
قتل ما ال يقل عن 8 إسرائيليين، 
مــســاء  آخـــــــــرون،   10 وأصــــيــــب 
الجمعة، في إطالق نار بمستوطنة 
النبي يعقوب في القدس الشرقية، 

بحسب وسائل إعالم إسرائيلية.
في  نــــاري  بــســالح  هــجــوم  وأدى 
بالقدس  يعقوب  النبي  مستوطنة 
أشخاص،   6 مقتل  إلــى  الشرقية 
ترتفع  أن  قبل  آخــريــن،  ــة  وإصــاب

الحصيلة مع مرور الوقت.  
وذكـــرت مــصــادر أن قــوات األمــن 
“تحييد”  استطاعت  اإلسرائيلية 

منفذ العملية، أي أنها قتلته. 
وهــرعــت ســيــارات اإلســعــاف إلى 
مكان الحادث، فيما جرى تطويق 
مــكــان الــهــجــوم مــن طـــرف قــوات 

األمن. 
وتــضــاربــت األنـــبـــاء بــشــأن هوية 

من  أكثر  الهجوم. وصــدرت  منفذ 
رواية عن وسائل إعالم إسرائيلية 
ــقــال عن  ــفــذ، ن ــمــن بـــشـــأن هـــويـــة ال

مصادر في الشرطة اإلسرائيلية.
ولــــم يـــصـــدر بـــيـــان رســـمـــي على 

ــفــور بــشــأن هــويــة الــمــنــفــذ، لكن  ال
ــدأت اقــتــحــام  ــ قـــوة إســرائــيــلــيــة ب
داخل  الفلسطيني  مخيم شعفاط 
الـــقـــدس، بــعــد تــقــاريــر عــن قــدوم 

منفذ الهجوم منه.

رحــاب  البحرينية  الــصــيــادلــة  جمعية  رئــيــس  أكـــدت 
الــنــعــيــمــي مــوافــقــة الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة على 
المهنة  لــمــزاولــة  رخــًصــا  المتقاعدين  الــصــيــادلــة  منح 

كاستشاريين.
“البالد” إلى أن الجمعية  النعيمي في لقاء مع  ولفتت 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مع  اتفقت 
الصحية “نهرا” لمناقشة قانون الصيادلة وبعض البنود 
ألجل تطوير وتنظيم األمور المتعلقة بقطاع الصيادلة 
في المملكة، بعد االنتهاء من مؤتمر “واقع ومستقبل 
 20 ولغاية   19 من  الفترة  في  الذي سيعقد  الصيدلة” 

أدويــة  مصانع  فتح  أهمية  لمناقشة  المقبل،  فبراير 
وتعزيز  االقتصاد  إنعاش  بهدف  المملكة  في  جديدة 
العلم في عالج  إليه  الدوائي، وآخــر ما توصل  األمــن 
بعض األمراض واألوبئة، إذ سيشارك في المؤتمر 350 
شخصا من مختلف الدول، منهم خبراء وصناع قرار 

في المجال الصيدالني والطبي. 
وقالت إن هناك الكثير من التخصصات الحديثة في 
البحرين  في  العمل  ســوق  يحتاجها  الصيادلة  مجال 
اإلكلينيكية، وتخصصاتها  أو  السريرية  الصيدلة  مثل 
المختلفة، إضافة إلى تخصص الصيدلة االقتصادية، 
والصيدلة  الصناعية  الصيدلة  تخصصات  إلى  إضافة 

الرقابية وغيرها من التخصصات األخرى.

شخصا
ٍ950

المملكة تعتز برجاالتها األوفياء... الملك المعظم يعزي أشقاء وأنجال الفقيد:

خالد بن خليفة عزز دور البحرين في ترسيخ التعايش
المنامة - بنا

أعرب ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
تعازيه وصــادق مواساته  آل خليفة عن خالص  عيسى 
إلى أشقاء وأنجال المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي 
ورئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
السلمي الشيخ خالد بن خليفة بن دعيج آل خليفة، رحمه 
هللا، الذي انتقل إلى جوار ربه، سائالً المولى العلي القدير 
ويسكنه  ورضوانه  ومغفرته  رحمته  بواسع  يتغمده  أن 
الصبر وحسن  أهله وذويه جميل  ويلهم  فسيح جناته، 

العزاء.  وأشاد جاللة الملك المعظم بمناقب الفقيد وما 
عطاءات  من  قدمه  ومــا  مسيرته  عبر  إنجاز  من  حققه 
وخدمات جليلة للوطن من خالل المهام والمسؤوليات 
الخيرة  ــة، وجــهــوده ومساعيه  ــدول ال فــي  تــوالهــا  الــتــي 
لتعزيز دور البحرين الحضاري واإلنساني الريادي الذي 
ومفاهيم  قيم  ترسيخ  في  العصور  مر  على  به  تميزت 
جسور  ومــد  واالعــتــدال،  والــســالم  والتسامح  التعايش 
أتباع  التواصل وتعزيز الحوار والتقارب الحضاري بين 

)٠٢(األديان ومختلف الثقافات.

جموع تشّيع خالد بن خليفة لمثواه األخير

)٠٢(
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يناقش تحت قبة البرلمان يوم الثالثاء المقبل ملف البطالة في 
الجهة  سياسة  بإيضاح  والمطالبة  البحرينيين،  األطباء  صفوف 

الحكومية المعنية تجاه ذلك.
وتقدم بالطلب عدد من النواب.

الملكية  ــمــؤســســة  ال أطــلــقــت 
وبشكل  اإلنــســانــيــة  لــأعــمــال 
دينار  إلنفاق  مــبــادرة  تطوعي 
مــن موظفي  ــأيــتــام،  ل ــد  واحــ

الحكومة. 
للتكاتف  ــمــشــروع  ال ويــهــدف 
فــي تــوفــيــر الــرعــايــة والــحــيــاة 

ــل  ــ ــ ــكــريــمــة لـــأيـــتـــام واألرام ال
والمحتاجين.

 وبلغ عدد المشاركين أكثر من 
تطوعي.  بشكل  شخصا   950
المشاركة  الجهات  عــدد  وبلغ 
مــن  ــة  ــهــ جــ  11 اآلن  ــتــــى  حــ

القطاعين.

“األطباء العاطلون” تحت قبة البرلمان الثالثاء

يساهمون طوعيا بـ “دينار اليتيم”

)03(

بدر الحايكي

إبراهيم النهام

قتلى بهجوم على مستوطنة بالقدس ومقتل “المنفذ”
أبوظبي - سكاي نيوز عربية

تصوير: رسول الحجيري

جاللة الملك المعظم

مصانع أدوية جديدة إلنعاش االقتصاد وتعزيز األمن الدوائي .. النعيمي لـ “^”:

منح الصيادلة المتقاعدين رخًصا لمزاولة المهنة

رحاب النعيمي)04(

عناصر من األمن اإلسرائيلي في موقع الهجوم

حسن عبدالرسول |تصوير: رسول الحجيري

العالمي  االقتصاد  هــّزت  التي  الصدمات  أن  حديث  تقرير  كشف 
جديدة  طبيعية  حالة  حــدوث  في  تسببت  األخــيــرة  السنوات  في 
السياسي بين  بالتشرذم  الحاالت  لالضطرابات، مدفوعة في بعض 

البلدان واستمرار حدة التوترات الجيوسياسية.
وأدت هذه األحداث أيضا إلى رفع حالة عدم اليقين إلى مستويات 

عالية بشكل استثنائي، مما يضر بدوره بالنمو االقتصادي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه لتتبع تطور هذه الظروف بشكل 
العالمي  اليقين  عدم  مؤشر  بتحديث  الصندوق  خبراء  قام  أفضل، 
من  بدالً  شهرية،  تكرارية  أكثر  قــراءات  إلظهار  بالصندوق  الخاص 

ربع سنوية.

حالة عدم اليقين االقتصادي تهّدد معدالت النمو العالمي
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أعرب ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عـــن 
خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أشقاء 
وأنجـــال المديـــر التنفيـــذي لمركـــز عيســـى 
الثقافـــي ورئيس مجلس أمناء مركز الملك 
حمد العالمي للتعايش السلمي الشيخ خالد 

بـــن خليفة بن دعيج آل خليفة، رحمه هللا، 
الـــذي انتقـــل إلى جـــوار ربه، ســـائالً المولى 
العلـــي القديـــر أن يتغمـــده بواســـع رحمتـــه 
ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، 
ويلهـــم أهله وذويـــه جميل الصبر وحســـن 

العزاء.
وأشاد جاللة الملك المعظم بمناقب الفقيد، 

وما حققه من إنجاز عبر مسيرته وما قدمه 
من عطـــاءات وخدمات جليلـــة للوطن من 
خالل المهام والمسؤوليات التي توالها في 
الدولة، وجهوده ومســـاعيه الخيرة لتعزيز 
دور البحرين الحضاري واإلنساني الريادي 
الـــذي تميـــزت بـــه علـــى مـــر العصـــور فـــي 
ترســـيخ قيم ومفاهيم التعايش والتسامح 

والســـالم واالعتدال، ومد جسور التواصل 
وتعزيـــز الحـــوار والتقـــارب الحضـــاري بين 

أتباع األديان ومختلف الثقافات.
وأكـــد جاللتـــه أن مملكـــة البحريـــن تعتـــز 
برجاالتهـــا األوفياء المخلصيـــن الذين لهم 
بصمات مضيئة في تاريخ ومسيرة الوطن 

ونهضته المباركة في كل المجاالت.

المنامة - بنا

خالد بن خليفة عزز دور البحرين في ترسيخ التعايش واالعتدال
المملكة تعتز برجاالتها األوفياء... الملك المعظم يعزي أشقاء وأنجال الفقيد:

جاللة الملك المعظم

شاهد فيديو 
التشييع بقناة 

^ في 
اليوتيوب

شـــيعت جمـــوع غفيرة، عصـــر أمس بمقبـــرة الحنينيـــة، جثمان 
المغفـــور لـــه بإذن هللا تعالى الشـــيخ خالد بن خليفـــة آل خليفة 
نائـــب رئيس مجلـــس األمناء والمديـــر التنفيذي لمركز عيســـى 
الثقافي، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش 

السلمي، والذي انتقل إلى رحمة هللا تعالى فجر الجمعة.

جمــوع تشّيــع خالـــد بــن خليفـــة لمثـــواه األخيـــــر

... وعبدالرحمن جواهري يشارك في العزاءرئيس مجلس الشورى وعبدالله الحواج يشاركان في العزاء

حمل الجثمان   الصالة على الميت

تصوير: رسول الحجيري

المنامة - وزارة االشغال

إبراهيـــم  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
الحواج، عضـــو مجلس النواب ممثل 
الدائرة الثامنة بالمحافظة الشـــمالية 
لبحـــث  وذلـــك  الشـــنو،  عبدالحكيـــم 
تطويـــر خدمـــات البنيـــة التحتية في 

الدائرة واالحتياجات.
الوزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
النـــواب  مجلـــس  أعضـــاء  بـــدور 
خدمـــة  فـــي  المحـــوري  ودورهـــم 
الوطـــن والمواطنيـــن والـــذي يســـهم 
في االرتقـــاء بجودة البنيـــة التحتية 
والخدمـــات، مؤكـــدًا أهميـــة التعاون 
المشـــترك بين الســـلطتين التشريعية 
الشـــراكة  يعـــزز  بمـــا  والتنفيذيـــة 
المجتمعية من أجل تلبية احتياجات 
المنفعـــة  يحقـــق  وبمـــا  المواطنيـــن 

العامة واألهداف المنشودة.
واســـتعرض مشـــاريع تطويـــر البنيـــة 
التحتيـــة بمجمـــع 1016 فـــي اللـــوزي 
أفضـــل  توفيـــر  إلـــى  تهـــدف  التـــي 
المملكـــة  مناطـــق  لكافـــة  الخدمـــات 
ولضمان بيئة صحية سليمة للمواطن 

والمقيم.
بـــدوره، أشـــاد الشـــنو بجهـــود وزارة 
األشـــغال في تنفيذ وتطوير مشاريع 
البنية التحتية في المملكة، بما يسهم 
واالرتقـــاء  التطلعـــات  تحقيـــق  فـــي 

بالخدمات العامة.

تطوير مشاريع البنية التحتية في اللوزي

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

أشـــاد وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعـــة 
وائل المبـــارك بالتعاون والتنســـيق القائم 
البلديـــات والزراعـــة  بيـــن وزارة شـــؤون 
والتنفيذيـــة،  التشـــريعية  والســـلطتين 
الدوريـــة  االجتماعـــات  أهميـــة  مؤكـــدا 
بيـــن المســـؤولين بالـــوزارة والنـــواب بمـــا 
يعـــزز التواصـــل في ســـبيل تقديم أفضل 
الخدمات للمواطنيـــن والمقيمين مواكبًة 
للتطور العمراني الذي تشهده المملكة بما 
يتوافـــق مع رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 

.2030
جاء ذلك خالل لقاء الوزير المبارك بعضو 
مجلـــس النـــواب محمـــد العليـــوي، حيث 
أســـتعرض معه أهـــم المشـــاريع الخدمية 
في الدائـــرة الثالثة في محافظة المحرق 
والتي تشـــكل متطلبـــات األهالي، والدفع 
بعجلـــة التنمية، مشـــددا على أن الســـلطة 
التشـــريعية شـــريكا أساســـيا فـــي عمليـــة 

التنمية والبناء التي تشهدها المملكة.
كما أكـــد الوزير خالل اللقـــاء على حرص 

الـــوزارة علـــى تطوير منظومـــة الخدمات 
البلديـــة خصوصًا فيمـــا يتعلـــق بالمرافق 
العامة من مماشـــي وحدائـــق ومتنزهات 
واألســـواق وغيرها مـــن المرافـــق البلدية 
األخـــرى، مؤكـــدا فـــي الوقـــت ذاتـــه مـــن 
أن المنظومـــة الخدماتيـــة وتطويرهـــا ال 
تقـــف عنـــد حـــد، وأن تطلعـــات األهالـــي 
برامـــج  مقدمـــة  فـــي  تقـــع  والمواطنيـــن 
وخطط وزارة شؤون البلديات والزراعة.

كما اســـتعرض الوزير المبـــارك مع النائب 
تنفيـــذ  فـــي  الـــوزارة  خطـــة  العليـــوي 
إستراتيجية التشـــجير، وأهمية الشراكة 
المجتمعية في تنفيذ هذه اإلستراتيجية، 

بما فيهـــا دور األعضاء النيابيين، مشـــيرا 
الى أن الشـــراكة المجتمعية تعني تفعيل 
دور كافـــة المؤسســـات الوطنية واألهلية 

واألفراد لتحقيق األهداف المشتركة.
من جهتـــه أشـــاد النائب محمـــد العليوي، 
بتعاون وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة 
والطاقـــم في الوزارة مـــع أعضاء مجلس 
النواب، كما عبر عن شكره وتقديره لوزير 
شـــؤون البلديات والزراعـــة على اهتمامه 
بالمشـــاريع الخدميـــة البلديـــة وتطويرها 
األهالـــي  تطلعـــات وغايـــات  بمـــا يحقـــق 
ويســـهم في تطوير مســـاعي التنمية في 

مملكة البحرين.

تطوير المرافق العامة والمماشي... وزير البلديات:

إشراك أفراد المجتمع في تنفيذ خطة التشجير

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

أشـــاد وزير التنميـــة االجتماعية، أســـامة 
العصفور، بالجهد اإلنساني المستمر الذي 
تضطلـــع بـــه الصناديـــق الخيريـــة، داعًيـــا 
إلـــى مواصلة تقديم الخدمـــات التنموية، 
وذلك تحقيًقا لمبادئ الشراكة المجتمعية 
واســـتكمااًل للدور الذي تقـــوم به الجهات 
الرسمية في التنمية المجتمعية، ومؤكًدا 
فـــي الوقت ذاته دعم وتشـــجيع أنشـــطة 
المنظمـــات األهلية المســـجلة تحت مظلة 
وزارة التنميـــة االجتماعيـــة، لمـــا لهـــا مـــن 
دور بـــارز في خدمة المجتمـــع. جاء ذلك 
خالل لقائه رئيس مجلس إدارة صندوق 
سار الخيري، علوي شرف، وبحضور عدد 

مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، وذلـــك في 
مكتبه بالمنامة. وأشاد بجهود مؤسسات 
المجتمـــع المدنـــي المتنوعـــة لمـــا تقدمـــه 
من خدمات ملموســـة ومبـــادرات مميزة، 
تلبيـــًة الحتياجات كافة شـــرائح المجتمع 
البحرينـــي، األمر الذي يبعـــث على الفخر 

والحرص على مواصلة دعم هذه الجهود، 
مؤكـــًدا أن وزارة التنميـــة االجتماعيـــة لم 
تدخر وســـًعا فـــي تذليـــل التحديات التي 
قـــد تواجه مؤسســـات المجتمـــع المدني، 
بما يســـاهم في تحقيق أهدافها التنموية 

وفًقا لعملها المؤسسي.

تذليل العقبات أمام مؤسسات المجتمع المدني

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

اســـتقبل وزير التنميـــة االجتماعية 
أســـامة العصفـــور، رئيـــس مجلـــس 
الخيريـــة  المحـــرق  جمعيـــة  إدارة 
صـــالح محمـــد بوحســـن، بحضـــور 

عدد من أعضاء مجلس اإلدارة.
وأكد الوزيـــر العصفور أهمية تعزيز 
الجهود القائمة على مبادئ الشراكة 
المجتمعيـــة لالرتقاء بالمشـــروعات 
التنموية، وتحفيـــز عمل المنظمات 
األهليـــة لتنفيـــذ أفكار رائـــدة وذات 
مؤكـــًدا  المجتمـــع،  فـــي  فاعليـــة 
مســـاندة الـــوزارة لكافة مؤسســـات 
المجتمـــع األهلـــي، طبًقـــا لألحـــكام 
واإلجـــراءات القانونيـــة للمنظمـــات 

األهلية في البحرين.
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  وتـــم 
مجـــاالت وخدمـــات الجمعيـــة فـــي 
التنمويـــة  المشـــروعات واألنشـــطة 
واالجتماعيـــة، واالطـــالع على أهم 

المبادرات واألنشـــطة التـــي تنفذها 
في إطار خدمة المجتمع.

مـــن جانبهـــم، أشـــاد كل مـــن رئيس 
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
المحـــرق الخيريـــة، بالجهـــود التـــي 
تبذلهـــا وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 
فـــي  التنمويـــة  خدماتهـــا  لتعزيـــز 

االجتماعيـــة  الرعايـــة  مجـــاالت 
والتطوعـــي،  الخيـــري  والعمـــل 
مؤكديـــن فـــي الوقـــت ذاتـــه أهمية 
لدعـــم  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
المشـــروعات التنموية واستدامتها 
وفئـــات  شـــرائح  لجميـــع  خدمـــة 

المجتمع.

العصفور: تحفيز المنظمات األهلية لتنفيذ أفكار رائدة
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إبراهيم النهام

ــر األشــغــال إبــراهــيــم الــحــواج  قـــال وزيـ
توفير  بـــدراســـة  ــت  أوصــ ــوزارة   ــ ــ الـ إن 
عن  كبديل  للسيارات  موقًفا   16 عــدد 
تخفيض مستوى الرصيف من الجانب 
الغربي والشرقي لحديقة البسيتين بين 
 228 بمجمع   2857  –  2851 الطريقين 
للسيارات،  عامة  كمواقف  الستخدامه 
وذلك بعد زيارة موقع حديقة البسيتين 
البلدي  المحرق  مجلس  طلب  ودراســة 
الــطــرق،  بــقــطــاع  المختصين  قــبــل  مــن 
تخفيض  ــمــطــلــوب  ال أن  تــبــيــن  حــيــث 
ــور حديقة  ــول سـ الــرصــيــف الـــواقـــع حـ
البسيتين الستغالله كمواقف للسيارات 
مع مراعاة عدم تجاوز حدود الحديقة، 
وعدم إزالة األشجار القريبة من الحدود 

الداخلية للسور.
بــلــدي  فـــي رده عــلــى مــجــلــس  وقـــــال 
ــرصــيــف من  ــشــأن تــنــزيــل ال ــمــحــرق ب ال
لحديقة  والــشــرقــي  ــغــربــي  ال ــجــانــب  ال
الحصول  بعد  التنفيذ  البسيتين، سيتم 
لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  مــوافــقــة  عــلــى 
وموافقة الجهات ذات العالقة برخصة 
العمل وبحسب الجاهزية الفنية وتوفير 

االعتمادات المالية.
يشار إلى أن مجلس المحرق البلدي قدم 
مستوى  لخفض  طلًبا  سابق  وقــت  في 
والشرقي  الغربي  الجانب  من  الرصيف 
للحديقة الواقعة بين الطريقين بمنطقة 
الستخدامها   228 بمجمع  البسيتين 

كمواقف عامة.

16 موقًفا لسيارات حديقة البسيتين

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

البلديات والزراعة  أفــاد وزيــر شــؤون 
الــرد على  المبارك في  وائــل بن ناصر 
توصية مجلس المحرق البلدي بشأن 
االعتراض على تعيين أمين سر جديد 
بدون الحصول على موافقة المجلس 
البلدي، “بأن ما جاء في توصية “بلدي 
من   19 رقــم  للمادة  مخالف  المحرق” 
 2001 لسنة   35 رقم  البلديات  قانون 
المجالس  اختصاصات  حــددت  التي 
البلدية، موضًحا “ليس من اختصاص 
الــبــلــديــة الــتــعــيــيــن وشغل  الــمــجــالــس 
توصية  حيث  الحكومية،  الــوظــائــف 
من   20 رقــم  الــمــادة  خالفت  المجلس 

القانون سالف الذكر”.
وقال وزير شؤون البلديات والزراعة 
25 لسنة  الــمــرســوم رقـــم  ــاًء عــلــى  ــن ب
ترتب  الــذي  ــوزاري  ال بالتعديل   2022
شـــؤون  وزارة  تــنــظــيــم  ــادة  ــ إعـ عــلــيــه 

البلديات والزراعة وفصلها عن شؤون 
والتطوير  التخطيط  وهيئة  األشغال 
ــادة  الــعــمــرانــي، فــإنــه “يــتــم حــالــًيــا إعـ
التفصيلية  التنظيمية  الهياكل  دراسة 
ــة بـــالـــوزارة والــتــي  ــ لــلــوحــدات اإلداريـ
من ضمنها هيكلة أمانة سر المجالس 
ــــك بــمــا يــخــدم مصلحة  الــبــلــديــة، وذل

العمل”.
الـــرد على توصية  الــوزيــر فــي  وذكـــر 
“بلدي المحرق” بشأن الهيكل الوظيفي 
أن “الهيكل التنظيمي الحالي لمجلس 
الــمــحــرق الــبــلــدي فـــعـــال وبــاإلمــكــان 
به  المعتمدة  الوظائف  من  االستفادة 
التنظيمية  الــدراســة  استكمال  لحين 

للهيكل الجديد”.
الــبــلــدي في  الــمــحــرق  وقـــدم مجلس 
وقت سابق اعتراًضا على تعيين أمين 

سر جديد للمجلس دون موافقته.

