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المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  لرؤيـــة  تحقيًقـــا 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
ولـــي  لتوجيهـــات  وتنفيـــًذا  خليفـــة،  آل 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، أعلن  مستشـــار األمـــن الوطني، 
قائد الحرس الملكي ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، عن تدشـــين مشـــروع 
بنـــاء أول قمر صناعي بحرينـــي بالكامل 
في مملكة البحرين، مؤكًدا سموه أن هذا 
المشـــروع من المتوقع االنتهاء منه وفقًا 
لبرنامـــج المشـــروع وإطاقـــه مـــع نهاية 
شهر ديسمبر 2023، مشيرًا سموه إلى أن 

هذا المشـــروع يعد إنجازًا متميزًا لمملكة 
البحريـــن، وسيســـاهم في تنفيـــذه نخبة 
من الشـــباب البحريني المؤهل والمتمكن 

في مجال علوم وتقنيات الفضاء.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة بالجهـــود الكبيـــرة إلدارة الهيئـــة 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء التي لـــم تدخر 
اســـم مملكـــة  فـــي ســـبيل وضـــع  جهـــدًا 
الرائـــدة  الـــدول  مصـــاف  فـــي  البحريـــن 
فـــي قطـــاع الفضاء من خال مشـــاريعها 
ومـــا  المتنوعـــة  ومشـــاركاتها  الطموحـــة 
أنتجته من أبحاث ودراســـات نشرت في 
المؤتمـــرات الدوليـــة والمجـــات العلمية 

المحكمة.
 وأعرب سموه عن تقديره لجهود أعضاء 

فريـــق البحرين للفضاء على إســـهاماتهم 
العلميـــة المتميـــزة فـــي مجـــاالت علـــوم 
الفضـــاء، وما قدموه من ابتكارات فريدة 

تؤســـس لبنيـــة تقنيـــة متقدمـــة، وتؤكـــد 
على مـــا يتمتع به الشـــباب البحريني من 
تميـــز فـــي مختلـــف المجـــاالت، ويترجم 
روحهـــم الوطنية وعزيمتهـــم وإصرارهم 
على تحقيق كل ما من شأنه رفعة مكانة 
البحرين وتقدمها العلمي والتقني، مؤكدًا 
ســـموه أن كل ذلـــك جـــاء تحقيًقـــا لرؤية 
صاحـــب الجالة الملـــك المعظم، وتنفيًذا 
لتوجيهات جالته السامية بشأن تطوير 
الجهـــود في مجال علوم الفضاء وغيرها 
مـــن العلـــوم لمواكبـــة متطلبـــات الحاضر 
واحتياجـــات المســـتقبل، والعمـــل حثيثًا 
علـــى تعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة، بتأهيل 
الشـــباب البحرينـــي لإلبـــداع والتميز في 

هذا المجال.

المنامة - بنا
بعـــد مـــرور 14 عامـــًا منـــذ تفعيل 
المبـــادرة الكريمـــة لقرينـــة عاهل 
البـــاد المعظـــم رئيســـة المجلس 
الســـمو  للمـــرأة صاحبـــة  األعلـــى 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
إبراهيـــم آل خليفـــة، بتخصيـــص 
يوم وطني للمرأة البحرينية، في 
األول مـــن ديســـمبر مـــن كل عام، 
تقديـــرًا وتكريمـــًا لمســـيرة عطاء 
المرأة البحرينية، والتي تزامنت 
أولى مناســـباته فـــي العام 2008 
تثبيتًا للذكرى الثمانين على بدء 

التعليم النظامي للمرأة. 
بـــكل  االحتفـــاء  ضـــوء  وعلـــى 
مجاالت مشاركة المرأة البحرينية 

في قطاعات العمل واإلنتاج وفي 
الحيـــاة العامـــة، أعلـــن المجلـــس 
مناســـبة  وفـــي  للمـــرأة  األعلـــى 
الذكـــرى الـ21 على تأسيســـه عن 
البحرينيـــة  المـــرأة  يـــوم  هويـــة 
للمرحلة المقبلة، والتي ســـتكون 
لإلنجـــازات  وشـــاملة  جامعـــة 
المتجددة لنســـاء البحرين تحت 
مظلة شـــعار المناســـبة الرئيســـي 
شـــاركت”،   - تعلمـــت   - “قـــرأت 
وهـــو شـــعار ينطلـــق مـــن عراقـــة 
البدايـــات األولى والمبكرة للمرأة 
تحليقـــه  ويواصـــل  البحرينيـــة 
فـــي ســـماء مشـــاركتها الواعـــدة 

والطموحة.

تدشين هوية يوم البحرينية 
بشعار “قرأت - تعلمت - شاركت”

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى رئيس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى  األميـــر ســـلمان 
الـــدور الـــذي تضطلع بـــه قوة دفـــاع البحرين 
ضمـــن الجهـــود الدوليـــة بالتعاون مـــع الدول 
الشـــقيقة والصديقـــة والحليفـــة فـــي حماية 
حركـــة الماحـــة البحريـــة الدوليـــة بمـــا يعزز 
مســـار التجـــارة العالمية، متمنيًا ســـموه لقوة 
دفـــاع البحرين التوفيق والنجاح في مهامها 
فـــي قيادة قوة الواجب المشـــترك )ســـي تي 
إف 152(، معرًبـــا ســـموه عـــن االعتـــزاز بدور 
قـــوة دفـــاع البحريـــن كركيـــزة أساســـية في 

المســـيرة التنموية الشـــاملة لمملكة البحرين 
بقيـــادة ملـــك البـــاد المعظـــم القائـــد األعلـــى 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة. جاء ذلك، لدى استقبال سموه بقصر 
الرفـــاع أمـــس، رئيـــس هيئـــة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر النعيمـــي، فـــي إطار 
اســـتام مملكة البحرين قيـــادة قوة الواجب 
المشترك )سي تي إف 152( والخاص بحفظ 
األمـــن البحـــري في الخليـــج العربـــي، مؤكًدا 
دعـــم مملكة البحرين لكل المســـاعي الهادفة 
إلـــى ضمـــان األمن البحـــري وتعزيز اســـتقرار 

)٠٢(المنطقة.
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المنامة - وزارة الداخلية

أصـــدر الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة وزيـــر الداخليـــة، 
قرارين وزاريين بتعديل بعض أحكام 
المـــرور  لقانـــون  التنفيذيـــة  الائحـــة 
لســـنة   )23( رقـــم  بالقانـــون  الصـــادر 
2014، بشـــأن لوحـــات أرقام تســـجيل 

المركبات األثرية )الكاسيك(.
تضمن القرار الوزاري األول، تعديات 
بشأن لوحات أرقام تسجيل المركبات 
األثرية )الكاسيك( وضوابط صرفها، 
وبعـــض األحـــكام المتعلقـــة باســـتيراد 
هذه المركبات مع وجود تنظيم خاص 
لتلك المركبات التي ال يتم تســـييرها، 
فيمـــا تضمـــن القـــرار الـــوزاري الثاني، 

تحديد الرســـم الخاص بتسجيل هذه 
المركبات.

وبصـــدور هـــذه القـــرارات، يتم صرف 
لوحـــة رقم تســـجيل المركبـــة األثرية 
)الكاســـيك( اختياريًا بناًء على طلب 

مالكهـــا، علـــى أن ُيخصـــص لهـــا رقـــم 
الُمقـــررة  األرقـــام  ذات  مـــن  تســـجيل 
أن  يجـــوز  وال  الخاصـــة،  للســـيارات 
يتكـــرر رقم التســـجيل على أكثــــر من 
مركبـــة أثريـــة أو خاصـــة، أو أن يتـــم 
اســـتعمال لوحـــة رقـــم تســـجيل هـــذه 
المركبـــة التي ُصرفت لهـــا على غيرها 

من المركبات.
وحـــدد القرار األول في مادته الثانية، 
تســـجيل  أرقـــام  لوحـــات  مواصفـــات 
مـــن  )الكاســـيك(  األثريـــة  المركبـــة 
حيـــث أنـــواع المركبات التـــي ُتصرف 
اللوحـــة  قاعـــدة  ولـــون  لوحـــات،  لهـــا 

والعامات المميزة لها. 

وزير الداخلية

أعلنت شـــركة بنفت، الشـــركة المبتكرة والرائدة 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا الماليـــة عـــن تحقيقها 
لجميـــع  مليـــون   113.7 بإجمالـــي  لمعامـــات 
خدمات التحويات المالية اإللكترونية )فوري، 
وفوري، وفواتير( من خال تطبيقها “بنفت بي” 

.)BenefitPay(
وزاد الحجـــم اإلجمالي من 65.7 مليون معاملة 
في النصـــف األول من 2021 إلى 121.3 مليون 

معاملة في النصف األول من 2022.

“بنفت” تسجل زيادة 
بحجم المعامالت إلى 

121.3 مليون

)18(
)06(

تضمَّنا ضوابط صرفها والرسم الخاص بتسجيلها

وزير الداخلية يصدر قرارين بشأن لوحات أرقام تسجيل المركبات األثرية

إطالق أول قمر صناعي بحريني بالكامل بنهاية 2023
تحقيًقا لرؤية الملك المعظم وتنفيًذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء...  ناصر بن حمد:

البحرين داعمة لمساعي الحفاظ على األمن البحري واستقرار المنطقة
تمنى لقوة الدفاع التوفيق في مهامها في قيادة قوة الواجب المشترك... سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء:

سمو الشيخ ناصر بن حمد



رفـــع الممثـــل الشـــخصي لجاللة 
الملـــك المعظـــم رئيـــس المجلس 
الشـــيخ  ســـمو  للبيئـــة  األعلـــى 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى المقام الســـامي لملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وإلى 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، وإلى 
قرينة ملك البالد المعظم رئيسة 
المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة بمناســـبة 
والعشـــرين  الحاديـــة  الذكـــرى 
لتأسيس المجلس األعلى للمرأة. 
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفة أن 
جهـــود المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
جاللـــة  قرينـــة  برئاســـة  البـــارزة 

فـــي  أســـهمت  المعظـــم،  الملـــك 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  تقـــدم 
مختلـــف المجـــاالت وعلى جميع 
المســـتويات، مما عزّز من دورها 
فـــي المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيـــادة حضرة صاحـــب الجاللة 
ملـــك البـــالد المعظـــم حفظه هللا 
ورعـــاه، وترســـيخ مكانـــة مملكة 
البحرين حتـــى أصبحت نموذًجا 
الشـــراكة  فـــي  متطـــوًرا  وطنًيـــا 
الفخـــر  علـــى  ويبعـــث  الوطنيـــة 

واالعتزاز. 
عبـــدهللا  الشـــيخ  ســـمو  وقـــال 
بـــن حمـــد آل خليفـــة إن المـــرأة 
البحرينية تثبـــت دائًما جدارتها، 
إنجـــازات  مـــن  حققتـــه  مـــا  وأن 
ونجاحـــات متميـــزة فـــي العديد 
مـــن المواقع يؤكد مـــدى كفاءتها 
عمليـــة  تعزيـــز  فـــي  وقدرتهـــا 
التنميـــة التـــي تشـــهدها المملكة 

في شتى المجاالت.

رفـــع رئيس مجلـــس أمناء وقف 
التعليمـــي  ســـلمان  بـــن  عيســـى 
الشـــيخ عيســـى  الخيـــري ســـمو 
بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
بالـــغ آيـــات التهانـــي والتبريكات 
إلى ملك البـــالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، وإلى ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، وإلى قرينـــة ملك البالد 
المعظم رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفـــة، وذلك بمناســـبة الذكرى 
لتأســـيس  والعشـــرين  الحاديـــة 

المجلس األعلى للمرأة.
 ونوه ســـموه بمـــا تحقـــق للمرأة 
المســـيرة  ظـــل  فـــي  البحرينيـــة 
التنموية الشـــاملة بقيادة حضرة 
البـــالد  ملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  المعظـــم 
وبمتابعة مســـتمرة مـــن صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه هللا، الفًتا 
ســـموه إلى الـــدور المتميز للمرأة 
البحرينيـــة فـــي كافـــة مســـارات 
باعتبارهـــا  الوطنيـــة  التنميـــة 
ا وفعاال في تقدم  شـــريًكا أساسيًّ
مملكـــة البحرين وازدهارها على 

كافة المستويات.

 وأشـــاد ســـموه بهـــذه المناســـبة 
بـــدور قرينة ملـــك البالد المعظم 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
حفظهـــا هللا المتعاظـــم في دعم 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  تقـــدم 
المجـــاالت كافـــًة والـــذي انعكس 
أثـــره وصداه مـــن خالل ما يقوم 
بـــه المجلـــس األعلى للمـــرأة من 
تصـــب  طموحـــة  رؤى  وضـــع 
فـــي تحقيـــق أهـــداف المســـيرة 
التنموية الشاملة حتى أصبحت 
المرأة البحرينيـــة اليوم نموذًجا 
أوجـــه  فـــي  بـــه  يحتـــذى  بـــارًزا 
التطويـــر المختلفة، مشـــيًرا إلى 
تســـهم  البحرينيـــة  المـــرأة  أن 
بريادتهـــا وعطائها في كل منجٍز 
وطني وتلعب دورًا راسخًا ضمن 

فريق البحرين الواحد.
الـــذي  بالـــدور  ســـموه  وأشـــاد   
البحرينيـــة  المـــرأة  بـــه  تضطلـــع 
التـــي  الوطـــن  مســـيرة  ضمـــن 
يخطهـــا أبنـــاء البحريـــن بعزمهم 
مشـــيرًا  المســـتمرة،  وعزيمتهـــم 
إلـــى أن مـــا وصلـــت إليـــه المرأة 
قطـــاع  كل  فـــي  تقـــدٍم  مـــن 
حيـــوي وحضورهـــا الفاعـــل في 
واإلقليميـــة  الوطنيـــة  المحافـــل 
والدوليـــة يأتـــي امتـــداًدا لحبهـــا 
للتحـــدي وعشـــقها لإلنجـــاز مـــن 
أجـــل البحرين، وهـــو محل فخٍر 

للجميع.

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  رفـــع 
والتســـجيل العقاري رئيس مجلس 
العقـــاري  التنظيـــم  إدارة مؤسســـة 
الشيخ ســـلمان بن عبدهللا بن حمد 
التهانـــي  آيـــات  آل خليفـــة أســـمى 
والتبريـــكات إلـــى المقـــام الســـامي 
صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  لملـــك 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، وإلـــى قرينة عاهـــل البالد 
المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفـــة، بمناســـبة الذكـــرى الحادية 
المجلـــس  لتأســـيس  والعشـــرين 

األعلى للمرأة.
لعبـــه  الـــذي  الـــدور  أهميـــة  وأكـــد 
المجلس األعلى للمرأة منذ إنشـــائه 
فـــي تقـــدم المـــرأة وإدماجهـــا على 
جميع األصعدة من خالل ما طرحه 
مـــن برامـــج ومشـــاريع عـــززت من 
دورها في برامج التنمية الوطنية، 
وأتى هذا الدور المهم للمرأة بفضل 

إيمان صاحب الجاللة عاهل البالد 
كشـــريك  المـــرأة  بأهميـــة  المعظـــم 
التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  أساســـي 
الشـــاملة في البـــالد، وبلوغ مراتب 
التنافسية واالستدامة في الخطط 
والبرامـــج والمشـــاريع الحكوميـــة، 
ومـــن خالل مـــا طرحتـــه الحكومة 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  برئاســـة 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
ورؤية البحرين االقتصادية 2030 
والتـــي كان للمرأة دور مرحلي أكبر 

وأداء قيادي مميز.
وأشاد بإسهامات قرينة عاهل البالد 
المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة والتي كان لها أكبر األثر في 
تبـــوء المـــرأة البحرينيـــة المناصب 
القياديـــة المهمة وفي عملية تنفيذ 
ما يناط بهـــا من مهمات في برامج 
التنميـــة المســـتدامة، والتي أثبتت 
جدارتهـــا علـــى تحمل المســـؤولية 
القياديـــة بكل كفـــاءة واقتدار، وما 
قدمته مـــن مبادرات فـــي مواجهة 
وبالتالـــي  التحديـــات  مختلـــف 
االســـتراتيجية  األهـــداف  تحقيـــق 
المرجوة خدمًة للوطن والمواطن.

تمنى لقوة الدفاع التوفيق بمهماتها في قيادة قوة الواجب المشترك... سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء:

سياسات الحكومة تتضمن كل ما يحفظ كرامتها... خالد بن عبداهلل:

البحرين داعمة لمساعي الحفاظ على األمن البحري واستقرار المنطقة

المرأة شريك أساس لكل ما شهدته البحرين من تطور

سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد: البحرين شهدت 
21 عاًما مضيًئا في مسيرة تقدم المرأة البحرينية

سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان تهنئ 
بالذكرى الـ21 لتأسيس “األعلى للمرأة”

أكد ولـــي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
علـــى الـــدور الـــذي تضطلـــع به قـــوة دفـــاع البحرين ضمن 
الجهـــود الدوليـــة بالتعاون مع الدول الشـــقيقة والصديقة 
والحليفـــة في حماية حركة المالحـــة البحرية الدولية بما 
يعـــزز مســـار التجـــارة العالمية، متمنيًا ســـموه لقـــوة دفاع 
البحريـــن التوفيـــق والنجـــاح فـــي مهامها في قيـــادة قوة 
الواجب المشـــترك )ســـي تـــي اف 152(، معرًبا ســـموه عن 
االعتـــزاز بـــدور قوة دفـــاع البحرين كركيزة أساســـية في 
المســـيرة التنموية الشـــاملة لمملكة البحريـــن بقيادة ملك 

البـــالد المعظـــم القائد األعلى صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة.

جاء ذلك، لدى استقبال سموه بقصر الرفاع أمس، رئيس 
هيئـــة األركان الفريـــق الركن ذياب بن صقـــر النعيمي، في 
إطار استالم مملكة البحرين قيادة قوة الواجب المشترك 
)ســـي تـــي اف 152( والخـــاص بحفـــظ األمـــن البحري في 
الخليـــج العربـــي، حيـــث قدم إلى ســـموه إيجـــاًزا عن هذه 
المهمـــة وعـــن المشـــاركات الخارجية لقوة دفـــاع البحرين 
بالتعاون مع القوات المســـلحة بالدول الشقيقة والصديقة 

ودورها في تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة.
وأشـــاد ســـموه بالمســـتوى المشـــرف الـــذي وصلـــت إليـــه 

الجاهزيـــة القتاليـــة واإلدارية لقوة دفـــاع البحرين بفضل 
مـــا تمتلكه مـــن كفاءات بشـــرية قادرة علـــى التعامل بكل 
كفـــاءة وفعالية مع أحدث المنظومات العســـكرية، مؤكًدا 
دعم مملكـــة البحرين لكافة المســـاعي الهادفة إلى ضمان 
األمـــن البحري وتعزيـــز اســـتقرار المنطقة، متمنًيا ســـموه 

لقوة دفاع البحرين التوفيق والنجاح.
من جانبه، أعرب رئيس هيئة األركان عن شكره وتقديره 
لمـــا يوليـــه صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى رئيـــس مجلس الـــوزراء مـــن متابعٍة ودعـــم لقوة 
دفـــاع البحرين، مؤكـــًدا مواصلة بذل الجهـــود لكل ما من 

شأنه تحقيق األهداف المنشودة.

تلقـــى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، برقية تهنئـــة من نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيـــر البنية التحتية الشـــيخ خالد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، رفع فيها أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة الذكرى الحادية والعشـــرين لتأسيس المجلس 
األعلى للمرأة، مشيًدا بما يوليه جاللته للمرأة البحرينية 
مـــن حـــرص واهتمام فـــي مواقع العمـــل المختلفة، حتى 
ا لكل ما شهدته مملكة  ا وتفاعليًّ أصبحت شريًكا أساســـيًّ
البحريـــن بقيـــادة جاللتـــه من مظاهـــر النهضـــة والتطور 

العمراني في شتى المجاالت.
وأعـــرب نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر البنيـــة 
التحتية في برقيته عن بالغ الفخر واالعتزاز للدور الذي 
يضطلـــع به المجلس األعلى للمرأة برئاســـة قرينة جاللة 
الملـــك المعظم رئيســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، 
والتـــي لم تألو جهًدا في دعـــم الخطط والبرامج الرامية 
الى اإلعالء من شأن المرأة البحرينية، إيماًنا من سموها 
بإمكانـــات وقـــدرة المواطنـــة البحرينيـــة التـــي واكبـــت 
متطلبـــات التنمية بدًءا من مراحـــل التمكين وصوالً إلى 

مراحل النهوض بدورها وتحقيق التوازن على المستوى 
الوطني.

كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقية 
تهنئـــة مـــن الشـــيخ خالد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، وذلك 
بمناســـبة الذكرى الحادية والعشـــرين لتأسيس المجلس 

األعلى للمرأة.
وأكـــد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية 
فـــي البرقيـــة أن المـــرأة البحرينية في ظـــل العهد الزاهر 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظـــم، وبدعـــم مـــن صاحب 
الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء، وفي 
إطـــار الجهود التـــي تبذلها صاحبة الســـمو الملكي قرينة 
جاللـــة الملـــك المعظم رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة، 
تتبـــوأ أعلى المراتب بفضل خطط التمكين والتي أثبتت 
نجاحهـــا وقدرتها على النهوض بالمرأة وتحقيق التوازن 

المنشود في مختلف مستويات العمل الوطني.
وثمـــن حـــرص صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء على تضميـــن كافة الخطـــط والبرامج 
كرامتهـــا  للمـــرأة  يحفـــظ  مـــا  الحكوميـــة  والسياســـات 
ويصون حقها كمواطنة فاعلة في المجتمع وقادرة على 
المســـاهمة بإيجابيـــة في كافة مســـارات عمليـــة التنمية 
التي تشهدها مملكة البحرين، سائالً المولى جلت قدرته 

أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والعافية.

رفـــع ســـمو الشـــيخ محمـــد بن ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
أســـمى آيـــات التهانـــي وأطيـــب التبريـــكات إلـــى المقـــام 
الســـامي لملك البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، وإلى قرينـــة ملك البالد المعظم رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، وذلك بمناســـبة الذكرى الحادية 

والعشرين لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.
ونوه سموه باإلسهامات البارزة للمرأة البحرينية في دعم 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك البـــالد المعظم، 
وبدورها البارز كمكون أساسي في مسارات التطوير التي 
تتبناها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء حفظه هللا. وأكد ســـموه أن المرأة 
البحرينية شريٌك أساسي في عملية التنمية الشاملة وأنها 
بفضـــل الدعم الذي حظيت به من صاحبة الســـمو الملكي 
قرينة جاللة الملك المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة 

ســـطرت العديـــد مـــن اإلنجـــازات فـــي مختلـــف مســـارات 
التنميـــة حتى غدت مملكة البحرين اليوم صاحبة نموذج 
وطنـــي فـــي تقـــدم المـــرأة له األثـــر المســـتدام علـــى كافة 
المســـتويات. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين شهدت 
21 عاًما مضيًئا في مســـيرة تقدم المرأة البحرينية تحقق 
خاللها العديد من اإلنجازات التي قادتها المرأة البحرينية 
على الصعيديـــن المحلي واإلقليمي، وأكدت نجاح خطط 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي 
قرينة جاللة الملك المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة.

رفعت سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة، 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى المقـــام الســـامي 
لصاحـــب الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، وإلى صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة قرينة ملك البالد المعظم رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة؛ بمناســـبة الذكـــرى الحاديـــة والعشـــرين لتأســـيس 

المجلس األعلى للمرأة.
وأعربت سموها أن ما حققته المرأة البحرينية على مدى 

العقدين المنصرمين منذ تأســـيس المجلس األعلى للمرأة 
البحرينيـــة أتى بفضل ما تحظى بـــه المرأة من رعاية من 
لـــدن حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــالد المعظم حفظـــه هللا ورعـــاه، وإيمانًا 
بأهميـــة دورهـــا كشـــريك أساســـي فـــي مشـــروع جاللتـــه 
الحضاري الشـــامل، باإلضافـــة إلى مشـــاركتها الفاعلة في 
المشـــاريع والبرامـــج الحكوميـــة التـــي تضعهـــا الحكومـــة 
الموقرة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء حفظه 
هللا. وأشادت ســـموها بما تلقاه المرأة البحرينية من دعم 
ومســـاندة من صاحبة الســـمو الملكي قرينـــة عاهل البالد 

المعظـــم مـــن خالل رئاســـتها للمجلس األعلـــى للمرأة، وما 
قدمته سموها من رؤى وتطلعات أسهمت في أن يضطلع 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بـــدور مؤسســـي ريـــادي مهـــم، 
وبتقديـــم برامج ومشـــاريع ومبـــادرات كان لهـــا أكبر األثر 
فـــي تمكين المـــرأة البحرينيـــة وبلوغها المراتـــب القيادية 

الرفيعة. 
 وأعربت ســـمو الشـــيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة عن 
بالغ اعتزازها وتقديرها لرئيسة وأعضاء المجلس األعلى 
للمرأة، وإلى كل العاملين في األمانة العامة للمجلس على 
ما بذلوه من عمل وجهد مميزين خالل 21 سنة الماضية، 

متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

المنامة - بنا

بنا

بنا

بنا

المنامة-بنا

بنا

بنا

سمو الشيخ عبداهلل بن حمد: جهود 
“األعلى للمرأة” عّززت تقدم البحرينية

سمو الشيخ عيسى بن سلمان: 
حضور فاعل للبحرينية في المحافل

رئيس “جهاز المساحة “: إسهامات “األعلى 
للمرأة” لها أكبر األثر في تقدم البحرينية
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سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء مستقبال رئيس هيئة األركان

جاللة الملك المعظم
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بعــد مــرور 14 عاًمــا منذ تفعيــل المبادرة الكريمة لقرينة عاهل البالد المعظم رئيســة المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بتخصيص يوم 
وطنــي للمــرأة البحرينيــة، في األول من ديســمبر مــن كل عام، تقديًرا وتكريًما لمســيرة عطاء 
المرأة البحرينية، والتي تزامنت أولى مناســباته في العام 2008 تثبيًتا للذكرى الثمانين على 

بدء التعليم النظامي للمرأة.

وعلى ضوء االحتفاء بكافة مجاالت مشـــاركة 
المـــرأة البحرينية في قطاعات العمل واإلنتاج 
وفـــي الحيـــاة العامـــة، أعلـــن المجلـــس األعلى 
للمرأة وفي مناســـبة الذكرى 21 على تأسيسه 
عن هوية يوم المرأة البحرينية للمرحلة المقبلة 
والتـــي ســـتكون جامعـــة وشـــاملة لإلنجـــازات 
المتجـــددة لنســـاء البحرين تحت مظلة شـــعار 
المناسبة الرئيســـي “قرأت - تعلمت - شاركت” 
وهو شـــعار ينطلق مـــن عراقة البدايات األولى 
والمبكرة للمـــرأة البحرينيـــة ويواصل تحليقه 

في سماء مشاركتها الواعدة والطموحة.
وقالـــت األمين العـــام للمجلس هالـــة األنصاري 
إن “مبـــادرة يوم المرأة البحرينية طوال الفترة 
الماضية، وبناء على توجيهات كريمة لصاحبة 
الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة، عملـــت علـــى أكثـــر من صعيـــد عند 
تخصيـــص موضـــوع المناســـبة، عبـــر تنشـــيط 
جملة مـــن البرامج والفعاليات اســـتعدادًا ليوم 
المرأة البحرينية، والتي تركز في مجملها، على 
جوانـــب التقصي والبحث عن مجاالت وفرص 
التحسين في كل مجال بعينه، وبناء على ذلك، 
اســـتطاع المجلس أن يســـتثمر تلك النشاطات 
بمخرجاتهـــا للبنـــاء على ما تحقـــق، والتوصية 
بمـــا هو الزم، لتطوير أوجه ومجاالت مشـــاركة 

المرأة البحرينية ويعظم من أثرها”.
وأردفت األنصاري، بـــأن يوم المرأة البحرينية 
للعـــام 2022 واألعـــوام المقبلـــة سيســـتمر في 
إطار أهدافه ذاتها، بتســـليط الضوء على األثر 
التنمـــوي المتحقـــق كنتيجـــة لتنفيـــذ الخطـــة 
البحرينيـــة، وأطـــر  المـــرأة  لنهـــوض  الوطنيـــة 
العمـــل المنبثقـــة منهـــا، عبـــر إبـــراز وتوضيـــح 

طبيعـــة المتحقـــق علـــى أرض الواقـــع، ســـواء 
كان بصيغة مؤشـــرات كميـــة أو نوعية، تتمثل 
فـــي بيـــان التقدم المحـــرز والتعريـــف بقصص 
النجـــاح والترويـــج للممارســـات والتطبيقـــات 
النوعيـــة التـــي تشـــجع علـــى التطويـــر الذاتي 
واســـتثمار الفرص للوصول إلى حلول مبتكرة 
وإســـهامات مســـتدامة تعـــزز مـــن مســـتويات 
االســـتقرار االجتماعـــي والرفـــاه االقتصـــادي، 
وبمـــا ينعكـــس إيجاًبا علـــى مؤشـــرات التنمية 

الوطنية الشاملة.
وأشـــارت أميـــن عام المجلس، إلـــى أن التوجه 
الحالـــي والمســـتقبلي لصيغـــة االحتفـــاء بيوم 

المـــرأة البحرينيـــة الـــذي ســـيركز علـــى أدائهـــا 
يأتـــي  وأوجهـــه،  مجاالتـــه  بكافـــة  الشـــامل 

ليواكـــب نمو الخبرة المؤسســـية كآلية وطنية 
البحرينيـــة،  المـــرأة  شـــئون  بمتابعـــة  معنيـــة 

واتســـاًقا مـــع منهجيـــة عملـــه التشـــاركية مـــع 
مؤسســـات وقطاعـــات الدولة، بهدف تجســـيد 
السياســـة العامـــة للدولـــة علـــى صعيـــد تقـــدم 
المـــرأة البحرينيـــة وإدمـــاج احتياجاتهـــا فـــي 
التنميـــة الوطنيـــة، ولتكـــون مملكـــة البحريـــن 
مركـــًزا للخبـــرة الوطنيـــة واإلقليميـــة ومرجًعا 

لالستهداء بتجاربها على هذا الصعيد.
يـــوم  فـــإن شـــعار  اإلشـــارة،  لـــه  تجـــدر  وممـــا 
المـــرأة البحرينيـــة “قرأت - تعلمت - شـــاركت” 
يختزل المراحل المتدرجة لمســـيرتها الواعدة 
والعامرة بالعطاء الوطني والقائمة على ثالث 
مرتكـــزات، حيث يأتـــي المرتكز األول ليوضح 
والمتمثـــل   - جـــدًا  المبكـــر   - تعلمهـــا  بدايـــات 
فـــي حفـــظ القـــرآن وقراءتـــه، انتقـــاالً لمرحلة 
التعليم الرسمي بانضمامها لمؤسسات التعليم 
النظامـــي فـــي العـــام 1928، وصـــوالً لمرحلـــة 
ممتـــدة تتمثـــل فـــي مشـــاركتها فـــي مســـيرة 
التنمية الشاملة وإسهاماتها المؤثرة في نهضة 

بالدها.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تدشين هوية يوم البحرينية بشعار “قرأت - تعلمت - شاركت”
شعار ينطلق من عراقة البدايات األولى للبحرينية ويواصل تحليقه في سماء مشاركتها الواعدة

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير وجميع العاملين في دار »                   «

بخالص التعازي والمواساة إلى

عائلتي الكوهجـي والعوضي الكــرام
في وفاة المغفور لها بٕاذن اهلل تعالى

الحاجة آمنة بنت إبراهيم العوضي
أرملة المرحوم عبدالجبار محمود الكوهجي

سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنهـا الفردوس األعلى 
وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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هالة األنصاري سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم



استقبل ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك( كمال بن أحمد محمد، والرئيس 

التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز مارك توماس.

وأثنـــى ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة علـــى الجهود 
الكبيرة التي تقوم بها الشـــركة 
القابضة للنفط والغاز والرامية 
القطاعيـــن  هذيـــن  لتطويـــر 
فيهمـــا  األمثـــل  واالســـتثمار 
باعتبارهما ركيزة أساســـية من 
ركائـــز االقتصـــاد الوطني وهو 
األمـــر الذي يتفق مع رؤية ملك 
البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
خليفـــة، وتطلعـــات ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة للمســـاهمة 
البحريـــن  رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي 

االقتصادية “2030”.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة على أهمية مواصلة 
مســـيرتها  “جيبـــك”  شـــركة 

نحـــو االرتقـــاء بمنظومتهـــا بما 
يتوافـــق مع التطـــور الكبير في 
قطاع النفـــط والغاز في مملكة 
البحريـــن والذي يســـير بخطى 
التقنـــي  التطـــور  نحـــو  ثابتـــة 
والفنـــي واإلنتاجـــي األمر الذي 
مكانـــة  تعزيـــز  فـــي  سيســـاهم 
المملكة تنافســـيًا ويحفز البيئة 

االستثمارية.
كمـــال  أعـــرب  جانبـــه،  ومـــن 
بـــن أحمـــد محمـــد عـــن شـــكره 

وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى ثقة 
ســـموه بتعيينه رئيسًا لمجلس 
إدارة شـــركة الخليـــج لصناعـــة 
)جيبـــك(  البتروكيماويـــات 
مؤكـــدًا أن الثقـــة الغاليـــة تمثل 
دافعـــًا كبيـــرًا نحو تنفيـــذ رؤية 
التطويريـــة ومواصلـــة  ســـموه 
مسيرة الشركة الرائدة في دعم 
االقتصـــاد الوطنـــي واالرتقـــاء 

بقطاعي النفط والغاز.
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تحقيًقـــا لرؤية عاهل البالد المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وتنفيـــًذا لتوجيهـــات ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
أعلـــن  مستشـــار األمن الوطني، قائد الحرس الملكي ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، عن تدشين مشروع بناء أول قمر صناعي 
بحريني بالكامل في مملكة البحرين، مؤكًدا سموه أن هذا المشروع 
من المتوقع االنتهاء منه وفقا لبرنامج المشروع وإطالقه مع نهاية 
شهر ديسمبر 2023، مشيًرا سموه إلى أن هذا المشروع يعد إنجازا 
متميـــزا لمملكة البحرين، وسيســـاهم في تنفيذه نخبة من الشـــباب 

البحريني المؤهل والمتمكن في مجال علوم وتقنيات الفضاء.
 وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود الكبيرة إلدارة 
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء التي لم تدخر جهدا في ســـبيل وضع 
اســـم مملكـــة البحرين في مصاف الدول الرائـــدة في قطاع الفضاء 
من خالل مشـــاريعها الطموحة ومشـــاركاتها المتنوعـــة وما أنتجته 

مـــن أبحاث ودراســـات نشـــرت في المؤتمـــرات الدوليـــة والمجالت 
العلمية المحكمة.

