
بدر الحايكي

منال الشيخ

منال الشيخ

اللجنة اإلعالمية

الوطنـــي  منتخبنـــا  خطـــف 
بطاقـــة  اليـــد  لكـــرة  للناشـــئين 
كأس  نهائيـــات  إلـــى  التأهـــل 
العالم لكرة اليـــد بعد فوزه على 
بنتيجـــة  الكويتـــي  المنتخـــب 
التـــي  المبـــاراة  فـــي   )27/21(

جمعـــت المنتخبيـــن علـــى صالة 
خليفة الرياضية بمدينة عيسى 
مكررا حضـــوره فـــي المونديال 
العالمي على مســـتوى الناشئين 
للمرة الخامســـة فـــي تاريخ اليد 

البحرينية.

 أحمر الناشئين يتأهل 
إلى كأس العالم بكرواتيا 2023

عواصم ـ وكاالت

الخامـــس  لألســـطول  بيـــان  أفـــاد 
البحريـــة  بـــأن  أمـــس،  األميركـــي، 
األميركيـــة أحبطـــت محاولـــة للقوات 
الثـــوري  للحـــرس  التابعـــة  البحريـــة 
مســـيرة  علـــى  لالســـتيالء  اإليرانـــي 
“درون” بحرية يديرها األســـطول في 

الخليج العربي.
األســـطول  باســـم  المتحـــدث  وقـــال   
األميركـــي الخامـــس تيـــم هوكينز إن 
االســـتيالء  حـــاول  الثـــوري  الحـــرس 
علـــى المســـيرة البحريـــة ذات المهمة 

االستكشافية.

أميركا تحبط محاولة 
إيران االستيالء على 

سفينة بالخليج
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لشـــؤون  العـــام  المديـــر  أوضـــح 
المدارس بـــوزارة التربيـــة والتعليم 
لتقويـــم  الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
المؤهـــالت العلمية محمد مبارك أنه 
تـــم عمل تحديث شـــامل علـــى آلية 
التدقيـــق على الشـــهادات الجامعية 
والمؤهـــالت العلميـــة الصـــادرة مـــن 
داخـــل وخـــارج مملكـــة البحرين، إذ 
ســـيتم تفويض الجامعـــات المحلية 
بالتدقيـــق علـــى الشـــهادات، وربـــط 
أنظمة الجامعات المحلية مع أنظمة 
التعليـــم  لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة 
العالـــي، ومـــن ثـــم تدقيـــق األمانـــة 
العامة لمجلـــس التعليم العالي على 

بيانات المؤهالت العلمية.
وأكـــد رئيـــس اللجنـــة، فـــي مؤتمـــر 
لإلعـــالن  أمـــس  عقـــد  صحافـــي 

الشـــامل  التحديـــث  تفاصيـــل  عـــن 
للتدقيـــق على الشـــهادات الجامعية 
أقـــره  الـــذي  العلميـــة  والمؤهـــالت 
مجلـــس الـــوزراء برئاســـة صاحـــب 

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
إلزاميـــة  إلغـــاء  الـــوزراء،  مجلـــس 
مـــن  الصـــادرة  الشـــهادة  معادلـــة 
خارج البحريـــن واالكتفاء بالتحقق 

مـــن صحـــة الشـــهادة عبـــر شـــركات 
متخصصة في التدقيق على صحة 
المؤهـــالت، الموصى بهـــا من وزارة 

التربية والتعليم.

إلغاء إلزامية معادلة الشهادات الخارجية وشركات للتدقيق
تفويض الجامعات المحلية بالتدقيق على المؤهالت... مدير المدارس:

 المدير العام لشؤون المدارس رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية متحدثا في المؤتمر

أصبـــح مصطلح “المســـؤولية االجتماعية” شـــائعا في اآلونة 
األخيرة كأحد المعايير الدولية التي تقّيم بناًء عليها الشركات 
والمؤسســـات الخاصـــة فـــي عالقاتهـــا بالمجتمعـــات المحلية 
التي تنشـــأ فيها، إذ البد من التفاعل بقضايا تلك المجتمعات 
التـــي تكســـب من بيئاتها العائـــدات الطائلة واألربـــاح العالية، 
لذلـــك يتحتـــم عليها المســـاهمة فـــي تنمية هـــذه المجتمعات 

واالهتمام بمشكالتها. 
“البـــالد” حملـــت بعـــض األســـئلة واالستفســـارات إلـــى الخبير 

فـــي القانـــون الدولـــي عبدالقادر ورســـمه بشـــأن 
وأثرهـــا  للشـــركات  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
فـــي التنميـــة المســـتدامة للمجتمـــع، وقد أكد 
أن الفتـــرة األخيـــرة شـــهدت قيـــام العديد من 

األنظمـــة  البحرينيـــة بوضـــع  الشـــركات 
الخاصـــة بالمســـاهمة والمســـؤولية 
بهـــذا  تكتـــف  ولـــم  المجتمعيـــة، 
فقـــط، بـــل عززتـــه فعليـــا وعمليا 
بتنفيذ مشـــروعات حيوية تعود 
بالفائـــدة للمجتمع بـــكل طبقاته 
كثيـــرة  واألمثلـــة  تمييـــز.  دون 
يســـع  وال  تعـــد  وال  تحصـــى  ال 

المجال لحصرها.

ورسمه: الشركات والبنوك البحرينية تتبارى 
لتنفيذ مشروعات المساهمة المجتمعية
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اقترحوا استثمار األراضي الحكومية بمختلف المناطق وتحويل بعضها إلى “نموذجية”

مترشحون بلديون يطالبون بزيادة عدد المدارس
المتوقعيـــن  المترشـــحين  مـــن  عـــدد  أكـــد 
لخـــوض غمـــار االنتخابات البلديـــة المقبلة 
أهميـــة زيـــادة عـــدد المدارس فـــي مختلف 
األعـــداد  لتلبيـــة  المملكـــة  محافظـــات 
المضطـــردة من الســـكان ولحاجـــة األهالي 
األراضـــي  اســـتغالل  جانـــب  إلـــى  لذلـــك، 
حاجـــة  األكثـــر  المناطـــق  فـــي  الموجـــودة 
إمـــكان تحويلهـــا  مـــع  لمـــدارس وإنشـــائها 

لمدارس نموذجية.

 وأوضـــح المترشـــح البلـــدي المتوقـــع عـــن 
الدائـــرة الثامنـــة بمحافظـــة المحرق محمد 
آل محمـــود أنـــه فـــي حـــال فـــوزه ونظـــًرا 
الحتياجـــات الدائـــرة ونســـبة الســـكان في 
مدينـــة الحـــد ســـيتقدم بطلـــب إلـــى وزارة 
التربية والتعليم في ســـبيل رصد األراضي 
المخصصة لبناء المدارس في برنامج عمل 

الحكومة وبالتنسيق مع وزارة األشغال.
وبّيـــن أنه تم تخصيـــص قطع من األراضي 
مـــدارس نموذجيـــة بمشـــروع شـــرق   8 لــــ 

الحـــد من قبل وزارة اإلســـكان والتخطيط 
إنهـــاء  علـــى  العمـــل  وســـيتم  العمرانـــي، 
التربيـــة  وزارة  مـــع  بالتنســـيق  تصميمهـــا 

والتعليم وبالتعاون مع وزارة األشغال.
المتوقـــع عـــن  البلـــدي  المترشـــح  واقتـــرح 
الدائرة األولى بالمحافظة الجنوبية يوسف 
يعقـــوب زيادة عدد المـــدارس في المنطقة 
الصناعيـــة  الثانويـــة  المـــدارس  خصوصـــا 
للبنين، لعدم وجود ســـوى مدرســـة واحدة 

)٠٨(فيها.

30 قتيال حصيلة االشتباكات... والجيش يرفع حظر التجول

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

الرئيس العراقي: إجراء انتخابات مبكرة المخرج لألزمة

مؤيدو “التكميم”: الحاجة تلزم... والرافضون: الرياضة خيار أمثل

بغداد ـ وكاالت

أعلـــن رئيـــس العراق، برهم صالح، الثالثاء، في كلمة إلى الشـــعب 
العراقـــي حول تطـــورات األحـــداث، أن إجـــراء انتخابـــات مبكرة 

يمثل المخرج لألزمة الراهنة في العراق.
واعتبـــر أن “االنتخابـــات األخيرة لم تحقق ما يصبو إليه الشـــعب، 
ويأملـــه المواطنـــون”. وقال صالـــح: “نجدد التأكيـــد على ضرورة 
الحـــوار عبر اجتماع وطني شـــامل، ودعمنا لدعوة رئيس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي للحوار بين الفرقاء السياسيين”.
وعـــاش العـــراق فـــي اليوميـــن األخيريـــن ســـاعات داميـــة، 
انتهت أمس بانســـحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء 
وســـط بغـــداد، تلبيـــة لنـــداء زعيم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصدر.ورفعـــت الســـلطات العراقيـــة حظـــر التجول الـــذي فرض 

إثـــر التطـــورات األخيـــرة، بعد انســـحاب المســـلحين مـــن المنطقة 
الخضـــراء. وأســـفرت المواجهـــات عن ســـقوط 30 قتيـــال وإصابة 

570 من أنصار الصدر.
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اتجـــاه  األخيـــرة  اآلونـــة  فـــي  لوحـــظ 
التكميـــم  عمليـــات  إلجـــراء  كثيريـــن 
بهـــدف الحصـــول علـــى قـــوام رشـــيق 
وجسم مثالي إضافة إلى الحفاظ على 

الصحة.
“البالد” استطلعت في الحلقة الجديدة 
مـــن برنامـــج “مـــع أو ضـــد” اآلراء بهذا 

الخصوص.
وأرجـــع عدنـــان إبراهيم رفضـــه إجراء 
عمليـــات التكميـــم لآلثـــار الناجمة عنها 

ومنها الوفاة.
من جانبه، قال يوســـف الشيخ “أنا ضد 
التكميـــم ومـــع الخيـــارات الطبيعة من 

ريجيم وممارسة الرياضة”.

بدورهـــا، بينـــت زهـــراء علـــي أنهـــا ضد 
التكميـــم ومع ممارســـة الرياضة كونها 

الخيار األمثل.
وأوضحـــت زهـــراء باقـــر أنهـــا “مع” في 
حـــال اســـتدعت الحالـــة الصحيـــة ذلك 
بهدف المحافظة على الصحة والعيش 

بطريقة طبيعية، بينما ضد إجرائها في 
حال عدم استدعاء الحاجة لذلك.

إلـــى ذلك، قـــال محمد “أنا ضد بســـبب 
اآلثـــار الجانبيـــة لهـــذه العمليـــة”. وتابع 
“تحتـــاج هـــذه العمليـــة إلـــى تدريبـــات 

ومواظبة على الرياضة”.

عبدالقادر ورسمه

)06(

يوسف الشيخ

حصيلة قتلى اشتباكات بغداد بلغت 30 شخصا



المنامة - بنا

بعث عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئـــة إلـــى 
رئيـــس جمهورية قيرغيزســـتان 
صدير جاباروف، بمناسبة ذكرى 

استقالل بالده.
فـــي  وســـموه  جاللتـــه  وأعـــرب 

البرقيتيـــن عـــن أطيـــب تهانيهما 
وتمنياتهمـــا لـــه موفـــور الصحـــة 
جمهوريـــة  ولشـــعب  والســـعادة 
قيرغيزستان الصديق مزيدا من 

التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الوزراء برقيـــة تهنئة مماثلة إلى 
رئيـــس الـــوزراء فـــي جمهوريـــة 

قرغيزستان عاقلبيك جباروف.

البحـريــن تهنــئ قيـرغيزستـان

المنامة - بنا

أكد مستشـــار شؤون اإلعالم بديوان 
أن  الحمـــادي  عيســـى  العهـــد  ولـــي 
االســـتثمار الحقيقـــي والناجـــح هـــو 
االســـتثمار فـــي العنصـــر البشـــري لما 
يمثلـــه مـــن ركيـــزٍة أساســـية لتقـــدم 
وازدهـــار األمـــم، وهـــو نهـــج مملكـــة 
البحريـــن فـــي ظـــل مـــا يحظـــى بـــه 
أبنـــاء البحرين مـــن رعايـــة واهتمام 
من صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
مشيًرا إلى أن برنامج رئيس مجلس 
الـــوزراء لتنميـــة الكـــوادر الحكومية، 
يأتـــي امتـــداًدا لهـــذا النهـــج ويعكس 
الســـمو  لصاحـــب  الطموحـــة  الـــرؤى 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء حفظـــه هللا لمواصلة تطوير 
قـــدرات ومهـــارات الكـــوادر الوطنية 

باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.
جاء ذلك، لدى لقائه منتسبي الدفعة 

الســـابعة مـــن برنامـــج رئيس مجلس 
الـــوزراء لتنميـــة الكـــوادر الحكومية، 
اإلعـــالم  ودور  أهميـــة  أكـــد  حيـــث 
واالتصال كشـــريك رئيسي وهام في 

رسم السياسات واتخاذ القرارات.

اإلعـــالم  شـــؤون  مستشـــار  وأشـــار 
بديـــوان ولـــي العهـــد إلـــى مخرجات 
برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية 
الكوادر الحكومية في إعداد كفاءات 
قيادية وطنية تسهم في تطوير أداء 

العمـــل الحكومـــي لتلبيـــة التطلعـــات 
المســـتقبلية لمملكـــة البحريـــن. ونّوه 
برنامـــج  منتســـبي  جميـــع  بجهـــود 
لتنميـــة  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الكوادر الحكومية بما فيهم منتســـبو 

الدفعـــات الســـابقة فـــي دعـــم شـــتى 
مســـارات التطويـــر التـــي يتـــم العمل 
عليهـــا لكونهم شـــركاء فاعلين ضمن 
فريـــق البحريـــن، متمنًيا للمشـــاركين 
وتحقيـــق  والنجـــاح  التوفيـــق  دوام 
االســـتفادة المرجـــوة مـــن البرنامـــج 
بمـــا يحقق األهـــداف المنشـــودة. من 
الدفعـــة  منتســـبو  أعـــرب  جانبهـــم، 
الســـابعة مـــن برنامـــج رئيس مجلس 
الـــوزراء لتنميـــة الكـــوادر الحكومية 
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم لمستشـــار 
شـــؤون اإلعالم بديـــوان ولـــي العهد 
لمـــا قدمه لهم من تحفيٍز ودعم لبذل 
المزيـــد من الجهـــد والعطـــاء والعمل 
بـــروح الفريـــق الواحـــد فـــي خدمـــة 

مملكة البحرين.

ركيزة لتقدم وازدهار األمم...الحمادي:

االستثمــار الحقيقــي والناجــح فـي العنصــر البشــري

أحمد بن محمد: تطبيق النهج اإليجابي للتعامل مع المالحظات

مزيد من التعاون بين “الرقابة” و“العدل” لترسيخ الشفافية
اســـتقبل رئيس ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية الشـــيخ أحمد بن محمد آل 
خليفة، فـــي مكتبه، أمـــس )الثالثاء(، 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر 
حيـــث  المعـــاودة،  نـــواف  واألوقـــاف 
بحثـــا تعزيـــز الشـــراكة ورفـــع وتيـــرة 
األداء  مســـتوى  لتحســـين  التعـــاون 
وجـــودة وكفـــاءة الخدمـــات المقدمة 

للمواطنين.
وهنأ الوزيـــر بالثقة الملكية الســـامية 
والشـــؤون  للعـــدل  وزيـــرًا  بتعيينـــه 
لـــه  متمنيـــًا  واألوقـــاف،  اإلســـالمية 
التوفيق والنجاح، مؤكدًا حرصه على 
زيادة التنســـيق بما يسهم في تحقيق 
أهـــداف المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
التـــي يقودهـــا ملـــك البـــالد المعظـــم 

بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة، وتحظـــى بمتابعة 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  ودعـــم 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.   
وبّيـــن رئيـــس ديـــوان الرقابـــة المالية 

فـــي  مـــاٍض  الديـــوان  أن  واإلداريـــة 
بالتعامـــل  اإليجابـــي  النهـــج  تطبيـــق 
مـــع المالحظـــات والتوصيـــات التـــي 
تخلـــص لها التقارير الرقابية، مشـــيدًا 
بهذا الخصـــوص بتعاون وزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف مع 

فرق ديـــوان الرقابة المالية واإلدارية 
وتســـهيل تنفيـــذ مهماتهـــا بما يرّســـخ 

مبادئ النزاهة والشفافية والمهنية. 
 من جهته، نّوه وزير العدل والشؤون 
بمســـتوى  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
يتمتـــع  التـــي  والحرفيـــة  المهنيـــة 
بهـــا موظفـــو ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 
واإلداريـــة، مبديـــًا اســـتعداد وزارتـــه 
لمزيد من التعاون والتنسيق للوصول 

إلى الطموح المنشود.
 وكان الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد آل 
خليفة قد بدأ بعقد لقاءات ثنائية مع 
الوزراء والمســـؤولين، بهدف توســـيع 
أفـــق ومجـــاالت التعـــاون بيـــن ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة والجهات 
المشمولة برقابته بما يخدم المصلحة 

الوطنية.

المنامة - بنا

رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية مستقبال وزير “العدل”

المنامة - بنا

استقبل وزير شؤون الدفاع الفريق 
الركن عبدهللا النعيمي، رئيس معهد 
الشرق األوسط “MEI” في الواليات 
ســـالم  بـــاول  األميركيـــة  المتحـــدة 

والوفد المرافق.
وخالل اللقـــاء، رحب وزير شـــؤون 
والوفـــد  المعهـــد  برئيـــس  الدفـــاع 
عالقـــات  واســـتعرض  المرافـــق، 
الصداقة والتعاون المشتركة القائمة 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقة، كما 
تم بحث عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.
حضر اللقاء مدير الصيانة والتزويد 

أنـــور  الركـــن بحـــري  اللـــواء  الفنـــي 
الجودر، ومدير التخطيط والتنظيم 
والتقنية اللواء الركن الشيخ سلمان 
بن خالـــد آل خليفة، ومدير التعاون 
العسكري اللواء الركن طيار الشيخ 

محمد بن سلمان آل خليفة.

”MEI“ وزير الدفاع يبحث الموضوعات المشتركة مع
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المنامة - بنا

المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي تهنئـــة 
إلى رئيســـة جمهوريـــة ترينيداد 
ويكيـــس،  مـــي  بـــاوال  وتوباغـــو 

بمناسبة ذكرى استقالل بالدها.
فـــي  وســـموه  جاللتـــه  وأعـــرب 
تهانيهمـــا  أطيـــب  عـــن  البرقيـــة 

موفـــور  لفخامتهـــا  وتمنياتهمـــا 
ولشـــعب  والســـعادة  الصحـــة 
وتوباغـــو  ترينيـــداد  جمهوريـــة 
التقـــدم  مـــن  مزيـــدا  الصديـــق 

واالزدهار.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
مماثلـــة  تهنئـــة  برقيـــة  الـــوزراء 
إلـــى دولـــة الدكتور كيـــث راولي 
رئيس وزراء جمهورية ترينيداد 

وتوباغو.

البحريـن تهنـئ ترينيداد وتوباغو

المنامة - بنا

أعربـــت وزارة الخارجية عن بالغ 
قلق مملكة البحرين وأسفها إزاء 
السياســـية  األوضـــاع  تطـــورات 
واألمنيـــة فـــي جمهوريـــة العراق 
الشـــقيقة، داعيـــة جميـــع القـــوى 
واألطـــراف السياســـية العراقيـــة 
وضبـــط  التصعيـــد  وقـــف  إلـــى 
الحكمـــة  وتغليـــب  النفـــس 
العليـــا  الوطنيـــة  والمصلحـــة 

والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي حـــوار 
وطني شـــامل وجامع، بما يسهم 
الراهنـــة،  األزمـــة  تجـــاوز  فـــي 
الدســـتوري  المســـار  واســـتكمال 
والديمقراطـــي، وتلبيـــة تطلعات 
الشـــعب العراقـــي الشـــقيق فـــي 
والوحـــدة  واالســـتقرار  األمـــن 
الوطنية والسلم األهلي والتنمية 

المستدامة.

البحرين تدعو األطراف العراقية لضبط النفس

البحرين تهنئ ماليزيا بالعيد الوطني
بعث عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة برقيتـــي تهنئـــة إلى ملـــك ماليزيا 
صاحـــب الجاللـــة الســـلطان عبـــدهللا بـــن 
السلطان أحمد شاه، بمناسبة ذكرى العيد 

الوطني لبالده.
وأعـــرب جاللتـــه وســـموه فـــي البرقيتين 
عـــن أطيب تهانيهما وتمنياتهما له موفور 
ماليزيـــا  ولشـــعب  والســـعادة  الصحـــة 

الصديق مزيدا من التقدم واالزدهار.
 كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
برقيـــة  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
تهنئـــة مماثلة إلـــى رئيـــس وزراء ماليزيا 

إسماعيل صبري يعقوب.

المنامة - بنا

تحت رعاية الملك المعظم... وانطالق التصفيات األولية يناير المقبل

فتح باب التسجيل لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم
تحت رعاية كريمة من لدن عاهل 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وفي ضوء إعالن رئيس المجلس 
األعلى للشؤون اإلسالمية الشيخ 
عبدالرحمن بـــن محمد آل خليفة، 
إطالق الدورة السابعة والعشرين 
لجائـــزة البحريـــن الكبـــرى للقرآن 
العـــدل  وزارة  أعلنـــت  الكريـــم، 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
عـــن فتح بـــاب التســـجيل لجائزة 
دورتهـــا  فـــي  الكبـــرى  البحريـــن 
للراغبيـــن  والعشـــرين  الســـابعة 
الـــذي  الجائـــزة،  فـــي  بالمشـــاركة 

يستمر حتى 29 سبتمبر المقبل. 
وتضـــم جائـــزة البحريـــن الكبـــرى 
مظلتهـــا  تحـــت  الكريـــم  للقـــرآن 
ســـبع مســـابقات للذكـــور واإلنـــاث 
لمختلـــف الفئـــات وهي: مســـابقة 

الحفـــاظ، ومســـابقة بيـــان لطلبـــة 
“أجـــران”  ومســـابقة  المـــدارس، 
لذوي اإلعاقة الذهنية البســـيطة، 
إدارة  لنـــزالء  غفـــران  ومســـابقة 
ومســـابقة  والتأهيـــل،  اإلصـــالح 
رضوان لعموم الجمهور، ومسابقة 
ســـلمان الفارســـي للناطقيـــن بغير 
اللغـــة العربيـــة، ومســـابقة التالوة 
وحســـن األداء، فضالً عن الجوائز 
أكبـــر  جائـــزة  مثـــل  التشـــجيعية 
متســـابق، وجائزة أصغر متسابق، 
وجائـــزة  داود،  مزمـــار  وجائـــزة 
مشـــارك،  قرآنـــي  مركـــز  أفضـــل 
وجائزة أســـرة في ظـــالل القرآن، 
وجائـــزة أفضـــل مســـابقة قرآنيـــة 

محلية.
بالرعايـــة  الـــوزارة  وأشـــادت   
التـــي تحظـــى  الملكيـــة الســـامية 
بهـــا الجائـــزة، واهتمـــام الحكومة 

برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
بخدمـــة كتـــاب هللا تعالـــى ونشـــر 
مختلـــف  بيـــن  وقيمـــه  علومـــه 
فئـــات المجتمع والعنايـــة بحفاظ 
القـــرآن الكريـــم وحملته، مشـــيدًة 
فـــي الســـياق ذاتـــه بدعم الشـــيخ 
عبدالرحمـــن بـــن محمد بن راشـــد 
عـــن  للجائـــزة، فضـــالً  آل خليفـــة 
المتابعـــة الحثيثة من وزير العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
نـــواف محمـــد المعـــاودة لخدمـــة 
القـــرآن الكريم وتطوير مخرجات 
مراكـــز وحلقـــات القـــرآن الكريـــم 
بالمملكـــة ونشـــر الثقافـــة القرآنية 

لدى مختلف شرائح المجتمع.
وانطالقـــا من حرص الوزارة على 
تطويـــر الجائـــزة، فقـــد أصبحـــت 

عملية تقييم المتسابقين بما فيها 
األســـئلة القرآنيـــة إلكترونيـــة في 
جميع مراحلها اعتبارًا من الدورة 

السابقة.
وتهـــدف الجائـــزة منـــذ انطالقهـــا 
إلـــى تبني حفظـــة القـــرآن الكريم 

المتميزين وإعدادهم.
ومن المتوقع أن تنطلق التصفيات 
ينايـــر  فـــي  للمشـــاركين  األوليـــة 
2023، علـــى أن تقـــام التصفيـــات 

النهائية في فبراير 2023. 
شـــرائح  كل  الـــوزارة  ودعـــت 
فـــي  المشـــاركة  إلـــى  المجتمـــع 
الجائـــزة والتســـجيل علـــى موقع 
www.is� اإلســـالمية  ”الشـــؤون 
lam.gov.bh”، وذلـــك قبل إغالق 
باب التســـجيل في نهاية سبتمبر 

المقبل 2022.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك المعظم

استعراض 
عالقات الصداقة 

والتعاون مع 
الواليات المتحدة



local@albiladpress.com03

جامعة البحرين تعلن عن مواعيد فترة تسجيل المقررات
شــددت عميــدة القبول والتســجيل فــي جامعــة البحرين أمــل الزايد، على 
أهميــة بنــاء جــداول طالبية توازي الخطط الدراســية، داعيــة الطلبة إلى 

الحرص على الحصول على أنصبة دراسية مالئمة.

عمليات  تنطلق  أن  الــمــقــرر  ومـــن 
ــافـــة  الــتــســجــيــل والـــحـــذف واإلضـ
العام  من  األول  الــدراســي  للفصل 
للمرحلة   2022/2023 الجامعي 
األولى  )الفترتان  األولى  الجامعية 
والثانية( ومرحلة الدراسات العليا 
 1 الموافق  المقبل  الخميس  يــوم 
سبتمبر 2022، وتستمر إلى 14 من 

الشهر نفسه.
عملية  أن  إلـــى  ــد  ــزايـ الـ وأشـــــارت 
ــوف تــعــتــمــد عــلــى  ــ ــتــســجــيــل سـ ال
الخطة  مــن  الــمــجــتــازة  ــســاعــات  ال
الدراسية، كما جرت العادة، بحيث 

المتوقع  للطلبة  األولـــويـــة  تــكــون 
تــخــرجــهــم، ثـــم الـــذيـــن اجـــتـــازوا 
وفق  منهم،  فاألقل  أعلى،  ساعات 
العمادة،  عنه  أعلنت  زمني  جدول 
ــى أن طــلــبــة الــبــرنــامــج  مــشــيــرة إلـ
األول  ــيــه،  ــمــســتــوي ب الــتــمــهــيــدي 
اجتازوا  الذين  والطلبة  والثاني، 
ــى الــفــصــل  ــ ــفــصــل الــتــمــهــيــدي إل ال
بــرامــجــهــم  ــي  فـ األول  ــي  ــدراســ ــ ال
سيتم  فيها،  المقبولين  األكاديمية 

تسجيل مقرراتهم.
وبــحــســب الـــجـــدول الــمــعــلــن، فقد 
 1( الــخــمــيــس  ــوم  يـ تخصيص  تــم 

المتوقع  للطلبة   )2022 سبتمبر 
 16:00 الساعة  بدءًا من  تخرجهم 
إلى الساعة 23:59، وُخصص يوم 
لفئتين   )2022 سبتمبر   4( األحـــد 
على فترتين؛ األولى للطلبة الذين 
ــى أقــل مــن 83  ــازوا 70 % إل اجــت
الفترة من  الــســاعــات، فــي  % مــن 
الساعة 16:00 إلى الساعة 19:59، 
والـــفـــئـــة الــثــانــيــة لــلــطــلــبــة الــذيــن 
اجتازوا من 55 % إلى أقل من 70 

 20:00 الساعة  من  الفترة  في   %
إلى الساعة 23:59.

أما يوم االثنين )5 سبتمبر 2022( 
فقد ُخصص لفئتين: األولى للطلبة 
الذين اجتازوا من 45 % إلى أقل 
من 55 % من الساعات األكاديمية، 

16:00 إلى  في الفترة من الساعة 
للطلبة  والثانية   .19:59 الساعة 
الذين اجتازوا من 35 % إلى أقل 
من 45 % من الساعات المعتمدة، 
20:00 إلى  في الفترة من الساعة 

الساعة 23:59.
ــاء )6  ــثـــاثـ وتــــم ُخـــصـــص يــــوم الـ
األولـــى  لفئتين،   )2022 سبتمبر 
للذين اجتازوا من 25 % إلى أقل 
من 35 % من الساعة 16:00 إلى 
للذين  والــثــانــيــة   ،19:59 الــســاعــة 
اجــتــازوا مــن 16 % إلــى أقــل من 
المعتمدة من  الساعات  25 % من 
الساعة 20:00 إلى الساعة 23:59.

كــمــا ُخـــصـــص يــــوم األربــــعــــاء )7 
هما:  فئتين  إلــى   )2022 سبتمبر 
 % 8 مــن  اجــتــازوا  الــذيــن  الطلبة 

إلى أقل من 16 % ساعة معتمدة 
16:00 إلى  في الفترة من الساعة 
الــذيــن  والــطــلــبــة   ،19:59 الــســاعــة 
8 %، في الفترة  اجتازوا أقل من 
الساعة  إلـــى   20:00 الــســاعــة  مــن 

.23:59
الخميس  مــن  األيــــام  وُخــصــصــت 
األربــعــاء  إلـــى   )2022 سبتمبر   8(
الطلبة  لجميع   )2022 سبتمبر   14(
16:00 إلى  في الفترة من الساعة 

الساعة 23:59.
عملية  أن  إلـــى  الــعــمــادة  ونــبــهــت 
احتساب نسبة الساعات المعتمدة 
ــازة تـــتـــم عـــبـــر حـــســـاب  ــ ــت ــجــ ــمــ ــ ال
على  مقسومًا  المجتازة  الساعات 
للتخرج،  المطلوبة  الساعات  عدد 

وتضرب النتيجة في 100.

الصخير - جامعة البحرين

عميدة “القبول”: 
بناء جداول طالبية 

توازي الخطط 
الدراسية

كشــفت رئيس التســويق واإلعالم بجائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي ســامية حســين أن 
النســخة الحاليــة مــن الجائــزة تقــام برعاية شــركة stc البحريــن، وشــركة الخليج لصناعــة البتروكيماويــات )جيبك(، 
مؤكدة أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات القطاع الخاص والشركات المختلفة في دعم مسيرة العمل التطوعي 
في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن الشركات والبنوك البحرينية كانت وما زالت صاحبة الدور الرائد في تعزيز مفهوم 
المســؤولية المجتمعيــة تجــاه منظمــات المجتمع المدني بالمملكــة، كما تدعم كل الفرص التي تســاهم في إبراز مكانة 

مملكة البحرين عربًيا وعالمًيا.

