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صدر عـــن ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، قرار 
رقم )44( لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة استثمار 

األراضي الحكومية. 
وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى أنه أ- تنشـــأ لجنة تســـمى 
وعضويـــة  الحكوميـــة(،  األراضـــي  اســـتثمار  )لجنـــة 
ممثليـــن عـــن الجهـــات التالية، ويشـــار إليهـــا في هذا 
القـــرار بكلمة )اللجنة(: 1. الوكيل المســـاعد للمشـــاريع 
بمكتـــب رئيس مجلس الوزراء رئيًســـا 2. مدير إدارة 
شـــؤون األمالك الحكومية بـــوزارة المالية واالقتصاد 
الوطني نائًبا للرئيس 3. مدير إدارة المشاريع بمكتب 
رئيـــس مجلس الوزراء عضًوا 4. مدير إدارة الحماية 
فـــي اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني ممثـــالً عن وزارة 
الداخليـــة عضـــًوا 5. مديـــر إدارة المشـــاريع بـــوزارة 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي عضـــًوا 6. مديـــر إدارة 
سياســـة اإليـــرادات العامة بوزارة الماليـــة واالقتصاد 
الوطني عضًوا 7. مدير اإلدارة المركزية للمشـــتريات 

الحكوميـــة بوزارة المالية واالقتصـــاد الوطني عضًوا 
8. مديـــر إدارة المشـــاريع بـــوزارة شـــؤون البلديـــات 
والزراعـــة عضـــًوا 9. مديـــر إدارة تخطيـــط وتصميـــم 

عـــن  ممثـــل   .10 عضـــًوا  األشـــغال  بـــوزارة  الطـــرق 
وزارة شـــؤون مجلس الوزراء، يســـميه وزير شـــؤون 
مجلـــس الـــوزراء عضـــًوا 11. مديـــر إدارة التطويـــر 
العمراني بهيئـــة التخطيط والتطوير العمراني عضًوا 
الفـــرص االســـتثمارية  التنفيـــذي إلدارة  المديـــر   .12
المشـــتركة بمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة عضًوا 13. 
مديـــر إدارة العقـــارات الحكوميـــة بشـــركة البحريـــن 

لالستثمار العقاري )إدامة( عضًوا.
وجاء في المادة الثالث أنه للجنة في ســـبيل مباشرة 
اختصاصاتها المشـــار إليها في المادة الثانية من هذا 
القـــرار، التنســـيق مع الجهـــات الحكوميـــة المتصرفة 
لالســـتثمار  القابلـــة  الحكوميـــة  األراضـــي  لحصـــر 
بهـــذه  الخاصـــة  البيانـــات  جميـــع  علـــى  والحصـــول 
األراضـــي، والتأكـــد من حصـــول الجهـــات الحكومية 
المتصرفـــة على جميـــع الموافقات الالزمة الســـتثمار 
األراضـــي الحكومية، ووضع اســـتراتيجية الســـتثمار 

األراضي الحكومية.

إنشاء وتشكيل لجنة استثمار األراضي الحكومية
جدول زمني لطرحها في مزايدات بالتنسيق مع الجهات المتصرفة

بنا

العربـــي  االتحـــاد  رئيـــس  كشـــف 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  للتطـــوع 
حســـن  الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة 
هـــذا  الجائـــزة  أن  عـــن  بوهـــزاع 
العام ســـتكرم الكوادر العربية في 
الصفـــوف األمامية التي كانت لها 
إسهامات بارزة في التخفيف من 
تداعيـــات وآثـــار جائحـــة كورونـــا 
)كوفيد 19( على مســـتوى الوطن 

العربي.
وأكد بوهزاع في بيان له أن لجنة 
التقييم المختصة تســـلمت قائمة 
المرشـــحين للجائـــزة مـــن أعضاء 
فـــي  للتطـــوع  العربـــي  االتحـــاد 
الدول العربية، وســـيتم المفاضلة 
بينهـــم وفقـــًا لمعاييـــر محددة من 

اللجنة، الختيار أبرز الشـــخصيات 
هـــذه  علـــى  الضـــوء  وتســـليط 
وتقديمهـــم  المعطـــاءة  الكـــوادر 
كنمـــاذج مضيئة يجب أن تحتذى 

من الشباب.

تسلم قائمة المرشحين لجائزة 
سمو الشيخ عيسى بن علي من 

أعضاء “العربي للتطوع”
المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

)02(
)03(

40 دينارا مشاوير توصيل الطلبة... أصحاب الحافالت:

أسعار المواصالت ثابتة والعمالة غير النظامية منافس شرس
للمـــدارس  التوصيـــل  حافـــالت  أصحـــاب  يتأهـــب 
والجامعات الســـتقبال العام الدراســـي المقبل 2022 - 
2023 لمزاولة عملهم مجددًا بعد التوقف االضطراري 
عـــن خدمات توصيل الطلبة صباحًا وظهرًا، كما جرت 
العادة قبل جائحة كورونا التي اســـتمرت لمدة عامين 

بسبب تداعيات تأثير “كوفيد 19” .
وهـــذا العام ســـيكون الحـــال مختلفا عن األعـــوام الماضية، 
مما ســـنعش ذلـــك عدة قطاعات تأثرت إبـــان فترة الجائحة 
واســـتعدت حاليـــًا للعـــودة الدراســـية منهـــا قطـــاع توصيـــل 

بيـــع  ومكتبـــات  القرطاســـيات  محـــال  الطلبـــة، 
مســـتلزمات الدراســـة، محـــال الخياطـــة وبيع 

والقمصـــان  كاألحذيـــة  الجاهـــزة  المالبـــس 
عـــن  دراســـة  وال  الرياضيـــة،  والمالبـــس 
ُبعـــد هذا العـــام.  من جهته، قـــال منتظر 
العصفور ســـائق حافلة لتوصيل الطلبة، 

متوسط أسعار توصيل الطلبة ذهابا 
وإيابـــا يتـــراوح مـــن 20 ولغاية 40 
دينارا بحســـب المســـافة الجغرافية 

)06(من منطقة ألخرى.

عواصم ـ وكاالت

بعد تأكيد واشنطن تنفيذ ضربات في 
دير الزور شـــرقي ســـوريا، استهدفت 
للحـــرس  تابعـــة  مجموعـــات  مواقـــع 

الثوري اإليراني نفت طهران األمر.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجيـــة اإليرانيـــة ناصـــر كنعانـــي 
أمس “ليس لنا أي صلة بالمواقع التي 
اســـتهدفتها الواليـــات المتحـــدة فـــي 
ســـوريا”. إلى ذلـــك، وصـــف الضربات 
األميركية باالنتهاك للسيادة السورية، 

وســـالمة أراضيها، بحســـب مـــا نقلت 
فرانس برس.

أتـــى النفـــي بعـــد أن أعلـــن المتحـــدث 
للجيـــش  المركزيـــة  القيـــادة  باســـم 
األميركـــي )ســـنتكوم(، الكولونيل جو 
بوتشـــينو فـــي وقـــت ســـابق أمس أن 
الضربـــات فـــي محافظـــة ديـــر الزور، 
تحتيـــة  بنـــى  منشـــآت  “اســـتهدفت 
مرتبطـــة  مجموعـــات  تســـتخدمها 

بالحرس الثوري اإليراني”.

أميركا تعلن قصف مواقع لـ “الحرس الثوري”

)16(
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السنابس - تمكين

حصـــد صندوق العمـــل “تمكين” جائزة “جلوبـــال براند” 
العالميـــة في نســـختها لهذا العام ضمـــن فئة “أفضل 

هوية بصرية في القطاع العام”، حيث تأتي الجائزة 
الدوليـــة رفيعة المســـتوى؛ تقديًرا لجهـــود تمكين 
فـــي إعـــادة تصميـــم هويتهـــا اإلعالميـــة الجديدة 
التي تم إطالقها خالل المنتدى التشاوري السنوي 

مطلع هذا العام.
واختارت “جلوبال براند” العالمية التي 

تتخذ مـــن بريطانيا مقًرا لها “تمكين” 
من بين مجموعة مـــن أبرز الهيئات 
والمؤسســـات التـــي تتميـــز بهوية 
إعالمية فريدة، وذلك لما تعكســـه 

هويتها من التزام باالبتكار والجودة واإلبداع، وتعزيز نظم 
التنمية االقتصادية في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، أعرب المدير التنفيذي لالتصاالت 
التســـويقية ودعـــم العمالء في صنـــدوق العمل 
“تمكيـــن” عصـــام حمـــاد عـــن اعتـــزازه بحصول 
تمكيـــن على هذه الجائزة، وقال: “هذه الجائزة 
تأتـــي احتفاًء بالجهـــود التي بذلهـــا فريق عمل 
تمكيـــن ضمن خطة التحول التي شـــملت جميع 
المجاالت وذلك في إطار سعينا لتحقيق أثر 
أكبر على االقتصاد الوطني، حيث تمثل 
إعادة بنـــاء الهوية اإلعالمية تجســـيًدا 
لهذا التحول وتعبيًرا عن إستراتيجيتنا 
والتوجهـــات  والقيـــم  الجديـــدة، 

المستقبلية التي نلتزم بها”.

عقـــدت اللجنـــة العليـــا لــــ “درع البـــالد للمســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات” 
اجتماعها الخامس برئاســـة رئيس اللجنة حســـن إبراهيـــم كمال وأعضائها؛ 
لمناقشـــة نتائج مسارات تنفيذ خطط اللجان الفرعية للدرع، والتأكيد على 
تكثيف الجهود الســـتكمال اإلجراءات المتعلقة باســـتالم الطلبات قبل آخر 

موعد الستقبال الطلبات المصادف 30 أغسطس الجاري.

“عليا درع ^ للمسؤولية االجتماعية 
للشركات” تستعرض نتائج عمل لجانها

حيدر آباد ـ وكاالت

عـــن  هنديـــة  محكمـــة  أفرجـــت 
حـــزب  فـــي  وقيـــادي  برلمانـــي 
بعـــد  الحاكـــم،  جاناتـــا  بهاراتيـــا 
توقيف الشرطة له إثر تصريحات 
مســـيئة لإلســـالم والنبـــي األعظم 

محمد )ص(.
آبـــاد،  حيـــدر  مدينـــة  وشـــهدت 
احتجاجات منـــددة بقرار اإلفراج 
عنه بكفالة، الستكمال اإلجراءات 
والتحقيقات، واضطرت الشـــرطة 
لفـــرض حظر تجول بعد أن حاول 
بعض المحتجين التوجه إلى مقر 

إقامة النائب.

احتجاجات بالهند 
لإلفراج عن نائب 

أساء للنبي

)16(
)06(

)19(

ضمن فئة أفضل هوية بصرية بالقطاع العام

“تمكين” تحصد جائزة “جلوبال براند” العالمية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

سمو الشيخ عيسى بن علي 

محرر الشؤون المحلية

حسن عبدالرسول
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تلقـــى ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة وولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيتي شـــكر جوابيتين من رئيس جمهورية منغوليا الصديقة أوخنا خوريلســـوخ ، 
وذلـــك ردًا علـــى برقيتي التهنئة التي بعث بها جاللته وســـموه بمناســـبة ذكرى اليوم 

الوطني لجمهورية منغوليا.

بعـــث ملـــك البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية 
تهنئـــة إلى رئيس جمهورية االورغواي الشـــرقية الصديقة لويس البرتو ال كاليي بو، 
وذلك بمناســـبة ذكرى اســـتقالل بـــالده. أعرب جاللته في البرقيـــة عن أطيب تهانيه 
وتمنياتـــه لـــه بموفور الصحة والســـعادة ولشـــعب جمهوريــــة األوروغواي الشـــرقية 

الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة قرار رقم )42( لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم )1( لسنة 

2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، جاء فيه:

 المادة األولى
تحـــل عبارة )وزيـــر العمل( محـــل عبارة 
االجتماعيـــة(،  والتنميـــة  العمـــل  )وزيـــر 
الواردة في المادة األولى من القرار رقم 
)1( لســـنة 2018 بإعادة تشـــكيل مجلس 

الخدمة المدنية.

 المادة الثانية
ُيــــعمل بهذا القـــرار من تاريـــخ صدوره، 

وُيـنَشـر في الجريدة الرسمية.

البحرين تتلقى شكر رئيس منغوليا

الملك المعظم يهنئ األورغواي الشرقية

تعديل أحكام بإعادة تشكيل مجلس “الخدمة”

جدول زمني لطرحها في مزايدات بالتنسيق مع الجهات المتصرفة

إنشاء وتشكيل لجنة استثمار األراضي الحكومية
صـــدر عـــن  ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء  
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، قرار رقم )44( لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل 

لجنة استثمار األراضي الحكومية، جاء فيه:

المادة األولى:
أ- تنشـــأ لجنـــة تســـمى )لجنـــة اســـتثمار األراضـــي 
الحكومية(، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية، 

ويشار إليها في هذا القرار بكلمة )اللجنة(
رئيـــس  بمكتـــب  للمشـــاريع  المســـاعد  الوكيـــل   .1

مجلس الوزراء   رئيًسا 
2. مديـــر إدارة شـــئون األمـــالك الحكوميـــة بوزارة 

المالية واالقتصاد الوطني   نائًبا للرئيس
3. مديـــر إدارة المشـــاريع بمكتـــب رئيـــس مجلس 

الوزراء   عضًوا 
4. مديـــر إدارة الحماية فـــي اإلدارة العامة للدفاع 

المدني ممثالً عن وزارة الداخلية عضًوا 
5. مدير إدارة المشـــاريع بوزارة المالية واالقتصاد 

الوطني  عضًوا 
6. مديـــر إدارة سياســـة اإليـــرادات العامـــة بوزارة 

المالية واالقتصاد الوطني   عضًوا 
7. مديـــر اإلدارة المركزيـــة للمشـــتريات الحكومية 

بوزارة المالية واالقتصاد الوطني  عضًوا 
8. مديـــر إدارة المشـــاريع بـــوزارة شـــئون البلديات 

والزراعة   عضًوا 
9.  مديـــر إدارة تخطيـــط وتصميم الطـــرق بوزارة 

األشغال  عضًوا 
الـــوزراء،  10. ممثـــل عـــن وزارة شـــئون مجلـــس 

يسميه وزير شئون مجلس الوزراء   عضًوا 
11. مدير إدارة التطوير العمراني بهيئة التخطيط 

والتطوير العمراني  عضًوا 
12. المديـــر التنفيـــذي إلدارة الفرص االســـتثمارية 

المشتركة بمجلس التنمية االقتصادية  عضًوا 
بشـــركة  الحكوميـــة  العقـــارات  إدارة  مديـــر   .13

البحرين لالستثمار العقاري )إدامة(  عضًوا 
ب – يجوز للجنة وبحســـب الحاجة دعوة من تراه 
مناســـًبا لحضـــور اجتماعاتهـــا وذلـــك بعـــد موافقة 

الرئيس، دون أن يكون له صوٌت معدود.

المادة الثانية:
مع عدم اإلخالل بالقوانين والقرارات واختصاص 
الجهـــات ذات الصلة، تختص اللجنـــة بمتابعة آلية 

اســـتثمار األراضـــي الحكومية، ودراســـة النواحي 
الفنية والمالية والبيئية لطلبات الجهات المتصرفة 
علـــى  الحكوميـــة، وعرضهـــا  األراضـــي  باســـتثمار 
المنصـــة اإللكترونية المخصصة لذلك بالتزامن مع 

طرحها لالستثمار طبقا للقوانين واللوائح.

المادة الثالثة:
للجنـــة فـــي ســـبيل مباشـــرة اختصاصاتها المشـــار 
إليهـــا في المـــادة الثانية مـــن هذا القرار، ممارســـة 

المهام اآلتية:
1.   التنســـيق مـــع الجهـــات الحكوميـــة المتصرفـــة 
لالســـتثمار  القابلـــة  الحكوميـــة  األراضـــي  لحصـــر 
والحصـــول علـــى جميـــع البيانـــات الخاصـــة بهـــذه 

األراضي.
2. التأكد من حصول الجهات الحكومية المتصرفة 
علـــى جميع الموافقات الالزمة الســـتثمار األراضي 

الحكومية.
األراضـــي  الســـتثمار  اســـتراتيجية  وضـــع   .3

الحكومية.
4.   اعتماد جدول زمني لطرح األراضي الحكومية 
لالســـتثمار فـــي مزايـــدات بالتنســـيق مـــع الجهات 

الحكومية المتصرفة.
5. اإلشراف على تحديث منصة استثمار األراضي 

الحكومية.
6.   اإلشـــراف علـــى عمليـــة التنســـيق مـــع الجهـــة 

المتصرفة.
7.   متابعـــة عمليـــة طـــرح األراضـــي الحكوميـــة 

لالســـتثمار فـــي مزايدات عبر مجلـــس المناقصات 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق  والمزايـــدات 
المتصرفـــة، وعملية مراجعة العطاءات المســـتلمة 

وتقييمها.
8.   إعـــداد التقاريـــر الدوريـــة حـــول مســـتجدات 

استثمار األراضي الحكومية.

المادة الرابعة:
تقوم الجهات الحكومية المتصرفة بتزويد اللجنة 

بالتقارير التالية:
1. تقاريـــر دوريـــة خـــالل فتـــرة طـــرح المزايـــدات 
الســـتثمار األراضـــي الحكوميـــة، تضـــم التفاصيل 

التي تمكن اللجنة من إتمام مهامها.
2.   تقاريـــر ربـــع ســـنوية عـــن وضعيـــة العقـــارات 
الحكومية المطروحة لالســـتثمار وأية مستجدات 

بشأنها.

المادة الخامسة:
تعقـــد اللجنـــة اجتماعاتهـــا بنـــاًء علـــى دعـــوة مـــن 
رئيســـها، وال يكـــون انعقادها صحيًحـــا إال بحضور 
أغلبيـــة أعضائها على أن يكون مـــن بينهم الرئيس 

أو نائبه.
وتصـــدر اللجنـــة قراراتهـــا وتوصياتهـــا وتقاريرهـــا 
بأغلبيـــة أصـــوات الحاضرين، وفي حال التســـاوي 

يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع.

المادة السادسة:
تعيـــن اللجنـــة بقـــرار مـــن رئيســـها مقـــرًرا ألعمالها 
يتولى اإلعداد والتحضير الجتماعاتها والتنســـيق 
بيـــن أعضائهـــا، وتنفيـــذ مـــا تكلفـــه بـــه اللجنـــة من 

أعمال.

المادة السابعة:
ترفـــع اللجنة تقاريرها بصفة دوريـــة لوزير المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي متضمنـــًا بيانـــًا بســـير عملهـــا 
ومنجزاتها والمعوقات التي واجهتها والمقترحات 

المتعلقة باستثمار األراضي الحكومية.

المادة الثامنة:
علـــى المعنييـــن – كل فيمـــا يخصـــه - تنفيذ أحكام 

هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء

جاللة الملك المعظم

بنا

صــدر عــن ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم )43( لســنة 2022 بإنشــاء وتشكيل فريق 

العمل الوطني لمكافحة األمراض السارية، جاء فيه:

المادة األولى:
ُينشـــأ فريق ُيســـمى )فريق العمل الوطني 
لمكافحة األمراض الســـارية(، وُيشـــار إليه 

في هذا القرار بكلمة )الفريق(.

المادة الثانية:
الصحـــة،  وزيـــر  برئاســـة  الفريـــق  ُيشـــكل 

وعضوية ُكل من:
1 - وكيل وزارة الصحة  عضًوا.

2 - الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة 
الصحة  عضًوا.

3 - الوكيل المســـاعد للخدمـــات التعليمية 
بوزارة التربية والتعليم  عضًوا.

بـــوزارة شـــئون  4 - مديـــر إدارة األخبـــار 
اإلعالم   عضًوا.

5 - مدير إدارة الصحـــة الحيوانية بوزارة 
شئون البلديات والزراعة  عضًوا.

6 - مديـــر إدارة التفتيش بوزارة الصناعة 
والتجارة عضًوا.

7 - مديـــر إدارة المكتـــب اإلعالمـــي بمركز 

االتصال الوطني عضًوا.
بمراكـــز  الطبيـــة  الخدمـــات  رئيـــس   -  8

الرعاية الصحية األولية  عضًوا .  
الباطنيـــة  لألقســـام  األطبـــاء  رئيـــس   -  9

بالمستشفيات الحكومية  عضًوا.
المؤسســـات  تنظيـــم  قســـم  رئيـــس   -  10
الصحيـــة بالهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن 

والخدمات الصحية  عضًوا.
11 - رئيـــس وحـــدة مراقبـــة العـــدوى في 

الخدمات الطبية الملكية  عضًوا.
بمستشـــفى  األطبـــاء  رئيـــس  نائـــب   -  12

الملك حمد الجامعي  عضًوا.
معديـــة  أمـــراض  استشـــاري   -  13
بالمستشـــفيات الخاصـــة يختـــاره رئيـــس 

المجلس األعلى للصحة   عضًوا.
بـــإدارة  العالجيـــة  الشـــعبة  رئيـــس   -  14
الشئون الصحية بوزارة الداخلية  عضًوا.

األمـــراض  مكافحـــة  قســـم  رئيـــس   -  15
بوزارة الصحة  عضًوا.

المادة الثالثة:
يصـــدر بتســـمية أعضـــاء الفريق قـــرار من 
وزيـــر الصحـــة بعد التنســـيق مـــع الجهات 

ذات العالقة.
لـــه  اجتمـــاع  أول  فـــي  الفريـــق  ويختـــار 
نائًبـــا للرئيـــس مـــن بيـــن أعضائهـــا، يتولى 

اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

المادة الرابعة:
تكـــون مـــدة العضويـــة فـــي الفريـــق ثالث 
سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وإذا خـــال مكان أيٍّ من أعضاء الفريق أليِّ 
سبب من األسباب يحل محلُّه بذات األداة 
َمـــن يمثـــل ذات الجهـــة، وُيكمـــل العضـــو 

الجديد مدة سلفه. 

المادة الخامسة:
يختص الفريق بالمهام اآلتية:

1 - وضع وتحديث الخطة االســـتراتيجية 
الســـارية  األمـــراض  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
الدالئـــل  إلـــى  اســـتناًدا  دوريـــة  بصـــورة 
واالرشـــادات الصادرة مـــن منظمة الصحة 
العالميـــة والمنظمـــات الدوليـــة واإلقليمية 
ذات الصلة وعرضها على المجلس األعلى 

للصحة.

ووضـــع  التنفيذيـــة  الخطـــط  إعـــداد   -  2
البرامج واألنشطة المشتركة بين الجهات 

ذات العالقة.
البرامـــج واألنشـــطة  - اإلشـــراف علـــى   3
الموجهـــة  الســـارية  باألمـــراض  الخاصـــة 
لمكافحتهـــا، ومتابعة وتقييم تلك البرامج 

واألنشطة.
4 - وضع سياسات وبروتوكوالت التعامل 
األمثـــل مـــع األمراض الســـارية ســـواء من 

حيث الوقاية أو التشخيص أو العالج.
5 -  وضع دليل إرشـــادي لمتابعة المرضى 
باألمراض السارية والفئات األكثر خطورة 
منهـــم، وطرق الوقاية مـــن هذه األمراض، 
واالســـتخدام األمثـــل للعقاقيـــر المضـــادة 
للفيروسات المسببة لتلك األمراض، وذلك 
اســـتناًدا إلـــى الدالئـــل اإلرشـــادية لمنظمة 
الدوليـــة  والمنظمـــات  العالميـــة  الصحـــة 

واإلقليمية ذات الصلة.
انتشـــار األمـــراض  6 -  متابعـــة تطـــورات 
طريـــق  عـــن  وإقليميـــًا  عالميـــًا  الســـارية 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  مـــع  التواصـــل 
والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة.
7 -  إعداد وتجهيز المستندات والدراسات 
والدالئل اإلرشـــادية واإلحصاءات بصورة 

دورية.
8 -  تدعيـــم وســـائل البحوث والدراســـات 

الخاصة باألمراض السارية.
9 - رفـــع الوعـــي الصحـــي حـــول عوامـــل 
باألمـــراض  لإلصابـــة  المؤديـــة  الخطـــر 
الســـارية مـــن خـــالل وضع خطـــة إعالمية 
للتعريـــف بهذه األمـــراض وطـــرق انتقالها 

وكيفية الوقاية منها.

المادة السادسة:
يكـــون للفريق أمين ســـر يختـــاره الرئيس 
مـــن بيـــن موظفـــي وزارة الصحـــة، يتولى 
إعداد جداول أعمال االجتماعات وتدوين 
المحاضر وحفظ المســـتندات والسجالت 
الخاصـــة بالفريق، فضالً عن القيام بكل ما 
يكلفه به الفريق أو رئيسه من مهام أخرى 

في مجال عمله.

المادة السابعة:
أو  رئيســـه  مـــن  بدعـــوة  الفريـــق  يجتمـــع 
نائبـــه كل ثالثة أشـــهر على األقـــل، أو كلما 
دعت الحاجـــة لذلك، ويحدد فـــي الدعوة 
مـــكان االجتماع وُيرفـــق بها جدول أعمال 

االجتماع.
وال يكـــون االجتماع صحيًحـــا إال بحضور 

أغلبية أعضائهـــا، على أن يكون من بينهم 
الرئيس أو نائبه.

ويصـــدر الفريـــق قراراتـــه بأغلبية أصوات 
التســـاوي  وعنـــد  الحاضريـــن،  األعضـــاء 
ح الجانب الذي منه رئيس االجتماع. يرجَّ

 المادة الثامنة:
يرفـــع الرئيس إلى مجلـــس الوزراء تقارير 
دورية كل ثالثة أشـــهر عـــن أعمال الفريق 

وسير العمل بها.

 المادة التاسعة:
يـــراه  بمـــن  تســـتعين  أن  للفريـــق  يجـــوز 
مـــن ذوي الخبـــرة واالختصـــاص لحضـــور 
اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود 
فـــي قراراته، ويحـــل نائـــب الرئيس محل 

الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
ويجـــوز بقـــرار مـــن الرئيس تشـــكيل فرق 
التـــي  بالموضوعـــات  تختـــص  فرعيـــة 

يحددها. 

المادة العاشرة:
علـــى وزير الصحة والجهات المعنية – ُكل 
فيمـــا يخصـــه- تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القرار، 
وُيعمل بـــه من اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

برئاسة وزير الصحة وعضوية 15 آخرين ... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

إنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة األمراض السارية

تعددت مشــاركة المرأة في الحياة العامة الســيما مشــاركتها جنًبا إلى جنب الرجل منذ مطلع الثالثينات في االنتخابات 
البلدية حتى يومنا هذا إضافة إلى إسهاماتها العديدة والواضحة للعيان في شتى المجاالت.

“البـــالد” اآلراء بشـــأن  اســـتطلعت 
انتخـــاب المـــرأة للمجلـــس البلـــدي 
فـــي الحلقـــة الجديدة مـــن برنامج 
“مع أو ضد” عبر منصاتها الرقمية.
أهميـــة  الشـــروقي  حنـــان  أكـــدت 
وجود المرأة فـــي المجلس البلدي 

وفي كافة المجاالت واســـتحقاقها 
تبوؤ أعلى المناصب.

وشـــددت على أن “صاحبة الســـمو 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
إبراهيـــم آل خليفـــة، قرينـــة ملـــك 
البـــالد المعّظـــم رئيســـة المجلـــس 

األعلـــى للمـــرأة، حفظهـــا هللا تعـــد 
مثال أعلى لكل امرأة بحرينية”.

وأيدت شهد الزاكي انخراط المرأة 
فـــي العمـــل البلـــدي؛ كونهـــا نصـــف 
خدمتـــه  واجبهـــا  ومـــن  المجتمـــع 
لتكون جزءا مـــن حدث مهم جدًا. 

وأوضح ســـامر عبدهللا أنه “مع” و 
ال فـــرق بين المـــرأة والرجل. وأكد 
أن التعاون ما بين الطرفين يجعل 

المجتمع أكثر نجاحًا وإنتاجية.
إلـــى ذلـــك، قالـــت وجـــدان البنـــاء 
فـــي  المـــرأة ووجودهـــا  “انتخـــاب 

المجلـــس البلـــدي مهـــم جـــدًا؛ ألنها 
مـــن حيـــث  الرجـــل  عـــن  تختلـــف 

أفكارها ورؤيتها لألمور”.

في الحلقة الجديدة من برنامج “مع أو ضد” عبر منصات “^” الرقمية

سمو األميرة سبيكة مثل أعلى للمرأة البحرينية

سامر عبداللهوجدان البناء  شهد الزاكيحنان الشروقي
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تسلم قائمة المرشحين للجائزة من أعضاء االتحاد العربي للتطوع
بوهزاع: توجه سمو الشيخ عيسى بن علي لتكريم الكوادر العربية في الصفوف األمامية يعكس حسا مسؤوال

العربـــي  االتحـــاد  رئيـــس  كشـــف 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  للتطـــوع 
حســـن  الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة 
العـــام  هـــذا  الجائـــزة  أن  بوهـــزاع 
فـــي  العربيـــة  الكـــوادر  ســـتكرم 
الصفـــوف األمامية التـــي كانت لها 
إســـهامات بارزة في التخفيف من 
تداعيـــات وآثـــار جائحـــة كورونـــا 
)كوفيـــد 19( على مســـتوى الوطن 
العربـــي، وأوضـــح في بيـــان له أن 
اختيـــار هـــذه الكـــوادر يتـــم وفـــق 
آليـــة ومعايير موضوعية بالتعاون 
للتطـــوع  العربـــي  االتحـــاد  مـــع 
وذلـــك لترشـــيح أبرز الشـــخصيات 
الذيـــن قدمـــوا أروع المالحـــم في 
والحـــس  واإلخـــالص  التضحيـــة 
الوطنـــي العالـــي وتحمـــل األعبـــاء 
دون النظـــر إلـــى أي مـــردود مادي، 

خالل الجائحة.
وأكـــد بوهـــزاع أن لجنـــة التقييـــم 
قائمـــة  تســـلمت  المختصـــة 
المرشـــحين للجائـــزة مـــن أعضـــاء 
االتحاد العربي للتطوع في الدول 
العربية، وســـيتم المفاضلـــة بينهم 
وفقـــًا لمعايير محددة مـــن اللجنة، 
الختيار أبرز الشخصيات وتسليط 
الضـــوء على هذه الكوادر المعطاء 
وتقديمهـــم كنمـــاذج مضيئة يجب 

أن تحتذى من قبل الشباب.
الجائـــزة  “إن  بوهـــزاع  وقـــال 
تحـــرص في كل عام على توســـيع 
ســـواء  المكرميـــن  اختيـــار  دوائـــر 
األفـــراد أو المؤسســـات بما يســـهم 
فـــي نشـــر وترســـيخ ثقافـــة العمل 
التطوعـــي فـــي المجتمـــع وتحفيز 
الجهـــات  ومختلـــف  المتطوعيـــن 
فـــي  جهودهـــم  مواصلـــة  علـــى 
مجال العمل التطوعي واإلنســـاني 
بعزيمة وإصـــرار لتحقيق أهدافهم 

اإلنسانية النبيلة”.
وتابـــع “إلى جانب تكريـــم الكوادر 
الصفـــوف  فـــي  الماثلـــة  العربيـــة 
األماميـــة ســـيتم تكريـــم أصحـــاب 
الرائـــدة  التطوعيـــة  المشـــاريع 
الفائـــزة  التطوعيـــة  والجمعيـــات 
تطوعـــي  أداء  أفضـــل  بجائـــزة 
تقـــام  والتـــي  بفئتيهـــا  مؤسســـي 
ضمن فعاليات جائزة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن علي آل خليفـــة للعمل 

التطوعي”. 

تشـــجيع  أن  إلـــى  بوهـــزاع  ونـــوه 
علـــي  بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة ومســـاندته 
للمتطوعين ومبادراتهم التطوعية 

المتميـــزة التـــي لهـــا آثـــار إيجابية 
الحـــرص  يؤكـــد  المجتمـــع،  علـــى 
الكبير لســـموه فـــي توجيه طاقات 
ســـواًء  المعطـــاء  الكـــوادر  هـــذه 

البحريـــن  مملكـــة  مســـتوى  علـــى 
لمســـاندة  العربـــي؛  العالـــم  أو 
الجهـــود الحكومية وتعزيـــز الدور 
التكاملي مع الجهات الرسمية، من 
جانـــب، وتنمية قـــدرات ومواهب 
وإبداعـــات المتطوعين من جانب 
آخـــر، ونقل خبراتهم المختلفة إلى 
الفئات المستهدفة واالستفادة من 

مشاريعهم اإلبداعية.
منـــذ  الجائـــزة  أن  إلـــى  ولفـــت 
2011م،  العـــام  فـــي  انطالقتهـــا 
أسهمت في إبراز المكانة المرموقة 
لمملكـــة البحرين وتعزيـــز ريادتها، 
وتطويـــر عالقتها مع الشـــخصيات 
المؤثـــرة فـــي مختلـــف المجـــاالت 
اإلعالميـــة والتطوعيـــة واألهليـــة 
علـــى المســـتوى العربـــي، وكذلـــك 
النظـــام  ورقـــي  بريـــادة  التعريـــف 
بـــه مملكـــة  المدنـــي الـــذي تتمتـــع 

البحرين.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي 
للعمل التطوعي... عطاء متجدد

Û  الخامــس عشــر من ســبتمبر 2022م، العالــم العربي على موعد
مــع حــدث اســتثنائي بارز يســلط الضوء على نمــاذج تطوعية 
مشرفة من خالل تكريمها بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة للعمل التطوعي، والتي خصصها ســموه في دورتها 
الثانيــة عشــرة لتكريــم الكــوادر العربيــة العاملــة فــي الصفوف 
تقديــرًا  19(؛  )كوفيــد  كورونــا  لجائحــة  للتصــدي  األماميــة 
لعطــاءات هــذه النخبــة المتميــزة التــي بذلت الغالــي والنفيس 
وحققــت إنجــازات عظيمــة تحمــل فــي طياتهــا أســمى معاني 

اإلنسانية.
Û  هذه اللفتة الكريمة من ســمو الشــيخ عيســى بن علي، تجســد

لنــا صورة مــن صور التآخــي والتالحم المتأصلة فــي المجتمع 
البحرينــي، وهــذا النهــج اإلنســاني الفريــد الذي اتخذه ســموه، 
النبيلــة  أعمالهــم  وتكريــم  المتطوعيــن،  تقديــر  علــى  يرتكــز 
لتشــجيعهم علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد والعطــاء لتحقيــق 

النماء.
Û  وفي كل عام يحرص ســموه على تكريم العطاءات اإلنســانية

المخلصــة علــى كافــة األصعــدة المحليــة والعربيــة، مــن خالل 
هــذه الجائــزة التــي تتميــز برؤيــة متجــددة تتفاعل مــع الواقع 
وتستشــرف المســتقبل، والشــك أن اســتمرارها يبقــى صفحــة 
مشرقة في كتاب تاريخنا المعاصر الذي يولي العمل التطوعي 
أولوية، فجائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة للعمل 
التطوعــي، وبمــا تحمله مــن تقدير عاٍل وقيمــة معنوية كبيرة، 
تعيــد التأكيــد مــرة أخــرى علــى القيــم األصيلــة فــي المجتمــع، 
وتقدم البحرين للعالم كمنارة للعمل التطوعي، بقيادة صاحب 
الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة عاهل البالد المعظم 
حفظــه هللا ورعاه، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة حفظــه هللا 

ورعاه.
Û  وســتبقى الجائــزة بمــا بلغتــه مــن مكانــة عربيــة ســامية، ذخرًا

لألجيــال وشــاهدًا علــى وطــٍن نــذر إمكاناتــه للخيــر والعطــاء، 
ويتكــئ فــي كل ذلــك علــى إرٍث عظيــم مــن المبــادئ، ويتطلــع 

دومًا إلى ما فيه خير للبشرية جمعاء.
Û  فشــكرًا ســمو الشــيخ عيســى بن علــي علــى رعايتكــم الكريمة

والمتواصلة، شــكرًا على تقديركم الســامي للمتطوعين، شــكرًا 
علــى توجيهاتكــم الســديدة ورؤاكــم النَيرة.. لقــد كان لدعمكم 
الكريــم أثــره المقــدر والكبيــر والحافــز القــوي لنــا للعمــل بــكل 
طاقاتنا، واتخاذ التطوع نهجًا لخدمة اإلنسان وبناء األوطان.

