
سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

المنامة - بنا

الملكيـــة  التوجيهـــات  علـــى  بنـــاًء 
الســـامية مـــن عاهـــل البـــاد المعظم 
بـــن  الملـــك حمـــد  الجالـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة، أمر نائـــب جالة 
الملـــك ولـــي العهـــد صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، اســـتعداًدا لعـــودة الطلبة إلى 

المدارس حضورًيا بعد فترة الدراسة 
عن بعد ولتخفيف اآلثار المترتبة من 
ذلك على أوليـــاء األمور بأن يحتوي 
ملف كل طالب بالمدارس الحكومية 
على قســـيمة مالية تسهم في توفير 
ومســـتلزماتها  المدرســـية  الحقيبـــة 

األساسية.

وترأس صاحب الســـمو الملكي نائب 
جالـــة الملـــك ولـــي العهـــد االجتماع 
لمجلـــس  األســـبوعي  االعتيـــادي 
بقصـــر  أمـــس،  عقـــد  الـــذي  الـــوزراء 

القضيبية.
ووافق المجلس على تحديث شامل 
للتدقيـــق علـــى الشـــهادات الجامعية 

والمؤهات العلمية بما يدعم تسريع 
وتســـهيل توظيـــف المواطنين، على 
أن يراعـــى فيهـــا التدقيـــق بالشـــكل 
العلميـــة  المؤهـــات  علـــى  الـــازم 
فـــي  التخصصيـــة  بالمهـــن  الخاصـــة 
مجـــاالت الطـــب والهندســـة وغيرها 

بحسب اإلجراءات المتبعة.

تحديث شامل للتدقيق على الشهادات الجامعية ... بناء على التوجيهات الملكية السامية نائب جاللة الملك يأمر:

قسيمة مالية لكل طالب لتوفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها

)٠٤(

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

الملك المعظم: البحرين تدعم السالم وحل القضايا دبلوماسيا ونبذ اإلرهاب والتطرف

االنتقــال بالعالقـات مـع فرنســا آلفــاق 
أرحب في االستثمار والثقافة والسياحة

عقـــد عاهـــل الباد المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس الجمهوريـــة الفرنســـية 
إيمانويـــل ماكـــرون، جلســـة مباحثات رســـمية في قصر 

االليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس أمس.
وكان صاحب الجالة قد وصل إلى قصر االليزيه، حيث 
جرت لجالته مراسم االستقبال الرسمية، وكان الرئيس 
الفرنســـي فـــي مقدمة مســـتقبلي جالة الملـــك المعظم، 

مرحبا بجالته وبزيارته للجمهورية الفرنسية.
وتناولـــت المباحثـــات ســـبل تعزيـــز عاقـــات الصداقـــة 
والتعـــاون بيـــن البلدين الصديقين علـــى جميع األصعدة 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  والمســـتجدات  والمســـتويات، 

والقضايا محل االهتمام المشترك.
وتـــم تأكيد أهمية تطويـــر العاقات الثنائية بين البلدين 
واالنتقـــال بهـــا إلـــى آفاق أرحب، ال ســـيما فـــي قطاعات 
االقتصـــاد والتجـــارة واالســـتثمار والثقافـــة والســـياحة 
وآفـــاق تطويرها وتنميتها بما يحقق المنفعة المشـــتركة 

للبلدين الصديقين.
وأكـــد صاحب الجالة ملك الباد المعظم، موقف مملكة 
البحريـــن الداعـــم للســـام والتعايـــش والتســـامح فـــي 
العالـــم أجمـــع، وإيمانهـــا بالحـــوار وحل القضايـــا بالطرق 
الدبلوماســـية السلمية، ونبذ اإلرهاب والعنف والتطرف، 
لما من شأنه تلبية تطلعات وآمال شعوب العالم لتحقيق 

األمن واالستقرار واالزدهار. )٠٢(و)٠٣(جاللة الملك المعظم عقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمهورية الفرنسية في باريس

أكـــد مصـــدر مطلع لــــ “الباد” قرب وصول شـــحنة من كميات القمح األســـترالي 
للمملكة في أكتوبر المقبل، وســـيكفي القمح األســـترالي المســـتورد مدة ال تقل 
عن 4 شهور كمخزون احتياطي لغاية نهاية شهر يناير من العام المقبل 2023.

وأكد المصدر أن أسعار القمح المستورد من العاصمة االسترالية كانبرا مستقرة 
ولـــم تتأثـــر بفضل الدعم الحكومي، حيث ما زال اعتماد المملكة على اســـتيراد 
القمح األســـترالي، مؤكدا أن البحرين تعتمد على أســـتراليا في استيراد القمح 
دون اللجـــوء لمصـــادر أخرى. ولفت المصدر إلى وجود دراســـة مســـتقبلية يتم 
العمل إلعدادها حاليا بشأن مخزون كميات القمح والدقيق في البحرين، مبينا 

أن المملكة لم تتأثر في مخزون القمح بفضل الدعم الحكومي.

مصدر لـ “^”: وصول شحنـة 
قمــح أسترالــي أكتوبــر المقبـل

تنافست 5 شركات في جلسة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس على 
مناقصة لشـــركة البحرين لاســـتثمار 
تمويـــل  لتوفيـــر  )إدامـــة(  العقـــاري 
مشـــروع عقـــاري فـــي منطقـــة ســـترة 
لبنـــك  أقـــل عطـــاء  الصناعيـــة، وكان 
البحرين والكويـــت بقيمة 2.1 مليون 
دينـــار، في حين بلـــغ أكبرها 3 مايين 

دينار.
تطويـــر  إدامـــة  شـــركة  وتعتـــزم 
مســـتودعين يغطيان مســـاحة تقارب 
8 آالف متر مربع داخل منطقة سترة 

الصناعية.

2.1 مليون دينار لتمويل 
مشروع عقاري لـ “إدامة”

حظر تجول شامل بالعراق وإرسال تعزيزات عسكرية للمنطقة الخضراء

الصدر يعتزل السياسة وأنصاره يقتحمون القصر الجمهوري
بغداد - وكاالت

أعلـــن الزعيـــم الدينـــي مقتـــدى الصـــدر أمس 
السياســـي،  العمـــل  عـــن  النهائـــي”  “االعتـــزال 
العراقيـــة  الســـلطات  أعلنـــت  مـــا  وســـرعان 
عـــن فـــرض حظر تجـــول شـــامل فـــي العراق 
وإرســـال تعزيـــزات عســـكرية إلـــى المنطقـــة 
الخضـــراء، مع اقتحام مؤيديـــن للصدر مبنى 
القصـــر الجمهـــوري ومبنـــى القصـــر الحكومي 
وأيضـــا مبنـــى محافظـــة ذي فار، فيمـــا أحرق 
المتظاهـــرون اإلطارات في الشـــوارع وســـط 
إجـــراءات أمنيـــة مشـــددة. وعمـــد مســـلحون 
مـــن الحشـــد الشـــعبي إلـــى إطـــاق الرصاص 
الحي، واالشتباك مع المتظاهرين، ما أدى إلى 

أنصار الصدر يقتحمون القصر الجمهوريسقوط قتيلين، وعشرات الجرحى.
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المنامة - بنا

وزير “التربية”: 25 دينارا قيمة القسيمة المالية
المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة بتعزيـــز وإثـــراء المســـيرة التعليميـــة 
التعليـــم،  بمخرجـــات  االرتقـــاء  ومواصلـــة 
وأمـــر نائب جالـــة الملك ولـــي العهد صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة بإقامة يوم تعريفـــي بجميع المدارس 
الحكومية ألوليـــاء األمور، أعلن وزير التربية 

والتعليـــم ماجد النعيمي عن مباشـــرة الوزارة 
فوًرا اتخاذ اإلجراءات إلقامة اليوم التعريفي 
بجميـــع المـــدارس الحكوميـــة ألوليـــاء األمور 
وفـــق جدول زمني لكل مرحلة دراســـية بدًءا 
من يوم األحد الموافق 4 ســـبتمبر وحتى يوم 
الثاثاء الموافق 6 سبتمبر من العام الجاري.

كمـــا أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم أنـــه بنـــاًء 
وأمـــر  الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  علـــى 

صاحـــب الســـمو الملكـــي نائـــب جالـــة الملك 
إلـــى  الطلبـــة  لعـــودة  اســـتعداًدا  العهـــد  ولـــي 
المدارس حضورًيا بعد فترة الدراسة عن بعد 
ولتخفيف اآلثار المترتبة من ذلك على أولياء 
األمور، ســـيحتوي ملـــف كل طالب بالمدارس 
 25 بقيمـــة  ماليـــة  علـــى قســـيمة  الحكوميـــة 
ديناًرا تســـهم فـــي توفير الحقيبة المدرســـية 

ومستلزماتها األساسية.
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عقد عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس 
الجمهورية الفرنســـية إيمانويل ماكرون، 
جلسة مباحثات رسمية في قصر االليزيه 

بالعاصمة الفرنسية باريس أمس.
وكان صاحـــب الجاللـــة الملك المعظم قد 
وصـــل إلـــى قصـــر االليزيـــه، حيـــث جرت 
الرســـمية،  االســـتقبال  مراســـم  لجاللتـــه 
مقدمـــة  فـــي  الفرنســـي  الرئيـــس  وكان 
مســـتقبلي جاللـــة الملك المعظـــم، مرحبا 

بجاللته وبزيارته للجمهورية الفرنسية.
وتناولت المباحثات ســـبل تعزيز عالقات 
الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين 
والمســـتويات،  األصعـــدة  جميـــع  علـــى 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  والمســـتجدات 

والقضايا محل االهتمام المشترك.
وتم خالل المباحثات تأكيد أهمية تطوير 
العالقـــات الثنائية بيـــن البلدين واالنتقال 
بها إلى آفاق أرحب، ال سيما في قطاعات 
االقتصاد والتجارة واالســـتثمار والثقافة 
وتنميتهـــا  تطويرهـــا  وآفـــاق  والســـياحة 
بمـــا يحقـــق المنفعـــة المشـــتركة للبلديـــن 

الصديقين.
وأعرب جاللة الملك المعظم في مســـتهل 
اللقاء عن خالص الشـــكر لفخامة الرئيس 
إيمانويل ماكرون على جهوده المشهودة 

فـــي تعزيـــز عالقـــات الصداقـــة والتعاون 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  التاريخيـــة 
والشـــعبين، بمـــا يحقق مصالحهمـــا العليا 
فـــي مختلف المجاالت، منوها جاللته بما 
تشـــهده هـــذه العالقات من نمـــاء وتطور 
مســـتمر، األمـــر الـــذي يكـــرس خصوصية 
الفرنســـية  الجمهوريـــة  مـــع  العالقـــات 

الصديقة.
وأشـــاد جاللتـــه بمـــا تشـــهده الجمهوريـــة 
الفرنســـية بفضـــل نهـــج فخامـــة الرئيـــس 
إيمانويـــل ماكـــرون مـــن نهضـــة تنمويـــة 
رائـــدة ومشـــروعات حيويـــة ومـــا حققته 
من إنجازات نوعيـــة في جميع الميادين، 
المحـــوري  دورهـــا  علـــى  جاللتـــه  مثنيـــا 
لألمـــن  أساســـية  كركيـــزة  والراســـخ 
واالستقرار في العالم، وجهودها المقدرة 
في تعزيز مسيرة األمن والسلم الدوليين 
فـــي مواجهـــة تحديـــات المنطقـــة، معربا 
جاللتـــه عن شـــكره وتقديـــره للجمهورية 
الفرنســـية على مواقفها المساندة لمملكة 

البحرين ودعمها المستمر لها.
كمـــا أكـــد صاحـــب الجاللـــة ملـــك البـــالد 
المعظم، موقـــف مملكة البحريـــن الداعم 
للســـالم والتعايش والتســـامح في العالم 
أجمـــع، وإيمانهـــا بالحـــوار وحـــل القضايا 
ونبـــذ  الســـلمية،  الدبلوماســـية  بالطـــرق 
اإلرهاب والعنف والتطرف، لما من شـــأنه 

العالـــم  شـــعوب  وآمـــال  تطلعـــات  تلبيـــة 
لتحقيق األمن واالستقرار واالزدهار.

القضايـــا  مـــن  عـــددا  الجانبـــان  وبحـــث 
اإلقليميـــة والدوليـــة الراهنـــة، والتي من 
شـــأنها تهديـــد الســـلم واألمـــن الدولييـــن، 
وتناول ســـبل حلها بالطرق الدبلوماســـية 
السلمية بما يضمن سالم العالم ورخائه. 

التحديـــات  إلـــى  الجانبـــان  تطـــرق  كمـــا 
وبحـــث  العالـــم  تواجـــه  التـــي  المناخيـــة 
آليات التنســـيق المشترك للتصدي لها، بما 
يضمن حماية البيئـــة العالمية، وذلك عبر 
المبادرات الدولية المشـــتركة تحت إطار 

األمم المتحدة وأجهزتها.
ووصـــل عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب 

الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
الصديقـــة  الفرنســـية  الجمهوريـــة  إلـــى 
أمـــس، في زيـــارة لهـــا بدعوة مـــن رئيس 
الجمهورية الفرنســـية إيمانويل ماكرون، 
مـــع  مباحثـــات  خاللهـــا  جاللتـــه  يجـــري 
عالقـــات  تتنـــاول  الفرنســـي،  الرئيـــس 
الصداقـــة والتعـــاون التاريخيـــة الوثيقـــة 

والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
آخـــر  إلـــى  باإلضافـــة  الصديقيـــن، 
المستجدات والتطورات على الساحتين 

اإلقليمية والعالمية.
وكان في مقدمة مســـتقبلي جاللة الملك 
المعظم لدى وصوله مطار أورلي عدد من 

المسؤولين بالجمهورية الفرنسية.

جاللة الملك المعظم يصل إلى الجمهورية الفرنسية 

المنامة - بنا
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الملــك المعظـــم: البحريــــــن تدعــــــم الســــــالم وحـــــــل القضايــــــــا دبلوماسيــــــــا ونبــــــــــــــــــذ اإلرهـــــــــاب والتطــــــــــرف

تنســـيق مشـــترك لمواجهـــة التحديـــات المناخيـــة العالميـــة بمـــا يضمـــن حمايـــة البيئـــة جهـــود باريـــس مقـــدرة فـــي تعزيـــز األمـــن والســـلم الدولييـــن لمواجهـــة تحديـــات المنطقـــة

المنامة - بنا

حضـــر عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
أقامهـــا   التـــي  الغـــداء  مأدبـــة  خليفـــة، 
رئيـــس الجمهورية الفرنســـية الصديقة 
لجاللـــة  تكريمـــا  ماكـــرون،  إيمانويـــل 
الملـــك المعظم بمناســـبة زيـــارة جاللته 

للجمهوريـــة الفرنســـية، بقصـــر االليزيه 
بالعاصمة الفرنسية باريس.

مـــع  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  وتبـــادل 
الرئيـــس الفرنســـي األحاديـــث الوديـــة 
الوثيقـــة  التاريخيـــة  العالقـــات  بشـــأن 
مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي  والراســـخة 

الفرنســـية  والجمهوريـــة  البحريـــن 
وشـــعبيهما الصديقين، وما تشهده هذه 
العالقـــات المتميزة من تطـــور وازدهار 
مســـتمر فـــي جميـــع المجـــاالت تحقيقا 
لـــكل مـــا فيـــه الخيـــر والنماء للشـــعبين 

الصديقين.

الملك المعظم يحضر مأدبة غداء أقامها الرئيس الفرنسي
بعـــث عاهـــل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة وولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي تعزية ومواســـاة إلى رئيس جمهورية باكســـتان اإلســـالمية عارف علوي، وذلك 
في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في جمهورية باكســـتان اإلســـالمية، والتي أسفرت عن سقوط العديد من 

الضحايا والمصابين وما خلفته من أضرار.
وأعـــرب جاللتـــه وســـموه في البرقيتين عـــن خالص تعازيهمـــا وصادق مواســـاتهما للرئيس الباكســـتاني وألهالـــي وذوي الضحايا 
ولشـــعب جمهورية باكســـتان اإلســـالمية، راجًيا جاللته المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواســـع رحمته ومغفرته، ويلهم أهلهم 
وذويهـــم جميـــل الصبر وحســـن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشـــفاء العاجل، وأن يحفظ هللا جمهورية باكســـتان اإلســـالمية 
وشـــعبها الشـــقيق من كل ســـوء ومكروه. كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة 

مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية محمد شريف.

البحرين تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات
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ولي  الملك  نائب جاللة  تــرأس 
الملكي  السمو  صــاحــب  العهد 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
االعــتــيــادي  االجــتــمــاع  خليفة، 
الــــوزراء،  لمجلس  األســبــوعــي 
الــــــــــذي عــــقــــد أمــــــــس بــقــصــر 

القضيبية.
ــدايــة االجــتــمــاع، أشــاد  وفـــي ب
ــاء  ــقـ ــلـ ــج الـ ــائـ ــتـ ــنـ ــس بـ ــلـ ــجـ ــمـ الـ
شارك  الذي  التشاوري  األخــوي 
ــالد الــمــعــظــم  ــ ــب ــ فـــيـــه عـــاهـــل ال
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
وشمل  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
العربية  مصر  جمهورية  رئيس 
السيسي،  عبدالفتاح  الشقيقة 
ورئيس دولة اإلمارات العربية 
ــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة صــاحــب  ال
زايــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو 
المملكة  ــاهـــل  وعـ نــهــيــان،  آل 
الشقيقة  الــهــاشــمــيــة  األردنـــيـــة 
عبدهللا  الملك  الجاللة  صاحب 
ــــذي  ــثــانــي بـــن الــحــســيــن، وال ال
ــقــصــر الــجــمــهــوري  عــقــد فـــي ال
بجمهورية  العلمين  مدينة  في 
الــعــربــيــة، مــؤكــدا أهمية  مــصــر 
ــلــقــاءات األخــويــة  مــثــل هـــذه ال
ــعــالقــات األخــويــة  ــم ال فـــي دعـ
البلدان  بين  واإلســتــراتــيــجــيــة 
ــة، وتــعــزيــز  ــ ــعـ ــ الــشــقــيــقــة األربـ
المتبادل  والتنسيق  الــتــشــاور 
لكل ما من شأنه وحدة الموقف 
والمصير بين األشقاء إزاء كل 
ــتــحــديــات الــمــصــيــريــة الــتــي  ال
تواجهها المنطقة، والعمل على 
ــة الــعــربــيــة  نــصــرة قــضــايــا األمــ

وشعوبها.
لتوجيهات  وتــنــفــيــذا  بــعــدهــا، 
بتعزيز  المعظم  ــبــالد  ال عــاهــل 
التعليمية  الــمــســيــرة  وإثــــــراء 
بمخرجات  االرتقاء  ومواصلة 
السمو  أمـــر صــاحــب  الــتــعــلــيــم، 
الملكي نائب جاللة الملك ولي 
ــوم تــعــريــفــي  ــ ــعــهــد بــإقــامــة ي ال
الحكومية  الـــمـــدارس  بجميع 
ألولــــيــــاء األمـــــــور يـــقـــدم فــيــه 
التعليمية  ــهــيــئــات  ال ــاء  أعـــضـ
واإلدارية بالمدارس الحكومية 
ــا عـــن الـــعـــام الـــدراســـي  شـــرحـ
الجديد، واالستعدادات لتوفير 
بــيــئــة تــعــلــيــمــيــة تــحــفــز عــلــى 

المدارس  في  والتميز  التفوق 
ــيــاء  الــحــكــومــيــة، وتــســلــيــم أول
األمـــــــور مــلــفــا يـــحـــتـــوي عــلــى 
والتعليمات  المعلومات  جميع 
واإلرشادات المتعلقة بانسيابية 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وتــعــزيــز 
مخرجاتها خالل العام الدراسي 
الجديد، وبناًء على التوجيهات 
صاحب  مــن  السامية  الملكية 
المعظم  الــبــالد  مــلــك  الــجــاللــة 
ــر صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي  أمــ
العهد،  ولي  الملك  جاللة  نائب 
إلــى  الطلبة  لــعــودة  اســتــعــدادا 
فترة  بعد  حضوريا  ــمــدارس  ال
ولتخفيف  بــعــد  عــن  ــة  الـــدراسـ
على  ذلــك  مــن  المترتبة  ــار  اآلثـ
أولياء األمور، بأن يحتوي ملف 
كل طالب بالمدارس الحكومية 
في  تسهم  مالية  قسيمة  على 
ــر الــحــقــيــبــة الــمــدرســيــة  ــوفــي ت

ومستلزماتها األساسية.
ــك أعـــــــرب الــمــجــلــس  ــ ــ ــى ذل ــ ــ إل
بمناسبة العام الدراسي الجديد 
أمــنــيــاتــه  عـــن   2023  -  2022
والهيئتين  لــلــطــلــبــة  الــتــوفــيــق 
بمختلف  واإلداريـــة  التعليمية 
ُيكلل  وأن  الدراسية،  المراحل 
والــتــفــوق،  بالتميز  ــعــام  ال هـــذا 
مبادرات  مواصلة  على  وحــث 
ــخــدمــات  تــطــويــر الــتــعــلــيــم وال
التعليمية بالمدارس الحكومية.

ثم وافق المجلس على تحديث 
شامل للتدقيق على الشهادات 
العلمية  والمؤهالت  الجامعية 
ــمــا يـــدعـــم تــســريــع وتــســهــيــل  ب
أن  على  المواطنين،  توظيف 
بالشكل  التدقيق  فيها  يراعى 
العلمية  المؤهالت  على  الــالزم 
التخصصية  بالمهن  الــخــاصــة 
والهندسة  الطب  مجاالت  في 
وغــيــرهــا بــحــســب اإلجـــــراءات 

المتبعة.
ــعــدهــا، أعــــرب الــمــجــلــس عن  ب
مواساته  وخالص  تعازيه  بالغ 
لــحــكــومــة وشـــعـــب جــمــهــوريــة 
باكستان اإلسالمية في ضحايا 
الناجمة  والسيول  الفيضانات 
ــار الــمــوســمــيــة غير  عـــن األمـــطـ
الــمــســبــوقــة الـــتـــي اجــتــاحــت 
هللا  سائاًل  المناطق،  من  عــددا 

المتوفين  يتغمد  أن  وجــل  عــّز 
وأن  ومغفرته،  رحمته  بواسع 
بالشفاء  المصابين  على  يــمــنَّ 

العاجل.

المنامة - بنا

قسيمة مالية في ملف كل طالب لتوفير الحقيبة ومستلزماتها
تحديث شامل للتدقيق على الشهادات الجامعية لتسهيل توظيف المواطنين... نائب جاللة الملك يأمر:
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قرر المجلس الموافقة على مايلي:

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

الذي  التشاوري  األخوي  اللقاء  بنتائج  اإلشادة 
شـــارك فيه حضرة صاحب الجاللـــة ملك البالد 
مصر  رؤساء  وشمل  ورعاه،  هللا  حفظه  المعظم 

واإلمارات واألردن.

نائب  سمو  السامية  الملكية  للتوجيهات  تنفيذًا 
جاللة الملك ولي العهد يأمر بإقامة يوم تعريفي 
األمور ملفًا  أولياء  وتسليم  الحكومية  بالمدارس 
بانســـيابية  المتعلقة  المعلومات  علـــى  يحتوي 
العملية التعليمية وقســـيمة مالية تســـهم في 

توفير الحقيبة المدرسية.

الجديد  الدراســـي  العام  بمناســـبة  التمنيات 
والهيئتيـــن  للطلبـــة  بالتوفيـــق   2023-2022

التعليمية واإلدارية بمختلف المراحل الدراسية.

تحديث شامل للتدقيق على الشهادات الجامعية 
والمؤهالت العلمية بما يدعم تســـريع وتسهيل 

توظيف المواطنين.

تعزية حكومة وشعب جمهورية باكستان اإلسالمية 
في ضحايا الفيضانات والسيول.

القرض  اتفاقيتي  بالتصديق على  مشروع قانون 
والضمان بين حكومـــة مملكة البحرين وصندوق 

أبوظبي للتنمية.

االتفاقيـــة اإلطارية واتفاقيتي  التصديق على 
البحرين  مملكة  حكومـــة  بين  والضمان  الوكالة 

والبنك اإلسالمي للتنمية.

اســـتمالك عدد من العقـــارات للمنفعة العامة 
للتطوير العمراني والمشاريع اإلسكانية.

نـائـب جـاللة المـلـك ولي العهد 
يترأس جـلـسـة مـجـلس الـوزراء

أوالً: الموافقة على المذكرات 
التالية:

1. مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
للشؤون القانونية والتشريعية 
بـــــشـــــأن مــــــشــــــروع قــــانــــون 
بــالــتــصــديــق عــلــى اتــفــاقــيــتــي 
القرض والضمان بين حكومة 
ــدوق  مــمــلــكــة الــبــحــريــن وصــن
أبـــوظـــبـــي لــلــتــنــمــيــة لــتــمــويــل 
نقل  شبكات  تطوير  مشروع 
بالمرحلة  الــمــرتــبــطــة  ــمــيــاه  ال

الثانية من محطة الدور.
2. مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
للشؤون القانونية والتشريعية 
حول التصديق على االتفاقية 
الوكالة  واتفاقيتي  اإلطــاريــة 
مملكة  حكومة  بين  والضمان 

الــبــحــريــن والــبــنــك اإلســالمــي 
ــتــمــويــل الــمــرحــلــة  لــلــتــنــمــيــة ل
تحسين  مشروع  من  الثانية 
ــع الـــمـــيـــاه مــن  ــ ــوزي ــ ــقـــل وت ونـ

محطة الدور.
3. مـــذكـــرة وزيـــــرة اإلســكــان 
بشأن  الــعــمــرانــي  والتخطيط 
اســتــمــالك عــدد مــن الــعــقــارات 
ــامـــة لــلــتــطــويــر  ــعـ لــلــمــنــفــعــة الـ
الـــعـــمـــرانـــي والـــمـــشـــروعـــات 

اإلسكانية.
4. مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
للشؤون القانونية والتشريعية 
بــشــأن رد الــحــكــومــة عــلــى 3 
اقــتــراحــات بــرغــبــة واقــتــراح 
بــقــانــون مــقــدمــة مــن مجلس 
النواب واقتراح بقانون مقدم 

من مجلس الشورى.
من  علمًا  المجلس  أخــذ  ثــم 
ــة  ــ ــوزاري ــ خــــالل الـــتـــقـــاريـــر ال
الـــمـــرفـــوعـــة مــــن الــــــــوزراء 
بـــــشـــــأن نــــتــــائــــج زيــــــــــارات 
للمملكة  ــوزراء  ــ ــ ال مــن  ــدد  عـ
الشقيقة  السعودية  العربية 
التعاون  تعزيز  في  ودورهـــا 
العمل  مــجــاالت  فــي  الثنائي 
ــمـــواصـــالت  والـــبـــلـــديـــات والـ
واالتـــــــصـــــــاالت والـــتـــنـــمـــيـــة 
ــة، كـــمـــا أخـــذ  ــ ــي ــاعــ ــمــ ــ ــت االجــ
بالمشاركات  علمًا  المجلس 
وزيــارات  للوزراء  الخارجية 
مملكة  إلى  األجنبية  الوفود 
البحرين خالل شهر سبتمبر 

.2022

بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

إقامة يوم تعريفي 
بجميع المدارس 

الحكومية ألولياء 
األمور

تمويل تطوير ثاني 
مراحل شبكات 

نقل المياه من 
محطة الدور

استمالك عدد 
من العقارات 

للمنفعة العامة 
للتطوير العمراني
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المنامة - بنا

استقبل رئيس المجلس األعلى للشؤون 
اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بـــن راشـــد آل خليفة، فـــي مكتبه أمس، 
األمين العام لمجلس حكماء المســـلمين 

المستشار محمد عبدالسالم.
ورحب الشـــيخ عبدالرحمن بالمستشار، 
األزهـــر  لـــه تحيـــات شـــيخ  نقـــل  الـــذي 
حكمـــاء  مجلـــس  رئيـــس  الشـــريف 
المســـلمين اإلمـــام األكبر أحمـــد الطيب، 
حيث ثمـــن الـــدور الكبير لشـــيخ األزهر 
فـــي دعم قيـــم التســـامح والحـــوار بين 
األديان ونشر السالم بين شعوب العالم 
وتعزيـــز التضامـــن اإلســـالمي لمواجهة 

مختلف التحديات.
الطيبـــة  العالقـــات  الجانبـــان  وبحـــث 
التـــي تجمـــع المجلـــس األعلى للشـــؤون 
اإلســـالمية في مملكة البحرين بمجلس 
تعزيزهـــا،  وســـبل  المســـلمين  حكمـــاء 

مشـــيًدا بالجهود التـــي يقوم بها مجلس 
الســـالم  لتعزيـــز  المســـلمين  حكمـــاء 
اســـتعرضا  كمـــا  اإلنســـانية،  واألخـــوة 
عـــدًدا مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام 
لـــه الرئيـــس خالـــص  المشـــترك، كمـــا حمَّ
تحياتـــه وأطيـــب تمنياته لإلمـــام األكبر 
أعـــرب  مـــن جانبـــه،  المجلـــس.  رئيـــس 
المستشـــار محمد عبدالسالم عن شكره 
وتقديـــره للشـــيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن راشد آل خليفة على اللقاء، وتقديره 
العميـــق لجهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي 
تعزيز التعايش والسالم والعمل المتميز 
الذي يقوم به المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلســـالمية في تنمية العالقات الوثيقة 
األعلـــى  المجلـــس  بيـــن  والشـــراكات 
للشـــؤون اإلســـالمية ومجلـــس حكمـــاء 
المســـلمين، والعمل مًعا لنشـــر الوسطية 

واالعتدال والسالم حول العالم.

تعزيز التضامن اإلسالمي واألخوة اإلنسانية لمواجهة التحديات

المنامة - وزارة الداخلية

اإلماراتيـــة،  المـــرأة  يـــوم  بمناســـبة 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  شـــاركت 
المدني عبر االتصال المرئي بالملتقى 
الخليجـــي تحـــت عنـــوان “واقع ملهم 
- مســـتقبل مســـتدام”، والـــذي يهدف 
إلى تسليط الضوء على جهود المرأة 
لتعزيـــز الســـالمة والحمايـــة المدنيـــة 

لضمان ســـالمة األرواح والممتلكات، 
إذ تم تبادل الخبرات في ذات المجال 
بيـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي 
وترســـيخ ســـبل التعاون فيما بينهم. 
ســـعد  عليـــاء  النقيـــب  واســـتعرضت 
النعيمي رئيس فرع الرصد والتحليل 
اإللكترونـــي بالدفاع المدنـــي، تجربة 
مملكـــة البحريـــن فـــي تمكيـــن ودعم 

المـــرأة في مجال اإلطفاء والســـالمة 
والحماية المدنية، والجهود الوطنية 
التوعويـــة  والحمـــالت  والمبـــادرات 
التـــي تقوم بهـــا اإلدارة العامة للدفاع 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المدنـــي 
النســـائي،  العنصـــر  إشـــراك  خـــالل 
وتعزيز دورها الفعال في المسؤولية 

المجتمعية.

“الدفاع المدني” تشارك في الملتقى الخليجي بيوم المرأة اإلماراتية

االرتقاء بمستوى التعاون مع فرنسا إلى مستويات أشمل

نتطلع دائما إلى احتضان مجموعة متميزة من الطلبة

متابعة العمل على تنفيذ اتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة

تقديم منحة سمو األمير خليفة بن سلمان للجامعات الخاصة... سمو الشيخة زين بنت خالد:

فـــي إطار زيارة ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، إلـــى الجمهورية الفرنســـية 
الصديقـــة، عقـــد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، 
فـــي باريس أمـــس، اجتماًعا مـــع وزيرة أوروبا والشـــؤون 

الخارجية في الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.
وخالل االجتماع، هنأ وزير الخارجية كاثرين كولونا على 
توليها مهـــام منصبها، متمنيا لها التوفيق والنجاح، منوًها 
بأهميـــة الزيـــارة التـــي يقـــوم بها صاحـــب الجاللـــة الملك 
المعظم إلى الجمهورية الفرنسية ولقائه الرئيس الفرنسي 

أمانويـــل مكـــرون لتعزيـــز عالقـــات الصداقـــة والشـــراكة 
االستراتيجية بين البلدين الصديقين، واالرتقاء بمستوى 
التعاون الثنائي إلى مســـتويات أشمل لما من شأنه خدمة 
المصالـــح المشـــتركة. مـــن جانبها، أشـــادت كولونـــا بزيارة 
جاللة الملك المعظم إلى الجمهورية الفرنســـية التي تأتي 
فـــي إطـــار رغبـــة البلديـــن فـــي فتح آفـــاق أوســـع للتعاون 
بينهمـــا، منوهـــة بالمســـتوى المتطـــور والمتنامـــي للتعاون 
الثنائي، مؤكدة حرص فرنســـا على توســـيع آفاق التعاون 
مـــع المملكة فـــي جميع المجاالت ذات االهتمام المشـــترك 
بما يخدم المصالح المتبادلة، وأهمية عقد اجتماع اللجنة 

الوزارية البحرينية الفرنسية المشتركة في باريس خالل 
هـــذا العام. وجرى خـــالل االجتماع، بحث مســـار التعاون 
بيـــن البلديـــن الصديقين وســـبل تعزيـــزه واالرتقاء به في 
جميـــع المجـــاالت تنفيًذا لتوجيهات جاللـــة الملك المعظم 
والرئيـــس الفرنســـي، ومتابعة العمل علـــى تنفيذ اتفاقات 
ومذكـــرات التفاهم الموقعة بيـــن البلدين، وتنمية التعاون 
والتنسيق المشـــترك في المجال السياسي والدبلوماسي، 
إضافة إلـــى بحث تطورات األوضاع السياســـية واألمنية 
فـــي المنطقة، وعدد من القضايا محل االهتمام المشـــترك 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.