ــالـــت ســامــيــة حــســيــن “إن  وقـ
الشراكة المجتمعية مع شركة 
الخليج  البحرين، وشركة   stc
ــتــروكــيــمــاويــات  ــب لــصــنــاعــة ال
المهم  ــدور  ــ ال تــؤكــد  )جــيــبــك(، 
الــــــــــذي تـــلـــعـــبـــه الــــشــــركــــات 
والــمــؤســســات الــوطــنــيــة في 
األهلي في مملكة  العمل  دعم 
ــذي شــهــد تــطــوًرا  الــبــحــريــن، الـ
الماضية،  السنوات  في  كبيًرا 
الــجــائــزة باتت  إلــى أن  الفــتــًة 
اليوم واحدة من أهم الجوائز 
العربي،  العالم  في  التطوعية 
ــمــــت فـــــي إبـــــــراز  ــاهــ وقـــــــد ســ
لمملكة  الــمــرمــوقــة  ــمــكــانــة  ال
عاقتها  وتــطــويــر  ــبــحــريــن  ال
في  الــمــؤثــرة  الشخصيات  مــع 
االعامية  المجاالت  مختلف 
والــتــطــوعــيــة واألهـــلـــيـــة على 
باإلضافة  الــعــربــي،  المستوى 
إلـــى الــتــعــريــف بـــريـــادة ورقــي 
به  تتمتع  الذي  المدني  النظام 

مملكتنا الغالية.
وأضافت أن هناك توافقا تاما 
الطيبة  الــكــلــمــة  جــمــعــيــة  بــيــن 
للجائزة  الــداعــمــيــن  ــاة  ــرعـ والـ
ــمــشــروعــات  عــلــى مــســانــدة ال
والبرامج الرائدة التي تضطلع 
المدني،  المجتمع  بها منظمات 
لها  اإليــجــابــي  المناخ  وتوفير 

واالبــتــكــار  ــداع  ــ اإلب مــن  لمزيد 
ــل  ــن أفـــضـ ــ واالســــــتــــــفــــــادة مــ
ــمــمــارســات والـــتـــجـــارب في  ال

المجال التطوعي والتنموي. 
معربًة  تصريحها  واختتمت 
ــغ شــكــرهــا وتــقــديــرهــا  ــال عـــن ب
لـــلـــرعـــاة الــداعــمــيــن لــلــجــائــزة 
العمل  مفهوم  جــســدوا  الــذيــن 
خال  مــن  المشترك  الــوطــنــي 
دعم برامج التنمية المجتمعية 
التطوعية  المبادرات  ورعاية 
مملكة  في  الرائدة  والتنموية 

البحرين.
الشيخ  سمو  جــائــزة  أن  يــذكــر 
خليفة  آل  عــلــي  بـــن  عــيــســى 
منحها  يتم  التطوعي  للعمل 
في شهر سبتمبر من كل عام، 
اليوم  احتفاالت  مع  بالتزامن 
يصادف  الذي  للتطوع  العربي 
وتــنــظــمــهــا  مـــن ســبــتــمــبــر،   15
جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون 

مع االتحاد العربي للتطوع.

المنامة - جميعة الكلمة الطيبة

“stc البحرين” و “جيبك” رعاة للنسخة 12 من جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي
سامية حسين: الشراكة المجتمعية تعكس الدور المهم للشركات والمؤسسات الوطنية في دعم العمل األهلي

المنامة - بنا

ماجد  والتعليم  التربية  وزير  أكد 
االستمرار  على  الحرص  النعيمي، 
التعليمية  والخدمات  تطوير  في 
ــمــا يــجــعــل مـــخـــرجـــات الــتــعــلــيــم  ب
الشاملة  التنموية  للمسيرة  داعمة 
ــاهـــل الـــبـــاد الــمــعــظــم  بـــقـــيـــادة عـ
بن  حمد  الملك  الــجــالــة  صــاحــب 
بالدعم  آل خليفة، مشيدا  عيسى 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  مــن  المستمر 
السمو  صــاحــب  الــــوزراء  مجلس 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حمد 
التعليمية،  للمسيرة  خليفة  آل 
واهــتــمــام ســمــوه بــتــقــديــم أفضل 
جميع  فــي  للمواطنين  الخدمات 

المجاالت.
بــمــوافــقــة مجلس  ــر  الـــوزيـ ــّوه  ــ ونـ
الــــوزراء بــرئــاســة صــاحــب السمو 
ــهــــد رئـــيـــس  ــعــ ــ ــي ال ــ ــ ــي ولـ ــكـ ــلـ ــمـ الـ
ــا جــاء  مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــى مـ
وزارة  من  المرفوعة  المذكرة  في 
التحديث  بشأن  والتعليم  التربية 
الشهادات  على  للتدقيق  الشامل 
العلمية،  والــمــؤهــات  الجامعية 
موضحا أن هذا التحديث الجديد 
عملية  تسريع  في  يساهم  ســوف 

الــتــصــديــق عــلــى الـــشـــهـــادات من 
مؤسسات التعليم العالي الداخلية 
تيسير  ــي  ــال ــت ــال وب والـــخـــارجـــيـــة، 
القطاعات  فــي  التوظيف  عملية 
الحكومية والخاصة، مع االهتمام 
بــالــتــدقــيــق بــالــشــكــل الــــازم على 
المؤهات العلمية المتعلقة بالمهن 
الطب  مــجــاالت  فــي  التخصصية 

والهندسة وغيرها.
الشامل  التحديث  أن  إلــى  وأشــار 
للتدقيق على الشهادات الجامعية 
يستهدف  الــعــلــمــيــة  والـــمـــؤهـــات 

الـــشـــهـــادات الـــصـــادرة مـــن خـــارج 
ــلـــك الــــصــــادرة من  الــبــحــريــن وتـ
المملكة،  ــل  داخــ مــن  الــجــامــعــات 
التخصصية  الــمــهــن  وتــراخــيــص 
للوظائف  المتقدمين  ومــؤهــات 
ــام والـــخـــاص  ــ ــع ــ ــطـــاع ال ــقـ ــي الـ فــ
ومؤهات الماجستير والدكتوراه، 
ــراءات مــحــدثــة تضيف  ــ وفـــق إجـ
لتوظيف  الــتــســهــيــل  مـــن  مـــزيـــدا 
المواطنين في مختلف القطاعات، 
مع مراعاة التدقيق بالشكل الازم 

بحسب اإلجراءات المتبعة.
ــوزارة  ــ ــمــرار الـ ــد الـــوزيـــر اســت وأكــ
المتقن  الــتــنــفــيــذ  عــلــى  وحــرصــهــا 
ــــادرات  ــب ــمــ ــ ــج وال ــرامـ ــبـ لــجــمــيــع الـ
الــحــكــومــيــة الـــداعـــمـــة لــتــطــويــر 
التعليم وتسهيل اإلجراءات التي 
الــمــواطــن،  عــلــى  بالمنفعة  تــعــود 
الشامل  التحديث  أن  ــى  إل الفــتــا 
الجامعية  الشهادات  تدقيق  على 
مصلحة  في  سيصب  والمؤهات 
أبــنــاء الــوطــن ويــســهــم فــي دعــم 
اإلســراع  فــي  الحكومة  توجهات 
ــاج الــخــريــجــيــن فـــي ســوق  ــ ــ وإدم

العمل.

تسريع التصديق على الشهادات الجامعية من داخل وخارج المملكة

النعيمي: التحديث الشامل يزيد تسهيل توظيف المواطنين

ماجد النعيمي

أمل الزايد

المنامة - بنا

لمجلس  الـــعـــام  األمـــيـــن  أشــــــادت 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
أمـــنـــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
الــوزراء  مجلس  بقرار  خليفة،  آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  برئاسة 
الملكي،  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ الـ
على  للتدقيق  الشامل  بالتحديث 
والمؤهات  الجامعية  الــشــهــادات 
الــعــلــمــيــة، والــــذي يــأتــي فــي إطــار 
تعزيز الجهود نحو تحسين كفاءة 
في  يسهم  بما  الحكومية  الخدمة 

تطوير العمل الحكومي.
وأكدت ما يحظى به قطاع التعليم 
المعظم  الباد  عاهل  من  دعــم  من 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة، واهتمام مستمر 
مــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
ــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء،  ال
كمحرك  التعليم  بدور  إيمانًا  وذلك 
بالمملكة  التنموية  للعملية  رئيسي 
التنمية  أهــداف  وأهميته في دعم 
المستدامة وترسيخ ريادة المملكة 

وتميزها في هذا القطاع المهم.
الــشــامــل  الــتــحــديــث  إن  وقـــالـــت 

الجامعية  الشهادات  على  للتدقيق 
ضمن  يــأتــي  العلمية  والــمــؤهــات 
َنسق وإطــار تشاركي مع عدد من 
والحكومية  التعليمية  المؤسسات 
ــخــاصــة بــالــمــمــلــكــة، والــــذي من  وال
األول  المقام  فــي  يسهم  أن  شأنه 
إجــــــراءات  دورة  اخـــتـــصـــار  إلــــى 
الجامعية  الشهادات  على  التدقيق 
مؤسسات  من  العلمية  والمؤهات 
ــارج  ــل وخــ ــ الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي داخـ
مستوى  رفــع  مع  البحرين،  مملكة 
الُمثلى  بالمعايير  ــتــزام  االل ضمان 

الموضوعة.
وبينت األمين العام لمجلس التعليم 
أنــه روعـــي فــي التحديث  الــعــالــي 
الـــشـــامـــل االطــــــاع عــلــى تــجــارب 
متقدمة لدول مختلفة اتبعت مثل 
بشكٍل  والذي ساهم  النموذج،  هذا 
الــحــصــول عــلــى نتائج  كــبــيــر فـــي 
الهدف  تحقيق  فــي  تسهم  فعالة 
المرجو من التحديث وهو تسهيل 
بالقطاعات  الــتــوظــيــف  ــراءات  ــ إجـ
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة عــلــى حــٍد 
سواء، إلى جانب التدقيق بالشكل 
العلمية  الــمــؤهــات  عــلــى  الـــــازم 
في  التخصصية  بالمهن  المتعلقة 
وغيرها  والهندسة  الطب  مجاالت 

من المؤهات المهنية.
تكثيف  على  بالحرص  نوهت  كما 
الجهود لتطوير اإلجراءات والنظم 
لتوفر  الــعــالــي  التعليم  قــطــاع  فــي 
المواطنين،  على  والجهد  الــوقــت 
وبـــمـــا يـــعـــزز الـــجـــهـــود الــمــشــتــركــة 
تحقيق  بمسارات  بالدفع  الكفيلة 
التي  اآلفـــاق  نحو  مستدام  تعليم 
لصالح  المنشودة  التطلعات  تحقق 

الوطن والمواطن.

تجارب متقدمة في دول عدة تطبق نموذج التحديث الشامل... رنا بنت عيسى:

تطوير إجراءات التعليم العالي لتوفير الوقت على المواطنين

الشيخة رنا بنت عيسى
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المـــدارس  لشـــؤون  العـــام  المديـــر  أوضـــح 
اللجنـــة  رئيـــس  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
الوطنيـــة لتقويـــم المؤهـــات العلميـــة محمـــد 
مبـــارك أن التحديـــث الشـــامل للتدقيـــق علـــى 
الشـــهادات الجامعية والمؤهـــات العلمية من 
شـــأنه أن يســـهم فـــي تيســـير عمليـــة توظيف 
بالشـــكل  التدقيـــق  مراعـــاة  مـــع  المواطنيـــن، 
الازم على المؤهات العلمية المتعلقة بالمهن 
التخصصيـــة فـــي مجـــاالت الطب والهندســـة 
وغيرهـــا مـــن المؤهـــات المهنية، مشـــيرا إلى 
أنه تم عمل تحديث شامل على آلية التدقيق 
على الشـــهادات الجامعية والمؤهات العلمية 
الصادرة من داخل وخارج مملكة البحرين، إذ 
ســـيتم تفويض الجامعـــات المحلية بالتدقيق 
الجامعـــات  أنظمـــة  وربـــط  الشـــهادات،  علـــى 
المحليـــة مـــع أنظمـــة األمانـــة العامـــة لمجلس 
التعليـــم العالي، ومن ثم تدقيق األمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي على بيانات المؤهات 

العلمية.
وفـــي مؤتمر صحافي عقـــد أمس لإلعان عن 
تفاصيـــل التحديـــث الشـــامل للتدقيـــق علـــى 
العلميـــة  والمؤهـــات  الجامعيـــة  الشـــهادات 
الـــذي أقـــره مجلس الـــوزراء برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، أكـــد رئيـــس اللجنـــة إلغـــاء إلزاميـــة 
معادلة الشـــهادة الصادرة من خـــارج البحرين 
واالكتفـــاء بالتحقـــق مـــن صحة الشـــهادة عبر 
شـــركات متخصصة في التدقيـــق على صحة 
المؤهـــات، الموصـــى بهـــا مـــن وزارة التربيـــة 

والتعليم. 
وعن مؤهـــات الماجســـتير والدكتـــوراه، بين 
أن التحديـــث الشـــامل يتيـــح إمـــكان التحقق 
مـــن صحة الشـــهادات من قبـــل صاحب العمل 
أو مؤسســـات القطـــاع الخـــاص عـــن طريـــق 
الشـــركات المتخصصة التي توصي بها وزارة 
التربية والتعليم، وســـيتم االستمرار في منح 
إفـــادة إيداع الرســـائل واألطروحـــات العلمية 
في المكتبـــات الوطنية العامـــة التابعة لوزارة 

التربية والتعليم وفقا للشروط المحددة.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أجـــاب المديـــر العـــام 
لشـــؤون المدارس بشأن التعامل مع الشركات 
بـــأن بعـــض أصحـــاب الطلبـــات  المختصصـــة 
تقـــوم  الوطنيـــة  فاللجنـــة  التأخيـــر،  عمليـــة 
بمخاطبـــة عـــن الجهـــة المانحـــة للمؤهـــل عـــن 
طريق الملحق الثقافي وهذا العملية تستغرق 
بعـــض الوقـــت للحصـــول علـــى ردود من تلك 
الجهـــات، وتصـــل أحيانا إلى شـــهور عدة للرد 
علـــى اللجنة وأحيانا أخـــرى ال يتم الرد، وهذا 
يعطل أصحاب الطلبات، أما بالنسبة للشركات 
المتخصصـــة فهـــي شـــركات دوليـــة معتمـــدة 
للتحقق من الوثائـــق ولديها مندوبون في كل 
دول العالم، وقد تم تجربة تلك الشـــركات من 

قبلنا وحصلنا على ردود سريعة من قبلهم عن 
صحة المؤهل من عدمه.

وأفـــاد بـــأن المتقـــدم للتوظيـــف فـــي الجهات 
الحكوميـــة لن يتحمل أي نفقـــات للتحقق من 
الشـــهادة، وإنما ســـتتحملها الجهـــة الحكومية 
التي تســـعى للتحقق من الشهادة، أما القطاع 
الخـــاص فهـــم مخيـــرون فـــي عمليـــة التحقق 
مـــن الشـــهادة أو من عدمهـــا، وتلك الشـــركات 
المتخصصة تتقاضى رســـوما رمزية ومبالغ ال 

تذكر.
وعلـــى صعيـــد آخر ذكـــر المدير العام لشـــؤون 
المدارس فيما يتعلـــق بإحدى الجامعات التي 
قامت بتغيير مســـماها وإدراتها بما ساهم في 
تعطيل توظيف خريجي تلك الجامعة، مؤكدا 
أن إدارة مجلـــس التعليـــم العالـــي هـــي الجهة 
المسؤولة عن هذا األمر، وهم في طور إيجاد 

الحلول المناسبة لخريجي تلك الشهادات.
وختم بـــأن اإلجراءات جـــاءت نتيجة تكاتف 
جميع الجهات التي ساهمت في صياغة أسس 
هـــذا التحديث الشـــامل بـــروح الفريق الواحد 
“فريـــق البحريـــن” مـــن أجل تحقيـــق األهداف 
المشـــتركة مســـتندين بذلك على مبادئ رؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030 والقائمـــة علـــى 
االســـتدامة والتنافســـية والعدالـــة، باإلضافـــة 

إلى أهداف التنمية المستدامة. 
مـــن جانبهـــا، تحدثـــت مريـــم جمعـــان رئيـــس 
الهندســـية،  المهـــن  مزاولـــة  تنظيـــم  مجلـــس 
األكاديميـــة  الشـــهادات  علـــى  التدقيـــق  عـــن 
للمهندســـين، والـــذي ينقســـم إلـــى الشـــهادات 
الصادرة من جامعـــة البحرين وكلية البحرين 

يتـــم  والتـــي  البحريـــن(،  )بوليتكنـــك  التقنيـــة 
قبولهـــا مـــن دون طلـــب التحقـــق منهـــا عبـــر 
الشـــركات المتخصصـــة، كما هـــو معمول عليه 

حاليا.
مـــن  الصـــادرة  بالشـــهادات  يتعلـــق  وفيمـــا 
الجامعات الخاصة في المملكة، فيتم تســـليم 
التدقيـــق من الجامعـــات الخاصـــة، وذلك بعد 
اعتماد تفويضها بذلك، بالتنســـيق مع مجلس 

التعليم العالي.
الصـــادرة  الشـــهادات  إلـــى  وأشـــارت جمعـــان 
مـــن الجامعـــات خـــارج المملكة، حيث ســـيتم 
تســـليم تقرير التحقق اإليجابي من الشركات 
التربيـــة  وزارة  مـــن  والمعتمـــدة  المختصـــة 
والـــذي يؤكـــد صحـــة واعتماديـــة  والتعليـــم، 
الشهادة، ومن ثم يقوم مجلس تنظيم مزاولة 
المهن الهندســـية بالطلب من طالب الترخيص 
البرنامـــج  اعتمـــاد  يثبـــت  مـــا  إرفـــاق نســـخة 
األكاديمـــي الـــذي أنجزه في هيئـــة االعتمادية 
وهي الجهة المختصة في بلد المنشـــأ، ويقوم 
أيضا المجلس بالتأكد من المواد التي درســـها 
طالـــب الترخيـــص فـــي الجامعـــة عـــن طريق 

كشف الدرجات. 
 وأوضحت أنه في حال وجود أية مؤشـــرات 
على عدم صحة الشـــهادة، ســـيطلب المجلس 
المؤهـــات  لتقويـــم  الوطنيـــة  اللجنـــة  مـــن 
العلميـــة التحقـــق وإصدار المصادقـــة، مؤكدة 
الحـــرص علـــى مضاعفـــة الجهـــود مـــن أجـــل 
تعزيـــز العنصـــر البشـــري ودعمـــه عبر تســـهيل 
وتيســـير اإلجراءات، ما يوفـــر الوقت والجهد 
عليه ويســـهم في تسريع عملية التدقيق على 

العلميـــة،  والمؤهـــات  الجامعيـــة  الشـــهادات 
والتوظيف بالقطاعين العام والخاص. 

إلـــى ذلك، قـــال مديـــر إدارة التوظيـــف بجهاز 
الخدمـــة المدنيـــة علـــي الحمـــادي إن الجهـــاز 
ســـيتولى التنسيق مع الشـــركات المتخصصة 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  بهـــا  توصـــي  التـــي 
للتوظيـــف بالقطـــاع العام، وســـيتم التنســـيق 
المباشـــر بين جهـــاز الخدمة المدنيـــة واألمانة 
العامة لمجلس التعليم العالي بشأن الشهادات 
الصادرة من مؤسســـات التعليـــم العالي داخل 

مملكة البحرين.
وفيمـــا يتعلـــق بتراخيص المهـــن التخصصية، 
أردف الحمـــادي أن الجهـــات المنظمة لمزاولة 
الـــازم  اتخـــاذ  تتولـــى  التخصصيـــة  المهـــن 

للتدقيق على صحة المؤهات.
وتابـــع بـــأن جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة حريـــص 
عبـــر التعاون مـــع جميع الجهـــات ذات العاقة 
على تســـهيل اإلجراءات وتحديثها بما يحقق 
الفاعليـــة المطلوبـــة، انطاقـــا مـــن دوره فـــي 
تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومواصلة 
البشـــرية  المـــوارد  كفـــاءة  رفـــع  علـــى  العمـــل 
وفـــق  والتشـــريعات  السياســـات  وتطويـــر 
أحدث الممارســـات العالمية وتوفير بيئة عمل 

تنافسية مستدامة.
بدورهـــا، تطرقـــت رئيس قســـم تنظيـــم المهن 
الصحيـــة فـــي الهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة زبيـــدة الشـــيخ إلى دور 
الهيئـــة فـــي التحديـــث الشـــامل للتدقيق على 
العلميـــة،  والمؤهـــات  الجامعيـــة  الشـــهادات 
والتي ســـتتولى مســـؤولية التحقق من كفاءة 

المهنييـــن الصحييـــن قبـــل منحهـــم ترخيـــص 
مزاولة المهنة فـــي مملكة البحرين، وذلك من 
خـــال طلـــب بعـــض المســـتندات كالشـــهادات 
والمؤهـــات، وشـــهادات الخبـــرات والمزاولـــة 
الســـابقة، وشـــهادة حســـن ســـير وســـلوك مـــن 
الجهـــة أو الهيئـــات المرخصـــة في آخـــر مكان 
عمـــل، للتحقق من عدم وجـــود مخالفة مهنية 
أو عقوبـــات تأديبيـــة ســـابقة، باإلضافـــة إلـــى 

نسخة من ترخيص المزاولة الحالي له.
وتابعـــت أنـــه ســـيتم كذلـــك كخطـــوة أخـــرى 
التحقق من صحة جميع المســـتندات السابقة 
مـــن خال التدقيـــق من المصـــدر، والتأكد من 
صحـــة جميـــع المســـتندات، ومن ثـــم إخضاع 
مـــزاول المهنـــة المتحـــان ترخيـــص المزاولة، 
باإلضافة إلى طلب مســـتندات إضافية حيث 
يجـــوز للهيئـــة فـــي حال عـــدم وضـــوح بعض 
المســـتندات أن تطلـــب أيـــة مســـتندات أخرى 

تراها مهمة لمنح الترخيص.
وأضافت الشيخ أنه يوجد نظام تبليغ خليجي 
لـــكل مهني ثبت قيامه بتقديم أية مســـتندات 
مزورة أو تم سحب ترخيصه من أي دولة من 
دول مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية، 
وأن اإلجراءات المطبقة أعاه كافية للتحقق 
من الشهادات باإلضافة إلى الخبرة والسلوك.

 وأكـــدت الشـــيخ حـــرص الجميـــع كأعضـــاء في 
فريق البحرين على مواصلة التكاتف وبذل مزيد 
مـــن الجهود بـــكل عزم وعزيمة من أجل تيســـير 
اإلجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، 
وذلك بما يدعم مســـيرة التنمية والنهضة بالباد 

ويصب في صالح الوطن والمواطن.

إلـغــاء إلزامــية معـــادلـة الشــــهادات الـخــارجــيــة 
تفويض الجامعات المحلية بالتدقيق وربط أنظمتها بالتعليم العالي... مدير المدارس:

زبيدة الشيخ علي الحمادي مريم جمعان محمد مبارك
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تأهيل الكوادر الطبية وتمكينها من أفضل األساليب المهنية الحديثة
مهنئا األطباء المقيمين المتدربين بحصولهم على الزمالة بطب األسنان... وكيل “الصحة”:

أكد وكيـــل وزارة الصحة وليد المانع 
أن برامـــج التدريـــب والتأهيـــل ُتمثل 
أولويـــة متقدمة ضمن اســـتراتيجية 
مهـــارات  لتطويـــر  الصحـــة  وزارة 
وقدرات وكفاءة العاملين بها ورفعها 
ألعلـــى مســـتويات الجـــودة، مشـــيًرا 
إلـــى حرص الوزارة علـــى التعاون مع 
أرقى المؤسســـات التعليمية العالمية 
فـــي إعـــداد وتأهيـــل الكـــوادر الطبية 
األســـاليب  أفضـــل  مـــن  وتمكينهـــا 
المهنيـــة الحديثة والتقنيـــات الذكية 
المتطورة بما يرفد منشآتها بكفاءات 

طبية مؤهلة وذات خبرة.
جـــاء ذلـــك بمناســـبة حصـــول أطباء 
األســـنان المقيميـــن المتدربيـــن علـــى 
مؤهـــل الزمالـــة فـــي الرعايـــة األولية 
لطـــب األســـنان مـــن الكليـــة الملكيـــة 
بالمملكـــة  إدنبـــرة  فـــي  للجراحيـــن 
وزارة  بحـــرص  نـــوه  إذ  المتحـــدة، 
الصحـــة على االســـتمرار في التعاون 
مع الكليـــة الملكية للجراحين بإدنبرة 
الصحيـــة  الكـــوادر  كفـــاءة  لتعزيـــز 
العاملة بمختلف التخصصات الطبية 
ومـــن بينها طب األســـنان، األمر الذي 
ينعكس على تقديم أفضل الخدمات 
الصحيـــة للمواطنيـــن والمقيمين في 
مملكـــة البحرين، وذلك بما يتماشـــى 

مـــع أحـــدث األســـاليب التشـــخيصية 
والعالجيـــة، مؤكـــًدا أهميـــة مواصلة 
التدريبيـــة  البرامـــج  هـــذه  مثـــل 

وتطويرهـــا بما يواكب التقدم العلمي 
فـــي  العالجيـــة  التقنيـــات  وأحـــدث 

المجال الطبي.

مـــن جهتهـــا، قالـــت القائـــم بتصريف 
الصحـــة  بـــوزارة  التدريـــب  شـــؤون 
الصحـــة  وزارة  إن  الســـبيعي  منيـــرة 
حريصـــة علـــى مواصلـــة فـــي تعزيـــز 
بطـــب  خصوًصـــا  التدريـــب  برامـــج 
الكـــوادر  كفـــاءة  وتنميـــة  األســـنان 
الوطنيـــة العاملـــة بهذا المجـــال، ذلك 
بهدف رفع مســـتواهم وتمكينهم من 
مواكبة متطلبات المراحل المقبلة بما 
ينعكس على تقديم أفضل الخدمات 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الصحيـــة 

والمقيمين.
الشـــراكة  إلـــى  الســـبيعي  وأشـــارت 
الفاعلـــة بيـــن وزارة الصحـــة والكلية 
فـــي  بإدنبـــرة  للجراحيـــن  الملكيـــة 
تحـــرص  والتـــي  المتحـــدة،  المملكـــة 
الوزارة على توطيدها بإضافة برامج 
تدريبيـــة في تخصصـــات جديدة بما 
ينعكس على توفير أفضل الخدمات 
الصحيـــة والتـــي تتماشـــى مع أحدث 
العالجيـــة  التشـــخيصية  األســـاليب 
وتحقيق االســـتفادة المباشرة لصالح 
وأفـــراد  األســـنان  طبيـــب  مـــن  كل 
المجتمع، وذلـــك انطالًقا من الحرص 
على االستمرار في مثل هذا البرامج 
وتطويرهـــا بمـــا يتماشـــى مـــع التقدم 
العلمي ويواكب مختلف المستجدات 

الحديثة في المجال الطبي.

اللـــواء  العـــام  األمـــن  رئيـــس  نائـــب  قـــام 
الشـــيخ حمد بن محمـــد آل خليفة، بزيارة 
بالواليـــات  نيويـــورك  شـــرطة  ألكاديميـــة 
اســـتقباله،  فـــي  كان  حيـــث  المتحـــدة، 
المســـؤول التنفيذي باألكاديمية المفتشة 

روندا أوريلي بوفيل.
نائـــب  بحـــث  الزيـــارة،  مســـتهل  وفـــي 
رئيس األمـــن العام والمســـؤول التنفيذي 
باألكاديميـــة، ســـبل تعزيـــز التعـــاون فـــي 
مجـــاالت التدريـــب وتبـــادل الخبرات بين 
الداخليـــة  ووزارة  نيويـــورك  اكاديميـــة 
في اطـــار التعاون والتنســـيق االمني بين 

البلدين، واستمرار الجهود الهادفة لتبادل 
الخبرات التعليمية والتدريبية والتجارب 

الناجحة في المجال األمني.
بعدهـــا، قـــام نائـــب رئيـــس األمـــن العـــام، 
أكاديميـــة  بيـــن مرافـــق  تفقديـــة  بجولـــة 
التدريبيـــة  ومنشـــآتها  نيويـــورك  شـــرطة 
والتعليمية التي صممت وفق احتياجات 
الطلبـــة ومـــا تتطلبـــه العمليـــة التعليميـــة 
والتدريبيـــة مـــن آليـــات ووســـائل تســـهم 
فـــي  المطلوبـــة،  األهـــداف  تحقيـــق  فـــي 
مقدمتها صقل مهارات المتدربين وتعزيز 

إمكاناتهم في مجال العمل األمني.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

شراكة مع “الخاص” في تنفيذ “العقوبات البديلة”
في اجتماع فريق العمل المشترك... “الوطنية لحقوق اإلنسان”:

عقـــد فريق العمل المعني بوضع آليـــة تنفيذ أحكام قانون 
العقوبـــات البديلـــة بمشـــاركة شـــركات القطـــاع الخـــاص، 
اجتماعـــا تنســـيقًيا برئاســـة المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان، وعضويـــة وزارة الداخليـــة، وزارة العمل، غرفة 
لتنميـــة  البحريـــن  البحريـــن، وجمعيـــة  تجـــارة وصناعـــة 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، وهيئة تنظيم ســـوق 

العمل، وصندوق العمل “تمكين”.
رئيـــس  الـــدرازي  علـــي  ثمـــن  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان ورئيس فريق العمل 
المشـــترك، التوجيهات الملكية الســـامية لمواصلة التوسع 
فـــي تطبيق أحـــكام قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر البديلة، 
بما يتماشـــى مع المعايير الدوليـــة، والبرتوكوالت الواردة 
فـــي العهد الدولـــي الخاص بالحقوق المدنية والسياســـية 
المتعلقـــة بمعاملة األشـــخاص المســـلوبة حريتهـــم، وذلك 
بشـــكل إنســـاني وفي ظل احترام حقـــوق واحترام كرامة 

اإلنسان. 
وأشـــاد رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة بالـــدور البـــارز الـــذي 
تضطلـــع به وزارة الداخلية في تنفيـــذ أحكام القانون، بما 

يســـهم فـــي إدماج المســـتفيدين من المحكـــوم عليهم في 
المجتمـــع ويحقق الوقايـــة من الجريمة وعـــدم معاودتها، 
األمر الذي يعزز المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.

وأشار الدرازي، في االجتماع، إلى أهمية مشاركة القطاع 
الخـــاص فـــي تطبيـــق العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة عبـــر 
توفير فرص عمل ووظائف يمكن إســـنادها إلى المحكوم 
عليهـــم، أو عبر برامج ريادة األعمال التجارية، أو التأهيل 

والتدريـــب، باعتبـــار “الخـــاص” شـــريكا أساســـًيا في دعم 
عمليـــة التنمية المســـتدامة، مثمنا في هـــذا الصدد، الدور 

الريادي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وتـــم االتفـــاق، خـــالل االجتماع، علـــى عقد لقـــاء تعريفي 
مع شـــركات القطـــاع الخاص لعرض آليـــة تنفيذ العقوبات 
البديلـــة والدور المنوط بهذه الشـــركات، وذلك بمقر غرفة 

تجارة وصناعة البحرين.

المنامة - مؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
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المنامة - األوقاف السنية

الهاجـــري  راشـــد  الشـــيخ  قـــام 
رئيـــس مجلـــس األوقـــاف الســـنية 
بزيـــارة تفقديـــة لمشـــروع مصلـــى 
العيد بمنطقـــة البديـــع بالمحافظة 
ســـير  علـــى  لالطـــالع  الشـــمالية، 
العمـــل، بحضـــور عبـــدهللا المعيلي 
رئيس قســـم الخدمات الهندســـية، 
والشـــيخ فتحـــي ســـلطان رئيـــس 
قســـم البحوث وشـــؤون المساجد، 
وعدد مـــن موظفي إدارة األوقاف 
السنية والمقاول المنفذ للمشروع.

مجلـــس  أن  الهاجـــري  وأكـــد 
علـــى  حريـــص  الســـنية  األوقـــاف 
تعزيـــز  فـــي  جهـــوده  مواصلـــة 
الزيـــارات الميدانيـــة لـــكل المرافق 
التابعـــة لإلدارة لتفقـــد احتياجاتها 

واحتياجات األهالي ومتطلباته.