Û  ،والشــكر موصــول لكوادرنــا العربيــة علــى جهودهــم المخلصة
وقصــص  بالعبــر  ناصعــًا  ســجاًل  الخالــدة  إنجازاتهــم  ســتبقى 
الفخــر والشــجاعة، بدفاعهــم عن مصالــح أوطانهــم، وعن قّيم 

اإلنسانية، في سبيل المحافظة على مكتسباتها وُرقيها.

khaulahalhajri@gmail.com

خولة الهاجري

حسن بوهزاع

وزارة الداخلية

ضمن حرص وتوجيهات محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفــة، لالرتقــاء بالــكادر الوظيفي، كّرم العميد عيســى ثامر الدوســري نائب محافظ 
المحافظــة الجنوبيــة عــددا مــن منتســبي المحافظة الجنوبية الســتكمالهم الســاعات 
التدريبيــة خــالل النصــف األول من عام 2022م، وذلك بحضور مريم عيســى المناعي 

مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمحافظة الجنوبية.

وأشـــاد نائب محافظ المحافظة الجنوبية 
بالجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل الموظفيـــن 
الســـتكمالهم عددا من الدورات التدريبية، 
والتـــي تهـــدف إلـــى تطوير قـــدرات الكادر 
الوظيفـــي ورفـــع المهـــارات الذاتيـــة فـــي 
مجال العمل، حيث كرم نائب المحافظ كال 
من الموظف عبدالرحمن راشـــد من وحدة 
والموظـــف  التنســـيقي،  المجلـــس  شـــئون 
محمـــد الكعبـــي مـــن وحدة االســـتعالمات 
والشـــكاوى، باإلضافة إلى الموظفة رجاء 

إبراهيم من إدارة المعلومات والمتابعة.
كما أكد نائب المحافظ، حرص ودعم سمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
علـــى تبنـــي مختلـــف البرامـــج التدريبيـــة 

والتي ترفع من كفـــاءة الموظفين وتطور 
قدراتهم، بما يساهم في االرتقاء بمستوى 
األداء وتســـيير العمـــل علـــى نحـــو فعـــال 

ومتميز.
من جهتهم، أعرب المكرمون من منتسبي 
المحافظـــة الجنوبيـــة عـــن بالـــغ شـــكرهم 
وتقديرهـــم لهـــذه اللفتـــة الكريمـــة، األمـــر 
الـــذي يؤكد مدى االهتمـــام والرعاية التي 
يوليها سمو محافظ المحافظة الجنوبية، 
فـــي دعـــم جميـــع الكـــوادر الوظيفيـــة في 
المحافظـــة الجنوبيـــة، األمـــر الـــذي شـــكل 
حافـــزا لهـــم علـــى بـــذل مزيـــد مـــن الجهد 

والعطاء.

حرًصا من سمو الشيخ خليفة بن علي لالرتقاء بجودة العمل

برامــج تدريبيــة لرفــع كفــاءة موظفــي “الجنوبيــــة”
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المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون البلديـــات 
والزراعـــة وائل المبارك في مكتبه 
بشـــؤون البلديات، سفير الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة لـــدى مملكة 

البحرين ستيفن بوندي.
وخالل اللقاء، أشـــاد وزير شؤون 
البلديـــات والزراعـــة بمـــا تشـــهده 
والتعـــاون  الصداقـــة  عالقـــات 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليات 
الصديقـــة  األمريكيـــة  المتحـــدة 
مـــن تقـــدم وتطـــور فـــي مختلـــف 
تعزيـــز  فـــي  ودورهـــا  المجـــاالت، 
البلديـــن  فـــي  التنمويـــة  الجهـــود 
وتحقيق أهدافهما المشـــتركة في 

النماء والتقدم.

واستعرض وزير شؤون البلديات 
والزراعـــة مـــع الســـفير األمريكـــي 
المشـــترك  التعـــاون  مجـــاالت 
الخبـــرات  تبـــادل  وإمكانيـــات 
فـــي ظـــل مـــا يتمتـــع بـــه البلـــدان 
الصديقان من إمكانات ومقومات 
متعـــددة الســـيما فـــي المجـــاالت 

البلدية والزراعية والتشجير .
من جهته، أعرب السفير األمريكي 
بعالقـــات  بـــالده  اعتـــزاز  عــــن 
الصداقـــة الوطيـــدة التـــي تربطها 
مع مملكة البحرين، مؤكدا تطلعه 
إلـــى مواصلـــة تحقيـــق المزيد من 
التقـــدم علـــى مختلـــف مســـارات 

التعاون بين البلدين.

المؤسســـة  رئيـــس  اســـتقبل 
الوطنية لحقوق اإلنسان علي 
الجمهوريـــة  الـــدرازي، ســـفير 
الفرنســـية جيـــروم كوشـــارد، 
إيطاليـــا  وســـفيرة جمهوريـــة 
بـــاوال ايمادي، المعتمدين لدى 
مملكـــة البحريـــن، وذلك بمقر 

المؤسسة بضاحية السيف.
وخـــالل اللقاء، رحب الدرازي 
بالسفراء، وتناول معهم عددا 
مـــن المواضيـــع ذات العالقـــة 
عمومـــا،  الحقوقـــي  بالوضـــع 
بـــه  تضطلـــع  الـــذي  والـــدور 
المؤسســـة فـــي التعاطـــي مع 
أوضـــاع حقـــوق اإلنســـان في 

المملكـــة، متطلعـــا إلـــى تعزيز 
ســـبل التعـــاون مـــع ســـفارتي 
فرنســـا وإيطاليـــا مـــن خـــالل 
والتجـــارب  الخبـــرات  تبـــادل 
الحقوقـــي  المجاليـــن  فـــي 
والقانونـــي بمـــا يدعم الجهود 
األهـــداف  لتحقيـــق  الراميـــة 

المشتركة.
ســـفيري  ثمـــن  جانبهـــم،  مـــن 
فرنســـا وإيطاليا الدور الفعال 
للمؤسســـة في حماية حقوق 
اإلنســـان، ومســـاعيها لتعزيـــز 
الثقافـــة الحقوقية في مملكة 
للمملكـــة  متمنيـــن  البحريـــن، 

وشعبها دوام التقدم.

التعاون مع أميركا في المجاالت البلدية والتشجير

تبادل الخبرات الحقوقية مع فرنسا وإيطاليا

المنامة - محافظة العاصمة

أكد محافظ العاصمة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، أهمية 
دعــم قطــاع صناعة الســينما في مملكــة البحرين ودعــم القطاعات 

اإلبداعية الواعدة، التي تعد رافدًا اقتصاديًا.

أهميـــة  علـــى  المحافـــظ  وشـــدد 
تكثيـــف الجهود الرامية لالرتقاء 
فـــي  الثقافـــي والفنـــي  بالحـــراك 
مملكـــة البحريـــن وتوفيـــر البيئة 
بالعمـــل  للنهـــوض  الداعمـــة 

السينمائي في البالد.
محافـــظ  لقـــاء  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
العاصمـــة، بأعضاء مجلس إدارة 
نادي البحرين للســـينما يترأسهم 
المخـــرج رئيـــس مجلـــس اإلدارة 

بّسام الذوادي.
وفـــي اللقـــاء اســـتعرض أعضـــاء 
نـــادي البحريـــن للســـينما برنامج 
عمـــل النـــادي ومـــا يتضمنـــه مـــن 
وتدريبيـــة  إعالميـــة  برامـــج 
الـــدورة  وأهمهـــا  واجتماعيـــة 
الثانيـــة مـــن مهرجـــان البحريـــن 
الســـينمائي التي مـــن المقرر في 

الفترة من 5-1 أكتوبر المقبل.
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  وثمـــن 

عبدالرحمن مبادرة النادي إلقامة 
للســـينما،  البحريـــن  مهرجـــان 
الـــذي من المتوقع أن يســـتقطب 
العديـــد مـــن صنـــاع الســـينما من 
مختلـــف الـــدول العربيـــة، مؤكدًا 
دعم المحافظة لكل ما من شـــأنه 
تطوير مهارات الشباب البحريني 
وجعلهم الخيار األمثل في مجال 
بـــدور  صناعـــة الســـينما، وأشـــاد 
نادي البحرين للسينما في إيجاد 
للســـينمائيين  حاضنـــة  مســـاحة 
وتدريب وصقل مهارات صناعة 

األفالم.
مـــن جانبه، أشـــاد رئيس مجلس 
للســـينما  البحريـــن  نـــادي  إدارة 
المخـــرج بّســـام الـــذوادي بالدور 
الريـــادي الذي تقـــوم به محافظة 
البيئـــة  تهيئـــة  فـــي  العاصمـــة 
الداعمة للنهوض باألعمال الفنية 

في مختلف المجاالت.

محافظ العاصمة: تطوير مهارات 
الشباب في صناعة السينما

ترحيب بجهود إيجاد منبر إعالمي إليصال صوت التاجر
وزير اإلعالم يبحث مع رئيس “الغرفة” الموضوعات المشتركة

رمـــزان  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  التقـــى 
النعيمـــي، رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحرين سمير ناس، بحضور النائب األول 
لرئيـــس الغرفـــة  خالـــد نجيبـــي، و النائـــب 
الثاني للرئيس محمد الكوهجي، في إطار 
التواصـــل المســـتمر لبحـــث الموضوعـــات 

ذات االهتمام المشترك.
وأشـــاد وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم فـــي اللقاء 
بمبادرات غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
الرامية إلى تعزيز وتطوير آليات تواصلها 
مع مجتمـــع األعمال، وإيجاد منبر إعالمي 

إيصـــال  فـــي  ويســـهم  المعلومـــة  يقـــدم 
صـــوت التاجر البحريني إلـــى صانع القرار 
االقتصـــادي، مؤكًدا الحرص على مواصلة 

الجهـــود الرامية للنهوض بالقطاع الحيوي 
عبر تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة بما 
يســـهم في االرتقـــاء بالمنظومة اإلعالمية 

االقتصادية.
تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
وصناعـــة البحرين الدور الـــذي يضطلع به 
اإلعالم الوطني كشـــريك وداعم لمســـيرة 
التنميـــة االقتصادية فـــي مملكة البحرين، 
مشـــيًرا إلى الـــدور المحـــوري الـــذي تلعبه 
وزارة شـــؤون اإلعـــالم فـــي العمـــل علـــى 
تســـخير كافة اإلمكانيـــات المتاحة؛ إلبراز 
جهود القطاع الخاص في مملكة البحرين 
فـــي مســـارات  كشـــريك رئيســـي وفعـــال 
العمـــل  لمواصلـــة  يدفعهـــا  بمـــا  التنميـــة، 

التنموي الشامل.

المنامة - بنا

بناء الشراكات مع المؤسسات االختصاصية

مبـــادرات لتطــويــر بيئــة العمــل

بحث التعاون مع “المهندسين”... وزير “الكهرباء”:

ضمان حماية حقوق جميع األطراف... جمشير للسفير األميركي:

أكـــد وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء 
ياســـر حميدان فـــي لقائه مـــع جمعية 
الـــوزارة  أن  البحرينيـــة  المهندســـين 
تثمـــن أهمية بنـــاء الشـــراكات وتعزيز 
الجمعيـــات  مـــع  العالقـــات والتعـــاون 
فـــي  االختصاصيـــة  والمؤسســـات 
المملكـــة، لما لهـــا من دور وإســـهامات 
مهمـــة ومحوريـــة فـــي دعـــم الجهـــود 
المبذولـــة لتحقيق الرؤى الوطنية في 
والتنميـــة  االســـتدامة  إطـــار تحقيـــق 

الشاملة في مملكة البحرين.
وفـــي اللقاء بحث الوزيـــر حميدان مع 

الجمعيـــة أوجه التعاون المشـــترك في 
والطاقـــة  والمـــاء  الكهربـــاء  مجـــاالت 

المســـتدامة باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 
المبـــادرات التـــي تســـهم فـــي تطويـــر 

الـــوزارة  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
وتشـــجيع االســـتثمارات فـــي الطاقـــة 
المتجـــددة ومبـــادرات كفـــاءة الطاقة 
فـــي مملكـــة البحريـــن. ومـــن جهتهـــا، 
أشـــادت رئيســـة جمعيـــة المهندســـين 
البحرينيـــة رائدة العلوي بجهود وزارة 
شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء فـــي تعزيـــز 
قطاعـــات الكهربـــاء والمـــاء والطاقـــة 

المستدامة.
وأكدت تطلع الجمعية لالســـتمرار في 
دعـــم جهود الوزارة بما ينعكس إيجابًا 
علـــى ما تحققـــه في مســـيرة التطوير 
والتقدم والنماء في مختلف الميادين.

أكـــدت الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم 
ســـوق العمل نوف جمشـــير، حرص مملكة 
البحرين على تنفيذ المبادرات التي تسهم 
فـــي تطويـــر بيئـــة العمـــل وضمـــان توفير 
الحماية لحفظ حقـــوق كل أطراف العمل، 
إلى جانب نقل التجربة البحرينية الرائدة 
فـــي مجال مكافحـــة اإلتجار باألشـــخاص 

إلى دول المنطقة.
اســـتقبالها  لـــدى  جمشـــير،  وأشـــادت 
بمقـــر الهيئـــة، ســـفير الواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة لـــدى مملكـــة البحرين ســـتيفن 
والشـــراكة  المتميـــزة  بالعالقـــات  بونـــدي، 
مملكـــة  تجمـــع  التـــي  االســـتراتيجية 

البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركية 
الصديقة منـــذ عقود. وخالل اللقاء، بحث 
الطرفـــان تعزيـــز آفاق التعـــاون في مجال 
مكافحـــة اإلتجـــار باألشـــخاص، وتطويـــر 
المهـــارات وقدرات الكـــوادر الوطنية، إلى 

جانـــب بحـــث تحديـــث إجـــراءات وآليات 
وبروتوكوالت التصدي للجريمة.

من جانبه، أشـــاد الســـفير األميركي بالدور 
الريادي الذي تقوم به مملكة البحرين في 
مجـــال حمايـــة العمالة ومكافحـــة اإلتجار 

باألشخاص.
وأشـــار إلـــى أن الجهـــود انعكســـت إيجاًبا 
المملكـــة وتصنيفهـــا ضمـــن  ســـمعة  علـــى 
التقاريـــر الدوليـــة واألمميـــة، ومـــن بينهـــا 
الخارجيـــة  لـــوزارة  الســـنوي  التقريـــر 
األميركيـــة المعنـــي بتصنيـــف الـــدول في 
مجال مكافحة اإلتجار باألشـــخاص، الذي 
تحافـــظ فيـــه مملكـــة البحرين علـــى الفئة 
األولى علـــى مدى 5 ســـنوات متتالية منذ 

العام 2018.
وأكد اهتمام الواليـــات األميركية بتوحيد 
الجهـــود مـــع مملكـــة البحريـــن فـــي مجال 
مكافحة اإلتجار باألشخاص وتطوير بيئة 

العمل.

المنامة - مكتب وزير شؤون الكهرباء والماء

المنامة - بنا

وزير شؤون الكهرباء والماء يبحث أوجه التعاون المشترك مع جمعية المهندسين البحرينية
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والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
ماجد النعيمـــي المعلمـــات الفائزات 
في مســـابقة )قيم التســـامح وقبول 
اآلخـــر( التـــي نظمها مكتـــب التربية 
بمشـــاركة  الخليـــج،  لـــدول  العربـــي 
عـــدد مـــن المعلميـــن والمعلمات من 
بالمكتـــب، وهـــي  الـــدول األعضـــاء 
دول مجلـــس التعاون لدول الخليج 
العربية والجمهورية اليمنية، حيث 
فـــاز مـــن مملكـــة البحريـــن كل مـــن 
فاطمـــة صالـــح أحمـــد معلمـــة اللغة 
العربية بمدرســـة المعرفـــة الثانوية 
القديـــري  حمـــد  ومريـــم  للبنـــات، 
معلمـــة نظام الفصل بمدرســـة الدير 
االبتدائيـــة للبنيـــن، وســـمية حســـن 
ياقـــوت معلمـــة التربية اإلســـامية 

بمدرسة عراد االبتدائية للبنات.
اللقـــاء، قدمـــت المعلمـــات  وخـــال 
شـــرحًا إلى الوزير حول مشاركتهن 
فـــي هـــذه المســـابقة، والتـــي تهدف 
إلـــى تعزيـــز ونشـــر قيـــم التســـامح 
وتقبـــل اآلخـــر، مـــن خـــال تقديـــم 
والتجـــارب  األفـــكار  أفضـــل 
هـــذا  فـــي  المتميـــزة  والممارســـات 
المجـــال، مثـــل الحصص الدراســـية 
واألنشـــطة والفعاليات والمسابقات 
المعـــززة لقيم المواطنـــة والتعايش 
في نفوس الطلبة والطالبات، والتي 
كانت تشـــهد مشاركًة الفتة وتفاعاً 
مميـــزًا منهـــم انعكس إيجابيـــًا على 
سلوكياتهم وتحصيلهم الدراسي.  

وقد هنأ الوزيـــر المعلمات الفائزات، 
فـــي  الـــوزارة  جهـــود  إلـــى  مشـــيرًا 

تضميـــن مبـــادئ المواطنـــة وحقوق 
التربويـــة  المناهـــج  فـــي  اإلنســـان 
بمختلـــف  الطابيـــة  واألنشـــطة 
خـــال  مـــن  الدراســـية،  المراحـــل 
مشروع المدارس المعززة للمواطنة 
وحقـــوق اإلنســـان الـــذي كانـــت لـــه 
نتائـــج مثمـــرة؛ ســـعيًا نحـــو تعزيـــز 
قيـــم التســـامح والتعايـــش وقبـــول 
الرأي اآلخر وغيرها من قيم حقوق 
اإلنســـان في نفوس الناشئة، مشيرًا 
إلى تلقي هذا المشـــروع العديد من 
اإلشـــادات مـــن المنظمـــات الدوليـــة 
المعنية بحقوق اإلنسان عند عرضه 
فـــي عـــدد مـــن المحافـــل الدوليـــة؛ 
األمـــر الـــذي يؤكـــد نجاح المشـــروع 
في تعزيز التنشئة الوطنية وسلوك 

اإلخاء والتسامح.

النعيمي يكرم المعلمات الفائزات في مسابقة قيم التسامح
نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج

“احِم قلبك” ... حملة للكشف المبكر عن األمراض غير السارية
أبرزها التدخين والخمول البدني والغذاء غير الصحي

تحت رعاية وزيرة الصحة جليلة الســـيد، 
نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة، 
فعالية حملـــة “احِم قلبك” للكشـــف المبكر 
الســـارية،  غيـــر  المزمنـــة  األمـــراض  عـــن 
وذلـــك بحضور وكيل الـــوزارة وليد المانع، 
والوكيل المســـاعد للصحة العامة ورئيسة 
لجنـــة تكافؤ الفرص مريم الهاجري، وكبار 

المسؤولين والموظفين بالوزارة.
وأكـــدت الســـيد؛ أن الـــوزارة تمـــن خـــال 
تشـــجيع ودعم هـــذه الحمـــات التوعوية 
الصحيـــة إلـــى الحـــد مـــن مخاطر انتشـــار 
األمـــراض المزمنة وتعزيز دور األفراد في 
تحســـين أنماط الحياة الصحية والكشـــف 
المبكـــر عـــن عوامـــل االختطـــار لارتقـــاء 
وتعزيـــز  الصحيـــة  بالخدمـــات  األمثـــل 

مستوى الوعي الصحي المجتمعي.
مـــن جانبهـــا، أكدت الهاجـــري أن مثل هذه 
تهـــدف  التثقيفيـــة  الصحيـــة  الفعاليـــات 
إلـــى التوجيـــه الصحيـــح، وإيصال رســـالة 
يتعلـــق  مـــا  كل  فـــي  واإلرشـــاد  التوعيـــة 
بأنمـــاط الحيـــاة الصحيـــة لضمـــان صحـــة 

وســـامة المجتمع بمملكة البحرين، الفتًة 
إلـــى أن حملـــة “احـــِم قلبـــك” ُتشـــارك فيها 
جميـــع الجهات المعنية في وزارة الصحة، 
وبالتعـــاون مـــع مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 
األوليـــة، بما ُيســـهم في تحقيـــق األهداف 

المنشودة من الحملة.

مـــن جهتهـــا، افـــادت رئيـــس الحملـــة كوثر 
العيـــد، أن “احِم قلبـــك” تهدف إلى تحقيق 
العديـــد من األهداف، متمثلة في الكشـــف 
المؤديـــة  الخطـــورة  عـــن عوامـــل  المبكـــر 
لإلصابـــة باألمـــراض غيـــر الســـارية مثـــل 
التدخيـــن والخمـــول البدنـــي والغذاء غير 
الصحـــي، كمـــا ُتنمي الوعي لـــدى العاملين 
بضـــرورة تعزيز التغذية الســـليمة، وكذلك 
عـــادة  عـــن  واالمتنـــاع  البدنـــي  النشـــاط 
التدخيـــن وتحســـين بيئـــة العمـــل لتمكين 
أهدافهـــا  إلـــى  الوصـــول  مـــن  العامليـــن 
وتحقيق مردود إيجابي على المؤسســـات 
واألفـــراد والمجتمع، بما ُيســـهم في زيادة 
كفـــاءة الموظفيـــن وانتاجيتهـــم وتقليـــل 
اإلصابـــات فـــي أماكـــن العمـــل وتحســـين 

الروح المعنوية.

وزارة الصحة

تضمين ثالثة ابتكارات في مشروع القمر الصناعي البحريني
تطبيقات للذكاء الصناعي واألمن السيبراني ومحطة أرضية فضائية

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
محمـــد  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
القمـــر  مشـــروع  أن  العســـيري، 
الصناعي البحريني يعتبر مشروعا 
وطنيـــا مـــن الطـــراز األول، وبيـــن 
تميز المشـــروع في تطبيقاته التي 
اشـــتملت علـــى الـــذكاء الصناعـــي 
واألمـــن الســـيبراني وبنـــاء محطة 
تضمـــن  وبيـــن  فضائيـــة،  أرضيـــة 
المشـــروع أيضـــا لثاث ابتـــكارات 
فريـــدة مـــن نوعهـــا والتـــي تأتـــي 
تحقيقـــا للرؤية التنموية الشـــاملة 
صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  لملـــك 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وتنفيـــذا لتوجيهـــات ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، لتوظيف العلـــوم الحديثة 

في التنمية الوطنية.
وأوضح العسيري وجود حمولتين 
البحرينـــي،  الصناعـــي  للقمـــر 
مخصصـــة  الرئيســـة  فالحمولـــة 
اســـتخدام  عبـــر  األرض  لمراقبـــة 
كاميرات مصممـــة لتصوير األرض 
من الفضاء، مما ســـيجعل المملكة 
علـــى قائمـــة الـــدول التـــي تنافس 
علـــى الريـــادة فـــي علـــوم الفضاء، 
للقمـــر  الفرعيـــة  الحمولـــة  أمـــا 
ســـتتضمن ثاثة ابتـــكارات فريدة 
من نوعها في مجاالت ذات عاقة 
والـــذكاء  الفضائيـــة  بالتطبيقـــات 
الســـيبراني،  واألمـــن  الصناعـــي 
وبيـــن أن العمـــل علـــى تنفيذها قد 

بـــدء فعليـــا، وســـتتم تجربتها في 
بيئـــة الفضـــاء عنـــد انطـــاق القمر 
الصناعـــي إلـــى مـــداره مـــع نهايـــة 
العـــام المقبل، وأن هذه االبتكارات 
بحد ذاتهـــا تعتبر إنجـــازات علمية 
متقدمة في مجاالت تصنف ضمن 
علوم المستقبل، وتؤسس لتكوين 
قاعـــدة علمية وطنيـــة متخصصة 
البحـــث  فـــي  بفعاليـــة  ومســـاهمة 
العلمي ونشـــر المعرفة والتشـــجيع 

على االبتكار.
وبين تضمن المشروع لبناء محطة 
أرضيـــة فضائيـــة لتشـــغيل وإدارة 
القمـــر الصناعـــي البحرينـــي وأيـــة 
أقمار صناعية أخرى، والتي يمكن 
التواصـــل معهـــا ضمـــن االتفاقيات 
التـــي أبرمتهـــا الهيئة مـــع عدد من 
وكاالت الفضـــاء، األمـــر الـــذي يعد 
التحتيـــة  للبنيـــة  نوعيـــة  إضافـــة 
المســـتوى  علـــى  الفضـــاء  لقطـــاع 
عـــن  العســـيري  وعبـــر  الوطنـــي، 
تفاؤلـــه بمشـــروع القمـــر الصناعي 
البحريني الذي ســـينفذ في مملكة 

البحرين وبأيدي شـــباب البحرين، 
والذي جاء ليترجم االهتمام الذي 
الوطنيـــة  للهيئـــة  القيـــادة  توليـــه 
لعلوم الفضـــاء ومتابعتها الحثيثة 
للمبـــادرات التـــي تســـتثمر مواهب 
البحرينيـــة  الطاقـــات  وقـــدرات 
الشـــابة من مختلـــف التخصصات 
الهندسية والتقنية، للتنافس على 
الريادة العالمية في مجال الفضاء 
وعلومه المتنوعة، مؤكدا أن الهيئة 
تدعـــم الكفـــاءات الوطنيـــة وتعزز 
والتقنيـــة  المعرفيـــة  إمكانياتهـــا 
مـــن  والعمليـــة، فجميـــع كوادرهـــا 
البحرينيين المؤهلين، وتبلغ نسبة 
المرأة البحرينية بين أفراد الفريق 
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مـــن جانبـــه، أكد مستشـــار مجلس 
إدارة الهيئـــة محمد العثمان أهمية 
المشـــروع باعتباره يمثل الخطوة 
الثانية من عمليـــة توطين القطاع 
فبعـــد  المملكـــة،  فـــي  الفضائـــي 
مشـــروع القمـــر الصناعـــي ضوء 1 
مـــع األشـــقاء فـــي دولة اإلمـــارات 

العربيـــة المتحـــدة، والذي أكســـب 
مهندســـي الهيئـــة مســـتوى معينـــا 
من الخبرات، يأتي هذا المشـــروع 
ليكتســـبوا مـــن خالـــه المزيـــد من 
الخبرة ويكون لهم الدور األساسي 
فـــي عمليـــة التصميـــم والتخطيط 
فـــي  وذلـــك  والتطويـــر،  والبنـــاء 
مختبـــرات الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم 
الفضاء، إضافة إلى تضمنه إنشاء 
محطـــة أرضيـــة مصغـــرة يتـــم من 
تشـــغيل  عمليـــات  إدارة  خالهـــا 
تخطيـــط  مـــن  الصناعـــي  القمـــر 
للمهمة وإرســـال األوامر واستقبال 

البيانات. 
وقال “يعد هذا المشروع استكماال 
للمنظومة الفضائية الوطنية، فبعد 
إنشـــاء مختبـــر لتحليـــل البيانـــات 
والصور الفضائية في الهيئة، يأتي 
هذا المشروع ليمثل مرحلة تجميع 
هذه البيانات والصور من الفضاء، 
وبذلك تتم تنفيذ مرحلة مهمة في 
هـــذه المنظومة. ســـيتم من خال 
هذا المشـــروع بناء نظام التشغيل 
عـــدة  وتطويـــر  الصناعـــي  للقمـــر 
برمجيات لألنظمة الفرعية تعتمد 
ويمكـــن  الصناعـــي  الـــذكاء  علـــى 
ألقمـــار  وتطويرهـــا  اســـتخدامها 
وتســـجيلها  مســـتقبلية  صناعيـــة 
كبـــراءات اختـــراع باســـم المملكة، 
إضافـــة إلى ذلـــك، ســـيحتوي هذا 
القمـــر علـــى حمولة ثانويـــة تحوي 
على تقنيات متقدمـــة تعتمد على 
الـــذكاء الصناعـــي وتدعـــم األمـــن 
الســـيبراني، ممـــا يضـــع هـــذا القمر 

محل اهتمام المجتمع الفضائي”.

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

محمد العثمان محمد العسيري

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم مع المعلمات الفائزات في مسابقة قيم التسامح وقبول اآلخر

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - مجلس التعليم العالي

اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني بمقر الوزارة، 
ســـفير الواليـــات المتحـــدة األميركية لـــدى مملكة البحرين ســـتيفن 

بوندي.
جـــرى خـــال اللقـــاء، بحـــث أوجـــه العاقـــات التاريخية والشـــراكة 
االســـتراتيجية التي تجمع بين مملكـــة البحرين والواليات المتحدة 
األميركية الصديقة، وتدارس سبل تكثيف أوجه التعاون والتنسيق 
المشـــترك بيـــن البلدين في مختلـــف المجاالت يما يحقـــق المصالح 
المشـــتركة، باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن الموضوعـــات والقضايـــا ذات 

االهتمام المشترك.

ــؤون  ــ ــشـ ــ قـــــــام وزيـــــــــر الـ
ــاون  ــعـ ــتـ ــة والـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــجــمــهــوريــة  ــي ب ــ ــائ ــ ــم ــ اإلن
ــرت  ــ ــ ــب ــ ــ بـــــــــــورونـــــــــــدي أل
ــرو، بـــــزيـــــارة  ــ ــي ــجــ ــ ــن ــ ــي شــ
ــة مـــحـــمـــد  ــ ــ ــي ــ ــ ــم ــ ــ ــادي ــ ــ ألك
خــلــيــفــة  آل  ــارك  ــ ــب مــ ــن  ــ ب
الدبلوماسية،  للدراسات 
وذلـــك فــي إطـــار الــزيــارة 
بها  يقوم  التي  الرسمية 

لمملكة البحرين.
اســـتقباله  فـــي  وكان 

لـــدى وصوله وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف الزيانـــي،، ووكيل وزارة 
الخارجية للشـــؤون القنصلية واإلدارية محمد علي بهزاد وعدد من 

رؤساء القطاعات ومديري اإلدارات بوزارة الخارجية.
وقـــام وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون اإلنمائـــي بجمهوريـــة 
بوروندي، بجولة في أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات 
الدبلوماســـية، والتعـــرف على كافة أقســـامها ومـــا تقدمه من برامج 
تدريبيـــة وتأهيلية. كما اطلع على الجهود التي تقوم بها األكاديمية 

ونشاطاتها وبرامجها التطويرية التدريبية.

عقـــدت األميـــن العـــام لمجلـــس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
مجلس أمنـــاء مجلـــس التعليم 
العالي الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بـــن دعيج آل خليفـــة  االجتماع 

الخامس للجنة تكافؤ الفرص.
 وخـــال االجتماع، تم مناقشـــة 
لجنـــة تكافـــؤ  إمكانيـــة تفعيـــل 
الفـــرص فـــي جميع مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي والتـــي تهـــدف 
إلـــى تعزيز فرص إدمـــاج المرأة 
في مؤسســـات التعليـــم العالي، 

مـــن  العديـــد  تـــم طـــرح  حيـــث 
واســـتعراض  الموضوعـــات 
الســـبل واآلليات التي من شأنها 
اإلســـهام فـــي تحقيـــق التـــوازن 

بين الجنسين.
 أكدت الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيج آل خليفة بأن مجلس 
التعليـــم العالـــي يحـــرص علـــى 
التعليـــم  مؤسســـات  تشـــجيع 
العالـــي للمضي قدما في تفعيل 
للدعـــم  تهـــدف  اللجـــان والتـــي 

الكامل للمرأة وتعزيز دورها.

تدارس سبل تكثيف التعاون البحريني األميركي

الوزير البوروندي يزور أكاديمية محمد بن مبارك

لتفعيل “تكافؤ الفرص” بمؤسسات التعليم



مخاطبة  نتائج  االجتماع  واستعرض 
ــشــركــات الــمــرشــحــة لــنــيــل الــجــائــزة  ال
ــبــات  وحـــجـــم اإلقــــبــــال وعــــــدد الــطــل
أكــدت  إذ  تــاريــخــه،  حــتــى  المستلمة 
أن  المطلق  منى  الــجــائــزة  ســر  أمينة 
باب  فتح  عــن  اإلعـــان  ومنذ  اللجنة 
مجموعة  تلقت  الــطــلــبــات  اســتــقــبــال 
والمراسات  االتــصــاالت  مــن  واســعــة 
الـــبـــريـــديـــة عـــبـــر الـــقـــنـــوات الــمــعــلــنــة 
ــيــة  ــول الـــجـــائـــزة وآل لــاســتــفــســار حــ
الـــمـــشـــاركـــة فــيــهــا، كــمــا انــتــهــت من 
يدويًا  الطلبات  من  مجموعة  استام 

والكترونيًا.
التحكيم  لــجــنــة  رئــيــســة  وتــحــدثــت 
خليفة  آل  سلمان  بنت  هند  الشيخة 
للقيام  الــلــجــنــة  ــدادات  ــعـ ــتـ اسـ حــــول 
بمهام فرز وتقييم الطلبات المرشحة، 
أعمال  لبدء  اللجنة  جهوزية  مؤكدة 
كافة  استام  بعد  والمقارنة  التقييم 

المشاركات وإغاق باب الترشح.
الــخــامــس للجنة  وتــنــاول االجــتــمــاع 
تسليم  حفل  لتنظيم  االســتــعــدادات 
سبتمبر   25 يــوم  فــي  والمقرر  الـــدرع 
العالمي  ــيــوم  ال مــع  بــالــتــزامــن   2022
ــيـــة، حــيــث  ــاعـ ــمـ ــتـ لــلــمــســؤولــيــة االجـ
اســـتـــعـــرض رئـــيـــس لــجــنــة الــتــنــظــيــم 

فيصل عبد القادر نتائج أعمال اللجنة 
لإلعداد ليوم الحفل وإنجاز الترتيبات 
الحفل وتوجيه  لبرنامج يوم  الازمة 

الدعوات للمشاركين.
التحرير  رئيس  استعرض  جهته،  من 
ــائـــج الـــجـــهـــود  ــتـ ــردي نـ ــ ــمـ ــ ــــس الـ ــؤن مــ
وما  للجائزة  والتسويقية  اإلعامية 
مـــن خــطــط تستهدف  اعـــتـــمـــاده  تـــم 
ــائـــزة واســتــقــطــاب  ــالـــجـ الـــتـــعـــريـــف بـ
مواصلة  مــؤكــًدا  للمبادرة،  الداعمين 
اللجنة جهودها في سبيل دعم نجاح 
بما  فعال  بشكل  والمساهمة  المبادرة 

يخدم تحقيق أهدافها.