ا على اعتراض بلدي المحرق  المبارك ردًّ
في تعيين أمين السر: أمر ال يخصكم

 950 شخًصا يساهمون بشكل 
تطوعـي بمشـروع “ديـنار اليتيـم”

11 جهة من القطاعين الخاص والعام تشارك بالمبادرة

وبشكل  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  أطلقت 
قبل  من  لأليتام،  واحــد  دينار  إلنفاق  مبادرة  تطوعي 
ــادرة تــعــكــس حــرص  ــبـ ــحــكــومــة، وهــــي مـ مــوظــفــي ال
امتدت  والتي  اإلنسانية  مسيرتها  طــوال  المؤسسة 
ألكثر من 20 عاًما من البذل والعطاء ومد يد العون، 
تطوعي  بشكل  والــعــطــاء  التكافل  قيم  تعزيز  على 

اختياري بين أفراد المجتمع البحريني.
ــرح مــشــاريــع الــشــراكــة  ــك عـــن طـــريـــق طــ ــ ــأتـــي ذل ويـ
للمشاركة  ودعوتهم  المجتمع  أفــراد  بين  المجتمعية 
قامت  فلقد  وعليه،  ــزام،  إلـ دون  مــن  تطوعي  بشكل 
تعزز  التي  المشاريع  من  العديد  بتدشين  المؤسسة 
الــذي  البحرين  خير  نــتــاج  مــركــز  ومنها  الجانب  هــذا 
يعمل على تدريب األيتام واألمهات على مهن وأعمال 

تساهم في رفع مستوي الدخل لديهم.

وكذلك مشروع أكاديمية ريال مدريد الذي يعمل على 
لأليتام،  القدم  كــرة  لعبة  في  الفنية  المهارات  تنمية 
وأيضا  نفوسهم  في  األخالقية  القيم  وتعزيز  وغرس 
طــيــران  عــلــى  للمسافرين  الــطــوعــي  الــتــبــرع  مــشــروع 

عليه  هللا  صلى  الرسول  قــول  من  وانطالقا  الخليج  
وأشــار  كهاتين  الجنة  فــي  اليتيم  وكــافــل  )أنـــا  وســلــم 
)ديــنــار  مــشــروع  يــأتــي  والــوســطــى(  السبابة  بإصبعيه 
اليتيم( الذي تم تدشينه في عام 2018م، حيث يهدف 
إلى تكاتف مختلف أفراده في توفير الرعاية والحياة 
عدد  وبــلــغ  والمحتاجين  واألرامــــل  لــأليــتــام  الكريمة 
شخصا   950 من  أكثر  المشروع  هــذا  في  المشاركين 
بشكل تطوعي، وبلغ عدد الجهات المشاركة حتى اآلن 

11 جهة من القطاعين الخاص والعام.
في  المساهمين  لجميع  المجتمعي  التقدير  ويــأتــي 
شرف  منح  إلى  يهدف  الــذي  اإلنساني  المشروع  هذا 
لأليتام  كريمة  حياة  توفير  فــي  للجميع  المساهمة  
حيث  أفضل،  ومستقبال  حاضرا  ومنحهم  ــل،  واألرامـ
األفـــراد  قبل  مــن  كبيرا  تفاعال  الــمــشــروع  هــذا  حصد 

والجهات.

 تعزيـز التعـاون بيـن “^” 
وهـيئـة المعـاشـات اإلمـاراتــية

التأكيد على دور وسائل اإلعالم في رفع مستوى الوعي الخليجي

زار وفد من الهيئة العامة للمعاشات 
ــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة بــدولــة  وال
برئاسة  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
الحكومي  االتــصــال  مكتب  مــديــرة 
ــر، صــحــيــفــة الـــبـــالد  ــ ــدي مـــيـــســـاء غــ
ــيــس الــتــحــريــر مــؤنــس  ــتــقــت رئ وال

المردي.
ــعــزيــز عــالقــة  وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان ت
ــتــعــاون والــتــنــســيــق، حــيــث جــرى  ال
التأكيد على دور وسائل االعالم في 
تعزيز ورفع مستوى الوعي بأنشطة 

الجهات الحكومية الخليجية.
التحرير  رئــيــس  رحــب  جهته،  مــن 
مؤنس المردي بوفد الهيئة، ومرحبا 
الحكومية  الجهات  مــع  بالتواصل 
تجاربها  واســتــعــراض  الخليجية، 
الممارسات،  مختلف  في  الناجحة 
ــــضــــوء عــلــى  ــل تــســلــيــط ال ــ مــــن أجـ

قصص النجاح.
وجــــاءت زيــــارة الــوفــد اإلمـــاراتـــي 
العامة  الهيئة  على هامش مشاركة 

ــمـــاع الـــســـادس  ــتـ فـــي أعـــمـــال االجـ
لدول  الدولي  االتصال  عمل  لفريق 
ــذي  ال الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
أقــيــم بــالــمــنــامــة. حــضــر الــلــقــاء من 

التسويق  الهيئة: مدير قسم  جانب 
ومن  الشقصي،  سعيد  والفعاليات 
التحرير  سكرتير  الصحيفة:  جانب 
ــؤون الــمــحــلــيــة  ــشــ ــ رئـــيـــس قــســم ال

ــد  ــي راشــ ــرونـ ــتـ ــكـ ــتـــوى اإللـ ــمـــحـ والـ
الغائب، ونائب رئيس قسم الشؤون 
اإللــكــتــرونــي  والــمــحــتــوى  المحلية 

علوي الموسوي.

جانب من اللقاء

تسليم الهدية التذكارية

محرر الشؤون المحلية | تصوير: بدر الحايكي

قيمة ثقافية وتاريخية بمعرض أرادوس للعمالت
الفعالية برعاية إعالمية من “^”... وزيرة الشباب:

ــرة شـــؤون الــشــبــاب روان  عــبــرت وزيـ
إعجابها  عــن  “الـــبـــالد”  عــبــر  توفيقي 
للعمالت  أرادوس  ــزاد  ــ ومـ بــمــعــرض 

القديمة.
أرادوس  ومـــــزاد  “مـــعـــرض  وقـــالـــت: 
النواحي،  جميع  من  ومتكامل  ممتاز 
القائمين  طــمــوح  يــعــكــس  وتنظميه 
ــدى ســعــة ثــقــافــتــهــم حــول  عــلــيــه، ومــ
الـــعـــمـــالت، واطـــالعـــهـــم عــلــى تــاريــخ 

البحرين والتاريخ العالمي”. 
ــمــزاد فــي مجمع  ويــقــام الــمــعــرض وال
السيف المنامة بوابة رقم 1 من تاريخ 
الجاري.  يناير   28 اليوم  ويختتم   26
وتحظى الفعالية برعاية إعالمية من 

“البالد”.
شغف  لفتني  “لقد  الوزيرة:  وأضافت 
المشاركين في المعرض، مما أقنعتني 
بأن الشاب البحريني موهوب و قادر 
على الــدخــول والــنــجــاح فــي مجالت 

شتى، كما أعجبني التنوع في عرض 
الحضارات  إلــى  ــارة  واإلشــ الــعــمــالت، 
العريقة، بما يغني ثقافة الزائر بتعرفه 

على تاريخ هذه الحضارات”.
ــزيــارة   وأردفـــــت : “نـــدعـــو الــجــمــيــع ل

معرض ومزاد أرادوس لما يمثله من 
قيمة ثقافية وتاريخية مميزة”. 

ــدت مــواصــلــة تــشــجــيــع الــشــبــاب  ــ وأكـ
ــي لـــتـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مــن  ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ

اإلنجازات.

كوريا  إلــى  البحرين  مملكة  ــادرات  صــ تنوعت 
األلمنيوم،  النفط،  بين   2022 عام  في  الجنوبية 

الصلب، ومحلول األمونيا. 
مملكة  إلــى  الجنوبية  كــوريــا  صـــادرات  وشملت 
البحرين عدة سلع من أبرزها: السيارات، منتجات 
الكيمياء البترولية، األسالك الكهربائية، األجهزة 
الطبية، والصمامات. ليبلغ حجم التجارة الثنائية 

بين البلدين أكثر من مليار دوالر أميركي في عام 2022.
أهمية  “الــبــالد”  لصحيفة  توشنغ  كــوان  هــاي  الجنوبية  كوريا  سفير  وأكــد 
“تمكين التعاون في مجتمع األعمال بين البحرين وكوريا”، وعبر عن أمله 
في أن يزيد هذا التعاون من فرص االستثمار الثنائي، والتعاون بين الغرف 

التجارية المشتركة.  
 % 8 7 إلى  2021 بواقع  التبادل التجاري ارتفع في  وأشار إلى أن حجم 

حيث  بلغ 860 مليون دوالر أمريكي”. 
لقوة  نظًرا   2020 في  كورنا  جائحة  رغم  الثنائية  التجارة  استقرار  وأكــد 

العالقات التجارية المشتركة.

النفط واأللمنيوم أبرز صادرات البحرين لكوريا

جانب من الحضور بالفعالية وزيرة الشباب متحدثة لـ”البالد” 

ريناتا عزمي

مسلخ الهملة المركزي

وصــلــت شــحــنــة أغـــنـــام صــومــالــيــة 
إلى  باإلضافة  رأس   3200 قوامها 
خالل  تصل  رأس   5000 مــن  أكثر 
ــام الــمــقــبــلــة، وشــحــنــة عــجــول  ــ األيـ
ــــى  وجـــمـــال ضــمــن الـــدفـــعـــات األول
اســتــعــدادا لــمــوســم شــهــر رمــضــان؛ 
الــمــتــزايــد  الــطــلــب  لتغطية  ــك  ــ وذل
وتلبية  الفضيل،  الشهر  في  للحوم 
ضمن  المحلي  السوق  الحتياجات 
المركزي  الهملة  مسلخ  مــبــادرات 
والــحــفــاظ  الــغــذائــي  ــن  األمـ لتعزيز 
على اســتــقــرار األســعــار مــن خالل 
جــلــب كــمــيــات كــبــيــرة مــن األغــنــام 
ــواع  ــ ــ ــة ومـــخـــتـــلـــف أن ــيـ ــالـ ــومـ ــصـ الـ

المواشي.
أن  الــمــركــزي  الهملة  مسلخ  وأكـــد 
الــقــطــاع الـــخـــاص مــتــمــثــال بــتــجــار 
كبير  دور  عليهم  يترتب  المواشي 
تعزيز  فــي  الفاعلة  المساهمة  فــي 
الشراكة  وتحقيق  الغذائي،  األمــن 
الحكومي ضمن جهود  القطاع  مع 

اإلنتاج الحيواني.
شــؤون  وزارة  دور  المسلخ  وثمن 
ــر  ــم وزيـ ــهـ الـــبـــلـــديـــات، وعـــلـــى رأسـ
شـــؤون الــبــلــديــات والـــزراعـــة وائــل 
لــمــبــادرات تعزيز  الــمــبــارك ودعــمــه 
ــة  ــود وكــال ــهـ ــذائـــي، وجـ ــغـ ــن الـ ــ األمـ
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة وعــلــى رأســهــا 

الـــوكـــيـــل خـــالـــد أحـــمـــد حــســن في 
تــعــزيــز الــتــعــاون مــع تــجــار ومــربــي 
ــا تــبــذلــه مــن جهود  ــمــواشــي، ومـ ال
ــراءات  ــ حــثــيــثــة فـــي تــســهــيــل اإلجــ
ــحــرص عــلــى صــحــة وجـــودة  مــع ال
مــن سالمتها  ــتــأكــد  وال الــشــحــنــات 
على  المعتمد  لــلــبــروتــوكــول  وفــقــا 
بجهود  والقيام  الشحنات،  جميع 
الوكالة باستقبال كل  مضاعفة من 
هذه الكميات التي يتم استيرادها 
ــن خــالل  ــن الـــمـــواشـــي وذلـــــك مـ مـ
الــمــحــجــر الــبــيــطــري وعــلــى رأســهــا 

أحمد علي ربيع.
الــعــامــة  الــعــالقــات  إدارة  ــدت  ــ وأكـ
الــذي  الــمــركــزي  الهملة  مسلخ  إن 
تملكه وتديره شركة سبرنق فيلدز 
حــريــص على اتــبــاع االشــتــراطــات 
الــبــيــطــريــة والــصــحــيــة مـــن خــالل 
متخصص  بــيــطــري  طبيب  ــود  وجـ
تباع  الــتــي  اللحوم  جميع  لفحص 
إشراف  ووجود  المستهلكين،  على 
الثروة  وكالة  من  متكامل  بيطري 
الــحــيــوانــيــة كـــي ال يـــكـــون هــنــاك 
الــــتــــزام فــي  ــدم  ــ عـــشـــوائـــيـــة أو عـ
تقديم خدمات الذبح للمستهلكين، 
ــارات مــبــردة  ــيـ وتــوصــيــلــهــا فـــي سـ
ــل الــــشــــروط الـــواجـــب  ــي كــ ــراعــ ــ ت
توافرها عند نقل اللحوم الطازجة.

المسلخ يستورد 8 آالف رأس ماشية لرمضان

ريناتا عزمي

سفير كوريا الجنوبية

تقريــر
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مصانع أدوية جديدة إلنعاش االقتصاد وتعزيز األمن الدوائي... النعيمي لـ “^”:

وقالـــت النعيمي في لقاء مـــع “البالد” ان هناك 
الكثيـــر من التخصصـــات الحديثـــة في مجال 
الصيادلة يحتاجها ســـوق العمل في البحرين، 
اإلكلينيكيـــة،  أو  الســـريرية  الصيدلـــة  مثـــل 
وتخصصاتهـــا المختلفـــة، إضافة إلى تخصص 
الصيدلـــة االقتصاديـــة، وتخصصـــات الصيدلة 
الصناعيـــة والصيدلـــة الرقابيـــة وغيرهـــا مـــن 

التخصصات األخرى.
وفي مايلي نص الحوار بالكامل.

متى سينطلق مؤتمر الصيادلة الذي  «
تعمل على تنظيمه جمعية الصيادلة 

البحرينية بالتعاون مع جامعة البحرين، وما 
هي أبرز المحاور التي سيناقشها المؤتمر 

المقبل؟

-مؤتمـــر “واقـــع ومســـتقبل الصيدلـــة” تنظمـــه 
جمعية الصيادلة بالتعاون مع جامعة البحرين، 
وبشراكة استراتيجية ودعم من بعض الجهات 
الحكومية مثـــل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة “نهـــرا” ووزارة الصحـــة 
والرعايـــة األوليـــة والمستشـــفيات الحكومية، 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  مستشـــفى  وكذلـــك 
ومستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعـــي، وبرعاية 
رئيـــس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، حيث 
ســـيعقد المؤتمـــر فـــي الفتـــرة مـــن 19 ولغايـــة 
20 فبرايـــر المقبـــل، ومـــن أهـــم المحـــاور التي 

سيناقشها المؤتمر:
1 - التعرف إلى ما توصلت إليه مهنة الصيدلة 
فـــي الـــدول المتقدمـــة مثـــل أميـــركا والـــدول 
األوروبية ودول الخليج العربي، واالســـتفادة 

من خبراتهم في هذا المجال.
فـــي  اآلخريـــن  خبـــرات  مـــن  االســـتفادة   -  2
مجال الـــذكاء االصطناعي وكذلك التكنلوجيا 

الحيوية في مجال البحث وصناعة األدوية.
3 - آخـــر ما توصل إليـــه العلم في عالج بعض 

األمراض واألوبئة.
4 - التعرف علـــى األنظمة الجديدة في مجال 
إدخـــال األدويـــة من خـــالل المعاييـــر الحديثة 

المتبعة في اختيار األدوية.
للخريجيـــن  عمـــل جديـــدة  فـــرص  خلـــق   -  5
والصيادلـــة البحرينييـــن من خـــالل اللقاء بين 
الجـــدد،  والخريجيـــن  الصيدليـــات  أصحـــاب 
حيث ســـتتم مناقشـــة الكثير من الموضوعات 

في هذا الشأن.
6 - مناقشـــة أهمية فتح مصانع أدوية جديدة 
فـــي المملكة بهـــدف إنعاش االقتصـــاد وتعزيز 

األمن الدوائي.

ما التخصصات الجديدة التي يحتاجها  «
سوق العمل لقطاع مهنة الصيادلة في 

المملكة؟

-هنـــاك الكثير مـــن التخصصـــات الحديثة في 
مجـــال الصيادلـــة مثـــل الصيدلة الســـريرية أو 
اإلكلينيكية، وتخصصاتها المختلفة هي عبارة 
أن يكـــون الصيدلـــي بجانـــب الطبيـــب، حيـــث 
الطبيب يصف الدواء والصيدلي الســـريري أو 
اإلكلينيكـــي يتأكد من الجرعـــات والتضاربات 
إلـــى تخصـــص  إضافـــة  والتراكيـــز،  الدوائيـــة 
يـــدرس  العلـــم  الصيدلـــة االقتصاديـــة، وهـــذا 
كإضافـــة لتقديـــم الـــدواء ومقارنـــة باألدويـــة 
المماثلـــة وربطهـــا بالتكلفـــة لمعرفـــة الجـــدوى 
الطبيـــة واالقتصادية، وكيفيـــة الحصول على 
أفضـــل األدويـــة بأفضـــل األســـعار مـــع ضمـــان 

إلـــى تخصصـــات الصيدلـــة  الجـــودة، إضافـــة 
الصناعيـــة والصيدلـــة الرقابيـــة، وغيرهـــا مـــن 

التخصصات األخرى.

ناقشت جمعية الصيادلة في اآلونة  «
األخيرة مع األطراف الرسمية المعنية 

بحرنة قطاع الصيادلة وإنشاء تخصصات 
جديدة في الجامعات البحرينية، ما هي 

نتائج االجتماعات مع الجهات ذات العالقة؟

- نعـــم، تمت مناقشـــة هذا الموضـــوع مع عدة 
جهـــات رســـمية، ونالـــت االقتراحـــات اهتمـــام 
الجهـــات المعنيـــة باألمـــر، ومن خـــالل المؤتمر 
المقبـــل ســـوف تتـــم اســـتضافة صنـــاع القـــرار 
لمناقشـــة هـــذه الموضوعات، ونأمـــل الخروج 
بتوصيات مهمـــة لوضع خطط واضحة للكثير 
وتوطيـــن  بحرنـــة  ومنهـــا  الموضوعـــات،  مـــن 

وظائف الصيدلة.

ما الجديد بخصوص منح الصيادلة  «
المتقاعدين رخصا لمزاولة المهنة، 

وفي ماذا يفيد منحهم الرخص؟

جمعيـــة  قبـــل  مـــن  الطلـــب  هـــذا  رفـــع  تـــم   -
الصيادلـــة إلى المجلس األعلى للصحة، وتمت 
الموافقـــة عليـــه لينـــال الصيادلـــة المتقاعدون 
رخًصـــا لمزاولـــة المهنـــة، حيث توجـــد فئة من 

المتقاعدين يتـــم طلبهم كمتحدثين في بعض 
المؤتمـــرات أو كاستشـــاريين مـــن قبـــل بعـــض 

المؤسسات، وهم بحاجة للرخص لهذا األمر.

ما آخر المستجدات بخصوص قانون  «
الصيادلة لتطوير القطاع؟

-فـــي زيارتنـــا إلـــى الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة “نهـــرا” تـــم طرح 
هذا الموضـــوع على الرئيـــس التنفيذي للهيئة 
مريم الجالهمة، حيث تم االتفاق بعد االنتهاء 
من المؤتمر المقبل “واقع ومســـتقبل الصيدلة” 
الجمعيـــة  بيـــن  اســـتئناف عقـــد االجتماعـــات 
والهيئـــة لمناقشـــة قانـــون الصيادلـــة وبعـــض 
البنود الموجودة بالقانون والتي سوف تساهم 
فـــي تنظيـــم وتطويـــر بعـــض األمـــور المتعلقة 

بمهنة الصيدلة.

في ظل شح األدوية بين حين وآخر يعتمد  «
البعض على األدوية الجنيسة، فما هو 

الفرق بينها وبين األدوية المبتكرة؟

-”الـــدواء المبتكـــر” هو الدواء الـــذي يصنع من 
قبـــل الشـــركة األم التـــي قامـــت بصناعته بعد 
عـــدة دراســـات وتجـــارب، وخضع إلـــى الكثير 
من االختبـــارات، وحصل على براءة االختراع 
من قبـــل المنظمات العالمية الكبرى في مجال 
األدوية، أما بالنســـبة إلى “األدوية الجنيســـة”، 
فهـــي تلـــك األدويـــة التـــي تصنـــع بعـــد انتهـــاء 
فترة براءة االختراع إلـــى “األدوية المبتكرة”، 
وتســـتطيع الشـــركات األخـــرى تصنيـــع نفـــس 
الدواء باســـتخدام نفس المادة الفعالة للدواء 
المبتكـــر وبنفـــس التركيـــز، وتخضـــع األدويـــة 
الجنيسة إلى فحص وتحليل إلثبات المطابقة 
مع الـــدواء المبتكـــر، واالختالف بيـــن المبتكر 
والجنيس قد يكون في بعض المواد المضافة 

غير األساسية.

هل توجد أعراض جانبية لبعض األدوية  «
الجنيسة؟

-جميـــع األدوية تحتـــوي على أضـــرار جانبية، 
ســـواء كانـــت مبتكرة أو جنيســـة، ولكن يجب 
التأكـــد من مصـــادر األدوية الجنيســـة، وكذلك 
أهمية تســـجيلها لدى الهيئـــة الوطنية لتنظيم 

لضمـــان  “نهـــرا”  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
سالمة تصنيعها من مصادرها.

كيف يمكن إقناع المرضى باللجوء إلى  «
األدوية الجنيسة؟

-نحـــن نؤكـــد ضـــرورة التأكـــد مـــن أن األدوية 
الجنيســـة مســـجلة ومرخصـــة من قبـــل الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية 
“نهـــرا”، لضمان جودتهـــا والتأكد من ســـالمتها 
ومن مصادرها ومن المواد الفعالة التي توجد 
بداخل “األدوية”، وهناك العديد من الشـــركات 
المصنعـــة لألدويـــة الجنيســـة عاليـــة الجـــودة، 
متوفـــرة فـــي الصيدليـــات المحليـــة وتتفاوت 
أســـعارها من شـــركة ألخرى، وهي ذات جودة 
عاليـــة وفعالية كبيرة وتأتي من دول أوروبية 
ومن أميركا، واختيار األدوية في المؤسســـات 
الحكوميـــة يتبع معايير علميـــة في اختياراها 
وليســـت مسألة سعر الدواء فقط، لذلك جميع 
األدوية المتوفرة هي ذات كفاءة عالية، سواء 

كانت من األدوية المبتكرة أو أدوية جنيسة.

هل رصدت جمعتكم وجود أخطاء في  «
قطاع الصيدليات؟

والمهنيـــة  الطبيـــة  األخطـــاء  ومتابعـــة  رصـــد 
من مســـؤولية الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم المهن 

والخدمـــات الصحيـــة “نهـــرا”، ولديهـــا وســـائل 
وطرق للرصد ومتابعة التحقق من ذلك.

ما هي اإلجراءات المتبعة في حال  «
صرف دواء بالخطأ من قبل الصيدليات 

التجارية؟

- باإلمـــكان تبليـــغ الجهـــة المســـؤولة عن ذلك، 
وهي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
بالتحقيـــق  تقـــوم  بدورهـــا  وهـــي  الصحيـــة، 
فـــي مثل هـــذه الشـــكاوى والبالغـــات، واتخاذ 

اإلجراءات القانونية بهذا الشأن.

من المعروف علميًا أن األدوية لها  «
فترة صالحية وانتهاء، هل توجد جهة 

تقوم بإتالف األدوية المنتهية بطريقة 
علمية في المملكة؟

- بالنســـبة للمستشـــفيات الحكومية والخاصة 
فـــي المملكة يتم التعامل مـــع األدوية المنتهية 
صالحيتها والتالفة معاملـــة المخلفات الطبية، 
ويتم التخلص منها من خالل شركة متخصصة 
في البحرين تقوم بالتعامل معها للتخلص منها 

من خالل أجهزة خاصة للحفاظ على البيئة.