وتابـــع أن المشـــروع يخـــدم أهالي 
المنطقـــة نظـــًرا للتوســـع العمرانـــي 
البحريـــن،  مملكـــة  تشـــهده  الـــذي 
وتســـعى اإلدارة في توفيـــر البيئة 
مـــن  القاطنيـــن  لجميـــع  المناســـبة 
المناطـــق المجـــاورة لتأديـــة صالة 

العيد في أجواء مهيئة.
عيـــد  مصلـــى  مســـاحه  أن  يذكـــر 
البديـــع 2000 متـــر مربع، ويتســـع 
حيـــث  مصلـــي،   2300 لحوالـــي 
تـــم االنتهاء مـــن المرحلـــة األولى 
للمشـــروع، ومـــن المتوقـــع أن يتم 
فـــي  للمشـــروع  الكلـــي  االنتهـــاء 
أكتوبـــر المقبـــل. ويعتبـــر مصلـــى 
العيد بمنطقة البديع من مصليات 
مملكـــة  فـــي  الرئيســـة  العيـــد 

البحرين.

االنتهاء من “مصلى العيد” بالبديع في أكتوبر

 بحـث تبـادل الخبـرات األمنيـة 
مـع أكاديميـة شـرطـة نيويـورك

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون اإلعالم 
دولـــة  ســـفير  النعيمـــي  رمـــزان 
إســـرائيل لـــدى مملكـــة البحرين 

إيتان نائي.
وجـــرى فـــي اللقـــاء اســـتعراض 
العالقـــات القائمـــة بيـــن مملكـــة 
البحرين ودولة إسرائيل، وسبل 
تعزيزهـــا وتطويرهـــا بمـــا يعود 
بالنفع على البلدين ومصالحهما 
المشـــتركة، كما تم خالل اللقاء 

بحـــث جملـــة مـــن الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك. 

مـــن جانبـــه، هنـــأ ســـفير دولـــة 
وزيـــر  المملكـــة  لـــدى  إســـرائيل 
شـــؤون اإلعـــالم بمناســـبة نيلـــه 
الثقة الملكية الســـامية بتعيينه 
وزيـــًرا لشـــؤون اإلعالم، شـــاكًرا 
لـــه حســـن اســـتقباله واهتمامـــه 
بتعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة بين 

البلدين.

استعراض العالقات مع إسرائيل
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لوحــظ فــي اآلونة األخيرة اتجاه كثيرين إلجراء عمليات التكميم بهدف 
الحصــول علــى قــوام رشــيق وجســم مثالــي إضافــة إلــى الحفــاظ علــى 

الصحة.

الحلقـــة  فـــي  اســـتطلعت  “البـــاد”   
الجديـــدة مـــن برنامج “مـــع أو ضد” 

اآلراء بهذا الخصوص.
دحضـــه  إبراهيـــم  عدنـــان  وأرجـــع 
لآلثـــار  التكميـــم  عمليـــات  إجـــراء 

الناجمة عنها ومنها الوفاة.
من جانبه، قال يوســـف الشـــيخ “أنا 
ضد التكميم ومع الخيارات الطبيعة 

من ريجيم وممارسة الرياضة”.
بدورها، بينـــت زهراء علي أنها ضد 

الرياضـــة  ممارســـة  ومـــع  التكميـــم 
كونها الخيار األمثل.

واوضحـــت زهـــراء باقـــر أنهـــا “مع” 
في حال اســـتدعت الحالة الصحية 
ذلك بهـــدف المحافظة على الصحة 
والعيش بطريقة طبيعية بينما ضد 
إجرائهـــا فـــي حـــال عدم اســـتدعاء 
الحاجـــة لذلـــك. وأكـــدت أنـــه رغـــم 
إجـــراء البعض هذه العمليات إال أنه 
البد مـــن اتباع نظام صحي متوازن 

وممارسة الرياضة من بعدها.
إلى ذلك، قال محمد “أنا ضد بسبب 

اآلثار الجانبية لهذه العملية”.
وتابـــع “تحتـــاج هـــذه العمليـــة إلـــى 

تدريبات ومواظبة على الرياضة”.
واختتـــم “هنـــاك طرق أخرى أســـهل 

التكميـــم  عمليـــات  مـــن  وأفضـــل 
وبعيدة عن أي آثار جانبية”.

مؤيدو “التكميم”: الحاجة تلزم... والرافضون: الرياضة خيار أمثل
في الحلقة الجديدة من برنامج “مع أو ضد” عبر منصات “^” الرقمية

يوسف الشيخ  زهراء علي
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ثمــن أوليــاء أمــور وناشــطون اجتماعيــون وممثلــون عــن المجالــس األهليــة 
التوجيهــات الملكية الســامية من عاهل البــالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، بتعزيــز وإثــراء المســيرة التعليميــة ومواصلــة 
االرتقــاء بمخرجــات التعليــم، وأمــر نائــب جاللــة الملــك ولــي العهــد صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد آل خليفــة بإقامة يــوم تعريفي بجميع 
المــدارس الحكوميــة ألوليــاء األمــور يقــدم فيــه أعضــاء الهيئــات التعليميــة 
واإلدارية بالمدارس الحكومية شرحا عن العام الدراسي الجديد، والتوجيه 
بــأن يحتــوي ملــف كل طالــب بالمدارس الحكومية على قســيمة مالية تســهم 
في توفير الحقيبة المدرســية الكاملة بمســتلزماتها األساســية لكل طالب في 

المدارس الحكومية.

وأشـــاد صاحب مجلـــس العثمان 
بالتوجيهـــات  العثمـــان  عبـــدهللا 
مـــن صاحـــب  الســـامية  الملكيـــة 
الجالة ملك الباد المعظم، وأمر 
نائـــب  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
جالة الملك ولي العهد، الذي ينم 
عن تلمس لحاجات الناس وتفهم 
مـــع  خصوصـــا  لظروفهـــم،  كبيـــر 
ارتفاع أســـعار الســـلع في السوق 
المحلية، فهذا القرار األبوي يؤكد 
حرص الحكومة على تيسير أمور 
المواطنين وتأميـــن احتياجاتهم 

المختلفة. 
واعتبر العثمان أن موسم العودة 
مكلـــف  موســـم  هـــو  للمـــدارس 
لألســـر، إذ تزداد األعبـــاء المادية 
علـــى رب األســـرة، كمـــا ويـــزداد 
العـــبء المـــادي بشـــكل كبيـــر مع 
زيـــادة عـــدد األبنـــاء في األســـرة 
الواحـــدة، وعبـــر عن أملـــه لمزيد 
من التوجيهات المســـتقبلية التي 
العـــبء  مـــن  للتخفيـــف  ترمـــي 

المادي على المواطنين.
حنـــان  بينـــت  جانبهـــا،  مـــن 
مجلـــس  صاحبـــة  عبدالحميـــد 
العطـــاء أهميـــة التوجيـــه الملكي 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وأمـــر 
نائـــب جالـــة الملـــك ولـــي العهـــد 
والســـرور  البهجـــة  أدخـــل  الـــذي 
علـــى األســـر البحرينيـــة، إذ مثـــل 
التوجيـــه مبادرة كريمة ســـتمكن 
القرطاســـية  شـــراء  مـــن  األســـر 
وأدوات المدرسة استعداًدا للعام 
الدراســـي الجديد، الذي سينطلق 
بعـــودة  المقبـــل  الخميـــس  يـــوم 
والتعليميـــة،  اإلداريـــة  الهيئتيـــن 
ورفعت شـــكرها لصاحب الجالة 
المعظـــم وصاحـــب  البـــاد  ملـــك 

جالـــة  نائـــب  الملكـــي  الســـمو 
الملك ولـــي العهد، على ما تم من 
توجيه يســـهم في ســـد جزء من 
البحرينيـــة  األســـرة  احتياجـــات 
فـــي ظل موجـــة ارتفاع األســـعار 
التـــي يشـــهدها العالـــم، وهـــو مـــا 
مـــن  قريبـــة  القيـــادة  أن  يثبـــت 
الشـــعب، بـــل وتستشـــعر معانـــاة 
التجـــاوب  علـــى  ويـــدل  األســـر، 
الفعلي مع المواطنين، ومســـاندة 
أن  كمـــا  بالقليـــل،  ولـــو  األســـرة 
هـــذا التوجيـــه الســـامي يزيد من 
مسؤولية الطالب في بذل الجهد 
واالهتمـــام بالدراســـة، مـــع األمل 
الدائم بتحقيق كل ما يســـهم في 
رفع المســـتوى المعيشـــي لألسرة 

البحرينية.
أما لولوة المران، ولية أمر ورئيسة 
اللجنة النســـائية بمجلس جاســـم 
بوطبنية، فقالـــت إن هذا التوجه 
أثلـــج صـــدور النـــاس، إذ لمســـت 
مـــن خـــال وجودهـــا فـــي مواقع 
ومجالـــس وملتقيـــات اجتماعية 
عـــدة ارتيـــاح أوليـــاء األمـــور من 
هـــذا التوجيـــه، مشـــيرة إلـــى أن 
صاحـــب الجالـــة الملـــك المعظم 
تلمس حاجة الناس بشكل فعلي، 
وساهم في التخفيف من األعباء 
المادية على األســـر، فالتوجيهات 
الملكيـــة الســـامية وأمـــر صاحب 
الســـمو الملكي نائب جالة الملك 
ولـــي العهـــد مثلـــت انفراجة على 
األســـر بعـــد ارتفاع األســـعار الذي 
أضـــر بميزانيـــة األســـر وقلـــل من 
إمكان تغطية جميع االحتياجات 
فـــي  عليـــه  كان  التـــي  بالشـــكل 

السابق.
ولفـــت محمـــد الســـكري، ولي أمر 

وناشـــط اجتماعي ومسؤول عن 
البرامـــج التعليميـــة فـــي مبـــادرة 
التوجيهـــات  أن  إلـــى  ابتســـامة، 
الملكيـــة الســـامية وأمـــر صاحب 
الســـمو الملكي نائب جالة الملك 
الوقـــت  فـــي  جـــاء  العهـــد  ولـــي 
المناســـب من أجل التخفيف من 
الهـــم المـــادي الـــذي كانـــت تعاني 
منـــه األســـر فيمـــا يتعلـــق بتأمين 
التعليميـــة لألبنـــاء  االحتياجـــات 
خصوصـــا عنـــد األســـر متوســـطة 
الدخـــل، وهو قرار يبين مســـتوى 
العناية الكبير بالتعليم وبالطاب 
األســـعار  فزيـــادة  المملكـــة،  فـــي 
باتـــت واقعـــا، وقللـــت مـــن قدرة 
األســـر علـــى تأميـــن احتياجاتهـــا 

المختلفة والموازنة فيها.
أكـــدت  ذاتـــه  الســـياق  وفـــي 
هيمـــا حســـين، وليـــة أمـــر وعضو 
مجلس األمهات بمدرســـة عسكر 
أهميـــة  واإلعداديـــة،  االبتدائيـــة 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
وأمر صاحب السمو الملكي نائب 
جالـــة الملـــك ولـــي العهـــد الـــذي 
هدف للتخفيف من العبء المادي 

علـــى المواطنين وتقديـــم الدعم 
لهم مـــن أجل االرتقاء بالمســـيرة 
األمـــر  صـــدور  فبعـــد  التعليميـــة، 
بتخصيـــص مبلـــغ 25 دينـــارا لكل 
طالب من أجل تأمين مستلزمات 
القرطاســـية، عبـــرت األســـر عـــن 
ارتياحهـــا الكبير مـــن هذا التوجه 
الذي أثلج صـــدور أولياء األمور، 
خصوصـــا ممن لديهـــم 4 أو 6 من 
األبناء، والتي تعتبر احتياجاتهم 
التعليمية هما كبيرا على ميزانية 
األســـرة، وقالـــت إنه قـــرار نوعي 
يعكـــس اهتمـــام الدولـــة بالتعليم 
واستثمارها في األجيال القادمة 
خير اســـتثمار، فالقيـــادة دائما ما 

تثبت قربها من المواطن.
أمـــا عبيـــر بوعلي، وهي أم لســـتة 
التوجيهـــات  أن  فأكـــدت  أبنـــاء، 
الملكيـــة الســـامية وأمـــر صاحب 
الســـمو الملكي نائب جالة الملك 
ولـــي العهـــد جـــاء ليســـد حاجـــة 
حقيقيـــة لـــدى األســـر البحرينية، 
الكبيـــرة،  األســـر  فـــي  خصوصـــا 
فتأمين احتياجات األبناء عندما 
يكون عددهم من 3 فأكثر، يعتبر 

تحدًيا على األســـر، فاحتياجاتهم 
الدراســـي  العـــام  لبـــدء  الكثيـــرة 
مـــن  خاصـــة،  ميزانيـــة  تتطلـــب 
هنـــا نثمن هذا التوجيه الســـامي، 
ونتطلع إلى مزيد من التوجيهات 
التـــي تخف مـــن األعبـــاء المادية 

على األسر.
من جانبها، بـــدأت خلود عبدهللا، 
وهي وليـــة أمر، بكلمة “شـــيوخنا 
أن  وأوضحـــت  يقصـــرون”،  مـــا 
مـــن لديهم ثاثـــة أو أربعـــة أبناء 
فأكثـــر يحتاجون إلـــى مبلغ كبير 
لتأميـــن احتياجاتهـــم التعليميـــة، 
أصابها  المدرســـية  فالمستلزمات 
الغـــاء، ولـــم نتعـــد الســـوق كمـــا 
كانـــت، فالحقيبـــة الواحـــدة تقدر 
بــــ 17 دينـــارا وربما أكثـــر، ولنا أن 
نقيـــس على ذلك فـــي المتطلبات 
األخرى، من هنا نثمن التوجيهات 
الملكيـــة الســـامية وأمـــر صاحب 
جالـــة  نائـــب  الملكـــي  الســـمو 
الملـــك ولـــي العهـــد الـــذي يصـــب 
فـــي التخفيـــف مـــن أعباء األســـر 
خصوصـــا ذوي الدخـــل المحدود 

والمتوسط.

وأخيـــرا عبـــرت فاطمـــة يوســـف، 
وهـــي وليـــة، أمـــر عـــن ســـعادتها 
الملكيـــة  بالتوجيهـــات  الكبيـــرة 
الســـامية وأمـــر صاحـــب الســـمو 
الملـــك  جالـــة  نائـــب  الملكـــي 
ولـــي العهـــد الـــذي يعتبـــر تلمســـا 
فهـــذا  الشـــارع،  لنبـــض  حقيقيـــا 
المبلـــغ ليـــس بالبســـيط أو الهيـــن 
إذا مـــا قورن بعـــدد األبناء، وعدد 
األســـر المنتفعـــة منه، وهـــو قرار 
جاء فـــي وقتـــه المناســـب، فبعد 
انقطاع الدراســـة لســـنتين بسبب 
لجائحـــة  االســـتثنائية  الظـــروف 
فيروس كورونا، أصبحت العودة 
للمـــدارس بمثابة تحـــد كبير أمام 
األســـر، فأســـعار البضائـــع لـــم تعد 
كمـــا الســـابق، وهي امتـــداد لتغير 
العالميـــة  االقتصاديـــة  الظـــروف 
زيـــادة  مـــن  عليهـــا  يترتـــب  ومـــا 
المصروفـــات واالحتياجات  فـــي 
األســـرية نتيجة تضخم األسعار، 
فالســـوق اختلفـــت بشـــكل كبيـــر 

جدا.

المنامة - بنا

الحكومة حريصة على تيسير أمور المواطنين وتأمين احتياجاتهم
أولياء أمور يثمنون التوجيهات الملكية وأمر نائب جاللة الملك ولي العهد بإقامة يوم تعريفي بالمدارس وتخفيف آثار عودة الطلبة حضوريا
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بلـــدي  مجلـــس  عضـــو  قـــال 
القبيســـي  عبـــدهللا  الشـــمالية 
لــــ “البـــاد” إنـــه ال جديـــد فيما 
يتعلـــق بتحديد مكان لســـوق 
المقاصيص التي تعطل العمل 
بها منذ مـــارس 2020 وحتى 
هـــذه اللحظة بســـبب توصية 
مـــن مجلـــس بلـــدي الجنوبية 

بسبب الجائحة.
أنـــه  إلـــى  القبيســـي  وأشـــار 
لـــم يتـــم حتـــى هـــذه اللحظة 
االتفـــاق لتحديـــد موقع بديل 
ومناســـب للباعـــة الذين يقدر 
عددهـــم بــــ 360 بائعـــا، مؤكدا 
أن ســـبب التعطيـــل هـــو عدم 
المختصة  الـــوزارة  تخصيص 
أرضـــا مائمة تناســـب هؤالء 
التجـــار البســـطاء الذيـــن هـــم 
الدخـــل  ذوي  مـــن  بالغالـــب 

المحدود.
وزاد ”فـــي المقابـــل نـــرى أنـــه 
الموافقـــة وتخصيـــص  تمـــت 
الهنديـــة،  للســـوق  أراض 
والسوق التايلندية، في حين 
لـــم يخصـــص لهـــؤالء الباعـــة 
ولتـــراث يتخطى عمـــره المئة 
عام، وهو األمـــر الذي يدعونا 
الجديـــد  الوزيـــر  لمطالبـــة 
المهندس وائل المبارك بإيجاد 

الحل المناسب والسريع لهم”.
وبين أن سوق المقاصيص لها 
جمهور واسع من شتى مناطق 
البحريـــن، ومـــن دول  وقـــرى 
الخليـــج أيضـــًا، وتعتبـــر أحـــد 
المقاصـــد الســـياحية المهمـــة، 
الرخيصـــة،  الســـلع  لشـــراء 
والتحـــف،  واالنتيـــكات، 
والمتعلقـــات القديمـــة، والتي 
يصعب الحصول عليها ببقية 
المحـــات، مبينـــا أنهـــا تمثـــل 
إضافة مهمة لخارطة المملكة 

السياحية، واالقتصادية.
وأشـــار القبيســـي إلـــى تلقيـــه 
اتصـــاالت مســـتمرة مـــن باعة 
ســـوق المقاصيص يناشـــدون 
أخـــرى،  مـــرة  الســـوق  إعـــادة 
الدخـــل  مصـــدر  باعتبارهـــا 
وألوالدهـــم،  لهـــم،  الوحيـــد 
بفراغ سدته العمالة اآلسيوية 
ثغـــرة  أقـــل  تســـتغل  التـــي 
لتوظيفها لصالحها، ولتعظيم 

مصادر دخلها.

سوق المقاصيص تراوح
مكانها منذ مارس 2020

“التفنن” يطال المستلزمات المدرسية
بائع قرطاسية لـ “^”: 90 % اإلقبال على المستلزمات المطبوعة

مـــع قرب العـــودة إلـــى المـــدارس، زاد حجم التـــردد على 
المكتبـــات والمحـــال التجاريـــة والمجمعـــات لشـــراء أبرز 
المســـتلزمات إال أن الشـــنط المدرســـية خصوصـــًا وبقيـــة 

المستلزمات طالها نوع من “التفنن”.
أوضـــح أحـــد العامليـــن بأحـــد المكتبـــات بمنطقـــة مدينة 
عيســـى عبدهللا الصقر أنهم اعتادوا وبشـــكل سنوي على 
تقديـــم كل ما هو مميز في المناســـبات باختاف أنواعها 
ومـــن أبرزهـــا العـــودة إلـــى المـــدارس وأنهـــم يحرصـــون 
وبشـــكل دوري علـــى متابعـــة الرزنامـــة لمعرفة األنشـــطة 
والفعاليـــات األولـــى على المســـتوى المحلـــي والخليجي 

وحتى العالمي.
وأكد ســـعيهم لتوفير كل المستلزمات التي تعين الطالب 

والمعلم على أداء مهمته من قرطاسية وغيرها.
وبّين أن ما يميزهم هو طباعتهم على الشنط، المطاريات، 

المذكرات القصيرة وغيرها.
وشـــدد على أن اإلقبال على المســـتلزمات المطبوعة في 

ازدياد ويصل إلى 90 %. 
وأشـــار إلى أن نظرًا الرتفاع أســـعار القرطاســـية والشنط 
وغيرها من مســـتلزمات أرتـــأوا ترتيب باقة من العروض 
ومن أبرزها توفير شنط مدرسية وطباعة صور أو أسماء 
أو كلمـــات عليها بجانب توفير مطاريـــة، والطباعة عليها 

بقيمـــة 7 دنانيـــر فـــي حين أن توفيـــر الشـــنطة والطباعة 
عليهـــا فقط يكـــون بـ 3 دنانيـــر تقريبًا بينمـــا المطارية مع 

الطباعة تكون بـ 5 دنانير.
وأضـــاف أن هنـــاك نوعين لشـــنط البنات المدرســـية، نوع 
مكون من النايلون، واآلخر من البرســـتون والقطن وآخذ 
الطابـــع العصري القديم، وأســـعارها ال تزيد على 5 دنانير 

مع الطباعة الملونة.
وتابع “هدفنا األساسي أن نساعد الطلبة وباألخص الذين 
في سن صغيرة على عدم فقدان الشنطة، وفي حال ذلك 

يمكن العثور عليها وبكل سهولة لوجود )ثيم( يميزها”.
وزاد “لدينـــا أجهـــزة ومكائـــن خاصة بالطباعـــة، حيث إن 

الطباعة رقمية وذات جودة عالية”.
اســـتغالها  باإلمـــكان  األوالد  شـــنط  أن  الصقـــر  أوضـــح 
للمدرســـة أو ما بعدها، وتحديدًا عـــن الذهاب إلى “الجم” 
لســـهولة حملهـــا، وســـيتم طـــرح عـــروض بشـــكل “أطقم” 

للبنات واألطفال في القريب. 
واختتم “االسعار المخفضة ستستمر لنهاية الشهر المقبل 

ومن بعدها سيتم االلتفات ليوم المعلم”.

إبراهيم النهام
بسبب عدم 

تخصيص الوزارة 
المختصة أرضا 

مالئمة
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رصدت عدســة “البالد” عشــرات المحالت الكبيرة والمتوسطة وهي معروضة لإليجار 
فــي منطقــة ســلماباد الصناعيــة، إال أنهــا مــا تــزال خاويــة علــى عروشــها، مــع تنــوع 

العروض واألسعار.

وتفاوتت أســـعار بعض المحات من 400 
إلـــى 1200 دينار لــــ “الشـــتر” الواحد، وفقا 
البنايـــة،  وحداثـــة  المعروضـــة،  للمســـاحة 
ووجود طابق إضافي، لكن الحال ما يزال 

كما هو عليه.
وفـــي مســـح أجرتـــه الصحيفـــة، تبيـــن أن 
هنالـــك محـــات معروضـــة لإليجـــار ألكثر 
من عـــام ونصف، وأخرى دون ذلك بقليل، 
فـــي ظل وجـــود وفـــرة بالمعروض وشـــح 

فـــي الطلب، ألســـباب مختلفـــة، أهمها كما 
يبدو تداعيـــات جائحات كورونا، وارتفاع 
أســـعار الســـلع بســـبب تعقيـــدات الحروب 
الـــذي  والجفـــاف  األوكرانيـــة،  الروســـية 
ضرب أوروبا وآســـيا، ومعها موجات الحر 

غير المسبوقة، وغيرها.
وكانـــت منطقـــة ســـلماباد الصناعيـــة فـــي 
الســـابق، مـــن المناطـــق التي يصعـــب فيها 
الحصـــول علـــى “شـــبر” لإليجـــار، وليـــس 

محـــات تعـــرض اآلن علـــى المـــأ بأســـعار 
وتســـهيات تفضيلية، وكانـــت القفلية بها 
تصـــل فيما مضـــى ألكثر من عشـــرين ألف 

دينار، لكن من المحال دوام الحال.
وجـــود  أيضـــا،  الصحيفـــة  رصـــدت  كمـــا 
محـــات كثيـــرة معروضـــة وجديـــدة فـــي 
ومخـــارج  مداخـــل  عنـــد  مميـــزة،  أماكـــن 
المنطقـــة، مـــا يســـهل وصـــول الزبائـــن لها، 
وكذلك وفرة مواقف الســـيارات بها، لكنها 

مقفلة، ومزادنة بلوحة “لإليجار”.
والمدهش هو رفض بعض ماك العقارات 
تنزيـــل اإليجـــار دينـــار واحـــد، بالرغـــم من 
الظروف والمتغيرات االقتصادية الراهنة، 
الســـابقة  اإليجاريـــة  بالمبالـــغ  وتمكســـهم 

ذاتها.

“^” ترصد عشرات المحالت المغلقة والخاوية
“لإليجار” تغزو وبـ “قسوة” سلماباد

إبراهيم النهام



^تتداول الســـجاالت هذه األيام مع اقتراب العرس 
متفائـــل  بيـــن  اآلراء  وتتعـــدد  النـــاس  بيـــن  االنتخابـــي، 
ويائس، فنرى الكل يعكس انفعاالته اإليجابية والســـلبية 
في الواقـــع االفتراضي، متخذيه منبًرا للتعبير عن اآلراء 
المختلفـــة والمتباينة بحســـب كل شـــخص ورؤيته، وكما 
نـــرى المتنمريـــن التـــي تعكـــس تعليقاتهـــم مـــدى البـــؤس 
والســـلبية فـــي تعليقاتهـــم التي قـــد تصل بهم فـــي نهاية 

المطاف بالمساءلة القانونية.
النظـــر  وجهـــات  فـــي  اختالًفـــا  نقـــول  ونحـــن  هـــذا  كل 
والقناعـــات ال تنســـينا أننا أبناء تـــراب واحد يجمعنا على 
تعـــدد أعراقنـــا وأفكارنا ومعتقداتنا، فـــال نجعل من أصل 
التعـــدد الفكري نقطـــه نزاع أو خالف فأنـــا المؤمن بفكرة 
وأنـــت تؤمـــن بأخرى، إمـــا أن تقنعني بهـــا أو تظل أفكارنا 
مـــكان احترام وتقديـــر للرأي والرأي اآلخر، حيث ترســـم 
أفضـــل صور التنوع الفكري والديمقراطية في اســـتدامة 

المشـــروع اإلصالحي لجاللة الملـــك المعظم، يتقبل الكل 
والجميع تحت سقف هذا البلد المعطاء.

رســـالتي للجميـــع التفـــاؤل يفتـــح لنـــا أبوابه دائمـــا ولكن 
يتوجـــب علينـــا دوما أن نطرق عدة أبـــواب إلى أن يفتح 
لنـــا الباب الصحيح، مصداقا لقول رســـول األمة “تفاءلوا 

بالخير تجدوه”.
هنـــاك طاقات وإبداعات شـــبابية في هـــذا البلد يجب أن 
نفتـــح لهـــا صدورنا ونعطيها الفرصة لنحصـــد ثمار صبرنا 
الفتـــرة الماضيـــة، ال نســـتعجل الحكـــم فالكتـــب ال يحكم 

عليها من عناوينها.
إن التجربـــة البحرينية مميزة لها العديد من اإليجابيات، 
علـــى الرغم من اإلخفاقات التي يراهـــا البعض، ويعظمها 
متناســـيا أن لـــكل فـــرس كبـــوة وال يحـــس طعم الشـــيء 
ـــكان طعمـــه حلَو أو مـــَر إال بتجربتـــه، ولكن يبقى  ســـواءـ 

المر مذكرا لنا بحالوة الطعم.

فالحراك السياســـي فـــي كل البلدان يمر بعـــدة اختبارات 
وتجـــارب إلـــى أن يشـــكل وينحـــت نفســـه إلـــى التكامـــل 

والصور المرجوة، فال كمال إال لله عز وجل.
كيف منا في يوم وليلة ننشد الكمال دون المرور بالعديد 
مـــن التجـــارب التـــي تكمـــل األولـــى أختهـــا، ونتعلـــم منها 
ونســـطر تجربتنـــا المختلفـــة الخاصـــة بنا وليســـت قطًعا 

ولصًقا من التجارب األخرى للديمقراطيات العالمية.
نحن نموذج مميز فلنا الفخر من بداية العرس االنتخابي 
بدعـــم المـــرأة وتمكينهـــا في مختلـــف المناصـــب والرتب 
لتصبـــح يـــدا بيـــد داعمـــة فـــي خدمة هـــذا البلـــد وإحدى 
ركائـــزه المهمـــة، فالبحرين اليوم من أمثلـــة الديمقراطية 
المميـــزة على الصعيـــد العالمي التي لها صيتها وفي عمل 

جاد مستمر للصعود أعلى وأعلى.
دورنـــا كشـــعب دعم هـــذه الجهـــود المبذولـــة والمحافظة 
علـــى مكتســـباتنا والتعلـــم مـــن أي إخفاقـــات واجهنا في 

اســـتدامة النجاحات وإعادة تقييـــم ما يحتاج 
تعديله، أو تنظيمه.

 كل الديمقراطيـــات العالميـــة مـــرت بتجـــارب 
أصعـــب وســـطرت النجاحـــات بـــروح التحدي 

والتفانـــي فـــي الرغبـــة الصادقـــة من الشـــعوب 
باالرتقاء بهذه الدول.

تقـــع اليـــوم علـــى عاتقنا هـــذه المســـؤولية في دعم 
نجاح التجربة وتفوقها بالمشـــاركة اإليجابية وفتح 
صدورنـــا وإن ضاقت لنرى الشـــمس المشـــرقة التي 

طال انتظارها، وتحقيق المزيد من االزدهار 
الرقي.

المحامي محمد الحايكي

مترشح نيابي متوقع عن الدائرة 

الرابعة بمحافظة المحرق

تتـــوارد إلـــى الخواطر لـــدى أغلـــب المواطنين عن مهنـــة المؤذن، 
ولمـــاذا ال يكـــون لهـــا توطيـــن بالدولـــة بـــدالً مـــن جلـــب األجانب، 
فاختـــالف اللغة واللكنـــة أمر ضروري في النـــداء للصالة بطريقة 
صريحة، مهنة المؤذن هي المهنة التي لها شأن عظيم بالدين، لما 
لها من فضائل وحســـنات والتـــزام بالصالة في وقت بات االبتعاد 
لدى البعض عادة، وأصبح األذان بالهاتف بدالً من قصد المســـجد 
قبل الصالة وذلك لألجر والثواب، فما بال فئة الباحثين عن عمل 
يعرضـــون عن تولي هذه الوظيفة مع أنها حكومية ومدعومة من 

الدولة و إدارتي األوقاف السنية والجعفرية.

عينات

في هذا الشـــأن كان لنا من الضروري أن نســـأل بعض العينات من 
الباحثيـــن عـــن عمـــل وآخرين بـــذات العمل وكان حصيلـــة ذلك ما 

يلي: 
-أحـــد الباحثين عن عمل يقـــول إن راتب المؤذن غير مجز والذي 
يعـــادل 200 دينـــار بـــــ “الســـنية” و381 دينـــارا بــ”الجعفريـــة”، وإن 
التـــزام الوقت بالمســـجد وعدد الســـاعات تكون أكثـــر مما حددها 
جهـــاز الخدمة المدنية للعمل األســـبوعي، وعليـــه فيجب مراجعة 
السياســـات مـــن ادارتـــي األوقـــاف الســـنية والجعفريـــة مـــن أجل 
توطيـــن البحرينييـــن، نحن نريـــد العمل ولكن يجب أن تتســـاوى 

الكفتان؛ ليكون االســـتقرار األســـري وتســـتمر الحياة، كذلك نبارك 
توجههـــم بالتعاون مع التربيـــة لتدريس علوم القـــرآن والتجويد؛ 
وذلك إلخراج جيل قادر على مسك اإلمامة وكذلك مهنة المؤذن. 
-وفـــي لقـــاء مع عينـــة أخرى أوضحـــت أن الراتب ثابـــت دون أي 
عـــالوات تكـــون للبحريني مع غالء المعيشـــة وزيـــادة االلتزامات 
العائليـــة مـــن مســـكن ومأكل، حيث بـــات مردود هـــذه الوظيفة ال 
يغطـــي تكاليف الحياة ويجعلها قليلـــة االهتمام من الباحثين عن 

عمل مع علمنا باألجر والثواب فيها.
- أحـــد اإلخـــوة المصليـــن ينـــوه إلـــى توجـــه 
“األوقـــاف” لتوطين الوظيفة وذلك حســـب 
التصريـــح الصـــادر منهم في مـــارس 2019 
مـــن الوكيل الســـابق للشـــؤون االســـالمية 
فريـــد المفتـــاح، الـــذي صـــرح بـــأن اإلدارة 
المعنيـــة تدرس عملية اإلحـــالل للبحريني 
بدالً من األجنبي والســـعي لتدريب الطالب 

على العلوم األساسية الدينية. 

