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أكد مجلس الوزراء االســـتمرار في تبني المبادرات وتوحيد الجهود 
لتحقيق األهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي، لدى استعراض 
المجلـــس لمذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون الماليـــة واالقتصادية 
والتـــوازن المالـــي بشـــأن نتائـــج اإلقفـــال نصـــف الســـنوي للـــوزارات 

والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.
وأظهرت المذكرة نتيجة االلتزام ببرنامج التوازن المالي إلى جانب 
ارتفـــاع أســـعار النفط باألســـواق العالميـــة بزيادة اإليـــرادات الفعلية 
بنســـبة 52 % مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن العام الماضـــي باإلضافة 
إلـــى إبقـــاء مســـتويات الصرف وفـــق ما هو مرصـــود لهـــا بالميزانية 
العامـــة ممـــا حقق وفًرا بلغ 33 مليون دينار والذي ســـاهم في تقليل 
االحتياجات التمويلية لســـداد الســـندات الدولية للدين العام والتي 
مـــن ضمنهـــا ســـندات بقيمة 1.5 مليـــار دوالر بما يعـــادل 565 مليون 

دينار تم تسديدها حتى شهر يوليو الماضي.
ورأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، االجتماع االعتيادي األســـبوعي 

لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.

سداد ديون بـ 565 مليون دينار لغاية الشهر الماضي... مجلس الوزراء:

33 مليون دينار َوفٌر في الميزانية... وزيادة اإليرادات 52 %

)٠٣(

مليون دينار
1.5
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الستشارات هندسية لشارع البحرين الشمالي
تنافســـت 5 شـــركات فـــي جلســـة مجلـــس المناقصـــات 
والمزايدات أمس على مناقصة لوزارة األشـــغال لتقديم 
الجـــدوى(  )دراســـة  الهندســـية  االستشـــارية  الخدمـــات 
لشـــارع البحريـــن الشـــمالي، وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة 
االتحـــاد الهندســـي خطيـــب وعلمـــي بنحـــو 1.5 مليـــون 

دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 3.4 مليون دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فـــإن الحكومة تعتـــزم تنفيذ 
مشروع شـــارع البحرين الشمالي والطرق المساندة عبر 
شـــراكة القطاعيـــن العـــام والخاص للتســـريع مـــن وتيرة 

االســـتثمارات علـــى امتـــداد الســـاحل الشـــمالي، ولخلق 
فرص عمل جديدة في المملكة. 

وتـــم إجماالً فتـــح 14 مناقصة تابعة لـ 9 جهات حكومية 
بإجمالي 64 عطاء، في حين تم تعليق 3 عطاءات تابعة 
لــــ 3 مناقصـــات. وبلغ مجمـــوع أقل العطـــاءات المقدمة 

نحو 14.4 مليون دينار.
وفتح المجلس مناقصتين لشركة نفط البحرين )بابكو(، 

أولهما إلبرام اتفاقية لمدة 5 ســـنوات مع إمكانية تمديد 
هيدروكســـيد  لتوريـــد  أخـــرى  ســـنوات   5 لــــ  االتفاقيـــة 
الصوديوم، تنافســـت عليها 7 شـــركات، وكان أقل عطاء 
لشـــركة مشـــاريع كوزمـــوس للتجـــارة بنحـــو 4.6 مليون 
دينـــار، فـــي حيـــن بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 9.1 مليـــون دينار، 
والثانيـــة؛ لتوفيـــر عقـــد إيجـــار وصيانة لمدة 5 ســـنوات 
ألجهزة كشـــف الغاز وأجهزة المراقبة الشخصية التابعة 
للشـــركة تنافســـت عليهـــا 7 شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء 
لشـــركة ريدا لمعدات االطفـــاء والتحكم بالمخاطر بنحو 

)٢٢(450.5 ألف دينار.
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أعلنـــت ادارة األرصاد الجوية أنه وفقـــًا لتحديثات خرائط الطقس فإن الفرصة 
قـــد تكـــون مهيأة اليـــوم )الثالثاء( لتســـاقط أمطار خفيفـــة ومتفرقة على بعض 

مناطق المملكة.
   وتشـــير تحديثـــات خرائـــط الطقـــس إلى اقتـــراب موجة شـــرقية على منطقة 
الخليج العربي محملة بالرطوبة في طبقات الجو الوسطى والعليا، وعلى إثرها 

قد تتكاثف السحب وتكون األجواء غائمة أحيانًا على مملكة البحرين اليوم.
وتشـــهد المملكة هذه األيام سيطرة الرياح الشـــرقية الخفيفة ومعتدلة السرعة 
وتكون خفيفة ومتقلبة االتجاه في بعض األحيان، ما يســـاهم في رفع درجات 
الحرارة حيث يكون الطقس حارًا نهارًا مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية 

خصوصًا خالل فترة الليل ومن المتوقع أن تستمر خالل األيام المقبلة.

فرصة ألمطار متفرقة اليوم
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م وكيل وزارة شـــؤون مجلـــس الوزراء الرئيس الفخري  كرَّ
لجمعيـــة الكلمة الطيبة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي آل 
خليفة 90 شـــابًا وشـــابة بشـــهادات الدبلوم للمشاركين في 
مبادرة ســـموه “إعداد القادة الشـــباب” في نسختها الثانية، 
فيمـــا فازت 5 مشـــروعات بمنحة تدريبيـــة بالمعهد العربي 
للتخطيـــط في دولة الكويت الشـــقيقة.وقال ســـموه: تهدف 
المبـــادرة فـــي المقام األول إلى إعداد وتأهيل الشـــباب البحريني 
للقيادة، وإنشـــاء قاعدة شـــبابية من الكفاءات القادرة على توّلي 
المســـؤولية المجتمعيـــة، واإلداريـــة، وكذلك القياديـــة. جاء ذلك 
في حفل التكريم الختامي لمبادرة ســـموه إلعداد القادة الشـــباب 
برعاية وحضور ســـموه مساء أمس، والذي أقامته جمعية الكلمة 

سمو الشيخ عيسى بن علي يكرم المشاركين   )تصوير: رسول الحجيري(الطيبة بمركز المحرق الشبابي النموذجي.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئسًا جلسة مجلس الوزراء

أعلن صندوق العمل )تمكين( بالتعاون مع شركة ممتلكات عن تدريب عدد 
مـــن الطلبـــة البحرينييـــن - المتخصصيـــن في مجـــال الهندســـة - والفائزين 
بفرصة تدريبية في شـــركة برو درايف إنترناشـــونال، وهي إحدى شـــركات 
محفظة ممتلكات االســـتثمارية والتي تعتبر أحد أبرز الشـــركات في مجال 
تصنيع ســـيارات ســـباق الرالـــي باإلضافة إلـــى إدارتها لفريـــق البحرين ريد 

إكستريم لسباقات الرالي.

“تمكين” تدعم تدريب طلبة بحرينيين 
مع “برو درايف إنترناشونال”

)٢١(
)٠٤ - ٠٥(

)١٦(
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كرَّم 90 شاباً بمبادرة إعداد القادة الشباب... سمو الشيخ عيسى بن علي:

“بابكو”: توريد هيدروكسيد الصوديوم بـ 4.6 مليون دينار

إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على توّلي المسؤولية

تزامناً مع زيارة وفد من الكونغرس لتايبييه

بكين ـ وكاالت

أكـــدت وزارة الدفـــاع الصينيـــة إجـــراء 
مناورات عسكرية جديدة حول تايوان، 
الكونغـــرس  مـــن  وفـــد  يزورهـــا  التـــي 

األميركي.
وقالـــت في بيـــان، أمس، إن زيـــارة وفد 
مـــن الكونغـــرس األميركـــي إلـــى تايوان 

انتهاك لسيادة الصين ووحدتها.
التدريبـــات  مواصلـــة  البيـــان  أكـــد  كمـــا 
العســـكرية لالســـتعداد لحمايـــة ســـيادة 
التحريـــر  “جيـــش  أن  مضيفـــًا  الصيـــن، 
الشـــعبي الصيني نّظم في 15 أغسطس 
دورية؛ للتأهب لمعارك مســـّلحة متعّددة 
القـــوات ومنـــاورات قتاليـــة فـــي البحـــر 

والمجال الجوي حول تايوان”.

الدفـــاع  وزارة  قالـــت  المقابـــل،  فـــي 
التايوانيـــة إن 15 طائـــرة صينيـــة عبرت 

خط الوسط بمضيق تايوان، أمس.
مـــن  وفـــد  وصـــل  بعدمـــا  ذلـــك،  يأتـــي 

الكونغرس األميركـــي إلى تايوان، أمس 
)األحـــد(، وفق مـــا أعلن مســـؤولون، بعد 
12 يومـــًا فقط من زيارة رئيســـة مجلس 

النواب األميركي، نانسي بيلوسي.

 15 مقاتلة صينية تخترق أجواء تايوان

عواصم ـ وكاالت

نفـــت طهران رســـميًا وجـــود أي صلة 
لهـــا بهـــادي مطر الـــذي طعـــن الكاتب 
ســـلمان رشـــدي صاحب رواية “آيات 

شـــيطانية” خـــالل حـــدث ثقافي في 
الجمعـــة  يـــوم  المتحـــدة  الواليـــات 
باســـم  المتحـــدث  وقـــال  الماضـــي. 
كنعانـــي  ناصـــر  إليرانيـــة  الخارجيـــة 
في مؤتمـــر صحافي أمـــس )اإلثنين( 

“تابعنـــا الموضـــوع عبـــر اإلعـــالم... ال 
ـــذ العملية غير  نعـــرف شـــيئًا عـــن ُمنفِّ
الـــذي ســـمعناه من اإلعـــالم الغربي... 
ونرفـــض بصـــورة قاطعـــة أن يكـــون 

على صلة بإيران”.

ذ الهجوم على رشدي إيران تنفي صلتها بُمنفِّ

من المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان )رويترز(

حسن عبدالرسول

أمل الحامد

ْ



الملـــك المعظـــم 
يتلقـــــــى شكــــر 

الرئيس المصري
تلقـــى ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة شـــكر جوابيـــة مـــن أخيـــه رئيس 
جمهورية مصر العربية الشـــقيقة عبدالفتاح السيســـي، وذلك 
ردًا علـــى برقية التهنئة التي بعث بها جاللته بمناســـبة ذكرى 

ثورة 23 يوليو المجيدة.
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أكــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر البنية التحتية الشــيخ خالد بــن عبد هللا آل خليفة، مواصلة المســاعي والجهــود بكل عزم 
وعزيمــة لتحقيــق تنميــة وطنيــة شــاملة األبعــاد ومتكاملــة األركان، وذلــك بفضل التوجيهــات الملكية الســامية لملك البــاد المعظم 

صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي تعد خارطة طريق لمسار العمل الحكومي لخدمة الوطن والمواطن.

وقـــال “إن حكومة مملكة البحرين 
برئاســـة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
ماضية في تنفيذ االستراتيجيات 
والبرامج الرامية لتعزيز إسهامات 

القطاع العام في المسيرة التنموية 
الشـــاملة، من خـــالل العمـــل بروح 
الفريـــق الواحد – فريق البحرين – 

بحٍب للتحدي وعشٍق لإلنجاز”.
جـــاء ذلـــك خـــالل ترؤســـه ورشـــة 
عمل التطلعات المســـتقبلية، وهي 
الورشـــة الختاميـــة ضمن سلســـلة 
ورش عمل التطلعات المســـتقبلية 
التـــي وّجه لعقدها صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، حيـــث اســـتعرض وزيـــر 
حمـــد  الـــوزراء  مجلـــس  شـــؤون 
المالكـــي، مخرجـــات ورش العمل، 
والتـــي تم بلورتها في 27 سياســـة 
و113 مبادرة تغّطي التطلعات في 
خمســـة محاور هي البنية التحتية 
التشـــريعي،  والعمـــل  والبيئـــة، 
والخدمـــات االجتماعيـــة، والعمـــل 
المالـــي واالقتصـــادي، إلـــى جانب 
األداء الحكومي والتحول الرقمي، 
والتـــي ســـيتم رفعها ومـــا تضمنته 
مـــن مرئيات ومبادرات إلى اللجنة 
التنســـيقية برئاسة صاحب السمو 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 

الوزراء، لالعتماد.
وتابع قائـــالً: “إن منطلقـــات العمل 
خدمـــة  علـــى  ترتكـــز  الحكومـــي 
المواطـــن الذي هو محـــور التنمية 
وغايتهـــا الرئيســـية، وحرًصـــا على 
استشـــراف أفضـــل الطـــرق لدعـــم 
ســـتعمل  وتمكينـــه،  المواطـــن 
الحكومة على متابعة كل مستجد، 
والتكيـــف مع كل طـــارئ، وتحديد 
أولويـــات المرحلـــة المقبلة بشـــكل 
اســـتراتيجي ومتكامـــل، مســـتندة 
العدالـــة  مبـــادئ  إلـــى  ذلـــك  فـــي 
التـــي  والتنافســـية  واالســـتدامة 
حددتها رؤية البحرين االقتصادية 
2030 في رســـم مالمح المستقبل 

المشرق”.
وأوضح أن توجيه صاحب السمو 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، للبـــدء فـــي ورش عمـــل 
لتحديد اآلليـــات واألولويات التي 

المســـتقبلية  التطلعـــات  ستشـــكل 
إيماًنـــا  يأتـــي  الحكومـــي،  للعمـــل 
بأهميـــة تعزيز مبدأ المشـــاركة في 
اتخـــاذ القـــرار، واإلســـهام المباشـــر 

في تحديد االتجاه األمثل.
وأشـــاد في كلمتـــه خالل الورشـــة 
بجهـــود جميع الـــوزارات والجهات 
عمـــل  ورش  خـــالل  الحكوميـــة 
والتـــي  المســـتقبلية،  التطلعـــات 
العمـــل  تطويـــر  فـــي  ستســـهم 
كفاءتـــه  وزيـــادة  الحكومـــي 
موجًهـــا  وإنتاجيتـــه،  وفاعليتـــه 
شكره ألصحاب المعالي والسعادة 
رؤســـاء الـــورش علـــى مســـاعيهم 
صياغـــة  فـــي  ســـاهمت  التـــي 
ولجميـــع  متقّدمـــة،  مخرجـــات 
العـــام  القطـــاع  مـــن  المشـــاركين 
كونهـــم أعمدة العمل فـــي الخدمة 
المدنيـــة وأساســـه الراســـخ، معرًبا 
كذلـــك عن شـــكره لـــوزارة شـــؤون 
مجلـــس الوزراء علـــى ما قامت به 
مـــن جهـــود ُمقـــدرة فـــي التنســـيق 
للورش وحســـن إدارتها بما يحقق 

الهدف المرجو منها.
وشّدد على أهمية استمرار تكاتف 
البحريـــن؛  فريـــق  ضمـــن  الجميـــع 
واســـتمرار  اإلنجـــاز  لمواصلـــة 
العطاء؛ وصوالً لألهداف التنموية 
المنشـــودة التي تسهم في تحقيق 
المزيد من النماء واالزدهار للوطن 

والمواطن.
الفتـــرة  وخـــالل  أنـــه  إلـــى  يشـــار 
الماضيـــة تـــم عقـــد خمـــس ورش 
عمـــل بمشـــاركة 57 وزارة وجهـــة 
خمســـة  ســـبقتها  حكوميـــة، 
وجســـدت  تنســـيقية،  اجتماعـــات 
الورش وما نتج عنها من سياسات 
المســـتقبلية،  التطلعات  ومبادرات 
العمـــل  محـــاور  أبـــرز  وتناولـــت 
الـــورش  خـــالل  وتـــم  الحكومـــي، 
تـــدارس أفـــكاٍر خالّقـــة ومبادرات 
نوعيـــة وصياغـــة أولويـــات جـــادة 
الجهـــاز  بـــه  يتمتـــع  مـــا  عكســـت 
الحكومـــي مـــن قـــدرات وطاقـــات 

وكفاءات.

المنامة - بنا

رفع 27 سياسة و113 مبادرة للجنة التنسيقية لالعتماد
خالد بن عبد اهلل: منطلقات العمل الحكومي ترتكز على خدمة المواطن

المنامة - بنا

المعظـــم  البـــالد  ملـــك  تلقـــى 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، برقية 
أخيـــه  مـــن  جوابيـــة  شـــكر 
الجزائـــر  جمهوريـــة  رئيـــس 
الشـــعبية  الديمقراطيـــة 

الشـــقيقة عبدالمجيـــد تبـــون، 
وذلك ردًا علـــى برقية التهنئة 
التي بعث بها جاللته بمناسبة 
جمهوريـــة  اســـتقالل  ذكـــرى 
الديمقراطيـــة  الجزائـــر 

الشعبية.

الملك المعظم يتلقى شكر رئيس الجزائر

رئيس جمهورية مصر العربيةجاللة الملك المعظم
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رأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، االجتماع االعتيادي األســـبوعي 
لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد أمـــس، بقصـــر 

القضيبية.
فـــي بداية االجتمـــاع، وجه المجلس الشـــكر 
الحكوميـــة  الجهـــات  لجميـــع  والتقديـــر 
التطلعـــات  عمـــل  ورش  فـــي  المشـــاركة 
المســـتقبلية، فيما أعرب المجلس عن الشكر 
لنائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزير البنية 
التحتية الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا آل خليفة 
ورؤســـاء اللجـــان الوزاريـــة الحكوميـــة على 
مـــا بذلـــوه مـــن جهـــود أســـهمت فـــي تحديد 
27 سياســـة و113 مبادرة تغّطـــي التطلعات 
التحتيـــة  البنيـــة  وهـــي  محـــاور  لمجموعـــة 
والخدمـــات  التشـــريعي،  والعمـــل  والبيئـــة، 
االجتماعيـــة، والعمـــل المالـــي واالقتصـــادي، 
والتحـــول  الحكومـــي  األداء  جانـــب  إلـــى 
الرقمـــي، وفي هذا الصدد وجه المجلس إلى 
مواصلـــة العمل وبذل كل الجهود لجعل هذه 
التطلعـــات برامج عمل تعـــود بالخير والنماء 

على الوطن وأبنائه.
علـــى  الحـــرص  المجلـــس  أكـــد  ذلـــك،  بعـــد 
تهيئـــة الفرص لتعزيز مســـاهمة الشـــباب بما 
يمتلكونـــه مـــن روح تواقة لإلنجـــاز في دعم 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة صاحب 
الجالة ملك البـــاد المعظم، منوهًا المجلس 
بالحـــرص واالهتمـــام الـــذي يوليـــه صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء فـــي تعزيـــز دور الشـــباب من خال 
توجيهاتـــه الدائمـــة لخلـــق الفـــرص النوعيـــة 
التنميـــة  مســـارات  فـــي  لإلســـهام  أمامهـــم 
المختلفة، كما أشـــار المجلس إلى إســـهامات 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة برئاســـة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب فـــي إطاق المبـــادرات التـــي تفتح 
الشـــباب وتعـــزز فيهـــم روح  أمـــام  المجـــال 
االبتـــكار والتميـــز، وذلك في معـــرض تنويه 

المجلس باليوم الدولي للشباب.
بعدها، أعرب المجلس عن تعازيه ومواساته 
لحكومـــة وشـــعب جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الشـــقيقة وأسر ضحايا حادث حريق كنيسة 
المنيرة بمحافظة الجيزة، وتمنياته بالشفاء 

العاجل لجميع المصابين.
بعدهـــا، أكـــد المجلـــس االســـتمرار فـــي تبني 
المبادرات وتوحيد الجهود لتحقيق األهداف 
المرســـومة لبرنامـــج التـــوازن المالـــي، وذلك 
لـــدى اســـتعراض المجلـــس لمذكـــرة اللجنـــة 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة 
والتـــوازن المالي بشـــأن نتائج اإلقفال نصف 
السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة 
المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي أظهرت 
المالـــي  التـــوازن  نتيجـــة االلتـــزام ببرنامـــج 
إلـــى جانـــب ارتفاع أســـعار النفط باألســـواق 
العالمية بزيادة اإليرادات الفعلية بنســـبة 52 
% مقارنة بالفترة نفســـها مـــن العام الماضي 
الصـــرف  مســـتويات  إبقـــاء  إلـــى  باإلضافـــة 
وفـــق ما هو مرصـــود لهـــا بالميزانيـــة العامة 
ممـــا حقق َوْفـــًرا بلغ 33 مليـــون دينار والذي 
ســـاهم فـــي تقليـــل االحتياجـــات التمويليـــة 
لســـداد الســـندات الدولية للدين العام والتي 
من ضمنها سندات بقيمة 1.5 مليار دوالر بما 
يعادل 565 مليون دينار تم تســـديدها حتى 

شهر يوليو الماضي.
المجلـــس آخـــر مســـتجدات  ثـــم اســـتعرض 
مـــن  األول  للنصـــف  والتدريـــب  التوظيـــف 
توظيـــف  أظهـــرت  والتـــي   ،2022 العـــام 
14,321 مواطًنـــا والـــذي يمثـــل 72 % مـــن 
الهـــدف الســـنوي لألولويـــة التـــي تضمنتهـــا 

خطـــة التعافي االقتصادي بتوظيف 20 ألف 
ا حتى عام 2024، وانخفاض  بحريني ســـنويًّ
نســـبة البطالة من 7.7 % إلى 5.7 %، بفضل 
الحزم المالية واالقتصادية التي تم إطاقها 
خـــال فترة جائحة فيـــروس كورونا وخطة 
البرنامـــج  وإطـــاق  االقتصـــادي  التعافـــي 
الوطني للتوظيف، وذلك في ضوء االطاع 
علـــى المذكـــرة المرفوعـــة بهـــذا الشـــأن مـــن 

سعادة وزير العمل.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة بشـــأن 
إعـــادة هيكلـــة عدد مـــن الـــوزارات والجهات 
الحكوميـــة بهـــدف تحســـين األداء وزيـــادة 

الكفاءة.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي بشأن تقريري 
الحســـاب الختامـــي الموحـــد للدولـــة وأداء 
تنفيذ الميزانية العامة للدولة للســـنة المالية 

.2021
3. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي بشـــأن إنشـــاء 
مركـــز صحـــي متكامـــل فـــي مدينـــة ســـلمان 

بالتعاون مع القطاع الخاص.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشـــريعية حول مشروع مرســـوم بقانون 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن 

حماية اآلثار.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
شـــؤون  بيـــن  اتفـــاق  بشـــأن  والتشـــريعية 
الطيـــران المدنـــي بمملكـــة البحريـــن وإدارة 
بالواليـــات  الفيدراليـــة  المدنـــي  الطيـــران 

المتحدة األميركية.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
 4 علـــى  الحكومـــة  رد  بشـــأن  والتشـــريعية 
اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
 بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكـــرة وزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى 
والنواب حول مشـــروعات القوانين المقدمة 
مـــن الحكومـــة والتـــي مازالت لدى الســـلطة 
التشـــريعية بعـــد انتهاء دور االنعقـــاد العادي 

الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
ثـــم أخـــذ المجلـــس علًما مـــن خـــال التقرير 
الوزاري المرفوع من سعادة وزيرة السياحة 
فـــي  للمســـؤولين  الرســـمية  الزيـــارة  حـــول 
قطاع الســـياحة بالمملكة العربية الســـعودية 

الشقيقة لمملكة البحرين.

المنامة - بنا

وفر في الميزانية... وزيادة اإليرادات 52 %
سداد ديون بـ 565 مليون دينار لغاية الشهر الماضي... مجلس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئسًا جلسة مجلس الوزراء

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يـتــرأس جــلــسـة مــجــلس الـوزراء
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قرر المجلس الموافقة على مايلي:

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

توجيه الشكر والتقدير لكافة الجهات  
التطلعات  عمـــل  ورش  فـــي  المشـــاركة 

المستقبلية.

الفرص  تهيئة  علـــى  الحرص  تأكيد 
المسيرة  في  الشباب  مساهمة  لتعزيز 

التنموية الشاملة. 

تعزية حكومة وشعب جمهورية مصر 
العربية الشقيقة وأسر ضحايا حادث حريق 

كنيسة المنيرة.

اليوم الدولي للشباب

نصف  اإلقفـــال  نتائج  اســـتعراض 
الســـنوي للوزارات والجهـــات الحكومية 

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.

التوظيف  مستجدات  آخر  استعراض 
والتدريب للنصف األول من العام 2022.

والجهات  الـــوزارات  من  عـــدد  هيكلة  إعادة 
الحكومية.

وأداء  الموحد   الختامي  الحساب  تقريري 
تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2021.

إنشـــاء مركز صحي متكامل في مدينة 
سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص.

تعديل بعض أحكام المرســـوم بقانون بشأن 
حماية اآلثار.

استعرض المجلس
مشـــروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي الزالت لدى 

السلطة التشريعية.

اتفاق بين شـــؤون الطيـــران المدنـــي بالمملكة 
والطيران المدني األمريكي.

إعادة هيكلة عدد من 
الوزارات والجهات 
الحكومية لتحسين 

األداء وزيادة الكفاءة

توظيف 14 ألف 
مواطن في نصف 

عام وانخفاض البطالة 
من 7.7 إلى 5.7 %

تهيئة الفرص لتعزيز 
مساهمة الشباب 
بما يمتلكونه من 
اقة لإلنجاز روح توَّ
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مبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة

إلعداد القادة الشباب

إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات الــــــــقـــادرة علـــى تول

كرم وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة سمو 
الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة 90 شــابًا وشــابة بشــهادات الدبلوم للمشــاركين في 
مبــادرة ســموه “إعــداد القادة الشــباب” في نســختها الثانية، فيما فازت 5 مشــروعات 
بمنحة تدريبية بالمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت الشــقيقة والتي ســيتكفل 
بهــا المعهــد لتقديــم الدعم الفني للفائزين الســتكمال مشــروعاتهم، وهــي “مبادرة رئة 

البحرين، مبادرة لغة الصحة، مبادرة سعادة، مبادرة مداد، مبادرة بدلها.

جـــاء ذلك خالل حفـــل التكريـــم الختامي 
لمبادرة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل 
برعايـــة  الشـــباب  القـــادة  إلعـــداد  خليفـــة 
اإلثنيـــن،  أمـــس  مســـاء  ســـموه  وحضـــور 
الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة  أقامتـــه  والـــذي 
فـــي مركـــز المحـــرق الشـــبابي النموذجي، 
بحضـــور وزير التنمية االجتماعية أســـامة 
بـــن أحمـــد العصفـــور، والوكيـــل المســـاعد 
لتنمية المجتمع خالد عبدالرحمن إسحاق 
الكوهجي، القائم بأعمال الوكيل المساعد 
نجـــوى  االجتماعـــي  والتأهيـــل  للرعايـــة 
جناحي، الوكيل المســـاعد لتنمية الصناعة 
خالـــد فهـــد العلـــوي، المديـــر العـــام للمعهد 
العربـــي للتخطيـــط بـــدر عثمان مـــال هللا، 
وعـــدد مـــن الشـــخصيات البـــارزة وممثلي 
الصحافـــة والمؤسســـات اإلعالميـــة، كمـــا 
تـــم تكريم صحيفة “البـــالد” راعيا إعالميا 

للمبادرة.

تأهيل الشباب للقيادة
وقال وكيل وزارة شـــؤون مجلس الوزراء 
الرئيـــس الفخـــري لجمعية الكلمـــة الطيبة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة 
إن مبـــادرة إعـــداد القـــادة الشـــباب جاءت 
تزامنًا مع التوجهات السامية لعاهل البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، والجهود التي تقوم بها 
الحكومة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة والمنصبة نحو 

دعـــم قضايا الشـــباب ورعايتهم وتأهيلهم 
وتوسيع نطاق مشاركتهم لخدمة القضايا 
التنمويـــة بمـــا يتوافـــق مـــع رؤيـــة المملكة 

 .2030
وذكـــر ســـموه تهدف المبـــادرة فـــي المقام 
األول إلى إعداد وتأهيل الشباب البحريني 
مـــن  شـــبابية  قاعـــدة  وإنشـــاء  للقيـــادة، 
الكفـــاءات القـــادرة على توّلي المســـؤولية 
المجتمعيـــة، واإلدارية، وكذلـــك القيادية، 
وتمكينهم في مختلف المجاالت بواسطة 
أحدث نظريات اإلدارة والتخطيط العلمي 
والعملـــي واختبـــار قدراتهم علـــى تطبيق 
األســـاليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية 
يفكـــر،  لمجتمـــع  حقيقيـــة  نـــواة  لتكويـــن 

ويتعلم، ويبتكر.
ونوه ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي على 
ضـــرورة تكثيـــف الجهـــود وتعزيـــز الـــدور 
التكاملـــي مـــع منظمـــات المجتمـــع المدني 
لدعم الشباب ومساندتهم، وتوفير أفضل 
الخدمـــات واإلمكانيـــات لتنميـــة قدراتهم 
في مختلف القطاعات؛ ليســـاهموا بشـــكل 
إيجابـــي وفعـــال في دعـــم جهـــود التنمية 
والنهضـــة  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
الحقيقـــي  المدلـــول  وإعطـــاء  بالوطـــن، 

للمجتمع المتميز والمتقدم.

نجاح المبادرة 
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة جمعية 
الكلمـــة الطيبة حســـن بوهـــزاع إن مبادرة 
إعداد القادة الشـــباب فـــي مملكة البحرين 

التي تقام برعاية من ســـمو الشيخ عيسى 
بـــن علـــي آل خليفة هـــي واحـــدة من أهم 
المبـــادرات التـــي تعكـــس قـــدرة منظمـــات 
المجتمـــع المدنـــي علـــى االضطـــالع بدور 
أكبر في تطوير قدرات الشـــباب البحريني 

في مختلف المجاالت.
وأعرب بوهزاع عن فخـــره، بهذه المبادرة 
التي دشـــنها سمو الشـــيخ عيسى بن علي 
آل خليفـــة فـــي حفل توزيع جائزة ســـموه 
للعمـــل التطوعـــي فـــي شـــهر ســـبتمبر من 
العـــام 2019، وهـــو ما يؤكد حرص ســـموه 
علـــى مســـاندة مبـــادرات تطويـــر الشـــباب 

مـــن  المجـــاالت؛  شـــتى  فـــي  البحرينـــي 
أجـــل خدمة وطنهـــم في القطاعيـــن العام 
والخـــاص، وهـــو مـــا يعـــزز تصـــدر مملكـــة 
البحريـــن للـــدول العربيـــة علـــى مســـتوى 
االســـتثمار في رأس المال البشري، مشيرًا 
إلى أن الشـــباب البحرينـــي يمتلك طاقات 
إبداعية تســـاعده على معالجة التحديات 

القائمة برؤى وأساليب ابتكارية.
وثمـــن بوهـــزاع بالتعـــاون المثمـــر والقائم 
بين جمعية الكلمة الطيبة والمعهد العربي 
للتخطيط بدولة الكويت الشـــقيقة والذي 
التنميـــة  لبرامـــج  عـــدد  بلـــورة  عـــن  أثمـــر 

المجتمعيـــة ورعايـــة المبادرات الشـــبابية 
واالجتماعيـــة والتنمويـــة الرائـــدة، وثمـــن 
مـــن  الســـخي  الدعـــم  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي 
الخيريـــة  الكوهجـــي  عبدالرحيـــم  مبـــرة 
منـــذ إطالق النســـخة األولى مـــن المبادرة 
فـــي العـــام 2019، وكذلك صنـــدوق العمل 
)تمكيـــن( الشـــريك اإلســـتراتيجي لجمعية 

الكلمة الطيبة.
وأشـــاد بوهـــزاع بـــدور صحيفـــة “البـــالد” 
الشـــريك اإلعالمـــي للمبـــادرة، مـــن خـــالل 
المبـــادرة إعالميـــًا  إبـــراز جهـــود ونشـــاط 
بشـــكل كبير والفت في صفحات الجريدة 

ممـــا أدى ذلـــك لنجـــاح المبـــادرة إعالميـــًا، 
مضيفـــًا، حيث جســـدت صحيفـــة “البالد” 
بذلـــك مفهـــوم العمـــل الوطنـــي المشـــترك 
الذي يعتبر شـــريكًا فـــي النجاح من خالل 
ما يقوم به الصحيفة وكوادرها اإلعالمية 

من دعم متواصل ورعاية كريمة.

تخريج 180 شابًا
إلـــى ذلك ثمن المدير العـــام للمعهد العربي 
للتخطيـــط بـــدر عثمـــان مـــال هللا الرعاية 
الكريمـــة والمتواصلـــة مـــن ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفة، ودعم ســـموه 
الدائـــم للمبادرات الشـــبابية المتميزة التي 
لهـــا آثار إيجابيـــة على المجتمـــع والوطن، 
الفتًا إلى أهمية تبني مثل هذه المبادرات 
التـــي تســـهم فـــي توســـيع نطاق مشـــاركة 
الشـــباب فـــي خدمـــة القضايـــا اإلنمائيـــة، 
وتنميـــة  رعايتهـــم  بخدمـــات  واالرتقـــاء 
مـــن  يمكنهـــم  بمـــا  ومهاراتهـــم  معارفهـــم 
التعامل مع مســــتجدات العصر وتحدياته 
بكفاءة وفاعــــلية، وتحســـين الســــياسات 
المستخدمة في تطـوير قـدراتهم الكامنـة.

وأضـــاف مال هللا بأن جوهر هذه المبادرة 
يتماشـــى مـــع التوجهات الســـامية للقيادة 
الحكيمـــة لمملكـــة البحريـــن، مؤكـــدًا بـــأن 
هـــذه المبادرة تفتح آفاقـــا جديدة لمفهوم 
المســـؤولية المجتمعيـــة والعمـــل الريـــادي 
والتطوعـــي تجـــاه الشـــباب البحرينـــي بما 

يتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030. 
ونوه مال هللا بالنتائج المثمرة والعطاءات 
المنجـــزة لهـــذه المبـــادرة والتـــي خرجـــت 
180 شـــابًا وشـــابة منذ إطالقهـــا في العام 
2019، كمـــا ثمن الشـــراكة اإلســـتراتيجية 
الفعالـــة بيـــن المعهـــد العربـــي للتخطيـــط 
وجمعية الكلمة الطيبة، مشـــيدًا بالعالقات 
الوثيقة وما يشـــهده التعاون المشترك من 
نمو وتقـــدم في مختلـــف المجاالت وعلى 

الصعيدين الخليجي والعربي.
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سمو الشيخ عيسى بن علي لـ“^”: ترجمة دعم المشاريع على أرض الواقع
تشجيع الشباب البحريني لتحقيق رؤية التنمية االقتصادية واالجتماعية والنهضة بالوطن

قال وكيل وزارة شـــؤون شؤون مجلس الوزراء 
الرئيـــس الفخـــري لجمعيـــة الكلمة الطيبة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفـــة إن الحرص 
على دعم التشجيع لتطلعات المشاريع اإلبداعية 
للشـــباب البحريني يأتي مـــن خالل ترجمة دعم 
القيادة السياســـية في المملكـــة وفق توجيهات 
ملك البالد المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة ورئيس مجلـــس الوزراء 
ولي العهد صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة لتحقيق رؤية 2030.
وأضاف ســـموه فـــي تصريح لـ”البـــالد”: “نحرص 
على دعم فئة الشـــباب وفـــق نظرة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وتطلعات النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 

رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، فـــي دعـــم إبـــداع الشـــباب بالمملكة، 
مضيفًا أن تطلعات فئة الشباب كبيرة وتستحق 
الدعم والتحفيز المســـتمر”. وثمن ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفة دور المعهـــد العربي 
للتخطيـــط وجمعية الكلمة الطيبـــة في التعاون 
الثنائي لالرتقاء بخطط تنمية مشاريع الشباب، 
حيث ينعكس ذلك على الدور اإليجابي لمصلحة 
تنمية قدرات ومهارات الشـــباب البحريني على 
مدى الســـنوات المقبلة وهـــو الهدف المرجو من 
تحقيق التنمية المســـتدامة للشـــباب، من خالل 
ترجمة دعم المشـــاريع على أرض الواقع إلنشاء 
قاعدة شـــبابية ذات كفاءات قـــادرة على تحمل 

المسؤولية المجتمعية.