 البعـــض يقـــوم بحفظ األدوية فـــي الثالجات 
المنزليـــة، هل يعد حفظ الـــدواء في الثالجة 

آمنا؟
- كل دواء له درجة حفظ معينة ويجب اتباع 
اإلرشادات المكتوبة في علب الدواء لتخزينها 
فـــي درجة حرارة معينة، فبعض األدوية تتأثر 
يفضـــل تخزينهـــا بحســـب  ولذلـــك  بالبـــرودة، 

درجات الحرارة المدونة على العلب.

لماذا ال يوجد مشروع إلطالق حمالت  «
للتبرع باألدوية الصالحة من قبل البعض 

للمرضى المحتاجين لبعض األدوية؟

- من حيث المبدأ تحتاج األدوية للتعامل معها 
وتخزينهـــا بعنايـــة فائقة لضمـــان الحفاظ على 
الجـــودة والفاعليـــة، وعن فكرة جمـــع األدوية 
مـــن المرضـــى وإطـــالق حملة لتوزيـــع األدوية 
علـــى مرضـــى آخريـــن، قـــد ال تكـــون الفكـــرة 
صائبة، بل قد تأتي بنتائج عكسية، لذلك نحن 
كمختصين لدينا تحفظ بهذا الشأن، وال نشجع 
علـــى مثل هذه الخطوات، وذلـــك لعدم ضمان 

تخزين األدوية بالشكل السليم.
ونخشى أيضا من أن تؤدي مثل هذه الحمالت 
إلـــى االســـتخدام الخاطـــئ لألدويـــة ومن غير 
وصفـــة طبيـــب أو بـــدون استشـــارة طبية من 
قبل المختصين من أطباء وصيادلة، ولسالمة 
المريض أوالً وأخيرا يجب التعامل مع األدوية 

بحذر شديد وال تترك لغير المختصين.

 ختامـــا ما هي الكلمـــة األخيرة ألجل االرتقاء 
وتطوير قطاع الصيادلة في المملكة؟

- نحن نعمل على إعداد ترتيبات انعقاد مؤتمر 
“واقـــع ومســـتقبل الصيدلة” المقبـــل، الذي يعد 
األول من نوعه على مستوى المملكة لمناقشة 
مســـتقبل الصيدلـــة وواقعهـــا الحالـــي، إضافة 
إلى أهمية االســـتفادة من خبرات المشـــاركين 
والمتحدثين البالغ عددهم نحو 350 شخصية 
لمناقشـــة مســـتقبل الصيدلـــة وتجـــارب الدول 
المتقدمـــة وإمكانية االســـتفادة منها للبحرين، 
وذلك لرســـم خطـــة واضحـــة لمهنـــة الصيادلة 
والعامليـــن فيها بغية االرتقـــاء وتطوير المهنة 

والقطاع الصيدلي.

جانب من الحوار الصحافي للزميل حسن عبدالرسول مع رئيس جمعية الصيادلة 

الموافقة على منح الصيادلة المتقاعدين رخًصا لمزاولة المهنة

ــرارة الـــمـــدونـــة عــلــى الــعــلــب ــ ــح ــ ــخــزيــن األدويــــــة بــحــســب درجـــــات ال يــفــضــل ت

الجنيسة أو  الــمــبــتــكــرة  ــواء  ــ س جــانــبــيــة  ــرار  ــ أضـ عــلــى  تــحــتــوي  األدويـــــة  جــمــيــع 

350 مشاركًا 
في مؤتمر واقع 

ومستقبل الصيدلة

مناقشة قانون 
الصيادلة مع 
“نهرا” قريبًا 

خطط لبحرنة 
وتوطين وظائف 

الصيدلة

حسن عبدالرسول |  تصوير: رسول الحجيري

رحــاب  البحرينيــة  الصيادلــة  جمعيــة  رئيــس  أكــدت 
علــى  للصحــة  األعلــى  المجلــس  موافقــة  النعيمــي 
منــح الصيادلــة المتقاعديــن رخصــا لمزاولــة المهنــة 
مــع  اتفقــت  الجمعيــة  أن  إلــى  الفتــة  كاستشــاريين، 
الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة 
“نهــرا” لمناقشــة قانون الصيادلة وبعــض البنود ألجل 
تطويــر وتنظيــم األمــور المتعلقــة بقطــاع الصيادلــة 
في المملكة، بعد االنتهاء من مؤتمر “واقع ومســتقبل 
الصيدلــة” الــذي ســيعقد في الفترة مــن 19 ولغاية 20 
فبرايــر المقبــل، لمناقشــة أهميــة فتــح مصانــع أدويــة 
جديــدة فــي المملكة بهــدف إنعاش االقتصــاد وتعزيز 
األمــن الدوائــي، و آخر ما توصــل إليه العلم في عالج 
بعض األمراض واألوبئة، حيث سيشارك في المؤتمر 
الــدول، منهــم خبــراء  350 شــخصا مــن مختلــف 

وصناع قرار في المجال الصيدالني والطبي.

رصد ومتابعة األخطاء 
الطبية والمهنية 
مسؤولية “نهرا”

توزيع األدوية على 
مرضى آخرين فكرة 

ليست صائبة
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“تاكسي” في المــــــزاد

المواصـــات  وزارة  أعلنـــت 
المـــزاد  بـــدء  عـــن  واالتصـــاالت 
البطاقـــات  لبيـــع  اإللكترونـــي 
األجـــرة  لســـيارات  التشـــغيلية 
“التاكسي” بالتعاون مع شركة مزاد 
البحريـــن لغايـــة تاريـــخ 12 فبراير 
المقبـــل من العـــام الجـــاري 2023، 
ويشـــمل المـــزاد طـــرح 11 بطاقـــة 
تشـــغيلية لسيارات األجرة لألفراد 
والشركات للمزايدة على البطاقات 
التشـــغيلية، ومن ثم ترسيتها بعد 
استيفاء جميع الشروط واألحكام 
الخاصة بالنشـــاط مـــن قبل وزارة 

المواصات واالتصاالت.
فـــي  الراغبيـــن  الـــوزارة  وحثـــت 
المـــزاد  متابعـــة  اللوحـــات  شـــراء 
بصورة مباشرة عن طريق الموقع 

اإللكتروني لشـــركة “مـــزاد” أو من 
الذكيـــة  الهواتـــف  خـــال تطبيـــق 
للمـــزاد، أو االستفســـار مـــن خال 
اإلتصال و التواصل بإدارة تنظيم 
النقل البري في وزارة المواصات 

واإلتصاالت.
مـــن جهتهـــا، قالـــت شـــركة مـــزاد 
البحريـــن إنـــه تـــم طرح عـــدد من 
لســـيارات  التشـــغيلية  البطاقـــات 
األجرة “التاكسي” للبيع في المزاد 
اإللكترونـــي، حيث يســـتمر المزاد 
لغاية الساعة 12 ظهرا من يوم 12 
فبراير المقبل، وتعمل شركة مزاد 
علـــى تنظيـــم المـــزاد اإللكترونـــي 
العربيـــة  الشـــركة  مـــع  بالتعـــاون 
للمزايـــدات وفـــق أعلـــى المعاييـــر 

البطاقات التشغيلية المعروضة في المزاد المتبعة.

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير وجميع العاملين

 في دار »                  «

بخالص التعازي والمواساة إلى الزميل

عبدالجليل حسن
في وفاة المغفور له  بإذن هللا

عمه
)والد زوجته(

 سائلين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد

بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى وأن 

يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

بسم هللا الرحمن الرحيم

الثقافة األمنيـة
وعي المستخدم هو خط الدفاع األول 

في مواجهة الجرائم اإللكترونية

Û  إن أنمــاط الجرائــم اإللكترونيــة ذات طبيعــة متطــورة، تنطوي
كالقرصنــة  متنوعــة،  أشــكااًل  وتتخــذ  مختلفــة  أنــواع  علــى 
اإللكترونية التي تستهدف التحايل على نظام المعالجة اآللية 
للبيانــات بهــدف الوصــول غيــر المرخــص للحســابات وأنظمــة 
التشــغيل أو إتــاف المســتندات المعالجــة إلكترونيــًا، وثانيــًا 
استغال األطفال في المواد اإلباحية وظهور األطفال والقصر 
الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في محتوى رقمي إباحي من 
خــال الصــور أو األفــام أو المشــاهد والمقاطــع ذات الطبيعــة 
اإلباحية أو المضمون الجنســي على اإلنترنت، وثالثًا المطاردة 
اإللكترونية وهي أحد أنماط جرائم المحتوى المتعلقة بإساءة 
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة والسيما 
مواقــع التواصــل االجتماعي، حيث ترتكز هذه األنشــطة حول 

سرقة وجمع المعلومات والبيانات الشخصية ثم تهديدهم.

Û  رابعًا الفيروسات والبرمجيات الخبيثة وهي برمجيات تصيب
األجهــزة والحواســيب والشــبكات ولديهــا القدرة علــى التكاثر 
واالنتشــار الســريع، ويمكن اإلصابة بالفيروســات والبرمجيات 
الخبيثة عن طريق الروابط والصفحات واإلعانات الترويجية 
اإللكترونيــة المشــبوهة علــى اإلنترنت أو المســتلمة عبر البريد 
اإللكترونــي أو حتــى الرســائل النصيــة، كمــا يمكــن اإلصابة بها 
عــن طريــق تصفــح وتنزيــل الملفــات الرقميــة المقرصنــة مــن 
علــى اإلنترنــت أو نقلهــا مــن جهــاز إلــى جهــاز آخــر، وخامســا 
االحتيال باستخدام بطاقات االئتمان عبر اإلنترنت واالحتيال 
اإللكترونــي الــذي يتخــذ أشــكاال عديــدة، إال أنها تهــدف جميعا 
إلى حصول الجناة على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة من 
الضحايــا، والتــي قــد تكــون من خــال ســرقة أرقــام البطاقات 
االئتمانيــة أو دفــع الضحية إلرســال حواالت مالية أو شــيكات 
رقميــة إلجــراء عمليات شــراء لمنتجات وهميــة على اإلنترنت 
متعلقــة  شــخصية  معلومــات  عــن  الكشــف  إلــى  دفعهــم  أو 
بحســاباتهم البنكيــة والبطاقــات المرتبطــة بهــا وتنصــح ادارة 
مكافحــة الجرائــم االلكترونيــة لحمايــة المعلومات الشــخصية 
وتفــادى الهجمــات اإللكترونية، جميع المســتخدمين إلى إتباع 
قواعــد وســلوكيات الحمايــة اإللكترونية بأنفســهم كخط دفاع 
أول، وذلك من خال عدم الوثوق في الغرباء ومناقشة األمور 
الشخصية على اإلنترنت وعدم إرسال أي صور أو فيديوهات 
شــخصية ألي شــخص، أو نشــر بيانات شــخصية عبر اإلنترنت 
مثــل العناويــن وأرقــام الهواتــف وعناويــن البريــد اإللكتروني، 
شــخص،  ألي  الخاصــة  المــرور  كلمــات  عــن  اإلفصــاح  وعــدم 

واستخدام كلمات معقدة والعمل على تغييرها باستمرار.

Û  كمــا يجــب المحافظة على إعــدادات الخصوصيــة القوية على
الحســابات فــي تطبيقــات التواصــل االجتماعــي، واســتخدام 
خاصيــة التحقــق الثنائــي إن وجدت، ويجب عــدم التعامل مع 
رســائل البريد اإللكتروني المرسلة من الغرباء ألنها قد تحتوي 
علــى برمجيــات خبيثة، وعدم تــداول التطبيقات والبرمجيات 
مجهولــة المصــدر، فضــا عن ســرعة اإلباغ في حــال التعرض 
لنشــاط إلكتروني مشــبوه، وعدم التردد في التواصل مع إدارة 

مكافحة الجرائم اإللكترونية حيال ذلك.

إدراج “أثر” ضمن خطط الترويج واالستثمار السياحي للبحرين
النصب رمز ثقافي بارز للمسيرة المشرقة للمرأة... رنا بنت عيسى:

نظـــم مجلـــس التعليـــم العالـــي زيـــارة 
تنســـيقية بحضـــور عـــدد من رؤســـاء 
مجالـــس األمناء ورؤســـاء الجامعات، 
إلـــى نصـــب المـــرأة البحرينيـــة “أثـــر”، 
والـــذي دشـــنته قرينـــة عاهـــل البـــاد 
المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة أخيرًا بمناسبة 

يوم المرأة البحرينية.
وأكدت األمين العـــام لمجلس التعليم 
العالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
مجلس التعليم العالي عضو المجلس 
األعلى للمرأة الشيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيج آل خليفة، أن نصب “أثر” بات 
رمـــزًا ثقافيًا بارزًا للمســـيرة المشـــرقة 
والمشـــّرفة للمرأة البحرينية، ويعكس 
إنجـــازات المـــرأة البحرينيـــة وتميزها 
فـــي شـــتى المجـــاالت، خصوصـــًا في 
المجال األكاديمي والعلمي وذلك منذ 
تأســـيس المجلـــس األعلـــى للمرأة في 
ظل العهد الزاهر لعاهل الباد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة.
األميـــن  قدمـــت  الزيـــارة،  وخـــال 
العام لمجلـــس التعليم العالي، شـــرحًا 
تفصيليـــًا عن نصب المـــرأة البحرينية 

“أثر” ألعضاء الوفد الزائر.

الهندســـي  الشـــكل  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للنصـــب، جـــاء نتاج مســـابقة شـــبابية 
هندســـية إبداعية حملت اســـم “فخر” 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  ونظمهـــا 
بالتعـــاون مع هيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثار العام 2017، كنشاط مصاحب 
لفعاليات يوم المـــرأة البحرينية، الذي 
خصـــص لاحتفاء بالمرأة في المجال 

الهندسي.
وتعرف الوفـــد الزائر على النصب عن 
قرب، وتصميمه الهندسي الفريد الذي 
يراعـــي جوانب الحداثـــة والمحافظة 
علـــى البيئـــة، ويترجـــم رؤية شـــبابية 
عصرية تستلهم حماسها من إنجازات 
الـــرواد وتنظـــر للمســـتقبل بـــكل ثقـــة 

للمزيد من العطاء.
اســـتعراض  الزيـــارة  خـــال  وجـــرى 
مجـــاالت التعاون لتعظيم االســـتفادة 
علـــى  البحرينيـــة  المـــرأة  نصـــب  مـــن 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الوطنـــي،  الصعيـــد 
اعتمـــاد النصـــب كصـــرح وطني ضمن 
الثقافيـــة  الوطنيـــة  المعالـــم  قائمـــة 
وإدراجـــه  الحديثـــة،  والســـياحية 
الترويـــج واالســـتثمار  ضمـــن خطـــط 
الســـياحي والثقافي لمملكـــة البحرين 
أو  المحليـــة  الفعاليـــات  فـــي  ســـواًء 
اإلقليميـــة والدوليـــة، واســـتثماره في 
البرامـــج اإلعاميـــة، وتعريـــف الطلبة 
واألكاديمييـــن بهـــذا الصـــرح وتنظيم 

زيارات ميدانية له.

عـــن  الـــزوار  اعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
شكرهم لألمين العام لمجلس التعليم 
الميدانيـــة  الزيـــارة  علـــى  الميدانيـــة 
لنصـــب “أثـــر” والتعـــرف علـــى جميـــع 
ومـــا  والفنيـــة،  الهندســـية  تفاصيلـــه 
لذلـــك مـــن دور فـــي االســـتفادة مـــن 
واعتمـــاد  البحرينيـــة،  المـــرأة  نصـــب 
التصميم الهندسي كمرجع مهم لطلبة 
الهندسة والتصميم وتنظيم الزيارات 
الميدانيـــة لهـــذا الصرح لما لـــه من أثر 
وانعـــكاس في دعم المـــرأة البحرينية 

وتخليد إنجازاتها.
حضـــر مـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة  
مديـــر مركـــز التـــوازن بيـــن الجنســـين 

رانيا أحمد الجرف.

المنامة - مجلس التعليم العالي

الشيخة رنا بنت عيسى

إطالق حزمة فعاليات بطابع جمركي على مدار العام
تطوير الخدمات المقدمة للمخلصين الجمركيين... أحمد بن حمد:

بحضـــور رئيس الجمارك الشـــيخ أحمد بن حمد 
آل خليفـــة، احتفلـــت شـــؤون الجمـــارك باليـــوم 
العالمـــي للجمـــارك الـــذي يصـــادف 26 يناير من 
كل عـــام، ويقـــام هذا العـــام تحت شـــعار “رعاية 
الجيـــل القـــادم وتعزيـــز ثقافـــة تبـــادل المعرفـــة 
والفخـــر المهني في الجمارك”،  بحضور عدد من 
المديريـــن العامين والمديرين بشـــؤون الجمارك 
ومجلـــس التنميـــة االقتصادية وهيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثار وعدد من المخلصين الجمركيين 

والمتقاعدين.
وأكـــد رئيـــس الجمـــارك حرص شـــؤون الجمارك 
علـــى االحتفـــال بشـــكل ســـنوي باليـــوم العالمي 
للجمـــارك تأكيـــدًا ألهميـــة دعم ضبـــاط الجمارك 
لما يقومون به من دور هام بالمساهمة في بناء 
مستقبل زاهر، والسعي الحثيث نحو تذليل كل 
الصعوبات لنشـــر الوعـــي الجمركي وغرس روح 

االعتزاز الوظيفي لدى منتسبي الجمارك.
وأشار إلى أنه سيتم إطاق حزمة من الفعاليات 

المتنوعـــة علـــى مـــدار العـــام، بطابـــع جمركـــي، 
توعـــوي، ثقافي وترفيهي، غني بالمعرفة ويعزز 
مـــن القيم الجمركية للموظف والعميل على حد 
ســـواء، كون الجيل القادم لديـــه تطلعات جدية 
للمســـاهمة في تحســـين كل الظروف المحيطة، 
من خال مســـايرة الطفرة التكنولوجية وأنماط 
الحيـــاة المتجـــددة باســـتمرار، األمر الـــذي يضع 
على عاتق الجمارك مسئولية تمكين هذا الجيل 
من تحقيق أهدافة على كافة المســـتويات وبما 
يســـاهم في الُمضي جنبـــًا إلى جنب مع مختلف 

مؤسسات الحكومة الموقرة.
تعلـــم  علـــى ضـــرورة  الجمـــارك  رئيـــس  وشـــدد 
الجيـــل القـــادم، ثقافة منظمة الجمـــارك العالمية 
وفهـــم القيـــم التـــي تربـــط الموظفيـــن فـــي بيئة 
العمل الجمركي من أجل المســـاهمة في تحقيق 
التـــي تدعمهـــا  الرئيســـية المشـــتركة  األهـــداف 
الـــدول  كل  مصلحـــة  فـــي  وتصـــب  المنظمـــة 

األعضاء.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لكل المخلصين 
الجمركييـــن الذيـــن ســـاهموا في تيســـير العمل 
الجمركـــي من خال التنســـيق والتعـــاون البناء 
مع شـــؤون الجمارك، مؤكدًا على ســـعي شـــؤون 
الجمـــارك الدائـــم لمواصلة الجهـــود نحو تطوير 
الخدمات المقدمة للمخلصين الجمركيين، وبما 
ُيســـهم في دعم التجارة والحركـــة االقتصادية، 
والنهـــوض بمملكـــة البحريـــن نحو بلـــوغ أفضل 
المراكز التنافســـية العالمية الستقطاب التجارة 

والخدمات اللوجستية واالستثمار الخارجي.
وتخلـــل الحفـــل، تكريم المخلصيـــن الجمركيين 
والجهـــات المتعاونـــة مـــع شـــؤون الجمـــارك في 
إنجـــاح اســـتضافة اجتمـــاع لجنـــة السياســـات 
مملكـــة  اســـتضافته  والـــذي   87 ال  العامـــة 
البحرين مؤخـــرًا، والمتمثلة في مجلس التنمية 
االقتصاديـــة وهيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار، 
باإلضافـــة إلـــى موظفي شـــئون الجمـــارك الذين 

ساهموا في تنظيم االجتماع.