 وأعـــرب ســـموه عن تقديره لجهـــود أعضاء فريـــق البحرين للفضاء 
علـــى إســـهاماتهم العلمية المتميـــزة في مجاالت علـــوم الفضاء وما 
قدمـــوه مـــن ابتكارات فريدة تؤســـس لبنيـــة تقنيـــة متقدمة وتؤكد 
على ما يتمتع به الشباب البحريني من تميز في مختلف المجاالت، 
ويترجـــم روحهـــم الوطنيـــة وعزيمتهم وإصرارهم علـــى تحقيق كل 
ما من شـــأنه رفعة مكانة البحرين وتقدمهـــا العلمي والتقني، مؤكدا 
ســـموه علـــى أن كل ذلك جـــاء تحقيًقا لرؤية صاحـــب الجاللة الملك 
المعظم، وتنفيًذا لتوجيهات جاللته الســـامية بشـــأن تطوير الجهود 
فـــي مجـــال علـــوم الفضـــاء وغيرها مـــن العلـــوم لمواكبـــة متطلبات 
الحاضر واحتياجات المســـتقبل، والعمل حثيثا على تعزيز القدرات 
الوطنية، بتأهيل الشباب البحريني لإلبداع والتميز في هذا المجال.

 بـــدوره، أعرب رئيـــس مجلس إدارة الهيئة الوطنيـــة لعلوم الفضاء 
كمـــال بـــن أحمد عن بالغ الشـــكر والتقدير واالمتنان لســـمو الشـــيخ 

ناصـــر بـــن حمد آل خليفـــة، على اهتمامـــه ومتابعته ألعمـــال الهيئة 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء ورعايتـــه لكفاءتهـــا الوطنيـــة، الـــذي يعـــد 
دافعـــا وحافـــزا لفريـــق البحريـــن للفضاء لبـــذل المزيد مـــن الجهود 
لتنفيـــذ هـــذا المشـــروع الوطني األول من نوعه علـــى أرض المملكة 
ليؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الهيئة، وليكون منطلقا لخطتها 
االستراتيجية الجديدة التي تبدأ مع إطالق القمر الصناعي الجديد 
وتمتد إلى نهاية العام 2028م لتستمر الهيئة في مساعيها لتحقيق 
رؤيـــة صاحـــب الجاللـــة الملك المعظـــم.  وأكد “أن ما نشـــهده اليوم 
مـــن إنجازات لفريق البحرين للفضاء، والذي تم تشـــكيله في نهاية 
2018 يدعـــو للفخـــر، واالعتزاز علـــى ضوء ما تحقق مـــن إنجازات 
علمية وتقنية مشرفة والحمد لله”، مبينا أن الهيئة مستمرة في بذل 
الجهود لمواصلة تحقيق المزيد من اإلنجازات، من خالل المبادرات 
والمشـــاريع التي ســـيتم اإلعالن عنها تباعا وجميعها ســـتنفذ تحت 
إشـــراف وبأيدي الكفاءات البحرينية التي تم االستثمار فيها خالل 

الفترة الماضية.

بنا

المنامة - بنا

ناصر بن حمد: إطالق أول قمر صناعي بحريني بالكامل بنهاية 2023

أهميـــة مواصلــة “جيبـــك” االرتقــــاء بمنظومتهــــا

تحقيًقا لرؤية الملك المعظم وتنفيًذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء

أثنى على جهود “القابضة” في تطوير قطاع النفط والغاز... ناصر بن حمد:

االثنين 22 أغسطس 2022 - 24 محرم 1444 - العدد 5060

يتقدم

مركز آيتد للتدريب والتطوير
 AITD training and development

وجميع موظفيه ومنتسبيه

بخالص التعازي والمواساة إلى

عائلتي الكوهجي والعوضي

في وفاة المغفور لها بٕاذن اهلل تعالى

الحاجة آمنة بنت إبراهيم العوضي
أرملة المرحوم عبدالجبار محمود الكوهجي

سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته وأن يسكنهـا الفردوس األعلى 

وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

سمو الشيخ ناصر بن حمد

اســتقبل وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي كالً من وزير شــؤون مجلس الــوزراء حمــد المالكي ووزيرة الســياحة فاطمة 
الصيرفي، لدى زيارتهما صرح ميثاق العمل الوطني.

وقـــد رافق وزير التربيـــة والتعليم وزيري شـــؤون 
مجلـــس الـــوزراء والســـياحة فـــي جولـــة ميدانيـــة 
أطلعهمـــا خاللهـــا علـــى مـــا يضمـــه صـــرح ميثـــاق 
العمـــل الوطنـــي مـــن أقســـام ومكونـــات متنوعـــة، 
بـــدءًا بجدرانـــه التـــي تضم أســـماء أكثـــر من 220 
تيـــن على ميثاق العمل  ألـــف من المواطنين المصوِّ
الوطنـــي فـــي الرابـــع عشـــر مـــن فبرايـــر مـــن العام 
تأييـــدًا   ،%  98.4 بلغـــت  ســـاحقة  بنســـبة   ،2001
لهـــذا الميثاق، واعتزازًا بقيـــادة ملك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وتطلعات جاللته النيرة لمســـتقبل مشـــرق لمملكة 
البحريـــن، إلى جانـــب ما تضمه القاعـــات الداخلية 

مـــن شاشـــات تفاعليـــة، وأفـــالم وثائقيـــة، ووثائق 
وصـــور  لألطفـــال،  تعليميـــة  وألعـــاب  تاريخيـــة، 
ومقتنيات عديدة، تقدم محطات مهمة من تاريخ 
مملكـــة البحرين، ومســـيرتها التنمويـــة، وما يرتكز 
عليه المشروع الحضاري لجاللة الملك المعظم من 
قيـــم الوحدة والتســـامح والتنوع واحتـــرام اآلخر 
والعطاء والمثابـــرة والتعاون وتحمل المســـؤولية 

وتشجيع اإلبداع.
يذكـــر أن صـــرح ميثـــاق العمـــل الوطنـــي يســـتقبل 
العديـــد مـــن الزيـــارات التـــي يقـــوم بهـــا ضيـــوف 
البحريـــن والمواطنـــون وآالف الطلبـــة من مختلف 

المراحل التعليمية.

وزيـــــرا شــؤون مجلــــــس الـــوزراء 
والسياحـــة يزوران صــــرح الميثـــاق

 وزير التربية بصحبة وزير شؤون مجلس الوزراء ووزيرة السياحة أثناء الزيارة  

وزير التربية أطلعهما على ما ضمَّه الصرح

قطاع النفط 
والغاز يسير 

بخطى ثابتة نحو 
التطور التقني

كمال أحمد: 
الثقة الغالية 

تمثل دافعًا 
كبيرًا



تعقــد اللجنــة العليــا لــدرع البــاد للمســؤولية االجتماعية للشــركات اليــوم )االثنين( الموافق 22 أغســطس 
2022 لقــاًء افتراضيــًا مفتوحــًا عبــر برنامج )زووم( مع ممثلي الشــركات المرشــحة لنيل جائــزة درع الباد 
للمســؤولية االجتماعية للشــركات للعام 2022، وذلك بحضور ومشــاركة رئيس اللجنة العليا للدرع حســن 

إبراهيم كمال، ورئيسة لجنة التحكيم وعضو اللجنة العليا للدرع الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة.

وقال المسؤول اإلعالمي للجائزة 
المحافظـــة  ســـيدعلي  الزميـــل 
إن تنظيـــم هـــذا اللقـــاء يأتـــي في 
اإلســـتراتيجيات  تنفيـــذ  إطـــار 
العليـــا  اللجنـــة  اعتمدتهـــا  التـــي 
للـــدرع بهـــدف التعريـــف بالجائزة 
التـــي تعـــد األولى مـــن نوعها على 
مســـتوى مملكـــة البحريـــن، وحّث 
الشـــركات الوطنيـــة التـــي تمتلـــك 
تجارب متميـــزة في توظيف قيم 
ضمـــن  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
برامجها وخططها اإلســـتراتيجية 
على المشـــاركة فـــي الجائـــزة، بما 

يدعـــم إشـــاعة ثقافة المســـؤولية 
االجتماعية كالتزام أساسي ضمن 

المنظومات اإلدارية للشركات.
وأشـــار المحافظـــة إلـــى أن اللقـــاء 
الـــذي ســـيعقد بحضور ومشـــاركة 
رئيس اللجنة العليا للدرع ورئيسة 
لجنـــة التحكيـــم، إلـــى جانب أمين 
سر الجائزة منى المطلق، سيسلط 
الضـــوء علـــى الجائـــزة وأهدافهـــا، 
إلى جانب تقديم لمحة عن معايير 
االستحقاق وأسس اختيار الشركة 
الفائزة، كما سيتم تخصيص جزء 
من اللقـــاء للرد على استفســـارات 

وتلقي مداخالت ممثلي الشركات 
طريـــق  عـــن  باللقـــاء  المشـــاركين 

برنامج )زووم(.
اإلعالمـــي  المســـؤول  ودعـــا 
للجائـــزة جميـــع الشـــركات الراغبة 
بالمشـــاركة فـــي اللقـــاء المفتـــوح 
ســـر  أمانـــة  مـــع  التواصـــل  إلـــى 
الجائـــزة عبـــر البريـــد االلكترونـــي 
muna.almutlaq@albilad� (
الواتســـاب  عبـــر  أو   )press.com
برابـــط  لتزويدهـــم   )34406647(
المشـــاركة، كمـــا ســـتبث مجريات 
منصـــة  علـــى  مباشـــرة  اللقـــاء 

الصحيفـــة بموقـــع اليوتيوب على 
youtu. / /:https( التالـــي:  الرابـــط 

.)7ubgBjYt9ls /be
وقال “إن أمانة ســـر الجائزة ومنذ 
اإلعـــالن عـــن فتـــح باب اســـتقبال 
الطلبـــات تلقت مجموعة واســـعة 
والمراســـالت  االتصـــاالت  مـــن 

المعلنـــة  القنـــوات  عبـــر  البريديـــة 
وآليـــة  الجائـــزة  عـــن  لالستفســـار 
المشـــاركة فيهـــا، كمـــا انتهـــت من 
اســـتالم مجموعـــة مـــن الطلبـــات 
يدويًا وإلكترونيًا، داعيًا الشركات 
التـــي أبدت رغبتها في المشـــاركة 
إلـــى اإلســـراع في تقديـــم طلباتها 
قبـــل موعـــد إغـــالق باب الترشـــح 
فـــي 30 أغســـطس الجـــاري علـــى 
الموقـــع اإللكترونـــي للجائزة على 
albilad�  /  /:https( :الرابط التالـــي

.”)award.com
يذكـــر أن إطـــالق “البـــالد” لمبادرة 
درع البالد للمسؤولية االجتماعية 
للشركات يأتي انطالقًا من إيمانها 
العميـــق بأهميـــة تعزيـــز وترســـيخ 
االجتماعيـــة،  المســـؤولية  ثقافـــة 
وتقديـــر جهود مؤسســـات القطاع 
تجـــارب  تمتلـــك  التـــي  الخـــاص 

قيـــم  توظيـــف  فـــي  متميـــزة 
ضمـــن  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
برامجها وخططها اإلستراتيجية، 
القطـــاع  كل مؤسســـات  وتحفيـــز 
الخاص على تبني الثقافة كالتزام 
أساسي ضمن منظومتها اإلدارية. 
شـــركة  لـــكل  المشـــاركة  وتحـــق 
تجاريـــة ومؤسســـة ماليـــة من أي 
حجـــم، بشـــرط تقديـــم مبـــادرة أو 
مشـــروع يدعـــم قيـــم المســـؤولية 
فـــي  الشـــروع  تـــم  االجتماعيـــة، 
تنفيذه في الفترة من يناير 2020 
إلـــى ســـبتمبر 2022، ســـواء أكان 

مكتمالً أم في طور التنفيذ.
وســـيجري اإلعـــالن عـــن الشـــركة 
الفائـــزة بالـــدرع بعـــد فـــرز وتقييم 
الطلبـــات يوم الحفـــل الموافق 25 
ســـبتمبر 2022 بالتزامن مع اليوم 

العالمي للمسؤولية االجتماعية.

الزميل سيدعلي المحافظة

local@albiladpress.com05

أكـــد وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس 
الوزراء سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة،  أهمية تســـخير األبحاث 
والدراسات العلمية، وذلك بما يعود 
بالنفع على تحسين العمل الحكومي 

وتطوير أدائه وممارساته.
وجهـــود  بإســـهامات  ســـموه  ه  ونـــوَّ
الوطنيـــة  الكـــوادر  مـــن  الباحثيـــن 
الذيـــن يســـعون إلـــى خـــوض غمـــار 
مجال تطوير األداء الحكومي على 
نحو يواكـــب المســـتجدات وأفضل 
الممارســـات المتبعـــة والمطبقة في 

دول العالم.
ســـموه  اســـتقبال  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
بمكتبه مستشار الشؤون اإلعالمية 
بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيـــر البنيـــة التحتيـــة وليـــد خالد 
الشـــيخ، الذي أهدى ســـموه نســـخة 
ها  من رســـالة الماجســـتير التي أعدَّ
لنيـــل درجة الماجســـتير من جامعة 
البحرين بعنوان )االتصال الحكومي 
دوره فـــي إبراز المشـــاريع التنموية 
المدرجـــة ضمـــن برنامـــج الحكومة 

.)2022 � 2019
ـــر ســـمو الشـــيخ  وخـــالل اللقـــاء، عبَّ
عيســـى بن علي آل خليفـــة عن بالغ 

االعتـــزاز بالجهـــود التـــي بذلها وليد 
الشـــيخ فـــي إعـــداد هـــذه الرســـالة 
التـــي تعـــد األولى مـــن نوعهـــا على 
بمـــا  مشـــيدًا  المملكـــة،  مســـتوى 
وتوصيـــات  نتائـــج  مـــن  تضمنتـــه 
تهـــدف إلى تطوير واحـــدة من أهم 

المتمثلـــة  الحكوميـــة  الممارســـات 
والـــذي  الحكومـــي،  االتصـــال  فـــي 
توظفـــه  أن  الدراســـة  اســـتطاعت 
بهـــدف النظر في الـــدور الذي يلعبه 
االتصال الحكومي إلبراز المشـــاريع 
الـــوزارات  تنفذهـــا  التـــي  التنمويـــة 

فـــي  الحكوميـــة، وذلـــك  والجهـــات 
إطـــار التـــزام الحكومـــة ببرنامجهـــا 
لألعـــوام )2019 � 2022( الـــذي يعد 
أحـــد أهم األولويات والمســـؤوليات 
التـــي تتابعها وزارة شـــؤون مجلس 

الوزراء.

الشـــيخ  وليـــد  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
بالجهـــود التـــي تلعبه وزارة شـــؤون 
الـــذي  والـــدور  الـــوزراء،  مجلـــس 
يضطلـــع بـــه ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علـــي آل خليفـــة، والمتمثل في 
متابعة ســـير تقدم وإنجاز المشاريع 

المدرجـــة ضمـــن برنامـــج الحكومة، 
بمـــا فـــي ذلـــك المشـــاريع التنمويـــة، 
مشيدًا في الوقت نفسه بما يحظى 
به الباحثون من دعم وتشـــجيع من 
قبل ســـموه بهـــدف تطوير منظومة 

العمل الحكومي.

المنامة - بنا

تسخيــر الدراســات العلميـة لتطويـر األداء الحكومـي

لقاء مفتوح للتعريف بدرع ^ للمسؤولية االجتماعية للشركات

نوَّه بإسهامات الباحثين من الكوادر الوطنية... سمو الشيخ عيسى بن علي:

بحضور ومشاركة رئيس اللجنة العليا للدرع ورئيسة لجنة التحكيم

ــى اســتــفــســاراتــهــم ــل ــن والـــــرد ع ــي ــارك ــش ــم ــة لـــمـــداخـــات ال ــاح ــس تــخــصــيــص م

المنامة - بنا

اســـتقبلت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة األمين 
العـــام لمجلس التعليـــم العالي نائب رئيس مجلـــس أمناء مجلس 
التعليم العالي بمكتبها رابطة مجلس الطلبة من 5 جامعات والتي 
يمثلها رؤساء مجالس الطلبة. وخالل اللقاء، اطلعت األمين العام 
علـــى فكرة تأســـيس الرابطـــة ونظام العمـــل بها لتبـــادل الخبرات 
بيـــن الطلبة والمشـــاركة فـــي صناعة القـــرار من حيـــث التطلعات 
واألهـــداف المرجوة، وذلك للتعاون المســـتمر بين مجلس التعليم 
العالي وطلبة مؤسســـات التعليم العالي لما فيه أثر إيجابي يعود 
لصالحهـــم. منوهـــة بأن مجلس التعليم العالـــي يحرص دائمًا على 
تلبيـــة احتياجات الطلبة وهـــو الداعم األول لجميع الطلبة بجميع 

مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين.
ومن جانبهم، عبر الطالب عن اعتزازهم بلقاء سعادة األمين العام 
لمجلـــس التعليم العالـــي، معربين عن عميق تقديرهـــم وامتنانهم 
لدعمها وتشـــجيعها المســـتمر لهم، األمر الذي سيشـــكل دافعًا لهم 

لتحقيق مزيد من اإلنجازات والتقدم بالدراسة. 
حضـــر االجتمـــاع كلٌّ مـــن: عبـــدهللا الغضاير رئيـــس مجلس طلبة 
جامعـــة البحرين، للتكنولوجيـــا، عبدالرحمن محمد رئيس مجلس 
طلبـــة كليـــة البحرين الجامعيـــة، علي أجور رئيـــس مجلس طلبة 
الجامعـــة البريطانية، عبدالرحيم محمـــد نور رئيس مجلس طلبة 
الجامعـــة العربيـــة المفتوحـــة، رؤى محمـــد رئيـــس مجلـــس طلبة 

جامعة بوليتكنك )سابقًا(.

رنا بنت عيسى تطلع على فكرة تأسيس رابطة لطلبة التعليم العالي

االثنين 22 أغسطس 2022 - 24 محرم 1444 - العدد 5060

محرر الشؤون المحلية



قرار الداخلية سيفتح مجاالت أوسع القتناء السيارات الكالسيكية
أعطى مزيًدا من التسهيالت واالمتيازات... أصحاب المركبات األثرية:

االثريـــة  المركبـــات  أصحـــاب  ثّمـــن 
)الكالســـيكية(، قـــرار وزيـــر الداخليـــة رقم 
إجـــراءات  بتحديـــد   2022 لســـنة   )144(
تسجيل المركبات )الكالسيك(، واستبدال 
مواصفات لوحات أرقام تســـجيل المركبة 
هـــذا  أن  مؤكديـــن  )الكالســـيك(.  األثريـــة 
القـــرار سيســـهم فـــي فتح مجاالت أوســـع 
الكالســـيكية،  الســـيارات  فئـــة  القتنـــاء 
وانـــه قـــد أعطـــى مزيـــدا مـــن التســـهيالت 
واالمتيازات لهذا القطاع الكالســـيكي مما 
يهدف إلى المحافظة عليها وعلى شـــكلها 
التاريخـــي نظـــرا ألهميتها وشـــعبيتها لدى 

الجمهور البحريني والخليجي.
أعرب محمد البناء عن تأييده لقرار تغيير 
السيارات الكالســـيكيه بأرقام كالسيكيه، 
التســـجيل  رســـوم  تعديـــل  إلـــى  إضافـــة 
والتجديـــد األمـــر الـــذي يســـهم تميـــز فئة 
الســـيارات الكالســـيكية عـــن غيرهـــا مـــن 
السيارات، منوها بدعم وزير الداخلية في 
االهتمـــام بالموروثات القديمة والشـــعبية 

خاصة السيارات الكالسيكية.
أشـــاد محمد أحمد عبـــدهللا العنود بصدور 
قرار وزير الداخلية بخصوص تقديم مزيد 
من التسهيالت للسيارات الكالسيكية في 
مملكة البحرين والتي تزيد شعبيتها يوما 
بعـــد يوم، وقـــال نحن أصحاب الســـيارات 
الكالســـيكية نرحـــب بمثل هـــذه القرارات 

التـــي تدعـــم المشـــاريع الخاصـــة بتطويـــر 
التـــي  القديمـــة  بالمركبـــات  االهتمامـــات 

أصبحت جزءا من التاريخ القديم.
 وبـــدوره، أثنـــى محمـــد المهـــزع على هذا 
القرار الذي أثلج صدور أصحاب المركبات 
الكالســـيكية فـــي مملكة البحريـــن، مقدما 
الشكر الجزيل إلى وزير الداخلية واإلدارة 
العامـــة للمـــرور علـــى هـــذ الجهـــود البارزة 
أعطت مجـــاال أرحب ألصحـــاب المركبات 
الكالسيكية للعطاء واإلبداع حيث تجذب 
هـــذه الهواية العديـــد الجمهـــور البحريني 

والخليجي وكذلك الغربي.
 وتقـــدم محمـــد صالح العلص بكل الشـــكر 
والتقدير لوزير الداخلية لما بذله من جهود 
في إصـــدار هذا القـــرار الحكيـــم والمتميز 
وقال، نشـــيد نحـــن هواة مالك الســـيارات 
التراثيـــة والكالســـيكية المتعطشـــين مـــن 
مـــدى بعيـــد لهذا القـــرار الـــذي يحاكي في 
مجمله الماضي الجميـــل ويترجم جمالية 
كمـــوروث  والنـــادرة  التراثيـــة  الســـيارات 
تاريخـــي يربـــط النـــاس بذكريـــات اآلبـــاء 

واألجداد.
 وثمن عدنان يوسف الذوادي هذه خطوة 
التي تســـير لألمـــام، موضحـــا أن االهتمام 
بالســـيارات القديمـــة في مملكـــة البحرين 
يهدف إلـــى المحافظة عليهـــا حيث ُيعتبر 
هـــذا إرًثا وتاريًخـــا ال يجـــب التفريط فيه 
نظـــًرا لندرة وجـــود مثل هـــذه األنواع من 

السيارات في وقتنا هذا.

وأشا حسن آل رضي بقرار وزير الداخلية 
بشـــأن لوحـــات أرقـــام تســـجيل المركبات 
األثرية “الكالســـيك”، مشـــيًرا إلـــى أن هذا 
القرار يســـهم في زيـــادة جمالية المركبات 
ويضفي عليها الطابع الكالســـيكي بشـــكل 

أكبر.
وقـــال عدنـــان يوســـف الـــذوادي إن تغيير 
إجراءات وأرقام الســـيارات الكالســـيكية، 
هو خطوة جيدة لألمام حيث إن االهتمام 
بهواة الســـيارات الكالســـيكية فـــي مملكة 
بالمحافظـــة  االهتمـــام  يعكـــس  البحريـــن 
علـــى هذا الجانب الحيوي الذي بعتبر إرًثا 
وتاريًخـــا ال يجب التفريط فيه نظًرا لندرة 
وجود مثل هذه األنواع من السيارات في 

وقتنا هذا.
وبـــدوره، أكـــد أحمـــد محمـــد أكبـــر رئيـــس 
فريـــق الســـيارات الكالســـيكية البحرينية 
بتغيـــر  الداخليـــة  وزيـــر  لقـــرار  تأييـــده 
الســـيارات  وتميـــز  التســـجيل  إجـــراءات 
الكالســـيكيه بأرقـــام كالســـيكيه وهـــو مـــا 
يســـهم في إبـــراز جمال وتراث الســـيارات 
القديمة، إضافة إلى إصدار قرارات تسهل 
من إجراءات امتالك واســـتيراد السيارات 
القديمـــة إلى مملكة البحرين، فكل الشـــكر 
لوزير الداخلية على هذا الدعم واالهتمام 

بمورثنا الشعبي.
وأبـــدى عبـــاس ميـــرزا شـــكره البالـــغ على 
الجهودكم المبذولـــة لخدمة أبناء المملكة 
تســـجيل  إجـــراءات  تغيـــر  قـــرار  واصفـــا 

المركبات القديمة واللوحات إلى اللوحات 
القديمة أنه قرار حكيم، حيث يعكس ذلك 
مـــدى االهتمام الذي أبدته وزارة الداخلية 
تجـــاه الســـيارات القديمـــة ومالكهـــا، كون 
هذه الســـيارات جزًءا مـــن ماضينا العريق 
الـــذي نفخـــر بـــه، وبمـــا أن نصـــف جمـــال 
لوحتهـــا،  فـــي  يكمـــن  القديمـــة  الســـيارة 
فســـتضيف هذه اللوحات جماال للسيارات 

القديمة. 
وقال نضال االسكافي إن قرار تقديم مزيد 
من التســـهيالت وتغير اللوحات للسيارات 
الكالســـيكية هـــو قـــرار حكيـــم، حيـــث إن 
هـــذا يعكس مدى الخطوة الجميلة خاصه 
كونهـــا  والكالســـيكة  التراثيـــة  للســـيارات 
جـــزًءا من الماضي العريـــق وبما أن نصف 
جمـــال الســـيارة تكون في لوحتها ســـوف 
إلـــى  الحديثـــة  اللوحـــات  تغييـــر  تضيـــف 
القديمة بنفس الحقبة للسيارة نفسها أكثر 

جماالً. 
 من جانبه، أشـــاد ســـامح فـــرج عبدالكريم 
بهـــذا بالقـــرار المميـــز، وقـــال نحـــن مـــالك 
الســـيارة القديمـــة متعطشـــون مـــن وقـــت 
الـــذي يضيـــف جمـــال  بعيـــد لهـــذا القـــرار 
الســـيارة القديمـــة التـــي تذكرنـــا بالماضي 

الجميل الذي عاشه اآلباء واألجداد، 
وأثنـــى محمد حيـــدر جاســـم حاجي على 
كافـــة الجهـــود المبذولة، مشـــيرا أن القرار 
الحكيـــم يعكـــس مـــدى الخطـــوة الناجحة 
تجاه الســـيارات التراثيـــة والقديمة كونها 
جـــزء من الماضـــي العريق وبمـــا ان نصف 
جمـــال الســـيارة تكون في لوحتها ســـوف 
إلـــى  الحديثـــة  اللوحـــات  تغييـــر  تضيـــف 
القديمة بنفس الحقبة للسيارة نفسها أكثر 

جماالً.
 وأكـــد محمـــد صالـــح تأييـــده لقـــرار تغير 
وتمييـــز الســـيارات الكالســـيكيه وآرقامها 

العاديـــة، وبذلـــك اصبـــح  الســـيارات  عـــن 
للســـيارات القديمـــة فـــي البحريـــن شـــأن 
خاص بها من ناحية التســـجيل وتخفيض 
رســـوم االستيراد، وبهذه المناسبة يسرني 
أن أعرب عن بالغ شكري وتقديري لمعالي 
وزير الداخلية على هذا الجهود المشكور.
وأبدى شـــريف إسماعيل ســـعادته الغامرة 
بصدور مثل هـــذه القرارات التي ينتظرها 
أصحـــاب الســـيارات الكالســـيكية والتـــي 
تســـهم فـــي تشـــجيعهم في المضـــي قدما 
نحو تطويـــر مثل هذه الهوايات المحبوبة 
لدى الجميع  معربا عن شكره لكل من قدم 

الدعم لهذا القطاع.
وأشـــار أحمـــد المســـقطي إلـــى أن القـــرار 
إصـــدار  إمكانيـــة  بشـــأن  اليـــوم  الصـــادر 
خاصـــة  كالســـيكية  أثريـــة  لوحـــات 
بالســـيارات القديمـــة يأتـــي متماشـــيا مع 
توجهـــات مماثلة اتخذتها عدة دول على 
مســـتوى الخليـــج العربـــي والعالـــم ككل 
لتعزيـــز وإثـــراء هواية اقتناء الســـيارات 
القديمة الكالســـيكية، والتـــي باتت اليوم 
فـــي  المحببـــة خصوصـــا  الهوايـــات  مـــن 
أوســـاط الشـــباب. وهـــذا القـــرار بالتأكيد 
يعكـــس اهتمـــام مملكـــة البحريـــن بهـــذه 
الهوايـــة، ونحـــن بدورنـــا نتطلـــع للمزيـــد 
مـــن القـــرارات المماثلـــة التـــي تصب في 
مصلحـــة مقتنيي هذه الســـيارات وإلبراز 
مكانـــة البحرين في هـــذا الجانب إقليميا 

ودوليا.
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فعاليات تشيد بقرار وزير الداخلية بخصوص السيارات الكالسيكية
الشـــيخ عضـــو مجلـــس  إبراهيـــم  أشـــاد 
األعمال البحريني السعودي مالك شركة 
الصـــادر   بالقـــرار  للســـيارات  مونتريـــال 
لوزيـــر الداخليـــة جـــاء رقم )144( لســـنة 
إجـــراءات  تحديـــث  المتضمـــن   2022
تســـجيل المركبـــات األثرية )الكالســـيك( 
وما تضمنه من تسهيالت وتخفيض في 
رســـوم اســـتيراد المركبات الكالســـيكية 
أرقـــام  لوحـــات  مواصفـــات  واســـتبدال 
تســـجيلها، منوهًا بإيجابيات تطوير هذا 
القطاع الحيوي والمؤثر والذي يتماشـــى 
والتفـــاؤل  االقتصاديـــة  النهضـــة  مـــع 

بمستقبل مشرق في مملكه البحرين. 
وأشاد الشـــيخ أحمد بن علي بن عبدهللا 
آل خليفـــة، رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي 
البحرين للسيارات، بقرار وزير الداخلية 
بتعديل بعض أحـــكام الالئحة التنفيذية 
أرقـــام  لوحـــات  بشـــأن  المـــرور  لقانـــون 
تســـجيل المركبـــات األثرية )الكالســـيك( 
وضوابط صرفها، موضحًا أن هذا القرار 

يأتي امتدادًا لمـــا تقدمه وزارة الداخلية 
مـــن تســـهيالت لهـــواة هـــذه النوعية من 
اقتنـــاء  ثقافـــة  أن  وأضـــاف  المركبـــات. 
الكالســـيكي،  الطابـــع  ذات  الســـيارات 
الفئـــات،  معظـــم  مـــن  هـــواة  تســـتقطب 
ومن شـــأن هذه اإلجراءات تعزيز مكانة 
مملكة البحرين في هذا المجال، وهو ما 
يحـــرص عليه نادي البحرين للســـيارات، 
فـــي  للســـيارات  نـــاٍد  أقـــدم  باعتبـــاره 
المنطقة، خالل مشـــاركاته في المعارض 

الخارجية ذات الصلة.
بـــدوره، ثّمـــن الشـــيخ خليفـــة بن حســـن 
آل خليفـــة نائـــب رئيـــس نـــادي البحرين 
للســـيارات، قرار وزيـــر الداخلية بتحديد 
إجراءات تسجيل المركبات )الكالسيك(، 
أرقـــام  لوحـــات  مواصفـــات  واســـتبدال 
يســـاهم  القـــرار  أن  تســـجيلها، موضحـــًا 
وبشـــكل كبيـــر فـــي دعـــم فئة الســـيارات 

الكالسيكية ومحبيها.
البحريـــن  نـــادي  رئيـــس  نائـــب  وأشـــار 

للســـيارات إلـــى أن قرار وزيـــر الداخلية، 
فتح المجال لتقديم مزيد من التسهيالت 
واالمتيـــازات لقطاع الســـيارات األثرية؟ 
إبـــراز مـــا يميزهـــا عـــن  غيرهـــا  بهـــدف 
عليهـــا  والمحافظـــة  المركبـــات،  مـــن 
وعلـــى شـــكلها التاريخي نظـــرًا ألهميتها 
البحرينـــي  الجمهـــور  لـــدى  وشـــعبيتها 
والخليجي، مؤكدًا اهتمام نادي البحرين 
للســـيارات بنشـــر ثقافة اقتناء السيارات 

ذات الطـــرازات القديمـــة من أجـــل إبراز 
اسم مملكة البحرين في هذا المجال.

عبـــدهللا عبدالرحمـــن  أشـــاد  فـــي حيـــن 
لنـــادي  العـــام  الســـر  أميـــن  الحميـــدان 
البحريـــن للســـيارات، بالقـــرار الصادر من 
وزيـــر الداخليـــة فيمـــا يتعلـــق بتســـهيل 
األثريـــة  المركبـــات  تســـجيل  إجـــراءات 
تحديـــد  تضمـــن  والـــذي  )الكالســـيكية( 
رســـم قدره 100 دينار لتســـجيل المركبة 

جـــواز  مـــرة.  أول  )الكالســـيك(  األثريـــة 
رقـــم  ولوحـــة  ملكيـــة  شـــهادة  إصـــدار 
تســـجيل للمركبة األثرية دون تســـجيلها 
متى كانت ال تستخدم وال يتم تسييرها 
علـــى الطريق العام إضافة إلى تســـجيل 
المركبـــات األثرية المســـتوردة من خارج 
مملكة البحرين بعد ســـداد الرسم المقرر 
دينـــار،   500 بــــ  والمقـــدر  الملـــف  لفتـــح 
أرقـــام  لوحـــات  مواصفـــات  واســـتبدال 

تسجيل المركبة األثرية.
مـــن جانبـــه، أكـــد رجـــل األعمـــال ومالك 
مجموعـــة مميـــزة من الســـيارات األثرية 
)الكالسيك(، أكرم مكناس، أن قرار وزير 
الداخليـــة بشـــأن لوحات أرقام تســـجيل 
هذه الســـيارات وبعض األحكام المتعلقة 
بها، يمهد الطريـــق أمام مزيد من تنظيم 
هذا القطـــاع المهم في مملكـــة البحرين، 
والتراثـــي  الحضـــاري  الـــدور  وتعزيـــز 
والتجـــاري والســـياحي والترفيهي الذي 

تلعبه هذه السيارات.
ودعـــا مكنـــاس جميـــع مالكي الســـيارات 
التراثية فـــي البحرين إلى التجمع تحت 
مظلـــة واحـــدة تمكنهـــم مـــن االســـتفادة 
من هذا القرار، والبـــدء بالتفكير بتنظيم 
معـــارض افتراضية وعلـــى أرض الواقع، 
إلظهار الســـيارات المميزة الموجودة في 
البحرين، واســـتقطاب عشـــاق السيارات 
الكالســـيكية من البحرين ودول الخليج 

العربي.