الخليفيـــة،  المبـــرة  مؤسســـة  نظمـــت 
لبرنامـــج  التعريفـــي  اليـــوم  األحـــد، 
للعـــام  الدراســـية  للمنـــح  “رايـــات” 
بنـــادي   ،2023  -  2022 الدراســـي 
الرفاع الشرقي، بحضور جميع الطلبة 

المستجدين لهذا العام.
وتـــم خـــالل اللقـــاء الـــذي بـــدأ بكلمـــة 
ترحيبيـــة مـــن رئيـــس قســـم برنامـــج 
رايـــات بالمؤسســـة نـــورة بـــن هنـــدي، 
تعريف الطلبة عن المؤسسة وأهدافها 
وبرامجهـــا، ومزايـــا برنامـــج “رايـــات” 

وقوانينه العامة.
 كما شـــارك في اليوم التعريفي خريج 
وخريجة من برنامج “رايات” وبرنامج 
“إثـــراء”، تحدثا عن الحيـــاة الجامعية 
وما يقدمه برنامج “رايات” للطلبة من 
مميزات وتطوير الشـــخصية لألفضل 

والبيئة المكتسبة من هذا البرنامج.
بالتوافـــق  “رايـــات”  برنامـــج  ويأتـــي   
مـــع رؤيـــة المؤسســـة الراميـــة لزيـــادة 
المقاعد الدراســـية المطروحة للشباب 
البحرينـــي الطمـــوح ومنحهـــم مزيـــدا 
مـــن الفرص لمواصلـــة تعليمهم العالي 
متســـلح  ومثقـــف  واٍع  جيـــل  وخلـــق 
بالعلـــم والمعرفة وقـــادر على مواجهة 
فـــي  الفاعـــل  لإلســـهام  التحديـــات 
المجتمع ودفعه نحو التقدم والتطور.

 وتـــم اختيـــار الدفعـــة الثانية عشـــرة، 
بعـــد فـــرز طلبـــات التقديـــم واختيـــار 

بنـــاًء  للبرنامـــج  المتقدميـــن  أفضـــل 
على التحصيل األكاديمي واألنشـــطة 
والمقابلة الشـــخصية والمشـــاركة في 
األعمـــال التطوعية، واجتيـــاز مراحل 
التقديـــم، كمـــا تـــم تقديم منحة ســـمو 
الشـــيخة مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفة 
للطـــب بالتعـــاون مـــع الكليـــة الملكيـــة 
جامعـــة   – إيرلنـــدا  فـــي  للجراحيـــن 
البحرين الطبيـــة، باإلضافة إلى منحة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
للجامعـــات  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 

الخاصة.
 ويقـــدم البرنامـــج مزايا عـــدة للطلبة، 
مـــن ضمنهـــا تغطيـــة جميـــع الرســـوم 
الجامعيـــة، بمـــا فيهـــا رســـوم الكتـــب، 
الشـــهرية  الماليـــة  الحوافـــز  واعتمـــاد 
التـــي يتم منحها بنـــاًء على التحصيل 
العلمـــي، باإلضافـــة إلـــى توفيـــر ورش 
عمـــل ودورات تطويرية وخلق فرص 
الحكومـــي  القطاعيـــن  فـــي  تدريبيـــة 
والخـــاص، كما يقـــدم البرنامج بطاقة 
“رايـــات” التي توفر العديد من المزايا، 
عـــالوة علـــى المســـاهمة فـــي خدمـــة 
المجتمـــع وتعزيـــز العمـــل التطوعـــي، 
تعليميـــة  دوريـــة  اجتماعـــات  وعقـــد 

وترفيهية.
 وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجلس 
أمناء مؤسســـة المبرة الخليفية ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفـــة 
فـــي  المســـتجدين  بطلبتنـــا  “نرحـــب 

برنامـــج رايـــات إلـــى مؤسســـة المبرة 
الخليفيـــة، ونتطلع دائًما إلى احتضان 
فـــي  الطلبـــة  مجموعـــة متميـــزة مـــن 
برامجنـــا المتنوعـــة للشـــباب البحرين 
ونشـــجع أبناءنـــا الطلبة علـــى تحقيق 
أكبـــر قدر من االســـتفادة من اللقاءات 
ألنهـــا  ننظمهـــا  التـــي  العمـــل  وورش 
دائًمـــا ما تكون مرتبطـــة باحتياجاتهم 
لتحقيـــق مزيـــد مـــن النمـــو والتطـــور 
وبناء المهارات التي ستســـاعدهم في 
حياتهم الجامعية اآلن وبعد االلتحاق 

إلى سوق العمل”.
 يشـــار إلـــى أن برنامج “رايـــات” للمنح 
الدراســـية يهـــدف إلى تمكيـــن الطلبة 
مـــن تحقيـــق التميـــز والوصـــول إلـــى 
تزويدهـــم  عـــن  فضـــالً  طموحاتهـــم، 
وأخالقيـــات  والمهـــارات  بالمعرفـــة 

العمل.
 ويســـعى “رايات” إلى تشـــجيع طلبته 
علـــى التفـــوق عبـــر منحهـــم الحوافـــز 
الماليـــة، ويهدف بشـــكل أساســـي إلى 
ترســـيخ مفاهيـــم المواطنـــة والـــوالء 
والمسؤولية االجتماعية تجاه الوطن.

يذكر أن برنامج “رايات” قد قدم 367 
منحة دراسية منذ العام 2011، حيث 
يبلـــغ عدد الطـــالب المندرجيـــن حاليا 
في البرنامج 111 طالبا وطالبة، بينما 
يبلـــغ عدد التخصصـــات المتوافرة 48 
تخصصـــا جامعيـــا، باإلضافة إلى 183 

خريجا.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

الثالثاء 30 أغسطس 2022 - 3 صفر 1444 - العدد 5068

   بيان املركز املايل املوحد النصف السنوي

كام يف 30 يونيو 2022 )مراجعة(

31 ديسمرب 302021 يونيو 2022

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 12,557,461  7,756,840 النقد واألرصدة لدى البنوك

 2,248,068  2,725,686 ودائع قانونية

 46,733,939  41,523,938 االستثامرات

 6,722,191  7,464,057 مبالغ تأمني مستحقة القبض

 5,006,275  5,186,210 حصة معيدي التأمني من املخصصات الفنية

 10,168,970  5,216,050 حصة معيدي التأمني من املطالبات القامئة

 47,024  96,709 تكاليف رشاء مؤجلة

 915,654  1,419,392 موجودات أخرى

 454,543  371,169 ممتلكات ومعدات

 326,732  372,463 موجودات غري ملموسة

 85,180,857  72,132,514 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

 13,205,626  8,167,503 املطالبات القامئة

 25,586,216  19,918,865 مطلوبات مرتبطة بوحدات لحاميل الوثائق

 5,375,402  931,317 مستحقات رشكات إعادة التأمني

 4,084,181  4,158,710 مطلوبات أخرى

 17,360,288 19,246,266 املخصصات الفنية

 65,611,713  52,422,661 مجموع املطلوبات

 633,555  558,226 فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 25,000,000  25,000,000 رأس املال

 57,820  57,820 إحتياطي قانوين

 185,801  )288,782(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثامر

 )6,308,032( )5,617,411(الخسائر املرتاكمة

 18,935,589  19,151,627 مجموع حقوق املساهمني

 85,180,857  72,132,514 مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

بيان الدخل الشامل املوحد النصف السنوي الخاص باملشاركني

20222021فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2022 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

9,811,371  8,656,495 إجاميل االشرتاكات

)3,577,354( )5,150,398(االسرتدادات و االستحقاقات

)1,145,327( )1,172,331(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 5,088,690  2,333,766 االشرتاكات املكتسبة

 )3,112,949( )2,823,744(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 268,532  433,023 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 )2,844,417( )2,390,721(حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات املكتسبة

 1,332,127  5,667,351 الحركة يف مطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

 3,576,400  5,610,396 صايف االشرتاكات املكتسبة

 )الخسارة( / الربح  يف القيمة العادلة لالستثامرات بالقيمة 

العادلة من خالل  الربح أو الخسارة
)2,257,007(  148,105 

 70,463  19,698 دخل االرباح

 3,794,968  3,373,087 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )5,441,815( )4,354,055(املطالبات املتكبدة

 3,805,122  2,747,754 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 )2,066,050( )1,732,570(رسوم الوكالة

 )35,231( )9,849(حصة املضارب 

 30,242  34,035 عكس اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة التكافلية

 )3,707,732( )3,314,685(مجموع املرصوفات

 87,236  58,402 الفائض للفرتة املحول إىل صندوق املشاركني

 2,951  )133,731(التغري يف القيمة العادلة خالل الفرتة

 90,187  )75,329(مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للفرتة

بيان الدخل الشامل املوحد النصف السنوي الخاص باملساهمني

20222021فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2022 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 6,933,488  7,119,054 إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

 )2,970,590( )2,559,766(حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني

 4,559,288  3,962,898 

 )285,433( )284,477(أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 51,822  60,240 حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 4,335,051  3,729,287 

 )888,229( )506,051(الحركة يف اجاميل إحتياطي املخاطر

 )153,207( )253,088(الحركة يف حصة معيدي التأمني من إحتياطي املخاطر

 2,687,851  3,575,912 صايف األقساط املكتسبة

 503,618  499,673 دخل الفوائد

 245,615  194,173 رسوم إدارة

 2,066,050  1,732,570 رسوم الوكالة

 35,231  9,849 حصة املضارب

 )200,102( )207,596(الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 68,186  -   دخل االستثامر - صايف

 10,690  265 إيرادات أخرى

 2,228,934  2,729,288 

 5,417,139  5,804,846 مجموع اإليرادات

املطالبات

 )7,040,812( )5,429,904(املطالبات املتكبدة

 4,878,476  2,739,567 حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة

 )2,162,336( )2,690,337(صايف املطالبات املتكبدة

املرصوفات

 )425,266( )203,181(تكاليف الرشاء

 )1,349,552( )1,327,007(تكاليف املوظفني

 )1,012,397( )861,390(مرصوفات عامة وإدارية

 -    )14,904(مخصص انخفاض قيمة االستثامرات

 23,982  )17,406()اإلنخفاض(/ عكس اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة للتأمني

)2,423,888( )2,763,233( 

 )4,925,569( )5,114,225(مجموع املطالبات واملرصوفات

 491,570  690,621 صايف الربح للفرتة

سيتم إعادة تصنيف الدخل الشامل اآلخر إىل بيان الربح أو الخسارة يف

  الفرتات الالحقة:

االستثامرات املتوفرة للبيع:

 )82,663( )474,583(  التغري يف القيمة العادلة خالل الفرتة

 408,907  216,038 مجموع الدخل الشامل للفرتة

   بيان املركز املايل النصف السنوي

كام يف 30 يونيو 2022 )مراجعة(

مراجعة
30 يونيو 2022

مدققة
31 ديسمرب 2021

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 8,346,811  6,318,728 النقد واألرصدة لدى البنوك

 1,982,816  2,460,434 ودائع قانونية

 30,582,306  24,910,766 االستثامرت

 3,489,846  5,592,267 أرصدة التكافل املستحقة القبض

 808,191  807,852 حصة رشكات إعادة التكافل من اإلحتياطات الفنية

 3,495,002  3,273,546 أرصدة إعادة التكافل املستحقة القبض

 47,024  96,709 تكاليف رشاء مؤجلة

 4,368  5,943 موجودات غري ملموسة

 106,329  84,356 موجودات ثابتة

 771,503  1,011,772 موجودات أخرى

 49,634,196  44,562,373 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

 25,586,216  19,918,865 مطلوبات مرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

 1,593,818  1,840,498 ذمم دائنة ألطراف ذي عالقة

 1,913,722  737,210 ذمم دائنة لرشكات إعادة التكافل

 2,728,091  2,934,446 مطلوبات أخرى

 8,248,503  9,205,310 اإلحتياطات الفنية

 40,070,350  34,636,329 مجموع املطلوبات

صندوق املشاركني

 634,019  692,421 الفائض املحتفظ به

 )464( )134,195(إحتياطي القيمة العادلة لالستثامر

 633,555  558,226 صايف فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 13,262,600  13,262,600 رأس املال

 )4,397,966( )3,606,000(الخسائر املرتاكمة

 65,657  )288,782(إحتياطي القيمة العادلة لالستثامر

 8,930,291  9,367,818 مجموع حقوق املساهمني

مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني

 49,634,196  44,562,373  وحقوق املساهمني

بيان اإليرادات واملصاريف لصندوق املشاركني النصف السنوي

20222021فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2022 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 9,811,371  8,656,495 االشرتاكات بعد خصم االشرتاكات املسرتجعة

 )3,577,354( )5,150,398(االسرتدادات و االستحقاقات

 1,332,127  5,667,351 الحركة يف املطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

 148,105  )2,257,007()خسارة( / دخل  االستثامر - صايف

 7,714,249  6,916,441 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )2,066,050( )1,732,570(رسوم الوكالة

 5,648,199  5,183,871 االشرتاكات املحولة إىل صندوق املشاركني

صندوق املشاركني

اإليرادات

 5,648,199  5,183,871 صايف االشرتاكات

 )3,112,949( )2,823,744(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 2,535,250  2,360,127 صايف االشرتاكات املحتفظ بها

 )1,145,327( )1,172,331(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 268,532  433,023 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 1,658,455  1,620,819 االشرتاكات املكتسبة

 70,463  19,698 دخل االرباح

 30,242  34,035 عكس اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة التكافلية

 1,759,160  1,674,552 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )5,441,815( )4,354,055(املطالبات املتكبدة

 3,805,122  2,747,754 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 )35,231( )9,849(حصة املضارب 

 87,236  58,402 الفائض للفرتة يف صندوق املشاركني

  بيان الدخل النصف السنوي الخاص باملساهمني

20222021فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2022 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 2,101,281  1,742,419 رسوم الوكالة واملضاربة

 245,615  194,173 رسوم إدارة

 30,914  -   دخل  االستثامر

 107,801  119,425 دخل االرباح

 )200,102( )207,596(الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 2,285,509  1,848,421 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )1,154,903( )884,215(مرصوفات عامة وإدارية

 )332,631( )119,028(تكاليف الرشاء

 )49,506( )53,212(رسوم إدارة االستثامر

 )1,537,040( )1,056,455(مجموع املرصوفات

 748,469  791,966 الربح للفرتة 

البيانات املالية مراجعة من قبل إرنست ويونغ، مملكة البحرين، ومعتمدة من قبل مجلس إدارة 

الرشكة بتاريخ 21 أغسطس 2022، وموقع عليها بالنيابة عنهم كل من:

عىل الراغبني مراجعة الرشكات عىل العنوان أدناه للحصول عىل البيانات املالية كاملة.

الهالل اليف ش.م.ب. و الهالل تكافل ش.م.ب. مرخصتان من قبل مرصف البحرين املركزي.

رقام التسجيل التجاري 70934 و 71181.

عنوان املكتب:  مكتب 1701/1702، طابق 17، مبنى رقم 470، برج فخرو
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الصخير - جامعة البحرين

أشادت رئيسة جامعة البحرين 
جواهر المضحكي، بالتوجيهات 
ــتــي أصـــدرهـــا ملك  الــســامــيــة ال
الجاللة  صاحب  المعظم  البالد 
ــن عــيــســى آل  ــ الـــمـــلـــك حـــمـــد ب
األوامــر  ترجمتها  التي  خليفة، 
الصادرة عن نائب جاللة الملك 
ــب الــســمــو  ــاحـ ــي الـــعـــهـــد صـ ــ ولـ
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
تعريفي  يوم  بإقامة  خليفة  آل 
الحكومية  ــدارس  ــمـ الـ بجميع 
ــيــاء األمــــور، وحــصــول كل  ألول
الحكومية  بــالــمــدارس  طــالــب 
 25 بقيمة  مالية  قسيمة  على 
ديـــنـــارا بــحــريــنــيــا، لــدعــم عــودة 
الطلبة إلى المدارس بعد عامين 

من الدراسة عن بعد.
ــجــامــعــة إن  ــيــســة ال ــالـــت رئ وقـ
الخطوات السامية من صاحب 
واألمــر  المعظم،  الملك  الجاللة 
رئيس  العهد  ولــي  مــن  الــصــادر 
مجلس الوزراء، في هذا الشأن 
يعد  الدراسي،  العام  بدء  قبيل 
التفاتة سامية غير غريبة على 
تولي  الــتــي  الحكيمة،  قيادتنا 
التعليم بمختلف مستوياته كل 

االهتمام بصفته صانع التغيير.
وأضافت أن التواصل مع أولياء 
التعليمي  الـــشـــأن  فـــي  ــور  ــ األمـ
وتخفيف جانب مهم من أعباء 
المستلزمات  توفير  في  األســر 
بداية  خير  ستكون  المدرسية، 
لعام دراسي جديد يوشك على 
أن يبدأ، وتلقي بظاللها الوارفة 
المجتمع  من  واسع  قطاع  على 
تجربة  إلــى  مشيرة  البحريني، 
جامعة البحرين في إقامة “يوم 
استفادة  التهيئة” سنويا ومدى 
منه  أمــورهــم  وأولـــيـــاء  الطلبة 
إلــى  الطلبة  ــول  دخـ يمهد  ألنـــه 

العام الدراسي بمنتهى اليسر.

رئيسة جامعة البحرين: التفاتة 
سامية غير غريبة على قيادتنا
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تــنــفــيــًذا لــتــوجــيــهــات مــلــك الــبــالد 
الملك  الــجــاللــة  الــمــعــظــم صــاحــب 
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ ــن  ــ بـ حـــمـــد 
التعليمية  المسيرة  وإثراء  بتعزيز 
ومــواصــلــة االرتـــقـــاء بــمــخــرجــات 
ــــب جــاللــة  ــائ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم، وأمـــــــر ن
السمو  صاحب  العهد  ولــي  الملك 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حمد 

تعريفي  يـــوم  بــإقــامــة  خليفة  آل 
ــدارس الــحــكــومــيــة  ــ ــمـ ــ بــجــمــيــع الـ
ــــن وزيــــر  ــل ــاء األمـــــــــور، أعــ ــ ــيـ ــ ألولـ
النعيمي،  ماجد  والتعليم  التربية 
اتخاذ  فـــوًرا  الـــوزارة  مباشرة  عــن 
اإلجراءات إلقامة اليوم التعريفي 
ــدارس الــحــكــومــيــة  ــ ــمـ ــ بــجــمــيــع الـ
زمني  األمور وفق جدول  ألولياء 

لكل مرحلة دراسية بدًءا من يوم 
وحتى  سبتمبر   4 الموافق  األحــد 
سبتمبر   6 الموافق  الثالثاء  يــوم 

من العام الجاري.
والتعليم  التربية  ــر  وزيـ أكــد  كما 
الملكية  التوجيهات  على  بناًء  أنه 
ــر صـــاحـــب الــســمــو  ــ الــســامــيــة وأمـ
ولــي  الــمــلــك  نــائــب جــاللــة  الملكي 

الطلبة  لــعــودة  اســـتـــعـــداًدا  الــعــهــد 
فترة  بعد  حضورًيا  المدارس  إلى 
الدراسة عن بعد ولتخفيف اآلثار 
ــيــاء  ــك عــلــى أول الــمــتــرتــبــة مـــن ذلـ
األمــور، سيحتوي ملف كل طالب 
بالمدارس الحكومية على قسيمة 
تسهم  ديـــنـــاًرا   25 بــقــيــمــة  مــالــيــة 
فـــي تــوفــيــر الــحــقــيــبــة الــمــدرســيــة 
باإلضافة  األساسية  ومستلزماتها 

ــى الـــمـــعـــلـــومـــات والــتــعــلــيــمــات  ــ إلـ
بانسيابية  المتعلقة  ــادات  واإلرشــ

العملية التعليمية.
والتعليم  التربية  وزيــر  رفــع  وقــد 
ــكـــر وعــظــيــم  ــمــــى آيـــــــات الـــشـ أســ
ــان إلــــى حـــضـــرة صــاحــب  ــنـ ــتـ االمـ
دعم  على  المعظم  الملك  الجاللة 
جـــاللـــتـــه الـــمـــتـــواصـــلـــة لــلــمــســيــرة 
الــتــعــلــيــمــيــة واالهـــتـــمـــام بــأبــنــائــه 

تحقيق  على  وتحفيزهم  الطلبة 
سعادته  رفــع  كما  النتائج،  أفضل 
ــشــكــر والـــتـــقـــديـــر إلــــى صــاحــب  ال
الملك  جاللة  نائب  الملكي  السمو 
سموه  يوليه  مــا  على  العهد  ولــي 
بالمنظومة  واهــتــمــام  رعــايــة  مــن 
البيئة  وتوفير  وإثرائها  التعليمية 
على  الطلبة  تحفز  التي  التعليمية 

اإلبداع والتفوق.

ــام لـــشـــؤون  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــدي ــمــ ــ أكــــــد ال
جمعة  ــارك  مــب محمد  الـــمـــدارس 
التربية والتعليم بدأت  أن وزارة 
الــتــنــســيــق مـــع جــمــيــع الـــمـــدارس 
للتوجيهات  تنفيًذا  الحكومية 
الملكية السامية من عاهل البالد 
الملك  الجاللة  صــاحــب  المعظم 
حمد بن عيسى آل خليفة، وأمر 
نــائــب جــاللــة الــمــلــك ولـــي العهد 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، بإقامة 
األمــور في  ألولياء  تعريفي  يوم 
وتسليم  الــحــكــومــيــة  ــدارس  ــمـ الـ
على  يحتوي  ملًفا  األمــور  أولياء 
بانسيابية  المتعلقة  المعلومات 
العملية التعليمية وقسيمة مالية 
بقيمة 25 ديناًرا تسهم في توفير 
ومستلزماتها  المدرسية  الحقيبة 
األســـــاســـــيـــــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
ــات  ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــات والـ ــومــ ــ ــل ــ ــع ــ ــم ــ ال
بانسيابية  المتعلقة  واإلرشــادات 
أن  موضًحا  التعليمية،  العملية 
ــدارس الــحــكــومــيــة ســتــقــوم  ــمــ ــ ال
ــور لحضور  أولـــيـــاء األمــ بــدعــوة 
من  الفترة  في  التعريفية  األيــام 
4 إلى 6 سبتمبر 2022، ولفترات 
ــن الـــصـــبـــاح حــتــى  مـــفـــتـــوحـــة مــ
المساء، حيث ستتضمن استقبااًل، 
على  لــالطــالع  تعريفية  وجــولــة 
أهـــم مــحــطــات الـــعـــام الـــدراســـي 
التعليمية  والــخــطــط  الــجــديــد 

المدرسية  واألنشطة  والدراسية 
المقررة، واستالم للملف تعريفي 
ــل ولــــي أمــــر كـــل طــالــب  مـــن قــب
المالية،  القسيمة  يتضمن  والــذي 
ومــعــلــومــات مــهــمــة حـــول الــعــام 
تعريفية،  وبــطــاقــات  الـــدراســـي، 
ــي،  ــدراســ ــ ــدول ال ــجــ ــ ــوذج ال ــمــ ــ ون

والتقويم األكاديمي.
ــام لــشــؤون  ــعـ ــقـــدم الــمــديــر الـ وتـ
الــــــمــــــدارس بــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة 
الشكر وعظيم  بخالص  والتعليم 
الــتــقــديــر لــصــاحــب الــجــاللــة ملك 
السمو  وصاحب  المعظم،  البالد 
الملكي األمير نائب جاللة الملك 
الدائم  االهتمام  العهد، على  ولي 
بــالــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة ودعــمــهــا 
بما يصب في صالح  وتطويرها، 
ــمــخــرجــات الــتــعــلــيــم  ــاء ب ــ ــق ــ االرت
وتعزيز التميز والتفوق الدراسي.

ــشــؤون  ــام ل ــعـ وأشــــــار الـــمـــديـــر الـ
الــتــربــيــة  وزارة  فـــي  ــدارس  ــمــ ــ ال
على  الحصول  أن  إلــى  والتعليم 
الـــمـــالـــيـــة ال يــتــطــلــب  ــقــســيــمــة  ال
سيتم  حيث  المسبق،  التسجيل 
الــطــالــب في  أمــر  لــولــي  تسليمها 
الــتــعــريــفــي، كــمــا يجب  الـــيـــوم 
عند  الطالب  هوية  بطاقة  إبـــراز 
نقاط  عــنــد  القسيمة  اســتــخــدام 
ــمــحــالت الــتــجــاريــة  الــبــيــع فـــي ال
القسيمة  إن  حيث  المخصصة، 
الشخصي،  رقمه  تحمل  المالية 

مختلف  في  استخدامها  ويمكن 
كما  التجارية،  المحالت  أقــســام 
تسلسًيا  ــا  رقــًم القسيمة  تحمل 
قابلة  بــمــادة  تغطيته  تــم  خــاًصــا 
الموظف  سيقوم  حيث  للمسح، 
التجاري  بالمحل  البيع  في نقطة 
للقيام  المالية  القسيمة  باستالم 
عــن طــريــق مسح  الــدفــع  بعملية 
أن  إلى  مشيًرا  التسلسلي،  الرقم 
القسيمة صالحة حتى تاريخ 15 

أكتوبر 2022.
ــفـــت الـــمـــديـــر الـــعـــام لــشــؤون  ولـ
الــتــربــيــة  وزارة  فـــي  ــدارس  ــمــ ــ ال
والتعليم إلى أنه يمكن استخدام 
مختلف  لـــدى  الــمــالــيــة  القسيمة 
أقسام المحالت التجارية التالية:

الـــبـــحـــريـــن  ــو  ــ ــول ــ ل مـــجـــمـــوعـــة   -
هايبرماركت. 

- مجموعة الراشد )سنتربوينت(. 
- أسواق الحلي. 

- أسواق ميدوي. 
للتجارة  العالمية  رامــز  شركة   -

)البحرين(. 
- أسواق الجزيرة. 
- أسواق المنتزه. 

علًما أن القسيمة مخصصة لعملية 
شـــــراء واحــــــدة فــقــط وبــكــامــل 
المبلغ، وال يمكن استخدامها في 
فــي عملية شــراء  أو  آخــر،  محل 
ــيــة، كــمــا ال يــمــكــن اســتــبــدال  ثــان

القسيمة المالية بمبلغ نقدي.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

25 دينارا قيمة الحقيبة الدراسية ومسلتزماتها

تسلـــيم القسيمة خـــالل األيــــام 
التعريفية وال حاجة للتسجيل المسبق

إقامة يوم تعريفي بجميع المدارس من 4 حتى 6 سبتمبر... النعيمي:

تحديد 7 محالت الستخدامها وصالحة لغاية 15 أكتوبر... “التربية”:

القسيمة دعم كريم لتخفيف األعباء على أولياء األمور
مشيدين بالرعاية الملكية للنهوض بالعملية التعليمية... مواطنون لـ “^”:

استقبل المواطنون  التوجيهات الملكية 
واألوامــر  المعظم  البالد  لملك  السامية 
العهد  ولي  الملك  جاللة  لنائب  الكريمة 
بــالــمــدارس  طــالــب  كــل  مــلــف  بتضمين 
في  تــســهــم  مــالــيــة  قسيمة  الــحــكــومــيــة 
توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها 
المعلومات  إلـــى  بــاإلضــافــة  األســاســيــة 
المتعلقة  واإلرشــــــــادات  والــتــعــلــيــمــات 
بمشاعر  التعليمية،  العملية  بانسيابية 

البهجة والشكر على اللفتة الكريمة .
مجموعة  انطباعات  “الــبــالد”  ورصــدت 
الكريمة  اللفتة  بــشــأن  المواطنين  مــن 
ــــدء الــعــام  الــتــي جــــاءت قــبــل مــوعــد ب
الدراسي الجديد في 7 سبتمبر المقبل، 
والرامية إلى التخفيف على المواطنين 
بعد عودة الدراسة الحضورية وارتفاع 

أسعار المستلزمات المدرسية.
ورفـــع الــمــواطــنــون أســمــى آيـــات الشكر 
ــان إلـــــى مـــقـــام مـــلـــك الـــبـــالد  ــ ــن ــ ــت واالمــ
ألبنائه  ــويــة  األب رعــايــتــه  عــلــى  المعظم 
النهوض  على  الكبير  وحــرصــه  الطلبة 
جميع  وتــوفــيــر  التعليمي  بــمــســتــواهــم 
االحتياجات التي تسهل حصولهم على 
ومثمنين  التعليم،  من  متقدم  مستوى 
الــجــلــيــلــة لصاحب  الــمــســاهــمــات  عــالــيــا 
ــســمــو الــمــلــكــي نـــائـــب جـــاللـــة الــمــلــك  ال

المحفزة  البيئة  توفير  في  العهد  ولــي 
في  التعليمية  بــالــمــنــظــومــة  ــقــاء  ــالرت ل

مملكة البحرين.
أحمد  حسين  المواطن  قال  جهته،  من 
الكريمة من شأنها  التوجيهات  إن هذه 
أن تنعكس إيجاًبا على األسر البحرينية 
خصوصا محدودة الدخل، والتي لديها 
مجموعة من األبناء في سن المدرسة، 
عبًئا  المدرسية  المستلزمات  وتشكل 
ال سيما في  األمـــور  أولــيــاء  على  ثقياًل 

ظل غالء أسعارها.
هــذه  أن  يــاســيــن  عــمــر  الــمــواطــن  ورأى 
القيادة  حــرص  تعكس  الكريمة  اللفتة 
عــلــى تــلــمــس احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن، 
والــعــمــل عــلــى تــبــنــي الـــمـــبـــادرات الــتــي 
وتوفير  عليهم،  التخفيف  في  تساهم 

وتنشئتهم  لــنــمــوهــم  الــمــالئــمــة  الــبــيــئــة 
التنموية  األهـــداف  تحقيق  يخدم  بما 

للمملكة.
وقــالــت الــمــواطــنــة فــاطــمــة عــبــدهللا إن 
المعظم  الملك  جاللة  األبــويــة  الرعاية 
للمسيرة التعليمية أسهمت في االرتقاء 
مملكة  فـــي  الــتــعــلــيــمــيــة  ــمــنــظــومــة  بــال
البحرين إلى مستويات متقدمة عالمًيا، 
السمو  لصاحب  ــبــارز  ال بــالــدور  منوهة 
العهد  ولــي  الملك  جاللة  نائب  الملكي 
التعليمية  البيئة  بــواقــع  الــنــهــوض  فــي 
التفوق  على  محفزة  بيئة  يجعلها  بما 

والتميز.
وأشارت إلى أن مبادرة القسيمة المالية 
للعائالت  مجزًيا  دعًما  توفر  شأنها  من 
ارتفاع  فروقات  مع  للتعامل  البحرينية 

وإعانة  المدرسية،  المستلزمات  أسعار 
من  أكثر  يملكون  الذين  األمــور  أولياء 
طــالــب فــي الــمــرحــلــة الــمــدرســيــة على 
مستلزمات  مــن  يحتاجونه  مــا  توفير 

مدرسية.
إلى ذلك، قال المواطن جمال الدوسري 
البهجة  أدخـــلـــت  الــكــريــمــة  الــلــفــتــة  إن 
لما تشكله  أولياء األمور  والسرور على 
من دعم ومساندة لميزانية رب األسرة 
فـــي تــوفــيــر الــمــســتــلــزمــات الــمــدرســيــة 
ألبنائه، في ظل غالء المعيشة وارتفاع 

أسعار المستلزمات المدرسية.
مــن جــهــتــهــا، أشــــادت الــمــواطــنــة مريم 
الــصــادرة عن صاحب  بــاألوامــر  يوسف 
ولي  الملك  جاللة  نائب  الملكي  السمو 
بالمدارس  طالب  كل  منح  بشأن  العهد 
الحكومية قسيمة مالية بمناسبة العودة 

الحضورية إلى الطلبة إلى المدارس.
أن  شأنها  مــن  الخطوة  أن  إلــى  ولفتت 
تعزز وتشجع التعليم وترفع األعباء عن 

كاهل أولياء األمور.
واالمتنان  الشكر  آيــات  أسمى  ورفعت 
ــى مــلــك الــبــالد الــمــعــظــم عــلــى دعمه  إلـ
وأبنائه  التعليمية  للمنظومة  ورعايته 
النماء  تحقيق  في  يساهم  بما  الطلبة، 

واالزدهار للوطن.
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أشاد عدد من النواب بالدعم المتواصل من عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة للمســيرة التعليمية في المملكة. 
وأكــد النــواب فــي تصريحــات بهــذه المناســبة أن الحكومــة ال تألــو جهًدا 
في تقديم كل ما هو ممكن لتخفيف الظروف االقتصادية عن المواطن.