المنامة - وزارة الداخلية

حسن عبدالرسول
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Vacancies Available

السبت 28 يناير 2023 - 6 رجب 1444 - العدد 065219

AL RAWNAQ PALACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

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

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 17300616 or karim.eissa@falghanim.com

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM

RANWA STONE CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 36361228 or ALIJMAA16@GMAIL.COM

ABDULAZIZ JUMA ABDMOHAMMED AJAMCO W.L.L. CO. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17623007 or AJAMCO@BATELCO.COM.BH

FRESH CUTS GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 17596593 or S.KADHEM@GMAIL.COM

HIDY DREAM COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33761989 or SALAHUDDINBELAL2@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

AZAD LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39137129 or AZADELECTRICAL@HOTMAIL.COM

SHAMS ALZAIN COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 77229911 or INFO@AWTADI.COM

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 39452896 or hr.jwf@jaberigroup.com

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39829689 or FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM

ALUSOL ALUMINIUM FACADE SOLUTIONS W L L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17255209 or varghese@dadabhaiconstruction.com

LAMSAT CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact
 17720543 or SAAD1@BATELCO.COM.BH

Almadoob  catring withkitchen est 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17783791 or zx28015131@gmail.com

ARZAN SUPER MARKET BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17000371 or YOUNISKBZ@HOTMAIL.COM

Manhaj alkhaleej  gate coldstore 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 77199011 or EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM

One Call co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or IBRAHIM@DREAMGROUP.BH

GHORI AND DALLAH CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39939958 or ALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM

NARJIS KHALIFA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66301144 or ALWAHADCCR@GMAIL.COM

MOHD ALSAYYAD CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 39664535 or Alsayyad2019@gmail.com

ROUGE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17744990 or LAWAZON@GMAIL.COM

CHICKI EXPRESS RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17343582 or VIVAALI124@GMAIL.COM

MUHAMMAD JAVED MAINTENANCE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17002839 or JAVEDSARDAR248@YAHOO.COM

RED STAR GATE FOR TYERS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39836099 or YOUSIF.RASOOL198299@GMAIL.COM

Infinite Enterprise & Media control  Solutions WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(ELECTRICAL ENGINEERING).GENERAL
, suitably qualified applicants can contact

 17000909 or Sayed@infinitetechnologies.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

AL SHAIKH YUSUF GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 33660885 or adeltaherxp@hotmail.com

MAKKA HOUSE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35458563 or CBJALLIP@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

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66666858 or JAFFAR.ALNOSAIF@GMAIL.COM

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36566422 or careers@bh.lulumea.com

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE
, suitably qualified applicants can contact

 66316666 or mohammed@panoramabh.com

AKA Freeze For Air Conditioner Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 35181613 or freezelinkbah@gmail.com

EAGLE MIND CONSULTANCIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 16018802 or ILENEVALIAN@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM

ALSAD WORKSHOP TO REPAIR AIR CONDITIONER, WASHING MACHINE AND REFRIGERATOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36080026 or ES.HASSAN92@GMAIL.COM

FAME STAR SCRAP CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 66908918 or MDAHMADAWAN9@GMAIL.COM

CHILL TECH AC MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33215498 or MKDESHMUKH16@GMAIL.COM

GHOFRAN DESIGNER 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 37309191 or HAITHAMRAJAB3866@GMAIL.COM

HUSAIN HAMAD SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 34120044 or HUSSAIN.SHOWAITER@HOTMAIL.COM

BU HAMDAN BUILDING COMPLETION, FINISHING AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33305789 or ISMAIL.BIN.MASHAL@GMAIL.COM

DESI TADKA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 33668895 or YSFBH996@GMAIL.COM

ATLANT ADVERTISING AND GUIDE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36266442 or UF12641@GMAIL.COM

AL HADI TRAVELS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TRAVEL TICKETS SALES SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 39176460 or AZEEZAP313@GMAIL.COM

CREATIVE GOLDSMITH WORKSHOP  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 35524052 or JUNAIDCGW@GMAIL.COM

A H ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33248985 or NEWBRITON65@GMAIL.COM

MOHAMED JASIM ALSALMAN MEAT SHOP BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33323108 or ELENAECLARINAL@GMAIL.COM

MABANI REAL ESTATES AND PROPERTY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38004003 or ADMIN@TASWYA.NET

ABU AHMED PLASTIC RECYCLE WORKSHOP CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 37007786 or AHMEDPLASTICCO@GMAIL.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39904366 or hanafico@batelco.com.bh

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36566422 or careers@bh.lulumea.com

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
, suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com

FAREED ALUMINIUM SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39664848 or factory@fareedalu.com

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR OF MAINTENANCE

, suitably qualified applicants can contact
 17537742 or Recruitment.bh@heston.net

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
, suitably qualified applicants can contact

 17592120 or haifa@alrowishgroup.com

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36566422 or careers@bh.lulumea.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39660442 or altakatuf.bh@gmail.com

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 36636624 or h.bukhamas@tamcon.bh

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

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

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com

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

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36619159 or SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM

FARIS ALKHALEEJ TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 33858115 or NADIA94BH@GMAIL.COM

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

Rameen Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33790198 or DEFCON1981@HOTMAIL.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

AL BINDAIRA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com

AL BINDAIRA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com

JOY FASHION BOUTIQUE FOR CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 36041417 or ELYAS.A.ALI@GMAIL.COM

CARBON GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILES MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 33385868 or IXFHDS2@GMAIL.COM

WHITE SHINE INTERIOR BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38354234 or SAB421142@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36240595 or ARSLANBH20@GMAIL.COM

ANCONA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 37252044 or ANCONA2023@GMAI.LCOM

TJC FOR BUILDING AND INDUSTRIAL CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 33330982 or AGNELCOUTINHO@GMAIL.COM

AL RAYA INTERNATIONAL CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 66612224 or ALIALI3332010@GMAIL.COM

CLASSIC CUT GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36845252 or SALEEN_331@HOTMAIL.COM

SUBAM CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36256088 or CHAURASIAJAWAHIR@GMAIL.COM

FAYEZ HASAN AHMED ALORAIS (YAQOOT ALORAIS/ 7192 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39979779 or FALAREES83@GMAIL.COM

BAHJA HASAN AHMED HASAN AL AMROOM 
has a vacancy for the occupation of

 CONCIERGE IN APPARTMENT
, suitably qualified applicants can contact
 33431000 or MALHOORI@HOTMAIL.COM

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
, suitably qualified applicants can contact

 17592120 or haifa@alrowishgroup.com

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33305789 or MORAYKHAN78@GMAIL.COM

ALJISHI Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17233533 or claims@ALJISHI.COM

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

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

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39464237 or ALDAYSI@BATELCO.COM.BH

SIAM SERVICES GROUP- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39416687 or SIAM7373@BATELCO.COM

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17620673 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

BNP PARIBAS 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 17866188 or MEA.RECRUITMENT@BNPPARIBAS.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

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact
 36552200 or abuobaidgroup@gmail.com

Devji & Co. 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 17104751 or dharmajith.tm@devji.com

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact
 17777703 or ALMANAREST@GMAIL.COM

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

MOHSIN VEGITABELS & FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39010020 or FIFAPATRICK01@GMAIL.COM

AL SHAHAR ALKAREEM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact
 39863040 or SHAHAR-H@HOTMAIL.COM

JASMI'S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 17588787 or lmra@jasmis.com

ZAMAN AL KHAIR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 SANBUSA MAKER
, suitably qualified applicants can contact

 39663772 or taqi.almomen@gmail.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of
 MECHANIC(HEAVY MACHINERY)

, suitably qualified applicants can contact
 39470985 or yousif@aanass.net

Dar Patchouli abayat 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 33096934 or AQEELAALSAFFAR@GMAIL.COM

ALUMINUM CARE WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39643508 or STEELCARE11995@GMAIL.COM

TOYOTA MOTOR CORPORATION 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 39649922 or HR.S@EKKANOO.COM.BH

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

THE WAREHOUSE GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17602184 or MD@UNIONGROUP.CC

ALMASHRIQ KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17620026 or alkhshram@gmail.com

RANAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39101110 or MAJEEDTHANAL@GMAIL.COM

ABU RAGHEB CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17344787 or alzuhoor@hotmail.com

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHRO.COM

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com

MAGNIUM ENTERPRISES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17832244 or TAKA@BATELCOM.COM

Crispy land restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17728748 or UNITYBH@GMAIL.COM

Sayed Al Biryani Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36360942 or HASSAN@MIRACLE-ITS.COM

SICO BSC (c) 
has a vacancy for the occupation of

 INVESTMENT SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 17515012 or hajlan@sicobank.com

ALKUFOOF CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact

 39872272 or JAFFAR72@LIVE.COM

SAJA 2 LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39947994 or RMS.JHO@GMAIL.COM

AL RAWDA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact
 34151595 or BDR543BDR@GMAIL.COM

AL RAWDA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR OF ACCOUNTING DIRECTORATE
, suitably qualified applicants can contact
 34151595 or BDR543BDR@GMAIL.COM

Maison Interiors for Decor Contracting Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17715919 or dbauchale@maisoninteriors.com

SAMI SALMAN EBRAHIM EJWAIR 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 33206844 or SAMICAP8@GMAIL.COM

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

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 39469685 or LAYLA@ALHOTYBAHRAIN.COM

ZENITH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 39458278 or GADEERVIDEO@YAHOO.COM

Abu Abdulla Bakery 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39800971 or SOMAYAAHMED366@GMAIL.COM

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

 SUPERVISOR (SITE)
, suitably qualified applicants can contact

 17534926 or METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHRO.COM

ALZAMIL POWDER COATING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17500000 or BUSAIBA@ZAMIL.COM

Riffa alkhairat  for vegetables and water sale 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39014872 or UMSULTAN786@GMAIL.COM

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

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

 MASSEUR
, suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com

NAYLA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 34569303 or NIDHAMI.BH@GMAIL.COM

AL ZAYAN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33937884 or NIDHAMI.BH@GMAIL.COM

PRIMEZONE LINK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER
, suitably qualified applicants can contact
 17730411 or SYMEASHOK@GMAIL.COM

DANUBE HOME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33608208 or CONTACT.BAHRAIN@ALDANUBE.COM

HAPPY HOUSE MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39665584 or HSARHAN@HOTMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

Ramee Grand Hotel & Spa 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17111999 or hrg.bh@rameehotels.com

KHIZRA RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36960999 or HASH2H2@HOTMAIL.COM

MAGIK GENTL SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39867872 or HASH2H2@HOTMAIL.COM

TOLINE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39744994 or salmanmadan6@gmail.com

8555 CLEAANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 33878555 or HANI8555@HOTMAIL.COM

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHRO.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

A.HADI JAFFAR ALI A.ALI / ALTAIR ALMUHAJER-7621 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39833841 or AH5894791@GMAIL.COM

FLAWLESS BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17295967 or RMS.JHO@GMAIL.COM

118 market for foodstuff 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17213003 or JTCWLL@GMAIL.COM

Salman Dental Center 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17448000 or m_teirab@hotmail.com

HI NIGHTS FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 39749769 or GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

GAURI INTERIOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17311146 or BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM

KINGDOM READYMIX CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17466776 or ABDULLAH@THEKINGDOM.BIZ

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

ALADRAJ REPAIR OF MOTOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39112276 or ALADRAJ40@GMAIL.COM

AL QASSMA REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39402131 or SKYONEE@HOTMAIL.COM

Allawi Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36677709 or allaWi@bahRainpay.com

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 17789689 or GOLDNEON@BATELCO.COM.BH

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
, suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

THE JUICERY HEALTHY DRINKS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE)
, suitably qualified applicants can contact

 39150505 or KHALEDCHILWAN@HOTMAIL.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

SHAHZAD ZAFAR VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 39657771 or SHAHZAD@SHAHZAD.COM.BH

ABU NABEEL Brokerage 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39464099 or public2016@hotmail.com

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17345569 or YAMAMAHOUSE1@GMAIL.COM

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

 HEAD OF COOK
, suitably qualified applicants can contact

 32111352 or shadi@ARMADAGROUPCO.COM

DORAT ALKHAIR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36685211 or MZAH_85@HOTMAIL.COM

SULB COMPANY  B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 39944980 or jobs@foulath.com.bh

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM
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ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

حســـابها  عبـــر  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
الرســـمي فـــي تطبيـــق “انســـتغرام” عـــن 
فتح باب المشـــاركة لجميـــع المواطنين 

للمشاركة في أخذ الجينوم.
األولـــى  بخطوتيـــن،  ذلـــك  وأوضحـــت 
التوجـــه للمركز الصحي الُمســـجل عليه 
المواطن )قســـم المختبر(، والثانية أخذ 
عينـــة الـــدم، وتخزينهـــا بطريقـــة آمنـــة 

وسرية.
إلـــى ذلـــك، أبـــدى عـــدد مـــن المواطنين 
الحســـاب  بتعليقـــات  ردودهـــم  فـــي 
عـــن تســـاؤالتهم عـــن ماهيـــة الفحـــص، 
وأهميتـــه، وأســـبابه، والنتائـــج المرجوة 
ذلـــك  لتوضيـــح  الـــوزارة  داعيـــن  منـــه، 

للجمهور، منها اآلتي نصا:

Moony.9591.”وش فائدة الفحص؟ :
: حطو الخدمة وفايدتها، وبعدين حطو 

Hameedmufeez
خطوات المشاركة”.

ســـنتين مـــن أخذو الـــدم للحيـــن ال في: 
Hayoofa83

 الســـام عليكم، اذا ممكن أحد يرد على 
Whitelion911:األسئلة

شـــنو فايدة هـــذا االختبـــار وليش؟ خل 
النـــاس تفهم أول، مو معقوله اروح وانا 

ما اعرف ليش رايح؟
Amoooll86نبي نتايج :

خذيتـــوا مني الفحص من 2020 وليش 
Layla_aseeeri:ما تعطوني

النتيجة.

تعليقات بحساب “الصحة”: ما الفائدة من أخذ الجينوم؟

أهالي سماهيج: اتركوا لنا أرض “235”
متنفس لألهالي وموقف للسيارات وزّوار المقبرة

^ نحن عدد من أبناء قرية ســـماهيج 
خصوصـــا،   235 مجمـــع  وأهالـــي  عمومـــا، 
نتقـــدم بهذه الرســـالة راجيـــن أخذها بعين 
االعتبـــار بمـــا جـــاء فيها من شـــكوى تمس 

النسيج االجتماعي للمنطقة.
وتتلخـــص المشـــكلة بوجـــود أرض خـــاء 
بمجمـــع )235( على طريـــق )3503( مقابلة 

لمقبرة سماهيج.
 ومنذ نشـــأتنا كانت وما زالت هذه األرض 
تـــؤدي العديد من الخدمـــات المهمة ألبناء 
لموقعهـــا  والزائريـــن  وقاطنيهـــا  القريـــة 
المجاور واللصيق للمنازل والمقبرة وقربها 

من المأتم الرئيسي للقرية.
فاألرض تستخدم وبشكل يومي كمواقف 
فـــي  خصوصـــًا  اســـتثناء،  دون  للجميـــع 
الفعاليـــات االجتماعيـــة والدينيـــة وأيضـــًا 
لزوار المقبرة، كما أنها ماصقة ألكثر من 5 

منـــازل ومباٍن تقطنها عوائل كثيرة األفراد 
وتعتبر المدخل والمخرج الرئيســـي لجميع 

قاطني تلك المساكن.
 كما أن جميع الخدمات للســـاكنين تمر عن 
طريقها وكذلك هي مكان وقوف ســـيارات 
اإلســـعاف والدفـــاع المدنـــي واألمـــن العام 
وأي شركات وهيئات أخرى أثناء وجودهم 
األرض  مـــن  بالقـــرب  الســـاكنين  لخدمـــة 
وذلك لســـهولة وصول الجميـــع إليها وهي 
المتنفـــس الوحيـــد علـــى الطريـــق المذكور 
والمســـاحة الوحيـــدة التي يمكـــن لألهالي 
االستفادة منها بسبب طبيعة ضيق الطرق 
وماصقـــة المنـــازل لبعضها بعًضـــا كما هي 

العادة في قرى مملكة البحرين.
 والحاصـــل أنه ودون ســـابق إنـــذار نتفاجأ 
نحن أهالي القرية بتحديد مساحة األرض 
التي تبين بأنها مملوكة لألوقاف الجعفرية 

مـــع قطع جزء كبير مـــن الطريق العام رقم 
)3503( وضّمـــه لهـــا، وذلـــك تمهيـــدا لبنـــاء 
محـــات تجاريـــة رغم أن الطريـــق )3503( 
بمشـــاكل  سيتســـبب  ممـــا  تجـــاري،  غيـــر 
جســـيمة للمنقطـــة منها على ســـبيل المثال 

ال الحصر:
- إغاق المدخل الوحيد لجميع الســـاكنين 

بالقرب من األرض.
- حرمـــان الجميـــع مـــن الخدمـــات المهمـــة 

التي كانت تؤديها هذه األرض.
- تســـبب المحـــات التجاريـــة باالزدحـــام 

واإلزعاج للقاطنين واألهالي.
وعليه نتقدم بهذه الرســـالة راجين من هللا 
عـــز وجل ومنكم النظـــر في هذا الموضوع 
وتحويل هـــذه األرض للمنفعـــة العامة في 
برنامج تطوير قرى البحرين لعمل مواقف 
وذلـــك  األهالـــي،  لمنـــازل  ومدخـــا  عامـــة 

بالطـــرق القانونيـــة والشـــرعية، بما يحفظ 
حقـــوق الجميع مع مراعاة إعاء المصلحة 
العليـــا على مصلحة الفـــرد الواحد وضمان 
الحفـــاظ علـــى النســـيج االجتماعـــي فـــي 

القرية ودرء الخافات والفتن.

البناء بموقع األرض

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن 
استفســارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حســابات “^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللســائل ذكر اســمه 

إعداد: منال الشيخإن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم 

المحامـــي خالـــد العلـــي: إن قيام صاحـــب المتجر بإغراء 
موظفـــي المتاجـــر المنافســـة للعمـــل لديه، لكســـب عماء 
غيـــر  المزاحمـــة  صـــور  إحـــدى  تعـــد  المنافـــس  المتجـــر 
المشروعة إذ نصت المادة 62 من المرسوم بقانون رقم 7 
لســـنة 1987م بشـــأن التجارة على اآلتي “ال يجوز للتاجر 
أن يغـــري عمال تاجر آخـــر أو مســـتخدميه ليعاونوا على 
انتـــزاع عمـــاء هذا التاجـــر، أو ليخرجوا من خدمة 
هـــذا التاجـــر ويدخلوا فـــي خدمتـــه ويطلعوه على 
أســـرار مزاحمة، وتعتبر هـــذه األعمال مزاحمة غير 

مشروعة تستوجب التعويض”.
ع  ويتضح من خال نص المادة الســـابقة أن المشرِّ

المؤسســـة  أحـــد  اســـتهداف موظفـــي  اعتبـــر  البحرينـــي 
التجارية المنافســـة من قبل التاجر ولكون أن الهدف من 
هذا االستهداف هو جلب الزبائن والعماء لهذه المؤسسة 
بحكم قيام أحد المحات التجارية باســـتقطاب موظفين 
متجـــر منافس له، وأن الهدف من ذلك هو الحصول على 
خدمـــة هـــؤالء الموظفين واالســـتفادة مـــن خبراتهم لدى 
المتجر المنافـــس، وصلتهم بالعماء وجذبهم إلى المتجر 

المنافس، صورة من صور المزاحمة غير المشروعة.
وقـــد أقـــرت محكمـــة التمييـــز هـــذا المبـــدأ بنـــاء علـــى ما 
قضتـــه في الطعن رقم 175 لســـنة 2012م بأن المنافســـة 
بيـــن التجار من الحقوق العامة التـــى يتمتع بها كل تاجر، 

واألعمال التى تعتبر من قبيل المنافســـة غير المشـــروعة 
منهـــا اســـتخدام التاجـــر عمال منافســـه العارفين بأســـرار 
تجارته بعد إغرائهم على ترك خدمته، وصاحب العمل أن 
يشترط على العامل فى عقد عمله عدم االلتحاق بخدمة 

منافس له. 
وبذلـــك تعـــد هـــذه الحالـــة إحـــدى حـــاالت المزاحمـــة غير 
المشـــروعة والتـــي يحـــق للتاجـــر متـــى توافـــرت إقامـــة 
دعـــوى قضائية في مواجهـــة التاجر المنافـــس ومطالبته 
بالتعويـــض عما أصابه مـــن أضرار ماديـــة لحقت بمتجره 
إذ تخضع هذه الدعوى ألحكام المسؤولية التقصيرية من 

خطأ وضرر وعاقة سببية.

انتــزاع مـوظفي وعمـالء المنــافســين
“مزاحمة غير مشروعة”

السؤال: فتحُت مطعمًا ووظفُت العامل الذي كان يعمل في المطعم المنافس لي، وطلبت منه جلب الزبائن، هل تصرفي صحيح قانونيًا؟ «

المحامي خالد العلي

المحامي خالد العلي

^ أطالـــب وزراة األشـــغال 
بتعديـــل شـــارع 83 مجمع 507 
إنـــه  حيـــث  مقابـــة  قريـــة  فـــي 
منخفـــض المســـتوى عـــن بقيـــة 

شـــوارع القريـــة ويصبـــح مكانًا 
لتجمع المياه فيه خصوصًا أيام 

األمطار.

محمد عيد

الشـــركات  مـــن  كثيـــر  فـــي   ^
علـــى  التركيـــز  يتـــم  والمؤسســـات 
أو  للعامـــل  اإلنتاجـــي  الجانـــب 
الموظـــف مقابل أنه يعمل ســـاعات 
وفي نهاية الشـــهر يستلم الموظف 
مرّتبـــه وينتهـــي األمـــر، ولكن بعض 
المتقدمـــة  الـــدول  فـــي  الشـــركات 
يتـــم االهتمام في جـــودة الموظف 
وتطويره حيـــث يعتبرون الموظف 
أحـــد أركان هذي المنظومة وتكون 
الرعايـــة شـــاملة فـــي هـــذا االتجاه 

وحتى على أسرة الموظف.
سؤال يراودني كثيرًا، لماذا ناحظ 
التركيـــز  وقلـــة  التحفيـــزات  قلـــة 
فـــي تنميـــة جـــودة الموظفيـــن في 
أكثـــر الشـــركات، علمـــًا أن الموظف 
مجتمعيـــة  ركيـــزة  هـــو  والعامـــل 

مهمة؟
اقتراحـــي للشـــركات والمؤسســـات 
أن تبـــادر فـــي تطويـــر نظـــام جودة 
الموظفيـــن ألن خطورة “الوصولي” 

تبـــدأ مـــن هـــذه الشـــركات وتنتشـــر 
مثل الفيروسات في المجتمعات. 

 ونبيـــن لألحبـــة تعريفـــًا مختصـــرًا 
للوصولـــي فـــي علـــم النفـــس فهـــو 
الشـــخص الـــذي يضـــع نفســـه فـــي 
المقدمـــة مـــن دون تـــردد أو خجـــل 
أو شـــعور بالذنـــب، ويحـــرص على 
عدم التراجـــع مهما كانت العواقب، 
ويقـــدم علـــى فعـــل أي شـــيء مـــن 
يهتـــم  ال  رادع،  يردعـــه  أن  دون 
الوصولي بالعمـــل الجماعي، ويضع 
نصـــب عينيـــه اســـتمالة قائـــده من 
دون غيـــره، معتبـــرًا أن الغايـــة تبرر 
الوســـيلة وأن النجـــاح في الوصول 
هو الذي يكســـبه احتـــرام اآلخرين 
ويمنحـــه المكانـــة االجتماعية التي 
يريـــد. ومـــع ذلـــك فهـــو يشـــعر بأنه 

مهدد ومستهدف.

علي بدر

نقابي ومتخصص في تنمية األفراد 
والمؤسسات

عدلوا الشارع المنخفض في مقابة

جودة الموظفين تعني عطاء أكثر للشركات

شارع 83 مجمع 507 في قرية مقابة

الغالء يعصف باألسعار... واألقساط هي الحل
عروض مغرية على األسنان واإلطارات والذهب

يبـــدو أن الظـــروف االقتصاديـــة الراهنـــة، 
دفعت وتدفع أصحاب المشاريع التجارية 
المختلفـــة إلـــى االتجـــاه نحـــو )األقســـاط( 
كوســـيلة إلنقـــاذ ما يمكن إنقـــاذه، في ظل 

ضعف القوة الشرائية وارتفاع األسعار.
ورصـــدت “البـــاد” في هذا الشـــأن، تقديم 
كثيـــر مـــن الشـــركات والمحـــات عروضـــا 
الهواتـــف  طالـــت  باألقســـاط،  ميســـرة 
المتنقلـــة، وعاج األســـنان، وبيـــع إطارات 

السيارة، واألجهزة المنزلية، وغيرها.
ففـــي تقويم األســـنان على ســـبيل المثال، 
تقـــدم إحـــدى العيـــادات المعروفـــة عرضًا 

بالقســـط بقيمـــة 20 دينـــارا فقط )شـــهريًا( 
وهو عـــرض كان بنطـــاق المســـتحيل قبل 
ســـنتين أو ثـــاث ســـنوات، بســـبب ارتفاع 

كلفة التقويم.
محـــل هواتف يعـــرض هواتـــف ايفون 14 
برو ماكس، وسامســـونج التـــرا 22، وباي 
ستيشن 5 بأقساط متيسرة ال تتجاوز 40 
دينـــاًرا، علمـــًا أن هواتـــف آيفـــون )بالثاث 
مخـــازن  فـــي  جـــدًا  شـــحيحة  عدســـات( 
شـــركات االتصـــاالت الكبرى والتـــي تقدم 

بالعادة عروضًا مماثلة.
أبـــل  ســـاعات  العـــروض  طالـــت  كمـــا 
سامســـونج،  وتلفزيونـــات  وسامســـونج، 

الثاجـــات،  وال جـــي، وســـوني، وكذلـــك 
واألفـــران، والمكيفات، وبقيـــة التجهيزات 
المنزليـــة، وأجهـــزة الاب تـــوب، واأللواح 

الذكية.
إلـــى ذلـــك، رصدت “البـــاد” أيًضـــا عروضا 
معـــارض  مـــن  عـــدد  قبـــل  مـــن  مغريـــة 
بالتقســـيط، والافـــت  لبيعهـــا  الســـيارات، 
هنا هـــو الموافقة على البيـــع بدون مقدم، 
بـــدون تحويل راتب، وبدون ضمان بنكي، 
وتحويل فوري للملكية عند توقيع العقد.

وشملت السيارات المعروضة، عددا واسعا 
والمرغوبـــة  االقتصاديـــة  الســـيارات  مـــن 
مـــن النـــاس كتيـــدا، وهونـــداي اكســـينت، 

وشيفروليت سونيك، وشيفروليت كروز، 
وغيرها.