وأضـــاف ســـموه أن المبـــادرة تهدف فـــي المقام 
األول إلـــى تأهيـــل الشـــباب البحرينـــي للقيـــادة، 
لتوّلي المسؤولية واإلدارية، القيادية، وتمكينهم 
في مختلف المجاالت بواســـطة أحدث نظريات 
اإلدارة والتخطيـــط العلمـــي والعملـــي واختبـــار 
والطـــرق  األســـاليب  تطبيـــق  علـــى  قدراتهـــم 
الحديثـــة بكفـــاءة عاليـــة لتكوين نـــواة حقيقية 

لمجتمع يفكر، ويتعلم، ويبتكر.
ونـــوه ســـموه بضـــرورة تكثيف الجهـــود وتعزيز 
الـــدور التكاملي مـــع منظمات المجتمـــع المدني 
أفضـــل  وتوفيـــر  ومســـاندتهم،  الشـــباب  لدعـــم 
فـــي  قدراتهـــم  لتنميـــة  واإلمكانـــات  الخدمـــات 
مختلـــف القطاعـــات ليســـاهموا بشـــكل إيجابي 
وفعـــال فـــي دعـــم جهـــود التنميـــة االقتصاديـــة 

واالجتماعية والنهضة بالوطن.

إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات الــــــــقـــادرة علـــى توّلـــي المسؤوليـــة
االستعانة بأحــدث النظريــات لتكويــن نــواة حقيقيــة لمجتمــع يفــكر ويتعلــم ويبتكــر
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البحرين والسعودية تتبادالن مشاريع برامج توطين الوظائف
تعزيز مجاالت التعاون العمالي والموارد البشرية بين البلدين

زار وزيـــر العمـــل رئيـــس مجلـــس إدارة 
جميـــل  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة 
حميـــدان، علـــى رأس وفد يضـــم عدًدا 
من المسؤولين في وزارة العمل وهيئة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل المملكـــة العربية 

السعودية الشقيقة.
وخـــال الزيـــارة، التقى حميـــدان وزير 
الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعية 
أحمـــد  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
الراجحـــي، حيث تم بحث ســـبل تعزيز 
التعـــاون الفنـــي فـــي مجـــاالت برامـــج 
توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل، 
فضـــًا عن خطط إدمـــاج الباحثين عن 
عمـــل وتنمية الموارد البشـــرية، كما تم 
بحث اإلجراءات التي يقوم بها البلدان 
في مجال التدريب وتأهيل المواطنين، 
باإلضافة إلى المعايير المهنية المطبقة 

حالًيا في البلدين الشقيقين.
وبهذه المناســـبة، أشـــاد حميدان بعمق 
العاقـــات البحرينيـــة الســـعودية، ومـــا 
تشـــهده مـــن تطـــور ونمـــاء فـــي ظـــل 
قيـــادة عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
خليفـــة، وأخيـــه ملـــك المملكـــة العربية 
الســـعودية خادم الحرمين الشـــريفين، 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، 
مؤكـــًدا أهمية تعزيز مجـــاالت التعاون 
العمالي والموارد البشـــرية في البلدين، 
مســـتعرًضا فـــي هـــذا الســـياق تجربـــة 
العمـــل،  ســـوق  تنظيـــم  فـــي  البحريـــن 
مـــن  العديـــد  تنفيـــذ  فـــي  وجهودهـــا 
مبـــادرات توظيف وتأهيـــل المواطنين 
وإدماجهم في القطاع الخاص، ال سيما 
في إطـــار خطـــة التعافـــي االقتصادي. 

كما اســـتعرض أيًضا نظام التأمين ضد 
التعطـــل، ودوره فـــي تعزيـــز الحمايـــة 
عـــن  والباحثيـــن  للعمـــال  االجتماعيـــة 
عمل، إلى جانب التكامل المشترك بين 
الجهـــات الحكوميـــة العاملة في ســـوق 

العمل البحريني.

مـــن جانبـــه، اســـتعرض الراجحـــي أبرز 
التطورات في سوق العمل بالسعودية، 
وأهـــم المشـــروعات والمبـــادرات التـــي 
أطلقتهـــا فـــي إطـــار التدريـــب وخلـــق 
بمكانـــة  مشـــيًدا  الوظيفيـــة،  الفـــرص 
البحريـــن وريادتهـــا فـــي تنظيم ســـوق 

العمـــل، منوًهـــا بتجربتهـــا فـــي تعزيـــز 
الحماية االجتماعيـــة للعمال من خال 
نظـــام التأميـــن ضـــد التعطـــل، ومؤكًدا 
في الوقت نفسه أهمية رفع مستويات 

التعاون الفني مع البحرين.
واطلع وفـــد مملكة البحريـــن على أهم 

الســـعودية  تنفذهـــا  التـــي  المبـــادرات 
البشـــرية  المـــوارد  تنميـــة  فـــي مجـــال 
حيـــث  الوطنيـــة،  العمالـــة  وتوظيـــف 
اطلـــع فـــي هـــذا اإلطـــار على مبـــادرات 
العمـــل  االلكترونـــي، وآليـــات  التحـــول 
“هـــدف”،  البشـــرية  المـــوارد  صنـــدوق 
والخطـــط المســـتقبلية لرفـــع مســـتوى 
برامجه وتعزيز دور مؤسسات ومعاهد 

التدريب وتحسين مخرجاتها. 
إلـــى  ميدانيـــة  بزيـــارة  الوفـــد  وقـــام 
بتطويـــر  تقـــوم  التـــي  تكامـــل،  شـــركة 
االلكترونيـــة  والخدمـــات  المنصـــات 
لصالح وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية، واطلع على نماذج وأنواع 
الدراســـات التـــي تنفذهـــا الشـــركة في 
إطار مشـــروعاتها للتحـــول اإللكتروني 

وتطوير الخدمات الموجهة للجمهور.

وزارة العمل

حميدان ملتقيًا وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية

ضمن حـــرص وتوجيهـــات محافظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بن علي بـــن خليفـــة آل خليفة على 
مجتمـــع  بيـــن  المجتمعيـــة  الشـــراكة  مبـــدأ  تعزيـــز 
نائـــب  كـــرم  فقـــد  األمنيـــة،  واألجهـــزة  المحافظـــة 
الدوســـري  عيســـى  العميـــد  الجنوبيـــة  محافـــظ 
المتعاونين من إدارات وزارة الداخلية والمشاركين 
فـــي برنامـــج ســـمو المحافـــظ األمنـــي االجتماعـــي 
)االفتراضي( في نســـخته الثالثة للعام 2022، وذلك 
بعد النجاح الباهر الذي حققه البرنامج في األعوام 
الســـابقة إلســـهامه في تعزيـــز الشـــراكة المجتمعية 
واألمنية وترسيخ دعائم األمن وإبراز قيم االنتماء 
والمواطنة، وتقديـــم ورش عمل افتراضية ومرئية 
لعموم فئة الناشـــئة بالتعاون والتنسيق مع عدد من 

إدارات وزارة الداخلية.
وبهذه المناســـبة، أكـــد نائب محافـــظ الجنوبية بأن 
المحافظة مســـتمرة فـــي تنفيذ مختلـــف المبادرات 
والبرامـــج التـــي تثقـــف المجتمـــع بالجانـــب األمني 
والمجتمعي حيال مختلف القضايا المعاصرة وذلك 
ضمن حرص ومتابعة ســـمو محافظ المحافظة في 
تبنـــي العديد مـــن المبـــادرات األمنيـــة والمجتمعية 

الرائـــدة لكافـــة أبنـــاء المحافظـــة، مشـــيرًا إلـــى أن 
البرنامج يهدف إلــــى رفع مســـتوى الوعي والثقافة 
األمنيـــة لـــدى هذه الفئـــة المهمـــة فـــي المجتمع من 
خـــال أنشـــطة علمية متخصصة ومهـــارات نوعية؛ 
لضمـــان أمنهم وســـامتهم بما يســـهم فـــي تأهيلهم 
للمســـؤولية األمنيـــة والمجتمعيـــة بما يعـــود عليهم 

وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.
يذكر أن برنامج ســـمو المحافظ األمني االجتماعي 
شـــهد مشـــاركة 40 شـــخصًا مـــن الجنســـين، حيـــث 
وفـــق  اإلرشـــادات  تقديـــم  علـــى  البرنامـــج  يعتمـــد 
برنامـــج افتراضـــي عبر اســـتخدام تقنيات االتصال 
المرئـــي بواقع 6 دورات تقوم بالتعريف بالتحديات 
األمنيـــة المعلوماتية إضافة إلى الطرق والخطوات 
السليمة في استخدام مواقع التواصل االجتماعي.

يأتـــي البرنامـــج هـــذا العـــام بمشـــاركة األكاديميـــة 
الملكية للشـــرطة، واإلدارة العامة للمـــرور، واإلدارة 
العامـــة للدفـــاع المدنـــي، واإلدارة العامـــة لمكافحة 
الفســـاد واألمـــن االقتصادي واإللكترونـــي، واإلدارة 
العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة، وقيـــادة خفـــر 

السواحل.

المنامة - بنا

مبادرات أمنية ومجتمعية لضمان سالمة أهالي “الجنوبية”
ً اختتام برنامج سمو المحافظ األمني االجتماعي بمشاركة 40 شخصا

عالقات تاريخية وثقافية وثيقة ومتميزة مع الهند
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  شـــارك 
للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبدهللا 
حفـــل  فـــي  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 
الســـفارة  أقامتـــه  الـــذي  االســـتقبال 
الهنديـــة بمناســـبة الذكرى الخامســـة 
والسبعين الستقال جمهوريــة الهند 
الصديقـــة، وذلـــك بحضـــور عـــدد من 
كبـــار المســـؤولين، وأعضـــاء الســـلك 
الدبلوماســـي المعتمدين لـــدى مملكة 
البحريـــن. وفـــي بدايـــة كلمتـــه، تقدم 
بأطيـــب  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل 
حكومـــة  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
الصديـــق  وشـــعبها  الهنـــد  جمهوريـــة 
بمناســـبة الذكرى الخامسة والسبعين 
لاستقال، مشـــيًدا بما تشهده الباد 
مـــن إنجازات ملحوظـــة في مجاالت 
أكبـــر  عـــدة، وبروزهـــا كواحـــدة مـــن 

الديمقراطيـــات على مســـتوى العالم، 
متمنًيا للهند وشـــعبها الصديق المزيد 

من التقدم واالزدهار.
وأعـــرب عن اعتـــزاز مملكـــة البحرين 
والثقافيـــة  التاريخيـــة  بالعاقـــات 
التـــي  والشـــعبية الوثيقـــة والمثمـــرة 
تجمعها مع الهند، والممتدة ألكثر من 
5 آالف عـــام منذ حضارة دلمون، وما 
تشـــهده مـــن تقـــدم ونماء منـــذ إقامة 
الروابـــط الدبلوماســـية بيـــن البلديـــن 
قبـــل 50 عاًمـــا، مثمًنا تميـــز العاقات 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  الثنائيـــة 
واالقتصاديـــة  واألمنيـــة  السياســـية 
الجاليـــة  وإســـهامات  واالجتماعيـــة، 
الهندية بكفاءة ونزاهة في المســـيرة 

التنموية للمملكة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 

السياســـية حـــرص مملكـــة البحريـــن 
بقيـــادة ملك البـــاد الُمعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
ولـــي  مـــن  خليفـــة، ودعـــم ومتابعـــة 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفة، علـــى تعزيز عاقات 

جمهوريـــة  مـــع  والصداقـــة  التعـــاون 
األصعـــدة  علـــى  وتطويرهـــا  الهنـــد، 
والمســـتويات كافة نحو آفاق أرحب 
من الشراكة االستراتيجية الوطيدة، 
بمـــا يعود بالخيـــر والمنفعـــة على كا 

البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، تقدم سفير جمهورية الهند 

لـــدى المملكـــة بيـــوش شريفاســـتاف، 
بالشـــكر والتقديـــر إلـــى جالـــة الملك 
المعظـــم، والحكومة برئاســـة صاحب 
العهـــد رئيـــس  الملكـــي ولـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء علـــى الدعـــم الكبير 
البلديـــن  بيـــن  التاريخيـــة  للعاقـــات 
الصديقيـــن، ومـــا تحظـــى بـــه العمالة 

الهنديـــة وعائاتها مـــن رعاية كريمة، 
مؤكـــًدا الحرص المتبـــادل على تعزيز 
عاقات التعاون الثنائي في مختلف 
علـــى  المشـــترك  والعمـــل  المجـــاالت 
اإلقليمـــي  والســـام  األمـــن  ترســـيخ 
والعالمـــي، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن 

وشعبها دوام التقدم والرخاء.

المنامة - وزارة الخارجية

ممتدة ألكثر من 5 آالف عام منذ حضارة دلمون... عبداهلل بن أحمد:
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المنامة - بنا

شـــاركت النيابـــة العامـــة، أمـــس 
االثنيـــن، فـــي النـــدوة التفاعلية 
الطفـــل  حمايـــة  قواعـــد  بشـــأن 
خـــال مرحلـــة التحقيـــق، التـــي 
نظمتهـــا األمانـــة العامة بمجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربية، 

عبر تقنية االتصال المرئي.
وخـــال النـــدوة، ناقـــش رئيـــس 
النيابـــة بنيابـــة األســـرة والطفل 
اإلجـــراءات  الفاضـــل،  أحمـــد 
الواجـــب اتباعهـــا مـــع األطفـــال 
المجنـــي عليهـــم وســـبل إصاح 
الضـــرر الناتج عـــن الجريمة، كما 
مريـــم  النيابـــة  وكيـــل  ناقشـــت 
الغيص موضوع الدعم النفســـي 
والقانونـــي الـــذي يتلقـــاه الطفل 
أثناء التحقيق وأوجه المساعدة 

القانونية التي تقدم له.
عمـــان  ســـلطنة  واســـتعرضت   
حمايـــة  مجـــال  فـــي  تجربتهـــا 
الطفـــل خـــال فتـــرة التحقيـــق، 
وأوضـــح أعضاء النيابـــة العامة 
بسلطنة عمان أن القانون يكفل 
الحماية الجنائية للطفل، موفرا 
الحمايـــة الكاملة لـــه خال فترة 

التحقيق.
 وتأتـــي هـــذه الندوة بنـــاًء على 
العمـــوم  النـــواب  توصيـــات 
بـــدول  العاميـــن  والمدعيـــن 
مجلس التعاون الخليجي بشأن 
عقـــد نـــدوات تفاعليـــة لتجارب 
الـــدول األعضـــاء فـــي موضوع 
فتـــرة  خـــال  الطفـــل  حمايـــة 

التحقيق.

ندوة عن معالجة أضرار الجريمة بحق األطفال

المنامة - بنا

األركان  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمـــي، 
أمـــس اإلثنين، نائب األمين العام 
لمجلـــس الدفـــاع األعلى الشـــيخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة. وبعد 

أن رحـــب رئيـــس هيئـــة األركان 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  بنائـــب 
الدفـــاع األعلى، تم خـــال اللقاء 
بحث عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

رئيس األركان يلتقي عبداهلل بن أحمد

جهــود صحيــة مميـــــزة فــي “عاشــوراء”
500 كيس دم يرفد البنك المركزي... وزيرة الصحة:

اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة السيد، بمكتبها بمقر 
الوزارة أمس، اللجنة التنســـيقية لموســـم عاشـــوراء 
لعام 1444 هـ برئاسة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 

لمراكز الرعاية الصحية األولية لولوة شويطر.
وثمنـــت الوزيرة الجهود التـــي بذلتها اللجنة المكونة 
مـــن كافـــة أجهـــزة القطاعـــات الصحيـــة الحكوميـــة 
والمتطلبـــات  االحتياجـــات  كل  وتوفيـــر  لتأميـــن 

الصحية الازمة إلحياء هذه المناسبة.
وخـــال اللقـــاء، أكـــدت أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة 
ملـــك البـــاد المعظم صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وبدعـــم متواصل مـــن الحكومة 
برئاســـة ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
ماضيـــة في تعزيـــز وصون الحريـــات الدينية انبثاقا 
مـــن القيم والمبادئ اإلنســـانية النبيلـــة التي تحرص 
علـــى حمايتهـــا وترســـيخها، فـــي ظل مـــا تحظى بها 
من رعاية ملكية ســـامية، جعلت من مملكة البحرين 
أنموذجـــا فـــي التعدديـــة واالحترام والتســـامح على 

مستوى العالم.
وأشـــادت وزيـــرة الصحـــة بالعمل الـــدؤوب والمنظم 

الذي تم بذله بجهود مشـــتركة وعلى أكمل وجه من 
اللجنة التنسيقية لموسم عاشوراء.

وأعربت عن شكرها لكل الكوادر الطبية والتمريضية 
والخدمات الصحية المساندة من مختلف القطاعات 
الصحية الحكومية على ما قدموه من جهود ٌمقدرة 

ساهمت في إنجاح مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، ال 
سيما من خال عيادة اإلمام الحسين الطبية الواقعة 
في محافظة العاصمة، وحملة اإلمام الحسين للتبرع 
بالدم في النسخة الرابعة والعشرين، والتي حصدت 

أكثر من 500 كيس دم سيرفد بنك الدم المركزي.

المنامة - وزارة الصحة

وزيرة الصحة تستقبل اللجنة التنسيقية لموسم عاشوراء

رفع القدرات المهنية لمنتسبي “ديوان الرقابة”

“النيابة” تطعن باالستئناف على حكم براءة المعتدي على المعاق

42 موظفاً حاصلون على مؤهالت مهنية... أحمد بن محمد:

أكـــد رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
الشـــيخ أحمد بن محمد آل خليفة مواصلة 
االســـتثمار بالكـــوادر البشـــرية والكفـــاءات 
الوطنية عبر التدريب والتطوير والنهوض 
إلـــى  بقدراتهـــم المهنيـــة والفنيـــة، مشـــيرا 
حرص الديوان على تنمية قدرات موظفيه 
ودعمهم للحصول علـــى المؤهات المهنية 
بمـــا  العالمـــي،  المســـتوى  علـــى  المعتمـــدة 
ينعكـــس علـــى مســـتوى األداء والخدمـــات 
المقدمـــة. جاء ذلك خال اســـتقباله، أمس 
االثنين، المدقق في إدارة الرقابة النظامية 
علـــى  حصولـــه  بمناســـبة  شـــهاب،  حســـن 
المؤهـــل المهنـــي )CMA(، حيـــث هنأه على 
هـــذا اإلنجـــاز متمنيا لـــه مزيدا مـــن التقدم 

والنجاح.
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  وأضـــاف 

واإلدارية أن الديوان يهتم بتدريب وتأهيل 
ومســـتوياتهم  قدراتهـــم  ورفـــع  موظفيـــه 
المهنية والفنية، مـــن خال خطط وبرامج 
تنفـــذ باســـتمرار فـــي هـــذا المجـــال تعتمـــد 
عـــن  الصـــادرة  العالميـــة  الرقابـــة  معاييـــر 
المنظمـــة الدوليـــة لألجهـــزة العليـــا للرقابة 

الماليـــة العامـــة والمحاســـبة )اإلنتوســـاي(، 
ال ســـيما المتعلقـــة بالشـــهادات التخصصية 
عـــن  شـــهاب  عّبـــر  مـــن جهتـــه،  والمهنيـــة. 
ســـعادته بهذا اإلنجاز، مشـــيدا بالدعم الذي 
وفره له الديوان ليتمكن من الحصول على 
هذا المؤهل المهم، مشيرا إلى أنه سيواصل 

تعزيز قدراته ورفع مستواه المهني والفني 
علـــى مختلف المســـتويات. يذكر أن ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة يطبـــق برنامجا 
للتأهيـــل المهنـــي من خال نظـــام االبتعاث 
لنيـــل إحـــدى المؤهـــات المهنيـــة المعتمدة 
والمحاســـبة  التدقيـــق  فـــي مجـــال  دوليـــا 
 ،)CMA, ACCA, CPA, CIA, CISA( مثـــل
ويبلـــغ عـــدد الموظفين الفنييـــن الحاصلين 
على مؤهات مهنية حتى شـــهر أغســـطس 
الجـــاري 42 موظفـــا، يشـــكلون نحو 45 % 
مـــن إجمالـــي الفنييـــن العامليـــن بالديوان. 
لــــ  CMA وهـــي اختصـــار  وتمنـــح شـــهادة 
 Certified Management Accountant
أي شـــهادة المحاســـب اإلداري المعتمد، من 
قبل معهد المحاســـبين اإلداريين بالواليات 
IMA، وهـــي شـــهادة  المتحـــدة األميركيـــة 

متقدمة ومعتمدة عالميا.

صرحـــت رئيس نيابـــة االســـتئناف بأن 
النيابـــة العامـــة كانـــت قد عكفـــت على 
دراسة أسباب ذلك الحكم فور صدوره 
وطعنـــت عليـــه باالســـتئناف في قضية 

شخص يعاني من إعاقة ذهنية.
جاء ذلك تعليقًا على ما نشر من صدور 
حكـــم عـــن المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 
ببـــراءة المتهـــم المســـند إليـــه االعتداء 

علـــى عرض شـــخص يعاني مـــن إعاقة 
ذهنية.

تتابـــع  االســـتئناف  نيابـــة  أن  وأكـــدت 
األحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية 
بمختلف درجاتها بشـــكل دائـــم، وتبادر 
لمصلحـــة  عليهـــا  والطعـــن  بدراســـتها 
ومصلحـــة  العـــام،  والصالـــح  القانـــون 

المتهم إن كان لذلك وجه من القانون.

المنامة - بنا

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

المنامة - وزارة األشغال

استقبل وزير األشغال إبراهيم 
الحواج بمكتبه، ســـفير ماليزيا 
لدى مملكة البحرين شازريل بن 
زاهيران، حيث تم اســـتعراض 
مجاالت التعاون المشترك بين 
وخـــال  الصديقيـــن.  البلديـــن 
اللقـــاء، أشـــاد وزيـــر األشـــغال 
بعمـــق العاقـــات الثنائية التي 
تربط بين البلدين وما تشـــهده 
مشـــيدا  ونمـــاء،  تطـــور  مـــن 
بالخبـــرات الماليزيـــة المتقدمة 
فـــي مجال األشـــغال والتعمير، 

وزارة  تطلـــع  عـــن  معربـــا 
األشـــغال إلـــى االســـتفادة مـــن 
الخبرات الماليزية في مختلف 
المجـــاالت. مـــن جهتـــه، أعرب 
السفير الماليزي عـــــن ســــروره 
لتنامي العاقـــات الثنائية بين 
البلدين، مشـــيدا بجهود وزارة 
األشـــغال فـــي مجـــال تحديث 
بمملكـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
البحريـــن، منوهـــا بمـــا تشـــهده 
البحريـــن من تقـــدم ونماء في 

مختلف الميادين.

االستعانة بالخبرات الماليزية

تأمين جميع األدوية وتلبية احتياجات المرضى
المملكة حققت أعلى مؤشرات التعافي على المستوى العالمي

قـــام رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة رئيـــس الفريق 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-( 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
بزيـــارة تفقديـــة أمس إلـــى مجمـــع الســـلمانية الطبي، 
بحضور وزيرة الصحة جليلة السيد، في إطار الحرص 
علـــى المتابعـــة الميدانية لمســـتوى الخدمات الصحية 
المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن، ومـــن بينهـــا متابعة 

عاج الحاالت القائمة بفيروس كورونا )كوفيد19-(.
وفي مستهل الزيارة، ثمن الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبـــدهللا آل خليفة الدعم المتواصـــل والتوجيهات 
الســـديدة مـــن ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، والمتابعة المستمرة 
مـــن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، لكافة الجهود 
المبذولة من أجل تعزيز صحة وســـامة الجميع بروح 

فريق البحرين الواحد.
وخال الزيارة، أشـــاد رئيـــس المجلس األعلى للصحة 
رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
بالجهـــود الكبيرة لكافة منتســـبي القطاع الصحي في 
مملكة البحرين والذين ســـاهموا فـــي تحقيق المملكة 

ألعلى مؤشرات التعافي على المستوى العالمي.
وتضمنت الزيارة االطاع على عدد من مرافق المجمع 
لاطمئنـــان علـــى ســـير تقديـــم الخدمـــات الصحيـــة، 
واالطـــاع علـــى آخـــر التطورات فـــي عـــاج المرضى 
عمومـــًا، والحاالت القائمة لفيـــروس كورونا خصوصًا، 
في ظل ما تقوم به المستشـــفيات الحكومية بالتعاون 
مـــع كافـــة أجهـــزة القطـــاع الصحـــي العـــام مـــن جهود 

متواصلة لحفظ سامة كافة أفراد المجتمع.
كمـــا قام الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل خليفـــة بزيارة 
تفقديـــة للمخازن المركزية ومخازن مجمع الســـلمانية 
الطبـــي، حيث تـــم الوقوف على آليـــات توفير األدوية 
توافـــر  أهميـــة  مؤكـــًدا  تعزيـــز حوكمتهـــا،  ومســـارات 
واالســـتراتيجيات  الخطـــط  وتنفيـــذ  األدويـــة  كافـــة 
الكفيلـــة بتغطيـــة المخـــزون الدوائي بشـــكل مســـتدام 
فـــي المملكة، وتلبية احتياجـــات المرضى من األدوية 

والمواد الطبية.
مـــن جانبها، أشـــادت وزيرة الصحة بالـــدور الذي يقوم 
بـــه المجلـــس األعلـــى للصحـــة فـــي تطويـــر المنظومة 

الصحيـــة؛ والذي يأتي انطاًقا من التوجيهات الملكية 
السامية لصاحب الجالة ملك الباد المعظم، والمتابعة 
المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، ســـعًيا نحو تطوير الخدمات الصحية 
المقدمـــة في مملكة البحرين بما يضمن زيادة كفاءتها 

واستدامة مواردها.
وأعربـــت وزيـــرة الصحـــة عـــن بالـــغ الشـــكر والتقديـــر 
لرئيس المجلس األعلى للصحة على زيارته التفقدية، 
مؤكـــدة حـــرص الـــوزارة على مواصلـــة تعزيـــز التقدم 
الذي يشهده القطاع الصحي في مملكة البحرين على 

مختلف المستويات بما يحقق أهدافه المنشودة.

المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الخارجية

وصـــل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، إلى عّمـــان أمس في زيارة 
رســـمية للمملكة األردنية الهاشـــمية 
الشـــقيقة تســـتغرق يوميـــن، يجري 
بتعزيـــز  تتعلـــق  مباحثـــات  خالهـــا 
بيـــن  األخويـــة  العاقـــات  وتنميـــة 
البلدين الشـــقيقين وبحـــث القضايا 
محـــل االهتمـــام المشـــترك إقليميـــا 

ودوليا.
وكان في استقباله لدى وصوله إلى 

مطـــار الملكـــة عليـــاء الدولـــي نائب 
الخارجيـــة  وزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس 
وشـــؤون المغتربين أيمـــن الصفدي، 
وســـفير مملكة البحريـــن لدى عمان 
المملكـــة  وســـفير  الرويعـــي،  أحمـــد 
مملكـــة  لـــدى  الهاشـــمية  األردنيـــة 
البحرين عميد الســـلك الدبلوماسي 
العـــدوان،  وريـــكات  صالـــح  رامـــي 
وزارة  فـــي  المســـؤولين  وكبـــار 

الخارجية وشؤون المغتربين.

وزير الخارجية يصل إلى األردن
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“الكهرباء” تشارك بمسابقة تفاعلية في مدينة الشباب 2030
شاركت هيئة الكهرباء والماء المتمثلة 
في إدارة ترشـــيد الكهرباء والماء في 
أنشـــطة النســـخة الثامنة مـــن برنامج 
مدينـــة الشـــباب 2030 الـــذي يقام في 
للمعـــارض،  الدولـــي  البحريـــن  مركـــز 
برعايـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
وشؤون الشـــباب رئيس  الخيريـــة 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
وزارة  مـــن  وبتنظيـــم  خليفـــة، 
وذلـــك  شؤون الشـــباب والرياضة، 
من خـــالل طـــرح مســـابقة جماهيرية 
توعويـــة اســـتهدفت المشـــاركين فـــي 
برامـــج مدينـــة الشـــباب 2030، حيث 
فـــي  للتنافـــس  مشـــاركا   30 تقـــدم 
المســـابقة تم توزيعهم وإشراكهم في 

برنامـــج تفاعلي كفريقين متنافســـين 
فـــي المســـابقة لإلجابة علـــى أكبر قدر 
من األســـئلة التوعوية التي تدعو الى 
ترشـــيد استخدام الكهرباء والماء في 
ممارسات الفرد وعاداته االستهالكية 

لهذين الموردين الحيويين، وتعزز من 
خـــالل محاورها الوعي العـــام بأهمية 
الحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبيعيـــة بما 

يكفل استدامتها.
وتأتي أهمية مشـــاركة هيئة الكهرباء 

والمـــاء فـــي أنشـــطة مدينـــة الشـــباب 
الهيئـــة  حـــرص  مـــن  انطالقـــا   ،2030
على المشـــاركة الفاعلة في المشـــاريع 
التدريبية وبرامج الشباب في المملكة، 
والمساهمة في رفع مستوى مهاراتهم 

بمـــا يعـــزز دور الشـــباب البحريني في 
التنمية الشاملة للمملكة، ولتشجيعهم 
وعيـــًا  أكثـــر  ســـلوكيات  تبنـــي  علـــى 
باألثـــر اإليجابي للترشـــيد علـــى الفرد 
والمجتمـــع، ومـــا لذلك من انعكاســـات 

مهمة على استدامة الموارد المحورية 
للتنمية ولمستقبل األجيال. 

جـــت هيئـــة  المســـابقة توَّ فـــي ختـــام 
الكهربـــاء والماء الفريق الحاصل على 
أكبـــر قـــدر مـــن اإلجابـــات الصحيحـــة 
وتم منحهـــم جوائز عينية، وتم دعوة 
الجمهور الى المشاركات التفاعلية مع 
منظمي المسابقة من الهيئة للحصول 
والتوجيهـــات  المعلومـــات  علـــى 
اإلرشادية حول الممارسات والعادات 
االســـتهالكية األفضـــل واألكثـــر دعمـــًا 

الستدامة وترشيد الكهرباء والماء.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

تشجيعهم على تبني 
سلوكيات أكثر وعيًا 

باألثر اإليجابي للترشيد

في فصل الصيف يزداد اإلقبال عادة على 
برك السباحة واالســـتراحات لقضاء وقت 
ممتع، ففي اآلونـــة األخيرة الحظنا توجه 
العديـــد مـــن أوليـــاء األمـــور لألكاديميـــات 
أجـــل  مـــن  الســـباحة  بتعليـــم  المختصـــة 
تمكيـــن فلذات أكبادهم من الســـباحة بكل 
ثقة دون خـــوف، وهو دليل حرصهم على 
ســـالمتهم وليكونوا بعيـــدا عن أي عواقب 

قد تحدث ال قدر هللا.
وأفـــاد المديـــر العـــام إلحـــدى األكاديميات 
المختصـــة بتعليم الســـباحة عبدهللا فؤاد 
لــــ “البـــالد” بأن اإلقبال في الشـــهر الماضي 
والشـــهر الجاري يقدر بـ “الممتاز” وهو في 
تزايـــد نظـــرا للخدمـــة المميـــزة والســـمعة 
الطيبـــة خصوًصـــا مـــن فئـــة الصغـــار مـــن 
الجنســـين وتحديـــًدا مـــن ســـن 4 إلـــى 8 

سنوات.
وشـــدد على أهمية تعلم الســـباحة ســـواء 

للصغار أو الكبار.
وبيـــن أن مـــدة الحصـــة الواحـــدة ســـاعة 
3 أيـــام فـــي األســـبوع وحصـــة  وبمعـــدل 
الســـاعة  مـــن  متوافـــرة  األوالد  تدريـــب 
التاســـعة لغايـــة 12 مـــا بعـــد الظهـــر بينمـــا 
البنـــات مـــن الثالثة لغاية الســـابعة مســـاًء 
وأحياًنـــا يتـــم عمـــل حصـــة مكثفـــة مدتها 

ساعتان بيوم السبت صباًحا.
وأشـــار إلـــى أن “كورس” شـــهر أغســـطس 
يشمل 12 حصة تدريبية بقيمة 40 دينارا، 
وجميـــع اإلداريين والمدربيـــن من الكوادر 

الشابة البحرينية المميزة والمختصة.
وأكـــد فؤاد أن الكوادر تمتلك رصيد خبرة 
دامت لخمس ســـنوات، واألكاديمية سبق 
وأن دربت مختلف الفئات في أحد المراكز 
الشبابية قبل افتتاح مقرها الرسمي العام 
الماضي في البسيتين، والذي تبعه افتتاح 

الفرع الثاني بمدينة حمد قبل شهرين.
وذكـــر أن افتتـــاح األكاديميـــة تزامـــن مـــع 

كانـــت  إذ   ،”19 “كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة 
األعداد كبيرة واإلقبال كبير وفي الساعة 
الواحـــدة يوجـــد نحـــو 30 مشـــتركا يتـــم 
صغيـــرة  مجموعـــات   4 علـــى  تقســـيمهم 

تعـــق  ولـــم  والمســـتوى،  العمـــر  حســـب 
الجائحـــة التســـجيل والتدريـــب إنما الذي 
تغيـــب بســـبب اإلصابـــة أو المخالطة يتم 

تعويضه بحصص أخرى.

ولفت إلى أنهم في الوقت الحالي يسعون 
كل  فـــي  األعـــداد  تقليـــل  إلـــى  جاهديـــن 
مجموعـــة ليكونوا ما بين 4 و8 أشـــخاص 

وبينهم مسافة آمنة.

اإلقبــال على “كالســات” تعليــم السباحـة في تزايـد
40 ديناراً قيمة 12 حصة... مدير أكاديمية لـ“^”:

منال الشيخ

دور متوازن للتسامح واالقتصاد في تنمية العالقات بين الدول
البحرين تحتضن التنوع اإلنساني الثقافي والديني على أرضها... رئيس “الغرفة”:

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
ســـمير ناس، أن مملكـــة البحرين متمثلة 
بقيادتها الرشـــيدة وأبنائها حريصة على 
القائمـــة علـــى  اإلنســـانية  نقـــل رســـالتها 
التســـامح للعالـــم، عبر احتضانهـــا للتنوع 
اإلنســـاني الثقافـــي والديني على أرضها، 
مشـــيرًا إلـــى أنهـــا نجحـــت فـــي تحويـــل 
مجموعـــة القيـــم األخالقية التي تســـهم 
والتســـامح  اإلخـــاء  روح  تعزيـــز  فـــي 
واالنســـجام والـــذي امتـــازت بـــه مملكـــة 
البحريـــن منـــذ القـــدم، مشـــددًا علـــى أّن 
مملكة البحرين ستظل على الدوام بإذن 
هللا تعالـــى واحة أمن واســـتقرار، ووطن 
التعايـــش واألمـــان، لجميـــع أبناء شـــعبها 
وســـتبقى  أرضهـــا،  فـــوق  يعيـــش  ومـــن 
موطن الوســـطية والتســـامح واالعتدال 
المنفتح على العالم، والفخور دوًما بإرثه 

الحضاري العريق والممتد عبر التاريخ.
وأشـــاد فـــي اســـتقباله رئيـــس وأعضـــاء 
وتعايـــش  لتســـامح  البحريـــن  جمعيـــة 
األديـــان )تعايش( صباح أمـــس )اإلثنين( 
في بيت التجار بالدور الفّعال والخطوات 
الملموســـة التي تقـــوم بهـــا الجمعية وما 
تعكسه من صور إيجابية مشرقة لمملكة 

البحريـــن في الداخل والخارج وما تزخر 
به من قيـــم التســـامح والتعايش، بهدف 
التعريف بإنجازات الجمعية وما تقوم به 
من جهود في المجتمع في ترسيخ القيم 
اإلنسانية التي تجمع بين ممثلي األديان 
البحريـــن،  فـــي  والمذاهـــب  والطوائـــف 
مؤكـــدًا علـــى الـــدور التوعـــوي والمهنـــي 

الذي تلعبه الجمعية.
وأثنـــى رئيـــس الغرفـــة على الـــدور الذي 
تلعبـــه )تعايـــش( عبـــر العمـــل علـــى إذابة 
الشـــوائب التي قـــد تؤثر علـــى العالقات 
والســـعي الدائم لتقويـــة أواصر التعاون، 
مؤكدًا انعكاســـًا متوازنًا يلعبه التســـامح 
واالقتصـــاد فـــي تنميـــة العالقـــات بيـــن 

المســـتدامة  بالتنميـــة  والدفـــع  الـــدول 
وتحقيـــق التعـــاون فـــي شـــتى المجاالت 
بما يخدم االقتصاد واالزدهار في مملكة 

البحرين.
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
األديـــان  وتعايـــش  لتســـامح  البحريـــن 
مملكـــة  أن  بوزبـــون  يوســـف  )تعايـــش( 

البحريـــن تحظـــى باهتمـــام كبيـــر لتعزيز 
لتحقيـــق  والســـالم  التعايـــش  أســـس 
مســـتقبل أفضـــل للبشـــرية، كونهـــا دولـــة 
تسامح تضع نشـــر هذه القيمة اإلنسانية 

السامية ضمن قمة أولوياتها.
والتســـامح  التعايـــش  أن  إلـــى  ولفـــت 
يمثالن العوامل الرئيسية لتحقيق األمن 
فـــي  واالزدهـــار  والتنميـــة  واالســـتقرار 
االقتصاد للمجتمعـــات، للعالقة الوطيدة 
بين التعايش والتســـامح كثقافة، واألمن 
كهـــدف، وهـــذه الصلة تأتي لكـــون األمن 
ال يتحقـــق إال فـــي ظل االســـتقرار، وألن 
بالتعايـــش  إال  يتحقـــق  ال  االســـتقرار 
والتســـامح. ومن أهم مظاهر االســـتقرار 
ل أفراد المجتمع بعضهم لبعض بغض  تقبُّ
النظر عن اختالفاتهم العرقية واالسمية 

والدينية.