مؤنس المردي

خالد القعودسيدعلي المحافظة

حسن كمال

دليلة ارنؤطمنى المطلق

وزارة الداخلية

ــن الــعــام  ــيــس األمــ اســتــقــبــل رئ
رئيس  الحسن،  طــارق  الفريق 
وفد المنظمة الدولية لمكافحة 
 )DARE( واإلدمـــــــــان  الـــعـــنـــف 
ــال كـــارولـــيـــنـــا  ــمــ وجـــامـــعـــة شــ
األميركية  المتحدة  بالواليات 
ديــفــيــد وايــــرك، يــرافــقــه جيف 
وذلك  كيلي،  وسمانثا  ميلوري 
بــحــضــور مــديــر بــرنــامــج “مــًعــا” 

علي أميني .
ــلــقــاء، رحـــب رئيس  وخـــال ال
ــوفــد  ــيــس ال ــرئ االمـــــن الـــعـــام ب
واألعـــــضـــــاء الـــمـــرافـــقـــيـــن لـــه، 
مــشــيــدا بـــــدور الــمــنــظــمــة في 
مكافحة  برنامج  منهج  تطوير 
العنف واإلدمان )مًعا( لتحسين 
ــوكــيــات الــطــلــبــة وتــطــويــر  ســل
الصحيح  القرار  اتخاذ  مهارات 
وتـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــة والـــشـــراكـــة 
بــيــن الــطــلــبــة وشـــرطـــة خــدمــة 
المجتمع، مشيرا إلى دعم وزير 
الــداخــلــيــة لــلــبــرنــامــج وإيــمــانــه 
باألثر اإليجابي الذي حققه وما 
بشكل  المجتمع  على  سيحققه 
عام والطلبة بشكل خاص على 

المدى البعيد.
الــحــســن معهم خــال  ونــاقــش 
الــلــقــاء ســبــل وآلـــيـــات الــعــمــل 
األمـــنـــي االســتــبــاقــي، والــــدور 
ــة خــدمــة  ــرطـ ــشـ ــوري لـ ــحــ ــ ــم ــ ال
البحرين  مملكة  فــي  المجتمع 
لتحقيق األمن الشامل والرؤية 
الداخلية،  لـــوزارة  المستقبلية 
ــة من  ــايـ ــوقـ والـــســـعـــي نــحــو الـ
معدالتها  من  والحد  الجريمة 
مــتــطــورة وحديثة  نــظــم  وفـــق 
المتقدم،  الــعــالــم  دول  تــواكــب 
ــيــة  ــعــال ــاءة ال ــفـ ــكـ ــالـ ــيـــدا بـ مـــشـ
في  معا  برنامج  على  للقائمين 
المعايير  وفق  البرنامج  تنفيذ 

يقدمونه  ومــا  الــرائــدة  الدولية 
متقنة  ــات  ــدمـ وخـ جــهــود  مـــن 
ومــخــلــصــة وعــمــلــهــم الــــدؤوب 
الكبير في تطوير  في اإلسهام 
الـــبـــرنـــامـــج وآلـــيـــاتـــه وجـــهـــود 
ــريـــق  ــفـ ــر الـــبـــرنـــامـــج والـ ــ ــدي مــ
الــعــامــل مــعــه، مــمــا يــســهــم في 
حــمــايــة الــنــشء والــشــبــاب من 
السلبية،  والــظــواهــر  المخاطر 
الحياتية  الـــمـــهـــارات  وتــعــزيــز 
لــديــهــم لــمــواجــهــة الــتــحــديــات 
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ ــدات الـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ

المختلفة.
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــاد وايـــريـــك 
بمستوى تطور مناهج التعايش 
الــســلــمــي والـــتـــطـــرف الــفــكــري 
الذي أعده فريق برنامج “معا” 
ــق الــبــيــانــات األولـــيـــة التي  وفـ
تـــم حــصــدهــا خــــال الــمــرحــلــة 
األولى من تطبيق المناهج في 
مدارس مملكة البحرين، والتي 
الكبير  اإليجابي  التأثير  بّينت 
للمناهج على سلوكيات الطلبة 
وقدراتهم في تحليل المواقف 
ــقـــرارات  واســتــنــبــاط أفــضــل الـ
ــتــهــديــدات في  لــلــتــعــامــل مــع ال
العمل  أن  مضيفا  السياق،  هذا 
جاٍر للمرحلة الثانية من تطوير 
يتوافق  بما  المناهج وتطبيقها 
مـــع مــســتــجــدات الــمــســتــويــيــن 
يسهم  بــمــا  والــعــالــمــي  المحلي 
في استمرارية تحقيق الغايات 

المرجوة منها.

إطالق ثاني مراحل مناهج “معا” 
لمواجهة التطرف ... قريبا
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“عليا درع ^ للمسؤولية االجتماعية للشركات” تستعرض نتائج عمل لجانها
مؤكدة مواصلة العمل الستكمال استالم الطلبات

جانب من االجتماع

أسعار المواصالت ثابتة والعمالة غير النظامية منافس شرس
40 دينارا مشاوير توصيل الطلبة .. أصحاب الحافالت:

محرر الشؤون المحلية

عقدت اللجنة العليا لـ “درع البالد للمســؤولية االجتماعية للشــركات” اجتماعها الخامس برئاســة رئيس اللجنة حســن 
إبراهيم كمال وأعضائها، لمناقشــة نتائج مســارات تنفيذ خطط اللجان الفرعية للدرع، والتأكيد على تكثيف الجهود 
الستكمال اإلجراءات المتعلقة باستالم الطلبات قبل آخر موعد الستقبال الطلبات المصادف 30 أغسطس الجاري.

حسن عبدالرسول

التوصيل  حافات  أصحاب  يتأهب 
ــمــدارس والــجــامــعــات الســتــقــبــال  ــل ل
 -  2022 الــمــقــبــل  ــدراســــي  ــ ال الـــعـــام 
بعد  مــجــددًا  عملهم  لــمــزاولــة   2023
الــتــوقــف االضـــطـــراري عــن خــدمــات 
كما  وظهرًا،  صباحًا  الطلبة  توصيل 
ــعــادة قــبــل جــائــحــة كــورونــا  جـــرت ال
بسبب  عامين  لمدة  استمرت  التي 
 ،”19 ــد  ــيـ ــوفـ “كـ تـــأثـــيـــر  ــيــــات  تــــداعــ
ــتــزامــن مـــع قـــرب فــتــح أبـــواب  ــال وب
الــــعــــودة لـــلـــمـــدارس والـــجـــامـــعـــات 
إلزامية  قــرار  صــدور  بعد  والمعاهد 
الــحــضــور الــفــيــزيــائــي لــلــطــاب من 
ُبعد  عــن  التعليم  خــيــار  ــغــاء  إل بــعــد 
ــهـــزة الـــحـــاســـوب ومــتــابــعــة  عــبــر أجـ
القنوات  عبر  الــمــدرســيــة  الحصص 
الــرقــمــيــة الــمــصــورة بــالــفــيــديــو على 
من  متابعتها  أو  “اليوتيوب”  منصة 
خال شاشات تلفزيون البحرين في 
حيث  السابقة،  الــدراســيــة  الفصول 
كان أغلب الطلبة دراستهم عن ُبعد، 
مختلفا  الحال  سيكون  العام  وهــذا 
سنعش  مما  الماضية،  ــوام  األعـ عــن 
ذلك عدة قطاعات تأثرت إبان فترة 
للعودة  حاليًا  واســتــعــدت  الجائحة 
الدراسية منها قطاع توصيل الطلبة، 

بيع  ومكتبات  القرطاسيات  محال 
مستلزمات الدراسة، محال الخياطة 
كاألحذية  الــجــاهــزة  المابس  وبيع 
وال  الرياضية،  والمابس  والقمصان 

دراسة عن ُبعد هذا العام.
العصفور  منتظر  قـــال  جــهــتــه،  مــن   
ــتــوصــيــل الــطــلــبــة،  ــة ل ســـائـــق حــافــل
متوسط أسعار توصيل الطلبة ذهابا 
وإيــابــا يــتــراوح مــن 20 ولــغــايــة 40 
الجغرافية  المسافة  بحسب  دينارا 
األســعــار  ــرى، حيث  ألخـ منطقة  مــن 
فترة  قبل  مــا  مــع  مقارنة  تتغير  لــم 
ــدد من  ــا، وهــنــاك عـ ــورونـ جــائــحــة كـ
ســـواق حــافــلــة خــفــضــوا مــن أســعــار 
الــتــنــافــس فيما  ــمــشــاويــر؛ بــهــدف  ال
بينهم ألجل الحصول على أكبر قدر 
بسبب  الطلبة؛  للزبائن  مقاعد  مــن 
لسواق  اآلســيــويــة  العمالة  منافسة 

الحافات.
وحول أسعار مشاوير التوصيل إلى 
الجامعات أوضح العصفور، تختلف 
الــمــســافــة، ومنها  بــحــســب  األســـعـــار 
على سبيل المثال تكلفة مشوار من 
ســتــرة إلـــى مــديــنــة عيسى يــتــراوح 
للذهاب  ديــنــارا   40 إلــى   35 بين  مــا 
واإلياب، وفي حال إذا كان المشوار 

واحدا يكون بسعر 25 دينارا، كذلك 
أســعــار الــمــشــاويــر مــن الــمــحــرق إلى 
جامعة البحرين بالصخير ال تتجاوز 

40 دينارا للمشوارين ذهابا وإيابا.
وعـــن أســـعـــار تــوصــيــل الــطــلــبــة في 
الــمــنــاطــق الــســكــنــيــة الــقــريــبــة من 
مــدارســهــم، لــفــت الــعــصــفــور إلـــى أن 
 20 المواصات  لمشاوير  سعر  أقــل 

دينارا وأعلى سعر هو 40 دينارا. 
  

الطلبة  أمــور  أولياء  العصفور  ودعــا 
بضرورة اختيار وسائل المواصات 
الجهات  مــن  المرخصة  والتوصيل 
الرسمية، بدالً من التعامل مع سواق 
ــمــواصــات غــيــر الــنــظــامــيــة وغير  ال
المرخصة التي تزاول المهنة بنصف 
دينارا   20 تتجاوز  ال  التي  األســعــار 
أصحاب  يحرص  حيث  للمشوارين، 
ــمــواصــات الــمــرخــصــة إلـــى وضــع  ال
بحسب  الحافات  داخــل  كاميرات 

االشتراطات المرورية.
إلــى ذلــك قــال كميل جمعة صاحب 

الطلبة  لتوصيل  حافلة 
ــار  ــ ــع تــــــتــــــراوح أســ

المشاوير بحسب 
الــــــمــــــنــــــاطــــــق 

منزل  إلــى  المدرسة  مــن  والمسافة 
ــغــالــب تبلغ  الـــطـــالـــب، حــيــث فـــي ال
ديــنــارا،   25 الطلبة  مشاوير  أســعــار 
أسعارها  تــتــراوح  مــشــاويــر  وهــنــاك 
الــقــريــبــة من  لــلــمــنــاطــق  ــارا  ــنـ 15 ديـ
أسعار  تبلغ  فيما  الــمــدارس،  محيط 
دينارا لخدمات   30 المشاوير  بعض 

التوصيل للجامعات والمعاهد.
السوق  أسعار  أن  إلى  جمعة  ولفت 
ــتــة ولــــم تــتــغــيــر ومــن  ــاب ــــت ث ــازال مــ
الزبائن  على  األســعــار  رفــع  الصعب 
ــار، مــنــوهــًا  ــعـ فــي ظــل تــضــخــم األسـ
ــواق الــحــافــات  ــ ــى أن أغـــلـــب سـ ــ إل
وذلــك  المتوسطة  األســعــار  ــددوا  حـ
ظل  في  العمل  على  التوقف  لعدم 
ظل  في  الربحية  هامش  انخفاض 
ارتـــفـــاع أســعــار صــيــانــة الــحــافــات 
قبل  مــن  والمنافسة  الــغــيــار  وقــطــع 
تــزاول  التي  النظامية  غير  العمالة 
عدد  أن  إلــى  الفتًا  التوصيل،  مهنة 
بنسبة  تـــراجـــع  الـــحـــافـــات  ــواق  ــ سـ
 2015 بــالــعــام  70 % مــقــارنــة  تــقــدر 
وذلك بسبب تأثير جائحة 
كـــــورونـــــا ومــنــافــســة 
الــــــعــــــمــــــالــــــة غـــيـــر 

المرخصة.

الحسن: البرنامج 
ساهم في حماية 

الشباب من المخاطر 
والظواهر السلبية



أكد رئيس لجنة المســـاجد والمآتم بإدارة 
األوقـــاف الجعفرية عبدالمجيد الســـتري 
فـــي رده علـــى استفســـارات ومداخـــات 
األهالـــي بشـــأن تعطـــل اســـتخراج وثائق 
دور العبـــادة أن وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلسامية واألوقاف نواف المعاودة منذ 
إجراء التعيينـــات الوزارية األخيرة أبدى 
حرصـــه علـــى االســـتماع إلـــى احتياجات 
اإلدارة، إذ أكـــد رئيـــس األوقاف يوســـف 
الصالح في اللقـــاء الذي جمعه مع الوزير 
على أن معالجة مســـألة تعطل استخراج 
رأس  علـــى  تأتـــي  العبـــادة  دور  وثائـــق 
أولويـــات اإلدارة، وأبـــرز التحديـــات التي 

تواجهها األوقاف وتسعى لمعالجتها.
وأشـــار في لقـــاء مفتوح مـــع أهالي الدير 
هشـــام  النائـــب  اســـتضافه  وســـماهيج 
األوقـــاف  ملـــف  لمناقشـــة  العشـــيري 
إلـــى  المحـــرق،  فـــي سادســـة  الجعفريـــة 
الجديـــدة  الجعفريـــة  إدارة األوقـــاف  أن 
عمـــدت إلى معالجة تدني مكافآت قيمي 
ســـقف  برفـــع  قامـــت  حيـــث  المســـاجد، 

المكافآت إلى 200 دينار.
ولفـــت إلـــى أن إدخال القيميـــن في نظام 
التأمينـــات االجتماعيـــة أمـــر غيـــر ممكن، 
حيث تشـــترط التأمينات حد أدنى لألجر 
للبحرينـــي ال يقل عـــن 300 دينار إلدخاله 
ضمن نظام التأمين االجتماعي، وهو أمر 

ال تتوفـــر عليـــه اإلدارة لكونه يحتاج إلى 
ميزانيـــة ثابتـــة، مع وجود عـــدد كبير من 

القيمين.
وقال الستري إن اإلدارة عمدت بناء على 
توجيهات رئيس مجلـــس إدارة األوقاف 
يوسف الصالح إلى اعتماد نهج الزيارات 
الميدانيـــة للوقوف علـــى احتياجات دور 
العبـــادة بغية تقديـــم األفضل وحلحلة ما 

تعانيه من تعثرات.
وأشـــار إلى أن األوقاف آلت على نفســـها 
أن تقدم األفضل وتلبي االحتياجات في 
ســـد النقص في هذه الدور، إال أن الحمل 
ثقيـــل واألعباء كبيرة جـــدًا، وتحتاج إلى 
تظافـــر جهود كافة شـــرائح ومؤسســـات 

المجتمع لرعايـــة تلك الدور، خصوصًا أن 
شـــؤون دور العبـــادة مرتبطـــة بأكثـــر من 

جهة رسمية في الدولة. 
مـــن جهته، نـــوه النائب هشـــام العشـــيري 

بجهود إدارة األوقاف الجعفرية وحرصهم 
وســـعيهم الدائم لمتابعـــة احتياجات دور 
العبـــادة والعمل علـــى معالجتها، الفتًا إلى 
ضـــرورة أن تبـــادر اإلدارة بتحريك الملف 

ومتابعته مع الجهات ذات العاقة.
وأشـــار إلـــى أن هناك اتفاقـــا بين مختلف 
العـــدل  وزارة  مـــن  المعنيـــة  الجهـــات 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف ووزارة 
األوقـــاف  وإدارة  البلديـــات  شـــؤون 
الجعفرية، بأن شـــهادة المســـح تغني عن 
الوثيقة بالنســـبة لدور العبادة والحصول 
إال  بالبنـــاء،  المتعلقـــة  التراخيـــص  علـــى 
أن تعطـــل بعـــض التراخيـــص يحتاج إلى 
إيجاد تنســـيق مشـــترك بين هذه الجهات 
بعـــدم وجـــود  القائـــم  الوضـــع  فـــي ظـــل 
الوثائـــق، خصوًصـــا أن الكثيـــر مـــن دور 
العبـــادة هـــي قديمـــة وتعـــود إلـــى مئـــات 

السنين.

أكـــد عدد مـــن أصحـــاب محات بيـــع أكل 
الـــكاب والقطـــط زيـــادة أســـعار مأكوالت 
الحيوانـــات األليفـــة بنســـبة 40 % بســـبب 
تداعيات األزمة الروسية األوكرانية التي 
أثـــرت على اســـتيراد كميات طعام الكاب 
والقطـــط من عـــدة دول، حيث زاد الســـعر 
فـــي كيلو طعام الكاب دينـــاًرا واحًدا بعد 
أن كان متوســـط ســـعر كيلو طعام الكاب 
من مشتقات الدواجن المشبعة بالبروتين 
6 دنانيـــر للكيلو الواحد، فيما أصبح ســـعر 

الكيلو اليوم 7 دنانير.
مـــن جهتها، قالـــت نور عواجـــي من محل 
بيـــع مســـتلزمات الحيوانـــات األليفـــة في 
شارع البديع، إن تداعيات األزمة الروسية 

األوكرانيـــة أثرت على ارتفاع أســـعار أكل 
اســـتيرادها،  الـــكاب والقطـــط وصعوبـــة 
بشـــكل  تعتمـــد  المحـــات  اغلـــب  حيـــث 
رئيســـي علـــى أوكرانيـــا في اســـتيراد أكل 
الـــكاب وذلك لجودتهـــا، واآلن تم اللجوء 
إلـــى بعـــض الـــدول األوروبيـــة الســـتيراد 
مـــع  أعلـــى  بتكاليـــف  الحيوانـــات  طعـــام 

التأخير في عمليات االستيراد والشحن.
فـــي  التأخيـــر  أن  إلـــى  عواجـــي  ولفتـــت 
فـــي  لنقـــص  يـــؤدي  االســـتيراد  عمليـــات 
مخـــزون كميـــات أكل الحيوانات، مشـــيرة 
إلى وجود أزمة في استيراد “حبوب” أكل 
الطيـــور من بعد نشـــوب األزمة األوكرانية 
الروسية، حيث هناك نقص حاد في توافر 
كميات حبـــوب الطيور، وبعـــض المحات 
تستورد كميات قليلة من الهند كبديل عن 

مشتقات الطعام األوكرانية.
إلـــى ذلـــك، اعتبـــر عامـــل آســـيوي بمتجـــر 
بيع طعـــام الكاب فـــي منطقـــة البرهامة، 
االرتفاع النســـبي ألسعار مأكوالت الكاب 
ليـــس مشـــكلة، بـــل القلـــق يكمـــن فـــي قلة 
توافر مخزون طعام الحيوانات المستورد 
مـــن الخـــارج علـــى المـــدى البعيد، بســـبب 
تكاليف الشـــحن وقلـــة التصدير من بعض 
الـــدول التي تعانـــي من أزمـــات، الفتًا إلى 
وجـــود زبائن لديها اهتمـــام ورعاية معينة 
تحـــرص مـــن خالها علـــى توفيـــر الطعام 
العناصـــر  علـــى  يحتـــوي  الـــذي  الصحـــي 
الغذائيـــة المطحونـــة مـــع العظـــام، حيـــث 
بعـــض األفـــراد اعتادت كابهـــا على طعام 
محدد ولم ترغب حيواناتهم ببدائل بعض 
األطعمـــة، وهـــي الماحظـــات التـــي تصل 

للمحل من قبل الزبائن.
االســـتهاكية  المســـتلزمات  أســـعار  وعـــن 
الـــكاب والقطـــط مثـــل  األخـــرى لرعايـــة 
الشـــامبو وأدوات تنظيف الحيوانات عند 

االســـتحمام، ذكر أن أسعارها مستقرة ولم 
تتأثـــر مقارنة مع أســـعار الطعام، الفتًا إلى 
أن الـــكاب التـــي تعتاد على طعـــام معين 
تتنمـــر بســـبب تغييـــر أنـــوع طعامهـــا التي 

اعتادت عليه.
لمأكـــوالت  آســـيوي  بائـــع  قـــال  بـــدوره، 
بمجمـــع  الـــكاب  تربيـــة  ومســـتلزمات 
البحريـــن تأثـــرت وفـــرت كميـــات مخزون 
أكل الكاب بسبب تراجع حجم االستيراد 
وتضخم األســـعار في بعض الدول بســـبب 
الســـلع  أغلـــب  حيـــث  الشـــحن،  تكاليـــف 
المعنيـــة برعايـــة الـــكاب والقطـــط ارتفـــع 
ســـعرها في ظل قلة توافرها، مشـــيًرا إلى 
أن أغلـــب الزبائن تفضـــل مأكوالت الكاب 
المجففـــة مثل قطـــع الدواجن والســـلمون 
بالبروتيـــن  الغنيـــة  والتونـــة  والجمبـــري 
قليلـــة  والكربوهيـــدرات  والفيتامينـــات 
الدهـــون، وفي الغالب يتم اســـتيراد طعام 
الـــكاب بمختلـــف أنواعهـــا مـــن العاصمـــة 

األوكرانية “كييف”.

غرفـــة  لرئيـــس  األول  النائـــب  أكـــد 
البحريـــن خالـــد نجيبي أهميـــة تعزيز 
التجـــارة  وتنميـــة  التعـــاون  فـــرص 
والشـــراكة مـــع جمهوريـــة بوروندي ال 
ســـيما فـــي المنتجـــات الزراعيـــة مثل 

البن والشاي.
وزيـــر  اســـتقباله  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
والتعـــاون  الخارجيـــة  الشـــؤون 

اإلنمائـــي بجمهوريـــة بوروندي، ألبرت 
شينجيرو، صباح أمس.

وأشار نجيبي خال اللقاء إلى أهمية 
تبادل وفود األعمـــال لتعزيز االتصال 
واستكشـــاف  األعمـــال  مجتمـــع  بيـــن 
فرص األعمال والشراكة، والعمل على 
تقوية أواصـــر التعاون المشـــترك بين 
البلدين الصديقين في ظل ما تحظى 
اهتمـــاٍم  مـــن  الثنائيـــة  العاقـــات  بـــه 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  متبـــادل 

والدفـــع بمســـارات العمـــل نحـــو أفـــٍق 
أرحب بما يخدم األهداف المشـــتركة، 
وبما ينعكس على التنمية االقتصادية 

في البلدين.
الشـــؤون  وزيـــر  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
اإلنمائـــي  والتعـــاون  الخارجيـــة 
ألبـــرت  بورونـــدي،  بجمهوريـــة 
البحريـــن  غرفـــة  بـــدور  شـــينجيرو، 
واهتمامهـــا بتعزيز العاقات التجارية 
بين البلدين، وأكد أهمية المضي نحو 

مزيد مـــن التعـــاون المشـــترك وتنمية 
واالرتقـــاء  االقتصاديـــة  العاقـــات 
بمعـــدالت التبـــادل التجـــاري لتحقيق 
مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وحضـــر اللقـــاء النائب الثانـــي لرئيس 
الكوهجـــي،  محمـــد  البحريـــن  غرفـــة 
ونائـــب أميـــن الصنـــدوق وليـــد كانـــو، 
وعضو مجلس اإلدارة يوســـف صاح 
التنفيـــذي  الرئيـــس  ونائـــب  الديـــن، 

عبدهللا السادة.

استخراج وثائق دور العبادة أكبر التحديات... وتأمين قيمي المساجد متعسر

الحرب األوكرانية ترفع أسعار أطعمة الكالب والقطط 40 %

تعزيز التجارة مع بوروندي في المجاالت الزراعية

العشيري: قرارات رسمية اكتفت بشهادة المسح للحصول على تراخيص البناء... الستري:

نقص حاد في توفير حبوب الطيور المعروضة... أصحاب محالت:

دعا إلى تبادل وفود األعمال... النائب األول لرئيس “الغرفة”:
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وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

إطـــار  وفـــي  للقانـــون  تطبيًقـــا 
العـــام،  النظـــام  علـــى  الحفـــاظ 
قامت مديرية شرطة المحافظة 
الشمالية، بضبط 3 أشخاص من 
جنسيات مختلفة، إثر ارتكابهم 
وقائع تســـول بمناطـــق مختلفة 

بالمحافظة.
أنهـــا  المديريـــة،  وأوضحـــت 
اتخـــذت اإلجـــراءات القانونيـــة 
األشـــخاص  حيـــال  الازمـــة، 

مواصلـــة  مؤكـــدة  الثاثـــة، 
األعمـــال  لكافـــة  التصـــدي 
ومنهـــا  للقانـــون،  المخالفـــة 
حاالت التســـول، ومهيبة بكافة 
عـــدم  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
التجاوب مع مثل هذه الحاالت 
واإلبـــاغ عنهـــا فـــورا ليتســـنى 
القانونيـــة،  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
وتعزيـــز الجهود المجتمعية في 
مكافحة هذه الظواهر السلبية.

أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليم 
التســـجيل  بـــاب  فتـــح  عـــن 
ـــا فـــي برامـــج التعليـــم  إلكترونيًّ
المســـائي،  المـــوازي  الثانـــوي 
للعـــام الدراســـي الجديد 2022/ 
المســـتجدين  للطلبـــة   2023م، 
فـــي المســـتوى األول فقط، من 
مواليـــد العـــام 2001 ومـــا قبل، 
البالغة أعمارهم 21 سنة فأكثر، 
الدراســـي،  العـــام  هـــذا  خـــال 

وذلك في الفترة من 25 إلى 31 
أغسطس الجاري.

مـــلء  عبـــر  التســـجيل  ويمكـــن 
بالرابـــط  المرفقـــة  االســـتمارة 
forms.of� / /:https  اإللكتروني
 ،  QXZiH7wRz0 /r /fice.com
مع ضـــرورة إرفاق المســـتندات 
إلتمـــام  ـــا  إلكترونيًّ المطلوبـــة 

عملية التسجيل.

ضبط 3 متسولين في “الشمالية”

فتح التسجيل ببرامج التعليم الثانوي المسائي

اجتماع بحريني سعودي لتعزيز التعاون في بطاقة الهوية
الخاجة: 611 ألف مستخدم للمفتاح اإللكتروني... وإتاحة 153 خدمة

والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  عقـــدت 
اإللكترونيـــة والهيئـــة الســـعودية للبيانـــات 
العربيـــة  بالمملكـــة  االصطناعـــي  والـــذكاء 
الســـعودية الشـــقيقة واألمانـــة العامة لدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، 
اجتماعا مشـــتركا لمتابعـــة توصيات الفريق 
الفنـــي لبطاقـــة الهويـــة وبحث ســـبل تعزيز 
التعـــاون فـــي مجـــاالت تقنيـــة المعلومـــات، 
فـــي إطـــار الجهـــود والمســـاعي الخليجيـــة 
لتنفيذ مبادرات قطاع الشؤون االقتصادية 
والتنمويـــة باألمانـــة العامـــة بـــدول مجلس 
التعـــاون والتي تهـــدف إلى تعزيـــز عمليات 
التكامـــل والترابـــط التقني بيـــن جميع دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. وتـــرأس وفد 
هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة 
نائب الرئيس التنفيذي للتحول اإللكتروني 
زكريـــا الخاجـــة، فيمـــا تـــرأس وفـــد الهيئـــة 
الســـعودية للبيانـــات والـــذكاء االصطناعـــي 
مديـــر حســـاب األمـــن العـــام ورئيـــس فريق 

الربط الخليجي العميد حمد الحربي.
ورحـــب نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للتحـــول 
اإللكترونـــي فـــي مســـتهل االجتمـــاع بوفـــد 
المملكة العربية الســـعودية الشقيقة وممثل 

التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  العامـــة  األمانـــة 
يســـهم  بـــأن  أملـــه  عـــن  معربـــا  الخليجـــي، 
االجتمـــاع في تعزيز التعاون التقني، بعدها 
استعرض بعض التجارب المتعلقة بالمفتاح 
فـــي  بمســـتخدميه  والخـــاص  اإللكترونـــي 
مملكـــة البحرين وأبرز الجهـــود التي تبذلها 
الهيئـــة لتطويره فـــي إطار الدعم المســـتمر 
من قبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن 

عبد هللا آل خليفة وزير الداخلية.
عـــدد  إجمالـــي  أن  الخاجـــة  وأوضـــح 
يزيـــد  اإللكترونـــي،  المفتـــاح  مســـتخدمي 
 )153( مـــن  أكثـــر  وهنـــاك  ألفـــا   )611( عـــن 
البوابـــة  عبـــر  متاحـــة  إلكترونيـــة  خدمـــة 
تتطلـــب  والتـــي   Bahrain.bh الوطنيـــة 
بالمفتـــاح  االســـتعانة  المســـتخدمين  مـــن 

اإللكترونـــي بنوعيـــة )األساســـي والمتقدم( 
قبـــل الدخـــول إليهـــا، منوهـــا إلى أنـــه هناك 
توجهـــا إلتاحة المصادقة متعـــددة العوامل 
)MFA(، وتطويـــر البنيـــة التقنيـــة التحتيـــة 
الخاصة بالمفتاح اإللكتروني وكذلك توفير 
التوقيـــع اإللكتروني.  وتم خال االجتماع، 
بحـــث عدد من الموضوعـــات المدرجة على 
جدول األعمال، ومنها ســـبل تعزيز التعاون 
بين البلديين الشـــقيقين في مجاالت تقنية 
المعلومـــات وبطاقة الهوية، وآليات تســـريع 
وتيـــرة الربـــط بيـــن نظامـــي التحقـــق مـــن 
الهويـــة في إطـــار االتفـــاق الســـابق بتفعيل 
عملية الربط وكمرحلة أولى بين المملكتين 
الشـــقيقتين وضمن مشـــروع األمانة العامة 
لـــدول مجلس التعـــاون الرامي إلـــى تفعيل 

الهويـــة  مـــن  التحقـــق  أنظمـــة  بيـــن  الربـــط 
بـــدول مجلـــس التعـــاون.  كمـــا اســـتعرض 
المجتمعـــون، مزايـــا التوجـــه نحـــو تفعيـــل 
عمليـــة ربـــط أنظمـــة التحقـــق مـــن الهويـــة 
الرقميـــة بيـــن البلدييـــن الشـــقيقين والتـــي 
الدخـــول  البحرينييـــن،  للمواطنيـــن  تتيـــح 
علـــى المنصة الوطنية الســـعودية الموحدة 
مـــن  واالســـتفادة  الحكوميـــة،  للخدمـــات 
نفـــس  باســـتخدام  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 
المفتاح اإللكتروني )االســـم والرقم السري( 
الحاجـــة  دون  المملكـــة  فـــي  المســـتخدم 
إلـــى إنشـــاء حســـاب جديـــد عنـــد زيارتهـــم 
للســـعودية. كمـــا يســـمح الربـــط لمواطنـــي 
باالســـتفادة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
مـــن خدمـــات البوابـــة الوطنيـــة للحكومـــة 
اإللكترونية Bahrain.bh، باســـتخدام نفس 
الهويـــة الرقميـــة في بلدهم، وهو من شـــأنه 
أن يسهم في تسهيل اإلجراءات خاصة في 
األنشطة التجارية واالستثمار بين البلديين 
عبـــر إتاحة ميـــزة النفاذ الموحـــد للخدمات 
باســـتخدام الهوية الرقمية وإجراء مختلف 
المعامـــات الازمـــة إلكترونيـــا دون حاجة 
المســـتثمر البحرينـــي إلى زيارة الســـعودية 

إلتمام معاملته والعكس.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

جانب من االجتماع

سيدعلي المحافظة

حسن عبدالرسول

المنامة - غرفة البحرين



يوسف الحاديخالد هجرس إيمان القالفأحمد العامر

منال الشيخمنال الشيخ

بعض  لدخول  رمــزي  رسم  فرض  على  البلدية  المجالس  بعض  موافقة  ضوء  في 
االنتخابات  غمار  لخوض  المتوقعين  المترشحين  من  عدد  أكد  العامة،  الحدائق 
البلدية المقبلة 2022 ضرورة فرض رسوم رمزية على الحدائق العامة ذات الحجم 
“التخريب”  أو  االتـــاف  أشــكــال  مــن  شكل  أي  مــن  ممتلكاتها  على  حفاظًا  الكبير 
رفض  فيما  فلس   500 الــ  إلــى  فلس   200 الــ  بين  ما  الــرســوم  تكون  أن  مقترحين 

بعضهم فرضها على االطاق معتبرين وجودها متنفسًا لألهالي.

 حدائق نموذجية 

ــمــتــوقــع  ــدي ال ــلـ ــبـ أوضــــــح الـــمـــتـــرشـــح الـ
ــمــحــافــظــة  ــال ــة ب ــ ــع ــ ــراب ــ ــرة ال ــ ــ ــدائ ــ ــ عــــن ال

للمقترح  رفــضــه  الــعــالــي  علي  الشمالية 
النموذجية  الحدائق  توافر  لعدم  وذلــك 
لن  الــرســوم  وأن  الشمالية  بالمحافظة 
يكون لها أي فائدة، بل ستكون عبئًا على 

المواطن.
على  تكون  أن  يمكن  ال  “الــرســوم  وقــال 
بين  الــتــي تقع  الــحــدائــق  مثل هــذه 

األحياء السكنية”. 
الـــحـــدائـــق  تـــحـــويـــل  وزاد” 
ــة إلــــــى نــمــوذجــيــة  ــامــ ــعــ ــ ال
إن  حيث  ربحية  سيخلق 
سيبحث  الــمــســتــثــمــر 

عن الرسوم”.
ــم” ال  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ واخـ

يمكن فرض رسوم على حدائق تقع في 
هم  الذين  ألهلها  متنفسًا  وتمثل  القرى، 

من أصحاب الدخل المحدود”.

  توظيف المواهب 

البلدية المتوقعة عن  رفضت المترشحة 
الجنوبية  بالمحافظة  الثامنة  الــدائــرة 
نجالء كمنجة فرض رسوم على الحدائق 
ــعــامــة كــونــهــا تــعــتــبــر مــتــنــفــس ألهــالــي  ال

الدائرة و اطفالهم.
وقــالــت “مــن االفــضــل أن 
يــتــم تــوعــيــة االهــالــي 
من خالل المحافظة 
عــــلــــى الــــحــــدائــــق 
ــا   ــ ــه ــ ــات ــ ــوي ــ ــت ــحــ ومــ
ــة  ــامــ ــــب إقــ ــان ــجــ ــ ب
مشتركة  فعاليات 
بين المجالس البلدية 
ومـــــرتـــــادي الـــحـــدائـــق 
ــالت الـــتـــنـــظـــيـــف  ــمــ ــحــ كــ

والتشجير، استغالل اوقات األطفال من 
خالل تجميل البيئة والجداريات وكذلك 

تخصيص ركن للرسم والتلوين”.
وأكدت أن تطبيق ما سلف من اقتراحات 
يــضــمــن االســتــفــادة مــن مــواهــب أهــالــي 
الدائرة وتوظيفها بطريقة صحيحة في 

الحدائق العامة.

سلوكيات غريبة

ــبــلــدي الــمــتــوقــع عن  ــال الــمــتــرشــح ال ــ وق
فهد  المحرق   بمحافظة  الثامنة  الدائرة 
الحكومة توفير  إن من واجب  الــذوادي 
بشكل  للمواطنين  الــتــرفــيــهــي  الــجــانــب 
مجاني إال أن ما تراه األعين يقول عكس 

ذلك. 
السلوكيات  بــعــض  لــظــهــور  ذلـــك  ــع  وأرجــ
الغريبة المرفوضة من المجتمع البحريني 
والتقاليد  الــعــادات  مــع  تتعارض  والــتــي 
لمرافق  سيئ  واســتــخــدام  تخريب  مــن 

الحدائق.  

أنــع يتم دفــع مبالغ  إلــى  الـــذوادي  ولفت 
طــائــلــة لــصــيــانــة مــا تــم إتــالفــه مــن قبل 

هؤالء.
واخــتــتــم “أوافــــــق وبـــشـــدة عــلــى فــرض 
على  للمحافظة  الحدائق  لدخول  رسوم 
على  والحفاظ  للمملكة  الحضاري  الوجه 
الموجودة  والخدمات  واأللعاب  المرافق 
المسؤولية  ولتعزيز  العامة  والممتلكات 
من  والتقليص  الحديقة  مــرتــادي  على 

تكاليف الصيانة الدورية”.

 تلفيات كثيرة

ــائــب رئــيــس المجلس  ن ــر  ــك، ذكـ ــ ــى ذل إلـ
بالدائرة  البلدي  العضو  الشمالي،  البلدي 
ياسين  الشمالية  المحافظة  في  الثامنة 
 200 الـــ  بحدود  الــرمــزي  الرسم  أن  زينل 
فلس إلى 500 فلس على الحدائق العامة 
الكبيرة والمنتزهات ال بأس منه  ولكون 
من  والمقيمين  المواطنين  يرتادها  من 
الحفاظ  سبيل  وفــي  الجنسيات؛  جميع 

ــى الــمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة والـــحـــد من  عــل
“تخريب” الممتلكات الموجودة بها بينما 
الحدائق  الــرســوم على  فــرض مثل هــذه 
ذات المساحة المحدودة والموجودة بين 
حمد  ومدينة  عمومًا  السكنية  األحــيــاء 

خصوصًا. 
ــي هــذه  ــع” الــمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة فـ ــ ــاب ــ وت
الــحــدائــق كــاأللــعــاب عــــادة مـــا تتعرض 
لسوء استخدام من قبل بعض المرتادين 
لالستخدام  صالحة  غير  جعلها  واألكثر 

بتاتًا”.
تتعرض  مــا  كثيرًا  المياة  “دورات  وزاد 
إلى “تكسير” و”تخريب” وصوالً إلى إزالة 

الحنفيات”.
ــذه “الــتــخــريــبــات” دائـــمـــًا ما  وبــيــن أن هـ
والــهــدف  كــبــيــرة  مــالــيــة  خــســائــر  تلحقها 
بجانب  الرسوم  هذه  فرض  من  الرئيس 
الحفاظ على الممتلكات العامة التي فيها 
هو أن تكون بمثابة “التعويض” جراء ما 

تطالها من أضرار.