محـــات الذهـــب لم تكـــن بعيدة عـــن هذا 
التســـابق المحمـــوم، حيـــث يقـــدم محـــل 
معروف بجدحفص عروضا مغرية لشـــراء 
الذهب باألقساط، وبعنوان )استلم الذهب 

وادفع بعدين(.
محل ذهـــب آخر بالمحرق اســـتخدم ذات 
العنـــوان الدعائـــي )اســـتلم الذهـــب وادفع 

بعدين(.
تبقـــى  وتلـــك،  العـــروض  هـــذه  بيـــن  ومـــا 
الظـــروف االقتصاديـــة للمواطـــن هـــي من 
يحدد المسار واالتجاه، والقرار بنعم أو ال.

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام أعاني من جلطتين في الفخذ والمستشفى ألغى ملفي
الطبيب أبلغني بأن العملية األولى كانت خاطئة

أصبت بشـــلل نصفي وجلطـــة دماغية 
فـــي  وتعالجـــت   .2017 العـــام  فـــي 
المستشـــفى وتلقيت العـــاج الطبيعي 

في البيت. 
وأجريـــت لـــي عملية قســـطرة في عام 
2019 ولـــم تنجح، ونصحنـــي الطبيب 

المعالج بالسفر أللمانيا.
وفـــي 2020 أصبـــت بحادثـــة انـــزالق، 
وانكســـر فخـــذي، وأجريت لـــي عملية 
لـــي  المستشـــفى، وركبـــت  فـــي  أيًضـــا 
أسياخ وبراغي في الفخذ. مكثت سنة 

كاملـــة علـــى الســـرير، وتلقيـــت العاج 
الطبيعي، لكنني لم أتمكن من المشي.

لاستفســـار  المستشـــفى  قصـــدت 
البروفيســـور  وعايننـــي  حالتـــي.  عـــن 
أن  لـــي  أوضـــح  الـــذي  بـــات(  )أحســـن 
العمليـــة األخيرة التـــي أجريت لي في 
ويجـــب  خاطئـــة،  كانـــت  المستشـــفى 
إعـــادة إجـــراء العملية بأخـــذ عظم من 
الحـــوض وزراعته في الفخـــذ بدالً من 

الحديد، وصارحني بصعوبة حالتي. 
مشـــكلتي أن المستشـــفى الـــذي أجرى 
رغـــم  الطبـــي  ملفـــي  ألغـــى  العمليـــة 

أننـــي أتلقـــى العاج فيه منذ ســـنوات، 
أدويتـــي؛  علـــى  الحصـــول  وخســـرت 
بحجة االســـتغناء عن خدمات زوجي، 

علًما بصرف معاش تقاعدي له.
أنا حاليًا أعاني من جلطتين في الفخذ 
منـــذ أربـــع ســـنوات، وتؤلماننـــي ألًما ال 
يحتمل. وأعاني أيًضا من شلل تام في 
ذراعي اليسرى. وال أستطيع استكمال 
لعـــدم  أدويتـــي  وصـــرف  عاجـــي 
استطاعتي المادية. وكنت قد أجريت 
عملية أخـــرى في 2021 كلفتني 2400 

دينار مما يفوق طاقتي المادية. 

كســـر فخذي لم يلتئم إلى اآلن. ذهبت 
إلى مستشفى السلمانية بغية مراجعة 
طبيـــب أوعية دمويـــة والحصول على 
العـــاج، لكنهـــم أخبروني أنـــه ال داعي 
لمراجعة الطبيب، وأدوية ســـيولة الدم 

التي بحوزتي تكفي. 
توجيـــه  المعنييـــن  أناشـــد  إننـــي 
المستشـــفى إلرجاع ملفـــي الطبي؛ ألن 
الطبيـــب الـــذي عالجنـــي أول مـــرة هو 

الذي يعلم بتفاصيل حالتي الصحية. 

البيانات لدى المحرر

ريناتا عزمي
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ال شك أن اختيار االسم كان موفقًا، وهو ما يعكس مضمون الفيلم وفكرته النابعة 
من نجمه، هذا إلى جانب أن الفيلم يناقش بشكل جيد تفاصيل عمليات التجميل 
وتأثيراتها اإليجابية والسلبية بصورة نقدية ساخرة، سوى أن المشكل أن بدايات 
العمـــل لـــم تظهر ما هـــو متوقع من إبداع للفنان النجم محمـــد هنيدي؛ فقد جاءت 
البدايـــات رتيبـــة، لم تعبر عـــن إمكانياته المعروفة، ثم ســـرعان ما تحركت ماكينة 

اإلضحاك لتعيد المشاهد إلى حالته الطبيعية المألوفة عند متابعة أفالمه.
يدعو الفيلم كأسماء مشاركة إلى التفاؤل، خصوصا أنه يأتي برؤية مخرج لطالما 
اعتبرته مختلفًا، هذا فضالً عن أنه أســـهم في مونتاج الفيلم بخبرته الطويلة في 
هذا المجال. قاد خالد مرعي دفة اإلخراج برؤيته المعهودة، وهو ما وفق فيه إلى 
حد ما، لكن حتى مع تجارب مرعي العديدة في اإلخراج السينمائي خصوصًا مع 
الفنان أحمد حلمي، إال أنني مازلت مقتنعًا بأن إمكانياته كمخرج محلها التلفزيون 
أكثر من الســـينما؛ فقد وظف ذات طريقته فـــي التعامل مع أدواته اإلخراجية بما 
يؤكـــد تمامـــًا أن مـــن وراء شاشـــة الكاميرا هو ذاته مخرج )الســـبع وصايـــا(. نعود 
لهنيـــدي الـــذي لم يتطـــرق – ما يعد ملفتًا - هـــذه المرة إلى الشـــخصية الخليجية، 
خصوصـــا أن عمليـــات التجميل غزت العالـــم، ومنها المجتمـــع الخليجي، وهو أمر 

طبيعـــي نظـــرًا لحـــال المجتمع الخليجي الميســـور، والـــذي يترتب عليـــه أن تغدو 
الكماليات من الضروريات، وأن تتعاظم الحاجة إلى أمور قد ال تكون ذات درجة 
من األهمية قبل ســـنوات أو حتى اآلن. تأتي تجربة فيلم )نبيل الجميل أخصائي 
تجميل( برأيي كتجربة فنية أفضل من فيلم هنيدي األخير )اإلنس والنمس(، بيد 
أن الفيلم لم يســـتطع بحواراته ومشـــاهده أن يستثمر إمكانيات نجوم الكوميديا 
اآلخريـــن أمثـــال محمد ثروت ومحمود حافظ، باســـتثناء محمد ســـالم الذي أخذ 
مســـاحة جيـــدة يســـتحقها فـــي الفيلـــم، بينما تمكـــن ضيـــاء الميرغني مـــن إثبات 
حضـــوره بخبرتـــه الكبيرة كفنـــان كوميدي، وكانت المحصلـــة النهائية عرض عمل 

سينمائي كوميدي جميل بشكل عام.
أخيـــرًا وليـــس آخرًا، نوجه أنظـــار هنيدي ونجوم الكوميديا العـــرب جميعًا إلى أن 
الســـينما متعطشـــة إلى األعمـــال الكوميدية، وأن حجـــم اإلنتاج الســـينمائي لهذه 
األعمـــال ال يرضـــي طمـــوح الجمهـــور، وبالتالـــي فهم بانتظـــار المزيد مـــن األعمال 

الكوميدية الناجحة.

*كاتب وأكاديمي بحريني

dr.ali.saegh@ 
gmail.com

* د. علي الصايغ

هنيدي... أخصائي التجميل

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

للتواصل: 17111483

تقرير الرقابة والمنهجية الحكومية
تعمدنـــا التريـــث عـــن الكتابة بخصـــوص ما جـــاء على صفحـــات تقرير 
ديـــوان الرقابـــة المالية واإلدارية التاســـع عشـــر للســـنة المنتهية )2021 
– 2022(، وذلـــك كـــي نراقـــب ردود الـــوزارات والهيئـــات والمؤسســـات 
والشـــركات الحكوميـــة التي ورد اســـمها ضمـــن التقرير.ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة يختـــص بالتدقيـــق والتفتيـــش والبحـــث والتحـــري 
والتقصـــي عن أيـــة تجاوزات أو مالحظات تحصل فـــي تلك القطاعات 
الحكومية، وبدورنا نقدر الجهد الذي يبذله جميع منتسبي الديوان في 

سبيل مواجهة التجاوزات بأنواعها المختلفة وبصورها المتعددة.
في الوقت ذاته وبعد صدور التقرير الجديد مباشرة صدرت توجيهات 
مـــن قبل ســـمو ولـــي العهد رئيس الـــوزراء بضـــرورة التعامـــل بمنهجية 
جديدة وبشـــكل فوري مع مالحظـــات ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية 
على الجهات الحكومية، واســـتمرار الجهود لتعزيز الرقابة والمحاســـبة 
فـــي مختلف مســـارات العمل الحكومي بما يســـهل الحفـــاظ على المال 
العـــام، تلك المنهجية المباركة التي اتخذتها الحكومة حديثا نتمنى لها 
التوفيـــق والنجاح والوصول لنتائج تفرح الشـــعب البحريني، فهي كما 

يبدو تسير نحو االتجاه الصحيح، ونأمل أيضا من خاللها القضاء التام 
أو على األقل الحد من التجاوزات السنوية التي تحصل في الكثير من 

القطاعات الحكومية.
نريـــد أن نصـــل إلى هدف آخر يصب في ذات الســـياق وهو لغاية كتابة 
هـــذه الســـطور لـــم نشـــهد أي تحـــرك يذكر مـــن قبـــل النواب فيـــه، وكأن 
التقريـــر األخيـــر ال شـــأن لهم فيـــه ال من بعيد وال من قريـــب وال يعنيهم 
أمـــره، وبالتالـــي ســـيركن التقريـــر كما ركـــن غيره، مـــن هنا نكرر أســـفنا 
لموقـــف أعضـــاء المجلس النيابـــي ونأمرهم كمواطنيـــن أوصلناهم إلى 
قبة البرلمان بأن يكون لكل عضو من األعضاء دور مؤثر وموقف حازم 
بإثبات وجودهم كســـلطة تشـــريعية ورقابية ومحاسبية، فال تهاون أو 
تعاطـــف أو رحمـــة مع أي فســـاد مالي أو إداري أو حتـــى مالحظة مهما 
صغـــر حجمهـــا تماشـــيا مـــع المنهجيـــة الحكوميـــة الجديـــدة. وعســـاكم 

عالقوة.

* كاتب بحريني

a.aziz.aljowder
@gmail.com

*  عبدالعزيز الجودر

ال أعـــرف مـــا هـــي حريـــة التعبيـــر فـــي تلـــك التصرفـــات الحمقـــاء واألعمـــال 
اإلجرامية والممارســـات الخطيرة وآخرها ما قام به هذا الســـويدي المتطرف 
راســـموس بالودان وهو يحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية 
في ســـتوكهولم وســـط حماية أمنية مشددة، فهل فعل الحرق وما يحمله من 
معـــان يعـــد تعبيًرا عـــن رأي؟ أم ســـلوًكا عدائًيا موجًها يســـتحق فاعله العقاب 
والحســـاب، والســـيما أن الفاعـــل هنـــا معروف بتطرفـــه ونواياه االســـتفزازية 
والعدائية ضد المســـلمين، وسبق أن تســـبب في توتر األجواء واندالع أعمال 
شـــغب، إثر إعالنه في أبريل من العام الماضي أنه ســـيقوم بإحراق نســـخ من 

المصحف في األحياء التي تقطنها نسبة عالية من المسلمين.
مـــن بين كثير البيانات الصادرة عن دول العالم، لفتت انتباهي إدانة الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة للواقعـــة، إذ أكد نيـــد برايس المتحدث باســـم الخارجية 
األميركيـــة أن حـــرق كتب تعد مقدســـة للكثيرين هو عمل مهيـــن للغاية، وأمر 
بغيـــض، ومثير لالشـــمئزاز وكريـــه. بالفعل هو عمـــل مهين لكنـــه مهين لفاعله 
ومهيـــن لما يدافعـــون عنه ويتشـــدقون بالحفاظ عليه ويطلقـــون عليه حرية 
الـــرأي والتعبيـــر ويســـيء إليها، لكنه ليـــس مهينا أبًدا للمصحف الشـــريف، بل 

يؤكـــد القيمـــة الكبيرة لهـــذا المصحـــف واإلدراك بأنه يحمل مقومـــات التفوق 
والتقـــدم لكل من يتمســـك به ويعمل بما فيه، فمثل هـــذا األحمق لن يلجأ إلى 
كتاب ليست له قيمه لتوجيه رسائله السياسية وأفكاره العنصرية وسلوكياته 
الهمجية، لكنه يدرك القرآن وأهميته ســـواء لتركيا هدف رســـالته المباشرة أو 

للمسلمين عموًما.
هـــذه الواقعة البغيضة ليســـت األولى مـــن نوعها ولن تكـــون األخيرة بطبيعة 
الحـــال، بل وتبعهـــا تصرف مماثل بقيـــام أحد المتطرفين بتمزيق نســـخة من 
المصحف الشريف في مدينة الهاي الهولندية، ولن تتوقف مثل هذه األعمال 
المتطرفـــة بما يصدر مـــن بيانات هنا وهناك، بل باتخـــاذ خطوات وردود فعل 
عملية أهمها ما ألمح إليه رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون نفسه دون 
قصد عندما ذكر أن “حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو 
قانونـــي ليس بالضـــرورة أن يكون مالئما”، فلماذا ال يكـــون كل قانوني مالئًما 

كي تستقيم حرية الرأي والتعبير مع ما كل هو إيجابي وجميل .

*كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

Ata2928
@gmail.com

*عطا الشعراوي

الحرق للحرية وليس للمصحف

نصر اهلل يستجدي دول الخليج العربي اآلن
فـــي تصريحاتـــه األخيـــرة تطـــاول حســـن نصـــر هللا زعيـــم حزب 
هللا اللبنانـــي علـــى مصر واتهـــم الســـعودية ودول الخليج العربي 

بالتخلي عن لبنان والوقوف بجوار مصر.
والحقيقـــة أن تصريحـــات نصـــر هللا فتحت عليه هجوما شرســـا 
علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، وكان عنـــوان هـــذا الهجوم 
الشـــرس “إن لـــم تســـتح فافعل ما شـــئت”.. فعال هذا هـــو العنوان 
المناســـب للرد على تصريحات نصر هللا التي خلت من أية لياقة 
وخلـــت حتى من أي منطق، فحســـن نصر هللا الـــذي طالما تفاخر 
بأن طعامه وطعام ميليشـــياته وســـالحه يأتيهم مـــن الجمهورية 
اإلســـالمية اإليرانية، اآلن يســـتجدي دول الخليج العربي حرفيا 

لكي يساعد لبنان بمئة أو بمئتي مليار!
طالمـــا أن إيـــران هـــي التي تطعمه وتســـقيه وتســـدد لـــه ثمن كل 
شيء، وطالما أنه ال ينطق وال يتحرك إال بما يريده الولي الفقيه، 
فما شأن دول الخليج العربي وما شأن مصر بالحالة التي أوصلتم 

إليها لبنان بسياساتكم الخرقاء؟
الذي يتحمل الحالة التي وصل إليها لبنان هو نصر هللا وغيره من 
الساســـة الذين ال يعنيهم لبنان وشعب لبنان، لكن تعنيهم السلطة 
وتحقيـــق مصالـــح طائفية بعيـــدة كل البعد عن مصلحة الشـــعب 

اللبناني الذي دفع ثمن صراعاتهم وتشبثهم بالسلطة.

* كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747@hotmail.com

*بثينة خليفة قاسم

المردي... قطب الصحافة البحرينية
نظـــم مركـــز عبدالرحمـــن كانو الثقافي أوائل الشـــهر الجاري نـــدوة قّيمة 
بعنـــوان “محمـــود المردي.. قطـــب الصحافة البحرينيـــة”، قدمها وأدارها 
رئيس مجلس إدارة مركز عبدالرحمن كانو الشـــاعر الكبير األســـتاذ علي 
عبـــدهللا خليفـــة، حيث كانت لـــه مداخالت مهمـــة أثناء إدارتـــه الحوار، 
وشـــارك فـــي النـــدوة الزميـــل األســـتاذ مؤنـــس المـــردي رئيـــس التحرير 
بورقـــة بحثية عن مســـيرة المرحوم والده. أما مـــن أبرز المداخالت فقد 
كانت لكل من: األســـتاذ عبدالنبي الشـــعلة، رئيس مجلس إدارة “البالد”، 
والدكتـــور منصور ســـرحان، واألســـتاذ يوســـف صالح الديـــن، والدكتور 
عدنـــان بومطيع، فضال عـــن مداخالت أخرى وردت فـــي تغطية الزميل 
أســـامة الماجد لتلك األمســـية الجميلـــة )راجع “البالد” 5 ينايـــر الجاري(، 
وســـنحاول تاليًا تســـليط الضوء على بعض النقاط المهمة التي تضمنت 

بعض المداخالت. 
* جـــاءت ورقـــة األســـتاذ مؤنـــس المـــردي بأســـلوب جديد لرصـــد تطور 
الصحيفـــة مـــن خـــالل تتبـــع تطـــور الكتابة والقضايـــا التي شـــغلت ذهن 
الفقيـــد والـــده فـــي افتتاحيات صحيفتـــي “األضواء” و”أخبـــار الخليج”، 
وشـــكر جهـــود الدكتـــور منصور ســـرحان فـــي توثيـــق تاريـــخ الصحافة 
البحرينيـــة التي غطت حقبة طويلة من القرن الماضي وجزءًا من قرننا 
الحالي. كما تطرق مؤنس لشـــغف المرحوم والده للمســـرح، الذي أخرج 
مســـرحية “لوال المحامي” 1943 للكاتب المســـرحي اللبناني ســـعيد تقي 
الديـــن، والنـــص يتناول الصـــراع بين رجليـــن، األول ابـــن إقطاعي ثري، 
واآلخـــر فقيـــر اضطر للهجرة ألميركا. هذا باإلضافـــة لتولع والده باألدب 

والشعر العربي.
* وإذا كان الشـــيء بالشيء ُيذكر، فقد لمس الشاعر علي عبدهللا خليفة 
بـــدوره هـــذه الموهبة الفذة عند المردي منذ بدايات الســـتينيات وهو لم 
يـــزل طفـــالً، وذلـــك إثر إحباطه من عدم نشـــر مجلة “هنـــا البحرين” أول 
قصيـــدة لـــه تتكون من 24 بيتًا لم ينشـــر منها ســـوى أربعـــة أبيات، دون 
اإلشـــارة إلى أنه كاتبها، فما كان منه إال أن قابل رئيس تحريرها الراحل 
أحمـــد كمال، الذي أحاله على الفقيد المـــردي، وكانت مفاجأته الصاعقة 
بمواهب األخير األدبية وتذكيره إياه بشـــروط صحة القصيدة، وشجعه 
باالســـتمرار فـــي قـــرض القصيـــد، ووعـــده بنشـــر قصائـــده القادمـــة في 

صحيفة “األضواء”. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

*كاتب بحريني

*رضي السّماك
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الصخير.. نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

لنــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل  بحضــور رئيــس الهيئــة العليــا 
ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة ومحافظ المحافظة 
الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بن علي بــن خليفة آل خليفــة، نظم نادي 
راشــد للفروســية وســباق الخيل، عصر أمس، الســباق الســابع عشــر لهذا 
الموســم والــذي أقيم على كأس المحافظــة الجنوبية وكؤوس مجموعة 
آل شــريف وكأس شــركة كــراون أندســتريز وذلــك علــى مضمــار ســباق 

النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

كما حضر السباق عدد من أصحاب 
الســـمو وممثلـــي الجهـــات الراعيـــة 
للســـباق وجمهور من محبي رياضة 

سباق الخيل.
قويـــة  منافســـات  الســـباق  وشـــهد 
تفوقـــت مـــن خاللهـــا أغلـــب الجياد 
اإلنتصـــارات  بتحقيـــق  المرشـــحة 
بكـــؤوس الســـباق والتي تقاســـمتها 
مجموعة من اإلسطبالت المشاركة.

 وأقيم الشوط األول لخيل البحرين 
العربيـــة األصيلة “ الواهو “ مســـافة 
1000متـــر مســـتقيم، وأســـتطاعت 
الفـــرس “الكروش 1823” إلســـطبل 
الصخيـــر وبقيادة الفـــارس المتمرن 
تســـجيل  أصغـــر  حســـين  الواعـــد 
التوالـــي  علـــى  الثانـــي  إنتصارهـــا 
هـــذا الموســـم والـــذي حمســـته عبر 
إنطالقتها القوية في آخر 100 متر 
متفوقـــة علـــى منافســـها الحصـــان 
المرشـــح اآلخـــر “ مصنـــان 1811 “ 
إلسطبل الوسمية والذي حل ثانيًا.

وأقيم الشوط الثامن واألخير على 
كأس المحافظـــة الجنوبيـــة لجيـــاد 
ســـباق التوازن “ مســـتورد “ مسافة 
1600 متـــر، وتمكن الحصان “ مارك 
أوف رســـبكت “ ملـــك حســـن مفرح 
أنـــس الســـيابي  العجمـــي وبقيـــادة 
مـــن إنتـــزاع إولـــى إنتصاراتـــه فـــي 
المضمـــار البحرينـــي في مشـــاركته 
الثانية حيث أظهر الحصان قدراته 
العاليـــة متفوقًا علـــى مجموعة من 
الجيـــاد القوية وحســـم الفوز بفارق 
نصـــف رأس عـــن الحصـــان الثانـــي 

إلســـطبل   “ غوميـــس   “ والمرشـــح 
المحمدية وبقيادة ســـتيفن الدجج 

الذي جاءت محاوالته متأخرة.
بكـــؤوس  الفائزيـــن  تتويـــج  وتـــم 
الســـباق حيـــث قـــام ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ 
بتقديـــم كأس المحافظـــة الجنوبية 
فيمـــا  نـــاس،  فـــوزي  عبـــدهللا  الـــى 
آل  كـــؤوس مجموعـــة  تـــم تقديـــم 
شـــريف الـــى الفائزيـــن حيـــث قـــدم 
كأس  شـــريف  آل  حســـن  الســـيد 
الشـــوط الثانـــي الـــى المالـــك الفائز 
عمـــار البوســـطة، كمـــا قدم حســـين 
الثالـــث  الشـــوط  كأس  شـــريف  آل 
الـــى المالـــك الفائز حســـين إبراهيم 
العفـــو، فيمـــا قـــدم عيســـى خالد آل 
شريف كأس الشـــوط الخامس الى 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ثم قـــدم محمد 
فـــؤاد كمـــال كأس الشـــوط الســـابع 
الى المضمـــر الفائز حيـــدر ابراهيم، 
فيمـــا قام الســـيد علـــي عبدالرحمن 
السعد المدير اإلداري بشركة كراون 
الشـــوط  كأس  بتقديـــم  أندســـتريز 
الفائـــز محمـــد  المالـــك  الـــى  الرابـــع 
جاسم، وكأس الشوط السادس الى 
ســـمو الشـــيخ هاشـــم بـــن محمد بن 
ســـلمان آل خليفـــة، فيما تـــم تقديم 
جائـــزة أفضـــل جـــواد مظهـــرا فـــي 
الشوط الثامن والمقدمة من شركة 
الحصان العربي لخدمات الفروسية 

والبيطرية إلى الجواد “تفاخر”.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان وسمو الشيخ خليفة بن علي يشهدان السباق الـ17 للخيل

جياد 8 إسطبالت تتقاسم كؤوس المحافظة الجنوبية وآل شريف وكراون أندستيرز



“الكهرماء” يقلب الطاولة على “تطوير” 
ويعزز صدارته في دوري الشركات

قلـــب فريق الكهرمـــاء الطاولة على فريق تطوير 
في دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بعد 
أن حـــول تأخـــره بهـــدف إلـــى فوز مثيـــر بهدفين 
لهدف. في المبـــاراة المثيرة التي جمعتهما أمس 
األول فـــي ختـــام األســـبوع الخامـــس. وأقيمـــت 
المبـــاراة علـــى ملعـــب نـــادي ألبـــا بالرفـــاع. ورفع 
الكهرمـــاء رصيـــده إلـــى 10 نقـــاط فـــي صـــدارة 
المسابقة. فيما تجمد رصيد تطوير عند 3 نقاط.