المنامة - غرفة البحرين



جامعة البحرين تعتمد قائمة المقبولين لديها وتدعوهم للتثبيت
المضحكي: مستمرون في استيعاب الخريجين الجدد

اعتمـــدت رئيســـة جامعة البحريـــن جواهر 
المضحكـــي، نتائج قبول الطلبة المتقدمين 
األكاديمـــي  للعـــام  بالجامعـــة  لاللتحـــاق 
شـــروط  اســـتوفوا  الذيـــن   )2022/2023(
الوطنيـــة  الجامعـــة  أن  مؤكـــدة  القبـــول، 
مســـتمرة فـــي احتضـــان خريجـــي الثانوية 
العامة الحاصلين على معدل 70 % فأكثر.

وقالـــت المضحكـــي: “لقـــد تلقـــت الجامعـــة 
أكثر مـــن 10200 طلب لاللتحـــاق بها، وقد 
استطاعت رفع طاقتها االستيعابية بالنظر 
إلى األعداد الكبيرة مـــن المتقدمين، وذلك 
بفضل الدعـــم الكبير الذي تتلقـــاه الجامعة 
الوطنيـــة من حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ملـــك البـــالد 
والمتابعـــة  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  المعظـــم 
المســـتمرة من صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء األمير ســـلمان 

بـــن حمـــد آل خليفـــة حفظـــه هللا”، مشـــيرة 
إلـــى أن هـــذا الدعـــم الكريـــم يعكـــس الثقة 
المتواصلة في الجامعة، ويمكِّنها من القيام 

بأدوارها.
وأشـــارت عمادة القبول والتسجيل إلى أنه 
يمكـــن للطلبة االطـــالع على نتائـــج القبول 
مـــن خالل الدخـــول علـــى بوابـــة الحكومة 
اإللكترونيـــة )bahrain.bh( لجميـــع الطلبـــة 
فـــي مملكـــة البحرين، كما يســـتطيع الطلبة 
)البحرينيون، واألجانب( من داخل المملكة 
وخارجها االطالع على نتائجهم عن طريق 
https://sis. نظـــام إدارة معلومات الطالب
الثالثـــاء  يـــوم  مـــن  uob.edu.bh اعتبـــارًا 

الموافق 16 أغسطس 2022.
ودعـــت العمـــادة المتقدمين إلى قـــراءة ما 
تتضمنه لوائح جامعـــة البحرين وأنظمتها، 
وتسجيل الموافقة عليها، ويلي ذلك القيام 

بتثبيت القبول بدفع الرسوم في الفترة من 
يوم الثالثاء الموافق 16 أغســـطس 2022، 
21 أغســـطس  الموافـــق  يـــوم األحـــد  إلـــى 
2022، وبعـــد هـــذه الفترة ســـتعلن الجامعة 
عن فتح باب تغييـــر الرغبات للطلبة الذين 
قاموا بعملية تثبيت قبولهم، ويرغبون في 
الحصـــول على مقعد فـــي برنامج أكاديمي 
آخـــر، وســـتجرى عمليـــة دراســـة الطلبـــات 
وتلبيتها بحســـب شـــروط القبول فيها، في 

حال وجود شواغر في هذه التخصصات.
القبـــول  عميـــدة  شـــددت  جانبهـــا،  ومـــن 
والتســـجيل الدكتـــورة أمـــل زايـــد الزايـــد، 
علـــى أهمية أن يقوم الطلبـــة الراغبون في 
االلتحـــاق بالجامعة بعمليـــة تثبيت القبول 
إلكترونيـــًا خـــالل الفتـــرة المذكـــورة، وذلك 
بدفـــع الرســـوم من خـــالل بوابـــة الحكومة 
اإللكترونيـــة، أو أجهـــزة ســـداد، أو تطبيـــق 

ســـداد، للحفـــاظ علـــى فرصتهم الدراســـية 
ومقاعدهـــم فـــي البرامـــج األكاديمية التي 
قبلـــوا فيهـــا، منبهـــة إلـــى أن عـــدم تثبيـــت 
القبـــول فـــي الفترة المذكـــورة، يعـــد إقرارًا 
مـــن الطالـــب بصـــرف نظـــره عـــن االلتحاق 
بالجامعة، علمًا أن الطلبة المبتعثين ســـيتم 

تثبيت قبولهم تلقائيًا بحسب البعثات التي 
حصلوا عليها.

والتســـجيل  القبـــول  عميـــدة  وأشـــارت 
إلـــى أنـــه ســـيتم الحقـــًا إعـــالم الطلبـــة عن 
مواعيد تســـليم الجداول الدراسية، وإنهاء 
إجراءات التسجيل للفصل الدراسي األول 

الذي يبدأ في 17 سبتمبر 2022.
وذكرت عمادة القبول والتسجيل أن بعض 
بالجامعـــة  لاللتحـــاق  المتقدميـــن  الطلبـــة 
ولـــم تتوافر لهم شـــواغر بحســـب رغباتهم 
قـــد أدرجوا ضمن قائمـــة لالنتظار، وعليهم 
الدخول عبر نظـــام إدارة معلومات الطالب 
تأكيـــد  إلعـــادة   https://sis.uob.edu.bh
طلبهـــم باالنضمـــام إلى الجامعـــة، وتحديد 
الشـــواغر  بحســـب  لهـــم  جديـــدة  رغبـــات 

المتاحة.
ويمكـــن للطلبة االستفســـار وطلـــب المزيد 
التواصـــل  طريـــق  عـــن  المعلومـــات  مـــن 
الرقـــم  علـــى  الطالـــب  خدمـــة  مركـــز  مـــع 
16633366 )00973( أو بالبريد اإللكتروني 
العمـــل  أيـــام   studentcc@uob.edu.bh
الرســـمية مـــن الســـاعة الثامنة صباحـــًا إلى 

الرابعة عصرًا.
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“األهلية” تفتح باب القبول حتى نفاد المقاعد الدراسية
أعلنت مســاعدة الرئيس لشــؤون اإلعالم والتســويق والعالقات العامة بالجامعة األهلية ثائرة الشــيراوي استمرار 
فتح باب القبول في جميع برامج البكالوريوس والماجســتير والدكتوراه حتى نفاد المقاعد الدراســية المخصصة 
للطلبة المستجدين للفصل األول من العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 طبقا للوائح األكاديمية لألمانة العامة 

لمجلس التعليم العالي ومتطلبات الجودة، مشيرة إلى أن األولوية في القبول سوف تكون لألسبقية.

تصريـــح  فـــي  الشـــيراوي  وأكـــدت 
صحافـــي اســـتكمال الجامعـــة كامـــل 
استعداداتها الستقبال جميع طلبتها 
يـــوم 18 ســـبتمبر 2022 المقبـــل فـــي 
الحرم الجامعي، سواء على مستوى 
الشـــعب الدراســـية الكافيـــة والملبية 
الحتياجـــات جميـــع الطلبـــة أو علـــى 
مســـتوى األنشـــطة العلمية والعملية 
التـــي  والترفيهيـــة  واالجتماعيـــة 
تزدحـــم بهـــا أجندة الجامعـــة األهلية 
طـــوال العـــام الدراســـي، فضـــال عـــن 
االعتياديـــة  اإلجرائيـــة  الخطـــوات 

للطلبـــة  التهيئـــة  يـــوم  كتنظيـــم 
المستجدين واجتماع إدارة الجامعة 
علـــى  للتعـــرف  بالطلبـــة  وعمدائهـــا 
مختلـــف احتياجاتهـــم وانطباعاتهـــم 
وتعريفهـــم  الدراســـة  ســـير  عـــن 
بالخدمـــات األكاديميـــة المقدمة لهم 
والمرافـــق المتاحـــة لهـــم بالجامعـــة، 
خصوصـــا الطلبـــة المســـتجدين فـــي 

الجامعة.
الشـــيراوي أن الجامعـــة  وأوضحـــت 
تقدم باقة واسعة من المنح الجزئية 
للمتفوقيـــن والمتميزين في المرحلة 

الثانويـــة، فتقـــدم للطلبـــة الحاصلين 
الثانويـــة  فـــي   %  80 نســـبة  علـــى 
العامـــة منحـــة جزئية تعـــادل 20 % 
مـــن مجموع الرســـوم، وتقدم للطلبة 
الحاصليـــن علـــى نســـبة 90 % فـــي 
الثانوية العامة منحـــة جزئية تعادل 
25 % من مجموع الرســـوم، والطلبة 
الحاصليـــن علـــى نســـبة 95 % فـــي 
الثانوية العامة منحـــة جزئية تعادل 

50 % من مجموع الرسوم.
وأشـــارت الشـــيراوي إلى أن الفرصة 
اآلخريـــن  الطلبـــة  أمـــام  متاحـــة 

لالستفادة من مميزات المنح الجزئية 
إذا أثبتـــوا تميزهـــم أثنـــاء دراســـتهم 
الجامعـــة  بـــأن  منوهـــة  الجامعـــة، 
تحتضن أبناء الوطن والمقيمين فيه 
من مختلـــف محافظات المملكة، إلى 
جانب جنسيات متعددة، ما ينعكس 

إيجابـــا علـــى البيئـــة الجامعية وقيم 
التســـامح والتآلـــف بيـــن أفرادها من 
واالحتـــكاك  التفاعـــل  فـــرص  خـــالل 
الثقافـــات  مـــن  متعـــددة  بأنمـــاط 

واالهتمامات والتجارب اإلنسانية.
األهليـــة  الجامعـــة  “إن  وأضافـــت 
تولـــي اهتمامـــا كبيـــرا بالتعـــاون مـــع 
الجامعـــات العالميـــة، حيـــث ترتبـــط 
المؤسســـات  مـــن  بالعديـــد  حاليـــا 
األكاديمية في مختلف أنحاء العالم، 
كاتفاقية التعاون مـــع جامعة جورج 
واشـــنطن األميركيـــة، والتي تســـاعد 

الجامعـــة علـــى طـــرح برنامـــج نـــادر 
الماجســـتير  برنامـــج  وهـــو  ونوعـــي 
وبالمزايـــا  الهندســـية  اإلدارة  فـــي 
والمواصفـــات الدوليـــة نفســـها التـــي 
يتسم بها البرنامج بالجامعة األم في 
الواليات المتحدة األميركية، وكذلك 
اتفاقية الجامعة مـــع جامعة برونيل 
البريطانيـــة التـــي تقـــدم مـــن خاللها 
اإلدارة  فـــي  الدكتـــوراه  برنامجـــي 

وتكنولوجيا المعلومات.
البكالوريـــوس  برامـــج  أن  وذكـــرت 
والماجستير والدكتوراه التي تقدمها 
كليـــات الجامعة متاحة للطلبة خالل 
اســـتنادا  الجديـــد  الدراســـي  العـــام 
لقرارت مجلـــس التعليم العالي، فيما 
تحرز الجامعة نتائج تقييم مؤسسي 

وبرامجي عالية ومعتمدة.

المنامة - الجامعة األهلية
انطالق العام 

الدراسي الجديد 
18 سبتمبر

 ثائرة الشيراوي

أمل الزايد

تدشين الجامعة األوروبية إضافة نوعية للتعليم العالي
بدء استقبال الدفعة األولى من الطلبة... رنا بنت عيسى:

التعليـــم  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  زارت 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيـــج آل خليفـــة، الجامعة 
بعـــد  البحريـــن، وذلـــك  فـــي  األوروبيـــة 
إصـــدار قـــرار بالموافقـــة علـــى إنشـــائها 
كمؤسســـة تعليم عاٍل خاصة الستضافة 

برامج أكاديمية من جامعة لندن.
تهانيهـــا  عـــن  العـــام  األميـــن  وأعربـــت 
صـــدور  بمناســـبة  الجامعـــة  لمؤسســـي 
القـــرار وبـــدء اســـتقبال الدفعـــة األولـــى 
من الطلبة، مؤكده أن تدشـــين الجامعة 
بالتعـــاون  البحريـــن  فـــي  األوروبيـــة 
مـــع جامعـــة لنـــدن بالمملكـــة المتحـــدة، 
يشـــكل إضافـــة نوعيـــة لقطـــاع التعليم 

العالـــي محليـــًا وإقليميـــًا لمـــا تتمتـــع به 
لنـــدن مـــن ســـمعة رائـــدة فـــي  جامعـــة 
مجـــال التعليـــم العالـــي. ويأتي ذلك في 
إطـــار اهتمـــام مجلـــس التعليـــم العالـــي 
بتشـــجيع االســـتثمار فـــي هـــذا القطـــاع 
الحيوي، واستقطاب الجامعات العالمية 

أكاديميـــة  برامـــج  لتقديـــم  المرموقـــة؛ 
متميزة، تلبـــي احتياجات ســـوق العمل 
ومتطلبات التنمية الشـــاملة المستدامة، 
بمـــا يعـــزز مـــن مكانـــة مملكـــة البحريـــن 

كمركز إقليمي للتعليم العالي.
مقدمـــي  فـــي  كان  الزيـــارة،  وخـــالل 

اســـتقبال الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى آل 
االوربيـــة  الجامعـــة  مؤســـس  خليفـــة، 
عبدهللا جناحي وعدد من الشـــخصيات 

األكاديمية والمجتمعية.
وتفقـــدت األمين العـــام لمجلس التعليم 
العالـــي مقـــر الجامعـــة، طلعـــت خاللهـــا 

علـــى جانب من الصفـــوف والمختبرات 
التقنيـــات  بأحـــدث  المجهـــزة  العلميـــة 
ســـتخدم  والتـــي  الرقميـــة،  التعليميـــة 
الطلبـــة في مختلف البرامج األكاديمية، 
حيـــث تضم الجامعـــة ٧ قاعات تدريس 
عامـــة  ومكتبـــة  حاســـوب  ومختبـــرات 

تشـــمل مصادر التعلم مـــن كتب ومكتبة 
إلكترونية شـــاملة، كما وتضـــم الجامعة 
للطلبـــة  العامـــة  للنشـــاطات  قاعـــات 
اإلداريـــة  الهيئتيـــن  ومكاتـــب ألعضـــاء 
واألكاديمية، وقاعات تدريب وغير ذلك 
من المرافـــق التي تـــم تجهيزها لتقديم 
الخدمات التعليمية بالجـــودة المطلوبة 

الستيعاب 235 طالبًا للفترة الواحدة.
العـــام عـــن تقديرهـــا  وأعربـــت األميـــن 
لجهـــود جميع القائمين على هذا الصرح 
التعليمي، مشيدًة بما ستقدمه الجامعة 
أكاديميـــة  وتخصصـــات  برامـــج  مـــن 
معتمدة ستســـهم في تلبيـــة احتياجات 
ســـوق العمل، متمنيًة لهم دوام التوفيق 

والنجاح.

مجلس التعليم العالي

عودة المقاصف والفسح واألنشطة وتوزيع الكتب على الطلبة
متابعة خطوط المواصالت وصيانة وحدات التكييف... مدير المدارس:

المـــدارس  لشـــؤون  العـــام  المديـــر  أكـــد 
بـــوزارة  التعليـــم  وكالء  لجنـــة  رئيـــس 
أن  مبـــارك،  والتعليـــم  محمـــد  التربيـــة 
جميـــع فـــرق العامـــل التابعـــة لمختلـــف 
اإلدارات تعمل بشـــكل متواصل لضمان 
انطالقة مدرســـية ناجحة بحلول شـــهر 
ســـبتمبر المقبـــل، مشـــيًرا إلـــى أن عودة 
الكـــوادر التعليميـــة واإلداريـــة والفنيـــة 
إلى العمل ســـتكون اعتبارا من تاريخ 1 
سبتمبر 2022، في حين ستكون العودة 
التعليميـــة  المراحـــل  لجميـــع  الطالبيـــة 
 7 مـــن  اعتبـــارا  الحكوميـــة  بالمـــدارس 

سبتمبر 2022.
المديـــر  تـــرؤس  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
العـــام لشـــؤون المـــدارس لجنـــة وكالء 

عـــدد  مناقشـــة  تمـــت  حيـــث  التعليـــم، 
مـــن الموضوعـــات الخاصـــة ببـــدء العام 
الدراســـي واالطالع على االســـتعدادات 
الجارية الســـتكمال العمليـــات التعليمية 
والتشغيلية المطلوبة الستقبال الكوادر 
العاملة بالمؤسســـات المدرسية، وكذلك 
والطالبـــات،  الطـــالب  جميـــع  اســـتقبال 
جميـــع  فـــي  عددهـــم  يبلـــغ  والذيـــن 
المؤسســـات المدرســـية الحكومية أكثر 

من 147 ألف طالب وطالبة.
وأشار المدير العام لشؤون المدارس إلى 
أنه ســـوف يتم توزيع الكتب الدراســـية 
العـــام  بـــدء  مـــع  الطلبـــة  جميـــع  علـــى 
الدراســـي، حيـــث بـــدأت المـــدارس في 
استالم شحنات الكتب المخصصة طبقا 

للمهنج الدراسي المعتمد وأعداد الطلبة 
المســـجلين في كل مدرســـة، مؤكدا في 
الوقت نفســـه أن العام الدراسي الجديد 
سيشهد عودة تشـــغيل جميع المقاصف 
الحكوميـــة  بالمـــدارس  والكافيتريـــات 
تماما كمـــا كان الوضع عليه قبل جائحة 
إتاحـــة  مـــع   ،”19  - “كوفيـــد  كورونـــا 
فترات الفســـحة المعمول بها، فضالً عن 
اســـتئناف جميع األنشطة المدرسية من 
رحالت ترفيهيـــة، وزيـــارات، وفعاليات 
واحتفـــاالت،  وموســـيقية،  مســـرحية 
ومسابقات مدرســـية، وغير ذلك، فضالً 
عـــن األنشـــطة الرياضيـــة والبدنية التي 
ســـيتم تعزيزهـــا وتكثيفها علـــى امتداد 
العـــام الدراســـي، ومن ذلـــك إطالق عدد 

مـــن البطـــوالت والمســـابقات الرياضيـــة 
والذهنية واإللكترونية.

وبين محمـــد مبارك أن الوزارة ســـتقوم 
بنشـــر التقويـــم الســـنوي علـــى مواقعها 
ومنصاتهـــا اإلعالميـــة خـــالل اليوميـــن 

ســـوف  التقويـــم  هـــذا  وأن  المقبليـــن، 
يتضمـــن جميع المحطات الرئيســـية في 
العـــام الدراســـي، بمـــا في ذلـــك مواعيد 

االمتحانات والعطالت الرسمية.
التعليـــم  وكالء  لجنـــة  ناقشـــت  كمـــا 

األساســـية  اللوجســـتية  االســـتعدادات 
لبدء العام الدراسي، حيث أشارت وكيل 
واالســـتراتيجيات  للسياســـات  الـــوزارة 
العمـــل  إلـــى أن  نـــوال الخاطـــر  واألداء 
على يجري على قدم وســـاق الستكمال 
كافة عمليـــات الصيانة المطلوبة، والتي 
وحـــدات  اســـتبدال  أو  تأهيـــل  تشـــمل 
خدمـــات  خطـــة  وتنفيـــذ  التكييـــف، 
المحافظـــات،  فـــي جميـــع  المواصـــالت 
وصيانـــة  المـــدارس،  موازنـــات  ودعـــم 
خدمـــات  وتوفيـــر  الهاتـــف،  خطـــوط 
اإلنترنت طبقًا لما هو معمول به، مؤكدة 
أن فرق العمل ستكون مستعدة للتعامل 
مع أي تحديات تطرأ على امتداد اليوم 

الدراسي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم



الرئيس السابق للمجلس الدولي للرياضة العسكرية يترشح بمدينة حمد

الدولـــي  المجلـــس  رئيـــس  يعتـــزم 
الســـابق  العســـكرية  للرياضـــة 
عبدالحكيم الشـــنو الترشـــح برلمانيًا 
بالمحافظـــة  الثامنـــة  الدائـــرة  عـــن 
المقبلـــة  االنتخابـــات  فـــي  الشـــمالية 
تحت شعار “المصداقية وإعادة بناء 

الثقة”.
يأتـــي  ترشـــحه  أن  الشـــنو  وأوضـــح 
اســـتكماالً لمســـيرة الخيـــر والعطـــاء 
المشـــرف  والتاريـــخ  واإلنجـــازات 
اإلصالحـــي  للمشـــروع  وتجســـيدًا 
المعظـــم واســـتجابة  الملـــك  لجاللـــة 

لرغبة الكثير من األهالي.
وقال “المجلس القادم يجب أن يضع 
فـــي اعتبـــاره إعـــادة بنـــاء الثقـــة مع 
جميـــع األطـــراف، بما يخـــدم مصالح 

الفجـــوة  اتســـعت  ان  بعـــد  الشـــعب، 
بينهـــم، ومن جانب آخر ينســـجم مع 

متطلبات المرحلة المقبلة للوطن”.
المقرونـــة  اإلرادة  أن  الشـــنو  وأكـــد 
أن  يجـــب  واألمانـــة  بالمصداقيـــة 
تكـــون عنوان هـــذه المرحلة لتحقيق 
الرشـــيدة  القيـــادة  إليـــه  تصبـــو  مـــا 
مـــن تطلعـــات الشـــعب الكريـــم الـــذي 
يســـتحق كل التضحيـــات وتكريـــس 
الجهـــود مـــن أجـــل حيـــاة كريمة لكل 

مواطن ومستقبل زاهر للبالد.
وزاد “إعـــادة بنـــاء الثقـــة وبـــث روح 
التفـــاؤل لدى الجميع تقوم على عدة 
ركائـــز ومقومـــات اساســـية البد منها 
والتـــي ال تخرج عـــن نطـــاق الكفاءة 
والمصداقيـــة واالمانـــة والقدرة على 

القيـــادة والتميـــز واالبتـــكار وتقديـــم 
الحلـــول البديلـــة التـــي ال تمـــس مـــن 
مـــع  وتنســـجم  المواطـــن  حقـــوق 
مســـاعي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة لتحقيق 

الرؤية االقتصادية 2030”.
وتابـــع “هـــي مضمـــون الرســـالة التى 
نحملها على عاتقنا للفصل التشريعي 

مســـيرتنا  تاريـــخ  فـــي  الســـادس 
الديموقراطية”.

وشـــدد الشـــنو علـــى أهميـــة الوعـــي 
المجتمعـــي في هـــذا المنطلـــق بعيدًا 
عن العواطف الختيار األجدر واألكفأ 
القـــادر علـــى تحقيـــق كل التطلعـــات 
بمـــا يتناســـب مـــع تحديـــات المرحلة 
المقبلة وتطلعات الحكومة الرشيدة.
يذكـــر أن الشـــنو يعتبـــر أول بحريني 
عضـــوا في اللجنـــة األولمبية الدولية 
ومناصب أخـــرى متفرقة، عالوة عن 
شـــغله مناصـــب عـــدة منهـــا المحلية، 
القاريـــة والدوليـــة، ولعل مـــن أبرزها 
للرياضـــة  الدولـــي  المجلـــس  رئاســـة 
وآســـيوي  عربـــي  كأول  العســـكرية 
يعتلـــي هـــذا المنصـــب منذ تأسيســـه 
عـــام 1948م والذي مـــن خالله تمكن 

مـــن تحقيـــق إنجازات غير مســـبوقة 
للمجلس عامة والعرب خاصة.

كونه  استثنائية  رئــاســتــه  تــعــد  كــمــا 
ــن خـــاللـــهـــا نـــحـــو الــكــثــيــر  مـــضـــى مــ
المتعلقة  ــيــة  ــدول ال الـــمـــبـــادرات  مــن 

باإلنسانية والسالم العالمي، 
استحسان  نــالــت  والــتــي 
والمنظمات  العالم  دول 

األخــــــرى، مــمــا أكــســبــه 
ــة  ــ ــ ــي ــ ــ شــــعــــبــــيــــة دول

والكثير  استثنائية 
من األوسمة لدول 

مـــخـــتـــلـــفـــة، 
باالضافة 

إلــــــــــــى 
وسام 

البحرين من الدرجة االولى وشهادتي 
دكتوراه فخرية وبروفيسور.

بالمحافظة  الثامنة  الدائرة  أن  يذكر 
الــشــمــالــيــة تــغــطــي مــديــنــة حــمــد من 
سوق واقف إلى الــدوار الثالث 
والـــجـــزء الــشــرقــي من 
الــــدوار الــرابــع إلــى 
الـــــــــــســـــــــــادس، 
ويـــــــــشـــــــــغـــــــــل 
مــقــعــدهــا حــالــيــا 
الـــنـــائـــب عــبــدهللا 
الحاصل  الـــذوادي 
 4166 عـــــلـــــى 
صــــوتــــا فــي 
االنتخابات 

الماضية.

أهمية الوعي 
المجتمعي بعيدًا 

عن العواطف 
الختيار األجدر 

واألكفأ

دعــا عــدد مــن المترشــحين البلدييــن المتوقعين باختــالف دوائرهم عبــر “البالد” 
لضــرورة زيــادة أعــداد المراكز الصحيــة لتخفيف العبء على مجمع الســلمانية، 
نظًرا لألعداد السكانية المضطردة وحجم التردد عليها، الفتين إلى أهمية جعل 

المراكز تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع وتشييد مراكز جديدة.

24 ساعة

أوضـــح المترشـــح البلـــدي المتوقع عن 
الدائـــرة الثامنـــة بالمحافظـــة الجنوبية 
علي الشـــيخ أهمية زيادة عـــدد المراكز 
الصحيـــة وتطويرهـــا لمـــا يتواكـــب مـــع 
زيـــادة الســـكان بغيـــة تلبيـــة حاجاتهـــم 

الصحية.
واقتـــرح الشـــيخ جعـــل كافـــة المراكـــز 
الصحية فـــي المملكة تعمـــل على مدار 
24 ســـاعة طـــوال أيام األســـبوع وذلك 
لســـد احتياجات المواطنين والمقيمين 

وبعض الحاالت الطارئة.
تلمـــس  خـــالل  “مـــن  الشـــيخ  وقـــال 
والتواصـــل  المواطنيـــن  احتياجـــات 
معهـــم، يمكـــن تقديـــر حوائـــج الدائـــرة 
وهـــي كثيرة، إذ تحتـــاج لتطوير الكثير 
مـــن الخدمات، وهنـــاك ملفـــات بحاجة 
لحلحلة، إضافة إلـــى أن العمل البلدي 

هـــو أســـاس رفاهيـــة المواطن في 
حيه ومسكنه”.

زيادة المراكز

البلدي  المترشح  أشــار  بــدوره، 
السادسة  الــدائــرة  عن  المتوقع 

بــالــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة عــبــدهللا 
الشمالية  المحافظة  أن  إلـــى  عــاشــور 

بــاتــت الــيــوم واحــــدة مــن أكبر 
الكثافة  المحافظات من حيث 

الــســكــانــيــة وعــــدد الــقــاطــنــيــن بــهــا من 
لـ  تقريبا  يصلون  ومقيمين  مواطنين 
400 ألف نسمة، وهي المحافظة الثانية 
مــن بــعــد الــعــاصــمــة فــي عـــدد الــســكــان، 
موقع  في  المتوافرة  األرقـــام  وحسب 
وزارة الصحة اإللكتروني هناك 7 مراكز 

صحية بالمحافظة الشمالية وكل مركز 
مواطن  ألــف   50 مــن  أكثر  يخدم  منها 

ومقيم.
ال  الصحيـــة  المراكـــز  هـــذه  أن  وأكـــد 
وأن  األعـــداد  هـــذه  كل  تســـتوعب 
المحافظـــة بحاجـــة ماســـة إلـــى زيـــادة 
الصحيـــة  الخدمـــات  لتوفيـــر  عددهـــا 

ألهالي المحافظة والمقيمين بها.
وقـــال عاشـــور”أنا مـــن أكبـــر المؤيديـــن 
لزيادة عدد المراكز الصحية بالمحافظة 
الشـــمالية؛ نظـــرا إلـــى الحاجـــة الكبيرة 

والماسة لها لخدمة الجميع”.
وتابـــع “دائرتنـــا وللـــه الحمـــد بهـــا 
األهالـــي  لكـــن  مركـــز صحـــي، 
الدائمـــة  ومطالباتهـــم 
المركـــز  جعلـــت  والمتكـــررة 
يخدم أهالي الدائرة والدوائر 
 24 الــــ  مـــدار  لهـــا علـــى  القريبـــة 
ســـاعة”، مبيًنا أنه ســـبق وأن كانت 
لهم مطالبـــات في المجلس البلدي 
ســـاعات  عـــدد  بزيـــادة  الشـــمالي 
الدوام بمركز عالـــي الصحي ليكون 
علـــى مـــدار الســـاعة ولكـــن الـــوزارة لم 

تستجب لذلك على حد قوله.
وأوضح عاشـــور أن المحافظة 
الشـــمالية تحـــوي العديـــد مـــن 

المســـاحات واألراضـــي المناســـبة لبناء 
مراكـــز صحيـــة جديـــدة فـــي مختلـــف 
الدوائـــر وبإمـــكان الـــوزارة وبالتنســـيق 
مـــع المجلس البلدي اقتراح عدة مواقع 
مختلفة ومناسبة لتكون أراض خاصة.

وبين أن خالل الفصل التشريعي الرابع 
وتحديـــًدا عندما كان عضـــوا بالمجلس 
البلدي، اقترح الزمالء بالمجلس العديد 
من المواقع واألراضي المناســـبة لتكون 

مواقع خدمية لوزارة الصحة.
واختتـــم “كل ما نحتاج إليه في دائرتنا 
أن تكـــون الخدمـــة علـــى مدار الســـاعة 
بـــدال مـــن إغـــالق المركـــز فـــي الثامنـــة 
مســـاًء، إلـــى جانـــب المطالبـــات بزيادة 
بعـــض الخدمـــات المقدمـــة للمرضى بها 

ومنها عيادة العالج الطبيعي”.

األعداد المضطردة

البلـــدي  العضـــو  ذلـــك، أشـــارت  إلـــى 
بالدائـــرة الثانيـــة عشـــر بالمحافظـــة 
أن  إلـــى  الـــدرازي  زينـــب  الشـــمالية 
كبيـــرة  الجغرافيـــة  رقعتهـــا  الدائـــرة 
وتشـــمل عدة قـــرى قديمـــة ومناطق 
جديـــدة وجميعهـــا مكتظة بالســـكان 
كونهـــا تشـــمل منطقة اللـــوزي وقرى 
كـــرزكان، المالكيـــة وصـــدد ومجمـــع 

واحـــد من قرية دمســـتان، وكل هذه 
المناطق تتبع مركز الكويت الصحي 
الذي قد تخطى طاقته االســـتيعابية 
لتقديمـــه خدمات طبيـــة للدائرة إلى 

جانب الدوائر أخرى.
وأوضحت أن مركز الكويت الصحي 
بصـــدد توســـعة مســـاحته مســـتقباًل 
وهذه التوســـعة لن تفي أيضا بأعداد 
الســـكان المتزايدة في ظـــل العمران 
وخارجهـــا،  الدائـــرة  فـــي  المضطـــرد 
وهناك الكثيـــر من األراضي الزراعية 
المعروفـــة بهـــا المنطقـــة الغربيـــة من 
تـــم تغييـــر تصنيفهـــا  البـــالد والتـــي 
الطلـــب  ظـــل  فـــي  ســـكنية  ألراٍض 

المتزايد على األراضي السكنية.
وقالت “لهذه األســـباب قمنـــا بتقديم 
مقتـــرح بناء مركز صحي في منطقة 
اللوزي ليستوعب األعداد المضطردة 
الكويـــت  مركـــز  علـــى  تتـــردد  التـــي 
الصحي إضافة إلى تحويل الســـكان 
الذيـــن سيســـكنون الدائرة مســـتقبال 

على المركز المنشود”.
وأثنـــت علـــى جهـــود اللجنـــة العليـــا 
لتخطيـــط  العمرانـــي  للتخطيـــط 
المناطـــق غيـــر المخططـــة والمناطق 
تحت الدراسة والتي يتم من خاللها 

تخصيص أراٍض للمشـــاريع وللمنفعة 
العامـــة والتـــي البد مـــن توافرها في 
كل دوائـــر المحافظـــات التـــي تلبـــي 
احتياجـــات ومتطلبـــات المواطنيـــن 

والقاطنين عليها.

تقليل العبء

وبين المترشـــح البلـــدي المتوقع عن 
الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية 
زكريا الخبـــاز، أن أقرب مركز صحي 
ألهالـــي منطقة القريـــة والجنبية هو 
“البديـــع” ويحتاج إلى إعادة بناء وال 
توجد به مساحة كافية لـ “الباركات”.

الجنبيـــة  المنطقـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
مســـاحتها أكبـــر وبهـــا أراض، إذ مـــن 
بهـــا  الممكـــن تشـــييد مركـــز صحـــي 
ليخـــدم منطقتـــي بـــوري ودمســـتان 
أو توفيـــر مركـــز آخـــر فـــي بـــوري أو 
االســـتعانة بمستشـــفى األمـــل ودعم 
أهالي منطقة بوري بالعالج المجاني.

وأوضـــح أن باإلمـــكان إنشـــاء مركـــز 
صحـــي آخـــر فـــي منطقـــة دمســـتان 
وكـــرزكان  وبـــوري  أهاليهـــا  ليخـــدم 

واللوزي.
واقتـــرح إنشـــاء مستشـــفى مركـــزي 
للمنطقـــة توفـــر فيه كافـــة الخدمات 
بحيـــث  واألقســـام،  والتخصصـــات 
المحافظـــة  منتصـــف  فـــي  يكـــون 
وتحديـــًدا على الشـــارع المـــؤدي إلى 
المملكـــة العربية الســـعودية، ويتولى 
خدمـــة أهالـــي المناطـــق الغربية من 
منطقـــة القـــدم إلـــى مدينـــة ســـلمان 
وكرزكان، وسد حاجة الناس الملحة 
والضرورية، وتقليل العبء والضغط 
على مجمع السلمانية الطبي، إضافة 

إلى خلق فرص عمل للمواطنين.

عدد المراكز الصحية الحالية ال يستوعب الزيادة السكانية
لفتحها 24 ساعة بدالً من غلقها 8 مساء... مترشحون بلديون لـ“^”:

عبدالحكيم الشنو 
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عبدالله عاشورزكريا الخباز زينب الدرازي

منال الشيخ

منال الشيخ

الذوادي: لبرامج انتخابية تتناسب 
مع المطالبات بمواجهة الغالء

^أعـــــــلـــــــن الـــمـــســـتـــشـــار 
ــد جـــاســـم  ــمـ ــحـ ــي مـ ــ ــون ــ ــان ــ ــق ــ ال
الذوادي عن نيته للترشح في 
االنتخابات النيابية المقبلة عن 
بالمحافظة  الــعــاشــرة  ــرة  ــدائ ال

الجنوبية.
وقال إن من أهم الملفات التي 
يتضمنهـــا برنامجـــه االنتخابي 
والتوظيـــف،  البحرنـــة  ملـــف 
اإلسكان، المتقاعدين، الشباب، 

المـــرأة، المنظومـــة االقتصاديـــة والقضائية، التنمية المســـتدامة، 
النقابـــات، وملفـــات أخرى ســـيتم طرحها حال اســـتكمال الجانب 
القانونـــي بالترشـــح رســـميًا فـــي االنتخابـــات المقبلـــة. وذكـــر أن 
المرحلـــة القادمـــة تتطلـــب وضـــع برامـــج انتخابيـــة تتناســـب مع 
احتياجـــات المواطنين ومطالباتهم المســـتمرة فـــي زيادة دخلهم 
ومواجهة الغالء، وما يتطلب ذلك من معالجات اقتصادية عاجلة 

تحقق الرخاء للمواطنين ضمن إطار حقوقهم الدستورية.