عزوف

أن  فنـــرى  جانبنـــا  مـــن  أمـــا 
األمـــر يرجـــع لاللتـــزام الخـــاص 

بالوظيفـــة لمواقيـــت الصالة؛ حيث إن الفـــرد البحريني قد يفوت 
بعـــض األوقات التـــي يكون فيها األذان، ولذلك نـــرى عزوفا كبيرا 
من الشباب لهذه المهنة، مع العلم بأن العاطلين عن العمل والذين 
يبحثون عن أي عمل بإمكانهم أخذ هذه الوظيفة لما لها من شأن 
ديني ودنيوي، لذا فإن تعديل مرتب المؤذن مع المزايا الممنوحة 
لـــه باإلمـــكان أن تجعل الشـــباب يلتفت لهذه الوظيفـــة التي يقبل 
عليها األجانب ويبتعد عنها أبناء الوطن، وعليه فيجب التوضيح 
أن هذه الوظيفة تشبه الوظائف األخرى من حيث 
االلتـــزام واألداء، ويجب على الفرد تأدية واجبه 

بالفترة المحددة لألذان والصالة. 
ومن خالل البحث والتقصي وجد أن بالبحرين 
 511 الســـنية يوجـــد  وتحـــت إدارة األوقـــاف 
مســـجدا وعـــدد األئمـــة 951 )441 بحرينيـــا( 
والمؤذنـــون 474 )196 بحرينيـــا(، يبقـــى بعـــد 
المحـــور  بـــات  الـــذي  المالـــي  المـــردود  ذلـــك 
األساســـي في أي وظيفـــة والذي على ضوئه 
يبيـــن الفـــرد قبـــول مـــن رفـــض العمـــل، لـــذا 
فـــي حالـــة دخولنـــا البرلمان ســـنطلب 
إعادة النظـــر بالتوظيف للمؤذنين 
وتعديل مرتباتهم بما يتناسب مع 

البيئة المعيشـــية اليوم، وذلـــك أن الفرد البحريني يجب أن يكون 
لـــه مرتب صحيـــح ما يجعله يصبو للعمل كمـــؤذن، حتى لو كانت 
فتـــرة تجريبيـــة بالصيف أو غيره فهي تعمل علـــى فرض االلتزام 
وتحبيـــب المهنـــة للفـــرد. كما يمكـــن ضمهـــا للعقوبـــات البديلة لما 
لهـــا مـــن تقرب إلى المولى وفـــرض الروح اإليمانيـــة واألخوة بين 

الناس.
كمـــا أن ملف المؤذنين بـــ “األوقاف” من ضمن النقاط التي ســـيتم 
اإلشارة إليها لضمان الواعز الديني الذي بات الجيل الحالي بعيدا 
عنـــه نظـــرا للتطـــور التكنولوجـــي والبقاء أمـــام وســـائل التواصل 
االجتماعـــي لفتـــرات، ممـــا خلـــق جيـــال يفتقـــد لبعض أمـــور دينه 
ويعتمد على اليوتيوب والهاتف، ونحن نرى أن اإلقامة بالمساجد 
أصبحـــت إلكترونية بعد أن كنا نالحق المؤذن عند إقامة الصالة، 
فبمجـــرد دخول وقت اإلقامة على اللوحة اإللكترونية بالمســـجد 
يصطف المصلين قبل اإلقامة إيذانا للصالة، فهل ستكون اإلقامة 

واألذان الكترونيا. 
ســـنعمل بالمجلـــس المقبـــل على وضـــع األســـس الصحيحة لخلق 
روح االلتـــزام ومحبـــة الصالة بالمســـجد مع حـــب الوطن وخدمة 

المجتمع البحريني وفاء وعرفانا لهذا البلد الطيب.
مشعل الذوادي

مترشح نيابي متوقع عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية

مساءلة قانونية للمتنمرين أصحاب التعليقات السلبية عن االنتخابات

راتب المؤذن غير مجز... 200 دينار بمساجد “السنية” و381 بـ “الجعفرية”

كل الديمقراطيات العالمية مرت بتجارب أصعب وسطرت النجاحات

األجر ثابت دون أي عالوات... نقاش مع عاطلين عن تأخر توطين مهنة المنادي للصالة:

مترشحون بلديون يطالبون عبر “^” بزيادة عدد المدارس
اقترحوا استثمار األراضي الحكومية بمختلف المناطق وتحويل بعضها إلى “نموذجية”

أكد عـــدد من المترشـــحين المتوقعين لخوض 
أهميـــة  المقبلـــة  البلديـــة  االنتخابـــات  غمـــار 
زيادة عـــدد المدارس في مختلـــف محافظات 
المملكة لتلبية األعداد المضطردة من الســـكان 
ولحاجـــة األهالـــي لذلـــك إلى جانب اســـتغالل 
األراضي الموجودة في المناطق األكثر حاجة 
لمدارس وإنشائها مع إمكان تحويلها لمدارس 

نموذجية.

مدارس نموذجية

وأوضح المترشـــح البلدي المتوقع عن الدائرة 
الثامنـــة بمحافظة المحرق محمـــد آل محمود 
أنـــه في حال فوزه ونظـــًرا الحتياجات الدائرة 
ونســـبة الســـكان فـــي مدينـــة الحـــد ســـيتقدم 
بطلـــب إلى وزارة التربية والتعليم في ســـبيل 
رصد األراضـــي المخصصة لبناء المدارس في 
برنامـــج عمـــل الحكومة وبالتنســـيق مع وزارة 

األشغال.
وبّيـــن أنـــه تـــم تخصيـــص قطـــع مـــن األراضي 
لعدد 8 مدارس نموذجية بمشروع شرق الحد 
مـــن قبل وزارة اإلســـكان والتخطيط العمراني 
وســـيتم العمل على إنهاء تصميمها بالتنســـيق 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم وبالتعـــاون مـــع 

وزارة األشغال.
وقال آل محمود “وحســـب مخطط التخطيط 
العمرانـــي لمدينة الحد تـــم تخصيص أكثر من 
قطعة أرض لخدمات العامة بالمنطقة وســـيتم 
طلب تحويل األراضي إلى مدارس نموذجية”.
وتابـــع “مـــن جانـــب تشـــجيع القطـــاع الخـــاص 
فـــي االســـتثمار التعليمي في مدينـــة الحد تم 
تخصيـــص وطـــرح مناقصـــة لالســـتثمار فـــي 
القطاع التعليمي بمســـاحة 20717 متًرا مربًعا 
في مدينة الحد عبر منصة اســـتثمار األراضي 

الحكومية”.

ازدحام الشديد

عـــن  المتوقـــع  البلـــدي  المترشـــح  واقتـــرح 
الدائرة األولى بالمحافظة الجنوبية يوسف 
يعقـــوب زيادة عدد المـــدارس في  المنطقة 
وباألخص مـــدارس ثانويـــة صناعية للبنين 
لعدم وجود ســـوى مدرســـة فيها واالزدحام 
شـــديد عليهـــا لدرجـــة أن البعـــض يلجأ إلى 
مـــدارس في مناطق أخـــرى إضافة إلى من 

يدفع مبلغ للمواصالت الخاصة.
وذكـــر يعقـــوب “ولذلـــك أتمنـــى زيـــادة عدد 
المـــدارس فـــي منطقتـــي، وكل مـــا زاد عدد 
المدارس سيقل االزدحام في الشوارع، لذا 
أتمنى النظر في ذلك علًما أن عدد المدارس 
في منطقتي ال يزيد على 6 مدارس تقريًبا”.

مدرسة عمودية

بـــدوره، قال المترشـــح البلـــدي المتوقع عن 
الدائـــرة الثانيـــة بمحافظـــة المحـــرق محمد 
الســـندي” المدارس الموجودة هي مدرســـة 
مدرســـة  للبنيـــن،  االبتدائيـــة  البســـيتين 
البسيتين االبتدائية للبنات، مدرسة الهداية 
الخليفيـــة الثانوية للبنين، مدرســـة الشـــيخ 
محمد بن عيسى االبتدائية للبنين ومدرسة 
عمر بن الخطاب االعدادية للبنين المتوقفة 

حتى اشعار آخر”.
 وأوضـــح أنـــه ال توجـــد أراٍض جديـــدة إنما 

مجرد تجديد لمدرسة عمر بن الخطاب.
وطالـــب الســـندي تطويـــر مدرســـة عمر بن 

الخطاب لتصبح مدرسة عمودية.

بناء األراضي

إلـــى ذلك، أوضـــح العضو البلـــدي بالدائرة 
الثامنـــة في محافظة المحـــرق عبدالعزيز 
موجـــودة  مـــدارس  خمســـة  أن  الكعبـــي 
بالدائرة، اثنتان للمرحلة لالبتدائية للبنات 
للبنـــات  لـ”اإلعداديـــة”  واثنتـــان  واألوالد 

واألوالد بجانـــب مدرســـة ثانويـــة واحـــدة 
للبنات.

وأكـــد أن نظـــًرا لعـــدد الطلبـــة والطالبـــات، 
الدائـــرة بحاجـــة لمدرســـتين ثانويتيـــن 

واحدة للبنات واألخرى لألوالد.
لفـــت إلـــى أن توجـــد أرضـــان مخصصـــة 

إلنشاء مدرسة في مجمع 111.
وأضـــاف أن هنـــاك أراضـــي في شـــرق الحد 
والبـــد مـــن اســـتغاللها فـــي إنشـــاء مدارس 

نظًرا لعدد السكان.
بطلـــب  “تقدمنـــا  الكعبـــي  اختتـــم 

لبنـــاء األرضيـــن فـــي مجمع 111 

ثانويـــة  واحـــدة  لمدرســـتين  وتخصيصهـــا 
لألوالد والثانية ثانوية للبنات؛ وذلك لتلبية 
احتياجـــات أهالـــي 
المنطقة”.
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^يقـــول أحد العلماء: يجب أن تســـود 
الروح البشـــرية علـــى التكنولوجيا، وهو ما 
يجب أن يكون حاضرا في حركتنا اليومية، 
كمـــا يتوجـــب أن يســـود التنظيـــم اإلداري 
والتحـــول اإللكتروني أداء النـــواب وإدارة 
مكاتبهم التي تعد واجهة مهمة بين النائب 
والشـــعب، من خالل التكنولوجيا وتحقيق 
االستدامة في سبيل تعزيز بيئة عمل تتسم 
بالمصداقية والشـــفافية، السرعة واإلتقان، 

وتحقق القاعدة المرجعية الشاملة.
إن حجـــم الطلبات الـــواردة لمكاتب النواب 
للجهـــات  وتوجيههـــا  معالجتهـــا  وصعوبـــة 
المعنيـــة، يحتـــم أن يكـــون لـــه آليـــة عمـــل 
متخصـــص  تطبيـــق  باعتمـــاد  متقدمـــة، 
واالقتراحـــات  الطلبـــات  تلـــك  باســـتقبال 
والشكاوى، وفرزها وســـهولة التعامل معها 
وفـــق اإلجراءات التـــي يعتمدهـــا كل نائب 
وهـــو األمر الـــذي مـــن الواجب مبكـــرا على 
النواب تبني فكرة وجود تطبيق إلكتروني 
يســـاهم فـــي تذليـــل الصعوبـــات للطلبـــات 
الـــواردة، ويعالـــج الشـــكاوى والمقترحـــات 
وفـــق مؤشـــر أداء قيـــاس، وضمـــن جـــدول 
زمنـــي محدد، حيث من شـــأن هذه البرامج 
وتقليـــل  النفقـــات  تخفيـــض 
الورقـــي  االســـتخدام 
علـــى  والمحافظـــة 
البيئـــة، إضافـــة إلـــى 

مهامها األساسية.
غسان المطوع
مترشح نيابي متوقع 
عن الدائرة التاسعة 
بالمحافظة الشمالية

تطبيق متخصص 
الستقبال الطلبات للنائب

منال الشيخ

المحامي محمد الحايكي 

مشعل الذوادي 

عبدالعزيز الكعبي محمد السندي يوسف يعقوبمحمد آل محمود

األربعاء 31 أغسطس 2022 - 4 صفر 1444 - العدد 5069
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Vacancies Available

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 125095( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن محمد عادل عبدهللا هالل بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيدة لينا السيد كاظم مرزوق عيسى الخباز 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 : 6-88532 

االسم التجاري : كريبتو برجر

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

  CR2022-121004   إعالن رقم
تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : جعفر سلمان محمد جواد
االسم التجاري الحالي : برادات الناجح
االسم التجاري الجديد : الناجح مارت

قيد رقم : 37354 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة برج البريق للمقاوالت التنظيفات والمملوكة للسيد/السيدة سلمان علي 
محمد رفيع عبدالكريم العوضي والمسجلة بموجب القيد رقم )83556 - 1(، بطلب بيع 
المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة 
)المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   3000 وقدره  برأسمال 
الفردية( عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية 

أسماؤهم:
سلمان علي محمد رفيع عبدالكريم العوض ي بنسبة 1 %

SHYINDAS DHARMADAS بنسبة 99 %

تاريخ :28-8-2022
) CR2022- 123452( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة مريم محمود سعدو شناعة بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ السيدة خالد احسان عبدالرحمن شناعه 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 : 1-106474

االسم التجاري : مطعم ليالي فلسطين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن لسنة )2022(

إعالن بشٔان تخفيض رٔاسمال و تغيير االسم التجاري لشركة دار الوسط للنشر والتوزيع ش م ب )مقفله(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السادة جواد حبيب وشركاه 
تضامن مهنية نيابة عن السادة اصحاب شركة دار الوسط للنشر والتوزيع ش م ب )مقفله( المسجلة 

بموجب القيد رقم )1-48339( طالبين تخفيض رٔاسمال الشركة
من: 1000,000 )مليون( دينار بحريني إلى: 275,000 )مائتين وخمسة وسبعون الف( دينار بحريني

و تغيير االسم التجاري للشركة من: شركة دار الوسط للنشر والتوزيع ش م ب )مقفله(
DAR ALWASAT FOR PUBLISHING AND DISTRIBUOTION B.S.C )CLOSED(

الى: شركة دار الوسط ش.م.ب مقفلة
DAR ALWASAT CO B.S.C  )CLOSED(

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )رد ألرت للخدمات التقنية ذ.م.م(

)رد  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ألرت للخدمات التقنية ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )124169(، بطلب تغيير اسم 

الشركة من:
رد ألرت للخدمات التقنية ذ.م.م

RED ALERT TECHNICAL SERVICES W.L.L
الى:

خدمات فابين انترناشيونال ذ.م.م
FABIN INTERNATIONAL SERVICES 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
إدارة التسجيل

إعالن بتصفية 
) شركة سبوت بوينت لتنظيم المؤتمرات والسياحة ذ.م.م (

وتحويل القيد إلى مؤسسة فردية
المملوكة الى مريم يوسف علي عباس 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة ) مريم يوسف 
علي عباس ( المسجلة بموجب القيد رقم ) 122827 (، بطلب تصفية الشركة تصفية ) 
قيدها  وتحويل  للشركة.  ( مصفيا  عباس  علي  يوسف  )مريم  السادة  وتعيين   ) اختيارية 
بما فيه من أصول . وموجودات إلى مؤسسة فردية باسم ) مريم يوسف علي عباس ( 

عنوان المصفي :
) مريم يوسف علي عباس (

) Maryam.yalii@gmail.com ( - ) 36351010(
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ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact
 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

SAMA SPEED SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 36252580 or ADVISER.GATE@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

EYE LINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34585803 or wabdulla979@gmail.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 

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 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66998542 or MDSAHARA123@GMAIL.COM

OSAMA ABDULLA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or OSAMAABDULLABH@GMAIL.COM 

ARAB OPEN UNIVERSITY 
has a vacancy for the occupation of

 LECTURER
 suitably qualified applicants can contact
 17407077 or AOU.LMRA@AOU.ORG.BH 

ALI&MOHAMMED&HUSSAIN S/O ALI YATEEM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17225450 or utilities@amyateem.com 

AHMED ALI SALEH AARFAJ ALKAABI( SEBA ALJANOOB / 8657 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36714922 or SHGROUP@BATELCO.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI CO. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36881555 or adeel.hameed@al-aali.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 

ALAMJAD GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39111155 or ALRAFEEQ.HR@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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 SHOVEL OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH 

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

DAR ALAWADHI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66601666 or ALAWADHI.REALESTATE@GMAIL.COM 

AL MARAI COMPANY BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17789788 or HR.BAHRAIN@ALMARAI.COM 

Montreal Furnished Apartments 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39933751 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Bader palace construction 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39456955 or BADARALBADER101@GMAIL.COM 

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
 suitably qualified applicants can contact

 17811688 or hrg.bh@rameehotels.com 

RAYBON KINGDOM AUTO COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36700011 or M.66661666@GMAIL.COM 

MANAMA MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 33999883 or kaled110614@gmail.com 

Popular Auto Spare and A C Parts Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39443469 or POPULAR_AC@YAHOO.COM 

Emkan Real Estate Development W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36652265 or asheeratrading@gmail.com 

HAMAMA GARAGE CARS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33055545 or HAMAMA112@ICLOUD.COM 

AMMAR OPTICIAN COMPANY - VISUAL & HEARING AIDS (BAHRAINI PARTNER 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39662775 or AMMAROPTICAL@YAHOO.COM 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact
 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

FIITJEE INDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROMOTER(COMMERCIAL SERVICES)
 suitably qualified applicants can contact

 77155966 or ANIRUDDHA.BARANWAL@FIITJEE.COM 

Sharaf Dg Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17172621 or mubeen.musthafa@bh.sharafdg.com 

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17590026 or ALIKADHEM@LIVE.COM 

CAZARO BLINDS 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 37700066 or hso.alowainati1977@gmail.com 

M R A LIVE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 36889233 or MRADC2020@GMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact
 36266658 or MAQMARINE@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 

PARIS TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33167461 or hu951122@gmail.com 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17785961 or ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM 

DAISY DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39075900 or AMJAD.SYED11@GMAIL.COM 

CLASSICO GATE FOR UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 UPHOLSTERER
 suitably qualified applicants can contact

 39666728 or FAISAL6100@HOTMAIL.COM 

EFS Facilities Services Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17102960 or nshah@bfharbour.com 

WORLD BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34349192 or WBC9192@GMAIL.COM 

ACCESS ACCOUNTING CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17879859 or DOMINICFRANCIS73@GMAIL.COM 

Eid Express for Trading and Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact
 33414533 or EID.EXPRESS@GMAIL.COM 

JBF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 17181500 or CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33852522 or SABBAGH101@YAHOO.COM 

ALTHAHABIYA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33030489 or SALMAAHMED127@GMAIL.COM 

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

 TEAM LEADER
 suitably qualified applicants can contact
 36094012 or mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39795999 or HZHZWAW@HOTMAIL.COM 

SUIT AND TIE TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33225888 or SUITMEBH@GMAIL.COM 

FUTURE GENERATION TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35191501 or FUTURESTATIONERY@GMAIL.COM 

FUTURE GENERATION DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38354093 or FUTURE.STATIONERY@GMAIL.COM   
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KFC KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of
 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17702454 or mohdnew28@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

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

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17111722 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 77090866 or INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

SNOWWHITE GARMENTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17274555 or CHAIRMAN@SNOWHITEGARMENTS.COM 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39944412 or ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

BUSTAN FOR FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66708118 or info@awtadi.com 

KHALIL ALARADI TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39021903 or taweeljamal@gmail.com 

RAYBON KINDOM 3 COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

NASS FOODS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17408000 or lmra1@BINHINDI.COM 

WOOD LAND CRAFTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17827075 or OODLANDCAFT@HOTMAIL.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com 

KOHINOOR MOTOR VEHICLES PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33869820 or HA420145@GMAIL.COM 

1970 SHOES MAKER 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39039767 or AHMEDANWAR28@GMAIL.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17699125 or HFA@REZAGROUP.COM 

Hair and Nail Station 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17642052 or HAIRANDNAILSTATION@OUTLOOK.COM 

ARABIAN TEA 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36669292 or OLDMAAAAAN@HOTMAIL.CO.UK 

Element Beauty Lounge 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33351193 or element_beauty@hotmail.com 

Master Piont Trading 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 66982216 or HR.MASTERPOINT26@GMAIL.COM 

THE LAUNDRY ROOM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39305000 or A.AZIZ-ALMANNAI@HOTMAIL.COM 

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

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

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

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17672697 or altoom6666@gmail.com 

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

 WORKER(JUICE)
 suitably qualified applicants can contact

 17716316 or ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

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 

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 

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 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 37722884 or government@mre.co 

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 

Buildwell Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 32021590 or BUILDWELLCONTRACTING@GMAIL.COM 

G P S INTERNATIONAL DENTAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 33180666 or dt.rasheed@gmail.com 

PALESTINE NIGHTS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 36638831 or KHALIDSHANAA@HOTMAIL.COM 

PALESTINE NIGHTS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 36638831 or KHALIDSHANAA@HOTMAIL.COM 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

Tropics Restaurants Management 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE
 suitably qualified applicants can contact
 17002726 or FARAH.KSA@GMAIL.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

 QUALITY INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17297600 or danbahrain@danwayeme.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33303946 or MASTANALITECHNICALLLC@GMAIL.COM 

MOHAMMAD ABDULLA ALAReedh CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 32122800 or aalshammari@alareedh.com 

Skyscrapers Cleaning & Maintenance Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 39639253 or vijayanmm1954@gmail.com 

THE ONE MULTI NATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 ADMINISTRATIVE COORDINATOR

 suitably qualified applicants can contact
 17711444 or MAHROOSR2000@GMAIL.COM 

True World Contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33517679 or prajukumars@gmail.com 

ADAM PHARMACY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact

 32139107 or adampharmacybahrain@gmail.com 

T.L.B BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39454778 or ZEID_S@YAHOO.COM 

NARENDRA JEWELLERY DESIGN CO - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33289619 or SAMANTASANAT44@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17677784 or almufeedelectricalwll@gmail.com 

ALMAHASSEN MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34026667 or AHMADOOO315@GMAIL.COM 

Asna Home Decorations Bahrain Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 35970363 or NAJJAR2005@HOTMAIL.COM 

GOLDEN EAGLE PROPERTY MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact
 13118855 or MANSARY@HOTMAIL.COM 

MARIYAM NISAR Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 34311388 or MNCONSTRUCTION39@GMAIL.COM 

COMPREHENSIVE ENTERPRISES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 33366921 

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17000585 or HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

GRILLE TECH METAL PRODUCTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36691460 or INFO@GRILLETECHBAHRAIN.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 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

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 

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 

PRO STITCH GARMENTS FACTORY Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 77082293 or prostitchgarments.bh@gmail.com 

ROXANNA STARS HOLDING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34529228 or OSMAN.KHAN@DELIGULF.COM 

RELAX PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33773722 or QAISER.NADEEM786@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 38398065 or SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

LOOP CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 32111020 or HR@ESNADMANAGEMENT.COM 

ELARA CAFEE 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact
 66760010 or ALMUDAIFA.H@GMAIL.COM 

Samurai dojo for martial arts 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37266229 or SAMURAIDOJOBH@HOTMAIL.COM 

PUNJAB RASOI COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36632738 or PUNJABIRASOIBH@GMAIL.COM 

MUSLIM CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of
 VEHICLE SHEETMETAL WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 33042119 or A7MEDMOSLIM20@GMAIL.COM 

MUSLIM CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 33042119 or A7MEDMOSLIM20@GMAIL.COM 

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

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact

 36002258 or businesskp@gmail.com 

LUNOX FOR IMPORTING AND EXPORTING MARBLE AND THE KITCHEN INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39660032 or E.ALQAED@MAIL.COM 

BOLLYWOOD SPICE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 34049352 or BXBBAH@GMAIL.COM 

HUSAIN HAMAD SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39232777 or ALKHOOKH@HOTMAIL.COM 

SHAHA CORNER MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34095029 or ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

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

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 17326688 or INFO@KASABGROUP.COM 

GUL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37778767 or FATMA.ALQAED@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 65004829 or PRIMEHOMEPROJECTS.BH@GMAIL.COM 

PARIS TELECOME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39242994 or FAHARUDHEENARD@HOTMAIL.COM 

BLACK HORSE VAPE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact
 17325339 or AL.ZAHER998@GMAIL.COM 

SINGH PUNJAB CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33562999 or KAWALJITNAGRA4@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 

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 

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 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17875600 or JSA@BPC.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 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER
 suitably qualified applicants can contact
 17552234 or AECONT@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

ALQASEER UPOLSTERY & CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17717127 or ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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 

FLAG PIRATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32122226 or pirateshipservice@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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 

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

 WELDER
 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 
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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 
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الــغــمــوض، تسعى هـــدى حسين  فــي أجــــواء مــلــؤهــا 
على  الــحــفــاظ  أجـــل  مــن  استثنائية  حــلــول  إليــجــاد 
بالتزامن  البديل،  والطب  العطارة  مجال  في  مهنتها 
في  تحديدًا  السّن  لكبار  غريبة  اختفاء  حــاالت  مع 
المنطقة، وذلك ضمن الدراما االجتماعية التشويقية 
“ســـت الــحــســن” مــن كــتــابــة األخـــويـــن عــلــي ومحمد 
شمس، وإخراج باسم شعبو، وهو من “عروض شاهد 

.”VIP األولى” وُيعرض على “شاهد
النمر،  عبدالمحسن  الفنانين:  مــن  كــّاً  العمل  يضم 
البلوشي، حبيب  الجسمي، سحر حسين، هند  أحمد 
آالء شاكر  الحليان،  الحوسني، مرعي  غلوم، فاطمة 

وآخرين.
الــغــرائــب  تحيطها  ــم  عــوال

العطارة والطب  امرأة تمتهن  وتطرح تساؤالت كثيرة، تنطلق مع 
سجينة  تظل  بــأن  نفسها  على  حكمت  الــبــديــل، 
ثم تضعها وفاة  بعدما خّف عملها،  منزلها، 
والدها أمام خيار صعب وفي مواجهة مع 

عّمتها التي تبدأ بمطالبتها بالبيت.
الحسن”  “ســت  رأس  في  األفــكــار  تتصارع 
ــد  فكيف  وال تجد أمــامــهــا ســوى حــل واحـ
لــهــذه  ــدٍّ  حـ ــع  مـــن وضـ األخـــيـــرة  ستتمكن 
االستمرار  تستطيع  وهل  المشكلة؟ 
بعدما  البديل  الطب  في  عملها  في 
أحد  يُعد  ولــم  عنها  الجميع  تخّلى 

يقصدها؟ 

ورشــة  ــار  واآلثـ للثقافة  البحرين  هيئة  مــع  بالتعاون  البيادر  ح  مسر ينظم 
تدريبية بعنوان “أسرار اإلخراج المسرحي” يقدمها عبدهللا العابر من دولة 
بمتحف  المقبل  سبتمبر   17  -  15 من  الفترة  في  وذلــك  لشقيقة،  ا الكويت 
االشتراك  وسعر  مساء،  الثامنة  إلى  الرابعة  الساعة  ومن  الوطني  البحرين 
بالدورة 20 دينارا. علما أن العابر عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون 
إلى   2013 التمثيل واإلخــراج من  الكويت، ورئيس قسم  بدولة  المسرحية 
جائزة  أبرزها،  الدولية  التقديرية  الجوائز  من  العديد  على  اصل  وح  ،2018
الدولة التشجيعية في اإلخراج، وجائزة اإلخراج المسرحية لدورات خليجية 
ومؤسس  األكــاديــمــي،  الكويت  مهرجان  فــي  الفنية  اللجنة  ــيــس  ورئ عــدة، 
وعضو لجنة التحكيم في مجموعة من المهرجانات المسرحية في الكويت 

والقاهرة وشرم الشيخ واإلسكندرية واألردن.
الــدرامــي  المسلسل  ر  تصوي انطلق 
الجديد “الدولة العميقة”، الذي يدور 
فــي إطـــار مــن الــجــريــمــة واإلثــــارة، 

بمشاركة باقة كبيرة من النجوم.
ويتم تقديم المسلسل في 8 حلقات 
االنتهاء  ور  ــ ف المنصات  إحــدى  عبر 
عيد  س ج  ر للمخ وهــو  تصويره،  من 
الماروق، والمؤلف فيصل البلوشي.

ان  ن ث ا المسلسل  لبطولة  ويتصدى 
من كبار الفنانين بالكويت والخليج، 
ان،  ه ب ن ل ا وجــاســم  الــفــرج  سعد  هما 
األحداث  خط  على  يلتقيان  اللذان 
ــار مــجــمــوعــة مــثــيــرة من  وفـــي إطــ

المشاهد الدرامية واألكشن. 

ــارك فـــي بــطــولــة الــمــســلــســل  ــشــ ــ وي
هم:  الفنانين،  من  أخــرى  مجموعة 
العميري  وفــيــصــل  الــبــريــكــي  خــالــد 
ويــعــقــوب عــبــدهللا وبــشــار الشطي 
المظفر،  وخــالــد  حسين  بــن  وروان 
وعــــبــــدهللا الـــبـــلـــوشـــي، ومــــشــــاري 
إسماعيل،  وعبدالقدوس  الفريح، 

وغيرهم من الفنانين.
فساد  جريمة  المسلسل  ويــتــنــاول 
كبرى يتم ارتكابها في كوبا، وتلقي 
السياسي في  المشهد  بظالها على 
الكويت، وهي فكرة مبتكرة تناقش 
الـــدرامـــا  عــلــى شـــاشـــة  مــــرة  ألول 

الخليجية.

“ســت الحســن”... 
مـن كتــابة األخوين علـي ومحمد شمــس

كـــالــي كــوكــــــو بـــعــــد
”The Big Bang Theory“

ورشـــة “أســرار اإلخــراج 
المســـرحـي” بالبـــيــادر

“الـدولـــة العميـــقـــــة” يجمع 
الفــرج والنبــهــان

أسامة الماجد

خاص

طارق البحار

كشفت باربرا بروكلي منتجة أفام 
جيمس بوند أنه لن يبدأ العمل 

على فيلم جديد في 
سلسلة األفام الشهيرة 

قبل “عامين على األقل”، 
مضيفًة أن مهمة العثور 

على ممثل خلفًا للنجم 
البريطاني دانيال 

كريج لم تبدأ 
حتى اآلن.

وصرحت 
المنتجة أنه 
جاٍر العمل 
على إعادة 
ابتكار هوية 

جيمس بوند وهذا 
يستغرق وقتًا!

tariq_albahhar

كوكو  كالي  الحسناء  الممثلة  اشتهرت 
 The“ بكونها واحدة من نجوم مسلسل

دور  وتــقــدم   ”Big Bang Theory
األحــداث،  في  جــدًا  الجميلة  الفتاة 
ينطبق  البيان  هــذا  مثل  أن  ويبدو 
الواقعية،  الحياة  في  أيضًا  عليها 

لذا  مسترخية،  كانت  فلطالما 
فــإن الــخــروج بـــدون مكياج 
شـــــــيء اعــــــتــــــادت عـــلـــيـــه، 
فالنجمة لديها ميزات رائعة 

وعيون بشكل مذهل. 
ــل فــي  ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ ــت الـ ــهــ ــ ــت ــ ان
 The Big Bang“ مسلسل 
Theory” في العام 2019، 
لــكــن كــوكــو ســتــعــود على 
ــلـــفـــزيـــون  ــتـ شـــــاشـــــات الـ
البطولة  بــدور  الخاصة 
ــي مـــســـلـــســـل جـــديـــد  ــ فـ
 The Flight“ بــعــنــوان 
وتشارك   ،”Attendant
الموسم  فــي  النجمة 
الـــجـــديـــد لــمــســلــســل 
Har- ــيــمــيــشــن  “األن

الـــذي   ”ley Quinn
بـــــــأصـــــــوات أيــــضــــًا 
فـــانـــيـــســـا مــــارشــــال، 
جــيــســون إلــكــســنــدر، 
اليك  بــدر،  ديدريش 
فانشس،  رون  بيل، 
راهول  هيل،  توني 
كــــــــولــــــــي، ســــنــــاء 
كريستوفر  الذان، 
ناتالي  مــيــلــونــي، 
مــــــــورالــــــــيــــــــس، 
راش،  ــم  ــ ــ ــي ــ جــ
السلسلة  وتركز 
الــجــديــدة على 
شـــــخـــــصـــــيـــــة 
كوين،  هارلي 
والــــــــــــتــــــــــــي 
تــنــطــلــق في 
مــــــديــــــنــــــة 

جوثام.