تطوير المنظومة التعليمية

الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــاد   
واالقتصادية بمجلس النواب النائب 
أحمد السلوم بالدعم المتواصل من 
لـــدن ملـــك البـــاد المعظم للمســـيرة 
التعليميـــة في مملكتنـــا الغالية، وما 
تشـــهده على الـــدوام مـــن إنجازات 
متواصلـــة نفخـــر بهـــا علـــى الـــدوام 
والتـــي تأتي لتكـــرس جميع الجهود 
مـــن أجـــل تلقـــي الطلبـــة والطالبات 
للمعارف األساســـية بما يســـاهم في 
خلق جيل مبدع وقـــادر على البذل 
والعطـــاء واالبتكار والمشـــاركة في 
الشـــاملة  التنمويـــة  النهضـــة  بنـــاء 

لمملكتنا الغالية.
جالـــة  نائـــب  أمـــر  الســـلوم  وثمـــن 
الملـــك ولـــي العهـــد صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
الطلبـــة  لعـــودة  اســـتعداًدا  خليفـــة 
إلـــى المـــدارس حضورًيا بعـــد فترة 
الدراســـة عـــن بعد ولتخفيـــف اآلثار 
أوليـــاء  علـــى  ذلـــك  مـــن  المترتبـــة 
األمـــور، بأن يحتوي ملف كل طالب 
بالمـــدارس الحكومية على قســـيمة 
ماليـــة تســـهم فـــي توفيـــر الحقيبـــة 

المدرسية ومستلزماتها األساسية.
الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
واالقتصاديـــة بمجلـــس النـــواب أن 
البحرين حققت على مدار السنوات 
مـــن اإلنجـــازات،  العديـــد  الماضيـــة 
التي جـــاءت ترجمة للعمل الدؤوب 
الجهـــات  جميـــع  مـــن  والمســـتمر 
المعنية التي تسعى جاهدة من أجل 
تطويـــر المنظومـــة التعليميـــة التي 
اليـــوم تكتســـب المكانـــة  أصبحـــت 
المتميـــزة، وأن النتائج التي يحققها 
الطلبـــة والطالبـــات ســـنويا تعكـــس 
كذلـــك البيئـــة التعليميـــة المتطورة 

المعرفيـــة  الجوانـــب  تنمـــي  التـــي 
والتطويريـــة نحـــو اكتســـاب الطلبة 
تجعلهـــم  التـــي  الازمـــة  للمهـــارات 
قادريـــن علـــى االنتقـــال لمرحلة تلو 
األخـــرى مســـتفيدين مـــن الخبرات 
اكتســـابها  تـــم  التـــي  التراكميـــة 

وتوظيفها بشكل مستمر.

لفتة كريمة 

وأشـــادت النائـــب فاطمـــة القطـــري 
باألوامر الصادرة عن صاحب السمو 
الملكـــي نائـــب جالـــة الملـــك ولـــي 
العهد، بناء على التوجيهات الملكية 
الســـامية من صاحـــب الجالة ملك 
البـــاد المعظـــم، بـــأن يحتـــوي ملف 
الحكوميـــة  بالمـــدارس  طالـــب  كل 
على قسيمة مالية تسهم في توفير 
المدرســـية ومســـتلزماتها  الحقيبـــة 
األساســـية، اســـتعداًدا لعودة الطلبة 
إلـــى المـــدارس حضورًيا بعـــد فترة 
الدراســـة عن بعـــد، ولتخفيف اآلثار 
أوليـــاء  علـــى  ذلـــك  مـــن  المترتبـــة 

األمور.
اللفتـــة  أن  القطـــري  وأوضحـــت 
الكريمة تعكس حرص جالة الملك 
المعظـــم علـــى متابعـــة احتياجـــات 
التســـهيات  وتوفيـــر  المواطنيـــن 
األعبـــاء  مـــن  للتخفيـــف  الازمـــة 
المعيشـــية علـــى أوليـــاء األمـــور بما 
التعليميـــة،  العمليـــة  نجـــاح  يدعـــم 
للدراســـة  العـــودة  عمليـــة  ويســـهل 

الحضورية.
وأشارت إلى أهمية التوجيه بإقامة 
األمـــور،  ألوليـــاء  التعريفـــي  اليـــوم 
لشـــرح اســـتعدادات العام الدراسي 
الجديد، والذي من شـــأنه أن يساعد 
مســـتويات  أعلـــى  تحقيـــق  علـــى 

والبيـــت،  المدرســـة  بيـــن  التكامـــل 
العمليـــة  إنجـــاح  فـــي  ويســـاهم 

التعليمية.

تفاؤل بالعام الدراسي 

وثمن النائب إبراهيم خالد النفيعي 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
بإقامة يـــوم تعريفي ألولياء األمور 
فـــي المـــدارس الحكومية وتســـليم 
أوليـــاء األمـــور ملًفـــا يحتـــوي علـــى 
بانســـيابية  المتعلقـــة  المعلومـــات 
العمليـــة التعليميـــة وقســـيمة مالية 
تسهم في توفير الحقيبة المدرسية 
ومســـتلزماتها األساســـية، موضًحـــا 
التكافـــل  تعـــزز  كريمـــة  لفتـــة  أنهـــا 
الكثيـــر  وستســـاعد  االجتماعـــي، 
من األســـر في مواجهـــة المتطلبات 

الدراسية.
وعبـــر النفيعي عن شـــكره وتقديره 
لصاحب الســـمو الملكي نائب جالة 
أن  موضًحـــا  العهـــد،  ولـــي  الملـــك 
الحكومـــة ال تألـــو جهًدا فـــي تقديم 
كل ما هو ممكـــن لتخفيف الظروف 
االقتصاديـــة عـــن الناس، وتســـهيل 

وتيسير أمورهم.
تفاؤلـــه  عـــن  النفيعـــي  وأبـــدى 
بالعـــام الدراســـي، وبعـــودة الطلبـــة 
الحضوريـــة  الدراســـة  مقاعـــد  إلـــى 
وزارة  “جهـــود  مثمًنـــا  جديـــد،  مـــن 
التربية والتعليم وجميع منتســـبيها 
لاســـتمرار بتحقيق قصص النجاح 
في المضمارين التربوي والتعليمي، 

وهو أمر مشهود ومشكور”.

خطوة لتخفيف األعباء

ثمن النائب عمار أحمد البناي رئيس 
لحقـــوق  الدائمـــة  النوعيـــة  اللجنـــة 
الشـــؤون  لجنـــة  عضـــو  اإلنســـان 
الخارجيـــة والدفاع واألمن الوطني 
بالمجلس توجيهات صاحب السمو 
الملكـــي نائـــب جالـــة الملـــك ولـــي 
العهـــد، بتخصيـــص قســـيمة ماليـــة 

المـــدارس  فـــي  طالـــب،  لـــكل  فـــي 
الحكوميـــة، للمســـاهمة فـــي توفيـــر 
المدرســـية ومســـتلزماتها  الحقيبـــة 

األساسية.
تنفيـــًذا  تأتـــي  الخطـــوة  أن  وأكـــد 
المعظـــم،  البـــاد  ملـــك  لتوجيهـــات 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وحـــرص 
نائب جالة الملـــك ولي العهد، على 
حيـــث  المواطـــن،  حاجـــات  تلمـــس 
تصب التوجيهات فـــي رفع األعباء 
المعيشية والمســـاهمة في النهوض 
بالنشء عـــاوة على تحريك ودعم 
عجلـــة االقتصـــاد مـــع عـــودة الطلبة 

الى المدارس.
بمملكـــة  التعليـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحريـــن يشـــغل مكانـــًة بـــارزًة في 
المجتمـــع البحرينـــي، إدراًكا لـــدوره 
المحوري في بناء التنمية الشـــاملة، 
بتقـــدم  المســـاهمة  فـــي  وأهميتـــه 

المجتمع وتطويره.

نمو البيئة التعليمية

ثمن رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي بمجلس 
النـــواب محمد السيســـي البوعينين 
المعظـــم  البـــاد  ملـــك  توجيهـــات 
بتعزيز وإثـــراء المســـيرة التعليمية 
بمخرجـــات  االرتقـــاء  ومواصلـــة 

التعليم.
صاحـــب  بأمـــر  البوعينيـــن  وأشـــاد 
الســـمو الملكـــي نائـــب جالـــة الملك 
ولـــي العهـــد بإقامـــة يـــوم تعريفـــي 
بجميع المدارس الحكومية ألولياء 
األمـــور يقدم فيـــه أعضـــاء الهيئات 
بالمـــدارس  واإلداريـــة  التعليميـــة 
الحكومية شرًحا عن العام الدراسي 
الجديـــد واســـتعدادا لعـــودة الطلبة 
إلـــى المـــدارس حضورًيا بعـــد فترة 
الدراســـة عـــن بعد، وتخفيـــف اآلثار 
أوليـــاء  علـــى  ذلـــك  مـــن  المترتبـــة 
األمـــور، بأن يحتوي ملف كل طالب 
بالمـــدارس الحكومية على قســـيمة 
ماليـــة، تســـهم فـــي توفيـــر الحقيبة 

المدرسية ومستلزماتها األساسية.
البوعينيـــن  السيســـي  وأشـــاد 
بتوجيهات ســـمو نائب جالة الملك 
ولي العهد التي ســـاهمت في توفير 
سبل الراحة للطلبة وأولياء واتاحة 
أهـــم األدوات التـــي تســـاعدهم في 
أجـــل  مـــن  بوســـعهم  مـــا  كل  بـــذل 
التفوق الدراسي والتميز في األداء 

العلمي.

االرتقاء بالبيئة التعليمية 

ثمـــن النائب علي النعيمي دعم ملك 
البـــاد المعظـــم للعمليـــة التعليميـــة 
فـــي مملكـــة البحريـــن والنهوض بها 
إلى أفضل المســـتويات، مشيًرا إلى 
أن البحريـــن ُتعد اليـــوم من النماذج 
لهـــا  المشـــهود  التربويـــة  التعليميـــة 
العالمـــي  المســـتوى  علـــى  بالتطـــور 
واإلقليمي، الفًتا إلى أن أمر صاحب 
الســـمو الملكـــي نائـــب جالـــة الملك 
ولـــي العهـــد، بإقامـــة يـــوم تعريفـــي 
بكافة المـــدارس الحكومية ألولياء 
األمور، وأمر ســـموه بقســـيمة مالية 
لـــكل طالـــب بالمـــدارس الحكوميـــة 
الحقيبـــة  توفيـــر  فـــي  للمســـاهمة 
لـــه بالـــغ  المدرســـية ومســـتلزماتها، 
لمـــا  البحرينيـــة  األثـــر علـــى األســـر 
كثيـــرة  ودالالت  معـــان  مـــن  لـــه 
االجتماعـــي  المســـتويين  علـــى 

واالقتصادي.
وأضاف النعيمي أن ســـموه حريص 
علـــى ضمان عـــودة الطاب بشـــكل 
آمن وفاعل إلى صفوفهم الدراسية 
بعـــد أن تمكنت البحرين من التغلب 
فيـــروس  جائحـــة  تداعيـــات  علـــى 
كورونـــا كوفيـــد 19 بفضـــل جهـــود 
ســـموه،  بقيـــادة  الوطنـــي  الفريـــق 
متمنًيا لكل طلبة وطالبات البحرين 
مســـيرتهم  فـــي  التوفيـــق  خالـــص 
االنتظـــام  خـــال  مـــن  التعليميـــة 
فـــي التعليـــم الحضـــوري اســـتكمااًل 
والتعليميـــة  العلميـــة  للمنهجيـــة 
العلمـــي  التقـــدم  لمواصلـــة مســـيرة 

التـــي بدأتهـــا البحرين منذ ســـنوات 
طويلـــة بإعتبارها مـــن أوائل الدول 
الخليجيـــة التـــي أدخلـــت األنظمـــة 
التعليميـــة وباتـــت نموذًجـــا للعديـــد 

من دول المنطقة.

دعم متواصل للتعليم 

أشـــاد نائـــب رئيـــس لجنة الشـــؤون 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
الوطنـــي النائب عيســـى الدوســـري 
بالتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية من 
لدن ملك البـــاد المعظم، في اتخاذ 
خطـــوات ترتقـــي بمســـيرة التعليـــم 
وتحقق االرتقاء لمخرجاتها الثرية، 
الصـــادرة  باألوامـــر  تكللـــت  والتـــي 
عـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي نائب 
جالة الملك ولي العهد، بإقامة يوم 
تعريفي بـــكل المـــدارس الحكومية 

ألولياء األمور.
وأكد الدوسري أن التوجيه السامي 
الـــذي تضمـــن منـــح قســـيمة ماليـــة 
لـــكل طالـــب بالمـــدارس الحكوميـــة 
الحقيبـــة  توفيـــر  فـــي  للمســـاهمة 
يعكـــُس  ومســـتلزماتها،  المدرســـية 
توفيـــر  علـــى  القائمـــة  المنهجيـــة 
العلـــم  ســـبيل  فـــي  التســـهيات 
والمعرفة، وتخفيف األعباء المادية 

على أولياء األمور.
كما رفع أســـمى آيات الشكر وعظيم 
االمتنان إلى صاحب الجالة الملك 
المعظم على دعم جالته المتواصل 
واالهتمـــام  التعليميـــة  للمســـيرة 
علـــى  وتحفيزهـــم  الطلبـــة  بأبنائـــه 
تحقيـــق أفضـــل النتائـــج، كمـــا رفـــع 
الشـــكر والتقدير إلى صاحب السمو 
الملكـــي نائـــب جالـــة الملـــك ولـــي 
العهد مقدرا، ومثمنا ما يوليه سموه 
بالمنظومـــة  واهتمـــام  رعايـــة  مـــن 
التعليميـــة وإثرائهـــا وتوفيـــر البيئة 
التعليميـــة التـــي تحفـــز الطلبة على 
اإلبـــداع والتفوق لمـــا فيه المصلحة 

العليا للوطن والمواطن.

إشادة بالدعم المتواصل من الملك المعظم للمسيرة التعليمية
الحكومة ال تألو جهدا في تقديم كل ما هو ممكن لتخفيف الظروف االقتصادية... نواب:
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681 ألف مسافر عبر المطار الجديد في يوليو
بلـــغ إجمالـــي عـــدد حركـــة المســـافرين في 
مطـــار البحرين الدولي فـــي يوليو الماضي 
681599 مســـافرا منهـــم 330819 قادمون 
مـــن  مغـــادرا  مســـافرا  للمملكـــة و350780 
والطائـــرات  الـــركاب  حركـــة  عبـــر  المطـــار 
والشـــحن الجـــوي خال، فيمـــا بلغ مجموع 
عدد حركة الطائرات 48660، منها 41035 
قادمـــة  طائـــرة  و3816  عابـــرة،  طائـــرة 
للبحرين، و3809 طائرات أقلعت من مطار 

البحرين الدولي.
أمـــا عـــن حركـــة الشـــحن والبريـــد الجـــوي 
قالـــت وزارة المواصـــات واالتصـــاالت إنه 
بلـــغ المجمـــوع اإلجمالـــي 32223 طنا منها 
صـــادرا  طنـــا  و6025  واردا  طنـــا   10696
و15502 طنا من الشحن العابر عبر المطار.

مـــن جانب آخـــر، بينـــت إحصاءات الســـفر 
الوجهات األكثر زيـــارة في يوليو الماضي، 
اإلمارات العربية المتحدة 119330 بنســـبة 
نمـــو 73 %، الكويـــت 41763 بنســـبة نمـــو 
334 %، تركيا 51141 بنســـبة نمو 504 %، 
المملكـــة المتحدة 39615 بنســـبة نمو 448 

.%
وبلـــغ العـــدد اإلجمالـــي لحركة المســـافرين 
الماضـــي  يونيـــو  فـــي  البحريـــن  بمطـــار 
605204 مســـافرين، حيث بلغ عدد األفراد 

القادميـــن ألراضي المملكـــة 202054، فيما 
بلـــغ عـــدد المغادرين من المملكـــة مع بداية 
موسم رحات الســـفر خال فصل الصيف 
الماضـــي  الجـــاري فـــي يونيـــو  العـــام  مـــن 
عـــدد  وصـــل  بينمـــا  مســـافرا،   313196
التحويات للمســـافرين 312196 بحســـب 

الرحات الجوية.
وفي ذات الســـياق بلـــغ المجموع اإلجمالي 
 38138 منهـــا   ،45299 الطائـــرات  لحركـــة 
بلـــغ عـــدد  العابـــرة، كمـــا  للطائـــرات  رحلـــة 
الرحات المغادرة من مطار البحرين 3596 
رحلة جوية، بينما بلع عدد الرحات المقبلة 
للمطار 3565 من خال عدد الطائرات التي 

هبطت في أراضي المطار الدولي.
مـــن جانـــب آخـــر، بلـــغ المجمـــوع اإلجمالي 
بالطـــن  الجـــوي  والبريـــد  الشـــحن  لحركـــة 
عـــدد   11737 منهـــا  شـــحنة،   33536
الـــواردات، فيمـــا كان عدد الشـــحن الجوي 
إلـــى الصـــادرات 6403، كمـــا بينـــت األرقام 
الصادرة عن وزارة المواصات واالتصاالت 
لعدد الشـــحن العابر بالبريد الجوي 15396 

طنا طوال أيام الشهر الماضي.

اإلمارات وتركيا 
أكثر الدول زيارة

حسن عبدالرسول

محرر الشؤون المحلية

الدول األكثر زيارة من مطار البحرين الدولي حركة الركاب والطائرات والشحن الجوي 



^قالـــت رئيســـة اللجنـــة اإلعالميـــة 
بجمعيـــة المرصـــد لحقوق االنســـان نورة 
المنصـــوري إنـــه “منـــذ انطالق المشـــروع 
اإلصالحـــي لملك البـــالد المعظم صاحب 
ال  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة، فـــإن المملكـــة مضـــت بخطـــوات 
الديمقراطيـــة  مســـيرة  لتطويـــر  واثقـــة 
وقـــد حرصـــت كل الحـــرص علـــى ضمان 
إجـــراء العمليـــة االنتخابيـــة فـــي أجـــواء 
من الشـــفافية والنزاهة ولم تغب الرقابة 
األهلية والتي لها دور جوهري في حسن 
سير العملية االنتخابية لكونها قريبة من 

الجمهور ومن صلب المجتمع”.
ال  “البـــالد”:  بنـــدوة  المنصـــوري  وزادت 
يخفـــى على أحد مـــا للعمليـــة االنتخابية 
مـــن أهميـــة كبيرة فـــي تحديد مســـتقبل 
البلـــد والتـــي تؤثر علـــى االســـتقرار على 
وســـيلة  باعتبارهـــا  األصعـــدة  جميـــع 

لإلصالح السياسي.
فـــإن  اآلخـــر  الجانـــب  “ومـــن  وأضافـــت 
تتمتـــع  المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات 
بالثقل في ممارســـتها ألدوارهـــا المتمثلة 
بمعرفـــة احتياجـــات المجتمـــع وتوصيل 
المقدمـــة  الخدمـــات  حـــول  المالحظـــات 
مـــن جميـــع الجهـــات فـــي الدولـــة فهـــي 
تعمل كقوة دافعة ومســـاندة في العملية 
التطويريـــة وال شـــك بأنهـــا تعـــد شـــريًكا 
فاعـــالً لتقـــدم األمـــم بتنـــوع تصنيفاتهـــا 
وأهدافها إال أنها تشـــترك في مسار واحد 
وهـــو تحقيـــق المهنيـــة والحياديـــة فـــي 

العملية الديمقراطية”.

وأبانـــت المنصـــوري “اهتمـــت مؤسســـات 
 2002 عـــام  منـــذ  المدنـــي  المجتمـــع 
العمليـــة الرقابية علـــى االنتخابات والتي 
تســـتهدف مـــن خاللهـــا تدريـــب الكـــوادر 
المتطوعـــة بشـــكل عـــال مـــن االحترافية 
والمهنية حيث كانت تجربة جديدة على 

المجتمع البحريني”.
دور  عليكـــم  يخفـــى  “وال  وتواصلـــت 
المواطنين ورغبتهـــم الملحة في خوض 
هذه التجربـــة منذ البدايـــات وإلى اليوم 
والشـــعب البحرينـــي يحـــرص علـــى هذه 
تضمـــن  التـــي  الديمقراطيـــة  العمليـــة 
الكفاءة والشـــفافية المطلقة في العملية 

الرقابية”.
وقالـــت “تعبـــر رقابة مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي لالنتخابـــات عـــن الثقـــة الملكيـــة 
الكبيـــرة التي يوليها جاللة الملك المعظم 
حيـــث كانـــت لتوجيهاتـــه الســـامية فـــي 
لبـــدء مرحلـــة  الكاملـــة،  الفرصـــة  إتاحـــة 

جديـــدة فـــي العمـــل السياســـي بالمملكـــة 
تعـــزز مبادئ الشـــفافية وتتســـم بالنزاهة 

والشراكة للعملية االنتخابية”.
وتابعـــت المنصـــوري “الرغبة على خوض 
هـــذه العمليـــة النزيهة في ازديـــاد وباتت 
ا وذلـــك يعود لمـــدى الوعي  مطلًبـــا شـــعبيًّ
الشـــعبي ألهمية الرقابة حيث وصل عدد 
المراقبيـــن فـــي االنتخابـــات األخيـــرة ما 
يقارب 260 مراقًبا من 7 جمعيات ومتوقع 
أن يزيد العدد في المرحلة المقبلة، وذلك 
للرغبـــة المجتمعيـــة في الرقابـــة ووردتنا 
أيًضـــا العديـــد من االتصـــاالت لمن يرغب 
فـــي المشـــاركة والتعـــاون فـــي المرحلـــة 

االنتخابية القادمة”.
وأردفـــت أن “رقابـــة مؤسســـات المجتمع 
تنطلـــق  االنتخابيـــة  للعمليـــة  المدنـــي 
مـــن أحـــد وظائفهـــا فـــي ترســـيخ مبـــادى 

القانـــون فـــي الدولة وضمـــان اإلجراءات 
القانونية لالنتخابات ونزاهتها باعتبارها 
مـــن المقومـــات األساســـية للديمقراطيـــة 
والعمل على توعية المواطنين بحقوقهم 
بتنشـــئتهم  واالهتمـــام  وواجباتهـــم 
باختيـــار  ســـيؤهلهم  والتـــي  السياســـية 
ناخبيهـــم تحت قبة البرلمـــان والتأكد من 
تســـاوي فرصهم في الترشح واالنتخاب 
وغيرهـــا مـــن الحقـــوق السياســـية، وقـــد 
المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات  حققـــت 
قدرتهـــا علـــى التأثيـــر في عمليـــة صناعة 
القـــرار من خالل إعـــداد التقاريـــر ورصد 
جميـــع التجاوزات في العملية االنتخابية 
وتقديم المقترحـــات للجهات المعنية من 

أجل تدارك أية أخطاء وإصالحها”.
وقالت “نحن في جمعية المرصد لحقوق 
اإلنسان على أتم االستعداد للمشاركة في 

رقابة االنتخابات في المرحلة التشريعية 
القادمة للعـــام 2022 وفي الوقت الراهن 
نحن على صدد إعداد البرنامج التدريبي 
للمراقبيـــن وتـــم التواصل والتنســـيق مع 
بعـــض الجمعيات المحلية واالطالع على 
المعاييـــر الدولية واإلقليميـــة في الرقابة 
علـــى االنتخابات. ونحـــن بانتظار صدور 
األمـــر الملكي بتحديد موعـــد االنتخابات 
وصدور قرار اللجنة العليا لإلشراف على 
ســـالمة االنتخابات والســـماح لمؤسسات 
المجتمـــع المدنـــي فـــي الرقابـــة مـــن أجل 
وتقديـــم  الخطـــط  هـــذه  بتنفيـــذ  البـــدء 
المجـــال  وفتـــح  المراقبيـــن  االســـتمارة 
للراغبين بالمشـــاركة ممكن تنطبق عليهم 

الشروط”.
وزادت “كمـــا تـــم تخصيص العـــدد الثالث 
لمجلة الحقوقية والتي تتضمن دراسات 

وبحـــوث محكمـــة ولقـــاءات ميدانية مع 
أصحـــاب االختصـــاص ومقـــاالت علميـــة 
حـــول العمليـــة التشـــريعية ولمـــن يرغب 
بالحصـــول عليهـــا تجدونهـــا فـــي الموقع 
لحقـــوق  المرصـــد  لجمعيـــة  الرســـمي 

اإلنسان”.
الجمعيـــة  “ســـتقوم  المنصـــوري  وأبانـــت 
فـــي المرحلـــة مـــا بعـــد االنتخابـــات علـــى 
إصـــدار تقريـــر احترافـــي ونقـــل عمليـــة 
المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات  الرقابـــة 
على االنتخابـــات إلى مســـتوى احترافي 
وأكاديمي يشـــمل كافة مراحل إجراءات 

العملية االنتخابية”.
وأضافت “ســـتقوم الجمعية في المرحلة 
مـــا بعـــد االنتخابـــات علـــى إصـــدار تقرير 
احترافي ونقل عملية الرقابة مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي علـــى االنتخابـــات إلى 
مســـتوى احترافي وأكاديمي يشمل كافة 
االنتخابيـــة  العمليـــة  إجـــراءات  مراحـــل 
وســـيتم االســـتعانة بالمتخصصيـــن فـــي 
االنتخابـــات واألكاديمييـــن فـــي المجـــال 

السياسي واإلعالمي والقانوني”.
يرصـــد  “كمـــا  المنصـــوري  وختمـــت 
ويقـــدم  الديمقراطيـــة  التجربـــة  ويوثـــق 
المســـتوى  علـــى  المهنيـــة  التوصيـــات 
اإلجرائـــي والتشـــريعي لتطويـــر العمليـــة 
االنتخابيـــة والتي تعـــزز النزاهة وضمان 
تطبيـــق المعاييـــر الدوليـــة فـــي الرقابـــة 
توثيـــق  عـــن  فضـــال  االنتخابـــات  علـــى 
هـــذه التجربـــة وتعميمها علـــى المكتبات 

والباحثين والمؤسسات الرسمية”.

260 مراقًبا النتخابات 2018 والعدد مرشح للزيادة في 2022
إعداد برنامج تدريبي للمراقبين واالطالع على المعايير الدولية... جمعية “المرصد” بندوة “^”:

نورة المنصوري

ال يمكن للمترشح حماية عباراته االنتخابية المميزة المستقلة
حنان المولى بندوة “الدعاية االنتخابية وحقوق الملكية الفكرية”:

أكـــدت أســـتاذ الملكية الفكرية المســـاعد بكلية الحقوق 
بجامعـــة البحرين حنـــان المولى أن الحقوق التي يكون 
محلهـــا النتـــاج الفكـــري لإلنســـان تعتبر حقوًقـــا للملكية 
الفكريـــة فيما أن الحقوق المعنية باإلبداع واالبتكار أًيا 
كان شكل التعبير عنه تعد كمكافأة للمبتكر على إبداعه.  
جـــاء ذلك، خالل محاضرة إلكترونية عبر تطبيق “زوم” 
بعنـــوان “الدعاية االنتخابية وحقـــوق الملكية الفكرية”، 
والتـــي نظمتهـــا هيئة التشـــريع والـــرأي القانوني صباح 

اإلثنين.
وأوضحـــت أن هنـــاك أشـــكااًل عـــدة لإلبـــداع واالبتـــكار 
ولعـــل من أبرزها الكتب، برامج الحاســـب، المحاضرات 
والخطـــب والمواعـــظ التي لهـــا طبيعة مماثلـــة، األفالم 
والمســـرحيات، الرســـم والنحـــت والنقـــش وصـــوالً إلى 

الصور الفوتوغرافية.
وأشـــارت إلى أن التعبير عن االبتكار واإلبداع قد يأخذ 
شكل العمل الفني أو األدبي الذي ال حاجة فيه لتسجيل 
الـــذي يشـــترط  المؤلـــف أو االختـــراع الصناعـــي  حـــق 
تسجيل براءة االختراع أو العالمة المستخدمة لتمييز 
البضائـــع والخدمـــات والتـــي تكـــون شـــريطة تســـجيل 

العالمة التجارية.

تنظيم الدعاية

وعرفـــت الدعايـــة االنتخابيـــة بالمرحلـــة التـــي تســـبق 
التصويـــت والتـــي مـــن خاللهـــا يتـــم الترويج للمرشـــح 

لحشد أكبر عدد ممكن من األصوات.
وأكدت أن يخضع تنظيم الدعاية االنتخابية في مملكة 
البحريـــن إلـــى مرســـوم بقانـــون رقـــم 14 لســـنة 2002 
بشـــأن مباشـــرة الحقـــوق السياســـية، مرســـوم بقانـــون 
رقم 15 لســـنة 2002 بشـــأن مجلسي الشـــورى والنواب 
والقـــرار الـــوزاري رقـــم 77 لســـنة 2006 بشـــأن تنظيـــم 
الدعايـــة االنتخابية النتخابات أعضـــاء مجلس النواب 
والمجالس البلدية وتعديله بموجب القرار الوزاري رقم 

42 لسنة 2010.
وقالت “تعتمد الدعاية االنتخابية على وســـائل وآليات 
لتحقيق أهدافها ويحاول المترشـــحون استخدام كافة 
وســـائل االتصـــال للوصول إلـــى جمهـــور الناخبين ومن 
هذه الوسائل االتصال الشخصي المعتمد على االتصال 
المباشـــر بينهم وبين األفراد وبشـــكل أساسي، االتصال 
الخطـــب،  علـــى  يعتمـــد  الـــذي  والجماهيـــري  الجمعـــي 
بجانـــب  والصحافـــة  اإلذاعـــة  التلفـــاز،  المحاضـــرات، 
اســـتخدامهم “السوشـــيل ميديـــا” كونهـــا مـــن وســـائل 

االتصال االكثر تفاعالً مع الجمهور”.

الشعارات االنتخابية 

قـــد  االنتخابيـــة  الدعايـــة  لغايـــات  “تحقيًقـــا  وزادت 
يســـتخدم المترشـــح العبـــارات والشـــعارات االنتخابية، 
الصـــور ســـواء للمرشـــح أو غيـــره أو ألماكـــن عامـــة أو 
خاصـــة، رســـومات، اعتمـــاد لون معيـــن “ثيـــم” لحملته، 

يصمم إعالنات ومنشورات، يستعين بمقاطع موسيقية 
أحيانًا ويســـتخدم مقاطع من فيلم مثالً أو االستشـــهاد 

بها لتأييد موقف ما على سبيل المثال”.
وفيمـــا يخـــص العبـــارات االنتخابية الشـــعارات، ذكرت 
المولـــى “أنهـــا تدخل تحـــت المظلـــة العامـــة للمصنفات 
األدبيـــة ويحمـــي المشـــرع المصنفات األدبيـــة المبتكرة 
بصـــرف النظر عن جماليتهـــا، حجمها أو حتى مضمونها 
وأن هـــذه العبـــارات تأخـــذ شـــكل الجملـــة المكونـــة من 
كلمتيـــن أو أكثر وتحســـب وكأنها عنـــوان حملة ويمكن 

قياسها على عناوين المصنفات”.
وتابعـــت “وفقـــًا للمادة الثانية من أحـــكام قانون حقوق 
المؤلـــف والحقـــوق المجـــاورة البحرينـــي يمكـــن حماية 
العنـــوان المبتكـــر كجـــزء من المصنـــف المحمي ولكن ال 

يمكن حماية العنوان بصورة منفردة”.
واســـتكملت “وبالتالي ال يمكن للمرشـــح االســـتناد على 
أحـــكام قانـــون حقـــوق المؤلـــف والحقـــوق المجـــاورة 

لحماية عبارات انتخابية مميزة بصورة مستقلة”.
وأكـــدت أن اســـتخدامها مـــن قبل مرشـــح آخـــر ال يعني 
عـــدم تعـــرض األخيـــر للمســـاءلة القانونيـــة وأن يمكـــن 
االســـتناد علـــى نـــص المـــادة )1( مـــن القانـــون الـــوزاري 
رقم 77 لســـنة 2006 بشـــأن تنظيم الدعايـــة االنتخابية 

النتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.