أصدر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة وزير الداخلية، قرارين وزاريين 
بتعديـــل بعض أحـــكام الالئحـــة التنفيذية 
لقانـــون المرور الصـــادر بالقانون رقم )23( 
لسنة 2014، بشـــأن لوحات أرقام تسجيل 

المركبات األثرية )الكالسيك(.
تضمـــن القـــرار الـــوزاري األول، تعديـــالت 
بشـــأن لوحـــات أرقـــام تســـجيل المركبات 
)الكالســـيك( وضوابـــط صرفهـــا،  األثريـــة 
وبعـــض األحـــكام المتعلقة باســـتيراد هذه 
المركبـــات مع وجـــود تنظيم خـــاص لتلك 
المركبـــات التـــي ال يتـــم تســـييرها، فيمـــا 
الـــوزاري الثانـــي، تحديـــد  تضمـــن القـــرار 

الرسم الخاص بتسجيل هذه المركبات.
وبصدور هـــذه القرارات، يتم صرف لوحة 
رقم تســـجيل المركبة األثرية )الكالسيك( 
ـــا بناًء على طلـــب مالكها، على أن  اختياريًّ
ُيخصص لها رقم تسجيل من ذات األرقام 
الُمقررة للســـيارات الخاصـــة، وال يجوز أن 
يتكرر رقم التسجيل على أكثـر من مركبة 
أثرية أو خاصة، أو أن يتم استعمال لوحة 
رقم تسجيل هذه المركبة التي ُصرفت لها 

على غيرها من المركبات.
وحـــدد القـــرار األول فـــي مادتـــه الثانيـــة، 
مواصفات لوحات أرقام تســـجيل المركبة 
أنـــواع  حيـــث  مـــن  )الكالســـيك(  األثريـــة 

المركبـــات التي تُصرف لهـــا لوحات، ولون 
قاعدة اللوحة والعالمات المميزة لها. 

وبحســـب القرار، يكون تسجيل المركبات 
مملكـــة  خـــارج  مـــن  الُمســـتوردة  األثريـــة 
البحرين، بعد ســـداد الرســـم المقـــرر لفتح 
الملـــف بقيمـــة خمســـمائة دينـــار بـــدالً مـــن 
ألـــف دينـــار بالنســـبة للمركبات التـــي يزيد 
عمرها علـــى خمس ســـنوات، ويجوز بناًء 
علـــى طلـــب المالك إصـــدار شـــهادة ملكية 
األثريـــة  للمركبـــة  تســـجيل  رقـــم  ولوحـــة 
دون تسجيلها متــــى كانت ال ُتستخدم وال 
يتـــم تســـييرها على الطريق العـــام أو غير 
صالحة لتسييرها عليه، وبعد سداد الرسم 

المقرر لذلك. 
والمتعلـــق  الثانـــي،  الـــوزاري  القـــرار  أمـــا 
بتحديد الرســـم الخاص بتسجيل المركبة 

األثريـــة، فقـــد حـــدد فـــي مادتـــه األولـــى 
رســـمًا بقيمة مائة دينار لتســـجيل المركبة 
ويكـــون  مـــرة،  أول  )الكالســـيك(  األثريـــة 
الرســـم السنوي لتســـجيلها هو ذات الرسم 

السنوي المقرر لتسجيل المركبات بحسب 
وزنهـــا. الجديـــر بالذكر أن القـــرار الوزاري، 
حـــّدد شـــكل اللوحـــات للمركبـــات األثريـــة 
)الكالســـيك( وفئاتها بحســـب سنة ُصنعها، 

حيـــث تشـــمل الفئـــة )أ( المركبـــات لســـنة 
تشـــمل  فيمـــا  قبلهـــا،  ومـــا   1970 الصنـــع 
الفئـــة )ب( المركبـــات لســـنة الُصنـــع ما بين 
ســـنتي 1971 و1990. ويأتـــي ذلـــك فـــي 

إطار القرارات المنظمة لتســـجيل وإصدار 
)الكالســـيك(  األثريـــة  المركبـــات  لوحـــات 
والتـــي كان أولهـــا القـــرار رقـــم )17( لســـنة 

2021 الصادر بتاريخ 31 يناير 2021م.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية يصدر قرارين بشأن لوحات أرقام تسجيل المركبات األثرية
تضمَّنا ضوابط صرفها والرسم الخاص بتسجيلها

 وزير الداخلية
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أبرز ما جاء في القرار الوزاري األول 

أبرز ما جاء في القرار الوزاري الثاني

صرف لوحة رقم تسجيل للمركبة 
اختياريًا بناًء على طلب مالكها

ال يجوز أن يتكرر رقم التسجيل 
على أكثـر من مركبة أثرية أو خاصة

تحديد مواصفات لوحات أرقام 
تسجيل المركبة األثرية (الكالسيك) 

يجوز إصدار شهادة ملكية ولوحة رقم تسجيل للمركبة دون تسجيلها متـى كانت ال 
ُتستخدم وال يتم تسييرها على الطريق العام أو غير صالحة لتسييرها عليه، وبعد 

سداد الرسم المقرر لذلك

500 د.ب بدًال من 1,000 د.ب لفتح 
ملف المركبة الُمستوردة من خارج 
مملكة البحرين وإمكانية تسجيلها 

بعد ذلك

ال يجوز استعمال لوحة رقم تسجيل 
هذه المركبة التي ُصرفت لها على 

غيرها من المركبات

ُيخصص للمركبة رقم تسجيل من 
ذات األرقام الُمقررة للسيارات 

الخاصة

100 د.ب لتسجيل 
المركبة أول مرة

يكون الرسم السنوي لتسجيلها 
هو ذات الرسم السنوي المقرر 
لتسجيل المركبات بحسب وزنها

0000

1 2 3

تصنيف شكل اللوحات للمركبات األثرية (الكالسيك) 
وفئاتها بحسب سنة ُصنعها

الفئة (أ)

الفئة (ب) 

المركبات لسنة الصنع 1970 وما قبلها

المركبات لسنة الصنع ما بين سنتي 1971 و1990

1 2 3

إبراهيم الشيخالشيخ أحمد بن علي

محمد العلص

أكرم مكناس

محمد العنود

محرر الشؤون المحلية
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مطاعم تستغني عن الكاتشب والمايونيز الجاهز المغلف الرتفاع سعره
بدأ عدد من المطاعم في االســـتغناء 
الجاهـــز  والمايونيـــز  الكاتشـــب  عـــن 
المغلف بوزن 9 غرام؛ بســـبب ارتفاع 
ســـعر الكيلـــو وصواًل عنـــد 800 فلس 
بعـــد أن كان متوســـط ســـعر الكيلـــو 
بالجملـــة  للبيـــع  فلـــس   500 الواحـــد 
علـــى محـــات المطاعـــم والوجبـــات 
الســـريعة، وقـــرر عـــدد مـــن المطاعم 
المملكـــة  مناطـــق  مختلـــف  فـــي 
بوضـــع كميـــات قليلـــة من الكاتشـــب 
والمايونيـــز في أطباق جانبية لزبائن 

الطلبات الداخلية بالمطاعم.
وعللـــوا الســـبب فـــي تغيـــر أســـلوب 
األســـعار  ارتفـــاع  جـــراء  الخدمـــات 
لشـــراء  المطاعـــم  أغلـــب  ولجـــوء 
الكاتشب والمايونيز بالوزن للجالون 
كيلوغـــرام،   5 عـــن  يقـــل  ال  الـــذي 

ويتـــراوح متوســـط األســـعار مـــا بين 
أن  بعـــد  دينـــار،   2.200 إلـــى   1.800
تتجـــاوز  ال  األســـعار  أغلـــب  كانـــت 
1.500 دينـــار. وقـــال عـــدد مـــن تجار 
مســـتلزمات البيـــع بالجملـــة للمطاعم 
“تشـــهد المحـــات تغيرا في األســـعار 
والبهـــارات  والشـــطة  للكاتشـــب 
التضخـــم  بســـبب  والمايونيـــز، 
وتكاليـــف  األســـعار  فـــي  العالمـــي 
الشـــحن والتوصيـــل الـــذي أثـــر على 

المســـتوردة  الســـلع  حجـــم اســـتيراد 
المجـــاورة،  والـــدول  الخـــارج  مـــن 
فـــي  بـــدأت  المطاعـــم  أغلـــب  إن  إذ 
طلب مشـــتقات الكاتشـــب والشـــطة 
بكميـــات  والمايونيـــز  والباربيكيـــو 
الجالـــون ليكـــون أوفر لهـــا في حجم 

االســـتهاك الداخلي بالمطاعم وعند 
طلبات الزبائن، بدالً من االعتماد على 
كميات الكاتشب والمايونيز )9 غرام(، 
الذي ارتفع ســـعره بشكل مفاجئ في 
األســـواق بنســـبة تصـــل 80 %. مـــن 
جهتـــه، قال حســـن كمالي لــــ “الباد”، 

وهو صاحب محل بسوق واقف لبيع 
مستلزمات المطاعم بالجملة، شهدت 
المحـــات في اآلونة األخيرة ارتفاعا 
في األســـعار بسبب التضخم العالمي 
في تكاليف االســـتيراد الخارجي، إذ 
انعكـــس ذلك علـــى طلبـــات أصحاب 

المطاعم ومحات الوجبات السريعة 
في البحث عن البدائل األوفر للســـلع 
االستهاكية، مثل الشطة والكاتشب 
والمايونيـــز، وأغلب المحـــات اليوم 
تطلـــب الجالون للحفاظ على هامش 

الربحية.

المطاعم تلجأ 
للجالون حفاًظا 

على هامش 
الربحية

منع تصنيع واستيراد األكياس البالستيكية 18 سبتمبر
يستثنى منها المواد الخاصة باالستخدام الطبي والمصنعة للخارج

قالـــت إدارة الفحـــص والمقاييـــس بوزارة 
 14 رقـــم  القـــرار  أن  والتجـــارة  الصناعـــة 
لســـنة 2022 الصادر بشـــأن منع تصنيع أو 
اســـتيراد أو تداول األكياس الباســـتيكية 
ذات االســـتخدام الواحد التي يقل سمكها 
عن 35 ميكرون سوف يدخل حيز التنفيذ 
اعتبـــاًرا مـــن تاريخ 18 ســـبتمبر مـــن العام 
الجـــاري، ويســـتثنى مـــن القـــرار المذكـــور 
األكيـــاس المســـتخدمة لألغـــراض الطبية 
واألكيـــاس المصنعة بغـــرض التصدير إلى 

خارج البحرين.
ويأتـــي قرار حظـــر األكياس الباســـتيكية 
ذات االســـتخدام الواحد التي يقل سمكها 
عـــن 35 ميكـــرون بهـــدف حمايـــة البيئـــة 
مـــن الملوثـــات، والحـــد مـــن خطر انتشـــار 
تشـــكل  والتـــي  الباســـتيكية  المخلفـــات 

الفطريـــة  الحيـــاة  علـــى  كبيـــرة  خطـــورة 
فـــي البحريـــن. يذكـــر أن وزارة الصناعـــة 
والتجـــارة قامـــت بإعـــداد دراســـة شـــاملة 
الباســـتيكية  األكيـــاس  مصانـــع  لوضـــع 
وكذلـــك مصانـــع  الرئيســـة  البيـــع  ونقـــاط 
بدائل األكياس الباســـتيكية في المملكة، 
حيث نتج عن هذه الدراســـة أن نســـبة 86 
% مـــن المصانـــع المحلية ســـوف تســـتمر 
في صناعـــة المنتجات الباســـتيكية غير 

المشمولة في القرار الوزاري، أو تصنيع 
وأن  الباســـتيكية،  لألكيـــاس  بدائـــل 
نسبة 100 % من هذه المصانع تنوي 
تصنيع أكياس باســـتيكية متعددة 

االســـتخدام والتي يفوق ســـمكها 
35 ميكـــرون، مؤكـــدًة توافر هذا 
النوع من األكياس في األسواق 
المحلية وباإلمكان اســـتخدامها 

ألغراض متعددة.

يشـــار إلى أن هذه الدراســـة تأتـــي بأهمية 
دراســـة  فـــي  الخـــاص  القطـــاع  إشـــراك 
قبـــل  الحكوميـــة  والقـــرارات  التوجهـــات 
صدورهـــا، ودور القطـــاع الخـــاص البـــارز 

المشـــترك في تعزيز العمل 

مـــع القطـــاع العـــام، مـــن خـــال التواصـــل 
المباشـــر والمســـتمر بيـــن الـــوزارة وغرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحرين، ومـــا لذلك من 
أثـــر فـــي تحقيـــق التكامل بيـــن القطاعين 
العام والخاص بما يساهم في تنفيذ رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.
وكشف المجلس األعلى للبيئة في وقت 
ســـابق عـــن إجمالـــي حجـــم المخلفات 
الباســـتيكية ســـنوًيا يبلـــغ نحو 171 
 166 يوجـــه  إذ  ـــا،  طنًّ و257  ألًفـــا 
ـــا مـــن المخلفـــات  ألًفـــا و320 طنًّ
عســـكر،  لمدفـــن  الباســـتيكية 
فيما 3200 طن منها يتم إعادة 
التدويـــر بينمـــا 1755 تصدر 
للخـــارج، فيمـــا تبلغ نســـبة 
مخلفـــات الباســـتيك من 
السوداء  القمامة  أكياس 

ا. 32 % سنويًّ
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والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  رفعـــت 
التقويم األكاديمي للعام الدراســـي 
علـــى   )2023/2022( الجديـــد 
موقعها اإللكتروني ليتمكن الطلبة 
وأولياء األمور تحميل نســـخة منه 
فـــي ســـبيل معرفـــة أهـــم محطات 
العام الدراسي الذي سيبدأ بتاريخ 
1 ســـبتمبر 2022 مـــن خـــال عودة 
والتعليميـــة  االداريـــة  الهيئـــات 
والفنيـــة إلـــى أحضـــان المـــدارس، 
تليها عـــودة الطلبة بشـــكل إلزامي 
وبواقع 5 أيام في األسبوع بتاريخ 

7 سبتمبر 2022.
وأوضحـــت أن التقويـــم األكاديمي 
الفتـــرات  علـــى  يشـــتمل  الجديـــد 
األكاديمية األساســـية وما يتخللها 
مـــن مواعيـــد التقويمـــات النهائيـــة 
وعمليـــات التســـجيل إضافـــة إلـــى 

واإلجـــازات  الرســـمية  العطـــات 
المدرســـية ومفاتيـــح ملونـــة تـــدل 
محطـــات  مـــن  محطـــة  كل  علـــى 
العام الدراســـي إال أنها لم ُتِشر إلى 
مواعيد عقـــد امتحانات المنتصف 

للفصلين الدراسيين المقبلين.
ولفتـــت “التربيـــة” إلـــى أن الفصـــل 
ســـتتخلله  الثانـــي  الدراســـي 
للصـــف  الوطنيـــة  االمتحانـــات 
بينمـــا  عشـــر  والثانـــي  التاســـع 
اإلجازة الصيفية ســـتتخللها عطلة 
رأس الســـنة الهجريـــة وعاشـــوراء 
التعليـــم  بمراكـــز  والتســـجيل 

المستمر.
األكاديمـــي  التقويـــم  أن  يذكـــر 
الجديـــد يحـــوي 12 عطلة رســـمية 
و54 إجازة مدرســـية  و104 إجازة 

أسبوعية مقبلة.

“التربية”:  تنتظركم 12 عطلة رسمية و54 
إجازة مدرسية و104 إجازات أسبوعية

األشـــغال  شـــؤون  وزارة  رصـــدت 
لتنفيـــذ  دينـــار  ماييـــن   6.9 مبلـــغ 
خطتها لمشاريع الحزمة الثالثة من 
مشـــاريع  قطـــاع الطـــرق بمحافظة 
العاصمـــة حتى العـــام 2025 والتي 

ضمت 6 مشاريع.
وضمـــت الخطـــة المرحلـــة الثانيـــة 
والثالثة من مشـــروع تطوير شارع 
تشـــتمل  حيـــث  توبلـــي،  فـــي   23
توفيـــر  علـــى  المشـــروع  أعمـــال 
ووضـــع  للمشـــاة،  جانبيـــة  أرصفـــة 
قنـــوات أرضيـــة الســـتخدامها مـــن 
قبل الخدمات مستقبا، إلى جانب 
تحســـين مســـتوى اإلنـــارة وتوفيـــر 
واللوحـــات  المروريـــة  العامـــات 

اإلرشادية الازمة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم االنتهاء 
مـــن إعـــداد التصاميـــم التفصيليـــة 
أن  المتوقـــع  مـــن  الـــذي  للمشـــروع 

يستغرق فترة إنشائه 14 شهرًا.
وأدرجت الوزارة مشـــروعًا لتطوير 
 318 1805 بمجمـــع  الطريـــق رقـــم 
لألعـــوام  خطتهـــا  علـــى  بالمنامـــة 
أعمـــال  تشـــتمل  حيـــث  المقبلـــة، 
الطريـــق  تطويـــر  علـــى  المشـــروع 
ميـــاه  لتصريـــف  شـــبكة  وإنشـــاء 

األمطـــار، وتوفيـــر أرصفـــة جانبيـــة 
للمشـــاة، إلـــى جانـــب وضـــع قنوات 
قبـــل  مـــن  الســـتخدامها  أرضيـــة 
الخدمـــات مســـتقباً، إضافـــة إلـــى 
تحســـين مســـتوى اإلنـــارة وتوفيـــر 
واللوحـــات  المروريـــة  العامـــات 
اإلرشـــادية الازمة، ووضع حواجز 
ســـامة في المناطق التـــي تتطلب 

ذلك.
أشـــهر   6 فتـــرة  الـــوزارة  وحـــددت 
كفتـــرة تقديريـــة إلنجاز المشـــروع، 
إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء  تـــم  حيـــث 

التصاميم التفصيلية للمشروع.
الـــوزارة مشـــروعًا  وضمـــت خطـــة 
لرصـــف الطريق رقـــم 285 والطرق 
 602 مجمـــع  فـــي  بـــه  المحيطـــة 
بســـترة، مـــن خـــال إنشـــاء الطرق 
وإنشـــاء  التحتيـــة،  البنيـــة  وبنـــاء 
شـــبكة لتصريـــف األمطـــار ووضـــع 
قنـــوات أرضيـــة الســـتخدامها مـــن 

قبل الخدمات مستقبا.
أعمـــال  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
المشـــروع تشمل تحســـين مستوى 
اإلنـــارة وإنشـــاء بعـــض المرتفعات؛ 
لتخفيف الســـرعة ووضع اإلشارات 

والعامات المرورية.

6.9 ماليين دينار لـ 6 مشروعات 
طرق مستقبلية بـ“العاصمة”

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

973 مستفيدا من خدمة الزيارة الميدانية لكبار السن وذوي الهمم
نحرص على تسهيل إجراءاتنا... هيئة الكهرباء:

أكـــدت هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء حرصها 
البالـــغ علـــى تطويـــر خدماتها وتســـهيل 
لجميـــع  المقدمـــة  إجراءاتهـــا  كافـــة 
المشـــتركين، والســـّيما المشـــتركين من 
فئة “كبار الســـن، وذوي الهمم” ، مشـــيرة 
إلـــى االهتمام الخاص الـــذي توليه لهذه 
الهيئـــة  دعـــا  الـــذي  األمـــر  وهـــو  الفئـــة، 
لتدشـــين خدمة الزيـــارة الميدانية لكبار 

مشتركيها لتحرير طلباتهم وتمريرها.
لجميـــع  دعوتهـــا  الهيئـــة  وجـــددت 
المشـــتركين من فئة كبار الســـن أو ذوي 
الهمـــم االســـتفادة مـــن خدمـــة الزيـــارة 
الميدانية عند حاجتهم إلجراء أي طلب 
يخـــص هيئة الكهرباء والماء، وأشـــارت 
الهيئـــة في الســـياق ذاته إلـــى التجاوب 
اإليجابـــي الـــذي حققتـــه هـــذه الخدمـــة 
منذ تدشـــينها في سبتمبر العام الماضي 

وحتـــى اآلن، حيـــث بلـــغ عـــدد الزيارات 
الهيئـــة  بهـــا  قامـــت  التـــي  الميدانيـــة 

للمشتركين من هذه الفئة )973( زيارة.
وقد دشـــنت الهيئة هـــذه الخدمة بهدف 
الســـن  كبـــار  مـــن  المشـــتركين  زيـــارة 
وذوي الهمـــم، فـــي مســـاكنهم الســـتام 
وتحريـــر طلباتهـــم فـــي الوقـــت نفســـه، 
دون حاجتهـــم إلـــى إجـــراء أي معاملـــة 
إلكترونيـــًا أو هاتفيـــًا أو زيـــارة الهيئـــة، 
وذلك من خال قيام موظفين مؤهلين 
من الهيئة بإنجاز المعامات للمشتركين 
أثنـــاء الزيـــارة الميدانيـــة لهـــم بطريقـــة 

الة.   سريعة وفعَّ

هـــذه  تقديـــم  علـــى  الهيئـــة  وتحـــرص 
الخدمة لألشخاص الذين ال يستطيعون 
الخدمـــات  عبـــر  معاماتهـــم  إنجـــاز 
اإللكترونيـــة، أو ليـــس لديهـــم المقـــدرة 
على التعامـــل مع األنظمـــة اإللكترونية، 
حيـــث عملـــت الهيئـــة على تأهيـــل عدد 
كاٍف مـــن الموظفين لضمـــان تخصيص 
الموظـــف المناســـب للزيـــارة الميدانيـــة، 
وتقديـــم الخدمـــة مـــن خـــال المركبات 
محمولـــة  حاســـوب  بأجهـــزة  المجهـــزة 
متصلة باألنظمة الرئيســـية ذات العاقة 
بـــإدارة خدمـــات المشـــتركين مـــن أجـــل 
تســـهيل عملية إنجاز المعامات بصورة 

كاملة وسريعة وميسرة.
وتدعو الهيئة مشـــتركيها من فئة كبار 
الســـن ممن تفـــوق أعمارهم الـ60 عامًا 
وذوي الهمم، إلى االســـتفادة من هذه 

الخدمـــة عـــن طريق حجـــز موعد من 
خـــال التواصـــل مـــع مركـــز االتصـــال 
علـــى 17515555 والـــذي يعمـــل على 
مـــدار الســـاعة، وذلـــك لطلـــب موعـــد 
ســـيقوم  حيـــث  الميدانيـــة،  الزيـــارة 
مركـــز االتصال من التحقق من تطابق 
الشروط على صاحب الطلب ومن ثم 
حجز الموعد، بعدها سيقوم الموظف 
بالتواصل مع المشـــترك هاتفيًا لتأكيد 
العنوان وزيارة المشـــترك في مســـكنه 

وتمرير طلبه.
وتؤكـــد الهيئـــة أن هذه الخدمـــة تهدف 
لرفع مســـتويات جودة الخدمة المقدمة 
الذيـــن  الســـن  كبـــار  مـــن  للمشـــتركين 
تقديـــم  مـــن  صعوبـــات  يواجهـــون  قـــد 
طلباتهم إلكترونيًا، كما أنها ستسهل من 

إجراءات تقديم الطلبات لذوي الهمم.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

اعتماد 10 مخططات تفصيلية ضمت 6 مزارع بكرانة
7 منها بالعاصمة وأغلبها سكنية

أصـــدرت وزيرة اإلســـكان والتخطيط 
قـــرارات  الرميحـــي  آمنـــة  العمرانـــي 
تفصيليـــة  مخططـــات   10 باعتمـــاد 
موزعـــة  الرســـمية  بالجريـــدة  نشـــرت 
علـــى 7 مناطـــق بالعاصمـــة و3 مناطق 
بالشـــمالية ومنطقة بالمحرق، معظمها 

مخططات سكنية خاصة.
وشـــملت القـــرارات المتعلقـــة بمناطق 
محافظـــة العاصمـــة اعتمـــاد المخطط 
التفصيلي الجزئـــي لمنطقة جدحفص 
التفصيلـــي  والمخطـــط   ،425 مجمـــع 
الجزئـــي لمنطقـــة العكـــر مجمـــع 624، 
التفصيلـــي  المخطـــط  إلـــى  إضافـــة 
الجزئـــي لمنطقـــة بوغـــزال مجمع 330 
 3 عمـــارات  تصنيـــف  ضمـــت  والتـــي 
المخطـــط  جانـــب  إلـــى  طوابـــق،  و4 

التفصيلـــي لمنطقـــة المصلى وطشـــان 
المناطـــق  ضمـــن  و411   407 مجمـــع 
التجاريـــة  والمعـــارض  الســـكنية 

إلـــى  إضافـــة  العامـــة،  والخدمـــات 
المخطـــط التفصيلي الجزئـــي لمنطقة 
الحمريـــة 2 مجمـــع 611 ضمن مناطق 

المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.
شـــملت  التـــي  القـــرارات  وتضمنـــت 
مناطـــق المحافظـــة الشـــمالية اعتمـــاد 
المخطـــط التفصيلي الجزئـــي لمنطقة 
والمخطـــط   ،742 مجمـــع   )2( عالـــي 
توبلـــي  لمنطقـــة  الجزئـــي  التفصيلـــي 
التفصيلـــي  والمخطـــط   ،705 مجمـــع 
لمنطقـــة حلة عبدالصالـــح مجمع 444، 
التفصيلـــي  المخطـــط  إلـــى  إضافـــة 
الجزئـــي لمنطقـــة كرانـــة مجمـــع 460 
والـــذي ضم 6 عقـــارات ضمن تصنيف 
األراضي الزراعية، إلى جانب تصنيف 

سكني وخدمات عامة.
المحـــرق،  بمحافظـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
المخطـــط  اعتمـــاد  القـــرارات  شـــملت 
التفصيلي الجزئي لمنطقة شـــرق عراد 
الســـكن  مناطـــق  ضمـــن   242 مجمـــع 

الخاص والسكن المتصل.

أحد المزارع بقرية كرانة )أرشيفية(

طبق الكاتشب والمايونيز بجانب الوجبةالجالون بداًل من االكياس تقليص المايونيز والكاتشب

منال الشيخ



تعتبــر الدائــرة الثالثــة بالمحافظة الجنوبيــة )البحير( أبــرز معاقل جمعية 
األصالــة اإلســامية، إذ حافظت على تمثيل الناخبيــن تحت قبة البرلمان 

منذ انطاق الحياة النيابية في 2002 حتى اليوم.

وبلغة األرقام، فـــإن جمعية األصالة 
أقـــوى  الدائـــرة  هـــذه  فـــي  نازلـــت 
المترشـــحين من جمعيات سياسية 
أو مستقلين وانتهت بالظفر بالمقعد 
طوال الفصول التشريعية الماضية.
وتناوب علـــى تمثيل مقعـــد الدائرة 
بالبرلمـــان كل من علي مطر )مجلس 
2002( وعبدالحليـــم مـــراد )مجلس 
2006 و2010 و2014( وصـــوال إلـــى 

أحمد األنصاري )مجلس 2018(.
فـــي  مختلفـــا  المشـــهد  يبـــدو  وال 
اســـتحقاق مجلـــس 2022، إذ تتكرر 
مـــن  بـــارزة  بيـــن وجـــوه  المنافســـة 

جمعيـــة 
األصالة 
م  مـــا أ

متنافســـين خســـروا في االنتخابات 
جمعيـــات  مـــن  ســـواء  الماضيـــة 

سياسية أو مستقلين.
وقـــال عضو جمعية وكتلـــة األصالة 
النائـــب أحمـــد األنصـــاري لصحيفـــة 
البـــاد إن الجمعيـــة ســـتعلن قائمتها 

االنتخابية قريبا.

مترشحو اليوم

ومن أبرز المترشـــحين عن الدائرة 
عـــادل  المقبـــل:  باالســـتحقاق 
الترشـــح  لـــه  وســـبق  اليحيـــى 
الماضيـــة،  باالنتخابـــات 
ومحمـــد الرفاعي من جمعية 
الوطنيـــة،  الوحـــدة  تجمـــع 
رئيـــس  بوغمـــار  وعبـــدهللا 

جمعية الصف اإلسامي.

االنتخابات الماضية

وحســـب إحصـــاء انتخابـــات 
2018 فقـــد بلغـــت الكتلـــة الناخبة 

بالدائرة 8461 ناخبا.
وفـــي انتخابـــات 2018 فقـــد حســـم 

أحمـــد  األصالـــة  جمعيـــة  عضـــو 
األنصاري المقعد النيابي من الجولة 

األولى، إذ جاءت النتائج كاآلتي:

- أحـــرز األنصـــاري 3784 صوتـــا من 
الجولـــة األولـــى بنســـبة 55 % مـــن 

الكتلة الناخبة.

- أحـــرز المترشـــح المســـتقل عـــادل 
اليحيـــى 1803 أصوات بـنـسبــــة 26 

.%

تجمـــع  جمعيـــة  مترشـــح  أحـــرز   -
الوحـــدة الوطنية محمد الحوســـني 

1305 أصوات بنسبة 19 %.

المستقلون والجمعيات الجديدة يخسرون بدائرة البحير أمام “األصالة”
الجمعية السلفية حافظت على تمثيل مقعد الدائرة منذ 2002
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بن  يعتزم جاسم 
عـــريـــك الــتــرشــح 
ــن  بــــــــلــــــــدًيــــــــا عــ
الثامنة  الـــدائـــرة 
ــة  ــظــ ــافــ ــحــ ــمــ ــ ــال ــ ب
الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي 
االنـــــتـــــخـــــابـــــات 

المقبلة 2022.
رغبتـــه  وأوضـــح 

فـــي المشـــاركة فـــي المشـــروع اإلصاحـــي 
الوطـــن  وخدمـــة  المعظـــم  الملـــك  لجالـــة 
الثامنـــة  الدائـــرة  أن  يذكـــر  والمواطنيـــن. 
الصخيـــر،  تغطـــي:  الجنوبيـــة  بالمحافظـــة 
الدور، عســـكر، جو، جنوب الرفاع الشرقي، 
رفـــاع فيوز وعوالي ويمثلهـــا العضو البلدي 
بدر التميمي الذي أبدى رغبة الترشـــح فيها 

للمجلس النيابي.
أما عـــن المترشـــحين البلدييـــن المتوقعين 
بجانـــب بـــن عريـــك، هـــم: علـــي الرميحـــي، 
علـــي  بوحمـــود،  جاســـم  الســـعد،  عبـــدهللا 

الشيخ ومنال بن فارس.

بن عريك يترشح 
بلديًا في عوالي

منال الشيخ

نجاء  المعلمة  تعتزم 
بلديًا  الترشح  كمنجة 
عـــن الـــدائـــرة الــثــامــنــة 
فــــــــي الــــمــــحــــافــــظــــة 
ــة لـــدعـــم  ــ ــي ــ ــوب ــ ــن ــجــ ــ ال
الــمــشــروع اإلصــاحــي 
المعظم،  الملك  لجالة 
وتــأكــيــدًا لـــدور الــمــرأة 
في المجتمع ونجاحها 
في مختلف الميادين.

وأوضحت أنها ســـتضع برنامجا انتخابيا يحسن 
مـــن الخدمـــات المقدمـــة ألهالي الدائـــرة، والتي 
ســـتصب في المصلحة العامة. كمـــا ترى أن دور 

المرأة في المجالس البلدية فعال. 
يذكـــر أن الدائـــرة تغطـــي الصخيـــر، الـــدور، 
عسكر، جو، جنوب الرفاع الشرقي، رفاع 
فيـــوز و عوالي ويترشـــح فيهـــا حاليًا 
كل مـــن علـــي الرميحـــي، عبـــدهللا 
الســـعد، جاســـم بوحمود، جاسم 
عريك، علي الشـــيخ ومنال بن 

فارس.

المعلمة كمنجة تترشح 
بلديًا في الرفاع الشرقي

منال الشيخ

نجالء كمنجة
جاسم بن عريك 

نتائج الجولة األولى النتخابات 2014منال الشيخ

النسبة المئوية األصوات االسم 

63.4% 3716 عبدالحليم مراد
“فاز بالمقعد من الجولة األولى”

0.68% 40 محمد المالود

10.75% 630 ناجي الدوسري

14.35% 841 محمد الحوسني

5.17% 303 عبدالله الحجي

نتائج الجولة األولى النتخابات 2018

النسبة المئوية األصوات االسم 

54.9% 3784 أحمد األنصاري

26.16% 1803 عادل اليحيى

18.93% 1305 محمد الحوسني

أعــــلــــن نـــاصـــر 
رغبته  محمد 
ــتــرشــح  فـــي ال
بـــــرلـــــمـــــانـــــيـــــًا 
عــــن الــــدائــــرة 
الــــــثــــــامــــــنــــــة 
ــة  ــافــــظــ ــمــــحــ ــ ب
الــعــاصــمــة في 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ

المقبلة.
وعن ســـبب ترشحه أفاد “الباد” بسعيه 
لمناقشـــة قضايا الشـــباب وتلبية آمالهم 

وتطلعاتهم بطموح وعزم شبابي.
بمحافظـــة  الثامنـــة  الدائـــرة  أن  يذكـــر 
العاصمـــة تشـــمل النبيه صالح وشـــمال 
الحالـــي  الوقـــت  فـــي  ســـترة، ويمثلهـــا 
النائـــب فاضل الســـواد الـــذي نال 1085 
الماضيـــة،  االنتخابـــات  فـــي  صوتـــًا 
ويترشـــح فيها فيصـــل الما في الوقت 

الحالي بجانبه.

ناصر مترشحًا 
بسترة: عزم شبابي

منال الشيخ العالـــي  علـــي  االجتماعـــي  الناشـــط  يعتـــزم 
الترشـــح بلديًا في االنتخابات المقبلة 2022 
عـــن الدائـــرة الرابعـــة بالمحافظـــة الشـــمالية 
“جبلة حبشـــي، الســـهلة الشـــمالية، ســـلماباد 

ومدينة زايد”.
بقصـــد  يأتـــي  ترشـــحه  أن  لـ“البـــاد”  وبيـــن 
المتابعـــة المكثفـــة لمعاناة مجمعات إســـكان 

الرملي وإلنشاء أندية للرجال والنساء.
يمثـــل الدائـــرة الرابعـــة بالمحافظـــة الشـــمالية، في الوقـــت الحالي 

العضـــو البلـــدي فيصـــل شـــبيب، الذي أحـــرز في 
االنتخابـــات الماضية 2287 صوتـــًا، بينما 

منافســـته الئقـــة الســـلمان نالت 
2034 صوتـــًا، وفـــي الوقـــت 
الحالي عاود الترشـــح فيها 
وحمـــد  العالـــي  بجانـــب 

السعيد.

