
تنافســـت 3 شـــركات في جلســـة مجلس المناقصات والمزايدات أمس على 
مناقصة لوزارة األشـــغال لتطوير تقاطع الجســـرة )تطوير المداخل المؤدية 
إلـــى المدينة الشـــمالية ضمن الحزمـــة الرابعة(، وكان أقـــل عطاء لمجموعة 
حجـــي حســـن بقيمـــة 10.16 مليـــون دينار، في حيـــن بلغ أكبرهـــا قرابة 13 
مليون دينار. وبحســـب وصف المناقصة، يشمل نطاق العمل تطوير تقاطع 
الجســـرة مـــن خالل توفير جســـر علوي بطـــول 466 مترا بجهة اليســـار من 
شـــارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن ســـلمان، حيث يتضمن تركيب 

واستبدال الحواجز الموجودة على 5 جسور.

10.2 مليون دينار لتطوير تقاطع 
الجسرة ضمن المرحلة الرابعة

واشنطن ـ وكاالت

حذرت الواليات المتحـــدة األميركية 
مـــن اضطراب حركة الشـــحن العالمي 
البحـــر  فـــي  االقتصاديـــة  واألنشـــطة 
األحمـــر جـــراء بقـــاء الناقلـــة “صافـــر” 
العائمة قبالة ميناء رأس عيسى على 
السواحل الغربية لليمن دون صيانة.

وقالـــت وزارة الخارجيـــة األميركيـــة 
فـــي بيان مقتضب إن “عـــدم الصيانة 
قـــد  قديـــم  أنابيـــب  نظـــام  ووجـــود 
يتســـبب بتســـرب للزيت مـــن الناقلة، 
إلـــى  يـــؤدي  قـــد  بـــدوره  والـــذي 
اضطراب الشـــحن العالمي واألنشطة 
االقتصادية األخرى في منطقة البحر 

األحمر”.
وأضافـــت أن التســـرب ســـيؤدي إلـــى 
تدميـــر ســـبل عيـــش اليمنييـــن الذين 
األســـماك  صيـــد  علـــى  يعتمـــدون 

والصناعات األخرى.

واشنطن تحذر من 
خطر عالمي بسبب 

“قنبلة صافر”

المامة - بنا

وصل ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، أمس، 
إلـــى جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة، 
تلبيـــة لدعـــوة كريمـــة مـــن أخيـــه رئيس 
جمهورية مصر العربية الشـــقيقة فخامة 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي، للمشـــاركة 
فـــي القمـــة الخماســـية التي تعقـــد اليوم 
بحضـــور رئيس دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، وعاهـــل المملكة األردنية 
الهاشـــمية صاحب الجاللة الملك عبدهللا 
الثانـــي ابـــن الحســـين، ورئيـــس الـــوزراء 
بجمهوريـــة العـــراق مصطفـــى الكاظمي، 
كمـــا يشـــارك جاللتـــه فـــي افتتـــاح فندق 

الماسة.
قاعـــة  فـــي  اســـتراحة قصيـــرة  وخـــالل 
كبـــار الـــزوار فـــي المطـــار، رحـــب فخامة 
بجاللـــة  السيســـي  عبدالفتـــاح  الرئيـــس 

الملـــك المعظم، وتبادال األحاديث الودية 
التـــي تعبر عن عمـــق العالقـــات األخوية 
المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين 

وشقيقتها جمهورية مصر العربية.
وأعـــرب جاللتـــه بهذه المناســـبة عن بالغ 
االمتنـــان والثنـــاء للجهـــود التـــي يبذلهـــا 
األخ الكريـــم فخامة الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي لتعزيز العمل العربي المشـــترك 
ودفـــع مســـيرته المباركـــة نحـــو أهدافها 
المخلصـــة  مســـاعيه  شـــاكرًا  الســـامية، 
لتكثيـــف الجهود وتوحيدهـــا لفتح آفاق 
جديـــدة للتعـــاون العربـــي المشـــترك في 
شـــأنها  مـــن  التـــي  المجـــاالت  مختلـــف 
المنشـــود  واالزدهـــار  النمـــاء  تحقيـــق 
وتلبية تطلعات وآمال شـــعوبنا، وســـائالً 
المولـــى عز وجـــل أن ينعم على هذا البلد 
الشقيق بمزيد من األمن واألمان والنماء 

واالزدهار.

الملك المعظم يشارك اليوم في قمة خماسية تضم رؤساء اإلمارات ومصر واألردن ورئيس وزراء العراق

مساٍع مخلصة للرئيس المصري لفتح آفاق جديدة للتعاون العربي
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رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، 

بقصر القضيبية.
فـــي بداية االجتمـــاع، أشـــاد المجلس بمـــا تحقق على 
صعيـــد تقدم المرأة البحرينيـــة مما عزز من دورها في 

المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة ملك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 

وإسهامها في مختلف مسارات التطوير.
تـــم اإلعـــالن عنـــه تحقيقـــا  بمـــا  المجلـــس  ثـــم أشـــاد 
لرؤيـــة صاحـــب الجاللة ملـــك البالد المعظـــم، وتنفيذا 
لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، بتدشـــين مشـــروع بنـــاء أول قمـــر 

صناعـــي بحريني بالكامل في مملكـــة البحرين، والذي 
مـــن المتوقـــع االنتهـــاء منـــه وفقـــا لبرنامج المشـــروع 
وإطالقه مع نهاية شهر ديسمبر 2023، معربًا المجلس 
عـــن االعتـــزاز بمشـــاركة نخبة مـــن أبنـــاء البحرين في 
هـــذا المشـــروع الـــذي يأتي في ســـياق جهـــود المملكة 
واهتمامها باالستكشافات وعلوم الفضاء واستشراف 

المستقبل.

البحرين مهتمة باالستكشافات وعلوم الفضاء
أشاد بدور المرأة البحرينية في مسارات تطوير العمل الحكومي...مجلس الوزراء:

المنامة-بنا

لشـــؤون  العـــام  المديـــر  اســـتقبل 
المدارس بـــوزارة التربية والتعليم 
محمـــد مبـــارك بـــن أحمـــد، مجلس 
الصحفييـــن  جمعيـــة  إدارة 
عيســـى  برئاســـة  البحرينيـــة 
الشايجي، حيث رحب المدير العام 
لشؤون المدارس برئيس وأعضاء 
مجلـــس إدارة الجمعية، كما أشـــاد 
بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية 
الصحفييـــن فـــي تطوير المســـيرة 
الصحافيـــة واإلعالمية في مملكة 
البحرين، وفي تعزيز الشـــراكة مع 

المؤسسات الحكومية.
عقـــد  الزيـــارة  خـــالل  تـــم  وقـــد 
اجتماع مـــع مجلـــس إدارة جمعية 
حضـــره  البحرينيـــة،  الصحفييـــن 
مـــن وزارة  المســـؤولين  مـــن  عـــدد 
التربية والتعليم، حيث اســـتعرض 
المدير العام لشـــؤون المدارس أهم 
المرجـــوة، والتـــي  التعـــاون  أوجـــه 

يتطلـــع إليهـــا قطـــاع التعليـــم، مـــع 
البحرينيـــة.  الصحفييـــن  جمعيـــة 
حيـــث أكـــد المديـــر العـــام لشـــؤون 
التربيـــة  وزارة  رغبـــة  المـــدارس 
والتعليـــم فـــي إبرام مذكـــرة تفاهم 
مع جمعية الصحفييـــن البحرينية، 
مـــن  عـــدد  إطـــالق  بموجبهـــا  يتـــم 
البرامـــج التدريبية لمصلحة الطلبة 
الحكوميـــة،  المـــدارس  ومنتســـبي 
مـــن جمعيـــة  بإشـــراف ومســـاهمة 
الصحفيين البحرينية، حيث كشف 
مبارك عن اعتماد الهيكل التنظيمي 
الطالبـــي  اإلعـــالم  لمركـــز  الجديـــد 
التعليميـــة  الخدمـــات  بقطـــاع 
كجـــزء من مشـــروع تطوير الهيكل 
المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، 
تدريـــب  علـــى  المركـــز  يعمـــل  إذ 
الطلبة وصقـــل مهاراتهم اإلعالمية 
والصحافيـــة فـــي إطـــار األنشـــطة 

المدرسية.

مذكرة تفاهم بين “التربية”
وجمعية الصحفيين

وزارة التربية والتعليم
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حاجة إلدراج أسهم شركات جديدة بالبورصة.. معين:

هدوء لحركة األسهم بـ “بورصة البحرين” في أغسطس

أســـامة  االســـتثماري  المستشـــار  رأى 
يشـــهد  أغســـطس  شـــهر  أن  معيـــن 
هدوًءا نســـبًيا ألداء البورصة وقراءة 
لمـــا ســـيكون عليه النصـــف الثاني من 
العـــام، عازًيـــا ذلـــك إلى أن هذا الشـــهر 
سنوًيا يأتي بعد إعالن النتائج المالية 
والبنـــوك  للشـــركات  األول  للنصـــف 
المدرجة بالبورصة، كما أنه يعتبر في 

وسط اإلجازة الصيفية.
وأوضـــح معيـــن في برنامـــج صحيفة 
فـــي  “البحريـــن  األســـبوعي  “البـــالد” 
أرقـــام”، الـــذي يبـــث كل يـــوم أحد من 
قاعـــة التـــداول في بورصـــة البحرين، 
أنه بدأ حالًيا ســـيناريو صناعة النصف 
الثانـــي من العـــام، والذي يبـــدأ بهدوء 
البورصـــة  تشـــهد  إذ  الثالـــث،  بالربـــع 

تضارًبا بين ارتفاعات وانخفاضات.

وبيـــن معيـــن أن الشـــركات المدرجـــة 
خـــالل النصف األول من العام الجاري 
حققـــت صافـــي أربـــاح تتجـــاوز 715 
مليـــون دينـــار، وجـــاءت هـــذه األرباح 

من بعض األسهم التي تحركت بشكل 
جيـــد. ورأى معيـــن أن هنالـــك حاجـــة 
إلدراج أســـهم شـــركات جديـــدة فـــي 

البورصة بغرض تحسين أدائها.

تل أبيب ـ وكاالت

بينـــي  اإلســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  أكـــد 
غانتس، أمس االثنين، أن االتفاق النووي 

مع إيران “يشوبه الكثير من الثغرات”.
وحـــّذر غانتس من رد فعل إســـرائيل في 
حال هددتها إيران أو اقتربت من امتالك 
نـــووي، قائـــالً: “ال نســـتبعد شـــن  ســـالح 
هجوم على إيران إذا اقتضت الضرورة”.

إيـــران  بيـــن  المفاوضـــات  شـــأن  ومـــن 
والغـــرب من أجل إحيـــاء االتفاق النووي 
المبـــرم عـــام 2015، أن يزيد خطر اندالع 
حرب إقليمية جديدة، إذ تهدد إســـرائيل 
بالقيـــام بعمـــل عســـكري ضـــد إيـــران إذا 
مـــن  منعهـــا  فـــي  الدبلوماســـية  فشـــلت 

تطوير قدرات تسلح نووي.

إسرائيل ال تستبعد مهاجمة إيران “إذا اقتضت الضرورة”
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عواصم ـ وكاالت

قـــال الجيش األوكراني إنـــه فقد 9 آالف 
من جنوده، منذ بداية العملية العســـكرية 

الروسية الخاصة، في 24 فبراير.
وقـــال القائـــد العـــام للجيـــش األوكرانـــي 
فاليـــري زالوجنـــي، أمـــس )االثنيـــن(، إن 
هنـــاك أطفـــااًل أوكرانييـــن يحتاجون إلى 
اهتمـــام خـــاص ألن آباءهـــم ذهبـــوا إلـــى 

جبهـــة القتال وأصبحـــوا ربما من “أبطالنا 
التســـعة آالف الذين ُقتلـــوا”، وفقًا لوكالة 
“فرانـــس بـــرس”. وُيعـــد إعـــالن زالوجني 
مـــن  النـــادرة  التصريحـــات  أحـــد  مـــن 
الخســـائر  بشـــأن  أوكرانييـــن  مســـؤولين 
العســـكرية لكييـــف فـــي مواجهتهـــا مـــع 

القوات الروسية.

قائد الجيش األوكراني يعلن مقتل 9000 من جنوده
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الجامعة األهلية

تكنولوجيـــا  لكليـــة  باهـــر  إنجـــاز  فـــي 
المعلومات بالجامعة األهلية، حاز برنامج 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  بكالوريـــوس 
بالكلية علـــى االعتماد األكاديمي العالمي 
مـــن قبـــل لجنـــة االعتمـــاد التابعـــة لهيئة 

.)ABET( االعتماد األميركي العالمية
وعبـــر الرئيـــس المؤســـس رئيس مجلس 

أمنـــاء الجامعة األهلية عبـــدهللا الحواج 
عن شـــكره وتقديـــره للجهود التـــي بذلها 
فريـــق وأســـاتذة وطلبـــة الكليـــة بقيـــادة 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  كليـــة  عميـــدة 
الدكتـــورة وســـن عـــواد، مؤكـــدًا اعتزازه 
بالتميـــز الـــذي قدمته الكليـــة على جميع 

المستويات.

“األهلية” تنال االعتماد العالمي في “تكنولوجيا المعلومات”
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وصـــل ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، أمس، 
إلـــى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة، 
تلبيـــة لدعـــوة كريمـــة مـــن أخيـــه رئيـــس 
جمهورية مصـــر العربية الشـــقيقة فخامة 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، للمشـــاركة 
فـــي القمـــة الخماســـية التـــي تعقـــد اليوم 
بحضـــور رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة صاحب الســـمو الشيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان، وعاهل المملكـــة األردنية 
الهاشـــمية صاحب الجاللـــة الملك عبدهللا 
الـــوزراء  ابـــن الحســـين، ورئيـــس  الثانـــي 
بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، كما 

يشارك جاللته في افتتاح فندق الماسة.
وكان فـــي مقدمة مســـتقبلي جاللة الملك 
المعظم لدى وصوله مطار مدينة العلمين، 
وكبـــار  السيســـي  عبدالفتـــاح  الرئيـــس 

المسؤولين في الحكومة المصرية.
وصولـــه  لـــدى  الجاللـــة  لصاحـــب  جـــرت 
مراســـم اســـتقبال رســـمية، حيـــث عـــزف 
الســـالمان الملكي البحرينـــي والجمهوري 
المصـــري، بعـــد ذلـــك صافح جاللـــة الملك 
المعظـــم كبـــار المســـؤولين فـــي الحكومة 
المصريـــة، بينمـــا صافـــح فخامـــة الرئيس 
المصري أعضـــاء الوفد الرســـمي المرافق 

لجاللته.
وخـــالل اســـتراحة قصيرة فـــي قاعة كبار 
الزوار فـــي المطار، رحـــب فخامة الرئيس 
الملـــك  بجاللـــة  السيســـي  الفتـــاح  عبـــد 
المعظـــم، وتبـــادال األحاديـــث الودية التي 

تعبر عن عمق العالقات األخوية المتميزة 
التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها 
جمهوريـــة مصر العربية، وبهذه المناســـبة 
أكد حضرة صاحب الجاللة عمق العالقات 
التاريخية الوثيقة والراسخة بين البلدين 
والشعبيين الشـــقيقين والحرص المتبادل 
جميـــع  فـــي  وتنميتهـــا  تطويرهـــا  علـــى 
المياديـــن، مؤكـــدا جاللتـــه أهميـــة برامـــج 
إلـــى  آفاقـــه  وتوســـيع  الثنائـــي  التعـــاون 

مســـتويات أكبـــر وأرحـــب تعـــزز الشـــراكة 
االســـتراتيجية بين البلديـــن، والتي تدعم 
تطلعاتهما نحو مزيد من التقدم واالزدهار 

للشعبين الشقيقين.
وأعـــرب جاللتـــه بهذه المناســـبة عـــن بالغ 
يبذلهـــا  التـــي  للجهـــود  والثنـــاء  االمتنـــان 
األخ الكريـــم فخامـــة الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيســـي لتعزيـــز العمل العربي المشـــترك 
ودفـــع مســـيرته المباركـــة نحـــو أهدافهـــا 

المخلصـــة  مســـاعيه  شـــاكرا  الســـامية، 
لتكثيـــف الجهـــود وتوحيدهـــا لفتـــح آفاق 
جديـــدة للتعـــاون العربـــي المشـــترك فـــي 
مختلف المجاالت التي من شـــأنها تحقيق 
النماء واالزدهار المنشـــود وتلبية تطلعات 
وآمال شـــعوبنا، وســـائال المولـــى عز وجل 
أن ينعم على هذا البلد الشـــقيق بمزيد من 

األمن واألمان والنماء واالزدهار.
الملـــك  ذلـــك توجـــه موكـــب جاللـــة  بعـــد 

المعظـــم إلـــى فندق الماســـة، حيث شـــارك 
جاللته في حفل افتتاح الفندق.

بافتتـــاح  إيذانـــا  الشـــريط  قـــص  وبعـــد   
الفندق، اســـتمع جاللته والرئيس المصري 
وصاحـــب الســـمو رئيـــس دولـــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة وصاحب الجاللة العاهل 
االردنـــي، ودولة رئيس الوزراء بجمهورية 
العراق والحضور الى شـــرح حول مراحل 
إنشـــاء فنـــدق الماســـة ومختلـــف المرافق 

والمنشـــآت الســـياحية التـــي يضمهـــا هـــذا 
الفنـــدق الـــذي تـــم إنشـــاؤه وفـــق أحـــدث 
التصاميـــم العالميـــة وذلـــك فـــي اطـــار مـــا 

تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة.
بعد ذلك حضر صاحب الجاللة ملك البالد 
المعظم مأدبة الغداء التي أقامها السيسي 
القمـــة  فـــي  المشـــاركين  للقـــادة  تكريمـــا 
جمهوريـــة  تســـتضيفها  التـــي  الخماســـية 

مصر العربية الشقيقة.
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مســــــــاٍع للرئيـــــــس المصــــــــري لفتـــــــــح آفــــــــاق جديـــــــدة للتعــــــــاون العربـــــــــــــــــــــــــــي المشتـــــرك... الملـــك المعظـــــم:

ــئ وفـــق أحـــدث الــمــواصــفــات ــش ــدق الــمــاســة الـــذي ُأن ــي افــتــتــاح فــن ــارك ف ــش جــالــتــه ي ــوة الــســيــســي ــدعـ ــيــة لـ ــب ــة تــل ــي ــاس ــم ــخ ــة ال ــم ــق ــي ال ــارك فـ ــشـ ــم يـ ــظ ــع ــم ــك ال ــل ــم ال

بنا

غـــادر ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، أرض 
الوطن بحفـــظ هللا ورعايته، أمس، متوجها 

إلى جمهورية مصر العربية الشـــقيقة، تلبية 
لدعـــوة كريمـــة من أخيـــه رئيـــس جمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة  عبدالفتاح السيسي 
للمشـــاركة في القمـــة الخماســـية التي تعقد 

اليوم بحضور رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة صاحب الســـمو الشـــيخ 
محمد بـــن زايـــد آل نهيان، وعاهـــل المملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة صاحب الجاللة 

الملـــك عبدهللا الثاني بن الحســـين، ورئيس 
وزراء جمهوريـــة العراق الشـــقيقة مصطفى 
الكاظمي، كما يشـــارك جاللـــة الملك المعظم 

في افتتاح فندق الماسا.

وكان فـــي مقدمـــة مودعـــي جاللـــة الملـــك 
المعظـــم، ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.

الملك المعظم إلى مصر للمشاركة في القمة الخماسية



local@albiladpress.com 04

المنامة - بنا

المعظـــم  البـــاد  ملـــك  عـــن  صـــدر 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
رقـــم  مرســـوم  خليفـــة  آل  عيســـى 
)46( لســـنة 2022، بنقل تبعية معهد 
البحرين للتدريب من وزارة التربية 
والتعليـــم إلى كلية البحرين التقنية 

)بوليتكنك البحرين(، جاء فيه: 
المادة األولى

البحريـــن  “معهـــد  تبعيـــة  ُتنقـــل 
التربيـــة  وزارة  مـــن  للتدريـــب” 
والتعليـــم إلى كلية البحرين التقنية 
)بوليتكنك البحرين(، وُيعتبر المعهد 
عليـــه  وتســـري  الكليـــة  مـــن  جـــزءًا 
اللوائح واألنظمة المعمول بها فيها.

المادة الثانية 
ُينقـــل إلـــى كليـــة البحريـــن التقنيـــة 
)بوليتكنك البحرين( جميع موظفي 

بـــذات  للتدريـــب  البحريـــن  معهـــد 
درجاتهم ورواتبهم وعاواتهم وأية 

رة لهم. مزايا مالية مقرَّ
 المادة الثالثة

يـــؤول إلـــى كليـــة البحريـــن التقنية 
)بوليتكنك البحرين( االعتماد المالي 
الُمـــدَرج لمعهـــد البحريـــن للتدريـــب 
التربيـــة  وزارة  ميزانيـــة  ضمـــن 
العامـــة  الميزانيـــة  فـــي  والتعليـــم 
للدولة، وكافة الحقوق وااللتزامات 

المرتبطة به.
 المادة الرابعة

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  علـــى 
فيمـــا  ُكــــلٌّ   - والمعنييـــن  والـــوزراء 
يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، 
صـــدوره،  تاريـــخ  مـــن  بـــه  وُيعمـــل 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

نقل تبعية “البحرين للتدريب” إلى “بوليتكنك”

تعديل بعض أحكام إنشاء وتنظيم “البحرين للسياحة”
 في مرسوم صادر عن ملك البالد المعظم

صـــدر عـــن ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
 2022 )33( لســـنة  مرســـوم بقانـــون رقـــم 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام المرســـوم بقانون 
تنظيـــم  بشـــأن   1986 لســـنة   )15( رقـــم 
الســـياحة والقانون رقم )62( لســـنة 2006 
بإنشـــاء وتنظيم هيئة البحرين للســـياحة 

والمعارض، جاء فيه:
 المادة األولى

ُيســـتبدل بنـــص المـــادة )1( مـــن المرســـوم 
بقانون رقم )15( لسنة 1986 بشأن تنظيم 

السياحة، النص اآلتي:
فـــي تطبيـــق أحـــكام هـــذا القانـــون، تكون 
نَة  للكلمات والعبارات التالية المعانَي المبيَّ

قريـــَن ُكلٍّ منها، ما لم يقتِض ســـياُق النص 
خاَف ذلك:

الـــوزارة: الـــوزارة التـــي يصـــدر بتســـميتها 
مرسوم.

بتســـميته  يصـــدر  الـــذي  الوزيـــر  الوزيـــر: 
مرسوم.

والنـــزل  الفنـــادق  الســـياحية:  الخدمـــات 
المخصصـــة  والمطاعـــم  واالســـتراحات 
للخدمات الســـياحية والشـــقق المفروشـــة 
ومكاتـــب  أســـبوعي  أو  يومـــي  بإيجـــار 
والنقـــل  والســـفر  الســـياحة  وشـــركات 
الســـياحي ومتاجـــر المصنوعـــات المحلية 
الســـياح  إدالء  وخدمـــات  التقليديـــة 
نشـــاط  وأي  الســـياحيين  والمرشـــدين 
آخـــر يضيفه الوزيـــر بعد موافقـــة مجلس 

الوزراء.
والميـــاه  األراضـــي  الســـياحية:  المواقـــع 
قـــرار  بتحديدهـــا  يصـــدر  التـــي  واألبنيـــة 
مـــن الوزيـــر بناًء على اقتـــراح من الرئيس 
للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي 
والمعارض وبعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الثانية
تحـــل كلمة “الوزارة” محـــل عبارة “الوزارة 
وكلمـــة  التجـــارة”،  بشـــئون  المختصـــة 
“بالوزارة” محل عبارة “بالوزارة المختصة 
بشـــئون التجارة”، أينما وردتا في نصوص 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )15( لســـنة 1986 

بشأن تنظيم السياحة.
كما تحل كلمة “الوزير” محل عبارة “الوزير 
المختص بشئون التجارة”، وكلمة “للوزير” 

محـــل عبـــارة “للوزيـــر المختـــص بشـــئون 
التجـــارة”، أينمـــا وردتـــا في نصـــوص ذات 

المرسوم بقانون.
المادة الثالثة

تحـــل عبارة “الوزير الذي يصدر بتســـميته 
مرســـوم” محـــل عبـــارة “الوزيـــر المختص 
الفقـــرة  فـــي  الـــواردة  التجـــارة”  بشـــئون 
األولى من المـــادة األولى من القانون رقم 
)62( لســـنة 2006 بإنشـــاء وتنظيـــم هيئـــة 

البحرين للسياحة والمعارض.
المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – ُكٌل 
فيمـــا يخصه – تنفيذ أحـــكام هذا القانون، 
وُيعمل بـــه من اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــت قرينة ملـــك الباد المعظم رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة التهنئة من الممثل الخاص لجالة 
الملـــك المعظـــم ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
مبارك آل خليفة، وذلك بمناســـبة الذكرى 
الحاديـــة والعشـــرين لتأســـيس المجلـــس 
األعلـــى للمرأة، منوهًا بما حققته وتحققه 
المـــرأة البحرينية من إنجـــازات حضارية 

كبيـــرة في ظـــل النهج اإلصاحـــي لعاهل 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وتوجهات الحكومة 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، وتوجيهـــات وقيادة 
صاحبـــة الســـمو الملكي رئيســـة المجلس 
والبرامـــج  للمبـــادرات  للمـــرأة  األعلـــى 
الوطنيـــة المتقدمـــة التـــي مكنـــت المـــرأة 
البحرينية من تبوؤ هذه المكانة المتقدمة 

على الصعيدين المحلي والخارجي.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبارك 
آل خليفـــة عـــن بالغ التقدير للـــدور الكبير 
لصاحبة الســـمو الملكي رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة ومنتســـبي المجلـــس في 
ترســـيخ دور المـــرأة فـــي مجـــاالت العمل 
الوطنـــي كافة، بما يدعم مســـيرة التنمية 
الشاملة، ويعزز المكانة الحضارية لمملكة 
الحكيمـــة  القيـــادة  ظـــل  فـــي  البحريـــن 

لصاحب الجالة الملك المعظم.

محمد بن مبارك: البحرينية حققت 
إنجازات حضارية كبيرة

الثالثاء 23 أغسطس 2022 - 25 محرم 1444 - العدد 5061

المنامة - بنا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، برقية شكر جوابية من 
أخيـــه رئيـــس جمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
وذلـــك ردًا علـــى برقيـــة التهنئـــة التـــي 
بعث بها سموه بمناسبة ذكرى ثورة 23 

يوليو المجيدة.

سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء يتلقى 

شكر السيسي
المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقية شـــكر 
جوابية من أخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب 
الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود، وذلـــك ردا على برقيـــة التعزية والمواســـاة التي 
بعـــث بهـــا ســـموه ألخيه ولـــي العهد نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع في وفـــاة صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر عبدالرحمـــن بـــن ناصـــر بـــن عبدالعزيز آل ســـعود 

رحمه هللا.

سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقى شكر 

محمد بن سلمان

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ملك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة مرسوم رقم )45( لسنة 2022 بتسمية الوزارة 
المختصة والوزير المختص بتطبيق المرســـوم بقانون رقم )15( 
لســـنة 1986 بشـــأن تنظيم الســـياحة، والقانون رقم )62( لســـنة 
2006 بإنشـــاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، جاء 

فيه:

المادة األولى
تكـــون وزارة الســـياحة هـــي الـــوزارة المختصة بتطبيـــق أحكام 

المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
ويكـــون وزيـــر الســـياحة هـــو الوزيـــر المختـــص بتطبيـــق أحكام 
المرســـوم بقانون رقم )15( لســـنة 1986 بشـــأن تنظيم السياحة، 
والقانون رقم )62( لســـنة 2006 بإنشـــاء وتنظيم هيئة البحرين 

للسياحة والمعارض.

المادة الثانية
علـــى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - ُكٌل فيما يخصه - تنفيذ 
أحكام هذا المرســـوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

وزير السياحة المختص 
بتنظيم قانون “المعارض”

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ملك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة مرسوم رقم )44( لسنة 2022 بتسمية الوزارة 
المختصـــة والوزير المختص بتطبيق المراســـيم بقوانين بشـــأن 
تنظيـــم المباني والتخطيط العمراني وتقســـيم األراضي المعدة 

للتعمير والتطوير، جاء فيه:

المادة األولى
الـــوزارة  هـــي  العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  تكـــون 
المختصة بتطبيق أحكام المرســـوم بقانون رقم )2( لسنة 1994 
بشـــأن التخطيـــط العمرانـــي والمرســـوم بقانـــون رقم )3( لســـنة 

1994 بشأن تقسيم األراضي المعدة للتعمير والتطوير.
ويكون وزير اإلسكان والتخطيط العمراني هو الوزير المختص 
بتطبيق أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرســـوم بقانون 
رقـــم )13( لســـنة 1977 والمرســـوم بقانون رقم )2( لســـنة 1994 
بشـــأن التخطيـــط العمرانـــي والمرســـوم بقانـــون رقم )3( لســـنة 

1994 بشأن تقسيم األراضي المعدة للتعمير والتطوير.

المادة الثانية
 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - ُكٌل فيما يخصه - تنفيذ 
أحكام هذا المرســـوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

“اإلسكان” المختصة بقانون 
“التخطيط” ووزيرها المعني 

بقانون “تنظيم المباني”

مواصلة الدفع قدمًا لتعزيز المكانة الرفيعة للبحرينية
دور ريادي لـ“األعلى للمرأة” في ترسيخ اإلنجازات... سمو الشيخ علي بن خليفة:

تلقـــى عاهـــل الباد المعظم صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة 
مـــن مستشـــار صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، رفـــع فيهـــا إلى 
المقام الســـامي لصاحب الجالـــة ملك الباد 
المعظـــم أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس 
المجلس األعلى للمرأة، مشيدًا سموه بجهود 
وإســـهامات قرينة جالة ملك الباد المعظم 
صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 

آل خليفـــة في مواصلة الدفـــع قدمًا بالمكانة 
الرفيعـــة التي تحتلها المـــرأة البحرينية على 
المستوى الوطني في ظل المسيرة التنموية 
الشاملة في ظل قيادة جالة الملك المعظم.

وأعرب مستشـــار صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء في برقيته عن 
عميـــق اعتزازه بالـــدور الريادي الذي يضطلع 
به المجلس األعلى للمرأة في ترســـيخ مكانة 
المرأة البحرينية وتعزيز دورها وإســـهاماتها 
فـــي ســـائر مجـــاالت العمـــل الوطني، ســـائاً 
ســـموه العلي القدير أن يحفـــظ جالة الملك 
المعظـــم وأن يديم على جالته نعمة الصحة 
والعافيـــة وطول العمر. إلـــى ذلك، تلقى ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
برقيـــة تهنئة من مستشـــار ســـمو ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علي 
بـــن خليفة آل خليفة، رفـــع فيها إلى صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس 
المجلس األعلى للمرأة. وأشاد مستشار سمو 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء بالمكانة 
الرفيعـــة التـــي تحتلها المرأة على المســـتوى 
الوطني في ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيـــادة حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــاد المعظم 
الحكومـــة  ومســـاندة  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه 

األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  برئاســـة 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء حفظـــه هللا، مثمنـــًا الجهود 
الكبيـــرة واإلســـهامات البـــارزة التـــي تبذلهـــا 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفة لمواصلـــة الدفع قدمًا بما 
تحقـــق للمـــرأة البحرينية. وأعرب مستشـــار 
ســـمو ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء عن 
اعتـــزازه بالـــدور الريـــادي الـــذي يضطلـــع بـــه 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة في ترســـيخ مكانة 
المرأة البحرينية وتعزيز إسهاماتها في سائر 
مجاالت العمـــل الوطني، داعيًا المولى العلي 
القدير أن يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة 

الصحة والعافية وطول العمر.