انقسام بشأن فرض رسوم على الحدائق العامة
مترشحون بلديون عبر “^”: للحد من “التكسير” و“التخريب”

معهد البحرين للتنمية السياسية

نفـــذ معهد البحرين للتنمية السياســـية فعاليـــات اليوم التدريبي 
الثانـــي مـــن برنامـــج مهـــارات اإلعـــالم االنتخابي، والـــذي تناول 
موضـــوع “الموضوعيـــة فـــي التغطيـــة اإلعالميـــة االنتخابيـــة”، 
ســـمر  البحريـــن،  بجامعـــة  اإلعـــالم  بقســـم  المحاضـــر  وقدمتـــه 

األبيوكي.
ويأتـــي هـــذا البرنامـــج ضمـــن اســـتعدادات المعهـــد لالنتخابـــات 
النيابيـــة والبلدية المقبلة، بهدف تزويد المشـــاركين بالمعلومات 
والمهارات الالزمة لتنفيذ تغطية إعالمية احترافية لالنتخابات.

وتطرقـــت الدكتـــورة األبيوكـــي خـــالل ورشـــة العمـــل إلـــى عدد 
مـــن المحـــاور المتعلقـــة بالتغطيـــة االنتخابيـــة، ومنهـــا؛ االهتمام 
بالمصداقية في نقل األخبار والمعلومات، والتغطية الموضوعية 
للحمـــالت االنتخابية، والمقارنة بين اإلعالم االنتخابي واإلعالن 
الحمـــالت  ومـــدراء  المترشـــحين  مـــع  والعالقـــة  االنتخابـــي، 
االنتخابية، والعالقة مع المؤسسات المعنية بتنظيم االنتخابات.

وخالل الورشـــة أكـــدت األبيوكي على أهميـــة تحلي اإلعالميين 
بالموضوعيـــة والمصداقيـــة فـــي التغطية االنتخابيـــة لما لها من 
انعكاســـات على شـــفافية ونزاهة االنتخابـــات، إلى جانب أهمية 
التـــوازن بيـــن المترشـــحين، مع اإلشـــارة إلى أهميـــة الفصل بين 

اإلعـــالم واإلعـــالن من قبـــل الصحافيين المؤسســـات اإلعالمية، 
مما يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المترشحين.

األســـئلة  مـــن  مجموعـــة  المشـــاركون  طـــرح  الورشـــة  وخـــالل 
والمداخـــالت، والتـــي أكدت على ما يتمتع بـــه اإلعالم البحريني 
من مهنية وحرفية في التغطية االنتخابية، من خالل ما اكتسبه 

من خبرات تمثلت في خمس دورات انتخابية.

تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المترشحين

األبيوكي لإلعالميين: تحلَّوا بالموضوعية في التغطية االنتخابية

سمر األبيوكي
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نجالء كمنجةياسين زينل فهد الذوادي علي العالي

منال الشيخ

يعتزم خالد هجرس الترشـــح برلمانيًا عن الدائـــرة األولى بالمحافظة 
الجنوبية في االنتخابات المقبلة.

وأوضح خالل حديثه لـ”البالد” أن فكرة الترشـــح كانت تراوده مسبقًا 
لبصماتـــه فـــي األعمـــال االجتماعيـــة والتطوعية وأعـــرض عنها إال أن 
دعـــوة األصحـــاب والجيـــران وزمـــالء العمـــل شـــجعته علـــى عقد نية 

الترشح لخوض الغمار االنتخابي المقبل.
وقـــال “نشـــكر النائـــب الحالـــي علـــى أدائه وهـــو يســـتحق كل التقدير 
والتوفيـــق لـــه إن شـــاء هللا ولجميع النواب”. وشـــدد هجرس على أن 

هذا الميدان يحتاج لتجدد الدماء وتنوع المطالب.
يذكـــر أن الدائـــرة األولى بالمحافظـــة الجنوبية تشـــمل الجزء الغربي 
من مدينة عيســـى ويشـــغل مقعدها النائب أحمد العامر الحاصل على 
2871 صوتًا والذي أبدى رغبة الترشـــح فيها مجددًا بجانب هجرس، 

عدنان المالكي، فريد الشايب ومحمد مطر.

يعتزم يوســـف الحادي الترشح للمرة الثانية لعضوية المجلس البلدي 
في الدائرة األولى بالمحافظة الجنوبية.

وقال “عزمي الترشح وسام ثاٍن أتشرف بحمله لخدمة أهالي الدائرة 
فـــي مجـــال التطويـــر البلـــدي الحديث وإن شـــاء هللا ســـيكون القادم 
أفضـــل بما يخـــدم تطلعات أهالي مدينة عيســـى وزايد بوجود وجود 
شبابية جديدة متحمسة للعمل الوطني”. يذكر أن الحادي متخصص 
فـــي الخدمـــات ومشـــاريع البنـــى التحتيـــة ويعمل كمنســـق للخدمات 

الحكومية إضافة إلى أنه عضو في لجان عديدة.
الدائـــرة األولـــى بالمحافظـــة الجنوبية تشـــغل مقعدها العضـــو البلدي 
إيمان القالف الحاصلة على 2632 صوتًا االنتخابات الماضية، وأبدت 
رغبـــة الترشـــح فيهـــا لالنتخابـــات المقبلـــة بجانـــب: نبيل الشـــنو، بدر 
هجـــرس، عبدهللا دراج، محمد الرويمي، وضحى الدوســـري، يوســـف 

يعقوب ويوسف الحادي.

الحادي: ترشحي وسام لخدمة مدينة زايدهجرس يترشح أمام العامر بـ”المدينة”

القضيبية - مجلس النواب

عقد راشـــد محمـــد بونجمـــة األمين 
اجتماعـــًا  النـــواب  لمجلـــس  العـــام 
مشـــتركًا مع كريمة محمد العباســـي 
القائم بأعمـــال األمين العام لمجلس 
تحضيـــرات  لبحـــث  الشـــورى، 
لمجلســـي  العامتيـــن  األمانتيـــن 
دور  الفتتـــاح  والنـــواب  الشـــورى 
االنعقاد األول من الفصل التشريعي 

السادس.
محمـــد  راشـــد  أكـــد  جانبـــه،  ومـــن 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  بونجمـــة 
األمانـــة  جاهزيـــة  علـــى  النـــواب 
بكامـــل  النـــواب  لمجلـــس  العامـــة 
طاقتها الفتتـــاح دور االنعقاد األول 
التشـــريعي الســـادس،  مـــن الفصـــل 
مشيرًا إلى االســـتعداد التام لتوفير 
الدعـــم اللوجســـتي والتقنـــي لعقـــد 
واجتماعـــات  العامـــة  الجلســـات 
لجان المجلس النيابيـــة والفعاليات 
البرلمانية المصاحبة، وتقديم جميع 

أشـــكال الدعـــم  للنـــواب مـــن خالل 
التكنولوجية  اإلمكانيـــات  توظيـــف 
وتنفيـــذ الخطط واإلســـتراتيجيات 
للعمليـــة  دعمـــًا  الموضوعـــة 
التشريعية، ومواصلة العمل بوتيرة 
متســـارعة وخطـــوات مثمـــرة وفـــق 
فـــي  واضحـــة  ومنهجيـــات  خطـــط 
ظل المشـــروع التنموي واإلصالحي 
لحضـــرة صاحب الجاللة ملك البالد 

المعظم حفظه هللا ورعاه.
فيما أعربت كريمة محمد العباســـي 

القائم بأعمـــال األمين العام لمجلس 
الشورى عن االستعداد التام لألمانة 
العامـــة لمجلس الشـــورى لبـــدء دور 
االنعقاد األول من الفصل التشريعي 
خطـــط  إجـــراءات  وفـــق  الســـادس 
العمـــل الموضوعـــة والمعتمدة لعقد 
الجلســـات األســـبوعية واجتماعات 
الدعـــم  ســـبل  وتطويـــر  اللجـــان، 
أنـــواع  شـــتى  لتقديـــم  المطلـــوب 
المســـاندة لألعضـــاء ألداء مهامهـــم 

على الوجه األكمل.

اجتماع مشترك ألمانتي “النواب” و“الشورى”

بحث تحضيرات افتتاح برلمان 2022

االجتماع المشترك لبحث استعدادات افتتاح الدور المقبل

اســـتعرضت المحامـــي العام المستشـــارة 
وكيـــل أول بالتفتيـــش القضائـــي أمينـــة 
المتعلقـــة  الجرائـــم  أنـــواع  أبـــرز  عيســـى 
الجرائـــم  ومنهـــا  االنتخابيـــة  بالدعايـــة 
للدعايـــة  الزمنيـــة  بالضوابـــط  الماســـة 
االنتخابيـــة، الجرائـــم المتعلقـــة باألماكن 
المخصصـــة للدعايـــة االنتخابية، الجرائم 
المتعلقـــة بوســـائل الدعايـــة االنتخابيـــة، 
جريمة تدخل رجال السلطة اإلدارية في 
الدعايات االنتخابية. وأوضحت تصنيف 
الجريمة االنتخابية إلى الجرائم الماســـة 
بجـــداول الناخبيـــن واألوراق االنتخابية، 
الجرائـــم المتعلقـــة بالدعايـــة االنتخابية، 
التصويـــت  بضوابـــط  المخلـــة  الجرائـــم 
اإلطـــار  اســـتعراض  مـــع  واالنتخـــاب، 

القانوني للجرائم االنتخابية.
وأكدت عيســـى عدم تلقـــي النيابة العامة 

بالغات تتعلق بجريمة عدم المساواة في 
التعامـــل اإلعالمـــي مع المترشـــحين، ينم 
عن وعي األجهزة والمؤسسات اإلعالمية 

في التعاطي مع االنتخابات.
جـــاء ذلك في ورشـــة عمـــل قدمتهـــا إلى 
والصحافييـــن  اإلعالمييـــن  مـــن  عـــدد 
أمس عبـــر منصة االتصـــال المرئي ضمن 
البرنامـــج التدريبـــي لالنتخابـــات النيابية 

تنظمـــه  والـــذي   2022 للعـــام  والبلديـــة 
النيابـــة العامـــة تحت رعايـــة النائب العام 
معهـــد  مـــع  بالتعـــاون  البوعينيـــن  علـــي 
الدراســـات القضائيـــة والقانونية، بعنوان 
“الجرائم االنتخابية ودور وسائل اإلعالم 
في العملية االنتخابية” والتي تأتي ضمن 
سلســـلة محاضرات وورش عمل توعوية 
تســـتهدف أكثـــر مـــن 4000 مشـــارك فـــي 

العملية االنتخابية.
وتناولت الورشـــة أمس موضوع الجرائم 
التشـــريعات  ناقشـــت  إذ  االنتخابيـــة، 
المنظمـــة للجرائم االنتخابية وتصنيفاتها 
والمكانـــي،  الزمانـــي  الدعايـــة  ونطـــاق 
فضالً عن الدور المنوط بوســـائل اإلعالم 
فـــي العلميـــة االنتخابيـــة إلـــى منتســـبي 
وزارة شـــؤون اإلعـــالم وأعضـــاء جمعيـــة 

الصحفيين البحرينية.

“النيابة” تستعرض جرائم االنتخابات للصحافة

ال بالغات عن عدم المساواة بالتعامل اإلعالمي مع المترشحين

أمينة عيسى

محرر الشؤون المحلية
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تحديث
جــديــد

��������
الــبــــديـــع

36700722مـديـر الفـرع
��������

مـديـر الفـرع

ستـــــرة

36779771

��������
مـديـر الفـرع

المنــــامــة

36600656 مـديـر الفـرع

��������
المرفأ المالي 

36155800

نسبة%44
الحجوزات

متــاحمبــاع
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Vacancies Available
ARCAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

, suitably qualified applicants can contact
 17701900 or hrd@arcal.biz

ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39865798 or ABUFAIZANAC@GMAIL.COM

KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS 
has a vacancy for the occupation of

 CIVIL ENGINEER
, suitably qualified applicants can contact

 17565333 or Sayed.helal@keoic.com

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

 ACCOUNTING ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 36950505 or NOVARBH@YAHOO.COM

SURPRISES TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 39151200 or geepabahain@gmail.com

Virgin Mega Store 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 17507979 or YUNES.MOHAMED@AZADEA.COM

KHALID TRANSPORT EST. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17785830 or Khalid_abulfatih@hotmail.com

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

JUWANA FOR GENERAL TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33707595 or HAKEEMLMRA@YAHOO.COM

IRAM SHOES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33718941 or FARAHIRAM28@GMAIL.COM

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17262998 or ssaleh@americana-food.com

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17702454 or mohdnew28@gmail.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM

3 D INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

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

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 17111722 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 77090866 or INFO@SMCOCONTRACTING.COM

SNOWWHITE GARMENTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17274555 or CHAIRMAN@SNOWHITEGARMENTS.COM

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39944412 or ABUTHAR1975@GMAIL.COM

BUSTAN FOR FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66708118 or info@awtadi.com

KHALIL ALARADI TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39021903 or taweeljamal@gmail.com

RAYBON KINDOM 3 COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 66661666 or M.66661666@GMAIL.COM

Riffa Kirk 
has a vacancy for the occupation of
 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

, suitably qualified applicants can contact
 39457868 or ADNN@GDNPR.GOV.BH

NASS FOODS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

BIN HINDI CAR CARE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17408000 or lmra1@BINHINDI.COM

WOOD LAND CRAFTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17827075 or OODLANDCAFT@HOTMAIL.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com

KOHINOOR MOTOR VEHICLES PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33869820 or HA420145@GMAIL.COM

1970 SHOES MAKER 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39039767 or AHMEDANWAR28@GMAIL.COM

HAYDAR ALIREZA HYGIENE SUPPLY TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17699125 or HFA@REZAGROUP.COM

Hair and Nail Station 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17642052 or HAIRANDNAILSTATION@OUTLOOK.COM

ARABIAN TEA 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36669292 or OLDMAAAAAN@HOTMAIL.CO.UK

Element Beauty Lounge 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 33351193 or element_beauty@hotmail.com

Master Piont Trading 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 66982216 or HR.MASTERPOINT26@GMAIL.COM

THE LAUNDRY ROOM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39305000 or A.AZIZ-ALMANNAI@HOTMAIL.COM

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact
 33366692 or magic.altaitoon@gmail.com

MASTER BAKER TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 36371418 or TAYYEB1937@GMAIL.COM

AL TOOM FOR CAR ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17672697 or altoom6666@gmail.com

ANNA CAFE & BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE)
, suitably qualified applicants can contact

 17716316 or ALWALIOFC@HOTMAIL.COM

  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

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واإلوقاف 
إدارة المحاكم

     CS3007534711 : رقم الخطاب
التاريخ: 23 / 08/ 2022

المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية
رقم الملف: 022022112015

 
قد  مهدي  حسن  عبدالحسن  علي  المدعي  بأن  )الثانية(   المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اقاموا هذه الدعوى ضد المستنف ضده: جهاز المساحة والتسجيل العقاري ، طالبين فيها : 
اثبات ملكيتهم للعقار الكائن بمنطقة كرزكان من المنامه وثيقه رقم 92591 والمقدمه رقم 
3859/1996 . لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المسأنفين أن يتقدم لهذه المحكمة 
بطلب مشفوع بأوجه إعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 2022/8/30 م لنظر الدعوى.

القيد : 108283
القيد : 108283

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )120462( لسنة 2022
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة تريس بي لالستشارات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شركة تريس بي لالستشارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 108283،طالبين تغيير 
الى هاي الين للسفر والسياحة  التجاري من شركة تريس بي لالستشارات ذ.م.م  االسم 
ذ.م.م فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 ) CR2022- 122232( إعالن رقم

تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : علوي السيدحميد ابراهيم محفوظ

االسم التجاري الحالي : علوي السيدحميد ابراهيم محفوظ )143079(
االســـــم التجـــاري الجديد : سوبر كليين لتوريد العمال و التخليص

قيد رقم : 143079-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى 
شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة كلين هوم للمقاوالت والمملوكة للسيد خورشيد بي بي خان بادر محمد 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،155530 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  سفير محمد عبدهللا 
)المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 
2000 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من 

أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
1- خورشيد بي بي خان بادر محمد سفير محمد عبدهللا بنسبة52.50 %

AMAN KHAN -2 بنسبة 35 % 
MOHSIN SIDDIQUE -3 بنسبة 12.50 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة ورشة جناتا ذ.م.م

جناتا  ورشة  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

ذ.م.مالمسجلة بموجب القيد رقم 2-116826، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 2 : من

ورشة جناتا ذ.م.م

JANATHA GARAGE W.L.L

الى :

جناتا لقطع غيار السيارات و اإلكسسوارات ذ.م.م

JANATHA MOTOR VEHICLE PARTS & ACCESSORIES W.L.L

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

مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022-112381 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حسين محمد علي حسين المرزوق

االسم التجاري الحالي : ازياء القرصان
االســـــم التجـــاري الجديد : اعشاب المرزوق

قيد رقم : 25234-2

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة  مركز ثومسون لالشرطة  
 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها مركز ثومسون 
لالشرطة  والمسجلة تحت قيد رقم 21624-2 بطلب تغيير االسم الشركة

من : مركز ثومسون لالشرطة   
THOMSON  CASSETTE CENTRE
لتصبح : شركة النورس للطباعة والترويج ذ.م.م

ALNAWRAS PRINTING AND PROMOTION CO W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة مؤسسة عبدالعزيز خليل للتجاره والمقاوالت

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة عبدالعزيز
بطلب   ،  17150 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  مقفلة  ش.م.ب  والمقاوالت  للتجاره  خليل 

تغيير اسم الشركة
من: عبدالعزيز خليل للتجاره والمقاوالت ش.م.ب مقفلة

ABDULAZIZ KHALIL TRADING & CONTRACTING B.S.C CLOSED
الى: الحاج عبدالعزيز خليل ش.م.ب مقفلة

HAJI A.AZIZ KHALIL B.S.C CLOSED
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

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

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة تكنيكا واي برويكتوس أس أي - فرع لشركة أجنبية

سجل تجاري رقم 118094

بناء على قرار الشركاء في شركة تكنيكا واي برويكتوس أس أي - فرع لشركة أجنبية 
المسجلة بموجب القيد رقم 118094 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة مكتب / 

مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصصة رقم القيد 33571 مصفيا للشركة.
قانون  من   ٣٢٥ المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا 
، و عمال  لعام ٢٠٠١  بقانون رقم ٢١  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
تقديم  إلى  الشركة  دائني  جميع  المصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   ٣٣٥ المادة  بنص 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل ١٥ يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصصة

newco@msbahrain.com     -      17200144

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة ا لتسجيل

)CR2022-121569 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمود احمد مصطفى الزمروني

االسم التجاري الحالي : جليتر ان بلس بيوتي الونج اند سبا
االسم التجاري الجديد : ريم جليتر ان بلس بيوتي الونج اند سبا

قيد رقم : 147514-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة إكزوكارتس ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  احمد  عبدالرزاق  عبدالحنان  عبدالودود  السيدة   / السيد 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،  إكزوكارتس  شركة  لشركة  القانوني 
اختيارية  الشركة تصفية  أعمال تصفية  انتهاء  ، طالبا إشهار   1  -  115726
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   10599   لسنة 2022
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة فينكو بليس لالستشارات ذ.م. م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
القانوني  المصفي  باعتباره  فرحان  صالح  سلمان  علي  مكي  شوقي   / السيد 
لشركة فينكو بليس لالستشارات ذ.م.م ،المسجلة كشركة شركة ذات مسئولية 
تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،  125401 رقم  القيد  بموجب  ة  محدود 
الشركة ت صفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

باتريسيو انتربرايز البحرين ذ.م.م
سجل تجاري رقم 144223 - 1

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة باتريسيو انتربرايز البحرين ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 144223 
محاسبون  مزارز  السادة  وتعيين  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،

قانونيون مصفيا للشركة.
عنوان المصفي : مزارز محاسبون قانونيون

falshehabi@mazars.bh    -     39668819

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

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

الخميس 25 أغسطس 2022 - 27 محرم 1444 - العدد 105063



11 الخميس 25 أغسطس 2022 - 27 محرم 1444 - العدد 5063 Vacancies Available
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

 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

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 39424245 or newcastle51280@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

Foulath Infotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 DATA ANALYST
, suitably qualified applicants can contact

 17464274

ELITE GRANDE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MAINTENANCE)
, suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM

ELITE GRANDE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
, suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39944412 or ABUTHAR1975@GMAIL.COM

AL MUWALI ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17879579 or aluminumalmuwali@gmail.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17468522 or wanglinan@cpicfiber.com

BOSS SPA AND SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 36611882 or M.66661666@GMAIL.COM

MAKAN CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CAR WASHER/CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36716222 or MERZAKHALIFA@GMAIL.COM

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39252020 or sharef.works@gmail.com

Golden Brothers gents salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39814251 or QUEENFRAMES@HOTMAIL.COM

AVAILABLE TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 34035017 or EVERGREENDOCUMENT@GMAIL.COM

BABEL TRADING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17254712 or NARESHTJ@HOTMAIL.COM

Farhana for toys and household utensils 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33344254 or ZAHRA_H24@HOTMAIL.COM

CLAREMONT  CONSULTANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 36558869 or WALID.HUSSEINI@GMAIL.COM

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

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

 LABOURER
, 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

Mustafa fazal construction 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 39695135 or mustafafazal.construction01@gmail.com

Circut zoon contracting 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39325555 or ALIMOHD33233@GMAIL.COM

AL MOALLEM MALL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 33266636 or MAJEDSALEEM12@GMAIL.COM

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 36764543 or CORP@DADABAI.COM

Lash spa 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36609666 or SONDOS@GMAIL.COM

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 17580517 or ATEQA@TAHACORP.COM

Rawaa Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 33199200 or ENAS_S@MOE.GOV.BH

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com

TEA  TOWN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact

 33093551 or BROTHERS.CARSSHOWROOM@GMAIL.COM

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.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

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

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33974695 or SHAFIQKIYANI@YAHOO.COM

The Gentlemens Grooming Barber Lounge and Spa 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
, suitably qualified applicants can contact
 39447117 or KHALID@KBHGROUP.COM

ZJ DESIGN LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(LADIES)
, suitably qualified applicants can contact

 33606515 or HWAY_ANTA_6@HOTMAIL.COM

Bahrain Al Arabi International Decoration Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GYPSUM CARVER
, suitably qualified applicants can contact

 17715919 or daaij@alarabi-bh.com

Bahrain Al Arabi International Decoration Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17715919 or daaij@alarabi-bh.com

LALABELLA EVENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17670100 or accounts@lalabellabh.com

ALYAQOOT ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 33308686 or alyaqootabayat33@gmail.com

Almosawi specialist center 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39415666 or mem-117@hotmail.com

PASTRIES ON THE FLY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36774492 or pastriesonthefly@gmail.com

BABA HASSAN ELECTRCAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39894720 or HASSANMOHAMMEDALISALEM@GMAIL.COM

Naib global it consultancy 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT ADMIN AFFAIRS
, suitably qualified applicants can contact

 33610055 or hr@naibit.com

Eventos event management 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
, suitably qualified applicants can contact

 17244020 or hr.admin@gbl-group.co

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

 SALES AGENT
, suitably qualified applicants can contact

 33342550 or NAJI.ALHAIDARI@HOTMAIL.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

AL ALAYAN laundry washing and ironing textiles 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

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

FOZIA ABDULREHMAN OMAR HAYAT MOHAMMAD HAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 35457897 or TAHIRMAHMOOD0788@YAHOO.COM

FOZIA ABDULREHMAN OMAR HAYAT MOHAMMAD HAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35457897 or TAHIRMAHMOOD0788@YAHOO.COM

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

 CUSTOMER SERVICES COORDINATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17224466 or ABOANAS@ALHOKAIL.COM.SA

Metal Tech Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17295455 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM

SAP Middle East and North Africa LLC-foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR COORDINATION SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact
 33730609 or HASSAN.SALEH@SAP.COM

ALASDEQA KINDERGARTEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17254425 or ALASDEQA@GMAIL.COM

AL TAHIR PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17044692 or HUSSAIN_597@ICLOUD.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

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

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

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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com

Raybon kingdom 2 cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 77744447 or M.66661666@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

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

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

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

BRITISH COUNCIL 
has a vacancy for the occupation of

 TEACHER
, suitably qualified applicants can contact

 17261555 or HASANAIN.ALMOZAYN@BRITISHCOUNCIL.ORG.BH

ABDULLA NABEEL BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33625540 or ABDULLANABEEL513@GMAIL.COM

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM

NATIONAL PHARMACY. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39609034 or TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM

NEW MAN GENTS SALOON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact
 36786361 or SAWARI.BAH@GMAIL.COM

STAR PAK TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17006170 or STARPAK.BH@GMAIL.COM

H&F 786 TECHNOLOGIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33754829 or WAQASBAHRAIN@GMAIL.COM

TAIBA SQUARE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34103333 or SADIQALI33371007@GMAIL.COM

HAPPY LAND MOBILES ACCESSORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33111393 or HAPPYLANDBAHRAIN@GMAIL.COM

FISH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or MISHAL@ALGHALIA.COM

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM

ABDUR REHMAN AND ASIF FOR CARGO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35546147 or MSAJJAD@IDMMOVERS.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

VISION DYNAMICS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39133187 or USMANS_DC@YAHOO.COM

MASTER CRISPY AND FALFEL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 37791135 or MFALAFEL70@GMAIL.COM

SALAR BUSINESS CONSULTANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 33553304 or AHTISHAMSALARBH@GMAIL.COM

ALANDALUS BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33335561 or AM9009MA@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34180337 or MUSHTAQ11009@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35905665 or MUHAMMADBILAL343@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

MERCANTILE & MARITIME ENERGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (RISK CONTROL)
, suitably qualified applicants can contact

 17727272

MERCANTILE & MARITIME ENERGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 HEAD/CHIEF FINANCIAL AFFAIRS

, suitably qualified applicants can contact
 17727272

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38354639 or ZULFIQARALIBH9@GMAIL.COM

HOPE DELIVERY CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact

 34604652 or UALVI942@GMAIL.COM

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 34405168 or HAJIASIF0067@GMAIL.COM

TINGLE MINGLE CONSULTANCY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33068239 or ALIRAZAANSARI781@GMAIL.COM

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

SKY DREEM CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33110752 or KS8822327@GMAIL.COM

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.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

SKY DREEM CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33110752 or KS8822327@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34477629 or MBKHAN786000@GMAIL.COM

OMAR KHALED BUILDING COMPLETION AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 37364164 or UMERKHALIDBH@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17730437 or office@almezeal.com

ALWEHDA TRANSPORT ESTABLISHMENT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact
 77364697 or WEHDA_2005@YAHOO.COM

RAOUF CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact
 17784497 or raouf@BATELCO.COM.BH

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com

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

 HEAVY EQUIPMENT OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com

FATIMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33381880 or alsayd@msn.com

ALEKKAR COLDSTORES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33732296 or ALFAROOQ62@HOTMAIL.COM

AL KAWAFEL CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36740125 or ME_WORKSHOP@JALAL.COM

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 17823236 or EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM

QUBA BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17690550 or Altanweercompany@gmail.com

ALDALYAH SERVICES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39415504 or ALDALYAH@HOTMAIL.COM

AAWAN GOLDSMITHS WORKSHOP w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36616444 or JOVY@ARABASIAN.COM

GAMAH TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17296428 or gamah@batelco.com.bh

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM

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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)
, suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)
, suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG

Mohamed Saeed Hamada 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38411371 or MOHAMMED.HAMADA@GMAIL.COM

EM BODYSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(CARS ENGINES)
, suitably qualified applicants can contact

 39931932 or hrghareeb@gmail.com

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39966051 or beauty.gulf@hotmail.com

EASY COOL CENTRAL AIRCONDITIONING SERVICES WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39690260 or EASYCOOLHVAC@YAHOO.COM

DIAMOND SOFTWARE 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17311599 or DIAMOND.SOFTWARE@YAHOO.COM

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 39669917 or oommenzo@gmail.com

ALFARAHED CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33400073 or ALFARAHED_GARAGE@LIVE.COM

Nadwah Hairdrssing Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 17874430 or alethad56066@gmail.com

DREAM STAR EVENT MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17292940 or TAR3Q@LIVE.COM

HUSSAIN MOHAMED HASAN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39457163 or HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM

ABDULLATIF ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33378673 or HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM

Moody Saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39470664 or mou1968@gmail.com

GLOBAL PAYMENT SERVICES - GPS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17569000 or ALI.ARAB@GPS.COM.BH

SAZ GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39439898 or DAHLIASATELIER.BH@GMAIL.COM

NASS FOODS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17601873 or NAYLASHAKEEL.STC@gmail.com

Halahel Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17456276 or JAFFAR.ALAH@GMAIL.COM



طارق البحار
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لماذا ابتعدت 
المسلسالت 

المصرية عن القمة؟

لقد تغير التلفزيون المصري على مر السنين وصوال إلى عصر األقمار االصطناعية ووجود العشرات 
من القنوات كخيارات مع العديد من منصات البث )المجانية أو المدفوعة( اليوم، وبالمثل مع اإلنتاج 
خصوصا مع كون الصناعة واحدة من أكثر الصناعات المصرية ربحية، وحاليا يتم تأسيس المزيد 
من الشـــركات وبمســـاعدة رواد األعمال الناجحين الذين يمكنهم إنتاج أكثر من مسلســـل تلفزيوني 
واحد سنويا أو في موسم رمضان الذي هو الموسم الرئيس للبرامج التلفزيونية في العالم العربي.
في هذا العقد األخير، شـــهد المشـــهد تحوال جذريا في تقديم المسلســـالت التي تعرض خالل شـــهر 

رمضان، وارتفعت األرقام من 4 إلى 5 برامج تلفزيونية إلى 30 على مر الســـنين، هذا يدل على نمو 
الجمهور وكذلك دخل الصناعة.

أدركـــت شـــبكات التلفزيـــون العربيـــة ذلـــك فـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة مـــن العقد، إظهـــار هذه 
المسلســـالت حصريـــا علـــى شـــبكاتها أو منصـــات البث، وتعـــد شـــبكة MBC، وهي شـــبكة تلفزيونية 
سعودية مثاال جيدا على ذلك، حيث تشتري المسلسالت أو تنتجها لعرضها فقط على شبكتها شاهد 

ومع ذلك تظل المنافسة موجودة.

قبـــل نحـــو 15 عامـــا، كانـــت تركيـــا قـــد أطلقـــت للتو 
أول محطـــة تلفزيونيـــة فضائيـــة لهـــا وتمكنـــت مـــن 
البـــث فـــي جميـــع أنحـــاء العالم. لقـــد ولد نوع شـــائع 
جـــدا من المسلســـات الدرامية يســـمى “dizi” ، وكان 
جذابـــا للجماهيـــر فـــي الخليـــج الذيـــن يتوقـــون إلى 
شـــيء ملموس أكثر من المسلســـات المكســـيكية أو 

األمريكية أو حتى الخليجية.
صـــرح مؤخـــرا المنتـــج المنتـــج الســـينمائي المصري 
جمـــال العدل في لقـــاء إذاعي جديد أن هناك ”غيرة“ 
من المسلســـات المصرية في الخليج، وبســـبب ذلك 
اختـــاروا أن يحاربوا هـــذا النجاح باختيار مشـــاهدة 
المسلســـات التركيـــة، حيث قال مؤخـــرا في فيديو 
منتشر له على السوشال ميديا: “الخليجيون بيغيروا 
مننا، لذلك حاربوا المسلسات المصرية بالمسلسات 
التركيـــة”.. ”مســـافات الباد“ اســـتطلعت مع عدد من 
المختصيـــن فـــي المجـــال الفني المحلـــي والخليجي 

والعربي الموضوع، وكان التالي:

طبيعي

أكـــد الكاتـــب والناقـــد الســـينمائي عمـــاد النويـــري أن 
الدرامـــا المصريـــة كان لهـــا فضـــل الريـــادة فـــي فترة 
المسلســـات  وصعـــود  والتســـعينات،  الثمانينـــات 
الســـورية والتركيـــة والخليجيـــة مـــع بدايـــة األلفيـــة 
الثانية لم يكن حربا أو سوء نية، أو مؤامرة مع سبق 
الترصد، وإنما كان أمرا طبيعيا فرضه التطور التقني 
والرغبـــة في تنويع الموضوع الدرامـــي وتغير ذائقة 
الجمهور. وكان كل ذلك متزامنا مع تراجع المسلسل 
كثيـــرة  أســـباب  بفعـــل  وموضوعـــا  شـــكا  المصـــري 
منهـــا وضع المنتـــج الدرامي في يد بعض الشـــركات 
االحتكاريـــة، وغياب رمـــوز كانت مؤثـــرة في مجال 
الكتابـــة، وانحســـار دور مدينـــة اإلنتـــاج اإلعامـــي، 
وتخصيـــص جـــزء كبير مـــن ميزانيـــات اإلنتـــاج إلى 

البرامج التلفزيونية.
وأضاف النويري: “من المهم، وبعيدا عن )الشوفينية( 

االعتـــراف  المقيتـــة 
بـــأن صعـــود الدراما 
التركيـــة والســـورية 

حـــث  والخليجيـــة، 
لتحســـين  المصريـــة  الدرامـــا 

مســـتوى أدائهـــا البصـــري والتقنـــي، 
وضـــخ الكثير مـــن الوجـــوه العربية خاصة 

مجـــال  فـــي  والتونســـية  الســـورية 
المسلســـات  فـــي  التمثيـــل 

إلـــى  إضافـــة  المصريـــة، 
المصريـــة  الدرامـــا  تشـــجيع 
للدخول إلى ساحة المنافسة 

الدراميـــة العربيـــة في مجال 
بشـــكل  التلفزيونـــي  اإلنتـــاج 

عـــام. ومـــن المهم اإلشـــارة إلى أن 
مســـتوى اإلنتـــاج الدرامـــي المصري 

قد تحســـن كثيـــرا بفعل المنافســـة مع 
الدرامـــا التركية والدرامـــا العربية خال 

الخمس سنوات األخيرة .

”مطمطة“

خالـــد  الســـعودي  الســـينمائي  الناقـــد 

ربيـــع الســـيد: “ال أعتقـــد أن كام المنتج جمال العدل 
صحيحا، بل إن الجمهور الســـعودي أصبح أكثر وعيا 
وذائقته أصبحت أكثر حساســـية، وهو جمهور يتابع 
مـــا له قيمة فنية وجاذبية متجددة. حقيقة الجمهور 
الســـعودي نفـــر من المسلســـات المصريـــة التي تتبع 
أســـلوب “المطمطـــة” واألحـــداث المتصاعـــدة ببـــطء 
والموضوعـــات المكـــررة، ولكن رغم ذلـــك يصدر في 
كل ســـنة مـــا يجـــذب المشـــاهد العربي عمومـــا، وهو 
نادر وقليل، ولعل مسلســـل “وش وضهر” الذي عرض 
فـــي يونيو الماضي هو دليل على إنجذاب المشـــاهد 

والمختلـــف  للمميـــز  الســـعودي 
هـــذه  الممطـــوط،  وغيـــر 

نقطة مهمة، أقصد 

المطمطة الفارغة”.
وأضـــاف : “نعـــم المسلســـات التركيـــة تعتمـــد علـــى 
عناصـــر وتوليفة مختلفة ومتجـــددة، ولذلك جذبت 
المشـــاهدين، وإن كان التطويـــل لـــم يغـــب عنها، لكن 
بقية العناصر تشـــكل عوامـــل جذب مازالت محبذة،  
ونعم المسلســـات المصرية هي الخيار األول، ولكن 
صدقنـــي مـــن الســـهولة أن يشـــاهد المتفـــرج حلقـــة 

وحلقتين ثم يقرر عدم اإلكمال.