العالي يترشح بلديًا أمام شبيب
منال الشيخ

علي العالي

فيصل شبيب

عبدالله بوغمار خالل تسجيل ترشحه قبل 4 سنوات مؤتمر صحافي سابق لجمعية األصالة 

محمد الرفاعي

مشاورات بين حطاب وزايد ببرلمان 2014عادل اليحيى متحدثًا عند تسجيل ترشحه قبل 4 سنوات

ناصر محمد 

أحمد األنصاري
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الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرســتا جو 
وعسكر الابتدائية 
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حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو
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الصحـي

RESORT & SPA

RA

������M
2

M
2

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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Vacancies Available

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

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

شقة في مصر مساحتها ١٩٠ متر هضبة األهرام بوابة منقرع )خلف المتحف 
المصري الكبير( مؤثثة وجاهزة للسكن، تحتوي على: )مصعد -عداد غاز-
عداد مياه - عداد كهرباء حديث - عواميد رخام - درج رخام - ثريا مغطى 

بماء الذهب - مطبخ أمريكي( بأرقى مكان في حدائق األهرام

للبيــع

0097338097220  -   00201003354411
للتواصل واالستفسار

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 119330( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تحويل  بطلب  السلمان  عبدالكريم  سلمان  اماني  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
المحل التجاري التالي : إلى السيدة وداد منصور عبدالحسين عبدالرحيم فعلى 
كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 2-40634

االسم التجاري : سكلي لقطع غيار السيارات

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغييراسم شركة )سويت الند ذ.م.م (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة )سويت الند ذ.م.م( 
المسجلة بموجب القيد رقم )142971(، بطلب تغيير اسم الشركة من:

)سويت الند ذ.م.م(
)SWEET LAND W.L.L(

الى:
)قمم الشرقية للحلويات والمكسرات ذ.م.م(

) EASTERN TOPS FOR SWEET AND NUTS W.L.L(
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 )CR2022- 119069( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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 .
االسم التجاري الحالي : محل البحرين لالسماك الطازجه والمجففه 

اســـــــم التاجـــــــــــر : مكي مهدي مكي سرحان
االســـــم التجـــاري الجديد : مؤسسة البحرين لالسماك الطازجه والمجففه

قيد رقم : 2-18714

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

)CR2022- 120396( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن عبدالمهدي ميرزا محمد ابراهيم حسن عنان بطلب تحويل المحل 

اعتراض  أي  لديه  فعلى كل من  السيدة زينب حسين سالم حجاب  إلى   : التالي  التجاري 

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

يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 1-97815

االسم التجاري : معمل كوسمو دنت لألسنان

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )أرابيا أوفرسيز للمقاوالت شركة تضامن بحرينية(

أوفرسيز  )أرابيا  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للمقاوالت شركة تضامن بحرينية( المسجلة بموجب القيد رقم ) 151641 (، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم ) 1 ( من:
)أرابيا أوفرسيز للمقاوالت شركة تضامن بحرينية(

ARABIA OVERSEAS CONTRACTING BAHRAINI (
) PARTNERSHIP COMPANY 

الى:
)إكسالوجك للحلول شركة تضامن بحرينية(

) EXALOGIC SOLUTIONS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY (
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة البدائل لالستشارات - شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة البدائل لالستشارات - 
شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم1 - 102469 بطلب تغيير اسم الشركة من:

شركة البدائل لالستشارات - شركة تضامن بحرينية
 ALTERNATIVES CONSULTANCY CO. BAHRAINI PARTNERSHIP

COMPANY
الى:

البدائل لالستشارات والخدمات المتخصصة شركة تضامن بحرينية
 ALTERNATIVES CONSULTING AND SPECIALIZED SERVICES

BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ :11/8/2022
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

 CR2022- 86148 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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 .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ناجي حسن خميس سلمان
االسم التجاري الحالي : ناجي حسن خميس سلمان

االســـــم التجـــاري الجديد : االحذية العربية
قيد رقم : 38792-4

)CR2022- 119922( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد محمد عادل محمد يوسف ناصر بطلب تحويل المحل التجاري 

أي  لديه  من  كل  فعلى  الحرز  احمد  بن  محمد  بنت  رقيه  السيدة  إلى  التالية 

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 3-95506

االسم التجاري : ولد هارون للخياطة الرجالية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة في اف اس تسهيل انترناشيونال

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة شركة 
المؤيد جيمبرز لالستشارات ذ.م.م نيابة عن السادة شركة في اف اس تسهيل انترناشيونال 

المسجلة بموجب القيد رقم 86959، طالبين تغيير اسم الشركة 
من: في اف اس تسهيل انترناشيونال

VFS TASHEEL INTERNATIONAL W L L
الى:

في أف أس انترناشيونال بحرين ذ.م.م
VFS INTERNATIONAL BAHRAIN W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة الفردية 
كشتكار  تقي  محمد  مصطفى  مهدي  للسيد/السيدة  والمملوكة  للفعاليات  السوداء  الصخرة  المسماة 
المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،151231-2 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
المحل  ماكل  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   5000 وقدره   برأسمال  محدودة  شركة  إلى  القيد  وتحويل 
التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من اصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا 

للشركاء التالية اسمائهم:
مهدي مصطفى محمد تقي كشتكار بنسبة 85 %

ايمان البرني بنسبة 5 %
هند البرني 5 %

سعاد البرني 5 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )هينيسي القابضة ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السادة / ))شركة 
ذ.م.م(  القابضة  )هينيسي  شركة  السادة  عن  نيابة  ذ.م.م((  لالستشارات  جيمبرز  المٔويد 

المسجلة بموجب القيد رقم )1-154017(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )1(
من: )هينيسي القابضة ذ.م.م(

)HENNESEA HOLDINGS W.L.L(
الى: )هينيسي تانكرز كؤوبيريشن ذ.م.م(

)HENNESEA TANKERS COOPERATION W.L.L(
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

االثنين 22 أغسطس 2022 - 24 محرم 1444 - العدد 105060

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com 

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38034111 or ALISWAR83@GMAIL.COM 

THE DIAMOND 21 SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 17612774 or BDR543BDR@GMAIL.COM 

BU SALMAN SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39690977 or J44101@HOTMAIL.COM 

AL SENDDI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 32112289 or HAMEEDALSANADI92@GMAIL.COM 

JOY ALUKKAS JEWELERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17229914 or BAHMANAMAMGR@JOYALUKKAS.COM 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17244111 or JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ALDEREIH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39655191 or aldiriyah@yahoo.com 

AL EATIMAD CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39286251 or AL.JALHAM@HOTMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

NEW HAMRO NEPALI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33345415 or A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

MY BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39614800 or ADMIN.HR@MYBAKERY.COM.BH 

MY BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39614800 or ADMIN.HR@MYBAKERY.COM.BH 

MY BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39614800 or ADMIN.HR@MYBAKERY.COM.BH 

Zain Bahrain B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

 FAINANCIAL CONTROLLER
 suitably qualified applicants can contact

 36031623 or recruitment@bh.zain.com 

KARAMAT ALI MOHAMMED HUSSAIN ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39897127 or KAMHE.BAH@LIVE.COM 

RASRUMMAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39881494 or ABUNOORA14@YAHOO.COM 

TARA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39312875 or ISAM.SIDDIQUE202@GMAIL.COM 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

ALFAROOQ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39053163 or MANEENETANCHALEE@YAHOO.COM 

GUJRAT GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37263923 or MRAMMAR1315@GMAIL.COM 

NORTH STAR TECHNOLOGY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 TECHNICAL PROJECT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact
 39829750 or HILALPMG@TRADEARABIA.NET 

GOLDEN WING BUILDING MAINTENANCE CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33723515 or TAIFJ@HOTMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39871069 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

LIFE POINT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39055666 or mariamcr2005@gmail.com 

NEW PALACE GAMES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17763539 or QUTUBTARAESA@GMAIL.COM 

ALWAFFA GATE STSTIONERY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33413933 or Y.ALJAZZAF@HOTMAIL.COM 

Raybon kingdom 2 cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 77744447 or M.66661666@GMAIL.COM 

RAYBON KIGDOM 4 AUTO COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66661666 or RAYBON_KINGDOM@YAHOO.COM 

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 EXECUTIVE EMPLOYEE
 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Boutiqaat Beauty Saloon and Spa 
has a vacancy for the occupation of

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

EMPRESS SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17662345 or JANAHI.KHALID@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

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

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

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Area car services 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17797998 or NIGEL@SECURESERVICES.BH 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

NOOR CHICKEN BOCA RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 33347547 

Phoenicia tower hotel 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17295544 or MBARKFHD220@GMAIL.COM

CANDY BEAUTY LOUNGE AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36353323 or AYAALHELEWA.FASHION@GMAIL.COM 

GOLDEN THAI GENTS SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 17601167 or RENUVARMA2014@GMAIL.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN (INSTRUMENT)
 suitably qualified applicants can contact

 39491042 or OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39454342 or SDC.SPC@YAHOO.COM 

VAPE IN BAHRAIN TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39559559 or SEEFVAPE@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com 

AL ASRIA CONSTRUCTION Co. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34461253 or ALASRIACONSTRUCTION@GMAIL.COM 

LAYALI BAHRAIN BUSINESS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17200174 or DOCZMANAMA123@GMAIL.COM 

CHARCOAL GOURMET BURGER SNACK W L L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36020031 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

CASTLE PAK FOR UTILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35004921 or PAKCASTLECONTRACTING@GMAIL.COM 

Curven store 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17000173 or sadiq@curven.net 

DR ALI MATTAR DENTAL CENTER WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 17714877 or info@draliconsultgrp.com 

MANDALI KABAB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 34413413 or mandali.1930@gmail.com 

GARAGE GOLDEN SAND LINE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36638117 or ALIALMAHARI08@GMAIL.COM 

Almufeed Electrical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17677784 or almufeedelectricalwll@gmail.com 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17210147 or ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17210147 or ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

FINPAL ACCOUNTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact
 35510114 or bahrain@finpalbooks.com 

TEA WORLD DRAME CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39655383 or HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39656645 or SALOONBEAUTY0@GMAIL.COM 

Loxon Solutions WLL 
has a vacancy for the occupation of
 COMPUTER SYSTEMS ANALYST

 suitably qualified applicants can contact
 33799005 or KRISTOF.FARKAS@LOXON.EU 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17874756 or alafoo@batelco.com.bh 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

BIN HABIB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39469620 or binhabib56@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 

ELITE GRANDE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ROSHAN DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34344537 or spearalliancebh@gmail.com 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL ENGINEERING TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

OMNILERT CLEANING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36344460 or SARADOOS1978@GMAIL.COM 

MOHAMMED RASHID ABDULQADER ALROWAIEAAD ALTAIR 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39456786 or ROWAIE2@GMAIL.COM 

Sniper auto parts 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 33913375 or HAMEED79@LIVE.COM 

ALMARZOOK BAKERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39805905 or ANIL.R.NATH@GMAIL.COM 

CAKES AND BAKES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CAKE MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 17403411 or MKUWAITI@BATELCO.COM.BH 

Silver Palace Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36729703 or mgaabh@gmail.com 

Abdullah Al-Fayez Trade & facilities support 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38945313 or a.alfayez@firstuniforms.bh 

MULTI HOME CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33014089 or MULTIHOME111@GMAIL.COM 

GHULAM MURTAZA RASHEED AHMED CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37137994 or GHULAMAHMED4050@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39264460 or blackbcco@gmail.com 

WADI MARIB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36411159 or I.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 THERAPIST
 suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM 

ROMA FASHION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36177088 or ROMAFASHON2020@GMAIL.COM 

AVIN FOOD PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39848768 or THATTANTAVADABASHEERHAJI@GMAIL.COM 

ASTRON BUILDING MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39944530 or RAJENDRABABU58@GMAIL.COM 

GULF SOURCE BUSINESS CONSULTANCY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 17007217 or INFO@GULFSOURCE.NET 

MURAD CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17000303 or MURADCOWLL@GMAIL.COM 

Zaki Alabbas Textiles Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39678656 or ibrahimzakiuddin@hotmail.com 

ISAKTON COACHING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINER
 suitably qualified applicants can contact

 33381933 or ISAKGYM@GMAIL.COM 

RAHIM KHA YOUNUS MAINTENANCE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33154343 or MDPAPPU0410@GMAIL.COM 

GOLDEN PAW W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 38839902 or BUSINESSKP@GMAIL.COM 

SHABAB SMART CORNER GENTS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33060947 or RHANGAR@GMAIL.COM 

EASTERN MOON & STAR CENTER FOR AUTO SERVICES & USED SPARE PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 39660750 or TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

CHEF AHMED RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact
 32347770 or A7MED.W@HOTMAIL.COM 

PENNY SOFTWARE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 CHIEF- INFORMATION SYSTEMS

 suitably qualified applicants can contact
 34198863 or HEMADRI@PENNY.CO 

AL ANOUD FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 37147155 or ALWEILMOHAMMAD@GMAIL.COM 

FIVE STAR SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36943477 or SA6176893@GMAIL.COM 

IMRAN RASHID INSTALLATION OF MACHINERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39004262 or IMRANRASHID600@GMAIL.COM 

S W S CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38354639 or SUKHWIN.BH123@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 FIRE & SAFETY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact
 39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

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

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

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17468522 or wanglinan@cpicfiber.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17111722 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 33337783 or ALMUTAWA848@GMAIL.COM 

AL SAFWA ONE FURNISHED FLATS 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33338077 or CORNERELITE@YAHOO.COM 

BISNETO CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13636786 or BISNETOBAHRAIN@GMAIL.COM 

BABAR AFZAL FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 66665532 or fastwaybah@gmail.com 

THE GROOMSMEN GENTS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33335015 or MICONSULTINGBAH@OUTLOOK.COM 

PERFECT CITY ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38456104 or PERFCITYALUMINIUM@GMAIL.COM 

FNF SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33523132 or GUJJARG1614@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36745105 or shahalam.bh2022@gmail.com 

AREEJ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33470444 or WMOHAMMED660@GMAIL.COM 

AHTSHAM TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34067232 or AHTSHAMDANISH45@GMAIL.COM 

AL ZAHRAH ELECTRONICS REPAIR CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33402487 or DILSHADAHMAD79@GMAIL.COM 

FASTER GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66973373 or ABDULLAMALIKABDULLA@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or MILLATVISITOR555@GMAIL.COM 

NEW S K T BROTHERS MARKETING & SUPPORT ACTIVITIES - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33093860 or FMPUBLICITY58@GMAIL.COM 

AL-RAWABI SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICAL WRITER
 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

S.JAAFAR ALI SHARAF HASAN ( SAMUAL - 8267 ) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39263338 or JALOOL-83@HOTMAIL.COM 

KHALED MOHAMED ABDULLA MOHAMED / ZIA MAHROUS 4523 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33433361 or MANALSAQER8@GMAIL.COM 

EBRAHIM RASHED ZAID  ALZUABI “ WELD ALZUABI / 11726 “ 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39456398 or ALZUABII72@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

HAMAD AHMED JABUR ALDOSSARI - SADAF - 5336 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17422468 or AEN.SAQR@YAHOO.COM 

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

 MASON(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 38311663 or admin01@kameshki.com 

Mohammed Jalal Catering  Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17536956 or RASHID_BUALI@JALAL.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

BNP PARIBAS 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 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 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17456218 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

ALSALAM GAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 13307772 or HR@SALAMGAS.COM 

CAPITAL FURNISHING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17400002 or CAPGROUP@BATELCO.COM.BH 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

 VICE PRESIDENT
 suitably qualified applicants can contact

 17543000 or HO.HR@bank-abc.com 

BLACK LINE SALON & MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33711942 or LULU777LULU@HOTMAIL.COM 

FABULOUS FIT TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17717127 or ISA_ALAWADHI_CONT@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN SCAN RISK 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39522252 or RAOOF464@BATELCO.COM.BH 

FOUAD CARPENTRY ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17786098 or fouadgeneraltrade@gmail.com 

MAKKI ALNASSER CAR SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36699818 or makki22444@gmail.com 

FANTAZYA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 36666578 or isamohdisa@hotmail.com 

ALMURFAA KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 39431043 or WHITEJEWEL1@WINDOWSLIVE.COM 

ALMURFAA KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39431043 or WHITEJEWEL1@WINDOWSLIVE.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 17276564 or fadhel.ahmed@gmail.com 

ALOMRAN GENERAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17792777 or ALOMRAN99@GMAIL.COM 

LAMYAA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39886523 or m.aljazaf2016@gmail.com 

ALAHMED COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17008636 or JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

ALGHAD ALUMINIUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39647114 or SOWAIDI@YMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 



local@albiladpress.com

االثنين 22 أغسطس 2022 - 24 محرم 1444 - العدد 5060
12

أكد عدد من الوزراء وكبار المســـؤولين أن 
مبادرات المجلس األعلى للمرأة عززت من 
االستقرار األســـري والمجتمعي وممارسة 
المـــرأة لحقوقها ومشـــاركتها بجـــدارة في 

دعم الحياة الديمقراطية.
وأشـــادوا في تصريحات بمناسبة الذكرى 
الحاديـــة والعشـــرين لتأســـيس المجلـــس، 
بالجهـــود المشـــهودة لقرينـــة عاهـــل البالد 
المعظـــم رئيســـة المجلس صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة، في إبراز وتعزيز المرأة البحرينية، 
ودعـــم إمكاناتها وقدراتهـــا وجدارتها في 
رســـم مســـتقبل مزدهـــر للمملكـــة في ظل 
العهـــد الزاهر لجاللة الملك المعظم، والتي 
رســـخت إســـهامات المـــرأة البحرينية في 

مختلف ميادين العمل الوطني.
كمـــا رفعـــوا بهـــذه المناســـبة أســـمى آيات 
البـــالد  إلـــى عاهـــل  التهانـــي والتبريـــكات 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وإلـــى ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
وإلـــى قرينة عاهـــل البالد المعظم رئيســـة 
المجلـــس صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

مكافحة التمييز

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
الزيانـــي عن فخـــره واعتـــزازه باإلنجازات 
الوطنية المشـــرفة للمجلس األعلى للمرأة، 
منذ تأسيســـه قبل عقدين، بمبادرة سامية 
الُمعظـــم،  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  مـــن 
باعتبـــاره نقلة حضارية في مســـيرة تقدم 
المرأة البحرينية، وتعزيز إنجازاتها الرائدة 
محلًيـــا وإقليمًيـــا وعالمًيـــا كشـــريك فاعل 
في مســـيرة التنمية الشـــاملة والمستدامة 
على أســـس من العدالة والمساواة وتكافؤ 
الفـــرص بين الجنســـين في ظـــل منظومة 
تشـــريعية عصريـــة بالتوافق مع الدســـتور 
ومبادئ ميثاق العمـــل الوطني والمواثيق 
الدوليـــة وفـــي مقدمتها: اتفاقيـــة القضاء 
علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المرأة 

)السيداو(.

دور قيادي

وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
األميـــرة  ســـمو  أن  خليفـــة  آل  خالـــد  بـــن 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة قدمت 
بالـــدور  اضطالعهـــا  فـــي  رائًعـــا  أنموذًجـــا 
القيادي المهـــم والدعم الكبير الذي تقدمه 
للمـــرأة البحرينيـــة لتمكينهـــا فـــي مختلف 
المجـــاالت والقطاعـــات مـــا جعـــل المـــرأة 
البحرينية شريًكا مهًما في مسيرة التنمية 
والنهضة الشـــاملة لمملكة البحرين بقيادة 
عاهـــل البالد المعظـــم، والدعـــم والمتابعة 
المســـتمرة من صاحب السمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

مبادرات هادفة

من جهته، أثنى وزير العمل جميل حميدان 
على الجهـــود التي بذلهـــا المجلس األعلى 

للمرأة منذ تأسيســـه لتكريس تقدم المرأة 
البحرينيـــة في مختلـــف المجـــاالت، الفًتا 
إلـــى ما تحظـــى بـــه المـــرأة البحرينية من 
رعايـــة واهتمام من عاهـــل البالد المعظم، 
والحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، األمر 
الذي جعل المـــرأة البحرينية تتبوأ العديد 

من المناصب القيادية محلًيا ودولًيا.

مناصب رفيعة

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
النعيمـــي بالـــدور المهـــم والحيـــوي الـــذي 
لعبه المجلس األعلى للمرأة منذ تأسيســـه 
في النهوض بإســـهامات ومشـــاركة المرأة 
البحرينية في مختلف القطاعات، بما فيها 
التعليم، والذي تشّكل فيه نسبًة كبيرًة من 
القـــوى العاملة ومـــن الكتلـــة الطالبية في 
الوقـــت الحاضـــر، وتمـــارس أدواًرا فاعلـــة 
ســـواء في المدارس أو في أجهزة الوزارة 
المختلفـــة، إلـــى جانـــب تقلدهـــا وظائـــف 
قياديـــة ومناصـــب رفيعـــة المســـتوى في 

الوزارة.

كفاءة متميزة

وأكـــد وزير األشـــغال إبراهيـــم الحواج أن 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي القطاع الهندســـي 
أثبتت كفاءة وقدرة متميزة، وباتت تتبوأ 
العديـــد من المناصـــب القيادية والوظائف 
العليـــا فـــي العمل الهندســـي فـــي مختلف 
الجهات الحكومية ومنها وزارة األشـــغال، 
القطـــاع  فـــي  المـــرأة  بصمـــات  إن  حيـــث 
الهندســـي واضحـــة ومميزة فـــي مختلف 
البنيـــة  بتطويـــر  المرتبطـــة  المشـــروعات 

التحتية.

جهود مشهودة

مـــن جهتـــه، أشـــاد وزيـــر النفـــط والبيئـــة 
المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ محمد 
بن دينه بالجهود الكبيرة والمشهودة التي 
يبذلهـــا المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة 
قرينـــة جاللـــة الملـــك المعظم نحـــو تعزيز 
تقـــدم المرأة البحرينية كشـــريك أساســـي 
في المسيرة التنموية الشاملة، مشيًرا إلى 
مـــا حققته المرأة البحرينيـــة من إنجازات 
متعاظمة في مســـيرة بنـــاء الوطن، ودور 

مبـــادرات وبرامج المجلـــس األعلى للمرأة 
لترســـيخها وتدعيمهـــا منـــذ انشـــائه، الفًتا 
إلى إسهامات المرأة البحرينية الرائدة في 

القطاعات النفطية والبيئة.

الحضور المشرف

وأكـــدت عضو مجلس امانـــة العاصمة مها 
آل شـــهاب أن المـــرأة البحرينيـــة شـــريك 
المســـتدامة  التنميـــة  عمليـــة  فـــي  فاعـــل 
كافـــة  لتشـــمل  مســـاهماتها  تمتـــد  حيـــث 
مناحي الحياة واســـتطاعت بفضل الدعم 
الالمحدود من لدن صاحب الجاللة الملك 
المعظـــم والنهج الرشـــيد للحكومة بقيادة 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء ومبادرات المجلس األعلى للمرأة 
برئاســـة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنـــت ابراهيم آل خليفـــة أن تؤكد 
جدارتهـــا كشـــريك محـــوري فـــي مســـيرة 
البناء والتنمية المستدامة على قواعد من 
المساواة وتكافؤ الفرص، وتدعم الحضور 
المشـــرف للمـــرأة البحرينية فـــي المحافل 

االقليمية والدولية.

رسم السياسات

وأكـــد وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة أســـامة 
العصفور أن المجلـــس يمثل نموذًجا رائًدا 
المحلـــي  الصعيـــد  علـــى  حضـــوره  أثبـــت 
واإلقليمـــي والعربـــي والدولـــي في مجال 
رســـم السياســـات ووضع الخطـــط وتنفيذ 
والغايـــــات  األهـــــداف  لتحقيـــق  البرامـــج 
ذات المـــردود االقتصـــــادي واالجتماعـــــي 

والثقافــي للمــرأة واألســرة البحرينيــة.

حماية قانونية

والـــرأي  التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  وبيـــن 
أن  حمـــزة  نـــواف  المستشـــار  القانونـــي 
الحماية القانونية التـــي تحظى بها المرأة 
البحرينية اليوم بفضل مبادرات المجلس 
األعلـــى للمرأة بلغـــت مســـتويات متقدمة 
وأصبحت نموذًجا عالمًيا يعلي من قدرها 
ويوفـــر لهـــا الحمايـــة الالزمـــة انطالًقا من 
الـــدور المحـــوري والمهم لها فـــي المجتمع 

واألسرة على حٍد سواء.

مشاركة كاملة

وأكدت عضو المجلس األعلى للمرأة سمو 
الشـــيخة حصـــة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة 
أن األدوار التـــي يؤديهـــا المجلـــس األعلى 
للمـــرأة أســـهمت وتســـهم بشـــكل كبير في 
مســـيرة عطـــاء وتميـــز المـــرأة البحرينيـــة 
جميـــع  وعلـــى  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
المســـتويات، وهـــو أمـــر واضـــح جـــدا في 
العقديـــن األخيريـــن، حيث تبـــوأت الكثير 
مـــن النســـاء البحرينيات مناصـــب قيادية 
فـــي القطاعين العـــام والخاص، وأصبحت 
أولويـــات  مقدمـــة  فـــي  المـــرأة  شـــؤون 

الوزارات والهيئات والمؤسسات.

تطوير التشريعات

ونوهـــت رئيســـة جامعة البحريـــن جواهر 
المضحكـــي بـــاألدوار المهمة التـــي قام بها 
المجلس للتقدم بالمرأة البحرينية، ورفعة 
الخاصـــة  التشـــريعات  وتطويـــر  شـــأنها، 
بالمـــرأة واألســـرة، مشـــيدة بالـــدور الكبير 
الـــذي أداه المجلس خالل هذه الســـنوات، 
األمـــر الـــذي نتج عنـــه وصـــول الكثير من 
النساء البحرينيات إلى المناصب القيادية 

في القطاعين العام والخاص.

محطة مضيئة

وقالـــت الرئيس التنفيـــذي للهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية مريم 
الجالهمـــة إّن هذه المناســـبة تمثل محطة 
مضيئـــة فـــي المســـيرة الوطنية المشـــرقة 
لتســـليط الضـــوء علـــى اإلنجـــازات التـــي 
حّققتهـــا المرأة البحرينيـــة طوال أكثر من 
عقدين ماضيين فـــي ظل الرعاية الملكية 
الســـامية لصاحب الجاللـــة الملك المعظم، 
واالهتمـــام المســـتمر مـــن صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ودعـــم المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة 
صاحبـــة الســـمو الملكي قرينـــة ملك البالد 

المعظم.

يدا بيد

وأكـــد الرئيس التنفيذي لهيئـــة المعلومات 
القائـــد  محمـــد  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
توليـــه  والـــذي  المحـــدود  غيـــر  الدعـــم 
مملكـــة البحرين للمـــرأة البحرينيـــة وأثره 
المنجـــزات  مـــن  للعديـــد  تحقيقهـــا  فـــي 
والمكتســـبات الوطنيـــة المشـــرفة محليـــا 
وإقليميا وعالميا، منوها في الوقت نفسه 
بجهـــود المجلـــس األعلـــى للمرأة برئاســـة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، والـــذي أســـهم 
ومـــن خـــالل مبادرتـــه الوطنية مـــن تقدم 
المـــرأة البحرينيـــة ومســـاعدتها على تبوء 
العديـــد مـــن األدوار والمناصـــب القياديـــة 
لتواصـــل رحلة العطاء والبنـــاء مع الرجل 
يدا بيد في ظل المسيرة التنموية الزاخرة 
بقيـــادة صاحـــب  بالمكتســـبات  والحافلـــة 

الجاللة الملك المعظم.

تكافؤ الفرص

وأكـــدت الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة العامة 
المرباطـــي  إيمـــان  االجتماعـــي  للتأميـــن 
دعـــم الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعي 
لمبـــادرات وتوجيهـــات المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة، التـــي أســـهمت فـــي تقـــدم المـــرأة 
البحرينيـــة ضمن منظومة كاملة أساســـها 
تكافـــؤ الفـــرص والتـــوازن بين الجنســـين، 
مشـــيدًة بدور جميع منتســـبات الهيئة في 
تحقيق التنمية والمشاركة في اإلنجازات 
المحققـــة، متطلعـــًة إلى تحقيـــق مزيد من 
النجاحـــات واإلنجازات الوطنيـــة، متمنيًة 
التقـــدم  مـــن  مزيـــًدا  البحرينيـــة  للمـــرأة 
واالزدهـــار فـــي مســـيرة التنميـــة والبنـــاء 

والتطوير في المملكة. 

دور تنموي

وأكـــد مديـــر عـــام السياســـات والتنســـيق 

بمكتـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ 
مـــا  بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة أن  فهـــد 
تحقـــق للمـــرأة البحرينيـــة مـــن منجـــزاٍت 
نوعيـــة على جميـــع األصعدة جـــاء بفضل 
الدعـــم الالمحـــدود مـــن صاحبـــة الســـمو 
الملكي قرينة جاللة الملك المعظم رئيسة 
المجلـــس األعلى للمرأة لما توليه ســـموها 
من اهتماٍم بتعزيز مكانة المرأة البحرينية 
وتقدمهـــا، وتعزيـــز دورهـــا فـــي المســـيرة 
التنموية الشـــاملة بقيادة صاحب الجاللة 

ملك البالد المعظم.

نهضة شاملة

رعايـــة  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
شـــؤون الخيـــل يوســـف العيســـى “واحـــد 
وعشـــرون عاًمـــا مـــن العطاء نقلـــت المرأة 
البحرينيـــة إلى أرفع المناصـــب في جميع 
الميادين”، مشـــيرا إلى أن المجلس األعلى 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  بقيـــادة  للمـــرأة 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، 
نجـــح في ترســـيخ مبادئ مشـــاركة المرأة 

البحرينية في مسيرة النهضة الشاملة.

نموذج ملهم

وأكـــد مستشـــار شـــؤون اإلعـــالم بديـــوان 
ولي العهد عيســـى الحمـــادي أن ما تحقق 
للمرأة البحرينية من إنجازات بفضل دعم 
صاحبـــة الســـمو الملكي قرينـــة ملك البالد 
المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
عـــّزز مـــن تقدمها فـــي مختلـــف المجاالت 
ورّســـخ إســـهاماتها في المســـيرة التنموية 
الشاملة بقيادة صاحب الجاللة ملك البالد 

المعظم.
وأشـــار مستشـــار شـــؤون اإلعـــالم بديوان 
ولـــي العهد إلى أن مملكـــة البحرين تمتلك 
نموذًجـــا وطنًيا ملهًما فـــي تقدم المرأة، ما 
عـــزز مـــن مكانـــة المملكة علـــى الصعيدين 
اإلقليمـــي والدولـــي، مؤكـــًدا أن مـــا تقدمه 
مخلصـــة  جهـــوٍد  مـــن  البحرينيـــة  المـــرأة 
باعتبارها جزًء أصيـــاًل من فريق البحرين 

محل تقدير وفخٍر لجميع أبناء الوطن.

شريك ثابت

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصال 
مســـيرة  إن  البنخليـــل  يوســـف  الوطنـــي 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة الممتـــدة ِطـــوال 
21 عاًمـــا حافلة بالعطاء واإلنجازات التي 
عززت مـــن دور المـــرأة البحرينيـــة المؤثر 
والفعـــال فـــي المجتمع المحلـــي والدولي، 
منّوًها بدور المجلس األعلى للمرأة برئاسة 
قرينة ملك البالد المعظم رئيسة المجلس 
األعلى للمـــرأة، في ترســـيخ مكانة وتقّدم 
المرأة فـــي مملكة البحرين لتـــؤدي دورها 
الفاعـــل كعنصر رئيس وشـــريك ثابت في 
دعـــم تنميـــة المملكـــة وتطورهـــا وصناعة 

منجزات الوطن ومستقبله.

مبادرات نوعية

وقـــال رئيـــس ديـــوان ولـــي العهد الشـــيخ 
ســـلمان بن أحمد بن ســـلمان آل خليفة إن 
الدور البارز للمجلس األعلى للمرأة بقيادة 
صاحبة الســـمو الملكي قرينـــة ملك البالد 
المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
ضمن المســـيرة التنموية الشـــاملة لمملكة 
البحريـــن عكـــس مـــا توليـــه المملكـــة مـــن 
رعايـــٍة واهتمـــام بتعزيز إســـهامات المرأة 
فـــي كل المجـــاالت، حيـــث أثبتـــت المرأة 
البحرينيـــة تميزهـــا وتحقيقهـــا المنجزات 
تلو األخرى، حتى غـــدت نموذًجا يحتذى 
جميـــع  علـــى  الالمحـــدود  لعطائهـــا  بـــه 
األصعـــدة كجـــزء رئيس ومهـــم في فريق 

البحرين.

تكريس الحضور

والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
كمـــال أحمـــد إن الهيئـــة تفخـــر بالكـــوادر 

النســـائية الوطنية التي تعمل في مختلف 
القطاعات وجهودهن المبذولة في خدمة 
مملكـــة البحريـــن الغالية، ودورهـــن الرائد 
في المشاركة في إبراز دور الهيئة وخدمة 
المجتمـــع، الفًتا إلى اســـتمرار دعـــم الهيئة 
لتحقيـــق مبدأ تكافؤ الفرص وتولي المرأة 
مختلـــف المناصب التي يمكـــن من خاللها 
والنمـــو،  التطـــور  ومبـــادئ  أســـس  تعزيـــز 
والقيـــام بالـــدور المهـــم للهيئة فـــي خدمة 

العمالء وتحقيق اإلنجاز.

تنمية المجتمع

ونـــوه وزيـــر الشـــؤون القانونية يوســـف 
خلـــف باإلنجـــازات النوعيـــة والمتواصلة 
البحرينيـــة  المـــرأة  تســـطرها  التـــي 
وإســـهاماتها الممّيزة بالمســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة ملـــك 
البـــالد المعظم، باعتبارها شـــريًكا رئيًســـا 
ضمـــن فريـــق البحريـــن وجـــزًءا أصيـــاًل 
بمســـيرة تنميـــة ونهضـــة البـــالد، مشـــيًرا 
إلـــى الدعـــم واالهتمـــام المســـتمر الـــذي 
خـــالل  مـــن  خصوًصـــا  المملكـــة،  توليـــه 
المجلـــس األعلـــى المـــرأة برئاســـة قرينة 
ملك البالد المعّظم، من أجل تعزيز تقّدم 
المرأة للقيـــام بدورها الريادي في خدمة 

المجتمع وتنميته.