محمد الذوادي

أبدى رجل األعمال علي الشـــيخ رغبته بالترشح 
بلدًيا عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية.

الملفـــات  مـــن  الكثيـــر  “هنـــاك  الشـــيخ  وقـــال 
والموضوعـــات التـــي أعتـــزم العمـــل عليهـــا كمـــا 
أبنـــاء  ورؤى  تطلعـــات  تحقيـــق  إلـــى  سأســـعى 
دائرتي وسأنتهج سياسة التواصل المستمر. من 
خـــالل تلمس احتياجـــات المواطنين والتواصل 
معهـــم، يمكن تقدير حوائج الدائرة وهي كثيرة، 
إذ تحتـــاج لتطوير الكثير مـــن الخدمات، وهناك 

ملفـــات بحاجة لحلحلة”. وأوضح أنه ســـيعلن عن برنامجـــه االنتخابي في الفترة 
المقبلة. واختتم الشيخ “العمل البلدي أساس رفاهية المواطن في حيه ومسكنه”.
يذكر أن الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية تشـــمل الصخير، الدور، عســـكر، جو، 
جنـــوب الرفاع الشـــرقي، رفـــاع فيوز وعوالـــي ويمثلها في الوقـــت الحالي العضو 

البلدي بدر التميمي، الذي أبدى رغبة الترشح فيها برلمانًيا باالنتخابات المقبلة.
أما عن المترشحين البلديين المتوقعين فيها، هم: علي الرميحي، عبدهللا السعد، 

جاسم بوحمود، جاسم بن عريك، منال بن فارس وعلي الشيخ.

العمل البلدي أساس رفاهية المواطن
منال الشيخ

علي الشيخ 

المترشح علي الشيخ عن دائرة عسكر:

يعتزم محمد السندي الترشح بلدًيا عن الدائرة 
الثانيـــة بمحافظـــة المحـــرق فـــي االنتخابـــات 

المقبلة 2022. 
وعـــن ســـبب ترشـــحه، أوضح خـــالل حديثه لـ 
“البالد”: “ســـأعمل على تلبية احتياجات أهالي 
الدائـــرة ودعـــم الفعاليات المجتمعية واألســـر 
المنتجـــة وأنهض بالمجتمع مـــن خالل عزيمة 

الشباب”.
العامـــة  المرافـــق  بالحدائـــق،  “ســـأهتم  وتابـــع 

والبقـــع الخضـــراء وسأســـعى إليجـــاد مواقع التشـــجير إلى جانـــب وضع خطة 
زمنيـــة للمشـــاريع الزراعية التجميليـــة ومتابعة طلبات البنيـــة التحتية بجميع 
مجمعـــات الدائـــرة”. وأكـــد الســـندي ســـعيه لتطويـــر المركـــز الصحي الشـــمالي 
بالمحرق ليكون ضمن المستشـــفيات الحديثة. واختتم “سأنشـــر الوعي البلدي 

بطرق حديثة وأساليب مبتكرة”.
يذكر أن الدائرة الثانية بمحافظة المحرق تضم وسط المحرق “فريج ستيشن” 

ويترشح فيها حاليا بجانب السندي، محمود المالكي.

مترشح “فريج ستيشن”: سأهتم بالحدائق
منال الشيخ

محمد السندي

لتطوير المركز الصحي الشمالي
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“تدريب مسعف أولي 
لكل أسرة” يسهم 

في التعامل مع 
الحوادث

أقترح تدريب 
حراس البرك 

على اإلسعافات 
األولية

منال الشيخ | تصوير: خليل إبراهيم

ــة لـــــه نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة كــثــيــرة ــيـ ــاعـ ــنـ ــصـ تـــشـــجـــيـــر الـــمـــنـــاطـــق الـ
ثمار عديدة

عكف مجلس أمانة العاصمة بشكل  «
مكثف على تعزيز قيم الشراكة 

المجتمعية من خالل التعاون مع 
مؤسسات عديدة من القطاع الخاص 

إلنجاز مشروعات بلدية بالعاصمة، 
وأبرزها حملة “عاصمتي أجمل”، 

فكيف لمست تفاعل الشركات مع 
مبادرات المجلس؟ وما أبرز المناطق 
بالعاصمة التي ترين ضرورة تكثيف 

المشروعات الخضراء فيها؟

- بداية اســـمحي لي أن أشـــكرك شـــخصك 
الكريـــم وأشـــكر  صحيفـــة “البـــاد” والتـــي 
تعتبـــر  منبـــرا إعاميـــا لـــكل البحرينييـــن، 
وعلـــى مـــدار ســـنوات نجحـــت الصحيفـــة 
أن تتـــرك بصمة واضحـــة ومختلفة ودائما 
تكـــون قريبـــة مـــن الحـــدث وقريبـــة مـــن 
الجميـــع ومع الجميع على مســـافة واحدة، 
إضافـــة إلـــى اإلنجـــازات التـــي تبهرنـــا بهـــا 
وآخرها جوائـــز الصحافة التي حظيت بها 

واستحقها منتسبو الباد بجدارة. 
وعـــودة إلى ســـؤالك فيما يخص الشـــراكة 
المجتمعيـــة، حقيقـــة أن العمـــل البلدي هو 
عمـــل مجتمعي يقوم علـــى تضافر الجهود 
الرسمية واألهلية والتعاون والتنسيق بين 
الجهـــات ذات العاقة لخدمـــة المجتمعات 
المحليـــة؛ لذا عندمـــا بدأنا حملة “عاصمتي 
أجمل” هدفنا إلى عمل قاعدة من الشراكة 
المجتمعيـــة ليس فقط مع القطاع الخاص 
والشـــركات؛ بغرض التمويـــل المادي فقط، 
بل إلشـــراك الجميع  ولمد جسور التواصل 
والتعاون مع مؤسســـات المجتمع المدني، 
الوزارات والهيئات، شركات القطاع خاص 
والمواطنين والمقيمين، والفكرة أن يتبنى 
لتحســـين  الراميـــة؛  المبـــادرات  الجميـــع  
جـــودة الخدمـــات البلديـــة  وتطويرها من 
خـــال  “عاصمتـــي أجمل “وتحـــت المظلة 
الكبيـــرة لبحريننـــا الجميلة التي تســـتحق 

كل ما هو أفضل. 
الحقيقـــة اشـــتراك جميـــع فئـــات المجتمـــع 
ومن كافة األعمار كان سمة مشركة لجميع 
األنشـــطة والفعاليـــات والمشـــروعات التي 
تمـــت، وعلـــى ســـبيل المثال نحـــرص على 
إشـــراك النشء والغرس اليوم في الناشئة 
والشـــباب يؤتي بثمار عديـــدة ومبهرة في 
المســـتقبل، عبـــر مســـاهمتهم فـــي تجميل 
الســـيما  والمماشـــي  والحدائـــق  الشـــوارع 
تلك التـــي تقع في األحياء الســـكنية التي 
يســـكنونها وبالقرب من مدارســـهم، وعلى 
ســـبيل المثال أذكر أننا تعاوننا مع مدرسة 
لؤلـــؤة الخليـــج العربـــي في منطقـــة الزنج 
التـــي بالقـــرب مـــن حديقة قصـــاري، وهذه 
الحديقـــة قريبة من المدرســـة والمدرســـة 
أحيانـــا تأخـــذ الطلبـــة للعـــب فـــي ملعـــب 
الحديقـــة، فبالتالـــي عملنـــا معهـــم أكثر من 
مشـــاركة في التشـــجير والتوعيـــة بأهمية 
التدويـــر  باإلضافـــة إلى المراســـم البيئية؛ 
لتعزيز الســـلوكيات اإليجابيـــة في طريقة 
التعاطـــي مـــع المرافـــق العامـــة والحفـــاظ 

عليها.
أيضـــا التعاون مســـتمر  مـــع وزارة التربية 

الحكوميـــة  المـــدارس  والتعليـــم وطـــاب 
الســـواحل  تنظيـــف  فـــي  والخاصـــة 
حمايـــة   إلـــى  تهـــدف  التـــي  والمبـــادرات 
البيئة مـــن التلوث. الشـــراكة والتعاون مع 
مؤسســـات المجتمع المدني هي شـــراكات 
أصفهـــا بالحيويـــة والناجحـــة وأذكـــر على 
ســـبيل المثـــال شـــراكتنا مـــع مركـــز تمكين 
شباب رأس الرمان على مدار سنوات، وقد 
أثمـــرت هذه الشـــراكات عن تنفيذ عدد من 
المبادرات مثل التشـــجير في حديقة رأس 
الرمـــان والتشـــجيرالمناطقي بالقـــرب مـــن 
المنـــازل بدعم من شـــركة “فابريكا” والتي 
دعمت أيضا تشـــجير بنايات اإلســـكان في 

الجفير.
 ومـــع مركـــز تمكيـــن شـــباب رأس الرمـــان 
تم تنفيـــذ مبادرات تجميليـــة بالتعاون مع 
مبدعـــي الفـــن التشـــكيلي مـــن أهالي رأس 
الرمان مثل جداريات مشروع “لوحة أمام 
كل بيت” التي ازدانت بها شوارع العاصمة. 
بدعم من  شركة “همبل” التي ساعدتنا في 
توفيـــر المـــواد لعمـــل الجداريـــات الجميلة 

“عاصمتي أجمل”. 
كذلـــك التعاون مع مركز شـــباب الســـنابس 
وجمعيـــة العكـــر الخيريـــة، كذلـــك كان لنـــا 
تعـــاون متميـــز مـــع شـــركة نفـــط البحريـــن 
العكـــر  حديقـــة  أحيـــاء  فـــي   “ “بابكـــو 
للمســـؤولية  البحرينيـــة  الجمعيـــة  ومـــع 
االجتماعية، في إحياء حديقة أبو العيش 
في منطقة سترة بالتعاون مع ودعم شركة 
“جوتـــن” فـــي توفير مســـتلزمات  الصباغة 

في حديقة أبو العيش.
 باالضافة إلى التعاون المســـتمرمع اللجان 
مناطـــق  جميـــع  فـــي  الموجـــودة  األهليـــة 
العاصمة والتـــي بدورها ترصد احتياجات 
مشـــاريع  مـــن  عـــدد  وتنفيـــذ  المناطـــق. 
التشـــجير المناطقـــي علـــى ســـبيل المثـــال 
والمصلـــى،  القلعـــة،  الصالحيـــة،  منطقـــة 
الشـــوارع  فـــي  المناطقـــي  فالتشـــجير 
الصغيرة في االحياء الســـكنية غير خاضع 
إلدارة المشـــروعات الكبـــرى؛ لذا يعتبر هذا 

المشـــروع نتاجـــا جميـــا لتعـــاون الجهات 
الذيـــن  واالهالـــي  واألهليـــة  الحكوميـــة 

يقومون برعاية هذه المزروعات  .
أما على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص، 
فهناك مشـــروعات كثيرة ومتنوعة؛ لتعزيز 
مســـؤوليته  نحـــو  الخـــاص  القطـــاع  دور 
االجتماعيـــة تجـــاه المجتمـــع الـــذي يعيش 

فيه.
ولنا أكثر من تجربة ناجحة في التشـــجير 
والتنظيـــف مـــع عدد مـــن فنـــادق البحرين 
الفنـــادق مـــن جنســـيات  ومنتســـبي هـــذه 
هـــو  هنـــا  الجميـــع  يجمـــع  فمـــا  مختلفـــة، 
اإلحســـاس بالمســـؤولية اتجـــاه المجتمـــع 
هـــذه  ودائمـــا  اليـــوم،  فيـــه  يعيـــش  الـــذي 

األشياء تبرز الوجه الحضاري للبحرين.
حرصنـــا على تشـــجير المناطـــق الصناعية 
بالتعـــاون مع بعص المصانع مثل الشـــراكة 
األلمنيـــوم  لدرفلـــة  الخليـــج  شـــركة  مـــع 
“جارمكو” في تشجير المنطقة المحيطة. 

لـــدن  مـــن  الكريمـــة  الرعايـــة  أن  والشـــك 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـيبكة 
عاهـــل  قرينـــة  آل خليفـــة  إبراهيـــم  بنـــت 
البـــاد المفـــدى رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة للحملـــة الوطنية للتشـــجير “ دمت 
خضـــراء” والتـــي تشـــرف عليهـــا المبـــادرة 
قـــد  الزراعـــي  القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة 
عـــزز الشـــراكة المجتمعية بصـــورة جميلة 
وحضاريـــة وأحيـــا التشـــجير فـــي جميـــع 
مناطـــق البحريـــن، فالحفـــاظ علـــى كوكب 
األرض مســـؤولية الجميـــع، والحفاظ على 
اســـتدامة الموارد مســـؤوليتنا حرصا على 
مستقبلنا ومستقبل األجيال القادمة، فهي 
مســـؤولية دولية عالميـــة أممية، والحفاظ 
على البيئة جزء من التزام مملكة البحرين 
بالعديـــد مـــن االتفاقيـــات الدوليـــة، ويتـــم 
ترجمـــة هـــذا االلتـــزام بطريقـــة عملية من 
الوطنيـــة والمبـــادرات  السياســـات  خـــال 
التي يشـــترك فـــي تنفيذهـــا الجميع بوعي 

وادراك لنتائجها اإليجابية. 
وهنا أود أن أشـــيد بالتعـــاون والدعم الذي 

تلقـــاه مجلس أمانة العاصمـــة من المبادرة 
الوطنيـــة لتنمية القطاع الزراعي حيث تم 
توفير عدد من األشجار لمشروع التشجير 
المناطـــق، ونقـــوم برصـــد األشـــجار التـــي 
نقـــوم بزراعتهـــا في ســـبيل المشـــاركة في 
هذه الحملة الوطنيـــة المهمة. وبخصوص 
سؤالك عن المناطق التي تحتاج للتشجير 
أكثـــر مـــن غيرهـــا، فـــي رأي أن أي غـــرس 
فـــي أيـــة منطقـــة هـــو مطلـــوب؛ للحفـــاظ 
على البيئـــة واالعتناء بالصحة الجســـدية 
والنفســـية إال أن تشـــجير بعـــض المناطـــق 
مثل المناطق الصناعية أمر مهم  له تبعات 

إيجابية كثيرة.

الحديقة المائية

ما مستجدات افتتاح الحديقة المائية  «
وما تأثير االتفاق األخير مع شركة 

“بابكو” لصيانة الحديقة لمدة 5 
سنوات؟

- إعـــادة تأهيـــل الحديقـــة المائيـــة يعد من 
أبـــرز المشـــروعات المهمـــة  فـــي العاصمـــة 
وشركة نفط البحرين “بابكو” شركة وطنية 
عماقـــة ورائدة وإســـهاماتها فـــي المجتمع 
كثيـــرة ومتنوعـــة وهـــي حاضـــرة بقوة في 
دعم المشـــروعات التنمويـــة بالمملكة، وقد 
تم عقـــد عدد مـــن االجتماعـــات واللقاءات 
والزيـــارات الميدانيـــة؛ للوقـــوف علـــى أهم 
المناطق التي يمكن أن تســـاهم فيها شركة 
نفط البحرين، واألبرز منها حاليا هو صيانة 
هـــذه  ســـنوات   5 لمـــدة  المائيـــة  الحديقـــة 
الحديقـــة التي  رســـخت في ذاكـــرة تاريخ 
ووجدان البحرينيين؛ كونها إحدى وجهات 

الترفيه المفضلة والمحببة للجميع. 
واالمتنـــان  الشـــكر  بجزيـــل  نتقـــدم  وهنـــا 
لصاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفة قرينة جالة الملك 
المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
لتفضلها بالتوجيه إلـــى إعادة إحياء ذاكرة 

البحرين من خـــال إحياء الحديقة المائية 
مع االحتفاظ بالطابـــع الخاص لها وعودتها 

للمشهد الجمالي للعاصمة. 
وكمـــا نعرف جميعـــا أن الصيانة مهمة جدا، 
وهـــي عامل االســـتدامة الرئيـــس، فبالتالي 
لميزانيـــات  الكبـــرى  المشـــروعات  تحتـــاج 
كبيـــرة للصيانة، وتكفلت “بابكـــو” بالصيانة 
اســـتمرارها  المائيـــة  للحديقـــة  ســـيضمن 
ويضمـــن  المناســـب،  الجميـــل  بالشـــكل 
اســـتمرارية تشـــغيلها بالكفـــاءة المطلوبـــة؛ 
الحديقـــة  بارتيـــاد  النـــاس  يســـعد  حتـــى 
ويحافـــظ علـــى الجهـــد الكبيـــر والميزانيـــة 
الضخمـــة التي رصـــدت من قبـــل الحكومة 
الموقرة إلعادة تأهيلها وقد شارفت أعمال 
علـــى االنتهـــاء وســـيتم االفتتـــاح الرســـمي 

للحديقة المائية قريبا. 

سالمة البرك

ينشط في أشهر الصيف لجوء األسر  «
لبرك السباحة، فما تقييمك لمستوى 

األمن والسالمة ببرك السباحة 
المنزلية وبرك السباحة الخاصة وبرك 

السباحة العامة، وذلك من نظرتك 
كعضو مجلس إدارة بجمعية الصحة 

والسالمة وعضو بمجلس أمانة 
العاصمة؟

- بعـــض الحـــوادث قـــد تؤثـــر علـــى ســـامة 
وصحـــة مســـتخدمي بـــرك الســـباحة، وهي 
انـــزالق أو  عديـــدة ســـواء كانـــت حـــوادث 
ارتطـــام مـــرورا بجـــروح وصـــوال ال قدر هللا 

إلى غرق. 
ومـــن الممكـــن تفاديهـــا كاملـــة مـــن خـــال 
الوعي بهـــا واتخاذ اإلجراءات الازمة حال 
حدوثهـــا من أهمها إجادة الســـباحة ووجود 
شـــخص يســـاعد غيـــر المحترف بالســـباحة 
مثـــل المنقـــذ علـــى مقربـــة مـــن البركـــة في 
حـــال وجود أي طارئ وأال يســـمح لألطفال 
باستخدام بركة السباحة دون وجود رقابة 
مباشـــرة مـــن األهـــل. أيضـــا مـــن المهـــم أن 
يتوافـــر صندوق لاســـعافات االولية التأكد 
مـــن نظافـــة وســـامة ميـــاه البركـــة ونســـبة 
التعقيـــم بهـــا ومـــن المحبـــذ كتابـــة أعمـــاق 
البركـــة المختلفـــة بشـــكل واضـــح. أمـــا برك 
الســـباحة العامـــة تخضـــع إلشـــراف ورقابة 
إدارة الدفـــاع المدني ووزارة الصحة اللتين 
تلزمان أصحاب البرك باالشتراطات الازمة 

للترخيص؛ حفاظا على سامة الجميع.
والســـامة  الصحـــة  جمعيـــة  فـــي  ونحـــن 
الوعـــي  نشـــر  فـــي  مســـتمرون  البحرينيـــة 
تفاديهـــا  وكيفيـــة  بالحـــوادث  المجتمعـــي 
والتعامل معها متى وقعت وتقديم المشورة 
الفنية، والشك أن مشروع الجمعية والممتد 
منـــذ ســـنوات “تدريـــب مســـعف أولـــي لكل 
أسرة” يسهم إلى حد كبير في تدريب أفراد 
المجتمـــع فـــي كيفيـــة التعامل مـــع الحادث 
ويعتيـــر مـــن أهـــم مبـــادرات الجمعيـــة فـــي 
خدمة المجتمع البحريني. كما أدعو أن يتم 
تدريـــب حراس البرك علـــى أقل تقدير على 
اإلســـعافات األولية؛ ليكونوا على اســـتعداد 

في حال وجود أي طارئ.

مها آل شهاب مع الزميلة منال الشيخ

مبادرة سمو قرينة جاللة الملك المعظم أحيت التشجير بالبحرين

ــات فـــي الــعــاصــمــة ــروع ــش ــم ــادة تــأهــيــل الــحــديــقــة الــمــائــيــة مـــن أبــــرز ال ــ إعـ

آل شهاب تقود تشجير العاصمة بالتعاون مع القطاع الخاص... وتؤكد عبر “^”:

قالــت عضــو مجلــس أمانــة العاصمــة مها آل شــهاب إن الرعايــة الكريمة من لــدن صاحبة 
الســمو الملكــي األميرة ســيبكة بنــت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهــل البالد المفدى رئيس 
المجلــس األعلــى للمــرأة للحملــة الوطنيــة للتشــجير “دمــت خضــراء” والتي تشــرف عليها 
المبــادرة الوطنيــة لتنميــة القطاع الزراعي قد عزز الشــراكة المجتمعية بصورة 
جميلــة وحضاريــة وأحيــا التشــجير في جميــع مناطق البحريــن، فالحفاظ 
علــى كوكب األرض مســؤولية الجميع، والحفاظ على اســتدامة الموارد 
مســؤوليتنا حرصــًا علــى مســتقبلنا ومســتقبل األجيــال القادمة، فهي 
مســؤولية دوليــة عالميــة أمميــة، والحفــاظ علــى البيئــة جــزء مــن 
التــزام مملكــة البحريــن بالعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة، ويتم 
ترجمــة هــذا االلتــزام بطريقــة عمليــة مــن خــالل السياســات 
الوطنيــة والمبــادرات التــي يشــترك فــي تنفيذهــا الجميــع 
بوعــي وإدراك لنتائجهــا اإليجابيــة. وفيمــا يأتــي نص 

الجزء األول من الحوار مع آل شهاب:

إشـــراك الناشـــئة بتجميـــل الحدائـــق يؤتـــي ثمـــاره مســـتقبالً
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طارق البحار

بعد 10 سنوات على صدور 
آخر ألبوم غنائي له، كشف 
الشاب خالد عن استعداده 

إلصدار ألبومه الجديد، وكشف 
ألول مرة عن بوستر األلبوم 

الذي يحمل اسمه، 
مؤكًدا إطالقه 

يوم 19 
أغسطس 

الجاري.

 ما هي رؤيتك الخاصة للمسرح، وكيف  «
يجب أن تكون؟

المســـرح هـــو أداة تحفيـــز وخلـــق وتســـاؤل 
موجهـــة إلـــى الجمهـــور، كمـــا أنـــه أداة حلـــم 
ووســـيلة ضروريـــة لتغذية الخيـــال وارتقاء 

األحاسيس.  
المســـرح هو الحياة وكما قال عميد المسرح 
العربي يوســـف وهبـــي “ما الدنيا إال مســـرح 

كبير”. 
ومـــن وجهة نظري، ليس من أولويات العمل 
المســـرحي تقديـــم الحلـــول، بـــل يتـــرك ذلك 

للمتلقي حسب فهمه وتأويله. 
المســـرح مـــرآة تعكـــس كل مـــا فـــي الواقـــع، 
تهـــدف لرصـــد األزمـــات والحـــاالت الســـلبية 
واإليجابيـــة إليقاظ الوعي الجمعي في زمن 
ركوده، وأحيانًا يقوم العمل المســـرحي على 
إدخـــال لمحات وآراء من الفلســـفة الحياتية 
للكاتـــب يعرضهـــا علـــى الجمهور لتكريســـها، 
منهـــم مـــن يقبلهـــا كأفـــكار جديـــدة ويتبّناها 
ومنهـــم مـــن يرفضها ويشـــاكس فـــي الحياة 

لمنعها.
 كيف ترين النقد المسرحي في البحرين؟  «

وكيف ترين نقاد المسرح؟

فـــي البحريـــن كان النقـــد المســـرحي نشـــطًا 
منذ فتـــرة ليســـت بالبعيدة، ثم شـــهد ركودًا 
واضحـــًا ربما يعود الســـبب من وجهة نظري 
لتغير كبير في اإلقبال على العمل المسرحي 
نفســـه وتراجـــع بالفكـــر الثقافـــي المســـرحي 
وإهمالـــه إلـــى حد التهميـــش، كمـــا أن التغير 
الزمني ســـاهم بشـــكل كبير في هذا التراجع 
الـــذي عـــرف  التكنولوجـــي  التطـــور  بســـبب 
متعـــة  ويحرمهـــم  الجمهـــور  يســـرق  كيـــف 

انعكـــس  ممـــا  العـــروض مباشـــرة  مشـــاهدة 
طـــردًا علـــى النقد المســـرحي فـــي البحرين، 
ولكـــن خالل الســـنوات القليلـــة الماضية بدأ 
المســـرح مـــن جديد ُيقِدم فـــي خطى خجلة 
على اســـتعادة مكانته األمر الذي حفز النقاد 
البحرينيين على معاودة نشاطهم وباهتمام 
لنـــرى العديد منهـــم يحرصون علـــى حضور 
األعمال المســـرحية “وتقديم قراءات نقدية 
موضوعيـــة شـــكلت دروســـًا قّيمـــة للعاملين 

والمهتمين بالحقل المسرحي.
 يرى كاستلفترو أن المأساة لكي تعطي  «

تأثيرها الصحيح المتكامل يجب أن تمثل 
فوق خشبة المسرح، ألن قراءتها فحسب، 
ليست كافية إلعطاء كل إمكاناتنا. ريم من 

وجهة نظري أقوى ممثلة في تجسيد 
الشقاء اإلنساني على المسرح... تعليقك؟

المأســـاة حالة إنسانية يعيشها البشر في كل 
المجتمعـــات ومهما تعددت حاالت المأســـاة 
واختلفـــت أشـــكالها مـــن فـــرد آلخـــر أو مـــن 

مجتمـــع آلخـــر إال أن جميعهـــا تعكـــس حالة 
األلم والحزن وهو شعور ال يختلف بين بني 
البشـــر مهمـــا تعـــددت أعراقهـــم أو لغاتهم أو 
معتقداتهـــم، وأنا كممثلة أتفاعل وألتحم مع 
حالة الحزن المتجســـدة في المعاناة وأشعر 
بهـــا بداخلـــي فتقتلـــع كياني وتهـــز وجداني 
فأخرجها على خشـــبة المسرح ألحمل بذلك 
عـــبء التعبيـــر عنهـــا بـــكل تفاصيلهـــا، عّلني 
بذلـــك أخفف مـــن ذلك العبء عـــن الجمهور 
المتلقي أو على األقل أشاركه ذلك الِحمل. 

وقد أصاب كاستلفترو بقوله، فكل فرد يقرأ 
المأســـاة من وجهة نظره ولكـــن هذه الرؤية 
الفرديـــة تبقى قاصرة، من هنـــا تظهر أهمية 
دور الممثل في قراءته وتحليله وتجســـيده 
للمأساة على خشبة المسرح بإعطائها أبعادًا 
مختلفة مما يفتح باب التســـاؤالت في ذهن 
المتلقـــي فتؤثر بـــه فيفهمهـــا ويتفاعل معها 

كلٌّ على طريقته.

 المخرج الكامل في رأيي هو الذي  «
يستفيد من جميع عناصر المسرح الرئيسية 

فيوائم بينها في قدرة ومهارة ليظفر 
آخر األمر بالوحدة والجمال من الصدق... 

تعليقك؟

في الواقع ما قلته ال يجانب الحقيقة، لكنه 
ال يفسر دور المخرج بشكل تام. فباإلضافة 
إلى ما ذكرت من تحقيق الجمال والصدق، 
فـــإن دور المخرج قد يتعاظم في كثير من 
األحيـــان عـــن دور المؤلف نفســـه، فاألمر ال 
يتوقف على ماهية فكرة النص المسرحي، 
لكـــن فهم المخرج ورؤيته ألفكار النص، ثم 
طريقته في ترجمة ذلك النص، واالشتغال 
علـــى الســـينوغرافيا والموســـيقى، هي من 
تصـــل بالعمل المســـرحي للحالـــة اإلبداعية 
التـــي يتلقفهـــا الممثـــل “العصب الحســـاس 
للعمل المســـرحي وقلبه النابض” ويعالجها 
وفـــق أدواتـــه، ليصـــل هـــذا المنـــح الفنـــي 
اإلنساني إلى المتفرج، ليتمكن من التعامل 

مع ما يرى ويسمع وفقًا لوضوح وتفاصيل 
الخشـــبة، وُيعِمل فيها فكره، ليتفاعل معها 
حســـب بيئتـــه وثقافتـــه وبشـــكل أساســـي 

حسب رؤيته وفلسفته في الحياة.
 قال جوفيه لجان لوي بارو مرة “إن  «

الجمهور أحيانًا ال يقدم على مسرحية 
ناجحة، كما إنه أحيانًا أخرى يندفع إلى 
المسرح كالطوفان من أجل مسرحية 

عادية... ما الجمهور بالنسبة لريم 
ونوس؟

أنا أؤمـــن بأن الجمهور هو الحكم الحقيقي 
بشـــأن نجاح أي عمل مســـرحي، فإذا أحب 
الجمهور مســـرحية فهـــذا حقيقي وصادق؛ 
ألن ذلـــك العمل قد المس في داخله شـــيئًا 
ما، وعلى الجميع أن يدرك ذلك ويقبل هذه 
الحقيقة فما هو تعريف المسرحية العادية 

وما المقصود منها.
برأيي ال توجد مسرحية عادية ومسرحية 
ناجحـــة فـــكل عمل مســـرحي لـــم يخرج إال 
بعـــد جهـــود كبيـــرة وتعـــب وعمـــل ُمْضـــٍن، 
وكـــون مســـرحية أعجبـــت الجمهـــور أو لم 
تعجبه، هذا بكل بســـاطة يعود تقديره لكل 
فـــرد، قرر حضور عرض مـــا تبعًا لمزاجيته، 
وعلينـــا أال نســـتخف بمـــا يقـــرره الجمهـــور 

فالعمل تم إعداده ألجله فقط.
 يعتبر دور هاملت من األدوار الخالدة في  «

حياة الممثل جاي لوي بارو كشخصية 
بطولية... ما دور ريم الخالد واألهم؟

أعتقـــد أن اإلجابـــة عن هذا الســـؤال يجب 
أن يوجـــه للجمهـــور العزيـــز بالنســـبة لـــي، 
فأنـــا أحببـــت كل أدواري التي تنوعت فيها 
شخصياتي المسرحية واختلفت، وال أمثل 

إال الدور الذي يقنعني وأجد نفسي به.

أحببُت كل أدواري“البالد” تحاور ونوس

tariq_albahhar

“شبح”... فيلم إماراتي متقن في قصته قبل تقنياته العالية
ــعــالــي فـــي قصته  ــي ال ــ ــارات شـــاهـــدت لــكــم الــفــيــلــم اإلمــ
والتقنيات والخدع البصرية المتقنة ”شبح“ مؤخرا في 
”سينيكو“ كإضافة  للسينما  البحرين  على شاشة شركة 
جديدة للمخرج والكاتب والمنتج عامر سالمين المري، 
التجربة  الفيلم  ويعد  اإلمـــارات،  في  األول  عرضه  بعد 
الكتابة  حــيــث  مــن  ــمــري  ال لــعــامــر  الــثــانــيــة  السينمائية 
الــذي  الــعــمــوري”،  “عــاشــق  األول  فيلمه  بعد  ــراج،  واإلخــ
 ،2018 العام  عرضه  بعد  وجماهيريا  فنيا  نجاحا  حقق 

والذي حصد العديد من الجوائز العربية والعالمية. 
يشارك في أدوار بطولة ”شبح“ مجموعة من المواهب 
آالء  الجنيبي،  عبدهللا  سلطان،  مريم  منهم  المحلية 
البلوشي،  النعيمي، ومايد  العوضي، خالد  شاكر، حميد 
اإلماراتية  السينما  على  جديدة  وجــوه   4 إلــى  إضافة 
وهم كانو الكندي، رحاب المهيري، ُلبنى الحسن، وراسم 
فريدة  محلية  سينمائية  تجربة  الفيلم  يعتبر  حمدان. 
والغموض،  واإلثـــارة  التشويق  بين  تجمع  نوعها،  مــن 
قديم،  إرث  على  عائلي  صــراع  حــول  أحداثها  وتـــدور 
أفــراد  يعيش جميع  بــأن  تطالبه  جــدة  من خــالل قصة 
عائلتها معا في منزل العائلة الكبير قبل أن توافق على 
أبوظبي  العائلة من  المغامرة عندما تنتقل  بيعه، وتبدأ 
إلى منزل العائلة لمواجهة العديد من األحداث المرعبة 
والغامضة، ويواجهون شبحا يحاول تخويفهم ومنعهم 
تــدور حول جشع  اجتماعية  قصة  في  المنزل  بيع  من 
في  عــائــالت   3 بين  صــراعــا  ويجسد  للميراث،  الــنــاس 
قديم  بيت  في  ممتازة،  بصورة  مركزة  درامية  مشاهد 

الفيلم  بينهما، ويمزج  الميراث  لتقسيم  يعود ألسالفهم 
“أبــو  مــحــاولــة  مــع  خصوصا  والــغــمــوض  التشويق  بين 
حارب” معرفة ما حدث لعائلته في الماضي لكشف اللغز 
واكتشاف أسباب هذه الظاهرة التي شهدها هو وعائلته 
المري  استطاع  الفيلم  في  العائلة“.  منزل  دخولهم  بعد 
الماضي والجديد في كل  إحداث فرق كبير بين عمله 
شيء تقريبا، فهو يقدم تجربة مختلفة في ”شبح“من 
خالل مجهودات الكبيرة التي جاءت من إتقان اللقطات 
العامة في الفيلم والحوارات، فهو فيلم يجمع التشويق 
ــواء فــي الــتــصــويــر أو  ــارة والــتــقــنــيــات الــعــالــيــة سـ ــ واإلثـ
استخدام الذكاء الصناعي في تقديم شخصية الخيال 
”الشبح“ في سرد   درامي جميل جدا، ومشاهد ”أكشن“ 
أبدا أن أرى فيلما إماراتيا بهذا  لم أكن أتصور  مخيفة 
المستوى العالي وأيضا الكتابة السلسلة لألحداث وكيف 
تقديم  أو  التطويل  عن  وبعيدا  ء  ا بذك ربطها  تستطيع 
المشاهد ”المقززة“ أو ”الدموية“، بل ركز المخرج عامر 

ــيـــن  ــمـ ــالـ سـ
الــــــــمــــــــري 

يدور حول  الذي  والخيال  نسمعها  التي  القصص  على 
من  معينة،  ألســبــاب  حياتنا  فــي  وظــهــورهــا  ــاح  األشــب
في  منه  المفقودة  األجـــزاء  لربط  ألــغــاز  تقديم  خــالل 
فيلم مرئي جدا أفقي وسهل. بحسب المخرج استغرق 
منها  مختارة،  مــواقــع  فــي  كامال  شهرا  الفيلم  تصوير 
المنطقة  استوديوهات  في  خصوصا  وأبوظبي،  العين 
اإلعالمية في أبوظبي twofour54، وذلك ضمن خطة 
المحتوى  وقــيــمــة  جـــودة  عــلــى  ركـــزت  ــتــاج ضخمة  إن
منذ  جليا  ظهر  ما  وهــذا  رابــح  إبداعي  كرهان  المرئي، 
الفيلم الذي جمع توليفة غنية من  بداية األحداث في 
للمخرج  كبير  تحد  وهــو  الشابة،  والــمــواهــب  الفنانين 
لوجوده وسط مدرستين مختلفتين في العمر من خالل 
لالنسجام  مذهلة  كانت  النتيجة  ولكن  الفني،  اإلنتاج 

الكبير لفريقه وهذا كان جليا من خالل أحداث الفيلم.

ــدى أغــنــيــات ألـــبـــوم الــنــجــمــة األمــيــركــيــة بــيــونــســيــه الــجــديــد  تـــصـــّدرت إحــ
 15 نحو  منذ  األول  للمرة  األمريكية  األغنيات  أفضل  قائمة  “رينيسانس” 
سنة. واحتلت أغنيتها “بريك ماي سول” المركز األول في ترتيب “بيلبورد 
هوت 100” لألغاني الذي يصدر أسبوعيًا عن مجلة “بيلبورد” في الواليات 
أغنيتها  مع   2008 العام  إلى  لبيونسيه  مماثل  إنجاز  آخر  ويعود  المتحدة. 