مازالت في القمة

محمـــد عبدالرحمن رئيس تحرير موقـــع إعام قال: 
كان  التركيـــة  الدرامـــا  انتشـــار  “إن 
بالدبلجـــة  أساســـا  مرتبطـــا 
الدرامـــا  وكانـــت  الســـورية، 
أعمـــاال  تقـــدم  التركيـــة 
عـــن  جديـــدة  وأشـــكاال 
يكـــن  ولـــم  الموجـــود 
الخليجـــي  المشـــاهد 
فـــي  عليهـــا  متعـــرف 
وانتشـــرت  الدرامـــا، 
فـــي  فقـــط  ليـــس 
الخليـــج  منطقـــة 
أيضـــا  ووصلـــت 
مصـــر  إلـــى 
ل  و لـــد ا و

المجـــاورة لها، وأعتقـــد أن بعد أن اســـتعادت الدراما 
المصريـــة الكثيـــر من بريقهـــا في الســـنوات االخيرة، 

رجعت إلى مكانتها مجددا”.
وأكـــد عبدالرحمـــن: “الدرامـــا المصريـــة فـــي الســـوق 
الخليجيـــة لـــم تفقـــد مكانتها أبدا منذ ســـنين، ولكنها 
كانت تبتعد عن القمة وترجع كلما تحسن مستواها”.

تخرج من جلدها

الفنان القدير قحطان القحطاني: أكد أن المسلسات 
المصريـــة هي األكثر مشـــاهدة لدى المتفـــرج العربي 
بشـــكل عـــام، نتيجة لغـــزارة اإلنتاج فـــي مصر والتي 
بها عدد ال يســـتهان به من المؤلفين ومن المخرجين 
ومـــن الفنانيـــن بشـــكل عـــام، وال تخلـــوا أي محطـــة 
خليجيـــة مـــن مسلســـل مصـــري ســـوى خـــال شـــهر 
رمضـــان الـــذي تكـــدس في األعمـــال الفنيـــة أو حتى 

خارج شهر رمضان“.
وقال: ”شخصيا أنا أفضل مشاهدة األعمال المصرية 
وأخيـــرًا بـــدأت ”تتلـــف“ وتتخـــذ مســـارًا آخـــر إلبـــراز 
”البلطجيـــة“ والعنف، بعيدًا عـــن القضايا االجتماعية 
المصرية التي أصبحت من التراث فقط اآلن لألسف 

وخرجت من جلدها“.
وأضـــاف:  فـــي نفـــس الوقـــت هنـــاك أعمـــال مصرية 
متقنة احرص على مشاهدتها، وقال 
الخليجيـــة  القنـــوات  إن 
علـــى  دائمـــا  تحـــرص 
األعمـــال  عـــرض 
المصرية، في حين أنه 
ال نجـــد مطلقـــا قنـــوات 
مصرية تبث أعماال خليجية“!

عصر المنصات

الناقـــد الســـينمائي وخبيـــر المهرجانـــات 

محمـــد عاطـــف: “كيـــف يمكـــن وصـــف المجموعـــات 
اإلنتاجيـــة فـــي الخليـــج بأنهـــا “بتغيـــر” مـــن الدرامـــا 
التلفزيونيـــة المصريـــة بينمـــا نجـــد أن مجموعـــة من 
أهـــم كاســـيكيات الدرامـــا المصرية كانـــت من إنتاج 

تلفزيونات وستديوهات خليجية!
كمـــا أظـــن أن عصر المنصـــات نقل المنافســـة ألجواء 
أكثر صحية على مستوى الصناعة، إذا ال يمكن إنكار 
أن عـــددا مـــن األعمـــال المصرية الحاليـــة المطروحة 
حاليـــا - ســـواء على مســـتوى النجـــاح الجماهيري أو 
جودة الصنع - من إنتاجات منصة خليجية. كما أنني 
ال أري أي منافســـة بيـــن الدرامـــا التركيـــة والمصرية، 

فلكل منها خصوصيتها وشريحة مشاهديها”.

 إسفاف

أكـــدت الناقدة والكاتبة انتصار البنـــاء أن الغيرة في 
حـــد ذاتها محفز ذاتي جيد، يدفع اإلنســـان للطموح. 
وهـــي ليســـت عيبـــا أو خطيئـــة، لكـــن المنتـــج جمال 
العـــدل يخلط عدة قضايا ومســـائل ببعضها ويضفي 
عليهـــا طابعا ســـطحيا ال يتناســـب مـــع النتيجة التي 
يلمســـها الجميـــع وهي تدني مســـتوى إنتـــاج الدراما 

والسينما العربي عامة، والمصرية خاصة.
انحـــدرت األعمـــال الفنيـــة المصريـــة فـــي العقديـــن 
األخيريـــن إلى األعمـــال الممجـــدة )للبطـــل/   الممثل(، 
والتي كان لها دور ســـلبي في تصدير بعض الظواهر، 
ومنهـــا ظاهـــرة الممثـــل )محمـــد رمضـــان(، واألعمال 
التي تســـلط الضوء على  العشوائيات، باإلضافة إلى 
كوميديـــا اإلســـفاف. وهي أعمـــال لن يجد المشـــاهد 
العربـــي والخليجي نفســـه فيهـــا ولن يـــرى متعة في 

متابعتها.

محفز لإلنتاج

محمد غزالة أستاذ مساعد للرسوم المتحركة ورئيس 
مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت السعودية:

“إنه لشـــيء صحي وحميد أن تكون محاربة اإلبداع 
بالمزيـــد مـــن الفنـــون، ولـــو صـــح مـــا ادعـــاه المنتـــج 
المذكـــور، فهـــذا شـــيء مبشـــر، وأن هناك غيـــرة فنية 
محفـــزة لإلنتـــاج، والجمهور هـــو المســـتفيد من هذه 
التنافسية، التي ســـوف تواصل االستمرار من خال 

تجويد المحتوى والصورة واألداء بشكل عام”.

بال وطن

وعلـــق رئيـــس مجلس إدارة ايجبشـــن فيلـــم لإلنتاج 
والتوزيع الفني عاء حمدي أن ليس لدولة أو لمكان 
احتكار اإلبداع والتفرد، وليس من المقبول التحدث 
التباهـــي أو التعالي، ولكن اإلبداع موجود بكل العالم 
والوطـــن العربـــي والخليـــج بـــه مبدعيـــن ومتميزين 
يفتحر بهم أي إنسان.  وقال:  ”اإلبداع ليس له وطن 
واحـــد ومع كثرة التجارب والممارســـات الفنية يأخذ 
اإلبـــداع لمحـــور أهم وهـــو االحتراف وهنـــاك تنافس 
قـــوى مثا اآلن بين الدراما العربية بين جميع الدول 
األخـــرى، وليـــس حكرا على دولة بعينهـــا، ولكن تظل 
الثقافة العربيـــة رؤية دايما بعضهم البعض فى حالة 
شـــد وجـــذاب والتراشـــق والتباهي ونـــزاع عن اآلخر 
حقه، ومثل ما شـــاهدنا التنافس الســـوري واألردني، 
هـــا هي الدرامـــا الخليجية قوية وتفرض نفســـها إلى 

جانب التركية وغيرها“.

خبير المهرجانات محمد عاطف

الكاتبة انتصار البناء

الكاتب والناقد السينمائي عماد النويري

 الناقد السينمائي السعودي 
خالد ربيع السيد

 محمد عبدالرحمن
 رئيس تحرير موقع إعالم

رئيس مجلس إدارة )إيجبشن
 فيلم( عالء حمدي

 قحطان القحطاني

رئيس مدرسة الفنون بجامعة
عفت محمد غزالة

العدل: “هناك غيرة من 

المسلسالت المصرية 

في الخليج لذلك اختاروا 

التركية”!
نعشق المسلسالت 

المصرية بالرغم 
من أنهم ال يبثون 

مسلسالتنا الخليجية

أهم كالسيكيات 
من إنتاج تلفزيونات الدراما المصرية كانت 

خليجية!



opinions@albiladpress.com13
الخميس 25 أغسطس 2022 - 27 محرم 1444 - العدد 5063

ة التي تحمي نظام الماللي من الغرق )1( القشَّ
أبلغنا العالم قبل 20 عاًما عن برنامج التســـلح النووي الســـري الذي يعمل النظام 
اإليرانـــي علـــى تنفيذه، وأوردنا حينها ما يكفي من الدالئل على ســـعي البرنامج 
المتالك أســـلحة نووية، ومخاطر مثل هذا التطور في حال حدوثه على الســـلم 

اإلقليمي والدولي.
رغم كشـــفنا عـــن موقعي “نطنـــز” و”آراك” عام 2002، أدت سياســـة االســـترضاء 
التي تتبعها الدول الغربية إلى الســـماح للنظام بتسريع مساعيه المتالك أسلحة 
نووية، وفي كتاب أصدره بعد ســـنوات اعترف حســـن روحاني الذي كان حينها 
كبيـــر المفاوضيـــن في محادثات الملـــف النووي أنه خـــدع األوروبيين. تجاهلت 
دول 5 + 1 البعـــد العســـكري لخطـــة العمـــل الشـــاملة المشـــتركة، ما شـــجع نظام 
الماللـــي علـــى تجنب تدميـــر الهيـــاكل المتعلقـــة بالبرنامج، ففي أحســـن أحوال 

تجاوبه مع المجتمع الدولي تجنب مؤقًتا بعض األنشطة.
وأثبتـــت تقارير المقاومة اإليرانیة حقيقة أن “خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة” 
لـــم تمنـــع أنشـــطة الماللي المتـــالك أســـلحة نوويـــة، وأن النظام لم يكـــن ملتزما 
بتعهداتـــه المنصـــوص عليها فـــي الخطة الموقعة في عام 2015، قبل انســـحاب 
الواليـــات المتحـــدة مـــن االتفاق النـــووي اإليرانـــي. شـــّهر نظام الماللـــي بحركة 
المقاومـــة اإليرانيـــة التي دفعـــت الدم واألموال لفضح تهديـــد عالمي جديد في 
طـــور التكويـــن، وواصل التقدم في برنامج األســـلحة النوويـــة، ليقطع البرنامج 

النووي شوطا أوسع.
لم يكن تحرك المعارضة اإليرانية يوم 14 آب 2002 أول أو آخر التحركات التي 
دقـــت ناقـــوس الخطر، لكن الحكومات الغربية فشـــلت في فـــرض نظام تفتيش 
جدي على طهران، ما سمح للماللي باإلفالت من العقاب، ففي غياب اإلجراءات 
العمليـــة يمكـــن للنظـــام أن يكذب ويحجـــب المعلومات ويضلـــل الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة حـــول طبيعـــة برنامجـــه النـــووي وأبعاده. وأثـــار تأكيـــد الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية صحة معلوماتنا االســـتخبارية حول موقعي نطنز وأراك 
تدقيًقا عالمًيا، وقال الرئيس األميركي األســـبق جورج دبليو بوش خالل مؤتمر 
صحافـــي عـــام 2005 أن انكشـــاف برنامـــج إيران النـــووي الخفي جـــاء بفعل ما 
قامت به مجموعة إيرانية معارضة، لكن الغرب بقيادة الدول األوروبية الثالث 
“المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا” سارع إلى التفاوض مع النظام الذي نفذ أكثر 

الهجمات اإلرهابية فتًكا على األراضي األوروبية. “إيالف”.

علي رضا زاده

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

للتواصل: 17111483

مجمع 805 بمدينة عيسى... أنابيب ظاهرة بشحمها ولحمها
قبـــل فتـــرة كتبت أن من يريد أن ينظر إلى حجم المشـــاكل والتخبطات 
فـــي البنية التحتية ما عليه ســـوى أن ينظر إلى أعمـــال بعض المقاولين 
الذيـــن تتعامـــل معهم األشـــغال في “الفرجـــان”، حيث وصلت المشـــاكل 
إلـــى أقصـــى الحدود في ظل عدم وجـــود اهتمام جدي من قبل الجهات 
المختصـــة، فالمقـــاول الذي تتعامل معه األشـــغال وتســـند إليه مشـــاريع 
رصـــف الطرقـــات ال يهتـــم أصال بســـرعة العمـــل وتقدمه طالمـــا ال يوجد 
هناك إشـــراف مباشر ومحاسبة فورية، وفي ضوء هذه الظروف وسوء 
المتابعـــة يكـــون الغليان والســـأم مـــن نصيـــب األهالي الذيـــن يصبحون 
ضحيـــة لســـوء تنظيم الجهتيـــن، وتتأثـــر حياتهم وأمالكهم الشـــخصية 

كذلك مثل السيارات التي تختفي ألوانها من كثرة األتربة.
أحـــد المواطنيـــن مـــن مجمع 805 طريـــق 516 بمدينة عيســـى يقول إن 
عملية الرصف أمام منزلهم معلقة منذ شـــهر رمضان، رغم أن المســـاحة 
ال تتعدى أمتارا قليلة، وال تســـتحق كل هذا االنتظار والعذاب الذي حل 

عليهـــم، فالطريق محفـــور واألنابيب ظاهرة بشـــحمها ولحمها، واألتربة 
تبتســـم لهـــم بأســـنانها الناصعة، والشـــقوق ممتدة في كل اتجـــاه، وكأن 
“الفريج” منحوتة من العظام تثير األسى في النفوس، وعندما شاهدت 
الصـــور التي أرســـلها كانت دهشـــتي تكبر مع كل صـــورة، وتذكرت حال 
مجمعنا 802 والحفريات التي تذيب الصخر، وتنشـــف األجساد وتميت 
األشـــجار، حتـــى تحول كل شـــيء فـــي “الفريـــج” إلى خط مـــن الضباب 

الوهمي تتحرك فيه أجسام موشكة على الموت.
ال نريد أن نستنجد بالعضو البلدي، فقد توقف عقلنا عن التفكير، ونشعر 
أننـــا في عزلـــة تامة، ونعرف كيف ســـيكون رد الجهـــة المعنية كمعرفتنا 
مســـار الشـــمس وقت الغـــروب، لكننـــا نريد جوابـــا مقنعا بصفـــة علمية.. 
مـــا الصعوبـــة فـــي رصف طريق ال يتعـــدى طوله أمتارا.. ولمـــاذا كل هذا 
التأخيـــر؟ نحـــن ال نتحـــدث عن مســـاحة بطـــول نهر الكونغـــو حيث يعد 

الرصف ضربا من الخيال.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

عن مغربية الصحراء
تابعـــت بـــكل اهتمام ما تفضل بـــه جاللة الملك محمد الســـادس في خطابه 
بمناســـبة الذكـــرى الــــ 96 لثـــورة الملك والشـــعب، وهـــي الثورة التـــي تمثلت 
فيها قيم االنتماء والوالء لدى الشـــعب المغربي عندما أكد قبل ما يربو من 
السبعة عقود على اعتزازه وتمسكه بالمرتكزات والثوابت الوطنية للمملكة 
المغربيـــة بقيادتهـــا ورموزها، وعـــدم التهاون مع أية تدخـــالت خارجية من 

شأنها تغيير الواقع المغربي أو فرض ما يمكن أن ينتقص من سيادته.
خطـــاب جاللة الملك محمد الســـادس حمـــل العديد من الرســـائل، خصوصًا 
فيمـــا يتعلـــق بالسياســـة الخارجية للمملكـــة المغربية، فقد أكـــد جاللته على 
المبادئ والخطوط الثابتة التي تعتمدها المغرب في رسم سياساتها، ويأتي 
فـــي مقدمتهـــا بالتأكيد ملف الصحـــراء المغربيـــة، وهي القضيـــة المحورية 
للمملكـــة، والتـــي كرســـت في ســـبيلها جل جهودهـــا الدبلوماســـية، فجاللته 
أكـــد أن موقـــف الدول من مغربية الصحراء المقيـــاس الذي من خالله تقيم 
المغـــرب عالقتهـــا بالمجتمـــع الدولي، في داللـــة واضحة علـــى أن المغرب ال 
تقبل أنصاف الحلول، وسياســـتها ال تســـتقيم مع سياســـات البـــاب الموارب 

فيما يخص مغربية الصحراء.
فمـــن خـــالل دبلوماســـية جاللتـــه الناجعة وسياســـاته الســـديدة القائمة في 
األســـاس علـــى قـــوة موقـــف المغـــرب وعدالـــة قضيتـــه فيما يخـــص وحدة 
أراضـــي التـــراب المغربـــي، إضافة لحصافتـــه في إيجاد الحلـــول التي تأخذ 
بجميـــع االعتبارات والمتغيرات، والتي تلمســـها المجتمع الدولي في مبادرة 
الحكـــم الذاتـــي للصحـــراء المغربيـــة، حيث اســـتطاع جاللته مـــن خاللها أن 
يحشـــد دعـــم المجتمع الدولي الـــذي وقف في صف المغـــرب، وهو ما تمثل 
في قيام حوالي ثالثين دولة بفتح قنصليات في األقاليم الجنوبية، إضافة 
للـــدول العربية التي افتتحت قنصليات في العيون والداخلة، وهو ما يأتي 

تجسيدًا لمواقفها السياسية الداعمة لوحدة األراضي المغربية.
وقد حرص جاللته في خطابه على تجديد التقدير لمملكة البحرين، كدولة 
داعمة للمملكة المغربية ومؤمنة بعدالة قضيتها، فقد كانت مملكة البحرين 
دائمًا من أوائل الدول التي ساندت المغرب وعبرت عن تضامنها التام، وهو 
ما تجســـد فـــي العديد مـــن المواقف، والتـــي أبرزها افتتـــاح قنصلية مملكة 
البحريـــن في مدينة العيون، إضافة لمشـــاركة البحرين في المؤتمر الوزاري 

االفتراضي لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

كشـــفت دراســـة لمركز األبحاث في معهد التعليم البريطاني أن األشـــخاص 
المتعلميـــن أقـــل عرضـــة لإلصابة باالكتئـــاب، وأنهم يحققون إنجـــازات أكثر 
ويتمتعون بصحة أفضل، ويقول الباحثون إن التعليم يســـاعد اإلنسان على 
إدارة حياتـــه بشـــكل أفضل، وعندما نتأمل رســـالة اإلســـالم نجـــد أنها بدأت 
بكلمة “اْقَرْأ”، ولو تأملنا كلمات القرآن نجد أن كلمة “العلم” ومشتقاتها وردت 
في القرآن أكثر من 500 مرة، وهذا يدل على اهتمام اإلســـالم بالعلم، يقول 
ُر  تبارك وتعالى )ُقْل َهْل َيْســـَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُمـــوَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَذكَّ

ُأوُلو اأْلَْلَباِب(.
مـــا جعلني أكتب هذه المقدمة تجربتـــي األخيرة وأنا في إجازتي الصيفية، 
وأثنـــاء رحلـــة الباخـــرة التـــي بـــدأت من مدينـــة إســـطنبول مـــروًرا بعدد من 
الجـــزر التركية واليونانية الجميلة، وقد بلغ عدد المســـافرين اإلجمالي أكثر 
مـــن 1600، معظمهم من الجنســـيات األوروبية، واإليطاليـــة خصوصا، نظرا 
ألن الباخرة كانت إيطالية المنشـــأ. وخـــالل الرحلة قررت أن أخصص بعض 
الوقـــت وأن أكون فضولًيا نوعا ما بالتقـــرب والتعرف على عدد من العوائل 
أثنـــاء فتـــرة وجبات الطعام وحول المســـبح، وقد الحظت أموًرا بل دروســـا 

رائعة في إدارة وتعليم وتربية األطفال.

بطبيعة الحال لم أر مربية أطفال مع أية عائلة رغم وجود أكثر من طفل في 
العائلـــة الواحـــدة! كنت أرى كم للنظام من دور مهم فـــي حياتهم، من ناحية 
الوقـــت ونظام األكل وتنظيم خروجهم من الباخرة وغيرها من الممارســـات 
التـــي أعتبرهـــا أكثر مـــن رائعة، كانت تجلـــس بجواري عائلة، وســـمعت أحد 
األطفـــال وهو يســـأل والدته عن معلومـــات دقيقة عن الباخـــرة، كيف كانت 
الفكـــرة وكيـــف تم صنعهـــا وكم يكلـــف بناءها والكثيـــر من األســـئلة الرائعة 
التـــي لـــم أتوقعها من طفل ذي عشـــرة أعوام، ومـــا زادني انبهـــارا واحتراًما 
هـــو موقـــف األم وهي تحـــاول اإلجابة على كل األســـئلة التـــي طرحها ابنها 
بـــكل أريحيـــة، لدرجة أن بعض األســـئلة لم تســـتطع اإلجابـــة عليها ووعدته 
بـــأن تبحث عنهـــا الحًقا! هذا هو معنـــى التعليم والتربيـــة الصحيحة، فمتى 
مـــا كانـــت األم متعلمة ومثقفة ومطلعة على ما يدور، فإن النتيجة ســـتكون 

بالطبع مرضية وتنعكس إيجابا على األطفال.
شـــاهدت أيضا وقت تناول الطعام كيف تتـــم تربية األطفال على اإلتيكيت 
الخـــاص بتناول الطعام، وكيف يقوم الوالـــدان بتوجيه األطفال وتنويرهم، 
وأتمنـــى أخـــذ العبـــرة مـــن هـــذه الممارســـات الجيـــدة والعمل علـــى تطبيقها 

وتثقيف ذاتنا أوال وفلذات أكبادنا ثانًيا.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

“علم وثقافة... وبس”

لقد ترســـخت مداميك المجلس األعلى للمرأة منُذ تأسيســـه في 22 أغســـطس 
2001م، وأثبت قدرة كبيرة في معالجة القضايا الُمتعلقة بالمرأة من اجتماعية 
واقتصادية وسياسية وقانونية وأسرية ومهنية، وأصبح بعد واحد وعشرين 
عاًما صرحا شامخا للمرأة والمجتمع البحريني بفضل توجيهات صاحبة السمو 

الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
ويعمـــل المجلـــس من أجل تمكيـــن المرأة البحرينية وتفعيـــل دورها البناء في 
منظومـــة التنميـــة الوطنيـــة الشـــاملة عبـــر ترجمة خططـــه وأهدافـــه إلى واقع 
ملمـــوس ينهـــض بالمـــرأة البحرينيـــة فـــي مختلف المجـــاالت، ويؤكـــد مكانتها 
كشريك رئيسي في البذل والعطاء وتحقيق النماء والرقي نحو أفق من التميز 
للمـــرأة، ما عزز نجاحات المرأة البحرينية بمختلف األصعدة المجتمعية، ورفع 
مشـــاركتها فـــي المســـيرة التنموية، وعزز دورهـــا في تقدم البحريـــن بالتعاون 
مع الشـــراكات االســـتراتيجية من القطاعين العام والخاص، وامتدت أنشـــطة 
المجلـــس ألقطار الخليج العربي والوطن العربـــي والدول اإلقليمية والعالمية، 
وأثبت حضور المرأة البحرينية في تلك المحافل امتالكها المهارات والقدرات.

وحظيـــت المـــرأة البحرينية بتعليـــٍم ُمتميز ودعٍم نوعي ُمســـتمر من الحكومة 
فـــي كل أشـــكال المجاالت، ما هيأها لتحقيـــق النجاح والتميـــز تعليميا ومهنيا 
واجتماعيا واقتصاديا وقانونيا، األمر الذي فتح لها سبيل المشاركة اإليجابية 
المتكافئة مع عضيدها الرجل بكل مجاالت التنمية الوطنية، وقد وفر المجلس 
األعلى للمرأة البيئة المالئمة إلنجاح دور المرأة استشراًفا لمستقبل زاهر للمرأة 
يكـــون لهـــا فيه دور بارز فـــي مجتمعها، عاملـــة وقائدة، ألجـــل ارتقائها وزيادة 

مشاركتها وتعزيز تمثيلها بمختلف المواقع المجتمعية العامة والخاصة.
وحقق المجلس األعلى للمرأة الكثير من النجاحات للمرأة من خالل أنشـــطته 
المجتمعيـــة المتنوعـــة والمشـــاريع والمبـــادرات التـــي صاغهـــا وفـــق معاييـــر 
ومنهجيـــات متقدمـــة، وجســـدها بممارســـات تواكـــب األهـــداف الوطنية بغية 
االرتقـــاء بقدرات المرأة والرفع من شـــأنها، وتجلى ذلك في الكثير من األرقام 
واإلحصائيـــات والتقاريـــر التـــي تتحـــدث عن ِســـعة ومســـاحة مشـــاركة المرأة 
ومسيرتها الناجحة المتنامية والمتزايدة بمختلف القطاعات العامة والخاصة، 
حيث أثبتت قدرتها وجدارتها بكل فخر واعتزاز في أكثر من مجال مجتمعي.

عبدعلي الغسرة

21 عاًما مضيًئا
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حقــق منتخبنــا الوطنــي للناشــئين لكرة اليد فوزًا ســهالً علــى المنتخب 
الهنــدي بنتيجــة )43/26( فــي اللقــاء الــذي جمــع المنتخبيــن على صالة 
بالبطولــة  الرابعــة  اليــد أم الحصــم ضمــن منافســات الجولــة  اتحــاد 

لمنتخبات المجموعة األولى.

أربــع  إلــى  ورفـــع منتخبنا رصــيــده 
بذلك  معوضَا  الثاني  بالفوز  نقاط 
ــام كــوريــا  ــ خــســارتــه األخـــيـــرة أمـ
مواجهة  أمامه  وبقيت  الجنوبية 
مــهــمــة يـــوم الــجــمــعــة الــمــقــبــل ضد 
للمنافسة  ــي؛  ــ ــران ــ اإلي الــمــنــتــخــب 
إلى  المؤهلة  الرابعة  البطاقة  على 
بين  انحصرت  والتي  العالم  كأس 

المنتخبين.
ــم يــجــد أحـــمـــر الــمــســتــقــبــل أي  ــ ول
وبدت  الفوز،  تحقيق  في  صعوبة 
السيطرة البحرينية على مجريات 
ــذي  ال ــشــوط األول  ال الــلــقــاء مــنــذ 
ــارق عـــشـــرة أهـــــداف  ــ ــف ــ انـــتـــهـــى ب
الـــمـــدرب  عــمــد  وفـــيـــه   ،)24/14(
الوطني محمد المراغي إلى إعطاء 
أكبر عدد ممكن من  أمام  الفرصة 

الشوط  وفي  للمشاركة،  الالعبين 
الــثــانــي اتــضــحــت اســتــراتــيــجــيــة 
بنتيجة  الـــخـــروج  فــي  المنتخب 
الـــــفـــــوز بــــأقــــل مـــجـــهـــود مــمــكــن 
الالعبين  جاهزية  على  والوقوف 
في المواجهة القادمة أمام إيران. 
ــاريــات، حسمت  ــب ــم ال بــقــيــة  ــي  وفـ
مــنــتــخــبــات الـــســـعـــوديـــة، وكـــوريـــا 
الثاني  الدور  إلى  تأهلها  الجنوبية 
وإلى نهائيات كأس العالم بكرواتيا 
الرابعة  البطاقتان  وبقيت   ،2023
حسمها  تأجل  والــتــي  والخامسة 
حــتــى نــهــايــة الــــــدور الــتــمــهــيــدي 

واألدوار الرئيسة بالبطولة.
السعودي  المنتخب  تأهل  وجــاء   
نظيره  على  المستحق  فــوزه  بعد 
 )37/27( ــنــتــيــجــة  ب ــي  ــ ــ ــارات ــ ــ اإلم

الياباني  المنتخب  مــع  ليتساوى 
تتحدد  أن  على  النقاط،  عــدد  في 
يــوم  الــثــانــيــة  المجموعة  ــدارة  صــ
اللقاء  خــالل  مــن  المقبل  الجمعة 

الذي سيجمع المنتخبين. 
من  الياباني  المنتخب  نجح  كما 
تجاوز منتخب قطري وتمكن من 
في   ،)31/21( بنتيجة  عليه  الفوز 

مباراة شهدت تكافؤا في شوطها 
قطر  العــبــو  فــيــهــا  وقــــدم  األول، 
أفضل مستوى لهم في البطولة، إال 
أن األمور آلت لمصلحة اليابان في 

الحلول  خالل  من  الثاني  الشوط 
الجهاز  عليها  يعتمد  التي  الكثيرة 
ــيــات  ــفــنــي لــلــمــنــتــخــب واإلمــكــان ال

العالية لالعبيه.
أمله  الــكــويــتــي  المنتخب  وأحــيــا 
الثالث  المركز  على  المنافسة  في 
بــالــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــعــد فـــوزه 
 )35/12( ــراق  ــعــ ــ ال عــلــى  ــيــر  ــكــب ال
مني  التي  الخسارة  بذلك  معوضا 
الثاني  بالفوز  السعودية  أمــام  بها 
الــعــراق  تلقى  فيما  الــبــطــولــة،  فــي 
التوالي،  على  له  الرابعة  الخسارة 
وفـــقـــد فـــرصـــة الــمــنــافــســة عــلــى 

الصعود.
ــمـــن مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة  وضـ
الــكــوري  المنتخب  تمكن  ــــى  األول
ــى  الــــجــــنــــوبــــي مــــــن الــــــفــــــوز عــل
أوزبكستان بنتيجة )39/21( ليرفع 
بفوزه  نــقــاط  ثماني  إلــى  رصــيــده 
في  الكاملة  العالمة  محققًا  الرابع 
الخاسر  المجموعة األولى لمالقاة 
في مباراة السعودية واليابان في 

الدور نصف النهائي.

صعود السعودية واليابان وكوريا الجنوبية إلى مونديال الناشئين

“أحمر اليـد” يتخطـى الهنـد ويستعـد لمواجهـة إيـران

الحد.. صفقـات متعـددة والهـدف نسيان الموسـم الماضي
استقرار في الجهازين الفني واإلداري بقيادة المدرب محمد الشمالن

دوري ناصر
بن حمد الممتاز

يســلط “البــالد ســبورت” الضوء علــى أندية دوري ناصر بــن حمد الممتاز 
للموسم الرياضي المقبل 2022 - 2023، الذي سيشهد ألول مرة مشاركة 
12 نادًيــا بعــد قــرار االتحاد البحرينــي لكرة القدم برفع عــدد األندية عبر 
إضافة ناديين، بعدما كان الدوري في السنوات الماضية يشهد مشاركة 
10 أنديــة فقــط. ويتوقــع أن يحظــى الــدوري بتنافســية عاليــة وإثــارة 
كبيرة نحو الظفر بالدرع؛ كون عدد المباريات ارتفع وسنشهد إقامة 22 

مباراة في المجموع لكل فريق بداًل من العدد السابق البالغ 18 مباراة.

وستخصص الحلقة التاسعة لنادي 
الحد الذي احتل المركز التاسع في 
من  قريًبا  وكــان  الماضي،  الموسم 
يحسم  أن  قبل  الــمــبــاشــر،  الــهــبــوط 
الملحق  لــخــوض  وانــتــقــالــه  ــقــاءه  ب
الذي  النجمة  على حساب  الرباعي 
هبط لدوري “الثانية”. وحسم الحد 
بقاءه عبر مباريات الملحق الثالث، 

ــل فـــيـــهـــا عــلــى  والــــتــــي حـــصـ
الصدارة برصيد 7 نقاط.

ــى  ــ ــ وبــــــــالــــــــعــــــــودة إل
تـــحـــضـــيـــرات الـــحـــد 
لــلــمــوســم الــريــاضــي 

ــد، فــــإن  ــ ــ ــدي ــ ــجــ ــ ــ ال
ــن  ــ ــق دشـ ــ ــ ــري ــ ــ ــف ــ ــ ال
ــقــيــادة  ــم ب ــوسـ ــمـ الـ
ــة  ــ ــي ــ ــن ــة وطــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ فـ

المدرب  في  متمثلة 
مـــــــــحـــــــــمـــــــــد 

اإلدارة  ــذي جـــددت  ــ وال الــشــمــالن، 
الــثــقــة بـــه لــالســتــمــرار عــلــى رأس 
بعدما  خــصــوًصــا  الــفــنــيــة،  اإلدارة 
الموسم  األمان في  لبر  الفريق  قاد 
البداية  مــن  الــرغــم  على  الــمــاضــي، 
للمهام  الشمالن  المتعثرة مع تسلم 
للمدرب موسى مبارك، إذ إن  خلًفا 
في  الفريق  على  أشــرف  الشمالن 
غرار  الثاني. وعلى  القسم 
الشمالن، فإن الطاقم 
لم  الــمــعــاون  الفني 
ــه أي  ــيـ ــلـ يـــجـــر عـ
باإلضافة  تغيير، 
إلـــــــــى الــــجــــهــــاز 

اإلداري أيًضا.
مستوى  وعــلــى 
الــــــــالعــــــــبــــــــيــــــــن 
أبرمت  المحليين، 
الــنــادي  إدارة 
العديد 

من الصفقات التعزيزية، إذ ضمت 
بشير،  عبدالفتاح  الحالة  مهاجم 
الــذي  الكعبي  عــبــدهللا  والــحــارس 
مثل النجمة في الموسم الماضي، 
بــاإلضــافــة إلـــى مــحــتــرف الــحــالــة 
والذي  العرفاوي،  يسري  التونسي 
تم  الــذي  عزيز  للمدافع  خلًفا  جاء 
فك االرتباط معه؛ بسبب اإلصابة. 
ــى ذلـــــك، فــــإن الــحــد  وعــــــالوة عــل
إبراهيم  األيمن  المدافع  مع  تعاقد 
محمد  جــهــاد،  عيسى  مصطفى، 
عبدالرحمن  بشير،  حمد  خــالــد، 
عــلــي وراكــــــان مــفــلــح. ونــجــح 

الــحــد فـــي ضـــم الــمــهــاجــم تــيــاغــو 
أوغـــســـتـــو، والـــــذي مــثــل الــمــنــامــة 
أحد  وكــان  والــخــالــديــة،  والمحرق 
الوطني  منتخبنا  تتويج  عناصر 
24”، إذ يعد تياغو  بلقب “خليجي 
خط  في  للحداويين  كبيًرا  مكسًبا 
خدمات  الحد  واستعاد  المقدمة. 
عبدالوهاب  محمد  الوسط  العــب 
ــذي مــثــل األهـــلـــي فـــي الــمــوســم  ــ ال
ــمــاضــي، كــمــا جـــدد الــتــعــاقــد مع  ال
مــحــمــد الـــطـــيـــب واســـتـــعـــاد مـــرة 
كما  القصير،  أحمد  الالعب  أخــرى 
فادي  الفلسطيني  المحترف  ضم 

خدمات  الــحــد  وسيفتقد  ــدان.  زيــ
العــبــيــن اثــنــيــن مــثــال الــفــريــق في 
الحارس  وهــم  الماضية  السنوات 
لسترة  سيلعب  الذي  أحمد  عباس 
ــمــدافــع  فـــي الــمــوســم الــمــقــبــل، وال
سيمثل  الــذي  ميرزا  أحمد  األيمن 

المنامة.
ــحــد مـــن خـــالل هـــذه الــصــفــقــات  ال
عدم  في  بالشك  المتعددةيرغب 
والعودة  الماضي،  سيناريو  تكرار 
مسابقتي  مستوى  على  للمنافسة 
كأس جاللة الملك )أغلى الكؤوس( 
الــمــمــتــاز،  بــن حــمــد  نــاصــر  ودوري 

نـــًدا  الـــفـــريـــق كــــان  خـــصـــوًصـــا أن 
السنوات  في  بــارًزا  ومنافًسا  قوًيا 
على  الحصول  له  وسبق  األخيرة، 
الممتاز  بن حمد  ناصر  دوري  لقب 

في العام 2020.
ويــحــظــى الــفــريــق بــمــســانــدة من 
مستمرة  ومتابعة  اإلدارة  مجلس 
تهدف  إذ  األحــمــد،  جمال  برئاسة 
ــتــقــديــم  ل الـــــحـــــداويـــــة،  اإلدارة 
الجماهير  يرضي  مختلف  موسم 
العودة  في  تأمل  التي  الحداوية 
ــقــــاب  ــ ــلـــى األل إلـــــى الـــمـــنـــافـــســـة عـ

والصعود للمنصات.

أحمد مهدي

من مباريات الحد الودية تحضيًرا للموسم الجديد

فادي زيدانعبدالله الكعبي

الهداف 
تياغو يعزز 

“التسونامي”

استعاد العب 
الوسط محمد 

عبدالوهاب وضم 
الحارس الكعبي

كشفت جهة إعالمية عن اقتراب الليبي هيثم ضانة 
من خوض تجربة جديدة في دوري ناصر بن حمد 

الممتاز لكرة القدم بالموسم الرياضي الجديد.
الذي  النادي  لم ُيكشف عن هوية  الذي  الوقت  وفي 
سيتعاقد مع المدافع الليبي، إال أن الجهة اإلعالمية 
أشارت إلى أن هناك اتصاالت بين أحد أندية الدوري 

وأن  الصفقة،  هذه  إتمام  أجل  من  والالعب  الممتاز 
المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل صحيح.