المنامة - بنا

السماح باستمالك األراضي المتاخمة للعقارات التاريخية
صدر عن ملك الباد المعظم صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة مرســـوم 
بقانـــون رقم )34( لســـنة 2022 بتعديل بعض 
أحـــكام المرســـوم بقانـــون رقـــم )11( لســـنة 

1995 بشأن حماية اآلثار، جاء فيه:
المادة األولى

ُيســـتبَدل بنصـــوص المـــواد )1( و)2( الفقـــرة 
الثانيـــة  الفقـــرة  و)32(  و)31(  و)9(  الرابعـــة 
و)33( الفقرة )ب( و)52( من المرسوم بقانون 
رقـــم )11( لســـنة 1995 بشـــأن حمايـــة اآلثار، 

النصوص اآلتية:
مادة )1(:

يصـــدر  التـــي  المختصـــة  الجهـــة  تتولـــى 
بتســـميتها مرســـوم، اإلشـــراف علـــى جميـــع 
مـــا يتعلـــق بشـــئون اآلثـــار، وعلـــى األخـــص 
المحافظـــة عليها وحمايتهـــا في متاحفها، أو 
مخازنهـــا، وفي المواقـــع، والمناطـــق األثرية 
اآلثـــار  عـــن  الكشـــف  والتاريخيـــة، وتتولـــى 
الكائنـــة فـــوق ســـطح األرض، والتنقيب عما 
هـــو موجود منها تحت ســـطح األرض، وفي 
البحـــر اإلقليمـــي، وعليهـــا وحدها مســـئولية 

تقريـــر الصفة األثريـــة والتاريخية لألشـــياء 
كل  بأهميـــة  والحكـــم  والمبانـــي،  والمواقـــع 
أثـــر، وتقدير اآلثـــار الواجب تســـجيلها طبقًا 

ألحكام هذا القانون.
مادة )2( فقرة رابعة:

ويجـــوز بقـــرار مـــن رئيـــس مجلس الـــوزراء 
بنـــاًء على اقتراح رئيس الجهة المختصة أن 
يعتبر ألســـباب فنية أو تاريخية، أي عقار أو 
منقـــول أثرًا إذا كانت للدولة مصلحة وطنية 
فـــي حفظـــه وصيانتـــه وذلـــك دون التقيـــد 

بالحد الزمني الوارد في هذه المادة.
مادة )9(:

لرئيس الجهة المختصة أن يطلب اســـتماك 
أثـــر ثابـــت يوجـــد فـــي أراضـــي مملكـــة  أي 
البحريـــن ومـــا يلزمـــه مـــن عقـــارات للمـــرور 
والتجميـــل وفقـــًا ألحـــكام القانـــون رقم )39( 
لسنة 2009 بشأن استماك العقارات للمنفعة 

العامة.
وله أيضًا حق اســـتماك أي أثر منقول يوجد 
فـــي مملكة البحرين مقابـــل تعويض تحدده 
اللجنة المنصـــوص عليها في المادة )51( من 

هذا القانون.
مادة )31(:

تبلـــغ الجهـــة المختصة قـــرار تســـجيل اآلثار 
الثابتـــة المملوكـــة لغيـــر الدولـــة إلـــى الجهـــة 
المعنيـــة بالتســـجيل العقاري للتأشـــير به في 
الســـجل العقاري، كما تبلغ بـــه أيضًا أصحاب 
فـــي  التســـجيل  قـــرار  اآلثـــار. وينشـــر  تلـــك 

الجريدة الرسمية.
مادة )32( فقرة ثانية:

ويقدر التعويض، وفقـــًا ألحكام القانون رقم 
)39( لســـنة 2009 بشـــأن اســـتماك العقارات 

للمنفعة العامة.
مادة )33( فقرة )ب(:

ب- عدم جواز استماك األرض أو العقار، أما 
األراضي المتاخمة له فيجوز استماكها بعد 

موافقة الجهة المختصة.
مادة )52(:

الوزيـــر  الذيـــن يخولهـــم  للموظفيـــن  يكـــون 
المعنـــي بشـــئون العـــدل باالتفاق مـــع رئيس 
الضبـــط  مأمـــوري  المختصـــة صفـــة  الجهـــة 
المنصـــوص  للجرائـــم  بالنســـبة  القضائـــي 
عليهـــا فـــي هـــذا القانـــون والتـــي تقـــع فـــي 
دوائـــر اختصاصهـــم وتكون متعلقـــة بأعمال 

وظائفهم.
وتحـــال المحاضـــر المحـــررة بالنســـبة لهـــذه 

الجرائـــم إلى النيابة العامـــة بقرار من رئيس 
الجهة المختصة أو من يفوضه.

المادة الثانية
تحل عبـــارة )مملكـــة البحرين( محـــل عبارة 
)دولـــة البحريـــن( الـــواردة فـــي المـــادة )12( 
ومحـــل كلمـــة )البحرين( الواردة فـــي المادة 
)35(، وعبـــارة )فلرئيـــس الجهـــة المختصـــة( 
الـــواردة  اإلعـــام(  )فلوزيـــر  عبـــارة  محـــل 
فـــي المـــادة )19(، وعبـــارة )لرئيـــس الجهـــة 
اإلعـــام(  )لوزيـــر  عبـــارة  المختصـــة( محـــل 
الـــواردة فـــي المـــادة )21(، وعبـــارة )الجهـــة 
اإلعـــام(  )وزارة  عبـــارة  محـــل  المختصـــة( 
الـــواردة فـــي الفقرة )ه( من المـــادة )33(، من 
المرسوم بقانون رقم )11( لسنة 1995 بشأن 

حماية اآلثار.
كمـــا تحل عبـــارة )رئيـــس الجهـــة المختصة( 
محـــل عبارة )وزير اإلعـــام( أينما وردت في 

مواد المرسوم بقانون المشار إليه.
المادة الثالثة

والـــوزراء  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  علـــى 
والمعنييـــن - ُكلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام 
هـــذا القانـــون، وُيعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالي 

لتاريخ نْشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

سمو الشيخ علي بن خليفة سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم
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رأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  خليفـــة،  آل  حمـــد 
الـــذي عقـــد  الـــوزراء  األســـبوعي لمجلـــس 

أمس، بقصر القضيبية.
فـــي بدايـــة االجتمـــاع، أشـــاد المجلـــس بما 
تحقـــق على صعيد تقدم المـــرأة البحرينية 
مما عـــزز من دورها في المســـيرة التنموية 
الشاملة بقيادة ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وإســـهامها فـــي مختلف مســـارات التطوير 
التـــي تتبناهـــا الحكومـــة برئاســـة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، وفـــي هذا الصـــدد رفـــع المجلس 
أصـــدق التهانـــي والتبريـــكات إلـــى قرينـــة 
المجلـــس  رئيســـة  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
والعشـــرين  الحاديـــة  الذكـــرى  بمناســـبة 
لتأســـيس المجلس األعلـــى للمـــرأة، مؤكًدا 
المجلس دعمـــه لكافة المبادرات التي تعزز 
تقـــدم المـــرأة وتنمـــي دورهـــا الفاعـــل فـــي 

مسارات تطوير العمل الحكومي.
ثـــم أشـــاد المجلـــس بمـــا تـــم اإلعـــالن عنـــه 
تحقيقـــا لرؤية صاحـــب الجاللة ملك البالد 
المعظم، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 
الملكـــي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
بتدشـــين مشـــروع بنـــاء أول قمـــر صناعي 
بحرينـــي بالكامـــل فـــي مملكـــة البحريـــن، 
والـــذي مـــن المتوقـــع االنتهـــاء منـــه وفقـــا 
لبرنامج المشـــروع وإطالقه مع نهاية شهر 
ديسمبر 2023، معربًا المجلس عن االعتزاز 
بمشـــاركة نخبة من أبنـــاء البحرين في هذا 
المشـــروع الـــذي يأتـــي فـــي ســـياق جهـــود 
المملكة واهتمامها باالستكشـــافات وعلوم 
منوهـــًا  المســـتقبل،  واستشـــراف  الفضـــاء 
المجلـــس بجهود مستشـــار األمـــن الوطني 
قائد الحرس الملكي ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة ورئيس ومنتســـبي الهيئة 

الوطنية لعلوم الفضاء في هذا الجانب.
بعدها أعـــرب مجلس الـــوزراء عن أصدق 
تمنياتـــه لقـــوة دفـــاع البحريـــن بالتوفيـــق 
والنجـــاح فـــي مهامهـــا فـــي قيـــادة قـــوة 
الواجـــب المشـــترك )ســـي تـــي اف 152(، 
مشـــيًدا بالدور الـــذي تضطلع به قوة دفاع 
البحريـــن بالتعـــاون مـــع الـــدول الشـــقيقة 
والصديقـــة والحليفـــة فـــي حمايـــة حركة 
المالحـــة البحريـــة الدوليـــة وبمـــا وصلـــت 
إليـــه مـــن مســـتويات متقدمة علـــى كافة 
المجـــاالت ومـــا يتميـــز بـــه منتســـبوها من 

كفاءة عالية.

المنامة-بنا

البحرين مهتمة باالستكشافات وعلوم الفضاء واستشراف المستقبل
أشاد بدور المرأة البحرينية في مسارات تطوير العمل الحكومي... مجلس الوزراء:

مشاركة نخبة من أبناء البحريـن فـي أول قمــر صناعــي بحرينــي محــل اعتــزاز
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يـتــرأس جــلــسـة مــجــلس الـوزراء

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

استعرض المجلس

مذكـــرة تفاهـــم بيـــن وزارة الخارجيـــة 
ووزارة الشـــؤون الخارجية والتعاون اإلنمائي 

بجمهورية بوروندي.

استمــالك عــدد مــن العقـارات للمنفعة العامة.

استعدادًا  27  توصـية للمشـاورات الوطنية 
للمشـــاركة في قمـــة تحـــول التعليم التي 

ستنعقد في الواليات المتحدة.

مذكرة تفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب 
بمملكة البحريـــن ووكالة ضمان الجودة والتعليم 

بالمملكة المتحدة.

قرينة  الملكـــي  الســـمو  صاحبة  تهنئـــة 
جاللة الملك المعظم رئيسة المجلس األعلى 
للمرأة بمناسبة الذكرى 21 لتأسيس المجلس 

األعلى للمرأة.

مشـــروع  تدشـــين  عن  بـــاإلعالن  اإلشـــادة 
بالكـامـل  بحريني  صناعي  قــمــــر  أول  بــنــاء 

في مملكة البحرين.

قرارات المجالس البلدية للدورة البلدية الخامسة.

التمنيات لقوة دفاع البحــرين بالتـوفيق في مهامها 
في قيادة قوة الواجب المشترك (سي تي اف 152).

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  مذكـــرة   .1
بشأن 27 توصية للمشاورات الوطنية 
التـــي ضمت 101 مشـــارك مـــن ممثلي 
الحكوميـــة  التعليميـــة  المؤسســـات 
المجتمـــع  ومؤسســـات  والخاصـــة 
المدنـــي اســـتعدادا للمشـــاركة في قمة 
تحـــول التعليم التي ســـتنعقد بتنظيم 
الواليـــات  فـــي  المتحـــدة  األمـــم  مـــن 

المتحدة األميركية.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن مذكرة 
التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  بيـــن  تفاهـــم 
والتدريـــب بمملكـــة البحريـــن ووكالـــة 
بالمملكـــة  والتعليـــم  الجـــودة  ضمـــان 
المتحـــدة، والتـــي تهـــدف إلـــى تبـــادل 
المعلومات والخبرات بين البلدين في 

التطوير المهني.
3. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية حـــول مذكرة 
تفاهـــم بيـــن وزارة الخارجيـــة ووزارة 
الشـــؤون الخارجية والتعاون اإلنمائي 

بجمهورية بوروندي حول المشاورات 
السياسية.

البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  مذكـــرة   .4
عـــدد  اســـتمالك  بشـــأن  والزراعـــة 
العامـــة  للمنفعـــة  العقـــارات  مـــن 
لتوفيـــر المســـاحات الالزمـــة للتنميـــة 
العمرانيـــة.5. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية 
للشـــؤون القانونية والتشـــريعية حول 
رد الحكومـــة علـــى 3 اقتراحات برغبة 
واقتـــراح بقانـــون مقدمة مـــن مجلس 
النـــواب واقتـــراح بقانـــون مقـــدم مـــن 

مجلس الشورى.
الموضـــوع  المجلـــس  اســـتعرض  ثـــم 

التالي:
1. مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات 
المجالـــس  قـــرارات  بشـــأن  والزراعـــة 
البلديـــة للـــدورة البلدية الخامســـة من 

ديسمبر 2018 لغاية يونيو 2022.
بعدهـــا أخـــذ المجلس علمـــا من خالل 
التقريـــر الـــوزاري المرفـــوع مـــن وزير 
الخارجيـــة حـــول نتائـــج الزيـــارة إلـــى 

المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.

بعدها قرر المجلس ما يلي:

دعم حكومي 
لكل المبادرات 

التي تعزز تقدم 
المرأة وتنمي 
دورها الفاعل

27 توصية من 
101 مشارك 

استعداًدا لقمة 
تحول التعليم 

بأميركا

تبادل المعلومات 
والخبرات بين 

البحرين وبريطانيا 
في التطوير 

المهني



بنا

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم )41( 
لســـنة 2022 بتحديـــد الوزيـــر المســـؤول 
هيئـــة  عـــن  التشـــريعية  الســـلطة  أمـــام 

البحرين للثقافة واآلثار، جاء فيه:

المادة األولى
يكـــون وزيـــر شـــؤون اإلعـــام هـــو الوزير 
التشـــريعية  الســـلطة  أمـــام  المســـؤول 
بمجلســـيها عـــن هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 

واآلثار.

المادة الثانية
والجهـــات  اإلعـــام  شـــؤون  وزيـــر  علـــى 
المختصة -كُل فيما يخصه- تنفيذ أحكام 
هـــذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

وزير “اإلعالم” المسؤول 

أمام “التشريعية” عن 

“هيئة الثقافة”

بنا

رفعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية سمو 
الشيخة زين بنت خالد بن عبد هللا آل خليفة أسمى آيات 
التهانـــي وأطيب التبريـــكات لملك البـــاد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وإلى ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى قرينة ملك الباد المعظم 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، وذلك بمناســـبة 
الذكـــرى الحاديـــة والعشـــرين لتأســـيس المجلـــس األعلى 
للمرأة. وأعربت ســـمو الشـــيخة زين بنت خالد بن عبد هللا 
آل خليفة عن تقديرها واعتزازها الكبيرين بدور المجلس 
األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل 

المعظـــم في دعـــم المـــرأة البحرينية واالرتقـــاء بها، حتى  
أصبحـــت فـــي مواقـــع صنع القـــرار وشـــريكا ومســـاهما ال 
غنـــى عنه في مســـيرة البناء والتطوير.  ونوهت ســـموها 
بدعم صاحبة الســـمو الملكي حفظهـــا هللا للمرأة في كافة 
المجـــاالت، وتشـــجيعها على القيـــام باألعمـــال المجتمعية 
كافـــة، ومـــن ضمنهـــا األعمـــال التطوعيـــة التي قـــادت إلى 
تقـــدم البحريـــن وازدهارهـــا.  كما أشـــادت ســـمو الشـــيخة 
زيـــن بنـــت خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفة بجهـــود وخطط 
ومشـــروعات المجلس األعلـــى للمرأة، وإســـهاماته البارزة 
فـــي دعم تقدم المـــرأة البحرينية، ودوره الحيوي في رفع 
قـــدرة المـــرأة على المســـاهمة فـــي نهضة مملكـــة البحرين 

وتطورها وتقدمها وازدهارها.

جهود األميرة سبيكة بارزة في االرتقاء بالمرأة... سمو الشيخة زين بنت خالد:

البحرينية شريك ومساهم ال غنى عنه في مسيرة البناء
بنا

تلقــت قرينــة ملــك البــاد المعظــم رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة  صاحبــة 
الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة حفظهــا هللا التهنئة 
مــن مستشــار ســمو ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ علي بن 
خليفــة آل خليفــة، وذلــك بمناســبة الذكــرى الحاديــة والعشــرين لتأســيس 

المجلس األعلى للمرأة.

بـــن  علـــي  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــاد 
تبذلـــه  بمـــا  خليفـــة  آل  خليفـــة 
رئيســـة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
مـــن  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
جهود مشـــهودة وإسهامات بارزة 
بالمكانـــة  الدفـــع قدمـــًا  لمواصلـــة 

المـــرأة  تشـــغلها  التـــي  الرفيعـــة 
علـــى المســـتوى الوطنـــي في ظل 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  عاهـــل 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس 

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة عـــن اعتـــزازه 
بالـــدور الريـــادي الـــذي يضطلع به 
المجلـــس األعلـــى للمرأة برئاســـة 
قرينـــة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
عاهـــل الباد المعظم في ترســـيخ 
مكانـــة المـــرأة البحرينيـــة وتعزيز 
مجـــاالت  ســـائر  فـــي  إســـهاماتها 

العمل الوطني.

سموها تتلقى التهنئة... مستشار سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

إسهامات األميرة سبيكة بارزة في رفع مكانة البحرينية

local@albiladpress.com 06

صـــدر عن ملك الباد المعظم صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة مرســـوم 
بقانـــون رقـــم )32( لســـنة 2022 بتعديل بعض 
تنظيـــم  بشـــأن  بقوانيـــن  المراســـيم  أحـــكام 
وتقســـيم  العمرانـــي  والتخطيـــط  المبانـــي 
األراضي المعدة للتعمير والتطوير، جاء فيه:

المادة األولى
ُيســـتبدل بنص المادة )20( مـــن قانون تنظيم 
المبانـــي الصادر بالمرســـوم بقانـــون رقم )13( 
لســـنة 1977، النـــص اآلتـــي: أ- يصـــدر مجلس 
التــــنظيمية  الـــوزراء قـــرارات باالشـــتراطات 
للتعمير بمختلـــف المناطق بالمملكة بناًء على 
عـــرض الوزير الذي يصدر بتســـميته مرســـوم 

وُيشار له في هذه المادة بكلمة “الوزير”.
 ب- يصـــدر الوزير قـــرارات باعتمـــاد الخرائط 
التفصيليـــة لمناطق التعمير التي تطبق عليها 
للتعميـــر بالمملكـــة  التــــنظيمية  االشـــتراطات 
يصـــدر  الـــوزراء. ج-  مجلـــس  عـــن  الصـــادرة 
الوزيـــر قـــرارات بتحديـــد المعالـــم العمرانيـــة 

المميـــزة ذات الطابـــع التاريخـــي أو األثري أو 
الديني أو ذات الطابع الخاص، ولــــه أن يحدد 
االشتراطات التـنظيمية للتعمير في األراضي 

المتاخمة لهذه المعالم العمرانية المميزة.
 د- يصدر الوزير االشتراطات التـنظيمية التي 
تطبــق على مشروعات اإلسكان التي تـنشئها 

الوزارة المعنية بشئون اإلسكان.

المادة الثانية
المرســـوم  مـــن   )1( المـــادة  بنـــص  ُيســـتبدل 
بقانون رقم )2( لســـنة 1994 بشـــأن التخطيط 

العمراني، النص اآلتي:
تسري أحكام هذا القانون في شأن التخطيط 
مملكـــة  مناطـــق  مختلـــف  علـــى  العمرانـــي 

البحرين.
يصـــدر  اللـــذان  والوزيـــر  الـــوزارة  وتكـــون 
بتســـميتهما مرســـوم همـــا المعنيـــان بتطبيـــق 
أحـــكام هـــذا القانـــون، بمـــا فـــي ذلـــك رســـم 
السياســـة العامـــة لتــــنظيم وتوجيـــه العمران 
وإعـــداد خطـــط وبرامـــج التــــنمية العمرانيـــة 
على مســـتوى المملكـــة والتحقق مـــن تطبيق 

هذه الخطط طبقًا لهذا القانون، وُيشار إليهما 
في هذا القانون بكلمتي “الوزارة” و”الوزير”.

المادة الثالثة
ُيستبدل بنص المادة )1( من المرسوم بقانون 
رقم )3( لســـنة 1994 بشـــأن تقســـيم األراضي 

المعدة للتعمير والتطوير، النص اآلتي:
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات 
نـــَة قريَن ُكلٍّ  والعبـــارات التاليـــة المعانَي المبيَّ

منها، ما لم يقتِض سياُق النص خاَف ذلك:
بتســـميتها  يصـــدر  التـــي  الـــوزارة  الـــوزارة: 
مرســـوم.الوزير: الوزير الذي يصدر بتســـميته 
مرسوم.التقســـيم: كل تجزئـــة لقطعـــة أرض 
داخـــل نطاق المناطـــق المنصـــوص عليها في 
المادة )2( من هذا القانون إلى قطعتين فأكثر 

بقصد تعميرها أو تطويرها.

المادة الرابعة
تحـــل كلمـــة “الـــوزارة” محل عبـــارة “الـــوزارة 
المختصة بشـــئون البلديـــات”، وكلمة “الوزير” 
بشـــئون  المختـــص  “الوزيـــر  عبـــارة  محـــل 

البلديات”، أينما وردتا في نصوص المرســـوم 
بقانون رقم )2( لســـنة 1994 بشـــأن التخطيط 

العمراني.
كما تحل عبـــارة “اإلدارة المعنية” محل عبارة 
فـــي  الـــواردة  الطبيعــــــي”  التخطيـــط  “إدارة 

المادة )2( من ذات المرسوم بقانون.
المـــادة الخامســـةتحل كلمـــة “الـــوزارة” محل 
عبـــارة “الـــوزارة المختصة بشـــئون البلديات” 
أينمـــا وردت فـــي نصـــوص المرســـوم بقانون 
رقم )3( لســـنة 1994 بشـــأن تقســـيم األراضي 

المعدة للتعمير والتطوير.
كمـــا تحل كلمـــة “الوزير” محل عبـــارة “الوزير 
المختـــص بشـــئون البلديات”، وكلمـــة “للوزير” 
بشـــئون  المختـــص  “للوزيـــر  عبـــارة  محـــل 
البلديـــات”، أينمـــا وردتـــا فـــي نصـــوص ذات 

المرسوم بقانون.
المادة السادســـة على رئيـــس مجلس الوزراء 
والـــوزراء - ُكٌل فيمـــا يخصـــه - تنفيـــذ أحكام 
هـــذا القانـــون، وُيعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

مرسوم ملكي بشأن تنظيم المباني والتخطيط وتقسيم األراضي للتعمير
مجلس الوزراء يصدر قرارات االشتراطات التنظيمية والوزير يعتمد الخرائط التفصيلية
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تعزيز الوساطة وتسوية المنازعات بين التجار
التقـــى وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـامية 
المعـــاودة، رئيس غرفـــة تجارة 
ســـمير  البحريـــن  وصناعـــة 
نـــاس، والنائـــب األول  عبـــدهللا 
لرئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن خالـــد نجيبـــي، وذلك 
فـــي إطـــار التواصـــل والتشـــاور 
فـــي الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.
وأكـــد وزير العدل خـــال اللقاء 
على أهمية الشـــراكة مع القطاع 
الخـــاص فـــي مســـارات التنمية 
والتطويـــر، مثمًنـــا جهـــود غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن في 
تشـــجيع الوســـاطة في تســـوية 
المنازعـــات التجاريـــة باعتبارها 
أحد الوســـائل البديلـــة الناجحة 

والفعالة في فض المنازعات.
ومـــن جانبـــه، أكد رئيـــس غرفة 
البحريـــن،  وصناعـــة  تجـــارة 
اهتمـــام الغرفـــة بتعزيـــز دورها 
فـــي تطبيـــق وســـائل الوســـاطة 

والصلـــح والتوفيق في تســـوية 
المنازعـــات بيـــن التجـــار، حيث 
تعمـــل الغرفـــة من أجـــل تطوير 
ودعمـــه  الخـــاص  القطـــاع 
ومحاولـــة حـــل مشـــاكل التجار 

وتذليلهـــا بالتعاون مـــع الجهات 
المســـؤولة بهدف إيجاد أرضية 
الـــذي  األمـــر  بينهـــم،  مشـــتركة 
بالعجلـــة  الدفـــع  فـــي  يســـاهم 

االقتصادية.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

وزارة الصحة

مواقـــع  بعـــض  تـــداول  إثـــر 
االجتماعـــي  التواصـــل 
لماحظـــات عـــن جـــودة أحد 
منتجـــات ميـــاه الشـــرب في 
المحليـــة،  المصانـــع  أحـــد 
قـــام قســـم مراقبـــة األغذيـــة 
بإدارة الصحة العامة بوزارة 
الصحـــة صباح أمـــس بزيارة 
مـــن  التأكـــد  وتـــم  المصنـــع 
ســـامة العينـــات العشـــوائية 
التي تـــم فحصها مـــن المياه 
بالمصنع وتبين ســـامتها من 
الناحية الفيزيائية من حيث 
وكذلـــك  والرائحـــة  الطعـــم 
بالمصنع  اإلجراءات  ســـامة 

وفق المعايير المطلوبة.

وأكـــدت إدارة الصحة العامة 
أن قيامها بالحملة التفتيشية 
كجهة مختصة يأتي لطمأنة 
المواطنيـــن والمقيمين، وفي 
إطـــار جهـــود وزارة الصحـــة 
للحفاظ على صحة وسامة 
اســـتهاك المنتجات، مؤكدة 
الممارســـات  بأفضل  التزامها 
والمعايير الدولية فيما يتعلق 

بأي منتجات استهاكية. 
وأهابت إدارة الصحة العامة 
نشـــر  مـــن  الحـــذر  بتوخـــي 
بعـــض اإلشـــاعات وتداولهـــا، 
والتواصـــل مع قســـم مراقبة 
األغذيـــة في حـــال وجود أي 

شكوى أو استفسار لديهم.

“الصحة” رداً على شائعات: مياه 
شرب المصنع سليمة

الجفير - جمعية المهندسين البحرينية

رفعت رئيس جمعية المهندسين 
البحرينيـــة رائدة العلوي باســـمها 
ونيابـــًة عن جميع أعضاء مجلس 
ومنتســـبي  وأعضـــاء  اإلدارة 
إلـــى  التهانـــي  خالـــص  الجمعيـــة 
حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــاد المعظم حفظه هللا ورعاه، 
وإلـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
حفظـــه هللا، وإلـــى قرينـــة ملـــك 
البـــاد المعظـــم رئيســـة المجلس 
الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 

بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
بمناســـبة  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم 
والعشـــرين  الحاديـــة  الذكـــرى 
لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.

وأكـــدت العلـــوي أن التوجيهـــات 
الحكيمـــة لجالـــة الملـــك المعظم 
بتمكيـــن المـــرأة وتفعيـــل دورهـــا 
التنميـــة  منظومـــة  فـــي  البنـــاء 
الشاملة وإنشائه المجلس األعلى 
للمرأة، في الثاني والعشـــرين من 
أغســـطس2001، شـــّكل األساس 
الراســـخ والمتيـــن لتطـــور وتقدم 
جميـــع  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
المجاالت، وعامة فارقة مضيئة 

في مسيرة المرأة البحرينية عبر 
تاريخها المجيد.

الســـمو  صاحـــب  دعـــم  وثمنـــت 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
للمـــرأة  هللا  حفظـــه  الـــوزراء 
البحرينية وتعزيز إسهاماتها في 
االرتقاء بالمســـيرة التنموية على 
مختلـــف األصعـــدة، مشـــيرًة إلى 
دور وإنجازات المـــرأة البحرينية 
فـــي  العمـــل  مناحـــي  كل  فـــي 
القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص 
إضافـــة إلـــى تمكينها فـــي مجال 

ريادة األعمال.
وعبـــرت عـــن الـــدور الرائـــد الذي 

الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  لعبتـــه 
قرينة ملك الباد المعظم رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة في رئاسة 
هذا الصرح الوطني المميز والذي 
كانـــت لجهـــود ســـموها دور كبير 
في تحقيق العديد من المنجزات 
الكبيرة التي ســـاهمت فـــي إبراز 
إســـهامات المـــرأة البحرينيـــة في 
النهضـــة التنمويـــة الشـــاملة التي 

تشهدها ممكلة البحرين.
وأشـــادت بدور وجهـــود المجلس 
األعلى للمرأة وتمكينها في جميع 
ومنهـــا  والقطاعـــات  المجـــاالت 
تـــؤدي  الـــذي  الهندســـي  القطـــاع 

فيه المهندســـة البحرينية دورها 
بـــكل كفاءة واقتدار مشـــيرًة إلى 
إســـهامات المـــرأة المهندســـة في 

البحرينيـــة  المهندســـين  جمعيـــة 
المختلفـــة  المناصـــب  وتبوئهـــا 
فـــي الجمعيـــة ومجلـــس إدارتهـــا 
ورئاســـة اللجان فيها وصوالً إلى 
منصب رئاســـة الجمعية، وهو ما 
تحقـــق ألول مـــرة على مســـتوى 
المرأة فـــي المنطقة، مؤكدًة على 
بكفاءتهـــا  الفاعلـــة  مســـاهمتها 
وخبرتها في تعزيز دور الجمعية 
ككيـــان مهنـــي فاعل فـــي التنمية 
الحضاريـــة والمشـــاريع الوطنيـــة 
التطويرالشـــامل  يحقـــق  وبمـــا 
لقطـــاع الهندســـة والمهندس في 

مملكة البحرين.