شريك فاعل

وأكـــد مديـــر عـــام مكتـــب رئيـــس مجلس 
مبـــادرات  أن  المحميـــد  حمـــد  الـــوزراء 
المجلـــس األعلى للمرأة بقيادة قرينة ملك 
البـــالد المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة في دعـــم تقـــدم المـــرأة البحرينية 
فاعـــل  المـــرأة كشـــريك  دور  مـــن  عـــززت 
في مســـيرة العمـــل الوطني، ضمـــن فريق 

البحرين.

مضرب مثل

وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنية 
الـــدور  العســـيري  الفضـــاء محمـــد  لعلـــوم 
الرفيـــع للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة بقيـــادة 
ملـــك  قرينـــة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
البـــالد المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة فيما تحقـــق للمـــرأة البحرينية من 
مختلـــف  فـــي  واإلنجـــازات  المكتســـبات 
الميادين، حتى أصبحت المرأة البحرينية 
مضرًبـــا للمثـــل بيـــن دول العالـــم ونموذًجا 

يحتذى به.

خطوات كبيرة

وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة هيئـــة رعاية 
شـــؤون الخيـــل الشـــيخ دعيج بن ســـلمان 
بن مبـــارك آل خليفة أن اإلنجازات الرائدة 
للمـــرأة  تحقيقهـــا  تـــم  التـــي  والمتعـــددة 
البحرينيـــة جاءت بفضـــل الجهود الكبيرة 
التـــي تبذلهـــا قرينـــة ملـــك البـــالد المعظم 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة رئيســـة المجلس 
األعلى للمرأة، مشيًدا باإلسهامات الكبيرة 
والمميـــزة مـــن خـــالل رئاســـتها للمجلـــس 

األعلى للمرأة.

% 45

وذكر الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة التخطيط 
والتطوير العمراني أحمد الخياط أن نسبة 
الموظفـــات البحرينيـــات فـــي الهيئـــة تبلغ 
نحـــو 45 % من إجمالـــي الكادر الوظيفي، 
وتمثل نسبة العامالت منهن في الوظائف 
اإلشرافية 25 %، كما تبلغ نسبتهن 47 % 

في الوظائف الهندسية في الهيئة.

عهد زاهر

وأعـــرب مستشـــار جاللـــة الملـــك لشـــؤون 
اإلعـــالم نبيـــل الحمـــر عـــن بالـــغ االعتـــزاز 
باإلنجازات الكبيرة التـــي حققها المجلس 
األعلى للمرأة منذ انطالقته، والتي عززت 
من تقدم ومكانة المـــرأة البحرينية، حتى 
أصبحت شريًكا فاعاًل في مسيرة النهضة 
التنمويـــة التي تشـــهدها المملكة، في ظل 
العهـــد الزاهر لصاحب الجاللـــة ملك البالد 

المعظم.

جهود دؤوبة

وقالـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلـــس التعليـــم العالي عضـــو المجلس 
األعلـــى للمرأة الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيج آل خليفـــة إن المجلس تمكن 
وبـــكل جدارة أن يكـــون ركيزة مهمة من 
ركائز النهضة والتنمية في وطننا العزيز 
وأن يمضي بالمرأة البحرينية نحو آفاق 
رحبـــة مـــن التقـــدم واالزدهار في شـــتى 

األصعدة. 
)تتمة التصريحات بالموقع االلكتروني(

البحرينية شريك أساس للرجل في صناعة اإلنجازات الوطنية
جهود “األعلى للمرأة” عززت االستقرار األسري... وزراء ومسؤولون:

مريم الجالهمة جواهر المضحكيإبراهيم الحواج

جميل حميدانسمو الشيخة حصة بنت خليفة

نواف حمزة

الشيخ محمد بن عبدالله

أسامة العصفور

عبداللطيف الزياني

محرر الشؤون المحلية

مها آل شهاب

محمد بن دينه ماجد النعيمي
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على أعتاب عام دراسي
أيـــام قالئـــل تفصلنـــا عـــن بدايـــة العـــام الدراســـي القادم، حيـــث تعـــود الهيئات 
التعليميـــة إلى المدارس، الميدان الذي كان الخيار األفضل لهم. إّن التعليم في 
قناعة الجميع أنبل مهنة على اإلطالق، حيث يتطلب صبرا وضبطا لألعصاب.

المحـــزن أن مهنـــة التعليـــم فـــي عصرنـــا الحالـــي لـــم تعـــد جاذبـــة لألغلبيـــة من 
الخريجيـــن. صحيح أّن الكثيرين ينتظرون الفرصة لاللتحاق بالحقل التربوي، 
إال أن نســـبة من هؤالء تبحث عن مجاالت أخرى ألســـباب لم تعد غائبة، وهي 
المتمثلـــة فـــي مـــا يكتنفها مـــن مصاعـــب، وال أدل على هذا من األعـــداد التي ال 
يستهان بها من الذين فضلوا التقاعد المبكر. ناهيك عن أّن المعلمين يتعرضون 
لضغوط نفسية ال حصر لها، ويكفي للداللة على ما نذهب إليه أنك لو استمعت 
ألحد المربين لكانت هموم المهنة مصدر الشـــكوى. التذمر أساســـه تسلط بعض 
الهيئات اإلدارية وإســـاءتها للمعلم ربما الفتقار البعض لحســـن التعامل، ناهيك 

عن القرارات التي تطالب المعلم بالتنفيذ دون مناقشة.
والبـــد مـــن التذكير بـــأّن المعلمين يـــكادون يمثلون الشـــريحة االســـتثنائية في 
فـــرص الترقـــي، وهو ما يمثل مصـــدر قلق بالغ لهـــم، فالفـــرص المتاحة أمامهم 
للترقي ضئيلة جدا، ناهيك عن الشروط بالغة الصعوبة، وهنا يقترح المنتسبون 
للتعليم أنه يجب أن يحتســـب الترقي بالســـنوات أسوة بما هو سائد لدى بلدان 

أخرى.
إّن المعلمين بحاجة إلى مالمسة همومهم، ونعتقد أّن هذا ال يتم إال باالستماع 
لهـــم دون االكتفـــاء بالتقارير من اإلدارات المدرســـية، ويمكن هنا اإلشـــارة إلى 
أّن عـــددا مـــن العاملين فـــي الميدان التربوي يشـــعرون بعدم الرضـــا الوظيفي، 
وهـــذا ربمـــا خاضع لمزاجية بعـــض اإلداريين رغم أّن المعلـــم البحريني يحرص 
على تطوير ذاته ويبذل أقصى جهوده لالرتقاء بالعملية التعليمية. وهذا على 
النقيـــض مما تتم إشـــاعته مـــن أن المعلم البحريني يرفـــض التطوير. مثل هذه 
االدعـــاءات الباطلـــة تنفيهـــا الوقائع، فالذي نحن متأكدون منـــه أن األغلبية من 
اإلخـــوة المربين يســـعون بـــل يطالبون ببرامـــج التطوير ورفع الكفـــاءة المهنية 
واإلداريـــة فـــي جميـــع التخصصـــات بـــدون اســـتثناء. والـــذي نتمنـــاه أن يكافأ 
المعلمون بالترقيات التي تسهم في رفع معنوياتهم بما يدفعهم إلى بذل المزيد 

من العطاء.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

“^”... رعاية فائقة للفنون والثقافة وأهلها
إن المتتبـــع الفاحـــص ألثـــر جريدة “البـــالد” وتحديـــد موقعها من 
الحركة الفكرية المحلية يســـتطيع أن يـــرى بوضوح كيف قدمت 
للثقافـــة والمثقفين والفنانين واألدباء أعظم الخدمات، من خالل 
متابعتهـــا اليوميـــة وتغطياتهـــا المتميـــزة، وحضورهـــا الدائم في 
شـــتى مجاالت الخلق واإلبداع محليا وعربيا، بل وكان لها السبق 
في تشجيع المواهب وتغذيتها عبر نشر مواد طلبة اإلعالم بكلية 
البحرين كمشاريع تخرج، وإعطاء الفرصة لكتاب شباب يتميزون 

بعطاء وافر وتواقين لألفضل.
إن جريدة “البالد” ما كان لها أن تصبح بهذا الشـــموخ في الساحة 
الفكريـــة والثقافيـــة في مملكـــة البحريـــن وخارجها، لـــوال إيمانها 
بأهميـــة النشـــاط الفكري والثقافي في المجتمـــع وتقديرها الكبير 
لرجـــال الفكر والفـــن والمهتمين بشـــؤون الثقافة، لكـــن في بعض 
األحيان تخـــرج أصوات تقلل الدور الطليعي الرائد الذي تقوم به 
“البـــالد الثقافيـــة” عبر مناجاة باطنة وتدفق جارف من النســـيان، 
بـــدون أن تعيـــد النظر فـــي ما كتبته، مثل ما كتبه أحد الشـــعراء.. 

“مـــا عـــادت الصحف تنشـــر أخبار الثقافـــة أو تتنـــاول االهتمامات 
الثقافية المعاصرة أو تغطي الفعاليات الكثيرة في البلد بالشـــكل 

المطلوب، وما عادت تعبر عن الوجه الحضاري.. إلخ”.
أســـتاذنا الشـــاعر ونكن له كل االحترام والتقدير، أكثر ما نشـــرت 
أخبار دواوينه ورواياته ومشاركاته العديدة في مختلف المحافل 
الثقافيـــة، فـــي جريدة “البالد” ســـواء فـــي الموقـــع اإللكتروني أو 
النســـخة الورقية، واألرشـــيف خير شاهد ودليل، بل حتى أن خبر 
روايته األخيرة أرســـله وتم نشره في دقائق معدودة عبر الموقع 
اإللكترونـــي للجريدة، وتم إرســـال الخبر المنشـــور إليـــه بالحرارة 
والجـــد والعمق، لكنك تصاب بذهـــول غريب وتبحث عن موقعك 
فـــي خريطـــة العالم عندما تقـــرأ مثل ذلـــك الـــكالم والتعامل غير 
الواعي مع الحقيقة، وإســـقاط اســـم “البالد” كهرم ومنارة شامخة 
تحمـــل هموم المثقفين والمبدعين، والقضية ال تحتاج إلى نقاش 
وحـــوار ألن الجميع يعرف الرعاية الفائقة للفنون والثقافة وأهلها 

في “البالد”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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 أصبـــح التجرؤ علـــى القيم الدينيـــة وثوابت المجتمعات اإلســـالمية 
أمرا مؤسفا وزائدا عن حده في هذه األيام التي اختلط فيها الحابل 
بالنابل، فكل شخص يقول ما يريد ويطعن في الثوابت كيف يشاء.

لـــم نكـــن نتخيـــل قبل ســـنوات قليلـــة أن تخرج ســـيدة عربيـــة ولدت 
وتربـــت في مجتمع عربي لتعلن فـــي برنامج إعالمي أن جريمة الزنا 
تهمـــة متخلفـــة، وأن العالقات خارج الزواج أمـــر واقع، وأن العالقات 
الجنســـية بيـــن مـــن هم في ســـن الرشـــد مســـألة ال تهـــم المجتمع في 

شيء، لكنها تهم طرفيها فقط!
هـــذا حرفيـــا مـــا قالتـــه ناشـــطة حقوقية تونســـية، في خضـــم ضجة 
تونســـية كبيـــرة علـــى السوشـــال ميديا بســـبب اتهام ممثلة تونســـية 

متزوجة بإقامة عالقة خارج الزواج في بيتها!
الناشـــطة الحقوقيـــة المشـــار إليهـــا أرادت الدفـــاع عـــن الممثلـــة فـــي 

مواجهـــة المجتمع التونســـي الرافـــض لهذه العالقـــات، كونه مجتمعا 
مسلما وله قيمه، فقالت ذلك بشكل صارخ ومسيء!

صحيـــح أن العالقـــات غيـــر الشـــرعية موجـــودة منـــذ الخليقـــة، لكنها 
مجرمـــة والعقـــاب الخـــاص بها موجود في الشـــرع والقانـــون، فكيف 
لهذه الســـيدة العربية أن تصف تجريم هذه الممارســـة وتصف رفض 

المجتمع لها بأنه أمر متخلف؟
إن أكثـــر مـــا يجعلنا ننفر من منظمات وناشـــطي حقوق اإلنســـان في 
العالـــم هو مطالبتهم بالحرية الجنســـية المطلقة والشـــذوذ الجنســـي 

المجرم في قيمنا وأحكام ديننا.
وعندما تصـــدر المطالبة بذلك من حقوقية عربية تعيش في مجتمع 

عربي مسلم يكون نفورنا أشد.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

العبث بقيم المجتمع أصبح أكثر جرأة 

صناعـــة التفكيـــر اإليجابـــي في أنفســـنا ال تحتاج إلـــى رأس مال، وال 
حتى إلى خطط يتم إعدادها من قبل، فالتفكير اإليجابي هو طريقة 
وأســـلوب لتعزيـــز التفاؤل لدى الفرد نفســـه، كما أنـــه يعمل على إبعاد 
تلك المواقف التشـــاؤمية التي تمر علينا من حين آلخر من خارطتنا 
الذهنيـــة، وبالتأكيـــد ال يعني هـــذا الكالم أننا بمعـــزل - وعالم مثالي - 
عـــن العراقيـــل والصعوبات التي تحاصرنا مـــن كل جانب واتجاه في 
الحيـــاة، بل هـــذا يعني أننـــا نعمل علـــى تفعيل االســـتجابة اإليجابية 

والتفاؤل للحاالت والمواقف السلبية في حياتنا.
ويعتبـــر التفكير اإليجابي إحدى القيم المهمـــة والعملية التي تتحرك 
تدريجيـــًا وتتم ممارســـتها بشـــكل منســـجم في حياتنـــا، وتعمل على 
تعزيـــز جوانـــب اإلدراك واألفـــكار والقـــدرة علـــى تصنيفهـــا بالشـــكل 

المناسب، لتتناغم مع مشاعرنا وتصبح جزءًا من تكويننا الجسدي.

فعندما نتحدث عن هذا المفهوم اإليجابي فإننا نتحدث عن أســـلوب 
حيـــاة متجدد، ومســـاحة مـــن الجمال والهـــدوء الناعم بألـــوان الحب 
والـــود الموجـــود بداخلنـــا، ليصبح هـــذا المفهوم اإليجابـــي جزءا من 
عاداتنـــا وســـلوكنا اليومـــي الـــذي نتفاعل بـــه مع اآلخرين بـــكل طيبة 

وطبيعة.
هنـــاك مـــن يقول “ال تنتظـــر اإليجابية وال التفاؤل من أي شـــخص إذا 
كنت من الداخل منهزما متشـــائما، متى ما أوقدت شعلة التفاؤل في 
قلبك فأنت يا سيدي أغنى الناس”، دع التفكير اإليجابي يمأل حياتك، 
واعمـــل علـــى وأد الترســـبات الحياتية المضـــرة والمشـــاعر الحاقدة، 
واعمل بإصرار على إزالة قناع التفكير السلبي من حياتك، فالسعادة 

المشروع المربح عندما تمتزج بالتفكير اإليجابي في حياتنا.

د. خالد زايد

صناعة التفكير اإليجابي

الحضور اإللزامي أفضل
أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليم، وبالتنســـيق مـــع الجهات المعنيـــة أن نظام 
الدراســـة للعام الدراســـي 2022م - 2023م في جميع المؤسسات التعليمية 
العامـــة والخاصـــة ســـيكون حضورًيـــا وبشـــكل إلزامـــي لجميع الطلبـــة، وقد 
تمكنـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم مـــن إدارة التعليم بكل فئاته ومؤسســـاته 
بنجاح أثناء الظروف االســـتثنائية لجائحة كورونا، وبفضل جهود الحكومة 
لمكافحته فقد “صنف مؤشـــر “نيـــكاي” الياباني للتعافي من فيروس كورونا 
البحريـــن األولـــى عالمًيا بـ )78( نقطة عن تبوء مســـتوى مؤشـــر التعافي من 

الفيروس من بين )122( دولة شملها التقييم”.
وقد تأثر التعليم كثيًرا بأزمة كورونا حيث انقطع أكثر من )1.6( مليار طالب 
وطالبـــة عـــن التعليم في )161( بلًدا، وأحدث ذلك اضطرابا في حياة العديد 
مـــن الطلبـــة وأهاليهـــم، وقـــد ســـاهمت اســـتراتيجيات التعليم عـــن ُبعد في 
التقليل من هذا االضطراب بحســـب قدرات كل دولة المالية واســـتعداداتها 
التقنيـــة، ومـــع ذلك كانت هناك فوارق فـــي التعليم عن ُبعد تمثلت في قدرة 
اأُلســـر على تملك جهاز الحاســـوب وصعوبة اتصالهم باإلنترنت، وحتى من 
قبيل الُمســـاندة من اآلباء واألمهات في ذلك. لذا، لم تجن ثمار التعليم عن 

ُبعد إال اأُلسر األفضل حااًل.
ومع توفر كل ما ُيمكنه أن يحقق أهداف التعلم عن ُبعد من تقنيات وتلفزيون 
وإذاعـــة وبرامج إال أن الحضور اإللزامي للمـــدارس أفضل كثيًرا، فالحضور 
ســـيعزز مشـــاركة الطلبة في الـــدروس وفهمهـــا أكثر، ويســـتطيع الطلبة في 
المـــدارس إقامـــة عالقات اجتماعية مع أقرانهم، وتطويـــر مهاراتهم الِعلمية 
والثقافيـــة واالجتماعيـــة والوجدانيـــة، وتعلـــم كيفيـــة تطويـــر مجتمعاتهم، 
والجانب الُمشرق في هذا األمر أن البحرين قادرة على التعامل في ظل أي 
تغيـــر يطرأ حول مســـار الجائحة من يوم آلخـــر في ضوء ما تملكه البحرين 

من تدابير وإجراءات مؤكدة لصد كل آثارها القادمة.
إن فتح المدارس وبحضور الطلبة اإللزامي يؤكد أهمية استمرارية التعليم 
الـــذي لـــم يتوقـــف منـــذ أن اســـتوطنت الجائحة بالدنـــا، والعودة إلى مســـار 
التعليـــم اإللزامـــي تمثل إحدى أدوات التصدي للجائحة وبوتيرة أســـرع من 
قبل، وبشعور ُمتجدد بالمسؤولية الرسمية واألهلية والمجتمعية واأُلسرية، 
بمـــا يضمـــن حصـــول جميـــع الطلبة على فـــرص تعليـــم متســـاوية، والتعليم 
الحضوري ســـيقضي علـــى عيوب ونواقـــص التعليـــم االفتراضي، خصوصا 

القدرة على مراقبة الطلبة، وتقييم مكتسباتهم الِعلمية تقييًما حقيقًيا.

عبدعلي الغسرة
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 2022 أغســـطس   22 اإلثنيـــن  تفتتـــح 
منافســـات البطولـــة اآلســـيوية الحاديـــة 
والعشـــرين للشـــباب للكـــرة الطائرة تحت 
20 عاًمـــا والتي تحتضنهـــا المملكة حتى 
29 أغسطس الجاري بمشاركة 17 منتخبا 
آســـيويا وتحتضنهـــا صالتـــي عيســـى بن 

راشد للكرة الطائرة وكرة الطاولة.
المنتخبـــات الســـبعة عشـــر تـــم توزيعهـــم 
على ســـت مجموعات حيث يقع منتخبنا 
فـــي المجموعـــة )A( التـــي تضـــم هونـــج 
كونج والســـعودية، فيما تضم المجموعة 
)B( ايـــران واليابـــان والهنـــد والمجموعـــة 
والكويـــت،  وقطـــر  كوريـــا  تضـــم   )C(
واإلمـــارات  تايلنـــد   )D( والمجموعـــة 
واســـتراليا  العـــراق   )E( والمجموعـــة 
الصيـــن   )F( والمجموعـــة  وبنعالديـــش 

وتايبيه وباكستان.
وكانـــت معظم المنتخبات قد وصلت إلى 
المملكة للمشـــاركة في البطولة اآلسيوية 
التـــي تقام للمرة الثالثة على أرض مملكة 

البحرين بعد نسخة 2014 و2018.

االفتتاح

إيـــران واليابـــان شـــريط  يقـــص منتخبـــا 
افتتاح المنافســـة عندما يلتقيان الســـاعة 
2:00 مســـاء ضمـــن المجموعـــة )B( فـــي 
دور المجموعـــات التمهيـــدي ثـــم يتواجه 
منتخبنا كوريا وقطر الســـاعة 4:30 مساء 
يلتقـــي  وأخيـــرا   )C( المجموعـــة  ضمـــن 
المنتخب السعودي وهونج كونج الساعة 
7:00 مســـاء ضمـــن المجموعـــة )A( وذلك 
على صالة عيسى بن راشد للكرة الطائرة.
وعلى صالة عيسى بن راشد لكرة الطاولة 
وبنغالديـــس  العـــراق  منتخـــب  يلتقـــي 

الساعة 4:30 مساء، ثم مواجهة باكستان 
والصين الساعة 7:00 مساء.

منتخبان يتأهالن للمونديال هل 

تحتضن البحرين بطولة العالم 

تحت 21؟

يشـــارك فـــي البطولة اآلســـيوية تحت 20 
عاًمـــا 17 منتخبـــا يتنافســـون على خطف 
تذكرتـــي الصعـــود والتأهـــل لـــكأس العالم 
تحت 21 عاًما والتي ســـتقام العام القادم 

.2023
فـــإن  ســـبورت”  “البـــالد  لمصـــادر  ووفقـــا 

االتحـــاد البحرينـــي للكرة الطائـــرة يعتزم 
التقـــدم رســـميا بطلـــب اســـتضافة بطولة 
العالم تحت 21 في العام القادم لمشاركة 

المنتخب الحالي في البطولة ذاتها.
بطولـــة  البحريـــن  مملكـــة  واســـتضافت 
العالـــم تحت 21 ثالث مـــرات األولى عام 
1978 في نســـختها الرابعة كانت إذ تعتبر 
البحريـــن من أوائـــل الـــدول العربية التي 
تحتضـــن بطولة بهـــذا الحجـــم واألهمية، 
وقد حقق فيهـــا المنتخب الوطني المركز 
المنتخبـــات  ترتيـــب  ســـلم  فـــي  الثامـــن 
المشـــاركة وهو أفضل إنجـــاز يحقق على 

المســـتوى العالمـــي وجـــاءت االســـتضافة 
الثانيـــة للبحريـــن للمعتـــرك العالمـــي فـــي 
نسختها التاســـعة التي اقيمت عام 1997 
والتـــي احتضنت مواجهاتهـــا صالتا أرض 
المعارض ومركز الشـــباب بالجفير وحقق 
فيهـــا المنتخب البحريني المركز التاســـع، 
فيما كانت االســـتضافة الثالثة في 2019 

وحقق منتخبنا المركز الثامن عالميا.

عبدالواحد : خضنا 32 مباراة تجريبية

قال مدرب منتخبنا الوطني للشباب صابر 
عبدالواحـــد إن فتـــرة التحضيـــر واإلعداد 
الفتـــرة  خـــالل  المنتخـــب  خاضهـــا  التـــي 
الماضية تعتبر جيـــدة حيث إن المنتخب 

لعـــب منافســـات بطولـــة غرب آســـيا التي 
حقـــق فيهـــا المركـــز الثاني كمـــا أنه خاض 
ما يقـــارب من 32 مباراة تجريبية ســـواء 
في المعســـكرات التدريبيـــة الخارجية أو 
المباريـــات المحليـــة التي خاضهـــا مع كال 

من منتخبي مصر واليابان.
وأوضـــح عبدالواحـــد أن المنتخـــب وضع 
اللمســـات األخيـــرة للمشـــاركة اآلســـيوية 
منهـــا  اســـتفاد  آســـيا  غـــرب  بطولـــة  وأن 
النواحـــي  المنتخـــب مـــن خـــالل معرفـــة 
المنتخـــب  وأن  واإليجابيـــة  الســـلبية 
بـــدأ التحضيـــرات منـــذ شـــهر فبرايـــر عبر 
برنامـــج فنـــي متكامل وعمـــل إحصائيات 
دقيقة متمنيـــا للمنتخب الظهور بالصورة 

اإليجابية في البطولة.

يسلط “البالد سبورت” الضوء على أندية دوري ناصر بن حمد الممتاز 
للموســم الرياضــي المقبــل 2022 - 2023، الــذي سيشــهد ألول مــرة 
مشــاركة 12 نادًيــا بعــد قرار االتحــاد البحريني لكرة القــدم برفع عدد 
األندية عبر إضافة ناديين، بعدما كان الدوري في السنوات الماضية 
يشــهد مشــاركة 10 أندية فقط. ويتوقع أن يحظى الدوري بتنافسية 
عاليــة وإثــارة كبيــرة نحو الظفــر بالدرع؛ كــون عدد المباريــات ارتفع 
وسنشــهد إقامــة 22 مبــاراة فــي المجمــوع لــكل فريق بداًل مــن العدد 

السابق البالغ 18 مباراة.

الســـابعة  الحلقـــة  وســـتخصص 
للنادي األهلي الـــذي احتل المركز 

السابع في الموسم الماضي.
وبالعـــودة إلى تحضيـــرات األهلي 
للموســـم الرياضـــي الجديـــد، فإن 
الفريق دشن الموسم بقيادة فنية 
وطنيـــة متمثلة فـــي المدرب علي 
صنقـــور، والذي تـــم التجديد معه 

واســـتمرار الثقـــة بـــه علـــى رأس 
اإلدارة الفنية، كما سيكون صادق 
علـــي مســـاعًدا له، فيما التونســـي 
غيـــث بن جـــدو الذي عمـــل بنادي 
ســـابقة  مواســـم  فـــي  المالكيـــة 
ســـيكون مدرًبـــا للياقـــة البدنيـــة. 
الدولـــي  المحاضـــر  وســـيكون 
مخـــرق  فهـــد  الســـابق  والمـــدرب 

ا للكرة األهالوية. مستشاًرا فنيًّ
اإلداري  الجهـــاز  مســـتوى  وعلـــى 
فإن علي معيوف ســـيكون رئيًسا 
للجهـــاز، وعلـــي مســـامح مديـــًرا 
إلـــى  باإلضافـــة  األول  للفريـــق 

ا. أحمد عبدعلي إداريًّ
الالعبيـــن  مســـتوى  وعلـــى 
المدافـــع  انتقـــل  المحلييـــن، 
مجتبـــى عبدعلـــي إلـــى صفوف 
نادي المنامة. وتعاقد األهالويون 

مـــع الحـــارس إبراهيم لطف 
دعيـــج،  عبـــدهللا  هللا، 

محمد الشامســـي، 
وحديًثا تعاقد 

مـــع حســـن 

مـــدن في صفقـــة قادمة من ناديه 
األم )الشـــباب(، فيما جدد للمدافع 
األيمن وقائـــد الفريق عباس عياد 
وجمـــال راشـــد. وعلـــى مســـتوى 
األجانـــب،  المحترفيـــن  الالعبيـــن 
تعاقـــده  أعلـــن  األهلـــي  فـــإن 
إســـماعيل  زكريـــا  المغربـــي  مـــع 

ولـــم  فينســـيوس.  والبرازيلـــي 
يجـــدد األهلـــي للحـــارس عبدهللا 
للخالديـــة  وقـــع  الـــذي  الـــذوادي 
وسيدحســـين هاشـــم الـــذي غادر 
إلـــى نـــادي عالـــي الوافـــد الجديد 

للمسابقات الكروية.
األهلـــي يرغب بالتأكيد في ظهور 
مغايـــر لـــه بالموســـم الجديد على 
خـــالل  مـــن  المحلـــي  المســـتوى 
الملـــك  جاللـــة  كأس  مســـابقتي 
ناصـــر  الكـــؤوس( ودوري  )أغلـــى 
بـــن حمـــد الممتـــاز، إذ إن الفريـــق 
يتمتع بتشكيلة مزيجة من العبي 
الخبـــرة والشـــباب علـــى مســـتوى 
المحليين، عالوة على التدعيمات 
األجنبيـــة، وبمســـاندة من مجلس 
ومتابعـــة  اإلدارة 
مســـتمرة برئاسة 
خالـــد كانـــو، إذ 
تهدف اإلدارة 
األهالويـــة 
ة  د لعـــو

األهلي لمستواه المعهود وصعوده 
لمنصـــات التتويـــج على مســـتوى 
دوري  أو  الملـــك  جاللـــة  كأس 
ناصـــر بن حمد الممتـــاز، خصوًصا 
مـــع شـــغف الجماهيـــر األهالويـــة 

الحالمـــة بالتتويـــج بالذهـــب مـــن 
جديد بعد غياب طويل، لكن ذلك 
لـــن يكـــون ســـهاًل أيًضا مـــع وجود 
منافســـة قويـــة بيـــن العديـــد مـــن 

األندية.

إيران واليابان في أولى المواجهات

اليوم افتتاح البطولة اآلسيوية تحت 20 عاًما للكرة الطائرة

االثنين 22 أغسطس 2022 - 24 محرم 1444 - العدد 5060

األهلـي والسعـي لـلظهـور المغايـر
جدد الثقة بالمدرب صنقور وأبرم صفقات محلية داعمة

دوري ناصر
بن حمد الممتاز

حسن علي

شعار البطولة

الصالة الرئيسيةصابر عبدالواحد

خالل وصول المحترف زكريا إسماعيل

جانب من التوقيع مع حسن مدن

 أجرى تغييرات على فريق األهلي
مستوى الحراسة

 فهد المخرق 
ا مستشاًرا فنّيً

علي 
صنقور

فهد المخرق

اتحاد كمال األجسام واللياقة البدنية

البطـــل  األجســـام  لكمـــال  الوطنـــي  المنتخـــب  العـــب  أعلـــن 
المحترف خالد جاســـم استعداداه الكامل لبطولة آسيا لكمال 
األجســـام التي سيشـــارك فيها ضمن قائمة المنتخب الوطني 
والتـــي ســـتقام منافســـاتها بقرغيزســـتان فـــي الفتـــرة مـــن 2 

وحتى 5 من شهر سبتمبر المقبل.  
وأوضـــح البطـــل خالـــد جاســـم قائـــالً “الحمدللـــه لقـــد وصلت 
لمســـتوى جاهزية عاٍل اســـتعدادًا للبطولة اآلسيوية القادمة، 
مشـــاركتي فـــي البطولة العربية الماضيـــة التي أقيمت بمصر 
وإحـــرازي للميدالية الذهبية في مســـابقة وزن 75 كيلوغرام 

رفعـــت مـــن معنوياتـــي وجاهزيتـــي كثيـــرًا، فتلـــك البطولـــة 
جعلتنـــي أتهيـــأ أكثر وأبحث عن نقاط الضعـــف والعمل عليها 
وتطويرهـــا وكانـــت بمثابـــة محطـــة إعـــداد ممتـــازة لخـــوض 
منافسات بطولة أكبر وأقوى وهي بطولة آسيا التي أنتظرها 
بشـــغف، بإذن اهللا ســـأكون عند حســـن الجميع وكما شـــرفت 
مملكتـــي الحبيبة في البطولة العربية سأســـعى لمواصلة رفع 
علمهـــا وتشـــريفها أينما شـــاركت، وهـــذه المرة نحـــن ذاهبون 
آلســـيا بفريـــق كامـــل يضـــم نخبة مـــن العبي كمال األجســـام 
المميزين والبارزين، ســـنعمل بلقب الفريق الواحد لنرفع علم 

وطننا الغالي”.

خالد جاسم يعلن استعداده آلسيوية كمال األجسام

خالد جاسم



أكدت رئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفــة أن إشــهار “دوري خالــد بــن حمــد لجيــل الذهــب” يجســد االهتمام 
والرؤيــة للنائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة فــي مواصلــة ارتقــاء الرياضــة البحرينية ودعم ســموه 
المتواصــل للمواهــب مــن الفئــات العمرية التــي تعد اللبنة األســاس والرافد 

األكبر للمنتخبات واألندية الوطنية. 

جاء ذلـــك خالل لقاء الشـــيخة حياة 
بنت عبدالعزيز آل خليفة، مع ممثلي 
تحـــت  المنظويـــة  الوطنيـــة  األنديـــة 
مظلة االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
بحضـــور عـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس 

إدارة االتحاد. 
خالـــد  “دوري  إشـــهار  أن  وأكـــدت 
بـــن حمـــد لجيـــل الذهـــب” يعـــد حجر 
أســـاس وخطـــوة نوعيـــة مهمـــة فـــي 
تاريخ الرياضـــة البحرينية. خصوًصا 
أنهـــا تعنـــى بالجيـــل القـــادم للرياضة 
البحرينيـــة، والذي يحرص من خالله 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
علـــى تقديـــم مختلف أشـــكال الدعم 

لهذه الفئة. 
المبـــادرة  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تعـــد ركيـــزًة للبنـــاء علـــى مكتســـبات 
الرياضـــة البحرينيـــة ووصولهـــا إلـــى 
أعلى المســـتويات من أجـــل مواصلة 
حصـــد اإلنجـــازات الذهبيـــة الرائـــدة 
فـــي مختلـــف الرياضـــات والتـــي كان 
مـــن بينهـــا اإلنجـــازات العديـــدة التي 
حققتهـــا رياضـــة كـــرة الطاولـــة وللـــه 

الحمد. 

بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  واســـتعرضت 
ممثلـــي  مـــع  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
األنديـــة أبرز النقـــاط المهمة للبرنامج 
باالســـتفادة  األنديـــة  قيـــام  وأهميـــة 

والعمـــل علـــى تنفيـــذ هـــذه المبـــادرة 
لتحقيـــق أهدافهـــا الســـامية وأكـــدت 
على تعاون االتحاد وسعيه إلنجاحها 
لجنـــة  مـــن خـــالل تشـــكيل تشـــكيل 

برئاســـة علـــي المـــادح نائـــب رئيـــس 
االتحاد وتشـــمل فنيين ومرشـــح من 
الهئة العامة للرياضة لإلشـــراف على 

هذه اللجنة وتقديم التقييم. 