وشـــهد الشـــوط األول ندية كبيرة بيـــن الفريقين 
فـــي رغبـــة واضحـــة لكســـب الرهـــان وتحقيـــق 
االنتصـــار، لكـــن مع اليقظـــة الدفاعية مـــن جانبه 

وعـــدم اســـتغالل بعض الفـــرص من جانـــب آخر 
أدى إلـــى انتهاء الشـــوط األول بالتعادل الســـلبي 

صفر لصفر.
وجاءت الحصة الثانية أكثر إثارة مع فتح اللعب 
والتخلـــي عن التحفظ الدفاعي، ليتواصل الشـــد 
والجـــذب بين الفريقين مع إضاعة بعض الفرص 
مـــن هنا وهنـــاك حتـــى الدقيقـــة “75”، التي أنهى 
فيهـــا الالعـــب إبراهيـــم هاشـــم التعادل الســـلبي 
بتســـجيل التقدم لفريـــق تطوير والـــذي رفع من 
خالله وتيـــرة األداء الفني وأجواء اللقاء، وأعاد 
المهاجـــم علـــي العثمـــان فريقـــه الكهرمـــاء إلـــى 

المباراة بعد تســـجيل هدف التعادل في الدقيقة 
“80”. وكانـــت الدقائـــق المتبقيـــة جـــدًا مثيرة مع 
اندفـــاع العبي الكهرماء من جهة واعتماد العبي 
تطويـــر على الهجمـــات المرتدة مـــن جهة أخرى. 
بينمـــا كانـــت المبـــاراة تلفـــظ أنفاســـها ومـــن كرة 
عكســـية ووســـط غفلـــة دفاعيـــة، وضـــع الالعب 
محمد عنتـــر هدفا قاتال ومثيـــرا ليقود الكهرماء 

إلى الفوز بهدفين لهدف.
وعاونـــه  إبراهيـــم  محمـــد  الحكـــم  اللقـــاء  أدار 
ســـيدجالل محفوظ ومبارك إســـماعيل ومراقب 

المباراة محمد مرتضى.

اللجنة اإلعالمية

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  أكـــد   
األعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة أن رياضة قفـــز الحواجز في 
المملكـــة باتت من الرياضـــات المتطورة 
واســـعة ومنافســـات  وتشـــهد مشـــاركة 
عاليـــة، كمـــا أنهـــا بـــدأت تأخـــذ طريقهـــا 
فـــي التقـــدم واالزدهـــار على المســـتوى 
الفنـــي للفرســـان والجيـــاد، مشـــيًرا لمـــا 
علـــى  ونتائـــج  نجاحـــات  مـــن  يتحقـــق 
مســـتوى رياضـــة قفـــز الحواجز ســـواء 
على المســـتوى المحلي أو الخارجي بما 
يتماشـــى مـــع خطط وبرامـــج وتطلعات 
االتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة للوصول بهـــذه الرياضـــة ألعلى 

المستويات. 
التـــي  النجاحـــات  أن  ســـموه  وأضـــاف 
قفـــز  رياضـــة  مســـتوى  علـــى  تتحقـــق 
الحواجـــز بالمملكة وانتشـــارها الواســـع 
الملكـــي  االتحـــاد  توجهـــات  يترجـــم 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة مـــن أجل 
فقـــد  متقدمـــة،  لمســـتويات  وصولهـــا 
القفـــز  وبطـــوالت  مســـابقات  أبـــرزت 
العديـــد مـــن المواهب الرياضية الشـــابة 
ووجـــود لقاعـــدة واســـعة من ممارســـي 
هذه الرياضة، األمر الذي ســـيعتمد عليه 
االتحاد الملكي في األيـــام المقبلة لبناء 
قاعـــدة متينـــة مـــن الفرســـان الجيديـــن 
لتمثيل الوطـــن خير تمثيل في مختلف 
لقـــدرة  وتأكيـــًدا  الخارجيـــة  المحافـــل 
الفـــارس البحريني على اإلبداع والتميز 

والتألق. 
وأثنـــى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة على الجهود الكبيرة التي يبذلها 
االتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة من أجـــل تطوير 
رياضـــة الخيـــل عموًمـــا ورياضـــة القفـــز 
مـــن  حققـــه  ومـــا  بالمملكـــة  خصوًصـــا 
نجاحـــات ومكتســـبات ونتائـــج عديدة، 
كما حث ســـموه الفرســـان والمشـــاركين 
فـــي بطولة ســـموه اليـــوم تقديم أفضل 
المســـابقات،  جميـــع  فـــي  مســـتوياتهم 
والتوفيـــق  النجـــاح  كل  لهـــم  متمنًيـــا 
التـــي  والتطلعـــات  األهـــداف  وتحقيـــق 

يسعون إليها. 

ويشـــهد ميدان الرفة باالتحاد الرياضي 
العســـكري صباح اليوم الســـبت انطالق 
بطولـــة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة لقفـــز الحواجـــز ثانـــي بطـــوالت 
الموســـم الجديـــد، الذي ينظمـــه االتحاد 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة.
 

 مسابقات اليوم

وستنطلق فعاليات البطولة عند الساعة 
8 مـــن صبـــاح اليـــوم بأولى المســـابقات 
وهـــي المســـابقة األولـــى لفئة الناشـــئين 
جولـــة  مـــع  )مســـابقة  األول  المســـتوى 

 90 /100 الحواجـــز:  وارتفـــاع  تمايـــز( 
ســـم، ســـرعة المســـلك 350 متر/  دقيقة، 
المسابقة الثانية فئة الناشئين المستوى 
الثاني )مسابقة على مرحلتين( وارتفاع 
الحواجز: 110/ 100 سم سرعة المسلك 
350 متـــر/  دقيقة، المســـابقة الثالثة فئة 
المبتدأيـــن من العموم المســـتوى األول، 
وهي )مســـابقة على مرحلتين( وارتفاع 
وســـرعة  ســـم   100 /105 حواجزهـــا: 
المســـلك 350 متـــر/  دقيقـــة، المســـابقة 
الثانـــي  المســـتوى  للمتقدميـــن  الرابعـــة 
)السرعة ضد الزمن( وارتفاع حواجزها: 
120/ 110 وســـرعة المســـلك 350 متـــر/  

دقيقـــة، المســـابقة الخامســـة )مســـابقة 
جمـــع النقاط مع حاجز الجوكر( وارتفاع 
ســـرعة  ســـم،   120 /130 حواجزهـــا: 
المســـلك 350 متـــر/  دقيقة، والمســـابقة 
المســـتوى  المتقدميـــن  فئـــة  السادســـة 
الثالث )مســـابقة التأهل لمرحلة التمايز( 
ســـم،   130 /140 حواجزهـــا:  وارتفـــاع 

سرعة المسلك 350 متر/  دقيقة. 

بطولة قوية

أن  أكـــد  الجهرمـــي  محمـــد  الفـــارس   
كانـــت  للموســـم  االفتتاحيـــة  البطولـــة 

قوية وتميزت بالمنافسات العالية وقال 
“كانـــت بدايتنا طيبة وتشـــجعنا للمزيد، 
لـــدي جـــواد جديـــد جلبنـــاه مـــن ألمانيـــا 
ولم أقم بتجهيزه مـــن فترة لكننا قدمنا 
مســـتوى مرضـــي، وبالطبـــع جميـــع هذه 
التجهيزات تحت اشـــرف المدرب أحمد 
 AJ Team الجهرمـــي، ونحن فـــي فريق
نتطلـــع لمواصلة التميـــز، حتى نصل مع 
الجـــواد للجاهزيـــة التـــي تجعلنـــا ندخل 

أجواء المسابقة الكبرى”.
 وأضاف الجهرمي أن زيادة المســـابقات 
والبطوالت تزيد حدة المنافســـة وترفع 
مســـتوى التطـــور والـــروح القتالية لدى 
الفرســـان البحرينيين، وال شك أن الدور 
الكبير لســـمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا 
الملكـــي  االتحـــاد  رئيـــس  خليفـــة  آل 
للفروســـية وســـباقات القدرة والعاملين 
التطويـــر  فـــي عمليـــة  باللجـــان ســـاهم 
بمملكتنـــا  القفـــز  برياضـــة  واالرتقـــاء 
الحبيبـــة، وأنا على ثقة أن بطولة ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة اليوم 
ســـتكون من أقوى وأمتع البطوالت في 

جميع مسابقاتها.
 

على خطى والدتها 

مـــن  يوســـف  يعقـــوب  نـــدى  الفارســـة   
اسطبل المها تشارك في موسم بطوالت 
القفـــز ألول مـــرة أعربـــت عـــن ســـعادتها 
قائلة “إنه الموســـم األول لي، أنا سعيدة 
جًدا بهذه المشاركة وسط منافسة قوية 
من الفرســـان والفارسات، ولعل الجميل 
أن هنـــاك عـــدد مـــن الفارســـات الالتـــي 
يشاركن إلى جنب الفرسان في مختلف 
المســـابقات، بداية جيدة وال شـــك أنني 

اتطلـــع للمزيد والوصول للمشـــاركة في 
المسابقات الدولية مستقباًل بإذن هللا”. 
 وأضافت الفارســـة ندى “ان بدايتي مع 
الخيـــل منذ الصغر عندمـــا كنت أبلغ من 
العمر 8 ســـنوات فقد كنـــت أحب الخيل 
كثـــًرا وتعلقـــت بـــه، ووالدتي شـــجعتني 
كثيًرا فقد كانت فارســـة، وحالًيا أتدرب 
وبدايـــة  عيســـى،  علـــي  المـــدرب  مـــع 
التدريب كانت مع 3 مدربين وهم صابر 
ســـلمان، ســـلمان فـــرج وعباس يوســـف 
ولهـــم كل الشـــكر والتقدير فـــكل مدرب 
منهم أضاف لي شـــيء فـــي رياضة قفز 
الحواجـــز، بـــإذن هللا ســـأواصل جهودي 
للوصـــول  جهـــدي  قصـــارى  وســـأبذل 
للجميـــع  التوفيـــق  وأتمنـــى  ألهدافـــي 
خصوًصا اليوم في بطولة ســـمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة”. 

تسعى للتميز

الفارســـة حنـــان باســـل المحميـــد وجـــه 
نســـائي جديد يخوض موسم مسابقات 
قالـــت  الموســـم  هـــذا  القفـــز  وبطـــوالت 
“ســـعيدة بمشـــاركتي األولى في موسم 
مثيـــر ومســـابقاته قويـــة، ال أخفي على 
الجميع أن الشعور صعب وصفه بالنسبة 
للمشـــاركة األولى ورهبة دخول الميدان 
وسط حضور جماهيري والجميع يتابع، 
إال أننـــي عازمـــة على مواصلـــة طريقي 
تحت إشراف مدربي محمود عبدالقادر 
واألصدقـــاء  األهـــل  ومســـاندة  ودعـــم 
خصوًصا والدتي العزيزة التي تقف إلى 

جانبي وتساندني دائًما”.
وأضافـــت المحميد “تابعت المنافســـات 
بالكامـــل فـــي اليـــوم األول حيـــث لـــدي 
شـــغف كبيـــر برياضـــة القفـــز، وتعلمـــت 
الكثيـــر مـــن الفرســـان والفارســـات، وإن 
شـــاء هللا ســـأبذل قصـــارى جهـــدي مـــن 
أجل تحقيق أفضل النتائج وإســـعاد كل 
مـــن يقف معـــي وإلى جانبي، المنافســـة 
جميلـــة وشـــيقة وتتطلـــب المزيـــد مـــن 
الجهـــد والمثابـــرة ومشـــاركة عـــدد مـــن 
الفارســـات يزيـــد مـــن حماســـي، بطولـــة 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
اليـــوم تجهـــزت لهـــا جيـــًدا وبـــإذن هللا 

سأكون حاضرة بقوة”.

تغطية - اللجنة االعالمية

اليــوم انطالق بطولــة خــالــد بن حمد لقفــز الحواجــز
تحت رعاية سموه وعلى ميدان االتحاد الرياضي العسكري

ــال خـــصـــب إلبـــــــــراز الـــمـــواهـــب  ــ ــج ــ ــة قـــفـــز الــــحــــواجــــز م ــ ــاضـ ــ ــوه: ريـ ــ ــمـ ــ سـ

من منافسات قفز الحواجز

ندى يعقوبحنان باسل المحميدمحمد الجهرميسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

من لقاء الكهرماء وتطوير

الرفاع - اتحاد الدراجات الهوائية

ســـجلت مملكـــة البحريـــن حضورهـــا فـــي طواف الشـــارقة 
الدولـــي 2023، الـــذي يقام لمســـافة 440 كيلومتر مقســـمة 
على 5 مراحل في الفترة من 27 – 31 يناير الجاري، وسط 
مشـــاركة نوعية وواســـعة لنخبـــة من أهم وأبـــرز الدراجين 
المحترفين الذي بلغ عددهم 165 دراجا يمثلون 26 منتخبا 

وفريقا عالميا.
وتأتي المشاركة البحرينية في هذا الطواف الدولي بفريق 
أكاديمية البحرين للدراجات الذي يحتضن عددا من نجوم 

اللعبة البحرينيين.
ويضم الفريق البحريني الدراجين أحمد ناصر، سيد علوي، 
منصـــور جواد، جاســـم حســـين، حســـين محمد وأوســـيباو 

باسكوال.
وأكد المسؤولون في االتحاد البحريني للدراجات الهوائية 
وفـــي طليعتهـــم الشـــيخ خالد بن حمد بن أحمـــد آل خليفة 
على أهمية مثل هذا الحضور، مقدرين ما يحظى به الفريق 
مـــن اهتمـــام ودعم كبيرين من ممثل جاللـــة الملك المعظم 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ومتابعـــة دائمة ألنشـــطة الدراجات الهوائيـــة للنائب األول 
لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة ورئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

مشاركة بحرينية في طواف الشارقة بفريق أكاديمية البحرين للدراجات
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طارق البحار

أسامة الماجد

النجم بروس ويلس له 11 فيلًما 
في سنة 22، وأول فيلم له يتوافر 

للمشاهدة في سنة 23! هو فيلم 
Detective Knight: Indepen�”

.”dence
تدور أحداثه خالل احتفاالت يوم 

االستقالل حيث تقود الظروف 
المحقق جيمس إلى مطاردة سيارة 

إسعاف تهدد المواطنين! يعرض 
حاليا في ”سينيكو“.

tariq_albahhar

قـــد يبـــدو النقيـــب “بـــرودي تورانس” 
وهـــو  لطيـــف  عـــادي  طيـــار  أي  مثـــل 
يرحـــب بركابـــه علـــى متـــن الطائـــرة، 
 Plane لكنـــه أكثر مـــن ذلك في فيلـــم
الذي يعرض هذا األســـبوع في شركة 

البحرين للسينما “سينيكو”.
الحقيقـــة هـــي أن بـــرودي ال يتهـــاون 
وطاقمـــه  طائرتـــه  بســـالمة  مطلقـــًا 
وركابه، ويظهر ذلـــك جليًا عندما أحد 
المســـافرين يبدأ يســـرف في الشـــرب 
ويرتفـــع صوتـــه فـــي إلقـــاء اللكمـــات 
أثناء الرحلة، فإن برودي لديه الخبرة 
طريقـــة  بـــأي  الموقـــف  مـــع  للتعامـــل 
ضروريـــة، إنـــه يعـــرف إمكاناته، حتى 
عندمـــا ال يتبـــع حرفيـــًا قانـــون كتـــاب 

سياسة شركة الطيرانز.
أثناء قيـــادة رحلته على متن خطوط 
“تريـــل بليـــزر” الجوية من ســـنغافورة 
إلـــى اليابـــان، ضربـــت طائرتـــه البرق. 
المدمـــرة  الكهربائيـــة  الضربـــة  تلـــك 
فـــي  الطيـــران  إلكترونيـــات  تســـيء 
الطائرة والنتيجة تضرر بعض الركاب 
ومـــوت بعـــض الركاب بعـــد  انقضاض 
الطائـــرة المعطلة نحو المحيط مع 10 
دقائـــق فقط من طاقـــة البطارية التي 

تبقيها عاليا.
التـــي  وحدهـــا  بـــرودي  مهـــارة  إنهـــا 
تكتشـــف رقعـــة صغيـــرة مـــن األرض 
مجموعـــة  فـــي  الضبـــاب  يكتنفهـــا 
الطائـــرة  وتضـــع  جولـــو  جزيـــرة 
الضخمـــة بأعجوبـــة ســـليمة نســـبيًا، 
مـــع ذلـــك، هـــذا ليـــس ســـوى غيـــض 

بـــرودي  النقيـــب  تحـــدي  فيـــض  مـــن 
تورانس، ألنـــه اآلن لديه طائرة مليئة 
بالـــركاب لرعايتهم في جزيرة يديرها 
االنفصاليون والبلطجية وهي جزيرة 
خطيـــرة للغايـــة لدرجـــة أن الحكومـــة 
الفلبينيـــة لن تجرؤ حتى على إرســـال 
جيشـــها إلى هناك بعد اآلن، ومع ذلك، 
فإن رحلة خطوط تريل بليزر الجوية 
رقـــم 119 ليـــس لديها جيـــش، وليس 
لديها مســـتودع أســـلحة من األسلحة، 
وليـــس لديهـــا حتـــى أي أوانـــي األكل 

الحادة!
نلتقي بشخص آخر على متن الطائرة 
لديـــه خبـــرة عســـكرية، رجـــل يدعـــى 
“لويس جاسبار”، لكن المشكلة هي أنه 
هارب يتم نقله إلى الواليات المتحدة 
بتهمة قتل ارتكبها قبل 15 عامًا. )قتل 
مرافقـــه من الشـــرطة(، على الرغم من 
ذلـــك قـــرر بـــرودي فـــك األصفـــاد عـــن 
الرجل على أمل أن تساعدهم تجربته 

جميعًا على البقاء على قيد الحياة.
تـــم تنفيـــذ الفيلـــم بإتقـــان كبيـــر وتـــم 
تنفيذه ببراعة بمســـاعدة أداء جيرارد 
باتلـــر فـــي قصـــة حـــول طيـــار يحاول 
إنقـــاذ طاقمه من مســـلحين مجهولين 
بمســـاعدة هـــارب خطيـــر فـــي احداث 

اكشن ممتعة بالسينما.
فـــي مقابلة أجريـــت معه مؤخـــًرا في 
وقـــت متأخـــر مـــن الليـــل مـــع ســـيث 
مايـــرز، يتذكـــر بتلر تجربة غير ســـارة 
بشـــكل خـــاص أثنـــاء تصويـــر الطائرة 
التـــي تضمنـــت حـــرق وجهـــه ويديـــه 

بحمض الفوسفوريك.
يكشـــف الممثل أنـــه بطريقة ما حصل 
علـــى الحمـــض علـــى يديه بينمـــا كان 
يتظاهـــر بإصـــالح جـــزء مـــن الطائرة 
وانتهـــى به األمـــر على وجهـــه وحتى 
أســـفل حلقـــه. عندمـــا حـــاول الطاقـــم 
مســـاعدته بغســـله بالماء، قال بتلر إن 

المشكلة تزداد سوءًا.
وقـــال: “وفجـــأة فـــي حلقـــي، إنـــه في 
فمي إنه في عيني، إنه يحرق وجهي، 
وأعنـــي الحرق. واتضـــح أن هذا هو 
أساسًا حمض الفوسفوريك. ويقول 
الذيـــن  الجويـــة  الخطـــوط  طيـــارو 
كانـــوا هنـــاك يشـــاهدون: “ال!” إنهم 
يحاولـــون وضع الماء على وجهي، 
ال تضع الماء ستجعل األمر أسوأ!” 
وأنا أحـــب الحرق حّيـــًا، لذلك كان 
الجـــو شـــديدًا، وقـــد احتـــرق فـــي 
الواقـــع لســـاعات، لكنـــه كان رائعـــًا 

للتسلسل“.

 عشاق أفالم كوارث الطائرات 
على موعد مع “Plane” في “سينيكو”

أعلنـــت مادونا عن جولة عالمية 
احتفـــاًء  لهـــا  مرتقبـــة  كبيـــرة 
بمسيرتها المهنية التي استمرت 

ألكثر من 4 عقود.
وســـتنطلق جولـــة نجمـــة البوب 
التـــي ستشـــمل 35 مدينـــة فـــي 
15 يوليـــو فـــي فانكوفـــر، تليهـــا 
أميركيـــة  مـــدن  فـــي  حفـــات 
مـــن بينهـــا ديترويت وشـــيكاغو 
وميامـــي ونيويـــورك، حيث بدأ 

يسطع نجمها.
التـــي  الجولـــة  وسُتســـتكمل 
تحمل عنـــوان “ذي سيلبرايشـــن 
تور” في أوروبـــا حتى الخريف، 
مـــع محطـــات فـــي مناطـــق عدة 
أبرزها لندن وبرشلونة وباريس. 
وســـتنتهي الجولـــة بحفلـــة فـــي 
مـــن  األول  فـــي  أمســـتردام 

ديسمبر.

قالـــت الممثلـــة اإليرانيـــة المعارضـــة زار أميـــر إبراهيمي، التـــي هربت من 
وطنهـــا العـــام 2008 خوًفا من فضيحة بعد تســـريب مقطع مصور خاص 
بهـــا، إنها عبرت عـــن تجربتها الشـــخصية في فيلم “العنكبـــوت المقدس”، 

وهي حكاية سوداوية عن سفاح في مدينة مشهد.
ويتتبـــع الفيلـــم، القائـــم علـــى أحـــداث حقيقية وقعـــت قبـــل 20 عاًما في 
المدينـــة اإليرانيـــة، وهو من إخـــراج اإليراني علي عباســـي، قصـــة البنَّاء 
ســـعيد، الـــذي يلعـــب دوره الممثـــل مهـــدي باجســـتاني، وهـــو يقتـــل بغايا 

محليات فيما يراه مهمة تطهير مقدسة.
وتلعـــب زار أميـــر إبراهيمـــي دور الصحافية رحيمي التـــي تحاول العثور 
على ســـعيد وتشـــتبه في أن الفســـاد يمنع اعتقاله. وهربـــت الممثلة التي 
تعيش في فرنســـا من إيران خوًفا من الســـجن والجلد وحظر العمل، بعد 
تسريب مقطع مصور لها. وقالت زار لتلفزيون “رويترز” قبل عرض الفيلم 
في المملكة المتحدة مؤخرا: “كامرأة إيرانية، رحيمي بداخلي بطريقة ما. 
لكـــن ربما أيًضا ألن لدي قصة خاصة في إيران، ليســـت كل ممثلة أعرفها 
مرت بهذه التجربة في الحياة”. وأضافت “تمكنت فقط من توجيه بعض 
التفاصيل، بعض القصص الحميمية والشخصية للغاية التي لدي، خاصة 
فـــي العام األخير من حياتي في إيـــران، كيفية مواجهة الحكومة، كيفية 
مواجهة الزمالء وكيفية مواجهة هذا المجتمع عندما 
يتعلق األمـــر بالحكم عليك، عندما يتعلق األمر 
بمحاولة محوك بطريقة ما”. ويتطرق الفيلم، 
الـــذي تم تصويره فـــي األردن وُعرض ألول 
مـــرة في مهرجـــان كان الســـينمائي، الزدراء 

النساء والسلطة الذكورية.
ويأتـــي طرح الفيلم بينما يواجه رجال الدين 
اإليرانيون أكبر احتجاجات منذ سنوات، إثر 
وفاة الكردية اإليرانية مهســـا أميني )22 
عاما( في سبتمبر أثناء احتجازها لدى 
شـــرطة األخالق التي تفرض قواعد 

صارمة بالنسبة لحجاب النساء.
زار  قالـــت  االحتجاجـــات  وعـــن 
“أعتقـــد أن هنـــاك جـــداًرا محطًمـــا 
وهناك صفحة مقلوبة وليس هناك 
طريق للعودة”. وأضافت “ســـتتغير 
األمور، األمر يســـتغرق وقًتا، عاجاًل 
أم آجـــاًل، يكلف حياة نـــاس، لكنني 

متفائلة جًدا بحسب “رويترز”.