ألبومها  تصّدر  ذلك،  إلى  ليديز”.  “سينغل 
يوليو   29 فــي  الــصــادر  “رينيسانس” 

األلبومات،  “بيلبورد” ألفضل  قائمة 
هذه  نتيجة  أفضل  ثاني  محققًا 

ــاريـــس  الــســنــة بــعــد ألـــبـــوم “هـ
هاوس” لهاري ستايلز. ويأتي 
 41( بيونسيه  ــبــوم  أل نــجــاح 

ــد انـــتـــقـــادات  ــعـ ــة( بـ ــ ــن ســ
األسبوع  لها  تعرضت 

الماضي عبر شبكات 
الحتواء  التواصل 
أغنية “هيتيد” من 
ألــبــومــهــا الــجــديــد 
عـــــبـــــارة “ســــبــــاز” 
العامية التي رأى 
فــيــهــا أشــخــاص 
إعـــــاقـــــة  ذوو 

إهانة لهم.

حالة الحزن تقتلع كياني وتهز وجداني فُأخرجها على خشبة المسرح

ونـــوس: بدأ المسرح البحرينـي ُيقـِدم 
في خطى خجلة على استعادة مكانته

لقد اســتطاعت الفنانة ريم ونوس أن تثبت أنها ممثلة مســرح من الطراز الفريد، براعة في األداء والتعبير والفهم التام لمقتضيات المســرح، ومعرفة للطبائع 
البشرية فضالً عن إحساسها واطالعها الواسع، ولديها مقدرة فائقة في التحليق بالمتفرج إلى آفاق خارج حدود مملكة التراجيديا، وإشاعة الجو التعبيري في 

كل أرجاء المسرحية. وقفة ريم على المسرح تبهر الكثير من الناس بقدر ما تبهرهم قواعدها الفنية ولمساتها. “البالد” التقت بالفنانة ونوس في هذا الحوار:

أسامة الماجد
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مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرســتا جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA
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المسـاحات

مميزات
المخطط

أقل سعر في مملكة البحرين.
أوسع شوارع داخلية في مملكة البحرين ( 20 - 30 - 40 متر ).

واجهات بحرية مباشرة.
منطقة هادئة وراقية.

توفر جميع الخدمات الحكومية.

بالقــرب
مـــــــــــــن
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سعر القدمـ يبدأ من 
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Vacancies Available

  For Advertising إلعالناتكـــم
ا ا    ا ا       

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

التاريخ : 3/8/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022- 110528 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : عماد عبدالرحمن عبدهلل علي

االسم التجاري الحالي : سوبر ماركت سالمين
االسم التجاري الجديد : الشروق للمياه العذبة والمواد الغذائية

رقم القيد : 28932 – 6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

CR2022-116441 إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة المعلنة نرجس خليفه صابر باي بطلب تحويل المحل التجاري التالي :

إلى السيدة اسماء كل ريحان رحيم داد يوسف زي فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 

يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

اعتراضه .

رقم القيد : 77141 – 1

االسم التجاري : نرجس خليفة للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
شركة اوائل محاسبون قانونيون و مستشارون اداريون عن شركة البحرين 
طالبين   ،  1-94056 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  )مقفلة(  للمواشي ش.م.ب 
تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة من مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة 
ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 3,074,610 د.ب ثالثة مليون وأربعة 

وسبعون ألف وستمائة وعشرة دينار بحريني .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة ام ام جى للتجارة العامة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره  الخالقي  علي  علي  احمد  محمد  السيدة   / السيد 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  العامة  للتجارة  جى  ام  ام  شركة  لشركة 
)اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،122039
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واإلوقاف 
إدارة المحاكم

     CS3007474706 : رقم الخطاب
التاريخ: 15 / 08/ 2022

المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية
رقم الملف: 022022109179

 
ابراهيم  عيسى  عبدعلي  عيسى  المدعي  بأن  )الثانية(   المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الدعيسي قد اقام دعوى ضد جهاز المساحة والتسجيل العقاري طالب فيها اثبات ملكيتهم 
للعقار الكائن في عالي في المنامة المسجل وثيقة برقم 002585 والمقدمة برقم 1948 / 
2585 ) م - 1 ( لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المدعين أن يتقدم لهذه المحكمة 
بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه وقد حددت  المحكمة الجلسة بتاريخ 18/8/2022 لنظر 

الدعوى.

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجيل
 )CR2022- 116844( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ذكريات رضي سلمان حسن

االسم التجاري الحالي : مركز مور انفو للتدريب
االســـــم التجـــاري : مركز مور انفو للتدريب والتجارة

رقم القيد : 2-53836

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( 
وتحويل القيد إلى فرع من فروع )ايمي ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
مالك المؤسسة الفردية المسماة )كفاح للتصميم والطباعة( والمملوكة السيدة 
 ،)122683( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  حماد(  محمد  يوسف  حماد  )رانيا 
بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور ليصبح فرعا من )ايمي 

ذ.م.م( والمسجلة تحت قيد رقم )146964(.

 For Advertising إلعالناتكـــم
ا 

ا ا    ا     
للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111504 - 17111501 - 17111503 -17111444 

الثالثاء 16 أغسطس 2022 - 18 محرم 1444 - العدد 145054

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM 

BANZ GROUP B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17816070 or HR@BANZGROUP.COM 

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

 PRE-CASTING STRUCTURES ERECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17875600 or JSA@BPC.BH 

ALSADIQ TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

 RESERVATIONS CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 17401441 or HR@ALSADIQBH.COM 

AFANDIM HANEM DESIGN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 66666773 or MOHD@ALMARKH.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39456488 or info@alnemranbh.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

KAINAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17280049 or KHADIJASUFI57@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17244026 or MZH75@HOTMAIL.COM 

ADVISOR GATE COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33314438 or witsolutions@ymail.com 

Great One Contracting co. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 61110609 or K-PAXCO@HOTMAIL.COM 

RUBEENA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39609881 or RMNY.NASIR@GMAIL.COM 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17295879 or billing@arabasian.com 

HUSSAIN ISMAEEL TRADING CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33604603 or hitc.bh@gmail.com 

ALHAJEER REAL STATE AND Building Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36677327 or ALHAJEERTUBLICONTRACT@GMAIL.COM 

EDUCATION LINKS UNIVERSITY SERVICES OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 17255909 or ERASOOL@HOTMAIL.COM 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17592120 or albarzakhco@outlook.com 

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33347766 or PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

AL AREEN LEISURE AND TOURISM CO THE LOST PARADISE OF DILMUN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17845151 or ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

Hisham arif trading 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39849548 or HISHAMRAZZAQ@GMAIL.COM 

KONE ELEVATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 17749271 or KONEBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL MOHAMADYA DOC UMNET CLERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33321415 or ALMOHAMADEYA@GMAIL.COM 

TOOMA NALIS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17666797 or Doseriah@gmail.com 

PERFECT NAILS - PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST

 suitably qualified applicants can contact

 37770001 or HADEELSAAD23@GMAIL.COM 

Clean and green services 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39922434 or cleangreenbh@gmail.com 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

Modern Medical Center W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DENTIST

 suitably qualified applicants can contact

 77288880 or DROTHMANS@HOTMAIL.COM 

ABU NABEEL AUTOMOTIVE SPARE PARTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33553766 or ABUNABEEL04@GMAIL.COM 

ALMAYASA DOCUMENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

 CLERK

 suitably qualified applicants can contact

 17233123 or ALMAYASACLEANING@GMAIL.COM 

THE MAKEOVER BEAUTY EXPERTS 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39818858 or ALNOAIMI369@HOTMAIL.COM 

Vega International Service Wll 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36666996 or M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM  
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Basma Security 

has a vacancy for the occupation of
 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact
 17727676 or aqeel@basma.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 

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 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

ALI MUBARAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39470670 or ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

JARIR MARKETING BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17212572 

JARIR MARKETING BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17212572

ELITE GRANDE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM

AL ASHBAL ELECTRCAL CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39130510 or ALASHBAL@HOTMAIL.COM 

NOOR AL KERAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33600771 or WORDEXPE64@GMAIL.COM 

ALI MUBARAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39470670 or ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM 

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 36611882 or M.66661666@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 37331877 or BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM 

AL HABAYIB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39656766 or azs9922@hotmail.com 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MUMTAZ PHONE AND COMPUTER REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33976914 or Mushtaqhaji76@gmail.com 

Alraha Real Estate Co.  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 33881688 or HASANXX559@GMAIL.COM 

DASHTY  WAREHOUSE  COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 39611928 or DFSCOWLL@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 39111313 or info@eatco.me 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33014809 or gm@naztcc.com 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17002983 or alazzouzicleaning@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17230908 or TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS)
 suitably qualified applicants can contact

 33992244 or shehabi@msn.com 

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

PASSION WAY BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32328727 or S.SHARIF_88@HOTMAIL.COM 

AL RABEEH DENTAL CENTER BUDAIYA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DENTIST
 suitably qualified applicants can contact

 39338879 or NISARTA@GMAIL.COM 

GLOBAL INDUSTRIAL RESOURCES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 33054436 or REZANAJJAR54@YAHOO.COM 

BURJ NAWAL BUILDING COMPLETION & DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33305789 or AM.TRUELOVER@GMAIL.COM 

-Al-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17224466 or ABOANAS@ALHOKAIL.COM.SA 

BAJWA PAKISTAN  CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38390487 or FAIZG16@YAHOO.COM 

FAST TRACK LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)
 suitably qualified applicants can contact

 36524249 or BAHRAINTRADING1@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 38957110 or SSHOUHDYENGINEERINGCOWLL@GMAIL.COM 

SIYAM HASAN CONTRACTING AND CLEANING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33237198 or RAMEEZ@SIYAMGROUP.CO 

D S D CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33728455 or DALI55161@GMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17792452 or valcoadavid@gmail.com 

HARDEES 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36410050 or SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

Al - Shami Al - Aseel Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36305009 or FBOKAII@HOTMAIL.COM 

SIKANDAR RAZA TRANSPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17431606 or MARIYAASHRAT90@GMAIL.COM 

MUHAMMAD MUZAMMIL EQUIPMENT REPAIRING AND METAL  FABRICATING W.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32299843 or CHMUZAMMAL1122@GMAIL.COM 

MAYAS  FOR PAPER PRODUCTS WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33484700 or GOLANKHALEEL@GMAIL.COM 

EVE MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 17300179 or STARTMC.CO@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17265555 or adeel.hameed@al-aali.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39688800 or admin01@kameshki.com 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39688800 or admin01@kameshki.com 

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

 MASON(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39688800 or admin01@kameshki.com 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39464122 or ROYAL_SIMO@HOTMAIL.COM 

BU MARIAM Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33311937 or ASHFOQRAZA29@GMAIL.COM 

TMAM Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

MADAR GATE STATIONARY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35528412 or JBLDAMEEK@GMAIL.COM 

ROAD RUNNER GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 39369922 or ISAABDULLA1989@GMAIL.COM 

AL MARKH FOR CAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILES MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 33051116 

MOHSIN IFTIKHAR SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34010213 or MOHSANBUTT492@GMAIL.COM

EXCLUSIVE HOSPITALITY RSTAURANTS AND HOTELS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39055555 or SHAIKHMOHAMEDALKHALIFA338@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39770065 or REGALMSERVICES@OUTLOOK.COM 

WADI KARANA  CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66612224 or ALIALI3332010@GMAIL.COM 

A.RIDH MUSLEM BAHMAN ROSTAM 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17736666 or ALANDALUS_SW@hotmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

LASAANI INTERIOR DECOR COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33092575 or CIVILENGINEER33M@GMAIL.COM 

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

 CUSTOMER SERVICES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

LAKI MARWAT  MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35954866 or NUQTAQALAM1@GMAIL.COM 

ALI HUSAIN ABDULLA HAMADA / NOORALKHER- 6033 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39602333 or MALI.09@LIVE.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17265555 or adeel.hameed@al-aali.com 

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17211211 or AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

Union Press Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact

 17738111 or MD@UNIONGROUP.CC 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39669875 or JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17730626 or TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877209 or HANAN@ALHELLI.COM 

AlHelli Express 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877209 or HANAN@ALHELLI.COM 

BNP PARIBAS 
has a vacancy for the occupation of

 ANALYST/PROGRAMMER(COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contact

 17866188 or MEA.RECRUITMENT@BNPPARIBAS.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17290111 or OFFICE@SAYYAR.BH 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR(GENERAL SERVICES)

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

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 36552200 or abuobaidgroup@gmail.com 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh 

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 

ALTADHAMON CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 39454277 or ATCE1977@OUTLOOK.COM 

ALTADHAMON CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39454277 or ATCE1977@OUTLOOK.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17773006 or AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

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

 DIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 
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عواصم ـ وكاالت

نفت طهران رســميا وجود أي صلة لها بهادي مطر الذي طعن الكاتب ســلمان 
رشــدي صاحــب روايــة “آيــات شــيطانية” خــال حــدث ثقافــي فــي الواليــات 

المتحدة يوم الجمعة الماضي.

الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
إليرانيـــة ناصـــر كنعانـــي فـــي مؤتمـــر 
“تابعنـــا  االثنيـــن  أمـــس  صحافـــي 
الموضوع عبر اإلعالم.. ال نعرف شيئا 
عـــن منفذ العمليـــة غير الذي ســـمعناه 
من اإلعالم الغربـــي.. ونرفض بصورة 

قاطعة أن يكون على صلة بإيران”.
وتعليقـــا علـــى الهجـــوم علـــى رشـــدي 
قال كنعاني “ال نلوم أحدا غير رشـــدي 
وداعميه.. هو تجاوز الخطوط الحمر 
للمســـلمين وأتبـــاع األديان الســـماوية 
وعرض نفســـه لســـخط شـــعبي واسع 

لتطاوله على مقدســـات دين ســـماوي 
ورسول إلهي”.

وتابع “ندين إهانة الديانات السماوية 
من الناحيـــة القانونية.. ال يمكن إدانة 
عمليـــة اســـتهداف رشـــدي دون إدانة 

إهانته للديانة اإلسالمية”.
مؤســـس  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
هللا  آيـــة  اإلســـالمية  الجمهوريـــة 
الخميني، أصدر فتوى بهدر دم رشدي 
“آيـــات  روايتـــه  بســـبب   1989 العـــام 

شيطانية”.

إيران تنفي أي صلة لها بمنفذ الهجوم على رشدي

طهران ـ وكاالت

بينما أعلنت إيران عن وجود فرصة 
إلحيـــاء االتفـــاق النووي مـــع القوى 
احتـــرام  تـــم  إذا  مجـــدًدا  العالميـــة 
وزيـــر  كشـــف  الحمـــراء،  الخطـــوط 
الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، 
أن بالده ســـترد على النص المقترح 

مـــن االتحـــاد األوروبـــي بحلـــول 
منتصف الليل.

تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
طهـــران  أن  صحافـــي، 
لديهـــا ما وصفها بالخطة 

فشـــلت  إذا  البديلـــة 
محادثـــات فيينا فـــي إحياء 

االتفاق النووي المبرم عام 2015 
بيـــن طهران وقوى عالمية، وفًقا لما 
نقلـــه عنه تلفزيون “بـــرس تي في”. 
كمـــا اعتبـــر أن “اإلخفـــاق في إحياء 
االتفـــاق النـــووي لـــن يكـــون نهايـــة 

العالم”، وفق تعبيره.

وتابـــع أنـــه فـــي حـــال كان رد الفعل 
هنـــاك  فســـيكون  مرًنـــا  األميركـــي 
اتفـــاق قريـــب، محـــذًرا مـــن أنه في 
حالـــة عـــدم حـــدوث ذلك ســـيتعين 
إجـــراء المزيـــد مـــن الحـــوارات، أي 

مزيد من المفاوضات.
إلى ذلك، أشـــار إلى أن واشـــنطن 
أبـــدت مرونـــة نســـبية بصورة 
مفاوضـــات  فـــي  شـــفاهية 
فـــي  األخيـــرة  فيينـــا 
شـــدد  لكنـــه  مســـألتين، 
علـــى ضـــرورة أن تبـــدي 
مرونة أيضا بخصوص موضوع 

الضمانات.
االتحـــاد  قـــّدم  بعدمـــا  ذلـــك  جـــاء 
األســـبوع  ـــا،  نهائيًّ ـــا  نصًّ األوروبـــي 
الماضي، بعد محادثات غير مباشرة 
مســـؤولين  بيـــن  أيـــام   4 اســـتمرت 

أميركيين وإيرانيين في فيينا.

إيران: سنرد على المقترح األوروبي
غروزني ـ نوفوستي

عبـــر الرئيـــس الشيشـــاني رمضـــان 
قديروف عـــن اعتقاده بـــأن الغرب 
يمـــر بمرحلـــة االنقـــراض الروحـــي، 
أنهـــم  األطفـــال  يعلـــن  عندمـــا 
متحولـــون جنســـيا ويتلقـــى الكبار 

“هذه األخبار بحنان”.
وكتـــب قديـــروف فـــي صفحته 

“لقـــد  “تلغـــرام”:  علـــى 
انقرضـــت بالفعل بعض 
روحيـــا.  الشـــعوب 
يمـــر  كلـــه  والغـــرب 

لديهـــم  المرحلـــة.  بهـــذه 
يعلنـــون  أطفـــال  بالفعـــل 

أنهـــم متحولون جنســـيا والكبار 
يتلقـــون هـــذه األخبـــار بحنـــان. وال 
يهمهـــم أن الطفل قد يقـــول الكثير 
الرئيســـي  والشـــيء  وعـــي،  دون 
بالنســـبة لهم هو دعم الشـــباب منذ 
إلـــى  علـــى طريقهـــم  مبكـــرة  ســـن 

التدهور...”.
وكمثال على ذلك أشـــار إلى حادث 
في مدينـــة فانكوفر الكندية حيث 
العمـــر  مـــن  بالغـــة  طفلـــة  أعلنـــت 
لتغييـــر  تخطـــط  أنهـــا  ســـنوات   4
جنسها. واستقبل الكبار هذا الخبر، 
بالبهجة مذكرا أن الحديث يدور 
“ليـــس عـــن أنصـــار المثلييـــن 
فحســـب، بـــل وعـــن والـــدة 

الطفلة أيضا”.
مـــن  أعـــرف  “ال  وتابـــع: 
أين يظهـــر هؤالء الناس 
المختلـــون عقليـــا. وال أتحـــدث 
هنا عن الطفلة بل عن الكبار الذين 
يبـــدون أشـــخاصا بمظهـــر الئـــق... 
عـــار! عـــار وخـــزي! كان الغـــرب وال 
المنحـــرف.  للفجـــور  بئـــرا  يـــزال 
هنـــاك تدهور مســـتمر في األخالق 

والفجور! طاعون في منازلكم”.

قديروف: الغرب بمرحلة االنقراض الروحي
نيويورك ـ وكاالت

الســـابق،  األميركـــي  الرئيـــس  أكـــد 
“ســـيفعل كل  أنـــه  ترامـــب،  دونالـــد 
مـــا فـــي وســـعه”، لمســـاعدة البـــالد 
وتهدئتهـــا بعـــد اقتحـــام منزلـــه مـــن 
عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي 
“في مار إيه الغو” األسبوع الماضي، 

محـــذرا من أن الشـــعب األميركي 
“لـــن يقـــف صامتـــا أمـــام أي 

عملية احتيال أخرى”.
مقابلـــة  فـــي  وأضـــاف 
“منـــذ  نيـــوز  مـــع فوكـــس 

المداهمـــة التـــي قامـــوا بها 
طلبت من مساعدي التواصل 

مع وزارة العدل لعرض المســـاعدة 
االقتحـــام  مـــن  الغضـــب  وســـط 
مكتـــب  قبـــل  مـــن  المســـبوق  غيـــر 
التحقيقـــات الفيدرالي لمقر إقامتي 

الخاص األسبوع الماضي”.
فيمـــا اعتـــرض علـــى تصنيـــف تلـــك 

الســـجالت بأنها ســـرية، مشـــيرا إلى 
أنه تم رفع السرية عنها.

خطيـــر  وضـــع  فـــي  “البلـــد  وقـــال: 
للغايـــة، هناك غضب هائل لم أره من 
قبل، بســـبب كل عمليـــات االحتيال 
المســـتمرة منـــذ ســـنوات واآلن هذا 

االقتحام”.
كمـــا أضـــاف: “إذا كان هنـــاك 
القيـــام  يمكننـــا  شـــيء  أي 
به للمســـاعدة، فســـأكون 
بالتأكيد على اســـتعداد 

للقيام بذلك”.
مكتـــب  عناصـــر  أن  وكشـــف 
التحقيقـــات الفيدرالـــي “اقتحمـــوا 
المـــكان وأخـــذوا مـــا يريـــدون أخذه 
وطلبوا من فريقه في المنزل إطفاء 
“كان  أنـــه  إلـــى  الفتـــا  الكاميـــرات”. 
بإمكانهـــم زرع أي شـــيء يريدونـــه” 

خالل المداهمة.

ترامب يحذر من استهدافه

طالبان: نطالب العالم 
باالعتراف بحكومتنا

طالبان  الستياء  األولــى  بالذكرى  االحتفال  في 
ــر  عــلــى الــســلــطــة فـــي أفــغــانــســتــان، طـــالـــب وزيـ
الــخــارجــيــة األفــغــانــي، أمــيــر خـــان مــتــقــي، أمــس 
بحکومة  بــاالعــتــراف  الــدولــي  المجتمع  االثــنــيــن، 
طالبان کي ال یتکرر ما حدث في الماضي، زاعًما 
“شــكــلــت حــكــومــة شــامــلــة تستطيع  الــحــركــة  أن 
ــهــم األمـــن  ــر ل تــوحــيــد الــشــعــب األفـــغـــانـــي وتـــوفـ
والرفاهیة”. واعتبر أن مؤامرات كثيرة انطلقت 
ــمــؤســســات  ــادي وال ــصـ ــتـ ــاف الـــنـــظـــام االقـ ــعـ إلضـ
استقرار  أن  مؤكدا  أفغانستان،  في  الحكومية 

أفغانستان يصب في مصلحة العالم بأسره.

موسكو تدين محاوالت عرقلة مهمة وكالة الطاقة الذرية في زابوروجيا

بوتين يعلن استعداد روسيا لتسليح “الحلفاء”
قـــال الرئيـــس الروســـي، فالديميـــر 
بوتيـــن، أمـــس )اإلثنيـــن(، إن بـــالده 
تقدر عالقاتها مـــع دول في أميركا 
الالتينيـــة وآســـيا وإفريقيـــا، وإنهـــا 
مســـتعدة لتزويد حلفائها بأســـلحة 

حديثة.
وتفاخـــر بوتـــن خـــالل كلمـــة ألقاها 
فـــي معـــرض أســـلحة بالقـــرب مـــن 
موسكو، بقدرات األسلحة الروسية 
المتطورة، واإلعالن عن استعدادها 
لتقديـــم تكنولوجيـــا التســـليح إلى 

الدول التي تتفق مع سياساتها.
الرئيـــس  عـــن  رويتـــرز  ونقلـــت 
الروســـي قولـــه فـــي حفـــل افتتاح 
قـــرب  “الجيـــش2022-”  منتـــدى 
موسكو”)نحن( مستعدون ألن نقدم 
لحلفائنا أحدث أنواع األسلحة، من 
األســـلحة الصغيـــرة إلـــى المركبات 
المدرعة والمدفعيـــة إلى الطائرات 
المســـيرة”.  والطائـــرات  الحربيـــة 
وأضـــاف “كلهـــا تقريبا اســـُتخدمت 
أكثـــر من مـــرة في عمليـــات قتالية 
حقيقيـــة”. وكان الرئيس الروســـي 
يتحـــدث بعـــد قرابـــة ســـتة أشـــهر 
مـــن بدايـــة العمليـــة الروســـية فـــي 
أوكرانيـــا. مـــن جانـــب آخـــر، قالـــت 

المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا، إن الجانب الروسي 
يدين بشدة محاوالت عرقلة مهمة 
الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية إلى 

محطة زابوروجيا الكهروذرية.
وأضافت زاخاروفا، في تعليق نشر 
علـــى موقـــع الخارجيـــة الروســـية: 
عرقلـــة  محاولـــة  بشـــدة  “نشـــجب 
هـــذه المهمـــة. بالتعـــاون الوثيق مع 

الوكالـــة وقيادتها، ســـنبذل قصارى 
جهدنا لكـــي يتواجد خبراء الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في المحطة 
لكـــي يتمكنـــوا مـــن تقديـــم تقييـــم 
صادق لألعمـــال التخريبية للجانب 

األوكراني”.
في يوم الســـبت الماضـــي، قصفت 
القوات األوكرانية مدينة إنرغودار 
ومحطـــة زابوروجيـــا الكهروذريـــة، 

وتعرضـــت للقصـــف كذلـــك محطة 
زابوروجيـــا الحراريـــة. وتـــم خالل 
مدفعيـــة  قذائـــف   9 إطـــالق  ذلـــك 
باتجاه المنطقة المجاورة للمحطة. 
ويتـــم تحديد طبيعة الضرر الناجم 

عن هذا القصف.
وأشـــارت السلطات المحلية إلى أن 
المحطـــة الكهروذرية تعمل بشـــكل 

طبيعي في الوقت الراهن.

موسكو ـ وكاالت

بوتين: التعاون العسكري مع الشركاء يعزز استقرار العالم 

بكين ـ وكاالت

إجـــراء  الصينيـــة  الدفـــاع  وزارة  أكـــدت 
مناورات عســـكرية جديدة حول تايوان، 
الكونغـــرس  مـــن  وفـــد  يزورهـــا  التـــي 

األميركي.
وقالت في بيـــان، أمس االثنين، إن زيارة 
وفد من الكونغرس األميركي إلى تايوان 

انتهاك لسيادة الصين ووحدتها.
التدريبـــات  مواصلـــة  البيـــان  أكـــد  كمـــا 
ســـيادة  لحمايـــة  لالســـتعداد  العســـكرية 
التحريـــر  “جيـــش  أن  مضيفـــًا  الصيـــن، 
الشـــعبي الصيني نّظم في 15 أغســـطس 
دوريـــة لتأهب لمعـــارك مســـّلحة متعّددة 
البحـــر  فـــي  قتاليـــة  ومنـــاورات  القـــوات 

والمجال الجوي حول تايوان”.
في المقابل، قالت وزارة الدفاع التايوانية 
إن 15 طائرة صينية عبرت خط الوســـط 

بمضيق تايوان، أمس االثنين.
مـــن  وفـــد  وصـــل  بعدمـــا  ذلـــك،  يأتـــي 
الكونغـــرس األميركي إلى تايـــوان، أمس 

األحـــد، وفـــق مـــا أعلـــن مســـؤولون، بعـــد 
12 يومـــا فقـــط من زيارة رئيســـة مجلس 

النواب األميركي، نانسي بيلوسي.
وجـــاءت زيـــارة األحد غيـــر المعلـــن عنها 
ســـابقا، بعدمـــا أثـــارت بيلوســـي حفيظـــة 
بكيـــن عبر زيارة تايوان في وقت ســـابق 
هـــذا الشـــهر، مـــا دفـــع الصين إلـــى إجراء 

منـــاورات جويـــة وبحريـــة غير مســـبوقة 
زادت من احتمال اندالع نزاع.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، 
وتتعّهـــد باســـتعادتها ولـــو بالقـــوة. وبعـــد 
زيارة بيلوســـي، أرســـلت بكين على مدى 
أسبوع سفنا حربية وصواريخ وطائرات 
إلى المياه واألجواء المحيطة بالجزيرة.

تزامناً مع زيارة وفد من الكونغرس لتايبييه

 15 مقاتلة صينية تخترق أجواء تايوان

من المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان - رويترز

عواصم ـ وكاالت

أعلـــن التحالف الدولـــي لمحاربة “داعش” 
أن قواتـــه تصدت لهجـــوم بطائرات دون 
طيـــار قرب قاعـــدة التنـــف األميركية في 
جنوب شـــرق ســـوريا، مؤكدا عدم وقوع 

إصابات جراء الحادث.
وقـــال التحالـــف فـــي بيـــان لـــه إن قواتـــه 
بالتنسيق مع “شركائها في جيش مغاوير 
الثـــورة” ردت علـــى هجـــوم شـــنته عـــدة 
طائـــرات دون طيـــار فـــي محيـــط ثكنـــة 

التنف صباح أمس االثنين.
وأوضـــح البيـــان أنـــه تم اعتـــراض إحدى 
الطائـــرات وتفجيـــر أخـــرى داخـــل مجمع 
تقـــع  أن  دون  الثـــورة”  “مغاويـــر  قـــوات 
هنـــاك إصابات أو أضرار تذكر. ولم يوجه 

التحالف اتهامات ألي جهة.
المرصـــد  مديـــر  أوضـــح  الســـياق،  فـــي 
الســـوري رامـــي عبدالرحمـــن فـــي مقابلة 
مـــع “العربية” أن الطائرات المســـيرة التي 
نفـــذت الهجـــوم انطلقـــت باتجـــاه التنـــف 

مـــن مواقـــع ميليشـــيات إيـــران، الفتا إلى 
أن التحالـــف الدولي يعـــرف جيدا مواقع 

انطالق الطائرات المسيرة.
من جانب آخر، كشفت مخابرات إقليمية 
ومصادر عســـكرية ســـورية إن إســـرائيل 
سلســـلة  فـــي  إيرانيـــة  أهدافـــا  قصفـــت 
يـــوم األحـــد علـــى مقربـــة مـــن  ضربـــات 
القواعد العســـكرية الرئيســـة لروســـيا في 

سوريا على ساحل البحر المتوسط.
وفي وقت ســـابق، قال الجيش الســـوري 
إن 3 عســـكريين قتلوا وأصيب 3 آخرون 
متزامنيـــن  إســـرائيليين  هجوميـــن  فـــي 
جنوبـــي محافظة طرطـــوس، وآخر على 
العاصمـــة دمشـــق. ولم يذكـــر أي تفاصيل 

عن المواقع المحددة.

إسرائيل تضرب مواقع إيرانية قرب القاعدة الروسية في طرطوس

رات” على قاعدة أميركية بسوريا هجوم بـ“المسيَّ

قوات أميركية في قاعدة التنف بجنوب شرق سوريا

نيويورك ـ وكاالت : قال المبعوث األممي الخاص إلى  «
اليمن، هانس غروندبرغ، خالل جلسة مجلس األمن 

الدولي بشأن اليمن، أمس اإلثنين، إن “األطراف 
التزمت باالستفادة من الشهرين المقبلين لمواصلة 
المفاوضات؛ للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع، بحلول 

الثاني من أكتوبر”. وأوضح هانس غروندبرغ أن 
االتفاق الموسع سيشمل “عناصر إضافية، تحمل 

المزيد من اإلمكانيات لتحسين الحياة اليومية 
لرجال ونساء اليمن”. واستطرد: “خالل مناقشاتي 

مع األطراف، كان هناك تأكيد مستمر ألهمية البناء 
على الهدنة القائمة لتلبية نطاق أوسع من األولويات 

االقتصادية واألمنية، والمضي قدما نحو حلول أكثر 
ديمومة للقضايا ذات األبعاد السياسية”.  وتابع: 
“يجب أن تؤدي الهدنة لتكثيف الجهود، للوصول 

إلى حل سياسي في اليمن”، الفتا إلى أنه “البد من 

التعاطي مع القضايا اإلنسانية الملحة في البالد”.  
كما أشار إلى أن “الهدنة مازالت صامدة إلى درجة 

كبيرة من الناحية العسكرية، مع استمرار االنخفاض 

في أعداد الضحايا المدنيين، السّيما في األسبوع 
األول من شهر أغسطس، الذي شهد تسجيل أقل 

عدد للضحايا المدنيين منذ بدء الهدنة وبداية الحرب 
في اليمن”. وتابع: “من المتوقع عقد االجتماع الرابع 
للجنة التنسيق العسكرية خالل األسبوع األخير من 
شهر أغسطس. وقد اتفقت األطراف على االجتماع 

ضمن مجموعة عمل فنية، إلنشاء غرفة تنسيق 
مشتركة تدعم لجنة التنسيق العسكرية بإدارتها 

للحوادث، من خالل خفض التصعيد على المستوى 
العملياتي”. ونوه غروندبرغ إلى أن “فتح طرق في 

تعز والمحافظات األخرى ال يزال في طليعة جهوده”. 
كما سلط الضوء على “الوقت الذي بذله مكتبه على 

جانبي جبهة تعز، للتحاور مع السلطات المحلية 
والوسطاء المحليين ومنظمات المجتمع المدني”.

المبعوث األممي لليمن يؤكد االلتزام بمواصلة مفاوضات الهدنة

المبعوث األممي لليمن هانس غروندبرغ

كابول ـ وكاالت
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الملفـــت للنظـــر أن كل األحزاب التي تحكم أو تتنافـــس على حكم البلدان، 
باســـتثناء كما قلنا األحزاب العربية، تشـــترك في مفهـــوم واحد يخص كل 
دولـــة من دول العالـــم، أال وهو مفهوم الهوية الخاصـــة بالوطن والمجتمع، 
بمعنـــى أن كل أحـــزاب العالـــم تلتزم بمفهوم هويتها الوطنيـــة وقيمها التي 
يؤمـــن بهـــا المجتمع، أما األحزاب العربية فجلها تبيع هوية الوطن للجهات 
الخارجيـــة، إمـــا كأحـــزاب تؤمـــن بالشـــعوبية على حســـاب الهويـــة العربية 
اإلســـامية، كحـــزب اإلخوان المســـلمين حينما أراد تســـليم البـــاد العربية 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة، أو كما فعلـــت وتفعل حركت حمـــاس – والجهاد 
- التـــي أرادت بيـــع الهوية الفلســـطينية للشـــعوبية اإليرانيـــة، ومألت صور 
غزة بالمقبور قاســـم ســـليماني للترحـــم عليه، وطبلت لما يســـمونه بمحور 

المقاومة.
واإلخـــوان والفصائـــل الفلســـطينية يبررون شـــعوبيتهم إليـــران وتركيا بما 
يسمونه بالوحدة اإلسامية، أي إلحاق الهوية العربية اإلسامية وتاريخها 
وثقافتها وحضارتها اإلنســـانية بالثقافة التركية واإليرانية، والنوع الثاني 
أحزاب عميلة تبيع الوطن بكل ما فيه من أجل أن تبقى بالمشهد السياسي 

لتحقيـــق مصالحها. وهذه األحزاب العربيـــة يتم تحريكها ودعمها من قبل 
الاعبيـــن السياســـيين الخارجييـــن، لكـــن بشـــكل غير مباشـــر، وتتخذ عدة 
صـــور منهـــا بيانـــات الناطقيـــن الرســـميين للجهـــات السياســـية الدولية، أو 
بيانات دكاكين الشذوذ األخاقي، أو تصريحات البرلمانيين، أو ما تصدره 
مؤسســـات تسمى بمراكز األبحاث أو مؤسســـات الدفاع عن الديمقراطية، 
وهنـــاك تناغـــم كبيـــر بيـــن هـــذه الجهـــات فـــي إقامة حمـــات داعمـــة لهذه 
األحـــزاب العميلـــة تتمثل في اإلشـــادة ببطولة هذه األحـــزاب ودفاعها عن 
الديمقراطيـــة أو التباكي علـــى تقديم أعضاء هذه األحـــزاب للمحاكمة، أو 
التدخـــل بشـــؤون الوطـــن العربـــي وتهديده، أو نشـــر تقارير تفيـــد بتدهور 

صحة عضو أو أعضاء هذا الحزب.
إن هؤالء العماء من أعضاء هذه األحزاب العربية العميلة يمثلون أدوات 
ثمينة لهذه الجهات السياسية الدولية، ومعركتنا اآلن ليست مع أصدقائنا 
فـــي واشـــنطن ولندن وأوروبـــا، بل مع هـــذه األحزاب الشـــعوبية والعميلة، 
ومتـــى ما اســـتطعنا االنتصار على هذه األحزاب، فـــإن أصدقاءنا الغربيين 

حتما سيحسبون لنا ولهويتنا وسيادتنا ألف حساب.