عدد المستخدمين

ولفتـــت إلى أن اليوم في مملكـــة البحرين يتجاوز عدد 
مســـتخدمي اإلنترنت مليـــون ونصف المليـــون ويفوق 
عدد المســـتخدمين النشطين شـــهريًا لشبكات التواصل 
االجتماعـــي مليـــون وثالثيـــن ألفـــًا في حيـــن يزيد عدد 
مســـتخدمي تطبيقـــات هـــذه الوســـائل علـــى الهواتـــف 
النقالـــة عـــن مليـــون شـــخص إضافـــة إلى وصـــول عدد 
المســـتخدمين النشـــطين لموقع “الفيسبوك” إلى مليون 
مستخدم و”الســـناب شات” 825 ألف مستخدم، و 700 
ألف مســـتخدم لموقع “انســـتغرام” و581 ألف مستخدم 

لموقع “تويتر”.
أوضحت المولى أن من االشكاليات القانونية المحتملة 
هـــي لجوء المترشـــح إلنشـــاء موقـــع إلكترونـــي خاص 
به أو صفحة إلكترونية “حســـاب” علـــى إحدى منصات 

التواصل االجتماعي.
وبينـــت أن قـــد يجد المترشـــح أن كلمـــات أغنية معينة 
تعكـــس أهـــداف حملتـــه االنتخابيـــة أو تعبـــر بصـــورة 
أو بأخـــرى عمـــا يرغب فـــي إيصالـــه لجمهـــور الناخبين 
بجانـــب أن فـــي بعـــض االحيان قد يجـــد أن مقاطع من 
أفالم أو مســـرحيات مشهورة تعكس بطبيعتها مشاكل 
اجتماعيـــة معينة يرغب في إيجاد الحلول لها وبالتالي 
يستعين بمقطع أو أغنية للتعبير عن حملته االنتخابية.
وأشـــارت إلـــى أن من أبـــرز االمثلة على ذلك اســـتخدام 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  المترشـــحين 
المقطوعـــات الغنائيـــة كجـــزء مـــن حملتهـــم االنتخابية 
بحيـــث تكـــون الموســـيقى جـــزًءا مـــن وســـائل الحملـــة 

االنتخابية بغية خدمة هدف أو شعار الحملة.
وأكـــدت أن المشـــرع البحرينـــي نـــص علـــى حماية هذه 
المصنفـــات و من غير الممكن اســـتخدام أغنية أو فيلم 
مثـــال مـــن دون الحصـــول علـــى ترخيـــص أو إذن مـــن 
أصحـــاب الحقوق فـــي تلك المصنفات فـــي حين يمكن 
اســـتخدام المصنفـــات التـــي انتهـــت فتـــرة حمايتها من 
دون الحاجـــة لترخيـــص أو أذن ألنهـــا تكـــون في الملك 

العام.
واســـتعرضت أمثلـــة مـــن الدعايـــة االنتخابية للرئاســـة 
الرئيـــس  اســـتخدام  فـــي  تتمثـــل  والتـــي  األميركيـــة 
األميركـــي الســـابق بـــاراك أوباما في حملتـــه االنتخابية 
أغنيـــة Yes we can للمغني Will. i. am كونها مرخصة 
وتـــم التعاقد مـــع المغني لعمـــل األغنية إضافـــة إلى أن 
الرئيـــس األميركـــي الســـابق دونالـــد ترامـــب واجه عدة 
اشـــكاليات قانونية الســـتخدامه عـــدة مصنفات غنائية 
اثنـــاء  ترخيـــص  مـــن دون  االنتخابيـــة  ضمـــن حملتـــه 
التجمعـــات مع الجماهير أو من خالل الفيديوهات التي 

نشرها ضمن الدعاية االنتخابية االلكترونية.

استخدام الصور

وفيما يتعلق بحكم استخدام الصور الفوتوغرافية في 
الدعايـــة االنتخابية استشـــهدت بالمـــادة 70 من قانون 
حقـــوق المؤلف والحقوق المجاورة البحريني رقم )22( 
لســـنة 2006 التـــي نصت علـــى “ال يحق لمن قـــام بعمل 
صورة آلخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا 
منها دون إذن من تمثله الصورة، ما لم يتفق كتابة على 
خالفه. ومع ذلك يجوز نشـــر الصورة بمناســـبة حوادث 
وقعـــت علنـــا أو إذا كانـــت الصـــورة تتعلـــق بأشـــخاص 
ذوي صفة رســـمية أو عامة أو يتمتعون بشـــهرة محلية 
أو عالميـــة أو ســـمحت بهـــذا النشـــر الســـلطات العامـــة 
المختصـــة خدمـــة للصالـــح العـــام، وبشـــرط أال يترتـــب 
على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مســـاس 

بشرف الشخص أو بسمعته أو باعتباره”.
 إضافة على ذلك “ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة 
أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر 
حتـــى ولو لم يســـمح المصـــور بذلك، ما لـــم يتفق كتابة 

على غير ذلك”.

حنان المولى مقدمة الندوة
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^ســـنبدأ مـــن حيث انتهـــى اآلخرون، ولن نزيـــد ونردد في شـــعارات رنانة بغية 
االستعطاف أو االستجداء. 

نحن كوننا مواطنين في هذه المملكة من حقنا السؤال واالستفسار وإيجاد الجواب 
الشافي ألسئلتنا: أين سوق المقاصيص “الحراج”؟ 

حســـب مـــا ورد فـــي الصحف بشـــأن هـــذه الســـوق العريقة التـــي تحمل فـــي طّياتها 
أبعـــادا تاريخيـــة واجتماعّية واقتصادّيـــة؛ وكلنا يعلم ما المقصـــود بالُبعد التاريخي. 

وسأختصرُه بكلمة )أقدم سوق في البحرين(.
أمـــا عـــن الُبعد االجتماعي فهي ملتقى أســـبوعي ليجمع بين أهالي البحرين من باعة 
ومشـــترين من جميع األطياف، لكن اليوم نتكلم عن البعد االقتصادي الذي أثر على 
عدد كبير من البحرينين، وهنا لن أخص باعة أو متسوقين ولن أحدد فئة دون أخرى، 
وبعد إلغاء هذه الســـوق العريقة التي كان يقتات منها أكثر من 370 أســـرة بحرينية 
كان مدخولهم معتمدا على فرشات سوق المقاصيص، فما 
مصيرهم؟ ومن ســـيقوم بتعويضهم عن خسارتهم لتلك 
الفترة الســـابقة وإلـــى يومنا هذا؟ وإلى متى سيســـتمر 
إغالقهـــا؟ وأيـــن ســـتقام؟ وهـــل الموقـــع الجديـــد فـــي 
المحافظة الشمالّية جاهز أم سيطول تجهيزه لسنوات 

وأعوام أخرى؟ 
أصحـــاب الفرشـــات يئنـــون ويصرخـــون: يكفينـــا ديون! 
يكفينا وقف حال! يكفينا تهميش! وسؤالي المطروح 
ليـــس من أجل إلقـــاء اللوم على جهـــة معينة أو 

أفراد، إنما السؤال إلى متى؟ وأين الحل؟
عماد العلي

مترشح بلدي متوقع عن الدائرة الثانية 

بالمحافظة الجنوبية

370 أسرة تنتظر أرض سوق “الحراج”

^ال يوجد في البحرين آلية محددة لضبط األسعار السيما في الظروف الحالية 
التـــي تمـــر فيهـــا أكبـــر اقتصاديـــات العالم التـــي تعاني فعال من مشـــكلة في سلســـلة 

اإلمداد العالمية. 
ونحن بدورنا جزء من هذا العالم الكبير، ورغم ذلك من الممكن أن يكون هناك شيء 
من الرقابة على األســـعار، وذلك على المواد الغذائية األولية والضرورية جدا، وهذا 
بالشـــك ســـينعكس بشكل إيجابي على المواطن، ودور الحكومة في هذا الخصوص 
يتمثـــل فـــي قيامها بعـــدة خطوات، مـــن بينها تحديد ســـعر المنتـــج، ووضع ضوابط 
للشركات الغذائية، والرقابة على المواد الغذائية ويتحقق ذلك من خالل آلية معينة 

تتمثل فيما يلي. 
- عمل اتفاقيات مع الدول المنتجة للمواد الغذائية واستيراد كميات 
كبيرة بأسعار مناسبة، هذا اإلجراء يساعد الحكومة على معرفة 

التكلفة الحقيقية في بلد المنشأ. 
- يجـــب أن يكـــون هنـــاك ضوابط لتجـــار الجملة، المســـتوردين، 
بحيث عندما يستوردون المواد الغذائية أن يكون عليهم “تقديم 
تقريـــر التكلفة الكلية للمنتج ويشـــمل تكلفة الشـــحن والتخزين 
والتكلفة التشغيلية للمؤسسة ويجب أن ال تكون نسبة األرباح 
مفتوحـــة للتاجـــر ويجـــب علـــى الحكومـــة تحديد نســـبة 

تناسب التاجر وال تسبب ضغًطا على المواطن. 
أســـعار  ألن  التجزئـــة  قطـــاع  فـــي  األســـعار  توحيـــد    -
المؤسســـات الغذائية الصغيرة )بـــرادات وميني ماركت( 
غير ثابتة ومتفاوتة بشـــكل كبير وتختلف من مؤسسة 

إلى مؤسسة أخرى.
هاني حمزة

مترشح نيابي متوقع عن الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة

لتوحيد األسعار في قطاع التجزئة

المشاركون بندوة “البالد” التي أدارها الزميل إبراهيم النهام

الثالثاء 30 أغسطس 2022 - 3 صفر 1444 - العدد 5068

منال الشيخ
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Vacancies Available

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسماة مركز فيرست كالس للعناية بالسيارات والمملوكة للسيد/السيدة عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن 
المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،138373-3 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
12000 دينار بحريني، وذلك بتنازل  القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره  وتحويل 
التجاري  المحل  الفردية( عن جزء من أصول وموجودات والتزامات  )المؤسسة  التجاري  المحل  مالك 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن محمد علي بنسبة 33.333333 %
حسين عبدعلي منصور عبدالحسين الفرج بنسبة 33.333333 % 

هاجر الفركالي بنسبة 33.333333 %

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

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )باك البحرين للمعادن الدولية ذ.م.م(

)باك  إليها شركة  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
البحرين للمعادن الدولية ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )1-129051 (، طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم )1( من:
)باك البحرين للمعادن الدولية ذ.م.م( 

)PAK BAHRAIN METALS INTERNATIONAL W L L(
الى: 

)العربيه جلف لخردة المعادن ذ.م.م ( 
)ARABIAN GULF METALS SCRAP 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.

28/08/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2022-124015

تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  خلف   النبي  عبد  الحسين  عبد  عباس  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : ورشة اوستار لاللمنيوم  الى السيده مهدية علي موسى الرمل 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد : 90619 – 3  

االسم التجاري : ورشة اوستار لاللمنيوم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة إنديان بيك هاوس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة إنديان 
بيك هاوس ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )119214(، بطلب تغيير اسم الشركة من: 

شركة إنديان بيك هاوس ذ.م.م
INDIAN BAKE HOUSE CO W.L.L

الى:
بيت نباتى ذ.م.م

VEG HOUSE 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 والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة إدارة انوفيشن ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
حمد،  امين  فهمي  مهند  الهاشمي،  حسين  ابراهيم  علي  السيد  منى  السادة 
ناصر علي جعفر محمد األهلي، حمد ابراهيم محمد ابراهيم بوسعد باعتبارهم 
المصفيين القانونيين لشركة )إدارة انوفيشن ذ.م.م (، والمسجلة بموجب القيد 
رقم )144065(، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

حضانة التعليم المبكر ذ.م.م.
سجل تجاري رقم 108633

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة حضانة التعليم المبكر ذ.م.م. المسجلة بموجب القيد رقم 108633 بطلب 
 - ثورنتون  السادة جرانت  وتعيين  )اختيارية(  الشركة تصفية مصفيا  تصفية 

عبدالعال - شركة تضامن بحرينية للشركة. عنوان المصفي:
جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية

 17500188
jassim.abdulaal@bh.gt.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2022-122018 ( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

المحل  تحويل  بطلب  الكهالي  احمد  خالد  ذكرى  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
أي  لديه  من  كل  فعلى  الكهالي  مسعد  احمد  خالد  السيد  إلى   : التالي  التجاري 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1 – 68940

االسم التجاري : ام سمره للحام والحدادة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة شعث لالستيراد والتصدير ذ . م . م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة عادل حسين علي شعث باعتباره المصفي القانوني لشركة شعث 
لالستيراد والتصدير ذ.م..م،  والمسجلة بموجب القيد رقم )1-123541(، طالبا 
السجل  من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  ٔاعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001. 

القيد : 104754 التاريخ : 2022/8/24
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم )115225( لسنة 2022
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة بالك ٔايجل للخدمات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السادة 
اصحاب شركة بالك ٔايجل للخدمات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 104754، 
طالبين تغيير االسم التجاري من بالك ٔايجل للخدمات ذ.م.م الى بي إي ٔاس ذ.م.م

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
إنغلي للتصميم واإلستشارات اإلدارية ذ.م.م

سجل تجاري رقم ) 139342 - 1 (

 SHEKHAR تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة
ذ.م.م  اإلدارية  للتصميم واإلستشارات  إنغلي  السادة شركة  نيابة عن   MORESHWAR INGLE
المسجلة بموجب القيد رقم ) 139342 - 1 (، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة 
SHEKHAR MORESHWAR INGLE مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين 
قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
) 21 ( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك 

على العنوان التالي : عنوان المصفي :
SHEKHAR MORESHWAR INGLE

inglshekhar@gmail.com - ) 973 (+ 39276631

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444
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AWAL PLASTICS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17786363 or ADMIN@AWALPLASTICS.COM 

ALSAATI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17256580 or KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

ALGHAWI GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33441114 or ESSA14141@HOTMAIL.COM 

Abualhool Sandwiches W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER

 suitably qualified applicants can contact

 17330585 or RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

Regency hotel 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)

 suitably qualified applicants can contact

 17227777 or MOHAMMED.SANAD@IHG.COM 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

RAOUF MECHANICAL SERVICES EST 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 36487999 or raoufws@gmail.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR OF MAINTENANCE

 suitably qualified applicants can contact

 17337804 or recruitment@gulfair.com 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com 

UHUD FOR SALE & REPAIRING WATCHES 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39419977 or ASO.1960@YAHOO.COM 

UNITED GULF CONTRACTING & ASPHALT CO. 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 17700116 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AWAL SQUAR CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER

 suitably qualified applicants can contact

 33359918 or A.BOKHAMMAS9@GMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

HUSSAIN NOMDAR MOHAMMED ALI CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 35055702 or HNOMDAR@GMAIL.COM 

ALFOUZ SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17774477 or MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

Tanya beauty saloon 

has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 17741599 or FEECOSTA@GMAIL.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39918887 or mountainpalace1@gmail.com 

LINK CONFIDER INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

 STONE MASON (CONSTRUCTIONS)

 suitably qualified applicants can contact

 39959911 or cnflink700@yahoo.com 

GULF & EAST WORLD W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contact

 66337571 or GULF.EAST.WORLD@GMAIL.COM 

RAYBON KINDOM 3 COSMETICS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66661666 or M.66661666@GMAIL.COM 

FRANKS A LOT RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17811970 or rayjaffar@gmail.com 

Seven sky restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39697678 or MOHAMMADNADEEM037@GMAIL.COM 

ABDULHADI ALAFOO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17874756 or alafoo@batelco.com.bh 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17552234 or AECONT@HOTMAIL.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

ALI ABDULLA MOHAMED CARPENTRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66600444 or ALI.ALMURAIKHI@LIVE.COM 

DIVYA FASHION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39118999 or ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 17240030 or hr@bualigroup.com.bh 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17240030 or hr@bualigroup.com.bh 

GRATIA ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SIGN MAKER

 suitably qualified applicants can contact

 17293402 or accounts@gratiaad.com 

ZEZO CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33852522 or SABBAGH101@YAHOO.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 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36393636 or Aljalbootfish@gmail.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 

EYE LINE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34585803 or wabdulla979@gmail.com 

Enlist Resources Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17270123 or SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

ALMAYASA DOCUMENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

 CLERK

 suitably qualified applicants can contact

 17233123 or ALMAYASACLEANING@GMAIL.COM 

CERAMICA WAHAT AWAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17410208 or MZAH_80@HOTMAIL.COM 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER(JEWELLERY)

 suitably qualified applicants can contact

 17162244 or hr@devjiaurum.com 

ALHAYSHAN FASHION CENTER 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33186597 or KHDYIHQAB0@GMAIL.COM   
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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 

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 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

3 D INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17789689 or GOLDNEON@BATELCO.COM.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 

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 

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 

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 

FRREEQ AL BINALI BAKARY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39723185 or SHARK_779@HOTMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me 

JBF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17181500 or CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

LAIBA CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17745010 or MOHAMEDALNOAIMI@YAHOO.COM 

SALMA BEAUTY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34211668 or SALMASALOON@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.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 

POWER MOTOR MOTOR-CYCLE REPAIRS 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 39807408 or MAHMOOD_YZF@LIVE.COM 

CAPABLE MEN TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39238077 or 87AQEEL87@GMAIL.COM 

UPSTREAM GLOBAL FOR TECHNICAL SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 39543452 or ALIKJAFFAR@HOTMAIL.COM 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 35509936 or SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17300616 or karim.eissa@falghanim.com 

Byleila Skincare & Hair Spa 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36555167 or leilanasser@yahoo.com 

I ACTIVE CLEANING AND MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39662500 or IACTIVE.CM@GMAIL.COM 

EAGLE HILLS DIYAR COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 HEAD OF OPERATIONS

 suitably qualified applicants can contact

 77890023 or yg@eaglehills.com 

BEAUTOPIA BEAUTY LOUNGE 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)

 suitably qualified applicants can contact

 77129999 or beautopiabh@gmail.com 

REAL LINE BUILDING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 66338803 or ALHAMEEDI.89@GMAIL.COM 

ABU NAWAL ABAYAT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or USMANBAH46@GMAIL.COM 

SHAKARGAR AUTO SPARE PARTS 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 33117285 or BAHLOVE6@HOTMAIL.COM 

UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39553866 or BOLANBH@GMAIL.COM 

Hopscotch Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17691124 or HOPSCOTCH.BH@GMAIL.COM 

Hamdan motor vehicle parts and accessories 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34633301 or Hamadali346333@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 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 PIPE-FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.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 

ENERFLEX MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33667675 or bshuqair@enerflex.com 

Clean and green services 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39922434 or cleangreenbh@gmail.com 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

LAIL ALRAWABI Auto Spare Parts 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 33991392 or FAHADALANZY88@GMAIL.COM 

QUICK ROME GLASS MATERIALS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32381494 or ALDAL3331@HOTMAIL.COM 

AL RABEEH DENTAL CENTER BUDAIYA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39338879 or NISARTA@GMAIL.COM 

ATIA AMANAT ALI ALLAH BEDO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33008358 or Atiagroupbh@gmail.COM 

Kaar Technologies Co.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR

 suitably qualified applicants can contact

 35039011 or nsudhakar@KAARTECH.COM 

MOHAMED ZAKI MAHJOOB MOHAMED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33757529 or WADZAKI741@GMAIL.COM 

ABUL TRADING co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17229224 or HUSSAIN__ABUL@OUTLOOK.COM 

Green palace cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33445235 or MARKBEST.TRADING.BH@GMAIL.COM 

SUNSTAR SECURITY SYSTEM CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36754440 or TRIP0506@GMAIL.COM 

MATRIX TOWER CONTRACTING COMPANY PARTNERSHIP OWNED BY HASAN ABDU 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or BOB_200420@HOTMAIL.COM 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17346157 or jac.servicesbh@gmail.com 

Mohammed Azam Zakaria Air Condition Spare Parts Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17252889 or AZAMZAKARIA@HOTMAIL.COM 

Uma jewellery WLL 

has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER(JEWELLERY)

 suitably qualified applicants can contact

 39992788 or JANI788@LIVE.COM 

Bu Fahad Real Estates Development and Management 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL

 suitably qualified applicants can contact

 39291900 or HUSAIN_ALMUTAWAH@YAHOO.COM 

Raju Bhai Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 38001001 or MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM 

Hong Kong Cuisine Taste W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17000342 or MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

BUPARSU CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39548214 or B.PARSU.CONSTRUCTION@GMAIL.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 36552200 or abuobaidgroup@gmail.com 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 36552200 or abuobaidgroup@gmail.com 

ALFOUZ SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17774477 or MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 PIPE-FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 33055917 or HR@issbh.com 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 33055917 or HR@issbh.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

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 

ROCKSTAR TECH ZONE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 34041255 or RANASANDHU2017@GMAIL.COM 

MOHAMMAD HAYAT BUTCHERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33661851 or MOHAMMADHAYAT1964@GMAIL.COM 

ARADOUSK kitchen& closet 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39333743 or habib.alkazaz@titolodesign.com 

ASWANA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39100113 or ASWANA2020@GMAIL.COM 

TETRA STAR TRADING Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 33558760 or SALES@TETRASTARCO.COM 

LITE WORLD MOBILES & ELECTRONICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TELEPHONE TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33984439 or MANGA29051987@GMAIL.COM 

S Y K Y A SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36021850 or SYKYASERVICES1@GMAIL.COM 

MOONLIGHT DELIVERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39932361 or FASHAFEEZ.AH@GMAIL.COM 

ISHRAQA AL WAFAA FOR  ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADVERTISING SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 37226005 or HUSSEIN18570@GMAIL.COM 

SAN CARLO CICCHETTI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

FIYA TRADING AND CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 34324084 or shafianachal@gmail.com 

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 17007672 or WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

SEADU SALON DE STYLE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 38490233 or HANIABATE@ICLOUD.COM 

SHAHEEN INTERNATIONAL SCRAP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39927137 or ASNASS@OUTLOOK.COM 

AZMA MD SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTION CLERK

 suitably qualified applicants can contact

 36565699 or ASHRAFBCR@YAHOO.COM 

ALSHMAISANI REFRIGERATION & A/C REPAIRS 

has a vacancy for the occupation of

 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 37770770 or CHANCHALSINGH4445@GMAIL.COM 

MAAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 34561904 or GWADARBH@GMAIL.COM 

USTAD SAAB MOTORCYCLE MAINTENANCE AND REPAIR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 38382999 or STAYCATIONBAHRAIN@GMAIL.COM 

BEST VALUE SCRAP METAL RECOVERY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33837389 or SHANIB1991@YAHOO.COM 

BEST VALUE SCRAP METAL RECOVERY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33837389 or SHANIB1991@YAHOO.COM 

MOHAMMED MOUSA ALI CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33353444 or HUSSAINMADAN789@GMAIL.COM 

AUDREY MARKETING AND PROMOTION ACTIVITIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35966274 or DELPHINEMAKEHEBUA@GMAIL.COM 

AL  ROHI TOURISM SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or VOYAGECOBH@GMAIL.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 38311663 or admin01@kameshki.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 38311663 or admin01@kameshki.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALYABOOR GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 39650354 or ALI_ALMAJED@HOTMAIL.COM 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

GEORGIA UNIFORMS 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 17294445 or J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

Mohammed Noor Bukhari Restuarant 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36061136 or sm.alkhabbaz@hotmail.com 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)

 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

KARTEC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17823236 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

Ayedh alkaabi for Aluminium and Iron 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17874189 or ALKABIWORKS@GMAIL.COM 

Healthy Calorie Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33358885 or info@harvard.com.bh 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39697979 or HASSAN800@GMAIL.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 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

GULSHAN NISA UMMAT RASOOL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33007451 or PARAGONCITY88@GMAIL.COM 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CUTTER/SETTER(MOSAIC)

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

JAMAL JASIM CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or JAMALJASIMBH@GMAIL.COM 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR

 suitably qualified applicants can contact

 77122255 or ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

AL-RAWABI SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY GENERAL

 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

AL-RAWABI SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

AL-RAWABI SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

AL-RAWABI SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 ANALYST(COMPUTER SYSTEMS)

 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

AL-RAWABI SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

JAFFAR MIRZA ALI ALMUGHANNI( MEFLIT/ 2072 ) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39263037 or JAFFER.MERZA@HOTMAIL.COM 

ABDULNABI ALI HASAN TAHER 

has a vacancy for the occupation of

 FARMER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33335626 or mohammed_818@hotmail.com 

MCDONALD S 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHOR.COM 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Golden Marine Services Co. W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

FIRE FLY SERVICES BAHRAINI PARRNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17870023 or LEADCUBE.BH@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 

SAEED AHMAD TECHNOLOGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38354639 or MUHAMMADSAEED.BH.PK@GMAIL.COM 

BATUMI BUSINESS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36522287 

OSAMA ABDULLA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or OSAMAABDULLABH@GMAIL.COM

FINE FOODS 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17729595 or abdulla@hhm-group.com 

AHMED ALI AL-JALAHMA ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33466640 or AEALJALAHMA@HOTMAIL.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contact

 33688622 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

TOYOTA PLAZA  B.S.C. Closed 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 
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طارق البحار

أسامة الماجد )تصوير: عبداهلل دشتي(

أعلنت وارنر براذرز عن تغيير 
مواعيد إصدار األجزاء الجديد 

 ”Aquaman“ المرتقبة من
و”Shazam”، حيث تسعى إلى 

بعد عملية خفض التكاليف 
االندماج 

في صفقاتها 
باهظة 

الثمن، كما 
أثار ذلك 

القرار الجدل 
أيًضا بشأن 
عالقة آمبر 
هيرد بتأجيل 

”Aquaman 2“

كاتب السيناريو ال يستطيع أن يلتزم حرفيا بالقصة... الذوادي بندوة في أسرة األدباء:

tariq_albahhar

شاهدُت لكم: فيلم الرعب “Orphan: First Kill” في “سينيكو”

استغالل مضامين روايات تحولت ألفالم لمضامين تناسب البلد سياسيا

فــي حيــن أننــا نعيــش في وقت حيث يمكــن ألي فيلم ناجح عمليًا الحصول على نســخة جديدة 
نون أن مثل هذا األمر ســيحدث  أو تكملــة أو جــزء جديــد، فــإن عدد األشــخاص الذين كانوا يخمِّ
م الجــزء األول منــه فــي 2009 ربما لم  ايضــًا لفيلــم الرعــب الجديــد “Orphan: First Kill” الــذي ُقــدِّ
يكن متوقعًا أبدًا! الفيلم بقصة مثيرة تم التقليل من شــأنها عن زوجين )فيرا فارميغا وبيتر سارســغارد( 
ــون فتــاة روســية تدعــى إســتير )إيزابيــل فورمــان(، والتــي تبيــن أنهــا معتلــة اجتماعيــًا، وهي ليســت طفلة  يتبنَّ
حقيقية. ســيتذكر عشــاق الفيلم األول أن إســتير هربت من مستشــفى لألمراض العقلية في إســتونيا قبل 
أن تجــد طريقهــا إلــى عائلة جديدة، ويوثق “Orphan: First Kill” بشــكل أساســي مشــكلة صغيرة واجهتها 
علــى طــول الطريــق قبل وصولهــا للبيت، ومع غمــوض خلفيتها القاتلــة، ويركز عليها الفيلم الجديد كشــريرة 
تقليديــة فــي المشــاهد المبكرة، وعلى اســتعداد لفعل أي شــيء للحصــول على حريتها، ويقــدم الرعب خصوصًا 

في المشاهد المبكرة منه.

بعد  التفاصيل  في 
إستير  توصلت  هــروبــهــا 
عائلة  في  األمــان  على  للعثور  خطة  إلــى 
واخــتــارت  المتحدة،  الــواليــات  فــي  ثرية 
من  الــمــفــقــود  الــطــفــل  شخصية  انــتــحــال 
عــائــلــة أولـــبـــرايـــت، األم تــريــســيــا )جــولــيــا 
ألين )روسيف ساذرالند(،  ستايلز(، واألب 
فــيــنــالن( صــدمــوا  )مــاثــيــو  غـــونـــار  واألخ 
إلى  تعود  التي  الصغيرة  طفلتهم  لرؤية 
ملكية عائلة أولبرايت حتى لو لم يبُد أن 
نوعًا  مريبًا  قصتها  حــول  األشــيــاء  بعض 
أولــبــرايــت  عائلة  أن  يتبين  وعــنــدمــا  مــا، 
فإن  إستير،  سر  ينافس  أيضًا  سر  لديها 

المواجهة أمر ال مفر منه، على الرغم من 
أن جعل هذا األمر مقدمًا يستنزف قليالً 
من التوتر؛ ألن بطلتنا يجب أن تبقى على 

قيد الحياة لجعل الفيلم األول ممكنًا.
ويــــــعــــــرف الــــمــــتــــابــــعــــون فــــــي الــــجــــزء 
 25 فتاة عمرها  فــورمــان،  األول إيــزابــيــل 
عامًا وتقدم دور طفلة، وهي ليست فتاة 
بالغة  امـــرأة  ولكنها  الــواقــع،  فــي  صغيرة 
تعاني من اضطراب نادر يمنع جسدها من 
التقدم في العمر جسديًا، وفنيًا تم تقديم 
ذلك مع تركيب رأسها على جسم مزدوج 

أصغر، باستخدام المؤثرات السينمائية. 
الفيلم  مــع  الكبيرة  المشاكل  مــن  واحـــدة 

هــي أنــه بــقــيــادة الــمــخــرج )ويــلــيــام برنت 
ــو مـــن قــــدم األفـــــالم الــنــاجــحــة  بــيــل( وهــ
 ”The Boy”و  ”The Devil Inside“ مثل 
الجديد  فيلمه  وفـــي   ،”Separation”و
ابتعد بإنشاء التركيبات المثيرة لإلعجاب 
بصريًا، واكتفى دائمًا تقريبًا بالحركة في 
Or� فيلم  يبدو  قلق، حيث  دون  “اإلطــار 

حقًا  ويحتاج  سطحي   ”phan: First Kill
إلى مخرج ذكي بصريًا ليأتي إليه بالغبطة 
 ”Fuhrman“ مــثــل:  نــفــســهــا  الـــمـــوجـــودة 
و”Stiles”. حتى الكاتب ديفيد كوجيشال 
يمكن  ال  األصلي  الفيلم  أن محبي  يعرف 
الفيلم مرة  هــذا  تــطــور  مــن  يــصــدمــوا  أن 

أخرى.
بحسب تقارير إخبارية حصل الفيلم على 
تقديرات متباينة من النقاد، إذ حصد على 
rot�“ ــات مــن نــقــاد مــوقــع 6 مــن 10 درجـ
نجاحًا  تحقيقه  رغــم   ،”ten tomatoes
جماهيريًا كأحد أقوى أفالم الرعب خالل 
أن يحقق  ويــتــوقــع  األخـــيـــرة،  الــســنــوات 

إيرادات كبيرة.
“Orphan: First Kill” كان مفاجئًا وممتعًا 
مثل فيلم “Orphan” األصلي للعام 2009، 
الــســابــق  الــجــزء  أن  الــبــعــض  يعتبر  ــد  وقـ
أفضل! تم استخدام تأثيرات عملية فعالة 
“Leena” األصغر  بشكل ال يصدق إلظهار 
الوحش  إلــى  تتطور  وهــي  واألقـــل خبرة 

ولم   ، “Orphan 2009”؟  فــي  نــراه  الــذي 
فهي  أبــدًا،  ظننا  فورمان  إيزابيل  تخيب 
والثناء،  التقدير  تستحق  صاعدة  نجمة 
مختلفة  نكهة  الــفــيــلــم  جــلــب  والــحــقــيــقــة 
إحساسًا  “Orphan”، حيث جلب  لسلسلة 
أو األصالة  الحدة  باالنتعاش دون فقدان 
التي جلبها “Orphan 2009” للمشاهدين، 

وكان السيناريو ال تشوبه شائبة.
ــثــانــي من  يـــشـــارك فـــي بــطــولــة الـــجـــزء ال
“إيزابيل  مــن:  كــلٌّ   ”Orphan: First Kill“
و”ماثيو  ســوذرالنــد”  و”روسيف  فورمان” 
ــنــالن”، و”هـــيـــرو كـــانـــاجـــاوا” و”جــولــيــا  فــي
ستايلز” ويعرض حاليًا في شاشات شركة 

البحرين للسينما “سينيكو” المتنوعة.