 كمـــا حثـــت األندية علـــى االلتزام بما 
جـــاء فـــي توجيهـــات ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة بعد إشـــهار 
المبـــادرة وأبرزهـــا فحـــص الالعبيـــن 
والجهـــاز الفنـــي قبـــل وبعـــد الـــدوري 

لالطمئنان على صحتهم. 
إلـــى أن الموســـم المقبـــل   وأشـــارت 
ســـيكون أكثـــر فاعلية فـــي ظل طرح 
والتـــي  المتميـــزة  المبـــادرة  هـــذه 
القاعـــدة  علـــى  إيجابـــا  ســـتنعكس 
العمرية وستسهم في مستقبل واعد 
للرياضـــة البحرينيـــة وغـــرس العديد 
جميـــع  فـــي  والمبـــادئ  األفـــكار  مـــن 
الالعبين واألجهـــزة الفنية واإلدارية، 
والتحلـــي بالروح الرياضيـــة ومبادئ 
اللعـــب النظيـــف واحتـــرام المنافـــس 
واكتســـابهم ثقافـــة الفـــوز والتتويـــج 
لســـمو  امتنانهـــا  مؤكـــدة  واإلنجـــاز، 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة على 
اهتمـــام ســـموه المتواصـــل للرياضـــة 

البحرينية.

اللجنة اإلعالمية

مبادرة خالد بن حمد حجر أساس لمواصلة اإلنجازات
حياة بنت عبدالعزيز خالل اجتماعها مع األندية الوطنية:

منتخبنا يخسر أمام كوريا في آسيوية اليد للناشئين
صدارة مشتركة بين السعودية واليابان وعودة الكويت للمنافسة

تصدر المنتخب الكوري منتخبات المجموعة 
األولى بالبطولة اآلســـيوية التاسعة للناشئين 
لكـــرة اليـــد بعـــد فـــوزه الكبيـــر علـــى منتخبنا 
بنتيجـــة )39/22( فـــي المبـــاراة التـــي جمعت 
المنتخبين على صالة خليفة الرياضية ضمن 

منافسات الجولة الثانية بالبطولة.
واحتاج المنتخب الكوري إلى الشوط الثاني 
لحســـم األمـــور لصالحـــه، أمـــا منتخبنـــا فقـــد 
اختفـــى تمامـــا في هذا الشـــوط علـــى عكس 
مـــا كان عليـــه في األول بمـــا قدمه من عرٍض 
مميز بســـبب التركيز العالي لالعبين هجوميا 
وفتح الثغـــرات الكورية في الدفاع والتنويع 
في عملية التســـجيل عبـــر التعامل الجيد مع 
الدفـــاع المتقدم الذي كانت عليـــه كوريا منذ 

البداية.
وتمكـــن منتخبنا من التقـــدم بفارق 3 أهداف 
)8/5(، لكن الفريق تأثر بعدها بالنقص العددي 
المتكـــرر وتعرض الالعب نوح الموســـوي إلى 
عقوبة الطرد ما استفاد منه المنتخب الكوري 

لصالحه مع نهاية الشوط بالتقدم )17/16(.

وفـــي الشـــوط الثاني أضـــاع منتخبنـــا جميع 
الفـــرص التـــي الحت لـــه أمـــام المرمى وهبط 
عكـــس  علـــى  غريبـــة  بصـــورة  الفريـــق  أداء 
المنتخـــب الكوري بدفاعه المســـتميت وتألق 
حـــارس مرمـــاه والـــذي منحهـــم الفرصـــة في 
التقدم بنتيجة وتوســـيع الفارق الى أكثر من 

10 أهداف والخروج بالفوز المستحق.

نتائج المباريات

الثانـــي  الفـــوز  الثانيـــة  الجولـــة  وشـــهدت 
البطولـــة وضمـــن  فـــي  الســـعودي  للمنتخـــب 
الثانيـــة وذلـــك علـــى  المجموعـــة  منافســـات 
حســـاب المنتخـــب القطري بنتيجـــة )27/24( 
ليتقدم خطوة جديدة فـــي التأهل إلى الدور 
نصف النهائي، فيما تعرض المنتخب القطري 

للخسارة األولى في البطولة.
وفي المباراة الثانية حقق المنتخب اإليراني 
فـــوًزا عريًضـــا على المنتخـــب الهندي بنتيجة 
)64/14( مســـجاًل أول فـــوٍز لـــه فـــي البطولـــة 
بعـــد الخســـارة األولـــى أمـــام كوريـــا وحصـــل 

بذلك علـــى نقطتين فيما تعرضت الهند ألول 
خسارة في البطولة.

عبـــور  مـــن  اليابانـــي  المنتخـــب  نجـــح  كمـــا 
محطة العراق بنتيجة )36/22( ليتســـاوى مع 
المنتخـــب الســـعودي في صـــدارة المجموعة 
بأربـــع نقـــاط فيمـــا تعـــرض المنتخـــب العراق 
إلـــى الخســـارة الثانية وتعقدت أمـــور التأهل 

بالنسبة إليه.
وفـــي رابـــع مباريـــات اليـــوم الثانـــي حققـــت 
الكويـــت فـــوًزا مهًما على اإلمـــارات وبنتيجة 
)37/23(، لتسجل الفوز األول لها في البطولة 
وتســـتعيد حظوظ التأهل للدور الثاني، فيما 
تلقـــت اإلمارات ثاني خســـارة لهـــا بعد األولى 

التي كانت أمام قطر.

اللجنة اإلعالمية

من مباراة البحرين وكوريا الجنوبية

لجنة حكام كمال األجسام تعقد اجتماعها الثالث
استعراض مستجدات وضعيات الفيزيك ووضع خطة الوصول للمنافسات الدولية

ترأس زبير عســـكري االجتمـــاع الثالث للجنة 
الحـــكام باالتحـــاد البحريني لكمال األجســـام 
أمـــس األول وذلـــك  يـــوم  البدنيـــة  واللياقـــة 
بمقر االتحاد بالبديـــع بحضور أعضاء اللجنة 

الحكام.
وفي بداية االجتماع رحب عسكري بالحكام 
أعضاء اللجنة، مشيدا باهتمام ودعم مجلس 
وتنـــاول  الحـــداد،  ســـامي  برئاســـة  اإلدارة 
االجتمـــاع التحديث األخيـــر ألوضاع العرض 
في مســـابقات الفيزيـــك والمعتمـــدة من قبل 
االتحـــاد الدولـــي لبنـــاء األجســـام، كمـــا قـــدم 
الحكم يوســـف خنجـــي عرضا عن مشـــاركته 
في البطولة العربية، التي شارك فيها منتخبنا 
الوطني لكمال األجســـام ونبذه عن مشاركته 

ضمن طاقم التحكيم في البطولة.
وأكـــد عســـكري أنهـــم وضعـــوا خطـــة طويلـــة 
المدى تســـهم فـــي تطوير مســـتويات الحكام 

خـــالل  مـــن  الدوليـــة  للشـــارة  وتوصلهـــم 
إقامـــة  جانـــب  إلـــى  المختلفـــة  المشـــاركات 
االجتماعات الدورية وورش العمل واألنشطة 

المختلفة.
وأشـــاد رئيس لجنة الحـــكام باالهتمام الكبير 
الذي يقدمه مجلـــس إدارة االتحاد البحريني 
لالرتقـــاء  الدائـــم  وســـعيه  األجســـام  لكمـــال 
بالجانـــب التحكيمي لهـــذه الرياضة والحكام 
ألعلـــى  وصولهـــم  أجـــل  مـــن  البحرينييـــن 
المســـتويات، وحرصه على دعـــم الحكام من 
خالل المشـــاركات الخارجية التي تســـهم في 

رفع مستوياتهم وكسبهم الخبرة الالزمة. 
مـــن جانبـــه ثمن أعضـــاء لجنـــة التحكيم هذا 
االهتمام بدورهم مؤكدين أنه ينعكس إيجابا 
على مستوياتهم ويصب في رصيد خبراتهم، 
الوطنـــي  للمنتخـــب  التوفيـــق  كل  متمنيـــن 
فـــي مشـــاركته المقبلـــة بالبطولـــة اآلســـيوية 

بقرغيزستان.

اتحاد كمال األجسام واللياقة البدنية

رئيس وأعضاء لجنة الحكام
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تنطلق يوم غٍد منافســـات البطولة 
الدوليـــة الوديـــة الثانية لكـــرة اليد 
التي ينظمها ويشرف على إقامتها 

نادي الشباب الرياضي.
مواجهـــات  افتتـــاح  فـــي  ويلتقـــي 
البطولة فريق األهلي السعودي مع 
فريق كاظمة الكويتي في الســـاعة 
الخامســـة مســـاًء، فيمـــا يلتقي في 

المباراة الثانية عند الساعة السابعة 
مســـاًء فريـــق الصفا الســـعودي مع 

فريق الشباب البحريني.
وستقام البطولة بنظام الدوري من 
دور واحـــد وبطريقـــة جمـــع النقاط 
علـــى  الحاصـــل  الفريـــق  لتحديـــد 

المركز األول. 
الثانيـــة  الدوليـــة  البطولـــة  وتأتـــي 

الفـــرق  اســـتعدادات  إطـــار  فـــي 
الـــدوري  لمباريـــات  الخليجيـــة 
إلـــى  إضافـــة  المحلييـــن  والـــكأس 

االستحقاقات المختلفة األخرى.
وأكملـــت اللجنة المنظمـــة للبطولة 
جميع الترتيبـــات الخاصة للبطولة 
مـــع وصول األنديـــة الخليجية إلى 

البالد.

غداً انطالق بطولة نادي الشباب الدولية الودية الثانية لكرة اليد
سبورت

من تحضيرات الفرق

من االجتماع

“الميركاتو” تحت المجهر
Û  اقتربــت ســوق انتقــاالت الالعبيــن مــن النهاية مع

الدخــول فــي المرحلــة األخيرة التي ســتتختم مع 
نهايــة شــهر أغســطس وهــي الفتــرة التي عــادًة ما 
تشهد تحركات كثيفة من قبل األندية للتعاقد مع 

الالعبين وفقا للحاجة.
Û  وحتــى كتابــة هــذا المقال..مــن الممكــن اعتبار أن

اإلســباني ويوفنتــوس  برشــلونة  ناديــّي  مــن  كاًل 
اإليطالــي كانا األفضل من حيــث كمية التعاقدات 
المصحوبــة بالجــودة العاليــة، فبرشــلونة اســتقدم 
ليفاندوفســكي ورافينيــا وكيســي وكونــدي بينمــا 
البيانكونيري أعاد بوغبا وجلب دي ماريا والمدافع 
المميــز بريميــر ومــن المنتظــر أن يحســم صفقّتــي 
فــي  ديبــاي،  والهولنــدي  باراديــس،  األرجنتينــي 
حيــن من الممكن اعتبار ناديّي مانشســتر يونايتد 
اإلنجليزي وميالن اإليطالي االسوأ تحركا في هذا 
الميركاتــو بعــد قيامهمــا بإتمــام بعــض التعاقــدات 
المتواضعــة رغم حاجة كال الفريقين ألســماء أكبر 
من حيث القيمة والجودة الفنية، وهذا ما ســيؤثر 
بــكل تأكيــد علــى حظوظهمــا فــي المنافســة علــى 

األلقاب بشكل كبير!
Û  في مقابل ذلك هناك أندية كبيرة لم تقم بتعاقدات

كثيــرة إنمــا اكتفــت بضــم العــب أو العبيــن فقــط 
بســبب االســتقرار الكامــل فــي هــذه الفــرق وعدم 
الحاجــة لالعبيــن آخرين، فمانشســتر ســيتي مثال 
لم يقم ســوى بضم ثالثة العبين، أبرزهم المهاجم 
هاالنــد الــذي مــن المنتظر أن يعطــي إضافة كبيرة 
للفريــق، وعلــى نفــس النهــج ســارت أنديــة ريــال 
تشيلســي،  ليفربــول،  ميونيــخ،  بايــرن  مدريــد، 

األرسنال واإلنتر!
Û  بشــكل عــام قــد يعتبر هــذا الميركاتــو واحدا من

أفضــل اســواق االنتقاالت في الســنوات األخيرة 
جميــع  بيــن  التعاقــدات  وجــودة  كميــة  بســبب 
األنديــة الكبيــرة ممــا يعنــي أن أغلــب الفــرق قــد 
تتنافــس فيمــا بينهــا بمســتويات متقاربــة وهــذا 
مــا ســينعكس مــردوده فــي نهايــة المطــاف على 
الجماهيــر التــي تبحث عــن زيادة اإلثــارة وحّدة 
المنافســة، علمــا أنــه مــن اآلن وحتــى نهاية فترة 
االنتقــاالت قــد يتم إبــرام تعاقدات أخــرى كبيرة 
غيــر منتظــرة وغير متوقعة علــى اإلطالق وهذا 
مــا نتمنــى حدوثــه، مؤكــدا حتــى يزيــد الشــغف 

الجماهيري أكثر فأكثر!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي
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كربالء ـ وكاالت

التـــي  الجثـــث  حصيلـــة  ارتفعـــت 
انتشلت من تحت ركام المزار الديني 
فـــي كربالء إلى 3، فيمـــا أفاد الدفاع 
المدني العراقي بنجاحه في انتشال 
8 ناجين حتى اآلن من تحت التراب 

المنهار في المزار.
المدنـــي  الدفـــاع  مديريـــة  وحـــددت 
العراقية، أمس األحد، أســـباب انهيار 
التربـــة في قطارة اإلمـــام علي، فيما 

أكدت استمرار عمليات اإلنقاذ.
وقالـــت المديريـــة فـــي بيـــان تلقتـــه 
وكالـــة األنبـــاء العراقيـــة إن “تمكنت 
المدنـــي مـــن إيصـــال  الدفـــاع  فـــرق 
األكســـجين وميـــاه الشـــرب والطعام 
عمـــل  إتمـــام  عبـــر  للمحتجزيـــن 

ثغـــرات فـــي كومـــة الـــركام والكتـــل 
اللفظـــي  التواصـــل  مـــع  الخرســـانية 
المســـتمر لطمأنتهـــم”، الفتـــًة إلـــى أن 
طفليـــن  بإخـــراج  نجحـــت  “الفـــرق 
وصبيين بصحة جيدة تم نقلهم إلى 
المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي 
متواصلـــة  اإلنقـــاذ  أعمـــال  ومازلـــت 
لحين إخـــراج جميع المحتجزين من 

الزائرين والعمال”.
وذكرت أن “المعلومات األولية تشير 
إلـــى أن ســـبب الحـــادث كان نتيجـــة 
الترابـــي  للســـاتر  بالرطوبـــة  التشـــبع 
المالصـــق للمـــزار، ما أّدى عـــن انهيار 
المـــزار  ســـقف  علـــى  ترابيـــة  كومـــة 

فسقط على عدد من الزائرين”.

انهيـــار تــرابــي فـــي كــربــــالء

الخرطوم - وكاالت

للمحكمـــة  العـــام  المدعـــي  وصـــل 
خـــان  كريـــم  الدوليـــة  الجنائيـــة 
إلـــى الخرطـــوم فـــي زيارة رســـمية 
تســـتمر 5 أيام سيلتقي خاللها كبار 
ويـــزور  الســـودانيين  المســـؤولين 
دارفور، بحســـب مـــا أفـــادت وكالة 

األنباء السودانية )سونا(.
وتأتي الزيارة ضمن ترتيبات 

الدولية  الجنائية  تجريها 
الجيـــش  عـــزل  منـــذ 
البشـــير  عمـــر  للرئيـــس 

وإيداعه السجن على ذمة 
قضايا فســـاد مالي وسياسي 

فـــي مســـار قضائي طويـــل، لبحث 
تسليمه لمحاكمته في الهاي.

وتســـعى الجنائيـــة الدوليـــة إلعادة 
تنشـــيط االتصـــاالت التـــي توقفت 
الجيـــش  قائـــد  أقصـــى  أن  بعـــد 
المدنييـــن  البرهـــان  عبدالفتـــاح 

مـــن الحكـــم فـــي أكتوبـــر مـــن العام 
الماضي ومن بين هؤالء مسؤولون 
كانـــوا ضمـــن الفريـــق الـــذي يجـــري 

محادثات مع وفد المحكمة.
وتطالب المحكمة بتسليمها البشير 
واثنيـــن مـــن مســـاعديه وأحد قادة 
المجموعـــات التي حملت الســـالح، 
بعـــد اتهامهـــم بارتـــكاب جرائـــم 
إبادة جماعية وضد اإلنسانية 
وجرائم حـــرب أثناء النزاع 
فـــي إقليـــم دارفـــور الـــذي 
بدأ في 2003 وقد صدرت 
فـــي حقه بطاقة جلـــب دولية منذ 

سنوات حين كان في السلطة.
واندلع النزاع عندما حملت السالح 
أقليـــات  إلـــى  تنتمـــي  مجموعـــات 
إفريقيـــة ضـــد الحكومـــة المركزية 
اإلقليـــم  تهميـــش  علـــى  احتجاجـــا 

سياسيا واقتصاديا.

مدعي الجنائية الدولية ينشط اتصاالت تسليم البشير
تل أبيب ـ آر تي

أفـــاد اإلعـــالم العبـــري أن “واشـــنطن 
أكـــدت إلســـرائيل أنهـــا لن تقـــدم أي 
تنـــازالت لطموحات إيـــران النووية، 
وأنـــه لـــن يتـــم اإلعـــالن عـــن صفقـــة 
تخصيـــب  برنامـــج  بشـــأن  جديـــدة 
اليورانيوم اإليراني بالمدى القريب”.
فـــي  نيـــوز”  “واال  موقـــع  وأشـــار 

“إدارة  أن  إلـــى  لـــه  تقريـــر 
جـــو  األميركـــي  الرئيـــس 
بايدن ســـعت إلـــى تهدئة 
المسؤولين في إسرائيل، 

مـــن خـــالل التأكيـــد علـــى 
أن واشـــنطن لـــم “تليـــن” مـــن 

موقفهـــا القاطع بأن إيران يجب أال 
تمتلك أسلحة نووية”.

“المســـؤولين  إن  التقريـــر  وقـــال 
اإلسرائيليين لم يشعروا باالطمئنان 
تلـــك  بســـماعهم  كامـــل”  “بشـــكل 
نظرائهـــم  جانـــب  مـــن  التطمينـــات 

األميركيين”، حيث “تعتبر إســـرائيل 
تهديـــدا  النـــووي  إيـــران  برنامـــج 
وجوديا، وترى أن اتفاق 2015 )الذي 
توقـــف العمـــل به بعـــد إعـــالن إدارة 
ترامـــب انســـحابها منـــه مـــن جانـــب 
واحـــد فـــي العـــام 2018( أنـــه اتفاق 
متســـاهل للغايـــة تجـــاه الجمهوريـــة 

اإلسالمية”.
وتمـــت اإلشـــارة فـــي اإلعـــالم 
العبـــري إلـــى أن “اإليرانيين 
عـــن  تراجعـــوا  الذيـــن  هـــم 
الحـــرس  بشـــطب  مطلبهـــم 
األميركيـــة  القائمـــة  مـــن  الثـــوري 
الســـوداء لإلرهـــاب”، فـــي حيـــن أن 
“إيران نفت ما نشـــرته شـــبكة “ســـي 
إن إن” فـــي تقريرها عـــن أن طهران 
تخلـــت عـــن مطالبها بشـــأن الحرس 
الثوري، وبالتالـــي حصل هناك تقدم 

بين الطرفين”.

تقرير: إسرائيل غير مطمئنة لالتفاق النووي اإليراني
اسالم اباد ـ أ ف ب

لوســـائل  الناظمـــة  الهيئـــة  حظـــرت 
اإلعالم في باكســـتان على القنوات 
التلفزيونيـــة بـــث خطابات مباشـــرة 
لرئيس الوزراء الســـابق عمران خان 

قبيل تجمع احتجاجي سينظمه.
ومنذ إطاحته من الســـلطة بموجب 
تصويـــت لســـحب الثقة فـــي أبريل، 

نظـــم نجـــم الكريكـــت الســـابق 
سلســـلة تظاهرات شـــعبية 

مناهضة للحكومة.
وصـــدر الحظر الـــذي دخل 

ليـــل  فـــورا  التنفيـــذ  حيـــز 
الســـبت، وهو اليوم نفسه الذي 

أقـــام فيه خان تجمعـــا في العاصمة 
الشـــرطة  مســـؤولي  خاللـــه  انتقـــد 
والقضـــاء على خلفيـــة اعتقال أحد 

قادة حزبه.
القنـــوات  إلـــى  مذكـــرة  وفـــي 
التلفزيونيـــة، قالـــت “هيئـــة تنظيـــم 

اإلعـــالم اإللكترونـــي في باكســـتان” 
)بيمـــرا( إن خـــان يوجـــه “اتهامات ال 

أساس لها وينشر خطاب كراهية”.
“تصريحاتـــه  أن  وأضافـــت 
االستفزازية ضد مؤسسات وضباط 
الدولـــة.. ســـتحدث اضطرابات على 

األرجح للسلم والهدوء العام”.
الســـلطة  إلـــى  خـــان  وصـــل 
العـــام 2018، إذ تعهـــد نجـــم 
الرياضة الســـابق بالقضاء 
علـــى عقـــود مـــن الفســـاد 

والمحسوبية.
وما زال يحظى بشـــعبية واسعة 
وتجـــذب  الشـــباب  أوســـاط  فـــي 
خطاباته نسب مشاهدة تعد األعلى 
علـــى القنوات التلفزيونية بينما تتم 
مشـــاركة أبرز اللقطات الواردة فيها 
بشكل واسع على وســـائل التواصل 

االجتماعي.

منع القنوات الباكستانية من بث خطابات عمران خان

ترقب النهيار جديد 
بإهراءات مرفأ بيروت

أصــبــح ســقــوط أجـــــزاء إضــافــيــة مـــن صــوامــع 
وقد  وشيكًا،  بيروت  مرفأ  في  القمح  إهــراءات 
يحدث بين لحظة وأخرى بسبب التسارع الكبير 
في وتيرة االنحناء، بحسب الحساسات المثّبتة 
تتصاعد  الدخان  أعمدة  وشوهدت  المكان.  في 
المتبقي صـــامـــدًا من  ــجــزء  ال مــن  أمـــس األحـــد 
مرفأ  انفجار  بسبب  تــدمــرت  التي  اإلهــــراءات، 
والــتــي سقط  أغــســطــس 2020   4 فــي  بــيــروت 
الموظفين  إخالء جميع  وتم  مؤخرًا.  منها  جزء 
الدفاع  مراكز  فيها  بما  ــراءات،  اإلهـ محيط  من 

المدني وفوج اإلطفاء.

السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان أهمية وحدة الصف في مواجهة التحديات

قمة عربية خماسية تبحث قضايا المنطقة في العلمين
أكـــد مصـــدر دبلوماســـي فـــي وزارة الخارجيـــة 
المصريـــة، أمـــس األحـــد، أن مصـــر تســـتضيف 
اليـــوم اإلثنين قمة تجمع قـــادة مصر واإلمارات 
والبحريـــن والعراق واألردن، في مدينة العلمين 

المصرية.
وبيـــن المصـــدر الدبلوماســـي، الـــذي رفـــض ذكر 
اســـمه: أن القمـــة ســـتكون علـــى مســـتوى رفيع، 
وســـتبحث قضايا االقتصاد والطاقة والسياسة 

واألمن بالمنطقة.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن صبـــاح أمس، اســـتقبل 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي في مطار 
العلميـــن، الشـــيخ محمـــد بـــن زايد رئيـــس دولة 
اإلمـــارات، حيـــث عقـــدا مباحثـــات ثنائية حول 

ملفات المنطقة.
رئاســـة  باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وصـــرح 
الجمهوريـــة فـــي مصر أن لقـــاء الزعيمين تناول 
تبـــادل الـــرؤى ووجهـــات النظـــر تجـــاه القضايـــا 
الدوليـــة واألمـــن اإلقليمـــي واألوضـــاع الراهنـــة 
بالمنطقة العربيـــة، حيث تم التأكيد على أهمية 
تعزيـــز العمـــل العربي المشـــترك ووحـــدة الصف 
العربـــي في مواجهـــة التحديات التي تشـــهدها 
المنطقة العربية، من أجل توحيد جميع الجهود 
الراميـــة إلى التوصل إلـــى حلول دائمة لألزمات 
في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم األمن 
واالســـتقرار فيها وتحقيق االســـتقرار والســـالم 

لشعوبها.
وبحث الجانبان خالل اللقاء مســـارات التعاون 
الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة 
الواعـــدة لتوســـيع آفاقـــه إلى مســـتويات أرحب 
تعزز الشراكة االستراتيجية بين البلدين خاصة 

في المجاالت االقتصادية والتنموية التي تدعم 
تطلعاتهمـــا نحـــو تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة 

والتقدم واالزدهار لشعبيهما.
واإلمـــارات  واألردن  مصـــر  مـــن  كل  وتشـــترك 
والبحرين، في آلية للشراكة الصناعية التكاملية 
مبـــادرة  وهـــي  مســـتدامة،  اقتصاديـــة  لتنميـــة 
انضمـــت لهـــا البحرين مؤخـــرا خـــالل االجتماع 
الثاني للجنة العليا األخير الذي عقد في القاهرة 

الشـــهر الماضـــي، بينمـــا انطلقـــت هذه الشـــراكة 
للمرة األولى في مطلع يونيو الماضي، بمشاركة 

الدول الثالث.
وتشترك كل من مصر واألردن والعراق، في آلية 
تعاون ثالثي أخرى، تضمنت عقد قمم بين قادة 
الدول الثالث، واجتماعات وزارية مشتركة بين 
مســـؤوليها، كان آخرها فـــي 25 مارس الماضي، 

وهو الذي شاركت به اإلمارات ألول مرة.

القاهرة ـ وكاالت

من لقاء الرئيسين السيسي ومحمد بن زايد 

أبوظبي ـ وكاالت : أعلنت وزارة الخارجية  «
اإلماراتية أمس األحد إعادة سفير اإلمارات 

إلى العاصمة اإليرانية طهران. وجاء في بيان 
نشرته وكالة األنباء اإلماراتية “وام” أن القرار 

جاء في إطار حرص القيادة اإلماراتية “على 
تعزيز عالقاتها” مع الجمهورية اإليرانية، 
وتنفيًذا لقرارها السابق في رفع مستوى 

التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، وإثر 

االتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو 
2022 بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 

وزير الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي 
والدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير 

 خارجية إيران في هذا الشأن. 
وأفادت وزارة الخارجية اإلماراتية بعودة 

السفير سيف محمد الزعابي إلى طهران 
 “خالل األيام القادمة”. 

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن “ذلك يأتي 
بناًء على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية 

في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وفق 
األعراف الدبلوماسية المعمول بها بين 

 الدول”. 
وأكدت الوزارة أن السفير الزعابي سيعود 
لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة 

دولة اإلمارات لدى إيران خالل األيام القادمة.

عودة سفير اإلمارات إلى طهران 

عواصم ـ وكاالت

دمرت صواريخ روســـية من طراز كاليبر، 
مستودعا للذخيرة يحتوي على صواريخ 
هايمـــرس أميركيـــة الصنـــع، فـــي منطقـــة 
أوديسا جنوب شرق أوكرانيا، بينما قالت 
كييـــف إن الصواريـــخ الروســـية ضربـــت 

مخزنا للحبوب. 
ونقـــل موقـــع “روســـيا اليـــوم” عـــن وزارة 
كاليبـــر  إن صواريـــخ  الروســـية،  الدفـــاع 
المنطلقـــة مـــن البحـــر دمـــرت مســـتودعا 
كان يضـــم أيضـــا أنظمـــة غربيـــة مضـــادة 

للطائرات. 
وقال المتحدث باسم اإلدارة المحلية في 
أوديسا، سيرهي براتشوك، إن صاروخين 
جـــرى اعتراضهما فوق البحـــر، لكن ثالثة 

ضربت أهدافا زراعية. 
إن  تيليغـــرام:  علـــى  المتحـــدث  وتابـــع 
الضربـــة لم تســـفر عـــن ســـقوط مصابين، 
متفجـــرات  خبـــراء  أن  إلـــى  مشـــيرا 
ومحققيـــن يعملون في موقع الضربة في 

مخـــزن الحبـــوب. مـــن جانب آخـــر، لقيت 
ابنة مفكر روسي يوصف باليميني وعقل 
الرئيس فالديمير بوتين مصرعها، عندما 
انفجرت ســـيارتها في ضواحي موســـكو، 
حسبما أفاد مسؤولون، أمس األحد، فيما 

يرجح المحققون أن يكون العمل مدبرا.
قالـــت  الحـــادث،  علـــى  تعليقـــه  وفـــي 
المتحدثة باســـم الخارجية الروسية، إنه 
في حال ثبت ضلوع أوكرانيا في اغتيال 

ابنـــة دوغيـــن فســـيكون ذلك من أشـــكال 
إرهاب الدولة الذي تتبناه كييف.

فـــي غضـــون ذلك، أعلنـــت النيابـــة العامة 
األوكرانيـــة، أمـــس، العثور على مســـؤول 
محلي في جهاز األمن ميتا برصاصة في 

الرأس، في منزله، وسط أوكرانيا.
ويديـــر أولكســـندر ناكونيتشـــني المكتب 
فـــي  األوكرانـــي  األمـــن  لجهـــاز  المحلـــي 

منطقة كيروفوغراد.

اغتيال ابنة مفكر روسي.. والعثور على جثة مسؤول أوكراني بمنزله

روسيا تدمر مستودًعا لصواريخ “هايمرس” في أوديسا

اغتيال ابنة مفكر روسي ُيوصف بـ”عقل بوتين” في انفجار سيارة

بغداد ـ وكاالت

أشـــار محمـــد صالـــح العراقـــي، القيـــادي 
المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصدر، إلى “شـــدة الخالف” داخل اإلطار 

التنسيقي وعجزه عن تشكيل حكومة.
واعتبـــر العراقي، فـــي بيان نشـــره، أمس 
األحـــد، على مواقـــع التواصل االجتماعي 
للمناظـــرة  الفاســـدة”  “الكتـــل  رفـــض  أن 
“فضـــح  تيـــاره  اقترحهـــا  التـــي  العلنيـــة 

مخططاتها أمام الشعب”.
كمـــا أكـــد أن التيـــار الصـــدري ينتظـــر من 
هيئـــة النزاهة محاســـبة “رؤوس الفســـاد 
الكبيـــرة” وليـــس االكتفـــاء بفتـــح “ملفات 
هـــذا  فـــي  مشـــيًرا  البســـيطة”،  الفســـاد 
الســـياق إلى “استقالة وزير متهم بالفساد 
والتســـتر على الفاســـدين”. وكشف زعيم 
مقتـــدى  العـــراق،  فـــي  الصـــدري  التيـــار 
الصـــدر، الســـبت أن التيـــار قـــدم مقترًحـــا 
لألمـــم المتحـــدة لعقـــد جلســـة حـــوار أو 
مناظـــرة علنية تبث مباشـــرة مع “الفرقاء 

السياسيين” في العراق.
إلى”اإلطـــار  ينتميـــان  عضـــوان  ورد 
التنســـيقي” أمـــس، علـــى الصـــدر، وأعلنـــا 
إلـــى إجـــراء مناظـــرة  تأيدهمـــا لدعوتـــه 
علـــى  تبـــث  الجانبيـــن،  بيـــن  تلفزيونيـــة 
الهـــواء مباشـــرة. وكتـــب عضـــو المكتـــب 
السياســـي فـــي “تيـــار الحكمـــة”، بليـــغ أبو 
كلل، على حســـابه في تويتر “على الرغم 

من أن ســـماحة الســـيد مقتـــدى الصدر لم 
يعلن أي مفاوضات ســـابقة، إال إنني أؤيد 
دعوتـــه العلنيـــة للمناظـــرة”. مـــن جهتـــه، 
كتب عضو المكتب السياســـي في حركة 
“عصائـــب أهـــل الحـــق” محمـــود الربيعي 
على تويتر “المناظرات العلنية المباشـــرة 
من أكثر األســـاليب الديمقراطية وضوحا 

للجمهور وكشفا للمخفي من األمور”.

“الحكمة” و “العصائب” تؤيدان دعوة مقتدى لمناظرة علنية

التيار الصدري: اإلطار التنسيقي عاجز عن تشكيل حكومة

تظاهرات متواصلة ألنصار التيار الصدري في بغداد

بيروت ـ وكاالت

االثنين 22 أغسطس 2022 - 24 محرم 1444 - العدد 5060
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“زين البحرين” الراعي الرسمي لـ “واي فاي” مدينة الشباب 2030

مدينة التنين تطلق منطقة األلعاب الترفيهية “ألعاب التنين”

تعزيز قدرة “فاتيل” على رفد منشآت الضيافة بالكوادر المؤهلة

لضمان تجربة ممتعة ومجزية للمتسوقين والزوار

تفقدت مرافق الكلية واجتمعت بالمدير والطالب... الصيرفي:

أعلنت شـــركة زيـــن البحرين، الشـــركة المبتكرة 
فـــي مجال االتصاالت في المملكة، عن رعايتها 
الرســـمية لتوفير الواي فاي في مدينة الشـــباب 
2030، والتـــي تقام في مركـــز البحرين الدولي 
للمعـــارض والمؤتمـــرات مـــن 24 يوليـــو 2022 

حتى 25 أغسطس 2022.
وتوفـــر زيـــن البحرين خدمة الـــواي فاي لجميع 
المشـــاركين والـــزوار في مدينة الشـــباب 2030 
طـــوال فتـــرة البرنامـــج. إضافـــة إلى ذلـــك، قام 
موظفو زين البحرين بعقد جلســـة تعريفية عن 

برنامـــج “زين لتمكيـــن الشـــباب” وتوعيتهم بما 
يقدمه هذا البرنامج.

وبهذه المناســـبة، قال مدير العالقات اإلعالمية 
والمســـتثمرين فـــي زيـــن البحرين غـــازي رضي 
“تفخـــر زيـــن البحريـــن برعايـــة مدينة الشـــباب 
2030 مـــن خالل تزويد المدينـــة بخدمة الواي 
والمشـــاركين  الـــزوار  لجميـــع  الســـريعة  فـــاي 
بالمدينـــة. لقد التزمنا بدعم الشـــباب من خالل 
برنامج زين لتمكين الشـــباب، والذي يهدف إلى 
بناء ثقتهم وتشجيعهم على تولي أدوار قيادية 

فـــي المجتمـــع”. وتقـــوم زيـــن البحريـــن بتعزيز 
الـــالزم  بالدعـــم  الشـــباب وتزويدهـــم  مهـــارات 
مـــن خـــالل مختلف البرامـــج والشـــراكات التي 
تســـاعد على تقويـــة مهارات االبتـــكار واإلبداع 
نحـــو التقـــدم وتحقيـــق أهـــداف رؤيـــة المملكة 
2030 والذي يعكس استراتيجية زين البحرين 
لالســـتدامة.  مدينة الشـــباب 2030 هي مبادرة 
تـــم تنظيمهـــا مـــن قبـــل وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضة لتعزيز مواهب الشـــباب في البحرين 

خالل العطلة الصيفية كتجربة تعليمية قيمة.