رفعت للقيادة الرشيدة التهاني بمناسبة الذكرى الـ21 للتأسيس... رئيسة “المهندسين”:

المجلس األعلى للمرأة عالمة فارقة في تقدم المرأة البحرينية

رائدة العلوي



اســـتقبل المديـــر العام لشـــؤون المدارس 
بـــوزارة التربية والتعليم محمد مبارك بن 
أحمـــد، مجلس إدارة جمعيـــة الصحفيين 
الشـــايجي،  عيســـى  برئاســـة  البحرينيـــة 
لشـــؤون  العـــام  المديـــر  رحـــب  حيـــث 
المدارس برئيـــس وأعضاء مجلس إدارة 
الجمعيـــة، كمـــا أشـــاد بالدور الكبيـــر الذي 
تقـــوم بـــه جمعية الصحفييـــن في تطوير 
فـــي  واإلعالميـــة  الصحافيـــة  المســـيرة 
مملكة البحرين، وفي تعزيز الشـــراكة مع 

المؤسسات الحكومية.
وقـــد تـــم خـــالل الزيـــارة عقـــد اجتمـــاع 
الصحفييـــن  إدارة جمعيـــة  مـــع مجلـــس 
البحرينيـــة، حضره عدد من المســـؤولين 
حيـــث  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  مـــن 
اســـتعرض المدير العام لشؤون المدارس 
والتـــي  المرجـــوة،  التعـــاون  أوجـــه  أهـــم 
يتطلـــع إليهـــا قطـــاع التعليم، مـــع جمعية 
الصحفيين البحرينيـــة. حيث أكد المدير 
وزارة  رغبـــة  المـــدارس  لشـــؤون  العـــام 
مذكـــرة  إبـــرام  فـــي  والتعليـــم  التربيـــة 
تفاهم مـــع جمعية الصحفيين البحرينية، 
يتـــم بموجبهـــا إطالق عـــدد مـــن البرامج 
الطلبـــة ومنتســـبي  لمصلحـــة  التدريبيـــة 
المدارس الحكومية، بإشـــراف ومساهمة 
البحرينيـــة،  الصحفييـــن  جمعيـــة  مـــن 
حيـــث كشـــف مبارك عـــن اعتمـــاد الهيكل 
التنظيمي الجديد لمركز اإلعالم الطالبي 
بقطـــاع الخدمـــات التعليميـــة كجـــزء من 
المؤسســـي  الهيـــكل  تطويـــر  مشـــروع 
لوزارة التربيـــة والتعليم، إذ يعمل المركز 
علـــى تدريـــب الطلبـــة وصقـــل مهاراتهـــم 
اإلعالمية والصحافية في إطار األنشطة 

المدرسية. 
ســـوف  القادمـــة  المرحلـــة  أن  بّيـــن  كمـــا 
تشـــهد طرح مقرر اختياري في المهارات 
اإلعالميـــة لطلبـــة المرحلـــة الثانوية، وأن 
جمعيـــة الصحفييـــن البحرينية ســـيكون 
لهـــا دور فـــي تقديـــم الـــدورات التدريبية 
الجانـــب  فـــي  التثقيفيـــة  والمحاضـــرات 
اإلعالمـــي، بمـــا يعـــزز الشـــراكة الحقيقية 

بين الطرفين.
وعـــن انطباعه بشـــأن قرار عـــودة الطلبة 
اإللزامية إلى جميع المدارس، قال المدير 
العام لشؤون المدارس إن هذا القرار بعث 
علـــى االرتيـــاح الكبيـــر في نفـــوس جميع 
المهتميـــن بالتعليـــم، فالعـــودة اإللزاميـــة 
باتـــت ضـــرورة ألنهـــا تحقـــق العديـــد من 
الفوائـــد، للطـــالب والطالبـــات وللمجتمـــع 
عـــام،  بشـــكل  التعليميـــة  وللمســـيرة 
وخصوصـــًا في ضوء ما واجهته األنظمة 
التعليميـــة حول العالم مـــن تحديات كان 
أولها إشـــكالية أنظمـــة التقييم في ضوء 
االنتقـــال إلـــى التعلـــم عـــن بعـــد، وثانيهـــا 
الفاقـــد التعليمـــي الـــذي تأثـــر بـــه الطلبـــة 
خصوًصـــا فـــي الكفايـــات األساســـية في 
الرياضيـــات والعلـــوم واللغـــات ومهارات 
القـــراء ة والكتابـــة بشـــكل عـــام. ولذلـــك، 
فإن العـــودة اإللزامية هي المفتاح األكيد 

لمعالجـــة هـــذه اإلشـــكاليات، فضـــالً عـــن 
انعكاســـات هـــذه العـــودة اإليجابية على 
األســـرة والمجتمع، مشـــيرًا إلـــى أن العام 
الدراســـي ســـوف يشـــهد عـــودة أكثر من 
147 ألف طالب في المدارس الحكومية، 
المـــدارس  فـــي  طالـــب  ألـــف   80 ونحـــو 

الخاصة.
وفيما يخص االستعدادات القائمة لعودة 
الطلبـــة إلى المدارس، بين مبارك أن فرق 
العمـــل المختصـــة تعمـــل بشـــكل مســـتمر 
على مختلف األصعدة لتأمين المتطلبات 
التعليمية اللوجســـتية للعودة المدرسية، 
الجـــداول  إعـــداد  حاليـــًا  يجـــري  حيـــث 
للخطـــة  طبقـــًا  تصمـــم  التـــي  الدراســـية 
التـــي  المعتمـــدة  والمنهجيـــة  الدراســـية 
تأخذ في عيـــن االعتبار تكثيف العمليات 
وطرائق التدريس لتحقيق أهم الكفايات 
العلميـــة في مختلـــف المـــواد، كما يجري 
العمـــل على إعادة توزيع القوى البشـــرية 
التعليمية واإلدارية بالشـــكل الذي يضمن 
االســـتغالل األمثل للقـــوى العاملة، فضالً 
عـــن إعـــداد القيـــادات التعليمـــة بمختلف 
المســـتويات، القـــادرة على ضمان حســـن 
مختلـــف  فـــي  التعليميـــة  العمليـــة  ســـير 

المؤسسات التعليمية المدرسية. 
واستطرد قائالً: “كما تعلمون وتالحظون، 
هـــذه  فقـــد شـــددنا بشـــكل كبيـــر خـــالل 
المرحلـــة علـــى انتقـــاء أفضـــل الكفاءات 
القياديـــة لوظيفتي مدير مدرســـة ومدير 
مدرسة مســـاعد، كما عززنا الهرم اإلداري 
التعليمـــي مـــن خـــالل اختيـــار نخبـــة من 
لتكليفهـــا  المدرســـية  اإلدارات  أفضـــل 
برئاســـة عـــدد مـــن المـــدارس، فقـــد وقـــع 

االختيـــار علـــى 11 مرشـــحًا خـــالل هـــذه 
المرحلـــة، وســـُيجرى تقييـــم أدائهم على 
امتـــداد العام الدراســـي الجديد، وســـيتم 
فـــي  أخـــرى  بأعـــداد  العـــدد  هـــذا  تعزيـــز 

المستقبل”.
أما فيما يخص الجانب اللوجســـتي، فقد 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــدت 
واألداء  واإلســـتراتيجيات  للسياســـات 
نـــوال إبراهيـــم الخاطر أن العمل مســـتمر 
لتوفيـــر جميـــع الخدمات األساســـية، من 
خـــالل فحص وصيانة واســـتبدال أنظمة 
التكييـــف التـــي يصـــل عددهـــا إلـــى أكثر 
مـــن 30 ألف وحـــدة تكييف في المدارس 
الحكومية، والتحقق من كفاءتها، وتوفير 
المعاييـــر  وفـــق  المواصـــالت  خطـــوط 
المعتمـــدة في جميع محافظـــات المملكة 
ألكثر من 40 ألف طالب وطالبة بمن فيهم 
الهمـــم واالحتياجـــات  مـــن ذوي  الطلبـــة 
الخاصـــة، حيـــث ســـيتم تطويـــر خطوط 
المواصـــالت هذا العام لتغطي العديد من 
المناطق اإلســـكانية والعمرانية الجديدة، 
فضـــالً عن ضمـــان توفير خدمـــات األمن 
مـــع  بالتنســـيق  المدرســـية  والســـالمة 
الجهـــات المختصة لتنظيم حركة الســـير 
والمرور خارج الحرم المدرسي، باإلضافة 
إلـــى خدمـــات التنظيفـــات، وكذلك توفير 
وتوزيـــع الكتـــب الدراســـية علـــى الطلبة، 
وجميـــع هـــذه األمـــور تختـــص بهـــا فـــرق 
عمل متخصصة تعمل وتنسق فيما بينها 

بشكل مستمر. 
وأشـــارت الخاطـــر إلـــى أن وزارة التربية 
تقديـــم  فـــي  تســـتمر  ســـوف  والتعليـــم 
الخدمات التعليمية عبر البوابة التعليمية 

وتوظيـــف األدوات الرقميـــة فـــي العملية 
التعليمية ضمـــن برنامج التمكين الرقمي 
فـــي التعليم، حيث يجري اآلن التنســـيق 
مـــع المتعهـــد الخـــاص بخدمـــة االتصـــال 
واإلنترنت على تطويراألنظمة بالمدارس 
الحكومية، كما يتم العمل على اســـتكمال 

مشروع التشبيك الالسلكي.
واســـترطادًا فـــي موضوع االســـتعدادات 
لبـــدء العـــام الدراســـي، قال المديـــر العام 
العامـــة  اإلدارة  إن  المـــدارس  لشـــؤون 
لشـــؤون المدارس ســـوف تعقـــد اجتماعًا 
تحضيريـــًا مـــع جميـــع مديـــري ومديرات 
المـــدارس من جميـــع المناطـــق التعليمية 
وذلـــك  الجـــاري،  أغســـطس   28 بتاريـــخ 
والسياســـات  التوجهـــات  لمناقشـــة 
تســـيير  فـــي  العامـــة  واإلســـتراتيجيات 
العمل المدرســـي، وأن هـــذه االجتماعات 
العـــام  خـــالل  تســـتمر  ســـوف  الشـــاملة 
الدراســـي، مؤكـــدًا أيضـــًا عودة األنشـــطة 
والفعاليـــات المدرســـية والطالبيـــة، مـــن 
مســـابقات واحتفـــاالت وألعاب وبطوالت 
رياضيـــة وغير ذلك، حيث سيشـــهد العام 
الدراسي الجديد انطالق بطولة ناصر بن 
حمـــد للمـــدارس الثانوية في كـــرة القدم، 
والتـــي تحظـــى برعاية ودعم مـــن ممثل 
جاللـــة الملك المعظم لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشـــباب رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة وكذلـــك انطـــالق بطولة 
والتـــي  البحريـــن  لمـــدارس  الشـــطرنج 
ســـتحظى برعايـــة  النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 

األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، هذا فضـــالً عن غير 
ذلك من األنشـــطة والبرامـــج والفعاليات 
ســـيتم  التـــي  والمحاضـــرات  والـــورش 

إعالنها في حينه.
وفيمـــا يختـــص بالمســـتجدات، فقـــد بّين 
المديـــر العـــام لشـــؤون المـــدارس محمـــد 
مبـــارك بـــن أحمـــد أن هـــذا العـــام ســـيتم 
فيه تشـــغيل مدرســـة االزدهار االبتدائية 
للبنات، والتي تم استالمها أخيرًا، لتخدم 
أكثـــر من 1000 طالبـــة في منطقة مدينة 
حمـــد ضمـــن نطـــاق المنطقـــة التعليميـــة 
األولـــى، وكذلـــك إعـــادة افتتاح مدرســـة 
المنامة الثانوية للبنات بعد انتهاء أعمال 
الصيانـــة والتأهيـــل المقررة لهـــا بالتعاون 
والتنســـيق مـــع وزارة األشـــغال، وإعـــادة 
تشـــغيل مدرســـة المنهل بمدينة حمد من 
مدرســـة ابتدائيـــة للبنات لتكون مدرســـة 

ابتدائية للبنين. 
وبّيـــن المديـــر العام لشـــؤون المدارس أن 
العـــام الدراســـي الجديـــد سيشـــهد أيضـــًا 
البدء في تســـكين جميـــع موظفي وزارة 
التربيـــة والتعليم علـــى الهيكل التنظيمي 
الجديـــد والمعتمد، بما يحقق االســـتقرار 
النفســـي والوظيفـــي لجميـــع الموظفيـــن، 
وكذلك سيشـــهد هـــذا العام تفعيل قســـم 
مـــن  بإشـــراف  المـــدارس  أداء  تطويـــر 
مستشار جودة التعليم، وهو ما يعزز من 
حوكمة اإلجراءات الرقابية على عمليات 
المدرســـية،  المؤسســـات  فـــي  الجـــودة 
وتطبيـــق نظـــام التقويـــم المطـــور لطلبـــة 
المـــدارس، والـــذي يعتمـــد علـــى التقييـــم 
الشهري المستمر للتحصيل العلمي للطلبة 

الفصـــل  منتصـــف  امتحانـــات  مـــن  بـــدالً 
الدراســـي. كمـــا سيشـــهد هذا العـــام أيضًا 
تطبيـــق االمتحانـــات الوطنيـــة الموحـــدة 
)تجريبيًا( للصفين التاســـع والثاني عشـــر 
مـــع هيئـــة جـــودة  بالشـــراكة والتنســـيق 
التعليم والتدريب، تمهيدًا للتنفيذ الفعلي 
فـــي العام الدراســـي الـــذي بعـــده، مؤكدًا 
اســـتمرار االجتماعات التنســـيقية لضبط 
ومتابعـــة عمليـــات التنفيذ وفـــق الخطط 

المعتمدة بين الوزارة والهيئة.
وبّيـــن المديـــر العام لشـــؤون المدارس أن 
نسب اإلنجاز في مشروع تطوير الهيكل 
المؤسســـي لـــوزارة التربيـــة والتعليم قد 
بلغـــت 94 %، بعـــد االنتهـــاء مـــن أغلـــب 
المبـــادرات التطويرية التـــي تم اعتمادها 
ضمن مشروع الهيكلة، حيث تم االنتهاء 
مـــن الهيـــكل التنظيمـــي العـــام والهيـــاكل 
التنظيمية التفصيلية، ويجري اســـتكمال 
فصـــل العمليات عـــن السياســـات، كما تم 
االنتهـــاء مـــن وضـــع اإلطار العـــام واألطر 
التخصصيـــة لتطويـــر المناهج الدراســـية 
بمـــا يشـــمل تطويـــر المهـــارات الرياضيـــة 
والتركيـــز علـــى تاريـــخ مملكـــة البحريـــن 
الهويـــة  وترســـيخ  والمعاصـــر،  الحديـــث 
والقيـــم والعـــادات والتقاليـــد البحرينية، 
وتطويـــر منهـــج للتربيـــة البيئيـــة ومنهج 
آخر للتربية االقتصادية، فضالً عن تعزيز 
األنشطة المدرسية والطالبية في مجالي 
التشـــجير والعنايـــة بالبيئة. كمـــا تم أيضًا 
وضـــع األدلـــة الخاصـــة بمســـارات امتياز 
أداء المـــدارس، واالنتهاء مـــن الترتيبات 
الالزمـــة لتدريب منتســـبي وزارة التربية 
والتعليم على الوظائف المســـتحدثة من 
أجل ضمان تزويدهم بالمعرفة والمهارات 
الالزمة الخاصة بمهامهـــم الجديدة وفق 
إعـــادة توزيـــع القـــوى البشـــرية المعتمـــد. 
وأشـــار المديـــر العـــام لشـــؤون المـــدارس 
إلـــى أن تطويـــر التعليـــم المبكـــر يعد أحد 
أهم عناصر مشـــروع الهيكلة المؤسســـية 
لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم، حيـــث ترتكـــز 
مباردة تطويـــر التعليم المبكـــر على عدة 
عناصـــر أهمهـــا وضـــع اإلشـــراف الكامـــل 
على قطاع التعليم المبكر تحت إشـــراف 
وزارة التربيـــة والتعليـــم، ولتحقيق ذلك؛ 
تـــم نقـــل اإلشـــراف علـــى الحضانـــات من 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية )سابقًا( 
إلـــى وزارة التربيـــة والتعليم، كما تم نقل 
الوحدة التنظيمية المختصة بالكامل إلى 
وزارة التربية والتعليم وكذلك الموظفين 
تطويـــر  اآلن  ويجـــري  بذلـــك،  المعنييـــن 
العامليـــن  أداء  لتعزيـــز  المالئـــم  اإلطـــار 
فـــي قطـــاع التعليـــم المبكـــر مـــن خـــالل 
توفيـــر التدريب الالزم لهـــم بالتعاون مع 
صنـــدوق ســـوق العمـــل )تمكيـــن(، وكذلك 
وضـــع المنهج الوطني لمؤسســـات رياض 
األطفـــال، حيـــث تعكـــف لجنـــة مختصـــة 
بعضويـــة كفـــاءات وطنيـــة علـــى العمـــل 
إلنجـــاز المنهـــج، باإلضافـــة إلى التنســـيق 
مع هيئة جودة التعليم والتدريب إلدراج 
مؤسســـات التعليـــم المبكـــر ضمن خطط 

التقييم والمراجعة.

مذكرة تفاهم مع “الصحفيين” لتدريب الطلبة على المهارات اإلعالمية
ـــدم ـــرة الق ـــي ك ـــة ف ـــدارس الثانوي ـــد للم ـــن حم ـــر ب ـــة ناص ـــالق بطول إط
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فــي إنجــاز باهــر لكليــة تكنولوجيــا المعلومات بالجامعة األهليــة، حاز برنامج بكالوريــوس تكنولوجيــا المعلومات بالكلية 
علــى االعتمــاد األكاديمــي العالمــي من قبــل لجنة االعتماد التابعة لهيئــة االعتماد األميركي العالميــة )ABET(، إحدى أبرز 
مؤسســات االعتمــاد فــي العالــم لبرامــج الكليــات والجامعــات فــي العلــوم التطبيقيــة والطبيعيــة والحوســبة والهندســة 

والتكنولوجيا الهندسية.

وعبر الرئيس المؤســـس رئيس مجلس 
أمناء الجامعة األهلية عبدهللا الحواج 
عن شـــكره وتقديره للجهود التي بذلها 
فريـــق وأســـاتذة وطلبة الكليـــة بقيادة 
عميـــدة كليـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات 
الدكتورة وســـن عواد، مؤكـــدًا اعتزازه 
بالتميز الـــذي قدمته الكلية على جميع 

المستويات.
وتبريكاتـــه  تهانيـــه  الحـــواج  وقـــدم 
الجامعـــة  ومجلـــس  األمنـــاء  لمجلـــس 
وعميدة الكلية وســـن عواد وأساتذتها 
وطالبها وجميع خريجيها ومنتســـبيها، 
مؤكـــدًا أن هـــذا اإلنجـــاز نقلـــة نوعيـــة 
لبرنامـــج البكالوريوس فـــي تكنولوجيا 
المعلومـــات وعموم برامـــج الكلية التي 

حـــازت علـــى الثقـــة التامـــة مـــن هيئـــة 
جودة التعليم والتدريب.

كليـــة  عميـــد  أكـــدت  جانبهـــا،  ومـــن 
تكنولوجيا المعلومات بالجامعة وســـن 
عـــواد حـــرص الجامعـــة األهليـــة علـــى 
االلتـــزام بالمعاييـــر العالميـــة في جودة 
التعليـــم وتقديـــم األفضـــل لطالبها من 
مختلـــف النواحـــي، معبرة عن شـــكرها 
وفخرهـــا بالتميـــز الـــذي حققتـــه الكلية 
أســـاتذة وطالبًا والذي أثمر ولله الحمد 
حصول برنامج بكالوريوس تكنولوجيا 
المعلومـــات علـــى االعتمـــاد الدولي من 
قبـــل الــــ”ABET”، والـــذي يعـــد شـــهادة 
دولية علـــى جودة البرنامـــج وكفاءته، 
هـــذا  خريجـــي  تميـــز  شـــهادة  وهـــي 

البرنامج، كما تعزز فرصهم التنافســـية 
في ســـوق العمل. ونّوهت عواد بالدور 
الذي يضطلع به مجلس أمناء الجامعة 
األهليـــة ومجلـــس الجامعـــة فـــي دعـــم 
تطلعاتهـــا  ومســـاندة  الكليـــة  جهـــود 
المســـتمر  التطويـــر  نحـــو  وخططهـــا 

للعملية التعليمية.
وأوضحـــت عـــواد أن االعتمـــاد الدولي 
عالميـــة  جهـــة  مـــن  جديـــد  اعتـــراف 
متخصصـــة بجودة البرامـــج والمناهج 
الدراسية المقدمة في كلية تكنولوجيا 
المعلومـــات بالجامعـــة األهليـــة، حيـــث 
يشـــكل االلتزام بالمعاييـــر العالمية أحد 
أهـــم محـــددات البرامـــج والمناهج في 
كليـــات الجامعـــة، عبر االلتـــزام بمعايير 

الجودة في مختلف المناهج والتقنيات 
والمختبرات المتطورة لدى الجامعة.

تقييمهـــا  عمليـــة  خـــالل  وأضافـــت: 
الهندســـية  والتخصصـــات  للبرامـــج 
والتكنولوجيـــة، تقـــوم هيئـــة االعتمـــاد 
األكاديمـــي العالمـــي )ABET( بتشـــكيل 
فـــرق عمل تتألف من اختصاصيين من 

جهات أكاديمية وحكومية وخاصة.
وأردفـــت موضحة: “ترتكـــز هذه الفرق 

فـــي عملهـــا علـــى عـــدد مـــن المعاييـــر 
الحيويـــة، أهمهـــا: المناهـــج الدراســـية، 
كفاءة أعضاء هيئة التدريس، مستوى 
الطـــالب، اإلمكانات المادية والبشـــرية 
والدعـــم الذي تقدمـــه الجامعة للبرامج 
عناصـــر  إلـــى  باإلضافـــة  والكليـــات، 
أخـــرى تعنـــى بجـــودة وكفـــاءة العملية 

التعليمية”.
لبرنامـــج  المقيـــم  الفريـــق  وأعـــرب 

المعلومـــات  تكنولوجيـــا  بكالوريـــوس 
عـــن إعجابه بجودة البرنامج ومحتوى 
إلـــى  باإلضافـــة  الدراســـية،  المناهـــج 
عمليـــات التقييـــم والتطوير المســـتمرة 
تكنولوجيـــا  كليـــة  بهـــا  تقـــوم  التـــي 
المعلومـــات بالجامعـــة األهليـــة. ونـــّوه 
فريـــق “ABET” بكفـــاءة وخبرة أعضاء 
الهيئـــة األكاديميـــة معبـــرًا عن إشـــادته 
بالدعم الذي تحظى به الكلية من إدارة 
الجامعـــة مـــن خـــالل إتاحـــة مختلـــف 
البيئـــة  وتوفيـــر  المطلوبـــة  المـــوارد 
الطـــالب  شـــخصية  لتنميـــة  المناســـبة 

وصقل مهاراته الشخصية والمهنية.
وفـــي ســـعيها المتواصـــل نحـــو التميز، 
تلتزم الجامعـــة األهلية بتعزيز مكانتها 
كمنـــارة للعلـــم وإشـــعاع للتنوير، تهدف 
إلى خلـــق المعرفة ونشـــرها في مملكة 
البحرين وعمـــوم المنطقة، عبر تخريج 
كفاءات تحقق إضافة نوعية في سوق 
العمـــل وتســـهم بإيجابيـــة فـــي تحقيق 

التنمية المستدامة.

الجامعة األهلية

وزارة التربية والتعليم

“األهلية” تنال االعتماد العالمي في “تكنولوجيا المعلومات”

المـدراس ستشهـد عـودة 227 ألف طالب هـذا العــام

الحواج: اعتراف جديد من جهة عالمية يؤكد جودة برامجنا

االستمرار في تقديم الخدمات التعليمية عبر البوابة التعليمية... “التربية”:
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وسن عواد عبدالله الحواج



دعـــا عدد من المترشـــحين المتوقعين لخوض غمار 
االنتخابـــات البلديـــة المقبلـــة 2022، إلـــى ضـــرورة 
تفعيـــل قانون اســـتمالك العقـــارات للمنفعـــة العامة، 
إضافة إلى عمل مواقف مظللة للســـيارات وتوسعة 
“كراجـــات” الســـيارات فـــي بيـــوت االســـكان تتســـع 
إلى ســـيارتين في ســـبيل الحد من المشاحنات بين 

المواطنين لشح المواقف وكثرة السيارات.

كثرة المشاحنات

أوضحـــت العضو البلدي بالدائرة األولى بالمحافظة 
الجنوبية إيمان القالف أن هناك نقًصا شديًدا في ما 
يخص إنشـــاء مواقف الســـيارات في الدائرة حيث 
تردها اتصاالت من المواطنين بســـبب المشـــاحنات 

والسبب يرجع لشح المواقف وكثرة السيارات.
وأكـــدت القالف تقدمها بعدة طلبات لزيادة مواقف 
الســـيارات في المنطقة فـــي المجمعات اآلتية 802، 
803، 807،808 و 810 وبمقتـــرح ســـابق الســـتمالك 
مواقـــف  لزيـــادة  المنطقـــة  فـــي  األراضـــي  بعـــض 
الســـيارات وتوسعة بعض الشوارع  من أجل خدمة 

شريحة كبيرة من أهالي الدائرة.

زيارة ميدانية

بـــدوره، قال المترشـــح البلدي المتوقع عـــن الدائرة 
الخامسة بالمحافظة الشمالية سلمان العصفور “من 
منطلـــق صالحيات المجلـــس البلدي النظر في أزمة 

شـــح مواقـــف الســـيارات والتـــي تعاني منهـــا جميع 
مناطـــق المملكة بســـبب عدم التخطيـــط الجيد منذ 
القـــدم، مما أدى ذلك لعدم وجود مســـاحة مناســـبة 

في المنازل وبجانب المنازل لمواقف السيارات”.
وتابع “ومع التقدم و زيادة أعداد السكان في الوقت 
الراهن وأَن ُكل فرد من أفراد األســـرة تقريبًا يمتلك 
ســـيارة فهذا يســـتدعي وجود مساحة أكبر لمواقف 
الســـيارات ولكن بســـبب صغر مســـاحة المساكن لن 
يتمكـــن رب اأُلســـرة مـــن توفيـــر المســـاحة الالزمـــة 
للســـيارات مما يســـتدعي من الجهـــة المعنية األخذ 
فـــي االعتبـــار هـــذا األمر للمشـــاريع المســـتقبلية من 
أجـــل ضمان وجود مســـاحة لكل مجموعة ســـكنية 

بحيث يتمكن السكان من وضع مركباتهم فيها”.
واقتـــرح العصفـــور فيما يتعلـــق بالمناطـــق الحالية، 
المعنيـــة  الجهـــات  مـــن  ميدانيـــة  زيـــارة  إقامـــة 

والمختصـــة بذلـــك وبرفقة عضـــو المجلـــس البلدي 
في سبيل النظر في قطع األراضي المملوكة للدولة 
واســـتغاللها في تلبية حاجات المواطن من مواقف 

السيارات وغيرها. 
وزاد “كمـــا يجـــب إعـــادة النظـــر فـــي فتـــح بعـــض 
الشـــوارع وإلغاء البعض اآلخـــر وتعديلها من حيث 
التوسعة واستقامتها، وتعبيدها، وإنشاء أرصفة لها 
وصيانتهـــا وتجميلها عن طريق تشـــجيرها حســـب 
اإلمكانيـــات مع منـــع التجاوزات عليهـــا ومراقبة ما 
يقـــع على شـــوارع األراضي المكشـــوفة وصوالً إلى 

تكليف أصحابها بإقامة األسوار حولها”. 

“التكدس” السكاني 

وقال المترشـــح البلدي المتوقـــع عن الدائرة الثامنة 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة جاســـم بوحمـــود إن بعـــض 

مـــن مناطق الدائـــرة بحاجة إلى مواقف الســـيارات 
كونهـــا تعاني من “التكدس” الســـكاني ومن الحلول 
المستقبلية، تملك بعض األراضي للمصلحة العامة، 
عمل مواقف مظللة للســـيارات و توسعة “كراجات” 
الســـيارات في بيوت اإلســـكان لتســـع إلى سيارتين 

في كل منزل.

لتفعيل القانون 

إلـــى ذلـــك، اقتـــرح المترشـــح البلـــدي المتوقـــع عـــن 
الدائـــرة ذاتهـــا جاســـم بـــن عريـــك تفعيـــل قانـــون 
اســـتمالك العقـــارات للمنفعـــة العامة كونـــه موجوًدا 

ولكنه معطل حد قوله.
وأضاف “يجب إعادة تفعيله لما له من فائدة كبيرة 
علـــى أهل الدائـــرة  في إيجاد حل لمشـــكلة مواقف 
الســـيارات والتـــي تعانـــي منهـــا جميـــع محافظـــات 

المملكة”.
ولــفــت بــن عــريــك إلى 

أن “طلبات اإلسكان 
تـــــأخـــــذ ســــنــــوات 
طـــــويـــــلـــــة حـــتـــى 
المواطن  يحصل 
على الوحدة وهنا 

ــة  ــمــشــكــل ــمـــن ال ــكـ تـ
حــيــث فـــي كـــل بيت 

 5 أو   4 نـــجـــد  ــان  ــكــ إســ
لديهم سيارات  األبــنــاء   مــن 

بجانب الوالدين”.
هـــل  يوقفوهـــا؟  أيـــن  “أتســـاءل  وزاد 
يوقفوهـــا في الشـــارع أم أمـــام منازل 
الجيران؟ وماذا عن باقي أفراد األسرة 

الذين لديهم سيارات؟”. 
واختتم “أن أغلب بيوت اإلسكان 
يحـــوون )كراًجـــا( واحـــًدا لســـيارة 
كثيـــرة  مشـــاكل  وهنـــاك  واحـــدة 
بيـــن  اإلســـكانية  المشـــاريع  فـــي 
وصلـــت  أنهـــا  لدرجـــة  األهالـــي 
والمحاكـــم  الشـــرطة  مراكـــز  إلـــى 
مواقـــف  الرئيـــس  والســـبب 
الســـيارات المفقودة في المشاريع 

اإلسكانية”.

أكد عدد من المترشحين المتوقعين لخوض الحراك 
االنتخابـــي المقبل 2022 لـ “البـــالد” عبر برنامج “مع 
أو ضـــد” علـــى اســـتحقاق المتطوعيـــن بالحمـــالت 
االنتخابية المكافآت المالية بالقدر المستطاع، وكل 
أوجـــه التقدير نظير جهدهـــم وتعبهم وتعاونهم مع 
المترشـــح في ســـبيل إنجاز العمل والمســـاهمة في 
إنجاحه. وأّيد عبدهللا عاشـــور إعطـــاء المتطوعين 
مكافآت مالية نظير جهدهم وتعاونهم الذي سيزيد 
عـــن شـــهر، بجانـــب صرفهم مـــن موبايلهـــم الخاص 

واســـتخدامهم المواصـــالت لضمان ســـيرورة العمل 
بالشكل المطلوب.

وأكـــد اســـتحقاقهم التقديـــر والمكافـــأة علـــى قـــدر 
تعبهم وجهدهم.

وأوضح ســـعيد الســـماك انه مؤيـــد للفكرة ومن حق 
المتطوع الحصول على المكافأة؛ كونه ســـيأخذ من 
وقتـــه الخاص وعائلته وســـيجتهد مـــن أجل إنجاز 

المهام المطلوبة.
مـــن جانبها، دحضت أمـــل بودهيش فكرة اعتبار ما 
يقومـــون به عمـــال تطوعيـــا، مبينة تأييدهـــا تقديم 

المكافآت لهم تقديًرا لهم ولجهدهم المبذول.

وقالـــت “أفضـــل أن تدفع لهـــم المكافـــآت أول بأول 
وهذا عمل جماعي في النهاية وليس تطوعي”. 

ورحبت هنـــادي الجودر بفكرة إعطـــاء المتطوعين 
مكافـــآت ماليـــة. وقالـــت “صحيح انهـــم متطوعين 

ولكن المتطوع يجب أن يكافئ”.
وزادت “إذا فاز المترشح المكافأة بتكون )غير( وإذا 
ال فســـتكون أقل مســـتوى )على قد الحـــال( باعتبار 

أنها ترشيد إنفاق”.
وأشـــار مشـــعل الـــذوادي إلـــى أن الديـــن اإلســـالمي 
الحنيـــف حـــث علـــى إعطـــاء األجيـــر أجـــره قبل أن 
يجـــف عرقـــه. وأوضـــح “وإن كانـــوا فريـــق العمـــل 

متطوعيـــن البـــد مـــن مكافأتهـــم ولـــو بمبلـــغ رمـــزي 
حسب الجهد المبذول”.