ضمن احتفالها باليوم العالمي للشباب، أقامت أسرة األدباء والكتاب أمس 
األول )الســبت( ندوة بعنوان “األدب والســينما” تحدث فيها المخرج القدير 
بســام الــذوادي وســط حضــور كبير مــن المهتميــن. وفيما يلي تنشــر “البالد” 

أبرز ما جاء في الندوة:

ــذوادي أنه ال يوجد هناك فرق  أوضــح ال
بين تحويل القصة أو الرواية أو الفكرة 
ــي  ــ ــى فــيــلــم روائ ــ ــن ســطــريــن إل الـــتـــي مـ
يزيد  سيناريو  يتطلب  فجميعها  طويل، 
الفيلم الطويل  الـ120 مشهدًا ألجل  على 
الكثير  ولدينا  محترفًا،  سينمائيًا  وكاتبًا 
فتريفو  واألجنبية،  العربية  األمثلة  من 
بها  ــة  ورقـ على  يعتمدان  كــانــا  ــودار  وجــ
الجديدة  الموجة  أنــشــأوا  عندما  الفكرة 
ستيفن  الكاتب  وروايـــات  السينما،  فــي 
أفــالم  إلــى  تحولت  معظمها  الــتــي  كنج 
سينمائية ناجحة ودان براون حيث كانت 
رواياتهم من 300 إلى 400 صفحة، علمًا 
قصيرة  قصص  كــاتــب  كنج  ستيفن  أن 
القصة  كتاب  على  ينطبق  وهــذا  أيــضــًا، 
إدريــس،  يوسف  أمثال  العرب  القصيرة 
فكثير  وغـــيـــرهـــم،  الــســبــاعــي  ويـــوســـف 
حالة،  على  تعتمد  الطويلة  األفـــالم  مــن 
سياسية  أو  اجتماعية  أو  نفسية  ســواء 
هي  تكون  الحالة  وهــذه  اقتصادية،  أو 

عصب القصة األدبي والدرامي.
وأضـــــاف الـــــــذوادي: كــاتــب الــســيــنــاريــو 
التقنية  جـــوانـــب  بــكــل  ــمٌّ  مــل الــمــحــتــرف 
وهــو  والــحــديــثــة،  الــقــديــمــة  السينمائية 
الجانب،  هــذا  فــي  األديـــب  عــن  يختلف 
لــذلــك يــســتــخــدم هـــذه الــجــوانــب حين 
يــكــتــب ســيــنــاريــو فــيــلــم روائــــي طــويــل، 
ــذا ال شـــك يــتــطــلــب الــخــبــرة والــعــلــم  وهــ
الكتابة  ممارسة  معرفة  قبل  والتقنية 
ــمــشــاهــدة الــغــزيــرة  ــعــًا ال لــلــشــاشــة، وطــب
والجديدة  القديمة  السينمائية  لألفالم 
الفكرة  بـــزوغ  على  كبير  بشكل  يساعد 
ــور ســيــنــمــائــيــة مــكــتــوبــة،  ــي شــكــل صــ فـ
وبالتالي الخبرة والمهارة ليس فقط في 
القصيرة مطلوبة،  النصوص  مع  التعامل 
ــًا الــخــبــرة فـــي الــمــوســيــقــى  ــضـ ــا أيـ ــمـ وإنـ
ــراج تساعد  ــ ــخــدع واإلخـ والــتــصــويــر وال
كتبُت  فقد  تجربتي  ومــن  كبير،  بشكل 

ــًا الــعــام 1981،  الــشــعــر، وأصــــدرُت ديــوان
العام  منذ  التشكيلية  اللوحات  ورسمُت 
وأقـــمـــُت   ،1993 ــام  ــعـ الـ وحـــتـــى   1977
بالقاهرة  الفوتوغرافية  للصور  معرضًا 
غنائيًا  أوبريَت  ولّحنت   ،1980 العام  في 
وتولى  والــبــحــريــن  الــقــاهــرة  فــي  قدمته 
عام  زيــمــان  خليفة  الموسيقار  تــوزيــعــه 
من  الــكــثــيــر  ــتــاج  ــمــون ب ــُت  ــمـ وقـ  ،1983
والبرامج  القصيرة  السينمائية  األفـــالم 
قمُت  كما  السنين،  طـــوال  التلفزيونية 
ببطولة مسرحيتين: “المؤلف” عام 1985 
والتي أخذنا عليها المركز األول في أول 
الكويت  في  خليجي  مسرحي  مهرجان 
في فبراير 1985، ومسرحية “ويود عليه” 
عام 1986، كل هذا ليس ألكون شاعرًا أو 
مصورًا أو موسيقيًا أو رسامًا أو مونتيَر 
أفهم  أكون مخرجًا  لكي  وإنما  أو ممثالً؛ 
أن  وأستطيع  وأستوعبها  العناصر  هــذه 
أخرج  عندما  ذلك  وأعكس  لغتها،  أتكلم 
أو  تسجيليًا  أو  روائــيــًا  سينمائيًا  فيلمًا 
حتى  أو  تلفزيونيًا  برنامجًا  أو  مسلسالً 

إعالنًا.
ــك أعــتــقــد بـــأن كــاتــب  ــذل ــاف: ل ــ وأضــ
السيناريو يجب أن َيُلمَّ بكل جوانب 
اإلبداع كثقافة خاصة ال أن يمارسها 
وإنما يستغل هذه الثقافة في الكتابة 

وخلق المشاهد بشكل عام.
ــذوادي عــددًا  ــ ــك اســتــعــرض ال بعد ذل
من األفالم العالمية التي أنتجت من 
قــصــص قــصــيــرة، مــوضــحــًا فــي هــذا 
جــدًا  مهم  الخيال  أن  أيــضــًا  السياق 
في الكتابة للسينما، بل وتعتمد عليه 
ــة الــصــنــاع أكــثــر من  الــنــصــوص ورؤيـ
الواقع وال يمكن من كاتب السيناريو 
فللسينما  بالقصة،  حرفيًا  يلتزم  أن 
الــكــاتــب يكتب ســطــرًا  لــغــة خــاصــة. 
البطل من مكان  انتقال  أدبيًا يحوي 
ل  يحوِّ السيناريو  وكاتب  آخــر،  إلــى 

ذات  مشاهد  عشرة  إلى  السطر  هذا 
تصويرية  وموسيقى  عميقة  صــور 
ومـــؤثـــرات صــوتــيــة يــمــر مــن خاللها 
في  أخـــرى  عــلــى شخصيات  الــبــطــل 
لها،  األساسية  الفكرة  تدعم  القصة 
االلتزام  تمامًا وعدم  الوضع مختلف 
الفيلم  يــكــون حــرفــة ألجـــل  ــًا  أحــيــان
في  واألدوات  بــعــض،  مــع  والـــروايـــة 
وإنما  وقــلــمــًا،  ورقـــة  ليست  السينما 
ومؤثرات  وموسيقى  ممثلون  هناك 
ووحـــدة زمـــان ومــكــان وإيــقــاع، كل 
أدوات  عــن  تختلف  األدوات  هـــذه 

األديب كاتب القصة أو الرواية.
السيناريوهات  الــذوادي: كثير من  وتابع 
السينمائية العربية المأخوذة من روايات 
مراحل في  بعدة  تمر  أجنبية  أو قصص 
إلى عدة  الرواية  تترجم  فأوالً  الترجمة، 
تعتمد  والترجمة  العربية  ومنها  لــغــات 
عــلــى بــيــئــة الــمــتــرجــم، فــالــمــتــرجــم في 
أو  السعودية  المترجم في  البحرين غير 

مصر أو لبنان أو المغرب، وبالتالي كاتب 
أمامه  الــتــي  الترجمة  يــأخــذ  السيناريو 
والــرقــابــة  بيئته  حــســب  يــتــرجــم  هــو  أو 
ــديــه ويصنع  ل والــمــجــتــمــعــيــة  الــداخــلــيــة 
األصلية  الرواية  عاكسًا  منها  السيناريو 

ومتضمنًا نفسية وبيئة المترجم معها.
وأردف الذوادي:

وأجانب  عــرب  كتاب  من  الكثير  سمعنا 
بــأن األفـــالم الــمــأخــوذة عــن قصصهم لم 
الجمهور  مــن  سمعنا  وكــذلــك  تعجبهم، 
المتابع والذي يقرأ القصة قبل مشاهدة 

القصة  أن  وهــو  نفسه؛  الشيء  الفيلم 
أجــمــل مــن الــفــيــلــم، وكــذلــك سمعنا 

أجمل من  كان  الفيلم  أن  العكس، 
القصة، وبصراحة الذي يعي لغة 
أحيانًا  ر  ُيعذِّ واألدب  السينما 

علمًا  السينمائي،  الــكــاتــب 
أن الكثير من الروايات 

ــــت  ــول ــحــ ــ ــي ت ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
إلـــــــــــــى أفــــــــــالم 

مضامين  إلـــى  مضامينها  اســتــغــالل  تــم 
الــبــلــد ســيــاســيــًا، هـــذا إذا كانت  تــنــاســب 
وهذا  سياسي،  لجانب  تتعرض  الــروايــة 
ولكن  الــروايــات،  الكثير من  ينطبق على 
العنصران  هما  والبيئة  المجتمع  يبقى 
األســـاســـيـــان فـــي تــغــيــيــر الـــنـــص، مــثــالً 
“اإلخـــوة كـــارامـــازوف” لــألديــب الــروســي 
أميركا  في  نفذت  عندما  ديستويفسكي 
بسبب  مصر  في  نفسها  بالروح  تنفذ  لم 

اختالف البيئة والمجتمع.
ــتــــه  واخــــتــــتــــم الـــــــــــــذوادي ورقــ

ــاب  بـــاســـتـــعـــراض أشـــهـــر كــتَّ
القصيرة  والقصة  الرواية 
لت  تحوَّ والــتــي  الــعــربــيــة 
معظم أعمالهم إلى أفالم 

سينمائية، مثل:
يـــــــــوســـــــــف إدريـــــــــــــس 
“الــــــــــحــــــــــرام”، يـــوســـف 
مــات”،  “السقا  السباعي 

إحــســان عــبــدالــقــدوس “ال 
أنام”،  نجيب محفوظ 

“عرس  صالح  الطيب  والــكــالب”،  “اللص 
الزين”،

من  الــمــأخــوذة  العربية  ــالم  األفـ وكــذلــك 
قصص وروايات عالمية، مثل:

“الجريمة والعقاب” و”سونيا والمجنون” 
ــام” من  ــن لــدوســتــويــفــســكــي، “عــيــون ال ت
“رغبة تحت شجرة  العالمية،  المسرحية 
ــيــــل، “الـــوحـــش  ــ الــــــــدردار” لــيــوجــيــن أون
أميل  الفرنسي  لــلــروائــي  إنــســان”  داخــل 
“الــمــجــهــول” عــن روايــة  زوال، 
للكاتب  تفاهم”  “ســوء 
كامو،  البير  العالمي 
“الشياطين”  فيلم 
 ، يفسكي ستو و لد
“البؤساء” لفيكتور 
“اإلخـــوة  هيجو، 
األعـــــــــــــداء” عــن 
ــوة  ــ روايـــــة “اإلخـ
كــــــــــــارامــــــــــــازوف” 

لدوستويفسكي.
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التنين الخرافي
اختلفـــت العديـــد مـــن األقاويـــل حـــول “التنيـــن”، وذلـــك في األســـاطير 
والقصـــص المتعلقـــة بثقافات الشـــعوب، والتـــي وصفته بأنـــه كائن كبير 
لـــه أجنحـــة أو نـــوع مـــن الزواحـــف ينفـــث النـــار مـــن فمـــه، كمـــا تعددت 
التفسيرات في عصرنا الحديث التي تقول إنه يشبه السحلية الضخمة 
أو الثعبـــان، وبســـبب االنتشـــار الرهيب الذي حظي بـــه التنين في العالم 
من الشـــرق إلى الغـــرب، أجرى الباحثـــون العديد من الدراســـات لمعرفة 
فيمـــا إذا كان التنيـــن حيوانـــا أســـطوريا أم حقيقيا، حيث لـــم تكن تخلو 
ثقافة من قصص التنين، ذلك الوحش الرهيب الدموي كما يقولون، لكن 
المشـــككين يؤكدون أنه ال وجود لهذا األمـــل الذي يزعمه الباحثون ألنه 

حيوان خرافي لم يرد ذكره إال في األساطير.
ومـــن هنـــا أعزائي قـــراء عمـــود عالم متغيـــر، فإنني رحت أجـــري ناحية 
بعض الشخصيات التي تستخدم قوتها في التسلط بفرض آرائها إلجبار 
من حولها على مســـايرتها في كل أمر، وإال فالقطيعة والعقاب تترقبهم، 
كذلك هي شخصية التنين بالضبط، وإذ إنني أرى أنه ال خير في تسطير 
روايتـــه أصـــاً وكل مـــا جـــرى حولهـــا مـــن اختـــاف، إال في نقـــل الوعي 
التـــام بأهمية تهذيب الصفات الشـــخصية وتنميتها إيجاًبـــا. فكما يعتبر 
الباحثـــون التنيـــن كائنـــا أســـطوريا خرافيا ال وجود له إال في األســـاطير 
المرويـــة، فقد توقفـــت أمام االختاف حول رمزيتـــه، وأراكم كذلك في 
فسحة التأمل اآلن.. فشخصية التنين ترى في نفسها السيطرة والنفوذ، 
خطيـــرة فـــي أذاهـــا، ال تعـــرف معنـــى تقديـــر الـــذات، فا تحســـن تقدير 
اآلخرين، ســـيئة العشـــرة تماًما، لذلـــك فالحذر واجب من أية شـــخصية 
ترونها هائجة تارة وزاحفة تارة أخرى ال هم لها إال أن تتضخم وتعيش 
حيـــاة أطول، فهناك من يعتبر التنين من الحيوانات المعمرة. شـــخصية 
التنين، تعشـــق النـــار والتمرد، وجودها غير حقيقـــي، وما نيرانها إال أذى 

يشتعل ليأكل وجودها في حياة تبدو أجمل بالمحبة بين المخلوقات.
وهذه رســـالة مقصودة لمـــن يعرف فعلًيا أنه كالتنيـــن الخرافي بأخاقه 
الزائفـــة التـــي تجني عليه باألســـاس، كمـــا يلحق فتات نيرانـــه اآلخرين، 
فيزهـــو بهـــم ناحية األمل الجديد، كي تبدأ بهـــم حكاية أخرى نحو دحر 
قـــوى شـــخصية وهميـــة، ألنهـــا حراقـــة ذاتها ال غيـــر، لـــذا فالحديث عن 

خرافة هو خرافة أصاً.

د. حورية الديري

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

للتواصل: 17111483

فرحة أولياء األمور بالتوجيهات الملكية السامية وأوامر سمو ولي العهد
إن اإلنجـــازات الكبيـــرة التي حققتها مملكـــة البحرين في الحقل 
التربـــوي والتعليمـــي والقفـــزات الرائـــدة لـــم تأت من فـــراغ، إنما 
بفضـــل الدعـــم الكبيـــر الـــذي توليـــه القيـــادة للعلـــم والتربية في 
مختلف جوانبها، حتى وصلت البحرين بفضل من هللا إلى أعلى 
المراتب العالمية وبشـــهادة التقاريـــر والمنظمات الدولية، وتأتي 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية من لدن ســـيدي حضـــرة صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــاد المعظم 
حفظه هللا ورعاه، وأوامر ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
حفظه هللا ورعاه، بتخصيص قسيمة مالية لكل طالب بالمدارس 
الحكومية للمساهمة في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها 
لتخفيـــف األعباء المالية على أولياء األمـــور، وكذلك إقامة يوم 
تعريفـــي بـــكل المدارس الحكوميـــة ألولياء األمـــور وفق جدول 
زمني لكل مرحلة دراســـية، اســـتكماال لاهتمـــام الكبير والرعاية 
الخاصـــة التـــي تحظـــى بهـــا مســـيرة التربيـــة والتعليم مـــن لدن 

القيادة.
إن حكومة مملكة البحرين بقيادة سيدي سمو ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء حفظه هللا ورعـــاه، تقوم بمجهودات جبارة في 
دعـــم العمليـــة التربويـــة والتعليمية بـــكل المفاهيـــم والمقاييس 
واألبعاد، وأصبحت تعطي دروسا رائعة في معاني العمل المثمر 
المجـــدي الـــذي ال يأتـــي إال بالنجـــاح والتميـــز والتقـــدم، وكذلـــك 
االرتقـــاء بحركـــة التنمية ودفعهـــا خطوات متقدمـــة، وما يدعو 
للفخـــر فـــي هذا البلـــد العزيز هو تســـخير كل اإلمكانيـــات لراحة 
المواطن وحرص القيادة على تحقيق األهداف المرجوة، ورأينا 
يـــوم أمـــس كيـــف غصـــت وســـائل التواصـــل االجتماعـــي بردود 
األفعـــال وفرحـــة أوليـــاء األمـــور الغامـــرة بالتوجيهـــات الملكية 
الســـامية، وهذا االهتمام بأجيال المستقبل وبناة الغد، ومن قبل 
ذلـــك كان التخفيف على المواطن مـــن تداعيات كورونا، بالحزم 
المالية والتوجيهات، من أجل استقرار وراحة األسرة البحرينية 

التي تأتي في المقام األول لدى القيادة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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 ثاني ممرضة بحرينية أكاديمية، هي عائشة يوسف عبدهللا الزياني المولودة 
بالمحـــرق “أم المـــدن” فـــي )1922م(، وفقـــًا لكتاب “المحـــرق رواد ومبدعون 
)2000م(”، نتابع ســـيرتها اليوم بعد عرض ســـيرة أربعة رواد: الدكتور راشـــد 
فليفـــل )1931م(، والدكتور علي فخـــرو )1932م(، والدكتور إبراهيم يعقوب 

)1935م(، والممرضة البحرينية األولى فاطمة الزياني )1918م(.
التحقـــت بمدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة للبنـــات )1933م(، وأصبحت مدرســـة 
بمدرســـة الهداية الخليفيـــة بالمنامة )1933 - 1934م(، وبمدرســـة التمريض 
والقابـــات ببغـــداد )1941م(، وأصبحـــت ممرضة بمستشـــفى غـــازي بالعراق 
)1941 - 1942م(، وتنقلـــت للعمـــل كممرضـــة وقابلـــة بيـــن مملكـــة البحرين، 
واإلحساء، والرياض، والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية )1942 - 
1946م(، والتحقت بالتمريض والتوليد بمستشفى النعيم )1947 - 1952م(، 
وتولـــت رئاســـة مستشـــفى الحد للـــوالدة – دار يوكـــو حاليًا - منـــذ افتتاحها 

)1952م( حتى )1958م(.
ومن حيث إسهاماتها االجتماعية، تعتبر من الرعيل األول من بنات البحرين 
الاتـــي درســـن التمريض، حيـــث تحدين “الظـــروف والمعوقـــات التي كانت 
تعيشها المرأة البحرينية آنذاك، وعندما تخرجت كانت تعمل صيفا لتمريض 

أبناء وطنها، وتنقلت للعمل بين البحرين والمملكة العربية السعودية لتؤدي 
واجبهـــا منطلقـــة مـــن واجبهـــا القومـــي وحبهـــا عملهـــا، ومارســـت التمريض 
والتوليد بمستشـــفى النعيم مـــع الدكتور “ديوريج” والدكتور “ســـنو”، وتمت 
على يدها والدة الكثيرين من أبناء البحرين”. ويذكرها خليل الذوادي: “وقد 
شعرت بذلك وأنا طفل عندما كنت أتردد على مستشفى الحد لتلقي العاج، 
فبعد وفاة والدتي يرحمها هللا اعتبرتني ابنًا لها حريصة على أن أنال أفضل 
العـــاج والـــدواء، وكانت بيدهـــا الكريمة تجرعنـــي الدواء الـــازم. كان هذا 
جيل من الممرضات البحرينيات الاتي عشـــقن مهنتهن وتفانين في خدمة 
نســـاء مجتمعهن، فقد كانت المرحومة عائشة بنت يوسف الزياني وفاطمة 
بنـــت علـــي بن إبراهيـــم الزياني مـــن أوائل الممرضـــات البحرينيـــات، وكانتا 
موضـــع احترام وتقدير من مجتمع البحرين لتقديمهما الخدمات اإلنســـانية 
للجميـــع، وكانت الثقة فيهما إلى أبعد الحدود، كما كانت هناك ثقة أيضًا في 
األطباء، والطبيبات البحرينيات الاتي التحقن بالمستشـــفى الحكومي في 

كل التخصصات”.
رحلـــت الزيانـــي، رحمهـــا هللا فـــي )2010م( ولهـــا ابـــن وابنـــة، ابنهـــا الدكتور 

عبدالعزيز بوليلة وابنتها فاطمة.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

 رواد التنمية الصحية بالمحرق... الممرضة عائشة يوسف عبداهلل الزياني )5(

إنـــا للـــه وإنـــا إليه راجعـــون، اللهـــم اجعل قبره روضـــة من ريـــاض الجنة وال 
تجعله حفرة من حفر النار. الشك أن أفعال الفرد وتصرفاته والسجايا التي 
يواجـــه بها غيـــره في تعاماته هي ما تنعكس وتعود عليه بالنفع في حياته 
وبعـــد رحيلـــه، وإذا كان إرضاء الناس غاية ال تدرك، فـــإن باإلمكان أن يترك 
الفرد بأعماله وأفعاله وســـجاياه ومعاماتـــه مع غيره أثرًا طيبًا يبقى له بعد 

زواله من هذه الحياة.
فقد تلقيت كغيري ببالغ الحزن واألســـى وأنا خارج الباد نبأ وفاة المرحوم 
األخ الغالـــي علـــى قلوب الجميع ماجد ســـلطان “بومعاذ”، وال أدري بماذا أبدأ 
وبمـــاذا أنهي مقالـــي عن هذا الرجل اإلنســـان الخلوق المحب، فا أســـتطيع 
أن أوفي حق هذا اإلنســـان الذي عرفته عن قرب منذ أكثر من 30 عاًما، كما 
أننـــي اقتربت منه أكثر حينما كنت رئيســـا للجنة المنظمة لدوري الشـــركات 

والمؤسسات لكرة القدم لموسمين متتالين.
كان بومعـــاذ نصوحـــا ومتعاونـــا وحكيًما إلى أبعد الحدود، وكنت أستشـــيره 
في كثير من األمور التي تهم الرياضة وسبل تطويرها في مملكتنا الحبيبة، 

كمـــا كنت أســـتعين بـــه ليكون عريفـــا للحفل الذي كنـــا نقيمه لتكريـــم الفرق 
الفائـــزة ألنني كنت معجًبا جدا بأســـلوبه الجميل والبســـيط والتلقائي بعيدا 
عن التصنع، إذ كان الجميع يســـتمع له بكل شـــغف، ألن كلماته كانت صادقة 

ونابعة من القلب.
الشك أن الوسط الرياضي عموما قد فجع بوفاة بومعاذ، فقد كان المرحوم 
من نخبة اإلعاميين الرياضيين في البحرين من خال تاريخ عمله الطويل 
والحافـــل، وقـــد عاصـــر العديد مـــن المحطـــات المهمة فـــي تاريـــخ الرياضة 
البحرينية والخليجية، وكان الفقيد يتمتع بروح طيبة وســـمو أخاق عالية 
وابتســـامة ال تفـــارق محيـــاه، إضافـــة إلـــى عاقاتـــه الطيبة مـــع الجميع، كما 
عرفت عنه مساهماته اإليجابية في توثيق العديد من الكتب في المكتبات 

الرياضية.
اللهم اغفر له وثبته عند الســـؤال واجعل قبره مد بصره، وإلى جنات الخلد 
بومعـــاذ وإنـــا لله وإنا إليه راجعـــون. فالذكر يبقى زمانًا بعـــد صانعه.. وخالد 

الذكر باإلحسان مقرونا.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

ماجد... اإلنسان

تجار ال يرحمون 
 عقود طويلة وحكومة البحرين تقدم كل التسهيات الممكنة 
للتجار والقطاعـــات االقتصادية المختلفـــة والمتنوعة، وعلى 
رأســـها البنوك والمصارف، وهي سياســـة حكيمة أسهمت في 
تحويـــل البحريـــن لبقعـــة مضيئة وحيـــة باألعمال واألنشـــطة 
التجارية التي فتحت أبواب الرزق على مصراعيها للكثيرين.

لكـــن ما حصل فـــي فترة الجائحـــة، وارتفاع تكاليف الشـــحن 
الدولـــي، أثبـــت أن هناك تجارا ال يرحمـــون، وال يرأفون بحال 
الناس، واألسهل أن تقتطع جزءا من لحم وشحم هذا التاجر، 

على أن تخفض ربحيته دينارا واحدا.
هـــذا الحال المؤســـف، يظهر الجحـــود ونكران جميـــل الدولة، 
وعـــدم االهتمام بحال شـــريحة كبيرة مـــن المواطنين، والتي 
تكثر شـــكاويهم مرغمين بسبب ارتفاع كلفة األغذية، والمواد 

االستهاكية األساسية، وعدد وال حرج.
الحال أضحى اليوم أن كل تاجر يضع ببســـاطة األســـعار التي 
يراهـــا مناســـبة له هـــو، ولمزاجيتـــه وظروفـــه، دون وضع أية 
اعتبارات أخرى، خصوصًا فـــي “الهايبرماركتات” التي حولت 
“التخفيضـــات والعروض” إلى مســـالخ للنـــاس، ممن يحاولون 
ترقيـــع الحـــال، وترميمه، “وتمشـــية” أمور المصـــرف اليومية 

التي جمدت حياتهم، ونكدتها، وأي تنكيد؟
يجـــب أن تكـــون هنـــاك رقابة حقيقيـــة وجادة على األســـعار، 
وجهـــد بذلـــك، ويجـــب أن تفعـــل المحاســـبة، لمـــن يســـتغلون 
المتغيـــرات االقتصاديـــة الراهنـــة لاســـتثراء علـــى غيرهـــم، 
كمـــا أن التجـــار مدعـــوون ألن يتقوا هللا بربحيتهـــم، فا ضير 
مـــن إنقاصهـــا قليا لوجـــه هللا ثم لوطنهم، فهـــي بذلك تجارة 

مربحة، لكنهم ال يعلمون.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام



منتخبنا ينافس الكويت على آخر بطاقات التأهل للمونديال
هويـــة  )الثالثـــاء(  اليـــوم  تتحـــدد 
المنتخـــب الحاصـــل علـــى البطاقـــة 
نهائيـــات  إلـــى  المؤهلـــة  األخيـــرة 
المبـــاراة  فـــي   ،2023 العالـــم  كأس 
التـــي تجمع بيـــن منتخبنـــا الوطني 
ونظيـــره  اليـــد  لكـــرة  للناشـــئين 
الســـاعة  الكويتـــي  المنتخـــب 
السادســـة مســـاء على صالة مدينة 

خليفة الرياضية بمدينة عيسى.
 ويســـعى كال المنتخبين إلى الظفر 
بالمقعد اآلسيوي األخير واالنضمام 
إلى ركب المنتخبات المتأهلة والتي 
حصلت عليها منتخبات السعودية، 
كوريـــا الجنوبيـــة، اليابـــان وإيـــران 
مع انتهاء الـــدور التمهيدي للبطولة 
اآلســـيوية التاسعة للناشـــئين لكرة 
اليد المقامة حالًيا بمملكة البحرين.

 ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم 
تنافًسا كبيًرا في ظل التقارب الفني 
الكبير فيما بينهما، فمنتخبنا حصل 
علـــى المركز الثالث فـــي المجموعة 
األولـــى بفوزيـــن علـــى أوزبكســـتان 
كوريـــا  مـــن  وخســـارتين  والهنـــد 
مبـــاراة  وفـــي  وإيـــران،  الجنوبيـــة 
تحديـــد المراكـــز تمكـــن مـــن الفـــوز 
على المنتخب القطري، في المقابل 
علـــى  الكويتـــي  المنتخـــب  حصـــل 

المركز نفسه في المجموعة الثانية 
بفوز على العراق واإلمارات وقطر، 
وخســـارة مـــن اليابان والســـعودية، 
وفـــاز على أوزبكســـتان فـــي مباراة 

تحديـــد المراكز ليبقـــي على فرصه 
في التأهل إلى مونديال كرواتيا.

 وتسبق هذه المباراة لقاء أخير 
يجمـــع بين المنتخبين األوزبكي 

المركزيـــن  لتحديـــد  والقطـــري 
وبالنســـبة  والثامـــن،  الســـابع 
إلـــى المنتخبـــات المتبقيـــة فقد 
باحتـــالل  مراكزهـــا  حســـمت 

العـــراق المركـــز التاســـع والهنـــد 
احتلـــت  فيمـــا  العاشـــر  المركـــز 
اإلمـــارات المركـــز الحادي عشـــر 

في سلم الترتيب العام.

اللجنة اإلعالمية

تحديد المركزين 
السابع والثامن بين 

قطر وأوزبكستان 
في آسيوية الناشئين

منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد

سيد شبر يفوز بذهبية أقوى رجل بالشرق األوسط
أول بحريني وعربي يتأهل لبطولة العالم

حقق منتخبنا الوطني ألقوى رجل إنجازا 
باهـــرا في بطولـــة أقوى رجل في الشـــرق 
األوســـط والتـــي احتضنتهـــا مدينـــة دبـــي 
بدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة، بعد أن 
حقـــق الالعب ســـيد شـــبر عبـــدهللا المركز 
األول والميداليـــة الذهبيـــة في وزن الـ 80 
كـــغ ليتأهل إلى بطولة العالم القادمة التي 
ستقام بشهر نوفمبر 2022، ويسجل اسمه 
لبطولـــة  يتأهـــل  وعربـــي  بحرينـــي  كأول 
العالـــم ألقـــوى رجـــل فـــي إنجـــاز متميـــز 

للرياضة البحرينية.
وتمكـــن الالعـــب خالـــد عبدو مـــن تحقيق 
المركـــز الثالـــث والميداليـــة البرونزية في 
وزن 80 كـــغ ليعتلي منصة التتويج برفقة 
زميلـــه ســـيد شـــبر عبـــدهللا، كما اســـتطاع 
الالعب أحمد طه هو اآلخر تحقيق المركز 
وزن  فـــي  البرونزيـــة  والميداليـــة  الثالـــث 

90 كـــغ ليصعـــد المنصة ويدون اســـمه في 
الئحة شرف األبطال.

وشـــهدت بطولـــة أقـــوى رجل في الشـــرق 
األوســـط تألـــق الالعبيـــن الثالثـــة الذيـــن 
رفعـــوا علـــم المملكـــة عالًيا ليؤكـــدوا تميز 
البحريـــن فـــي هذه الرياضـــة التي حظيت 
النائـــب  مـــن  متواصـــل  واهتمـــام  بدعـــم 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتستقطب 

المزيد من الالعبين المحليين.
ســـيد  الالعـــب  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
شـــبر عبدهللا عن ســـعادته البالغة بتحقيق 
هـــذا اإلنجـــاز الرائـــع والـــذي تمكـــن خالله 
مـــن دخـــول التاريـــخ عبـــر الفـــوز بالمركـــز 
وتعزيـــز  العالـــم  لبطولـــة  والتأهـــل  األول 

اســـم المملكـــة فـــي البطولة التـــي حظيت 
بمشاركة كوكبة من أبرز الالعبين بمنطقة 

الشرق األوسط.
وأكـــد أن هـــذا اإلنجـــاز هـــو ثمـــرة لدعـــم 
اللجنة األولمبية البحرينية برئاســـة ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة واهتمامها 

بتكويـــن هـــذا المنتخب لتمثيـــل البحرين، 
مثمنا في الوقت ذاته متابعة األمين العام 
فـــارس الكوهجـــي، مؤكـــدا حرصـــه علـــى 
مواصلـــة التحضيـــر لبطولـــة العالم ســـعيا 
وراء تحقيـــق إنجاز جديـــد لرياضة أقوى 

رجل.

اللجنة األولمبية

اللجنة اإلعالمية

فرحة التتويج

منتخب أقوى رجل على منصة التتويج
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أعـــرب ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
عن سعادته باإلنجازات المتواصلة 
الهجـــن  رياضـــة  تحققهـــا  التـــي 
البحرينية في المحافل الخارجية 
فـــي  قياســـية  أرقـــام  وتســـجيلها 
مهرجان سمو ولي العهد السعودي 
لســـباقات الهجـــن ضمن األشـــواط 
النهائية للمهرجان وســـط مشاركة 

واسعة. 
وأشاد ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة بفـــوز “عنـــاد” و “الهوم” 
الشـــوطين  فـــي  األول  بالمركـــز 
الثاني والرابع بجدارة واستحقاق 
العهـــد  فـــي مهرجـــان ســـمو ولـــي 

السعودي.
النتائـــج  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
الـــذي  االهتمـــام  نتيجـــة  جـــاءت 
تحظى به هـــذه الرياضـــة العريقة 
المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  لـــدن  مـــن 

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة وحرص جاللته 
الدائم على ترسيخ القيم والتقاليد 

العربيـــة األصيلـــة عبـــر المحافظة 
علـــى رياضات الموروث الشـــعبي، 
واالهتمـــام الدائـــم والمســـاندة من 

ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

سلمان بن حمد آل خليفة. 
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأكـــد   
حمـــد آل خليفـــة أن رياضة الهجن 
البحرينيـــة ماضية نحـــو مزيد من 

االنجازات في ظل ما تتمتع به من 
إمكانات عالية تساهم في مواصلة 

حصد االنجازات الخارجية. 
 وحقـــق “عنـــاد” أســـرع زمـــن فـــي 
األشـــواط بزمـــن وقـــدره “6 دقائق 
و6 ثـــوان” فـــي الشـــوط الصباحي 

الثاني المخصص لفئة لقايا قعدان 
األول  بالمركـــز  ليتـــوج  مفتـــوح   -
بجدارة، فيما حقق “الهوم” المركز 
األول في الشوط الصباحي الرابع 
فـــي فئـــة لقايـــا قعـــدان - مفتـــوح 
بزمن وقدره )6 دقائق و13 ثانية(.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الهجن الهومالهجن عناد

مشيدا بتسجيلها أرقاما قياسية في مهرجان ولي العهد السعودي

ناصر بن حمد: سعداء بإنجازات الهجن البحرينية
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حسين مروم يتوج ببطولة ناشئي البليارد
خـــرج العب البليـــارد حيدر مروم 
منتصـــرًا من بيـــن أفضل الالعبين 
االتحـــاد  بطولـــة  بلقـــب  وُتـــوج 
والســـنوكر  للبليـــارد  البحرينـــي 
األولـــى  التصنيفيـــة  والدارتـــس 

للناشئين تحت 18 سنة.
وجاء ذلـــك بعد فـــوزه على أخيه 
حســـين مروم بـ 7 أشـــواط مقابل 
3 أشواط في المباراة النهائية في 

لقاء اتسم بالقوة والنّدية، وبذلك 
حاز حســـين مروم على الميدالية 
الفضية، فيما كانت البرونزية من 

نصيب عبدهللا عبدالنبي.
إن  مـــروم  حيـــدر  البطـــل  وقـــال 
الفـــوز باللقـــب يعـــود إلـــى الهدوء 
الضغوطـــات  مـــن  والتخلـــص 
والتركيـــز وتقليـــل األخطـــاء قدر 
اللعـــب  خـــالل  مـــن  الُمســـتطاع 

بأعصاب باردة واستغالل أخطاء 
حســـين فـــي كل مـــرة ُتتـــاح لـــي 
الفرصـــة. وأضـــاف: لـــم أتخلَّ عن 
ط فيهـــا إال نادرًا،  الفـــرص ولم أفرِّ
وســـارت األمـــور لصالحـــي غالبية 
أوقـــات المبـــاراة، وتوقعـــت الفوز 
بالمركـــز األول رغـــم أننـــي أواجه 
الُمصّنـــف الثانـــي علـــى البحريـــن، 

ولكن ليس بهذه النتيجة.