لماذا تعيدون ترشحكم؟ 
كان يجـــب علـــى أعضـــاء المجلـــس النيابـــي الذين اتخذوا قـــرار خوض 
االنتخابـــات مـــن جديد أن يقيســـوا قيمتهـــم ووزنهم عند الشـــعب بعقد 
جلســـات “مصارحة واستشفاف” لإلرادة الشعبية، ولو أّن النتيجة كانت 
لصالحهـــم فـــإن لهم حـــق اإلقدام علـــى الخطـــوة، أما لو جـــاءت النتائج 
معاكســـة لتوقعاتهم أي أن الجمهـــور كان متذمرا وناقما على أدائهم فا 
حق لهم - أخاقيا - بالترشـــح مرة ثانية، فكلمة الفصل للناخبين الذين 

منحوا الثقة لكم.
ليـــس من حـــق أحد كائنا مـــن كان الزعم بـــأّن جمهور الناخبيـــن يدعمه، 
وهو في الحقيقة ال تربطه بهذا الجمهور أية عاقة من أي نوع، وبودنا 
التســـاؤل هنا هل يملك هؤالء شـــجاعة االســـتماع لرأي أي ناخب حول 
أدائـــه طـــوال الســـنوات األربـــع؟ الـــذي يؤســـف لـــه حقيقـــة أّن بعضا من 
األعضاء وجدوا الدعم من جمعياتهم رغم علمها – الجمعيات – بأدائهم 
الهزيـــل والمخجل طوال الســـنوات األربع من عمـــر المجلس، وكان على 

هذه الجمعيات اختيار آخرين ممن تتوفر لديهم الكفاءة والنزاهة. 
أغلبية الشعب صدموا وتعرضوا لـ “البهدلة والخذالن” من نوابهم هؤالء، 
ولن ينســـوا بســـهولة ما أصابهم من معاناة، وبالتالي ليس من السهل أن 
يغفـــروا لهم ويدفعوا الفواتير الباهظة والمرهقة. إننا نعتقد أّن حســـاب 
الجمهور لمن انقلب عليهم ســـيكون عســـيرا جدا، ولمن يعتقد أّن ذاكرة 
الناس ستنســـى بســـهولة نقول لهـــم إنكم واهمون.. وعليكـــم أن تتقبلوا 

نتائج العملية التي نتوقع أنها لن تكون في صالحكم. 
إّن اآلمـــال التي نعقدها وننتظرها أن يأتي مترشـــحون جدد ال يخذلون 
المواطـــن، وبادنـــا ولله الحمد زاخـــرة بالكفاءات فـــي كل التخصصات، 
ونحـــن واثقـــون أنهم قادرون علـــى التعاطي مع أعقد الملفـــات بحرفّية 
عالية وال تنقصهم النزاهة وال الكفاءة واألمانة. فقط نتمنى أن يتســـلح 
المواطـــن بالوعي والقدرة على اختيار أصحاب الكفاءات، وقد يتعرض 
المترشـــحون مـــن ذوي الكفـــاءة لهجوم من بعض األلســـن التي ال ترحم 
لمجـــرد االختاف في وجهات النظر، لكن هذا ال يجب أن يقلقهم ويفت 

عضدهم.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

tariq 
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

عمالة األحزاب العربية

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

للتواصل: 17111483

لماذا نرمي 400 طن من المأكوالت في القمامة سنويا؟!
إن الجهـــود الرائعـــة التـــي تقوم بها جمعيـــة حفظ النعمـــة، تدفعنا إلى 
قـــراءة اســـتهاكنا للطعام جيـــدا، فوحدنا من يتحمل مســـؤولية هدر 
النعمـــة، والحقائـــق التي ذكرهـــا أعضاء مجلـــس إدارة الجمعية خال 
لقائهـــم “البـــاد” قبـــل أيام أصابتنـــا بصدمـــة، واســـتفزتنا ودفعتنا إلى 
مراجعـــة أمـــور كثيـــرة، ومن هـــذه الحقائـــق أن “القيمـــة الماليـــة لهدر 
الطعام ســـنويا 100 مليون دينار بســـبب رمي 400 طن من المأكوالت 
في القمامة، ونســـبة هدر األطعمة خال موسم عاشوراء من كل عام 
تعـــادل كميـــة هدر شـــهر رمضان الـــذي ترتفع فيه نســـبة هـــدر الطعام 

يوميا إلى 600 طن”.
يذكـــر كتاب “صناعة الجوع” لفرانســـيس موراليبـــه وجوزيف كولينز، 
والذي ترجمه ضمن سلسلة عالم المعرفة أحمد حسان عام 1983 “أن 
الغذاء في عالمنا أصبح ساحا سياسيا مستخدما ببراعة، وبا ضمير، 
في تذويب مقاومة الشـــعوب الفقيرة وإخضاعها لسياسة الدول التي 
تمســـك بمفاتيح مخازن الغال في العالم”، واليوم نرى ما يحدث في 
العالم من ارتباك واهتزاز األســـعار بسبب الحرب الروسية األوكرانية، 

وقضية االبتزاز الغذائي إن صح التعبير.
لذلـــك البـــد من كل مواطـــن ومقيم أن ينتبه إلى هـــذه القضية المقلقة 
بالفعل، وأن يســـاهم بشكل أو بآخر في القضاء على مظاهر اإلسراف 
فـــي هـــدر النعمـــة، وأن يترك االندفـــاع الكامـــل المدمر نحـــو تأويات 
وأفـــكار مثـــل “الخيـــر وايـــد” وغيرها، وياحبـــذا لو يخصـــص تلفزيون 
البحريـــن واإلذاعـــة كذلك برنامجـــا أو فواصل للتوعيـــة بقضية حفظ 
النعمـــة، وأن يقدم المعلومات الســـهلة للمواطن، بالتعاون مع الجمعية 
التي تقوم بالفعل بالتوعية المستمرة من خال المدارس والجامعات 
وريـــاض األطفـــال وإقامة األنشـــطة فـــي المناطق للحد من اإلســـراف 
وتعديل ســـلوك المســـتهلكين، فا شـــك أن لإلعام أهمية ودورا كأحد 
المحاور المهمة في مواجهة مشـــكلة اإلســـراف وهـــدر الطعام وكل ما 

يتعلق بميدان الغذاء.
شـــعوب كاملة ينخر الجوع عظامها، وتتقاتل على رغيف خبز، ونحن 
بـــكل قوانيـــن الجمـــع والطرح والضرب والقســـمة نرمـــي 400 طن من 

المأكوالت في القمامة سنويا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رائدنـــا اليوم أول طبيب بحريني، هـــو المفكر المعروف الدكتور علي محمد 
عبدالرحمـــن فخـــرو، مـــن مواليـــد مدينة المحـــرق “أم المـــدن” )1932م(، بعد 
ســـرد ســـير رفقائه رواد التنمية الصحية بالمحرق ومؤسسي القطاع الطبي 
والصحي بمملكة البحرين، الدكتور إبراهيم محمد يعقوب السعد، والدكتور 

راشد علي حسن فليفل.
بـــدأ الدكتـــور فخرو مشـــواره التعليمـــي في “مدرســـة المعاودة، ثـــم الهداية 
الخليفيـــة والمدرســـة الثانوية بالمنامة”، وبعدها “أرســـله والـــده إلى بيروت 
لدراسة الثانوية بالجامعة األميركية”، وحصل على “بعثة حكومية للدراسة 
بهـــذه الجامعة فـــي )1954م(، وتخرج من كلية الطب في )1958م(، والتحق 
ببرامـــج عمليـــة بالواليـــات المتحـــدة األميركية: كطبيب متمرن بمستشـــفى 
جامعـــة بايلـــور بمدينـــة واليـــة داالس )1958 - 1959م(، ثـــم كطبيـــب مقيم 
بمستشـــفى الجامعة بوالية أالباما )1959 - 1961م(، وأمضى الفترة )1963 
- 1965م( بمستشـــفيات متعـــددة، وبجامعـــة هارفـــرد، وحصل علـــى الزمالة 
فـــي األمراض الباطنيـــة وأمراض القلب، وعلى شـــهادة المجلـــس األميركي 

للطـــب الداخلـــي. بـــدأت حياتـــه المهنيـــة فـــي مملكـــة البحرين، كاستشـــاري 
أمـــراض باطنيـــة فـــي )1961 - 1963م(، واستشـــاري طـــب القلـــب، والمدير 
المســـاعد للخدمـــات الطبية فـــي )1966 - 1970م(، وعين كوزير للصحة في 
أول حكومة تشـــكل بعد االستقال )1971م( حتى )1982م(، ووزيرًا للتربية 
والتعليم )1982 - 1995م(، بعدها أصبح سفيرًا للبحرين في فرنسا، وبلجيكا، 
وأسبانيا، وسويسرا، وسفير لدى اليونسكو. عاد للباد في )2000م( ليتولى 

رئاسة مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث حتى )2004م(”.
للدكتور فخرو مســـاهمات وعضوية: رئيس جمعية الهال األحمر البحريني 
)1973 - 1981م(، و)1988 - 1995م(، وفي الكثير من الجمعيات والمنظمات 
المحلية والعربية والدولية، ومجلس أمناء الدراسات الفلسطينية، ومجلس 
أمناء منظمة إنماء الطفل العربية، والمكتب التنفيذي لليونسكو، والمجلس 
االستشـــاري للجامعـــة األميركيـــة فـــي بيـــروت، واللجنـــة التنفيذيـــة لمركـــز 
دراســـات الوحـــدة العربيـــة، وهـــذا غيض من فيـــض، من ســـيرته وعطاءاته 

المستدامة أطال هللا في عمره المديد.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية الصحية بالمحرق... الدكتور علي محمد عبدالرحمن فخرو )3(

موعد آخر مع الديناصور
كنـــت علـــى موعد غيـــر مجدول لزيـــارة متحف التاريـــخ الطبيعي ضمن 
الجولة السياحية لي في إحدى الدول األوروبية، وكما هو معروف فإن 
درجة التركيز العالية عند اإلنســـان تجـــذب إليه بعض األمور التي يفكر 
فيهـــا أو تجذبـــه تجاهها، ففي هذه المرة ذهبت إليهـــا عنوة وأنا أتجول 
بين القاعات، حيث التقيت الديناصورات، وجدت الهياكل والمجسمات 
ألقـــدم األنـــواع التي انقرضت منـــذ قرون، ما كدت أصـــدق األمر، لكنني 
تمالكت نفســـي رويـــًدا رويًدا، وأدركت قوة العاقـــة في الربط بين زرع 
األفكار وتقبل الواقع، وهنا اســـتحضرت مقاالتي الســـابقة عن شخصية 

الديناصور، الشخصية المتسلطة المتعجرفة.
نعم، التقيت الديناصور الحقيقي وكأننا على موعد محدد، ورحت ألتقط 
لـــه المزيـــد من الصور، وجلســـت في حالة تأمل فـــي هيكله العظمي وما 
تبقى منه.. وكأنني أتحدث إلى تلك الشخصية بحوار صريح، لتذكيرها 
بمـــا كانت عليه بين تلك الفصائل واألنـــواع المختلفة التي كانت تعيش 
معها في ذاك الزمان، وما آلت به الظروف واألزمان عليها، إذ اختفت من 
الوجود وبقي فتات عظامها يشـــاهده الـــزوار، هنا ثار الديناصور، وكأنه 
يحاول أن يردف الحديث معي ببطء شـــديد، وقد غلب عليه انخفاض 
الصـــوت مرتعًشـــا خوًفا أو خجاً، “فهو اآلن ال حـــول له وال قوة”، تركته 

با مباالة، ألنه ما عاد إال قصة وأثرا بخيره وشره.
فعاً التاريخ يسير بنا لألمام، وبه العديد من المحطات التي بإمكانها أن 
تســـجل ســـيرة هذا الديناصور أو ذاك، وهنا أرجع للواقع ولكل شخصية 
تعيـــش حيـــاة الديناصـــور، وأدعوها لزيـــارة ذاك المـــكان، وتحديًدا تلك 
القاعـــة، وأراهـــن علـــى مـــدة البقـــاء، فكلمـــا ارتفعـــت نظـــرات العين في 
ســـقف غيـــر محـــدود، زادت الهوة مـــع األرض التي تعز وترفـــع وتحمل، 
ولـــو أدرك هذا الشـــخص وذاك أن مآلهم هيكا وعظامـــا، وتاريخا يروى 
للعبر والحكم، وهذا ما سيحصل حتًما، فجميعنا في مسيرة حياة نؤدي 
رسالة ومهمة سامية نتعاضد مع الجميع كي تكتمل األدوار، فا نحتاج 
للقهر والظلم واألذى، الكل سيترك العمل والمناصب ولن تذكر منه حتى 
عظامه، إال بما صنع وأهدى، أعزائي القراء ليكن هذا المقال آخر سلسلة 
مقاالتنـــا حـــول شـــخصية الديناصـــور، وال أتوقع من يرتضي لنفســـه أن 
يكون كذلك، فأنا شخصًيا استمتعت وأنا أتجول في قاعة الطيور حيث 

الخير والمحبة والسام.

د. حورية الديري



اللجنة األولمبية

كان نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة في 
مقدمة مســـتقبلي المنتخـــب األول للكرة الطائرة 
العائد من تايلند محمال بالمركز الثالث والميدالية 
البرونزيـــة بنهائيـــات كأس آســـيا، التـــي اختتمت 
حديثـــا بتحقيـــق إنجـــاز تاريخـــي هـــو األول مـــن 
نوعـــه للمنتخب، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي 
عســـكر،  عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة 
واألمين العـــام للجنة األولمبية فارس الكوهجي، 
وأميـــن عـــام االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة 
فـــراس الحلواجـــي، وعـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس 

إدارة االتحاد.
واســـتقبل ســـموه العبـــي المنتخب بالـــورود لدى 
وصولهم قاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي 

مساء االثنين 15 أغسطس 2022.
ونقـــل ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة لالعبيـــن والجهازيـــن الفنـــي واإلداري 
تحيـــات وتهانـــي النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة، رئيـــس الهيئة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، مشـــيدا باإلنجاز 
التاريخـــي المتميـــز للكـــرة الطائرة علـــى الصعيد 

القاري والذي يعكس تطور اللعبة.

وأضاف ســـموه “تعتبر الكـــرة الطائرة من األلعاب 
المنجزة والتي حققت العديد من اإلنجازات، وإن 
هـــذا المركز اآلســـيوي الجديد يمثـــل مصدر فخر 
واعتزاز بالنسبة إلينا، وهو إنعكاس للجهود التي 

يبذلهـــا االتحـــاد البحريني للكرة الطائرة برئاســـة 
الشـــيخ علي بـــن محمـــد آل خليفة فـــي االهتمام 

باللعبة وتنميتها”.
وأشـــاد بالجهـــود التي بذلها الالعبـــون والجهازان 

الفني واإلداري وتحليهم بروح العزيمة واإلصرار 
التـــي قادتهـــم لصعود منصـــة التتويـــج وتحقيق 
البرونزيـــة التاريخيـــة متمنيا لالعبيـــن المزيد من 

التوفيق والنجاح.

ومـــن جانبـــه، أعـــرب عبدالرحمن عســـكر عن بالغ 
اعتـــزازه بهـــذا اإلنجـــاز التاريخي لمنتخـــب الكرة 
الطائـــرة، والـــذي أســـعد الجميـــع، وأكد المســـتوى 
التصاعـــدي الذي تســـير عليـــه اللعبـــة، مثنيا على 
األداء الطيـــب الـــذي قدمـــه الالعبـــون وحرصهم 
علـــى التمثيـــل المشـــرف إلعـــالء رايـــة المملكـــة، 
وبـــارك لالتحـــاد البحريني للكرة الطائرة برئاســـة 
الشـــيخ علـــي بن محمد آل خليفـــة، منوها بجهود 

االتحاد ودوره في دعم مسيرة المنتخب.
ومـــن جانبـــه، عبـــر فـــارس الكوهجـــي عـــن فخره 
واعتـــزازه بما حققه الالعبون من نتيجة متميزة، 
كان  المنتخـــب  حققـــه  مركـــز  أفضـــل  إن  حيـــث 
الثامـــن آســـيويا في نســـخة الكويـــت 1987، وأن 
هـــذا اإلنجـــاز يترجم الجهـــود الكبيـــرة التي بذلها 
الالعبـــون والجهـــازان الفني واإلداري في ســـبيل 
تحقيـــق هـــذه النتيجـــة الرائعـــة، والتي ستشـــكل 
حافـــزا مـــن أجل تحقيـــق المزيـــد فـــي البطوالت 

القادمة..”.
وبارك الكوهجي لالتحاد البحريني للكرة الطائرة 
برئاســـة الشـــيخ علي بن محمـــد آل خليفة، حيث 
إن هذا اإلنجاز يعكس سالمة النهج اإلداري الذي 
يتبعـــه االتحـــاد فـــي دعـــم المنتخبـــات ورعايتها 

لتحقيق أفضل النتائج والمستويات”.

سمو الشيخ عيسى بن علي متحدثًا لالعبين

تكريم محمد يعقوبكعكعة أعدتها اللجنة األولمبية احتفااًل باألبطال

تكريم علي إبراهيم

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل العبي منتخب الكرة الطائرة سمو الشيخ عيسى بن علي أثناء استقبال مدرب المنتخب

أكد أن اإلنجاز يترجم جهود الالعبين ودعم االتحاد

سمو الشيخ عيسى بن علي في مقدمة مستقبلي منتخب الطائرة ثالث آسيا
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سمو الشيخ عيسى بن علي يتوسط الالعبين

سمو الشيخ عيسى بن علي يكرم قائد المنتخب محمود حسنتكريم ناصر عنان



نادي المحرق

قدم الشـــيخ أحمد بـــن علي بن عبدهللا آل 
خليفة رئيـــس مجلس إدارة نادي المحرق 
خالص شـــكره وتقديره لسمو الشيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة على مبادرة ســـموه 
المخصصـــة للفئات العمرية تحت مســـمى 

دوري خالد بن حمد لجيل الذهب.
وأكـــد رئيـــس نـــادي المحرق علـــى أن هذه 
المبادرة المتميزة التي تبناها ســـموه تأتي 
اســـتمرارًا للمبـــادرات التـــي أطلقها ســـموه 
والتي تهدف لتطويـــر الرياضة البحرينية 
والمحافظة على اإلنجازات والمكتســـبات 
األلعـــاب  مختلـــف  فـــي  حققتهـــا  التـــي 
الرياضيـــة، مشـــيرًا إلـــى أن هـــذه المبادرة 
الرياضـــة  لمســـتقبل  استشـــرافًا  تمثـــل 
البحرينيـــة التـــي تحظـــى بكامـــل الدعـــم 
والمســـاندة والمـــؤازرة مـــن لـــدن حضـــرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل البالد المعظـــم وبمتابعة 
دائمة من صاحب السمو األمير سلمان بن 
حمـــد  آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء وســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة ممثـــل العاهـــل المعظـــم لألعمـــال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 

األعلى للشباب والرياضة.

أن  علـــى  المحـــرق  نـــادي  رئيـــس  وشـــدد 
حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  مبـــادرة 
العمريـــة  للفئـــات  المخصصـــة  خليفـــة  آل 
ســـوف تدعم جهود األندية في اكتشـــاف 
المواهـــب وصقلهـــا؛ مـــن أجل بنـــاء قاعدة 
قوية وســـليمة قـــادرة على اســـتمرار راية  
التحـــدي، ومواصلـــة اإلنجازات المشـــرفة 

للرياضة البحرينية.
وأشـــار رئيس نادي المحرق إلى أن النادي 
داعـــم إلنجـــاح هذه المبادرة مـــن خالل ما 
يملكـــه مـــن قاعـــدة عريضـــة في مدرســـة 
كرة القدم والفئات الســـنية والتي تشـــرف 
عليها كوادر بحرينية من العبين ســـابقين 
ســـاهموا بعطائهـــم  كالعبيـــن واســـتمروا 
بالعطـــاء كمدربين بعد اعتـــزال اللعب وما 
يزيدنـــا اعتـــزازًا وفخـــرًا بـــأن النـــادي كان 
ومـــازال وســـيبقى بإذن هللا رفدًا أساســـيًا 

للمنتخبات الوطنية.

أحمد بن علي يشيد بمبادرة خالد بن حمد

مملكـــة  حســـاني  مريـــم  الراميـــة  أهـــدت 
والميداليـــة  الثالـــث  المركـــز  البحريـــن 
“ســـكيت”  الشـــوزن  بمســـابقة  البرونزيـــة 
بدورة ألعاب التضامن اإلسالمي الخامسة 
التـــي تســـتضيفها مدينـــة قونيـــة التركية 
حتى 18 أغسطس الجاري، ليفوز منتخب 

الرماية بأول ميدالية ملونة في الدورة.
واســـتطاعت حساني أن تكسب البرونزية 
بعدمـــا تأهلـــت مـــع الالعبـــة األذربيجانية 
والتركيـــة إلـــى النهائـــي يـــوم اإلثنيـــن 15 
أغســـطس 2022 لتنجح في خطف المركز 
الثالـــث بـ 26 نقطة وتحقـــق ثاني ميدالية 
ملونـــة لها فـــي تاريخ مشـــاركاتها بالدورة 
بعدمـــا حققـــت ذهبيـــة الزوجـــي المختلط 
مـــع الالعب حســـن ماجد في نســـخة باكو 

.2017
ومـــن المؤمـــل أن تخـــوض الالعبـــة مريم 
المختلـــط  الزوجـــي  منافســـات  حســـاني 
الثالثـــاء 16 أغســـطس مـــع الالعـــب تمـــار 

الوطي. 
وأســـفرت باقـــي نتائـــج مســـابقة الرمايـــة 
لســـالح الشـــوزن “ســـكيت” فـــي مســـابقة 
فردي السيدات عن تحقيق الالعبة لطيفة 
الناجـــم فـــي الجولـــة األولـــى )23 طلقـــة(، 
والجولـــة  طلقـــة(،   18( الثانيـــة  والجولـــة 
الثالثـــة )20 طلقـــة(، والجولـــة الرابعة )19 
طلقـــة(، والجولة الخامســـة )22 طلقة( من 

أصل 25 لتجمع في رصيدها 102 نقطة.
أما الالعبـــة مريم رمضان فقد حققت في 
الجولـــة األولـــى )21 طلقـــة(، والثانية )21 
طلقـــة( والثالثـــة )22 طلقـــة(، والرابعة )23 
طلقـــة(، والرابعة )24 طلقـــة( من أصل 25 

لتجمع في رصيدها 111 نقطة.
أمـــا الرامـــي تمـــار الوطـــي فقد أحـــرز في 
الجولـــة األولـــى )24 طلقـــة( والثانيـــة )23 

طلقـــة(، والثالثـــة )22 طلقـــة( والرابعة )22 
طلقة(، والخامسة )24 طلقة( من أصل 25 

ليجمع في رصيده 115 نقطة.
الناجـــم  لطيفـــة  الراميتـــان  تتمكـــن  ولـــم 
ومريـــم رمضان والرامي تمـــار الوطي من 

بلوغ النهائي.

حساني: سعيدة بالبرونزية

أعربـــت العبـــة منتخبنـــا الوطنـــي للرماية 
مريم حساني عن سعادتها البالغة بتحقيق 
المركز الثالث والميدالية البرونزية والتي 
تحققت بعد جهد كبير ومثابرة ومنافســـة 

قوية بين المشاركات.
وأضافت “كما شاهد الجميع فإن المنافسة 
كانت محتدمة، ولقد تأهلت ثمان العبات 

إلـــى الـــدور النهائـــي تـــم توزيعهـــن علـــى 
كل  فـــي  العبـــات   4 بواقـــع  مجموعتيـــن 
مجموعـــة ولقـــد وقعت مـــع 4 العبات هن 
األقـــوى وفقـــا للنقـــاط ومـــع ذلـــك تمكنت 
مـــن التأهل عن المجموعـــة وبلوغ النهائي 

بجدارة وأحمد هللا على تلك النتيجة..”.
إلـــى  أطمـــح  كنـــت  “بالتأكيـــد  وأضافـــت 
المركـــز األول أو الثاني ولكنني لم أوفق.. 
المنافســـة كانـــت قوية ومســـتوى البطولة 
مرتفـــع وإننـــي راضية عما تحقـــق وأتمنى 
التعويـــض في مســـابقة الفـــرق المختلطة 

في حال تم اختياري للعب”.

برونزية للجودو لرمضان كوزاكوف

كســـب الالعب رمضان كـــوزاكاوف المركز 

الثالـــث والميدالية البرونزية في مســـابقة 
الجودو لوزن 66 كغ.

وكان رمضـــان قد فـــاز على العب جزائري 
فـــي الـــدور الثانـــي ثـــم تغلب علـــى العب 
تركمانســـتاني فـــي الـــدور الثالـــث قبل أن 
يخســـر مـــن العـــب أوزبكـــي فـــي نصـــف 
النهائي وخـــاض مباراة تحديـــد المركزين 
العـــب  علـــى  وتغلـــب  والرابـــع  الثالـــث 

كازاخستاني لينال البرونزية.
مملكـــة  وفـــد  رئيـــس  المواجهـــة  وشـــهد 
اللجنـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو  البحريـــن 
األولمبيـــة البحرينيـــة فيصـــل خالـــد كانو، 
الـــذي تابـــع مواجهـــات الالعـــب وآزره منذ 
بدايـــة األدوار األولى حتى وصوله لنصف 

النهائي.

هذا وأجريت بعد المباراة النهائية مراسم 
تتويج مسابقة الجودو لوزن 66 كغ.

الثانـــي  اليـــوم  منافســـات  وتســـتمر 
للجـــودو عندمـــا يلتقي الالعب أســـكيربي 
جيربيكـــوف منافســـات وزن 81 كغ )الدور 
تليـــه  صباحـــا،   11:00 الســـاعة  األول( 

مواجهة أزمات بوزن 100 كغ.

السردي: سعداء بالبرونز ونطمح للذهب

عبر أمين ســـر االتحـــاد البحريني للجودو 
حاكم السردي عن سعادته بتحقيق المركز 
البرونزيـــة مـــن قبـــل  الثالـــث والميداليـــة 
الالعب رمضان كوزاكوف في وزن 66 كغ 
والتـــي تعتبـــر بداية الحصـــاد للعبة بدورة 

ألعاب التضامن اإلسالمي.

وأضـــاف “كنـــا نتطلـــع لتحقيـــق الميداليـــة 
الذهبيـــة ولكـــن قـــدر هللا وما شـــاء فعل.. 
الالعـــب قـــدم كل ما لديه ولـــم يتمكن من 
تحقيق المركـــز األول ونطمح في تحقيق 
نتائـــج أفضل من قبل الالعبين أســـكيربي 

جيربيكوف وأزمات..”.
وأشـــاد السردي بحضور ودعم رئيس وفد 
مملكـــة البحريـــن بالدورة وعضـــو مجلس 
اللجنـــة األولمبيـــة رئيـــس االتحـــاد  إدارة 
البحرينـــي للجـــودو فيصل خالـــد كانو من 
خالل وجوده الميداني ودعمه المتواصل 
لالعبين والالعبات فـــي جميع الرياضات، 
متمنيـــا لمنتخب الرماية والجودو تحقيق 
مزيـــد من النتائـــج اإليجابية لرفع حصيلة 

مملكة البحرين من الميداليات الملونة.

البحرين بالمركز السابع

رفعت مملكة البحرين حصيلتها اإلجمالية 
إلـــى 22 ميداليـــة ملونـــة لتتخطـــى رقـــم 
النســـخة الســـابقة التي أقيمت في مدينة 
باكـــو األذربيجانيـــة 2017 بعدمـــا حققـــت 

البحرين 21 ميدالية.
وبذلك يصبح بحوزة البحرين 9 ميداليات 
ذهبية و7 ميداليـــات فضية و6 ميداليات 

برونزية.
وما زالت مملكة البحرين حتى كتابة هذه 
الســـطور فـــي المركـــز الســـابع مـــن بين 56 
دولة إسالمية مشاركة وهي األولى عربيا 
متقدمـــة علـــى المغرب بفـــارق الميداليات 
الترتيـــب  تركيـــا  تتصـــدر  فيمـــا  الفضيـــة، 
العـــام بحصولها علـــى 209 ميداليـــة بينها 
80 ذهبية، وإيـــران 105 ميدالية بينها 36 
ذهبية، وأوبكســـتان الثالثـــة بحصولها 94 

ميدالية بينها 33 ذهبية.
ومع تبقي 3 أيام على انطالق الدورة فإن 
الترتيـــب ربمـــا يطـــرأ عليه بعـــض التغيير 

بالنسبة للعشرة األوائل.

قونية )تركيا( - حسن علي

ميداليتان برونزيتان للبحرين في الرماية والجودو بـ”ألعاب التضامن اإلسالمي”
مريم حساني كسبت المركز الثالث بجدارة

علــي بن محــمــد يتــــرأس اجتــماع 
“تنظيمــية آســيوية الطــائـــرة”

شدد على أهمية إبراز الدور الحضاري لمملكتنا

تـــرأس الشـــيخ علي بـــن محمد آل 
اللجنـــة  اجتمـــاع  مؤخـــرا  خليفـــة 
آســـيا  لبطولـــة  العليـــا  المنظمـــة 
لمنتخبات الكرة الطائرة تحت سن 
20 عاما، في نســـختها 21 والمقرر 
إقامتهـــا بمجمـــع صـــاالت عيســـى 
بن راشـــد في الفتـــرة من 22 حتى 
29 اغســـطس المقبل بمشاركة 18 
منتخبا آســـيويا، وذلـــك عبر تقنية 
االتصـــال المرئي بحضـــور أعضاء 
اللجنة وممثلي الوزارات والهيئات 
أجـــل  مـــن  وذلـــك  الحكوميـــة، 
الوقـــوف علـــى آخـــر المســـتجدات 
باحتضـــان  المتلعقـــة  والتطـــورات 
لالســـتحقاق  الغاليـــة  مملكتنـــا 
اآلســـيوي، ورســـم خارطة الطريق 
للفترة المقبلة التي تســـبق انطالق 

المنافســـات رســـميا، والتي تضمن 
واالســـتعداد  الجيـــد  التحضيـــر 
التـــام الحتضـــان منتخبـــات القارة 
الصفراء، مشيدا في الوقت نفسه 
بالخبـــرات التنظيمية الكبيرة التي 
يتمتع بها أعضـــاء اللجنة المنظمة 
العليـــا وممثلي الوزارات والهيئات 
الحكومية وتعاطيهم اإليجابي مع 
أهميـــة البطولة بهـــذا الحجم على 

الساحة اآلسيوية.
  وتطلـــع الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد 

االســـتحقاق  بإخـــراج  خليفـــة  آل 
اآلســـيوي بالصـــورة الالئقـــة التـــي 
الغاليـــة  مملكتنـــا  تطـــور  تعكـــس 
الحضـــاري، مؤكـــدا أهميـــة العمـــل 
اللجنـــة  أعضـــاء  بيـــن  الجماعـــي 
المنظمـــة وبـــروح الفريـــق الواحد، 
وبـــذل جهود أكبر مـــن أجل إنجاح 
وإظهـــار البطولة بالشـــكل المتميز 
الـــذي يعـــزز مـــن قـــدرة البحريـــن 
فـــي اســـتضافة ألكبـــر  األحـــداث 
الرياضية، مشيدا في الوقت نفسه 

بالدعـــم الكبير والالمحـــدود الذي 
يحظى به اتحـــاد الطائرة من قبل 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة، واللجنة 
األولمبية البحرينية برئاســـة سمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
حيث أصبحتا شـــريكين أساسيين 

في كل نجاحات االتحاد.

االتحاد  البحريني  للكرة  الطائرة

 علي بن محمد 

تتويج مسابقة الجودو

رمضان بمنافسات وزن 66 للجودو

تتويج مسابقة الشوزن سكيت

منافسات الجودو

حاكم السردي

احتفال وفد الرماية بالبرونزية

مريم حساني تحتفل بالبرونزية

منافسات الرماية للسيدات

فيصل كانو يتابع منافسات الجودو
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بنا

اســـتقبل وزير شـــؤون اإلعالم رمزان 
النعيمـــي، الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
العامـــة للرياضـــة عبدالرحمن عســـكر، 
وثمـــن وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم خـــالل 
اللقـــاء توجيهات النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة ســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  الشـــيخ خالـــد 

بشـــأن وضع الخطط الالزمـــة لتطوير 
اإلعـــالم الرياضي، في ســـبيل تحقيق 
المزيد من الرفعـــة والتقدم واالزدهار 

للرياضة البحرينية.
وتم خالل اللقاء استعراض سبل تعزيز 
التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة 
مـــن أجـــل وضـــع الخطـــط المشـــتركة 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن النجاحـــات في 

الرياضيـــة،  اإلعالميـــة  التغطيـــات 
كمـــا تـــم التأكيـــد علـــى أهميـــة تطوير 
التغطيـــة اإلعالمية الالزمـــة لمختلف 
الفعاليـــات واألحـــداث الرياضيـــة في 
مملكـــة البحرين ومشـــاركة منتخباتنا 
الوطنيـــة في الخـــارج، وتقديم الدعم 
بمـــا  البحرينيـــة،  للرياضـــة  اإلعالمـــي 

يحقق األهداف المنشودة.

 استعراض سبل التعاون 
بين “اإلعالم” و“هيئة الرياضة”

من اللقاء

أحمد بن علي

تمار الوطيرمضان فوق منصة التتويجمريم حساني متوجة بالبرونز
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أعلنـــت »طلبات البحرين« الشـــركة التقنية 
الرائدة محلًيا وإقليمًيا في قطاع توصيل 
الطعـــام والتجارة الســـريعة، عـــن تكريمها 
خمســـين ســـائًقا كانـــوا األفضل فـــي فترة 
 50 وإهدائهـــم  المبـــارك  األضحـــى  عيـــد 
ســـبيكة ذهبـــا.  وكرمت طلبات 50 ســـائًقا 
كانـــوا هم أكثر الســـائقين توصيًل لطلبات 
الزبائـــن خـــلل أيـــام العيد الثلثـــة، حيث 
تم األخذ باالعتبار تقييم الزبائن وســـرعة 
بالقوانيـــن  وااللتـــزام  الطلـــب  توصيـــل 
المروريـــة.  ويأتـــي هـــذا التكريـــم ضمـــن 
أفضـــل  لتوفيـــر  »طلبـــات«  اســـتراتيجية 
الخدمـــات لعملئها وتكريم المتميزين من 
الموظفيـــن والســـائقين بالشـــركة؛ لضمان 
بيئـــة عمـــل مثاليـــة. وقـــد ســـبق أن قامت 
فـــي  األميـــز  الســـائقين  بتكريـــم  الشـــركة 

عيـــد الفطـــر، والســـائقين المميزيـــن خلل 
عـــام 2021.  من جانبـــه، صرح مؤيد عقل 
المدير التنفيذي لطلبات البحرين قائًل “إن 
هذه المبادرة تأتـــي ضمن حزمة مبادرات 
تقوم بها الشـــركة لتكريـــم “أبطالها” الذين 
مميـــزة  تقديـــم خدمـــة  علـــى  يحرصـــون 
خـــلل  تضحياتهـــم  إن  حيـــث  للعمـــلء، 
فتـــرة عيـــد األضحى المبـــارك محل تقدير 
وامتنـــان، وتكريمهـــم يعـــد دافًعـــا رئيســـا 

لتقديم المزيد من الخدمات المتميزة”. 
كمـــا عّبر الســـائق محمـــد عبدالقـــادر، أحد 
الســـائقين المكرميـــن، عن ســـعادته البالغة 
بهذا التكريم قائلً: “أتوجه بالشكر الجزيل 
لشـــركة طلبات لتكريمها لنا، حيث إن ذلك 
قد زرع البســـمة علـــى وجوهنـــا، ويعطينا 

الدافع لتقديم األفضل لعملء طلبات”. 