على  الصايغ  علي  الكاتب  الزميل  يقدم 
منصة شاهد هذه األيام مسلسل األطفال 
من  يتكون  والـــذي  “كاليتسو”،  العائلي 
ثــنــايــاه قيمًا  بــيــن  10 حــلــقــات، ويــحــمــل 
إنسانية ورسائل إيجابية تسهم في بناء 

األجيال.
القطة  حـــول  المسلسل  أحــــداث  تــــدور 
اإلنسانية )كاليتسو( التي تحتفظ بقادة 
خارقة، وهنالك من يرغب في االستياء 
من  فتهرب  العالم،  تدمير  لغرض  عليها 
عالمها ”عالم أوديا“ إلى األرض، وتتعرف 
حينها على عائلة تساعدها في مواجهة 

الشر.
عما  ومغايرة  جديدة  بحلة  العمل  يأتي 

متنوعة  إبداعات  ويتضمن  مألوف،  هو 
ــوارات وحــبــكــة درامـــيـــة مميزة،  ــ مــن حـ
من  إطــار  في  فعالة،  ومــؤثــرات ضوئية 

أجواء  جانب  إلى  الهادف،  التشويق 
كــومــيــديــة جــمــيــلــة يــتــصــدى لها 

ــل. مــســلــســل  ــمــ ــ ــع ــ أبـــــطـــــال ال
علي  تأليف  من  “كاليتسو” 
ــراج: سعود  ــ الــصــايــغ، وإخـ

بــوعــبــيــد، وبــطــولــة كــلٍّ 
مـــــــــــن: عــــبــــدهللا 

الخضر، نوف 
السلطان، 

ــة  ــ ــن ــ زي

الكاظمي،  الصفار، جاسم عباس، محمد 
زيــنــب بــهــمــن، الــزيــن عــبــدهللا، ومحمد 
القاف، ومن إنتاج: منصة شاشا، ومنتج 

منفذ: دورز برودكشن.
الصايغ  الزميل  أن  إلى  يشار 
بعد  المسلسل  هذا  يقدم 
ــذي  ال الكبير  الــنــجــاح 
ــتـــه مـــســـرحـــيـــة  ــقـ ــقـ حـ
مــــان”،  “آش  ــال  ــفــ األطــ
وإخـــــــــــــــــــــراج: يــــوســــف 
الــحــشــاش، إشــــراف عــام: 
ــاس الــيــوســفــي،  ــبـ عـ
ــة كــــلٍّ مــن:  ــطــول ب
بــشــار الــجــزاف، 
الفرج،  سلطان 

ضاري  الطباخ،  فاطمة  إبراهيم،  حسن 
ــة  ــن ــاوش، وزي ــهــ عـــبـــدالـــرضـــا، ســـامـــي مــ

الصفار.

التواصل  مواقع  جوسلينج،  تــصــدر رايــان 
ــن صــورتــه  ــكــشــف عـ ــعــد ال االجـــتـــمـــاعـــي، ب
الجديد،  “باربي”  فيلم  في  األولى  الرسمية 
ــي الـــصـــور  وظـــهـــر رايـــــــان جــوســلــيــنــج فــ
الفيلم  التي يجسدها في  “كين”  بشخصية 

بجانب مارجوت روبي.
“بــاربــي”  لفيلم  المنتجة  الشركة  وكشفت 
ــورة األولـــــى لــلــنــجــم رايـــان  ــصـ الــجــديــد، الـ
“كـــيـــن” في  ــدمــيــة  ال جــوســلــيــنــج فـــي دور 
الــفــيــلــم، والقـــت الــصــور تــفــاعــاً كــبــيــرًا من 
بعد  وذلــك  التواصل،  مواقع  على  الجمهور 
ظهور جوسلينج بمظهر مختلف تمامًا عما 

الدمية  هو معتاد عنه، حيث تقمص شكل 
بالشعر  وظــهــر  ــاربـــي”،  “بـ فيلم  فــي  “كــيــن” 
من  وغيرها  المفتولة  والــعــضــات  األشــقــر 
تفاصيل الشخصية الجديدة التي يجسدها 

في الفيلم.
وتأتي الصورة األولى لرايان جوسلينج في 
روبي  مارجو  خطفت  بعدما  “باربي”،  فيلم 
األنظار أيضًا أخيرًا بعد الكشف عن الصورة 
بشخصية  وظهرت  الفيلم،  في  لها  األولــى 
الشهيرة،  الــورديــة  داخــل سيارتها  “بــاربــي” 
للفيلم  الجمهور  المنتجة  الشركة  وشوقت 
للفيلم،  األولــى  الرسمية  الصور  خــال  من 

باإلضافة إلى الكشف عن موعد عرضه في 
شهر يوليو المقبل.

ويــشــارك فــي فيلم “بــاربــي” الــجــديــد عدد 
وسيمو  فيريرا  أمريكا  مثل  الممثلين  من 
ــكــســنــدرا شيب  لــيــو وكــيــت مــاكــيــنــون وأل
وإيما ماكي وكينغسلي بن أدير وإيسا راي 
ومايكل سيرا وغيرهم، بينما لم يتم تأكيد 
أي تفاصيل عن قصة “باربي”، ومن المتوقع 
أن تدور القصة في إطار كوميدي عن عالم 
يكون  أن  المستبعد  ومن  و”كين”،  “باربي” 
أن  المحتمل  مــن  ولكنه  موسيقيًا  الفيلم 

يضم عدة استعراضات أيضًا.

كشفت شركة “Lionsgate” لإلنتاج الفني عن التحضير 
ا للجزء العاشر من سلسلة أفام “Saw”، وأعلنت  رسميًّ
الــشــركــة أيـــًضـــا عـــن مــوعــد عـــرضـــه، ومـــن الــمــفــارقــات 
األفــام  ســاســل  فــي  الوحيد  ليس  المرتقب  الفيلم  أن 
الشهيرة، وإنما يترقب الجمهور في الفترة المقبلة باقة من 
أبرز أعمال ساسل األفام العالمية. وأفاد تقرير أنه من 
المقرر عرض الفيلم في 27 أكتوبر من العام المقبل، 
وسيكون هذا العمل هو الجزء العاشر في سلسلة 
ــام الــشــهــيــرة، كــمــا كــشــف الــتــقــريــر أيــًضــا عن  األفــ
 Kevin( اختيار المخرج األميركي كيفن جريوترت

إلخرج  السلسلة،  من  سابقة  أجــزاء  بإخراج  قام  الــذي   ،)Greutert
الجزء العاشر المرتقب، وعلى الرغم من إبقاء تفاصيل القصة طي 
قلوب  يأسر  عمل  بتقديم  المنتجة  الشركة  وعــدت  لكن  الكتمان، 
حيث   ،2004 العام  إلى   ”Saw“ سلسلة  بداية  وتعود  المشاهدين. 
أطلق هذه المسيرة، المخرج جيمس وان، والمنتج ليه وانيل، وتتبع 
ومميتة  معقدة  سيناريوهات  يخلق  الذى  الشرير،  مكائد  السلسلة 
حتى  أفــام  تسعة  إلــى  السلسلة  وامتدت  درًســا،  ضحاياه  لتعليم 
اآلن، بما فى ذلك فيلم “Chris Rock starrer Spiral 2021”، فيما 
سيكون الجزء الجديد هو الفيلم العاشر بهذه السلسلة الطويلة من 

أفام الرعب.

“كاليتسو” جديد الزميل الصايغ على “شاهد”

تفاصيل عرض فيلم “باربي”

”Saw“ تقديم جزء جديد من سلسلة أفالم الرعب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الجماعات الدينية... غطرسة وتملق نفعي أيام االنتخابات
إحـــدى المرشـــحات النشـــطات، والتـــي احتلـــت المركـــز الثالـــث فـــي 
انتخابـــات 2018 في دائرتها، ذكرت لي قبل أيام أن التيار الديني أو 
الجماعة الدينية في منطقتها، تواصلوا معها لتنســـحب من الســـاحة 
بعـــد أن شـــعروا باقترابها مـــن الفـــوز، باعتبارهم الحلقـــة األقوى في 
الدائـــرة، لكنهـــا ألجمت هـــذا االتجاه ولـــم تعرهم اهتمامـــا وتحدتهم 

وواصلت حتى نهاية المطاف، لكن لم يكتب هللا لها الفوز.
هذه المرة دخلت أيضا غمار التحدي في دائرتها، معتمدة على وعي 
المواطن وقدرته على التحليل والتفســـير والربط، وكشـــفه القصص 
التمثيليـــة للجماعات الدينيـــة وأفرادها الذين يعتبـــرون أكثر الناس 
إســـرافا فـــي “بيـــع الحجـــي” أيـــام االنتخابـــات، والغطرســـة والتملق 

النفعي الذي يحاولون إخفاءه.
في األيام القادمة سيحاول هؤالء الهيمنة على الشارع والتأثير على 
عقل ووجـــدان المواطن، وســـتبدأ التجـــارب المســـرحية والدرامية، 
وكل مرشـــح منهم ســـيقدم حكاية مصورة ستذهل النقاد الدارسين، 
وأفالما ذات أســـلوب متقـــن، وتحمل عناوين دالة مثـــل “الدفاع عن 

حقوق المواطن”، “رفع مســـتوى المعيشـــة”، “محاسبة المقصرين في 
المهمـــات الوطنية من المســـؤولين”، فهم الوحيـــدون الذين يعرفون 
المفاهيـــم األخالقيـــة واالجتماعيـــة والقيام بـــدور البطولـــة وتحمل 
المســـؤوليات، ويملكون رؤية جديدة لإلنســـان البحريني ودوره في 

هذا العالم.
لقـــد تغيـــر المجتمـــع وتغيـــرت نظـــرة النـــاس “الناخبيـــن” للجماعـــات 
الدينيـــة، ومـــن غيـــر المســـتبعد أن تحـــدث مفاجآت في عقـــر دارهم 
تخرجهم من ســـباق االنتخابات مبكرا، فهم مرفوضون ولم يخدموا 
طـــوال وصولهم إلـــى البرلمـــان ســـوى توجهاتهـــم وآيديولوجياتهم، 
ونصبوا أنفســـهم جهـــاز رقابة علـــى الثقافة واإلبـــداع، ومهاجمة كل 
عمـــل مكتوب أو مرســـوم أو معروض يحمل رأيا مغايـــرا لهم، وهذه 
المـــرة ســـيدرك المواطـــن ببصيرته الواعيـــة حقيقة هـــذه الجماعات 
ومـــاذا تريـــد، ولن يتكرر المشـــهد مهما كان تكتيكهم عاليا وســـوقهم 
المفتوحـــة للثرثـــرة وإيهـــام النـــاس بأنهـــم ســـينفخون ريـــاح التغيير 

والصعود بالمواطن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تهيئة مضاعفة
فـــي كل عـــام تجري العادة باســـتعداد األبنـــاء للدخول للمدرســـة، وذلك 
بعد انقضاء موســـم الصيف وبدء العام الدراســـي الجديد الذي يتطلب 
االســـتعداد المسبق الستقباله، ومن هنا تبدأ مسؤولية األسرة في تهيئة 
األبنـــاء للعودة للمدرســـة من خالل توفيـــر االحتياجات الالزمة وتجهيز 
المتطلبـــات التـــي تؤهـــل االبن لالنخـــراط في الحيـــاة المدرســـية وبذل 
المجهـــود لتلقـــي التعليـــم بصـــورة إيجابية مـــن خالل التفاعـــل الحيوي 

والسليم طوال العام الدراسي.
إن التهيئة النفســـية واألســـرية في هذا العام تحمل الوالدين مســـؤولية 
كبيـــرة، خصوصـــا بعـــد مضي عاميـــن واألبنـــاء يتلقون التعليـــم عن بعد 
بســـبب جائحة كورونـــا، لذا فإن عودتهم لالنتظام في الدراســـة تتطلب 
تهيئة مضاعفة، وذلك بحسب المراحل الدراسية، طالب المرحلة األولى 
يحتاجون إلى تحبيب وترغيب في الجو المدرسي الذي سيشكل حياة 
جديدة لطالب ربما لم تتح لهم فرصة رؤية المدرسة والتعرف على آلية 
الدراســـة بانتظام عن طريق الحضور الفعلي والتعرف على المدرســـات 
والزمـــالء وماهيـــة التواصـــل الصحيح، أما طـــالب المراحـــل اإلعدادية 
والثانويـــة فإنهـــم يحتاجـــون إلـــى إعادة برمجـــة لنظـــام حياتهم، حيث 
يتناســـب نظامهم مع المدرســـة، كأن يتم تعديل ساعات النوم واالبتعاد 
عن الســـهر وكذلك االهتمام بالتغذية السليمة، وعدم استسهال التعليم، 
بـــل يجـــب أن يحـــرص الوالـــدان علـــى وضع األهداف للســـنة الدراســـية 
الجديـــدة مـــع األبناء ورفع ســـقف التوقعـــات في تحقيـــق النجاح وفي 

الجهد الذي سيبذل طوال العام.
إن تهيئة األبناء للدخول للمدرســـة مسؤولية مشتركة بال شك، تبدأ من 
األســـرة وتنتهـــي في المؤسســـات التعليميـــة التي لن تتأخـــر عن تقديم 
شتى أنواع الدعم النفسي للطالب إلعادة تفاعلهم في الحياة المدرسية 

بصورة صحية وناجحة.

naseemnada313@gmail.com

ندى نسيم
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منـــذ دخـــول جائحة فيروس كورونـــا )كوفيد 19( على خط االســـتنزاف 
االقتصـــادي والحكومـــة تبـــذل مســـاع جبـــارة ومتتالية لحفـــظ التوازن 
المالـــي لمختلـــف القطاعات االقتصادية وفـــق توجيهات حضرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا 
ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا الذي قاد الجهود 
الوطنيـــة بســـواعد فريق البحريـــن للتصدي للجائحـــة، ناهيك عن الحزم 
الماليـــة واالقتصادية التـــي رصدتها الدولة لتوفير الجـــو الصحي اآلمن 
الـــذي حافـــظ علـــى صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن وفق خطط 
اســـتباقية وآنيـــة أدت لتحقيـــق النجاحـــات المتواصلـــة في هـــذا الملف 
العالمـــي المهم، فالشـــواهد علـــى الصعيـــد الداخلي أكثر مـــن أن تحصى 
واإلشـــادات الدوليـــة أيضـــًا حاضرة في هذا المجال منـــذ البداية - علمها 
من علمها ونكرها من نكرها - والحق أن عين الشمس ال يمكن أن تغطى 

بغربال.
ليـــس آخرها التوجيهات الملكية الســـامية وأمر ســـمو ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء بتخصيص قســـيمة مالية لكل طالب لتوفير مستلزمات 
الحقيبة المدرسية، ما يعكس كالعادة تلمس قيادتنا الرشيدة احتياجات 
المواطنيـــن الســـيما أصحـــاب الدخـــل المحـــدود، حيـــث تؤكـــد مجـــددًا 
مضاميـــن ميثاق العمل الوطني ودســـتور مملكـــة البحرين، ما يبرهن أن 
الرعايـــة الملكية الكريمة للتعليم متواصلة والخدمات التعليمية تعد من 

أولويات الحكومة.
ليـــس بعيدًا عـــن هذا الخصـــوص، اإلرادة الملكية بتعيين معالي الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفـــة آل خليفـــة وزيرًا للماليـــة واالقتصـــاد الوطني، حيث 
أثبتـــت لنا األحداث التي تلـــت الجائحة آنذاك وغيرها الكثير، حنكة هذا 
الوزير الشـــاب وخبرته في مســـك زمام األمور المالية واالقتصادية في 
البلـــد بكل جدارة، عالوة على تحريك ودعـــم عجلة االقتصاد، خصوصًا 
فـــي األيـــام الخوالي التي بدت فيهـــا اآلثار االقتصاديـــة تلوح في األفق 
وفي وقت تضعضعت دول كبرى اقتصاديًا وسرت فيها سموم التخبط، 
كيف ال؟ وهو يخطط وينجز وفق التوجيهات الملكية السامية وبمتابعة 

من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
أيها المواطن الكريم، هب أن طموحاتك وتطلعاتك أكبر من هذه القسيمة 
- وهـــو مـــا نراه ونســـمعه مـــن البعض عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي 
- لكـــن أمـــا يكفينـــا أن التوجيهـــات الملكية الســـامية جاءت شـــاملة لكل 
الطلبة دون تمييز ودون ســـؤال منهم؟ وأن الذي سيســـتفيد منها طالب 
المـــدارس الحكومية جميعًا دون اســـتثناء، وهذه بحـــد ذاتها ميزانية ال 

يستهان بها وُتحِدث فارقًا كبيرًا لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
ن  أخيـــرًا وبعيدًا عـــن كل االعتبارات، يكفينا فخـــرًاص كمواطنين أن نثمِّ
ة إلى ن القيادة تتلمس  هـــذه المبادرة التي هي في الحقيقة إشـــارة جليَّ
هواجـــس أبنـــاء الوطن وتســـعى لتخفيفها، ولســـان حالها يقـــول لك أيها 

المواطن الكريم: “نحن نسمعك”.

عصام عبداهلل

التوجيهات الملكية... “نحن نسمعكم”
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 وأنـــا أتابع اإلحماء لموســـم االنتخابات القادمة ومـــا يصاحبه من مبالغات، 
تذكرت قصة قرأتها في أحد الكتب، “أن سليمان عليه السالم رأى عصفورًا 
يقول لعصفورته لو شئت ألخذت قبة سليمان بمنقاري وألقيتها في البحر، 
فتبسم سليمان عليه السالم من كالمه ثم دعاه وقال: أتطيق أن تفعل ذلك، 

فقال ال يا رسول هللا، لكن المرء قد يزين نفسه ويعظمها عند زوجته”.
وهـــذا تمامـــًا ما يحصل عند كل موســـم ترّشـــح لالنتخابـــات، قائمة طويلة 
مـــن االدعـــاءات والوعـــود، والطريـــف أنهـــم يعلمـــون حـــق المعرفـــة أنهم ال 
يســـتطيعون تنفيذهـــا، ويعلمـــون كذلك أننا نعلم ذلك، فوعود المرشـــح في 

االنتخابات مثل وعود العريس.

تأكـــدوا من ســـالمة أجـــراس بيوتكم، فســـتنهال عليكم زيارات النســـاء مع 
طلب توســـطكم لعمل أزواجهن بوظيفة “نائب” في البرلمان، كما أنصح أن 

ال تسجلوا أرقام هواتف المرشحين ألنها ستتغير بعد االنتخابات.
بسبب تقصير واستهتار الكثير من النواب، خسرنا الكثير من الفرص ومنها 
دعم الســـلع وارتفاع األســـعار، حتى أصبح هم المواطن تأمين لقمة عيشه، 

والقائمة طويلة يعرفها الجميع.
إن من ســـُيصدم مـــن أداء المجلس هو فقط من يرفع ســـقف توقعاته منه، 
ومن النواب من ينشـــغل بهموم المواطن، ومنهم من ينشغل بإرضاء نفسه، 

فتدبروا وكونوا واقعيين في أحالمكم حتى ال تحبطوا.

فاتن حمزة

عن االنتخابات القادمة 

األزمة الروسية األوكرانية
وتداعياتها المستقبلية

ســـتة أشـــهر انقضت منذ دخـــول القوات الروســـية أوكرانيـــا، وال يعلم أحد 
إلـــى متى ســـتظل المعـــارك دائرة، حيث ال ضوء في األفق يشـــير إلى قرب 
نهايـــة األزمة، بل علـــى العكس، المزيد من المخاوف، لجهة اتســـاع نطاقها 

الجغرافي، ووقودها الديمغرافي من البشر.
قبل بضعة أيام كان القيصر الروســـي فالديمير بوتين يعلن عن زيادة عدد 
قواتـــه المســـلحة إلى ما فوق 2 مليون جنـــدي بقليل، وهو األمر الذي يعني 
رؤيـــة مســـتقبلية المتـــداد العمليـــات العســـكرية على األرض، وربما توســـع 

رقعة القتال الجغرافية لتشمل ما هو أبعد من أوكرانيا.
في هذه األثناء يبقى التســـاؤل المثير للجدل: “هل روســـيا جان أم مجني 
عليـــه”؟ هناك تيار يرى أن ســـاكن الكرملين رأى من بعيـــد، كزرقاء اليمامة، 
مخططـــات الناتـــو، والســـعي الحثيث للتقدم إلـــى الشـــرق، وبذلك يضحى 
تهديـــدا مجـــاورا لروســـيا االتحاديـــة، ومـــن هنـــا هيأ بـــالده، وأعد جيشـــه، 
ورتب أوراقه االقتصادية، على القيام بحربه الخاطفة ضد أوكرانيا، وقال 
البعـــض كذلك، كالمستشـــار األلماني أوالف شـــولتز مؤخـــرا، ان بوتين كان 
يجهـــز الحتـــالل كل أوكرانيـــا خالل بضعـــة أيام. فريق آخر يـــرى أن بوتين 
حاكم شمولي له أطماع استعمارية في دول الجوار، وأن مخططاته كانت 
وال تـــزال تســـعى في طريق الســـيطرة علـــى مزيد من أراضـــي دول أوروبا 

الشرقية. 
والشـــاهد أنـــه مهما يكن من أمر الخيارات الســـابقة، فـــإن النتيجة المؤكدة 
حتى الســـاعة، هي أن الكيان األوراسي، ذاك الذي حلم به الزعيم الفرنسي 
الكبيـــر شـــارل ديجـــول، قد ذهـــب أدراج الريـــاح، وعوضا عـــن التعاون بين 
أوروبـــا وروســـيا، هـــا هي العالقات تســـوء إلـــى أقصى حد ومـــد، ومن غير 

مقدرة على قراءة قادم األيام.
المشـــهد األوروبي في واقع الحال، هو أول وأكبر ضحية للحرب الروســـية 
– األوكرانيـــة، وعلـــى غير المصـــدق أن يتطلع إلى أحوال أوروبا في أشـــهر 
الشـــتاء القادم، وفي غياب ونقص واضحين للغاز الروسي، ذاك الذي أغلق 
القيصـــر صنابيـــره عمدا في مواجهـــة الجيران األوروبييـــن، عقابا لهم على 
االنجـــرار وراء السياســـات األميركيـــة، وخصوصا إشـــكالية العقوبات على 
موســـكو. ولعله من المثير أن روســـيا والعهدة هنا علـــى صحيفة الغارديان 
البريطانيـــة، تبـــدو أقوى من أي وقـــت مضى، وكأن العقوبـــات االقتصادية 
المفروضة عليها، قد جاءت برد فعل عكسي، وهذا ما أشار إليه الصحافي 

البريطاني سايمون جنكيز. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين



داعمــو الــريـاضــة شــركـــاء فــي النجـــاح واإلنجـــاز
أكد النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة أهمية الدور الكبير للقطاع الخاص في دعم نمو مختلف الرياضات في مملكة البحرين، الذي أصبح به شريًكا جديًرا في النجاح واإلنجاز. 

وقـــال ســـموه إن قطـــاع الشـــباب والرياضة 
البـــاد  عاهـــل  ومتابعـــة  باهتمـــام  يحظـــى 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة ودعم ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى جانب 
جهـــود المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  برئاســـة 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، منوًها بما تحقق 
مـــن مكتســـبات رياضيـــة كبيـــرة بفضل هذا 

االهتمام. 
 ولـــدى اســـتقبال ســـموه أمـــس فـــي قصـــر 

الـــوادي عـــدًدا من ممثلـــي القطـــاع الخاص 
بحضـــور نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمـــد آل خليفة 
ورئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي 
لكرة القدم الشـــيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة ونائـــب رئيس اتحاد كـــرة القدم 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن عيســـى آل 
خليفـــة والرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامة 
للرياضـــة عبدالرحمن عســـكر، أشـــاد ســـموه 
بما حققته الرياضـــة البحرينية في مختلف 
المحافـــل الرياضية محلًيـــا وإقليمًيا ودولًيا 
مـــن إنجـــازات رفعت اســـم البحريـــن عالًيا، 
بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون  نتيجـــة  جـــاءت 

الرياضيـــة  واالتحـــادات  المعنيـــة  الهيئـــات 
ودعم الشركاء من القطاع الخاص. 

 مـــن جانبهم، أعرب ممثلـــو القطاع الخاص 
عن تقديرهم لجهود ومتابعة ســـموه لتعزيز 
منجـــزات القطـــاع الرياضـــي، منوهيـــن بمـــا 
أثمر عنه من مكتســـبات للرياضة البحرينية 

وللرياضيين. 
 كمـــا أعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة عـــن شـــكره وتقديره 
لســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
علـــى متابعته المســـتمرة لـــكل أوجه تطوير 

الرياضة البحرينية.

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تفعيـل اللجنـة المشتركـة بيـن وزارتـي “الشباب” و“األشغال”
عوائد المشروعات التنموية الرياضية تتعدى المباني والمرافق... خالد بن حمد يوجه:

لدى استقبال ممثلي “الخاص”... خالد بن حمد:

وجـــه النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة، لتفعيـــل اللجنـــة المشـــتركة 
بين وزارتي شـــؤون الشـــباب والرياضة 

واألشغال.
 وأكد سموه ضرورة وضع آلية تنفيذية 
للمشـــروعات الرياضيـــة ووضـــع جدول 
زمني لتنفيذ هذه المشـــروعات لتطوير 
البنى التحتية الرياضية، مشـــيرا سموه 
لزيـــادة وتيـــرة العمـــل وســـرعة تنفيـــذ 
هذه المشـــروعات ضمـــن خطة تنفيذية 
حســـب األولويـــات المرصـــودة ومـــدى 

التأثير.
 كمـــا ناقـــش ســـموه مشـــروع المدينـــة 

يعـــد  الـــذي  الصخيـــر،  فـــي  الرياضيـــة 
إضافـــة نوعيـــة للقطـــاع الرياضـــي في 
تنمـــوي  كمشـــروع  البحريـــن  مملكـــة 

ســـيكون لـــه دوره فـــي رفـــد االقتصـــاد 
الوطني وتعزيز موقع البحرين كوجهة 

سياحية ورياضية.

 جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه في مكتبه 
بقصـــر الـــوادي أمـــس مـــع وزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضة أيمـــن المؤيد ووزير 

بحضـــور  الحـــواج،  إبراهيـــم  األشـــغال 
نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة 
آل  محمـــد  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة 

للرياضة عبدالرحمن عسكر.
التنمويـــة  المســـيرة  إن  ســـموه  وقـــال 
الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــاد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ودعـــم ومتابعـــة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، حققت مكتســـبات بارزة خال 
الســـنوات الماضيـــة، وســـيتم مواصلـــة 
تحقيق المزيد من خال هذه المســـيرة 
تكامـــل  علـــى  الحـــرص  عبـــر  المباركـــة 
الجهود بروح فريق البحرين بين جميع 

القطاعات.

 وأشـــار ســـموه إلى أن مملكـــة البحرين 
باإلنجـــازات  حافـــاً  ســـجاً  تمتلـــك 
اســـتضافة  ضمنهـــا  ومـــن  الرياضيـــة 
الفعاليات الرياضية اإلقليمية والعالمية 
علـــى  المملكـــة  اســـم  رســـخت  والتـــي 
ومـــن  العالميـــة،  الرياضيـــة  الخارطـــة 
المؤمـــل أن يتكامـــل مشـــروع المدينـــة 
الرياضيـــة مـــع حلبـــة البحريـــن الدولية 
وغيره من المشروعات التنموية المهمة 

في المحافظة الجنوبية.
 وأضاف ســـموه أن عوائد المشـــروعات 
المبانـــي  تتعـــدى  الرياضيـــة  التنمويـــة 
والمرافق وحسب، فهي إضافة إلى ذلك 
توجـــد بيئة لتحفيـــز اإلبـــداع واالبتكار 
البحرينيـــة  الطاقـــات  والحتضـــان 
الطموحـــة القادرة على العطـــاء والبناء 

في وطنها.

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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اللجنة اإلعالمية

ضاعـــف “الرهـــاوي” ملك ممثـــل جالة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، إنجازات 
رياضـــة الهجن البحرينية في مهرجان ســـمو 
ولـــي العهـــد الســـعودي للهجـــن 2022 بعد أن 
حصـــد المركـــز األول فـــي الشـــوط المســـائي 
الثانـــي لفئة لقايـــا قعدان بعد منافســـة قوية 
ومثيـــرة فـــي الشـــوط الـــذي شـــهد مشـــاركة 

واسعة.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
الجديـــد  اإلنجـــاز  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
الذي تســـجل في مهرجان ســـمو ولـــي العهد 
الســـعودي للهجن 2022 يؤكد االستراتيجية 
التي تســـير عليهـــا رياضة الهجـــن البحرينية 
في المحافل الخارجية والتي دائما، ما تكون 
األنظار متجهة نحو المشاركة البحرينية في 
ظل ما تتمتع به من إمكانات كبيرة وقدرات 
هائلة تجعلها تخطف األضواء وتنافس بقوة 

على حصد االنجازات.
وأشار ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
إلى أن المشاركة البحرينية في مهرجان سمو 
ولـــي العهد الســـعودي للهجن 2022 ســـجلت 
إنجـــازات عديـــدة خصوصـــا فـــي األشـــواط 

النهائيـــة التي دائما ما تشـــهد منافســـة قوية 
ومشاركة واسعة، موضحا سموه أنه حريص 
علـــى تقديـــم كامـــل الدعـــم لرياضـــة الهجـــن 
البحرينية فـــي المحافل الخارجية، من أجل 
مواصلة كتابة فصول النجاح وتحقيق مزيد 

من اإلنجازات.

 وجاء تتويـــج “الرهـــاوي” بالمركز األول في 
الشـــوط المســـائي الثانـــي لفئـــة لقايـــا قعدان 
بعـــد أن قطع الســـباق بزمن وقـــدره )5 دقائق 
و57 ثانيـــة(، حيـــث شـــهد الشـــوط منافســـة 
قويـــة ومثيرة لكن “الرهـــاوي” تفوق بجدارة 

لقطة للهجن الرهاويواستحقاق.

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

حصد المركز األول في مهرجان ولي العهد السعودي

“الرهاوي” ملك ناصر بن حمد يضاعف إنجازات الهجن البحرينية
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رفع المدرب اإلســـباني جوزيب بيـــروكال رفع دعوى 
قضائيـــة ضد نادي المحرق، بعد قرار االســـتغناء عن 
خدماتـــه حينمـــا كان مدرًبا للفريق األول لكرة الســـلة 
في الموسم 2021 -  2020 وتحديًدا في شهر فبراير 

.2021
وبحســـب المذكـــرة القضائية التي تقـــدم بها المدرب 
بيـــروكال إلـــى لجنة التحكيـــم بكرة الســـلة وحصلت 

“البـــاد ســـبورت” على نســـخة منها، طالـــب بالرواتب 
غيـــر  الســـيارات  وفواتيـــر  والمكافـــآت  المســـتحقة 

المدفوعة باإلضافة للفوائد.
وبحســـب المذكـــرة فإن نـــادي المحـــرق ُمطالب بدفع 
مـــا يقـــارب 300000 يـــورو ما يعـــادل 113 ألف دينار 

بحريني للمدرب اإلسباني كتعويض.