من  كبيرة  ميدانية  خبرة  عاًما(   31( ضانة  ويمتلك 
السويحلي  فـــرق  مــع  الليبي  بـــالـــدوري  لعبه  خـــالل 
واألهلي طرابلس والمدينة، باإلضافة للعبه مع هالل 

الشابة وشبيبة القيروان في الدوري التونسي.

مـدافــع ليبـــي فــي طــريقــه 
لــدوري نـاصـــر بـــن حمــــد

سبورت

المدافع الليبي

اللجنة اإلعالمية

من لقاء البحرين والهند

محمد الشمالن



منتخب “3X3” للشباب يشارك في بطولة العالم
تقام في المجر بمشاركة 20 منتخبا

غادر منتخبنا الوطني لكرة الســـلة “3X3” للشباب 
تحـــت 18 عاًمـــا متوجًهـــا إلـــى العاصمـــة المجرية 
بودابســـت ومنهـــا لمدينـــة )ديبريســـين( مـــن أجل 
خـــوض بطولـــة العالـــم التي ســـتقام هناك وســـط 
مشاركة نخبة من المنتخبات على مستوى العالم 
والذين يتنافسون من أجل إحراز اللقب العالمي.

 ويترأس إحسان كازروني عضو لجنة المنتخبات 
وفـــد منتخبنـــا فـــي هـــذه البطولـــة، ويضـــم الوفد 
المـــدرب عبدالكريـــم العنـــزور والالعبيـــن عمـــران 
الفـــردان وناصـــر  نجـــف، محمـــد قمبـــر، عبـــدهللا 
العنـــزور، وتســـتمر هـــذه البطولـــة حتـــى يـــوم 28 
أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخًبا تم توزيعهم 
على أربع مجموعات، وتضم مجموعتنا البحرين، 

أوكرانيا، البرازيل، ليتوانيا وكازاخستان.
وُيعـــد هـــذا التأهـــل والمشـــاركة في هـــذا المحفل 
اللعبـــة  لهـــذه  الجديـــد  النجـــاح  بمثابـــة  العالمـــي 
التـــي يولـــي اتحاد الســـلة اهتماًمـــا كبيـــًرا بها من 

خـــالل إقامـــة العديـــد من المنافســـات المســـتمرة 
طيلـــة العام، واالتحـــاد البحريني لكرة الســـلة من 
االتحـــادات القليلـــة حـــول العالـــم التـــي واصلـــت 
إقامـــة فعاليـــات ومنافســـات )3×3( خـــالل فتـــرة 
جائحـــة كورونا وبعد تحســـن الوضع وبالتنســـيق 

المنافســـات  وخصوًصـــا  المعنيـــة،  الجهـــات  مـــع 
المخصصـــة لهـــذه الفئة العمرية )تحـــت 18 عاًما(، 
وهـــو مـــا كان ملحوًظـــا من قبـــل االتحـــاد الدولي 
للعبـــة ممـــا جعلنا في مصـــاف أفضـــل 20 منتخًبا 

تأهلوا لهذا المحفل العالمي.

اتحاد السلة

منتخبنا الوطني لكرة السلة “3X3” للشباب

األحمر السالوي يواجه الكنغر األسترالي اليوم
التصفيات النهائية لكأس العالم 2023

يستهل منتخبنا الوطني األول لكرة السلة مشواره 
اليوم )الخميـــس( في التصفيـــات النهائية المؤهلة 
لـــكأس العالـــم 2023، بمواجهـــة نظيره األســـترالي 
وذلك في تمام الســـاعة 7 مســـاًء على صالة مدينة 

خليفة الرياضية.
ووقـــع منتخبنا في المجموعة F التي تضم كل من 
)أستراليا، الصين واليابان(، وستتواجه المنتخبات 
فيما بينها بنظام “الذهاب واإلياب”، على أن يتأهل 
صاحبا المركزين األول والثاني مباشرة للمونديال. 
“األحمـــر” وصـــل لهذه المرحلـــة التاريخية في كرة 
الســـلة البحرينيـــة، بعدما احتل المركـــز الثالث في 
التصفيـــات مـــا قبـــل األخيـــرة، محقًقـــا انتصاريـــن 
ثمينيـــن كانـــا علـــى حســـاب المنتخبيـــن الســـوري 
)67/76( والكازاخســـتاني )51/62(، ليـــدون اســـمه 
مـــن بيـــن أفضـــل 12 منتخًبـــا متأهـــاًل فـــي القـــارة 

اآلسيوية.
ودن شـــك، أن مبـــاراة اليـــوم تعتبـــر مهمـــة للغايـــة 
باعتبارهـــا تقام على أرضنا وبين جمهورنا، والظفر 
بنقاط الفوز على الكنغر األسترالي ستدفع بالعبينا 

ا نحو تقديـــم المزيد خالل الجوالت المقبلة  معنويًّ
والتمسك بتحقيق حلم الوصول للمونديال.

“األحمر” اســـتعد لهذه المرحلة بخوض سلسلة من 
التدريبـــات المحليـــة فـــي الفتـــرة الماضيـــة بقيادة 
المدرب لوكيسيوس، وقد واجه المنتخب األردني 

ا قبل أيام قليلة وفاز عليه )83/92(.  وديًّ

يذكر أن منتخبنا سيتجه للصين يوم 29 أغسطس 
لخوض اللقاء الثاني، على أن يستســـضيف اليابان 
يـــوم 11 نوفمبر 2022، ويســـتضيف بعدها الصين 
يـــوم 14 نوفمبـــر، ثم يغادر لمواجهة أســـتراليا يوم 
23 فبرايـــر 2023، وأخيـــًرا يواجـــه اليابان يوم 26 

فبراير.

منتخبنا الوطني لكرة السلة

Sports@albiladpress.com
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رئاسة أميركا ورئاسة أنديتنا
Û !ثقافة تقبل النقد مفقودة
Û  قبــل أن أبــدأ بالكتابــة، يجــب أن يعــي الجميــع أننــا ال نقصــد أحًدا معيًنــا من خالل

طرحنا لهذا الموضوع الحساس والمؤثر، ولكن “اللي على راسه بطحه يتحسسها”!
Û التغيير سنة الحياة، هل نؤمن بذلك؟
Û التغيير أساس التطوير، هل نؤمن بذلك؟
Û الفكر المتجدد عمود النجاح، هل نؤمن بذلك؟
Û الدماء الشابة شريان االستمرار، هل نؤمن بذلك؟
Û  لعلــه مــن الغرابة أننا ننشــد التطوير وال نؤمن بالتغييــر، ونطالب بالنجاح وال نؤمن

بإفســاح المجــال للدماء الجديــدة في تولي مهمة التطوير والتي أصبحت الشــغل 
الشاغل في الوسط الشبابي والرياضي. 

Û  واألعجــب مــن ذلــك أن ثقافــة تقبــل النقد البناء الهــادف والذي يســاهم في عملية
التطوير والبناء أصبحت عند البعض مرفوضة وغير قابلة للنقاش. لن يكون هناك 

تطور صحيح بدون إعالم قوي وسقف عاٍل لحرية الرأي المكفولة.
Û رئاسة بعض األندية لعشرات السنين
Û  كلنــا نعلــم أن رئاســة الواليات المتحــدة األميركية )من الدول العظمــى( مدتها أربع

ســنوات قابلــة للتجديد مرة واحدة “فقــط” وليس أكثر وباالنتخاب مهما كان عمل 
الرئيس مميًزا. 

Û  وكلنــا نعلــم أن هنــاك بعــض األنديــة والتي يترأســها رئيس مجلــس اإلدارة لفترات
زمنيــة طويلــة جًدا فاقت العشــرين والثالثين ســنة وكذلك بعــض أعضاء مجالس 

اإلدارات سواء في األندية أو االتحادات!
Û  ريــن” اليوجــد لديهم أي واألدهــى مــن ذلــك أنــه بعض الرؤســاء أو األعضــاء “المعمِّ

إنجاز ُيذكر، ال على مستوى العمل الشخصي أو العمل الجماعي.
Û  مــا يعنــي أن هنــاك عقبات فــي تحقيق طموح العديــد من الكوادر الوطنية الشــابة

والتــي تحلــم فــي خدمــة أنديتهــا أو االتحــادات، واصطدامهــا بالواقــع المــر الــذي 
تعيشه بعض األندية. 

Û  ،وهــذا واقــع أليــم يجب أن نواجهه بــكل صراحة ومنطقية، وبــدون عتاب أو زعل
ألنه واقع موجود وليس من ضرب الخيال.

Û ما هو سر التشبث بالكراسي؟
Û  الغريــب فــي األمــر أن هنــاك العديــد مــن الرؤســاء واألعضــاء ممــن يفشــلون فــي

مهمتهم أو في عملهم من خالل مجالس اإلدارات وال يساهمون في تطوير النادي 
أو االتحاد للمدة الرســمية لعضويتهم وهي أربع ســنوات، وتراهم يترشــحون مرة 
أخــرى وأخــرى وأخــرى النتخابــات مجلــس اإلدارة وعــدم فســح المجــال لكــوادر 

جديدة لدخول العمل الرياضي. 
Û  وكذلك عدم اعترافهم بالفشل وعدم تقبلهم النقد البناء ومحاربة من ينقد عملهم

وليــس شــخوصهم، وكذلــك عدم امتالكهــم الشــجاعة والجرأة باالعتراف بالفشــل 
وامتالك سياسة االستقالة أو االبتعاد.

Û خالصة الهجمة المرتدة
Û  إذا أردنــا فعــاًل تطويــر الحركة الشــبابية والرياضية في البلد علينــا أواًل العمل على

تقويــة الجمعيــات العموميــة فــي األنديــة وإعــادة هيبتها لتمــارس دورهــا الرقابي 
والمحاســبي على مجالس اإلدارات، واختيار أفضل الكوادر البشــرية ذات الكفاءة 
والمقــدرة علــى صنــع حركة التغييــر والتطوير والتي أصبحــت هاجس كل مواطن 

مخلص يحب الخير للوطن ولقيادتنا الحكيمة حفظها هللا ورعاها
Û  .ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب
Û  ...وختاًما هذا قلمي
Û .إن لم يكن ذو قيمة وفائدة للوطن والمواطن... فال خيَر فيه من قلم

mohamed.j.alalaiwi@gmail.com

محمد العليوي

علي مجيد

حقـــق منتخبنـــا فـــوزا مســـتحقا علـــى حســـاب 
نظيره الســـعودي بثالثة أشـــواط مقابل شـــوط 
ليتصدر مجموعته )A( ضمن منافسات البطولة 
اآلســـيوية الحاديـــة والعشـــرون للكـــرة الطائرة 
للشـــباب تحت 20 عاما، التـــي تحتضنها مملكة 
البحرين حتى 25 أغســـطس الجاري على صالة 
االتحاد البحريني للكرة الطائرة بمجمع صاالت 

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.
وشـــهد اللقـــاء نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، والرئيـــس التنفيـــذي للهيئة 
العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر، واألمين 
فـــارس  البحرينيـــة  األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام 
الكوهجـــي، بحضـــور عدد جيـــد مـــن الجماهير 

فاق المواجهة األولى أمام هونج كونج.
وبالعـــودة إلى المباراة فإن منتخبنا قلب تأخره 
بشـــوط إلـــى فـــوز مســـتحق لتنتهـــي األشـــواط 
األربعـــة 16 - 25، 27 - 25، 25 - 22، 25 - 20 
وبذلك اســـتطاع األحمـــر أن يفك العقدة ويهزم 
األخضر الســـعودي الذي تفـــوق عليه في نهائي 
بطولـــة غرب آســـيا ونهائي البطولـــة الخليجية 

للناشئين لتصدر منتخبنا المجموعة.

وقدم منتخبنا أداء متواضعا في الشوط األول 
غابـــت خالله الفاعلية الهجومية في ظل تفوق 
مروان الهوســـاوي وجواد الخواهر وعدم قدرة 
حوائطنـــا علـــى التصـــدي لهما قبل أن يســـتعيد 
منتخبنـــا مســـتواه في باقي األشـــواط بصحوة 
حســـين علي وعلي العرب وسيد هاشم عيسى 
والتغطيـــة  األولـــى  الكـــرة  اســـتقبال  وتحســـن 
الدفاعيـــة مـــع دخـــول المنتخب الســـعودي في 
سلســـلة من األخطاء الهجوميـــة ليفوز منتخبنا 

بالمباراة.

منتخبنا يواجه الهند

أسفرت القرعة عن مواجهة منتخبنا أمام الهند في 
الـــدور المقبـــل من البطولـــة، حيث ســـتخضع جميع 
المنتخبـــات يوم الخميس 25 اغســـطس 2022 إلى 

الراحة على أن تستأنف المنافسة يوم الجمعة. 

العرب: بمساندة الجمهور عدنا إلى المباراة

قـــال العـــب منتخبنا الوطني للشـــباب علـــي العرب 
إن البدايـــة فـــي الشـــوط األول لم تكـــن جيدة على 

اإلطـــالق ولكـــن بفضـــل مســـاندة الجمهـــور وتقليل 
األخطـــاء تمكـــن منتخبنـــا مـــن العـــودة فـــي باقـــي 

األشواط الثالثة وتحقيق الفوز.
وأضـــاف “دخلنا في البداية بنـــوع من االرتباك، ألن 
المنتخب السعودي سبق وأن هزمنا في مواجهتين 
نهائيتيـــن، األمـــر الـــذي أثر علـــى أدائنا مـــن الناحية 
النفســـية، ولكـــن فـــي الشـــوط الثاني فزنـــا، وهو ما 
منحنـــا الثقـــة واألريحية فأصبحت باقي األشـــواط 

أسهل بالنسبة لنا..”.
وأوضح العرب أن المدرب صابر عبدالواحد كان له 
دور فـــي تحقيق الفوز بفضـــل توجيهاته وتعليماته 
مـــن خالل توجيه اإلرســـاالت كما أن أداء المنتخب 
وتقليـــل  الدفاعيـــة  التغطيـــة  ناحيـــة  مـــن  تحســـن 

األخطاء عموما ليكون الفوز من نصيبهم.

إيران تتصدر المجموعة الثانية

تصـــدر المنتخـــب اإليراني منافســـات المجموعة 
الثانيـــة بعدما أحـــرزا فوزا مســـتحقا على نظيره 
الهندي بثالثة أشـــواط نظيفة انتهت كالتالي 25 
- 20، 25 - 10، 25 - 19 بعدما ســـيطر اإليرانيون 
علـــى مجريـــات اللقـــاء كامـــال وحققـــوا النتيجـــة 
األعلـــى في البطولة بعدما فازوا بالشـــوط الثاني 

.10 - 25

بنغالديش تقصي أستراليا

أقصـــى منتخـــب بنغالديـــش نظيره االســـترالي من 
دور المجموعـــات بعـــد أن كســـب شـــوطين ليتصدر 
المجموعة ويتأهل برفقة العراق رغم خســـارته من 
استراليا بثالثة أشواط مقابل شوطين 31 - 29، 18 
- 25، 25 - 22، 17 - 25، 11 - 15، ليصدم المنتخب 

البنجالديشي بفوز صاعق ويخرجه من البطولة.

قطر تقلب الطاولة على الكويت

تمكـــن المنتخـــب القطـــري مـــن قلـــب الطاولـــة على 
الكويـــت وبلـــوغ الـــدور الثانـــي بعدما انتصـــر عليه 
بثالثـــة أشـــواط مقابل شـــوطين 25 - 18، 23 - 25، 
العنابـــي  كان  حيـــث   ،8  -  15  ،19  -  25  ،25  -  18
متأخـــرا بشـــوطين قبـــل أن يفـــوز بباقي األشـــواط 

ليتأهل برفقة كوريا الجنوبية المتصدرة.

فوز قيصري لباكستان

فـــي مبـــاراة ماراثونية تمكن منتخب باكســـتان من 
تحويـــل تأخـــره بشـــوطين دون رد إلـــى فـــوز رائـــع 
بثالثـــة أشـــواط مقابل شـــوط على منتخـــب تايبيه 
ليتأهـــل كثانـــي عـــن المجموعـــة السادســـة برفقـــة 

الصين ويخرج تايبيه من البطولة.

منتخبنا يثأر من السعودي ويتصدر مجموعته بالبطولة اآلسيوية لشباب الطائرة
يواجه الهند بالدور الثاني غدا الجمعة

فرحة العبينا باالنتصار

حسن علي

سمو الشيخ عيسى بن علي في مقدمة الداعمين لألحمر
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حيدر آباد ـ وكاالت

برلمانـــي  عـــن  هنديـــة  محكمـــة  أفرجـــت 
وقيـــادي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، 
بعـــد توقيف الشـــرطة لـــه إثـــر تصريحات 
مســـيئة لإلســـام والنبـــي األعظـــم محمد 

)ص(.
وشـــهدت مدينة حيـــدر آبـــاد، احتجاجات 
بكفالـــة،  عنـــه  اإلفـــراج  بقـــرار  منـــددة 
والتحقيقـــات،  اإلجـــراءات  الســـتكمال 
واضطـــرت الشـــرطة لفرض حظـــر تجول 
بعـــد أن حاول بعـــض المحتجيـــن التوجه 

إلى مقر إقامة النائب.
وفـــي وقـــت ســـابق، قـــام البرلمانـــي راجا 
ســـينغ، العضو فـــي حزب بهاراتيـــا جاناتا، 
الـــذي عـــرف بخطبـــه التحريضيـــة، بنشـــر 

فيديـــو تضمـــن تصريحـــات مهينـــة للنبـــي 
محمـــد )ص(، مـــا أثـــار غضبا فـــي المدينة، 
حيـــث تجمـــع مئـــات األشـــخاص للمطالبة 
باعتقالـــه، لتتحـــرك الشـــرطة علـــى الفـــور 

وتحتجزه.
وأعلن حزب بهاراتيـــا جاناتا الحاكم الذي 
ينتمـــي لـــه البرلمانـــي الهنـــدي عـــن إيقاف 
عضويتـــه، وذلـــك بســـبب محاولتـــه إثارة 

“الفتنة”.
إطـــار  فـــي  ســـينغ  تصريحـــات  وجـــاءت 
هجـــوم الذع علـــى منور فاروقـــي، الممثل 
الكوميدي المســـلم الذي تعرض للمضايقة 
والتهديـــد مـــن قومييـــن هندوس بســـبب 

محتوى مواضيعه الدينية.

الهند.. اإلفراج عن نائب أساء للنبي يشعل احتجاجات

باريس ـ وكاالت

دعـــا الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
مـــن  لاســـتعداد  شـــعبه  ماكـــرون 
أجـــل بذل جهـــد أكبـــر والتضحية، 
في الوقت الذي يشـــهد فيه العالم 
تحوال كبيـــرا واضطرابا مـــع نهاية 

الوفرة.
أعضـــاء  أمـــام  ماكـــرون  وشـــدد 
مجلـــس  أول  خـــال  الحكومـــة، 
العطلـــة  انتهـــاء  بعـــد  للـــوزراء 
الصيفية، أمـــس األربعاء في قصر 
اإلليزيـــه، علـــى أن “اللحظـــة التـــي 
نعيشها )...( قد تبدو وكأنها منظمة 
بسلسلة من األزمات، كل منها أكثر 
خطـــورة مـــن األخرى”، مستشـــهدا 
بالحرائـــق الهائلة، الجفاف وســـوء 
األحـــوال الجوية، وكذلـــك الحرب 

فـــي أوكرانيا ووبـــاء “كوفيد 
.”19

وحـــذر من أن الوضع 

يتطلـــب “جهـــودا” و “تضحيـــات”، 
أن  يجـــب  التـــي  “المعـــارك  وقـــال 
نقودهـــا، ثقافية، حضاريـــة، ولكن 
أيضا تكنولوجيـــة واقتصادية، لن 
نكســـبها إال بجهودنا، ولـــن يمنحنا 

أحد الهدية”.
وهـــذه ليســـت المـــرة األولـــى التي 
يحذر فيها الرئيس الفرنسي شعبه، 
ماكـــرون،  تصريحـــات  أثـــارت  إذ 
خـــال كلمة ألقاها بمناســـبة ذكرى 
تحرير جنوب فرنسا من النازيين، 
ودعوتـــه الفرنســـيين إلـــى “قبـــول 
ثمن الحرية”، وحديثه عن ضرورة 
غضـــب  أثـــارت  أوكرانيـــا،  دعـــم 
عليهـــا  علقـــوا  الـــذي  الفرنســـيين 
باســـتياء وألـــم، على خلفيـــة أزمة 
واالنحـــدار  المســـتمرة  الطاقـــة 
مســـتويات  فـــي  الحـــاد 

المعيشة.

ماكرون للفرنسيين: ودعوا أيام الوفرة
طشقند ـ وكاالت

قال وزير الدفاع الروســـي، سيرغي 
شويغو، خال اجتماع لوزراء دفاع 
منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في 
أوزبكستان، إن العملية الخاصة في 
أوكرانيا تســـير وفقا للخطة وسيتم 
مؤكـــدا  مهامهـــا،  جميـــع  تحقيـــق 
لتقليـــل  الحملـــة  تباطـــؤ وتيـــرة  أن 

الخسائر في صفوف المدنيين.
وأضـــاف شـــويغو: “هدف واشـــنطن 
روســـيا  إنهـــاك  هـــو  أوكرانيـــا  فـــي 
اســـتراتيجيا للقضاء على المنافسة 

وتحذير الدول األخرى”.
وأشـــار إلـــى أن “إمدادات األســـلحة 
إلـــى أوكرانيـــا مـــن قبـــل الواليـــات 
المتحـــدة وحلفائهـــا يضاعـــف عـــدد 
الخســـائر البشـــرية بمـــا يطيـــل أمـــد 

علـــى  العســـكري  الصـــراع 
أراضي هـــذا البلد، بهدف 

مواصلة الضغط على 

روسيا وعزلها”.
“البرنامـــج  إلـــى أن  ولفـــت شـــويغو 
األميركـــي  العســـكري  البيولوجـــي 
تفاصيلـــه  عـــن  الكشـــف  تـــم  الـــذي 
خـــال العملية الخاصة في أوكرانيا 
يشـــكل تهديدا مباشرا لدول منظمة 

شنغهاي للتعاون”.
وأكد أن الواليات المتحدة والغرب، 
يمارســـون ضغوطـــا غيـــر مســـبوقة 
علـــى الـــدول المســـتقلة مـــن خـــال 
والمعلومـــات  االبتـــزاز  اســـتخدام 

المضللة.
وأوضح أن: “المسار المستقل لدول 
منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون فـــي حل 
مشـــاكل األمـــن اإلقليمـــي والعالمي 
يشـــكل مثاال للعالـــم أجمع، حيث أن 
دورهـــا كمركز جديد للقوة يتنامى 
الوضـــع  خلفيـــة  علـــى  وذلـــك 

الدولي المضطرب”.

شويغو: تباطؤ عمليتنا العسكرية في أوكرانيا “متعمد”

إجراء صيني عسكري 
في مضيق تايوان

لخفر  بحرية  مهمة  أول  الصين  أطلقت 
باستخدام  تايوان  السواحل في مضيق 
سفينة الدورية الضخمة “هايكسون - 6”.
الصينية،  “الشعب”  صحيفة  ذلك  ذكــرت 
ــى أن  ــ ــ ــيــــرة إلـ ــس األربـــــــعـــــــاء، مــــشــ ــ ــ أمـ
واإلنقاذ  البحث  لمهام  مصممة  السفينة 

والدوريات البحرية.
أسطول  ضمن  انطلقت  أنها  إلى  ولفتت 
يضم وحدات بحرية أخرى لتنفيذ مهام 
الـــدوريـــات الــبــحــريــة وتــأمــيــن الــمــمــرات 
المائية أمام سواحل محافظة فوجيان، 

شمال شرقي الصين.

“إسرائيل غير ملزمة به”... البيد يصف االتفاق النووي بـ“السيئ”

إيران: تسلَّمنا الرد األميركي وسُنبلغ األوروبيين بموقعنا
أعلنـــت إيـــران، أمـــس )األربعـــاء(، أنهـــا 
تلقـــت ردًا من الواليـــات المتحدة على 
“النـــص النهائـــي”، الذي قدمـــه االتحاد 
األوروبي إلحياء االتفاق النووي للعام 

2015 مع القوى الكبرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإليرانيـــة، ناصر كنعانـــي: “تلقت إيران 
االتحـــاد  خـــال  مـــن  األميركـــي  الـــرد 
األوروبـــي. بـــدأت المراجعـــة الدقيقـــة 
للـــرد فـــي طهـــران”، حســـب مـــا ذكرت 
“إيـــران  وأضـــاف:  “رويتـــرز”.  وكالـــة 
إلـــى االتحـــاد  ســـتنقل وجهـــة نظرهـــا 
األوروبي، باعتباره منســـق المحادثات 

النووية، بعد استكمال المراجعة”.
موقـــع  كشـــف  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
عـــن  “أكســـيوس” األميركـــي لألخبـــار، 
الجديـــد،  النـــووي  االتفـــاق  تفاصيـــل 
طهـــران  “ســـيلزم  االتفـــاق  أن  مؤكـــدًا 

بنسبة محددة لتخصيب اليورانيوم”.
وأضاف نقاً عن مســـؤول أميركي، أن 
“االتفـــاق الجديـــد مع إيران لن يســـمح 
لهـــا بتخصيـــب اليورانيـــوم أعلـــى مـــن 

.”% 3.67
“ســـيمنع  االتفـــاق  أن  إلـــى  أشـــار  كمـــا 
إيـــران مـــن تخزيـــن أكثر مـــن 300 كلغ 
مـــن اليورانيوم المخصب، وســـيفرض 
قيودا على برنامج إيران النووي حتى 

عام 2031”.

وقال المســـؤول األميركي للموقع، إنه 
“ســـتتم إزالـــة أجهـــزة الطـــرد المركزي 
المتطـــورة لدى إيـــران وتخزينها تحت 

إشراف وكالة الطاقة الذرية”.
أخيـــرًا،  العالميـــة  التوقعـــات  وزادت 
بشأن احتمال قرب التوصل إلى اتفاق 
جديـــد بيـــن طهـــران وواشـــنطن، يعيد 
األخيـــرة إلى االتفاق الذي خرجت منه 

عام 2018.
وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة 
بين الواليات المتحدة وإيران استمرت 
16 شهرًا، قام خالها االتحاد األوروبي 
بجـــوالت مكوكيـــة بيـــن الطرفين، قال 
مســـؤول كبير فـــي االتحـــاد األوروبي 
فـــي الثامن مـــن أغســـطس، إن التكتل 

قدم “عرضًا نهائيًا”.
قالـــت وزارة الخارجيـــة األميركيـــة إن 

“امتـــاك إيران ســـاحًا نوويـــًا هو أكبر 
تحـــدٍّ قـــد تواجهـــه الواليـــات المتحدة 

وشركاؤها”.
“هـــدف  أن  الخارجيـــة  وأوضحـــت 
االتفاق النووي هو التأكد بشـــكل دائم 
وقابل للتحقق من أن إيران لن تحصل 
على ســـاح نووي”، مشـــددة على “إننا 
لن نثـــق بإيـــران، واالتفاق النـــووي هو 
صفقة مبنية علـــى وضع أنظمة تحقق 

ومراقبة أكثر صرامة”.
وأكدت: “نحن لم نتمكن من سد بعض 
الفجوات خال األسبوعين الماضيين، 
ألن إيران تقدمت بمطالب إضافية”.   

قـــال رئيس الوزراء اإلســـرائيلي، يائير 
البيـــد، أمـــس )األربعـــاء(، إن تـــل أبيب 
تعـــارض االتفـــاق النـــووي المرتقب مع 
ألنـــه  بـ”الســـيئ”  إيـــاه  واصفـــًا  إيـــران، 

يعطي طهران امتيازات بالجملة.
وذكـــر البيد، فـــي تصريحـــات “نعارض 
هـــذا االتفـــاق مـــع إيران ألنه ســـيئ وال 
يمكـــن القبـــول بنصه الحالـــي”، متعهدًا 
بالتحـــرك مـــن أجـــل منـــع إيـــران مـــن 

التحول إلى دولة نووية.
وأوضح رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن 
باده لن تكون ملزمة بهذا االتفاق، في 

حال التوقيع عليه.
حاليـــًا   المطـــروح  االتفـــاق  أن  وتابـــع 
ســـيمنح إيران مئة مليار دوالر سنويًا، 
مشيرًا إلى أن “هذه األموال لن تصرف 
على بناء مدارس أو مستشفيات. مئة 
مليار دوالر هذه ستصرف على زعزعة 
االســـتقرار في الشـــرق األوسط وعلى 
ترويج اإلرهاب في كل أنحاء العالم”.

تعـــارض  ال  إســـرائيل  أن  وأوضـــح 
االتفـــاق من حيث المبـــدأ، بل “نعارض 
هـــذا االتفـــاق ألنـــه ال يناســـب المعايير 
التـــي حددهـــا الرئيـــس بايـــدن نفســـه 
وتتعهـــد بمنـــع إيـــران من التحـــول إلى 
هـــذا  أن  واســـتطرد  نوويـــة”.  دولـــة 
الوكالـــة  “يعـــّرض اســـتقالية  االتفـــاق 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة للخطـــر، وهو 
يخلق ضغوطًا سياسية تهدف إلغاق 
الملفـــات المفتوحـــة بـــدون اســـتكمال 

تحقيق مهني فيها”.

عواصم ـ وكاالت

المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية، ناصر كنعاني 

بغداد ـ وكاالت

ح التيـــار الصـــدري فـــي العـــراق، أمس  لـــوَّ
)األربعاء(، بأخذ “خطوة مفاجئة ال تخطر 
ببال” من يوصفون بالفاسدين في الباد، 
يطالـــب  حـــراكًا  الشـــارع  يواصـــل  فيمـــا 

بإصاح شامل للنظام السياسي.
وأورد بيـــان صـــادر عـــن التيـــار الصـــدري 
“ســـنخطو خطوة مفاجئة أخرى ال تخطر 
على بالهم إذا ما قّرر الشـــعب االســـتمرار 

بالثورة وتقويض الفاسدين”.
وأضـــاف التيـــار أن إعـــان تعليـــق عمـــل 
القضـــاء لـــم يكن دســـتوريًا، معتبـــرًا هذه 
القضـــاء  مـــن  بمثابـــة محاولـــة  الخطـــوة 
إلبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية 

“خصوصًا أن المظاهرة كانت سلمية”.
“القضـــاء  أن  الصـــدري  التيـــار  وأورد 
ســـيحاول كشـــف بعـــض ملفـــات الفســــاد 
إن ســـقوط  قائـــاً  آخـــر،  درءًا العتصـــام 
يحلـــو  “ال  العـــراق  فـــي  الحالـــي  النظـــام 

للبعض وعلى رأسهم السـفارة األميركية”، 
بحسب تعبيره.

وفي وقت ســـابق، أعلـــن مجلس القضاء 
فـــي  جميـــع  العمـــل  العراقـــي اســـتئناف 
المحاكـــم اعتبارًا من أمس )األربعاء(، بعد 
انسحاب أنصار الصدر من االعتصام أمام 

مبنى مجلس القضاء.
ورفعـــت القـــوات األمنيـــة حالـــة اإلنـــذار 

األمنـــي الـــذي فرضتـــه خـــال الســـاعات 
الماضيـــة على وقـــع التصعيد، وخوفًا من 

انجرار األمور إلى ما ال تحمد عقباه.
مـــع  الثـــاث  الرئاســـات  اجتمعـــت  فيمـــا 
الممثلـــة األممية بالعـــراق جينين هينيس 
باســـخارت فـــي قصر الســـام، مـــن أجل 
بحـــث الوضـــع السياســـي واألمنـــي فـــي 

الباد.

رفع اإلنذار األمني في بغداد... واجتماع للرئاسات الثالث

ح بخطوة “ال تخطر ببال” الفاسدين التيار الصدري يلوِّ

أنصار الصدر يطالبون بإصالحات شاملة

عواصم ـ وكاالت

بمناســـبة االحتفال بمـــرور 31 عاًما على 
استقال الباد، وجه الرئيس األوكراني 
إلـــى  كلمـــة  زيلينســـكي،  فولوديميـــر 
الشـــعب، مع دخول الباد الشـــهر السابع 

من الصراع مع روسيا.
وألقى زيلينسكي، أمس األربعاء، خطاًبا 
مؤثـــًرا بمناســـبة االســـتقال، معتبًرا أن 
“أوكرانيـــا ولـــدت مـــن جديد بعـــد الغزو 
الروســـي فـــي 24 فبرايـــر”، مؤكـــًدا أنهـــا 
لن تتخلـــى أبدا عن كفاحها، وســـتواجه 

روسيا حتى النهاية.
وشدد زيلينسكي )44 عاما( على موقف 
بـــاده الثابـــت فـــي معارضة أي تســـوية 
مـــن شـــأنها الســـماح لموســـكو بتحقيـــق 
مكاســـب إقليمية، بما يشـــمل أجزاء من 
جنوب وشـــرق أوكرانيا اســـتولت عليها 
القوات الروســـية خال األشـــهر الســـتة 

الماضية.

كما أكد في الخطاب المسجل، أن باده 
تســـعى اآلن إلى “االنتصار على روســـيا 
إلنهـــاء الحـــرب وليـــس الســـام”، وفـــق 

تعبيره.
كمـــا أعلن إلغـــاء االحتفاالت “الشـــعبية” 
الواســـعة بيـــوم االســـتقال، تخوًفا من 
العاصمـــة  تســـتهدف  روســـية  ضربـــات 
كييـــف، بعـــد أن ألمحـــت واشـــنطن إلـــى 

تحضيـــر الـــروس لضربـــات وشـــيكة قد 
تســـتهدف خـــال األيـــام اآلتيـــة مبانـــي 

حكومية ومنشآت مدنية أيضا.
وتزامنـــا مـــع ذكـــرى اســـتقال أوكرانيا، 
أعلن الرئيس األميركي جو بايدن أمس 
األربعـــاء تقديـــم مســـاعدات عســـكرية 
جديـــدة لكييف بلغت قيمتها نحو ثاثة 

مليارات دوالر. 

أوكرانيا تتلقى 3 مليارات دوالر مساعدة من الواليات المتحدة

زيلينسكي: سنواجه موسكو حتى النهاية

االحتفاالت تتزامن مع مضي 6 أشهر على بدء العملية الروسية

بكين ـ سبوتنيك

عواصم ـ وكاالت

بعد تأكيد واشـــنطن تنفيذ ضربات في 
دير الزور شـــرقي ســـوريا، اســـتهدفت 
للحـــرس  تابعـــة  مجموعـــات  مواقـــع 

الثوري اإليراني نفت طهران األمر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإليرانيـــة ناصر كنعانـــي أمس األربعاء 

التـــي  بالمواقـــع  صلـــة  أي  لنـــا  “ليـــس 
فـــي  المتحـــدة  الواليـــات  اســـتهدفتها 

سوريا”.
إلى ذلـــك، وصف الضربـــات األميركية 
باالنتهاك للســـيادة الســـورية، وســـامة 
أراضيهـــا، بحســـب مـــا نقلـــت فرانـــس 

برس.
أتى هـــذا النفي بعد أن أعلن المتحدث 

للجيـــش  المركزيـــة  القيـــادة  باســـم 
األميركـــي )ســـنتكوم(، الكولونيـــل جو 
بوتشـــينو فـــي وقـــت ســـابق أمـــس أن 
الضربـــات فـــي محافظـــة ديـــر الـــزور، 
تحتيـــة  بنـــى  منشـــآت  “اســـتهدفت 
مرتبطـــة  مجموعـــات  تســـتخدمها 

بالحرس الثوري اإليراني”.
تســـعة  اســـتهدفت  أنهـــا  أوضـــح  كمـــا 

مخابئ ضمن مجّمع يستخدم لتخزين 
الذخيـــرة وألغراض لوجســـتية. ولفت 
إلـــى أن هـــدف الجيـــش األميركي في 
األســـاس كان ضـــرب 11 مـــن 13 مخبأ 
في المجمع لكنه تراجع عن ذلك بعدما 
شـــوهدت مجموعات من الناس قربها، 
مضيفـــا أن التقييـــم األولي يشـــير إلى 

أنه لم يقتل أحد في العملية.