واقترح الذوادي أن يبدأ من 50 أو 70 دينارا.
إلـــى ذلـــك، أكد جاســـم بن عريـــك أنهم يســـتحقون 
المكافـــأة وبكل جـــدارة وأنها بمثابة شـــكر لهم على 
تعبهـــم وجهدهـــم وركنهـــم أولوياتهـــم علـــى جنـــب 
مقابـــل هـــذا العمـــل. وأكـــد أن الحمـــالت االنتخابية 
معروفـــة بالجهـــد الـــذي تتطلبه خصوًصـــا إذا كانت 

الدائرة كبيرة.
إلـــى ذلـــك، قـــال محمـــد نعمـــة “طبعـــا أنا مـــع ولكل 
مجتهـــد نصيب”. وتابـــع “يســـتاهلون الجماعة على 

شـــغلهم ووقفتهـــم ومـــن البـــاب األخالقـــي دعمهـــم 
ومساعدتهم بالقدر المستطاع”.

وأكـــد أنـــه ال يقتـــرح مبلغـــا معينـــا إال أنـــه البـــد مـــن 
تكريمهم بالقدر المستطاع وهم عموما “يستاهلون”.
بـــدوره، بين ســـيد محمد الســـهالوي انه مـــع ودائما 

الفريق يستحق كونه يعمل بجد.
 وقال الســـهالوي “بالنسبة لي فريقي الذي سيكون 
معي مخلص وواجب علّي أن أكافئه ألنه يستحق”. 
واختتـــم “علـــى األقل البد أن يتـــم تقديرهم بإقامة 
مجلـــس لهـــم وتكريمهـــم ومنحهـــم حســـب القـــدر 

المستطاع ويستحقون الصراحة”.

قلة مساحات “طبيالت” المنازل أوصلت الجيران للمحاكم

المتطوعون بالحمالت االنتخابية يستحقون مكافآت مالية

لتفعيل قانون استمالك العقارات المعطل... مترشحون بلديون عبر “^”:

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

إيمان القالف سلمان العصفورجاسم بوحمود جاسم بن عريك

محمد نعمة  سيد محمد السهالوي هنادي الجودر  مشعل الذوادي  أمل بودهيش  سعيد السماك  جاسم بن عريك  عبدالله عاشور 
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منال الشيخ | تصوير: خليل إبراهيم

منال الشيخ

قال مدير إدارة الـــرأي القانوني والبحوث 
بهيئـــة التشـــريع والـــرأي القانوني مصعب 
البحرينـــي  المشـــرع  إن  بوصيبـــع  عـــادل 
حـــرص علـــى تنظيـــم الدعايـــة النتخابيـــة 
وتناولهـــا ضمـــن 5 تشـــريعات متمثلـــة في 
قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون 
مجلســـي الشـــورى والنواب، وقانون نظام 
انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وقانون 
قانـــون  جانـــب  إلـــى  اإلعالنـــات،  تنظيـــم 
النتخابـــات  االنتخابيـــة  الدعايـــة  تنظيـــم 
أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.

ولفـــت في لقـــاء افتراضي حـــول ضوابط 
يمكـــن  ال  أنـــه  إلـــى  االنتخابيـــة  الدعايـــة 
إطالق اسم مرشح على األشخاص الذين 
أبـــدوا رغبتهـــم بالترشـــح قبـــل اعتمادهم 
كمرشـــحين بشكل رســـمي، وتبدأ الدعاية 
االنتخابية بعد قبول طلب الترشح، حيث 
إن التعبيـــر عن الرغبة في الترشـــح ال تعد 

من الدعايات االنتخابية.
وبين أن إقامة المشرع البحريني لم يحدد 
وسائل محددة للدعاية االنتخابية، وعليه 
فـــإن تنظيـــم المناظـــرات بين المرشـــحين 

تعـــد وســـيلة متاحة للمرشـــحين في إطار 
الضوابـــط والمحظورات التي نصت عليها 

التشريعات المنظمة للدعاية االنتخابية.
وأشـــار إلـــى أن الدعايـــة االنتخابيـــة هـــي 
مجموعة من الوســـائل وأساليب االتصال 
التي يســـتعملها المرشـــح فـــي فترة زمنية 
محـــددة خالل العمليـــة االنتخابية، يقصد 
اســـتمالة أكبر عدد مـــن الناخبين لمحاولة 
إقناعهـــم بالتصويـــت لـــه يـــوم االقتـــراع، 
وتقـــوم الدعايـــة االنتخابيـــة وفـــق مبـــدأ 
يحـــدد  لـــم  كمـــا  القانـــون،  وفـــق  الحريـــة 
المشرع البحريني وسائل محددة للدعاية 

وجاء ذكر بعضها لحظرها أو لتنظيمها.
وقـــال إن المبدأ الذي تقـــوم عليه الدعاية 
االنتخابيـــة هـــو مبـــدأ الحريـــة فـــي إطـــار 
القانـــون، حيـــث يســـمح ألي مرشـــح منـــذ 
بالدعايـــة  البـــدء  ترشـــحه  قبـــول  تاريـــخ 
االنتخابية، مع احترام القوانين والدستور 
وحريـــة الرأي والفكر لـــدى الغير وااللتزام 
بالمحافظـــة علـــى الوحـــدة الوطنية وأمن 
الوطـــن، واالبتعاد عن التعـــرض لغيره من 
المرشـــحين بصورة شـــخصية أو بواسطة 

معاونيه.

ولفت إلى أن المشرع البحريني وضع عدة 
ضوابط بشـــأن مكان الدعايـــة االنتخابية، 
إجـــراء  مرشـــح  كل  علـــى  يحظـــر  حيـــث 
الدعايـــة االنتخابيـــة داخل أماكـــن العبادة 
مـــن المســـاجد والمآتـــم، وإجـــراء العملية 
واإلدارات  الـــوزارات  فـــي  االنتخابيـــة 
العامة والمباني الملحقـــة بها، والجامعات 
والمعاهـــد والمدارس الحكومية، والنصب 
التذكاريـــة والمبانـــي األثريـــة والعالمـــات 
والهاتـــف  الكهربـــاء  وأعمـــدة  المروريـــة، 
واإلشـــارات والعالمـــات المروريـــة، ومقار 
اللجان اإلشرافية ولجان االقتراع والفرز، 

إضافة إلى الجســـور واألنفـــاق والدوارات 
النقـــل  ووســـائل  واألرصفـــة،  واألشـــجار 

والمركبات العامة.
وأشـــار إلـــى أن القانون حظـــر أيضا إقامة 
المهرجانـــات والتجمعـــات االنتخابية على 
بعـــد يقـــل عـــن 200 متر من جميـــع جهات 
مقـــار اللجان اإلشـــرافية ولجـــان االقتراع 

والفرز.
وذكـــر أن المشـــرع حظـــر علـــى موظفـــي 
الحكومـــة والهيئـــات والمؤسســـات العامة 
وأعضائهـــا  البلديـــة  المجالـــس  ورؤســـاء 
مـــن  أي  لصالـــح  االنتخابيـــة  بالدعايـــة 
المرشـــحين في أماكن عملهـــم، كما يحظر 
على المرشـــح تقديم هدايـــا أو تبرعات أو 
مساعدات نقدية أو عينية وغير ذلك، كما 
يحظر على األشـــخاص طلـــب تلك الهدايا 

والتبرعات.
وأشـــار إلى أن المشرع حظر على المرشح 
تلقي أي أموال للدعاية االنتخابية من أية 

جهة كانت.

المراحل الزمنية

ولفـــت إلـــى أن الدعايـــة االنتخابيـــة تمـــر 

زمنيـــًا بثـــالث مراحـــل، ابتـــداًء بمرحلة ما 
قبـــل فتـــح بـــاب الترشـــح ضمـــن النشـــاط 
االجتماعـــي، ثم يســـتطيع المرشـــح البدء 
بالدعايـــة االنتخابيـــة بعـــد االعتماد لطلب 
الترشـــح، ثم مرحلـــة الصمـــت االنتخابي، 
حيـــث تتوقف الدعاية االنتخابية قبل 24 

ساعة من بدء عملية االقتراع.
وأكـــد عدم جواز تضمين وســـائل الدعاية 
االنتخابيـــة وال الشـــعارات وال الملصقـــات 
فـــي  المســـتخدمة  والكتيبـــات  والصـــور 
اإلســـالمية  العقيـــدة  بأســـس  المســـاس 
أو  الفرقـــة  يثيـــر  ومـــا  الشـــعب  ووحـــدة 
الطائفيـــة بيـــن المواطنيـــن، كمـــا ال يجـــوز 
استعمال علم البحرين أو شعارها الرسمي 
فـــي االعالنـــات والبيانـــات االنتخابية، بما 
فـــي ذلـــك الملصقـــات والصـــور والرســـوم 

والكتابات االنتخابية.
فـــي  تحـــدد  بلديـــة  كل  أن  إلـــى  وأشـــار 
تعلـــق  خاصـــة  أماكـــن  المحافظـــة  نطـــاق 
بهـــا اإلعالنـــات بمـــا فـــي ذلـــك الملصقـــات 
والبيانات االنتخابيـــة وتخصص في هذه 

األماكن مساحات متساوية للمرشحين.
وذكـــر أن للمرشـــحين نشـــر اإلعالنـــات بما 

في ذلـــك الملصقات والبيانـــات المتضمنة 
أهدافهـــم وخططهـــم ومناهـــج عملهم في 
األماكـــن المخصصة لذلـــك، على أن تحمل 
أسماءهم الصريحة وتعفى هذه اإلعالنات 

والبيانات من الترخيص والرسوم.
ولفـــت إلى أنه يحظـــر اســـتعمال مكبرات 
الصوت خـــارج مراكز الدعايـــة االنتخابية 
للمرشحين وعلى وسائل النقل، كما عاقب 
القانـــون كل مـــن أزال أو كســـر أو نـــزع أو 
مـــزق أو شـــوه أي إعالن أو صـــورة أو أية 
وســـيلة مـــن وســـائل الدعايـــة االنتخابيـــة 

المرخص بها وذلك في فترة االنتخابات.
يجـــب على كل مرشـــح تقديـــم 100 دينار 
والخيـــام  والملصقـــات  الالفتـــات  إلزالـــة 
االنتهـــاء  بعـــد  يـــرد  كتأميـــن  االنتخابيـــة 
مـــن أعمـــال اإلزالـــة فـــي فتـــرة ال تتجـــاوز 

أسبوعين من تاريخ انتهاء االنتخابات.
ولفـــت إلـــى أن القانـــون يعاقـــب كل مـــن 
الدعايـــة  جرائـــم  مـــن  جريمـــة  ارتكـــب 
االنتخابيـــة، بالحبـــس مـــدة ال تقـــل عن 3 
أشـــهر وال تزيد عن ســـنة وبغرامـــة ال تقل 
عـــن 300 دينار وال تجـــاوز 1000 دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين.

100 دينار تأمين إزالة اإلعالنات االنتخابية والمهلة أسبوعان
استعمال مكبرات الصوت خارج مقار الدعاية محظور... مدير بهيئة “التشريع”:

سيد علي المحافظة

مصعب بوصيبع



17564404 Redha Majeed
Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

GRNATA  has a proven track record in the field of plant 
and machinery valuation and has handled complex 
valuations for clients in both private and public sectors, 
our professionals provide timely and accurate results 
that meet valuation standards of the RICS. Our qualified 
experts have performed plant and machinery valuation 
on assets in a number of industries. 

تتمتع غرناطة بسجل حافل في مجال تقييم اآلالت والمعدات، 
ــيــرة لــلــعــمــاء في  وقـــد أنـــجـــزت عـــدة تــقــيــيــمــات مــعــقــدة وكــب
دقيقة  نتائج  المقيمون  ويــقــدم  والــخــاص،  الــعــام  القطاعين 
بالمعهد  الــخــاصــة  التقييم  معايير  مــع  منسجمة  وواقــعــيــة 
مصانع  بتقييم  قــامــوا  وقــد  المعتمدين،  للمساحين  الملكي 

وآالت بمختلف القطاعات.

grnata

www.grnata .com
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  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة فيكتوري هوم بروبيرتيز ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة ) TINTU MUNDACKAL( باعتباره المصفي القانوني 
1-( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   , ذ.م.م  بروبيرتيز  هوم  فيكتوري  لشركة 
)اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  ٔاعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،)133346
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
)CR2022- 119783( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : علي عادل خضر غلوم احمد

االسم التجاري الحالي : علي البحار ميديا
االســـــم التجـــاري الجديد :  مطبعة البحار

قيد رقم : 1-96791

تاريخ :17/8/2022
إعالن رقم CR2022- 118837     -    تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة/ خاتون حبيب احمد بوعلي بتحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد/ 
حميد يوسف يحيى حسن يوسف رحمه

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

االسم التجاري رقم القيد

معجنات مصطفى 42395-1

بيتزا ومعجنات مصطفى 42395-2

معجنات مصطفى 42395-4

مصطفى الصالح االجهزة الكهربائية 42395-9

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مطعم امارافاثي شركة تضامن بحرينية

 / السيد  إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
THIRU MAHALAKSHMI MAKKENA نيابة عن السادة شركة هينيسي 
التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،149522-1 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  القابضة 

للفرع رقم )1(
من: مطعم امارافاثي شركة تضامن بحرينية

AMARAVATHI RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
 الى: مطعم تنجي سواي شركة تضامن بحرينية

THANJAI SUVAI RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة آي الند انوفيشنز ذ.م.م

قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السيدة منى السيد علي ابراهيم حسين الهاشمي  باعتباره 
المصفي القانوني لشركة آي الند انوفيشنز ذ.م.م، والمسجلة بموجب 
القيد رقم 141005، طالبا إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية 
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة  -  إدارة السجــــل التجــاري
) CR2022- 113742( إعالن رقم

تحويل نوع السجل االفتراضي - تغيير االسم التجاري

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عادل غلوم جعفر عبدهللا شمس

االسم التجاري الحالي : صحارى للبيع عن طريق اإلنترنت
االســـــم التجـــاري الجديد :  مٔوسسة صحارى البحرين التجارية

قيد رقم : 140832-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

)CR2022- 120038( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن عيسى علي محمد ارحمه بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد متعب عبدهللا ظاهر متعب الذوادي

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

االسم التجاري: صالون الثريا
رقم القيد : 3-22588

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة اوول انجلد ديزاين اند كونتر اكتنغ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم 
باعتباره    KATHY THREZA PAIS السيدة   / السيد  إليها 
ذ.م.م  كونتراكتينغ  اند  ديزاين  انجلد  اوول  لشركة  القانوني  المصفي 
ٔاعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،110490 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري مٔوسسة فردية وتحويل القيد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

مالك  إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عبدهللا  احمد  سلمان   / للسيد  والمملوكة  كفتيريا،  المسبار  المسماة:  الفردية  المٔوسسة 
الدوسري، والمسجلة بموجب القيد رقم: 2-35892، بطلب بيع المحل التجاري المٔوسسة 
الفرديةالمذكور وتحويل قيدها إلى شركة ذات مسٔيولية محدودة برٔاسمال وقدره 5000 
خمسة اآلف دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري المٔوسسة الفردية عن كافة 

ٔاصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
1. السيد / BASHEER MEETHALE PERINGHOTT، بنسبة 62%

2. السيد / FAIZAL MEENATH، بنسبة 23 %
3. السيد / KONHABDULLA PUTHAN PURAKKAL، بنسبة 10 %

4. السيد / احمد عبدهللا فهد الدوسري، بنسبة 5 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR2022- 119952 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تحويل  بطلب  االشرف  احمد  طاهر  مجيده  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدم 
المحل التجاري التالي : إلى السيد محسن احمد ضيف هللا المريسي

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: وادي السها للدالله في العقارات وتٔاجير العقارات

رقم القيد : 94444-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية   -   اويا للتنظيم واالستشارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم )135985-1(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
عيسى عباس جاسم ناصر شاهين )شركة سيدني لالستشارات والتطوير ذ.م.م( نيابة عن 
السادة شركة اويا للتنظيم واالستشارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )135985-1(، 
بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة عيسى عباس جاسم ناصر شاهين 

مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  مدعومة 

العنوان التالي:
عنوان المصفي: عيسى عباس جاسم ناصر شاهين      66970970)+ 973(

operations@sydneyme.com

Vacancies Available

الثالثاء 23 أغسطس 2022 - 25 محرم 1444 - العدد 105061

AWAL DAIRY COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact
 17598598 or sreekanth@awaldairy.com 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

ABDULKHALIQ ALANSSARI 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(METAL-BENDING MACHINE)
 suitably qualified applicants can contact
 17730024 or BSLI@BATELCO.COM.BH 

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 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

 A/C MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact
 17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com 

ALKABSI ALUMINIUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 LABORATORY TECHNICIAN(CONSTRUCTION MATERIALS MIXING)
 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

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

 CLEANER
 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 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877209 or LMRA@ALHELLI.COM 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

AL GHAD GENERAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39629399 or ASAAD220@HOTMAIL.COM 

JAMEEL SALMAN CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 77157777 or tina@jasgroup.co 

AL MARZOOQ AUTO SPAR PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17243500 or ALMARZOOQGARAGE@GMAIL.COM 

TK ELEVATOR ALMOAYYED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

 VICE PRESIDENT
 suitably qualified applicants can contact

 17543000 or HO.HR@bank-abc.com 

BMMI bsc 
has a vacancy for the occupation of

 HEAD(BEVERAGES DIVISION)
 suitably qualified applicants can contact

 39494552 or ahelal@bmmi.com.bh 

ALZARQA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE)
 suitably qualified applicants can contact

 33339994 or BH2004_1@HOTMAIL.COM 

DHL INTERNATIONAL B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

 AIR TRANSPORT PILOT
 suitably qualified applicants can contact

 17328393 or ALDIRIYAHAGENCY@GMAIL.COM 

ALHUJAIRI BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39462260 or HEJAIR.D.C@GMAIL.COM 

ABDULRIDHA ABDULLA HAIDER CARPENTRY WORK 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact

 33260630 or abdulredha.ali.shops@gmail.com 

ALMARDI REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 124578 or EVITADIAZ84@GMAIL.COM 

CAMS CLEARING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39412355 or ALJAFFAL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

ALZUBARAH RESTAURANT AND CAFETERIA W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17411998 or ZUBARAIT@BATELCO.COM.BH 

MAGIC CARPET CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33762155 or WADEEA.AHMED90@GMAIL.COM 

ALFORSAN CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17784882 or ALASCO@BATELCO.COM.BH 

NAJAAD CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39431339 or ADLALSYAD382@GMAIL.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17714409 or SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

AHMED ABBAS KADHIM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17736041 or HWAHA@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17262256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL CHIPPER
 suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Murdhi phone 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39918861 or MARASEEM.BH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

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

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact
 17227206 or haneefgeepas@gmail.com 

SHUEN SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17716710 or afafkhamis1989@gmail.com 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17246616 or FSEENG@BATELCO.COM.BH 

JANA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36685000 or FATEMA.A.RADHI@GMAIL.COM 

Mustafa fazal construction 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39695135 or mustafafazal.construction01@gmail.com 

PERFECT NAILS - PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST

 suitably qualified applicants can contact

 37770001 or HADEELSAAD23@GMAIL.COM 

Modern Global Cleaning Co.W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17211008 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

SALMA BEAUTY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34211668 or SALMASALOON@GMAIL.COM 

Lighting house co. w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17770414 or 340304249@QQ.COM 

LILIAN BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33321421 or RAMLAZULAIKH@GMAIL.COM 

RUBEENA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39609881 or RMNY.NASIR@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM   
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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 

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 

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 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com 

Sara gate electrical equipments 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17231939 or MKAS.TRADING@GMAIL.COM 

SHABOON MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 39901393 or FAKHRIADIARI@GMAIL.COM 

AL SEKHA CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17211432 or anandgk77@gmail.com 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

PERSONAL MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36250023 or SHIMA2027@HOTMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

AROMA CAFE & RESTAURANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17326603 or HR@MESKHOLDINGS.COM 

DIVYA FASHION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39118999 or ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

Tandoori Tawah Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33303746 or adeel_rauf2003@yahoo.com 

Dar alamearat beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 13104010 or AHLAM030@YAHOO.COM 

MARYANA STYLE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33834293 or MARYANASTYLE@LIVE.COM 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 39262606 or ahmed@sanarep.com 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

AL REDA HOME FOR FIXING FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33668682 or FALA27H@GMAIL.COM 

Consolidated Engineering Company Khatib and Alami Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

 STRUCTURAL ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 17213177 or SOFFYAN.ZEINUDDIN@KHATIBALAMI.COM 

Slider Station W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17326603 or HR@MESKHOLDINGS.COM 

EVEREST MECHANICAL INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33533606 or fc@emi-bh.com 

EVEREST MECHANICAL INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33533606 or fc@emi-bh.com 

ATIA AMANAT ALI ALLAH BEDO  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33008358 or ATIAGROUPBH@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

Skills Centre and Bookshop 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact

 17681696 or KHADIJA.ALORAIBI@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

 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

 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

 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 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@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

 ELECTRICIAN
 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 

HAMEED AHMED ABDULLA ALHAMRAN / NEAMATAK 8182 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33331855 or HAMEEED.70@HOTMAIL.COM 

Alnaba wrougth iron and awnings 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 39462802 or ALARYASH77@GMAIL.COM 

MOSKAVA CLEANING COTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38385157 or NEW_DAY999@HOTMAIL.COM 

SOUL FITNESS & SPORT CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38385157 or BANIJAMRAH5@GMAIL.COM 

ASTRAL TECHNICAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39657705 or KS@ASTRAL-TECH.COM 

EDINBURGH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39274827 or ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM 

Rivan Wooden Works and Decor Factory WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 77100330 or cs@rivanbh.com 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

ROSHAN DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

Xperts Gate Trading 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33283177 or SALMAN.RADHI.A@GMAIL.COM 

YELLOW GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 33483415 or ZAHEER1966@HOTMAIL.COM 

CASA MEXICANA 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (RESTURANTS)
 suitably qualified applicants can contact

 17742011 or ROWENA.ALMUSAWI@MPR.COM 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 17668584 or MMCROBIN@GMAIL.COM 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact
 17668584 or MMCROBIN@GMAIL.COM 

OXYGEN PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact

 36866586 or OXYGENPHARMACY.BH@GMAIL.COM 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 66664555 or SASJSMSN@GMAIL.COM 

THAI MASSAGE FOR LADIES 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17827278 or afakhro@businessplus.bh 

TBD PIZZA THE BLACK DOUGH BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39662990 or ALMOKLA@GMAIL.COM 

BASHAYER JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33057494 or businesspoint.bm@gmail.com 

SUPER WELDING & ALUMINUM WORK SHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33886033 or SUPERWASPC@GMAIL.COM 

HAIRPAGE SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 36508030 or M.ALHMED@GMAIL.COM 

HIGHER PACK & MOVERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33172539 or HUMSAFFAR2016@GMAIL.COM 

NEJOUD RESTAURANT MANAGEMENT COMPANY-FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 66366711 

PARADISE STEEL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38162441 or paradisesteel.bh@gmail.com

WOSTR General Trading Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 38794993 or CEO@WOSTR.COM 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 35070603 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

PHOU PISOND COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER-HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 37777604 or MDSIRAJDEENUP@GMAIL.COM 

EduCom Management Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 36655456 or hr@suhainvestments.com 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 33354515 or sales@euroexpressintl.com 

BESTO TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39839739 or sdc442019@gmail.com 

LA JOLIE BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST
 suitably qualified applicants can contact

 33903559 or KHONJI.AMEENA@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36475004 or TASIBGONDAL700@GMAIL.COM 

EMESSA GOLD & JEWELLERY TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39654630 or z.alhaiki@elegant-palace.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

 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

 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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.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 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 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 

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 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39631441 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 

ABBRUSH  GOVERNMENT DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33590901 or Abbruch9090@gmail.com 

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 

NES Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 36742383 or BAHER.HAMDAN@NESFIRCROFT.COM 

Bloomfield Paper Factory WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 38002616 or hitemy@bloomfieldholding.com 

Anwar Karbabad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36662334 or basimmukahal81@gmail.com 

AMIN SULAIMAN FOODSTUFF BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34176204 or AMINSULAIMAN6204@GMAIL.COM 

MEEMOZ POKE CUISINE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 39876830 or MAHMOUDJANNOUN@GMAIL.COM 

RED TIKKA HOUSE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(MOTOR-CYCLE)
 suitably qualified applicants can contact

 36884588 or H.ALKHUNAIZI00@GMAIL.COM 

AL ARAB DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33534798 or ABDULRAHMAN15BH@GMAIL.COM 

RanaLin Services Co.wll 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 39207446 or SAMEIROR4@GMAIL.COM 

DAR AL KAWTHAR OTHER EDUCATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39363590 or SAWARI.BAH@GMAIL.COM 

HAIR & CARE GENTS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 35471230 or SHERAZKOKKAR@GMAIL.COM 

Terratest Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39442002 or HR@KAZEROONIGROUP.COM 

AL SHANISH AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 33032777 or HARIDHAM777@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 36664302 or GKSINGH46@YAHOO.COM 

NOBLE CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 37752493 or PRIMENOBLE.BH@GMAIL.COM 

INFINITE AUTO SHINE 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 36656416 or ALI.NABEEL02@HOTMAIL.COM 

MARQOOQ FOR TRADITIONAL FOOD 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33330563 or COOLMAN147@HOTMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33338077 or CORNERELITE@YAHOO.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 

GEMICATES GLOBAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact
 36123886 or LAVANYA@GEMICATES.IN 

D&R CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37372760 or SAIKAT.CH777@GMAIL.COM 

FIT ELEGANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36872414 or AHMEDMOHEBBULLAH@gmail.com 

TANISA LAUNDRY AND DRY CLEAN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34169716 or TANISALAUDRY@GMAIL.COM 

INTEGRA TEAM SECURITY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34360687 or AHMED.AMMAR@INTEGRA-TEAM.NET 

DAWOOD CHEEMA FOR MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33712283 or DAUDCHEEMA5423@GMAIL.COM 

REVACO TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 66655593 or ANSHADKALLUNGAL@HOTMAIL.COM 

NAIZA GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33504786 or NAIZAGENERALTRADING@GMAIL.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 

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

 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 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.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 

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

 WORKER
 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 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17215122 or ashokrma@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Bab kaibar washing and ironing textiles 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39337343 or ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33974695 or SHAFIQKIYANI@YAHOO.COM 

URBAN SHAVE 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 36600633 or URBANSHAVE.BH@GMAIL.COM 

LASER PRO MEDICAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR
 suitably qualified applicants can contact

 38396696 or LASERPRO.MEDICAL@GMAIL.COM 

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

 CUSTOMER SERVICES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 17007672 or WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

BRISKO BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33598005 or bbq13191@GMAIL.COM 

ANVIL TRADING AND CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact
 33600506 or PRAJEESH@AICEKSA.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66665532 or fastwaybah@gmail.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 

PEARL BAHRAIN SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17826808 or JAHIRUL.KARIM26061985@GMAIL.COM 

AREEJ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33470444 or WMOHAMMED660@GMAIL.COM 

SUPER SAJJAD REPAIR OF ELETRONIC AND OPTICAL EQUIPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34451576 or AHMEDSAJJAD456780@GMAIL.COM 

BAIG START MARKETING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35411081 or BAIG.CLC@GMAIL.COM 

ZASAL VISITOR ASSISTANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 34693191 or AZHARKPM88@GMAIL.COM 

IMRAAT FACILITIES SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 34065382 or MUHD.ZAINULLAH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

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 

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

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

FAAMA TRAVELS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66347363 or ALSHUREIT@GMAIL.COM 

EASTERN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact
 17729595 or abdulla@hhm-group.com 

FINE FOODS CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17729595 or abdulla@hhm-group.com 

HAJI ALI HAJI GENERAL TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17822722 or HR.HAH@HAHCO.NET 

BEHBEHANI BROS.LTD 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17459900 or edo@behbehani.com.bh 

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

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

AWAL DAIRY COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 QUALITY INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact
 17598598 or sreekanth@awaldairy.com 
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وكاالت

تعرضت المرشحة اليمينية المتطرفة التي تطمح إلى أن تكون أول امرأة تتولى رئاسة 
الـــوزراء فـــي إيطاليا النتقادات من معارضيها لنشـــرها تســـجيال مصـــورا المرأة تتعرض 
لالغتصـــاب مـــن أحد طالبـــي اللجوء. و أعـــادت جيورجيـــا ميلوني، زعيمـــة حزب إخوة 
إيطاليـــا ذي الجـــذور الفاشـــية الجديدة نشـــر مقطع فيديو على تويتر مـــن موقع إخباري 
إيطالي، التقطه شاهد من نافذة تطل على الشارع. وفي المقطع يمكن سماع المرأة، التي 
تـــم تحديـــد هويتها على أنها أوكرانية، وهي تصرخ. وألقي القبض على طالب لجوء من 

غينيا، يبلغ من العمر 27 عاما، بتهمة االعتداء الجنسي، وفًقا لتقارير إعالمية إيطالية.
وكتبـــت ميلونـــي: “ال يمكـــن للمرء أن يظل صامتا أمـــام هذه الحلقـــة الفظيعة من العنف 
الجنســـي في وضح النهار”. ورد خصمها الرئيســـي زعيم الحزب الديمقراطي إنريكو ليتا 

بأن إعادة نشر المقطع المصور تجاوز “حدود الكرامة واللياقة”.
وعلق كارلو كاليندا، زعيم حزب وسطي صغير جديد يسمى أزيوني: “لقد فعلت ميلوني 
شـــيئا ال يليق ببلد متحضر، كما أنه ضد النســـاء”. وميلوني مدعومة من ماتيو سالفيني، 
زعيـــم حزب الرابطة اليميني ووزير الداخلية الســـابق المثير للمشـــكالت، الذي تعهد بأن 

“الدفاع عن حدودنا واإليطاليين سيكون واجبا علي”.

إيطاليا... مرشحة لرئاسة الوزراء تنشر فيديو عن واقعة اغتصاب

عواصم ـ وكاالت

قال الجيش األوكراني إنه فقد 9 آالف 
من جنوده، منذ بداية العملية العسكرية 
الــروســيــة الــخــاصــة، فـــي 24 فــبــرايــر. 
األوكــرانــي  للجيش  الــعــام  القائد  وقــال 
فاليري زالــوجــنــي، أمــس )االثــنــيــن(، إن 
إلى  يحتاجون  أوكرانيين  أطفااًل  هناك 

آباءهم ذهبوا  اهتمام خاص ألن 
إلى جبهة القتال وأصبحوا 

ربــــمــــا مـــــن “أبـــطـــالـــنـــا 
الذين  آالف  التسعة 
لوكالة  ُقــتــلــوا”، وفــقــًا 
“فرانس برس”. وُيعد 

ــالن زالـــوجـــنـــي من  ــ إعـ
النادرة  التصريحات  أحد 

ــيــن  ــي ــيــن أوكــران مـــن مــســؤول
لكييف في  العسكرية  الخسائر  بشأن 

وبينما  الروسية.  القوات  مع  مواجهتها 
ــيـــة  ــدول األوروبـ ــ ــعــديــد مـــن الـ تــقــوم ال
العسكرية،  بالمعدات  أوكرانيا  بتزويد 

يخطط االتحاد األوروبي لتنظيم مهمة 
“تدريب وإسناد” للجيش األوكراني في 
جانبها،  من  المجاورة ألوكرانيا.  الدول 
أمس  الــروســيــة،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
)االثنين(، عن مقتل أكثر من 200 عنصر 
المتطرفين،  األوكرانيين  القوميين  من 
ــن نـــوع  ــخ مــ ــ ــواريـ ــ واعـــــتـــــراض 8 صـ
مقاطعة  في  األميركية  “هيمارس” 
“وجه  الوزارة  وقالت  خيرسون. 
الطيران العملياتي والتكتيكي 
وقــــــــــــــوات الــــــصــــــواريــــــخ 
ــة  ــيـ ــروسـ ــة الـ ــيـ ــعـ ــدفـ ــمـ والـ
ضربات استهدفت 8 مواقع 
لقيادة القوات األوكرانية والمعدات 
مستودعات   6 ذلك  في  بما  العسكرية، 
الــدفــاع  لمنظومات  ورادار  لــلــذخــيــرة، 
الجوي “إس300-”، ومنصات صواريخ 
“بوك” ومجمع للرادار األميركي المضاد 

للبطاريات.