“المحرق” مطالب بدفع 113 ألف دينار لمدربه السابق
سبورت

سمو الشيخ خالد بن حمد ملتقيا ممثلي القطاع الخاص



خطف منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد بطاقة 
التأهـــل إلـــى نهائيـــات كأس العالم لكـــرة اليد بعد 
فـــوزه على المنتخـــب الكويتي بنتيجـــة )27/21( 
في المبـــاراة التي جمعـــت المنتخبين على صالة 
خليفـــة الرياضية بمدينة عيســـى مكررا حضوره 
فـــي المونديـــال العالمي على مســـتوى الناشـــئين 

للمرة الخامسة في تاريخ اليد البحرينية.
ومـــع تأهـــل منتخـــب الناشـــئين إلـــى كأس العالم 
بكرواتيـــا 2023، يكـــون عقد اكتمـــال النصاب قد 
اكتمال بعد تأهل منتخب الشـــباب إلى مونديال 
ألمانيـــا واليونـــان، وقبلهـــا منتخـــب الرجـــال إلى 
مونديال بولندا والســـويد، لتؤكد اليد البحرينية 
تفوقهـــا وحضورهـــا الالفت على مســـتوى القارة 

اآلسيوية. 
 وعـــزف محاربـــو األحمـــر ســـمفونية التأهـــل بعد 
عـــرٍض قـــوي قدمـــه نجومنـــا طـــوال مجريـــات 
الفرســـاني  جعفـــر  الالعـــب  بقيـــادة  المبـــاراة 
والحـــارس علـــي المدنـــي وتألـــق بقيـــة الالعبين، 
وعلـــى إثر مـــا قدمه الفريـــق فقد اســـتحق الفوز 

بنتيجة المباراة والتأهل إلى المونديال.
 وانتهـــى شـــوط األول لمصلحـــة المنتخب بفارق 
4 أهداف ونتيجة )14/10(، وفي الشـــوط الثاني 
حافظ الفريق على توازنه وسيطر على مجريات 
األمـــور مـــن خـــالل التعامـــل المثالي مـــع الهجوم 
بالشـــكل  الدفاعـــي  الشـــق  وتطبيـــق  الكويتـــي 
المطلـــوب، وفـــي الهجـــوم أوجـــد الفريق لنفســـه 
التســـديد  عبـــر  للتســـجيل  المناســـبة  الخيـــارات 
اإلختراقـــات  أو  الخلفـــي  الخـــط  مـــن  المباشـــر 

المتكـــررة بقيادة محمد عياد وحســـين الحايكي 
علـــي  الدائـــرة  العبـــي  إلـــى  الكـــرات  وإيصـــال 

عبدالكريم والسيد محمود الفالحي.

نهائي آسيا 

وتختتم مســـاء اليوم األربعاء منافسات البطولة 
اآلســـيوية التاســـعة للناشـــئين لكـــرة اليـــد بلقـــاء 
يجمـــع بين منتخبي كوريـــا الجنوبية وإيران في 
تمام الســـاعة السادسة مســـاء على صالة خليفة 

الرياضية بمدينة عيسى.
 وجـــاء تأهـــل المنتخـــب الكـــوري الجنوبـــي بعـــد 
فوزه على اليابان في الدور نصف النهائي بفارق 
هدفيـــن، فيمـــا احتاجـــت إيـــران إلـــى 4 أشـــواط 
إضافية للفوز على السعودية بفارق هدف واحد 

وبعد مباراة ماراثونية بين المنتخبين.
وســـبق للمنتخـــب الكـــوري أن التقـــى مـــع نظيره 
اإليرانـــي فـــي دوري المجموعات وانتهـــى اللقاء 
بفـــوز المنتخـــب الكوري بفـــارق خمســـة أهداف، 
غير أن الظروف قد تختلف في مباراة اليوم بعد 
تصاعد المســـتوى لكال المنتخبين وهو ما يتوقع 
أن تمتـــاز المبـــاراة بالنديـــة واإلثـــارة فالمنتخـــب 
الكوري الجنوبي يسعى إلى الفوز بالمركز األولى 
للمـــرة الثالثة في تاريخه فيمـــا يبحث المنتخب 
اإليراني عن اللقب الثاني في مشـــواره بالبطولة 

اآلسيوية.
 ويســـبق المباراة لقـــاء تحديد المركزيـــن الثالث 
والرابـــع بين المنتخبين الســـعودي والياباني بعد 

خساراتهما في الدور نصف النهائي.

اللجنة اإلعالمية

أحمر الناشئين يتأهل إلى مونديال العالم بكرواتيا 2023
كوريا وإيران في نهائي كأس آسيا للناشئين لكرة اليد

قراءة في انطالقة الفرق الكبرى
Û  رغــم أن بدايــة انطالقــة الفــرق الكبــرى في مختلف الدوريات قد ال تكشــف الكثير من قدرات هــذه الفرق الحقيقية على

اقتحام سباق المنافسات، إال أن ثمة مالمح طفيفة قد تطرأ منذ البداية قد تنذر بمستقبل هذه الفرق مبدئيًا.
Û  ففــي البريميرليــغ، يبــدو أن ليفربــول قد يواجه صعوبات كثيرة هذا الموســم في إثبات قدراته على المنافســة على لقب

الدوري اإلنجليزي بعد تحقيقه ألســوأ بداية له منذ الخمســينات بعجزه عن تحقيق الفوز في أول ثالث جوالت له، بيد 
أن بتواجــد العديــد مــن النجــوم البارزيــن فــي الفريق بقيــادة كلوب من الممكــن أن يعود الريدز من بعيــد ويثبت أحقيته 

بالمنافسة على اللقب من جديد.
Û  على العكس من ذلك تمامًا، قدم نادي أرسنال نفسه بشكل رائع والفت وتمكن من تحقيق العالمة الكاملة في مبارياته

الثــالث األولــى وهــذا مــا يحــدث للمــرة األولــى منــذ 18 ســنة، ولكن جــودة العبي القنــرز قد ال تســمح لهــم بمواصلة هذا 
المشوار الناجح طوياًل.

Û  أما تشيلســي فكما كان متوقعًا منذ البداية أنه ســيظهر بشــكل باهت في الجانب الدفاعي وهذا ما أثر عليه منذ البداية
ولم يتمكن من تقديم المســتويات المرضية حتى اآلن. في حين أن مانشســتر ســيتي ال يبدو أنه ســيكون متراجعًا هذا 

الموسم رغم الهّزة القوية التي تعرض لها أمام نيوكاسل.
Û  في حين أن في الليغا االسبانية، ظهر ريال مدريد بالشكل المعتاد والمقنع وال يبدو ان غياب كاسميرو المنتقل لمانشتر

يونايتد قد يؤثر كثيرًا على أداء الفريق... في الوقت الذي بدأ برشلونة بإثبات تطوره هذا الموسم في أول جولتين له.
Û  وأخيــرًا فــي الكالتشــيو اإليطالــي، فــإن يوفنتــوس قــدم مســتويات متباينة ال تبشــر بأن الفريق ســيتغير كثيــرًا عما كان

عليه... بينما نادي نابولي كان األكثر إقناعًا من ميالن واإلنتر وروما.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي
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اللجنة اإلعالمية

لقفـــز  الداخليـــة  وزارة  فريـــق  تمكـــن 
الحواجـــز المشـــارك في البطولـــة الدولية 
التي أقيمت فـــي المملكة المتحدة خالل 
الفتـــرة 26 - 29 أغســـطس الجـــاري مـــن 

إحراز مراكز متقدمة.
 فقـــد حقـــق الفـــارس معيـــوف الرميحـــي 
المركزيـــن الثانـــي والســـادس، كمـــا حقق 
المركـــز  علـــي،  محمـــد  حســـين  الفـــارس 

السادس.
 وأهـــدى أعضـــاء الفريـــق، الفـــوز لممثـــل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة، وإلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة، وإلـــى وزير الداخلية 

الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفة.  وأشـــادوا بدعم ومساندة أعضاء 
الفريـــق خصوصـــا والرياضـــة فـــي وزارة 
الداخلية عموما، منوهين في الوقت ذاته 
بالمتابعـــة الحثيثة من رئيس األمن العام 

الفريـــق طـــارق الحســـن للفـــرق الرياضية 
في مشاركاتها في البطوالت والمسابقات 
المحليـــة واإلقليمية والدولية، ما ســـاهم 
مختلـــف  فـــي  اإلنجـــازات  تحقيـــق  فـــي 

المحافل الرياضية.

في البطولة الدولية بالمملكة المتحدة

مراكز متقدمة لفريق “الداخلية” لقفز الحواجز

فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز 

سمو الشيخ عيسى بن علي يلتقي بالالعبين

رفـــع نائـــب رئيس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفة أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلى 
عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلى ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة 
تأهـــل منتخبنا الوطني للناشـــئين إلـــى نهائيات 
كأس العالم لكرة اليد “مونديال كرواتيا 2023” 
بعد فـــوزه على الكويت في البطولة اآلســـيوية 

بنتيجة 27 - 21.
وهنـــأ ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 

والنائـــب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
وأكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة أن اإلنجـــاز يبرهـــن المكانـــة الرفيعة 
لكـــرة اليـــد البحرينيـــة قاريـــا ودوليا ومـــا تزخر 
به من قاعدة قويـــة تعتبر نتاجا لجهود األندية 
واالتحـــاد، معربـــا ســـموه عـــن اعتـــزازه وفخره 
بوصـــول المنتخبات الثالثة بعـــد تأهل منتخب 
وتأهـــل  والســـويد  بولنـــدا  لمونديـــال  الرجـــال 
منتخب الشـــباب إلى مونديـــال ألمانيا واليونان 
وأخيرا تأهل تأهل منتخب الناشـــئين لمونديال 

كرواتيا.
وبـــارك ســـموه لرئيس االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
اليـــد علـــي إســـحاقي تأهـــل منتخب الناشـــئين 
لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخ كرة اليد 
البحرينية، مشـــيدا بجهود الالعبين والجهازين 
الفني واإلداري، وثمن سموه وقفة الجماهير البحرينية، متمنيا للمنتخب 

ولكرة اليد البحرينية مزيدا من التوفيق والنجاح.

هنأ بتأهل منتخب ناشئي اليد لكأس العالم... سمو الشيخ عيسى بن علي:

اإلنجاز يبرهن المكانة الرفيعة لكرة اليد البحرينية قاريا ودوليا

سمو الشيخ عيسى بن علي

اللجنة األولمبية
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عواصم ـ وكاالت

الخامـــس  لألســـطول  بيـــان  أفـــاد 
األميركي، أمس الثالثاء، بأن البحرية 
األميركيـــة أحبطـــت محاولـــة للقوات 
الثـــوري  للحـــرس  التابعـــة  البحريـــة 
مســـيرة  علـــى  لالســـتيالء  اإليرانـــي 
“درون” بحرية يديرها األســـطول في 

الخليج العربي.
األســـطول  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
هوكينـــز،  تيـــم  الخامـــس،  األميركـــي 
إن الحـــرس الثوري حاول االســـتيالء 
علـــى المســـيرة البحريـــة ذات المهمـــة 

االستكشافية.
للحـــرس  تابعـــة  مركبـــة  أن  وأوضـــح 
الثـــوري اإليراني كانت تقوم بســـحب 
“الدرون”، فيما كانت سفينة ومروحية 

أميركيتان تقتربان من الموقع.
وأشار المســـؤول العسكري األميركي، 
في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس”، 
عـــدة  نـــداءات  وجهـــت  البحريـــة  أن 
إلى اإليرانييـــن، فتخلوا عن “الدرون” 

وتركوها في نهاية المطاف.
وصـــل  فيمـــا  الحـــادث  هـــذا  ويأتـــي 
التفاوض بشأن إحياء االتفاق النووي 
بيـــن إيران من جهـــة، والقوى العظمى 
من جهـــة ثانيـــة، إلى مرحلـــة توصف 

بالحاسمة.
وتـــدرج الواليـــات المتحـــدة، الحرس 
قائمـــة  ضمـــن  اإليرانـــي  الثـــوري 
“المنظمات اإلرهابية”، وهو ما طالبت 

طهران مرارا بالتراجع عنه.

أميركا تحبط محاولة إيران االستيالء على سفينة في الخليج

أنقرة -  األناضول

طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  قـــال 
أرودوغـــان، أمـــس )الثالثـــاء(، إن أحدًا 
داخليـــًا  “المتربصيـــن  ســـماهم  ممـــن 
وخارجيـــًا” لن يســـتطيع عرقلـــة “نهضة 

وقوة” بالده.
جـــاء ذلك خالل كلمة ألقاهـــا أردوغان، 

بعدما وضع إكليالً من الزهورعلى 
جـــدار تـــذكاري، فـــي “مقبرة 

أســـماء  يضـــم  الدولـــة”، 
القادة الذين شـــاركوا في 
لتركيا،  الوطني”  “النضال 

األناضـــول  وكالـــة  وفـــق 
الرسمية.

“نشـــهد  التركـــي:  الرئيـــس  وقـــال 
اليوم مـــع أمتنا فرحة الذكـــرى المئوية 
للهجـــوم الكبيـــر وعيـــد النصـــر فـــي 30 

أغسطس”.
يشـــار إلى أنه في هـــذا التاريخ من كل 
عام تحيـــي تركيا ذكرى انتصارها على 

قـــوات الحلفاء والقـــوات اليونانية في 
المعـــارك التـــي تحمـــل اســـم “الهجـــوم 
منطقـــة  وســـط  دارت  التـــي  الكبيـــر”، 
األناضول خـــالل الفترة من 26 إلى 30 
أغسطس 1922، وتعتبر أنقرة الثالثين 

من أغسطس عيدًا وطنيًا.
مـــون على  وتابـــع أردوغـــان: “مصمِّ
إيصال هذا البلـــد الجميل الذي 
يرقـــد في كل شـــبر منه بطل 
فـــي   2023 العـــام  إلـــى 
وحـــدة وتضامن وأخوة، 
للعـــام  رؤيتنـــا  وتحقيـــق 

.”2053
وشـــدد على أنه “لن يســـتطيع أحد من 
المتربصيـــن داخليـــًا وخارجيـــًا عرقلـــة 
نهضة وقـــوة تركيـــا ووصولهـــا للمكانة 
التـــي تســـتحقها فـــي النظـــام العالمـــي، 
الجنـــة  وتكـــون  أرواحكـــم  فلتســـمو 

مكانكم”.

أردوغان: لن يستطيع أحد عرقلة قوة تركيا
واشنطن - ذا هيل

أفادت صحيفة “ذا هيل” األميركية 
فـــي  المحافظيـــن  مـــن  عـــددا  أن 
مجلس النـــواب األميركـــي قدموا 
مواد إلـــى الكونغرس؛ بهدف عزل 
الرئيس جـــو بايدن، موجهين إليه 

تهمة ارتكاب “جرائم كبيرة”.
وذكرت أن هذه الخطوة لن 

ترى النور، مع ســـيطرة 
طييـــن  ا يمقر لد ا
علـــى  الضيقـــة 
النـــواب.  مجلـــس 

توقـــع  مـــع  ولكـــن 
الجمهورييـــن  فـــوز 

علـــى نطـــاق واســـع بأغلبية 
مجلـــس النـــواب فـــي االنتخابـــات 
النصفية، يرغب العديد من هؤالء 
المحافظيـــن فـــي االســـتفادة مـــن 
الجديـــدة  المحتملـــة  ســـلطاتهم 
لإلطاحـــة بالرئيس الذي يعتبرونه 

“أفعـــاال  وارتكـــب  الئـــق”  “غيـــر 
جرميـــة بمقاربتـــه لمجموعـــة مـــن 
القضايـــا المتعلقـــة بإنفـــاذ الحدود 
ووباء فيروس كورونا وانسحاب 
القوات األميركية من أفغانستان”.
بـــوب  الجمهـــوري  النائـــب  وقـــال 
جـــود “لقد قلـــت باســـتمرار انه 
الرئيـــس  مســـاءلة  يجـــب 
بايـــدن بســـبب تعمد فتح 
الجنوبيـــة  حدودنـــا 
األميركييـــن  وجعـــل 
مشـــددا  أمانـــا”،  أقـــل 
عليـــه  “الكونغـــرس  أن  علـــى 
علـــى  الرئيـــس  واجـــب محاســـبة 
هـــذا اإلخفاق وعلـــى أي إخفاقات 
أخرى في مسؤولياته الدستورية، 
لذلـــك يجـــب أن تكـــون األغلبيـــة 
مســـتعدة  الجديـــدة  الجمهوريـــة 

إلجراء الرقابة في اليوم األول”.

المحافظون في مجلس النواب يخططون لعزل بايدن
مينسك ـ وكاالت

صرح الرئيس البيالروســـي، ألكســـندر 
لوكاشـــينكو، بأنـــه ال يتمســـك بمقعـــده 

الحالي وأنه تعب من الرئاسة.
لقـــاء  ألقـــاه فـــي  وقـــال فـــي خطـــاب 
والمجتمـــع  الحـــزب  لتطويـــر  مكـــرس 
المدني، في مينســـك أمـــس )الثالثاء(: 

اتهامـــي  فـــي  البعـــض  “ســـيبدأ 
بأننـــي خائـــف من الشـــعب 

فـــي  التمســـك  وأريـــد 
منصبـــي، أننـــي ســـأجمع 
األشخاص المقربين مني 

مرة  ينتخبوننـــي  وســـوف 
أخـــرى رئيســـًا لبيـــالروس. لم 

يكـــن لدّي مثل هذا الهدف من قبل 
ولن يكون الحقًا. لقد تعبت بالفعل من 

الرئاسة”.  
وأضـــاف أن الحفـــاظ على الســـلطة ال 
يعد مهمة رئيسية بالنسبة له. وأضاف 
مخاطبـــًا الحضـــور: “يجـــب أن تهتموا 

أنتـــم بذلك أكثـــر”. وتابع أنـــه “معجب 
بخبـــرة الصيـــن حيـــث يتـــم انتخـــاب 
زعيـــم البـــالد فـــي المجلـــس الصينـــي 
لممثلـــي الشـــعب”، معبـــرًا عـــن أســـفه 
البيالروســـي  الدســـتور  واضعـــي  ألن 
المحـــدث لم يجـــرؤوا أثنـــاء عملهم 
علـــى  الدســـتور  تحديـــث  علـــى 
دعوة البيالروسيين النتخاب 
الرئيس في مجلس الشعب 

لعموم بيالروس.
األنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن  “بيلتـــا”  البيالروســـية 
لوكاشينكو، أمس، قوله: “أنا أتوجه 
تـــم تجنبـــه  مـــا  إلـــى  بشـــكل متزايـــد 
عندمـــا تم تبني الدســـتور، ولم نخاطر 
عبثـــًا بدعوة الناس النتخـــاب الهيئات 
فـــي  الرئيـــس  وخاصـــة  الحكوميـــة، 

مجلس الشعب لعموم بيالروسيا”.

الرئيس البيالروسي: تعبت من الرئاسة

الجيش التايواني يطلق 
النار على مسيرة صينية

ــاع كــيــنــمــن الــتــابــعــة  ــ ــادة دفـ ــيـ ــادت قـ ــ ــ أف
أطلق  الجيش  ــأن  ب الــتــايــوانــي،  للجيش 
النار ألول مرة على طائرة مسيرة تابعة 
للجيش الصيني، بعد أن اقتربت من جزر 

كينمن التي تسيطر عليها تايوان.
المركزية  لما ذكرته وكالة األنباء  ووفقًا 
اقــتــربــت طــائــرة مسيرة من  بــالــجــزيــرة، 
جزيرة إردان )جزء من أرخبيل كينمن(، 
قذيفة  التايواني  الجيش  أطلق  أن  بعد 
وانسحبت  الطائرة  استدارت  باتجاهها، 
باتجاه مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان 

الساحلية الصينية.

30 قتيال و570 جريحا حصيلة االشتباكات... والجيش يرفع حظر التجول

الصدر ينهي “االحتقان الدموي” بدعوة أنصاره لالنسحاب
عاش العراق في اليومين األخيرين ســـاعات دامية، 
انتهـــت أمـــس الثالثـــاء بانســـحاب المتظاهرين من 
المنطقـــة الخضراء وســـط بغداد، تلبيـــة لنداء زعيم 

التيار الصدري مقتدى الصدر.
المنطقـــة  مـــن  الصـــدري  التيـــار  أنصـــار  وانســـحب 
الخضراء مباشـــرة بعـــد دعوة الصدر للخـــروج منها 
خالل 60 دقيقة، وإال “تبرأ منهم”، حيث عقد الزعيم 
العراقـــي مؤتمـــرا صحافيـــا، أكد فيه أن “ثـــورة فيها 
ســـالح ليســـت بثورة”، متهمـــا “الميلشـــيات الوقحة 

بأنها أعطت أوامر بإطالق الرصاص”.
كمـــا اعتبـــر الصـــدر أنـــه “لـــو تـــم إحـــالل الفصائـــل 
المســـلحة، لما تفاقمت األحـــداث في بغداد”، مجددا 
تأكيـــده اعتـــزال العمل السياســـي، فـــي حين رفعت 
الســـلطات العراقيـــة حظـــر التجول الـــذي فرض إثر 
التطـــورات األخيـــرة، بعد انســـحاب المســـلحين من 

المنطقة الخضراء.
وبدأت المواجهات التي اســـتخدمت فيها األســـلحة 
اآللية والقذائف الصاروخية بعد نزول أنصار الصدر 
إلى الشـــوارع غاضبين، إثر إعالنه اعتزاله السياسة 
“نهائيـــا”. وتلت ذلك فوضى عارمة. واقتحم اآلالف 
الـــوزراء، ودخلـــوا  الحكومـــة، مقـــر مجلـــس  قصـــر 
المكاتب واســـتحموا في حوض السباحة الخارجي. 
ومـــا لبث أن تطـــور الوضع إلى تبادل إطالق نار بين 
أنصـــار الصـــدر مـــن جهـــة والقـــوى األمنيـــة وعناصر 

الحشد الشعبي من جهة ثانية.
 وأســـفرت المواجهـــات فـــي المنطقـــة الخضراء عن 
ســـقوط 30 قتيـــال وأصابـــة 570 من أنصـــار الصدر، 
الســـاعات األربـــع والعشـــرين األخيـــرة، مع اســـتمرار 

المأزق السياسي في البالد، وفق “فرانس برس”. 
وكانـــت المنطقـــة الخضراء الحكومية وســـط بغداد 
قد شـــهدت حرب شـــوارع صباح أمس، استخدمت 
فيها أســـلحة متوســـطة وقذائف هاون، فيما سيطر 
المســـلحون بوقـــت ســـابق بشـــكل شـــبه كامـــل على 
أجـــزاء كبيـــرة مـــن المنطقـــة، دون تدخـــل القـــوات 

العراقية.
وبحســـب مـــا ذكـــرت خليـــة اإلعـــالم األمنـــي، فـــإن 
المنطقـــة الخضراء تعرضت لقصف بأربعة صواريخ 
ســـقطت فـــي المجمع الســـكني، مـــا أدى إلى حدوث 
أضـــرار فيـــه، مـــع اإلشـــارة إلـــى أن مـــكان انطـــالق 
الصواريـــخ كان مـــن منطقتـــي الحبيبـــة والبلديـــات 

بشرق العاصمة.

والقت دعوة الصدر ترحيبا في األوســـاط العراقية، 
إذ ثمـــن رئيس الـــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
دعـــوة زعيـــم التيار الصدري إلى وقـــف العنف، قائال 
“دعـــوة ســـماحة الســـيد مقتـــدى الصـــدر إلـــى وقف 
العنـــف تمثـــل أعلـــى مســـتويات الوطنيـــة والحرص 

على حفظ الدم العراق”.
وفـــي المنحى نفســـه، أبـــدى رئيس مجلـــس النواب 
العراقـــي محمد الحلبوســـي، ترحيبه بموقف الصدر 
مخاطبا إياه “موقفكم بحجم العراق الذي يســـتحق 

منا الكثير”.
كمـــا قـــال رئيس تحالـــف “الفتح” هـــادي العامري إن 
“مبـــادرة الســـيد مقتـــدى الصدر بوضـــع نهاية للعنف 
المســـلح مبادرة شجاعة وتســـتحق التقدير والثناء، 
وجاءت في لحظة حرجة يراهن فيها األعداء على 
توســـيع حالـــة االقتتال بيـــن اإلخوة. نؤيـــد بقوة ما 

جاء في هذه المبادرة”.
ورحبـــت بعثـــة األمـــم المتحـــدة فـــي العـــراق، أمس 
مقتـــدى  الصـــدري  التيـــار  زعيـــم  بدعـــوة  الثالثـــاء، 
الصـــدر، أنصـــاره إلى االنســـحاب من الشـــارع، ألجل 
حقـــن الدمـــاء، بعدمـــا أودت مواجهات في الشـــارع 

إلى وقوع قتلى وجرحى.
بــــ  اختصـــارا  المعروفـــة  األمميـــة  البعثـــة  وكتبـــت 
“يونامي”، في تغريدة على “تيوتر”، “يونامي ترحب 
باإلعالن المعتدل األخير للسيد مقتدى الصدر. وكما 
قلنـــا باألمس: ضبط النفس والتهدئة ضروريان لكي 

يسود صوت العقل”.

ويشـــهد العراق أزمة سياسية حادة منذ االنتخابات 
أقطـــاب  وفشـــل   .2021 أكتوبـــر  فـــي  التشـــريعية 
السياســـة العراقيـــة فـــي االتفـــاق علـــى اســـم رئيس 
جديـــد للحكومة. كذلك، فشـــل البرلمان في انتخاب 

رئيس جديد.

السعودية تدعم جهود إنهاء الصراع

دعت الســـعودية جميع األطراف والقوى السياســـية 
العراقيـــة إلـــى الوقـــوف صًفا واحـــًدا للحفـــاظ على 

العراق ومقدراته ومكتسباته وشعبه.
وقالت وزارة خارجية الســـعودية، في بيان نشـــرته 
أمـــس الثالثاء وكالة األنباء الســـعودية “واس”، إنها 
تتابـــع “ببالـــغ القلـــق واالهتمـــام تطـــورات األحـــداث 
الجارية في جمهورية العراق الشـــقيقة”، معربًة عن 
“أســـفها لما آلت إليه التطورات من ســـقوط عدٍد من 

الضحايا وإصابة آخرين”.
ودعت السعودية “جميع األطراف والقوى السياسية 
فـــي العراق إلـــى الوقوف صًفا واحـــًدا للحفاظ على 

مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه الشقيق”.
وأكـــدت دعمها لجميع “الجهـــود الرامية إلى تجنيب 
العراق وشـــعبه الشـــقيق ويالت االنقســـام والصراع 

الداخلي”.
وحثت المملكة “جميع األطراف والقوى السياســـية 
فـــي العراق إلـــى اللجـــوء للحلول الســـلمية لمعالجة 
مطالب الشـــعب العراقي الشـــقيق، بما يضمن األمن 

واالستقرار واالزدهار للبالد والشعب”.

بغداد ـ وكاالت

حصيلة قتلى اشتباكات بغداد بلغت 30 شخصا

طهران ـ وكاالت

نقلت قناة “إيران إنترناشـــيونال”، أمس 
الثالثـــاء، عـــن المتحـــدث باســـم منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية بهروز كمالوندي 
)الدوليـــة  الوكالـــة  “مطالـــب  إن  قولـــه 

للطاقة الذرية( من إيران مفرطة”.
وأضـــاف “إذا ألغـــى الغربيـــون العقوبات 
وعـــادوا إلـــى التزاماتهـــم، فـــإن طهـــران 
ستعود أيضا إلى االلتزامات التي قبلتها 

بموجب االتفاق النووي”.
النـــووي مـــن  ومـــع اقتـــراب محادثـــات 
مرحلتها النهائية الحاســـمة، أظهر تقرير 
للوكالـــة الدولية للطاقة الذرية أن إيران 
تمضـــي قدمـــا فـــي تحديـــث برنامجهـــا 
المتقـــدم لتخصيـــب اليورانيـــوم حتـــى 
فـــي الوقـــت الـــذي ينتظـــر فيـــه الغـــرب 
رد طهـــران على مســـاعي إنقـــاذ اتفاقها 
وقـــال   .2015 العـــام  المبـــرم  النـــووي 
التقرير بحســـب ما نشرت وكالة رويترز 
إن إيـــران بـــدأت تخصيـــب اليورانيـــوم 
باستخدام واحدة من ثالث مجموعات 

مـــن أجهـــزة الطـــرد المركـــزي المتطورة 
)آي.آر6-( التي ركبتها طهران في اآلونة 
األخيـــرة فـــي محطـــة التخصيب تحت 

األرض في نطنز.
وتســـتخدم إيـــران منـــذ أكثـــر مـــن عـــام 
أجهـــزة الطـــرد المركـــزي من طـــراز )آي.

آر6-( لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل 
إلـــى 60 %، القريبـــة مـــن درجـــة النقـــاء 
الالزمـــة لصنع أســـلحة، في محطة فوق 

سطح األرض في نطنز.
وتتجـــه إيران والواليـــات المتحدة على 
مـــا يبـــدو نحـــو التوافـــق بشـــأن إحيـــاء 
اتفـــاق 2015 الـــذي فـــرض قيـــودا علـــى 
رفـــع  النوويـــة مقابـــل  أنشـــطة طهـــران 
العقوبـــات عنها. وانهـــار هذا االتفاق بعد 
المتحـــدة  أن دفـــع انســـحاب الواليـــات 
فـــي 2018 إيران إلى خـــرق تلك القيود 

واحدا تلو اآلخر.

التخصيب النقي ال يتوقف حتى مع قرب إحياء االتفاق النووي

إيران لن تقبل “الطلبات المفرطة” للطاقة الذرية

أجهزة نطنز تقترب من القدرة على صنع سالح نووي

واشنطن ـ وكاالت

قالـــت صحيفـــة “نيويـــورك تايمـــز” نقال 
عن مصـــادر، إن البنتاغـــون يعترف بأن 
اإلمكانـــات العســـكرية ألوكرانيـــا علـــى 
األغلـــب لن تكون كافية لتحقيق “نجاح 

كبير” في االتجاه الجنوبي.
وأضافت الصحيفة األميركية: “ال يزال 
البنتاغـــون ينظـــر بحـــذر شـــديد تجـــاه 
إمكانيـــات أوكرانيا الحربية وهل تكفي 
لتحقيـــق  الحاليـــة  العســـكرية  قدرتهـــا 

مكاسب كبيرة على األرض”.
علـــى  الروســـي  الجيـــش  وســـيطر 
مقاطعة خيرســـون وجـــزء من مقاطعة 
زابوروجيه، وحرر مدنا كبيرة فيها مثل 
خيرســـون وميليتوبـــول وبيرديانســـك، 
وقطـــع أوكرانيـــا عـــن بحـــر آزوف. وقد 
فـــي كال  إدارات جديـــدة  تشـــكيل  تـــم 
المقاطعتين، وتبث القنوات التلفزيونية 
والمحطات اإلذاعية الروسية فيها، كما 
تتم استعادة روابط التجارة والنقل مع 
شبه جزيرة القرم. وأعلنت المقاطعتان 

عن خطط لالنضمام إلى روسيا.
مســـؤولون  قـــال  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
أميركيـــون إن طائرات شـــحن روســـية 
الطائـــرات  عشـــرات  بشـــحن  قامـــت 
القتاليـــة اإليرانيـــة الصنع الســـتخدامها 
في الحـــرب بأوكرانيا، في خطوة تؤكد 
عمـــق العالقات بيـــن موســـكو وطهران 
وتظهـــر أيضـــًا معاناة روســـيا في إمداد 

جيشها المنهك.

إن  األميركيـــون  المســـؤولون  وقـــال 
الطائرات بدون طيار اإليرانية شـــهدت 
االختبـــارات  فـــي  عديـــدة  إخفاقـــات 
الـــروس حيـــث  األوليـــة التـــي أجراهـــا 
ظهرت العديد مـــن األخطاء في النظام 
وهـــو ما دفع الـــروس للتعبيـــر عن عدم 
رضاهـــم عن جودة الطائرات ونوعيتها، 
“واشـــنطن  صحيفـــة  نقلتـــه  لمـــا  وفقـــًا 

بوست”.