“يا خليج” تبحر في عباب المسرح الخليجي بالشارقة قريبًا
رئيس “جلجامش”: تهمنا المشاركة المشرفة للمسرح البحريني

يشـــارك مســـرح جلجامـــش فـــي مهرجان الشـــارقة 
للمســـرح الخليجـــي، الذي يقام فـــي الفترة من 20 � 
27 فبراير المقبل بمســـرحية “يـــا خليج”، من تأليف 
الناقـــد والكاتب القدير يوســـف الحمـــدان، وإخراج 
وتصميم سينوغرافيا وكروغراف وإضاءة عبدهللا 
البكـــري، وتمثيـــل مجموعة من الفنانيـــن وهم: فهد 
الـــزري، لميـــاء الشـــويخ، نـــورة عيد، احمـــد منصور، 
نجم مســـاعد، ايمان ســـليم، كمال نبيل، ناصر نبيل، 
لطيفـــة  مـــي عبدالحليـــم،  إســـماعيل،  عبدالرحمـــن 
عبـــدهللا، تاليه ســـالم، نيكول وناتاليا مـــن البرازيل، 
ومســـاعد مخـــرج عصـــام الخيـــاط، والديكـــور حمد 
المرباطـــي، والمســـاعد أميـــرة عبـــدهللا، والمكيـــاج 
دانـــة  واالكسســـوارات  والمالبـــس  حســـن،  صبـــاح 
الحمدان، والمؤثـــرات الصوتيـــة عبدالرحمن ربيعة 
حمـــد  اإلنتـــاج  ومديـــر  العطـــاوي،  خلـــف  وربيعـــة 
الدوســـري، وتنظيـــم اداري حمـــد مشـــعل، والماليـــة 

محسن علي، إضافة إلى أعضاء الفرقة الشعبية.
“البـــالد” زارت بروفـــات المســـرحية وســـجلت هـــذه 

الوقفة مع فريق العمل.
رئيـــس مســـرح جلجامش الفنان فهـــد مندي أكد أن 
المشـــاركة في مهرجان الشـــارقة للمسرح الخليجي 
كان حلما بالنســـبة لكافة فريق المسرح، وقد تحقق 

اليـــوم، خصوصـــا وأن مثـــل هـــذا المهرجـــان مليـــئ 
بالتجارب والخبرات وحتما سيستفيد منه الفريق.

مـــن جانب آخـــر، أوضح منـــدي أن األعمال األخيرة 
التي شـــارك بها مســـرح جلجامش كانـــت من تأليف 
الناقد المســـرحي القدير يوســـف الحمدان، وإخراج 
الفنـــان عبدهللا البكـــري، ويمكننا القـــول إنها توليفة 
رائعـــة مثـــل غيرها مـــن التوليفـــات كعمـــل المخرج 
نضال العطاوي مع الكاتب الكويتي عثمان الشطي، 
وعمـــل المخـــرج عبدهللا ملك مع الكاتـــب اإلماراتي 
القدير إســـماعيل عبدهللا، وهذه األعمال المشتركة 

أشبه بورشة للشباب يستفيد منها الجميع.
أمـــا عن حظـــوظ فوز مســـرحية “يا خليـــج” بإحدى 
جوائـــز المهرجـــان، أوضـــح فهـــد منـــدي أن الجائزة 
ال تهـــم بقـــدر مـــا تهم المشـــاركة المشـــرفة للمســـرح 
البحرينـــي وإظهـــاره بأفضـــل المســـتويات في مثل 

هـــذه الملتقيات الفنية الدوليـــة، وأي جائزة يحققها 
المســـرح ســـتكون جائزة لجميـــع المســـارح األهلية 

البحرينية وليس لجلجامش فقط. 
أمـــا المخـــرج عبـــدهللا البكـــري فأكـــد من جانبـــه أنه 
كان يحلم بتقديم عمل شـــعبي خليجي ولكن ليس 
بالطريقـــة التقليديـــة المتعارف عليهـــا، وإنما تقديم 
التراث الخليجي بطريقة أخرى، وحقق ما يتمناه مع 
النص القوي الذي قدمه الناقد يوسف الحمدان، كما 

أن جميع المشاركين في المسرحية يقدمون كل ما 
لديهم من جهد وإبداع للظهور بأحســـن المستويات 
وبصورة مشـــرفة. الفنان فهـــد الزري أعرب عن بالغ 
ســـعادته بالمشـــاركة في مهرجان الشـــارقة للمسرح 
الخليجي فـــي دورته الرابعـــة، خصوصا وأن العمل 
الـــذي يشـــارك به مســـرح جلجامش عمـــل كبير وقد 
تكون المرة األولى التي يشارك بها في تقديم عمل 
تراثي ذو طابع كروجرافي، والعمل لم يترشـــح إلى 

المهرجـــان إال وأن عناصـــره كافة 
قد اكتملت. 

وتمنى الفنان الزري أن يوفق 
تمثيـــل  فـــي  العمـــل  فريـــق 

الوطن خير تمثيل.
الـــرأي  وشـــاطرته 
الفنانة لمياء الشـــويخ 
علـــى  أكـــدت  التـــي 
المســـؤولية  حجـــم 
عاتـــق  علـــى  الملقـــاة 
الفريـــق فـــي تشـــريف 
مملكـــة البحريـــن فـــي 
المهرجـــان، وتقديم ما 
يليق بمســـيرة المسرح 

البحريني.

جانب من الـ”بروفات”  المخرج البكري يوجه الفنانين

الحمدان ومندي ومحسن وحمد خالل الـ”بروفات”

 مادونا
 في جولة 

موسيقية جديدة

زار إبراهيمي تجسد تجربتها 
المأساوية في “العنكبوت المقدس”
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كشـــف تقريـــر حديـــث أن الصدمـــات التي 
هـــّزت االقتصـــاد العالمـــي فـــي الســـنوات 
األخيرة تسببت في حدوث حالة طبيعية 
جديدة لالضطرابـــات، مدفوعة في بعض 
الحاالت بالتشـــرذم السياسي بين البلدان 

واستمرار حدة التوترات الجيوسياسية.
رفـــع  إلـــى  أيضـــا  األحـــداث  هـــذه  وأدت 
حالـــة عـــدم اليقين إلـــى مســـتويات عالية 
بشـــكل اســـتثنائي، مما يضر بدوره بالنمو 

االقتصادي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه لتتبع 
تطـــور هـــذه الظروف بشـــكل أفضـــل، قام 
خبـــراء الصنـــدوق بتحديـــث مؤشـــر عدم 
اليقين العالمي الخاص بالصندوق إلظهار 
قراءات أكثر تكرارية شهرية، بدالً من ربع 
ســـنوية، ودمج بيانـــات 71 اقتصاًدا يعود 

تاريخها إلى عام 2008.
وأظهر التقرير، أن المؤشـــر انخفض خالل 
القـــراءة  وهـــي  الماضـــي،  ديســـمبر  شـــهر 
األخيـــرة، لكنـــه اســـتمر في الوصـــول إلى 
مســـتويات مرتفعـــة فـــي اآلونـــة األخيرة 
بمـــا  المتتاليـــة،  الصدمـــات  خلفيـــة  علـــى 
فـــي ذلـــك غـــزو روســـيا ألوكرانيـــا مؤخرا 
والتكلفـــة المرتبطـــة به، خاصة مـــا يتعلق 
منها بارتفاع أســـعار السلع والطاقة والغاز 
بنســـبة قياســـية، وهـــو ما تســـبب بشـــكل 
مباشـــر في ارتفـــاع حدة موجـــة التضخم 
التـــي تواجههـــا جميـــع البلدان منـــذ بداية 

العام الماضي.
وقال الصندوق إنه استخدم تحليال نصيا 

للتقاريـــر التـــي أعدتها وحـــدة المعلومات 
االقتصادية التي تســـمح بتصنيف مصادر 
عـــدم اليقيـــن من خـــالل تحليـــل الكلمات 
التـــي تم نشـــرها على مقربة من إشـــارات 
عـــدم اليقين. وأضـــاف: “نعتقد أن هذا هو 
أول جهد إلنشـــاء مقياس شـــهري يســـتند 
إلـــى النـــص لعـــدم اليقيـــن يغطـــي العديد 
مـــن البلـــدان النامية ويمكـــن مقارنته عبر 
البلـــدان”. فيمـــا توضـــح الشـــريحة الثانية 
من التحليل تركيبة إشـــارات عدم اليقين 
المرتبطـــة بالتجـــارة والوبـــاء والتداعيات 
مـــن االقتصـــادات الكبـــرى وحرب روســـيا 

في أوكرانيا.
كيـــف  فتتنـــاول  الثالثـــة  الشـــريحة  أمـــا 
تطـــورت المحـــركات، حيـــث قفـــزت حالة 
عـــدم اليقيـــن بعد التصويت غيـــر المتوقع 
االتحـــاد  لمغـــادرة  المتحـــدة  للمملكـــة 
بعـــد  أكبـــر  بشـــكل  وارتفعـــت  األوروبـــي، 
النتيجـــة المفاجئـــة لالنتخابات الرئاســـية 

لعام 2016 في الواليات المتحدة.
وتبع ذلـــك توترات تجاريـــة بين الواليات 
المتحـــدة والصين، مما تســـبب فـــي حالة 

عدم يقين كبيرة للعالم.
تـــال ذلك ارتفـــاع كبير آخر فـــي أوائل عام 
2020 مـــع ظهـــور فيـــروس كورونـــا، وبعد 
ذلـــك وخـــالل أقـــل مـــن عاميـــن حدثـــت 
صدمة أخرى تمثلت في الحرب الروســـية 
في أوكرانيا وتجدد عدم اليقين التجاري 
الجغرافـــي  التفتـــت  بخطـــر  المرتبـــط 

االقتصادي.

 حالة عدم اليقين االقتصادي 
تهّدد معدالت النمو العالمي

“بيتك” ثانًيا بنسبة 26.8 % من قيمة األسهم المتداولة

“ألبا” تتصدر تعامالت بورصة البحرين بـ 3.5 مليون دينار
شـــهدت بورصة البحرين ارتفاًعا طفيًفا في 
تعامالتهـــا األســـبوعية بلغـــت نســـبته 0.02 
% فقـــط، ليغلق مؤشـــر البحريـــن العام عند 

مستوى 1,927.63 نقطة. 
وبلغت كمية األسهم المتداولة في البورصة 
خالل األسبوع الماضي 9 ماليين و953 ألف 
و481 سهًما بقيمة إجمالية قدرها 6 ماليين 
و218 ألًفـــا و756 دينـــاًرا، نفذهـــا الوســـطاء 

لصالح المستثمرين من خالل 332 صفقة.
األســـبوع  خـــالل  المســـتثمرون  وتـــداول 
الماضـــي أســـهم 25 شركــــة، ارتفعت أســـعار 
أســـهم 11 شركة، في حين انخفضت أسعار 
أسهم 6 شركات، واحتفظت باقي الشركات 

بأسعار إقفالها السابق. 
واســـتحوذ على المركـــز األول في تعامالت 
األســـبوع الماضي قطاع المواد األساســـية، 

حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 3 ماليين 
و558 ألًفا و888 ديناًرا أو ما نسبته  57.23 
% مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة 
وبكميـــة قدرهـــا مليونـــان و916 ألًفـــا و611 

سهًما، تم تنفيذها من خالل 84 صفقة.
أمـــا المرتبـــة الثانيـــة فقد كانت مـــن نصيب 
قطاع الشركات غير البحرينية، حيث بلغت 
قيمـــة أســـهمه المتداولـــة مليوًنـــا و671 ألًفا 
و615 دينـــاًرا بنســـبة 26.88 % من إجمالي 
البورصـــة  فـــي  المتداولـــة  األســـهم  قيمـــة 
ألًفـــا و798  وبكميـــة قدرهـــا مليـــون و641 

سهًما، تم تنفيذها من خالل 38 صفقة.
أمـــا علـــى مســـتوى الشـــركات، فقـــد جاءت 
شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن )ألبـــا( فـــي المركز 
قيمـــة  بلغـــت  إذ  القيمـــة  مـــن حيـــث  األول 
أســـهمها 3 مالييـــن و558 ألًفـــا و888 ديناًرا 

األســـهم  قيمـــة  مـــن   %  57.23 وبنســـبة 
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا مليونـــان و916 
ألًفا و611 ســـهًما، تـــم تنفيذها من خالل 84 

صفقة.
وجـــاء فـــي المركـــز الثانـــي بيـــت التمويـــل 
الكويتـــي )بيتك( بقيمة قدرها مليون و671 
ألًفـــا و615 دينـــاًرا وبنســـبة 26.88 % مـــن 
قيمـــة األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 
مليـــون و641 ألًفا و798 ســـهًما، تم تنفيذها 

من خالل 38 صفقة.
األســـهم  لقيمـــة  اليومـــي  المتوســـط  وبلـــغ 
المتداولـــة مليـــون و243 ألًفـــا و751 ديناًرا، 
فـــي حيـــن كان المتوســـط اليومـــي لكميـــة 
األســـهم المتداولـــة مليوًنـــا و990 ألًفا و696 
ســـهًما، أما متوســـط عـــدد الصفقـــات خالل 

األسبوع الماضي فبلغ 66 صفقة.

  
المؤشرات

اإلقفال الحالي
26 يناير 2023

اإلقفال السابق
 19 يناير 2023

التغير )%(التغير )نقطة(

1,927.631,927.190.430.02مؤشر البحرين العام

658.05654.813.240.49مؤشر البحرين اإلسالمي

الشركات األكثر 
تداوًل من حيث القيمة

بقية الشركات

57.23%

8.82%

3.04%

3,558,888.300

189,166.360

133,665.130

116,745.900

1,671,615.240

548,675.020

26.88%

2.15%
1.88%

خالد بن محمد 
كانو

ا سيرة المدرجين في “قائمة البالد ألكثر 20 شخصية    نورد بالتتابع يومّيً
تأثيًرا في االقتصاد البحريني 2023”

هبة محسن

خالد بن محمد كانو

من مواليد البحرين في العام 1941 «

 متزوج ولديه ثالثة أبناء. «

 درس في مدارس البحرين وحصل على درجة البكالوريوس في التجارة واجتاز البرنامج اإلداري العالي  «
)AMP( من الواليات المتحدة األميركية.

 بعد إنهاء دراسته الجامعية في سنة 1969 بدأ العمل في الشركة العائلية بمجموعة شركات يوسف  «
بن أحمد كانو، وتدرج وظيفيًا من مساعد لمدير فرع المجموعة في أبوظبي، حتى تمت ترقيته في 

العام 1970 إلى منصب مدير فروع المجموعة في كل من اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ثم 
انتقل في العام 1983 إلى مدينة جدة وبعدها إلى مدينة الدمام كعضو منتدب للمجموعة في المملكة 

العربية السعودية، وفي العام 1995 تمت ترقيته حتى تاريخه إلى منصب العضو المنتدب لمجموعة 
شركات يوسف بن أحمد كانو.

 بجانب كونه شريكًا وعضواً في مجلس إدارة مجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو، فهو كذلك رئيس  «
مجلس إدارة شركات بحرينية أخرى، وعضو مجلس إدارة لشركات سعودية وإماراتية والكثير من 

المؤسسات الحكومية واألهلية.

 توّلى عدًدا من المناصب في الشركات والمؤسسات المحلية والدولية من بينها:

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة )25( «

 رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو )القابضة(. «

 عضو مجلس إدارة مجلس التنمية االقتصادية. «

 عضو مجلس إدارة مؤسسة نقـد البحرين. «

 رئيس مجلس إدارة مركز الخليج التخصصي للسكر. «

 عضو مجلس األمناء لجائزة يوسف بن أحمد كانو لإلبداع. «

 مؤسس “منظمة الرؤساء والشباب” فرع السعودية. «

 مؤسس جمعية الشركات العائلية البحرينية )تحت التأسيس(. «

اهتماماته األدبية والعلمية: «
ألّف كتابين: الكتاب األول “بيت كانو.. قرن من األعمال التجارية لشركة عائلية عربية”، والكتاب الثاني  «

“غرفة تجارة وصناعة البحرين والتحديات المستقبلية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي”. ولديه 
اهتمام كبير في تطوير الشركات العائلية الخليجية، وقد كتب الكثير من المقاالت المختلفة عن 

الشركات العائلية، وكذلك ألقى محاضرات ورتّب عدة مؤتمرات وندوات في هذا الموضوع في عدة دول 
من داخل المنطقة وخارجها.



يزدهر سوق الشقق الفاخرة في ميالن، حيث يتدفق المصرفيون ومديرو الصناديق 
ومســتثمرو األســهم الخاصــة إلــى العاصمــة الماليــة اإليطالية بحســب تقريــر عقاري 

جديد لموقع بلومبيرغ االقتصادي اإلخباري.

وانتقل اآلالف مـــن األجانب والمواطنين 
بـــدأت  أن  منـــذ  البـــاد  إلـــى  اإليطالييـــن 
الحكومـــة فـــي منـــح إعفـــاءات ضريبيـــة 
ســـخية في عـــام 2017 لجـــذب الوافدين 
الجـــدد. وقد ســـاعد ذلك في إمالة ســـوق 
العقـــارات في ميانو إلـــى الراقية، خاصة 
”نـــزول“  نقطـــة  أصبحـــت  المدينـــة  وأن 
شـــهيرة للمالييـــن الذيـــن يغـــادرون لنـــدن 
فـــي أعقاب خـــروج بريطانيا مـــن االتحاد 

األوروبي. 
مـــن  الشـــمالية بشـــيء  المدينـــة  تمتعـــت 
النهضـــة فـــي الســـنوات األخيـــرة بفضـــل 
االنتهاء من العديد من مشـــاريع التنشيط 
التـــي  الفتـــرة  فـــي  الكبيـــرة.  الحضـــري 
ســـبقت اســـتضافة ميان لمعرض إكسبو 
الدولي في عـــام 2015، قام قادة المدينة 
والشركات العقارية بتحويل منطقة بورتا 
نوفـــا المتداعية وأرض المعارض القديمة 
في ميان إلـــى معالم معاصرة أنيقة، مما 
أدى إلى تطوير مناطق ســـكنية وتجارية 

وتجارية فاخرة جديدة.
تضـــع الديناميكيات فـــي ميان اإليطالية 
العقـــارات  فـــي  نـــادرة  مضيئـــة  كنقطـــة 
العالميـــة مـــع وضـــع االرتفاع الســـريع في 
ا لألمـــوال الرخيصـــة  أســـعار الفائـــدة حـــدًّ
التـــي غـــذت أســـواق العقارات مـــن برلين 
إلى بكين. وإيطاليا في وضع جيد يمكنها 
من تجنـــب الكثيـــر مـــن االضطرابات ألن 
قطاعهـــا العقـــاري تعافى ببـــطء فقط من 

تداعيات األزمة المالية العالمية.
حـــول ذلـــك، يقـــول ماريـــو بريجليـــا مـــن 
Scenari Im�  شـــركة األبحـــاث العقاريـــة

العقـــارات  ســـوق  “ذهـــب   :mobiliari
األوروبـــي إلى مســـتويات ســـريعة عالية، 
بينمـــا ســـارت إيطاليـــا للتـــو، لكنهـــا فعلت 
ذلك بشكل مضطرد ومدروس“، ويضيف 
المؤســـس  كاتيـــا،  مانفريـــدي  بالتعليـــق 
 ،Coima SGR والرئيس التنفيذي لشركة
 Porta المطـــورة وراء مشـــروع تحويـــل 
Vertical For� مبانـــي  Nuovaa، ويشـــمل 
est الشـــهيرة: “بعـــد 20 عاًمـــا مـــن إعـــادة 
التطوير، يمكن للمدينة أن تحظى بفرصة 

مقارنة بالعواصم األوروبية األخرى“.

الجاذبية الجغرافية

ميان على بعد ساعة بالطائرة من المركز 
المالي لفرانكفورت، وأقل من ساعتين من 
لندن، كما أنها على بعد ساعتين بالسيارة 
المتوســـط،  البحـــر األبيـــض  مـــن ســـاحل 
مـــن  بالســـيارة  وحوالـــي ســـاعة ونصـــف 
منتجعـــات التزلج علـــى الجليد في جبال 
األلـــب، عـــن ذلـــك يقـــول جيوفانـــي رافا، 
 Credit Suisse فـــي  خـــاص  مصرفـــي 
ميانـــو  إلـــى  انتقـــل  الـــذي   Group AG
فـــي نهايـــة عـــام 2021 بعـــد 16 عامـــا في 
لنـــدن: “ميانـــو مـــكان رائع لانتقـــال، إنها 
القـــوة الماليـــة للباد، وهـــي متصلة جيًدا 
بالمحـــاور الرئيســـية فـــي أوروبـــا القارية، 

وتوفر أسلوب حياة عالي الجودة”. 
المدينـــة  ألن  نظـــًرا  أنـــه  رافـــا  وأضـــاف 
مضغوطـــة للغايـــة، فإن تنقاته تســـتغرق 
اآلن مـــا يقـــرب مـــن نصـــف الوقـــت الـــذي 
اســـتغرقته في المملكة المتحدة - وتتميز 
طـــراز  وعلـــى  جديـــد  كاســـيكي  بقصـــر 

االنطاق والحرية.