تواصـــل مدينة التنين البحرين، أكبر مركز تســـوق 
للبيـــع بالجملـــة والتجزئـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، 
العائليـــة  كالوجهـــة  مكانتهـــا  لترســـيخ  مســـاعيها 
األولـــى للتســـوق والترفيه في المملكـــة، وذلك من 
خالل إطالقها لحمالت ترويجية فريدة من نوعها 
علـــى مدار العام لتضمن للمتســـوقين والزوار وقًتا 

ممتًعا مع أحبائهم.
يأتـــي ذلك إذ أعلنت مدينة التنين البحرين مؤخًرا 
عـــن إطالق منطقة األلعـــاب الترفيهية الخاصة بها 
“ألعـــاب التنيـــن”، والتـــي ستســـتمر مـــن تاريخ 18 
أغســـطس 2022 حتى تاريخ 3 ســـبتمبر 2022، ما 
يمنح المتســـوقين فرصة االســـتمتاع بوقت مليء 
بالمـــرح وممارســـة ألعـــاب مختـــارة تشـــمل تنـــس 

الطاولة وكرة القدم الطاولة وألعاب الفيديو وأكثر 
من ذلك بكثير في أجواء مليئة باإلثارة والمتعة.

وتقـــع منطقـــة “ألعاب التنيـــن” بالقرب مـــن البوابة 
رقـــم 8، وللدخول إليها كل ما يحتاجه العمالء هو 

تقديم فاتورة بقيمة 10 دنانير أو أكثر إلى المكتب 
الخـــاص الواقع بالقـــرب من المنطقـــة. وتأتي هذه 
المبادرة تماشـــًيا مع حملة “سحب التنين” الجارية 
حالًيا، والتي تستمر حتى 26 نوفمبر 2022 وتمنح 
جميـــع المتســـوقين فرصـــة الدخول في الســـحب 
الشـــهري على ســـيارة جديدة مقابل كل 10 دنانير 
يتم إنفاقها داخـــل مدينة التنين البحرين، لتضمن 
مـــن خـــالل هـــذه الحملة للمتســـوقين والـــزوار من 
جميـــع الفئات العمرية االســـتمتاع بتجربة تســـوق 

مجزية ال ُتنسى.
توجه إلـــى مدينة التنين البحريـــن اليوم لالختيار 
مـــن بين قائمـــة طويلـــة مـــن المنتجـــات المتنوعة 
عاليـــة الجـــودة، والتـــي تشـــمل المالبـــس الجاهزة 

واألحذيـــة والحقائـــب واإلكسســـوارات والمكيـــاج 
ولعب األطفال واألثاث وأزياء األطفال والمعدات 
الصحيـــة  واألجهـــزة  البنـــاء  ومـــواد  واألجهـــزة 
واإللكترونيـــات وغيـــر ذلـــك الكثيـــر. تســـوق أكثر 
لزيـــادة فرصـــك في ربح ســـيارة تويوتـــا يارس أو 
تويوتـــا رايز جديدة. تبقت 4 ســـيارات وقد تكون 

أنت أحد المتسوقين المحظوظين للفوز بها.
كـــن على تواصـــل دائم مع مدينـــة التنين البحرين 
للتعـــرف على آخر األخبار وأحـــدث المنتجات عبر 
متابعـــة صفحاتنا الموثقة علـــى منصات التواصل 
االجتماعي )DragonCityBahrain( على فيسبوك 
 Dragon City(على انستغرام و )dragoncitybh(و

Bahrain( على يوتيوب.

أكدت وزيرة الســياحة فاطمة الصيرفي أن الوزارة ســتعزز دعمها لكلية الفندقة “فاتيل” خالل المرحلة المقبلة؛ بهدف تفعيل دور هذه الكلية في 
رفــد مختلــف منشــآت قطــاع الضيافة فــي مملكة البحرين بالكوادر المؤهلة والمدربة وفقا ألفضل المعاييــر العالمية، مؤكدة أن تطوير هذه الكلية 
يأتي في مقدمة أولويات وزارة السياحة على اعتبار أنها ركن أساسي لتنمية قطاع السياحة ككل في إطار استراتيجية السياحية 2022 - 2026.

جاء ذلك خالل زيارة تفقدية للصيرفي 
لكليـــة “فاتيل” شـــملت مختلـــف مرافق 
بمديرهـــا  خاللهـــا  واجتمعـــت  الكليـــة، 
العام الشـــيخ خالد بـــن خليفة آل خليفة 
وعـــدد مـــن كـــوادر الكليـــة. كمـــا التقـــت 
الطالب واســـتمعت منهم إلى شـــرح عن 
وطموحاتهـــم،  دراســـتهم  مســـتجدات 
ووقفت على التطورات الكبيرة الجارية 
حاليا علـــى صعيد برامج الكلية وبنيتها 
فـــرص  مختلـــف  وناقشـــت  التحتيـــة، 

االرتقاء والتطوير.
وأكـــدت ضرورة مواصلـــة جهود تطوير 
مســـتوى  علـــى  لتكـــون  الكليـــة  هـــذه 
قدرتهـــا  وتعزيـــز  المرجـــوة،  التطلعـــات 
التدريبيـــة  االحتياجـــات  تلبيـــة  علـــى 
أصحـــاب  خصوصـــا  الضيافـــة  لقطـــاع 

الفنادق والمطاعـــم والمقاهي، ووجهت 
القائميـــن علـــى الكلية لتعزيز التشـــبيك 
مع منشـــآت قطـــاع الضيافـــة، واالرتقاء 
بمســـتوى التدريب العملـــي، وبما يضمن 
فـــرص  علـــى  الكليـــة  طلبـــة  حصـــول 
عمـــل فـــور تخرجهـــم، وزيـــادة قدراتهم 
مســـتوى  بتحســـين  المســـاهمة  علـــى 
الخدمات الفندقية في البحرين وتعزيز 

تنافسيتها.
بالذكـــر دور كليـــة  ـــت الصيرفـــي  وخصَّ
الوطنيـــة  فـــي دعـــم الخطـــط  “فاتيـــل” 
لتوفيـــر المزيد من فرص العمل النوعية 
أمـــام الكـــوادر البحرينيـــة، مشـــيرة إلى 
أن وصـــول نســـبة الطلبـــة البحرينييـــن 
فـــي الكليـــة إلى 62 % يـــدل على إقبال 
الطاقات الوطنية على العمل في قطاع 

الســـياحة والضيافـــة. وقالـــت “نريـــد أن 
نـــرى مزيـــدا مـــن البحرينييـــن خريجـــي 
كليـــة فاتيـــل فـــي قطـــاع الضيافـــة مـــن 
الذيـــن يتفاعلـــون مباشـــرة مـــع ضيوف 
المملكـــة مـــن الســـياح والـــزوار ويثرون 
تجربتهـــم حول ثقافـــة البحرين وتراثها 

وشعبها”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة 
ناصـــر قائـــدي إن ما تحققـــه كلية فاتيل 
مـــن تقـــدم على صعيـــد البنيـــة التحتية 
يجعلهـــا  والعمليـــة  النظريـــة  والبرامـــج 
المكان األنســـب لتخريج موارد بشـــرية 
تدعم تنمية القطاع الســـياحي ككل في 
المملكـــة، منوًهـــا بتقديم الكليـــة برامج 
متنوعة تشمل تنمية المهارات واإلرشاد 

المهنـــي والعمـــل التطوعـــي والتدريـــب 
الداخلي في المؤسسات وكّل ما يضمن 

تعزيز التواصل مع السياح.
إلى ذلك، أكد الشيخ خالد بن خليفة آل 
خليفة حرص كلية “فاتيل” على تحقيق 
تطلعات وزارة السياحة ومواصلة العمل 
على دعم قطاع السياحة ككل خصوصا 
المجال الفندقي، وبناء مســـتقبل مهني 

مشـــرق أمام الكـــوادر الوطنيـــة، إضافة 
إلـــى ضمان اســـتمراريتهم وتقدمهم في 

وظائفهم في قطاع السياحة.
ولفت إلى العمل على اســـتقطاب المزيد 
مـــن الطلبة من خارج البحرين خصوصا 
علـــى  بنـــاء  وذلـــك  الخليـــج،  دول  مـــن 
ســـمعة كلية “فاتيـــل” الفندقيـــة العريقة 
التي تعتبر من أهم المؤسســـات التعليم 

إدارة  قطـــاع  فـــي  الفرنســـية  العالـــي 
الضيافـــة، والتـــي انطلقـــت فـــي باريس 
في العام1981 وبات لديها 54 فرعا في 
جميـــع أنحـــاء دول العالم، وتســـهم في 
تدريـــب وتأهيل 9,000 طالب وخّرجت 
42000 خريجا الذين يعدون خير مثال 
علـــى دورهـــا الفعـــال فـــي دعـــم قطـــاع 

الضيافة على المستوى الدولي.
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40 % من كوادر البنك نساء و7 سيدات بمجالس إدارة الشركات التابعة

“البحرين والكويت” يهنئ قرينة العاهل 
المعظم بذكرى تأسيس “األعلى للمرأة”

هنــأ بنــك البحريــن والكويــت، البنــك الرائد فــي تقديم الخدمــات المالية 
والمصرفيــة لألفــراد والمؤسســات فــي مملكــة البحرين، صاحبة الســمو 
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة قرينــة عاهــل البــالد 
المعظم رئيســة المجلس األعلى للمرأة، بمناســبة الذكرى الـ 21 لتأسيس 
المجلــس األعلــى للمــرأة، مؤكــًدا البنــك حرصــه الدائــم على دعــم جهود 
ســموها الراميــة إلــى تقــدم المــرأة البحرينيــة وزيــادة مســاهمتها فــي 

مسيرة التنمية الوطنية بمختلف أبعادها.

حسان البورشيد

ونوه الرئيـــس التنفيذي لمجموعة 
بنـــك البحريـــن والكويـــت، الدكتور 
عبد الرحمن ســـيف بمسيرة عطاء 
مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
القطـــاع  فيهـــا  بمـــا  القطاعـــات، 
المصرفـــي، معربـــا عـــن فخـــر بنـــك 
البحرين والكويت بالحضور الكمي 
فـــي  البحرينيـــة  للمـــرأة  والنوعـــي 
كثير من أقسام البنك وإداراته منذ 
تأسيسه قبل 50 عامًا وحتى اآلن، 
وصوال لقرار مجلس اإلدارة مؤخرا 
بتعييـــن 7 ســـيدات بحرينيات في 
التابعـــة  الشـــركات  إدارة  مجالـــس 

للبنك، وبمـــا يبرهن على ثقة البنك 
الطاقـــات  وتميـــز  وعطـــاء  بقـــدرة 
النســـائية البحرينيـــة، وبمـــا يجعل 
المـــرأة شـــريكًا أساســـيًا ليـــس في 
اتخـــاذ قرارات العمـــل اليومي لدى 
البنك فقط، بل في قيادة توجهاتنا 

الحالية والمستقبلية.
وأشـــار ســـيف إلى القناعـــة الكاملة 
لـــدى مجلـــس إدارة بنـــك البحرين 
والكويت بضـــرورة تفعيل طاقات 
البحرينيـــات  النســـاء  مـــن  المزيـــد 
تعزيـــز  فـــي  مســـاهمتهن  وزيـــادة 
ريـــادة القطاع المصرفي البحريني 

وفي المجاالت االقتصادية، وذلك 
اســـتنادا إلـــى اإلســـهامات الجليلة 
للمـــرأة في تطور وريـــادة البحرين 

عبر العصور.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي 
للموارد البشرية والشئون اإلدارية 
في بنك البحرين والكويت، حسان 
البورشيد عن فخر البنك بكونه في 

صـــدارة الجهات الوطنيـــة الداعمة 
لتمكيـــن وتقدم المرأة في المملكة، 
مؤكـــدا حـــرص البنـــك الدائـــم على 
تعزيـــز مكانتـــه فـــي هـــذه الصدارة 
مـــن خـــالل تنفيـــذ ودعـــم المزيـــد 
مـــن البرامـــج والمبـــادرات النوعية 
حـــرص  مؤكـــدًا  للمـــرأة،  الداعمـــة 
البنـــك علـــى مواصلـــة جهـــوده في 

تطوير بيئـــة عمل تلبي احتياجات 
المرأة في إطـــار من تكافؤ الفرص 

والتوازن بين الجنسين.
تصريـــح  فـــي  البورشـــيد  وأشـــار 
لـــه بهـــذه المناســـبة عـــن عـــدد من 
المعالـــم البـــارزة في مســـيرة دعم 
بنـــك البحريـــن والكويـــت للمـــرأة 
البحرينيـــة، مـــن بينها فـــوز البنك 
بجائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة لتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة 
فـــي العـــام 2017، وارتفاع نســـبة 
الموظفـــات العامـــالت فـــي البنـــك 

إلـــى أكثـــر من 40 % مـــن إجمالي 
البنـــك  وإطـــالق  الموظفيـــن، 
عـــدًدا مـــن المبـــادرات التدريبيـــة 
والتوعويـــة الخاصـــة بالمرأة مثل 
برنامـــج بنـــاء المهـــارات الرقميـــة 
وذلـــك  البحرينيـــات،  للســـيدات 
في إطـــار جهود البنـــك في تعزيز 
الشـــمول المالي ورقمنة الخدمات 
المصرفيـــة فـــي مملكـــة البحرين، 
مصـــرف  توجيهـــات  وضمـــن 
البحريـــن المركزي واســـتراتيجية 
تطويـــر قطـــاع الخدمـــات المالية 
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البحريـــن  مصـــارف  جمعيـــة  قالـــت 
إن نســـبة المـــرأة فـــي القطـــاع المالـــي 
والمصرفـــي وصلـــت ألكثر مـــن 40 % 
بحســـب أحـــدث إحصـــاءات مصـــرف 
البحرين المركزي، مشـــيرة إلى أن هذه 
النســـبة تعكس الحضـــور المتنامي كما 
ونوعـــا للمـــرأة البحرينيـــة فـــي القطاع 
علـــى مدى األعـــوام األخيـــرة، وتبرهن 
علـــى  البحرينيـــة  المـــرأة  قـــدرة  علـــى 
إثبات جدارتهـــا في مختلف المجاالت 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  مـــن  بدعـــم 
برئاســـة قرينـــة عاهـــل البـــاد المعظم 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 

بنت إبراهيم آل خليفة.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية، 
عدنـــان يوســـف أن المجلـــس األعلـــى 

للمـــرأة تمكـــن برئاســـة قرينـــة العاهـــل 
المعظم مـــن ترجمة رؤية جالة الملك 
المعظـــم إلى مشـــاريع وخطط وبرامج 
عـــززت مـــن ريـــادة المـــرأة البحرينيـــة 
وفتحـــت المجـــال واســـعا أمـــام رفـــع 
وازدهـــار  نهـــوض  فـــي  مســـاهمتها 
مجتمعهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك مســـاهمتها 
البـــارزة في القطاع المالي والمصرفي، 
الـــذي بـــدأت مســـيرة عطائهـــا فيه منذ 

وقت مبكر.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  مـــن جانبـــه، 
للجمعيـــة وحيـــد القاســـم أن المجلس 
األعلـــى للمـــرأة الـــذي انبثق عـــن رؤية 
ثاقبـــة من لـــدن عاهـــل البـــاد المعظم 
جاء تجسيدا حقيقيا لمشروع جالته 
اإلصاحي في دعم المرأة البحرينية.

نسبة المرأة في القطاع المصرفي وصلت لـ 40 %

“بنفت” تسجل معامالت مالية إلكترونية بقيمة 12.5 مليار دينار
مجموعها 113.7 مليون معاملة خالل النصف األول

أعلنـــت شـــركة بنفـــت، الشـــركة المبتكـــرة والرائـــدة فـــي 
مجـــال التكنولوجيـــا المالية وخدمـــة المعامـــات المالية 
اإللكترونيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، مؤخًرا عـــن تحقيقها 
لعـــدد معامـــات إجمالـــي 113.7 مليـــون لجميـــع خدمات 
التحويات المالية اإللكترونية )فوري، وفوري، وفواتير( 
مـــن خـــال تطبيقهـــا “بنفـــت بـــي - BenefitPay” خـــال 
النصـــف األول من عـــام 2022، وذلك بزيـــادة في الحجم 

بلغت 92 % مقارنة بالنصف األول من عام 2021. 
كمـــا واصلـــت المدفوعـــات عبر اإلنترنت مـــن خال نظام 
التحويـــات المالية اإللكتروني )EFTS( تحقيق نمو كبير 
خـــال النصـــف األول مـــن عـــام 2022 عبر “فـــوري بلس” 
 ،)Fawateer( و”فواتيـــر”   ،)Fawri( و”فـــوري”   ،)  Fawri(
حيـــث حققت زيادة في الحجم بنســـبة 85 %، في حين 
زاد الحجم اإلجمالي من 65.7 مليون معاملة في النصف 
األول مـــن 2021 إلـــى 121.3 مليون معاملـــة في النصف 

األول من 2022.
وبلـــغ عـــدد المعامات فـــي النصف األول مـــن عام 2022 
باســـتخدام “فـــوري بلـــس” 108.7 مليـــون معاملـــة مقابل 
55.8 مليون معاملة في ذات الفترة من عام 2021، بنمو 
بنســـبة 95 %. كمـــا ارتفعـــت معامات “فـــوري بلس” عبر 
جميـــع القنـــوات بنســـبة 50 %، بقيمة إجماليـــة تجاوزت 
2.9 مليـــار دينار في النصف األول من عام 2022، مقارنة 
بــــ 1.9 مليـــار دينـــار فـــي النصـــف األول مـــن عـــام 2021. 
وبلغـــت معامـــات “فوري بلـــس” عبر تطبيـــق “بنفت بي” 
فـــي النصـــف األول من عـــام 2022 قيمـــة إجمالية تقارب 
2.7 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.8 مليار دينار سجلت في 

النصف األول من عام 2021، بنسبة نمو بلغت 51 %.
وبالنسبة لمعامات “فوري”، فقد شهدت زيادة عبر جميع 
القنـــوات بنســـبة بلغـــت 23 %، حيث تجـــاوزت قيمتها 9 
مليـــارات دينار في النصف األول مـــن عام 2022، مقارنة 
بنحـــو 7 مليـــارات دينـــار خـــال النصـــف األول مـــن عـــام 
2021. إضافـــة إلـــى ذلك، حققت خدمـــة تحويل األموال 
عبـــر تطبيق “بنفت بـــي” قيمة إجمالية تبلـــغ حوالي 385 
مليـــون دينـــار في النصـــف األول من عـــام 2022، مقارنة 
بحوالـــي 250 مليـــون دينـــار فـــي النصـــف األول من عام 

2021، بزيادة بلغت 54 %.
وحققـــت معامـــات “فواتيـــر” زيـــادة بنســـبة 44 % عبـــر 
جميـــع القنوات، لتتجـــاوز قيمتها اإلجماليـــة 443 مليون 
دينـــار في النصف األول من عام 2022، مقارنة بأكثر من 
308 مليـــون دينـــار خـــال النصف األول من عـــام 2021. 
كما بلغت معامات “فواتير” من خال تطبيق “بنفت بي” 
قيمـــة إجمالية تجـــاوزت 90 مليون دينـــار، بزيادة كبيرة 
بلغـــت 71 %، بالمقارنـــة مع النصـــف األول من عام 2021 

الذي شهد تحقيق قيمة إجمالية بلغت حوالي 53 مليون 
دينـــار.  إلـــى ذلك، فقد بلـــغ إجمالي عمليـــات التحقق عبر 
الهويـــة الرقمية الوطنية ومنصة اعرف عميلك إلكترونًيا 
)eKYC( 212663 عمليـــة خـــال النصـــف األول مـــن عام 
2022، مقارنة بـ 73586 عملية تحقق في ذات الفترة من 

عـــام 2021، وذلك بزيـــادة قدرهـــا 189 %. وأصدر مركز 
البحريـــن للمعلومات االئتمانية الذي تديره شـــركة بنفت 
إجمالـــي 127143 تقريـــر ائتمانـــي في النصـــف األول من 
عـــام 2022، مقارنة بـ 119022 تقريـــًرا في النصف األول 

من عام 2021، بزيادة بلغت 6.8 %.
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86 % من المصانع مستمرة في إنتاج البالستيك وبدائله
قرار الحظر استثنى أكياس القمامة والمعدة لألغراض الطبية والتصدير

بـــإدارة  أول  مواصفـــات  أخصائـــي  قـــال 
الصناعـــة  بـــوزارة  والمقاييـــس  الفحـــص 
والتجـــارة، عبدهللا الغانم في لقاء بإذاعة 
البحريـــن إن اعتمـــاد قرار حظـــر األكياس 
الواحـــد،  االســـتخدام  ذات  الباســـتيكية 
والتي يقل ســـمكها عن 35 ميكرون، يأتي 
فـــي إطار تنفيذ برنامـــج العمل الحكومي 
للتنميـــة  الداعمـــة  البيئـــة  تأميـــن  فـــي 
البحريـــن  لرؤيـــة  وتحقيقـــا  المســـتدامة 
االقتصادية 2030 في حماية المســـاحات 

الطبيعية والحد من التلوث البيئي.
وذكـــر أن القرار يهـــدف لحماية البيئة من 
الملوثـــات والحـــد مـــن انتشـــار المخلفات 
الباســـتيكية، حيـــث شـــمل القـــرار جميع 
األكيـــاس الباســـتيكية ذات االســـتخدام 
 35 عـــن  ســـمكها  يقـــل  والتـــي  الواحـــد، 

ميكـــرون، فيما اســـتثنى أكيـــاس القمامة 
واألكياس المســـتخدمة لألغراض الطبية 

واألكياس المصنعة ألغراض التصدير.
بعمـــل  قامـــت  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
دراســـة شـــاملة لوضـــع مصانـــع األكيـــاس 
الرئيســـية  البيـــع  ونقـــاط  الباســـتيكية 
ومصانع بدائل األكياس الباســـتيكية في 

مملكـــة البحرين، حيث خلصت الدراســـة 
إلى أن %86 من المصانع المحلية ســـوف 
تستمر في صناعة المنتجات الباستيكية 
وتصنيـــع بدائـــل األكيـــاس الباســـتيكية، 
و%100 مـــن هذه المصانـــع تنوي تصنيع 
أكيـــاس باســـتيكية متعددة االســـتخدام 

والتي يفوق سمكها عن 35 ميكرون.
االكيـــاس  بدائـــل  مصانـــع  أن  وأضـــاف، 
األكيـــاس  هـــذه  أن  أكـــدت  الباســـتيكية 
متوفرة في األســـواق المحلية وباإلمكان 
اســـتخدام هـــذه األكيـــاس اســـتخدامات 

متعددة.
وأشـــار إلـــى أن كل منتـــج ســـيتم إضافته 
للرقابـــة يمر بمراحل تسلســـلية زمنية من 
خـــال اعتمـــاده علـــى المســـتوى الوطني 
وفـــق األنظمـــة واالتفاقيـــات العالمية من 
خال تقديم عرض تفصيلي بشـــأن القرار 
الـــوزاري علـــى أعضـــاء اللجنـــة الوطنيـــة 

للمواصفات والمقاييـــس، وإعطاء مدة ال 
تقـــل عن 60 يـــوم لتعميم مســـودة القرار، 
وتوســـيع مجـــال الرقابة علـــى المنتجات 
الباستيكية على منظمة التجارة العالمية 
وأعضاء غرفة تجـــارة وصناعة البحرين، 
وانتظـــار المرئيـــات والماحظـــات ومنـــح 
فتـــرة 6 أشـــهر علـــى األقل من قبـــل هيئة 
التشريع والرأي القانوني، لتوفيق أوضاع 

الفاعلين االقتصاديين ذات العاقة.
اســـتخدام  تقليـــل  ضـــرورة  علـــى  وأكـــد 
االســـتهاك  ذات  الباســـتيكية  األكيـــاس 
الواحـــد، والتوجـــه الســـتخدام األكيـــاس 
لألكيـــاس  البديلـــة  للبيئـــة  الصديقـــة 
الباســـتيكية كأكياس الـــورق أو األكياس 
القماشـــية، للمضـــي قدما في بذل الســـبل 
الممكنـــة التـــي تســـاهم في الحفـــاظ على 
البيئة وتســـاهم في تفادي البلد المشـــاكل 

البيئية.

عبدالله الغانم

“أمواج بيتشفرونت” تصاميم فريدة وجذابة بإطالالت شاطئية
خطط سداد تصل إلى 5 أعوام

حددت شـــركة “اســـتيراد أمواج” خطط 
الســـداد لمشروعها االســـتثماري “أمواج 
بيتشفرونت”، والتي تصل إلى 5 أعوام، 
فـــي أول مشـــروع يضـــم شـــاطئ خاصا 
350 متـــًرا،  للقاطنيـــن، ويمتـــد بعـــرض 
مـــا يعطـــي إطـــاالت شـــاطئية جذابـــة 
واســـتثنائية، كمشـــروع متكامـــل يوفـــر 
ويلبـــي كل مـــا يحتـــاج إليـــه القاطنـــون 
والماك مـــن مرافق وخدمات أساســـية 

وغيرها.
وســـتكون خطـــط الســـداد تصـــل إلـــى 5 
ســـنوات، وهـــو ما يتيـــح أمـــام الراغبين 
فـــي اقتناء إحدى الفلـــل وضع خططهم 
الشخصية أو االستثمارية لاستفادة من 
المشـــروع، خصوًصا في ظـــل المميزات 
العديدة التي يتمتع بها، كمجتمع مســـّور 
المملكـــة  فـــي  خـــاص  شـــاطئ  بأطـــول 
مخصص لســـكان أمـــواج بيتشـــفرونت، 
المرافـــق  مـــن  متنوعـــة  ومجموعـــة 

المصممة على طراز المنتجعات.
والتســـويق  البيـــع  مرحلـــة  بـــدء  ومـــع 

للمشـــروع، بعـــد جهوزيـــة فيـــا العرض، 
ســـيكون متاًحا أمـــام الـــزوار والراغبين 
في االســـتفادة مـــن المشـــروع االطاع 
والمكونـــات  الخارجـــي  الشـــكل  علـــى 
صـــورة  لتعطـــي  قـــرب،  عـــن  الداخليـــة 
المميـــزة  التفاصيـــل  عـــن  متكاملـــة 
للفلـــل،  والفريـــد  الحديـــث  والتصميـــم 

والنوعية التي تم تصميمها وفًقا ألعلى 
المعايير العالمية.

ويتكـــون مشـــروع أمواج بيتشـــفرونت 
المطلـــة  هـــاوس  تـــاون  فيـــا   94 مـــن 
علـــى شـــاطئ البحـــر الخـــاص والمناظر 
الطبيعيـــة الخابـــة، حيث تبدأ األســـعار 
بــــ )196.000 ألف دينار( ومســـاحة 280 

متـــر مربـــع، فـــي حيـــن تمتـــد مســـاحة 
المشـــروع ألكثر مـــن 33 ألـــف متر مربع 
ويقع في موقع استراتيجي بالقرب من 

مدخل جزر أمواج.
أعمـــال  مـــن  االنتهـــاء  المتوقـــع  ومـــن 
الشـــاطئ بنهايـــة العـــام الجـــاري ليصبح 
جاهًزا بنسبة 100 %، في حين يتواصل 
العمـــل فـــي المرحلـــة الثانية للمشـــروع، 

وذلك حسب الخطة الزمنية للمشروع.
ويتميـــز مشـــروع “أمواج بيتشـــفرونت” 
بإطالتـــه الخابة التـــي تعطي قاطنيها 
فرصـــة االســـترخاء علـــى شـــرفة الفيا 
مقابـــل شـــاطئ البحـــر، فـــي تناغـــم مـــع 
بتصاميـــم  صورهـــا،  بأجمـــل  الطبيعـــة 
تـــم  الخصوصيـــة  تراعـــي  هندســـية 
والفخامـــة  الراحـــة  بوســـائل  تجهيزهـــا 

المائمة للعائلة العصرية.
فـــي  الترفيهيـــة  المرافـــق  وســـتوفر 
“أمواج بيتشـــفرونت” تجربة استثنائية 
لقاطنيها وســـيكون الشاطئ بشكل عام 

ممتًعا من الناحية الجمالية والعملية.
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هل تمتلك مملكة البحرين اإلمكانيات 
لمضاعفة االستثمار األجنبي؟

Û  يفــرح الكثيــرون ومنهــم رجــال المال واألعمــال واالقتصاد عند إعــان الدولة
حجم االســتثمار األجنبي في مملكة البحرين. والمقصود باالســتثمار األجنبي 
هنــا هــو كل مــا هو غير محلي بما في ذلك االســتثمار األجنبي المباشــر والذي 
يأتــي مــن مختلــف دول العالــم.  وعندمــا يفكــر المســتثمر األجنبــي بجلــب 
اســتثماراته ومشــاريعه لمملكــة البحرين فهذا يــدل بالدرجة األولى على ثقته 
بمســتوى األمن واألمان واالســتقرار خصوصا في الناحية االقتصادية ويقينه 
بمتانــة البنــى التحتيــة. إضافــة إلــى ذلــك فإن ثقة المســتثمر نابعــة من وجود 
القوانيــن واللوائــح المشــجعة عــاوة على وجــود كفاءات بحرينيــة مدربة أو 
قابلــة للتدريــب والتطوير قادرة على المشــاركة في النشــاط التجاري والمالي 
واالقتصــادي.  وهــذه الثقــة لــم تــأت من فــراغ بل هي ثمــرة العنايــة والرعاية 
الكريمــة مــن القيــادة الرشــيدة وعلــى رأســها حضــرة صاحــب الجالــة الملــك 
المعظــم وحكومتــه الموقرة برئاســة صاحب الســمو الملكي ولــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء وحرصهم الدائم على كل ما من شــأنه بناء المســتقبل الواعد 
لهــذا الوطــن العزيــز.  وبالعودة إلى موضوع االســتثمار األجنبي فإنه ال يمكننا 
إغفال المنافســة الشــديدة بين دول العالم لجذب هذه االســتثمارات ألهميتها 

في دعم برامج التنمية والمساعدة كعامل أساس فيها. 
Û  كمــا ال يخفــى عليكــم بأن العالم أصبح كقرية صغيــرة مترابطة ومعتمدة على

بعضهــا البعــض في جوانب كثيرة ومــن أهمها الجوانــب التجارية والصناعية 
والخدماتية والمالية واالقتصادية. فالدول من مختلف قارات الكرة األرضية 
صغيــرة كانــت أم كبيــرة تضــع االســتثمار األجنبــي علــى قمــة ســلم أولوياتهــا 

وتنافس بشدة البلدان األخرى لجذب مثل هذه االستثمارات. 
Û  كمــا تحــاول هــذه الــدول بشــتى الطــرق والوســائل أن تهيــئ كافــة إمكانيتهــا

لخوض هذه المنافسة والكسب بجذب أكبر حجم من هذه االستثمارات. 
Û  ومــن ضمــن هــذه اإلمكانيــات تهيئــة وتدريب الكــوادر في الخطــوط األمامية

والتــي تجتمــع وتتعــرف علــى طلب المســتثمر وتقدم له العنايــة والرعاية من 
خــال توفيــر كافــة الخدمــات وتذليــل العقبــات والتعجيــل باتخاذ القــرارات؛ 
بهــدف منــح المســتثمر الموافقــات أو الردود المناســبة مــع االلتــزام بالقوانين 
واللوائح. إضافة إلى ذلك فإن عدد متزايد من الدول أصبحت توفر خدمات 
خاصــة جــدا وتصــل إلــى المســتثمر فــي مكتبــه أو مــكان إقامتــه.  وكمــا يعلم 
الجميــع فــإن الوقــت بالنســبة للمســتثمر ذو أهميــة قصــوى ليتمكن مــن تنفيذ 
مشــروعه في أســرع وقت ليســتفيد من اســتثماره وليفيد البلد الذي اســتثمر 
فيــه. وممــا ال شــك فيــه بــأن مملكــة البحريــن قــادرة ودون أيــة صعوبــة علــى 
مضاعفة جذب االســتثمار األجنبي مقارنة بالمســتويات الحالية والذي سوف 

يسهم في دعم برامجها التنموية ويساعد على زيادة التنمية االقتصادية. 
Û  إن مملكــة البحريــن قــادرة علــى ذلــك بســبب وجــود إمكانيــات كثيــرة مثــل

القوانيــن واللوائــح لمختلــف األنشــطة االقتصاديــة، عــاوة علــى متانــة البنى 
التحتيــة مثــل المواصــات واالتصــاالت والتقنيــات الحديثــة باإلضافــة إلــى 
الكــوادر المؤهلــة فــي مختلــف المجــاالت. وبالبحــث فيما هو مطلــوب إضافة 
إلــى مــا تــم التطــرق لــه فــي الفقرة الســابقة، فســوف نجــد بأنه مــن الضروري 
مراجعة القوانين واللوائح وتحديثها بصورة مستمرة خصوصا تلك المتعلقة 

باالستثمار المحلي منها واألجنبي لتواكب ماهو متاح في الدول المنافسة. 
Û  ومــا هــو أهــم من كل ذلــك، هو إعــداد وتهيئة وتثقيــف الكوادر فــي الخطوط

األماميــة وتدريبهــا بصفة مســتمرة لإللمام بطرق العناية والرعاية بالمســتثمر 
وتوفير أفضل مستويات الخدمة لهم. 