مقتل 9 آالف جندي أوكراني
موسكو ـ وكاالت

كشـــف جهاز األمن الفيدرالي الروسي 
مالبســـات حادثـــة اغتيـــال الصحافية 

داريا دوغينا في ضواحي موسكو.
أن  “ثبـــت  بيـــان  فـــي  الجهـــاز  وقـــال 
الخدمـــات الخاصـــة األوكرانيـــة هـــي 
وارتكبتهـــا.  الجريمـــة  أعـــدت  التـــي 

والجاني مواطنة أوكرانية تدعى 
فوفـــك،  بافلوفنـــا  ناتاليـــا 

ولدت العام 1979”.
وأوضـــح جهـــاز األمن 
الروســـي،  الفيدرالـــي 
أن فوفك، وصلت إلى 

روســـيا مع ابنتها البالغة 
مـــن العمر 12 عاما، في 23 

يوليـــو واســـتأجرت شـــقة فـــي 
المبنـــى الـــذي تعيش فيـــه دوغينا من 
أجـــل جمـــع معلومـــات حول أســـلوب 
حياتهـــا. وفـــي يـــوم الجريمـــة، كانـــت 
فوفـــك وابنتهـــا في مهرجـــان تقليدي 

كانـــت  حيـــث  والموســـيقى،  لـــأدب 
دوغينا حاضرة كضيف شرف.

“بعـــد  بيـــان  فـــي  الجهـــاز  وأضـــاف 
انفجـــار محكـــوم لســـيارة تويوتا الند 
كـــروزر بـــرادو يقودهـــا دوغينـــا، فـــي 
21 أغســـطس 2022، غـــادرت فوفـــك 
وابنتهـــا عبـــر منطقة بســـكوف إلى 

إستونيا”.
إعـــالم  وســـائل  وأفـــادت 
ابنـــة  بمقتـــل  روســـية 
والمفكـــر  الفيلســـوف 
ألكســـندر  الروســـي، 
تفجيـــر  فـــي  دوغيـــن، 
إرهابي اســـتهدف ســـيارتها في 

ضواحي موسكو.
عمليـــة  أن  خاصـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
دوغيـــن  تســـتهدف  كانـــت  التفجيـــر 
شـــخصيا، الـــذي كان يتنقل باســـتمرار 

برفقة ابنته في السيارة المذكورة.

موسكو تتهم كييف بقتل ابنة المفكر دوغين
واشنطن ـ وكاالت

أعلن أمـــس )االثنيـــن( مستشـــار البيت 
األبيـــض بشـــأن “كوفيـــد19-”، أنتونـــي 
خبـــراء  كبيـــر  يعـــد  الـــذي  فاوتشـــي، 
األمـــراض  فـــي  المتحـــدة  الواليـــات 
المعديـــة وقائد جهـــود مكافحة الوباء، 
وقـــال  ديســـمبر.  فـــي  ســـيتنحى  أنـــه 

ســـيغادر  إنـــه  بيـــان  فـــي  فاوتشـــي 
المعهـــد  كمديـــر  منصبيـــه 

للحساســـية  الوطنـــي 
المعديـــة،  واألمـــراض 
مستشـــاري  وكبيـــر 
األميركـــي جو  الرئيـــس 

لكنـــه  الصحييـــن،  بايـــدن 
أضـــاف “لـــن أتقاعـــد”. وأعلن 

فاوشـــتي )81 عامـــًا( الذي كشـــف 
فـــي وقـــت ســـابق عـــن خطـــط للتنحي 
بحلـــول نهاية والية بايـــدن الحالية أنه 
سيغادر منصبه “لمتابعة الفصل المقبل 
مـــن مســـيرتي المهنية”. بـــدوره، أعرب 

بايـــدن عـــن “شـــكره العميق” لفاوتشـــي 
فـــي بيـــان صـــدر عـــن البيـــت األبيـــض. 
مســـاهمات  “بفضـــل  الرئيـــس:  وقـــال 
الدكتور فاوتشـــي العديدة في الصحة 
العامـــة، تـــم إنقاذ حيـــاة أشـــخاص هنا 
في الواليـــات المتحدة وحـــول العالم”، 
مضيفـــًا أن البـــالد أصبحـــت “أقوى 

وأكثر صمودًا وصحة بفضله”.
اســـتجابة  فاوتشـــي  وقـــاد 
المتحدة لتفشي  الواليات 
المعديـــة  األمـــراض 
منـــذ ثمانينـــات القـــرن 
الماضـــي، مـــن متالزمة 
نقص المناعة المكتسبة وصوالً 
إلى”كوفيـــد19-”، وعمـــل فـــي عهد 7 

رؤساء.
ويعيش فاوتشي اليوم في ظل حماية 
أمنيـــة بعدمـــا تلقـــت عائلتـــه تهديدات 

بالقتل وتعّرضت لمضايقات.

رجل واشنطن األول بمكافحة كورونا “يقرر التنحي”

السعودية: جسر إغاثي 
عاجل إلى السودان

وجـــه خــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الــعــاهــل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتسيير 
المتضررين  لمساعدة  عــاجــل”  جــوي  “جــســر 
وكالة  وذكرت  السودان.  في  الفيضانات  من 
األنباء السعودية، أمس )االثنين(، أن العاهل 
لإلغاثة  سلمان  الملك  “مركز  وجه  السعودي 
واألعمال اإلنسانية بتسيير جسر جوي عاجل 
وإيــوائــيــة  غــذائــيــة  مــســاعــدات  على  يشتمل 
والسيول  الفيضانات  من  المتضررين  إلغاثة 
في  والمحافظات  المدن  بعض  ضربت  التي 

جمهورية السودان الشقيقة حديًثا”.

توعدت لبنان بالحرب إذا هاجم حزب اهلل حقل كاريش

إسرائيل ال تستبعد مهاجمة إيران “إذا اقتضت الضرورة”
أكـــد وزيـــر الدفـــاع اإلســـرائيلي بينـــي 
غانتـــس، أمـــس )االثنيـــن(، أن االتفـــاق 
النـــووي مع إيـــران “يشـــوبه الكثير من 

الثغرات”.
وحـــّذر غانتـــس مـــن رد فعل إســـرائيل 
في حـــال هددتها إيران أو اقتربت من 
امتالك ســـالح نووي، قائالً: “ال نستبعد 
شـــن هجـــوم علـــى إيـــران إذا اقتضت 

الضرورة”.
إيـــران  بيـــن  المفاوضـــات  ومـــن شـــأن 
االتفـــاق  إحيـــاء  أجـــل  مـــن  والغـــرب 
النـــووي المبـــرم عـــام 2015، أن يزيـــد 
خطـــر اندالع حرب إقليمية جديدة، إذ 
تهدد إســـرائيل بالقيام بعمل عســـكري 
ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في 
منعها من تطوير قدرات تسلح نووي. 
من جانب آخر، حذرت إسرائيل، حزب 
هللا اللبنانـــي مـــن أن أي هجـــوم علـــى 
أصول الغاز التابعة لها قد يشعل حربا، 
بعد أن هـــددت الجماعة بـ “قطع” أيدي 
إســـرائيل إذا قامـــت باســـتغالل حقـــل 

بحري متنازع عليه.
يأتـــي التحذيـــر من وزيـــر الدفاع بيني 
غانتس وســـط مفاوضـــات مطولة بين 
الجارتيـــن في شـــرق البحر المتوســـط   
حدودهمـــا  حـــول  الخـــالف  لتســـوية 
البحرية، حســـبما ذكرت وكالة “فرانس 

برس”.
وردا علـــى ســـؤال حول مـــا إذا كان أي 

هجـــوم مـــن قبل حـــزب هللا على حقل 
غـــاز إســـرائيلي يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى 
حـــرب، قـــال غانتـــس: “نعم، قـــد يؤدي 

ذلك إلى رد فعل”.
وأخبر الوزير محطة إذاعة إســـرائيلية 
“103 إف إم”: “يقودنـــا )ذلـــك( إلى عدة 
أيـــام من القتال وإلى حملة عســـكرية. 
لهـــذا  ومســـتعدون  أقويـــاء  نحـــن 

السيناريو، لكننا ال نريد ذلك”.
وأضـــاف غانتـــس أن االســـتخراج مـــن 
حقل الغاز ســـيبدأ “عندما يكون جاهزا 

لإلنتاج”، مؤكدا ادعاء إسرائيل بحقها 
في حقل كاريش.

كمـــا تأتي تهديدات غانتس بعد إعالن 
القائد العـــام للحرس الثـــوري اإليراني 
اللواء حســـين ســـالمي في حوار نشـــر 
علـــى الموقـــع الرســـمي لمرشـــد الثورة 
اإليرانيـــة علي خامنئـــي، أن حزب هللا 
اكتســـب خبرة قتالية كبيرة من خالل 
مشـــاركته في الحـــرب الســـورية دعما 
للنظـــام الســـوري وانه بات قـــادرا على 
إدارة معركـــة بريـــة لوحـــده والخـــروج 

منها منتصرا، مشيرا كذلك إلى قدرات 
الحزب الصاروخية.

وسبق للجيش اإلسرائيلي أن أعلن أنه 
أســـقط طائرات مســـيرة تابعـــة لحزب 
هللا فـــوق حقل كاريش وحـــذر من أنه 

سيرد على أي تصعيد في المنطقة.
فـــي حالـــة حـــرب  ولبنـــان وإســـرائيل 
رســـميا. وفي العام 2006 خاض حزب 
هللا الـــذي يتمتـــع بنفوذ سياســـي كبير 
في لبنـــان، حربـــا دامية ضد إســـرائيل 

استمرت 33 يوما.

تل أبيب ـ وكاالت

وزير الدفاع اإلسرائيلي

الثالثاء 23 أغسطس 2022 - 25 محرم 1444 - العدد 5061

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس  «
الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد أمس االثنين أن فرنسا 
ملتزمة بمنع إيران من امتالك السالح النووي، فيما 

أكد البيد لماكرون أن إيران ستحصل على ثروة 
تمول بها أنشطتها اإلرهابية في المنطقة. وأبلغ 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد أمس الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إسرائيل تعارض 

العودة إلى االتفاق النووي اإليراني، وإذا تم التوصل 
إلى اتفاق فلن تلتزم به. وقال مكتب لبيد “أوضح 

رئيس الوزراء للرئيس )الفرنسي( أن إسرائيل تعارض 
العودة إلى االتفاق ولن تكون ملزمة بمثل هذا 

االتفاق. وستواصل إسرائيل بذل قصارى جهدها 
لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية”. هذا 

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية، 
ناصر كنعاني، الواليات المتحدة، اليوم “بالمماطلة” 

في محادثات إحياء االتفاق النووي. وقال كنعاني 
في مؤتمر صحافي إن طهران تريد “اتفاقًا دائمًا 

يحفظ حقوقها المشروعة”. وتابع: “إيران متمسكة 
بثوابتها وجادة، وطالما رحبت بمسار المفاوضات 
وأكدت رغبتها في إحياء االتفاق، من دون أن تحيد 

عن خطوطها الحمراء.. لن نقبل بالمفاوضات 
االستنزافية”.

فرنسا ملتزمة بمنع إيران من امتالك السالح النووي

ماكرون

واشنطن ـ وكاالت

حـــذرت الواليـــات المتحـــدة األميركية 
من اضطـــراب حركـــة الشـــحن العالمي 
البحـــر  فـــي  االقتصاديـــة  واألنشـــطة 
“صافـــر”  الناقلـــة  بقـــاء  جـــراء  األحمـــر 
العائمـــة قبالة ميناء رأس عيســـى على 

السواحل الغربية لليمن دون صيانة.
األميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
فـــي بيـــان مقتضـــب إن “عـــدم الصيانة 
ووجود نظام أنابيب قديم قد يتســـبب 
والـــذي  الناقلـــة،  مـــن  للزيـــت  بتســـرب 
بدوره قد يؤدي إلى اضطراب الشـــحن 
العالمي واألنشطة االقتصادية األخرى 
في منطقة البحر األحمر”. وأضافت أن 
التسرب سيؤدي إلى تدمير سبل عيش 
اليمنييـــن الذيـــن يعتمـــدون على صيد 
األســـماك والصناعات األخـــرى. وأجلت 
األمـــم المتحـــدة زيـــارة فريـــق خبرائها 
ونكـــث  تراجـــع  بعـــد  مـــرة  مـــن  ألكثـــر 
الحوثييـــن بتعهداتهم بالســـماح للفريق 

وتفريغهـــا  العائمـــة  الناقلـــة  بصيانـــة 
بيئيـــة، فيمـــا  لتجنـــب حـــدوث كارثـــة 
تتهـــم الحكومـــة اليمنيـــة الميليشـــيات 
“ابتـــزاز  كورقـــة  الخـــزان  باســـتخدام 

سياسي”.
وصافر هـــي ناقلة نفـــط مهترئة تحمل 
على متنها 1.1 مليون برميل من النفط 
)أي أكثر من 140 ألف طن(، وهي ترسو 
على بعد 6 أميال من الســـاحل اليمني. 

وقـــد يتســـبب وقوع انفجار أو تســـّرب 
مـــن ناقلـــة النفـــط بواحـــدة مـــن أخطر 
كوارث التسربات النفطية في التاريخ، 
وفق دراســـة أجرتهـــا مختبرات منظمة 
غرينبيـــس للبحـــوث. وقـــد تركت هذه 
الناقلـــة دون صيانـــة منـــذ عـــام 2015 
للحوثييـــن  المســـتمر  الرفـــض  بســـبب 
بمنـــح األمم المتحدة حق الوصول إلى 

السفينة العمالقة.

خطر من كارثة بيئية تدمر سبل عيش آالف اليمنيين

واشنطن تحذر من خطر عالمي بسبب “قنبلة صافر”
عواصم ـ وكاالت

طلب نائب المندوب الروسي لدى األمم 
عقـــد  بوليانســـكي  دميتـــري  المتحـــدة 
جلســـة طارئـــة لمجلـــس األمـــن الدولـــي 
اليوم )الثالثاء(، بشأن الوضع في محطة 

زابوريجيا للطاقة النووية. 
وفـــي الوقت الـــذي تتبـــادل فيه روســـيا 
وأوكرانيا االتهامات بشأن الهجمات على 
أكبـــر محطة للطاقـــة النووية في أوروبا، 
قـــال مصدر يعمـــل هناك لشـــبكة “أيه بي 
ســـي نيوز” إنه يخشـــى ليـــس فقط على 

سالمة أسرته ولكن أيًضا على العالم.
وحـــذر المصـــدر، الـــذي تحـــدث بشـــرط 
عدم الكشـــف عـــن هويته، خـــالل مقابلة 
فـــي مدينـــة زابوريجيـــا بجنوب شـــرقي 
لتخزيـــن  شـــيء  حـــدث  “إذا  أوكرانيـــا 
الوقود المســـتهلك، فقد تكـــون العواقب 
الرجـــل  وقـــال  لتشـــرنوبل”.  مماثلـــة 
األوكرانـــي، وهـــو مهنـــدس فـــي محطـــة 
العـــودة  يعتـــزم  إنـــه  النوويـــة  الطاقـــة 

إلـــى العمـــل قريًبـــا من منطلق إحساســـه 
بالواجـــب تجـــاه بـــالده، علـــى الرغم من 
حث زوجته له على االســـتقالة. ووصف 
كيـــف أن الجنـــود الـــروس فـــي المصنـــع 
أقنعـــة”.  ويرتـــدون  دائًمـــا  “مســـلحون 
وتابـــع “إذا لم يعجبهم مظهرك، فيمكنهم 
الصراخ عليك وســـمعت أن بعض الناس 
تعرضـــوا للضـــرب”. وبعـــد وقـــت قصيـــر 

مـــن غـــزو أوكرانيـــا المجـــاورة فـــي 24 
فبراير، اقتحمت القوات الروسية مصنع 
زابوريجيا، على ضفـــاف نهر دنيبرو في 

جنوب شرقي البالد.
وفي وقت سابق، دعا األمين العام لأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش، روســـيا 
إلى نزع الســـالح مـــن المنطقة المحيطة 

بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية. 

روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس األمن اليوم

محطة زابوريجيا: نقترب من كارثة حقيقية

 محطة زابوريجيا للطاقة النووية

الرياض ـ واس
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للتواصل: 17111483

نجاح الحكومة في توظيف المواطنين.. أرقام تدعو للفخر
إن جهود الحكومة الموقرة برئاســـة ســـيدي صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا، في خلق فـــرص العمل للمواطنين واســـتثمار الطاقات 
البحرينية في مختلف القطاعات والمجاالت، جهود كبيرة وتســـير 
وفق رؤية متكاملة وتخطيط قائم على أســـس علمية، انطالقا من 
التوجيهات السامية لسيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، كون اإلنسان البحريني ركيزة 
التنميـــة وغايتها وحجر الزاوية فـــي كل بناء تنموي، كما أنه قطب 

الرحى الذي تدور حوله كل أنواع التنمية.
مـــا أعلنـــه الوزير جميل بـــن محمد حميدان فـــي المؤتمر الصحافي 
الـــذي عقده قبـــل أيام حول آخر مســـتجدات التوظيـــف والتدريب 
خالل النصف األول من عام 2022، يؤكد مدى النجاح الذي حققته 
الحكومـــة فـــي خططهـــا وبرامجهـــا والتعليـــم والتدريـــب والتأهيل 
والتوظيـــف، فالوزير حميدان أكد أنه “تّم توظيف 14,321 مواطنًا 
في النصف األّول من العام 2022، مقارنة بتوظيف 12,038 مواطنًا 

بالفتـــرة ذاتهـــا من العـــام المنصرم، أي بارتفاع بلغت نســـبته 19 %، 
كمـــا انخفضـــت نســـبة البطالـــة مـــن 7.7 % إلـــى 5.7 %، وإجمالـــي 
عـــدد الباحثين عن العمل حاليًا يبلـــغ 14,824، من بينهم 76 % من 
اإلنـــاث، و24 % ذكـــورًا، و5,127 من حملة الشـــهادة الثانوية وأقل، 
و979 من حملة الدبلوم، و8,718 من حاملي شـــهادة البكالوريوس 
وأعلى، وحسب اإلحصاءات، شمل التوظيف 77 % من المواطنين 
الذين ســـبق لهم العمل، و23 % ُجدد، فيما بلغت نســـبة المواطنين 
الذيـــن تـــّم توظيفهم من قوائم الوزارة 81 % مقارنًة بـ 19 % فقط 

من خارج تلك القوائم”.
إن كل هـــذه اإلحصائيـــات والخطـــط والبرامـــج التي ذكرهـــا الوزير 
حميـــدان تدعو للفخر بســـعي الحكومة المتواصـــل إلى تحقيق كل 
ما فيه خير الوطـــن والمواطن، واالرتقاء بقدراته العلمية والعملية 
وتوفيـــر كل الســـبل والظـــروف والفرص لـــه لينال المكانـــة الرفيعة 

التي يستحقها ألنه الركيزة األساسية في كل بناء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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رائدتنـــا اليـــوم أول ممرضة بحرينية مؤهلة، هي فاطمـــة بنت علي بن إبراهيم 
الزيانـــي، وتعتبـــر “حكاية كفاح بحرينية حفرت اســـمها علـــى صفحات التاريخ 
كأول ممرضـــة بحرينيـــة مؤهلـــة، خاضـــت غمـــار التجربة، رغم كل مـــا واجهته 
مـــن تحديـــات ومصاعب، ونثرت عطاءهـــا على الناس، فكانت بلســـًما آلالمهم، 
وناشـــرة للبهجـــة مـــع قـــدوم كل مولـــود جديـــد، ولـــدت بالمحـــرق “أم المـــدن” 
)1918م(”. نســـرد ســـيرتها المتميـــزة، بعـــد ســـير من ســـبقوها مـــن رواد التنمية 
الصحيـــة بالمحـــرق: الدكتـــور راشـــد فليفـــل )1931م(، والدكتـــور علـــي فخـــرو 
)1932م(، والدكتـــور إبراهيـــم يعقـــوب )1935م(. انطلقـــت الزيانـــي إلـــى التعلم 
بمستشـــفى اإلرسالية األميركية، وحصلت على شـــهادة االبتدائية، ثم التحقت 
بكلية التمريض ببغداد، بالعراق )1937م(، متخرجة بأعلى الدرجات في المواد 
الطبية والجراحية والوالدية )1941م(”، واشتغلت “كممرضة وقابلة مؤهلة في 
مستشـــفى النعيم”، ثم التحقت “بمستشـــفى الســـلمانية مع كبير أطباء حكومة 
البحريـــن آنـــذاك الطبيـــب البريطاني ســـنو. ونظـــرًا لمتطلبات عملهـــا بالتمريض 
حصلـــت علـــى أول رخصـــة قيـــادة بحرينيـــة تمنح المـــرأة )1947م(، وأسســـت 
بـــذات العام “صيدلية الزياني”، وكانـــت أول بحرينية وخليجية تفتح صيدلية، 

وكانـــت تضـــم بداخلهـــا غرفة لعالج المرضـــى واألطفال، وكانـــت تمنح األدوية 
مجاًنـــا لغيـــر المقتدريـــن، وأغلقت الصيدليـــة بعد خمس ســـنوات. وكانت تقوم 
بزيـــارة المنازل للقيام بعمليات توليد النســـاء، وغالًبا مـــا كانت تتجنب تقاضي 
األجـــر لقاء خدمتهـــا خصوًصا للفقراء والمحتاجين. في )1959 - 1963( عينت 
مديًرا للعيادات الخارجية بمستشفى السلمانية لعام واحد، ثم مساعدة لرئيس 
الممرضات )1963م(، في )1970م( تم تكريمها من المغفور له بإذن هللا الشـــيخ 

عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البالد آنذاك، بشهادة تكريم وميدالية”.
وواصلت الزياني عملها في وزارة الصحة، “حتى )1971م( باستقالتها لظروفها 
الصحيـــة. ورغمـــًا عن ذلك اســـتمرت في عطائهـــا في خدمة المجتمـــع، بتقديم 
بعـــض المحاضـــرات بكليـــة العلـــوم الصحيـــة ومدرســـة التمريـــض لمستشـــفى 
اإلرســـالية األميركية. كرمتها وزارة الداخلية )1980م( بمناسبة مرور )35( عامًا 
علـــى قيادتها بدون حوادث ومخالفات مرورية، وكرمت للمرة الثالثة )1981م( 
من كلية الممرضات مخصصة جائزة ســـنوية باســـمها )جائـــزة فاطمة الزياني(، 
والتـــي خصصـــت لطلبتهـــا المتفوقيـــن. وغـــادرت عالمنـــا رحمها هللا فـــي يوليو 

)1982م( “.
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حسين المهدي

رواد التنمية الصحية بالمحرق... الممرضة فاطمة علي إبراهيم الزياني )4(

تحتفـــل مملكـــة البحريـــن هـــذا األســـبوع بالذكـــرى ٢١ لتأســـيس المجلس 
األعلـــى للمرأة الذي حظي ومازال بمباركة ودعم مســـتمر من لدن حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم، 
تأكيـــًدا على اســـتحقاق المـــرأة البحرينيـــة جميع المكاســـب التي حصلت 
عليهـــا طوال الســـنوات الماضيـــة، والتي رســـخت مضامينها بـــكل اعتزاز 
القيادة الســـامية لصاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة قرينة ملك البالد المعظم، وفق مجمل الرؤى والتوجهات السديدة 
التـــي ترجمتهـــا واقًعـــا تنموًيـــا وأنموذًجا يحتذى به فـــي كل محفل، نظير 
أدوراها الفاعلة في بناء األســـرة والمجتمع، والنهوض بالمسيرة التنموية 
الشـــاملة، وجهود ترسيخ الدولة المدنية الحديثة ونهضة الوطن سياسًيا 

واقتصادًيا واجتماعًيا.
كما حقق المجلس األعلى للمرأة طوال تلك المسيرة العديد من اإلنجازات، 
إذ توالـــت عطاءاتـــه فـــي نهضة الوطـــن وخدمة المجتمع، حيث ســـاهمت 
السياســـة الوطنية التي انتهجها المجلس األعلى للمرأة في تعزيز األدوار 
الحقيقيـــة للمـــرأة البحرينية باعتبارها عنصرا رئيســـيا فعاال في المجتمع، 
وجميعنا يشهد اليوم جملة المكتسبات الحقوقية للمرأة البحرينية، والتي 

تجســـدت في إصدار القرارات وتعديل التشـــريعات لحماية حقوق المرأة 
واألســـرة والطفل بما يتوافق مع الدستور، والتي نتج عنها إطالق العديد 
من المبادرات والبرامج والمشـــاريع لتنفيذ الخطة الوطنية التي ســـاهمت 
فـــي تحقيـــق أفضـــل معـــدالت التـــوازن والعدالـــة والتنافســـية مـــن خالل 
مســـاعي تحقيق تكافؤ الفرص في مختلف المجاالت وســـد الفجوات إن 

وجدت.
وللحديـــث هنـــا محطات ومراحل، فلم تكن تأتي هـــذه المرحلة دون دعم 
رفيع المســـتوى من قبل صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظـــه هللا، وقد تنوعت فرص 
مشـــاركة المـــرأة البحرينية في المجال السياســـي، وباتـــت جهود التمكين 
االقتصـــادي واالجتماعي أساًســـا تنموًيا، لما اشـــتملت عليـــه من مبادرات 
تنمويـــة إلدماج احتياجات المـــرأة وتعزيز مكانتها، وبذلك نشـــهد ونجزم 
بأن إسهامات المرأة البحرينية تسير وفق منهجية رفيعة المستوى، وفي 
دائرة االهتمام الدائم من قبل أرفع القيادات وأعرق المؤسســـات الوطنية 
التـــي يحـــق لها أن تكـــون بيًتا للخبـــرة العالمية في احترام حقـــوق المرأة 

ودعم مسيرة تقدمها وهذا ما يشعرنا بالفخر واالعتزاز، فهنيًئا لنا.

د. حورية الديري

الذكرى ٢١ لتأسيس المجلس األعلى للمرأة

أكلة أشغلت الرأي
انشـــغلت مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي في الفتـــرة الماضيـــة بموضوع 
“الرنقينـــه”؛ وهـــي أكلـــة تقليديـــة بـــدأت إحـــدى الســـيدات البحرينيـــات 
محاولة كســـب الرزق منها، واســـتعانت بأحد مشـــاهير السوشـــال ميديا 
من إحدى الدول الخليجية الشقيقة، ويبدو أن األخير خانه التصرف أو 
التعبير أو أي سبب آخر ال نعلمه ليحدث ردود أفعال غاضبة في مواقع 
التواصل االجتماعي، وتعاطفًا من بعض الفنانين والمشاهير مثل الفنان 

طارق العلي، وآخرين.
اإلشكالية تكمن في المسؤولية الكبيرة التي يتحملها مشاهير السوشال 
ميديا، والتي قد ال يعرف البعض منهم مدى عظمها، فضالً عن حساسية 
الجمهـــور تجـــاه أية كلمة أو إيمـــاءة تصدر من هؤالء المشـــاهير، والتي 
يفسرونها بدورهم ويحللونها بطرق متناهية في التدقيق والتمحيص.

لكـــن الوجـــه الجميل جدًا فـــي التعاطف الكبيـــر الـــذي أواله الناس لهذه 
اإلنسانة البحرينية البسيطة التي أرادت االسترزاق والنهوض بمشروعها 
المنزلي البســـيط، وهو تعاطـــف جليل وليس غريبا علـــى أهل البحرين؛ 
الذيـــن ال يدخـــرون جهـــدًا في مســـاعدة بعضهـــم البعـــض، والتكاتف مع 
إخوانهم وأخواتهم من أهل البلد، وهي حقيقة يؤمن بها كل من يعرف 
أهـــل البحرين عـــن مقربة، وفي المقابل، ليس أمـــرا جديدا من أهلنا في 
دول مجلـــس التعاون الخليجي، أن يتعاطفـــوا ويتكاتفوا مع أهلهم في 
البحرين، فنحن جميعًا نشكل واقعًا حجر الزاوية الذي يجعل هذا البناء 

العربي الخليجي متماسكًا على الدوام.
مســـألة بســـيطة فـــي شـــكلها، لكنها عظيمـــة فـــي معناهـــا وردود أفعالها، 
وحق من قال “رب ضارة نافعة”؛ فلربما أراد هللا ســـبحانه لهذه الســـيدة 
أكثـــر ممـــا كانـــت تتوقعه وتتمنـــاه، فاللهم ارزقها من حيث ال تحتســـب، 
وأبـــق مجتمعنـــا العربي الخليجي كما هو متماســـكًا وقويًا دائمًا بتكاتف 

حكوماته وشعوبه.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

“قرأت وتعلمت وشاركت”
هـــذا هو شـــعار يوم المـــرأة البحرينية في ٢٠٢٢، الشـــعار البســـيط الذي 
يعطي معان كبيرة جدا ويعبر عن مسيرة نجاح طويلة للمرأة البحرينية، 
تلـــك المســـيرة التي بدأت مبكـــرا وبلغت قمتها في العهـــد الزاهر لجاللة 

الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه.
لقد شـــعرت بســـعادة بالغة عندما قرأت هذا الشـــعار الجميـــل الذي تبناه 
المجلـــس األعلى للمرأة بقيادة راعيـــة المرأة البحرينية وصانعة مجدها 
الحديث سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة الملك 

المعظم، فهذا الشعار بحق عمل إبداعي في حد ذاته.
إن أجمـــل مـــا في هذا الشـــعار أنـــه يجعل كل امـــرأة بحرينيـــة اجتهدت 
وكافحت تشـــعر وكأنه موجه لها شـــخصيا، نعم فقد شعرت بذلك عندما 
وقعـــت عينـــي عليـــه للمـــرة األولى، وبـــدأت أســـتعرض مراحـــل حياتي 
المختلفـــة منذ نشـــأتي وتعليمـــي وما حققته كامرأة فـــي العهد الميمون 

لجاللة الملك.
نعـــم لقد قرأت وتعلمت وشـــاركت وحققت ما أريـــده.. تعلمت في بلدي 
وتعلمـــت فـــي الخـــارج ونلـــت حريتي وكتبـــت وعبرت عن نفســـي وعن 
مشـــكالت بنات جنســـي وقضايا بلدي بكل حرية. لذلك أنا من كل قلبي 
أقـــول لمبتكـــر هذا الشـــعار لقد أحســـنت وعبرت عن كل امـــرأة بحرينية 
اجتهـــدت وتفوقـــت وقدمت مثـــال يحتذى لبنـــات حواء، فهـــو يعبر عن 
كل وزيـــرة وســـفيرة ونائبة ورئيســـة لمجلس النـــواب، وكل مديرة وكل 
أســـتاذة جامعية وكل امرأة ناجحة اســـتفادت مـــن الدعم الوافر لجاللة 
الملـــك لقضايـــا المرأة، واســـتفادت مـــن الرعاية الكريمة لصاحبة الســـمو 

الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم.
في الذكرى الـ ٢١ لتأسيس المجلس األعلى للمرأة، أعلن المجلس األعلى 
للمـــرأة عـــن هوية يوم المـــرأة البحرينية ٢٠٢٢ بعد مـــرور ١٤ عاما على 
المبادرة الكريمة لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة، والتي تضمنت هذا الشـــعار الرائع بمعناه الشـــامل الذي يليق بما 
قدمه المجلس األعلى للمرأة البحرينية من عطاءات في كل المجاالت. 
فكل عام وراعية المرأة البحرينية بخير، وكل عام وجميع القائمين على 
المجلـــس األعلى للمرأة بخير وتقدم، وباســـم كل نســـاء البحرين أتقدم 

لكم جميعا بالشكر والعرفان.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم



تشهد صالة االتحاد البحريني 
لكـــرة اليد بـــأم الحصم اليوم 
الجولـــة  منافســـات  انطـــاق 
الثالثـــة بالبطولـــة اآلســـيوية 
التاســـعة للناشئين لكرة اليد، 
والمؤهلـــة إلى نهائيات كأس 

العالم بكرواتيا 2023.
وتبـــدأ أولـــى المباريـــات في 
تمام الســـاعة الحادية عشرة 
صباحا بلقاء يجمع المنتخب 
الكـــوري مـــع نظيـــره الهنـــدي 
ضمـــن منافســـات المجموعة 
األولـــى، وفي المباراة الثانية 
المجموعة  وضمن منتخبات 
المنتخـــب  يلتقـــي  الثانيـــة 
الكويتـــي مـــع الســـعودي في 
الســـاعة الواحدة ظهرا، تليها 
مباراة قطر مع العراق،  وفي 
تلتقـــي  الخامســـة  الســـاعة 
ايران مـــع أوزبكســـتان، فيما 
اليـــوم  منافســـات  تختتـــم 
بلقـــاء أخيـــر يجمـــع اليابـــان 
واإلمارات في تمام الســـاعة 

السابعة مساء.