اللجنة اإلعالمية

حسين مروم



النجمة بطًل للسوبر البحريني لكرة اليد
بتألق حارسه عبدالحسين والمقابي وحبيب

الســـوبر  بـــكأس  النجمـــة  فريـــق  ُتـــوج 
البحرينـــي لكـــرة اليـــد إثـــر فـــوزه فـــي 
المبـــاراة النهائيـــة على نظيـــره األهلي 
بنتيجة )24/31(، التي جمعتهما مساء 
خليفـــة  مدينـــة  صالـــة  علـــى  االثنيـــن 
الرياضيـــة وســـط حضـــور جماهيـــري 

جيد العدد.
وأنهـــى األهلـــي الشـــوط األول متقدًما 
لصالحه بفارق هدف بنتيجة )13/14(، 
وبذلك حافظ النجمة على لقب السوبر 
في خزينته، ليكون صاحب القرار اآلن 
فـــي اختيار خـــوض الســـوبر البحريني 
البحرينـــي  الســـوبر  أو  اإلماراتـــي 
السعودي، فيما سيلعب األهلي السوبر 

المخالف للرهيب النجماوي.
إلـــى  الفـــوز  بهـــذا  النجمـــة  ويديـــن 
النجومية الكبيرة التي قدمها الحارس 
محمد عبدالحسين في تصدي الكرات 
خصوًصا بالشـــوط الثانـــي، وإلى القوة 
الضاربة فـــي الجانب الهجومي بقيادة 

أحمـــد المقابـــي ومحمد حبيـــب وبالل 
بشـــام واألخويـــن محمد وحســـن أبناء 
ميـــرزا، أمـــا األهلـــي وعلـــى الرغـــم من 
الشـــوط األول الـــذي تميـــز فيـــه وظفر 
بنتيجتـــه عبـــر قـــوة حراســـته لعبدهللا 
رضـــي ودفاعـــه وهجومه بعلـــي ميرزا 
الســـالطنة  وجاســـم  علـــي  ومحمـــود 
وصادق علـــي وعبدهللا علـــي، لم يجد 
الحلـــول فـــي النصـــف اآلخـــر مـــن عمر 
فـــي أخطـــاء كثيـــرة  المبـــاراة، ووقـــع 

جعلتـــه يتراجـــع فـــي مقاومـــة النجمة 
ويخرج خاسًرا.

وعقـــب اللقاء، ُتـــوج الرئيس التنفيذي 
للرياضـــة عبدالرحمـــن  العامـــة  للهيئـــة 
عسكر بجانب رئيس االتحاد البحريني 
لكرة اليد علي إســـحاقي ونائب رئيس 
االتحاد اآلســـيوي لكرة اليد بدر ذياب، 
األول  المركـــز  بـــكأس  النجمـــة  فريـــق 
والميداليـــات الذهبيـــة، وفريق األهلي 

بميداليات المركز الثاني.

النجمة بطال لكأس السوبر البحريني لكرة اليد

البحرين تحصد درجة “االمتياز” تنظيميا لبطولة آسيا للطائرة
أكـــد رئيس لجنة االحتكام باالســـتحقاق 
اآلسيوي ايميل جبور استحقاق البحرين 
درجـــة االمتيـــاز فـــي الجانـــب التنظيمي 
لبطولة آسيا لمنتخبات الشباب تحت 20 
عامًا في نســـختها 21 التي أسدل الستار 

عليها مساء االثنين.
 جـــاء ذلك خالل مراســـم توقيع التقرير 
اإلداري للبطولـــة الذي أقيم مســـاء أمس 
األول بالمركـــز اإلعالمـــي بصالـــة اتحـــاد 
اللعبـــة ضمـــن مجمـــع صاالت عيســـى بن 
راشـــد الرياضيـــة، حيث حصـــل االتحاد 
البحريني للكـــرة الطائرة درجة االمتياز، 
للبطولـــة  التنفيـــذي  المديـــر  بحضـــور 
فـــراس الحلواجـــي ونائب رئيـــس اتحاد 
اللعبـــة محمـــد الـــذوادي ومديـــر البطولة 
حبيـــب عبدهللا وبحضـــور كذلك أعضاء 

لجنة االحتـــكام واللجنـــة المنظمة العليا 
وأضـــاف  واإلعـــالم،  الصحافـــة  ورجـــال 
إيميل جبـــور أن االتحاد البحريني للكرة 
لجميـــع  التســـهيالت  كل  قـــدم  الطائـــرة 
المشـــاركين وااللتزم بجميع اشـــتراطات 
ليـــس  للعبـــة، وهـــذا  االتحـــاد اآلســـيوي 
بغريـــب علـــى البحرين التـــي تمكنت من 
اســـتضافة العديـــد مـــن البطـــوالت علـــى 
جميع المســـتويات وبمشاركة منتخبنات 
أكثـــر مـــن العدد الحالي، مشـــددًا على أن 
البحريـــن وفقـــت في حســـن االســـتقبال 

والضيافة للجميع دون استثناء.
وتابـــع قولـــه إن الحصـــول علـــى درجـــة 
االمتيـــاز فـــي الجانـــب التنظيمـــي جـــاء 
لعدة أسباب منها تجهيز صالتي البطولة 
والتجهيـــزات  المســـتويات  أعلـــى  علـــى 

بجانب صاالت التدريب وفنادق البطولة 
والمواصالت واألمور المتعلقة بالتغذية، 
إضافـــة للتميـــز فـــي التغطيـــة اإلعالمية 
المقـــروءة  الصحافـــة  مســـتوى  علـــى 
وشـــبكات التواصل االجتماعي، وأوضح 
أن التقريـــر لـــم يتطـــرق لـــكل من فحص 
المنشـــطات وعقـــد مؤتمـــرات صحافيـــة 
بعـــد كل مواجهـــة وذلك لعـــدم اعتمادية 
ذلـــك مـــن قبـــل االتحـــاد اآلســـيوي على 

مستوى بطوالت الفئات العمرية. 
من جانبـــه ثمن المدير التنفيذي للبطولة 
فراس الحلواجي ثقة االتحاد اآلســـيوي 
البحريـــن  قـــدرة  فـــي  الطائـــرة  للكـــرة 
التنظيمية لمثل هذه األحداث الرياضية 
الكبـــرى، مقدمـــًا جزيـــل شـــكره وتقديره 
لرئيس لجنة االحتكام إيميل جبور وكل 

أعضـــاء لجنة االحتـــكام علـــى جهودهم 
الجبـــارة التي بذلوها خالل مدة البطولة 
تميـــز  فـــي  ســـاهمت دون شـــك  والتـــي 
البحرين تنظيميًا وللنســـخة الثانية على 
التوالـــي، وأضـــاف أن حصـــول االتحـــاد 
البحرينـــي علـــى درجـــة “االمتيـــاز” فـــي 
الجانـــب التنظيمي دليل كبير على قدرة 

وكفـــاءة الكـــوادر البحرينية في مختلف 
جهودهـــم  فبفضـــل  العاملـــة،  اللجـــان 
وتضحياتهـــم أثبتنا للجميـــع أن البحرين 
جاهـــزة الســـتضافة أي حـــدث رياضـــي 

سواًء كان آسيويًا أو عالميًا.
وتابـــع الحلواجي قائـــالً إن جميع اللجان 
العاملة قامت بـــاألدوار المناطة بها على 
اإلشـــادة دون  أكمـــل وجهـــة وتســـتحق 
شـــك وأن شـــهادته فيهم مجروحة وهذا 
مـــا لمســـناه مـــن المنتخبـــات المشـــاركة، 
مشـــيدًا في الوقت نفســـه بـــإدارة حبيب 
محمـــد عبـــدهللا لشـــؤون البطولـــة حيث 
تحمـــل العـــبء األكبـــر مـــن أجـــل ضمان 
ســـير عملية التنظيم على الوجه األكمل؛ 
ولهذا يســـتحق الشـــكر والتقدير وعظيم 

االمتنان.

اتحاد كرة الطائرة

الحلواجي يشيد 
بجهود حبيب 

محمد وأعضاء 
اللجان العاملة

أثناء توقيع اعتمادية حصول البحرين على درجة االمتياز في التنظيم

Sports@albiladpress.com15
الثالثاء 30 أغسطس 2022 - 3 صفر 1444 - العدد 5068

لــم يظهــر العــب منتخبنــا الوطنــي الســابق ومهاجــم نــادي المنامة المتألــق مهدي 
عبدالجبار في مقابلة من هذا النوع قط. فهو قليل الظهور اإلعالمي وتصريحاته 
المرئيــة تعــد علــى عــدد األصابــع. إنــه باختصــار شــخصية تفضــل أن تكــون فــي 
المستطيل األخضر لتربك المدافعين والحراس، وتحتفل مع زمالئها في الملعب 

ة. كلما سنحت له فرصة هزَّ الشباك العصيَّ

لقد ظهـــر مهدي عبدالجبـــار في برنامج 
“صافـــرة” ليفضـــي ما في قلبـــه، وما في 
قلبـــه كثير جـــدًا، لكـــن “كربـــاج” أخالقه 
الوقـــت،  طـــوال  العاليـــة ظـــل يالحقـــه 
وفّضل أن يتجرع الشاي مع الملح، على 
أن يضايـــق بكالمـــه أحـــد، وهـــذا قانون 
البرنامـــج، إن لـــم تجـــب علـــى األســـئلة 
فعليك أن تختار وسيلة تفضح صمتك. 
ففـــي برنامج “صافـــرة” حتى الصمت له 

ثمن!

تســـتضيف  عندمـــا  أنـــك  والحقيقـــة 
شـــخصية “خلوقـــة” مثـــل هـــذا الالعب، 
ال تملـــك أن تقســـو عليه بأســـئلة صعبة، 
فهـــو وديـــع وهـــادئ، وليـــس مـــن النوع 
بمشـــاعر  يهتـــم  ال  الـــذي  المشـــاكس 
اآلخريـــن، فقـــد انهـــار ذات يـــوم ألنه لم 
يسعد الناس، وظل طوال سنة متقوقع 
فـــي حزنه، فقط، ألنه ســـجل عن طريق 
الخطـــأ في مرمى المنتخـــب، وذلك في 

نصف نهائي خليجي 23 بالكويت!

وفاجأنـــا فـــي محضـــر اعترافاتـــه خالل 
البرنامج، أن هذه الحادثة كانت أصعب 
موقـــف في حياته، واحتـــاج إلى ترميم 
معنـــوي مـــن شـــخصيات كثيـــرة حتـــى 
يشـــفى مـــن ألمـــه. لقـــد ظـــل 12 شـــهرًا، 
يحمـــل فـــي قلبـــه الحـــزن واأللـــم علـــى 
ضيـــاع فرصة التأهـــل للمبـــاراة النهائية 
فـــي كأس الخليـــج، رغـــم أنـــه ليس من 
المضمـــون بعـــد التأهـــل إحـــراز الـــكأس 
التـــي رق قلبهـــا على منتخـــب البحرين 
واستقرت في خزائنه بعد خمسين سنة 

من الجفاء.
واعتـــرف مهـــدي عبدالجبـــار أنـــه بقـــدر 
الـــذي حققـــه  بالتتويـــج  فـــرح  الحـــزن، 
المنتخب في بطولة غرب آســـيا 2019، 
وبعدها في كأس الخليج في قطر، لكنه 

راقب المشـــهد من بعيد، فلم يكن حينها 
في تشكيلة األحمر، وهو اآلن ليس في 
التشـــكيلة رغـــم أنه هداف الـــدوري في 
النســـخة األخيرة وبفـــارق 7 أهداف عن 

أقرب منافسيه.

وأمـــا عن أحالمـــه التي تحملهـــا أجنحة 
المعلـــوم  مـــن  فليـــس  ملونـــة،  فراشـــة 
بالتتويـــج  يحلـــم  فهـــو  تتحقـــق،  متـــى 
مـــع المنتخـــب فـــي بطولـــة أرادهـــا أكثر 
مـــن غيـــره ليعوض مـــا فاتـــه، لكن حظه 

العاثـــر وقلـــة خبرته آنذاك لم يســـاعداه 
على تحمل مســـؤولية كبيـــرة جدًا على 
أي مهاجم يحمل آمال شـــعب متعطش 

أللقاب طال انتظارها.
ولعل االنتظار الطويل هو سيد الموقف، 
بل هو سيد المواقف في عالم الساحرة 
المســـتديرة التي كثيرًا ما توقف نجومًا 
فـــي محطـــات لـــم ُيِعْرهـــا قطـــار الزمـــن 
االهتمـــام، وانتهـــى رصيدهـــم الرياضي 
وهـــم ينتظـــرون، كانـــت هذه جـــزءًا من 
الحكايـــة التـــي ســـردتها الحلقـــة األولى 
من برنامج “صافرة” في موسمه الثاني، 
والـــذي بـــّث يوم الســـبت الماضـــي على 
قناة “البالد” فـــي اليوتيوب” في تجربة 
فريدة من نوعها على مستوى الصحافة 

المحلية في عالم اإلنتاج المرئي.

مهدي عبدالجبار

أحالم هداف الدوري تحملها أجنحة فراشة

هذا ما سجله مهدي عبدالجبار في محضر اعترافاته لـ“صافرة”
أحمد كريم

الخسارة الثانية لمنتخبنا بتصفيات مونديال السلة
تعرض منتخبنا الوطني األول 
لكـــرة الســـلة للخســـارة الثانية 
في التصفيـــات النهائية لكأس 

العالم.
الصيـــن  أمـــام  ذلـــك  وجـــاء 
بنتيجـــة )67/80( فـــي المباراة 
التـــي جمعتهمـــا بكازاخســـتان 
مـــن   F المجموعـــة  لحســـاب 

الجولة الثانية. وجاءت نتائج 
كاآلتـــي:  األربعـــة  األشـــواط 
 17/22 الصيـــن،   11/25(
الصيـــن،   13/20 البحريـــن، 
وتعتبـــر  البحريـــن(.   18/21
الثانيـــة  هـــي  الخســـارة  هـــذه 
علـــى التوالـــي لمنتخبنـــا بعدما 
بالخســـارة  مشـــواره  اســـتهل 

المبـــاراة  فـــي  اســـتراليا  أمـــام 
التـــي أقيمت على صالة مدينة 

خليفة الرياضية.
وبرز في صفـــوف منتخبنا كل 
من مصطفى حسين بتسجيله 
)24 نقطـــة(، أحمد الدرازي )10 

نقاط(، محمد أمير )9 نقاط(. 
هـــذه  منافســـات  وتســـتكمل 

التصفيـــات فـــي شـــهر نوفمبـــر 
يستســـضيف  حينمـــا  المقبـــل 
منتخبنا نظيره اليابان يوم 11 
نوفمبـــر، وبعدها يلتقي الصين 
يغـــادر  ثـــم  نوفمبـــر،   14 يـــوم 
 23 يـــوم  اســـتراليا  لمواجهـــة 
فبرايـــر 2023، وأخيـــًرا يواجه 

اليابان يوم 26 فبراير.

سبورت

لقاء منتخبنا والصين
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بيروت - وكاالت

أعلنت ســـفيرة لبنان الســـابقة لدى األردن 
نيتهـــا  اإلثنيـــن  أمـــس  شـــمعون  تريســـي 
الرئاســـية  االنتخابـــات  ســـباق  دخـــول 
اللبنانية المقررة بعد شـــهرين، في ترشـــح 
نـــادر المرأة في بلد ُتحدد فيه التســـويات 

بين القوى السياسية رئيس البالد.
وتنتهـــي واليـــة الرئيـــس الحالـــي ميشـــال 
عـــون فـــي نهايـــة أكتوبـــر، ويرجـــح عـــدم 
إجرائها فـــي موعدها بســـبب عمق األزمة 
السياســـية واالنقسامات في البالد، وعدم 
اتفـــاق القـــوى السياســـية التقليديـــة على 
اســـم الرئيـــس المقبـــل. ولـــم تتمكـــن هذه 
القـــوى حتـــى اآلن مـــن تشـــكيل حكومـــة 
جديدة إثر االنتخابات النيابية التي جرت 

في مايو الماضي.

صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  شـــمعون  وقالـــت 
“جئـــت ألكرس نفســـي لخدمتكـــم، خدمة 
لبنـــان، ألعلن لشـــعبي وممثليه وهم نواب 
األمة، عن ترشـــحي لالنتخابات الرئاســـية 

اللبنانية القادمة”.
وأضافـــت أن ترشـــحها يقـــوم علـــى “رؤية 
تعطـــي  أن  قـــادرة  للجمهوريـــة  جديـــدة 
حلوال للمشـــاكل االقتصادية واالجتماعية 
عبئهـــا  تحـــت  يـــرزح  التـــي  والسياســـية 

الوطن”.
وتولت شـــمعون منصب سفيرة لبنان في 
األردن لــــ 3 ســـنوات قبل أن تســـتقيل في 
أغســـطس 2020 بعد انفجـــار مرفأ بيروت 
المـــروع، الـــذي ُحملـــت الطبقة السياســـية 

مسؤوليته جراء اإلهمال والتقصير.

نعومة دبلوماسية في السباق إلى رئاسة لبنان

طهران ـ وكاالت

بعد مرور ســـنة على تســـلمه الرئاســـة، 
شدد الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي 
في مؤتمر صحافي عقده أمس االثنين 
علـــى أهميـــة رفـــع العقوبـــات الغربيـــة 
المفروضـــة علـــى بـــالده، وحـــل كافـــة 
قضايـــا الضمانـــات التي طلبتهـــا إيران 
خـــالل المفاوضـــات النوويـــة من أجل 

النـــووي  إلـــى االتفـــاق  العـــودة 
الموقع العام 2015.

كمـــا حـــذر أن أي خارطة 
طريـــق الســـتعادة اتفاق 
مـــع  النـــووي  طهـــران 

يجـــب  العالميـــة  القـــوى 
المفتشـــين  إنهـــاء  تشـــمل  أن 

الدولييـــن لتحقيقاتهم حول جزيئات 
عثـــر  التـــي  االصطناعيـــة  اليورانيـــوم 
عليهـــا في مواقع لم يتـــم اإلعالن عنها 

في البالد.
إلـــى ذلـــك، اعتبـــر أن التقنيـــة النوويـــة 

“حـــق مســـّلم به لبـــالده”، مؤكـــدا أنه ال 
يمكـــن ألحد منـــع طهران منـــه. وتوعد 
إســـرائيل “بالدمـــار، قائـــاًل “قـــد ال يبقى 
مـــن إســـرائيل شـــيء إذا قامـــت بـــأي 

خطوة متهورة ضد بالدنا”.
كمـــا رأى أن تـــل أبيـــب ال تريد حصول 
بالده على التقنية النووية، لكنه أردف 

أن “ طهران حصلت عليها”.
بعـــد  التصريحـــات  تلـــك  تأتـــي 
المفاوضـــات  دخلـــت  أن 
انطلقـــت  التـــي  النوويـــة 
العـــام  بأبريـــل  فيينـــا  فـــي 
الماضـــي)2021( آخـــر مراحلها، 
بعـــد أن قـــدم االتحـــاد األوروبي الذي 
ينســـق تلـــك المحادثات غير المباشـــرة 
مـــع واشـــنطن، مطلـــع الشـــهر الجـــاري 
)أغســـطس 2022( نًصـــا نهائًيـــا إلعـــادة 
العمـــل باالتفـــاق النـــووي الموقـــع العام 

.2015

رئيسي: ال عودة لالتفاق النووي إذا استمر تحقيق المفتشين
إسالم أباد ـ أ ف ب

المناخـــي  التغيـــر  وزيـــرة  قالـــت 
إن  رحمـــن،  شـــيري  الباكســـتانية 
ثلث باكســـتان أصبح غارقا تحت 
الماء نتيجـــة للفيضانات الناجمة 
موســـمية  أمطـــار  هطـــول  عـــن 

قياسية.
عـــن  بـــرس”  “فرانـــس  ونقلـــت 

االثنيـــن،  أمـــس  الوزيـــرة، 
“أصبحـــت  البـــالد  أن 

كبيرا،  محيطا واحدا 
ال توجـــد أرض جافة 

لضخ الماء منها”.
وأكـــدت وزيـــرة التغيـــر 

المناخي فـــي الوقت الذي 
تكافـــح فيـــه البـــالد الفيضانـــات 

مليـــون   33 علـــى  أثـــرت  التـــي 
شخص، أن باكستان في أزمة “ال 

يمكن تصور أبعادها”.
وفي وقت ســـابق مـــن أمس، قال 

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز 
الموســـمية  األمطـــار  إن  شـــريف، 
فيضانـــات  فـــي  تســـببت  التـــي 
“غيـــر  البـــالد  أنحـــاء  فـــي  هائلـــة 
مسبوقة خالل السنوات الثالثين 

األخيرة”.
مـــن  المالييـــن  عشـــرات  يواجـــه 
األشـــخاص في أنحاء باكســـتان 
موســـمية  فيضانـــات  أســـوأ 
خالل عقد، والتي تســـببت 
في جرف عدد ال يحصى 
وتدميـــر  المنـــازل  مـــن 
األراضـــي الزراعية الحيوية، 
بينما يهدد النهر الرئيسي في البالد 
بانفجـــار ضفافـــه. وتعتبـــر األمطـــار 
الموســـمية الســـنوية ضروريـــة لري 
البحيـــرات  وتجديـــد  المحاصيـــل 
والســـدود عبر شـــبه القارة الهندية، 

ولكنها قد تؤدي أيضا إلى الدمار.

وزيرة المناخ: ثلث باكستان أصبح تحت الماء
الخرطوم ـ وكاالت

فيما ال تزال األزمة السياسية مستمرة 
رئيـــس  نائـــب  جـــدد  الســـودان،  فـــي 
مجلس الســـيادة، محمد حمـــدان دقلو 
)حميدتي(، التزام المؤسســـة العسكرية 
بتـــرك أمـــر الحكـــم للمدنييـــن والتفـــرغ 
التام ألداء المهـــام الوطنية المنصوص 

عليها في الدستور والقانون.
وأعلـــن حميدتـــي، أمـــس االثنين، 

اســـتعداد المكـــون العســـكري 
لعقد لقـــاءات تشـــاورية مع 
الجهـــود  حـــول  األطـــراف، 
الحـــوار  النطـــالق  المبذولـــة 

الســـوداني، مـــن أجـــل تحقيق 
مســـار  يكمـــل  وطنـــي  توافـــق 

االنتقال والتحول الديمقراطي وصوالً 
النتخابات بنهاية الفترة االنتقالية.

كمـــا أكد حرص المكون العســـكري على 
تحقيق تطلعات الشعب السوداني في 
األمن واالســـتقرار، من خـــالل التعاون 

مـــع األطراف لتذليل أي مصاعب تعيق 
دعم التحول واالنتقال الديمقراطي.

والقـــوى  الثـــورة  قـــوى  جميـــع  ودعـــا 
الوطنيـــة، لإلســـراع فـــي التوصـــل إلى 
حلول عاجلة تؤدي لتكوين مؤسســـات 

وهياكل الحكم االنتقالي المدني.
فـــي  األمميـــة  البعثـــة  أن  يذكـــر 
الســـودان كانت قـــد أطلقت قبل 
أشـــهر عـــدة مبـــادرة مـــن أجل 
كافـــة  بيـــن  حـــوار  إطـــالق 
الســـودانيين،  األفرقـــاء 
المكونيـــن  الســـيما 
المدنـــي والعســـكري إال أنهـــا 
لـــم تفـــض إلـــى نتيجـــة، فـــي ظـــل 
تمســـك المدنيين السيما قوى الحرية 
والتغييـــر بتســـليم الحكم إلـــى المكون 
المدني، وتشكيل حكومة مدنية ترعى 
الفترة االنتقالية ريثما تجرى انتخابات 

في البالد.

حميدتي: مستعدون للتشاور مع الجميع النطالق الحوار

حظر تجول شامل في العراق

الصدر يعتزل السياسة وأنصاره يقتحمون القصر الجمهوري
أعلـــن الزعيم الديني مقتـــدى الصدر 
النهائـــي”  “االعتـــزال  االثنيـــن  أمـــس 
للعمل السياســـي، وسرعان ما أعلنت 
الســـلطات العراقية عـــن فرض حظر 
تجـــول شـــامل فـــي العراق وإرســـال 
المنطقـــة  إلـــى  عســـكرية  تعزيـــزات 
مؤيديـــن  اقتحـــام  مـــع  الخضـــراء، 
الجمهـــوري  القصـــر  مبنـــى  للصـــدر 
وأيضـــا  الحكومـــي  القصـــر  ومبنـــى 
مبنـــى محافظة ذي فـــار، فيما أحرق 
المتظاهرون اإلطارات في الشـــوارع 
مشـــددة.  أمنيـــة  إجـــراءات  وســـط 
وعلـــى اثر ذلك وجـــه رئيس حكومة 
تصريف األعمـــال مصطفى الكاظمي 

بتعليق جلسات مجلس الوزراء.
وعمد مســـلحون من الحشد الشعبي 
الحـــي،  الرصـــاص  إطـــالق  إلـــى 
مـــا  المتظاهريـــن،  مـــع  واالشـــتباك 
أدى إلـــى ســـقوط قتلـــى، وعشـــرات 
الجرحى، بحســـب مـــا أفـــادت وكالة 

رويترز.
أفادت مصادر بإصابة 85 متظاهرًا و 
12 قتيال بعد إطالق الرصاص الحي 
مـــن قبـــل عناصـــر الحشـــد، والقنابـــل 
الدخانيـــة أيضـــا، فيما اشـــتبك بعض 
مؤيدي الصدر مع المسلحين. كذلك، 
عمدت عناصر مجهولة إلى االعتداء 
علـــى مراســـلي وســـائل اإلعـــالم في 

الموقع.
وجاءت تلك التطورات بعدما أوضح 
الصدر فـــي تغريدة على حســـابه في 
تويتر، أمس االثنين، أنه قرر االعتزال 
المؤسســـات  كافـــة  وغلـــق  نهائيـــًا، 
الخاصة بتياره عدا المرقد والمتحف 
وهيئة التراث. كما لمح إلى أن حياته 
قـــد تكـــون مهـــددة بســـبب مشـــروعه 
اإلصالحي، مطالبًا أنصاره بالدعاء له 

في حال مات أو ُقتل”.
االنتخابـــات  منـــذ  العـــراق  ويشـــهد   
أكتوبـــر  فـــي  األخيـــرة  التشـــريعية 
2021، شـــلال سياســـيا كامـــال بســـبب 

األحـــزاب  بيـــن  المفاوضـــات  فشـــل 
الرئيســـة فـــي التوصـــل إلـــى اتفـــاق 
الـــوزراء  لرئاســـة  مرشـــح  لتســـمية 

خصوصا.
ويطالـــب الصـــدر الـــذي يعتصم آالف 
مـــن أنصـــاره منذ قرابة الشـــهر داخل 
مبنـــى البرلمان وحوله، بحل البرلمان 
وإجـــراء انتخابات تشـــريعية مبكرة 
مـــن أجـــل الســـير بالبالد علـــى طريق 

اإلصالح.
وقـــال الصدر في تغريدتـــه “كنت قد 
قـــررت عـــدم التدخـــل فـــي الشـــؤون 
االعتـــزال  أعلـــن  واآلن  السياســـية، 
النهائـــي، وغلق كافة المؤسســـات، إال 
المرقد الشـــريف والمتحف الشريف، 
وهيئـــة تـــراث آل الصـــدر”. وأضـــاف 
أن “الـــكل فـــي ِحل منـــي، وإن مت أو 

قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء”.
وقال الصدر أيضا “إنني لم أّدِع يوًما 
العصمة أو االجتهاد وال حتى القيادة 
وإنما آمر بالمعروف وناه عن المنكر”.
أقـــوم  أن  إال  أردت  “مـــا  وأوضـــح 

االعوجـــاج الـــذي كان الســـبب األكبر 
فيـــه هو القوى السياســـية الشـــيعية، 
باعتبارهـــا األغلبيـــة، وما أردت إال أن 
أقربهـــم إلـــى شـــعبهم، وأن يشـــعروا 
بمعاناته”. وبعد تغريدة الصدر بقليل، 
أعلنـــت قيـــادة العمليـــات المشـــتركة 
فـــي بيـــان حظـــر التجـــوال الشـــامل 
فـــي بغداد ويشـــمل جميـــع المركبات 

والمواطنين.
 واقتحم العشـــرات من أنصار الصدر 
القصـــر الجمهـــوري فـــي بغـــداد، وفق 
مصدر أمني، وقـــال إن أنصار الصدر 
“دخلوا إلى القصر الجمهوري” الواقع 
المحصنـــة  الخضـــراء  المنطقـــة  فـــي 

التي ُأغلقت مداخلها.
الصـــدر  أنصـــار  مـــن  اآلالف  وكان   
يتوّجهون نحو هذا القصر المخصص 
للمناســـبات والمختلـــف عـــن القصـــر 
الرئاسي حيث المقر الرسمي لرئيس 
الجمهوريـــة. والســـبت، اقترح الصدر 
فـــي مبـــادرة جديـــدة، تنحـــي جميـــع 
األحزاب السياسية لوضع حد لألزمة 

في العراق. ويدعو الصدر لـ “إصالح” 
أوضاع العراق من أعلى هرم السلطة 
إلـــى أســـفله وإنهـــاء “الفســـاد” الـــذي 

تعاني منه مؤسسات البالد.
ومنـــذ يوليـــو، ارتفعـــت حـــدة التوتر 
بيـــن الصـــدر وخصومـــه فـــي “اإلطار 
سياســـي  تحالـــف  وهـــو  التنســـيقي” 

يضم فصائل موالية إليران.
وفيما يتمسك أنصار الصدر بمواصلة 
البرلمـــان،  مبنـــى  عنـــد  االعتصـــام 
اعتصم أنصار اإلطار التنسيقي على 
طريـــق رئيس يؤدي إلى أحد مداخل 

المنطقة الخضراء.

إيران توصي

اإليرانيـــة  الداخليـــة  وزارة  أوصـــت 
المواطنين بعدم زيـــارة العراق حتى 
إشعار آخر، فيما طلبت السفارة عدم 
زيـــارة عـــدد مـــن المدن، علـــى خلفية 
بغـــداد  فـــي  االحتجاجـــات  تصاعـــد 

والجنوب. 