أميركا تعلن قصف مواقع لـ“الحرس الثوري” وطهران تنفي

بانكوك ـ أ ف ب

علقـــت المحكمـــة الدســـتورية في 
تايانـــد، أمـــس )األربعـــاء(، مهـــام 
رئيـــس الـــوزراء، برايـــوت تشـــان 
أوتشـــا، بينما تنظـــر في قضية قد 

تتم إقالته بموجبها.
ووافقت المحكمة على االســـتماع 
إلى القضيـــة، التي رفعتها أحزاب 
فـــي المعارضة، تقـــول إن برايوت 
الـــذي تولـــى الســـلطة إثـــر انقاب 
الحـــد  إلـــى  وصـــل   ،2014 عـــام 
األقصـــى لواليتـــه البالغـــة ثمانـــي 

سنوات.
كذلـــك  يشـــغل  الـــذي  وبرايـــوت، 
منصب وزيـــر الدفـــاع، ُاتهم أيضًا 
المعارضيـــن  علـــى  بالتجســـس 
برنامـــج  باســـتخدام  السياســـيين 

“بيغاســـوس”،  التجســـس 
اســـتخدام  وبإســـاءة 

ميزانية الدولة.

كما اتهمت المعارضة نائب رئيس 
الـــوزراء ووزيـــر الصحـــة، أنوتين 
تشـــارنفيراكول، بإضفاء الشرعية 
بـــدون  الحشـــيش  تنـــاول  علـــى 

ضوابط مناسبة.
ســـجل  عـــن  برايـــوت  ودافـــع 
حكومته، مشـــيرًا إلـــى أن اقتصاد 
تايانـــد مســـتقر علـــى الرغـــم من 
ارتفـــاع أســـعار الطاقـــة وارتفـــاع 
التضخـــم. وقـــال: “خـــال الــــ 250 
يومًا المتبقيـــة من عمر الحكومة، 
أصر على أنني ســـأفعل كل ما في 
وســـعي إلخراج الباد مـــن األزمة 

في أسرع وقت ممكن”.
وليســـت المـــرة األولى التـــي تؤّثر 
المحكمـــة الدســـتورية على ســـير 
السياسة التاياندية. فقد ألغت 
العامـــة  االنتخابـــات  نتائـــج 

عامي 2006 و2014.

تايالند... المحكمة الدستورية تعلق مهمات رئيس الوزراء



business@albiladpress.com17
الخميس 25 أغسطس 2022 - 27 محرم 1444 - العدد 5063

أعلـــن بنك البحريـــن اإلســـامي )BisB(، البنك الرائـــد في تقديم 
الخدمـــات المصرفيـــة الرقمية اإلســـامية بمملكـــة البحرين، عن 
مشـــاركة عـــدد مـــن مدرائـــه فـــي برنامـــج “المصرفي اإلســـامي 
المعتمـــد” المقدم من المجلس العام للبنوك والمؤسســـات المالية 
اإلســـامية )CIBAFI( والذي تضّمن 6 محاور أساســـية: المدخل 
العـــام للمعامـــات اإلســـامية، والنظـــام المصرفـــي اإلســـامي، 
والحوكمـــة  المصرفيـــة،  والخدمـــات  واالســـتثمار،  والتمويـــل، 

وهيئات الرقابة الشرعية.
حضر الورشـــة التدريبية 20 من مدراء ورؤســـاء اإلدارات وفي 
نهايـــة البرنامـــج تقـــدم 10 مـــن مـــدراء اإلدارات ألداء االختبـــار 
التقييمـــي الـــذي تـــم اجتيازه بنجـــاح من كل من جـــواد حميدان 
الرئيـــس التنفيذي للخدمات المصرفية للشـــركات والمؤسســـات 
الماليـــة، دالل الريـــس رئيـــس المـــوارد البشـــرية، نـــدى إســـحاق 
مديـــر  مأمـــون  مصطفـــى  محمـــد  اإلدارة،  مجلـــس  ســـكرتيرة 

تطويـــر البطاقات، ندى البســـتكي مدير حوكمـــة المخاطر، أيمن 
أحمد مدير مجمع البديع المالي، رشـــا البلبيســـي مدير الشـــؤون 
القانونية، ســـيد هـــارث كومار رئيـــس وحدة مخاطر الشـــركات، 
ســـهيل كبير الدين رئيـــس المخاطر التشـــغيلية، فريد ناجافوف 

رئيس الضرائب للمجموعة. 
وصّرحـــت أفنـــان صالـــح، الرئيـــس التنفيـــذي للمـــوارد البشـــرية 
فـــي بنك البحرين اإلســـامي قائلـــة: “بدايًة يســـرنا تهنئة مدراء 
البنـــك الذين تمكنوا من إتمـــام هذا البرنامج بنجاح، متمنين لهم 
دوام التوفيـــق والســـداد فـــي مســـيرتهم المهنيـــة. وتأتي خطوة 
مشـــاركة عـــدد مـــن مديـــري البنـــك فـــي برنامـــج المجلـــس العام 
للبنوك والمؤسســـات المالية اإلســـامية، وحصولهم على شهادة 
“المصرفـــي اإلســـامي المعتمـــد” كجزء من التزام بنـــك البحرين 
اإلسامي بتدريب وتطوير كوادره العاملة وصقل مهاراتهم في 

الصيرفة اإلسامية والحوكمة”.

كجزء من التزام البنك بصقل مهارات كوادره

موظفو “البحرين اإلسالمي” يجتازون برنامج المصرفي اإلسالمي بنجاح

فـــاز الكتـــاب الوثائقي للمبـــادرة الوطنية 
“كرتنا ثقافتنا” لإلعامـــي الكبير الدكتور 
جاســـم الياقـــوت بجائـــزة كتـــب الســـام 
الدولية للعام 2022 الدولية في نســـختها 
السادســـة، حيث ســـيتم تكريـــم الدكتور 
الياقـــوت في حفل كبيـــر تقيمه الجمعية 
الدولية لكتب السام بالتعاون مع الهيئة 
الدولية للتســـامح وندوة الثقافة والعلوم 

في دبي في 11 سبتمبر المقبل.
وتلقـــى الدكتـــور جاســـم الياقـــوت نائـــب 
رئيس اتحـــاد اإلعامييـــن العرب وعضو 
اتحـــاد المبدعيـــن العـــرب خطـــاب فـــوزه 
بالجائـــزة مـــن أنطونيـــو إمينيـــو رئيـــس 
جائـــزة كتـــب الســـام الدوليـــة للرياضـــة 

وحقوق اإلنسان والسام والثقافة.
وأعرب الياقوت عن ســـعادته بفوز كتابه 
بهـــذه الجائـــزة العالميـــة المرموقة حيث 
نجح الكتـــاب في توثيق فكـــرة فعاليات 
األنشـــطة  مـــن  تخللهـــا  ومـــا  المبـــادرة 
واالجتماعيـــة   والثقافيـــة  الرياضيـــة 
المجتمـــع  فـــي  والســـام  المحبـــة  لنشـــر 
وجعلهـــا فكـــرة قابلة للتطبيـــق في جميع 
المجتمعات فـــي أي زمـــان ومـــكان لدعم 

وتعزيز لغة الحوار بين شعوب العالم.
وأوضـــح أنـــه مـــن خـــال فكـــرة مهرجان 
“كرتنـــا ثقافتنـــا” حرصنا على االســـتثمار 
االجتماعيـــة،  المســـؤولية  برامـــج  فـــي 
للمســـاعدة في ربط شـــرائح المجتمع في 
المملكة العربية السعودية والمقيمين في 
تنمية المجتمـــع لتحفيز طاقاتهم الكامنة 
فـــي دفـــع عجلـــة التنميـــة والعيـــش فـــي 

الحب والسام.
أهـــداف  يوثـــق  الكتـــاب  أن  وأضـــاف 
المهرجان للمســـاهمة في توعية المجتمع 
وتثقيفـــه، وبنـــاء جيل قادر علـــى تمثيل 
وطنه وبناء مستقبل باهر له بما يتماشى 
مـــع أهـــداف رؤيـــة المملكـــة 2030 التـــي 
أولـــت اهتماًمـــا خاًصـــا بجـــودة الحيـــاة، 
غـــرس  فـــي  المســـاهمة  إلـــى  باإلضافـــة 
المحبـــة والســـام بيـــن مختلـــف شـــرائح 
المجتمع والفئـــات العمرية ونبذ التعصب 

والعنصرية.
وأشـــار إلـــى أن الكتـــاب يوّثـــق حرصنـــا 
علـــى العمـــل لصالـــح التضامـــن والســـام 
نشـــر  لتعزيـــز  االجتماعيـــة  واألنشـــطة 
البرامـــج  خـــال  مـــن  والثقافـــة  الســـام 
التـــي ســـاهمت فـــي غـــرس ونشـــر الحب 
والســـام بين أفراد المجتمـــع والمقيمين 
من مختلف الجنسيات ويستثمرون كرة 
القدم في ذلـــك. واعتبر الياقوت الجائزة 
الرياضيـــة  لإلنجـــازات  جديـــدة  إضافـــة 
والثقافية السعودية على مستوى العالم.

كتاب سعودي يفوز بجائزة كتب السالم الدولية

هنأ بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس... رئيس “الخليج لصناعة البتروكيماويات”:

دور ريادي لـ“األعلى للمرأة” في تكريس تمكين الكفاءات النسائية
تقّدم المهندس ياســـر العباســـي، 
رئيـــس شـــركة الخليـــج لصناعـــة 
البتروكيماويات، بأطيب التهاني 
والتبريـــكات إلى صاحبة الســـمو 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
إبراهيـــم آل خليفـــة قرينة عاهل 
البـــاد المعظـــم رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة بمناســـبة حلـــول 
العشـــرين  الحاديـــة  الذكـــرى 
لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.

وفـــي برقية رفعها العباســـي إلى 
أشـــاد  الملكـــي،  الســـمو  صاحبـــة 
بالدور الريادي الكبير الذي قامت 
به ســـموها منذ تأسيس المجلس 
الموقـــر من أجـــل تكريس تمكين 
المـــرأة ودعـــم تقدمهـــا وتفعيـــل 
التنميـــة  عمليـــة  فـــي  دورهـــا 
الشـــاملة، مؤكـــدًا أن ســـموها قـــد 

نجحت في تقديـــم دعم ورعاية 
ال حـــدود لهـــا للمـــرأة البحرينيـــة، 
إيمانـــًا منهـــا بقـــدرة هـــذه المـــرأة 
علـــى أداء أدوارهـــا المهمـــة فـــي 
بنـــاء مســـيرة النمـــاء واالزدهـــار 
التي يشـــهدها وطننـــا الغالي في 
ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملـــك البـــاد المعظـــم، 
وتشجيع ودعم ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة.
وأكد العباســـي على الدعم الكبير 
البحرينيـــة  المـــرأة  تجـــده  الـــذي 
فـــي القطـــاع الصناعـــي، مضيفـــًا 
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  أن 
البتروكيماويـــات كانـــت والتزال 

تعمـــل جاهدة علـــى دعـــم المرأة 
البحرينية العاملة فيها من خال 
إشـــراكها على نحـــو متكافئ في 
جميع برامج الشـــركة وأنشطتها، 
منوهـــًا بالـــدور المهم الـــذي يلعبه 

ضمـــان  فـــي  النســـائي  العنصـــر 
استقرار الشركة ونجاح عملياتها 
التشغيلية، حيث أشاد بالتنسيق 
والتعـــاون المثالـــي بيـــن الشـــركة 

والمجلس األعلى للمرأة.
وأعـــرب رئيـــس البتروكيماويات 
بـــأن وتيـــرة  عـــن ثقتـــه الكبيـــرة 
تقدم المرأة البحرينية ستســـتمر 
وســـيبقى  متســـارعة،  بخطـــى 
خيـــر  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
داعـــم وســـند للمـــرأة البحرينيـــة، 
مجـــّددًا التأكيـــد علـــى أن شـــركة 
الخليج لصناعة البتروكيماويات 
لجميـــع  رئيســـيًا  داعمـــًا  ســـتبقى 
البرامج والفعاليات التي ينظمها 
المجلـــس الموقر خدمة لألهداف 

المشتركة.

“خدماتي” تنجح في استكمال 70 % لطلبات صيانة المباني
سجلت أرقاًما قياسية الستقبالها بشكل يومي

نجحت شـــركة خدماتي في تحقيق أرقام 
قياســـية لطلبات صيانة المباني التي يتم 
استقبالها بشكل يومي من خال التطبيق، 
إذ اســـتطاعت الشركة اســـتكمال اكثر من 
70 % مـــن الطلبـــات التي يتم حجزها من 

قبل العماء دون أي شكوى تذكر. 
ويســـتقبل التطبيـــق العديد مـــن الطلبات 
اليومية لاستفادة من الخدمات المقدمة، 
مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة  تغطـــي  والتـــي 
احتياجات الصيانة، بتقديم حلول ســـهلة 
ومناســـبة لجميـــع المناطـــق فـــي المملكة، 
عبـــر ربـــط مـــزودي الخدمـــات الموثوقين 
الصناعـــة  وزارة  قبـــل  مـــن  والمعتمديـــن 

والتجـــارة بالعمـــاء، حيـــث يمكنهم طلب 
الخدمة وإتمامها بسهولة عبر التطبيق.

كوســـيط  تعمـــل  التـــي  خدماتـــي  وتعـــد 
معتمـــد، الضامـــن الرئيـــس للعمـــاء فـــي 
التأكـــد  خـــال  مـــن  وذلـــك  معاماتهـــم، 
مـــن اكتمـــال الخدمـــة المقدمـــة بالصـــورة 
المطلوبة والمتوقعة، وحل جميع العقبات 
التي قد تواجـــه العميل أو مزود الخدمة؛ 
الوقـــت  الطلبـــات حســـب  إنجـــاز  بهـــدف 
المحـــدد، وبأفضـــل صـــورة تاقـــي رضـــا 

واستحسان العميل.
وقال المالك الرئيس للتطبيق عبدالرحمن 
الكوهجـــي “نفخر فـــي خدماتي بأن نكون 

ســـباقين إلـــى تطوير الخدمـــات التي تهم 
المواطـــن والمقيـــم، مـــن خـــال شـــراكات 
اســـتيراتيجة مـــع مجموعـــة من شـــركات 

ومؤسسات صيانة المباني في المملكة”.
تســـهيل  فـــي  التطبيـــق  “ســـاهم  وتابـــع 
العميـــل  بيـــن  التعـــاون  وتيـــرة  وتســـريع 
ومزود الخدمة، األمر الذي لمسته الشركة 
مـــن خـــال الطلبـــات اليوميـــة المتزايـــدة 
لاســـتفادة مـــن الخدمـــات المقدمـــة عبـــر 

التطبيق”.
مـــن جهته، قال المدير العام للشـــركة أنس 
العبـــدي “نجحنـــا فـــي الفتـــرة الماضية من 
زيادة نسبة إنجاز الطلبات المحجوزة من 

50 % إلـــى 70 % مـــن إجمالـــي الطلبـــات، 
وهـــي نســـبة كبيـــرة نســـعى إلـــى زيادتها، 

وتنويـــع الخدمـــات المقدمة بصـــورة أكبر، 
وذلك بمـــا يتوافق مع المعايير األساســـية 

الجهـــات  فـــي  بهـــا  المعمـــول  واألنظمـــة 
الرسمية في المملكة”.

وتحـــرص الشـــركة على تقديـــم مجموعة 
المســـتمرة  الحصريـــة  العـــروض  مـــن 
والمتنوعـــة، حيـــث تأتـــي هـــذه العـــروض 
ضمـــن اســـتراتيجية الشـــركة فـــي خدمـــة 
العمـــاء، وتقديم أقصى أنواع المســـاعدة 
الســـوق  احتياجـــات  مـــع  تتماشـــى  التـــي 

ومتطلباته.
وتحـــرص الشـــركة على تلقـــي ماحظات 
المقدمـــة  للخدمـــات  وتقييمهـــم  العمـــاء 
عـــن طريق التطبيـــق أو البريد اإللكتروني 

والموقع الرسمي للشركة.

أنس العبديعبدالرحمن الكوهجي

أعلنـــت ســـوليدرتي البحريـــن، إحـــدى 
كبريـــات شـــركات التأمين فـــي مملكة 
رخصـــة  حصولهـــا  عـــن  البحريـــن، 
أمـــن  إلدارة  اآليـــزو  شـــهادة  تجديـــد 
الصـــادرة   ”ISO 27001”المعلومـــات
 Bureau“ عن شـــركة “بيرو فيريتـــاس
Veritas، بتصديق من خدمة االعتماد 
بالمملكة المتحدة )UKAS(، وذلك بعد 
نجاحهـــا فـــي اجتياز معاييـــر االمتثال 
ضمن التدقيق الدوري لنظم إدارة أمن 

المعلومات.
وتعتبـــر شـــركة ســـوليدرتي البحريـــن، 
أول شـــركة تحصل على هذا االعتماد 
فـــي قطاع التأميـــن منذ العـــام 2018، 
إذ يضـــاف هـــذا اإلنجـــاز إلـــى سلســـلة 
نجاحات الشركة لتحقيق استراتيجية 
التحـــّول الرقمـــي تماشـــًيا مـــع الخطى 
والمســـتمرة.  المتســـارعة  الرقميـــة 
وتؤكد هذه الشهادة التزام سوليدرتي 
البحريـــن بتنفيـــذ إطـــار عمـــل مثالـــي 
وأنظمـــة  المعلومـــات  أمـــن  إلدارة 

الحماية، حيث تباشـــر تشـــغيل أدوات 
الهامـــة  المعلومـــات  بحمايـــة  معنيـــة 
والبيانات الحساســـة الخاصة بالشركة 

والعماء على حٍد سواء.
وعّلـــق مســـاعد المديـــر العـــام لوحـــدة 
الدعم المؤسسي في شركة سوليدرتي 
البحرين محمد عواجي، قائًا “يسعدنا 
أن ننـــال رخصة تجديد شـــهادة اآليزو 
 ”ISO 27001”إلدارة أمـــن المعلومـــات
للعام الثالث علـــى التوالي. إن تحقيق 
حرصنـــا  مـــدى  يؤكـــد  اإلنجـــاز  هـــذا 

علـــى حمايـــة المعلومـــات والبيانـــات، 
تحتيـــة  بنيـــة  بتطويـــر  واســـتثمارنا 
رقميـــة بمســـتوى عـــال مـــن الحمايـــة 
واألمـــان. نتطلع لاســـتمرار في تعزيز 
ثقـــة العماء من خال امتثالنا ألفضل 
الممارسات والمعايير المعتمدة عالمًيا 
في هذا المجال. ونســـعى لتوفير نظم 
أمنيـــة ُمعـــززة وتقديم حلـــول مبتكرة 
وموثوقـــة لارتقـــاء بتجـــارب العماء 

على نطاق أكبر”.
أمـــن  إلدارة  اآليـــزو  شـــهادة  وتعتبـــر 
معيـــاًرا   ”ISO 27001”المعلومـــات
دولًيا يحـــدد متطلبات إنشـــاء وتنفيذ 
وصيانـــة نظـــم إدارة أمـــن المعلومـــات 
الشـــركة. ويتـــم  فـــي  بشـــكل مســـتمر 
والخطـــوات  االشـــتراطات  تنفيـــذ 
مـــا  المعيـــار،  هـــذا  لتحقيـــق  الازمـــة 
ومراقبـــة  تحديـــد  للمؤسســـة  يتيـــح 
وإبعاد المخاطر األمنية، والتحقق من 
الضوابـــط المعتمـــدة الازمـــة لضمـــان 

حماية معلوماتها مع بيانات العماء.

محمد عواجي

للعام الثالث على التوالي

“سوليدرتي” تنال رخصة تجديد شهادة اآليزو إلدارة أمن المعلومات

ياسر العباسي

هنأ القيادة بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسه... مدير عام “نسيج”:

إسهامات “األعلى للمرأة” جعلت المرأة البحرينية تتصدر خطى التنمية
رفـــع مديـــر عـــام شـــركة نســـيج، أحمـــد الحمـــادي أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلى المقام الســـامي لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وإلى صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت ابراهيم 

آل خليفة قرينة ملك الباد المعظم رئيسة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، وذلك بمناســـبة الذكـــرى الحادية 

والعشرين لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.  
وثمـــن الحمـــادي عاليـــًا مـــا حققه المجلـــس طوال 

مســـيرته ألكثـــر مـــن عقدين مـــن منجـــزات وطنية 
يفخـــر بها الجميع جعلت المرأة البحرينية تتقدم في 

مســـيرة النمـــو واالزدهار بخطـــى مســـتدامة، واالرتقاء 
بمســـاهمتها الفاعلـــة فـــي تنميـــة أســـرتها ومجتمعها 

بالدعـــم  مشـــيدًا  واســـع،  نطـــاق  علـــى  ووطنهـــا 
لصاحبـــة  الســـديدة  والتوجيهـــات  الامحـــدود 

الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة قرينـــة ملك الباد المعظم رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمرأة التي مكنـــت المرأة 
البحرينيـــة من صقـــل مهاراتها وتبوؤ أعلى 
المناصـــب القياديـــة فـــي مختلـــف مراكـــز 

اإلدارة وصنع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.  
وأشـــاد المدير العام لشـــركة نســـيج بالكفـــاءات الوطنية النســـائية التي 
باتت اليوم عنصرًا رئيســـيًا في نهضة االقتصاد الوطني ورافدًا رئيســـيًا 
مـــن روافد نمائـــه وتطوره، حيث أصبحنا نراهـــا اليوم تعمل بجد 
واجتهـــاد فـــي مختلف القطاعات االقتصاديـــة الحيوية وذلك 
بفضـــل كفاءاتهـــا العالية وما تملكه من مؤهات يشـــار لها 
بالبنان، لتشـــمل قطاعات التطويـــر العقاري والخدمات 
والســـياحة  اللوجســـتية  والخدمـــات  المصرفيـــة 
والتجارة والصناعة وريادة األعمال وأســـواق المال 

وغيرها.  
وأكد الحمادي حرص شركة نسيج على إدماج 
المـــرأة في مختلف مواقـــع عملها وتحقيق 
بالعنصـــر  واالســـتثمار  الفـــرص  تكافـــؤ 
البشـــري النســـائي بمـــا يعـــود بالنفع على 
أداء الشـــركة وتطورها وتقـــدم كوادرها 
البشـــرية مـــن كا الجنســـين، األمر الذي 
علـــى  إيجابـــًا  ينعكـــس  أن  شـــأنه  مـــن 
تحقيـــق أهـــداف ورؤى الشـــركة في أن 
تكون رائدة التطوير العقاري في مملكة 

البحرين.
أحمد الحمادي

جاسم الياقوت



استقبل وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ محمد بن دينه، رئيس هندسة حفر اآلبار بشركة أرامكو 
الســعودية ورئيس معرض ومؤتمر الشــرق األوســط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية فيصل النغيمش الذي رافقه 
رئيس لجنة البرامج أشرف محمد الطحيني وعدد من المسؤولين من شركة انفورما المنظمة للفعالية بحضور القائم 

بأعمال وكيل الوزارة فيحان الفيحاني.

وفـــي بدايـــة اللقاء، رحـــب الوزير بن دينه 
األخويـــة  بالعالقـــات  مشـــيًدا  بالحضـــور، 
الراســـخة التـــي تجمـــع مملكـــة البحريـــن 
والمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة في 
مختلـــف المجـــاالت، مثمًنـــا عالًيـــا الجهود 
التـــي تبـــذل فـــي تحقيـــق رؤى وتطلعـــات 
ونمـــو  تطويـــر  فـــي  الشـــقيقين  البلديـــن 
وازدهـــار القطاع النفطـــي والبيئي، مؤكًدا 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  حـــرص 
تعزيز سبل التعاون في مختلف المجاالت 
فـــي  المتعلقـــة  المواضيـــع  فـــي  الســـيما 
تنظيـــم الفعاليات المتخصصة في القطاع 
النفطي كمعرض ومؤتمر الشـــرق األوسط 
الجيولوجيـــة  والعلـــوم  والغـــاز  للنفـــط 
التـــي تســـتضيفه مملكـــة البحريـــن خالل 
الفتـــرة مـــن 7 – 9 مـــارس 2023 في مركز 

البحريـــن الدولـــي للمعـــارض والمؤتمرات 
الجديد بمنطقة الصخير، وذلك بمشـــاركة 
كبار المســـؤولين في القطـــاع النفطي من 
واالختصاصييـــن  العالـــم  دول  مختلـــف 
التـــي  التحديـــات  لمناقشـــة  والمهتميـــن، 
تواجـــه صناعـــة النفـــط والغـــاز والحلـــول 

المناسبة لها. 
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أهميـــة هـــذه الفعالية 
العالميـــة التـــي تعتبر مـــن أهـــم الفعاليات 
المتخصصة في مجال العلوم الجيولوجية 
والجيوفيزيائية واالستكشـــاف واإلنتاج، 
إضافـــة إلـــى مشـــاركة الشـــركات النفطية 
العالميـــة فـــي المعـــرض المصاحـــب الـــذي 
يســـتعرض أحدث التقنيات المســـتخدمة، 
منوًهـــا إلـــى أن هـــذا التجمـــع يهـــدف إلـــى 
تبـــادل المعلومـــات والتجـــارب والخبرات 

والطموحـــات العالية والمشـــاركة في بناء 
القـــدرات والمهـــارات، إضافـــة إلـــى صقـــل 
مهـــارات وخبـــرات العنصـــر البشـــري الذي 
التنميـــة  لعمليـــة  أساســـية  يمثـــل دعامـــة 

الُمستدامة. 
وأكـــد اســـتمرار الدعـــم والمســـاندة لمثـــل 
هذه الفعاليات المهمة في مملكة البحرين 
التي ستســـاهم بال شـــك فـــي تعزيز مكانة 
المملكة كمركز مهم في استقطاب مختلف 
الفعاليـــات، مشـــيًدا بالتعـــاون والتنســـيق 
المســـتمر مع شـــركة أرامكو السعودية في 
مجال اإلعـــداد والتنظيم والمشـــاركة في 
سلســـلة المؤتمـــرات والمعـــارض النفطيـــة 
التـــي تقـــام دورًيـــا فـــي مملكـــة البحريـــن 
والدعـــم الكبيـــر الـــذي توفره الشـــركة في 
هـــذا المجـــال، راجيـــا مـــن هللا أن يوفـــق 

الجميع لتحقيق األهداف المرجوة.
وتم خالل االجتماع استعراض الترتيبات 
العالمـــي  الحـــدث  لهـــذا  والتحضيـــرات 
متكاملـــة  برامـــج  علـــى  سيشـــتمل  الـــذي 
مـــن جلســـات وزاريـــة وحلقـــات نقاشـــية 
أكاديميـــة  وفعاليـــات  قصيـــرة  ودورات 
متخصصة، إضافة إلـــى معرض مصاحب 

يضـــم مختلف الشـــركات النفطية المحلية 
واإلقليميـــة والعالمية الســـتعراض أحدث 
مـــا توصلت إليه التقنيات في هذا المجال 

الحيوي والمهم.
مـــن جانبـــه، أعـــرب فيصـــل النغيمـــش عن 
حفـــاوة  علـــى  للوزيـــر  وتقديـــره  شـــكره 
االستقبال وما تم استعراضه من مواضيع 

تقدمـــه  مـــا  عالًيـــا  مثمًنـــا  العالقـــة،  ذات 
وزارة النفـــط والبيئـــة مـــن تعـــاون ودعـــم 
لوجســـتي مســـتمر، األمر الذي ســـاهم في 
إنجـــاح سلســـلة فعاليات معـــرض ومؤتمر 
الشـــرق األوســـط للنفـــط والغـــاز والعلـــوم 
الجيولوجيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن منـــذ 

انطالقته في العام 1979.

تعزيز سبل التعاون بالفعاليات النفطية مع السعودية
البحرين تستضيف مؤتمر الشرق األوسط للنفط 7 مارس بالصخير.. بن دينه:

business@albiladpress.com
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أكـــدت وزيرة الســـياحة فاطمـــة الصيرفي 
حـــرص مملكـــة البحريـــن على المســـاهمة 
الفاعلـــة فـــي مختلـــف المبـــادرات الرامية 
لرفـــع معـــدالت الســـياحة البينيـــة العربية 
وزيادة مســـاهمة هذا النوع من الســـياحة 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي 
والثقافية في الدول العربية، مشـــيرة إلى 
أن وزارة الســـياحة تضـــع هـــذا األمـــر على 
أجندة عملها لدى مشـــاركاتها في مختلف 
ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة  االجتماعـــات 

الصلة بالشأن السياحي.
لرئيـــس  الصيرفـــي  اســـتقبال  وخـــالل 
المنظمـــة العربيـــة للســـياحة بنـــدر بن فهد 
آل فهيـــد وعـــدد مـــن قيـــادات المنظمـــة، 
أكدت أهمية اســـتثمار التطورات العالمية 

الحاليـــة في تعزيز الســـياحة في المنطقة 
العربية، وتحويل وجهات الســـياح العرب 

واألجانب نحو المنطقة العربية.
وناقشت وزيرة السياحة مع وفد المنظمة 

العربية للسياحة تفعيل التعاون المشترك 
فـــي عـــدد مـــن الموضوعـــات، مـــن بينهـــا 
والتعـــاون  العربـــي،  الســـياحي  التكامـــل 
في مجال التســـويق الســـياحي، وتدريب 

الكـــوادر العربيـــة فـــي القطاع الســـياحي، 
وجذب االســـتثمارات الســـياحية للمنطقة 
العربيـــة، ومواكبـــة التحـــول الرقمـــي فـــي 
مجال صناعة السياحة، والترويج للمواقع 

والمقاصد الســـياحية في الوطـــن العربي، 
واالبتكار السياحي.

االجتمـــاع  خـــالل  الصيرفـــي  وأبـــدت 
استعداد وزارة السياحة لدعم مشروعات 
للســـياحة  العربيـــة  المنظمـــة  ومبـــادرات 
التي تســـهم في تنشيط مختلف قطاعات 
الســـياحة، بمـــا فيها ســـياحة األعمال التي 
واســـتثمارية  اقتصاديـــة  فوائـــد  تحقـــق 

وتنموية.
مـــن جانبه، نـــوه رئيس المنظمـــة العربية 
للســـياحة بندر بـــن فهد آل فهيـــد بالعمل 
الكبير الذي تقوم به وزارة الســـياحة في 
مملكـــة البحريـــن مـــن أجل تعزيـــز مكانة 
المملكة على الخارطـــة اإلقليمية وحتى 
العالمية للسياحة، معربًا عن شكره لدعم 

المملكـــة لعمـــل منظمة الســـياحة العربية 
والجهود التي تقوم بها من أجل النهوض 

بصناعة السياحة.
وأكـــد حـــرص المنظمة العربية للســـياحة 
علـــى تفعيـــل دورهـــا كإحـــدى منظمـــات 
تعمـــل  التـــي  المشـــترك  العربـــي  العمـــل 
جنبـــَا إلى جنب مـــع الـــوزارات والهيئات 
الســـياحية العربيـــة وفـــق منهـــج علمـــي 
مـــدروس يســـاهم فـــي تنميـــة اإلنســـان 
العربـــي في المقام األول ويحقق أهداف 
وتطلعـــات وآمـــال القيـــادات العربية في 
النمـــو بقطـــاع الســـياحة لكونه أحـــد أبرز 
العناصـــر المؤثـــرة فـــي الناتـــج المحلـــي 

للدول العربية.

البحرين حريصة على تشجيع السياحة البينية العربية
خالل استقبالها رئيس المنظمة العربية للسياحة.. الصيرفي:

عقدت لجنة تكافؤ الفرص بشركة ألمنيوم 
البحريـــن )ألبـــا( أمس )األربعـــاء( اجتماعها 
الدوري الثالـــث بحضور الرئيس التنفيذي 

علي البقالي وأعضاء اللجنة.
وفـــي بداية االجتماع، رفع البقالي أســـمى 
المقـــام  إلـــى  التهانـــي والتبريـــكات  آيـــات 
الســـامي لصاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم، 
وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء، وإلـــى صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة قرينـــة ملك البالد المعظم رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمرأة، بمناســـبة الذكرى 
الحاديـــة والعشـــرين لتأســـيس المجلـــس 

األعلى للمرأة، مشـــيًدا بالـــدور المهم الذي 
بالمـــرأة  للنهـــوض  المجلـــس  بـــه  يضطلـــع 
البحرينيـــة فـــي مختلف المجـــاالت وإبراز 

ا. ا ودوليًّ مكانتها الرائدة محليًّ
بالمكانـــة  حديثـــه  خـــالل  البقالـــي  ونـــوه 
المرموقـــة التـــي يتبوأهـــا المجلس األعلى 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  بقيـــادة  للمـــرأة 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
والجهـــود  المعظـــم،  البـــالد  ملـــك  قرينـــة 
الحثيثـــة التي يبذلها في مجال المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة ال ســـيما علـــى صعيـــد 
تمكيـــن المـــرأة البحرينيـــة وإدماجهـــا في 
الخطط والبرامج التنموية، من خالل سن 
األنظمـــة والقوانيـــن التي تكفـــل حقوقها، 
وتقديـــم الدعم والمســـاندة لها على جميع 

واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  األصعـــدة، 
والعلمية والثقافية.

وأكد البقالي على دعم الشركة ومساندتها 
لجهـــود تمكيـــن المـــرأة من أجل إبـــراز كل 

إمكاناتهـــا وقدراتهـــا داخل وخـــارج مكان 
العمل، وهي التـــي أثبتت جدارتها الدائمة 
فـــي  ا  رئيســـيًّ مســـاهًما  أصبحـــت  حتـــى 
نجاحات وإنجازات الشـــركة. وعلى الرغم 

من كونها شركة صناعية، إال أن المرأة في 
“ألبـــا” أثبتـــت وجودها وأصبحـــت عنصًرا 
فاعاًل فـــي األقســـام والدوائر التشـــغيلية، 
تعتبـــر  والتـــي   – الطاقـــة  دائـــرة  ومنهـــا 

العصـــب الرئيســـي للعمليات التشـــغيلية – 
والمختبر والميتالورجيا والهندسة، فضاًل 
عـــن الدوائر المســـاعدة كالموارد البشـــرية 
الماليـــة  والشـــؤون  العامـــة  والعالقـــات 

والتواصل المؤسسي وغيرها.
وأضـــاف البقالـــي أن الشـــركة تفخر بكون 
روضـــة  الفـــرص  تكافـــؤ  لجنـــة  رئيســـة 
العرادي، وهي مدير أول الموارد البشـــرية 
النســـائية  العناصـــر  وإحـــدى  والتدريـــب 
الكفـــؤة فـــي الشـــركة. ومن أبـــرز إنجازات 
التدريبيـــة  الـــدورات  تعزيـــز  اللجنـــة 
التخصصيـــة للعنصـــر النســـائي فـــي “ألبا”، 
كما بلغت نســـبة المتدربـــات ضمن برنامج 
التدريـــب الصيفي لطلبة الجامعات 70 % 

من إجمالي المتدربين لهذا العام.

“ألبا” تساند جهود تمكين المرأة إلبراز كل إمكاناتها داخل وخارج العمل
على هامش اجتماع لجنة تكافؤ الفرص... البقالي:

إذا كنــت تبحــث عــن جهــاز لوحــي جديــد فــي البحريــن لموســم العــودة إلــى 
المدرســة، ســواء كان ذلك الســتخدامك الشــخصي أو ألطفالك للمدرســة أو 
 HUAWEI MatePad Proللعائلــة بأكملهــا، فنحــن نوصــي بالتأكيــد بـــ جهــاز

اللوحي الجديد باعتباره الجهاز اللوحي األنيق واالحترافي والشامل.