وتكمن أهمية لقاءات الجولة 
الثانيـــة فـــي تعزيـــز حظوظ 
التقـــدم نحـــو التأهـــل للـــدور 
الثانيـــة لمنتخبـــات الصدارة، 
فيما تسعى بقية المنتخبات 
الى تعويض نتائج الجولتين 
األولى والثانيـــة والمحافظة 
بتصحيـــح  حظوظهـــا  علـــى 

المسار من
جديد، بعد الراحة اإلجبارية 

التي حصلت عليها.

 5 لقاءات في آسيوية
 الناشئين لكرة اليد

أحمد كريم

ال يوجد تأخير في تجهيز مالعب دوري ناصر
مدير إدارة المنشآت لـ “^”:

نفـــى المهنـــدس صالـــح العثمـــان وجود 
أي تأخيـــر فـــي موعـــد تجهيـــز وصيانة 
وزارة  عليهـــا  تشـــرف  التـــي  الماعـــب 
هـــو  كمـــا  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
متداول فـــي األوســـاط الرياضية قبيل 
نحـــو أســـبوعين مـــن انطـــاق الموســـم 

الكروي في مملكة البحرين.
مديـــر  وهـــو  لـ”البـــاد”  العثمـــان  وقـــال 
إدارة المنشـــآت بوزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة إن العمـــل جـــاٍر علـــى إنهـــاء 
أعمـــال الصيانة في الماعب الرئيســـية 
مـــع  بالتنســـيق  لـــه  مخطـــط  هـــو  كمـــا 

االتحاد البحريني لكـــرة القدم، موضحًا 
أن مـــا يتم تداولـــه بهذا الشـــأن ليس له 
أســـاس من الصحـــة، وأن الـــوزارة تقوم 
بواجبهـــا على أكمل وجه بدليل تســـليم 
الماعـــب التدريبيـــة الخاصـــة باألنديـــة 
منذ شـــهر يوليـــو الماضي، فيما توشـــك 
أعمال الصيانة للماعب الرئيســـية على 
االنتهـــاء وذلـــك قبـــل الموعـــد المحـــدد 

إلقامة المباريات عليها كما هو معتاد.

وأوضح العثمان، أن المقصود بالماعب 
الرئيســـية هو االســـتادات الكبـــرى، مثل 
واألهلـــي  عيســـى  ومدينـــة  الوطنـــي 
والمحـــرق، وهـــي ماعـــب تقـــع تحـــت 
المنشـــآت  إدارة  مـــن  مباشـــر  إشـــراف 
بـــوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة، وال 
تخضـــع لســـلطة األندية. مشـــيرًا إلى أن 
أعمال الصيانة والتجهيز لهذه الماعب 
وصلـــت إلـــى مراحلها األخيرة وســـوف 

تكـــون جاهزة قبل انطـــاق دوري ناصر 
بن حمد في 11 سبتمبر المقبل.

بالقـــول:  المنشـــآت  إدارة  مديـــر  وتابـــع 
“يوجد تنســـيق مباشـــر مع اتحـــاد الكرة 
وقـــد اطلعنا على جدول المباريات، وما 
يحدث اآلن هو جـــزء من خطة معتادة 
الماعـــب،  لصيانـــة  اإلدارة  بهـــا  تقـــوم 
وعلـــى الجميع أن يطمئن فـــا يوجد ما 

يثير القلق حول هذا الموضوع”.

المالعب جاهزة النطالق المنافسات الكروية

المهندس صالح العثمان
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اللجنة اإلعالمية

البديع وهدف االبتعاد عن سيناريو الموسم الماضي
 يســـلط “البـــاد ســـبورت” الضوء 
علـــى أنديـــة دوري ناصر بن حمد 
الممتاز للموســـم الرياضي المقبل 
سيشـــهد  الـــذي   ،2023  -  2022
ألول مـــرة مشـــاركة 12 نادًيا بعد 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  قـــرار 
القـــدم برفـــع عـــدد األنديـــة عبـــر 
إضافة ناديين، بعدما كان الدوري 
يشـــهد  الماضيـــة  الســـنوات  فـــي 
مشـــاركة 10 أندية فقط. ويتوقع 
بتنافســـية  الـــدوري  يحظـــى  أن 
عاليـــة وإثـــارة كبيرة نحـــو الظفر 
المباريـــات  عـــدد  كـــون  بالـــدرع؛ 
ارتفع وسنشـــهد إقامة 22 مباراة 
فـــي المجموع لكل فريق بداًل من 

العدد السابق البالغ 18 مباراة.
وستخصص الحلقة الثامنة لنادي 
البديع الذي احتـــل المركز الثامن 
فـــي الموســـم الماضـــي، وانتقـــل 
لخـــوض الملحـــق الرباعـــي، قبـــل 
أن يحســـم بقـــاءه عبـــر مباريـــات 

الملحق الثاث.
وبالعودة إلى تحضيـــرات البديع 
للموســـم الرياضـــي الجديـــد، فإن 
بقيـــادة  الموســـم  دشـــن  الفريـــق 
فنيـــة وطنية متمثلة في المدرب 
والـــذي  أيـــوب،  عدنـــان  محمـــد 
جـــددت اإلدارة البدعاويـــة الثقة 
به لاســـتمرار علـــى رأس اإلدارة 
قـــاد  بعدمـــا  خصوًصـــا  الفنيـــة، 
الفريـــق لبـــر األمـــان في الموســـم 

مغايـــًرا  أداًء  بتقديمـــه  الماضـــي 
بالتحديـــد،  الثانـــي  القســـم  فـــي 
كمـــا ســـيكون محمـــد عبدالغنـــي 
مساعًدا له، فيما تعاقد النادي مع 
المحلـــل الفنـــي الســـابق لمنتخب 
الناشـــئين أحمد المعتـــوق ليكون 
محلـــاً فنًيـــا، فيما أحمد مشـــيمع 

مدرًبا للحراس.
وعلـــى مســـتوى الجهـــاز اإلداري، 
أحمـــد  مـــع  تعاقـــد  النـــادي  فـــإن 
جاســـم الميبـــر الدوســـري كمدير 
للفريـــق األول، والاعب الســـابق 

جاسم الدوسري إدارًيا.
الاعبيـــن  مســـتوى  وعلـــى 
نـــادي  إدارة  أبرمـــت  المحلييـــن، 
الصفقـــات  مـــن  العديـــد  البديـــع 
التعزيزية، إذ ضم الاعب محمد 
ســـعد طـــرار، والحـــارس جاســـم 
النعـــار، عاوة علـــى المدافع علي 
الوســـط ضيـــاء  والعبـــي  خليـــل 
كمـــا  طـــرادة،  ومهـــدي  ســـلمان 

جـــددت اإلدارة عقـــود الاعبيـــن: 
سلطان الساطنة، علي العصفور 

وسلمان السيسي.
البديـــع من خال هـــذه الصفقات 

يرغب باشك في ظهور مختلف 
بالموســـم الجديـــد على مســـتوى 
الملـــك  جالـــة  كأس  مســـابقتي 
)أغلـــى الكـــؤوس( ودوري ناصـــر 

بـــن حمـــد الممتـــاز، إذ إن الفريـــق 
مـــن  مزيجـــة  بتشـــكيلة  يتمتـــع 
العبيـــن لهـــم الخبرة فـــي الدوري 
المحلي، عاوة علـــى التدعيمات 

تجديـــد  بينهـــا  ومـــن  األجنبيـــة، 
جونيـــور،  المدافـــع  مـــع  التعاقـــد 
التعاقـــد مـــع العَبيـــن برازيلَييـــن 
كمـــا  وفيـــرزا،  ســـوزا  دي  أيًضـــا: 
مـــن  بمســـاندة  الفريـــق  يحظـــى 
مجلس اإلدارة ومتابعة مستمرة 
برئاسة حمد الدوسري، إذ تهدف 
لتقديـــم  البدعاويـــة،  اإلدارة 
موســـم مختلف يرضي الجماهير 
التـــي تحـــرص علـــى  البدعاويـــة 
مؤازرة فريقها باستمرار. وخاض 
البديـــع عـــدًدا مـــن الوديـــات فـــي 
فترة اإلعـــداد الحالية، ويســـتعد 
لتدشـــين موســـمه بكأس االتحاد 
ثـــم ماقـــاة الحالـــة فـــي الجولـــة 
األولـــى لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتـــاز، المقـــرر انطاقها في 11 

سبتمبر المقبل.

جدد التعاقد مع محمد عدنان أيوب مدرًبا للفريق األول

البديع جدد عقود بعض العبيه

من التعاقدات مع المحترفين

البديع جدد الثقة بالمدرب محمد عدنان أيوب

من الصفقات المحلية الجديدة

الالعب عبدالله دعيج انتقل لصفوف 
النادي األهلي

دوري ناصر
بن حمد الممتاز

أبرم صفقات 
محلية عديدة 
لتعزيز صفوفه

اتجه للمدرسة 
البرازيلية على 

مستوى الالعبين 
األجانب

أحمد مهدي

االتحاد البحريني لكرة القدم

عقدت لجنة الرقابة والحوكمة باالتحاد 
البحرينـــي لكرة القدم، اجتماعها األول، 
وذلك بتشكيلها الحديث برئاسة محمد 
الشيخ، وذلك في مقر االتحاد بالرفاع.

 وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، رحـــب محمد 
الشـــيخ بأعضـــاء اللجنـــة، متمنًيـــا لهـــم 
التطويـــر  علـــى  العمـــل  فـــي  التوفيـــق 
واالرتقاء فـــي مجالي الرقابة الداخلية 
وحوكمـــة االتحـــاد، مـــن خـــال وضـــع 
البرامـــج والخطـــط الفعالة بمـــا يتوافق 
االتحـــاد  إدارة  توجهـــات مجلـــس  مـــع 
البحرينـــي لكرة القدم برئاســـة ســـعادة 

الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة بـــن أحمد آل 
خليفـــة، ومثمًنـــا وشـــاكًرا ثقـــة مجلس 

اإلدارة برئاسة سعادته باعتماد تشكيل 
اللجنة للموسم الجديد.

  وناقشـــت اللجنة فـــي االجتماع خطة 
الربـــع  التقريـــر  إلـــى  باإلضافـــة  العمـــل 
اللجنـــة  مـــن  المرفـــوع  األول  الســـنوي 
اســـتعراض  إلـــى  باإلضافـــة  الســـابقة، 
وحوكمـــة  لرقابـــة  التابعـــة  السياســـات 
االتحـــاد بمـــا يتوافـــق مـــع رؤى مجلس 

اإلدارة.
 وتضـــم اللجنـــة التـــي يترأســـها محمد 
الشـــيخ األعضـــاء التالييـــن: عبدالعزيز 
قمبـــر )نائـــب الرئيـــس(، محمـــد مكـــي، 
هديـــل بهلـــول، أحمـــد عريـــك ومحمـــد 

الماجد.

“الرقابة والحوكمة” الكروية تعقد اجتماعها األول

من االجتماع



عنان: البرونزية اآلسيوية إنجاز الفت... 
وطموحنا كان ربع النهائي

خالل حديثه لبرنامج “خلك رياضي”

كيف ترى اإلنجاز الالفت الذي حققه المنتخب  «
بالحصول على البرونزية اآلسيوية؟

حلـــم كل العـــب هـــو الصعـــود لمنصـــات التتويـــج، 
وواقًعـــا كان طموحنا الوصول للـــدور ربع النهائي، 
إال أننـــا توفقنـــا فـــي الوصـــول للمربـــع الذهبي قبل 
الخســـارة وحصولنـــا علـــى المركز الثالـــث في لقاء 
تحديد المركزيـــن الثالث والرابع. الظفر بالميدالية 
البرونزية هو إنجاز الفت للكرة الطائرة البحرينية. 
عزيمـــة الالعبيـــن كانت كبيـــرة، وصحيح أن بعض 
المنتخبات شاركت بالفريق الرديف، إال أن البطولة 
لم تكن ســـهلة كما أن منتخبي الصين وكوريا على 
ســـبيل المثال شـــاركا بالفريق األساسي. وقعنا في 
بعـــض األخطاء خالل لقاء اليابان وخاننا التوفيق 
في نصـــف النهائي خصوًصا بعد خســـارة الشـــوط 

األول من المباراة.

حدثنا بشكل أكبر عن لقاء المركزين الثالث والرابع. «

ويســـعى  المبـــاراة،  أهميـــة  يـــدرك  كان  الجميـــع 
لتحقيـــق هـــدف الصعـــود للمنصـــة. دخلنـــا المباراة 
بهـــدف تعويض خســـارة نصف النهائـــي، باإلضافة 
إلـــى التركيـــز العالـــي الـــذي منحنـــا الحصـــول على 

البرونزية.

هل تعتقد أننا افتقدنا في السنوات الماضية  «
المشاركات اآلسيوية؟

بالتأكيـــد، فمثـــل هـــذه البطـــوالت تســـاعدك علـــى 
التطويـــر، عبـــر االحتـــكاك مـــع أقـــوى المنتخبـــات، 
وصحيح أن البطـــوالت الخليجية والعربية قوية، 
لكـــن المنافســـة القارية مختلفة. ولنـــا في منتخب 
اليـــد خير دليـــل، فالتطور الحاصـــل لديه ناتج عن 

االحتـــكاك بمنتخبـــات قويـــة فـــي آســـيا، ومنتخب 
اليد حقق إنجاًزا يأمل فيه أي العب وهو الوصول 
لألولمبيـــاد، وهـــذه ثمـــار المشـــاركة فـــي بطـــوالت 

قوية.

 كيف ترى استضافة المملكة حالًيا لبطولة آسيا  «
للشباب؟

مشـــاركته،  فـــي  للمنتخـــب  التوفيـــق  أتمنـــى 
واالســـتضافة جميلة لكن األجمل ســـيكون بإحراز 
اإلنجـــاز باإلضافـــة إلـــى تصعيد العبيـــن للمنتخب 
األول يســـتفاد منهم في المشـــاركات المســـتقبلية، 
والمنتخب الشاب السابق نتج عنه الالعب حسين 
ســـلطان على ســـبيل المثال، والذي شارك معنا في 
البطولة اآلسيوية حديًثا، والبحرين تزخر بعناصر 

ومواهب متعددة.

 كيف تقيم تجربتك االحترافية في اإلمارات؟ «

أضافت لي شخصًيا الكثير، خصوًصا على مستوى 
الالعبيـــن  مـــن  واالســـتفادة  واالحتـــكاك  الخبـــرة 

األجانب.

 هل صحيح أن بدايتك كالعب كنت في مركز  «
المعد؟

نعـــم بـــدأت كمعد، لكـــن المدرب جواد جاســـم غير 
مركـــزي إلـــى مركـــز 4، ومـــن ثـــم مـــدرب منتخـــب 
الشباب يوســـف محمد أصر على ذلك أيًضا حينما 
مثلـــت المنتخب على رغـــم معارضتي في البداية، 
إال أنـــه ومنـــذ ذلـــك اليوم ومـــع تمثيلـــي للمنتخب 
األول، فأنا مرتاح للعب في هذا المركز، وشـــقيقي 
محمـــد يلعب في مركـــز 2، وهو مركز صعب يجب 

أن تتوفـــر لدى الالعـــب صفتي 
القوة والذكاء، كما أن شقيقي 

جســـام العـــب منتخب كرة 
قـــدم الصـــاالت كان معًدا 
حينمـــا كان العًبـــا للكـــرة 

الطائرة.

 هل بالغت في  «
التجديد لألهلي لمدة 

4 مواسم؟

كبيـــًرا  اعتراًضـــا  وجـــدت 
مـــن مختلف األهـــل واألصدقـــاء على هـــذا القرار، 
وزوجتـــي فـــي مقدمتهـــم، لكننـــي على يقيـــن بأنه 
قـــرار صائـــب. النادي األهلـــي قدم لـــي الكثير، وأنا 

مستعد لتمثيله 10 مواسم، و”األهلي يستاهل”.

 هل انتقال المدرب التونسي خالد بلعيد من  «
األهلي خسارة؟

نعم خســـارة كبيرة، وكنت أتمنى شـــخصًيا بقاءه، 
لكنـــه فضـــل االنتقـــال لوجهـــة جديدة واإلشـــراف 
على نادي النجمة في الموســـم الجديد، وأتمنى له 

التوفيق.

 كيف ترى المنافسة في الموسم الجديد؟ «

النجمـــة أبـــرم صفقـــات مميـــزة واتخـــذ خطـــوات 
ســـتكون بـــال شـــك داعمة له ومســـاعدة للمنافســـة 
وبقوة على اللقبين )كأس ســـمو ولي العهد ودوري 
داركليـــب  نـــادي  كمـــا يتواجـــد  األولـــى(،  الدرجـــة 
كطـــرف فـــي المنافســـة عالوة علـــى عـــودة النصر 
منذ الموســـم الماضي، باإلضافة إلى المحرق الذي 

افتقد للمحترف في الموسم المنصرم.

 كيف ترى جمهور الكرة الطائرة في البحرين؟ «

جمهور مميز ونســـتمتع باللعب تحت أصواته. في 
بداياتـــي كنت أرتبـــك قليالً، إال أننـــي تعودت على 
ذلك مع مرور الســـنوات. حالوة المباريات بحضور 
الجمهور، وبالتحديد في الســـنوات األخيرة خالل 
مباريات األهلي وداركليب، وحتى لو أقيمت ودية 
بيـــن هذيـــن النادييـــن ســـتجد حضـــوًرا جماهيرًيـــا 

كبيًرا.

ما تقييمك لمستوى المحترف ألفيس؟ «

ألفيـــس العب مميز، وصحيح أنه كبير في الســـن، 
إال أنـــه إضافـــة قويـــة لفريقنا، والنـــادي تعاقد معه 
بمبلـــغ مالي كبيـــر، وكان هـــذا المبلغ ســـيكون أكبر 
بكثير لو تم التعاقد قبل 6 أو 7 سنوات على سبيل 

المثال.

 ما تقييمك لعدد من الالعبين الكبار في السن  «
الذين ال يزالون يمارسون اللعبة كفاضل عباس 

ومحمود حسن؟

نملـــك العديـــد من الالعبين الكبـــار والمميزين على 
المستوى المحلي ممن خدموا منتخباتنا وأنديتنا، 
وواقًعا على ســـبيل المثال فإني قريب من الالعب 
فاضـــل عباس، وهو يملك عقليـــة احترافية ويجد 
صعوبـــة من موســـم آلخر في قرار تركـــه وابتعاده 
عـــن اللعبـــة، وشـــاهدناه في الموســـم الماضي قدم 

أداًء كبيًرا مع المحرق.

 ما البطولة التي تفتقدها في مشوارك؟ «

البطولـــة الخليجيـــة لألنديـــة، ومـــع قـــرار إلغائهـــا 
حديًثـــا، فإننـــي ما زلـــت نادًما على عـــدم تحقيقها، 
خصوًصـــا أننـــا كنا قريبيـــن من الظفر بهـــا، وأتمنى 
عودتها، كما أتمنى الحصول على بطولة آسيوية.

 ما رأيك بقرار دوري الدمج في الموسم الجديد؟
هو قرار يدعم األندية في متوسط وذيل الترتيب، 
لكن بالنســـبة لفرق المقدمة، فإن الموســـم سيكون 
طويـــالً ومرهًقا. الخطوة لها ســـلبيات وإيجابيات، 

ونتمنى التوفيق في الموسم المقبل.

أحمد مهدي

للشـــباب  الوطنـــي  منتخبنـــا  يبـــدأ 
للكـــرة الطائرة مشـــواره فـــي البطولة 
والتـــي  عامـــًا   20 تحـــت  اآلســـيوية 
تحتضنها المملكة حتى 29 أغسطس 
الجـــاري عندمـــا يلتقي نظيـــره هونج 
اليـــوم  مســـاء   7:00 الســـاعة  كونـــج 
بـــن  عيســـى  صالـــة  علـــى  )الثالثـــاء( 
راشد للكرة الطائرة )الرئيسية( ضمن 
الجولـــة األولى مـــن دور المجموعات 
بهـــدف   )A( المجموعـــة  ولحســـاب 
تحقيق الفـــوز األول وخطـــف تذكرة 

الصعود للدور الثاني.
منتخبنـــا بقيـــادة المـــدرب التونســـي 
لكســـب  يتطلـــع  عبدالواحـــد  صابـــر 
االنتصـــار األول لمنـــح الفريـــق دفعة 
معنويـــة فيمـــا تبقـــى مـــن المنافســـة، 
وخصوصـــًا أن المنتخب يعد وصيف 
بطولة غرب آسيا وخاض فترة إعداد 
طويلـــة وسلســـلة مباريـــات تجريبية 

ومعسكرات خارجية.
المـــدرب  يلعـــب  أن  المتوقـــع  ومـــن 
علـــي  مـــن:  المكونـــة  بالتشـــكيلة 
البوســـطة في مركـــز صناعـــة اللعب، 
وســـيد هاشـــم عيســـى وعلـــي العرب 
بمركز )4( وحسين علي بمركز )2( مع 
حســـن عليوي حســـن الورقـــاء بمركز 

.)3(

ويســـعى المنتخـــب لتحقيـــق نتيجة 
إيجابية على غرار نسخة 2014 التي 
اســـتضافتها مملكـــة البحريـــن عندما 
حقـــق المركز الرابع بعد خســـارته من 
كوريـــا الجنوبيـــة في مبـــاراة تحديد 

المركزين الثالث والرابع.

مواجهات الجولة الثانية

تقام اليوم )الثالثاء( 23 أغســـطس 6 
مباريـــات مـــن بينها ثـــالث مواجهات 
على صالة عيسى بن راشد )الرئيسية( 
والكويـــت  كوريـــا  مـــن  كالً  ســـتجمع 
)المجموعة  C( الساعة 2:00 م، تليها 
اليابان والهند )المجموعة B( الســـاعة 
وهونـــج  البحريـــن  وأخيـــرًا  م،   4:30
كونج )المجموعة A( الساعة 7:00 م.

الطاولـــة  كـــرة  اتحـــاد  وعلـــى صالـــة 
العـــراق وأســـتراليا  مـــن:  يلتقـــي كلٌّ 
)المجموعة E( الساعة 2:00 م، وتليها 
مبـــاراة تايلند واإلمـــارات )المجموعة 
D( الســـاعة 4:30 م، وأخيـــرًا مبـــاراة 
الصين وتايبيه )المجموعة F( الساعة 

7:00 م.

 هاشم عيسى: 

نسعى ألبعد نقطة

أكد العـــب منتخبنا الوطني للشـــباب 
عيســـى  سيدهاشـــم  الطائـــرة  للكـــرة 
جاهزية المنتخب لخوض منافســـات 
خـــالل  مـــن  اآلســـيوية  البطولـــة 
سلســـلة التحضيـــرات التـــي قـــام بها 
الماضيـــة  الشـــهور  المنتخـــب خـــالل 

والتي تخللتها سلســـلة من الحصص 
ومعســـكرات  المحليـــة  التدريبيـــة 
خارجيـــة وبطولة غرب آســـيا بجانب 
خاضهـــا  التـــي  الوديـــة  المواجهـــات 

المنتخب مع اليابان ومصر وإيران.
وأضـــاف عيســـى أن المنتخـــب حقق 
بطولـــة  خـــوض  بعـــد  أكبـــر  تجانســـًا 
غرب آســـيا التي حقق فيها المنتخب 
المركز الثاني في الترتيب وأن هدف 
المنتخـــب هـــو الوصول ألبعـــد نقطة 
وتحقيـــق مركـــز متقـــدم يتواكب مع 

الطموحات والتطلعات.
ودعـــا عيســـى الجماهيـــر البحرينيـــة 
لحضور مباريـــات المنتخب ومؤازرة 
الفريـــق ألن الجماهيـــر تشـــكل أهمية 
كبيـــرة في تحفيـــز الالعبين وشـــحذ 
هممهـــم وتحفيزهـــم للظهـــور بأفضل 

صـــورة، متمنيًا حضورهم في الصالة 
وتشـــجيع المنتخب في هـــذه المهمة 

اآلسيوية.

نتائج الجولة األولى

حقق المنتخب اإليراني حامل اللقب 
فوزًا صعبًا على حساب اليابان بثالثة 
أشـــواط نظيفـــة ليبـــدأ حملـــة الدفاع 
عن اللقب بنجاح ويخطف أول ثالث 
نقـــاط ضمـــن منافســـات المجموعـــة 
البحرينـــي  الحكـــم  بـــإدارة  الثانيـــة 
ســـيدجعفر حســـين للمواجهة كحكم 

أول.
وتلقـــى المنتخـــب القطري الخســـارة 
مـــن  فـــي مســـتهل مشـــواره  األولـــى 
بثالثـــة  الجنوبـــي  الكـــوري  نظيـــره 

المجموعـــة  ضمـــن  نظيفـــة  أشـــواط 
الثالثة.

وفاجأ المنتخب البنغالديشي نظيره 
العراقي وتغلب عليه بثالثة أشـــواط 
المجموعـــة  ضمـــن  شـــوط  مقابـــل 
الخامســـة وتـــم إســـناد مهمـــة الحكم 
الثانـــي للحكمـــة البحرينيـــة ابتســـام 
نيـــل  عبـــدهللا الســـتكمال متطلبـــات 

الشارة الدولية.
واســـتطاع المنتخـــب الســـعودي مـــن 
بثالثـــة  كونـــج  هونـــج  علـــى  الفـــوز 
أولـــى  فـــي  شـــوط  مقابـــل  أشـــواط 
مباريـــات المجموعة األولى التي يقع 

فيها منتخبنا.
وأخيـــرًا فـــاز الصيـــن علـــى باكســـتان 
بثالثـــة أشـــواط مقابـــل شـــوط ضمن 

المجموعة السادسة.

منتخب شباب الطائرة يبدأ المهمة اآلسيوية بمواجهة هونج كونج
الجماهير مدعوة لمؤازرة األحمر

إيران تخطت اليابان بصعوبة

الجمهور الكوري الجنوبي يؤازر منتخب بالدهالجمهور الياباني في مباراة إيران واليابانسيدهاشم عيسىمباراة الصين وباكستان

منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرةمن لقاء السعودية وبنجالديش
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قـــال العـــب المنتخـــب الوطني األول للكـــرة الطائرة والنـــادي األهلي ناصر عنـــان، إن اإلنجاز اآلســـيوي الحديث 
بالحصـــول علـــى المركـــز الثالث في البطولة اآلســـيوية مع المنتخـــب كان حلًما لكل الالعبين، كاشـــًفا عن العديد 
من الجوانب المرتبطة بالمشـــاركة، باإلضافة إلى مشـــواره مع “النسور” الصفراء ونظرته للموسم الجديد 2022 
- 2023. جـــاء ذلـــك في الحوار المرئي الـــذي بثته صحيفة “البالد” عبر برنامج “خلك رياضي” على “انســـتغرام”، 

وحاورته المذيعة بدور عدنان.

زوجتي عارضت قرار التجديد 
لألهلي 4 مواسم

هؤالء غيروا مركزي إلى 4 بعد 
أن بدأت صانًعا للعب

نادم لعدم التتويج بخليجية 
األندية وأتمنى بطولة آسيوية

حسن علي

من اللقاء 
المرئي
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نادي مدينة عيسى يدّشن كتاب “صانع البهجة” سبتمبر المقبل
الفنــان الرائــع علــي الغريــر رحمــه هللا، العنــوان الذي رســم االبتســامة على وجــوه البحرينيين ثم أبكاهــم برحيله الفاجع قبــل عامين، يحضر 
اسمه من جديد في مشروع نادي مدينة عيسى الذي تعكف لجنته الثقافية على إنجاز تحية تليق بعلي الغرير “صانع البهجة” بعد أن أجلتها 
إجــراءات جائحــة كرونــا فــي ســنويته األولى لتعاد الكرة في ســنويته الثانية، فقــد جهز كتاب “علي الغرير صانع البهجــة” الذي أعده الكاتب 
الصحافــي أســامة الماجــد والــذي يحتــوى علــى شــهادات الفنانيــن والمبدعيــن واألصدقــاء حول تجربــة الغريــر وتجربتهم معه منــذ البهجة 

واإلبداع حتى الفقد الجارح.

وأكد صالح أحمد رئيس اللجنة الثقافية 
الــنــادي  أن  عــلــى  مــديــنــة عيسى  بــنــادي 
سيستأنف مشاريعه الثقافية بعد توقف 
إلى  تحية  بتقديم  كرونا  بسبب  الحياة 
روح ابـــن الــنــادي عــلــي الــغــريــر، وأشـــار 
خالل اللقاء التحضيري مع معد الكتاب 
أسامة الماجد إلى أن الفعالية يجب أن 
كرس  الذي  الفقيد  أهمية  بحجم  تكون 

حياته إلسعاد الناس من بوابة الفن.
الغرير  بعلي  االحتفاء  إن  أحمد  وقــال 
الثقافية  الــمــؤســســات  كــافــة  مـــشـــروع 
معني،  الجميع  فــإن  لــذلــك  والمبدعين 
على  الدعم  أو  بالتنظيم  بالمشاركة  إما 
ــك بــالــحــضــور،  ــه، وكــذل اخــتــالف أشــكــال
ــمــشــروع مــفــتــوح لــكــل مــن يــريــد أن  وال
طبيعة  الــتــكــريــم  لنمنح  فــيــه،  يــشــارك 
الجميع  مــن  وقـــف  الـــذي  الــغــريــر  تشبه 
المكانة  منحته  واحــــدة  حــب  مــســافــة 
التي استحقها في صناعة بهجة وفرح 

الناس.