مسؤول أميركي: موسكو تواجه إخفاقات مع المسيرات اإليرانية

البنتاغون يستبعد إمكانات النجاح لدى الجيش األوكراني

 هل ستؤثر “الدرونز” اإليرانية على الحرب في أوكرانيا؟ 
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قام وفد شبابي من المشاركين في 
المعسكر الشـــبابي الذي استضافته 
الشـــباب والرياضـــة   وزارة شـــؤون 
 25 إلـــى   21 مـــن  الفتـــرة  خـــال   -
أغسطس 2022 - بمشاركة عدد من 
الشـــباب من دول مجلـــس التعاون 
بزيـــارة  العربيـــة  الـــدول  وبعـــض 
تعريفية إلى سوق المزارعين التابع 
لبنك البحريـــن للتنمية والكائن في 

منطقة هورة عالي.  
واطلع الوفد الشـــبابي على طبيعة 
وكذلـــك  المزارعيـــن،  ســـوق  عمـــل 
نوعيـــة المشـــروعات الزراعية التي 
يضّمهـــا الســـوق ويملكهـــا مزارعون 
منتجـــات  وتتضمـــن  بحرينيـــون، 
زراعية محلية متنوعة. إضافًة إلى 
الخدمات التي يوفرها السوق لهذه 

المشروعات.  
كمـــا اســـتمع الوفـــد إلى عـــرض عن 
الخدمات والمنتجات المالية وغير 
الماليـــة التي يقدمهـــا بنك البحرين 
للتنميـــة لقطاع ريـــادة األعمال في 
مملكـــة البحرين، وكذلـــك مبادرات 
وجهود البنك الداعمة لمشـــروعات 
رواد األعمـــال الشـــباب في مختلف 

القطاعات. 
يذكـــر أن ســـوق المزارعيـــن يعتبـــر 
حاضنـــة زراعيـــة تهدف إلـــى تنمية 

القطاع الزراعي في مملكة البحرين 
وتمكين المزارعين البحرينيين من 
عرض منتجاتهم الزراعية المحلية 
علـــى مـــدار العـــام فـــي موقـــع دائم 

ومائم. 
وتم افتتاح السوق في العام 2018 
مـــن قبـــل صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفـــة قرينة عاهـــل الباد المعظم 
االستشـــاري  المجلـــس  رئيســـة 
للمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطاع 
بيـــن  بالشـــراكة  وذلـــك  الزراعـــي، 
للتنميـــة  البحريـــن  بنـــك  مـــن  كلٍّ 
ووزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي وبدعـــم من 
صنـــدوق العمل )تمكيـــن( والمبادرة 

الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. 
كشـــكًا   51 الســـوق  ويضـــم 
المنتجـــات  وبيـــع  لعـــرض  ومحـــاً 
الطازجـــة  الفواكـــه  مثـــل  المحليـــة 
والبـــذور.  والتمـــر  والخضـــراوات 
إضافًة إلى منتجات أخرى كالتوابل 
المعـــدة  واألجبـــان  والمخلـــات 
بحرينييـــن  مزارعيـــن  بواســـطة 
واألســـر المنتجة أيضـــًا. كما تتوافر 
المصنوعـــة  الســـال  الســـوق  فـــي 
يدويًا والزهور والنباتات المزروعة 

محليًا.

وفد شبابي يطلع على سوق المزارعين بهورة عالي

ضمن جوائز يوليو 2022

مع تسهيالت مميزة لطالب الجامعات

فوز 10 مودعين في “الهيرات” بـ 10 آالف دينار لكل منهم

إقبال كبير على عروض العودة للمدارس من “مونتريال للسيارات”

الماليــة  الخدمــات  مجــال  فــي  الرائــد  البنــك  والكويــت،  البحريــن  بنــك  أعلــن 
والمصرفية للمؤسسات واألفراد في مملكة البحرين، عن فوز 10 من المودعين 
في حساب الهيرات بـ 10 آالف دينار لكل منهم، وذلك ضمن جوائز الهيرات عن 

شهر يوليو 2022. 

وأوضـــح البنك أنه ســـيتم اإلعان عن 
الفائزيـــن العشـــرة عن شـــهر أغســـطس 
الجـــاري في ســـبتمبر المقبـــل، ليختتم 
بذلـــك جوائـــز صيـــف هـــذا العـــام مـــن 
الهيـــرات التـــي وصل إجمالـــي قيمها لـ 
500 ألـــف دينـــار، وليعلن بعـــد ذلك عن 

حملة أخرى من الجوائز القيمة.
وذكر البنك أن العشرة الفائزين بعشرة 
آالف دينار لكل منهم لشـــهر يوليو هم: 
رحـــاب جـــواد علـــي، فـــؤاد عبدالرحيم 
خنجـــي، إســـراء غـــازي أحمد، ســـلمان 
عيســـى الـــذوادي، ماهر أحمـــد بوعلي، 
عبدالمنعـــم  عبـــدهللا،  أحمـــد  حوريـــة 
يحيـــى مجبـــل، الشـــيخ خليفـــة علـــي 
آل خليفـــة، علـــي أحمـــد علـــي يوســـف 

وسيدإبراهيم عبدهللا حسن.
وجرى الســـحب علـــى جوائـــز الهيرات 
أغســـطس   29 بتاريـــخ  يوليـــو  لشـــهر 
بحضـــور مديـــر عـــام قســـم الخدمـــات 
المصرفيـــة لألفـــراد في بنـــك البحرين 

وتحـــت  ســـالم،  عـــادل  والكويـــت 
إشـــراف شـــفيع البلوشـــي مـــن وحـــدة 
حماية المســـتهلك فـــي وزارة الصناعة 
والتجـــارة، إضافة إلى ممثلي التدقيق 
الداخلي والرقابة الداخلية والتسويق 
والخدمات المصرفية لألفراد في بنك 
البحريـــن والكويـــت، وممثـــل التدقيق 
الخارجـــي من شـــركة أرنســـت ويونغ، 

سيما جال.
وقـــال عـــادل ســـالم فـــي تصريـــح لـــه 
بهذه المناســـبة: “يسّرنا أن نهنئ جميع 
الهيـــرات،  حســـاب  بجوائـــز  الفائزيـــن 
لـــم  الذيـــن  الكـــرام  لزبائننـــا  متمنيـــن 
يحالفهم الحظ سابًقا التوفيق والحظ 
الســـعيد في المرات المقبلة، وذلك في 
إطـــار حرصنـــا علـــى أن يحظـــى أكبـــر 
عـــدد ممكن من المودعين في الهيرات 

بفرصة تحقيق أحامهم”. 
وأضاف سالم “نفخر في بنك البحرين 
والكويـــت بـــأن جوائـــز الهيـــرات التـــي 

علـــى  األكبـــر  بيـــن  مـــن  هـــي  نقدمهـــا 
أنهـــا جوائـــز  كمـــا  البحريـــن،  مســـتوى 
تتســـم باالســـتدامة والنمـــو المســـتمر، 
وقد تجاوز مجموعها 16 مليون دينار 
بحرينـــي منـــذ انطاقتها قبـــل نحو 21 

عاًما وحتى اآلن”.
وأكـــد أن مواصلـــة االحتفاء بعشـــرات 
الفائزيـــن شـــهرًيا في حســـاب الهيرات 
بتحقيـــق  الراســـخ  التزامنـــا  يعكـــس 
البحريـــن  بنـــك  زبائـــن  طموحـــات 
إلـــى  إضافـــة  وتطلعاتهـــم،  والكويـــت 
تشـــجيعهم علـــى تبنـــي مبـــدأ االدخـــار 

علـــى  ومســـاعدتهم  منتظـــم،  بشـــكل 
تحقيق أهدافهم المالية.

وأعرب ســـالم عن شـــكر بنـــك البحرين 
والكويت لزبائنه إزاء ثقتهم وتعاملهم 
مؤكـــًدا  معـــه،  والمتزايـــد  المســـتمر 
ســـعي البنك بشكل مســـتمر للمحافظة 
وخدماتـــه،  أدائـــه  فـــي  تفوقـــه  علـــى 
وكذلك تفوقـــه في الجوائـــز المختلفة 
التـــي يقدمهـــا لزبائنـــه ضمـــن البرامـــج 

والحمات المتعددة.
ووســـط أجواء الفـــرح، أشـــار عدد من 
الفائزين إلى أن األخبار الســـعيدة التي 
زّفها لهم بنك البحرين والكويت بشأن 
فوزهـــم بجوائـــز الهيـــرات هـــي “فرحة 
جـــاءت با ميعاد”، ودعـــوا الجميع إلى 
فتـــح حســـاب فـــي الهيـــرات فـــي بنك 
البحرين والكويت أو زيادة حساباتهم 
القائمة، وذلك لاستفادة من الخدمات 
المصرفيـــة المميـــزة التـــي يقدمهـــا من 
جهة، إلى جانـــب الجوائز التي يقدمها 
العـــام مـــن جهـــة أخـــرى.  علـــى مـــدار 
ويمكـــن أيًضـــا فتـــح حســـاب الهيـــرات 
فـــي غضون دقائق عـــن طريق تحميل 

تطبيق “BBK Plus” للهاتف النقال.

شـــهدت شـــركة مونتريال للســـيارات إقبـــاالً كبيرًا من 
جميـــع عمائهـــا علـــى عـــروض العودة ســـواء بشـــراء 
ســـيارة جديـــدة او مـــن خـــال اســـتبدالها، وكان أكثر 
مـــا يميز تلـــك العروض هي المبالغ النقدية المســـتلمة 
مع الســـيارات، باإلضافة إلى األسعار التنافسية التي 

حصل عليها العماء.
تلـــك  اســـتمرار  مونتريـــال  شـــركة  إدارة  وأعلنـــت 
العروض، إلى جانـــب تقديم خدمات إضافية لطاب 
الجامعات من منطلق عودة حضور طاب الجامعات 
اآلن إلـــى جامعاتهـــم، مـــن خـــال تقديـــم العديـــد من 

الحلول التمويلية واألسعار الخاصة لهم.
وتتيـــح الشـــركة لطـــاب الجامعات شـــراء ســـيارتهم 
بدون دفعة أولى، باإلضافة إلى تأجيل القسط األول 

إلـــى العام المقبـــل 2023 مع موافقـــات مرنة وفورية 
لجميـــع الفئـــات وجميع األعمـــار، مع إمكانية اســـتام 
مبالغ نقدية إضافية مع أنواع متعددة من السيارات. 
وتتميز شركة مونتريال بتشكلية كبيرة ومتنوعة من 
مختلف أنواع الســـيارات، خاصة مـــع وصول موديل 
2023 إلـــى جانـــب توافر مخزون كبير من الســـيارات 
المســـتعملة والتي تتميز بحالتهـــا الممتازة إلى جانب 
بأســـعارها  الشـــركة  وتســـتمر  التنافســـية.  أســـعارها 
المميزة لعماء الشـــراء النقدي إلى جانب تســـهيات 
مميـــزة مـــن خال الدفع ســـواء إما عـــن طريق الدفع 
النقـــدي أو التحويـــل البنكـــي أو عـــن طريـــق الدفـــع 
بالبطاقـــة االئتمانيـــة، حيـــث يســـتطيع العميل شـــراء 

سيارته كاماً من خال الدفع بالبطاقة البنكية.

ومـــن المعـــروف أن شـــركة مونتريـــال للســـيارات من 
أكبر شركات الســـيارات داخل مملكة البحرين، حيث 
تتميز الشـــركة بوجود مختلف أنواع السيارات تحت 
سقف واحد، إلى جانب األسعار التنافسية والعروض 
المميـــزة التـــي دومـــًا تحرص الشـــركة علـــى تقديمها 

لعمائها على مدار العام. 
وتمتلـــك شـــركة مونتريـــال عـــدة أفـــرع منتشـــرة في 
جميـــع أرجاء مملكة البحريـــن لخدمة جميع عمائها، 
وإنهـــاء  المعامـــات  تقديـــم  إمكانيـــة  جانـــب  إلـــى 
اإلجـــراءات من خال الواتســـاب مـــع خدمة توصيل 
الســـيارات إلى بـــاب المنزل والتي القت إقبـــاالً كبيرًا 
من جميع عماء الشركة نظرًا للجودة والسعر المقدم 

من الشركة.

“مدينة التنين” تستضيف منتسبي دار المحرق لرعاية الوالدين
انطالقا من التزامها الراسخ بلعب دور فاعل في المجتمع

البحرينــي،  المجتمــع  فــي  بلعــب دور فاعــل  الراســخ  التزامهــا  مــن  انطالقــًا 
اســتضافت مدينة التنين البحرين، أكبر مركز تســوق للبيع بالجملة والتجزئة 
فــي مملكــة البحريــن، منتســبي دار المحــرق لرعايــة الوالديــن فــي مناســبتين 

منفصلتين خالل شهر أغسطس.

وتم التنســـيق مع الـــدار لتنظيم 
المؤسســـة  ألعضـــاء  زيارتيـــن 
موزعـــة مـــا بيـــن األعضـــاء مـــن 
تـــم  حيـــث  واإلنـــاث،  الذكـــور 
تعريفهم باألقسام المختلفة في 
مدينة التنين البحرين، في حين 
أمضوا وقتًا ممتعًا في التســـوق 
والتجول في المجمع في أجواء 

مليئة بالودّية والترحيب.

باإلضافة إلى ذلـــك، تلقى الزوار 
هدايا تذكارية من مدينة التنين 
لمســـاهماتهم  تقديـــرًا  البحريـــن 
الماضيـــة  العقـــود  فـــي  الكبيـــرة 
في تطويـــر المملكـــة وجهودهم 
المبذولـــة لبنـــاء الواقـــع المزدهر 

الذي تعيشه البحرين اليوم.
التنيـــن  مدينـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
البحريـــن تقوم بإطاق مبادرات 

بصـــورة  مشـــابهة  اجتماعيـــة 
دورية، وذلك ضمن مسؤولياتها 
ذلـــك  وشـــمل  االجتماعيـــة. 
اســـتضافة ســـوق شـــعبي داخل 
المجمع للمنتجات التقليدية من 
إنتاج أعضاء المؤسســـة الملكية 
وتنظيـــم  اإلنســـانية،  لألعمـــال 
البحرينيـــة  لألســـر  معـــرض 
التبرعـــات  وتقديـــم  المنتجـــة، 
المختلفـــة  للجمعيـــات الخيريـــة 

وأكثر من ذلك بكثير.
هـــي  البحريـــن  التنيـــن  مدينـــة 
لمجموعـــة  المثاليـــة  الوجهـــة 

واسعة من المنتجات التي تشمل 
المابـــس الجاهـــزة، واألحذيـــة، 
واإلكسســـوارات،  والحقائـــب، 
األطفـــال،  وألعـــاب  والمكيـــاج، 
األطفـــال،  وأزيـــاء  واألثـــاث، 
ومـــواد  واألجهـــزة،  واآلالت، 
الصحيـــة،  والمعـــدات  البنـــاء، 
ذلـــك  وغيـــر  واإللكترونيـــات 

الكثير.
عاوًة علـــى ذلك، تســـتمر حملة 
“ســـحب التنيـــن” الجاريـــة حاليًا 
حتـــى تاريـــخ 26 نوفمبر 2022، 
والتـــي تمنح جميع المتســـّوقين 

الســـحب  فـــي  الدخـــول  فرصـــة 
علـــى ســـيارة جديـــدة  الشـــهري 
مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها 
داخـــل مدينـــة التنيـــن البحرين، 
لتضمـــن مـــن خال هـــذه الحملة 
للمتســـّوقين والـــزوار مـــن جميع 
االســـتمتاع  العمريـــة  الفئـــات 
بتجربة تسوق مجزية ال ُتنسى.

كـــن على تواصل دائم مع مدينة 
التنين البحرين للتعرف على آخر 
األخبـــار وأحـــدث المنتجات عبر 
متابعـــة صفحاتنـــا الموثقة على 
منصـــات التواصـــل االجتماعـــي 

علـــى   )DragonCityBahrain(
 )dragoncitybh(و الفيســـبوك 
 Dragon(و اإلنســـتغرام  وعلـــى 
City Bahrain( وعلى اليوتيوب. 
تفضل بطلب منتجاتك المفضلة 
مـــن مدينة التنيـــن البحرين عبر 
خدمـــة الواتســـاب علـــى الرقـــم 
)39393131 +973( من الســـاعة 
9 صباحًا حتى الساعة 8 مساًء. 
لمزيـــد مـــن المعلومـــات، الرجاء 
 77909077( علـــى  االتصـــال 
الشـــروط  تطبـــق   .)973+

واألحكام.
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اســـتقبل وزير النفط والبيئة المبعوث 
الخاص لشؤون المناخ محمد بن دينة، 
الســـفير بيـــوش شريفاســـتاف، ســـفير 

جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.
الوزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
بالعالقـــات المتينة التـــي تجمع مملكة 
البحريـــن بجمهوريـــة الهنـــد الصديقة، 
منوهـــًا بما يقـــوم به الســـفير من مهام 
توطيـــد  فـــي  ســـاهمت  دبلوماســـية 

العالقـــات الثنائيـــة التاريخيـــة بينهما، 
مشـــيرًا إلى ما تشـــهده هـــذه العالقات 
مـــن تطـــور ونمـــو فـــي ظـــل الحـــرص 
المتبادل على تقدمها والمضي بها إلى 

آفاق أشمل.
وتـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث عـــدد مـــن 
المواضيـــع المتخصصـــة فـــي القطـــاع 
الفـــرص  وتعزيـــز  والبيئـــي  النفطـــي 
االســـتثمارية بيـــن الجانبين بما يحقق 

إلـــى  باإلضافـــة  المشـــتركة  المصالـــح 
تـــدارس فرص تطوير التعاون الثنائي 
في المجاالت ذات االهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب بيوش شريفاســـتاف 
عـــن شـــكره وتقديـــره للوزيـــر، متمنيـــًا 
لمملكة البحرين كل التوفيق والنجاح 
وتحقيـــق ما تصبـــو إليه مـــن تطلعات 
مستقبلية في إطار مسيرتها التنموية 

الشاملة.

استقبل السفير شريفاستاف... بن دينة:

تطوير التعاون النفطي والبيئي مع الهند
أعلنـــت أمـــس منصـــة Bounce المتخصصة في مجـــال التعلم 
المبكر في الشـــرق األوســـط، عـــن بداية انطالقها فـــي البحرين 
وذلـــك مـــن خـــالل التوقيـــع مـــع حضانـــة مادلين إحـــدى أفضل 

مؤسسات التعليم المبكر في المملكة. 
وعلى الرغم من انتشـــار Bounce فـــي كل من المملكة العربية 
الســـعودية والكويـــت ومصـــر، إال أن هـــذه االتفاقيـــة تعـــد نقلة 
نوعية، وتمثل الخطوة األولى لطموح الشـــركة لقيادة التحول 
الرقمـــي لعمليـــات اإلدارة والتواصل للحضانات فـــي البحرين. 
وقالـــت المؤسســـة والرئيســـة التنفيذيـــة لشـــركة Bounce نور 
بـــودي “كشـــركة تكنولوجيـــة، نحـــن نعيـــش فتـــرة نمـــو ملفتـــة 
لالنتبـــاه، وبدايتنـــا فـــي البحرين ُتعـــدُّ خطوة كبيـــرة أخرى في 
خططنـــا التوســـعية، والتـــي تجعلنا أكثر قرًبا مـــن الوصول إلى 
متوسط إيرادات 100 مليون دوالر. أنا سعيدة جًدا بأن حضانة 
مادلين هي أول حضانة قمنا بالتوقيع معها في المملكة، ونحن 
نتطلـــع إلى العمل مع فريقهم والتعاون مـــع المعلمين والطالب 

وأولياء األمور”.
تأسست حضانة مادلين العام 1982، وتتبع منهاج مونتيسوري، 
وترعـــى وتعلـــم األطفـــال الصغـــار فـــي موقعيـــن اثنيـــن فـــي 
البحرين. ويؤمنون بأهمية تقديم رعاية جيدة لألطفال، والتي 
يوفرونهـــا من خـــالل طرق التدريس في مونتيســـوري، ويقوم 
بهـــا مدرســـون مؤهلـــون ومتخصصـــون فـــي رعايـــة األطفـــال.  
وســـيؤدي اســـتخدام الحضانة لــــتطبيق Bounce إلى التحول 
الرقمـــي للعمليـــات اليوميـــة والمهـــام اليدويـــة مثـــل تســـجيل 
الطالب والحضور والفواتير، ما ســـيوفر للحضانة طريقة عمل 

مســـتدامة. وســـيعمل التطبيق أيًضا على تحسين التواصل مع 
أوليـــاء األمـــور عبر ميـــزات التطبيـــق المختلفة مثل الدردشـــة 
المباشـــرة واإلعالنات ومشـــاركة الوســـائط والتقارير اليومية، 
والتـــي مـــن خاللها لـــن يفوت اآلبـــاء تفاصيل اليـــوم ألطفالهم. 
بدورها، قالت مؤسســـة حضانة مادلين، مادلين المؤيد “ستغير 
Bounce الطريقـــة التـــي ندير بها حضانتنا مـــن خالل التحول 
الرقمـــي لمهامنـــا اإلدارية اليوميـــة، وزيادة تواصلنـــا مع أولياء 
األمـــور. في حضانة مادليـــن، نحن نعتبر أن مشـــاركة الوالدين 
 Bounce فـــي تنميـــة الطفـــل أمر في غايـــة األهمية، واآلن مـــع
يمكننا القيام بذلك بشـــكل يومي بكل سهولة من خالل مّيزات 
الدردشة المباشرة والتقارير اليومية، وأيضا مشاركة الوسائط 
)الصور والفيديوهات( التي تسمح بمشاركة اللحظات المهمة”. 
 ”SaaS“ هي المنصة اإلقليميـــة اإللكترونية الوحيدة Bounce
التي تســـاهم في مجـــال التعلم المبكر. وتوفـــر المنصة لمالكي 
ومديـــري الحضانات تحكًما رقمًيا كامالً في عمليات الحضانة، 
وتعتبـــر المنصـــة ســـهلة االســـتخدام وتخـــدم المســـتخدم، كل 
ذلـــك مع تقديم أفضـــل الخبرات الرائدة فـــي إدارة الحضانات. 
تـــم تصميـــم المنصة أيًضـــا مع وضع المســـتخدم فـــي االعتبار، 
ويمكـــن تخصيصها لكل دولة من حيـــث اللغة المفضلة ولوائح 
الدفع المحلية ومشـــاركة الوســـائط واالتصاالت، في بيئة آمنة 

ومستدامة. 
ونظـــًرا ألن Bounce هـــو منصـــة إلكترونيـــة ال تتبـــع المنهـــج 
الدراســـي، ُيمكـــن لجميـــع أنـــواع الحضانـــات ومراكـــز رعايـــة 

األطفال دمج نظام المنصة بسهولة داخل حضاناتهم.

متخصصة بالتعلم المبكر في الشرق األوسط

منصة “Bounce” تدخل البحرين عبر حضانة مادلين

أطلقـــت “هـــواوي” أخيًرا جهازهـــا اللوحي 
 HUAWEI“ جهـــاز  كلًيـــا،  الجديـــد  الرائـــد 
رائعـــة  أخبـــار  وهـــذه   ،”MatePad Pro
للجميـــع. يعيـــد الجهـــاز تعريـــف األجهـــزة 
الترفيـــه  إتقـــان  خـــالل  مـــن  اللوحيـــة 
واإلنتاجية مًعا. الشـــيء المثيـــر لالهتمام 
فـــي األجهـــزة اللوحية هـــو أنهـــا أصبحت 
ضروريـــة للعائـــالت حيـــث يمكـــن للجميع 
اســـتخدامها ألغراض مختلفة. في معظم 
األحيان، يكون بمثابـــة الجهاز الذي يمكن 
ألي شـــخص فـــي المنـــزل اســـتخدامه. إذا 
كنـــت تبحث عن جهـــاز لوحـــي جديد في 
البحريـــن لموســـم العـــودة إلـــى المدرســـة، 
أو  الشـــخصي  الســـتخدامك  كان  ســـواء 
ألطفالـــك أو لجميـــع أفـــراد األســـرة، فـــإن 
جهاز “HUAWEI MatePad Pro” اللوحي 

هو الجهاز المناسب!
جهاز “HUAWEI MatePad Pro” اللوحي 
متوافـــر اآلن فـــي البحريـــن بســـعر 269.9 
دينار بسعة 128غيغا بايت و329.9 دينار 
بســـعة 256 غيغا بايت مـــن متجر هواوي 

في سيتي سنتر البحرين.

شاشة مذهلة وصوت غني 
لترفيه ال تشوبه شائبة

HUA� “   ما يعزز الجانب الترفيهي لجهاز 
WEI MatePad Pro” هـــو عرضه وصوته 
المذهـــالن. لقد ارتقى هـــذا الجهاز بجودة 
العـــرض إلـــى ارتفاعـــات أعلـــى مـــن خالل 
OLED HUAWEI Full� شاشـــة  “تقديـــم 

View” مقـــاس 11 بوصة مع حواّف فائقة 
النحافـــة تبلـــغ 4.2 مـــم ونســـبة عاليـــة من 
الشاشـــة إلى الجســـم بنســـبة 92 %  توفر 
مســـاحة كبيـــرة للشاشـــة بأقـــل قـــدر مـــن 

التشـــتيت لالســـتمتاع المحتـــوى. يمكنك 
أيًضا االســـتمتاع بالتمرير السلس والصور 
النابضـــة بالحيـــاة بمعدل تحديـــث مرتفع 
يبلـــغ 120 هرتز والقـــدرة على عرض أكثر 
 HUAWEI“ لـــون. يعـــد جهـــاز مـــن مليـــار 
MatePad Pro” أيًضـــا أول جهـــاز لوحـــي 
 TÜV Rheinland“ يحصـــل علـــى شـــهادة
األلمانيـــة    ”Full Care Display 3.0
ويســـتخدم حـــالًّ لألجهزة لخفـــض الضوء 

األزرق لحماية عينيك.
وتحكـــي المرئيـــات نصـــف القصـــة فقـــط؛ 
تحتـــاج أيًضـــا إلـــى صـــوت رائـــع للترفيـــه 
المثير. حسًنا، هذا هو أول جهاز لوحي من 
 ”ÜHUAWEI SOUND“ هـــواوي مـــزود بــــ
التـــي تســـتخدم مجموعة مـــن 6 مكبرات 
صوت لتوفير جودة صوت مذهلة لتجربة 

ترفيه كاملة.
 ”HUAWEI MatePad Pro“ إطـــار جهـــاز
اللوحي المصنوع من سبائك المغنيسيوم 
تجعـــل الجهـــاز نحيًفـــا وخفيًفـــا بشـــكل ال 
يصـــدق. يـــزن الجهاز اللوحـــي 449 جراًما 

فقـــط، وهذا في الواقـــع أخف جهاز لوحي 
مقـــاس 11 بوصـــة متوافـــر فـــي الســـوق. 
كمـــا يأتي الجهاز بســـمك إجمالي يبلغ 5.9 
ملم فقط. ويتميـــز الغطاء الخلفي للجهاز 
بلمعـــة معدنيـــة أنيقة تضيف إلـــى المظهر 
الفاخـــر للجهـــاز اللوحـــي. باإلضافـــة إلـــى 
ذلـــك، ملمس جهاز ناعـــم كالحرير ومقاوم 

لالهتراء وبصمات األصابع.

جهاز لوحي للمحترفين مع 
إنتاجية على المستوى االحترافي

   لقـــد ســـهلت االجتماعـــات عبـــر اإلنترنت 
هـــذا  ذلـــك،  ومـــع  كبيـــر.  بشـــكل  حياتنـــا 
يعنـــي، لكـــي تكـــون منتًجا، مـــن الضروري 
واضحـــة.  الفيديـــو  مؤتمـــرات  تكـــون  أن 
 ”HUAWEI MatePad Pro“ يوفـــر جهـــاز
فيديـــو  ومكالمـــات  مؤتمـــرات  اللوحـــي 
بجـــودة  الشـــخصي  بالحاســـوب  شـــبيًها 
فيديـــو وصـــوت ممتـــازة. يحتـــوي الجهاز 
علـــى كاميرا أمامية عاليـــة الوضوح بدقة 
16 ميغابكســـل وخاصيـــة إلغاء الضوضاء 

المدعمـــة بالـــذكاء االصطناعـــي للتواصل 
الفعـــال. الجهـــاز اللوحـــي يتجـــاوز مجـــرد 
مؤتمـــرات الفيديو. يدعـــم الجهاز اللوحي 
لوحـــة المفاتيح المغناطيســـية الذكية من 
 HUAWEI Smart Magnetic( هـــواوي 
للفصـــل،  القابلـــة  الجديـــدة   )Keyboard
والتي يمكن استخدامها في ثالثة أوضاع 
المحمـــول،  الحاســـوب  شـــكل  مختلفـــة: 
والشكل القابل للفصل، وشكل األستوديو. 
HUA� قلـــم  اســـتخدام  أيًضـــا  “يمكنـــك 

WEI M�Pencil” )الجيـــل الثانـــي( لتدوين 
المالحظات والرسم. 

يذكـــر أن هذا هو الجهاز األول الذي يدعم 
.”Huawei Notes“ تطبيق

 HUAWEI MatePad“ ويتيـــح لـــك جهـــاز
تطبيقـــات  إلـــى  الوصـــول  اللوحـــي   ”Pro
 )Gallery( هواوي األصلية، مثـــل المعرض
فـــي الوضـــع األفقـــي. تمـــت ترقيـــة ميـــزة 
النوافذ المتعددة )Multi�Window( لدعم 
التفاعـــالت بنقرة واحـــدة. حالًيـــا، يمكنك 
تشـــغيل ما يصل إلى أربع مهام باستخدام 

ميـــزة النوافـــذ المتعـــددة، بمـــا فـــي ذلـــك 
 )Split Windows( منفصلتـــان  نافذتـــان 

.)App Bubbles( وفقاعتان للتطبيق

جهاز فائق

 ”HUAWEI MatePad Pro“ يدعـــم جهاز  
اللوحـــي ميزة العرض بين عدة الشاشـــات 
بيـــن   )Multi�screen Collaboration(
المحمـــول  والحاســـوب  اللوحـــي  الجهـــاز 
والتـــي تحتـــوي على ثالثـــة أوضاع؛ وضع 
المـــرآة ووضـــع التمديـــد ووضـــع التعاون. 
تتيح لك ميزة “Color Capture” الجديدة 
تحديـــد األلـــوان وتطبيقها عبـــر تطبيقات 
مختلفـــة في أي ســـيناريو اســـتخدام، بما 
أو   ”Multi�window“ ميـــزات  ذلـــك  فـــي 
 .”Small Window“ أو   ”App Multiplier“
بعد إنشـــاء العرض على عدة شاشات بين 
الهاتـــف والجهـــاز اللوحـــي، يمكنـــك النقـــر 
فـــوق اللون وتحديـــده في نافـــذة الهاتف 
وتطبيقـــه على الجهـــاز اللوحي؛ مما يؤدي 
إلى تحســـين كفـــاءة العمل واإلبـــداع عبر 

األجهـــزة. تتيـــح ميـــزة العـــرض بيـــن عدة 
 )Multi�Screen Collaboration( شاشات
عمليـــات نقـــل الملفـــات بعمليـــات ســـحب 
وإفـــالت بســـيطة بيـــن الهواتـــف الذكيـــة 
مشـــاركة  وتتيـــح  اللوحيـــة.  واألجهـــزة 
األجهـــزة الطرفيـــة للمســـتخدمين الكتابة 
لوحـــة  باســـتخدام  الذكـــي  الهاتـــف  علـــى 
المفاتيح وشاشة الجهاز اللوحي، وتشغيل 
الموسيقى المحفوظة على الهاتف الذكي 
باســـتخدام مكبـــرات الصـــوت فـــي الجهاز 
اللوحـــي والمزيد. ويتيح هـــذا الحل أيًضا 
للمستخدمين إمكانية الرد على المكالمات 
أو الرد على الرســـائل النصية مباشـــرة من 
الجهاز اللوحي، مما يســـهل تجربة سلســـة 

بين أجهزة متعددة.