 HUAWEI MatePad Pro ســـيتوفر جهاز
اللوحي للطلب المسبق في البحرين  بدًءا 
مـــن اليـــوم الخميس 25 أغســـطس بســـعر 
128غيغـــا بايـــت، و  269.9 دينـــار بســـعة 
329.9 دينـــار بســـعة 256 غيغـــا بايـــت من 
منصـــات هـــواوي عبـــر اإلنترنـــت وتجـــار 
 HUAWEI المعتمديـــن. وتقـــدم  التجزئـــة 
مجموعـــة من األجهـــزة اللوحيـــة تبدأ من 
 HUAWEI MatePad مع T8 54.9 دينار لـ
T8 والتـــي تناســـب الطـــالب مـــن مختلف 

الفئات العمرية.
 HUAWEI MatePad Pro جهـــاز  يأتـــي 
OLED HUA� بشاشـــة مـــزّوًدا   اللوحـــي 
بالحيـــاة  ونابضـــة  ثريـــة   WEI FullView

مقاس 11 بوصة. تبلغ نســـبة الشاشـــة إلى 
الجســـم 92 % مـــع حواف فائقـــة النحافة 
تبلغ 4.2 مم لتجربة مشـــاهدة غامرة. كما 
أنهـــا تدعم معدل تحديـــث يبلغ 120 هرتز 
لالســـتمتاع بتجربـــة بصرية أكثر سالســـة 
ويمكنهـــا عـــرض 1.07 مليـــار لـــون. ويعـــد 
جهـــاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي، 
فـــي الواقع، أول جهاز لوحي يحصل على 
TV Rheinland Full Care Dis�  شـــهادة

play 3.0 ويستخدم حالً لألجهزة لخفض 
الضـــوء األزرق لحماية عينيـــك. كما يأتي 
مـــزوًدا بتقنيـــة HUAWEI SOUND التي 
تســـتفيد مـــن إعداد مكون مـــن 6 مكبرات 
صـــوت وتصميـــم قســـم عالـــي ومنخفض 

Ultra� و Stereo Vibe التردد لدعم تقنية
Bass. بفضل إطار ســـبائك المغنيســـيوم، 
يـــزن الجهاز 449 جراًمـــا فقط، مما يجعله 
أخـــف جهاز لوحـــي مقـــاس 11 بوصة في 
الســـوق. ويبلغ سمك الجهاز 5.9 مم فقط، 

مما يجعله رقيًقا بشكل مذهل!
 HUAWEI MatePad إذا كان لديـــك جهـــاز

Pro اللوحـــي، فلـــن تضطـــر إلـــى االلتفـــاف 
المحمـــول لالجتماعـــات  الحاســـوب  حـــول 
علـــى  الحصـــول  يمكنـــك  اإلنترنـــت.  عبـــر 
تجربة مؤتمرات فيديو شـــبيهة بالحاسوب 
الشـــخصي مباشـــرًة مـــن جهـــازك اللوحـــي 
 16 بدقـــة  األماميـــة  الكاميـــرا  باســـتخدام 
ميجابكســـل، والتي تدعـــم خوارزمية ميزة 

الضوضـــاء  إلغـــاء  وميـــزة   FollowCam
 AI Noise – المدعمـــة بالذكاء االصطناعـــي
تجربـــة  علـــى  للحصـــول   Cancellation
مؤتمـــرات فيديـــو ممتازة، مثاليـــة إذا كنت 
اللوحـــي  جهـــازك  اســـتخدام  فـــي  ترغـــب 
إلجراء مكالمات ومؤتمرات الفيديو لعملك. 
يمكنـــك أيًضـــا اســـتخدام لوحـــة المفاتيـــح 
المغناطيســـية الذكيـــة القابلـــة للفصـــل مـــع 
جهـــاز HUAWEI MatePad pro اللوحـــي: 
وهي تدعم اآلن 3 أوضاع: شكل الكمبيوتر 
المحمول – Laptop Form، والشكل القابل 
وشـــكل   ،Detachable Form  – للفصـــل 
االســـتوديو – Studio Form. كما أنه يدعم 
قلـــم HUAWEI M�Pencil الجديـــد )الجيل 
الثاني(، الذي يحتفظ بقدرات الجهاز الفائق 
لســـابقه مع ترقية مظهره وخاماته وتجربة 

الكتابة بشكل شامل.
 HUAWEI MatePad Pro يتيح لك جهاز
اللوحـــي الوصـــول إلـــى تطبيقـــات هواوي 

األصلية فـــي الوضع األفقـــي. تمت ترقية 
ميـــزة النوافـــذ المتعددة لدعـــم التفاعالت 
بنقـــرة واحـــدة. عندمـــا يتـــم تشـــغيل أحد 
تطبيقـــات الشاشـــة الكاملـــة، تحتـــاج اآلن 
فقـــط إلـــى تمريـــر إصبعـــك إلـــى الزاويـــة 
اليســـرى العليا لتقســـيم الشاشـــة والتمرير 
إلـــى الزاوية اليمنى العليـــا إلحضار فقاعة 
الوقـــت  فـــي   .App Bubble  – تطبيـــق 
الحالـــي، يمكنـــك تشـــغيل ما يصـــل إلى 4 
مهـــام متزامنـــة باســـتخدام ميـــزة النوافذ 
المتعـــددة - Multi�Window، بما في ذلك 
نافذتـــان منفصلتـــان وفقاعتـــان للتطبيق. 
تتوفر أيضًا منصة AppGallery الموثوقة 
والمبتكـــرة واآلمنـــة وســـهلة االســـتخدام 
 ،HUAWEI MatePad Pro جهـــاز  علـــى 
فبإمكانـــك التنقل بســـهولة واالستكشـــاف 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  علـــى  والعثـــور 
وتنزيلهـــا  الجـــودة  عاليـــة  التطبيقـــات 

بسهولة.

HUAWEI MatePad Pro متوفر للطلب المسبق بالمملكة بدًءا من اليوم
أفضل جهاز لوحي هذا العام ومزّود بشاشة نابضة بالحياة مقاس 11 بوصة
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للنفـــط والغـــاز  القابضـــة  أعلنـــت الشـــركة 
والشركات التابعة لها، عن اختتام برنامج 
بنجـــاح   ”Empower”المهنـــي التدريـــب 
اإلدارة  فريـــق  حضرهـــا  فعاليـــة  خـــال 

والطلبة.
الطلبـــة   ”Empower“ برنامـــج  ومنـــح 
خبـــرات  اكتســـاب  فرصـــة  الجامعييـــن 
عملية وتجارب مهنية قّيمة لدى الشـــركة 
القابضة للنفط والغاز وعدد من الشـــركات 
التابعة لمحفظتها من ضمنها: شـــركة نفط 
البحريـــن )بابكو( وشـــركة البحرين لتزويد 

وقود الطائرات )بافكو(، والشـــركة العربية 
لبنـــاء وإصـــاح الســـفن )أســـري(، وشـــركة 
تطويـــر للبتـــرول، وشـــركة غـــاز البحريـــن 
الوطنية )بناغاز(، وشركة الخليج لصناعة 

البتروكيماويات )جيبك(.
وتعليًقـــا على هـــذا البرنامج، صـــّرح مارك 
للمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  تومـــاس 
فـــي الشـــركة القابضة للنفط والغـــاز قائًا: 
“لطالمـــا كان ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشئون الشـــباب رئيس مجلس 

والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة  إدارة 
الشـــباب، حيـــث  لتمكيـــن  األكبـــر  الداعـــم 

ُتعنى رؤيته بوضع الطاقات الشـــبابية في 
طليعـــة التنميـــة االقتصاديـــة. ونحـــن في 

المجموعـــة ملتزمون بتحقيق هذه الرؤية 
عـــن طريق طرح فرص تدريبية وتطورية 

مثل: برنامـــج “Empower” وذلك كإحدى 
وإننـــا  لعملياتنـــا.  األساســـية  العناصـــر 
فخـــورون بجميع الطلبة ونتطلع لدخولهم 

سوق العمل ورؤية إنجازاتهم مستقباً.”
وعلى مدى شـــهرّي يوليو وأغســـطس، تم 
تدريـــب 200 طالـــب جامعـــي تماشـــيًا مع 
التزام المجموعة باالستثمار في مستقبل 
المملكـــة عن طريق تدريب نخبة من قادة 
المهنيـــة  مهاراتهـــم  وتطويـــر  المســـتقبل 

والتقنية.

”Empower”القابضة للنفط والغاز” تختتم برنامج التدريب المهني“
تدريب 200 طالب جامعي في شهرين

حصد صنـــدوق العمل “تمكين” جائزة “جلوبال 
براند” العالمية في نســـختها لهذا العام وذلك 
ضمن فئـــة “أفضل هوية بصرية في القطاع 
العـــام”، حيـــث تأتـــي هـــذه الجائـــزة الدولية 
رفيعـــة المســـتوى تقديًرا لجهـــود تمكين في 
إعـــادة تصميـــم هويتهـــا اإلعاميـــة الجديدة 
التـــي تـــم إطاقهـــا خـــال المنتدى التشـــاوري 

السنوي مطلع هذا العام.
واختارت “جلوبـــال براند” العالمية 
التي تتخذ مـــن بريطانيا مقًرا لها 
“تمكيـــن” مـــن بيـــن مجموعـــة من 
أبـــرز الهيئـــات والمؤسســـات التي 
فريـــدة،  إعاميـــة  بهويـــة  تتميـــز 
مـــن  لمـــا تعكســـه هويتهـــا  وذلـــك 

التـــزام باالبتـــكار والجـــودة واإلبـــداع وتعزيـــز نظـــم التنمية 
االقتصادية في مملكة البحرين.

وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب عصـــام حمـــاد، المديـــر التنفيـــذي 
لاتصـــاالت التســـويقية ودعـــم العماء في صنـــدوق العمل 
“تمكيـــن” عـــن اعتـــزازه بحصول تمكيـــن على هـــذه الجائزة 
وقـــال: “هـــذه الجائـــزة تأتـــي احتفـــاًء بالجهـــود التـــي بذلها 
فريـــق عمل تمكيـــن ضمن خطة التحول التي شـــملت جميع 
المجـــاالت وذلـــك فـــي إطـــار ســـعينا لتحقيـــق أثر أكبـــر على 
االقتصـــاد الوطني، حيث تمثل إعادة بناء الهوية اإلعامية 
تجســـيًدا لهذا التحول وتعبيًرا عن إســـتراتيجيتنا الجديدة، 
والقيـــم والتوجهـــات المســـتقبلية التي نلتزم بهـــا. كما يتميز 
شـــعارنا الجديد بعامة النمو التي تمّثل رمًزا يعكس التقدم 

واالزدهار وتجسيًدا بصرًيا لفكرة النمو والتطور”. 
وأضـــاف: “يســـهم هـــذا التكريم في تعزيـــز المكانـــة الدولية 

لمملكـــة البحريـــن، مما يبرز إمكانـــات المملكة علـــى الصعيد 
الدولي والذي يعكس المنظومة البيئية المتوازنة التي نعمل 

لتحفيزها ونموها كجزء من فريق البحرين”. 
وتمثـــل هويـــة تمكيـــن الجديـــدة التزامهـــا بتعزيـــز وتنميـــة 
المؤسســـات واألفـــراد وتقديـــم مختلف أشـــكال الدعم التي 
تضمـــن نجاحهم وتمكينهم مـــن أداء دورهم في الدفع قدًما 
بعجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة فـــي البحريـــن، مما يســـهم في 
تحقيق األثر المنشود واألهداف قصيرة وبعيدة المدى نحو 

النمو االقتصادي المستدام.
تمكيـــن  أطلقـــت  الجديـــدة،  الهويـــة  إطـــاق  مـــع  وتماشـــيًا 
ضمـــان  بهـــدف  للتواصـــل،؛  الجديـــدة  إســـتراتيجيتها 
إيصـــال الرســـائل اإلعاميـــة وأبـــرز المســـتجدات المتعلقـــة 
ببرامـــج ومبـــادرات الدعـــم بصـــورة أوليـــة. كمـــا تـــم إطاق 
 TamkeenTalks# منهـــا،  التعليميـــة  المـــواد  مـــن  سلســـلة 

صـــورة  لتقديـــم  و#TamkeenTips؛ 
تعكـــس واقـــع ســـوق العمـــل وقصـــص 
النجاح والفرص والتحديات لمساعدة 
األفـــراد والمؤسســـات خـــال مختلـــف 

مراحل مسيرتهم التنموية.
الـــذي شـــهدته  ولـــم يقتصـــر التحـــول 
تمكين على هويتها فقط، وإنما تضمن 
إطاق 16 برنامًجـــا متخصًصا لتقديم 
الدعم لألفراد والمؤسســـات إلى جانب 
بمـــا  الطلبـــات  تقييـــم  نظـــام  تحديـــث 
يضمـــن تحقيـــق المزيـــد من الشـــفافية 
والعدالـــة في التقييـــم، وتطوير أنظمة 
تحليـــل البيانات؛ لتســـهيل عملية جمع 

وإعداد تقارير األداء.

“تمكين” تحصد جائزة “جلوبال براند” العالمية كأفضل هوية بصرية
تقديًرا لجهودها في إعادة تصميم هويتها اإلعالمية الجديدة
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تســـتند مجموعـــة محمـــد محمـــد شـــريف حاتـــم وأوالده 
علـــى عـــروق تعود إلـــى أكثـــر مـــن 110 أعـــوام، عندما بدأ 
المرحـــوم محمـــد شـــريف حاتـــم العمـــل في مجـــال تجارة 
المـــواد الغذائيـــة ومن بينها الســـكر واألرز إضافـــة إلى بيع 
التتـــن )التبغ( الذي يســـتخدم لتدخين “القـــدو” في العديد 
من المنازل، إذ تم تأسيس الشركة في العام 1901 بشارع 
المتنبي في ســـوق المنامة القديم، ثـــم التحق بالعمل معه 
ابنه المرحوم محمد وســـاهم فـــي تطوير األعمال وإضافة 
أنشطة جديدة للعمل هي المفروشات واألثاث. وبعد وفاة 
المؤسس المرحوم محمد شريف حاتم، سعى ابنه لتطوير 
األعمال وإضافة نشـــاط بيع الســـجائر، إذ بدأت باســـتيراد 
ســـجائر )كرافـــن “ا”( )Craven A( المصّنعـــة فـــي بريطانيـــا 
والتـــي كانت يطلق عليها محلًيا )ســـجائر أبوقطو( وبدول 

الخليج )سجائر أبو بس(.
وفـــي فترة الســـتينات من القـــرن الماضي، شـــهدت مملكة 
البحرين تطوًرا فـــي األعمال، لذا افتتحت المجموعة أول 
كشـــك لها لبيع ســـجائر “كرافن ا” في حديقة األندلس في 
العـــام 1962 حيث أقيم آنذاك معـــرض زراعي. وفي العام 
1968 نظمـــت المجموعـــة حمـــات ترويجيـــة وتســـويقية 
تنظيـــم  بينهـــا  ومـــن  البحريـــن  فـــي  ا”  “كرافـــن  لســـجائر 
سداســـيات لكـــرة القدم، إذ أقيمت المباريـــات في المحرق 
وفـــاز فريق المحرق بالكأس، وكذلك رعاية ســـنوية لنادي 

الجولف في عوالي.
وفي الفترة الثمانينات قررت المجموعة اســـتيراد سجائر 

جديـــدة إلى الســـوق المحلية خصوًصا أن ســـجائر “كرافن 
ا” كانـــت األفضل وتســـوق منذ أكثر مـــن 20 عاًما، وبالفعل 
استوردت من لندن سجائر “دنهل” وتم تسويق 4 “كراتين” 
ســـجائر شـــهرًيا، ثـــم ارتفـــع العدد ووصـــل إلـــى 80 كرتونا 
بالشـــهر. وأطلقـــت المجموعـــة حمات ترويجية لتســـويق 
ســـجائر “دنهل” في نادي الفروســـية بالصخيـــر وذلك لمدة 
10 أعـــوام، ثـــم توقفـــت المجموعـــة عـــن العمـــل بنشـــاط 

السجائر في بداية القرن العشرين.
وفـــي العـــام 1977، دخلـــت المجموعـــة فـــي مجال الســـلع 
الفاخـــرة واألنيقـــة، حيـــث افتتحـــت بوتيك لـ “دنهـــل” لبيع 
األقام في بناية عبدهللا يتيم بالمنامة لتصبح أول وكيل 
لهـــذه العامـــة التجاريـــة المميزة فـــي منطقـــة الخليج، ثم 
افتتحـــت فرًعـــا آخر فـــي مجمع الشـــيراتون، وفرًعـــا ثالًثا 
بمجمع السيف بعد افتتاح المول في العام 1997، ومن ثم 
افتتـــاح فرع رابع بفندق الريتـــز كارلتون )فندق ميريديان 

آنذاك(، وافتتاح فرع خامس في سيتي سنتر.
ومنـــذ انطاقـــة معـــرض الجواهر العربية فـــي العام 1992 
والمجموعـــة حريصـــة علـــى المشـــاركة بجنـــاح لبوتيـــك لـ 
“مونـــت بانك” فـــي القاعة الرئيســـة للمعـــرض، حيث يتم 
عرض مجوهرات وساعات وأقام وبضائع جلدية فاخرة.

وتـــدرس المجموعـــة فتح فـــرع لبوتيك مونـــت بانك في 
مجمـــع مراســـي جاليريـــا، كما تـــدرس مســـتقبا فتح فرع 
آخر في مجمع األفنيـــوز، خصوًصا أنها تعتبر من المناطق 

السياحية الواعدة.

أمــل الحامــد

م نبذة عن شــركات وطنية أتّمت 50 ســنة فأكثر تقديًرا لمســاهماتها في االقتصاد الوطني  زاوية أســبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

مجموعــة محمــد محمــد شــريف حاتم وأوالده من الشــركات التجاريــة المعروفة والتي لديها جــذور تجارية 
فــي مملكــة البحريــن، تأسســت فــي العام 1901 على يد المرحوم محمد شــريف حاتم. “البالد” تنشــر نبذة عن 

المجموعة وأعمالها ومشروعاتها المستقبلية.

مجموعة محمد محمد شريف حاتم وأوالده

تأسست في العام 1901

عنوان الشركة:

العنوان: ص.ب: 469، المنامة.
هاتف: 17228258، 17179696، 17580889، 17581999.

فاكس: 17210339.
mmshatam@batelco.com.bh :اإليميل اإللكتروني

استقبل األمين العام لمجلس المناقصات 
ســـفير  العلـــوي،  جمـــال  والمزايـــدات 
اليابـــان لـــدى مملكـــة البحريـــن مياموتو 
ماســـايوكي. وفي مســـتهل اللقاء رحب 
األميـــن العام بالســـفير الياباني، مشـــيدا 
بالجهود الكبيرة التي يبذلها الســـفير في 
تطويـــر مســـتوى العاقـــات بيـــن مملكة 
االجتمـــاع  واليابـــان. وخـــال  البحريـــن 
بحـــث الجانبان عـــددا مـــن الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك، والسبل الكفيلة 
بتطويـــر آفـــاق التعـــاون المشـــترك بيـــن 
الجانبين فـــي المرحلة المقبلة والحرص 
المتبـــادل علـــى دعمهـــا وتطويرهـــا فـــي 
جميـــع المجـــاالت.  وأكـــد العلـــوي التزام 
مجلس المناقصـــات والمزايدات بالعمل 

على تعزيز شـــفافية وكفاءة ممارســـات 
المشـــتريات والمبيعـــات الحكوميـــة في 
المملكـــة لضمان حقوق جميع الشـــركاء، 
إلى جانب دعم االســـتدامة االقتصادية 
مـــن خال صـــون المال العـــام وتوظيفه 

بالشكل األمثل. 

مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـفير الياباني عن 
شـــكره وتقديره لجهـــود واهتمام األمين 
العـــام لمجلس المناقصـــات والمزايدات، 
نحو تعزيز إسهامات الصداقة بين مملكة 
البحرين واليابان، متمنيا االســـتمرار في 

التعاون على جميع المستويات.

مستقبال سفير اليابان... أمين عام “المناقصات”:

تعزيز شفافية ممارسات المشتريات الحكومية

أعلـــن بنـــك “إلـــى”، البنك الرقمي األســـرع 
نمًوا في المنطقة والمتوافر عبر الهواتف 
الذكيـــة فقـــط، عـــن الفائـــز بجائـــزة الكنـــز 
لشـــهر يونيـــو وهـــو حســـين نـــادر دواني. 
وســـتمنح جائـــزة منتصف العـــام الكبيرة 
والبالغة 120,000 دوالر إلى حســـين عبر 
أقساط شهرية قدرها 10,000 دوالر على 

مدى عام واحد. 
وبعد إجراء الســـحب اآللي تحت إشراف 
ممثليـــن مـــن وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
وبنك ABC وبنك “إلى” ومؤسسة إرنست 
ويونغ، تم إباغ المحظوظ بالفوز شفهًيا، 

وهو شاب يبلغ من العمر 27 عاًما. 
وأثنـــاء احتفاليـــة تســـليم الجائـــزة التـــي 
أقيمـــت في مركز خدمة بنـــك “إلى”، قال 
الفائـــز حســـين دوانـــي: “كنـــت مندهًشـــا 
وســـعيًدا للغاية! إنني معجب كثيرا ببنك 
)إلى( وخدماته والتجربة المصرفية التي 

يقدمها”. 
فـــي  المصرفـــي  حســـابه  حســـين  فتـــح 
ويســـتخدم   ،2020 أبريـــل   14 تاريـــخ 
بكثـــرة أدوات التوفيـــر الذكيـــة المتاحـــة 
في التطبيـــق كالحصالة والكنز. ويخطط 
حســـين الســـتثمار أمـــوال الجائـــزة علـــى 
المـــدى الطويل، ولكن في الوقت الحالي، 
الكنـــز  حســـاب  فـــي  بالمـــال  ســـيحتفظ 
الخـــاص بـــه حتى يجد فرصة االســـتثمار 

المناسبة. 

“إنـــه بالتأكيـــد أفضـــل  وأضـــاف حســـين 
وأسهل حســـاب جوائز اســـتخدمته على 
اإلطاق، إنه بســـيط وســـهل االســـتخدام 
التـــي  التفاصيـــل  كل  ويشـــمل  ومنظـــم، 
الجوائـــز  عـــن  معرفتهـــا  إلـــى  أحتـــاج 
والسحوبات المقبلة. أنا وعائلتي سعداء 
جـــدا بالمنتجات والخدمات الفريدة التي 

يقدمها بنك )إلى(”.
إدارة  رئيـــس  علقـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
األعمـــال والزبائـــن فـــي بنـــك “إلـــى” نـــدى 
الكنـــز  بالقـــول: يعكـــس حســـاب  طـــرادة 
“إلـــى” بتحقيـــق التطلعـــات  بنـــك  التـــزام 
المالية لعمائه عبر طرح حلول مصرفية 
ومشـــوقة.  االســـتخدام  وســـهلة  سلســـة 
مـــن خـــال حســـاب الكنـــز نوفـــر لعمائنا 
حســـاب جوائز شاما وســـهل االستخدام 
عبر تطبيق “إلى” يمكنهم من االســـتمتاع 
بعملية االدخار وإهداء من يحبون فرص 

فوز بالجوائز. 
تهانينـــا لحســـين بمناســـبة فـــوزه بجائزة 
منتصـــف العـــام، التـــي تبلـــغ قيمتهـــا 120 
ألـــف دوالر، آمل أن تكون الجائزة مصدًرا 
للســـعادة واإلنجاز على المدى الطويل. ال 
يســـعنا االنتظار لنحتفل بالفائز أو الفائزة 
بالجائـــزة الكبـــرى البالغـــة مليـــون دوالر، 
وندعـــو الجميـــع للمشـــاركة ونيـــل فرصة 
الفـــوز قبـــل آخـــر تاريخ لإليـــداع وهو 31 

ديسمبر 2022”.
وينتظـــر عمـــاء بنـــك “إلى” اإلعـــان عن 
الفائـــز/  الفائـــزة بالجائزة الشـــهرية لشـــهر 
يوليـــو التي تبلـــغ قيمتهـــا 50,000 دوالر، 
والتـــي ســـيتم اإلعان عنها فـــي تاريخ 5 
ســـبتمبر 2022. أما بالنســـبة لجائزة شهر 
ســـبتمبر فســـيكون آخـــر موعـــد لإليـــداع 
والدخول في الســـحب هو 31 أغســـطس 

 .2022

عبر أقساط شهرية 10 آالف دوالر على مدى عام واحد

دواني يفوز بـ 120 ألف دوالر جائزة الكنز من “إلى”

عصام حماد
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.08

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.239

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.974

مجموعة البركة   
BARKA $ 0.314

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.475

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 0.39

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.467

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.138

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.376

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.161

السنة الرابعة عشرة - العدد 5063

الخميس
25 أغسطس 2022 - 27 محرم 1444  

أنه تمت تغطية  المركزي  البحرين  أعلن مصرف 
 )ISIN BH000IF302I2(  1927 رقــم  ــدار  اإلصــ
التي  الشهرية  الحكومية  الخزانة  ــات  أذونـ مــن 
عن  نيابة  الــمــركــزي  البحرين  مــصــرف  يــصــدرهــا 

حكومة مملكة البحرين.
35 مليون دينار لفترة  وتبلغ قيمة هذا اإلصــدار 
استحقاق 182 يوًما تبدأ فـي 28 أغسطس 2022 
وتنتهي في 26 فبراير 2023. كما بلغ معدل سعر 

الفائدة على هذه األذونات 4.02 % مقارنة بسعر 
الــفــائــدة 3.98 % لــإصــدار الــســابــق بــتــاريــخ 31 

يوليو 2022.
وبلغ معدل سعر الخصم 98.007 %، وتم قبول 
أنه  علًما   ،% 97.872 بواقع  للمشاركة  أقل سعر 

تمت تغطية اإلصدار بنسبة 203 %.
الخزانة مع هذا  القائم ألذونــات  الرصيد  بلغ  كما 

اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار.

تغطيـة إصـدار شهـري ألذونـات خزانـة حكوميـة بـ 35 مليـون دينـار

وحيد القاسمعارف خليفة

دفع 500 دينار كضمان أولي لمدة 180 يوًما

مزايــدة لبيــع 100 سيــارة سكــراب

سيارات  لبيع  مــزايــدة  طــرح  عن  الشمالية  المنطقة  بلدية  أعلنت 
للمنطقة  تابعة  100 ســيــارة ســكــراب  الــمــزالــة، وعــددهــا  الــســكــراب 

الشمالية.
وسيتعين على المستثمر أن يقوم بمعاينة السيارات الموجودة في 
الساحة التابعة للبلدية، والمخصصة في منطقة الدراز وتسعير كل 
سيارة على حدة، كما يكون من مسؤولية المستثمر إزالة السيارات 
من الموقع على حسابه الخاص وااللتزام بالتعليمات المذكورة في 

كتيب المناقصة.
 500 مبلغ  دفع  المزايدة  في  الدخول  الراغبين في  على  وسيكون 
المناقصة وهي  180 يوًما وسداد رسوم  دينار كضمان أولي لمدة 
15 ديناًرا، إذ سيتم تلقي طلبات المشاركة حتى تاريخ 12 سبتمبر 
المقبل وذلك قبل يوم واحد من فتح مظاريف العطاءات المشاركة 

في المزايدة.

لتسيير العمل اإلعالمي

توفير حواسيب لوكالة أنباء البحرين لالنتخابات

أجهزة  لتوفير  اإلعـــام  شـــؤون  وزارة  تسعى 
وكالة أنباء البحرين لانتخابات، ومن أجل هذا 
الغرض طرحت مناقصة في الموقع اإللكتروني 

لمجلس المناقصات والمزايدات أمس.
ــهــدف الــرئــيــســي مــن هـــذا الــمــشــروع توفير  وال
لتسيير  متخصصة  وأجــهــزة  حــاســوب  أجــهــزة 
العمل اإلعامي في وكالة أنباء البحرين فترة 

االنتخابات وبعدها.
ودعا المجلس الراغبين في المشاركة في هذه 
الازمة،  الكفاءة  فيهم  تتوافر  ممن  المناقصة، 
خال  مــن  إلكترونيًا  المناقصة  وثــائــق  شـــراء 

لمجلس  التابع  اإللكتروني  المناقصات  نظام 
يوم  من  اعتبارًا  وذلك  والمزايدات  المناقصات 
أمس وحتى تاريخ 14 سبتمبر المقبل، على أن 
يتم فتح مظاريف العطاءات في اليوم التالي.

وتخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون 
رقم )36( لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات 
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، 
وتــعــديــاتــه، والئــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة الـــصـــادرة 

بالمرسوم رقم )37( لسنة 2002.
والصغيرة  الصغر  بالغة  المؤسسات  وتعطى 
مرحلة  10 % في  بنسبة  أفضلية  والمتوسطة 
المؤسسات  المالي، على أن تقدم هذه  التقييم 
)شــهــادة  للمناقصة  المقدمة  عــطــاءاتــهــا  ضمن 
والمتوسطة(  الــصــغــيــرة  الــمــؤســســات  تصنيف 
والتي  والتجارة،  الصناعة  وزارة  من  الصادرة 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــيــهــا بــاســتــخــدام الـــرابـــط: 
https://www.moic.gov.bh/en/eServices/
المسجلين  غير  الموردين  على  ويجب   ،sme
فــي نــظــام الــمــنــاقــصــات اإللــكــتــرونــي بمجلس 

المناقصات والمزايدات إلى التسجيل.

حسن عبدالنبي

أكــد اقتصاديــون لـــ “البــالد االقتصادي” أن تحقيق مملكة البحرين خالل النصف األول فائًضا مالًيا في ميزانيتها بـ 87.5 مليون 
دوالر ســيكون لــه انعــكاس إيجابــي علــى تصنيفهــا االئتماني، داعين إلى اســتخدام الفوائض من أجل القضــاء على العجز في 
الميزانية وتحقيق التوازن في المصروفات، مشيرين إلى أهمية الحفاظ على مستوى مخزون العملة الصعبة من أجل الحفاظ 

على الدينار البحريني.

وعّبر الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين 
وحــيــد الــقــاســم عــن تــفــاؤل مــؤســســات الــقــطــاع 
الــتــي سجلتها  بــالــنــتــائــج اإليــجــابــيــة  الــمــصــرفــي 
الميزانية العامة للدولة وتحقيق وفر مالي بلغ 33 
مليون دينار خال النصف األول من العام الجاري، 
بعدما زادت اإليرادات بنسبة 52 % على أساس 
انعكاس  يترقب  القطاع  أن  إلــى  مشيًرا  سنوي، 
االئتماني  التصنيف  على  إيــجــاًبــا  النتائج  هــذه 
للمملكة، والمؤسسات المالية والمصرفية العاملة 
في القطاع. ونوه القاسم بأهمية استخدام الجزء 
األكبر من اإليرادات من أجل القضاء على العجز 
في الميزانية وبالتالي تقليل الحاجة لاقتراض، 
مليون   565 بقيمة  دولية  سندات  لسداد  وكذلك 
دينار خال األشهر الستة األولى من العام الجاري، 
مشيرا إلى أن األولوية اآلن هي كبح جماح الدين 
على  والــحــصــول  الـــديـــون،  كلفة  وتقليل  ــعــام،  ال

مرونة أكبر في نسبة الفائدة عليها.

وقـــال “فـــي الـــواقـــع مــازلــنــا بــعــيــديــن عــن إطــفــاء 
الصحيح  الطريق  فــي  لكننا  تماما،  الــعــام  الــديــن 
ــقــائــه عــنــد مستويات  الــســيــطــرة عــلــيــه وإب نــحــو 
آمنة، خصوصا مع االلتزام بالسياسات الحصيفة 
والمصاريف  جهة  من  الحكومي  اإلنفاق  لترشيد 
ــوال فــي عصب  الــمــتــكــررة مــن جــهــة، وضــخ األمــ
االقتصاد ومشروعات البنية التحتية الكبرى من 
جهة أخرى، مضافًا إليه طبعًا جهود تنويع مصادر 

الدخل واالقتصاد الوطني”.
الترويج  أهمية  إلى  وأشــار على صعيد ذي صلة 
االستثمارات  من  المزيد  جذب  في  النتائج  لهذه 
التطورات  ظل  في  خصوصًا  للبحرين،  النوعية 
الجيوساسية حول العالم، وسعي مختلف أنواع 
ورجال  المالية  المؤسسات  فيها  بما  المؤسسات 
األعمال للبحث عن وجهات وأسواق جديدة آمنة 

ومستقرة وذات قابلية للنمو.
نجاعة  على  تــدل  النتائج  هــذه  أن  القاسم  وأكــد 

الخطط الوطنية ذات الصلة 
بــالــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي، 
واإلســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 
انبثقت  ــتــي  ال الــخــمــســة 
عــــــنــــــهــــــا، بــــــمــــــا فـــيـــهـــا 
إســتــراتــيــجــيــة تــطــويــر 
ــات  ــ ــ ــدم ــ ــخــ ــ ــ قـــــــطـــــــاع ال
 ،2026  -  2022 المالية 
تحقيق  عــلــى  وتــســاعــد 
لهذه  الطموحة  األهــداف 
اإلســتــراتــيــجــيــات، وبــمــا 

والرخاء  التنمية  مستويات  على  إيجابًا  ينعكس 
واالزدهار في البحرين.

ــبــاحــث االقـــتـــصـــادي والــمــحــاضــر  بـــــدوره، أكـــد ال
ــتــوازن  ال تحقيق  أن  خليفة  عــــارف  الــمــصــرفــي 
الموازنة  على  بالحفاظ  ممكن  المصروفات  في 
خــرق  دون  التشغيلية  لــلــمــصــاريــف  ــمــرصــودة  ال
سقفها ألي سبب من األسباب، خصوصا 
بسبب  جلها  تــحــدث  الــتــي  الــخــروقــات 
المخالفات المالية واإلدارية والتي نراها 

في تقرير الرقابة المالية كل عام.
وأشــــــار إلــــى أهــمــيــة طــــرح الــمــشــاريــع 
التطويرية الرئيسة والتي من الممكن أن 
إذ  المتحركة،  المصاريف  بعض  تخفض 
يساعد مواصلة العمل بها على تخفيض 
الكثير من المصاريف الثابتة والمتحركة، 
استخدام  هنالك  يــكــون  أن  يجب  كما 
يــوجــه  أن  يــجــب  إذ  ــفــوائــض،  ــل ل أمــثــل 

من  مقدمة  دفعات  ودفــع  العام  الدين  لتخفيض 
القروض والتي تحوي الكثير من الفوائد، إضافة 
العملة  الحفاظ على مستوى مخزون  إلى أهمية 
الصعبة من أجل الحفاظ على الدينار البحريني، 
مؤكًدا أنه “متى ما تقيدنا بالخطة االستراتيجية 

أعتقد أننا لن نقع في العجز وتردداته”.
وأوضح خليفة أن من المهم جدا تخفيض الدين 
القومي،  الدخل  من   %  40 نسبته  ما  إلــى  العام 
العام  للدين  مستوى  ألي  الطبيعي  الــرقــم  وهــو 
مستوى  لــزيــادة  أكــثــر  نتحرك  أن  يمكننا  والـــذي 
يكون  بحيث  وخدمات  سلع  من  القومي  الدخل 
مستوى الدخل القومي أقوى وأرفع من مستوى 
ــعــام، مــوضــًحــا أنــنــا بــحــاجــة الســتــخــدام  الــديــن ال
تساهم  عماقة  مشاريع  الســتــحــداث  الــفــوائــض 
التوسع  مثا  القومي،  الدخل  معدالت  رفــع  في 
غرار  على  شركات  استحداث  أو  “ألبا”  في  أكثر 
الشركات الصناعية الكبيرة، ومشاريع فعا قادرة 

وذات  للمواطنين  حقيقية  وظــائــف  خلق  على 
صبغة ربحية كبيرة بحيث تأثر فعًا على ميزان 
المدفوعات باإليجاب من خال زيادة الصادرات، 
داعًيا في الوقت ذاته إلى تأجيل بعض المشاريع 
في الوقت الجاري خصوصا المنسوخة والتي ال 

يمكن أن تنافس الدول المجاورة.
األول  النصف  خــال  البحرين  مملكة  أن  يــذكــر 
في  مالي  فائض  أول  سجلت  الــجــاري  العام  من 
ميزانيتها منذ نحو 14 عاًما، إذ بلغ 87.5 مليون 
مــالــي ســنــوي حققته  فــائــض  آخـــر  وكـــان  دوالر، 
المملكة قبل األزمة المالية العالمية وانهيار أسعار 
المالية  وزارة  وعـــزت   .2008 الــعــام  فــي  النفط 
واالقتصاد الوطني الفائض المحقق إلى االلتزام 
النفط  أسعار  وارتــفــاع  المالي  الــتــوازن  ببرنامج 
أّدى الرتفاع اإليرادات  العالمية، ما  في األسواق 
النفطية للمملكة 50 %، وانعكس زيادًة بإجمالي 
اإليرادات بنسبة 52 % مقارنة بالنصف األول من 

2021، لتصل إلى 4.5 مليار دوالر.

 علي الفردان

أمل الحامد