وأوضــــح رئــيــس الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة أن 
مشروع الكتاب الذي تصدى له الكاتب 
أسامة الماجد بدأ بدافع المحبة من قبل 
لصداقة  والــوفــاء  الغرير  تجاه  الكاتب 
البعد  لــهــذا  ــداًدا  ــتـ وامـ بينهما  ــرت  ازدهــ
للمساهمة  الغرير  أصدقاء  بــادر  الراقي 
في تحمل تكلفة طباعة الكتاب، كمبادرة 
صادقة تحمل رسالة إنسانية راقية عن 
وديمومتها  للصداقة  العميق  المعنى 
معهم  تقاسم  الـــذي  الغرير  بعلي  تليق 

الرغيف على مدار سنوات طويلة.
وأشاد صالح أحمد بدعم صحيفة األيام 
في طباعة الكتاب رغم تواضع الميزانية 
إلى  مشيًرا  المشروع،  إلنجاز  المتوفرة 
نعول  مــا  هــي  األهلية  االستجابات  أن 
ــروع الــتــكــريــم  ــشـ ــراج مـ ــ ــي إخــ عــلــيــه فـ
وبسجية  جهة  مــن  بصاحبه  يليق  بما 
أفنى  من  ينسون  ال  الذين  البحرينيين 
من  أبنائهم  وإســعــاد  إلسعادهم  حياته 
جهة أخرى، لذا فإننا على ثقة بأن لدينا 
أصـــدقـــاء كــثــر في 
البحريني  المجتمع 
أسماءهم  سنكتب 
ــتـــي  ــفـ ــيـ ــحـ مــــــــع صـ
األيــــــــــــام والـــــبـــــالد 
ضـــمـــن الـــمـــبـــادريـــن 
بـــالـــدعـــم لــيــطــمــئــن 
ــبـــدع  ــمـ الـــفـــنـــان والـ
فــي الــبــحــريــن على 
له  مجتمعه  محبة 
وتــقــديــره لــجــهــوده 
ــاس بــهــا  ــ ــق ــ ــي ت ــ ــت ــ ال
تحضر المجتمعات.

ــه، عــبــر  ــ ــت ــ ــه مـــــن جــ
ــة  ــامــ ــب أســ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
ســرروه  عــن  الماجد 

ــتــي  بـــالـــجـــهـــود ال
بــــذلــــهــــا نــــــادي 

ــة  ــنـ ــديـ مـ

النور  إلــى  الكتاب  هــذا  إلخـــراج  عيسى 
بعد أن أخرته ظروف الجائحة وظروف 
النادي  تمويلية أخــرى، وقال إن إصــرار 
عــلــى إقــامــة مــشــروع تــدشــيــن الكتاب 
وتخصيص ريعه إلى عائلة الفقيد الغرير 
يشعرني كأحد المبدعين والفنانين بأنه 
على األقل ال تزال لدينا مؤسسات أهلية 
والمبدعين  الفنانين  دعــم  رسالة  لديها 

وحمل همومهم ومشاكلهم.
األهلية  المؤسسات  الماجد جميع  ودعا 
والتجار بالمبادرة في دعم هذه الفعالية 
الغرير  علي  أن  من جديد  التي ستؤكد 
هو فنان الجميع وأنه األجدر بأن يعيد 
والجهات  الثقافي  الــقــطــاع  بين  الثقة 

التمويلية لمشاريعه باعتباره 
مع وجدان  التماس  نقطة 

الناس والمعني باالرتقاء 
وتحضرهم  بفكرهم 

وهــــــــو األســــــــاس 
الـــــــــــذي تـــبـــنـــي 

الـــــــــــــــــــــــدول 
تـــنـــمـــيـــتـــهـــا 
الــمــســتــدامــة 

على أرضيته. 
كـــــمـــــا 

التكريم  ببرنامج  الماجد  الكاتب  أشــاد 
المؤمل إقامته  إعـــداده، ومــن  الــذي تم 
القادم،  سبتمبر  من  الثاني  النصف  في 
حيث يشتمل على فيلم خاص عن علي 
الغرير يشرف على 
إعــــــــــــــداده 
ــان  ــ ــن ــ ــف ــ ال
ــد  ــ ــال خــ

صورة  طباعة  سيتم  وكذلك  الرويعي، 
كتيب  بمثابة  بالفقيد ستحسب  خاصة 
الــمــشــروع، وســتــتــخــلــل األمــســيــة عــدد 
ذلك  سيتبع  ثــم  الكلمات  مــن  مختصر 

توقيع الكتاب لمن يريد اقتناءه.
وقال أسامة الماجد ستوجه الدعوة 
لكافة الفنانين والمسارح والمبدعين 
وعـــائـــلـــة عــلــي الـــغـــريـــر وأصـــدقـــائـــه 
عائلية  األمــســيــة  لــتــكــون  ومــحــبــيــه، 
معنى،  مــن  الــكــلــمــة  تحمله  مــا  بــكــل 
الكبيرة  العائلة  هــذه  في  وسيشترك 
لــعــلــي الـــغـــريـــر الـــداعـــمـــون وســيــتــم 
التي  التقديرية  الــشــهــادات  منحهم 
لهم،  شخصيا  الغرير  بشكر  ستدبج 
كما سنحرص أن يكون كل من ساهم 
في هذا الكتاب موجودا لتصل تحية 
ــع خــالــد الشيخ  ــرائ ال الــفــنــان 
باعتبارها تحيتنا جميعا 
كلمته  فــي  قــال  حين 
ــــى أخــي  “تــحــيــة إل
الفنان  وصديقي 
عـــلـــي الــغــريــر 

على  وعرفناه  جميعا  أحببناه  ــذي  ال
الساحة يصنع البهجة والفرح” فها هو 
جميًعا  وجوهنا  على  ليرسم  يجمعنا 
إلى  االشــارة  تجدر  والمودة.  المحبة 
البهجة”  الغرير صانع  “علي  أن كتاب 
مــن إعــــداد وتــحــريــر الــكــاتــب أســامــة 
واإلشــراف  الغالف  وتصميم  الماجد، 
العام لخالد الرويعي، واإلخراج الفني 
وخطوط  الكوهجي،  عاصم  للمخرج 
للفنان عبدالجليل عبدالقادر،  الغالف 
ويعد   2021 عام  للطباعة  أجيز  وقد 
ضمن إصــدارات نــادي مدينة عيسى 

في مشروعها الخاص بدعم الكتاب.

خالد الرويعيصالح أحمدأسامة الماجد

خالد الشيخ: الغرير 
أحببناه جميًعا 
وعرفناه يصنع 

الفرح

طارق البحار

بعد أسابيع فقط من 
اعتذاره عن صفع 

كريس روك في 
حفل توزيع جوائز 

األوسكار، عاد ويل 
سميث إلى محادثاته 

مع “نتفلكس” حول 
إنتاج فيلم سيرة 

ذاتية عن قصة 
حياته، فيما يبدو 

أنها محاولة جديدة 
من محاوالته المستمرة 

للعودة تدريجًيا لعالم 
الفن بعد المشاكل التي 

سببتها له الواقعة 
الشهيرة.

tariq_albahhar

شاهدت لكم: فيلم “Day Shift” على “نتفلكس” وتوليفة خاسرة في كل شيء

للمشاهدة أحدث فيلم رعب  متوافر اآلن 
 Day“ بعنوان   Netflix إنتاج  من  كوميدي 
يخيب  أن  وشــك  على  ربــمــا  وهــو   ”Shift
الشاشات في  إلــى  بعد أن وصــل  اآلمـــال، 
الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا هــذا 

األسبوع.
الــيــوم مــع إنــتــاجــات نتفلكس هي  الــحــال 
بأسماء المعة فقط،  تقديم عناوين قوية 
 ،”Day Shift“ فيلم  مع  الحال  هو  وهكذا 
جديد  كوميدي  وأكشن  رعــب  فيلم  وهــو 
لعمالقة البث من بطولة جيمي فوكس في 
“بــود”، وديف  الدماء  دور صائد مصاصي 

فرانكو كممثل نقابي مهووس.
الدماء  مصاصي  صيد  بأن  القائلة  الفكرة 
يمكن أن يكون مسارا مهنيا قابال للتطبيق 
في وادي سان فرناندو، هي فكرة مسلية 
إلى حد ما، لكن لسوء الحظ فإن الظهور 
 JJ Perry اإلخراجي األول للرجل الخارق
حيث  األولــيــة،  الفرضية  هــذه  يتجاوز  ال 
يتحول بسرعة كبيرة إلى حبكة وسيناريو 
لهما، وشخصيات بظهور إعالني  ال معنى 
مثل مشاركة نجم الهيب هوب المحبوب 
Snoop Dogg الذي هو تقريبا أسوأ شيء 

في الفيلم.

ــتــهــاء مــن مــشــاهــدتــه، من  حــتــى بــعــد االن
والمرة  الفيلم،  حبكة  ما  تلخيص  الصعب 
الوحيدة التي يأتي فيها فيلم “بيري” إلى 
الحركة  لقطات  بعض  خــالل  هــي  الحياة 

األكثر ابتكارا.
طيار  دون  الطائرات  لقطات  بعض  هناك 
ــمــثــيــرة لــالهــتــمــام الــتــي تــحــافــظ على  ال
تسلسل مطاردة معين، وتصميم الرقصات 
ــح مــصــاصــي الـــدمـــاء مــع نجم  لــبــعــض ذبـ
الفيلم جيمي فوكس الذي يقدمها بصورة 
شيء  كــل  لكن  مناسب،  وبشكل  حركية 
كل  مــن  محبط  بشكل  مشتقا  يــبــدو  آخــر 
رأيته من قبل، ولم  فيلم ”مصاص دمــاء“ 
يحدث إال أسوأ من ذلك ويمكن التنبؤ بها.
في  فوكس  جيمي  يقدم  التفاصيل  وفي 
الفيلم دور بود جابلونسكي، عامل تنظيف 
العاملة في  الطبقة  السباحة من  حمامات 
الدماء  مصاصي  ويطارد  أنجلوس  لوس 

سنوب  فيما  الــمــال،  مقابل  أسنانهم  لبيع 
ــون إلـــيـــوت بـــدور  دوغ هـــو مــعــلــم بــيــغ جـ
أسطورة اعتاد أن يكون في اتحاد صياد 
طرد  تم  حتى  )بــود(  مع  الدماء  مصاصي 
األخير لخرقه الكثير من القواعد وتحمله 
الجزء  التأديبية.  اإلجـــراءات  من  الكثير 
)بــود(  قيام  يــدور حــول  الفيلم  مــن  األول 
لتجميع  الــدمــاء  مصاصي  صيد  بتكثيف 
المزيد من األسنان وبيعها حتى يتمكن من 
جني 10 آالف دوالر في أقل من أسبوع، 
ومنحها لجوسلين زوجته لتعويض الرهن 
العقاري، ودفع الرسوم الدراسية للمدرسة 

ابنته.
من:  كل  بالفيلم  المشاركة  األســمــاء  ومــن 
ــارال ســــوزا، نــاتــاشــا ليو  ــكــو، كــ ــف فــران ديـ
بـــورديـــزو، ســكــوت آدكــنــز، ستيف هــاوى، 

زيون برودناكس وغيرهم.
 Day“ فيلم  شخصياته،  من  الكثير  مثل   

Shift” يحتاج إلى الخروج من بؤسه، فعلى 
الرغم من سعي Netflix الواضح للحصول 
في  االمــتــيــازات  من  جديدة  توليفة  على 
هذا الفيلم إال أن هذه التوليفة تظل ميتة.

لطالمـــا كانـــت النجمة اإلســـبانية الجميلة بينيلوبـــي كروز معروفـــة بجاذبيتها 
الســـاحرة منـــذ بداية ظهورها على شاشـــة التلفاز وحتى هـــذا اليوم وهي في 
الــــ 45 مـــن عمرهـــا. ولهذا الســـبب، من المهـــم أن تعتمدي أبـــرز نصائح الجمال 

وأسراره منها.
بالنســـبة إلى بشرتها الالمعة والمضيئة دائمًا، تعتمد بينيلوبي نظاما معينا في 
العناية بالبشرة يساعدها على الحصول على تلك النتائج. خالل فترة المساء، 

تحـــرص على غســـل بشـــرتها بمنظـــف الحليب والمـــاء الفاتر 
وتقشير بشـــرتها به في ذات الوقت. ومن بعدها، تضع 

ماســـك األكســـجين لبضعـــة دقائـــق وتنتهـــي بوضع 
كريـــم ترطيب البشـــرة وكريم العيـــون المخصص 

للتجاعيـــد والخطـــوط الرفيعـــة. بينيلوبي كروز 
تعشـــق المكيـــاج، ولها أســـلوب معين بـــه. مثلما 
تريـــن بالصـــور، تركز علـــى البرونزر البـــارز على 
الخـــدود وتكمله بالبالشـــر البرونـــزي والهاياليتر 

األســـود  اآليالينـــر  تعتمـــد  أيضـــًا. ولعيونهـــا، 
بطريقـــة ســـاحرة مدموجـــة مع ألـــوان ظالل 
العيون البرونزية الرائعة والرموش الطويلة. 
وبالنسبة إلى أحمر الشفاه، فهي من عاشقات 

اللـــون النيود بدرجاته المختلفـــة، لكنها تعتمد 
أيضًا درجات األحمر في بعض األحيان.

وبالنسبة إلى شـــعرها، تحب بينيلوبي إبقاء لونه 
طبيعـــي حتى ال ترهقـــه بالصبغـــات، لكنها تضيف 

أو  الكراميـــل  بدرجـــات  الهاياليـــت  خصـــل  بعـــض 
العسل، وهي تليق بها للغاية. وبين كل فترة وأخرى، 
تحـــرص على وضع الماســـكات على شـــعرها لتحافظ 

على ترطيبه.

تكريم الفنان علي الغرير مشروع كافة المؤسسات الثقافية والمبدعين
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دعـــت أمانـــة العاصمـــة المقاولين للمشـــاركة في أعمـــال إعادة تهيئـــة عين أم 
شـــعوم وعين عذاري واللتين تحظيان بإقبال شـــعبي للســـباحة فيهما، حيث 
تـــم إغـــاق العينين في خضم جائحة “كوفيـــد 19-”. وطرحت أمانة العاصمة 
مناقصـــة لتأهيـــل برك الســـباحة فـــي حديقتي عين أم شـــعوم وعـــذاري لمدة 
شـــهرين، تشـــمل جميع أعمـــال الصيانة المدنيـــة والميكانيكيـــة وأعمال أخرى 
مذكـــورة فـــي الكتيبـــات المرفقـــة بالمناقصة. وفـــي تفاصيـــل المناقصة التي 
طرحتهـــا األمانـــة، فإنـــه يتعيـــن على المقـــاول تأهيل برك الســـباحة مـــن إزالة 
الصبغ الموجود وتعديل السطح والمستوى وإعادة الصباغة حسب المطلوب 
وتعديـــل أي شـــروخ موجـــودة ووضـــع عوازل ماء حســـب المطلـــوب وجميع 

األعمال الميكانيكية المرتبطة بتشغيل البركة حسب الوارد في الكتيبات.

رفعت رئيس مجلس تنظيم مزاولة 
المهن الهندسية مريم جمعان أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى المقام 
السامي لملك الباد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وإلـــى  خليفـــة، 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
البـــاد  ملـــك  قرينـــة  وإلـــى  خليفـــة، 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  المعظـــم 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
بمناســـبة الذكرى الحادية والعشرين 

لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.
وأعربـــت جمعـــان عن عظيـــم الفخر 
واالعتزاز بما تحقق للمرأة البحرينية 
المجـــاالت  جميـــع  فـــي  تقـــدم  مـــن 
وإســـهاماتها اإليجابية في مسارات 
رئيســـة  وجهـــود  بقيـــادة  التنميـــة، 
صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 

الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفة لضمـــان التدابير 
التي تضمـــن تقدم المـــرأة في العهد 

الزاهر لجالة الملك المعظم.
منجـــزات  أن  جمعـــان  وأكـــدت 
ومبـــادرات المجلـــس األعلـــى للمرأة 
دفعـــت بالنهـــوض واالرتقـــاء بالمرأة 
البحرينية على المســـتويين المحلي 

والدولي.

إعادة تأهيل أم شعوم وعذاري في شهرين

جمعان: منجزات “األعلى للمرأة” 
دفعت باالرتقاء بالمرأة البحرينية

اســـتقبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، القبطان وليد العلوي مؤخرًا 
جميـــع أعضـــاء فريق الناقلـــة بالمطار )جميع موظفـــي قاعة الصقـــر الذهبي وموظفي 
المناوبـــات(، ممثـــاً بمديـــر أول مركـــز البحرين عـــادل عبداللطيف، وبحضـــور عدد من 

أعضاء اإلدارة التنفيذية بالناقلة.
وأثنـــى القبطـــان العلوي على دور فريق المطار في تمثيل الناقلة كأول نقطة للتواصل 
المباشـــر مـــع المســـافرين، وحث أعضـــاء الفريق على بـــذل قصارى جهودهـــم؛ لضمان 
حصـــول العماء علـــى أفضل الخدمات وأعلى مســـتويات الضيافـــة لتحقيق رغباتهم 
المختلفـــة.  كمـــا ألقـــى القبطان العلـــوي الضوء علـــى التحديات التي تواجـــه الصناعة 
فـــي فتـــرة ما بعـــد الجائحـــة، ودعا الفريـــق لمواجهة تلـــك التحديات بمواصلـــة أدائهم 
االســـتثنائي الـــذي أدى إلـــى وصول الناقلـــة إلى مرتبة الخمس نجـــوم التي تحظى بها 

بين نظيراتها من الناقات في المنطقة.
من جانبه، أثنى عبداللطيف على سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها اإلدارة التنفيذية 
للناقلة، وحرصها الدائم على اللقاء الدوري بأفراد عائلة الناقلة، والتي تشـــمل مختلف 
موظفي الناقلة الوطنية على اختاف وظائفهم؛ ووعد باستمرار عملية التطوير التي 
بدأهـــا أعضـــاء الفريـــق؛ لضمان أن تكون جميـــع العمليات األرضيـــة بالمطار وفق أعلى 
معاييـــر الجودة واالعتمادية. يذكـــر أن اإلدارة التنفيذية لطيران الخليج تحرص على 
متابعة واالســـتماع لجميع ما يختص بشـــؤون موظفي الناقلة الوطنية، باإلضافة إلى 
حرصهـــا علـــى تطوير موظفيها لارتقـــاء بكفاءاتهم بما يصب فـــي مصلحتهم بصورة 

خاصة، ومصلحة طيران الخليج بشكل أشمل.

جهـود مضـاعفــة لطيــران الخليــج 
لضمـان أعلـى مستـويـات الضيافـة

تعزيز ثقافة التدريب بقطاع التمويل واالستثمار

“األهلي المتحد” و“قدوة” يختتمان 
الدورة الرابعة من برنامجهما التدريبي

احتفل البنك األهلـــي المتحد وقدوة باختتام الدورة 
الرابعـــة من برنامج قـــدوة التدريبي. وركـــز البرنامج 
هذا العام على الفرص المميزة التي يوفرها القطاعان 

المالي واالستثماري في المملكة.
الشـــريك  هـــو  المتحـــد  األهلـــي  البنـــك  أن  يذكـــر 
االســـتراتيجي لبرنامج قدوة منذ انطاقته في العام 
2018. ويقدم البنك مختلف أشـــكال الدعم للبرنامج، 
وهو ما يأتي انعكاًســـا للتوافـــق بين أهداف البرنامج 
ومبـــادرات المســـؤولية االجتماعيـــة التـــي يؤمـــن بها 

البنك األهلي المتحد.
ويركـــز برنامـــج قـــدوة علـــى تعزيـــز ثقافـــة التدريب 
فـــي قطـــاع التمويل واالســـتثمار فـــي المملكة، وذلك 
مـــن خـــال الجمع بيـــن المدربيـــن مـــن ذوي الخبرات 
المتميـــزة، والمتدربيـــن من أجل صقـــل مهاراتهم في 
مجـــال العمل ورفع مســـتواهم األكاديمـــي. ويتضمن 
البرنامـــج دورات لتنميـــة مهارات التوجيه واإلرشـــاد 
لـــدى المدربين، وأخـــرى لتعزيز المهارات الشـــخصية 

عند المتدربين.
ونجحـــت جمعيـــة المحللين المالييـــن المعتمدين في 

البحرين لغاية اآلن في تقديم 4 دورات من البرنامج 
فـــي المملكة، كما قامت بطرحه فـــي المملكة العربية 
العالـــم.  مـــن  أخـــرى  وأنحـــاء  والكويـــت  الســـعودية 
وحققـــت العاقات بيـــن المدربين والمتدربين نســـبة 
نجـــاح تزيـــد عـــن 90 %، وذلـــك مـــن حيـــث تحقيـــق 
مـــن  البرنامـــج. واســـتفاد  مـــن  المنشـــودة  األهـــداف 
البرنامـــج أكثـــر مـــن 100 متـــدرب منـــذ انطاقته في 

المملكة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه 
للمجموعة – الخزينة واالستثمارات في البنك األهلي 
المتحـــد ديفيد أولون، بالبرنامج قائـــًا “يفتخر البنك 
األهلي المتحد بإســـهامه في تحقيق النمو المســـتدام 
فـــي المجـــال المصرفـــي وذلـــك عبـــر دعم المبـــادرات 
التي تســـاعد الشـــباب العاملين في هـــذا القطاع على 
تنمية مهاراتهم وخبراتهم. تكللت شـــراكتنا مع قدوة 
بنجاحـــات متعـــددة، وكان لجهودهم أثرهـــا الواضح 
في رفع مستوى الكفاءات الشابة في القطاع المالي. 
هـــؤالء الشـــباب ســـيكونون عجلـــة النمو المســـتقبلي 
واالســـتدامة في القطاع المالي. تم اختيار المدربين 

ومعرفتهـــم  المتميـــزة  وخبراتهـــم  لكفاءتهـــم  نظـــًرا 
بأفضل الممارســـات العالمية، وساهموا كثيًرا في رفع 

مستوى التنافسية في القطاع المصرفي”.
مـــن جهتها، عّبرت رئيســـة مجلـــس اإلدارة في قدوة 
وعضـــو مجلس اإلدارة في جمعية المحللين الماليين 
المعتمديـــن فـــي البحرين نورهان الظن عن ســـعادتها 
بالقـــول “يســـرني للغايـــة أن أرى برنامـــج قـــدوة وهو 
يكتســـب المزيد من الزخم والنجاح في سنته الرابعة 
علـــى التوالـــي. مـــا زلنـــا مؤمنيـــن برســـالة البرنامـــج 
والتـــي يمكن اختزالهـــا في خدمة اآلخريـــن ليقوموا 
بخدمة غيرهم في سلســـلة مســـتمرة. ما زالت رسالة 
البرنامج تكتســـب المزيد مـــن االهتمام، ويمكن رؤية 
أثرهـــا اليوم بكل وضوح، لدرجـــة أن بعض المدربين 
هـــذا العـــام هم متدربون مـــن األعوام الســـابقة. وأود 
التعبيـــر عـــن بالغ شـــكرنا علـــى الدعم المســـتمر وغير 
المحدود مـــن البنك األهلي المتحد وباقي الشـــركاء، 
والذين وّفروا لنـــا عدًدا من أفضل كفاءاتهم اإلدارية 
كمدربيـــن في البرنامج. كما أقـــدر لهم إيمانهم الكبير 

بالكفاءات والطاقات المحلية”.
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“فاتيل” للضيافة تعلن استمرار التسجيل للعام الدراسي “2022 - 2023”

سيارات “GAC” تقدم التصميم المتقدم في موديل “ايمكو”

تقدم بكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية من فرنسا

تصل إلى البحرين العام المقبل.. سامي بوحسن:

أعلن المدير العام لكلية “فاتيل” للضيافة 
فـــي البحريـــن، الشـــيخ خالـــد بـــن خليفة 
آل خليفة، عن اســـتمرار التســـجيل للعام 
الدراســـي 2022 - 2023، مشـــيرًا إلى أن 
التخصص المطروح يتضمن بكالوريوس 

في إدارة الفنادق الدولية من فرنسا.
وأضاف أن البرنامج يتضمن نسبة كبيرة 

من الجانب العملي مما يجعله فريدًا من 
نوعـــه، حيث إن الطالب يقضي أســـبوعا 
دراســـيا وآخـــر عمليا حتـــى نهاية الفصل 
الدراســـي األول. أمـــا الفصـــل الدراســـي 
الثاني، فيكون في فترة التدريب العملي 
بالفنـــادق الدولية من فئـــة 4 نجوم وفئة 
5 نجـــوم الكائنـــة في مملكـــة البحرين أو 
خارجها، وهذا األمر يؤهلهم في ســـهولة 
العثور على وظائف بشـــكل أســـرع؛ نظرًا 
الكتسابهم خبرة تقارب السنتين وكسب 
الســـمعة في ذات المجال. كما سيكتسب 
الطالب لغـــة إضافية تعتبر أساســـية من 
ضمـــن البرنامـــج وهـــي اللغة الفرنســـية؛ 
األمر الذي ســـيتيح للطـــاب فرص عمل 

وتدريبا محليًا، وإقليميًا وعالميًا. 
فـــي  البكالوريـــوس  برنامـــج  أن  وذكـــر 
إدارة الفنادق الدولية، الُمسكن 
األوروبـــي  اإلطـــار  علـــى 
للمؤهات EQF، وُمســـند 
الوطنـــي  اإلطـــار  علـــى 
للمؤهـــات، الفتًا إلى 
 ”Vatel“ كليـــة  أن 
تقدمـــت هـــذا العام 

على تصنيف QS العالمي بحســـب المادة 
أو التخصـــص في برنامج إدارة الضيافة 
8 مراكـــز، حيـــث كان ترتيبهـــا فـــي العـــام 
الماضـــي التاســـع عشـــر، وفي هـــذا العام 
أصبحت تحتل المركز الحادي عشر على 
مســـتوى العالـــم مـــن أصـــل 150 جامعة، 
وعلـــى المســـتوى الفرنســـي تحتـــل كلية 

“Vatel” المركز األول.
ونـــوه إلى أن الكليـــة توفر نظاًما لســـداد 
الرســـوم الدراســـية علـــى شـــكل أقســـاط 
ميســـرة ومرنة للطلبة وأوليـــاء أمورهم، 
 5 أو   3 علـــى  الســـداد  باإلمـــكان  حيـــث 

دفعات لكل عام دراسي.

وفيمـــا يتعلق بطريقة التســـجيل، أوضح 
الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة أنه 
يتم ملء اســـتمارة التســـجيل من خال 
https:// للكليـــة:  اإللكترونـــي  الموقـــع 
www.vatel.bh/hotel-manage-
ment-school.  وقـــال إنـــه يمكـــن زيارة 
موقـــع الكليـــة الكائـــن بمنطقة الجســـرة، 
خلـــف مركـــز الجســـرة الحرفييـــن، خال 
أيام األســـبوع، من األحد إلـــى الخميس، 
مـــن الســـاعة 8:30 ص إلـــى 4:00 م، أو 
التواصل مع الكليـــة عبر أرقام التواصل، 
)17616061 - 3661115( أو عبـــر البريد 

.)admissions@vatel.bh( اإللكتروني

ســـتصل للبحرين مع بداية العام المقبل الموديل الجديد ”ايمكو“ 
من GAC، إحدى أكثر سيارات الدفع الرباعي جذًبا لألنظار والتي 
 LED تتميـــز بمقدمة متقدمـــة في التصميم، مع مصابيـــح أمامية
مبتكرة مقترنة بشبكة جذابة التصميم مع شعار الشركة الرائدة.

وأكـــد مديـــر العامـــة التجاريـــة بالتســـهيات للســـيارات الوكيـــل 
والمـــوزع الحصـــري لعامـــة GAC Motor الرائـــدة في مملكة 
البحريـــن ســـامي بوحســـن أن اإلطـــاق الدولـــي 
للتجارب في المنطقة ســـيكون في الســـعودية؛ 
نظرا لطبيعة الشوارع الطويلة في المسافات 
هنـــاك والحـــرارة والتضاريس األخـــرى لمدة 
طويلة مع حضور مهندســـين الشركة أيًضا، 
لتجربـــة الســـيارة ومدى جودتهـــا وتحملها 

قبل إطاقها في األسواق الخليجية.
وصرح لـ “الباد االقتصادي”: من المؤمل 
أن تدخـــل الســـيارة الجديـــدة معارضنا 
مـــع بداية العـــام المقبـــل 2023، وتأتي 
Emkoo مصممـــة علـــى أســـاس منصة 
GAC’s Global Platform Modu-“

lar Architecture”. يأتي الطراز األساســـي قياســـًيا مع محرك بنزين توربو 
ســـعة 1.5 لتـــر ينتج 177 حصاًنا و270 نيوتن متـــر من عزم الدوران مقترًنا 
بناقل حركة مزدوج القابض بســـبع ســـرعات، وبالطبع مع التصميم الخاب 
للخارجيـــة“. الســـيارة الجديـــدة تقـــدم فصل جديـــد من التصميـــم وتتصدر 
المجموعـــة مجموعـــة نقل الحركـــة الهجينة التي تجمع بيـــن محرك رباعي 
األســـطوانات بســـعة 2.0 لتر بقـــوة 140 حصانا و180 نيوتن متـــر جنًبا إلى 

جنب مع محرك كهربائي، ما ينتج عنه 238 حصانا كمجموع.

علي الفردان

مريم جمعان

طارق البحار

الشيخ خالد بن خليفة

سامي بوحسن



المحرر االقتصادي

ال يخفى على أحد األهمية الكبيرة التي توليها مملكة البحرين للمرأة بصفتها 
عنصــًرا فاعــاً في الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعية المحــرر االقتصادي في 
مملكــة البحريــن، فمنــذ أن بــدأت البحريــن ريادتهــا فــي تمكيــن المــرأة علــى 
مستوى التعليم من خال منحها الحق في الحصول على التعليم في بدايات 
مبكرة لتتصدر بذلك دول المنطقة، سطرت المملكة مبادرات يشار لها بالبنان 

في المحافل الدولية.