“طلبات” تكرم أفضل 50 سائًقا 
خالل عطلة عيد األضحى

االستفادة من خبرة “ابيكورب” لتطوير مبادرات مستقبل الطاقة بالمملكة

“القابضة للنفط” تعزز تعاونها مع “العربية لالستثمارات البترولية”
وقعـــت كل مـــن الشـــركة القابضـــة 
العربيـــة  والشـــركة  والغـــاز  للنفـــط 
للســـتثمارات البترولية “ابيكورب” 
بهـــدف  مشـــتركة؛  تفاهـــم  مذكـــرة 
تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين. 
وبموجب هذه المذكرة، ستســـتفيد 
الشـــركة القابضة للنفـــط والغاز من 
خبـــرة شـــركة “ابيكـــورب” بصفتهـــا 
شريكا داعما لقطاع الطاقة العربي، 
المبـــادرات  لدعـــم وتطويـــر  وذلـــك 
والمشـــاريع االستراتيجية الجديدة 
ذات األثـــر المحـــوري في مســـتقبل 
قطـــاع الطاقـــة فـــي البحريـــن. كمـــا 
بيـــن  المبرمـــة  االتفاقيـــة  ســـتتيح 
الجانبين تبادل الخبرات ومناقشـــة 
أفضل الممارسات المتبعة في عدد 
من المجـــاالت، بما في ذلك جوانب 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الحوكمـــة 
بجانـــب   ،)ESG( والمؤسســـية 
المؤسســـية،  االســـتدامة  مبـــادرات 

والتمويل األخضر.
وقام الرئيـــس التنفيذي للمجموعة 
في الشـــركة القابضة للنفـــط والغاز 
المذكـــرة،  بتوقيـــع  تومـــاس  مـــارك 
إلـــى جانـــب خالـــد بـــن علـــي الرويغ 
لــــ “ابيكـــورب”.  الرئيـــس التنفيـــذي 
كما شـــهدت مراســـم توقيـــع مذكرة 
التفاهـــم حضور كل من وزير النفط 
والبيئـــة، المبعوث الخاص لشـــؤون 
إدارة   مجلـــس  وعضـــو  المنـــاخ، 
والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة 
محمـــد بـــن دينـــة، ورئيـــس مجلس 
إدارة “ابيكـــورب” عابـــد الســـعدون، 
باإلضافة إلـــى حضور عدٍد من كبار 

المسؤولين من الطرفين.
وتعليًقـــا على هذه الشـــراكة، صرح 
بـــن دينـــه قائـــلً: “إنـــه لمـــن دواعي 
اعتزازنـــا أن نشـــهد هـــذه الشـــراكة 
التي يتمحور هدفها في دفع عجلة 
التقـــدم فـــي قطاع الطاقـــة العربي. 
كمـــا ونشـــيد بأهمية هذه الشـــراكة 
في إتاحة تبادل الخبرات بما يدعم 

التطلعـــات الوطنيـــة. وقـــد خطـــت 
نحـــو  حثيثـــة  خطـــوات  المملكـــة 
تطويـــر القطاع النفطي مع الحرص 
على العمل بمســـؤولية تجاه البيئة، 
عبـــر تبني خطـــط ومبـــادرات إزالة 
الكربـــون، حيـــث يأتي ذلـــك امتثاالً 
لتوجيهـــات صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس 
مجلـــس الـــوزراء خـــلل مشـــاركته 
فـــي المؤتمـــر الســـادس والعشـــرين 
التفاقيـــة األمم المتحـــدة اإلطارية 
 ،”COP26“ المنـــاخ  تغيـــر  بشـــأن 
وتماشـــًيا مع أهداف األمم المتحدة 
للتنميـــة المســـتدامة. ونظرًا للخبرة 
الواسعة التي تتمتع بها “ابيكورب”، 
فإنـــه مـــن المتوقـــع أن تســـهم هذه 
الشـــراكة في تسريع عملية التحول 
للطاقـــة المســـؤولة، واعتمـــاد ركائز 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الحوكمـــة 

والمؤسسية في المملكة”. 
مـــن جانـــب آخر، صـــرح الســـعدون 
فـــي  مهمتنـــا  “تتمحـــور  قائـــلً: 
المساهمة بدورنا في تنمية وتعزيز 
وقطـــاع  بتـــرول  قطـــاع  مـــن  كل 
الطاقـــة العربـــي. وال يتـــم ذلـــك إال 

عبـــر االســـتثمار وتقديـــم الخدمات 
االستشارية وتوفير الحلول المالية 
لطاقة المستقبل. وإنما يشهد إبرام 
المتواصـــل  دعمنـــا  المذكـــرة  هـــذه 
وتركيزنـــا الدائـــم على دعـــم قطاع 
الطاقـــة العربـــي فـــي رحلـــة انتقاله 
نحـــو الطاقة المســـؤولة، بمـــا يمّكن 
تطلعـــات  ويســـاند  العاملـــة  القـــوى 
التنمية االجتماعية واالقتصادية”. 
مـــن جهته، صـــرح تومـــاس: “نفخر 
مشـــترك  تعـــاون  فـــي  نكـــون  بـــأن 
المذكـــرة  هـــذه  توقيـــع  بموجـــب 
مـــع شـــركة مرموقـــة ورائـــدة مثـــل 
“ابيكورب”. ومن المؤمل أن تســـهم 
هذه الشـــراكة في فتح المجال بين 
الجانبين لتبادل المعارف والخبرات 
التـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز مســـتقبل 
إلـــى  البحرينـــي،  النفطـــي  القطـــاع 
جانـــب تمكيننـــا من تنفيذ مشـــاريع 
مـــع  تتماشـــى  مســـتقبلية إضافيـــة 
الرؤية االقتصاديـــة 2030. ونتطلع 
لتطوير وتنمية قطاع النفط والغاز 
فـــي المملكـــة، عبر تبني ممارســـات 
بالطاقـــة،  للتـــزود  اســـتدامة  أكثـــر 
ومواصلـــة مســـاعينا الموّجهة نحو 
اعتماد ســـبل أكثر كفاءة الستغلل 

مصادر الطاقة البديلة في المملكة”. 
“بصفتنـــا  الرويـــغ:  بـــدوره  وعلـــق 
مؤسســـة مالية متعـــددة األطراف، 
بخبرتهـــا  المنطقـــة  فـــي  ومتفـــردة 
الواســـعة في مجـــال توفير الحلول 
الماليـــة للطاقة المســـتدامة، يســـرنا 
في “ابيكورب” أن نكون في تعاون 
مشترك مع الشـــركة القابضة للنفط 
والغـــاز. ونطمـــح عبر هذه الشـــراكة 
االســـتراتيجية  مبادراتهـــا  لدعـــم 
تعزيـــز  فـــي  المحـــوري  لدورهـــا 
مســـتقبل قطاع الطاقـــة البحريني. 
كمـــا نتطلع للعمل الجاد على تقديم 
االستشـــارات المالية بشأن مشاريع 
المســـتدامة،  الطاقـــة  ومبـــادرات 
وتوفيـــر التمويـــل الـــلزم لتنفيذها، 
إضافة إلى دعم هيكلية عمل فاعلة 
والغـــاز،  للنفـــط  القابضـــة  للشـــركة 
بما يدعـــم تعزيز ركائز وممارســـات 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الحوكمـــة 
محفظـــة  واســـتدامة  والمؤسســـية 
شـــركاتها. ونحن على ثقة بأن هذه 
الشـــراكة ستسهم أيًضا في ترسيخ 
مكانـــة “ابيكـــورب” بصفتهـــا ممـــّوال 
أساســـيا لمشـــاريع مهمة ذات تأثير 

بالغ”.

كلية الهندسة في “العلوم التطبيقية” تطرح برنامجين جديدين

تعيين المانع رئيسا تنفيذيا لشركة الجنوب للسياحة

بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية

لوضعها على خريطة الخدمات اللوجستية اإلقليمية

أكـــد القائـــم بأعمـــال نائب عميـــد كلية 
الهندســـة في جامعة العلوم التطبيقية 
الجامعـــة  رؤيـــة  أن  عـــواد  مـــروان 
الهندســـة  كليـــة  برامـــج  طـــرح  فـــي 
ســـاوث  لنـــدن  جامعـــة  مـــع  بالتعـــاون 
بانـــك البريطانيـــة جـــاءت متوافقة مع 
اســـتراتيجية مجلـــس التعليـــم العالي 
والتوجـــه العالمـــي فـــي التركيـــز علـــى 
دارســـات العلوم، والتقنية، والهندســـة، 
بـــاب  أن  إلـــى  مشـــيًرا  والرياضيـــات، 
للطلبـــة  مفتـــوح  والتســـجيل  القبـــول 
الراغبين بالدراســـة في كلية الهندسة، 
فـــي الفصل الدراســـي األول مـــن العام 
خصوصـــا   ،2022/2023 األكاديمـــي 
برنامجيـــن  طرحـــت  الكليـــة  وأن 
جديديـــن فـــي بكالوريـــوس الهندســـة 
الميكانيكيـــة، وبكالوريـــوس الهندســـة 

الكهربائية واإللكترونية، باإلضافة إلى 
تخصصات الهندسة المدنية والهندسة 
الجامعـــة  خرجـــت  التـــي  المعماريـــة 

الدفعة األولى من طلبتها هذا العام.
وأوضح عـــواد أن البرامـــج األكاديمية 
تهـــدف لتنويـــع االختصاصـــات وخلـــق 
قـــدرات جديـــدة تلقي بظـــلل إيجابي 
على ســـوق العمل والعمليـــة التعليمية 
مًعـــا، تماشـــًيا مـــع خطـــوات الجامعـــة 
للتوجه نحو العالمية من خلل التعاون 
مـــع جامعات دوليـــة ذات ثقل ومكانة، 
لتطوير الجامعة علمًيا وبحثًيا، خاصة 
التـــي  اإلنجـــازات  سلســـلة  ظـــل  فـــي 
حققتهـــا الجامعـــة بتصنيفهـــا المتميـــز 
واإلقليمـــي  المحلـــي  المســـتوى  علـــى 
والعالمي بالتصنيفات العالمية، إضافة 
إلـــى حصولهـــا علـــى االعتمـــاد الدولـــي 

لوكالـــة ضمـــان جـــودة التعليـــم العالي 
كافـــة  )QAA(، واســـتيفاء  البريطانيـــة 
برامجهـــا األكاديميـــة لمتطلبـــات هيئة 
جودة التعليم والتدريب في البحرين.

ونـــوه القائـــم بأعمال نائـــب العميد إلى 
أن جميـــع الطلبـــة الذيـــن سيســـجلون 
األول  الدراســـي  للفصـــل  الكليـــة  فـــي 
علـــى  ســـيحصلون   ،2022/2023

علـــى   %  30 قيمتهـــا  خصـــم  نســـبة 
الســـنة الدراســـية األولـــى، كمـــا ســـيتم 
إعفـــاء جميع الطلبة الذي سيســـجلون 
 2022 أغســـطس  شـــهر  قبـــل  بالكليـــة 
مـــن رســـوم التســـجيل، مشـــيًرا إلى أن 
الجامعـــة تقـــدم لطلبتهـــا مجموعة من 
أثنـــاء  تســـاعدهم  التـــي  التســـهيلت 
المرونـــة  خـــلل  مـــن  الدراســـة  فتـــرة 
وقـــدرة  األقســـاط  دفـــع  عمليـــة  فـــي 
الطالـــب علـــى دفع رســـومه الدراســـية 
علـــى مجموعـــة دفعات ميســـرة خلل 
الفصل الدراسي الواحد، والخصومات 
للطلبـــة المتفوقين في الثانوية العامة، 
باألخـــوة  الخاصـــة  والخصومـــات 
والخصومـــات  بالجامعـــة،  الدارســـين 
الخاصة بالرياضيين، والمنح الدراسية 
التـــي يقدمهـــا صنـــدوق دعـــم الطالـــب 

مـــن  والمتفوقيـــن  المتعثريـــن  للطلبـــة 
مختلـــف فئـــات المجتمع بنســـب تصل 

إلى 100 %.
التطبيقيـــة  العلـــوم  أن جامعـــة  يذكـــر 
خدمـــة  أفضـــل  تقديـــم  إلـــى  تســـعى 
تعليمية لطلبتها، حيث تعمل باستمرار 
المســـتجدات  أحـــدث  مواكبـــة  علـــى 
فـــي مجـــال التعليـــم العالـــي وتطويـــر 
بمـــا  األكاديميـــة  برامجهـــا  وتحديـــث 
العالميـــة  التطـــورات  مـــع  يتماشـــى 
المحليـــة  العمـــل  ســـوق  واحتياجـــات 
والمنطقـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن 
علـــى  دوًمـــا  تحـــرص  الجامعـــة  إدارة 
مـــد جســـور التواصـــل مـــع الجامعـــات 
والمؤسســـات األكاديمية ذات الســـمعة 
علـــى  والمرموقـــة  المتميـــزة  العلميـــة 

المستوى العالمي.

إحـــدى  للســـياحة،  الجنـــوب  شـــركة  أعلنـــت 
شـــركات مجموعة ممتلكات البحرين القابضة 
“ممتلـــكات”، عـــن تعيين يوســـف المانع رئيًســـا 
تنفيذًيا جديًدا للشـــركة، حيث سيتولى قيادة 
الشـــركة وتنفيذ اســـتراتيجية طموحة لتعزيز 
الخدمـــات المقدمة لمواكبة متطلبات الســـوق 
المتناميـــة، إضافـــة إلـــى وضـــع الشـــركة علـــى 

خريطة الخدمات اللوجستية اإلقليمية.
وقال ممثل شـــركة ممتلـــكات ورئيس مجلس 
إدارة شـــركة الجنوب للسياحة أحمد جناحي: 
“ينبع تعيين المهندس يوسف المانع من إيماننا 
بالخبـــرات الوطنيـــة وقـــدرة الـــكادر البحريني 
علـــى إدارة الشـــركة، وتـــم اختيـــار المهنـــدس 
الواســـعة  بنـــاًء علـــى خبرتـــه  المانـــع  يوســـف 
ومهاراتـــه اإلداريـــة فـــي القطـــاع اللوجســـتي 
والتي ستساهم بشكل كبير في تطوير أعمال 
الشـــركة مـــن خلل تنفيـــذ خطة اســـتراتيجية 

طموحـــة؛ بهـــدف تحقيـــق األهـــداف المرجوة 
وتعزيـــز مكانة البحريـــن إقليمًيا كوجهة رائدة 
في مجال الخدمات اللوجستية وحلول النقل 

البحري”.
مـــن جانبـــه، قـــال المهندس يوســـف المانع: 

امتنانـــي وتقديـــري  عـــن  أعـــرب  أن  “أود 
لرئيـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة علـــى 
الثقـــة التـــي منحونـــي إياها، كمـــا أتطلع 
قدًمـــا إلـــى العمـــل عـــن كثـــب مـــع فريق 

اإلدارة التنفيذيـــة والموظفيـــن إلحـــداث 
الشـــركة  عمليـــات  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة 

وخدماتهـــا لتصبـــح رائـــدة محلًيا 
تقديـــم  فـــي  وإقليمًيـــا 

اللوجســـتية  الخدمـــات 
وحلـــول النقـــل البحري 
القطـــاع  هـــذا  لتطويـــر 
والمســـاهمة في  المهم 

االقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية 2030 
للمملكة”.

يحمل يوســـف المانع درجة البكالوريوس في 
الصناعيـــة  الهندســـة 

مـــن جامعة 

الملك عبدالعزيز في جدة في المملكة العربية 
الســـعودية ويتمتـــع بخبرة تمتـــد ألكثر من 14 
عاما فـــي قطاع الخدمات اللوجســـتية، حيث 
بـــدأ حياتـــه المهنية في شـــركة نفط 
البحريـــن )بابكو(، ليشـــغل بعدها 
منصب مدير الشحن في الشركة 
وإصـــلح  لبنـــاء  العربيـــة 
الســـفن )أســـري(، كما شغل 
منصـــب الرئيـــس التنفيذي 
اللوجســـتية  كانـــو  لشـــركة 
بـــن  يوســـف  مجموعـــة  فـــي 
أحمـــد كانـــو ليصبـــح أصغـــر 
تعينـــه  تنفيـــذي  رئيـــس 

المجموعة إقليمًيا. 
شـــركة  تأسســـت 
للســـياحة،  الجنـــوب 
وهي إحدى شركات 

مجموعـــة ممتلـــكات القابضة “ممتلـــكات”، في 
عـــام 2000، وتعـــد مـــن الشـــركات الرائـــدة في 
قطـــاع النقـــل البحري الســـياحي واللوجســـتي 
فـــي البحريـــن، حيـــث تمتلـــك أكبـــر أســـطول 
تجـــاري للنقـــل البحـــري فـــي المملكـــة، وتعمل 
الشـــركة على نقل الركاب من وإلى جزر حوار، 
كمـــا تتولى عمليات تحميل وتفريغ الشـــحنات 
مـــن علـــى الســـفن في جميـــع الميـــاه اإلقليمية 

للمملكة. 
يقع المقر الرئيســـي للشـــركة في الدور، وتقدم 
خدمات أشمل للقطاع الحكومي والخاص، بما 
فـــي ذلك قـــوة دفاع البحرين وهيئـــة الكهرباء 
والمـــاء وفنـــدق شـــاطئ حـــوار وغيرهـــا مـــن 
الشـــركات الرائـــدة فـــي المملكة. وتدير شـــركة 
الجنـــوب للســـياحة مرافـــئ وموانـــئ عدة في 
البحريـــن مثل فشـــت الجـــارم وحـــوار والدور 

وكورنيش المارينا ومرفأ مشروع سعادة.
يوسف المانعأحمد جناحي



أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة حرص 
مملكـــة البحرين مواصلـــة تنفيذ أولويات 
االقتصـــادي،  التعافـــي  خطـــة  وبرامـــج 
واالســـتمرار في تبني المبادرات لتحقيق 
التـــوازن  لبرنامـــج  المرســـومة  األهـــداف 
المالي، وذلك عبر توحيد الجهود لتسريع 
وتيـــرة اإلنجـــاز وفـــق أعلـــى مســـتويات 
الجـــودة بما يســـهم في الوصـــول للنتائج 
المنشودة التي تنعكس آثارها على تعزيز 
نمـــو االقتصـــاد الوطني ويحقـــق أهداف 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ومتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة.
ونـــّوه الوزير بالمؤشـــرات اإليجابية التي 
بـــدأت تتحقـــق فـــي مختلـــف القطاعـــات 
التعافـــي  خطـــة  اســـتهدفتها  التـــي 
االقتصـــادي، بما يحقـــق النتائج المرجوة 
فـــي تعزيـــز مســـارات التنميـــة المختلفـــة 
وينعكـــس علـــى تحقيـــق الخيـــر والنمـــاء 

للوطن والمواطنين.
وأشـــار وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
إلـــى أن النتائـــج األوليـــة لإلقفـــال نصـــف 
الســـنوي للـــوزارات والجهـــات الحكومية 
المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2022 جـــاءت 
مواصلـــة  علـــى  المملكـــة  قـــدرة  لتؤكـــد 
التقـــدم نحـــو البنـــاء علـــى مـــا تحقق من 
منجـــزات مالية واقتصاديـــة. وأوضحت 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي أنـــه 

نصـــف  لإلقفـــال  األوليـــة  للنتائـــج  وفقـــًا 
الســـنوي للـــوزارات والجهـــات الحكومية 
للفتـــرة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2022، 
فإن إجمالـــي اإليرادات الفعلية المحصلة 
بلغـــت 1698 مليـــون دينـــار، بزيادة تصل 
إلى 52 % مقارنة بالنتائج نصف السنوية 
للســـنة المالية السابقة 2021، ويعود ذلك 
إلـــى االلتـــزام ببرنامـــج التـــوازن المالـــي، 
وإلـــى ارتفاع أســـعار النفط في األســـواق 
ارتفـــاع  إلـــى  بالتالـــي  مـــا أدى  العالميـــة، 
اإليـــرادات النفطيـــة المحصلة بنســـبة 50 
%، إضافـــة إلـــى ارتفـــاع اإليـــرادات غير 
بنفـــس  57 % مقارنـــة  بنســـبة  النفطيـــة 
الفترة للسنة المالية 2021، نتيجة تحسن 
نمو النشاط االقتصادي على المستويات 
العالميـــة واإلقليميـــة والمحليـــة، إضافـــة 
إلى إبقاء مســـتويات الصرف وفق ما هو 
مرصـــود لهـــا بالميزانية العامـــة مما حقق 

وفًرا بلـــغ 33 مليون دينار، والذي ســـاهم 
في تقليل االحتياجات التمويلية لســـداد 
الســـندات الدولية للدين العام، والتي من 
ضمنها سندات بقيمة 1.5 مليار دوالر بما 
يعـــادل 565 مليـــون دينـــار تم تســـديدها 
حتى شـــهر يوليو الماضـــي. وفيما يخص 
المصروفـــات العامـــة، فقـــد بلـــغ إجمالـــي 
المصروفـــات الفعليـــة في نتائـــج اإلقفال 

نصـــف الســـنوي 1665 مليون دينـــار، من 
خـــالل إبقاء مســـتويات الصـــرف وفق ما 
هو مرصود لهـــا بالميزانية العامة، إذ إنها 
انخفضت بنســـبة 9 % مقارنة بتقديرات 
الميزانيـــة لنصـــف الســـنة، فيمـــا ســـجلت 
ارتفاعًا طفيفًا بنســـبة قدرها 2 % مقارنة 
بنتائـــج تنفيـــذ الميزانيـــة نصف الســـنوي 

للسنة المالية 2021.

أعلـــن صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” بالتعاون 
مـــع شـــركة ممتلكات عن تدريـــب عدد من 
فـــي  المتخصصيـــن  البحرينييـــن،  الطلبـــة 
مجال الهندسة، والفائزين بفرصة تدريبية 
إنترناشـــونال،  درايـــف  بـــرو  شـــركة  فـــي 
وهـــي إحـــدى شـــركات محفظـــة ممتلكات 
أبـــرز  أحـــد  تعتبـــر  والتـــي  االســـتثمارية 
ســـيارات  فـــي مجـــال تصنيـــع  الشـــركات 
إدارتهـــا  إلـــى  باإلضافـــة  الرالـــي  ســـباق 
لفريـــق البحريـــن ريد إكســـتريم لســـباقات 
الرالي. وتم اختيـــار الطلبة بعد اجتيازهم 
سلســـلة من التقييمات التي عقدتها شركة 
إنترناشـــونال  درايـــف  وبـــرو  ممتلـــكات 
فـــي عدد مـــن جامعـــات المملكـــة كجامعة 
البحرين، وجامعـــة “بوليتكنيك البحرين”، 
األميركيـــة  الجامعـــة  إلـــى  باإلضافـــة 

بالبحرين.  
ويعتبـــر هـــذا البرنامـــج التدريبـــي جـــزًءا 
مـــن مبـــادرات تمكيـــن والمندرجـــة ضمـــن 
برنامـــج التدريب العملـــي العالمي الهادف 
إلـــى توفير فـــرص تدريبيـــة نوعية، وذلك 
لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية وتســـريع 
تطورهـــم المهني من خالل إقامة الروابط 
مع الشركات متعددة الجنسيات، ما يسهم 
فـــي ســـد فجـــوة المهـــارات المطلوبـــة في 
الســـوق انطالًقـــا مـــن أحد أهـــداف تمكين 

الرئيســـة فـــي جعـــل المواطـــن البحرينـــي 
الخيار األول للتوظيف في سوق العمل. 

وخـــالل الدورة التدريبيـــة التي تم عقدها 
فـــي مقـــر عمليـــات الشـــركة فـــي المملكـــة 
المتحـــدة والتـــي امتـــدت إلـــى 4 أســـابيع، 
فـــي صناعـــة  المتدربـــون  الطلبـــة  ســـاهم 
هيـــكل ســـيارة الرالـــي الرياضيـــة بشـــكل 
احترافـــي والـــذي ســـيتم اســـتخدامه في 
بطولة العالم للراليـــات الصحراوية المقرر 
إقامتها في إسبانيا والمغرب والسعودية. 
كمـــا تم إطـــالع الطلبة بشـــكل دوري على 
عـــن طريـــق  للســـباقات  التنظيـــم  عمليـــة 
إدراجهـــم فـــي اإلجتماعـــات الدوريـــة مـــع 

الفريق المنظم.
مـــن جانبـــه، أكد خالـــد الرميحـــي الرئيس 
التنفيذي لممتلكات ورئيس مجلس إدارة 
شركة برو درايف إنترناشونال أهمية هذا 
التعاون المشـــترك من أجل إعداد الكوادر 
الوطنيـــة في مجال الهندســـة بشـــكل عام 
ومجال تصميم وصناعة ســـيارات السباق 
تعزيـــز  فـــي  يســـاهم  والـــذي  خصوصـــا، 
القطاعـــات الهندســـية واالقتصاديـــة فـــي 

مملكة البحرين. 
وأضاف “يأتي هذا التعاون مع تمكين من 
منطلـــق حرص شـــركة ممتلـــكات البحرين 
على مواصلة المساهمة في تنمية وتعزيز 

مـــن خـــالل شـــركات  الوطنـــي  االقتصـــاد 
المحفظـــة االســـتثمارية التي تســـاهم في 
أهـــم القطاعـــات االقتصادية فـــي المملكة 
ألـــف فرصـــة   12 عـــن  يفـــوق  مـــا  وتوفـــر 
عمـــل متخصصـــة فـــي مملكـــة البحريـــن. 
وتكمـــن أهميـــة هـــذه المبـــادرة بالتعـــاون 
مع بـــرو درايف إنترناشـــونال وهي إحدى 
فـــي  االســـتثمارية،  محفظتنـــا  شـــركات 
منـــح الطلبـــة فرصـــة تدريبية فريـــدة من 
الدوليـــة  بالخبـــرات  يميزهـــم  مـــا  نوعهـــا، 
التـــي ســـيحصلون عليهـــا علـــى يـــد أبـــرع 
المتخصصيـــن مـــن ذوي الخبـــرة العمليـــة 
الطويلـــة وهـــو مـــا سيســـاهم بـــدوره فـــي 
تعزيـــز خبـــرات الكـــوادر المحليـــة في هذا 

المجال”.
وأشـــادت مها مفيز القائم بأعمال الرئيس 
“تمكيـــن”  العمـــل  لصنـــدوق  التنفيـــذي 
بأهميـــة هـــذه الفـــرص التدريبيـــة النوعية 
والمتخصصـــة في مجاالت واعدة كمجال 
صناعة سيارات سباق الرالي، والتي تعتبر 
أحـــد أهـــم األنشـــطة الرياضيـــة العالميـــة 
بمنطقـــة  األخيـــرة  اآلونـــة  فـــي  والناميـــة 
الشـــرق األوسط. وأكدت “إن منح الكوادر 
المهـــارات  الكتســـاب  الفرصـــة  الوطنيـــة 
المتخصصـــة علـــى أيـــدي خبـــراء دوليين 
لهـــو أمر فـــي غاية األهمية، حيث يســـاهم 

بشـــكل كبيـــر فـــي صقـــل مهاراتهـــم التـــي 
تمنحهـــم فرصـــة الحصول علـــى الخبرات 
الدوليـــة مما يعزز حصولهـــم على وظائف 
مرموقـــة فـــي المســـتقبل وتجعلهـــم أكثـــر 
قدرة على المنافسة محليا ودوليا، والذي 
يتماشـــى مع أهـــداف صنـــدوق العمل في 
جعـــل المواطـــن البحرينـــي الخيـــار األول 

للتوظيف”.
الرئيـــس  ريتشـــاردز،  ديفيـــد  أعـــرب  كمـــا 
التنفيذي لشركة برو درايف انترناشيونال، 
عـــن ســـعادته بهذا التعـــاون، حيـــث صّرح 
قائال “نحن سعداء بتمكننا من تزويد طلبة 
الهندسة البحرينيين بفرصة اإلطالع على 
التقنيـــات التكنولوجيـــة المســـتخدمة من 

قبـــل فريق البحرين ريد إكســـتريم. حيث 
تمكـــن الطلبة خـــالل فتـــرة وجودهم معنا 
مـــن تعلـــم كيفيـــة إدارة وتصنيـــع ســـيارة 
فريـــق البحرين ريد إكســـتريم “برودرايف 
هانتر” استعداًدا ألقوى حدث رياضي في 

عالم سباق السيارات “رالي داكار”.
مـــن  أبوصقـــر  فريـــد  الطالـــب  وأعـــرب 
أحـــد  البحريـــن”  “بوليتكنيـــك  جامعـــة 
الطلبـــة المتدربين عن مدى اســـتفادته من 
البرنامـــج التدريبي، وأضـــاف قائالً: “كنت 
حريص على بذل أقصى جهد ممكن للفوز 
بمثـــل هذه الفرصة التدريبية، لذلك أعرب 
عـــن امتنانـــي لجميـــع القائميـــن علـــى هذا 
البرنامـــج ال ســـيما الشـــركة المســـتضيفة. 

ريـــد  البحريـــن  فريـــق  مـــع  الحضـــور  إن 
إكســـتريم هـــو بمثابـــة فرصـــة مذهلـــة لن 
تتكـــرر، تعلمـــت مـــن خاللها كل مـــا يتعلق 
بهندســـة رياضـــة الســـيارات بصـــورة أكثر 
احترافيـــة. حرصت خالل فتـــرة التدريب 
علـــى التعلـــم واالنضبـــاط، والـــذي انعكس 
بشـــكل مباشـــر على قدرتي في مســـاهمة 
فـــي تصميـــم الفرامـــل اليدويـــة للســـيارة 
Hunter Hypercar وذلك باالســـتفادة من 
توجيهـــات ومالحظـــات المدربيـــن طوال 

فترة التدريب”.
يذكـــر أن شـــركة برو درايف إنترناشـــونال 
هـــي إحـــدى شـــركات محفظـــة ممتلـــكات 
فـــي  تأسســـيها  تـــم  والتـــي  االســـتثمارية 
العـــام 2019 وتعمـــل فـــي مجـــال تطويـــر 
وتصنيع ســـيارات ســـباق الرالي وهندســـة 
الســـيارات باإلضافـــة إلـــى تقديـــم حلـــول 
تكنولوجيـــة في مجـــال صناعة هذا النوع 

من السيارات.
تأتـــي هـــذه المبـــادرات تماشـــًيا مـــع باقـــة 
البرامج الستة عشـــر التي أطلقتها تمكين 
التحـــول  جانـــب خطـــة  إلـــى  العـــام  هـــذا 
الشـــاملة والتـــي تركـــز على تحقيـــق تأثير 
أكبـــر في االقتصـــاد الوطني وبما يســـاهم 
في تحقيق األولويات الوطنية كجزء من 

خطة التعافي االقتصادي.

أطلقت شـــركة الخدمات المالية العربية 
AFS، الرائـــدة فـــي مجال تزويـــد حلول 
فـــي  الماليـــة  والخدمـــات  االتصـــاالت 
الشرق األوسط وإفريقيا، أمس محفظة 
شـــاملة  جديـــدة  رقميـــة  مدفوعـــات 
)BPay(، وستقدم مجموعة من العروض 
المتنوعـــة قريبـــا. BPay تملكـــه وتديره 
شركة AFS، وهو تطبيق مدفوعات آمن 
وسهل االســـتخدام ومميز ويعتبر جزءًا 
مـــن مبادرة على مســـتوى المملكة لجعل 
البحريـــن غيـــر نقدية وداعمـــة لمبادرات 

حكومة المملكة لدفع التحول الرقمي. 
ويمكن اســـتخدام BPay لشـــراء سلع أو 
خدمات، إلرسال األموال واستالمها من 
شخص آلخر )إرسال األموال عن طريق 
 My QR الرقم الشـــخصي، ورقـــم هاتف

code(، تخزيـــن األمـــوال لحيـــن الحاجة 
لهـــا، تخزيـــن بيانـــات االعتمـــاد لمختلف 
وتحويـــل  آمـــن  بشـــكل  الدفـــع  وســـائل 
األمـــوال رقمًيا )إرســـال األمـــوال دولًيا(، 
خدمـــات  واســـتخدام  الفواتيـــر،  دفـــع 
وبمـــرور  والمزيـــد.  المضافـــة  القيمـــة 
 AFS من BPay الوقت، لـــن تقدم خدمة
خدمـــات إضافية فحســـب، بل ســـتدعم 
واالجتماعـــي،  المالـــي  االندمـــاج  أيًضـــا 
حيـــث ســـتكون متاحـــة لجميـــع ســـكان 
المملكة، بما في ذلك أولئك الذين لديهم 
وصول محدود أو معدوم إلى الخدمات 

المصرفية.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وعلـــق 
“يســـعدنا  قائـــالً  ســـليمان  ســـامر   AFS
وهـــو  اليـــوم   BPay تطبيـــق  إطـــالق 

خصوًصـــا  مصمـــم  مدفوعـــات  تطبيـــق 
ليكـــون الخيـــار األول فـــي المدفوعـــات 
ويســـهل  الماليـــة.  والخدمـــات  الرقميـــة 
BPay المعامـــالت الرقميـــة بشـــكل آمـــن 
محلًيـــا وعالمًيـــا، بحيـــث يمكـــن لجميـــع 
المســـتهلكين والشـــركات المشـــاركة في 
تلبية احتياجاتهم اليومية، وفي الوقت 
المالـــي  الشـــمول  ويدعـــم  يعـــزز  نفســـه 
األوســـع فـــي جميع أنحـــاء المملكـــة. إن 
السرعة، السهولة والشفافية في خدمتنا 
الجديدة ســـيكون له صدى حقيقي لدى 

 .”BPay مستخدمي تطبيق
وتـــم دمج BPay مباشـــرة فـــي محطات 
أجهـــزة نقـــاط البيع باســـتخدام واجهات 
برمجـــة التطبيقـــات للتجـــار والشـــركات 
- لالســـتخدام الفعـــال والمريـــح. ويمكن 

لمســـتخدمي الهواتـــف الذكية تحميل 
BPay مـــن خـــالل متاجـــر تطبيقات 
إعـــداد  بمجـــرد   .)iOS أو   Google(
التطبيـــق، يمكـــن للمســـتخدمين نقل 

األمـــوال إلـــى حســـاب BPay الخـــاص 
.Benefit بهم عبر

بعـــد انتهـــاء التعـــاون بيـــن بتلكـــو و 
للمحفظـــة  الفعلـــي  واالنتهـــاء   AFS

الرقميـــة “bwallet”، ســـيتم نقل جميع 
العمالء الحاليين وأرصدة محافظهم 
 BPay تلقائًيا إلى حســـابات بطاقات
لجميـــع  ويمكـــن  مســـبًقا.  المدفوعـــة 

مســـتخدمي BPay الجدد تنزيل تطبيق 
AFS BPay بســـهولة من App Store أو 
Store Play وإكمـــال تســـجيلهم الرقمي 

في غضون دقائق قليلة.