Û  إن الخطــوة األولــى لتحقيــق ذلك هــو إدراك كوادر الخطــوط األمامية ألهمية
المســتثمر ومشــروعه لمملكة البحرين والحركة االقتصادية فيها ودورها في 
توفير فرص جديدة للتوظيف. يجب أن نعلم بأن المستثمر يحتاج إلى ردود 
ســريعة وإيجابيــة، فالمســتثمر ال يريــد أن يســمح عبارات كـ “مــا أقدر أعطيك 
الجواب ألن الموظف أو المســؤول الفاني غير موجود” أو “روح عند الدائرة 
الفانيــة” أو “اليــوم العمــل نصف نهار” أو “ارجع لي بعد شــهر الخ….”، وبالتالي 
فــإن األمــور واإلجــراءات الداخليــة فــي إدارات مختلــف المؤسســات تعتبــر 

شؤون داخلية وليست شأن من شئون المستثمر. 
Û  كما يجب علينا أن ندرك جيدا بأن اإلجابة بـ “ال”، ال تعزز ثقة المستثمر في هذا

البلد العزيز، فالمستثمر بحاجة إلى العناية وسرعة الرد على طلبه، ألن الوقت 
يشــكل عامــل أساســي لــه، كمــا أنــه يحتــاج إلــى الرعاية مــن كــوادر وموظفي 
الخطــوط األماميــة لتذليــل العقبــات، مقابل منحه لثقته واســتثماره لماله في 

هذا البلد.. فالمستثمر يستحق ذلك. 
Û  لقــد أثبــت الكادر البحريني عبر ســنوات طويلة وفي مواقع مختلفة بأنه على

درجــة عاليــة من الكفــاءة والمهنية ويعتمد عليه ويســتحق كل الثقة. فما هو 
مطلــوب فقــط هو إعداد كادر الخطوط األمامية وتطويره من خال التثقيف 
والتدريب وإعادة التأهيل، والذي من الممكن القيام به عبر البرامج التدريبية 
التــي تقدمهــا معاهــد التدريــب أوعــن طريــق الصناديــق مثــل صنــدوق العمل 
“تمكيــن”. باإلضافــة لمــا ســبق فإنه باإلمــكان إدراج هذا النوع مــن التعليم في 

البرامج األكاديمية في الجامعات. 
Û  إن مضاعفة االســتثمار األجنبي وتهيئة مملكة البحرين لمنافســة بلدان العالم

في جذب االستثمار يعتبر مبادرة تستحق ما قد يبذل فيها من عمل وجهد. 
Û  وفــي المحصلــة فــإن مضاعفــة االســتثمار األجنبــي ســوف يســهم فــي تنويــع

االقتصــاد ويســاعد فــي برامــج التنميــة والتي تعــد أمنية كل من يســكن هذه 
األرض الطيبة.

رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت

مراد علي مراد
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أكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي تشجيع الوزارة لمختلف الشركات العائلية في البحرين على تأسيس متاحف خاصة بها 
ترصــد وتوثــق مســيرتها التجاريــة الحافلــة، وبما يجعل زيارة هــذه المتاحف وجهة مفضلــة أمام الزوار والســياح المهتمين عامة 
ورجــال األعمــال بشــكل خــاص، ويســلط الضوء علــى تاريخ وعراقة القطــاع التجاري في البحرين وحاضره الراســخ ومســتقبله 
الواعد، ويدعم سياحة األعمال في المملكة. وأكدت الصيرفي استعداد هيئة البحرين للسياحة والمعارض للترويج لهذا المتحف 
خالل مشــاركاتها في الفعاليات الخليجية والدولية ذات الصلة بالجذب الســياحي، مشــيرة في اإلطار ذاته إلى تشــجيع الوزارة 
للشركات الصناعية والتجارية العريقة أيضًا على إنشاء متاحف خاصة بها، تعكس مساهمتها في التنمية االقتصادية في مملكة 

البحرين وتمثل أيضا وجهة للسياح والزوار.

أن  إلـــى  الســـياحة  وزيـــرة  وأشـــارت 
فريـــق عمـــل هيئة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض يـــدرس خطـــة تنفيذيـــة 
لجعـــل متحـــف عائلـــة كانـــو نموذجـــًا 
فريـــدًا مـــن نوعه يمكـــن تعميمه على 
باقـــي الشـــركات العائليـــة والصناعية 
والتجارية في البحرين، بحيث يمكن 
إضافة هذه المتاحف لقائمة المقاصد 
الســـياحية الجاذبـــة فـــي المملكـــة، أو 
تنظيم جوالت ســـياحية خاصة فقط 
الشـــغوفين  للـــزوار  المتاحـــف  بتلـــك 

بتاريخ التجارة واألعمال.
مـــن جانبـــه، أشـــار الرئيـــس التنفيذي 
لهيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 
د.ناصـــر قائـــدي إلى أن متحـــف كانو 
ســـيمثل عنـــد اكتمالـــه نقطـــة جـــذب 
ســـياحي مهمـــة فـــي ســـوق المنامـــة، 
المبنـــى  وقـــال “ســـعداء بكـــون هـــذا 
ســـيصبح جـــزءًا مـــن مشـــروع هيئـــة 
الســـياحة والمعـــارض لتطوير ســـوق 
المنامـــة، وبما يعزز مـــن مكانته ضمن 

النسيج العمراني والحضاري للسوق، 
ويسهم في تنويع المنتج السياحي”.

من جانبـــه، رحب الوجيـــه خالد كانو 
رئيس مجلس إدارة شركة يوسف بن 
أحمد كانـــو بزيارة الصيرفـــي والوفد 
المرافـــق، والتي تأتـــي تأكيدًا ألهمية 
الحكومـــي  القطـــاع  بيـــن  الشـــراكة 
المبـــادرات  إنجـــاح  فـــي  والخـــاص 
ثقتـــه  مؤكـــًدا  الكبيـــرة،  المجتمعيـــة 
التامة بأن التعاون مع وزارة السياحة 
المشـــروع،  وقيمـــة  مكانـــة  ســـيعزز 
وسيساهم في تحقيق منجز حضاري 

جديد للمملكة.
وقال كانو “نعتز بكوننا من الشـــركات 
العائليـــة الخليجية الرائدة في مجال 
األعمـــال، حيـــث يعتبـــر إنشـــاء هـــذا 
المتحف وسيلة مثالية لتوثيق تاريخ 
مجموعة يوسف بن أحمد كانو الممتد 
130 عامـــًا، واســـتعراض  مـــن  ألكثـــر 
القيـــم العائليـــة التي نواصـــل االلتزام 
بهـــا، إضافـــة إلـــى أننـــا نـــود أن نكـــرم 

مـــن  المؤسســـين  وآباءنـــا  أجدادنـــا 
خالل إنشـــاء متحف في مبنى شركة 
كانو الســـابق وســـط المنامـــة بالقرب 
من بـــاب البحرين، والذي ســـيتم فيه 
عـــرض مجموعـــة كبيرة مـــن الوثائق 
المثيـــرة  التاريخيـــة  والمعروضـــات 

لالهتمام”.
وأشـــار إلى أن متحف كانو ســـيصبح 
وجهـــة مهمـــة لـــزوار الســـوق، حيـــث 
ســـيعرض لهـــم محطـــات مضيئة من 
التاريـــخ التجـــاري بمنطقـــة الخليـــج 
العربي، وسيساهم المتحف أيضًا في 
تعزيز التمّيز الســـياحي على مستوى 
المملكـــة والمنطقة مًعا، مؤكدًا حرص 
شـــركة يوســـف بـــن أحمـــد كانـــو على 
بناء شراكة مجتمعية مع المؤسسات 
المجـــاالت،  شـــتى  فـــي  الحكوميـــة 
لمـــا  الســـياحة  وباألخـــص مـــع وزارة 
تقدمـــه من مشـــاريع ســـياحية تخدم 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  التنميـــة 

والحضارية في البحرين.

الترويج سياحيًّا لمتحف كانو وسط المنامة... الصيرفي:

تشجيع الشركات العائلية على إنشاء 
متاحفها الخاصة دعًما لـ“سياحة األعمال”
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.07

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.313

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 0.481

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.301

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.615

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.467

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.138

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.377

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.161

االثنين 22 أغسطس 2022 - 24 محرم 1444 - العدد 5060

أطلقت المؤسســـة العالمية الرائدة في 
مجال التدريب والكوتشنج “فرانكلين 
كوفي” أولى مقارها التعليمية بمنطقة 
الشـــرق األوســـط في مملكـــة البحرين 
لتتولى اإلشراف على مكاتبها وخدمة 
عمالئهـــا فـــي المنطقـــة، حيـــث تشـــمل 
خدمـــات “فرانكلين كوفـــي” 140 دولة 
ومـــن  الزبائـــن  آالف  منهـــا  ويســـتفيد 
ضمنهـــم 90 % من الشـــركات المدرجة 

في مجلة “فورتشن 100”.
كوفـــي”  “فرانكليـــن  تأســـيس  وتـــم 
بالشـــراكة مـــع مؤلـــف الكتـــاب األكثـــر 
لألشـــخاص  الســـبع  “العـــادات  مبيًعـــا 
األكثـــر فعاليـــة”، حيـــث توفـــر شـــركة 
“فرانكلين كوفـــي” التدريب في مجال 
القيادة وخدمات التقييم للمؤسســـات 
واألفراد في مجاالت القيادة والكفاءة 

والفردية، وتنفيذ األعمال.
الشـــرق  كوفـــي  “فرانكليـــن  وتقـــدم 
األوســـط للتعليـــم” )الشـــريك الحصري 
أبـــرز  مـــن  عـــدًدا  كوفـــي(  لفرانكليـــن 
البرامـــج التعليمية في مجـــال القيادة 
بينهـــم  ومـــن  العالـــم  مســـتوى  علـــى 
“القائـــد  عالمًيـــا  المرمـــوق  البرنامـــج 
فـــي داخلـــي” الـــذي تـــم تطبيقـــه فـــي 

أكثـــر من 5000 مدرســـة فـــي 80 دولة 
مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم. كمـــا تقدم 
برامجهـــا  للتعليـــم  كوفـــي  فرانكليـــن 
وحلولها التعليمية لمجموعة من أرقى 
الجامعـــات فـــي المنطقـــة. ومـــن بيـــن 
أبـــرز زبائـــن فرانكليـــن كوفـــي جامعـــة 
والجامعـــة  أبوظبـــي  فـــي  نيويـــورك 
األميركيـــة في الشـــارقة، جامعة تبوك 
في المملكة العربية السعودية والكلية 
 )RSCI( الملكيـــة للجراحين في أيرلندا

بالبحرين.
وأوضـــح المدير العام لفرانكلين كوفي 
الشرق األوســـط للتعليم، أحمد شوقي 
لــــ “البـــالد االقتصـــادي” أن “فرانكليـــن 
كوفـــي” تعتبـــر واحـــدة مـــن أقـــوى 20 
شـــركة حـــول العالم فـــي تقديم حلول 
التدريـــب والتعليم، معرًبا عن ســـروره 
بإطـــالق مقرهم فـــي البحرين، وهو ما 
سيتيح لهم اإلشراف على أعمالهم في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، اإلمارات 
العربية المتحدة، ســـلطنة عمان وبقية 
دول الخليج العربي، إضافة إلى بعض 
الـــدول األخـــرى مثـــل األردن والعراق، 

متوقًعا إضافة دول أخرى مستقبال.
وأضـــاف أنهم يرون بـــأن هذه الخطوة 

تعتبـــر مهمة بالنســـبة لهـــم على صعيد 
دعـــم وتمكيـــن الشـــباب والطـــالب في 
الحصـــول  مـــن  والمنطقـــة  البحريـــن 
والحياتيـــة  القياديـــة  المهـــارات  علـــى 
التـــي يحتاجون إليهـــا لتحقيق التطور 

والتقدم.
مملكـــة  اختيـــار  تـــم  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
البحريـــن مقًرا للشـــركة لكـــون المملكة 
بيئـــة خصبـــة، لوجود مقومـــات بقطاع 
التعليم ونظام قوي ودعم وتمويل من 
القطاعين الحكومي والخاص للقطاع.

وأشـــار إلـــى أن جميـــع أعمال الشـــركة 
ســـتتحول إدارتها إلى المملكة بشـــكل 
مباشـــر، كما ســـيتم تأهيل مستشارين 

من البحرين، وســـيتم إجـــراء مراجعة 
علـــى المـــدارس في الشـــرق األوســـط، 
لخريطـــة  البحريـــن  إضافـــة  وســـيتم 
لشـــركة  مكاتـــب  بهـــا  التـــي  الـــدول 
“فرانكليـــن كوفـــي”، مؤكـــًدا أن افتتاح 
مقـــر فـــي البحريـــن ســـيؤدي إلضافـــة 
المملكـــة كرائـــدة فـــي قطـــاع التعليـــم 
على المســـتوى العالمي والذي يتوافق 
مع رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 2030 
لتصبح البحريـــن مركًزا لقطاع التعليم 

ورائدة في تعليم منظومات التعليم.
وبين أنه سيتم تأهيل مجموعة كبيرة 
وســـيتم  البحرينييـــن،  المدربيـــن  مـــن 
اعتماد غالبية المدربين والمستشارين 

في المرحلة األولـــى من المملكة ضمن 
اتفاقيـــة مع الشـــركة األم في الواليات 

المتحدة.
وأشـــار إلى أن الفريق اإلداري للشـــركة 
في مملكة البحرين ســـيكون مســـؤواًل 
إلـــى  إضافـــة  األعمـــال،  جميـــع  عـــن 
اســـتهداف تدريـــب مـــا ال يقـــل عن 30 

مستشاًرا في الفترة المقبلة.
وذكر أن الشـــركة تقدم نظامـــا تعليميا 
متكامال فـــي القيادة، وتغطي برامجها 
المدارس والجامعـــات وجميع البرامج 
برامـــج  ولديهـــا  بالشـــباب  المتعلقـــة 
العمـــل،  عـــن  للعاطليـــن  مخصصـــة 
مشـــيًرا إلـــى أن برامج الشـــركة تغطي 
الفئـــة العمريـــة من عامين وحتى ســـن 
الشـــباب لتأهيلهم لألعمـــال والحصول 
البرامـــج  أن  مضيًفـــا  وظائـــف،  علـــى 
يتـــم تقديمهـــا عـــن طريـــق المدربيـــن 
والمستشـــارين المعتمديـــن من شـــركة 
اعتمادهـــا  ويتـــم  كوفـــي”،  “فرانكليـــن 

عالمًيا.
ولفت إلـــى وجود مفاوضـــات لتحديد 
مملكـــة  فـــي  للشـــركة  الرئيـــس  المقـــر 
البحريـــن، والـــذي يتـــم بالترتيـــب مـــع 

مجلس التنمية االقتصادية.
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 

لالستثمار بمجلس التنمية االقتصادية 
البحرين علي المديفع “تعتبر المواهب 
فـــي  التنافســـية  المزايـــا  أبـــرز  إحـــدى 
المملكة، وهي التي جعلت من البحرين 
الوجهة األمثل أمام الشركات العالمية 
لالنطالق بتأسيس أعمالها، فنحن نعتز 
بأن نـــرى إحدى أبرز المؤسســـات على 
مستوى العالم للبرامج التدريبية وهي 
تقـــوم بإطـــالق مقرهـــا فـــي البحريـــن، 
وهو ما يشـــكل بالتالي فرصة ســـانحة 
فـــي الوقـــت الـــذي تقـــوم بـــه المملكـــة 
فـــي تكثيف جهودهـــا لتنميـــة مهارات 
المواهـــب لقيـــادة المرحلـــة التالية من 
النمـــو االقتصـــادي، بمـــا يتماشـــى مـــع 

أهداف خطة التعافي االقتصادي”.
يذكر أنه سيســـاهم تزايد عدد الطالب 
إلـــى  البحريـــن  فـــي  األعمـــال  وزيـــادة 
زيـــادة الطلب على التدريـــب والتعليم 
الرســـمي، الســـيما التعليم العالي الذي 
يعد المجال التعليمي الفرعي األســـرع 
نمـــًوا، لذا فقد وضعـــت حكومة مملكة 
البحرين نصب أعينها توظيف 20 ألف 
مواطـــن بحرينـــي وتوفيـــر التدريب لـ 
10 آالف بحريني ســـنوًيا بحلول العام 
التعافـــي  خطـــة  ضمـــن  وذلـــك   2024

االقتصادي.

البحرين تحتضن أول مقر تعليمي بالشرق األوسط لـ“فرانكلين كوفي”
افتتاح المقر قريًبا... و30 مستشارًا ضمن فريق العمل

احمد شوقيعلي المديفع 
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إدراجنا بقائمة “^” ألقوى 50 شركة 
دليل قاطع على تميزنا

نسبة القروض المتعثرة بالبنوك تنخفض إلى 3.3 %

4 مساهمين يتقدمون بطلب بيع حصصهم في “رابد تيليكوميونكيشنز”

السعودية: جهوزية نشاط شحن 
السيارات الكهربائية

أشادت بمبادرة الصحيفة األولى من نوعها... “فنادق الخليج”:

“المركزي”: مؤشرات قوية لرسملة وسيولة المصارف

العملية تحظى بموافقة “هيئة االتصاالت”

تـــم اختيـــار مجموعـــة فنـــادق الخليج – الشـــركة 
الرائـــدة فـــي إدارة الفندقـــة والضيافـــة فـــي 

مملكـــة البحريـــن – ضمن “قائمـــة “ البالد 
ألقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022”. 
واســـتندت معاييـــر االختيـــار علـــى 4 
جوانـــب لبيانـــات المجموعـــة المالية 
وإجمالـــي  الســـوقية  القيمـــة  وهـــي 
األصـــول وصافـــي األربـــاح وإجمالـــي 

الدخل لسنة 2021. 
وتعتبـــر هـــذه المبادرة األولـــى من نوعها 

والتـــي أطلقتهـــا “البـــالد” تحت رعايـــة وزير 
الصناعـــة والتجارة زايد الزياني لتســـليط الضوء 

علـــى الـــدور الرائد الذي تلعبـــه الشـــركات المحلية في دعم 
النمـــو االقتصادي في مملكـــة البحرين واالحتفاء بجهودها 
فـــي بنـــاء وتطويـــر اقتصـــاد أقـــوى للمملكة. وتـــرأس لجنة 
عمـــر  البحرينيـــة  االقتصادييـــن  جمعيـــة  رئيـــس  التقييـــم 
العبيدلـــي، إلـــى جانـــب نخبة مختـــارة مـــن االختصاصيين 

فـــي مجـــاالت القانـــون والتدقيـــق المالي 
وغيرها من المعايير المعتمدة. 

وبهـــذه المناســـبة، علـــق الرئيـــس 
فنـــادق  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
جونـــز،  غارفيلـــد  الخليـــج 
مصرحًا “تأتـــي نتائجنا المالية 
بمثابـــة  مؤخـــرًا  نشـــرت  التـــي 

دليل قاطع على قوة المجموعة 
خاصة بعد عاميـــن من تأثر العالم 
ســـلبًا بجائحة )كوفيد 19(، فإن لدى 

المجموعـــة مجلـــس إدارة فـــذ البصيـــرة 
ومستمر في تطبيق إستراتيجيات النمو المتفق 
عليهـــا وطاقـــم عمل مخلـــص وملتزم بالحفـــاظ على أعلى 

معايير الخدمة. كما أتقدم بالشـــكر إلى “البالد” على 
إطالقها هـــذه المبادرة اإليجابية والمشـــجعة 

لتعزيـــز وتســـليط الضـــوء علـــى االقتصـــاد 
القوي لمملكة البحرين”.

أكــد مصــرف البحريــن المركــزي أمس أن النظــام المصرفــي البحريني مازال 
يتمتع بمؤشــرات مالية قوية حســب ما تظهره إحصاءات النصف األول من 
العــام الجــاري 2022، إذ يأتــي هــذا التأكيــد فــي الوقــت الذي بــدأت البحرين 
ا  مرحلــة التعافــي فــي تداعيــات “كوفيــد 19” مع تحقيــق البنــوك أداًء إيجابيًّ

بفضل ارتفاع معدالت الفائدة.

وأشـــار المركزي في تقرير االســـتقرار 
المالـــي، إلـــى أن نســـبة مـــالءة رأس 
المال فـــي إجمالي البنـــوك البحرينية 
)تجزئـــة وجملـــة( تصـــل إلـــى نحو 19 
%، إذ ترتفـــع هذه النســـبة في البنوك 
التجاريـــة التقليديـــة والتـــي تمـــارس 
التمويليـــة  واألنشـــطة  اإلقـــراض 
المحليـــة إلـــى نحـــو 20 %، في حين 
تصـــل النســـبة فـــي الشـــريحة األولى 
لنحـــو 17.6 % لجميع البنوك و19 % 

لبنوك التجزئة التقليدية.
البنـــوك  فـــي  الربحيـــة  وارتفعـــت 
التجاريـــة التقليديـــة أو العائـــد علـــى 
رأس المـــال لتبلـــغ 0.8 %، فـــي حيـــن 
بلغ العائد على الســـيولة نحو 6.6 %، 
وفي إجمالي البنوك بلغت النســـبتين 

نحو 0.6 % و 4.6 % على التوالي.
وانخفضت نســـبة القـــروض المتعثرة 
فـــي جميـــع البنوك نحـــو 0.5 % لتبلغ 
البنـــوك  رفعـــت  حيـــن  فـــي   ،%  3.3

لتصـــل   %  1.1 بنحـــو  مخصصاتهـــا 
إلـــى 70.1 %. وفيما يتعلق بمعدالت 
الســـيولة، فقد بلغت األصول الســـائلة 
في البنـــوك البحرينية نحـــو 25.6 % 

فـــي حين انخفضـــت نســـبة القروض 
وفـــي   .% 65.7 لتبلـــغ  الودائـــع  إلـــى 
بنوك التجزئة التقليدية ترتفع نســـبة 

السيولة لتبلغ 34.1 %.

قــررت هيئــة تنظيــم االتصاالت أن صفقة بيع أســهم في شــركة اتصــاالت “رابد تيليكوميونكيشــنز” ال تثير 
شكوكًا بشأن تأثيرها على مستوى المنافسة في السوق المحلية. وأكدت الهيئة في فحوى قرارها الذي نشر 
في الجريدة الرســمية، أنها اســتلمت بتاريخ 13 يونيو الماضي إشــعارًا من شركة “رابد تيليكوميونكيشنز” 
بشأن صفقة مزمع إجراؤها بموجب المادة )2( من الالئحة التنظيمية لدمج وامتالك شركات االتصاالت.

وتعد شـــركة “رابد” شركة اتصاالت تم إنشاؤها وفقًا 
لقوانيـــن مملكـــة البحريـــن تحمل ســـجالً تجاريًا رقم 

)1-70579( ومرخصة من قبل الهيئة.
شـــركة “رابـــد” مملوكـــة حاليـــًا مـــن قبـــل المســـاهمين 
التالية أســـماؤهم: غســـان محمد متيريك، حسن بدر 
أحمد كيكسو، عيســـى عبدهللا محمد الرفاعي، كریم 
جانو ســـليم معوض، ومنير راشـــد علي فليفل، حيث 
تبلـــغ حصصهـــم 15 %، 35 %، 30 %، 15 %، 5 % 

على التوالي.
وتشـــمل الصفقـــة المزمـــع إجراؤها اآلتي: بيع أســـهم 
غســـان محمـــد متيـــرك التـــي يملكهـــا بنســـبة )15 %( 
إلـــى حمد محمـــد الرميحي، ونقل أســـهم حســـن بدر 
أحمد كيكســـو التي يملكها بنسبة )19 %( إلى عيسى 
عبـــدهللا محمـــد الرفاعي، وبيع األســـهم التـــي يملكها 
بنسبة 16 % إلى ناصر عادل مطر. وبيع أسهم كريم 
جانو ســـليم معوض التي يملكها بنســـبة )15 %( إلى 
ناصر عادل مطر، وبيع أســـهم منير راشد علي فليفل 

التي يملكها بنسبة )5 %( إلى ناصر عادل مطر.
وســـتنتج هذه الصفقة المزمع إجراؤها من بيع جميع 
األســـهم المملوكـــة مـــن قبـــل: غســـان محمـــد متيرك، 
حســـن بدر أحمد كيكســـو، كريم جانو سليم معوض، 

ومنير راشد علي فليفل.
وبنـــاًء علـــى ما تضمنته الصفقة المزمـــع إجراؤها من 
معلومات، ســـيكون المســـاهمون الجدد لشركة “رابد” 
كاآلتـــي: حمـــد محمد الرميحـــي )15 %(، ناصر عادل 
مطـــر )36 %(، عيســـى عبـــدهللا محمـــد الرفاعي )49 

.)%
اآلتيـــة:  التراخيـــص  حاليـــًا  تحمـــل  “رابـــد”  وشـــركة 
الثابتـــة،  الوطنيـــة  للخدمـــات  الممتـــاز  الترخيـــص 
الدوليـــة،  الممتـــاز لخدمـــات االتصـــاالت  الترخيـــص 
الدوليـــة،  الخدمـــات  لمرافـــق  الممتـــاز  الترخيـــص 
الترخيـــص العـــادي لخدمـــات اإلنترنـــت، الترخيـــص 

العادي لخدمة القيمة المضافة.
ورأت الهيئـــة أن هذه الصفقة ســـتنتج تغيرات دائمة 

على نظام التحكم في شركة “رابد”؛ لذا فقد اعتبرت 
الهيئـــة أن هـــذه صفقـــة مؤهلة وفقًا للمـــادة )1.2( من 

الالئحة التنظيمية.
وأشـــارت الهيئـــة إلى أنه بنـــاًء علـــى المعلومات التي 
تـــم توفيرها من قبل شـــركة “رابـــد” للهيئة واإلخطار 
الصادر من الهيئـــة بتاريخ 23 يونيو 2022 لألطراف 
ذوي المصلحـــة إلبـــداء الرأي بشـــأن الصفقـــة المزمع 
إجراؤها، لم تستلم الهيئة أية مالحظات عن الصفقة 

المزمع إجراؤها.
وبينـــت أنهـــا ال تعتقد الهيئة أن الصفقـــة المؤهلة من 
المحتمـــل أن يكـــون لها تأثير يقلـــل بدرجة كبيرة من 
المنافســـة في قطاع االتصـــاالت في مملكة البحرين، 
لذلـــك اســـتنتجت الهيئة أن الصفقـــة المزمع إجراؤها 
ال تثيـــر أيـــة شـــكوك في مـــدى مطابقتها مـــع الالئحة 

التنظيمية.
وأقرت الهيئة اســـتنادًا إلى البند )ب( من المادة )3.2( 
من الالئحة التنظيمية بأن الصفقة المزمع إجراؤها ال 
تثير شكوًكا في عدم توافقها مع الالئحة التنظيمية.

أعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة 
الســـعودية عن انتهائه من جميع الجوانب التشـــريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم 
ســـوق نشـــاط شـــحن المركبـــات الكهربائيـــة، من خـــالل تحديـــد التنظيمـــات الالزمة 

لتركيب محطات الشحن ومعداتها في المملكة الشقيقة.
وتســـهم التنظيمـــات الجديدة فـــي تحقيق مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030، من 
خـــالل جعل اقتصـــاد المملكـــة اقتصاًدا أكثـــر تنوًعا واســـتدامة، معتمـــًدا على تعزيز 
اإلنتاجيـــة ورفع إســـهام القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناســـبة للمســـتقبل 

تكون قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات.
وتســـاعد التنظيمـــات أيًضـــا على تمكين مالك المركبات من شـــحن الســـيارات بيســـر 

وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.
ويضـــم الفريق في عضويته كالًّ من وزارة الشـــؤون البلديـــة والقروية، ووزارة النقل 
والخدمـــات اللوجســـتية، ووزارة التجـــارة، وهيئـــة تنظيم المياه والكهربـــاء، والهيئة 
الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة، والمركـــز الســـعودي لكفـــاءة الطاقة 
)كفـــاءة(، والشـــركة الســـعودية للكهرباء، ومركـــز الملك عبدهللا للدراســـات والبحوث 

البترولية )كابسارك(.
ويعكـــس المشـــروع تعـــاون المنظومـــة الحكوميـــة لضمـــان فاعلية محطات الشـــحن 
وأمانها وتوافقها مع كود التوزيع السعودي، والحفاظ على موثوقية منظومة شبكة 
التوزيع الكهربائية، ودعم التقنية واالبتكار والريادة فيهما، فقد أصدرت هيئة تنظيم 
الميـــاه والكهرباء، اإلطار التنظيمي لنشـــاط شـــحن المركبات الكهربائيـــة، الذي يعنى 

بتنظيم النشاط ويحدد اشتراطاته التنظيمية الالزمة.
فـــي حين أصدرت وزارة الشـــؤون البلدية والقروية واإلســـكان، االشـــتراطات الفنية 
لشـــواحن المركبـــات الكهربائية، المتعلقة بالتنظيمـــات والتراخيص الخاصة بالمواقع 
واشـــتراطاتها، وتكامـــل الخدمـــات والمســـاحة، بينمـــا أصـــدرت الهيئـــة الســـعودية 
للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة، اللوائـــح والمواصفـــات الفنيـــة لهذه الشـــواحن، 

وتعمل على تسجيل وتوثيق ومنح شهادات المطابقة.
وعمل الفريق عن طريق مقدمي خدمة التوزيع الكهربائي على تنظيم آلية استقبال 
طلبـــات إيصـــال التيـــار الكهربائي لشـــواحن المركبـــات الكهربائيـــة، للجهـــات الراغبة 
فـــي تشـــغيل هذه المحطات أو االســـتثمار بها، عـــن طريق التقدم مـــن خالل المنصة 
اإللكترونية المخصصة لذلك من قبل مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، تحت مســـمى 
)بوابة شحن المركبات الكهربائية(، وذلك بعد استكمال اإلجراءات النظامية لتركيب 
هذه الشـــواحن وإيصال التيار الكهربائي لها، من خالل االختيار من قائمة المقاولين 
المؤهليـــن لدى مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، وذلك لضمان تركيبها وفق آلية ُتوفر 

السالمة للجميع.
وختـــم فريـــق البنيـــة التحتية لمحطـــات شـــحن المركبـــات الكهربائيـــة بالتأكيد على 
ســـعيه لمراقبة ومتابعة هذا النشـــاط، لضمان التطبيق األمثل لألنظمة والتشريعات، 
ومتابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات شحن المركبات 

الكهربائية، لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم هذا النشاط.

غارفيلد 
جونز

“البحرين للمواشي” تطلب تغيير نشاطها لـ“ذات مسؤولية محدودة”

أعلنت إدارة التســـجيل بـــوزارة الصناعة 
والتجارة بأنه تقدمت إليها شـــركة أوائل 
ومستشـــاريون  قانونيـــون  )محاســـبون 
الشـــركة  عـــن  نيابـــة  بطلـــب  إداريـــون( 
التـــي  المقفلـــة  البحرينيـــة  المســـاهمة 
تحمـــل اســـم )البحرين للمواشـــي(، طالبة 

تغييـــر الشـــكل القانوني لشـــركة البحرين 
مســـؤولية  ذات  شـــركة  إلـــى  للمواشـــي 
محدودة وبرأسمال 3.07 مليون دينار )3 

ماليين و74 ألًفا و610 دنانير(.
ودعت اإلدارة مـــن لديه اعتراض التقدم 
باعتراضه إليهـــا خالل مدة 15 يوم عمل 
مـــن تاريـــخ النشـــر بالجريـــدة الرســـمية، 
وذلـــك وفًقـــا للبيانـــات المنشـــورة بالعدد 

األخير من الجريدة الرسمية.
ويـــرأس مجلـــس إدارة شـــركة البحريـــن 
للمواشـــي إبراهيـــم زينـــل. ووفًقـــا لموقع 
الصناعـــة  لـــوزارة  التابـــع  “ســـجالت” 
مجـــال  فـــي  الشـــركة  تعمـــل  والتجـــارة، 
والمشـــروبات،  األغذيـــة  بيـــع    / تجـــارة 
تجهيـــز وحفظ اللحـــوم - مصنـــع، تجارة 
/  بيـــع أطعمـــة ومســـتلزمات الحيوانـــات 

المنزلية، تجارة /  بيـــع الحيوانات الحية، 
تجهيز وحفظ اللحـــوم - معمل، واإلنتاج 

الحيواني.
اســـتحوذت  الماضـــي،  يوليـــو  وفـــي 
مجموعـــة ترافكـــو علـــى حصـــص كامـــل 
الشـــركاء اآلخريـــن فـــي شـــركة البحرين 
للمواشـــي، حيـــث أصبحت هذه الشـــركة 

مملوكة بالكامل لمجموعة ترافكو.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

عفًوا... المقابلة انتهت
Û  خاطــب الرئيس التنفيذي أحد مستشــاريه متســائاًل: أيــن توقيع الموظف الذي

أعــدَّ المســودة األولــى لهــذا الخطــاب؟ ال أرى توقيعــه فــي المرفقــات. مهــم أن 
أرى تواقيــع جميــع المســؤولين علــى المعامــالت التي تصلني فهذا يرســخ لديَّ 
الثقــة بســالمة ودقــة المحتــوى ويجعلني أحــس بالطمأنينة وأنــا أضع توقيعي 
عليهــا. وكمــا تعلــم فأنا المســؤول األول عن العمليات في هذه المؤسســة والبد 
أن أتأكد من دقتها قبل التصديق عليها. وتابع: هل تعرف ســبب إصراري على 
ذلك؟ الســبب يا عزيزي هو أن يتحمل الجميع مســؤوليته عند حدوث أي خطأ 
وليس الرئيس فقط. ثم أليس هذا ما ينادي به محترفو العمل اإلداري؟ أجاب 
المستشــار قائاًل: نعم هذا صحيح، عندما نتحدث عن عملية صنع القرار حيث 
يتــم إشــراك اآلخريــن بغية الوصــول إلى القرار األنســب ولكن ليــس في إعداد 
ثه نظرة غير عادية ثم  الرسائل واألمور الثانوية األخرى. نظر الرئيس إلى ُمحدِّ
قال: يبدو أنك لم تستفد من خبرتي في القيادة رغم المدة الطويلة في العمل 
ي الحذر وتفادي  معي. القيادة اإلدارية ترتكز على عنصر واحد مهم وهو توخِّ
األخطاء، وهذا يتطلب أن تضع الجميع معك في دائرة المسؤولية. بعد لحظات 
صمت قال المستشــار: نعم أتفق معك في هذا ســيدي ولكن ال يجب أن يكون 
الحذر واالهتمام المبالغ فيه باإلجراءات الثانوية الهاجس المسيطر علينا وإال 
أصبحــت هــذه إســتراتيجية المؤسســة وأصبــح التطوير واالرتقاء بــاألداء من 
األمور الهامشــية. تابع المستشــار قائاًل: اســمح لي ســيدي أن نســتذكر مًعا أهم 
مرتكزات نجاح جاك ويلش أثناء قيادته وبنجاح مبهر لشركة جنرال إلكتريك. 
فقــد ألغــى ويلش الشــكليات البيروقراطية فــي اإلدارة كالتقيد بعدد معين من 
التواقيــع علــى اإلجراءات المالية واإلجراءات البســيطة األخرى وأصبح القرار 
يتخــذ مــن المديــر بعد االطالع على أفــكار الكثيرين قبله وهــذا ما ضاعف ثقة 
العامليــن بأنفســهم وحقــق نتائــج إيجابيــة باهرة. تابع المستشــار: وهــذا جعله 
يركــز اهتمامــه علــى األمــور اإلســتراتيجية وليــس... قاطعه الرئيــس وبصوت 

هادئ قائاًل: عفًوا، لقد انتهت المقابلة.
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