بغداد - وكاالت
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طرابلس ـ وكاالت

دعـــا المجلـــس الرئاســـي الليبي جميـــع األطراف السياســـية إلى 
تحمـــل مســـؤولياتهم من أجـــل اســـتقرار ليبيا، وتجنيـــب البالد 

أتون أي حرب محتملة.
وأكـــد المجلـــس الرئاســـي الليبـــي الســـير بخطـــوات ثابتـــة نحو 
االســـتقرار والمصالحـــة الوطنيـــة، مشـــددا علـــى عـــدم التفريط 
فيما تحقق من مكتسبات على صعيد إنهاء االنقسام السياسي 
وتوحيد مؤسســـات البالد. وتبادل رئيســـا الحكومتين في ليبيا 
عبدالحميـــد الدبيبـــة وفتحـــي باشـــاغا االتهامـــات بــــ “العدوان” 
و”اإلجـــرام” مـــع انتهاء اشـــتباكات بيـــن المجموعات المســـلحة 
الموالية للطرفين في العاصمة الليبية أســـفرت عن ســـقوط 32 

قتيال و159 جريحا حسب حصيلة رسمية.
وقـــال الدبيبـــة فـــي كلمـــة متلفـــزة إن “من شـــنوا العـــدوان على 
طرابلـــس رضـــوا بـــأن يكونـــوا مطيـــة ألجنـــدات دوليـــة ال تريد 
االســـتقرار لليبيـــا”. ومضـــى قائـــال “فشـــل مشـــروع الحكومـــة 
الفاقـــدة  التمديـــد ألجســـامهم  يرفـــض  الشـــعب  ألن  الموازيـــة 

للشرعية” في إشارة لحكومة باشاغا والبرلمان.
مـــن جانبـــه، حّمـــل فتحـــي باشـــاغا الدبيبـــة بالمســـؤولية عـــن 
االشتباكات في طرابلس. وقال باشاغا في بيان “حالة الفوضى 
األمنيـــة فـــي طرابلـــس أحدثتهـــا مجموعـــات إجراميـــة خارجة 

عـــن القانـــون تأتمـــر بأمـــر زعيمهـــا الدبيبة الـــذي انتهـــت واليته 
وشـــرعيته”. وأشـــار إلى أن “الدماء التي سفكت واألموال التي 
نهبت” يتحمل مسؤوليتها الدبيبة والعصابات المسلحة الداعمة 
له. وأصدر االدعاء العســـكري في طرابلس وفق رســـالة نشرتها 
وســـائل إعـــالم محليـــة مذكرات اعتقـــال ومنع من الســـفر بحق 
عدد من المسؤولين بينهم باشاغا على خلفية االشتباكات التي 
شـــهدتها طرابلس. كمـــا أصدر الدبيبة تعليمـــات تقضي بالقبض 

على كل عسكري أو مدني تورط في االشتباكات.

اشتباك كالمي واتهامات بالعدوان بين الدبيبة وباشاغا

الرئاسي الليبي يدعو إلى تجنيب البالد أتون الحرب

جانب من آثار الدمار جراء القتال في طرابلس

موسكو ـ وكاالت

نقلـــت وكالـــة اإلعالم الروســـية لألنباء عن مســـؤولين قولهم 
أمـــس االثنيـــن إن ضربة صاروخية أوكرانيـــة أحدثت فجوة 
في ســـقف مســـتودع للوقود فـــي محطة زابوريجيـــا للطاقة 

النووية.
وذكرت الوكالة نقال عن المســـؤولين أن مســـتويات اإلشـــعاع 
فـــي محطـــة الطاقـــة النووية طبيعيـــة، والوضـــع هناك تحت 
الســـيطرة. وتنفي كييف وموسكو اســـتهداف محطة الطاقة 
النوويـــة، وهـــي األكبر في أوروبـــا، وتبادلتـــا االتهامات حول 
المســـؤولية عـــن حـــوادث قصـــف فـــي محيطها. وفـــي وقت 
سابق من أمس االثنين، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم 
إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية “كانت تحاول مهاجمة محطة 
زابوريجيـــا النووية”، فيما دعا الكرملين المجتمع الدولي إلى 
“الضغـــط علـــى أوكرانيـــا” مـــن أجل خفـــض التوتر العســـكري 
عنـــد المحطة، متهما كييف بـ”تعريض أوروبا للخطر”. وقالت 
وزارة الدفـــاع حســـبما نقلـــت وكاالت أنبـــاء روســـية، إنه “تم 
إسقاط الطائرة المسيرة بالقرب من حاوية النفايات النووية 
بالمنشـــأة”، الفتة إلى أنه “لم تقع أضرار جســـيمة ومستويات 
اإلشـــعاع طبيعيـــة”. وذكـــرت وكالـــة “تـــاس” لألنبـــاء نقال عن 
مسؤول عينته روسيا في شرق أوكرانيا، أمس، أن السلطات 

ستضمن ســـالمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية القادمة 
إلـــى محطـــة زابوريجيا للطاقـــة النووية. ووفـــق الوكالة فإن 
الســـلطات المدعومة من روســـيا في المنطقة لم يتم إبالغها 
بتفاصيـــل الزيـــارة. وفـــي ذات الســـياق، أكد وزيـــر الخارجية 
األوكرانـــي دميتـــرو كوليبـــا، االثنيـــن، أن المهمة التـــي تبدأها 
الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا للطاقة 
النوويـــة هـــي “األصعب فـــي تاريـــخ” الوكالة بســـبب المعارك 

التي تدور على مقربة من الموقع.

تعهد روسي بضمان سالمة بعثة وكالة الطاقة الذرية للمحطة

ضربة أوكرانية تصيب مستودع وقود في زابوريجيا

محطة زابوريجيا األكبر في أوروبا

حريق في عبارة تقل مئات 
األشخاص قبالة السويد

جرت عملية إنقاذ واسعة النطاق، أمس االثنين، 
قبالة السواحل السويدية حيث اندلع حريق على 
متن عبارة مخصصة للسيارات تقل 300 شخص، 

وفق ما أعلنت السلطات البحرية.
وقال المتحدث باسم اإلدارة البحرية السويدية، 
ركن  منصة  على  حريق  “هناك  فرانسين  يوهان 
السيارات”. وأضاف المصدر أن 3 مروحيات و7 
إخــاء  وبـــدأت عملية  المكان  إلــى  ُأرســلــت  سفن 
العبارة. ولم ُتسجل أي إصابات حتى الساعة ولم 
ُيعرف سبب الحريق بعد، بحسب “فرانس برس”.

وقالت متحدثة أخرى باسم اإلدارة البحرية، ليزا 
ميورنينغ، إن “الحريق تحت السيطرة”.

ستوكهولم ـ أ ف ب

أنصار الصدر يقتحمون القصر الجمهوري
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ترأســـت وزيرة الســـياحة رئيســـة 
البحريـــن  هيئـــة  إدارة  مجلـــس 
فاطمـــة  والمعـــارض،  للســـياحة 
الصيرفـــي اجتمـــاع مجلـــس إدارة 
هيئة البحرين للسياحة والمعارض 

للربع الثاني من العام الجاري.
بحـــث  االجتمـــاع  خـــال  وجـــرى 
المشروعات والفعاليات السياحية 
القادمـــة فـــي إطـــار جهـــود الهيئة 
األهـــداف  تحقيـــق  إلـــى  الراميـــة 
الطموحة الستراتيجية السياحية 
مســـاهمة  وزيـــادة   ،2022-2026
الناتـــج  فـــي  الســـياحي  القطـــاع 
المحلي اإلجمالي للمملكة، وتنويع 
مصادر االقتصـــاد الوطني، وخلق 

فرص العمل للمواطنين.
ونوهـــت بمـــا تبذلـــه كـــوادر هيئـــة 
البحرين للســـياحة والمعارض من 
جهـــود نوعيـــة مـــن أجـــل االرتقاء 
األهـــداف  وتحقيـــق  بالعمـــل 
المنشـــودة، مشـــيرًة إلـــى ضـــرورة 
ممكنـــة  فاعليـــة  بأقصـــى  العمـــل 
خـــال المرحلـــة القادمـــة من أجل 
عـــودة  مـــن  االســـتفادة  تعظيـــم 
النشـــاط الســـياحي فـــي البحريـــن 
وتقديـــم  تدريجيـــًا،  والمنطقـــة 
المزيـــد مـــن الفعاليات الســـياحية 
الجاذبـــة  المبتكـــرة  والترفيهيـــة 
والدولييـــن  الخليجييـــن  للســـياح 
الخـــاص،  القطـــاع  مـــع  بالتعـــاون 
والترويج لمملكة البحرين كوجهة 

سياحية رائدة في المنطقة.
الســـياحة  وزيـــرة  واســـتمعت 
شـــرح  إلـــى  المجلـــس  وأعضـــاء 
الرئيـــس  قائـــدي  د.ناصـــر  مـــن 
التنفيذي لهيئة البحرين للســـياحة 

والمعارض حول مجمل مؤشـــرات 
خـــال  الســـياحي  القطـــاع  أداء 
الفترة الماضية، وخطط التسويق 
والترويـــج للقطـــاع، والتســـهيات 
المقدمـــة لمختلـــف المتعاملين مع 
الهيئـــة، إضافـــة إلـــى شـــرح حـــول 
ســـير العمل في مشـــروعات البنية 
التحتيـــة الســـياحية التـــي تنفذها 
البحريـــن  “مركـــز  مثـــل  الهيئـــة 
مـــن  وعـــدد  للمعـــارض”  العالمـــي 

سواحل المملكة.
وصـــول  أن  إلـــى  قائـــدي  وأشـــار 
نســـبة تعافـــي القطـــاع الســـياحي 
إلـــى 82 % مقارنـــة بفتـــرة ما قبل 
الجائحة، يبشـــر بحاضر ومستقبل 
أكثـــر ازدهارا لهـــذا القطاع، ويرفع 
وزارة  كـــوادر  مســـؤولية  مـــن 
السياحة وهيئة البحرين للسياحة 
والمعـــارض مـــن أجـــل مزيـــد مـــن 
االرتقـــاء بالقطـــاع الســـياحي في 
مملكة البحرين بمختلف مكوناته، 
وبالشـــراكة مـــع منشـــآت القطـــاع 

السياحي الخاص.
كما اســـتعرض قائدي سبل تفعيل 
آليات الترويج لمختلف الفعاليات 
القطـــاع  منشـــآت  تقيمهـــا  التـــي 
الســـياحي الخـــاص فـــي البحرين 
العاقـــات  شـــبكة  خـــال  مـــن 
الواســـعة للهيئة، بما في ذلك أكثر 
مـــن 75 اتفاقيـــة ســـياحية حـــول 
العالم. جنبا إلـــى جنب مع إضافة 
القطـــاع  ضمـــن  جديـــدة  فئـــات 
السياحي بما فيها سياحة الشباب 
وســـياحة  العاجيـــة  والســـياحة 
العائليـــة  الشـــركات  متاحـــف 

والصناعية.

المزيد من الفعاليات الترفيهية المبتكرة 
للسياح الخليجيين بالتعاون مع “الخاص”

“Beyon Connect” تنال شهادات اآليزو بأمن المعلومات وحماية البيانات
لتطبيقها أفضل المعايير في عملياتها

 ”Beyon Connect“ أعلنـــت شـــركة
عـــن حصولهـــا علـــى شـــهادتّي آيـــزو 
المعلومـــات  أمـــن  إلدارة   27001
أمـــن  إدارة  ألنظمـــة   27018 و 
المعلومـــات. ويتـــم اعتمـــاد معاييـــر 
حـــول  و27018   27001 اآليـــزو 
العالـــم كمؤشـــر علـــى توافـــق جميع 
المتطلبات مع أفضل ممارسات أمن 
المعلومات، مما يعكس جهود شركة 
تطبيـــق  فـــي   ”Beyon Connect“

أفضل المعايير في عملياتها. 
ومع حصول شـــهادات اآليزو، تؤكد 
بأنـــه  للزبائـــن   ”Beyon Connect“
تـــم تطبيق ضوابط أمـــن المعلومات 
حمايـــة  مســـتوى  مـــن  تزيـــد  التـــي 
المخزنـــة  الشـــخصية  البيانـــات 
والبيانـــات المعالجـــة في الســـحابة، 
باإلضافـــة إلـــى وضع األنظمـــة التي 
بياناتهـــم  وســـامة  ســـرية  تضمـــن 
ألقصـــى درجة ضمـــن جميع الحلول 

والخدمات المقدمة.
 27001 آيـــزو  شـــهادة  وُتمكـــن 
المؤسســـات مـــن إدارة أمن األصول 
مثـــل المعلومات الماليـــة، أو الملكية 
الفكريـــة، أو معلومات الموظفين أو 
تلـــك المعلومـــات المفوضـــة من قبل 
أطـــراف ثالثـــة. وبمـــا أن معلومـــات 
التعريف الشـــخصية )PII( تعد هدف 
لعمليات القرصنة، فإن شـــهادة آيزو 
27018 تســـاعد مـــزودي الخدمـــات 
Be- “والتطبيقـــات الســـحابية مثـــل 

yon Connect” على وضع الضوابط 
التـــي تحمي المعلومات الشـــخصية 

في السحابة. 

 ،”Beyon Connect“ وتركـــز شـــركة
التي تم تدشـــينها في شهر يناير من 
العـــام 2022، علـــى تقديـــم تقنيـــات 
إمكانـــات  ذات  ومبتكـــرة  جديـــدة 
للبرمجيـــات  ومنصـــات  عاليـــة، 
متقدمـــة  وحلـــول  الخدميـــة، 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات للقطاعيـــن 
العـــام والخـــاص في منطقة الشـــرق 
كمـــا  إفريقيـــا.  وشـــمال  األوســـط 
الرائـــدة:  الشـــركة حلولهـــا  طرحـــت 
“OneBox” لتوفيـــر صنـــدوق بريـــد 
رقمي آمن وحلول اتصاالت وحلول 
“OneID” للهويـــة الرقمية كجزء من 
الجهـــود اإلســـتراتيجية المتماشـــية 

مـــع رؤية مملكـــة البحرين لاقتصاد 
الرقمي.

وتعليقـــًا علـــى هـــذا اإلنجـــاز، صـــّرح 
د.سوشـــان بانيرجـــي مســـؤول أمن 
شـــركة  فـــي  العالميـــة  المعلومـــات 
“إن  بقولـــه:   ”Beyon Connect“
يتركـــزان  البيانـــات  وحمايـــة  أمـــن 
فـــي قمـــة أولوياتنـــا ضمـــن كل مـــا 
Beyon Con- “نقـــوم بـــه. نحن فـــي 

nect”، نـــدرك أهميـــة البيانات ونعلم 
أن حمايـــة البيانـــات جـــزء مهـــم من 
عاقتنا المبنية على الثقة مع زبائننا 

وشركائنا”.
وأضـــاف: “يأتي حصولنـــا على هذه 

الشـــهادات فـــي وقت مثالـــي، وذلك 
الهتمام المســـتهلكين والمؤسســـات 
باألمن السيبراني واخذ االحتياطات 
الازمـــة لمواجهـــة أيـــة مخاطـــر في 
هـــذا الخصوص. لذا؛ فإننا سنســـتمر 
فـــي تلبيـــة هـــذه المعاييـــر لخدمـــة 
زبائننا بشـــكل أفضـــل، حيث تمنحنا 
التنافســـية  الميـــزة  الشـــهادة  هـــذه 
الازمة في السوق لتقديم منتجاتنا 
وخدماتنـــا المبتكـــرة وفقـــًا لمعاييـــر 

األمن المعترف بها دوليًا”.
ومـــن جانبه، قال بـــن كينج الرئيس 
Be- بشـــركة  للعمليـــات  “التنفيـــذي 

yon Connect”: “إن حصولنـــا علـــى 
و27018   27001 اآليـــزو  شـــهادتي 
خـــال فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة جـــدًا 
يعكـــس  كونـــه  كبيـــرًا  إنجـــازًا  يعـــد 
جهود الفريـــق المركزة نحو تضمين 
اإلرشـــادات والبروتوكـــوالت اآلمنة 
ضمن منتجاتنا وخدماتنا من جميع 

النواحي”.
وأضـــاف: “ُيعـــّد هـــذا إنجـــازًا مهمـــًا 
 ،”Beyon Connect“ إضافيًا لشركة
حيث ســـنبقى ملتزمين باالســـتثمار 
فـــي إدارة أمن المعلومـــات وحماية 
البيانـــات وذلـــك لمواكبـــة تطـــورات 
بأمـــن  المتعلقـــة  األمنيـــة  المخاطـــر 
المعلومات. كما نتطلع للحصول على 
شـــهادات مـــن مؤسســـات المقاييس 
والمعاييـــر األوروبية الرائدة التالية: 
المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت 
والجمعيـــة  والاســـلكية  الســـلكية 
األوروبية للمقاييس في المســـتقبل 

القريب”.

درة  شـــركة  أعلنـــت 
البحريـــن عن توقيع 
بينها  مذكرة تفاهـــم 
وبين شـــركة شـــبكة 
البحريـــن “بـــي نت”، 
لضـــم باقي شـــبكات 
االتصـــاالت األرضية 
درة  بمنتجـــع 
البحرين إلى شـــبكة 
ع  البحرين. حيث وقَّ
مـــن:  كلٌّ  االتفاقيـــة 
التنفيـــذي  الرئيـــس 
لدرة البحرين ياســـر 
والرئيس  الحمـــادي، 

التنفيذي لشركة شبكة البحرين “بي نت” أحمد جابرالدوسري.
وثّمـــن ياســـر الحمـــادي التعـــاون الكبير المقـــدم من شـــركة “بي نت” لتوصيـــل خدمات 
االتصـــاالت األرضيـــة بالمنتجـــع، ومتابعتها الحثيثـــة لكل ما يطرأ على الشـــبكة، والتي 
تم تجهيزها منذ األيام األولى للمشـــروع وتســـليمها لشركة “بي نت”، وأن درة البحرين 
ك الفلل السكنية والمستفيدين اآلخرين بالمنتجع،  ولضمان توفير أفضل الخدمات لُماَّ
تحرص دائمًا على إشراك الجهات الحكومية والخاصة الستام وإدارة خدمات البنية 
التحتيـــة بالمنتجـــع ومتابعـــة صيانتهـــا، وذلـــك لما تتمتع بـــه هذه الجهات مـــن خبرات 
طويلة كل في مجالها، متطلعًا إلى أن يسهم هذا التعاون في تحقيق ما تطمح له درة 

البحرين من بناء بنية اتصاالت متقدمة وذكية وفق أعلى المعايير التقنية.
كمـــا صـــرح أحمد الدوســـري بأن هذا التعـــاون جاء بناء علـــى الخطة الوطنيـــة الرابعة 
والخامســـة لاتصـــاالت والتي ستســـهم في تحقيق مهمـــة “بي نت” بأن تكـــون المزود 
الوطني الوحيد لشبكة االتصاالت القائمة على األلياف البصرية والذي ُيمكِّن المشغلين 

المرخصين في مملكة البحرين من توفيرخدمات اتصاالت للقاطنين بالمنتجع.

“درة البحرين” تضم شبكات االتصاالت األرضية لـ“بي نت”

شملت “BIBF” و“إنجاز” و“الفنتك” و“إيميك” و“مدى” وأكاديمية المسعفين

“البحرين الوطني” يتعاون مع جهات تدريبية 
”e-Evolve“و ”Evolve“ لدعم برامجه الصيفية

دخـــل بنـــك البحريـــن الوطنـــي )NBB( في شـــراكات 
تعاونيـــة مـــع مجموعة مـــن أبرز مؤسســـات ومعاهد 
التدريـــب داخل المملكة لتوفير الدعم الازم ألحدث 
 .”e-Evolve”و ”Evolve“ برامجه التدريبية الصيفية
وكخطـــوة مبدئية، وقـــع البنك اتفاقيـــات مع كل من 
 )BIBF( معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
للتكنولوجيـــا  البحريـــن  وخليـــج  البحريـــن  وإنجـــاز 
الماليـــة ومعهـــد “إيميـــك” للتدريـــب وشـــركة مـــدى 
عملـــت  حيـــث  المســـعفين،  وأكاديميـــة  للترجمـــة 
هـــذه الجهـــات علـــى تقديم الدعـــم التدريبـــي الازم 
طـــوال فتـــرة البرنامـــج الممتدة خال شـــهري يوليو 

وأغسطس 2022.
وأعدت جميـــع المعاهد التدريبية المشـــاركة برنامج 
مصمم بعنايـــة لتلبية احتياجات الطلبة المشـــاركين 
فـــي كل مـــن برنامـــج “Evolve” و”e-Evolve” بهدف 
تقديم دورات تدريبية متنوعة، وتزويد المشـــاركين 
بكافة المعارف واألدوات الازمة. وعقدت الجلسات 
التدريبيـــة التابعـــة لبرنامـــج “e-Evolve” افتراضًيـــا 
علـــى منصـــة التدريـــب االفتراضيـــة التابعـــة للبنـــك، 
 ”Evolve“ لبرنامـــج  التابعـــة  التدريبيـــة  والجلســـات 
فـــي المقر الرئيســـي لبنـــك البحريـــن الوطنـــي، بينما 
عقد معهـــد البحرين للدراســـات المصرفيـــة والمالية 

جلساته في مقر المعهد.
وعلقت رئيس تنفيذي للموارد البشـــرية واالستدامة 
فـــي مجموعة بنك البحريـــن الوطني، دانة بو حجي 
بقولهـــا: “نعتـــز بتمكننـــا مـــن عقد شـــراكات مـــع عدد 
المرموقـــة  التدريبيـــة  والمعاهـــد  المؤسســـات  مـــن 
فـــي المملكـــة، وذلك عبـــر طرحنا لبرامجنـــا الصيفية 
“Evolve” و”e-Evolve” الـــذي نهـــدف مـــن خالهمـــا 
لخلـــق جيـــٍل واعد مـــن الشـــباب البحرينـــي المتميز. 
وتماشـــًيا مـــع دورنـــا ضمـــن فريـــق البحريـــن، نتطلع 
فـــي بنك البحريـــن الوطني لمواصلة إثـــراء األجيال 
الوطنيـــة المســـتقبلية، وذلـــك حرًصـــا منـــا لتأهيـــل 
وصقـــل الكفـــاءات البحرينيـــة وتزويدهـــا بالخبرات 
الازمـــة مـــن أجل تأســـيس جيل من رواد مســـتقبل 

القطاع المصرفي والمالي في المملكة.”  
مـــن جهتـــه، صـــرح د.أحمد الشـــيخ مدير عـــام معهد 
 :)BIBF( والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
“نفخـــر بتعاوننـــا مع بنك البحريـــن الوطني الذي يعد 
مـــن أعرق المؤسســـات الماليـــة الرائدة فـــي المملكة. 
ونحـــن ســـعداء بأن هـــذه الفرصة أتاحـــت لنا فرصة 
تقديم مجموعة من الدورات المصرفية والمالية في 
ســـبيل خلق جيل صاعد من الطلبة المتميزين. وإنما 
نطمح من خال هذه الشـــراكة للمساهمة بدورنا في 
تحقيـــق أهـــداف التنميـــة االقتصاديـــة الوطنية عبر 

تأهيل وصقل الكفاءات المحلية.”
وتعليًقـــا على البرنامج، قالت ســـوزي الزيرة الرئيس 
التنفيذي للعمليات فـــي خليج البحرين للتكنولوجيا 
 ”Evolve“ برنامـــج  فـــي  مشـــاركتنا  “تأتـــي  الماليـــة: 
ضمـــن إطار أهدافنـــا وتطلعاتنا المتمثلـــة في تطوير 

الكفـــاءات الشـــبابية، وتزويدهم بالفـــرص التدريبية 
لتعزيـــز معرفتهـــم بآليات العمل وصقـــل مهاراتهم، ال 
سيما في مجال التكنولوجيا المالية الذي يعد ركيزة 

أساسية لنمو المجتمعات”. 
وصـــرح مـــن جانـــب آخر عبـــد العزيـــز القصيـــر نائب 
رئيـــس فريـــق أكاديميـــة المســـعفين: “يعد اكتشـــاف 
المواهـــب المحليـــة المتميـــزة عنصـــًرا أساســـًيا لدفع 
عجلة التنمية الوطنية؛ وال يمكن أن يتم ذلك إال عبر 
احتضـــان هذه الكفـــاءات وصقـــل مهاراتهم وتطوير 
مفاهيمهـــم. ونحـــن مـــن جهتنـــا نأمـــل أن نكـــون قـــد 
أســـهمنا من خـــال مشـــاركتنا في هـــذه البرامج في 
تعزيـــز وتنويـــع مهـــارات الجيل الناشـــئ فـــي مجال 
اإلسعافات األولية، بما يضمن استفادتهم ونجاحهم 

على مستوى مختلف المسارات الوظيفية”. 
وتعليًقـــا علـــى هـــذه الشـــراكة، صـــرح أحمـــد مطـــر 
مديـــر العمليـــات في معهد إيميك” للتدريب: “يســـرنا 
التعـــاون مـــع بنـــك البحريـــن الوطنـــي، عبـــر تقديـــم 
الدعـــم لبرنامجـــه التدريبـــي الصيفي الجديـــد. وإنما 
تعكـــس مشـــاركتنا في هـــذه المبـــادرة حرصنـــا على 
المســـاهمة بدورنا في المجتمع المحلي، وإيماننا بأن 
الشـــباب البحرينـــي هـــم عمـــاد الوطن وبســـواعدهم 
تتحقـــق التطلعات الوطنية، متمثلـــة بأهداف الرؤية 

االقتصادية 2030”. 
وقالـــت هناء ســـرواني المديـــر التنفيذي لـــدى إنجاز 
e-”و  ”Evolve“ برنامـــج  مـــن  كل  “يأتـــي  البحريـــن: 

Evolve” بالتوافق مع توجهاتنا نحو تمكين الشـــباب 
شـــأنها  مـــن  التـــي  بالمـــوارد  البحرينـــي وتزويدهـــم 
تطويـــر كفاءاتهم وصقل إمكاناتهـــم. وهذا ما جعلنا 
نســـعد بالعمـــل جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع بنـــك البحريـــن 
الوطني لتقديم ورشـــة عمل معسكر االبتكار التابعة 
لمؤسســـتنا خصيًصـــا لهذه البرامـــج الصيفية. ونأمل 
من خال تقديمنا ورشة العمل أن ننجح في توسيع 
آفاق الطلبة خارج الفصل الدراسي، ومنحهم فرصة 
استكشاف قطاع األعمال المصرفية والمالية بصفته 

عالًما ديناميكًيا سريع التغير”. 
وعلـــق مـــن جهته مهدي صالـــح النعيمي مـــدرب لغة 
اإلشـــارة والترجمـــة فـــي شـــركة مـــدى: “مـــن دواعي 
سرورنا أن نتعاون مع بنك البحرين الوطني لتدريب 
 ”e-Evolve“ و ”Evolve“ المشـــاركين ضمن برنامجي
علـــى مهـــارات لغة اإلشـــارة. ولطالما تمثلـــت أهدافنا 
الرئيســـية فـــي نشـــر المعرفـــة ألكبـــر عـــدد ممكن من 
األفراد في المجتمع، ونحن على يقين بأن مشاركتنا 
ضمن هذه المبادرة ستســـهم في تحقيق هذا الهدف 

عبر إحداث تأثير إيجابي في حياة الطلبة.”
التزامـــه  بعـــزم  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  ويواصـــل 
باالســـتثمار فـــي احتضـــان األجيـــال الشـــابة وتنمية 
مهاراتهـــم، ويســـعى بجهـــود حثيثـــة لتطوير وصقل 
الكفـــاءات المحلية. ويطمح بذلك لخلق جيل صاعد 
متمكـــن مـــن ريـــادة القطـــاع واالرتقاء به إلـــى أعلى 

المستويات.
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تنافســـت 5 شركات في جلسة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس علـــى 
مناقصـــة لشـــركة البحرين لالســـتثمار 
العقاري )إدامه( لتوفير تمويل مشروع 
عقـــاري في منطقـــة ســـترة الصناعية، 
البحريـــن  لبنـــك  عطـــاء  أقـــل  وكان 
والكويـــت بقيمة 2.1 مليون دينار، في 

حين بلغ أكبرها 3 ماليين دينار.
تطويـــر  فـــي  إدامـــة  شـــركة  وتعتـــزم 
مســـتودعين يغطيـــان مســـاحة تقارب 
8 آالف متر مربع داخل منطقة ســـترة 
إلـــى  التطويـــر  ويهـــدف  الصناعيـــة. 
االســـتفادة مـــن الطلـــب المتزايـــد على 
مساحات التخزين، إضافة إلى تطوير 
األراضي الشاغرة داخل قطعة األرض، 
وتسعى الشـــركة للحصول على عرض 
لتمويل إنشاء هذا المشروع، مع مقدم 

العطاء الفائز.

تحديث المصفاة

كما تنافســـت 3 شـــركات على مناقصة 
لشـــركة نفـــط البحريـــن )بابكو( لشـــراء 
مركبتيـــن للتدخـــل الســـريع )RIV( مـــن 
أجـــل برنامـــج تحديـــث مصفـــاة بابكو 
لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان   ،)BMP(
الجزيـــرة للخدمـــات الصناعيـــة بقيمة 
191.4 ألـــف دينار، في حين بلغ أكبرها 

قرابة 339.8 ألف دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصة، فـــإن مركبة 
مركبـــة  هـــي   )RIV( الســـريع  التدخـــل 
لتعظيـــم  مصممـــة  مدمجـــة  إطفـــاء 
قـــدرات الهجوم األولي مع قدرة فائقة 
علـــى المنـــاورة والوصول الســـريع إلى 
مـــكان الحادث وســـهولة المنـــاورة في 
األماكـــن الضيقـــة ولديها القـــدرة على 
التعامـــل مع الحرائـــق وأنواع الطوارئ 
األخـــرى فـــي المراحل األوليـــة وحتى 
إذا  أكبـــر  وصـــول وحـــدات اســـتجابة 
لـــزم األمـــر يمكـــن تجهيز هـــذه األنواع 
من المركبات بقدرات أساســـية وفعالة 
يمكـــن  واإلنقـــاذ  الحرائـــق  لمكافحـــة 
اســـتخدامها فـــي األماكـــن المحصورة 
واإلنقـــاذ من عمليات االرتفاع ويمكنها 
التعامل مع أي ســـيناريو محتمل أثناء 
التشـــغيل المســـبق والتكليـــف بأي من 
مواقـــع برنامج تحديـــث مصفاة بابكو 

.)BMP(

صيانة شاملة لمدرستين

وتـــم إجمـــاالً فتـــح 8 مناقصـــات تابعة 
 47 بإجمالـــي  حكوميـــة  جهـــات   7 لــــ 
عطـــاء، في حين تم تعليق 3 عطاءات 
تابعة لمناقصة مجلس الشـــورى. وبلغ 
إجمالـــي قيمة العطاءات المقدمة نحو 

3.1 مليون دينار.
لـــوزارة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 

شـــبكات  لتنظيـــف  أولهمـــا  األشـــغال، 
المجاري ومصارف المياه في مختلف 
مناطـــق مملكة البحرين لمدة ســـنتين، 
حيث ســـيتم تنظيف خطوط شـــبكتي 
الصـــرف الصحـــي وميـــاه األمطـــار عن 
طريق توفيـــر صهاريج الضغط العالي 
الكبيرة والصغيرة، تنافســـت عليها 13 
شـــركة وكان أقل عطاء لشركة ترانس 
جلوبـــال للمقاوالت بنحـــو 110.8 ألف 
دينـــار، والثانيـــة إلبـــرام عقـــد لمـــدة 6 
أشـــهر لتنفيذ أعمال الصيانة الشـــاملة 
لمدرســـة الرفـــاع الشـــرقي االبتدائيـــة 

العربـــي  الخليـــج  ومدرســـة  للبنـــات 
االبتدائيـــة للبنـــات تنافســـت عليهـــا 6 
شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء لمؤسســـة 
دادابـــاي للمقـــاوالت بنحـــو 334.7 ألف 
دينـــار، فـــي حيـــن بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 
493.7 ألـــف دينار، ويشـــمل المشـــروع 
المدنيـــة  الصيانـــة  أعمـــال  تنفيـــذ 
واإلنشـــائية مثـــل الصباغـــة الداخليـــة 
التشـــققات  وصيانـــة  والخارجيـــة 
وإصالح األسقف واألرضيات وإصالح 
أو استبدال األبواب والنوافذ وتجديد 
دورات الميـــاه. إضافـــة إلـــى األعمـــال 

الميكانيكية مثل تطوير شبكات المياه 
واســـتبدال خزانـــات الميـــاه واألعمال 
الكهربائيـــة مثـــل إعـــادة تأهيـــل غرفة 
الكهربـــاء واســـتبدال لوحـــات التوزيع 
الكهربائيـــة والمصابيـــح وغيرهـــا مـــن 

األعمال.

إعادة تصميم مكاتب

لمجلـــس  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
وتصميـــم  توزيـــع  إلعـــادة  الشـــورى 
المكاتـــب اإلداريـــة تنافســـت عليهـــا 7 
شـــركات تم تعليـــق 3 عطـــاءات وكان 

أقـــل عطـــاء لشـــركة معصومـــة جعفـــر 
مرهـــون بنحـــو 36.8 ألـــف دينـــار، فـــي 
حين بلغ أكبرها قرابة 90.8 ألف دينار.