ومـــع مرور واحد وعشـــرين عاًما على 
صدور األمر الملكي السامي بتأسيس 
المجلس األعلى للمرأة بقيادة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنت 
العاهـــل  قرينـــة  خليفـــة  آل  إبراهيـــم 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  المعظـــم 
للمـــرأة، تؤكد المملكة اســـتمرارها في 
إيالء المـــرأة األهمية التي تســـتحقها 

كشريك في نهضة التنمية. 
وتتحقق التنمية المستدامة وانخراط 
بمـــا فيهـــن  مختلـــف األطـــراف فيهـــا 
المـــرأة، بتكامل الجهـــود بين مختلف 
األطراف، ولذلك فإن تجربة البحرين 
فـــي هـــذا الســـياق ســـجلت انســـجاًما 
ـــا بيـــن مختلـــف القطاعـــات التـــي  تامًّ

مّكن المـــرأة من الوصول إلى مختلف 
جدارتهـــا،  وإثبـــات  الحيـــاة  مفاصـــل 
حيـــث عمـــل المجلـــس األعلـــى للمرأة 
على تنفيـــذ مبادراته في بيئة محفزة 
ومؤسســـات وطنيـــة لـــم تدخـــر جهًدا 
في دعم مســـيرة المجلس، وهنا نشير 
إلى صنـــدوق العمل “تمكين” في دعم 
المـــرأة في المســـاهمة في دعـــم النمو 

االقتصادي في المملكة.
جهـــود  دعـــم  فـــي  “تمكيـــن”  تجربـــة 
المجلس األعلى للمرأة شكلت نسيًجا 
متكامـــالً وّفـــر أرضيـــة خصبـــة لتطور 
أطلقـــت  حيـــث  النســـائية،  الطاقـــات 
أكثر مـــن 8 مبادرات لدعم احتياجات 
المـــرأة، إضافـــة إلى تولـــي 40 % من 

المناصـــب القياديـــة اإلداريـــة من قبل 
المرأة، وطرح حوافز وترقيات للمرأة 
العاملـــة في العام الماضي بنســـبة 53 

.%
واألرقام التي حققتها تمكين في دعم 

المـــرأة دليل آخـــر لما لهذه المؤسســـة 
االقتصادية الوطنية التي تعتبر ضمن 
عصب النشاط االقتصادي في مملكة 

البحرين، من أهمية متزايدة. 
فعلى صعيد برامج دعم المؤسســـات 

من تمكين، تم دعم 24 ألف مؤسســـة 
مملوكـــة أو تســـاهم فيهـــا المـــرأة مـــن 
خالل المحافظ المالية لدعم مشاركة 
األعمـــال،  ريـــادة  فـــي مجـــال  المـــرأة 
إضافة إلى دعم مبادرة امتياز الشرف 

لرائدة األعمال البحرينية الشابة وهي 
إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس 
األعلى للمرأة لدعم الكفاءات الشـــابة 

في مجال ريادة األعمال.
تحصـــد  أن  المســـتغرب  غيـــر  ومـــن 
“تمكين” جائزة مبادرات دعم النســـاء 
والشباب لعام 2022 من قبل مؤسسة 
 ،Global Business Outlook
وذلـــك تتويًجـــا للجهـــود المبذولة من 
العمـــل  ســـنوات  “تمكين”خـــالل  قبـــل 
الماضيـــة، والتي تهـــدف إلى النهوض 
بالمرأة البحرينية في شتى المجاالت 
المختلفـــة،  والرياديـــة  االقتصاديـــة 
إضافـــة إلـــى تعزيـــز دور الشـــباب في 
ســـوق العمل عبر تزويدهم بالخبرات 

الالزمة 
ويؤكـــد التكريـــم مـــن قبل المؤسســـة 
البريطانيـــة المتخصصة لما لـ “تمكين” 
دعـــم  فـــي  وحيـــوي  مهـــم  دور  مـــن 
المشـــروعات االقتصاديـــة، خصوًصـــا 
التي تتبناها المرأة البحرينية، وإكمال 
مملكـــة  تقدمهـــا  التـــي  الدعـــم  حلقـــة 

البحرين للمرأة في جميع المجاالت.

“تمكيــن” ومبادراتهــا المشرفــة فــي دعـم المــرأة

10.2
مليون دينار

تنافســـت 3 شـــركات فـــي جلســـة 
مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
أمس على مناقصة لوزارة األشغال 
لتطويـــر تقاطـــع الجســـرة )تطوير 
المدينـــة  إلـــى  المؤديـــة  المداخـــل 
الشـــمالية ضمن الحزمـــة الرابعة(، 
وكان أقـــل عطاء لمجموعة حجي 
حســـن بقيمة 10.16 مليون دينار، 
فـــي حيـــن بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 13 

مليون دينار.
المناقصـــة،  وصـــف  وبحســـب 
يشـــمل نطاق العمل تطوير تقاطع 
الجســـرة مـــن خـــالل توفير جســـر 
بجهـــة  متـــرا   466 بطـــول  علـــوي 
اليســـار مـــن شـــارع الجنبيـــة إلـــى 
شارع الشـــيخ عيســـى بن سلمان، 
حيـــث يتضمن تركيب واســـتبدال 
الحواجز الموجودة على 5 جسور.
علـــى  شـــركات   7 تنافســـت  كمـــا 
مناقصـــة لوزارة شـــؤون البلديات 
والزراعة لتوفير أيدي عاملة لهيئة 
رعايـــة شـــؤون الخيل، تـــم تعليق 
عطـــاء أحـــد الشـــركات، وكان أقل 
عطـــاء لشـــركة عبدالعزيـــز الســـيد 
)اســـكون(  والمقـــاوالت  للتجـــارة 
بنحـــو 204.8 ألف دينار، في حين 
بلغ أكبرها قرابة 365.8 ألف دينار، 
ويشـــتمل نطاق العمل على توفير 
أيـــدي عاملة مدربة ومؤهلة لهيئة 
رعاية شـــؤون الخيـــل، ويبلغ عدد 
 20 المطلـــوب  المؤهليـــن  العمـــال 

عاماًل.
مناقصـــات   5 فتـــح  إجمـــااًل  وتـــم 
تابعة لـ 5 جهات حكومية بإجمالي 
17 عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم تعليـــق 
عطاءين تابعين لمناقصتين. وبلغ 
مجمـــوع أقل العطـــاءات المقدمة 

نحو 10.6 مليون دينار.

وفتـــح المجلـــس مناقصـــة لمركـــز 
نظـــام  لصيانـــة  الثقافـــي  عيســـى 
الجفيـــر،  فـــي  بالمركـــز  الحريـــق 
تقدمـــت إليهـــا شـــركة وحيدة هي 

شـــركة خدمات الخليج بقيمة 55 
لمجلـــس  ومناقصـــة  دينـــار،  ألـــف 
الشورى لتنفيذ مشروع الكاميرات 
األمنية لمجلسي الشورى والنواب 

تـــم  شـــركات،   5 عليهـــا  تنافســـت 
تعليق عطاء أحد الشركات، وكان 
 )Security1( أقـــل عطـــاء لشـــركة

بقيمة 93.5 ألف دينار.

وفتـــح المجلـــس مناقصة لشـــركة 
لتوفيـــر منصـــة  للبتـــرول  تطويـــر 
إليهـــا  تقدمـــت  “أديبـــك”،  لمؤتمـــر 
 )Red Scarf( شـــركة وحيدة هـــي

ووفـــق  دينـــار،  ألـــف   57.4 بنحـــو 
وصـــف المناقصـــة، فـــإن “تطويـــر” 
لجنـــاح  تصميـــم  إلـــى  بحاجـــة 
المعرض مـــع الفتة عالمة تجارية 
معلقة لتصميـــم متطور وإبداعي، 
ما يجعلها واحدة من أكبر شركات 
النفـــط الوطنية فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجي فـــي المعرض، 
ويكون استخدام أحدث التقنيات 
والتـــي  الجنـــاح  داخـــل  العاليـــة 
يمكـــن أن تكـــون ذكاء اصطناعًيـــا 
أو صـــورة ثالثيـــة األبعاد أو شـــيًئا 
فريـــًدا من نوعه وملفت للنظر من 

خالل اتفاقية لمدة عام واحد.

لتطوير تقاطع الجسرة ضمـن المرحلـة الرابعـة
توفير أيد عاملة لهيئة رعاية شؤون الخيل بـ 204.8 ألف دينار

business@albiladpress.com 18

اعداد: أمل الحامد

ــدات ــزايـ ــمـ والـ ــات  ــص ــاق ــن ــم ال ــس  ــل ــج م بــجــلــســة  عـــطـــاء   17 ــح  ــت ف
جسر علوي بطول 466 متراً من شارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان
والــنــواب الــشــورى  لمجلسي  أمنية  كاميرات  لتوفير  ديــنــار  ــف  أل  93.5

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

الثالثاء 23 أغسطس 2022 - 25 محرم 1444 - العدد 5061

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصةاسم الجهة

تطوير تقاطع الجسرة )تطوير المداخل المؤدية               وزارة األشغال
3HAJI HASSAN GROUP10,160,000إلى المدينة الشمالية - الحزمة الرابعة(

وزارة شؤون 
Abdulaziz alsayed traing                   7توفير أيدي عاملة لهيئة رعاية شؤون الخيلالبلديات والزراعة

and cotracting204,820

مركز عيسى 
1Gulf services co55,000صيانة نظام الحريق بالمركز الثقافي

تنفيذ مشروع الكاميرات األمنية                              مجلس الشورى
5Security193,500لمجلسي الشورى والنواب

1Red Scarf57,423.41توفير منصة لمؤتمر أديبكتطوير للبترول
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هدوء نسبي لحركة تداول األسهم بـ “بورصة البحرين” في أغسطس
حاجة إلدراج أسهم شركات جديدة بالبورصة.. معين:

أسامة  االستثماري  المستشار  ^رأى 
ــدوًءا  هـ يشهد  أغــســطــس  شــهــر  أن  معين 
لما سيكون  البورصة وقراءة  نسبًيا ألداء 
عليه النصف الثاني من العام، عازًيا ذلك أن 
هذا الشهر سنوًيا يأتي بعد إعالن النتائج 

لــلــشــركــات  األول  لــلــنــصــف  ــيــة  ــمــال ال
والبنوك المدرجة بالبورصة، كما 

أنــه يعتبر فــي وســط اإلجــازة 
الصيفية.

برنامج  في  معين  وأوضــح 
صحيفة “البالد” األسبوعي 
“البحرين في أرقام”، الذي 

ــد من  ــوم أحـ يــبــث كــل يـ
ــة  ــ ــاعــ ــ ــ ق

الـــتـــداول فــي بــورصــة الــبــحــريــن، أنـــه بــدأ 
من  الثاني  النصف  حالًيا سيناريو صناعة 
الثالث،  بالربع  بهدوء  يبدأ  والــذي  الــعــام، 
ارتفاعات  بين  تضارًبا  البورصة  تشهد  إذ 
األسهم  الكثير من  أن  مبيًنا  وانخفاضات، 
ــعــام وتــكــون  الــتــي يــعــول عليها خـــالل ال
جــيــد ووزعـــت  مــرتــفــعــة بشكل 
حــالــًيــا  تــشــهــد  إذ  أربـــــاحـــــا، 
انـــخـــفـــاًضـــا بــعــض الـــشـــيء، 
ــاظ  ــفـ ــتـ ــبـــب احـ ــسـ وذلــــــــك بـ

المستثمرين بها.
من  الــعــديــد  أن  وأضـــــاف 
األسهم تعتبر ذات سيولة، 
ارتــفــاعــاتــهــا أو  لكن حــركــة 
ــا  ــهـ ــاتـ ــاضـ ــفـ ــخـ انـ
بــــطــــيــــئــــة 
وتــشــهــد 
ــا  ــًي حــال
حركة 

ــا إلـــى وجـــود تــبــديــل للواقع  ــراء، الفــًت شــ
الموجود خالل النصف األول إلى أن يتم 
الربع  الثاني خالل  النصف  وضع سيناريو 

الثالث.
خالل  المدرجة  الشركات  أن  معين  وبين 
حققت  الــجــاري  الــعــام  مــن  األول  النصف 
دينار،  مليون   715 تتجاوز  أربــاح  صافي 
ــاءت هــذه األربـــاح مــن بعض األسهم  وجـ
أن  إلى  التي تحركت بشكل جيد، مشيًرا 
الشركات  أسهم  يتداولون  المستثمرين 
القوية مثل شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، 
البنك األهلي المتحد، مجموعة جي اف 

اتش المالية، التي تعتبر أسهمها قوية من 
فئة األربع والخمس نجوم، والتي حققت 

أرباًحا جيدة.
نسبة تحقيق  لــدى مقارنة  أنــه  إلــى  ولفت 
أرباح الشركات فإنها أعلى بكثير من نسبة 

تحقيق أرباح أسهمها في البورصة.
ورأى معين أن هنالك حاجة إلدراج أسهم 
شـــركـــات جـــديـــدة فـــي الـــبـــورصـــة بــغــرض 

تحسين أدائها.
ووجه معين نصيحة للمستثمرين بضرورة 
يحدث  ما  ومعرفة  الشركات  أداء  قــراءة 

في البورصة حتى ال يتكبدوا الخسائر.

رأى الرئيس التنفيذي لشركة بوابة دلمون عبدهللا علي أن ارتفاع سعر الفائدة ينعكس 
ســلًبا علــى التــداوالت العقاريــة والقــروض عمومــا. وتوقــع علي في برنامــج صحيفة 
“البالد” األسبوعي “البحرين في أرقام” الذي يبث كل يوم أحد من قاعة التداول في 
بورصة البحرين، أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري حركة إيجابية في العقار 
السكني نتيجة لطرح وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني لمشاريع جديدة سمحت 
بالحصول على خدمة إســكانية لمن لم يكن يســتطيع الحصول عليها ســابًقا، إضافة 

إلى الطلبات اإلسكانية القائمة.

وركزت الفقرة األولى من برنامج صحيفة 
“البـــالد” األســـبوعي “البحرين فـــي أرقام” 
على انعكاســـات ارتفـــاع فوائد التمويالت 
علـــى الســـوق العقاريـــة، إذ تهتـــم مملكـــة 
البحريـــن بهـــذا القطـــاع كونـــه أحـــد أبـــرز 
المســـاهمين في الناتـــج المحلي اإلجمالي 
والذي بلغت نســـبة مســـاهمته خالل الربع 

األول من العام الجاري 4.03 %.

مخطط جاهز بالهملة

وأشـــار إلى أن الجريدة الرســـمية نشـــرت 
مؤخـــًرا اعتمـــاد تصنيـــف بعـــض المناطق 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  المصنفـــة  غيـــر 
إلـــى مخطـــط جاهـــز  باإلضافـــة  المملكـــة 
بمنطقة الهملـــة، أما المناطق التي صنفت، 
فهـــي بحاجـــة لفتـــرة لالنتقال مـــن مرحلة 
التصنيـــف إلى مرحلة التنفيذ والتقســـيم، 
الفًتـــا إلـــى أن تســـريع وتيـــرة التصنيـــف 
ســـيجعل المواكبة مشـــتركة ما بين وزارة 
اإلســـكان والتخطيط العمراني وســـيكون 
الخيـــار الســـكني هـــو األكثـــر تـــداوال فـــي 
المملكة بالنصف الثاني من العام الجاري.

لتأثيـــرات  قراءتـــه  ســـلبيوعن  انعـــكاس 
ارتفـــاع  بســـبب  العقاريـــة  االســـتثمارات 
الفوائـــد علـــى التمويـــالت البنكيـــة نتيجة 
للتضخـــم، وكيفيـــة إلقائهـــا بظاللهـــا علـــى 
اإلســـكانية  العقـــارات  فـــي  االســـتثمار 
واالســـتثمارية، أوضـــح علـــي أن ارتفـــاع 
التـــداوالت  الفائـــدة ينعكـــس ســـلًبا علـــى 
العقاريـــة والقـــروض عمومـــا ســـواء كانت 
قروضا شـــخصية أو قروضا لشراء سيارة 
أو قرض بناء، إال أن حصة تمويالت البناء 
والعقـــارات تســـتحوذ على الحصـــة األكبر 
بالســـوق؛ ولذا فإنه من الطبيعي أن ســـعر 
الفائدة يؤثر سلًبا، الفًتا إلى أن هنالك عدة 

أشـــخاص ممن تقدمـــوا للبنـــوك للحصول 
على وحدة ســـكنية ضمن برنامج الســـكن 
االجتماعي “مزايا” عزفوا عن الشـــراء بعد 
ارتفـــاع ســـعر الفائـــدة نتيجـــة لتأثير ذلك 
االرتفاع على تكاليف الشـــراء، متمنًيا من 
الجهات الرســـمية إعـــادة النظـــر في األمر 
واســـتثناء التمويالت اإلســـكانية من رفع 
نســـب الفوائـــد البنكية العالميـــة، وتحديد 
ســـقف محـــدد لنســـب الفائـــدة علـــى هـــذه 
التمويـــالت؛ حتى يتســـنى ألكبر شـــريحة 

من المواطنين االستفادة من التمويل. 

إنهاء الملف

وعـــن العقارات االســـتثمارية، بيـــن المدير 
العـــام للشـــركة بأن هنالـــك توجها حكوميا 
بالتعـــاون  اإلســـكاني  الملـــف  إلنهـــاء 
مـــع القطـــاع الخـــاص؛ لـــذا فـــإن التوجـــه 
فـــي الســـوق العقاريـــة شـــبه موحـــد إلـــى 
العقارات الســـكنية، لتلبية الطلبات الملحة 

للمواطنين. 
وعـــن انعكاســـات برامـــج وزارة اإلســـكان 
والتخطيـــط العمرانـــي علـــى أداء الســـوق 
العقاريـــة، توقـــع علـــي أن تشـــهد الســـوق 
العقارية انتعاًشا في الفترة المقبلة، حيث 
إن البرامـــج الجديدة للوزارة قلصت فترة 
انتظار أصحاب الطلبات اإلسكانية بشكل 
ملحـــوظ، كمـــا أن ســـرعة الحصـــول علـــى 
الموافقـــات بعـــد تقديـــم الطلب يعـــد نقلة 
نوعية في إجراءات الوزارة والتي تصب 
فـــي دعم هـــذه البرامـــج الجديـــدة، والذي 
ســـينعكس بصـــورة إيجابية على الســـوق، 
حيـــث إن الوزارة توســـعت فـــي الخدمات 
علـــى  إجراءاتهـــا  وتطـــورت  المقدمـــة 
الـــدول األخرى، وأكد أن مشـــروع البرامج 
الجديدة إيجابي لكونه شـــمل جميع فئات 

المجتمع وجميع أنواع العقارات السكنية. 

التغييرات اإليجابية

وبخصوص شكوى عدد كبير من أصحاب 
مكاتب العقارات حول إجراءات ترخيص 
المخططـــات العقاريـــة الجديـــدة، أوضـــح 
لمخططـــات  تصنيفـــات  هنالـــك  أن  علـــي 
عقارية كانت قيد الدراســـة لعدة سنوات، 
الفًتـــا إلى أن تأخير تصنيـــف المخططات 
العقاريـــة يؤثر ســـلًبا على حركـــة التداول 

في السوق العقارية عموما.
وأشـــاد بالمتغيرات اإليجابية في تصنيف 
المخططـــات العقارية فـــي اآلونة األخيرة 
والتحـــول الرقمـــي عبـــر منصـــة تخطيط، 
حيـــث سيســـاهم ذلك فـــي تســـريع وتيرة 

انجاز المعامالت العقارية. 
وبيـــن أن هذه التغييـــرات كبيرة وأنجزت 
في فترة قصيرة، معرًبا عن أمله بتواصل 
المخططـــات  واعتمـــاد  المتغيـــرات  هـــذه 
والتـــي ســـتنعكس على تصحيح األســـعار 
بالســـوق العقاريـــة ممـــا ســـينعكس أيضـــا 
باإليجـــاب علـــى وزارة اإلســـكان وإنجـــاز 

المشاريع اإلسكانية، حيث استملكت 
الـــوزارة مؤخـــًرا مجموعـــة من 

علـــى  للحصـــول  العقـــارات 
التراخيـــص المطلوبـــة من 

الجهـــات الرســـمية ومـــن بينهـــا التخطيط 
االندمـــاج  بـــأن  علـــي  العمرانـــي، ورأى 

اإلســـكان  وزارة  بيـــن  األخيـــر 
ســـيؤدي  العمرانـــي  والتخطيـــط 
المخططـــات  إنجـــاز  ســـرعة  إلـــى 
بالتغييـــرات  مشـــيًدا  والمشـــاريع، 

الوزارية األخيرة.
للشركة  التنفيذي  الرئيس  وأوضح 

أن حجم العقارات المعروضة ال 
الطلبات  حجم  مع  يتناسب 

وأشــار  أنــواعــهــا،  بمختلف 
تــســريــع  أن  ــى  ــ إلـ عـــلـــي 

ــيـــف  ــنـ ــصـ وتــــــــيــــــــرة تـ
العقارية  المخططات 

وطرحها في السوق 
ســــــــيــــــــؤدي إلــــــى 
تــصــحــيــح أســـعـــار 

المناطق  بعض 
مستوى  عــلــى 

المملكة.

برامج اإلسكان الجديدة نقلة نوعية في الخدمات الحكومية
توقعات بحركة إيجابية بالقطاع العقاري بالنصف الثاني.. الرئيس التنفيذي لـ “بوابة دلمون”:
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أصـــدر محافظ مصـــرف البحرين المركزي رشـــيد 
المعـــراج، تعميمـــًا إلى البنوك والمؤسســـات المالية 
العاملـــة فـــي المملكـــة فيما يتعلـــق بمتطلبـــات األمن 
الســـيبراني بالتواصل مع العمالء وإرسال الروابط 
القابلة للنقر من خالل الرســـائل النصية 
التطبيقـــات  عبـــر  أو  القصيـــرة 
المختلفة، حيث تضمن التعميم 
اإلشـــارة إلى تعليمـــات جديدة 
المصـــرف  مســـاعي  ضمـــن 
لتعزيز أمـــن وحماية العمالء 
والحد مـــن عمليات التصيد 

االحتيالي.
وجـــاء فـــي التعميـــم أنـــه 
استشارة  إلى  “باإلشـــارة 
البحريـــن  مصـــرف 
  /  OG( المركـــزي 
203/ 2022( بتاريخ 23 
مايـــو 2022 وتعليقات 

بإصـــدار  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  يقـــوم  الصناعـــة، 
التعديالت علـــى متطلبات األمن الســـيبراني في الوحدات 
ذات الصلـــة مـــن دليل قواعـــد مصرف البحريـــن المركزي - 
المجلـــدات من 1 إلـــى 5 ، فيما يتعلق باســـتخدام  مجاالت 
البريـــد اإللكترونـــي وعناوين URL للتواصل مـــع العمالء”. 
وأكـــد التعميم أنه يجب تنفيـــذ المتطلبات المعدلة بالكامل 

في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2022. 
وجـــاء فـــي المتطلبـــات الجديـــدة أنـــه يجب أال يســـتخدم 
المرخـــص لهـــم نطـــاق بريد إلكترونـــي تابع لجهـــة خارجية 
للتواصـــل مـــع العمـــالء. ويجـــب أن تمتثل نطاقـــات البريد 
اإللكترونـــي مـــع المتطلبـــات المتعلقـــة بــــ SPF وDKIM و

 DMARC
وفيمـــا يتعلـــق بعناويـــن URL أو الروابـــط األخـــرى القابلـــة 
للنقـــر في االتصاالت مع العمـــالء، يجب على المرخص لهم 
االلتـــزام بعـــدد مـــن المتطلبـــات، ومنها الحد من اســـتخدام 
الروابـــط فـــي SMS أو خدمات الرســـائل  القصيرة األخرى 
مثـــل WhatsApp، في الرســـائل المرســـلة كنتيجة كإجراء 
وطلـــب من العميل مثـــل التي تتطلب إجراءات من العميل 
كروابـــط التحقـــق، وروابط الدفـــع للمعامالت التـــي يبدأها 
العميل وما إلـــى ذلك. كما تضمنت المتطلبات االمتناع عن 

استخدام روابط مختصرة في التواصل مع العمالء.
وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة تنفيذ المرخص 

للروابط  أكــثــر مــن اإلجــــراءات  أو  ــدًا  واحــ
الــمــرســلــة إلـــى الــعــمــالء 

ضمان  تشمل  والــتــي 
ــالء  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ تـ
تــعــلــيــمــات واضــحــة 
فـــــــي االتـــــــصـــــــاالت 
الروابط،  المرسلة مع 
وإشعار مسبق للعميل 
مــثــل إجـــــراء مــكــالــمــة 
هــاتــفــيــة مــعــه، وإبـــالغ 
العميل بما يفيد توقعه 
بــــاســــتــــالم رابــــــــط مــن 
واإلجـــراء  لــه،  المرخص 
اآلخر هو توفير تفاصيل 

مبلغ  مثل  المعاملة 
الــمــعــامــلــة واســم 
الـــــــتـــــــاجـــــــر فـــي 
المرسلة  الــرســالــة 

إلى العميل مع الرابط، واإلجراء الرابع استخدام إجراءات 
الحيوية  المقاييس  أو  المرور  كلمة  مثل  األخــرى  التحقق 

للمصادقة.
الــروابــط  بخصوص  التعليمات  وتضم 
إنشاء حمالت توعية للعمالء لتثقيف 
عــمــالئــهــم بــشــأن مــخــاطــر االحــتــيــال 
التي يتلقونها في  بالروابط  المتعلقة 
البريد  ورســائــل  القصيرة  الــرســائــل 
اإللـــكـــتـــرونـــي بــتــعــلــيــمــات واضــحــة 
للعمالء بأن المرخص لهم لن يرسلوا 
رسائل قابلة للنقر في الروابط في 
البريد  ورسائل  القصيرة  الرسائل 
القصيرة  والــرســائــل  اإللــكــتــرونــي 
ــومــات  األخــــــــرى لــطــلــب مــعــل
لم  مـــا  الــمــدفــوعــات  أو 
لطلب  نتيجة  تكن 
إجراء  أو  العميل 

معين.

الحد من استخدام روابط النقر المباشرة للبنوك عبر “SMS” و“الواتساب”
“المركزي” يصدر توجيهاً جديداً لمحاربة عمليات التصيد االحتيالي

 )ISIN BH0005539125( 1926 أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية اإلصدار رقم
من أذونات الخزانة الحكومية األســـبوعية التـــي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابًة عن 
حكومة مملكة البحرين. تبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ 
فــــي 24 أغســـطس 2022 وتنتهي في 23 نوفمبر 2022. كما بلغ معدل ســـعر الفائدة على هذه 
األذونات 3.79 % مقارنة بسعر الفائدة 3.83 % لإلصدار السابق بتاريخ 10 أغسطس 2022. 
وبلغ معدل ســـعر الخصم 99.052 %، وتم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 99.036 %، علمًا 
أنـــه تمـــت تغطيـــة اإلصدار بنســـبة 344 %. كما بلـــغ الرصيد القائـــم ألذونات الخزانـــة مع هذا 

اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار.

تغطية إصدارات أذونات خزانة حكومية بـ 70 مليون دينار

421 مليون دينار إجمالي الصادرات 
السلعيـة وطنيـة المنشـأ بيـوليـو

ً السعودية األولى بحجمها... وخالئط األلمنيوم أكثر السلع تصديرا

والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  أصـــدرت 
اإللكترونيـــة تقريرهـــا األولـــي إلحصـــاءات 
التجـــارة الخارجية لشـــهر يوليو مـــن العام 
2022، حيث يشـــتمل التقريـــر على بيانات 
عـــن الواردات والصادرات )وطنية المنشـــأ( 
وإعـــادة التصديـــر، باإلضافـــة إلـــى الميزان 

التجاري.
وذكر التقرير أنه خالل شهر يوليو الماضي، 
بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو 
468 مليـــون دينار مقابل 418 مليون دينار 
للشهر نفسه من العام السابق بنسبة ارتفاع 
21 %، ويمثـــل مجموع واردات أهم عشـــر 
دول مـــا نســـبته 68 % مـــن حجـــم إجمالي 
الـــواردات، أما الـــواردات من باقـــي الدول، 

فهي تمثل نسبة 32 %.
وبحســـب التقرير، تحتل البرازيـــل المرتبة 
األولـــى فـــي حجـــم الـــواردات التـــي بلغـــت 
71 مليـــون دينـــار، تليهـــا الصيـــن بقيمة 67 
مليـــون دينار، بينما تأتـــي اإلمارات العربية 
المتحـــدة فـــي المرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث 
حجـــم الـــواردات التـــي بلغـــت 40 مليـــون 

دينار.
ويعتبـــر خامـــات الحديـــد ومركزاتهـــا غيـــر 
مكتلـــة أكثـــر الســـلع اســـتيرادًا 88 مليـــون 
 22 ثانيـــًا  األلمنيـــوم  أوكســـيد  ثـــم  دينـــار، 
مليـــون دينـــار، ويليهما ســـبائك الذهب 15 

مليون دينار.
ومـــن جانب آخر، ارتفعـــت قيمة الصادرات 
وطنيـــة المنشـــأ بنســـبة 29 % حيث بلغت 
421 مليـــون دينار مقابل 327 مليون دينار 
للشـــهر نفســـه مـــن العـــام الســـابق، ويمثـــل 
مجموع صادرات أهم عشـــر دول ما نسبته 
79 % مـــن إجمالي حجـــم الصادرات، بينما 
مجمـــوع بقية الدول ال تتجاوز نســـبتها 21 

.%
واحتلت المملكة العـربية السعودية المرتبة 
األولـــى من حيث حجم الصـــادرات وطنية 
الـمنــــشأ الـبـالـغــــة 87 مليـــون دينـــار وتليهـــا 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة بقيمـــة 74 
مليـــون دينار، بينما تأتـــي اإلمارات العربية 
المتحـــدة فـــي المرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث 

حجم الصادرات البالغة 53 مليون دينار.

وعلـــى صعيـــد الصـــادرات وطنيـــة المنشـــأ 
حســـب الســـلع، خالئط من األلمنيوم الخام 
أكثر الســـلع تصديرًا خالل شـهــــر يوليو من 
 162 قيمتهـــا  بلغـــت  والتـــي   ،2022 العـــام 
مليـــون دينـــار، ويأتي فـــي المرتبـــة الثانية 
خامات حديد ومركزاتها مكتلة الذي بلغت 
قـيمته 89 مليون دينار وتليهما في المرتبة 
الثالثـــة أســـالك مـــن المنيـــوم غيـــر مخلوط 

والتي بلغت قيمتها 18 مليون دينار. 
التصديـــر، فقـــد  إعـــادة  أمـــا فيمـــا يخـــص 
انخفضـــت قيمة إعادة التصدير بنســـبة 18 
%، حيـــث بلغـــت )49 مليون دينـــار( مقابل 
60 مليـــون دينـــار للشـــهر نفســـه مـــن العـــام 
الســـابق، ويمثل مجموع أهم عشـــر دول ما 
تتجـــاوز نســـبته 88 % مـــن إجمالـــي حجم 
إعـــادة التصدير، أما بقية الـــدول، فنصيبها 
12 % فقـــط مـــن حجـــم إعـــادة التصديـــر، 
حيـــث تأتـــي المملكة المتحدة فـــي المرتبة 
األولـــى مـــن حيـــث حجـــم إعـــادة التصدير 
الذي بلغت قيــــمته 13 مليـــون دينار وتليها 

المملكة العربية السعودية بقيمة 11 مليون 
دينـــار، ومـــن ثـــم تأتـــي اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة فـــي المرتبة الثالثـــة والتي بلغت 

قيمة إعادة تصدير لها 10 ماليين دينار.
وتعتبـــر أجـــزاء لمحـــركات الطائـــرات أكثر 
الســـلع مـــن حيث إعـــادة التصديـــر، وبلغت 
قيمتهـــا 15 مليون دينـــار، تليها في المرتبة 
الثانية تركيبات ولوازم تستعمل للمركبات 
مـــن معـــادن والتـــي تصـــل قيمتهـــا إلـــى 3 
مالييـــن دينـــار، وتحتـــل ســـيارات الجيـــب 
المرتبـــة الثالثـــة من حيث إعـــادة التصدير، 

والتي بلغت قيمتها 2 مليون دينار.
أمـــا الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين 
الصـــادرات والـــواردات، فقـــد بلـــغ 2 مليون 
دينـــار مســـجالً فائضـــًا فـــي قيمـــة الميـــزان 
التجـــاري فـــي يوليو مـــن العـــام 2022 عما 
عليه في الشـــهر نفســـه مـــن العام الســـابق، 
فقـــد بلـــغ 31 مليـــون دينار، مســـجالً فائضًا 
فـــي قيمـــة الميـــزان التجاري، ممـــا أدى إلى 

انخفاضه بنسبة 106 %.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

22 أغسطس 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.075

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 0.476

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.48

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 0.468

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.138

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.375

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.161

السنة الرابعة عشرة - العدد 5061

الثالثاء
23 أغسطس 2022 - 25 محرم 1444  

علي الفردان

رشيد المعراج

ــول نــوفــمــبــر ــل ــح ــع الـــعـــمـــالء ب ــل مـ ــواصـ ــتـ ــي الـ ــرة فـ ــص ــت ــخ ــدام روابــــــط م ــخـ ــتـ ــع اسـ ــن م