خصائص

بـــدأت األســـعار تعكـــس جاذبيـــة المدينـــة 
قيمـــة  وارتفعـــت  حديثـــا،  المكتشـــفة 
العقـــارات الفاخـــرة في ميان بنســـبة 25 
% إلى 5.8 مليار يورو في األشـــهر الستة 
im�  المنتهيـــة فـــي نوفمبـــر وفقـــا لموقـــع
mobiliare.it العقـــاري. هـــذه زيادة كبيرة 
خـــال الفترة بيـــن عامـــي 2019 و2021، 
عندمـــا ارتفـــع متوســـط أســـعار العقارات 
الفاخـــرة فـــي إيطاليـــا بنحـــو 2 % فقـــط، 
حسبما ذكرت المنصة في تقرير منفصل. 
كما أن الوقت المســـتغرق للمنازل الراقية 
آخذ في االنخفاض - فهي تبقى حاليا في 
الســـوق لمـــدة تزيد قليا عن شـــهرين في 
المتوســـط، أي أقصر ممـــا كانت عليه قبل 
الوباء. وقال أندريا بينشيرلي فيتشيني، 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  المؤســـس 
فينتشـــنزو  الراقيـــة  العقاريـــة  الوســـاطة 
مونتي بريســـتيج ومقرها ميانو: “يظهر 
ســـوق العقـــارات للعقـــارات الفاخـــرة فـــي 
ميـــان اتجاهـــا تصاعديـــا، وبعـــد خـــروج 
بريطانيـــا مـــن االتحـــاد األوروبي، شـــهدنا 
تدفقـــا كبيـــرا مـــن اإليطالييـــن العائديـــن، 
إلـــى جانـــب عـــدد متزايـــد من المشـــترين 
األجانـــب األغنيـــاء“. وأضـــاف: األجانـــب 
فـــي األصل “بدأوا االســـتثمار فـــي ميان 
بنـــاء على الـــكام الشـــفهي والتوصيات”. 
لكنه أضـــاف أنه مع انتشـــار األخبار حول 
الفـــرص العقاريـــة فـــي المدينـــة، يقدمهـــا 
مستشـــارو الضرائب اآلن بنشـــاط كخيار 

استثماري زاد الطلب“.

”سيتي اليف“ 

هي منطقة فاخرة متعددة االستخدامات 
في الضواحي الشـــمالية الشرقية للمدينة 
تتميز بمبـــان فاخرة من قبل المهندســـين 
وزهـــا  ليبســـكيند  دانيـــال  المعمارييـــن 
حديـــد وأراتـــا إيســـوزاكي، وهـــي تحفـــة 
فنيـــة مذهلة في ميان الجديدة. تشـــمل 
المرافـــق “مســـبحا ومرافـــق بـــادل ومركز 
ميكوتشـــي،  باولـــو  قـــال  كمـــا  تســـوق”، 
 CityLife لوحـــدة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
التابعة لشـــركة Generali. يمكن أن تصل 
األسعار في الحي إلى 15000 يورو للمتر 
المربع، وفقًا ألشـــخاص مضطلعين طلبوا 
عـــدم الكشـــف عن أســـمائهم. لكـــن هذا لم 
يقلـــل مـــن االهتمـــام - فقد بيعـــت الدفعة 
األخيـــرة مـــن 103 منـــازل قبـــل اكتمـــال 
البناء. وأضاف ميكوتشـــي: “ما يقرب من 
20 % مـــن المشـــترين هم من األجانب أو 

اإليطاليين العائدين من الخارج“.

تغييرات 

فـــي أعقاب خـــروج بريطانيا مـــن االتحاد 
األوروبـــي، تعّرضـــت بعـــض أكبـــر البنـــوك 

فـــي العالـــم لضغوط لنقـــل المتداولين من 
المملكة المتحدة إلى أوروبا، في حين أن 
البنـــوك اإليطالية مثل UniCredit SpA و 
Mediobanca SpA كانـــت أول مـــن أعاد 
الموظفيـــن إلـــى ميـــان، فـــإن نظراءهـــم 
الدولييـــن يحـــذون حذوهـــم اآلن. يقـــوم 
بنـــك جولدمان ســـاكس بنقـــل التجار من 
لنـــدن إلـــى المدينـــة الواقعـــة فـــي شـــمال 
إيطاليـــا، وافتتحـــت شـــركات االســـتثمار 
An� و   Eisler Capital UK و   Certares
dera Partners متاجـــر فـــي المدينة في 

السنوات القليلة الماضية. 
وفقـــا لتقريـــر جديـــد صـــادر عـــن الهيئـــة 
 ،2021 عـــام  فـــي  األوروبيـــة  المصرفيـــة 
ارتفـــع عدد أصحـــاب الدخـــل المرتفع في 
إيطاليـــا - الذيـــن يعرفـــون بأنهـــم األفـــراد 
الذيـــن يكســـبون أكثـــر مـــن مليـــون يورو 
سنويا - إلى 351، بزيادة 88 % عن العام 

السابق.
يمكن أن تســـاعد هـــذه التغييرات بميان 
علـــى تأمين مكانتها الوليـــدة كمركز مالي 
تـــزال  ال  الحالـــي  الوقـــت  وفـــي  عالمـــي، 
المدينـــة تفتقـــر إلى نـــوع البيئـــة العالمية 

أن تضعهـــا  مـــن شـــأنها  التـــي  الحقيقيـــة 
علـــى قـــدم المســـاواة مـــع لنـــدن أو حتـــى 
فرانكفـــورت. وفقا لمؤشـــر المراكز المالية 
العالميـــة الـــذي يصنف القدرة التنافســـية 
لعواصم التمويـــل الدولية، احتلت ميان 
متخلفـــة   ،119 أصـــل  مـــن   48 المرتبـــة 
وأمســـتردام  وفرانكفـــورت  باريـــس  عـــن 

وجنيف.
من عوامل الجذب الرئيسية لألفراد ذوي 
الماءة المالية العالية الذين يفكرون في 
االنتقال إلى إيطاليا اإلعفاءات الضريبي، 
خيـــار  الجـــدد  الوافديـــن  تمنـــح  والتـــي 
دفـــع معـــدل ثابـــت قـــدره 100,000 يورو 
)108,570 دوالرا( علـــى الدخـــل المحقـــق 
فـــي الخارج، أو عدم دفع ضرائب على ما 
يصـــل إلى 70 % مـــن دخلهم لمدة خمس 
 ،2020 عـــام  فـــي  األقـــل.  علـــى  ســـنوات 
كانـــت بيانات العام الماضي متاحة، وكان 
حوالـــي 16000 مواطن إيطالي وأجنبي 
الحوافـــز، وكان  هـــذه  مـــن  يســـتفيدون 
أكثـــر مـــن 400 شـــخص يســـتفيدون من 

الضريبة الثابتة، وفقا لوزارة المالية.
فـــي ميان، يفوق الطلب على المســـاكن 
الراقيـــة العرض، كما هو الحال في بقية 
إيطاليـــا، غالبا ما يفضـــل المالكون “نقل 
العقـــارات إلـــى األجيال الشـــابة بدال من 
البيـــع”، كما قـــال لوريان دوين الشـــريك 
في BC Partners، التي تستثمر بنشاط 

في المدينة. 
وأعرب بينشـــيرلي فيتشـــيني عن أسفه 
بذلـــك، وقـــال إن هـــذا يحـــد مـــن فـــرص 
البنـــاء وإعـــادة التطوير، مما يـــؤدي إلى 
الجديـــدة  “المبانـــي  األســـعار،  ارتفـــاع 

الفاخرة المعروضة في ميانو نادرة“!

الخطوات التالية 

ومـــع ذلك في جميع أنحاء المدينة، هناك 
مشاريع تنموية جديدة قيد التنفيذ، مثا 
بالقرب من مؤسســـة بـــرادا، من المقرر أن 
يتحـــول ســـكالو دي بورتـــا رومانـــا، وهـــو 
مركـــز للســـكك الحديدية غير مســـتخدم، 
إلـــى قرية أولمبية، حيث تســـتعد المدينة 

األولمبيـــة  األلعـــاب  دورة  الســـتضافة 
الشـــتوية لعـــام 2026، وتـــم تصميـــم هذا 
الموقـــع من قبـــل العديد من المهندســـين 
اليـــن  هـــاي  حديقـــة  وراء  المعمارييـــن 

الشهيرة في نيويورك.
ويعمـــل رينزو بيانو، المهنـــدس المعماري 
اإليطالي وراء ناطحة ســـحاب شارد في 
لندن، فـــي حرم بوفيزا-غوتشـــيا الجديد 
التابـــع لجامعـــة بوليتكنيكـــو فـــي ميان، 
وتقـــوم المدينة أيضًا ببناء ما تفتخر بأنه 
سيكون الشـــبكة األكثر كثافة من ممرات 

الدراجات في جميع المدن األوروبية.
فـــي الوقت نفســـه، مـــع ارتفـــاع التضخم 
مـــن  الضغـــط  تحـــت  اإلمـــداد  وخطـــوط 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا، يتوقـــع الكثيرون 
حـــدوث انكمـــاش قريبا. ومـــع ذلك، حتى 
األوقـــات االقتصاديـــة الصعبة قـــد تكون 
أفضـــل من الوضـــع الراهـــن الســـابق. في 
حين تباطأت وتيـــرة المعامات العقارية 
فـــي  المنتهـــي  العـــام  فـــي  إيطاليـــا  فـــي 
ســـبتمبر. وجدت حســـابات ”بلومبرغ“ أنه 
مع تسجيل أكثر من 788000 عملية بيع، 
كان العـــدد اإلجمالي ال يـــزال األعلى منذ 
عـــام 2007، وهذا يبشـــر بالخير بالنســـبة 
لمكانة المدينة كنجم صاعد، ويشـــير إلى 
أن جاذبيتهـــا تمتـــد إلـــى مـــا هـــو أبعد من 
النخبـــة المالية، وأصبح خـــروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي ربما “حدثا ســـلبيا”، 
لكن ال يزال له تأثير إيجابي على ميان.

.bloomberg :المصدر*

انخفاض كلفة المعيشة تجذب األجانب وتعيد اإليطاليين إلى المركز المالي
ازدهار العقارات الفاخرة في ميالن بعد مغادرة المصرفيين اإلنجليز إليها

ــرة  ــه ــب ــة م ــريـ ــضـ ــاءات ضـــريـــبـــيـــة ســـخـــيـــة ومــــشــــروعــــات تــنــمــيــة حـ ــ ــ ــف ــ ــ إع

مركز التمويل والتصميم في إيطاليا

أفق ميالنو مع برج يونيكريديت

“Bosco Vertical” أو الغابة العمودية برج جنرالي بميالن

ترجمة: طارق البحار
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هبة محسن  | تصوير: رسول الحجيري

فــي جولــة كاميــرا “البــاد االقتصادي” فــي المهرجــان الترفيهي السنوي”فســتيفال 
ســيتي مــع stc” بحلبــة البحريــن الدولية، أبــدى زوار من مملكة البحريــن وخارجها 
بنوعيــة الفعاليــات الترفيهيــة المتاحــة فــي المهرجــان هــذه الســنة مع أكثــر من 45 

عرًضا والعديد من األنشطة والفعاليات المباشرة. 

وأشاد الزوار بحسن التنظيم وما تقدمه 
هيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض من 
مبتكـــرة  ســـياحية  ومبـــادرات  مشـــاريع 
يكـــون لهـــا أكبر األثر فـــي تنويـــع المنتج 
الســـياحي فـــي المملكة مـــع التركيز على 

السياحة العائلية والترفيه العائلي.
بهـــذا  ســـعادتهم  عـــن  الجميـــع  وأعـــرب 
مـــن  عاميـــن  بعـــد  الترفيهـــي  الموســـم 
االنقطاع بســـبب جائحة كورونا، الفتين 
تنـــوع األلعـــاب وأنهـــا تناســـب كل  إلـــى 
األعمـــار، معربيـــن عـــن ســـعادتهم كذلـــك 
بدقة التنظيم والســـهولة في التعامل مع 

كل ما هو متاح داخل المهرجان.
واقتـــرح البعـــض أن يتـــم تنظيـــم مثـــل 
هـــذه المهرجانـــات الترفيهيـــة أكثـــر مـــن 
مـــرة طوال العـــام حتى يتســـنى للعوائل 
ومختلـــف األفـــراد مـــن داخـــل وخـــارج 
أبهـــج  وقضـــاء  باالســـتمتاع  المملكـــة 

األوقات على مدار العام. 
ويأتـــي إطـــاق هـــذا الموســـم الترفيهي 
الفعاليـــات  أبـــرز  أحـــد  ضمـــن  األضخـــم 
الترفيهيـــة التي تنظمهـــا مملكة البحرين 

علـــى مســـتوى المنطقـــة، والذي يســـاهم 
في إبراز موقع المملكة ومكانتها كوجهة 
قلـــب  فـــي  متميـــزة  إقليميـــة  ســـياحية 

الخليج العربي.
بدوره، قال حامد البلوشي ممثل اللجنة 
المنظمـــة للمهرجـــان إن تذكـــرة الدخـــول 
 5 مـــن  أكثـــر  لألعمـــار  دينـــار   2 قيمتهـــا 
ســـنوات، ومجاًنـــا ألقـــل مـــن 5 ســـنوات، 
وبالنســـبة لأللعاب تبدأ مـــن دينارين إلى 
7 دنانيـــر، ولفت إلى أن األلعاب تناســـب 
كل األعمـــار من صغار وشـــباب وكبار مع 
توفـــر مطاعـــم العربـــات “فـــود تراكـــس” 
وتخصيص ســـاحة للمطاعم والمأكوالت 
المتنوعـــة المرفقة بالجلســـات الخارجية 

العائلية.
مـــدار ثاثـــة  علـــى  المهرجـــان  ويســـتمر 
أســـابيع مـــن 12 ينايـــر الجـــاري وحتـــى 
2 فبرايـــر المقبـــل، بالتزامـــن مـــع موســـم 
اإلجازات والعطل الدراسية، بما يتناسب 
لمختلـــف  الترفيهيـــة  االحتياجـــات  مـــع 
هـــذا  فـــي  العمريـــة  والفئـــات  العوائـــل 
التوقيـــت من الســـنة، وبما يلبـــي اإلقبال 

الافـــت على حضور فعاليـــات المهرجان 
سواء من داخل المملكة أو خارجها.

ويأتـــي تنظيـــم هـــذا المهرجـــان امتـــداًدا 
لموســـم “أعيـــاد البحريـــن” الـــذي انطلـــق 

في ديســـمبر الماضي بمشـــاركة واســـعة 
مـــن مختلف الجهات الداعمة والشـــركاء 
والـــذي اشـــتمل علـــى باقـــة ضخمـــة مـــن 
البرامـــج والفعاليـــات، فضـــاً عـــن عـــدد 

من العـــروض الترويجيـــة والمتمثلة في 
باقـــات ســـفر وإقامة في فنـــادق المملكة 

لجذب الزوار والسياح.
يذكـــر أن المهرجـــان يفتـــح أبوابـــه مـــن 

الساعة 4 مساًء حتى 11 مساًء في أيام 
األســـبوع، ومـــن 4 مســـاًء إلى 12 مســـاًء 
فـــي عطـــات نهاية األســـبوع فـــي حلبة 

البحرين الدولية.

“فستيفال سيتي مع stc” الوجهة المفضلة للترفيه العائلي
عدسة “^” ترصد أجواء المرح في حلبة البحرين الدولية
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”MISTI“ الرفاع فيوز الدولية” و ”ماساتشوستس للتكنولوجيا” يستضيفان“
فيـــوز  الرفـــاع  مدرســـة  اســـتضافت 
الدوليـــة  المبـــادرات  برنامـــج  الدوليـــة 
للعلـــوم والتقنيـــة )MISTI( التابع لمعهد 
 )MIT( للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 
الذي أقيم في مركز االبتكار بالمدرسة 
برعاية مشتركة مع السفارة األميركية 
في مملكة البحرين، ليكون أول برنامج 
مـــن نوعه فـــي منطقة الخليـــج العربي 
ويؤســـس لحقبـــة قادمـــة مـــن التعاون 
المســـتقبلي بين معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيـــا ومدرســـة الرفـــاع فيـــوز 
الدولية والســـفارة األميركيـــة ومملكة 

البحرين.
البرنامـــج  تأســـيس  فـــي  وشـــاركت 
معهـــد  خريجـــات  ثـــاث  وتنظيمـــه 
للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 
العلـــوي  مـــروة  هـــن  البحرينيـــات، 
)دكتوراه في الهندسة الميكانيكية من 
معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا(، 
دكتـــوراه  )طالبـــة  الجميـــري  ومريـــم 
الخيـــاط  ولطيفـــة  هارفـــارد(  بجامعـــة 
معهـــد  خريجـــة  معماريـــة  )مهنـــدس 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيا(، إسهاًما 
منهـــن فـــي إثـــراء المجتمعـــات العلمية 

والتعليميـــة فـــي مملكـــة البحريـــن من 
خال تشجيع التبادل الثقافي والعلمي 
بيـــن المؤسســـات التعليميـــة وهيئـــات 
التدريـــس والطلبة فـــي البحرين وبين 
للتكنولوجيـــا،  ماساتشوســـتس  معهـــد 
للتعليـــم والممارســـة  نمـــوذج  وإيجـــاد 

العملية متعدد التخصصات.
وتولى مهام التدريس 4 مدرســـين من 
المعهد، هم كريســـتان هيلبي، ومســـرة 
عبدالحسين، وماكسويل يون، ونجيما 
هليومو، بإشـــراف مديـــر مركز االبتكار 
األســـتاذ زاهـــي وهبة، وشـــارك فيه 20 

من طلبة المرحلة الثانوية من مدرسة 
والمـــدارس  الدوليـــة  فيـــوز  الرفـــاع 
الخاصـــة فـــي البحرين، واشـــتمل على 
عـــدد مـــن الموضوعـــات المختلفـــة في 
مجـــاالت الممارســـة العمليـــة للهندســـة 
واالبتـــكار أتاحـــت للمشـــاركين تطوير 
مهـــارات ميدانية أساســـية، منها إعداد 
األبعـــاد،  ثاثيـــة  الرقميـــة  النمـــاذج 
وســـرعة تكوين المجسمات باستخدام 
منهـــا  متخصصـــة،  تشـــكيل  أدوات 
الطابعات ثاثية األبعاد وأجهزة الحفر 
بالليـــزر. وبعـــد ذلـــك، عمد المشـــاركون 

إلـــى تطبيـــق هذه المهـــارات في مجال 
الروبوتات حيـــث قاموا ببرمجة وبناء 
بيـــن  التمييـــز  علـــى  قـــادرة  روبوتـــات 
األلـــوان واإلمســـاك باألشـــياء وإطاق 

المقذوفات.
وأقيمـــت فعاليـــات البرنامـــج بحضـــور 
المســـاعد  الوكيـــل  الحـــداد،  ســـناء 
لإلستراتيجيات واألداء بوزارة التربية 
والتعليـــم، وديفيـــد براونســـتين، نائب 
األميركيـــة،  بالســـفارة  البعثـــة  رئيـــس 
وحســـن نور، نائـــب الرئيـــس التنفيذي 
لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني.
وبهـــذه المناســـبة، وصفـــت كريســـتان 
هيلبـــي، طالبـــة دكتـــوراه ســـنة رابعـــة 
وإحـــدى مدرســـي المعهـــد األربعـــة في 
ورشة العمل، تجربتها قائلًة “لقد عملنا 
علـــى تعريف الطلبة بتشـــكيلة واســـعة 
والروبوتـــات  الهندســـة  أعمـــال  مـــن 
وصقـــل  تفكيرهـــم  لشـــحذ  المصممـــة 
مهاراتهم في حل المســـائل، وقد أسهم 
عزمهـــم وتصميمهـــم وحماســـهم لـــكل 
مشروع في تعميق شغفي بالتدريس”.

أدى ارتفـــاع أســـهم “إتـــش إس بي ســـي” بنســـبة 50 % إلى 
وصولها إلى مســـتوى َتشـــّبع شـــرائي هـــو األعلى منـــذ أكثر 
من ثاثة عقود، حيث عاد المســـتثمرون األفراد إلى الســـهم 
المفضـــل لهم وســـط توقعـــات أكثر تفـــاؤاًل بعد إعـــادة فتح 

الصين.
التشـــّبع الشـــرائي “Overbought”، يحـــدث عندمـــا يتجاوز 

سعر سهم قيمته العادلة بعد ارتفاعه على نحو كبير.
وارتفع مؤشـــر القوة النســـبية للســـهم لمدة 14 يوًما إلى 90 

نقطة، متجاوًزا بكثير عتبة 70 نقطة التي تشـــير إلى ذروة 
شـــراء األصل. هـــذه هي أعلى قراءة ألســـهم “إتش إس بي 
ســـي” المدرجـــة فـــي هونغ كونغ فـــي بيانات بلومبـــرغ التي 
تعود إلى العام 1986، وتضع مؤشـــر القوة النســـبية للســـهم 

على قمة مؤشر هانغ سنغ المكون من أسهم 76 شركة.
وشـــهدت أسهم القطاع المالي في هونغ كونغ ارتفاًعا كبيًرا 
منـــذ أكتوبر، مدعومة بآفاق الطلب على مزيد من القروض 

واالستثمارات بعد إنهاء الصين سياسية “صفر - كوفيد”.

أسهم “إتش إس بي سي” عند أعلى مستوى َتشّبع شرائي منذ 37 عاًما

الفجر: 05:03 - الظهر: 11:52 - العصر: 02:56  

المغرب: 05:18 - العشاء: 06:36

مبادرة “^” ألكثر الشخصيات 
تأثيًرا لها بصمتها بالتنمية الشاملة

 للشخصيات الخمسين دور محوري في ازدهار االقتصاد

قـــال الكاتب الصحافي علـــي الصايغ إن مبادرة الباد 
ألكثـــر 20 شـــخصية تأثيـــًرا فـــي االقتصـــاد البحريني 
للعـــام 2023 تعتبـــر مشـــروًعا بالـــغ األهميـــة ومبـــادرة 
مميـــزة توضـــح الـــدور المحـــوري لهـــذه الشـــخصيات 
الخمســـين فـــي ازدهار االقتصـــاد الوطنـــي، الفًتا إلى 
أن كل مـــن شـــارك في هـــذه المبادرة لـــه تاريخ عريق 
ودور بارز وإســـهامات الفتة فـــي المجال االقتصادي، 
ويجعـــل أفـــراد المجتمـــع يتعرفـــون أكثـــر علـــى هـــذه 

الشخصيات وتفاصيلها. 

وأضاف : “في الحقيقة لقد شـــاهدنا إقبااًل كبيًرا على 
التصويـــت حتـــى آخر دقيقـــة من اإلغـــاق، مما يؤكد 
قـــوة ونجاح هذه المبادرة. فكل شـــخص مشـــارك في 
هـــذه المبـــادرة لـــه دور مميز في التنمية الشـــاملة في 
المملكـــة بمختلـــف القطاعـــات والمجـــاالت ومياديـــن 

العمل والجميع يشهد لهم بذلك”.  
ولفت إلى أن هذه المبادرة تتسق مع الجهود الوطنية 
لتســـريع خطـــى التنمية المســـتدامة والتـــي يدعو لها 
دائمـــا حضـــرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفـــة ملـــك الباد المعظـــم، والمتابعة المســـتمرة 
لولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
واختتـــم حديثـــه قائـــًا “نتقـــدم بجزيـــل الشـــكر إلـــى 
صحيفة الباد على مبادرة الشـــخصيات األكثر تأثيًرا 
فـــي اقتصاد مملكة البحريـــن، وإن مثل هذه المبادرة 
والتي سبقتها العديد من المبادرات السابقة من شأنها 
ا وفي  أن تعزز موقع ومكانة مملكة البحرين اقتصاديًّ

ا”. ا وعالميًّ ا وإقليميًّ مختلف المجاالت محليًّ

المبادرة تتسق مع 
جهود تسريع خطى 
التنمية المستدامة

كل من شارك في هذه 
المبادرة له تاريخ عريق ودور 
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السبت
28 يناير 2023 - 6 رجب 1444

26 يناير 2023  

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.225

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.235

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.371

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.150

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.335

بنك السالم 
SALAM BD 0.099

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.272

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.320

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.078

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.440

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.510

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.100

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.253

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.044

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.087

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.628

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.237

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 

BFM BD 0.340

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.280

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.335

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.461

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.141

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.066

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.160

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.690

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377