وفتح مجلس المناقصات والمزايدات 
المركزيـــة  المخـــازن  إلدارة  مناقصـــة 
بهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء لشـــراء لوائح 
شـــركتان  عليهـــا  تنافســـت  كهربائيـــة، 
الخليـــج  لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان 
للتطويـــر التجـــاري بنحـــو 263.2 ألـــف 
دينار، في حين بلغ العطاء اآلخر قرابة 
362.5 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لديوان 
لتزويـــد  واإلداريـــة  الماليـــة  الرقابـــة 

المعلومـــات  مركـــز  خـــوادم  وتركيـــب 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات، وكان أقل 
للحاســـبات  البحريـــن  لشـــركة  عطـــاء 
اآلليـــة بنحو 58.3 ألف دينار، في حين 

بلغ أكبرها قرابة 70 ألف دينار.
وفتح المجلس مناقصة لهيئة البحرين 
للســـياحة والمعارض لجائـــزة البحرين 
 8 عليهـــا  تنافســـت   2022 للســـياحة 
لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات، 
ترتيب للفعاليات والتســـويق بنحو 54 
ألـــف دينـــار في حين بلـــغ أكبرها قرابة 

145.7 ألف دينار.

إعادة توزيع وتصميم المكاتب اإلدارية لـ “الشورى” بـ 36.8 ألف دينار
2.1 مليون دينار لتمويل مشروع عقاري لـ “إدامة” في سترة الصناعية

ـــار شـــراء مركبتيـــن للتدخـــل الســـريع لتحديـــث مصفـــاة “بابكـــو” بــــ 191.4 ألـــف دين
110.8 ألـــــــف ديــنـــــــــار لتـنـظـيــــــف شبــكــــات المجــــــاري ومصــارف الميـــاه
ـــار ـــف دين ـــي بــــ 334.7 أل ـــج العرب ـــة شـــاملة لمدرســـتي الرفـــاع الشـــرقي والخلي صيان

58.3 ألـــف دينـــار لتزويـــد وتركيـــب خـــوادم مركـــز المعلومـــات لديـــون الرقابـــة الماليـــة
“المخــــــازن المــركـــزيـــــة” تشتــري لــوائــح كهــربــائيــــــة بـ 362.5 ألــف دينـــار
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عقـــدت جمعية التكنولوجيـــا واألعمال بالتعاون مع 
شـــركة انفنـــت وير للـــذكاء االصطناعي جلســـة عن 
األمن السيبراني والحوكمة لنظام اإلنترنت الجديد 
Web 3.0، شـــارك فيها ممثلون عن عدة مؤسســـات 
وشـــركات مـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص بحضور 
الحكومييـــن  والمســـؤولين  التنفيذييـــن  المديريـــن 
والمختصيـــن والباحثيـــن فـــي شـــؤون التكنولوجيا 

واألعمال وعدد من طلبة الجامعات الوطنية.
وأقيمـــت الجلســـة فـــي قاعـــة المحاضـــرات بمبنـــى 
آركابيتـــا فـــي خليج البحريـــن، وحاضـــر فيها عضو 
الجمعيـــة والخبيـــر التقنـــي أميـــن التاجـــر الرئيـــس 

التنفيذي لشركة إنفنت وير للذكاء االصطناعي.
الصحيـــح  الفهـــم  تعميـــق  إلـــى  الجلســـة  وهدفـــت 
لألســـاليب التقنيـــة الحديثـــة المطبقـــة فـــي عصـــر 
اإلنترنـــت الجديد Web 3.0 وفهم الحوكمة واألمن 
 Web الســـيبراني المرتبط بها، وذلك نظرًا لما يمثله
3.0 مـــن كونـــه اإلصـــدار األحدث من شـــبكة الويب 
العالميـــة الـــذي يتمّيـــز بصفـــات المركزيـــة ترتبـــط 
بتقنيـــة سالســـل الكتـــل blockchain، فضـــالً عمـــا 
يشـــكله هذا اإلصدار من جعـــل اإلنترنت أكثر ذكاًء 
ويعالـــج المعلومات بذكاء يشـــبه اإلنســـان ويرتبط 
بأنظمة الذكاء االصطناعي التي يمكنها من تشغيل 

البرامج الذكية لمساعدة المستخدمين.
وفـــي بدايـــة الجلســـة، رّحب مشـــعل الحلـــو رئيس 
واألعمـــال  التكنولوجيـــا  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 

بالحضور المتمّيز لهذه الفعالية من شتى القطاعات، 
مشيدًا بحضور طلبة الجامعات الوطنية الملتحقين 
بتخصصات أمن المعلومـــات والتكنولوجيا المالية، 
وقـــال الحلـــو إن الجمعية ســـتطلق إســـتراتيجيتها 
الجديدة الشـــهر المقبل بمناســـبة مرور 10 ســـنوات 
على تأسيســـها والتي ســـتركز علـــى توحيد الجهود 

لجعل مملكة البحرين مركزًا رقميًا رائدًا. 
وذكـــر الحلـــو أن الجمعيـــة أصبحـــت منصـــة تقنيـــة 
وبيت خبرة تضم العديد من الخبراء المتخصصين 
في مجاالت التكنولوجيا واألعمال وســـتعكف على 
إقامـــة العديـــد مـــن الفعاليـــات لزيادة توعيـــة أفراد 
المجتمـــع بالتقنيـــات الحديثـــة وتوطيـــد المعرفـــة 
العلميـــة الصحيحـــة لـــدى المتخصصيـــن والعاملين 

فـــي القطاعات ذات الصلـــة. من جانبه، تناول عضو 
الجمعيـــة والخبيـــر التقنـــي أميـــن التاجـــر الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة إنفنت ويـــر للـــذكاء االصطناعي 
خالل الجلسة 3 محاور رئيسة هي األمن السيبراني 
لإلنترنـــت ومـــدى تحقق أنظمـــة الحمايـــة للتقنيات 
المســـتخدمة فـــي Web 3.0 وتأثيراتـــه على أنظمة 
وبرمجيـــات مؤسســـات وشـــركات القطـــاع الخاص 
ومنهـــا قطاع البنوك والمصـــارف. أما المحور الثاني 
فتناول موضـــوع الحوكمة ومـــدى مالءمة وتوافر 
التشـــريعات والضوابـــط القانونيـــة الالزمـــة لحماية 
أنظمـــة الشـــركات والمؤسســـات. فـــي حيـــن تنـــاول 
المحـــور الثالـــث طاقـــة االســـتيعاب وهـــل باإلمكان 
جعـــل اإلصـــدار الجديد من شـــبكة الويـــب العالمية 

Web 3.0 بدياًل للتقنيات المستخدمة حاليًا.
وأكـــد التاجر ضـــرورة الفهـــم الصحيـــح لحوكمة ما 
الرقيمـــة  العمـــالت  أو  المشـــفرة  بالعمـــالت  يعـــرف 
هـــذه  أن  إلـــى  مشـــيرًا  الكتـــل،  سالســـل  وتقنيـــة 
الموضوعـــات أصبحت تحتل أهمية بالغة لدى كثير 
مـــن أفراد المجتمع الذين انخرطوا في هذا المجال 

دون دراية تامة بعمل وحوكمة هذه األنظمة. 
وأشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن قطعـــت أشـــواطًا 
متقدمـــة علـــى مســـتوى المنطقة لحوكمـــة العمالت 
المشـــفرة أو الرقميـــة مـــن خـــالل مصـــرف البحرين 
التشـــريعات  تأميـــن  فـــي  نجـــح  الـــذي  المركـــزي 
والضوابـــط الالزمـــة لضمـــان اســـتقرار هـــذا القطاع 
والحـــد مـــن تأثيراتـــه الســـلبية علـــى المجتمع ككل 

واألفراد بشكل عام.
وقـــال التاجـــر إن مصـــرف البحريـــن المركزي أنشـــأ 
وحـــدة للتكنولوجيـــا الماليـــة واالبتـــكار تعمـــل على 
إجراء أبحاث حول ابتكارات القطاع المالي ووضع 
إســـتراتيجيات لالســـتفادة الفعالة من التكنولوجيا 
الناشئة في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، 
الفتـــًا إلـــى ضـــرورة أن يفهـــم جميـــع المتخصصين 
والعامليـــن في جميع القطاعـــات المالية أهمية هذه 
التحـــوالت وربطهـــا بالحوكمـــة واألمن الســـيبراني، 
مشـــيرًا إلى أهمية تبادل المعلومات بين مؤسسات 
وشـــركات القطـــاع الخـــاص لتكوين قاعـــدة بيانات 
مشـــتركة مـــن أجـــل االســـتفادة مـــن كل التجـــارب 

المطبقة في التكنولوجيا المالية.

تعميق الفهم الصحيح لألساليب التقنية الحديثة في عصر اإلنترنت الجديد
خالل جلسة لجمعية التكنولوجيا واألعمال

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصةاسم الجهة

وزارة األشغال

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنات 
6DADABHAI CONSTRUCTION334,727.03ومدرسة الخليج العربي االبتدائية للبنات

13TRANS GLOBAL CONTRACTING110,775.36تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

5Bank of Bahrain and Kuwait2,100,000توفير تمويل مشروع عقاري في منطقة سترة الصناعيةشركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامه(

2GULF TRADING DEVELOPMENT COMPANY263,162.74شراء لوائح كهربائيةالمخازن المركزية

58,289شركة البحرين للحاسبات اآللية3تزويد وتركيب خوادم مركز المعلوماتديوان الرقابة المالية واإلدارية

3Al-Jazeera Industrial Services191,400شراء مركبتين للتدخل السريع RIV من أجل BMPشركة نفط البحرين )بابكو(

8TARTEEB EVENTS AND MARKETING54,021جائزة البحرين للسياحة 2022هيئة البحرين للسياحة والمعارض

36,806معصومة جعفر مرهون7إعادة توزيع وتصميم المكاتب اإلداريةمجلس الشورى

ديوان الرقابة المالية واإلداريةهيئة الكهرباء والماء
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180 صاحب أعمال سجلوا لالستفادة من دورات “تجار البحرين”
قدَّمنا للحكومة 35 معياراً مهنياً العتمادها... القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ“الغرفة”:

الزميل حسن عبدالنبي محاورا السادة 

إعداد وتقديم: حسن عبدالنبي | تصوير فيديو وفوتوغرافي: بدر الحايكي 

أكــد القائــم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، د. عبدهللا بدر الســادة، أن 
“الغرفــة” ومــن خــالل إطالقها لبرنامج الشــراك المجتمعية وتحديدًا “جرب تشــتغل” إلى تعريف 
الشــباب علــى الفــرص المتوافــرة فــي المجــاالت المهنيــة وذات المــردود العالــي، خصوصــًا أن 
الكثير من الشــباب عازفون عن اإلقبال على التخصصات المهنية، بســبب التوجه نحو الوظائف 

المكتبية.
وأشار السادة خالل مشاركته في برنامج “البحرين في أرقام” بعنوان “أهمية التعليم المهني في 
رســم المســتقبل الوظيفي” والذي تبثه “البالد” مباشــرة من قاعة التداول في بورصة البحرين، 
إلــى أن المملكــة تزخــر بالمــدارس المهنية ومعهد البحريــن للتدريب ومركز ومعهد الشــيخ ناصر 
للتدريــب المهنــي، الفتــًا إلى أنه في الدول المتقدمة على ســبيل المثال يتم التركيز على التعليم 
المهنــي، ففــي ألمانيــا هنالــك تركيــز علــى التعليــم المــزدوج، حيــث إن الطالــب عندمــا يتجه إلى 
الدراسة في الكلية المهنية يحضر 3 أيام في الكلية ويومين في إحدى الشركات لتطبيق المهنة 
التــي يتعلمهــا فــي الكليــة، متابعًا: “وعندما يتخرج من الكلية يتــدرج في المهنة حتى يصبح في 
مستوى مهندس أو فني أول وهذه الوظيفة مردودها عاٍل، وهنا نعود إلى سجالت وزارة العمل 
فسنرى أن الذين يشغلون مثل هذه المهن هم من األجانب، نحن من خالل الشراكة المجتمعية 

ضمن برنامج “جرب تشتغل” نشجع البحرينيين على االنخراط في هذه الوظائف”.

ســنطلع الشــباب علــى الفــرص المهنيــة ذات المــردود العالي من خــال “جرِّب تشــتغل”

ب تشتغل” تهدف لتنشئة جيل من الشباب يمتلكون مهارات بمختلف المجاالت المهنية “جّرِ
وأكـــد الســـادة أن غرفة البحريـــن تعمل في 
إطـــار متناغـــم مـــع الجهـــات األخـــرى فـــي 
المملكة بهدف أن يكون العمل تكاملي، من 
خالل تقديم مرئياتها للحكومة، مشيرًا إلى 
أن البحرين تمتلك جامعات ومعاهد تدريب 
وإطـــار وطنـــي للمؤهـــالت وهيئـــة جـــودة 
التعليم، ولكننا نفتقد إلى المعايير المهنية، 
ومنذ عامين قدمنا مقترح للحكومة مكون 
مـــن 35 معيار مهني العتمادهـــا، بحيث إن 
الكهربائـــي أو النجار أو غيره ال بد أن يعمل 
فـــي الســـوق برخصـــة رســـمية خضـــع على 
إثرها إلى تدريـــب يمكنه من خاللها تقديم 

هذه الخدمات بجودة عالية.
ب تشـــتغل” عبـــارة  وقـــال إن مبـــادرة “جـــرِّ
عـــن برنامـــج تدريبـــي يســـتهدف الطلبـــة، 
وإن غرفـــة البحريـــن تهدف مـــن طرح هذا 
البرنامـــج إلـــى المســـاهمة في تنشـــئة جيل 
من الشـــباب يمتلكـــون العديد من المهارات 
والقـــدرات فـــي مختلـــف مجـــاالت العمـــل 
المهنية، باإلضافة إلى تســـليط الضوء على 
الفـــرص غير المســـتغلة والتـــي ُيجنى منها 

مردود عاٍل.
وبّيـــن أن هـــذه المبـــادرة تأتـــي فـــي إطـــار 
الشراكة المجتمعية التي تضم أيضًا برنامج 
تجار البحرين، وأن فكرة البرنامج الصيفي 
اســـتهداف  علـــى  تركـــز  تشـــتغل”  “جـــرب 
الشـــباب من الفئة العمرية بيـــن 14 إلى 18 
ســـنة من مختلـــف مناطق البحريـــن، وذلك 
لتدريبهـــم وتنمية توجهاتهـــم وطموحاتهم 
المهنيـــة مـــن خـــالل توفيـــر فـــرص تدريب 
لهـــم في إحدى الشـــركات الخاصة بأعضاء 
مجلس اإلدارة لمدة أســـبوعين، يقوم فيها 
الشـــاب بتجربـــة عمـــل مهنـــي يتطلـــع إلـــى 

ممارسته في المستقبل.
وأضاف الســـادة: “خالل 4 أيام من اإلعالن 
عـــن البرنامج تقدم أكثر مـــن 50 طالبًا، في 
الوقـــت الذي يســـتهدف البرنامج 12 طالبًا، 
واضطررنا إلغالق الباب لبدء فرز الطلبات 
بما يتوافق مع المعايير واالشتراطات التي 
يخضع لها البرنامج، خصوصًا أنها التجربة 
األولـــى لغرفـــة البحريـــن وتركـــز علـــى نوع 
معين من الوظائـــف التي نتطلع من خاللها 

أن يتعرف الطلبة وأولياء األمور عليها”.
ـــن أنـــه وفقـــًا لمـــا تمتلكـــه البحريـــن من  وبيَّ
خبـــرات ومـــا أجرينـــاه فـــي “الغرفـــة” مـــن 
دراســـات وبحوث، نعتقد أننا في البحرين 

جامعيـــة  تخصصـــات  لفتـــح  بحاجـــة 
بدرجة دبلوم مهني يحتاجها ســـوق 

العمل بصـــورة ضرورية، مبينًا أن 
الغرفـــة تســـعى وبالتعـــاون مع 

الجهات المختصة إلى وضع 
األطر والحلول المناســـبة 

لهـــذه المســـألة، كونهـــا 
ســـتفتح الكثيـــر من 

المهنية  الوظائـــف 
المـــردود  ذات 

أمـــام  العالـــي 
المواطنين 

لتـــي  ا و

الحاليـــة  الفتـــرة  فـــي  الســـوق  يحتاجهـــا 
ومستقبالً.

وأفـــاد: “لهذا نحن نركز فـــي مبادراتنا على 
أن تتميـــز بحصـــول األهالـــي علـــى فـــرص 
بيـــن  شـــراكة حقيقيـــة  وتحقيـــق  التنميـــة 
ومنظمـــات  الخـــاص  القطـــاع  مؤسســـات 
المجتمـــع المدني للمســـاهمة في ديمومتها، 
لتأثير ذلك المباشـــر واإليجابي في مسيرة 
المســـؤولية المجتمعيـــة واللحمـــة الوطنية 

التي تنشدها غرفة البحرين”.
وتابع: “وال ننسى أن مبادرة الغرفة تتوافق 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  توجيهات  مع 
لألعمال  الملك  جــاللــة  ممثل  خليفة،  آل 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  اإلنسانية 
والرياضة، والتي تحث على رعاية الشباب 
ــن خــالل  ــام بـــهـــم، مـ ــمـ ــتـ ــبــحــريــنــي واالهـ ال
تمكين  لجنة  وتشكيل  إلنــشــاء  التوجيه 

العام والخاص،  القطاعين  الشباب في 
ــــــي فـــرص  ــبـــحـــث فـ ــهــــدف الـ ــ ب

ــاث  ــعـ ــتـ الـــتـــدريـــب واالبـ
ــرقـــي الــوظــيــفــي  ــتـ والـ

بما يتناسب  للشباب 
مـــــــــع قــــــدراتــــــهــــــم 
وبما  وطموحاتهم، 
يــحــقــق الــمــصــلــحــة 

ــة،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ الـ
مع  ــتــنــســيــق  وال

مـــــؤســـــســـــات 
العام  القطاع 
والـــــــخـــــــاص 
إلنــــــــــــشــــــــــــاء 

المعنية  اللجان 
الشباب،  بتمكين 

وتحقيق 

ــاع آلرائـــهـــم  ــمـ ــتـ تــطــلــعــات الــشــبــاب واالسـ
ــم وفــــــق األطــــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــارهـ ــ ــكـ ــ وأفـ
السياسات  وتطوير  وتقييم  الصحيحة، 
في  الخاصة  الوطنية  واإلستراتيجيات 
إشراك  من  والتأكد  الشباب،  تمكين  مجال 
الشباب من ذوي الكفاءات ومستوى األداء 
لكل  المستمر  التطوير  عمليات  في  العالي 
العامة،  المصلحة  يحقق  بما  الــقــطــاعــات 
عالوة على تطوير وإبراز مواهب الشباب 
المؤسسي  التميز  تحقيق  فــي  يسهم  بما 
قاعدة  إنــشــاء  على  والعمل  واســتــدامــتــه، 
بتمكين  لكل ما يتعلق  معلومات تفصيلية 

الشباب في مملكة البحرين”.
وبــخــصــوص مـــشـــروع “تـــجـــار الــبــحــريــن”، 
األولــى  المرحلة  من  “انتهينا  الــســادة:  قــال 
 180 قرابة  منها  لالستفادة  سجل  والتي 
التدريبية  الـــدورات  ضمن  أعمال  صاحب 
المكثفة، حيث قدم لهم البرنامج 
األساسية  المهارات 
ألصحاب  الالزمة 
الــــمــــشــــروعــــات 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــصـ ــ الـ

والمتوسطة والراغبين بإطالق مشروعاتهم 
الخاصة، بهدف التقليل من المخاطر التي 
مشروعاتهم  بـــدايـــات  فــي  تــواجــهــهــم  قــد 
ومناقشة جميع جوانب العمليات التجارية 
تطوير  إلى  باإلضافة  مشروعاتهم،  لتنمية 
اإلســتــراتــيــجــيــات ومـــعـــرفـــة الــتــحــديــات 

والفرص لتعزيز النجاح”.
وفيمـــا يتعلـــق بإطـــالق مرحلـــة ثانيـــة من 
“تجـــار البحرين” قال: “نعم... هنالك مرحلة 
ثانيـــة مـــن “تجـــار البحريـــن” ســـنعلن عنهـــا 
الحقـــًا بعـــد تقييـــم المرحلة األولـــى، والتي 
تأتـــي بهدف االرتقاء بنمو جميع القطاعات 
قطـــاع  ســـيما  ال  المملكـــة  فـــي  التجاريـــة 
المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة، وتوفيـــر 
الدعم الـــالزم لتطوير المهـــارات وتزويدها 
بأفضـــل الممارســـات المطلوبـــة فـــي ســـوق 
العمـــل، والتي ســـتتعلق بالثـــورة الصناعية 

الرابعة”.
“)تجـــار  مـــن  األولـــى  المرحلـــة  أن  ـــن  وبيَّ
البحريـــن( تضمنـــت عددًا مـــن المحاضرات 
المتنوعـــة  العمليـــة  والـــورش  النظريـــة 
التـــي تناولـــت جوانـــب مهمـــة فـــي تأهيـــل 
وتدريـــب أصحـــاب المشـــروعات الصغيرة 
لـــرواد  التســـويق  وأبرزهـــا  والمتوســـطة، 
األعمال، االتجاهات الرقمية لرواد األعمال، 
التخطيـــط اإلســـتراتيجي وإدارة األعمال، 
التمكيـــن الذاتي، كيفية إنشـــاء خطة عمل 
لريـــادة األعمـــال  البيئـــي  النظـــام  ناجحـــة، 

والدعم، وكذلك التمويل لرواد األعمال”.
ضمـــن  يأتـــي  البحريـــن”  “تجـــار  إن  كمـــا 
اإلســـتراتيجية الموضوعـــة ضمن توجهات 
وأهـــداف مجلس اإلدارة للدورة 30، والتي 
ترمـــي إلى تعزيز مســـاهمة القطاع الخاص 
فـــي االقتصـــاد المحلي عبر دعـــم التجار 
البحرينييـــن والمؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة، باإلضافـــة إلـــى خلـــق 
قطاع خـــاص قوي قـــادر على توليد 

180 صاحب أعمال فرص العمل للمواطنين.
سجل بالمرحلة 

األولى من مشروع 
“تجار البحرين”

أكثر من 50 طالبًا 
تقدم لـ“جرِّب 

تشتغل” خالل 4 
أيام من إعالنه

إعالن المرحلة 
الثانية من “تجار 

البحرين” بعد تقييم 
المرحلة األولى

برنامج “جرِّب 
تشتغل” يستهدف 

12 طالبًا

باألرقام

35 معيارًا مهنيًا 
قدمته “الغرفة” 

إلى الحكومة 
العتمادها

الــعــمــل ســــوق  فـــي  ــب  ــ ــان ــ األج يــشــغــلــهــا  الـــعـــالـــي  الــــمــــردود  ذات  ــيــة  مــهــن فــــرص 
الرابعــة نتطلــع إلــى إطــاق مرحلــة ثانيــة مــن “تجــار البحريــن” تختــص بالثــورة الصناعيــة 
الكثيـــر مـــن الشـــباب عازفون عـــن اإلقبال على التخصصـــات المهنية لتوجههم نحـــو الوظائف المكتبية

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

 شاهد فيديو “^” 

عبر هذا الرابط



علي الفردان

@albiladpress @albiladpress

س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 503+973 17111432 +973 38491919+973 17111434 +973 32224492 / 36060113

+973 17111467385local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفجر: 03:56 - الظهر: 11:40 - العصر: 03:09  

المغرب: 06:00 - العشاء: 07:18

الملتقى الخليجي السادس يبحث التحوالت بالممارسات المحاسبية
تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة

تحـــت رعايـــة وزير الصناعـــة والتجارة زايد الزياني، تســـتضيف 
مملكـــة البحرين أعمال الملتقى الخليجي الســـادس للمحاســـبين 
والمدققين، وذلك في الفترة من 26 ولغاية 27 من شـــهر أكتوبر 
المقبـــل بفنـــدق الخليـــج للمؤتمـــرات، حيـــث ســـيناقش المؤتمـــر 
التحـــوالت فـــي المعاييـــر والممارســـات المحاســـبية والتدقيقية، 
وذلـــك بتنظيـــم من أكت ســـمارت الستشـــارات العالقـــات العامة 

وجمعية المحاسبين البحرينية.
وصـــرح األمين العام للملتقى فهد الشـــهابي بأن هنالك اتفاًقا 
على كبر حجم التأثيرات التي خلفتها “كورونا” على مجاالت 

العمل جميعًا، إيجابية كانت أم سلبية. 
ومهنتـــا المحاســـبة والتدقيق لم تكونـــا بمنأى عن تلك 
التأثيـــرات، حيث أصبحـــت األســـاليب التقليدية لجمع 
أدلـــة اإلثبـــات، مـــن خـــالل الحضـــور الشـــخصي لمواقع 

العمـــل غير عمليـــة، وربما غير مرغوبة أيضا، خاصـــة في ظل التطور 
التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، من خالل استخدام تطبيقات 
الذكاء االصطناعي والبلوك جين والبرامج اآللية في مجاالت العمل، 

ومنها المحاسبة والتدقيق.
وأضاف الشهابي أن الملتقى جاء لكي يساهم في إطالع المختصين 
فـــي هـــذا القطـــاع علـــى آخـــر المســـتجدات فيـــه، ومـــا هـــي ســـلبيات 
وإيجابيـــات الجائحـــة علـــى هـــذا القطاع الحيـــوي. حيث ســـيتضمن 
يومه األول 3 جلســـات عمل، وســـيكون عنوان الجلسة األولى “البيئة 

والمســـؤولية المجتمعية والحوكمة )ESG(”، بينما ســـيكون عنوان 
الجلســـة الثانيـــة “أفضـــل الممارســـات الحديثـــة فـــي المحاســـبة 

والتدقيـــق”، بينمـــا ســـتكون الجلســـة الثالثة عبارة عن جلســـة 
حواريـــة بعنوان “تحوالت المهنة قبـــل وبعد الجائحة.. ما لها 

وما عليها”. 

إلغاء استخدام المصنعة من “PVC” بنهاية 2026

عمومية الشركة الشهر المقبل النتخاب 7 أعضاء

“HSBC” البحرين يتحول إلى بطاقات الدفع البالستيكية المعاد تدويرها

13 متنافسا على عضوية مجلس إدارة “دلمون للدواجن”

أعلـــن بنك HSBC البحرين بأنه أحدث لشـــركات ضمن 
برنامـــج مجموعـــة HSBC العالمـــي التي تقـــوم بطرح 
بطاقـــات الدفع المســـتدامة وإلغاء اســـتخدام بطاقات 
البالســـتيكية المصنعة من مادة الــــ PVC بحلول نهاية 
عـــام 2026 واالنتقال إلى بطاقات rPVC البالســـتيكية 

المعاد تدويرها. 
ويعتبر البرنامج، الذي يرى اســـتخدام بطاقات الخصم 
واالئتمان وبطاقات الشركات من HSBC البالستيكية 
المســـتدامة المصنعـــة مـــن مـــادة الــــ rPVC، كجزء من 
اســـتراتيجية البنـــك لخفـــض انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد 

الكربـــون لعملياته وشـــبكة اإلمـــداد الخاصة به وتحقيـــق صافي انبعاثات 
كربونية صفرية بحلول عام 2030 أو قبل ذلك. 

وتأسيســـًا علـــى الحجم الحالـــي للبطاقات الصادرة عـــن HSBC في العام 

 rPVC 23 مليـــون بطاقـــة(، فإن االنتقال إلـــى بطاقات(
خفـــض  إلـــى  ســـيؤدي  تدويرهـــا  المعـــاد  البالســـتكية 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 161 طن سنويًا. 
كما ستســـهم فـــي التقليـــل مـــن النفايات البالســـتيكية 
ـــا ســـنويًا، مـــا يعـــادل وزن مـــا يزيـــد عن  بمقـــدار 73 طنًّ
40 ســـيارة. وقال علـــي خنجي، رئيـــس إدارة الثروات 
والخدمـــات المصرفية والخدمـــات المصرفية الخاصة 
العالميـــة لـــدى HSBC البحريـــن: “تأتـــي هـــذه الخطوة 
 HSBC ضمـــن الخطوات اإليجابية التـــي يتخذها بنك
البحرين من خالل توجه مجموعة HSBC نحو تحقيق 
هـــدف الحيـــاد الكربونـــي لعملياتنـــا بحلول عـــام 2030، إذ يلعـــب القطاع 
الخـــاص دورا محوريـــًا في خفـــض االنبعاثـــات الكربونية على المســـتوى 

العالمي ويتحتم علينا اتخاذ إجراءات اآلن لبناء مستقبل مستدام.

كشـــفت شـــركة دلمون للدواجن، وهي أكبر شـــركة مزودة للدجاج الطازج 
فـــي الســـوق المحليـــة، أمـــس )االثنيـــن(، عن أســـماء المرشـــحين لعضوية 

مجلس إدارة الشركة القادم، حيث تضم القائمة 13 منافًسا.
وســـيتم اختيـــار 7 أعضاء فقط من بين المرشـــحين ليكونـــوا أعضاء في 
مجلس إدارة الشـــركة لمدة 3 أعوام، حيث فتحت الشـــركة باب الترشـــح 

للعضوية في مطلع الشهر الجاري.
وأعلنـــت الشـــركة في إفصـــاح للمســـاهمين عن انعقـــاد اجتمـــاع الجمعية 
العمومية العادية في الســـاعة 10.30 من صباح يوم األربعاء الموافق 21 
ســـبتمبر فـــي قاعة أوال بفنـــدق الخليج، وفي حال عـــدم اكتمال النصاب 
القانوني فســـيكون االجتماعـــي التالي يوم األربعاء 28 ســـبتمبر، على أن 

يعـــاد االجتمـــاع الثالـــث إذا قضى األمر يـــوم األربعـــاء 5 أكتوبر في نفس 
الزمان والترتيب.

ويضـــم جـــدول أعمال الجمعيـــة العموميـــة العادية للشـــركة 3 بنود، وهي 
المصادقـــة علـــى محضر اجتمـــاع الجمعية العامة العادية للســـنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021 والمنعقد في 22 مارس 2022، وانتخاب 7 أعضاء 

لمجلس اإلدارة للدورة االنتخابية 2022-2025.
وتضـــم قائمـــة المرشـــحين كالًّ مـــن: عبدالرحمـــن جمشـــير )رئيس مجلس 
اإلدارة الحالـــي(، عبدالحســـين ديواني، يوســـف الصالح، طـــالل المناعي، 
فـــؤاد المطوع، عصـــام زينل، جعفـــر آل ضيف، محمد عبدللـــه، نبيل مراد، 

ماجد الراسرماني، نادر أحمد، محمد عبدهللا، وأخيًرا حسين آل شهاب.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.08

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.23

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 $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.091

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.473

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.304

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.051

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.635

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.39

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.475

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.638

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.374

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.167

السنة الرابعة عشرة - العدد 5068
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متــاحمبــاع

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A تحديث جديد

علي خنجي

زايد الزيانيفهد الشهابي

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية 
 )ISIN BH000UIA9103( 1928 اإلصدار رقـــم
مـــن أذونـــات الخزانـــة الحكوميـــة األســـبوعية 
التي يصدرها مصـــرف البحرين المركزي نيابة 

عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة 
اســـتحقاق 91 يومـــًا تبـــدأ فــــي 31 أغســـطس 
كمـــا   .2022 نوفمبـــر   30 فـــي  وتنتهـــي   2022

بلـــغ معـــدل ســـعر الفائدة علـــى هـــذه األذونات 
3.79 % مســـاويًا لإلصدار الســـابق بتاريخ 24 

أغسطس 2022. 
وبلـــغ معـــدل ســـعر الخصـــم 99.050 %، وتـــم 
قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع  99.036 %، 
علمًا بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة  218 
%. كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 

هذا اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار.

تغطية إصدارات أذونات خزانة حكومية بـ 70 مليون دينار

علي الفردان

بدء تطبيق “الطوابع الرقمية” على منتجات السجائر بأكتوبر

أعلنـــت وزارة الصناعـــة والتجارة عـــن بدء مرحلة 
التطبيـــق لنظـــام الطوابـــع الرقميـــة علـــى منتجات 

السجائر في األسواق المحلية األسبوع المقبل.
وأكـــدت الـــوزارة أنـــه بحلـــول 16 أكتوبـــر المقبـــل 
يتعيـــن على جميـــع منتجـــات الســـجائر المتوافرة 
للبيع في الســـوق المحلية أن تحمل طوابع رقمية، 
إذ يمنع بيع منتجات السجائر التي ال تحتوي على 

طوابع رقمية في هذا التاريخ.

ويعتبـــر نظـــام العالمـــة المميـــزة للطوابـــع الرقمية 
نظـــام لتتبع الســـلع االنتقالية فـــي مرحلة التصنيع 
وصـــوالً إلـــى مرحلة االســـتهالك، حيـــث يتم وضع 
طابع رقمي مخصص يحتوي على مميزات ورموز 
أمنية تهدف إلى منع تداول الســـلع االنتقائية غير 
األصليـــة. وكانت الوزارة قد بـــدأت في 11 مارس 
الماضـــي اســـتقبال طلبـــات الطوابـــع الرقميـــة من 
قبـــل الخاضعيـــن للضريبـــة االنتقائيـــة المســـجلين 
لـــدى الجهـــاز الوطني لإليـــرادات وذلـــك عبر نظام 

إلكتروني خاص.