اإليرادات الفعلية المحصلة ترتفع 52 % إلى 1698 مليون دينار

“تمكين” يدعم تدريب طلبة بحرينيين بهندسة السيارات مع “برو درايف إنترناشونال”

”BPay“ تطلق تطبيقها الجديد للمدفوعات الشاملة ”AFS“

وفق ملخص النتائج األولية لإلقفال نصف السنوي للعام 2022

في بادرة جديدة من نوعها وبالتعاون مع “ممتلكات”

”bwallet“ سيحل بديًل لتطبيق
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وزير المالية: االستمرار 
في تبني المبادرات 

لتحقيق األهداف 
المرسومة لبرنامج 

التوازن المالي

ارتفاع اإليرادات 
غير النفطية 

57 % لتحسن 
نمو النشاط 
االقتصادي

الشيخ سلمان بن خليفة



تطوير للبترولوزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

600
دينــار ألــف 

إلنتاج حفالت موسيقية بمسرح الدانة
“بابكو”: توريد هيدروكسيد الصوديوم بـ 4.6 مليون دينار
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إعداد: أمل الحامد

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

“تطويـــر”: 6.1 مليـــون دينـــار إلصـــاح واختبـــار الصمامـــات بأنواعهـــا المختلفـــة
ــي ــال ــم ــش ال الـــبـــحـــريـــن  ــارع  ــ ــش ــ ل ــة  ــي ــدس ــن ه ــارات  ــ ــش ــ ــت ــ الس مـــلـــيـــون   1.5
ديــنــار ألـــف   134.1 ـــ  ب عــامــلــة  قـــوى  لتوفير  ــات  ــدم خ تــشــتــري  ــاء”  ــرب ــه ــك “ال
ــار ــن دي ألـــف   161.5 بــــ  ــري  ــط ــي ــب ال ــع  ــدي ــب ال لمستشفى  ــة  ــل ــام ش ــة  ــان ــي ص

جلســـة  فـــي  شـــركات   5 تنافســـت 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
أمس على مناقصة لوزارة األشـــغال 
االستشـــارية  الخدمـــات  لتقديـــم 
الهندســـية )دراســـة الجدوى( لشارع 
البحرين الشـــمالي، وكان أقل عطاء 
لشـــركة االتحـــاد الهندســـي خطيب 
وعلمـــي بنحو 1.5 مليون دينار، في 
حيـــن بلـــغ أكبرها قرابـــة 3.4 مليون 

دينار.
فـــإن  المناقصـــة،  وصـــف  ووفـــق 
تنفيـــذ مشـــروع  تعتـــزم  الحكومـــة 
شـــارع البحريـــن الشـــمالي والطرق 
المســـاندة عبـــر شـــراكة القطاعيـــن 
العام والخاص للتســـريع من وتيرة 
االســـتثمارات على امتداد الساحل 
الشمالي، ولخلق فرص عمل جديدة 
فـــي المملكـــة. وكخطـــوة أولـــى في 
هذا المجال، تعتزم وزارة األشـــغال 
تعيين شـــركة استشـــارات هندسية 
ذي خبرة عالمية في مشاريع مماثلة 
إلعـــداد دراســـات الجـــدوى الفنيـــة 
إعـــداد  تتضمـــن  بحيـــث  الشـــاملة، 
والمخططـــات  متنوعـــة  دراســـات 
وتقديـــرات الكلفة الالزمـــة وتأمين 
للطـــرق  الضروريـــة  الموافقـــات 
العلويـــة  والجســـور  الســـريعة 
متعـــددة  والتقاطعـــات  والبحريـــة 
المستويات وأعمال الردم والحماية 

واالستصالح البحري.
وفتـــح المجلس مناقصتيـــن لوزارة 
األشـــغال، أولهما لمشروع بناء خط 
رئيســـي ذات ضغـــط عالـــي لمحطة 
الضـــخ )E4F( القائمـــة بالقـــرب مـــن 
شـــارع الـــزالق وطريق رقـــم 1650، 
وكان  شـــركات،   5 عليهـــا  تنافســـت 
أقل عطاء لمؤسسة عراد االنشائية 
بنحـــو 192.3 ألـــف دينـــار، والثانيـــة 
الشـــاملة  الصيانـــة  أعمـــال  لتنفيـــذ 
لمستشفى البديع البيطري تنافست 
عليهـــا 3 شـــركات، وكان أقـــل عطاء 
بنحـــو  للمقـــاوالت  الســـرايا  لشـــركة 

161.5 ألف دينار.
مناقصـــة   14 فتـــح  إجمـــاالً  وتـــم 
تابعة لـ 9 جهـــات حكومية بإجمالي 
64 عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم تعليق 3 
عطـــاءات تابعة لـ 3 مناقصات. وبلغ 
مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمـــة 

نحو 14.4 مليون دينار.

 قطاع النفط

وفتـــح المجلس مناقصتين لشـــركة 
نفط البحريـــن )بابكو(، أولهما إلبرام 
اتفاقية لمدة 5 ســـنوات مع إمكانية 
تمديـــد االتفاقية لـ 5 ســـنوات أخرى 
الصوديـــوم،  هيدروكســـيد  لتوريـــد 
تنافست عليها 7 شركات، وكان أقل 
عطـــاء لشـــركة مشـــاريع كوزمـــوس 
للتجارة بنحو 4.6 مليون دينار، في 
حيـــن بلـــغ أكبرها قرابـــة 9.1 مليون 
دينـــار، والثانية؛ لتوفيـــر عقد إيجار 
وصيانـــة لمـــدة 5 ســـنوات ألجهـــزة 
المراقبـــة  وأجهـــزة  الغـــاز  كشـــف 
الشـــخصية التابعة للشركة تنافست 
عليهـــا 7 شـــركات، وكان أقـــل عطاء 
االطفـــاء  لمعـــدات  ريـــدا  لشـــركة 
والتحكـــم بالمخاطـــر بنحـــو 450.5 

ألف دينار.
مناقصتيـــن  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
أولهمـــا  للبتـــرول،  تطويـــر  لشـــركة 
الصمامـــات  واختبـــار  إلصـــالح 
بأنواعهـــا المختلفـــة تنافســـت عليها 
6 شـــركات، وكان أقل عطاء لشركة 

الميكانيكيـــة  للخدمـــات  القابـــض 
الموثوقـــة بنحـــو 6.1 مليـــون دينار، 
والثانيـــة لتوفيـــر الميـــاه المتكاملـــة 
كجزء من برنامج التطوير الميداني 
تنافســـت  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
عليهـــا 5 شـــركات، وكان أقـــل عطاء 
لشـــركة مقـــاوالت الـــدور للحفريات 

والبناء بنحو 534.4 ألف دينار.

 مسرح الدانة

وفتـــح المجلـــس أيضـــًا مناقصتيـــن 
إلنتـــاج  أولهمـــا  الدانـــة،  لمســـرح 
الحفـــالت الموســـيقية للمســـرح في 
الفتـــرة ما بين عامي 2022 و2024، 
تقدمـــت إليهـــا شـــركة وحيـــدة هي 
شـــركة شـــوتيك لإلنتاج بقيمة 600 
ألـــف دينـــار، والثانيـــة إلنتـــاج ليـــزر 
ومؤثرات خاصة للمســـرح لألحداث 

القادمـــة فـــي المرحلة التي ســـتقام 
بيـــن عامي 2022 و2023 تنافســـت 
عليهـــا شـــركتان، وكان أقـــل عطـــاء 
لشـــركة فعاليات بقيمـــة 133.1 ألف 

دينار.
كما فتـــح المجلـــس مناقصـــة لهيئة 
لشـــراء خدمـــات  والمـــاء  الكهربـــاء 
لتوفيـــر قـــوى عاملـــة )6 أشـــخاص( 
لمـــدة عام واحـــد تنافســـت عليها 6 
شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء لمركـــز 
بنحـــو  للتكنولوجيـــا  يونيكـــورن 
ومناقصـــة  دينـــار،  ألـــف   134.1
لشـــركة ممتلـــكات البحرين القابضة 
البيئيـــة  اإلســـتراتيجية  لوضـــع 
واالجتماعيـــة والحوكمـــة )ESG( لــــ 
“ممتلكات” تقدمت إليها 5 شـــركات 
وتـــم تعليـــق عطـــاء أحدهـــا، وكان 
انـــد  مكنـــزي  لشـــركة  عطـــاء  أقـــل 

كومباني انك - البحرين بقيمة 440 
دينـــار، ومناقصـــة لـــوزارة اإلســـكان 
لترقيـــة  العمرانـــي  والتخطيـــط 
برنامـــج نظـــام الدوائـــر التلفزيونية 
إلـــى  الكمبيوتـــر  وأجهـــزة  المغلقـــة 
فـــي  للـــوزارة  الرئيســـي  المبنـــى 
تنافســـت  الدبلوماســـية،  المنطقـــة 
عليها 6 شـــركات وتـــم تعليق عطاء 
لشـــركة  أقـــل عطـــاء  أحدهـــا وكان 
)Security1( بنحو 21.9 ألف دينار.

 مقصف طيران الخليج

عـــالوة علـــى ذلـــك، فتـــح المجلـــس 
البحريـــن  مطـــار  لشـــركة  مناقصـــة 
لتقديم خدمات العالقات اإلعالمية 

 5 عليهـــا  تنافســـت  واالتصـــاالت 
شـــركات، وكان أقـــل عطاء لشـــركة 
أصداء للعالقـــات العامة بقيمة ألف 
طيـــران  لشـــركة  ومناقصـــة  دينـــار، 
مطعـــم  خدمـــات  لتقديـــم  الخليـــج 
لمقـــر الشـــركة تقدمـــت إليها شـــركة 
)Tea Club( بقيمة 750 دينارا، وتم 
تعليقـــه، ووفـــق وصـــف المناقصـــة، 
مســـاحة  لتأجيـــر  المناقصـــة  فـــإن 

فـــي  المقصـــف  خدمـــات  لتشـــغيل 
الرئيســـي  بالمقـــر  الخليـــج  طيـــران 
لمـــدة خمس ســـنوات، والذي يخدم 
أكثـــر من 2500 موظـــف دائم وزائر 
يـــزورون المبنى بشـــكل متكرر على 
أساس يومي، بما في ذلك الشركات 
األخـــرى داخل المقر الرئيســـي مثل 
شـــركة مطـــار البحريـــن وأكاديميـــة 

الخليج للطيران.

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصةاسم الجهة

وزارة األشغال

الخدمات االستشارية الهندسية )دراسة الجدوى( لشارع 
شركة اإلتحاد الهندسي خطيب وعلمي 5البحرين الشمالي

1,527,809.67فرع شركة أجنبية

3Saraya Contractors Co.161,460أعمال الصيانة الشاملة لمستشفى البديع البيطري

مشروع بناء خط رئيسي ذات ضغط عالي لمحطة الضخ 
E4F(5ARAD CONSTRUCTION EST.192,292.55( القائمة

شركة نفط البحرين 
)بابكو(

اتفاقية لمدة 5 سنوات+ 5 سنوات لتوريد هيدروكسيد 
7Cosmos Projects Trading4,605,392الصوديوم

توفير عقد إيجار وصيانة لمدة خمس سنوات ألجهزة 
 7REDA FIRE & HAZARDSكشف الغاز وأجهزة المراقبة الشخصية التابعة للشركة

CONTROL CO 420,452.44

تطوير للبترول
 GRIP Machinery & Reliability 6إصالح واختبار الصمامات بأنواعها المختلفة 

Services6,078,264

  5Al Door Excavation & Buildingتوفير المياه المتكاملة
Contracting Co.534,383.21

مسرح الدانة
600,000شركة شوتيك لإلنتاج1إنتاج الحفالت الموسيقية للمسرح

2FAALYAT133,100ليزر ومؤثرات خاصة للمسرح

وزارة اإلسكان 
والتخطيط 

العمراني

ترقية برنامج نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة 
الكمبيوتر إلى المبنى الرئيسي للوزارة في المنطقة 

الدبلوماسية
6Security121,894.40

هيئة الكهرباء 
134,090.88مركز يونيكورن للتكنلوجيا6شراء خدمات لتوفير قوى عاملةوالماء

شركة ممتلكات 
البحرين القابضة

وضع اإلستراتيجية البيئية واالجتماعية والحوكمة 
ESG(5McKinsey & Company Inc. - Bahrain440( للشركة

شركة مطار 
5Asdaa Public Relations1,000خدمات العالقات اإلعالمية واالتصاالتالبحرين

1Tea Club750تقديم خدمات مطعم لمقر شركة طيران الخليجطيران الخليج
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خاصة ألصحاب 
الحسابات ممن 
يملكون قراءة 

تمتد لـ 12 شهًرا

متوسط 
االستهالك 

الفعلي لفاتورة 
الكهرباء آلخر 

12 شهًرا

4.5 إلى 5 
% عوائد 

بورصة البحرين 
للمستثمرين

6 % نسب 
فائدة الصكوك 

المدرجة 
ببورصة البحرين 

ا  حاليًّ

توقعات 
بتجاوز 

نسب فائدة 
الصكوك        

% 6

الزميل علي الفردان محاورًا الجامع بقاعة التداول في بورصة البحرين

النظام الثابت لفواتير الكهرباء يستقطب المزيد من االستثمارات لالقتصاد
باستطاعة المشترك استرداد الفائض بنهاية الـ 12 شهًرا... الجامع:

رأى المستشــار االســتثماري أســامة معين أن أداء بورصة البحرين ســتكون منافســة لمعدالت فائدة البنوك، مشــيًرا إلى أنه 
تاريخًيا تتراوح العوائد المالية من البورصة سنوًيا ما بين 4.5 إلى 5 % والتي كانت أعلى من نسب الفائدة للبنوك، إذ كانت 

تبلغ 1 %، وحالًيا نسب الفائدة من الصكوك تبلغ 6 %.

صحيفـــة  برنامـــج  فـــي  معيـــن  وأوضـــح 
أرقـــام”  فـــي  “البحريـــن  األســـبوعي  “البـــاد” 
الـــذي يبـــث مباشـــرة من قاعـــة التـــداول في 
بورصـــة البحريـــن كل يـــوم أحـــد، أن ارتفـــاع 
الفائـــدة ســـيؤدي بشـــكل كبير التجـــاه بعض 
المســـتثمرين إلى األدوات االســـتثمارية ذات 
العوائد الثابتة والتي يتوقع أن ترتفع نســـب 
فائدتهـــا إلى أكثـــر من 6 %، مبيًنـــا أن هنالك 
3 أنـــواع لـــأدوات االســـتثمارية ذات العوائد 
الثابتـــة هـــي قصيـــرة ومتوســـطة وطويلـــة 
األمـــد للصكوك، وقد تتجاوز نســـبة الفائدة 6 
% للمدد األطول، والذي ســـيؤثر بشكل كبير 
على توجه بعض المستثمرين إلى االستثمار 
فيها. ووجه معين نصيحة للمســـتثمرين بأن 
أداء البورصـــة هذا العـــام لن يكون مماثا لما 
كان عليه قبل عامين، وســـيكون أفضل نظًرا 

الرتفاع أســـعار الفائدة الذي يؤثر على أسعار 
العديد من الشـــركات المدرجة في البورصة، 
ويؤدي بالتالـــي إلى ارتفاع ربحيتها وارتفاع 
توزيـــع األربـــاح، لـــذا فـــإن توزيعـــات األرباح 

ستكون منافسة لمعدالت الفائدة المرتفعة.
وأشار معين إلى أن إدراج الحكومة للصكوك 
اإلسامية وغيرها والتي تعد صكوكا تنموية 
ســـتعطي زخًمـــا أكبـــر للبورصـــة وتـــؤدي إلى 

ارتفاع رأس المال وزيادة السيولة.
ورأى معين أن على المؤسسات الحكومية أن 
تبدأ النظر جلًيا إلى إدراج بعض المؤسســـات 
التابعة لها في بورصة البحرين، ما ســـيعطي 

البورصة زخمًا أكبر.
وعن تقييمه للنتائج المالية للشركات والبنوك 
المدرجـــة أســـهمها في البورصة وانعكاســـات 
النتائـــج على أداء البورصة، أشـــار معين إلى 

وجود نواٍح إيجابية وأخرى ســـلبية، وتتمثل 
النواحي اإليجابية في تحقيق أرباح ممتازة 
الجـــاري، وهـــذه  العـــام  مـــن  بالنصـــف األول 
األرباح تبشر بأن نهاية العام ستكون ممتازة 
جًدا وستشـــهد توزيع أرباح على المساهمين 
من شركات عديدة، مضيًفا أن شركة ألمنيوم 
البحريـــن )ألبـــا( كانـــت التوقعـــات منـــذ بداية 
الربـــع األول أن تتمكـــن من تحقيق أرباح في 
الربـــع الثاني تتجاوز ما تم تحقيقه في الربع 

األول وهذا ما حدث.
وذكر أن من النواحي الســـلبية ارتفاع أسعار 
الفائـــدة علـــى العمـــات والـــدوالر األميركي، 
والعوائد من االستثمار في الصكوك مشجعة 
إلـــى  المســـتثمرين  بعـــض  والـــذي ســـيجذب 
البورصة، ما سيؤثر سلًبا على السوق، إال أنه 
أكـــد أن بورصـــة البحريـــن ممتازة ومشـــجعة 

لاستثمار؛ نظًرا لوجود األسهم الممتازة التي 
تجذب المستثمرين بشـــكل كبير، متوقًعا أن 
تشـــهد نهاية العام الجـــاري ارتفاعات ولكنها 
ال تماثـــل االرتفاعـــات التي حدثـــت في الربع 
األول. وتوقـــع أن يكـــون قطـــاع البنـــوك مـــن 
الاعبيـــن الرئيســـيين فـــي بورصـــة البحرين 
بســـبب ارتفـــاع ســـعر الفائـــدة الـــذي ســـيؤثر 
على العمل األســـاس لهذه البنوك، وســـيكون 
هنـــاك ارتفـــاع في مدخـــول هـــذه البنوك من 
عمليـــات اإلقراض واالقتـــراض، في حين ان 
األفـــراد ســـيفكرون قبـــل البـــدء باالقتراض؛ 
نظـــًرا لكونهـــا أصبحـــت عملية مكلفة بشـــكل 
كبيـــر ولم تعـــد كما كانـــت عليه فـــي األعوام 
الماضية، كما ستكون اإليداعات مكلفة على 
البنـــوك لـــذا ســـتحاول البنوك إيجـــاد طريقة 
لجـــذب العمـــاء بشـــكل أكبر إلـــى االقتراض 
أن  مضيًفـــا  تمويـــات،  علـــى  الحصـــول  أو 
االقتـــراض  عـــن  تســـتغني  لـــن  المؤسســـات 
نظـــًرا لحاجتهـــا إلـــى البنـــوك والحصول على 
تمويـــات منهـــا وهـــي أســـاس عمـــل البنوك، 

متوقًعـــا أن تحقـــق البنـــوك التجاريـــة 
أرباًحا جيدة، وارتفاع أرباح شـــركات 

الصناعة والخدمات بشـــكل جيد، 
إال أنـــه ســـيكون بنفـــس ارتفـــاع 
بعـــض  أقـــل  أو  األول  النصـــف 

الشـــيء ولكن مـــع نهاية 
العام ســـيكون 

ع  تفـــا ر ال ا
جيـــد 
جًدا.

نسب فائدة الصكوك تتجاوز 6 %... وتغري المستثمرين لالستثمار فيها
ارتفاع أسعار الفائدة في صالح بورصة البحرين... معين:

أسامة معين

شاهد فيديو "^" 
عبر هذا الرابط

أكد القائم بأعمال مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء، أحمد الجامع أن إطالق النظام الثابت لفواتير الكهرباء 
والماء ينعكس إيجاًبا على القطاع الخاص، والســّيما أنه يســاهم بشــكل مباشــر في تنظيم مصروفات أصحاب األعمال، والذين 
يحرصون على تنظيم نفقاتهم الشهرية بهدف استمرارية وتطوير األعمال التجارية، كون النظام يسّهل عملية دفع الفواتير من 

خالل تحديد مبلغ المدفوعات السنوي لخدمتي الكهرباء والماء.

وأوضـــح الجامـــع فـــي برنامـــج صحيفـــة 
“البـــاد” األســـبوعي “البحرين فـــي أرقام” 
الـــذي يبـــث مباشـــرة مـــن قاعـــة التـــداول 
فـــي بورصـــة البحريـــن كل يوم أحـــد، أن 
النظـــام يأتـــي في إطـــار ســـعي الحكومة 
المواتيـــة  االقتصاديـــة  البيئـــة  لتوفيـــر 
لتشجيع وجذب االســـتثمارات المشتركة 
بيـــن المملكـــة ودول العالم، وبمـــا يتوازى 
مـــع أهـــداف رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030، وذلـــك من خال ما يســـهم به في 
اســـتقطاب المزيـــد مـــن االســـتثمارات بما 

يعزز من تنافسية االقتصاد الوطني.
وركزت فقرة حديث الســـاعة في برنامج 

األســـبوعي  “البـــاد”  صحيفـــة 
“البحرين في أرقام” على 

إطاق هيئة الكهرباء 
والماء النظام الثابت 
الكهربـــاء  لفاتـــورة 
والمـــاء، وذلـــك فـــي 
إطار جهودها لتقديم 
الخدمـــات  أفضـــل 
المطـــورة  والحلـــول 

للمشتركين.

أهداف النظام
  وعـــن تفاصيـــل وأهداف النظـــام الثابت 
لفاتـــورة الكهرباء والمـــاء، أوضح الجامع 
أن النظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء 
يأتـــي ضمن حزمة المبـــادرات التطويرية 
يســـهم  بمـــا  الهيئـــة،  عليهـــا  تعمـــل  التـــي 
فـــي تقديـــم خدمـــات ذات جـــودة عاليـــة 
للمشـــتركين، وذلـــك فـــي إطـــار مواصلـــة 
الخدمـــات  جـــودة  لتحســـين  الجهـــود 
احتياجـــات  تلّبـــي  التـــي  الحكوميـــة 
المواطنيـــن والمقيميـــن بأعلـــى درجة من 
الكفـــاءة والجـــودة والســـرعة مـــع ضمان 

استدامتها. 
للمشتركين  يتيح  الــنــظــام  أن  وأكـــد 
ــول عــلــى  ــصـ ــحـ ـــا الـ اخـــتـــيـــاريًّ
مرونة أكبر من خال فاتورة 
وذلك  العام،  طــوال  ثابتة 
ــى مـــتـــوســـط  ــ ــل ــاء عــ ــ ــنـ ــ بـ
آلخر  الفعلي  االستهاك 
12 شهًرا، فضًا عن ذلك 
فإنه توجد آلية احتساب 
خــــــــاصــــــــة ألصـــــــحـــــــاب 
الــــــحــــــســــــابــــــات 
الـــذيـــن ال 

يملكون قراءة تمتد إلى 12 شهًرا، حيث 
يتم دراسة استهاك المشترك وفق أسس 
تـــراعـــي خــصــوصــيــة الــمــشــتــرك الــجــديــد 

بخدمة الكهرباء والماء.
  

 حسابات جديدة

وأشار إلى أن أصحاب الحسابات الجديدة 
يملكـــون قـــراءة تمتـــد إلـــى شـــهرين أو 3 
أشهر في فصل الصيف، وبالتالي سيكون 
متوسط االســـتهاك أعلى، مشيًرا إلى أنه 
يفضـــل أن يكون لدى أصحاب الســـجات  
قراءة تمتد إلى 6 أشهر على أقل تقدير. 

ولفـــت إلـــى أن هـــذا النظـــام يهـــدف إلـــى 
مـــن  للمشـــتركين  الدفـــع  عمليـــة  تســـهيل 
أجـــل ضمـــان خدمـــات مســـتدامة، حيـــث 
يمّكـــن المشـــتركين مـــن تنظيـــم وتبويـــب 
مصاريفهـــم من خال تثبيـــت مبلغ محّدد 
لمـــدة ســـنة كاملـــة، ممـــا يضمـــن لهـــم دفع 
الفواتيـــر بالقيمة ذاتها طـــوال العام حتى 
مـــع ارتفـــاع معـــّدل اســـتهاكهم للكهربـــاء 
والماء، الســـّيما في فتـــرة الصيف والناتج 

عن ارتفاع درجات الحرارة.
   

نظام اختياري

الـــذي  الرئيســـي  العامـــل  وعـــن 
دفـــع الهيئـــة إلطـــاق هـــذا النظـــام، 
أوضـــح الجامـــع أنه تـــّم إطـــاق هذا 
مبلـــغ  لتثبيـــت  االختيـــاري  النظـــام 
خدمـــة الكهرباء والمـــاء، بما يضمن 
خالها المشـــترك استدامة الخدمة 
واالســـتهاك،  الســـداد  وتنظيـــم 
وفي الوقت ذاته يتفادى ارتفاع 
فصـــل  أشـــهر  خـــال  فواتيـــره 
الصيـــف الناتجة عن زيـــادة معّدل 

اســـتهاكه للكهرباء والماء بســـبب ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة. وأشـــار إلـــى أن الهدف 
الرئيســـي للهيئة الـــذي يتم العمل عليه هو 
وجود المزيـــد من الخيارات للمشـــتركين، 
وتوفيـــر خيارات ســـهلة لجميـــع الخدمات 

للمشتركين بما فيها دفع الفواتير.
   

تفاعل إيجابي

مملكـــة  تجربـــة  يمّيـــز  مـــا  وبخصـــوص 
األخـــرى،  الـــدول  تجـــارب  مـــع  البحريـــن 
أوضح أن تجربة مملكة البحرين حديثة، 
حيث تـــم إطاق النظام مطلع أغســـطس 
ا حتى  الجاري، وقـــد القى تفاعـــًا إيجابيًّ
اآلن. كمـــا أن الهيئـــة اطلعت على تجارب 
الدول المجـــاورة، ولقد كان لهذه األنظمة 
كا  فـــي  للمشـــتركين  اإليجابـــي  األثـــر 

التجربتين.

 اشتراطات االستفادة من النظام

   وعن اشـــتراطات االســـتفادة من النظام 
الثابـــت لفاتـــورة الكهرباء والمـــاء، أوضح 
الجامع أنه باســـتطاعة الجميع االشـــتراك 
في النظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء 
حتـــى لـــو وجدت متأخـــرات ســـابقة على 

المشـــترك، حيث باإلمكان تقسيط تسديد 
المتأخرات، على غرار إجراءات التقسيط 
المعمـــول بها، ويتـــم إضافة القســـط على 
حسب التقسيط الحالي وليس بالضرورة 
أن يكـــون التقســـيط على مدى 12 شـــهًرا، 
إذ باإلمـــكان أن يتجاوز هذه الفترة، ويتم 
إضافـــة مبلغ معدل الفاتـــورة الثابتة عليه 

ويستطيع االشتراك في الخدمة.
اختياريـــة  الخدمـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
ويســـتطيع المشـــترك التســـجيل فيها بأي 
وقـــت وك ذلـــك االنســـحاب منهـــا فـــي أي 

وقت.
   

ترحيل الفائض إلى العام المقبل

  وفي سؤاله عن المبالغ الفائضة في حال 
كانت الفاتورة أعلى من المبلغ المتوسط، 
أجاب القائم بأعمـــال مدير إدارة خدمات 
المشـــتركين أن المبلغ الفائض باستطاعة 
المشـــترك اســـترداده بنهايـــة الـ 12 شـــهًرا 
أو باإلمـــكان ترحيلـــه إلـــى العـــام المقبـــل، 
على أن يتم مراجعة متوســـط االستهاك 
ويكـــون إمـــا بالزيادة أو النقصان، مشـــيًرا 
إلى أنه باستطاعة المشترك معرفة حجم 
اســـتهاكه والعمل على ترشيد استهاكه 

وبالتالي تخفيض معدل االستهاك.

ونـــوه الجامـــع بأنـــه رغـــم تســـديد مبلـــغ 
ثابـــت لفاتـــورة الكهرباء، إال أن المشـــترك 
للكهربـــاء  الشـــهرية  الفاتـــورة  سيســـتلم 
معرفـــة  المشـــترك  وسيســـتطيع  والمـــاء 
حجم اســـتهاكه الشهري ســـواء بالزيادة 

أو النقصان.
وعـــن آلية التقديم لاشـــتراك فـــي النظام 
الثابـــت لفاتـــورة الكهرباء والمـــاء، أوضح 
الجامـــع أن الهيئـــة حرصـــت علـــى وجود 
خيـــارات للتقديم، حيث يتم التقديم عبر 
www.ewa.( الموقـــع اإللكترونـــي للهيئـــة
bh(، وعبـــر منصـــة البحريـــن اإللكترونيـــة 
)bahrain.bh(، كمـــا باإلمكان التقديم عبر 
االتصـــال بمركـــز خدمـــات العمـــاء الـــذي 

يعمل على مدار الساعة.

أحمد الجامع
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كشـــف بنك الســـالم عـــن أحدث حمالتـــه الترويجيـــة على بطاقـــات فيزا 
االئتمانيـــة والدفـــع المســـبق والتي ســـتنطلق من 14 أغســـطس حتى 21 
ســـبتمبر 2022، حيـــث ســـيحصل فائزان علـــى رحلة مدفوعـــة التكاليف 
لحضـــور إحـــدى مباريات كأس العالم 2022. وتشـــمل باقة الســـفر – لكل 
مـــن الفائـــز ومرافقه – على: تذاكر الطيران، وحجـــوزات اإلقامة، وتوفير 
المواصـــالت من وإلى المطـــار وموقع المباراة، عالوة علـــى جائزة نقدية 

بقيمة 2,000 دينار لكل فائز.
وســـيتأهل أصحاب البطاقات االئتمانية والدفع المسبق لدخول السحب 
مرة واحدة مقابل كل اســـتخدام للبطاقة داخل مملكة البحرين، ومرتان 
مقابـــل كل اســـتخدام للبطاقـــة عبر اإلنترنت أو دولًيـــا، وذلك خالل فترة 

الحملة.
وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح محمـــد بوحجـــي رئيـــس الخدمـــات المصرفية 

لألفراد في بنك الســـالم قائالً: “بدأ بنك الســـالم عام 2022 ببداية قوية، 
حيـــث طرح عددًا من الحمالت الترويجية المســـتمرة طوال العام لتالئم 
كافـــة احتياجـــات الزبائـــن مـــن جميع فئـــات المجتمع. ومن شـــأن الحملة 
الترويجيـــة الجديـــدة أن تمنح محبـــي رياضة كرة القدم فرصة ســـانحة 
لحضـــور إحـــدى مباريـــات كأس العالم. وتأتـــي هذه الحملة كبادرة شـــكر 
للزبائـــن األعزاء على ثقتهم بنـــا واختيارهم القيام بمعامالتهم المصرفية 
معنا. كما تعتبر جزًءا من مســـاعينا الدءوبة لالســـتمرار بتعزيز تجربتهم 

التي تتميز بالتخصيص والسهولة والكفاءة”.
ويأتـــي هذا العـــرض ضمن سلســـلة الحمـــالت الترويجية 

التـــي قـــام بنـــك الســـالم بإطالقهـــا مؤخـــًرا وهـــي: الحملـــة 
الترويجيـــة علـــى البطاقـــات االئتمانيـــة والدفـــع المســـبق، حيـــث 
يحظى 100 من الزبائن األعلى إنفاًقا بفرصة الفوز بخصم 3 % 

على الرســـوم الدراسية. وحملة حساب “السالم للتخطيط 
المســـتقبلي” التـــي تمنـــح 4 فائزيـــن 500 دينـــار لـــكٍل 

منهـــم. باإلضافـــة إلى حملـــة “دانات للتوفيـــر” التي 
تقـــدم للزبائن إمكانية الفوز بســـبائك ذهب عند 

اســـتثمار مدخراتهم. أو ربح جوائز مع حملة 
“هدايـــا دانـــات الرقمية” التي تتيح إرســـال 

هدايا نقدية عبر التطبيق اإللكتروني.

بنك السالم يطرح الحملة الترويجية الخاصة بكأس العالم
رحلة مدفوعة التكاليف لفائزين لحضور مباراة وجائزة 2000 دينار لكل فائز

ISIN BH000R43D�( 256  أعلـــن مصرف البحريـــن المركزي بأنه تمت تغطية اإلصدار رقم
FY1( من صكوك السلم اإلسالمية الحكومية قصيرة األجل التي يصدرها مصرف البحرين 

المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة اإلصدار 43 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ في 17 أغسطس 2022 
إلى 16 نوفمبر 2022. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 3.80 % مقارنة بسعر العائد 3.96 
% لإلصدار السابق بتاريخ 13 يوليو 2022، علمًا بأنه تمت تغطية اإلصدار بنسبة 152 %.

تغطية إصدار صكوك سلم إسالمية 
حكومية بـ 43 مليون دينار

نقابة طياري طيران الخليج عضوا باالتحاد الدولي لعمال النقل

 ألول مرة في تاريخ السعودية..
 المدفوعات الرقمية لألفراد تتجاوز النقدية

في إنجاز جديد يضاف لسجل العاملين بالناقلة الوطنية

أعلنـــت نقابة طياري طيـــران الخليج، أول نقابة 
للطياريـــن علـــى مســـتوى دول مجلـــس التعاون 
الخليجي، عن اكتسابها عضوية االتحاد الدولي 
لعمال النقل )ITF(، وبهذه المناسبة أعرب مجلس 
إدارة النقابـــة عن ســـروره بتحقيـــق إنجاز جديد 
يضـــاف إلى ســـجل الطياريـــن العامليـــن بالناقلة 
الوطنيـــة لمملكة البحريـــن.  )ITF( منظمة دولية 
لهـــا دور كبيـــر فـــي قطـــاع النقل الدولـــي وتضم 

ماليين العمال حول العالم.
وبينـــت النقابة بأن االتحـــاد الدولي لعمال النقل 
)ITF( هـــو اتحـــاد ديمقراطي للنقابات المنتســـبة 
ومعتـــرف به على أنه الســـلطة القائدة للنقل في 
العالم، هدفهـــا تحســـين حيـــاة العمـــل، وتشـــكل 

روابـــط متينـــة بين مـــا يقـــارب 700 نقابة عماليـــة من 150 دولـــة والتي 
من دون هذه الروابط والعالقات ســـتكون معزولة عن بعضها، ويســـاعد 
االتحاد أعضائه لضمان الحقوق والمســـاواة والعدالة. ويعتبر صوتا لـ20 

مليون عامل من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم.
ويقـــع مقر االتحاد الرئيســـي في لندن- المملكـــة المتحدة، ولديه مكاتب 
إقليمية في مدن: عمان وبروكسل ونيروبي ونيودلهي وواغادوغو وريو 

دي جانيرو وسنغافورة وسيدني وطوكيو.
وعـــن أهـــم أهـــداف االتحـــاد، أوضحـــت النقابة 
بأنه تشـــكل األهـــداف التالية جزءًا من دســـتور 
االتحاد، وهي: تعزيز احتـــرام النقابات وحقوق 
اإلنســـان في جميع أنحاء العالم، العمل من أجل 
السالم على أساس العدالة االجتماعية والتقدم 
االقتصادي، مســـاعدة النقابات المنتســـبة له في 
الدفـــاع عـــن مصالـــح أعضائهـــا، توفيـــر خدمات 
البحـــوث والمعلومـــات للنقابـــات المنتســـبة لـــه، 
وتقديـــم المســـاعدة العامـــة لعمـــال النقـــل عنـــد 
مرورهـــم بظـــروف صعبة. كما يقـــدم العديد من 
الخدمـــات والدعـــم الكبيـــر للمنظمـــات العماليـــة 
والنقابـــات األعضاء، وما يميز )ITF( هو اتســـاع 
نطاقـــه ومـــدى تأثيـــره، فهو يعمـــل على المســـتوى الدولي ولـــه عالقات 

بشكل كبير مع الهيئات الدولية والحكومات. 
ويـــود مجلـــس إدارة النقابـــة توجيـــه الشـــكر والتقدير لجميـــع األعضاء 
عموما وطياري طيران الخليج خصوصا على دعمهم لجهود النقابة في 
اكتساب العضوية المهمة والتي تضاف إلى سجل إنجازات عمال الناقلة 

الوطنية جميعا.

ألول مـــرة فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، لـــم يعد النقد وســـيلة الدفع 
األكثر اســـتخداًما من قبل األفراد، حيث أظهرت دراســـة أصدرها البنك 
المركزي السعودي أمس حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خالل 
2021، تجـــاوز المدفوعـــات الرقميـــة، نظيرتهـــا النقديـــة في الســـعودية، 

خالل العام الماضي.
ونمت المدفوعات الرقمية لألفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57 % في العام 
الماضي من إجمالي العمليات المنفذة مقارنة بـ 36 % في العام 2019.

وتهدف المملكة وفًقا لرؤية 2030 إلى تعزيز حلول المدفوعات الرقمية 
للتحول إلى مجتمع أقل اعتماًدا على النقد، والوصول إلى نســـبة 70 % 

مدفوعات إلكترونية في العام 2025.
وقفـــزت المدفوعات الرقمية لجميع القطاعـــات )أفراد، أعمال، حكومي( 
مـــن 44 % فـــي العـــام 2019 من إجمالـــي العمليات المنفـــذة، إلى 62 % 
العـــام الماضـــي بمـــا يقارب 7 مليـــارات عملية دفـــع، وذلك وفًقا لدراســـة 
البنك المركزي. وأظهر المسح الوطني للتقنية المالية في السعودية في 
استبيان العام الماضي أن سكان المملكة يتجهون بشكل أكبر إلى إجراء 
التعامـــالت المالية عن طريق الحلول التقنية المالية، خاصة بين الفئات 

العمرية األصغر.
وشـــكلت المدفوعـــات الرقمية 94 % من إجمالـــي قيم العمليات المنفذة 

خـــالل العـــام 2021، وفًقا للدراســـة. ويبلـــغ إجمالي عدد عمليـــات الدفع 
النقديـــة واإللكترونية المنفذة في المملكة خالل العام 2021، بما يقارب 
11.3 مليـــار عمليـــة دفع على مســـتوى جميع القطاعات ويســـتثنى منها 

عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف اآللي.
وســـاهمت جائحـــة كورونا في تســـريع عمليـــة االنتقال مـــن المدفوعات 
النقديـــة إلى الرقمية فـــي المملكة، فقد بلغ نمـــو المدفوعات الرقمية 81 

% في العام 2021 مقارنة بالعام 2020.
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رئيس التحريرمؤنس المردي

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.125

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.242

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.972

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.31

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.478

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.477

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.3

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.6

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.46

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.138

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.38

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.164
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