بطارية بعمر طويل األمد، لمتعة 
غير محدودة

 HUAWEI MatePad“ ـــي جهـــاز   ال ُيضحِّ
Pro” اللوحـــي بعمـــر البطاريـــة مـــن أجـــل 
النحافـــة. فـــي هيكلـــه المضغـــوط، توجـــد 
بطاريـــة كبيـــرة تبلـــغ 8300 مللـــي أمبيـــر 
فـــي الســـاعة يمكنها تشـــغيل 11.5 ســـاعة 
من تشـــغيل الفيديو عالـــي الوضوح بدقة 
تصفـــح  مـــن  ســـاعة  و8.5  بكســـل   1080
 HUAWEI“ صفحـــات الويب. ويوفر جهاز
ذكيـــة  تجربـــة  اللوحـــي   ”MatePad Pro
وسلســـة للمســـتخدمين. ويتوافـــر متجـــر 
“AppGallery” الموثـــوق والمبتكر وســـهل 
 HUAWEI“ االستخدام واآلمن على جهاز
يمكـــن  حيـــث  اللوحـــي،   ”MatePad Pro
للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف 
وإيجـــاد وتنزيـــل مجموعـــة واســـعة مـــن 

التطبيقات عالية الجودة.

”HUAWEI MatePad Pro“ هواوي” تطلق الجهاز اللوحي الجديد كليا“
متوافر اآلن في البحرين بسعر 269.9 دينار بسعة 128 غيغابايت

ســـعًيا للجهود التـــي تبذلها اللجنـــة العليا المنظمة 
لمعـــرض البحرين الدولي للطيران برئاســـة ســـمو 
الممثـــل  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
الشـــخصي لجاللة الملـــك المعظم، رئيـــس اللجنة 
العليـــا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، 
وزيـــر  الكعبـــي  محمـــد  زيـــارة  هامـــش  وعلـــى 
المواصـــالت واالتصـــاالت إلـــى المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشـــقيقة لتعزيز التعاون المشترك في 
قطـــاع الطيـــران، تـــم التوقيـــع لمشـــاركة صندوق 
االســـتثمارات العامـــة الســـعودي الممثـــل بشـــركة 
ألفا ســـتار الســـعودية في معرض البحرين الدولي 
للطيـــران والـــذي ســـوف يقام تحت رعايـــة ملكية 
ســـامية مـــن لـــدن حضرة صاحـــب الجاللـــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.
المواصـــالت  وزيـــر  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
واالتصاالت أن صناعة الطيران في ســـوق الشرق 
األوسط تشهد نمًوا في المشاريع المتعلقة بتعزيز 

المالحـــة  وخدمـــات  للمطـــارات  التحتيـــة  البنيـــة 
الجويـــة والخدمـــات األرضيـــة وغيرهـــا، كمـــا أن 
مطار البحرين الدولي الجديد يشـــهد انتعاًشا في 
حركـــة النقـــل الجـــوي، مؤكـــًدا أن المملكة تحظى 
بمكانـــة كبيرة وثقة عالية في قطاع الطيران على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي. 
وأضـــاف أنـــه بنـــاًء علـــى نجـــاح معـــرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران في الدورات الخمـــس الماضية، 
إعـــادة  العالميـــة  الشـــركات  مـــن  العديـــد  أكـــدت 
2022، واليـــوم نرحـــب  فـــي معـــرض  مشـــاركتها 
بتوقيـــع اتفاقية مشـــاركة صندوق االســـتثمارات 
العامـــة الســـعودي متمثـــاًل فـــي شـــركة ألفا ســـتار، 
والتـــي تعتبـــر أحـــد الشـــركات الرائدة فـــي قطاع 
الطيـــران في اســـتثمارات صندوق االســـتثمارات 
العامة الســـعودي الذي يضم العديد من الشـــركات 
ســـكاي  الســـعودية، وشـــركة  المروحيـــة  كشـــركة 
وصيانـــة  لتهيئـــة  الســـعودية  والشـــركة  برايـــم، 

الطائرات باإلضافة إلى ألفا ستار. 
ووقـــع يوســـف محمـــود مديـــر معـــرض البحريـــن 
الدولـــي للطيـــران وعبدالناصـــر الخليفـــي الرئيس 
التنفيذي لشركة ألفا ستار السعودية على اتفاقية 
مشـــاركة الشـــركة فـــي معـــرض البحريـــن الدولي 
للطيـــران الـــذي يقـــام خـــالل الفتـــرة مـــن 9 � 11 

نوفمبر 2022 بقاعدة الصخير الجوية.
وتنّظـــم وزارة المواصالت واالتصاالت في مملكة 
البحرين معرض البحرين الدولي للطيران بدورته 
السادسة، وذلك بالتعاون مع السالح الجو الملكي 
البحريني وشـــركة فارنبرا الدولية المحدودة )إف 
آي إل(. وتجـــري فعاليـــات المعـــرض فـــي قاعـــدة 
الصخير الجوية في مملكة البحرين خالل الفترة 
9 � 11 نوفمبـــر 2022. وينعقـــد معـــرض البحريـــن 
الدولي للطيران مرة كل عامين، وهو يقّدم العديد 
مـــن الفـــرص الرفيعة المســـتوى تعـــرض خدماتها 

ومنتجاتها في شاليهات فخمة وأرض المعرض.

الشركات السعودية شريك فعال بمعرض البحرين الدولي للطيران
“ألفا ستار” السعودية توقع اتفاقية مشاركتها... الكعبي:

business@albiladpress.com 18
األربعاء 31 أغسطس 2022 - 4 صفر 1444 - العدد 5069



على الشركات مد 
يد العون للمجتمع 

وإنشاء أو تنفيذ 
مشروعات مهمة

توظيف الشركات 
ألفراد المجتمع من 
أهم مصادر التنمية 

االقتصادية 

مصطلـــــح “المســؤوليـــــة االجتمــاعيــــة” أصبــح أحــــد المعــاييــر األخــالقيــــة العــالميــة
مبادئ حوكمة الشركات 

واســـتطرد الخبيـــر الدولـــي بالقـــول “كرد فعل مباشـــر لما 
تـــم ولتجاوز ما حدث من أخطاء مؤسســـية فادحة تضر 
بالمجتمـــع، تحرك أهل التشـــريع والقانـــون وأهل الضمير، 
وتـــم اســـتحداث مبـــادئ جديـــدة لمحاولة رتـــق ما حدث 
مـــن فتق. وهـــذه المبادئ الجديـــدة والمعروفة بـ “حوكمة 
الشـــركات” الغـــرض منها إحداث إضافـــة تنظيمية إدارية 
قانونيـــة لتعزيـــز وتقويـــة دور قانون الشـــركات ولوائحه 
المنظمـــة لتنظيـــم وتعظيـــم الـــدور المؤسســـي. ومن أهم 
متطلبـــات مبـــادئ حوكمة الشـــركات، نجد االلتـــزام التام 
باالفصـــاح الكامـــل عن كل نشـــاطات الشـــركة وفق أعلى 
معايير الشـــفافية حتى يراها الجميـــع عيانا بيانا، وكذلك 
االلتزام المؤسسي لتحقيق المساءلة وتحمل المسؤولية 
مـــن الجميـــع في الشـــركة وعلى رأســـهم مجلـــس اإلدارة 
حوكمـــة  مبـــادئ  وتتضمـــن  العليـــا.  التنفيذيـــة  واالدارة 
الشـــركات أيًضـــا تحقيـــق أهداف ســـامية عليـــا منها مثال 
العمل على تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع والحفاظ 
على البيئة وكل ما يرتبط بها، وفي هذا الخصوص يجب 
على الشـــركات االلتزام بمســـؤولياتها والعمـــل الجاد؛ من 

أجل تحقيق المسؤولية والمساهمة المجتمعية”.  
وبســـؤاله عن كيفية تأســـيس عالقة بين مجتمع األعمال 
والسكان المحليين، قال ورسمه “إن ربط الشركة بالمجتمع 
الذي تعمل فيه ســـيعود بفوائـــد عديدة على كل المجتمع 
وبالطبـــع علـــى الشـــركة بصفـــة خاصـــة؛ ألن الخيـــر يدور 
ويعـــود مـــن حيث أتى. ووفـــق مبادئ حوكمة الشـــركات، 
يتوجـــب علـــى كل شـــركة انتهاج سياســـة إرســـاء قواعد 
التنمية والمســـاهمة المجتمعية عبـــر تقديم مد يد العون 
للمجتمع وإنشاء أو تنفيذ مشروعات مهمة تسهم بصورة 
مباشـــرة في تنمية المجتمع وتطويـــره، ويتمثل ذلك في 
إنشـــاء المستشـــفيات أو المدارس أو المراكز الثقافية أو 
الدينية أو تقديم الخدمات المشـــابهة التي تعود بالفائدة 
الملموســـة علـــى المجتمـــع وقطاعاتـــه المختلفـــة. وهكذا 
تشارك الشركة في تنمية مجتمعها المحلي وبالطبع تعود 

الفائدة لها كلما تطور هذا المجتمع”.

بروز مصطلح “المسؤولية االجتماعية”

وأوضـــح ورســـمه “كفذلكة تاريخيـــة ضروية، نشـــير إلى 
ورود مصطلـــح “المســـؤولية االجتماعيـــة” ألول مـــرة في 
العـــام 1923، حين أشـــار )شـــلدون( إلى أن مســـؤولية أي 
منظمـــة هـــي بالدرجة األولـــى مســـؤولية اجتماعية، وأن 
بقـــاء أي منظمـــة واســـتمرارها يحتـــم عليهـــا أن تلتـــزم 
وتســـتوفي مســـؤوليتها االجتماعية عند أدائهـــا وظائفها 

المختلفة”.   
وأضـــاف “في عـــام 1953، صدر كتاب “بـــاول” الذي وجد 
اهتماًمـــا مـــن قبـــل الباحثيـــن األكاديمييـــن والمنظمـــات 
الدوليـــة، حيث أشـــار إلى أهميـــة هذا الدور نظـــًرا للتأثير 
الـــذي يمكن أن تحدثه المؤسســـة في محيطهـــا الداخلي 
مختلـــف  ســـلوك  فـــي  التأثيـــر  خـــالل  مـــن  والخارجـــي 
المتعاملين معها. وبالرغم مــــن صعوبة تحديــــد تعريــــف 
دقيــــق لمفهوم المســـؤولية المجتمعية، إال أن هناك عــــدة 
اجتهــــادات للتعريــــف بهذه المســـؤولية، إذ عرفهــــا بعض 
البــــاحثين بأنهــــا “جميــــع القــــرارات والفلسفات واألفعال 
والطـــرق التدبيرية التي تعتبر تطـــورا ورفاهية المجتمع 
هدًفا لها. وتشمل المسؤولية المجتمعية بمفهومها الواسـع 
والشـامل االلتـزام بتحقيـق التوازن بـين أطـراف متعددة، 
لكنهــــا مترابطــــة تتمثــــل بمصــــالح وحاجــــات كــــل مــــن 
المنظمـات اإلنتاجية والعــــاملين فيهـا والبيئـة الخارجيـة 

والمجتمـع”. كمـا أن نشـاطات الشركة المنظمـة مـن حيـث 
النوعيـــة تصنـــف إلى نشـــاطات حمايـــة البيئـــة والتفاعل 
مع المجتمع المحلــــي وحمايــــة المســــتهلك والنشــــاطات 
المتعلقـــة بالعامليـــن. وغير هذا من التعريفـــات المتعددة 
التي أطلقتها العديد من المؤسســـات والمنظمات الدولية 
ذات العالقـــة، مع العلم أن كافـــة المنظمات الدولية تتفق 
فـــي ضـــرورة التـــزام الشـــركات بالمســـؤولية المجتمعيـــة 

ألهميتها البالغة في دفع وتطور المجتمعات”.

التوظيف واستثمار األموال واألعمال الخيرية 

وأشار ورسمه إلى أنه “بغض النظر عن تعريف المسؤولية 
المجتمعيـــة للشـــركات، فإن تأثيـــر وأثر هذه المســـؤولية 
االجتماعيـــة كبير جدا في المجتمـــع وال يخفى على أحد 
أن لهـــا آثـــارا اقتصاديـــة واجتماعية وسياســـية وثقافية 
بعيـــدة المـــدى والعمـــق. ومن هـــذه اآلثـــار العديـــدة مثال 
نذكـــر التوظيـــف الذي تقوم به الشـــركات والـــذي يعد من 
أهم مصـــادر التنمية االقتصادية فـــي المجتمع. وجميعنا 
يعلم أن الشـركات تقوم بتوظيف األفراد بصورة مباشرة 
مـــن خـــالل تعيين موظفين دائميـــن أو موظفين بموجب 
عقـــود متعـــددة وهؤالء يلعبـــون دورا مباشـــرا في تنمية 
ودعـــم عائالتهـــم وفي هـــذا دعم ومســـاهمة فـــي تطوير 
كل المجتمع. أيضا توفــــير المــــوارد والمشـــتريات، وذلك 
عبر توفير الموارد من شـــركات موجودة في المجتمعات 
المحلية، وهذا بدوره قد يؤدي إلى دعم وتحفيز التنمية 
االقتصاديـــة للمجتمع المحلي. وأيضا القيام باالســــتثمار 
المالي عبر قيام الشـــركات باستثمار األموال على أساس 
قصيـــر أو طويـــل األمد يعود علـــى المجتمعـــات المحلية 

بالعديد من الفوائد”.  
ومضـــى بالقـــول “كذلك نجـــد األعمـــال الخيريـــة؛ بغرض 
االســـتثمار فـــي المجتمـــع المحلي ودعمه، وهـــذا يتضمن 
توجيه األموال النقدية والموارد إلى األنشـطة التي تؤدي 
إلـــى تحفيز إيجاد الوظائف وتوليـــد الدخل في المجتمع 
المحلي، مثل التدريب بغرض اإلعداد للتوظيف، وتوفير 
الســـكن بتكاليـــف معقولة، وتطوير وتوســـيع مؤسســـات 
االقتصـــادي،  واإلنعـــاش  الصغيـــرة،  التجاريـــة  األعمـــال 
واالستثمار في تعليم الشباب أو تعزيز الظروف الصحية 
للشــــباب في المجــــتمع المحلي وغير هذا من النشـــاطات 
التـــي تؤثـــر في المجتمعـــات. وفي أغلب األحـــوال، تقوم 
الشـــركات بهـــذه األنشـــطة مـــن خـــالل التبـــرع للمنظمات 
مـــع  بالشـــراكة  أو  المحلـــي،  المجتمـــع  بتطويـــر  المعنيـــة 
الوكاالت غير الربحية لتنفيذ برامج اإلنعاش االقتصادي 

التي تصب في مصلحة المجتمع”.

الشركات البحرينية وتنمية المجتمع

وبسؤاله عن قراءته إلى مستوى المسؤولية االجتماعية 
للشـــركات في البحرين، قال ورســـمه “نظرا لما ذكر أعاله 
عن أهمية المســـؤولية المجتمعية للشركات وللدور المهم 
الذي تقوم به مختلف الشـــركات في هذا الخصوص، نرى 
من واجب الدولة والمجتمع وكل فرد تشـــجيع الشـــركات 
بكل الوسائل الممكنة لتمكينها من تنفيذ هذا الدور المهم 

علـــى الوجـــه األكمـــل واألمثـــل. وإذا نظرنا فـــي البحرين 
مثـــال، نجـــد أن الشـــركات تتبـــارى فـــي تنفيـــذ العديد من 
مشـــروعات المســـاهمة المجتمعية التي نشاهدها في كل 
األركان وكل الطرق والقرى. وهذه الصفة ليســـت جديدة 
علـــى المجتمع البحرينـــي الذي يعرف التكافـــل والتعاون 
والتعاضـــد ومـــد يـــد المســـاعدة للغيـــر منذ بداية نشـــأته، 
وهـــذه ثقافـــة متأصلـــة عميقة الجـــذور منذ القـــدم كقدم 
دلمون وتايلـــوس والبحرين. وفي الفترة األخيرة، قامت 
العديد من الشـــركات البحرينية بوضـــع األنظمة الخاصة 
بالمســـاهمة والمســـؤولية المجتمعيـــة، ولـــم تكتـــف بهـــذا 
فقـــط، بل عززته فعليا وعمليا بتنفيذ مشـــروعات حيوية 
تعـــود بالفائدة للمجتمع بكل طبقاته دون تمييز. واألمثلة 
كثيـــرة ال تحصى وال تعد وال يســـع المجـــال لحصرها في 
هـــذه العجالـــة، وفي هـــذا فليتنافـــس المتنافســـون ومنه 
يســـتفيد كل المجتمع البحريني المتطلع للتنمية والتقدم 
في شتى المجاالت والعيش في لحمة واحدة متماسكة”. 

إلزام الشركات بنسبة من أرباحها للمشروعات المجتمعية

وقـــال الخبير الدولي “إن هذه النفرة الخاصة بمســـؤولية 
المســـاهمة المجتمعيـــة تغطـــي كل أركان العالـــم، حيـــث 
تتبـــارى الشـــركات فـــي هـــذا الخصـــوص وتبـــذل الغالـــي 
والنفيـــس. ولكن باإلضافة لوجود النفـــرة الحقيقية، فإن 
بعـــض الـــدول وتعزيزا لدور المســـاهمة المجتمعية قامت 
بإصـــدار قوانيـــن خاصـــة تلزم الشـــركات بتجنيب نســـبة 
خاصة من أرباحها الســـنوية ووضعها مباشـــرة في تنفيذ 
مشـــروعات المســـاهمة المجتمعيـــة. وهـــذا بالطبـــع يمثل 
الخطـــوة اإلضافيـــة الجريئـــة فـــي طريـــق دعـــم ورعايـــة 
المســـاهمة المجتمعيـــة فـــي هـــذه الدول. وهـــذه الخطوة 
من دون شك خطوة حميدة تستوجب اتباعها وتطبيقها 
فـــي كل مـــكان في العالم؛ نظـــرا لدورها الفعـــال في دعم 
وفـــرض  للشـــركات  المجتمعيـــة  المســـاهمة  وتأصيـــل 
قواعدها وأحكامها. وللعلم، فإن الدول التي فرضت هذه 
القوانين إللزام الشركات بمساهمة المسؤولية المجتمعية 
بنسبة من أرباحها السنوية، تعتبر من الدول الغنية وذات 
المجتمعـــات المتطـــورة، ولكنهـــا بالرغـــم مـــن هـــذا تتطلع 
للمزيد من نكران الذات والعمل يدا واحدة لرفد المجتمع 

وتطويره”.  
وأشـــار إلـــى أنه “مـــن الضـــروري أن نفرق بين المســـاهمة 
المجتمعيـــة التـــي تنـــادي بهـــا مبـــادئ الحوكمـــة الحديثة 
ومـــا يقـــوم به البعـــض من أهـــل الخير من أعمـــال خيرية 
تطوعيـــة مـــن حيـــن آلخـــر؛ ألن المقصـــود من المســـاهمة 
المجتمعيـــة للشـــركات هـــو وضع أســـس وضوابـــط دائمة 
مســـتدامة تضـــع األســـاس النتهـــاج عمل مؤسســـي دائم 
وثابـــت ومنتظـــم وبعيـــد عن النظـــرة التطوعيـــة الفردية 
اآلنيـــة؛ ألن الديمومـــة هي التي تحقق اســـتدامة التنمية 
وتطـــور المجتمعـــات. وهـــذا هـــو الـــدور الـــذي يجـــب أن 
تقوم به الشـــركات لتحقيق المســـاهمة المجتمعية كجزء 
ال يتجـــزأ من العمل المؤسســـي الدائم لرفـــد المجتمع بما 
يعينه ويقـــوده للتطور والتنمية، والشـــركات جزء أصيل 

من هذا المجتمع وتحتاج له كما يحتاج لها”.

دور وزارة الصناعة والتجارة

وأضـــاف ورســـمه “في البحرين، أصـــدرت وزارة الصناعة 
والتجارة بتاريخ 19 مارس 2018 القرار رقم )19( لســـنة 
2018 بشأن إصدار ميثاق إدارة وحوكمة الشركات والذي 
تم نشـــره في الجريدة الرســـمية بعددها رقم  3360 )لمن 
يرغب في االطالع(. وهذا القرار ســـيطبق بشـــكل إلزامي 
على الشـــركات المســـاهمة باستثناء الشـــركات المرخص 
لهـــا من قبـــل مصـــرف البحريـــن المركـــزي. والغـــرض من 
ميثاق حوكمة الشـــركات إرشـــاد الشـــركات ألفضل طرق 
ادارة وقيـــادة الشـــركات وتنظيمهـــا ومراقبتها من خالل 
سلســـلة من السياسات والعمليات واإلجراءات الواضحة 

والمحددة.  
وتابـــع “تهـــدف الحوكمـــة إلـــى وضـــع نظـــام یحكـــم عمل 
الشـــركات ویضبط ممارساتھا والرقابة على أعمالها؛ بغیة 
إیجاد مؤسســـات مقتدرة تســـھم في بناء اقتصاد وطني 
متیـــن یتمتـــع بالشـــفافیة والتنافســـیة؛ بھـــدف الحـــد من 
أیـــة تأثیرات ســـلبیة علـــى االقتصاد الوطنـــي واألطراف 
الفاعلة والمجتمع المحلي من جراء عدم االلتزام بأفضل 
الممارســـات في إدارة شـــركات المســـاھمة. وما يهمنا في 
ميثـــاق حوكمة الشـــركات فـــي البحرين، هـــو الفقرة )11( 
التـــي تطالـــب الشـــركات بااللتـــزام بتطبيـــق المســـؤولية 
المجتمعيـــة وفـــق مـــا ورد فـــي أحـــكام ميثـــاق حوكمـــة 
الشـــركات. وعليه وبموجب هذه الفقرة، قامت الشـــركات 
بوضـــع لوائحها الخاصـــة بالمســـاهمة المجتمعية وتعيين 
مســـؤول الحوكمـــة ليتابـــع مـــا تقوم بـــه الشـــركة في هذا 
الخصـــوص مع أعلى المســـتويات في الشـــركة والجهات 

الرسمية وغيرها من الجهات ذات العالقة”.  

“المركزي” والبنوك البحرينية

وقال ورسمه “إضافة لما ذكر آنفا، أصدر مصرف البحرين 
المركـــزي الضوابـــط الخاصـــة بالحوكمة التـــي يجب على 
جميـــع البنوك االلتـــزام بها وتنفيذهـــا، وهناك نص صريح 
يلـــزم البنـــوك بااللتزام بالمســـاهمة المجتمعيـــة. وانطالقا 
مـــن هـــذه التعليمـــات، قامـــت البنـــوك وتبارت فـــي تنفيذ 
مشـــروعات عمالقـــة وخدمـــات مهمـــة لفائـــدة المجتمـــع 
البحريني. وهذا العمل القانوني المؤسسي المهم المتمثل 
في إصدار ميثاق حوكمة الشركات والبنوك في البحرين، 
ســـاهم كثيـــرا فـــي وضـــع اللمســـات المهمـــة لدعم مســـار 
الشـــركات والبنوك في طريق المساهمة المجتمعية لدفع 

المجتمع البحريني لألمام. 
وعلـــى الجميـــع التقيـــد باألحـــكام الصـــادرة مـــن الجهات 
الرسمية المختصة لنرتقي بالبحرين ووضعها في المكان 
الالئق لتحقيق المساهمة المجتمعية للشركات البحرينية، 
وهذا واجب الجميع وفرض عين تفتخر به المملكة أرض 
الخلـــود ومهد الحضارات حتى عصرنا الحاضر. ومازالت 
الفرصة متاحة أمام الشركات في البحرين لتقديم المزيد 
للمجتمع، عرفانا منها بأن دعم المجتمع يعود بالخير على 
الجميـــع ويرتقي بالبحرين إلى أعلى المعالي حتى حدود 

السماء”.

الشركات والبنوك البحرينية تتبارى لتنفيذ 
العديد من مشروعات المساهمة المجتمعية

العــون  يــد  ومــد  والتعــاضــد  والتعــاون  التكــافــل  يعــرف  البحــرينــي  المجتمــع 

عزوز علي

أصبح مصطلح “المسؤولية االجتماعية” شائعا في اآلونة األخيرة كأحد المعايير الدولية التي تقّيم بناًء عليه الشركات 
والمؤسســات الخاصــة فــي عالقاتهــا بالمجتمعــات المحلية التي تنشــأ فيهــا، إذ البد مــن التفاعل بقضايا تلــك المجتمعات 
التــي تكســب مــن بيئاتهــا العائــدات الطائلــة واألربــاح العاليــة، لذلــك يتحتم عليها المســاهمة فــي تنمية هــذه المجتمعات 
واالهتمــام بمشــكالتها.  “البــالد” حملــت بعض األســئلة واالستفســارات إلى الخبير فــي القانون الدولي عبدالقادر ورســمه 

بشــأن المســؤولية االجتماعية للشــركات وأثرها في التنمية المستدامة للمجتمع، فقال: “إن تطور العمل بالشركات وزيادة 
المنافســة بينهــا، مــن دون شــك، أمــر مهــم جدا وضــروري ومرغوب مــن الجميع، ولكن هــذا التطور المتالحق قــاد في بعض 

الحاالت إلى حدوث تجاوزات وأخطاء جســيمة ومخالفات مؤسســية مضرة بالعمل المؤسســي وبالمجتمع الذي 
تعمل فيه الشركات. وهذه المخالفات واألخطاء كان بعضها جسيما جدا حتى هزت أركان العالم 

وخلقت نوعًا من عدم الثقة في العمل المؤسسي النزيه. وكمثال نذكر فضيحة شركة “آرثر 
اندرســون للتدقيق المحاســبي” في قضية “شــركة آنرون للطاقة - أميركا”، حيث تم في 

منتصف الليل، وفي ظالم دامس تمزيق المستندات لطمس الوقائع واألرقام المحاسبية 
وخلق أرقام وهمية إلرضاء الرغبة الفاسدة لمن قام بهذا العمل أو شجعه بأي طريقة. 
وهــذا العمــل القــذر تم بغرض التحايل على القانون والممارســات المحاســبية الســليمة 
والعمل المؤسســي الســائد وفق المعايير اإلدارية والقانونية والمحاســبية الســائدة”.   

وتابــع ورســمه “عندمــا علــم الشــارع األميركــي وأهــل التشــريع والقانون والسياســة 
والصحافــة واإلعــالم والعامة بهذا األمر المخزي المشــين، قامت احتجاجات قوية 
ورفــض عــارم لمــا تم وصعق الجميع لهذه الطعنة من الخلف بواســطة مؤسســات 
معروفــة مرموقــة فــي العمــل وفي المجتمــع، وكان الجميــع ينظر لهــا بعين الرضا 
ويتعامل معها بكل التقدير والمهنية. وســريعًا، انتقلت االحتجاجات من أميركا 
إلــى أوروبــا، بل وشــملت كل أطراف العالــم الذي رفض الوضع المأســاوي الذي 

وصلت له بعض المؤسسات المهمة في المجتمع األميركي وكذلك العالمي”. 

ثقافـــة متأصلـــة وعميقـــة الجـــذور كقـــدم دلمـــون وتايلـــوس والبحريـــن

التطوعيـــة الخيريـــة  واألعمـــال  المجتمعيـــة  المســـاهمة  بيـــن  فـــرق  هنـــاك 
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“الغرفة” تقدم دورات توعوية للمترشحين للمجلس النيابي
فتح باب التسجيل لجلسات حاضنة التأثير االقتصادي

تـــداول  منصـــة  أن  “البـــاد”  علمـــت 
للعمـــات المشـــفرة مرخصـــة من قبل 
بصـــدد  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
مـــن  جديـــدة  مجموعـــة  تســـريح 
الموظفين في مكاتبها الكائنة في كل 
من مملكـــة البحرين ودولـــة اإلمارات 
والجمهوريـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
التركيـــة، من بينهم كفاءات بحرينية، 
دون أن يتضـــح لغايـــة اآلن عددهـــم 

اإلجمالي. 
عـــدم  ـــل  فضَّ ذاتـــه،  المصـــدر  ولفـــت 
اإلفصـــاح عـــن هويته، إلـــى أن منصة 
التـــداول هي ذاتهـــا التـــي قامت قبل 
فترة ليســـت بالطويلة بإنهاء خدمات 
مـــا يقـــارب 120 موظفـــًا فـــي فروعها 
بتركيـــا واإلمارات والبحريـــن، لتكون 
الدفعـــة الثانيـــة من التســـريحات في 
أقـــل مـــن 3 أشـــهر منـــذ مطلـــع يونيـــو 

الماضي. 
وبّيـــن المصـــدر أن دفعة التســـريحات 
الدفعـــة  مـــن  أكبـــر  تعتبـــر  الجديـــدة 

األولى. 
يأتي ذلك في وقت توّجهت فيه أكبر 
منصات العمات المشفرة في المنطقة 
 ”Coinbase”و ”BitOasis“ على غـــرار
إلى تسريح أعداد كبيرة من موظفيها 
بسبب االضطرابات الكبيرة في سوق 
العمات المشفرة وانهيار أسعارها مع 
عـــزوف الكثير مـــن المســـتثمرين عن 

المخاطرة في األصول المشفرة.

دفعة ثانية من التسريحات في منصة 
لتداول العمالت المشفرة بالبحرين

“المركزي” يصدر توجيهات جديدة لتنظيم تسويق الخدمات المالية
بين مقدمي خدمات الدفع والطرف الثالث

أصدر محافـــظ مصرف البحرين المركزي، رشـــيد المعراج 
تعميمـــًا للبنـــوك والمؤسســـات المالية فيما يتعلق بنشـــاط 

المرخص لهم بتقديم خدمات الدفع.
وجاء في التعميم أنه عماً بالمادة 3 )ب( من القرار رقم 
)16( لســـنة 2012 بشـــأن تســـويق الخدمـــات الماليـــة في 
مملكـــة البحريـــن، وفيمـــا يتعلـــق بالخدمـــات المنظمة التي 
تقدمها المرخص لهم بنشـــاط خدمـــات الدفع، ينبغي مراعاة 
عـــدد مـــن األمور، ومـــن بينهـــا وجـــوب أن تخضع 
االتفاقيـــات المبرمـــة بيـــن مقدمي خدمات 
الدفع والطـــرف الثالث لعقد يحكم جميع 
جوانـــب العاقـــة، علـــى ســـبيل المثال ال 
الحصـــر، تســـويق الخدمـــات الخاضعـــة 
للتنظيم وجميع الحقوق والمسؤوليات 
وااللتزامـــات لـــكل من مقـــدم خدمات 

الدفع والطرف الثالث.

كمـــا يحب أن تكون االتفاقيات بين هذه األطراف متوافقة تماًما مع 
قانـــون مصرف البحرين المركزي. لوائحها وقراراتها وتوجيهاتها )بما 
في ذلك قواعد مصرف البحرين المركزي( وجميع القوانين واللوائح 

األخرى المعمول بها.
وأكـــدت التوجيهات أن مقدمي خدمات الدفع ســـيكونون مســـئولون 
بالكامل عن الخدمات المنظمة المقدمة فيما يتعلق باالتفاقيات وعن 
أي انتهـــاكات لقانون مصـــرف البحرين المركزي ولوائحهـــا وقراراتها 
وتوجيهاتهـــا )بمـــا في ذلـــك دليل قواعـــد مصرف البحريـــن المركزي( 

التي تنشأ عن أو فيما يتعلق باالتفاقيات التي تنشأ.
وجـــاء في التوجيهات أن أي اتفاق يتضمـــن تقديم خدمات خاضعة 
للتنظيـــم مـــن قبل الطـــرف الثالث المذكـــور أعاه يعتبر غيـــر قانوني 
ويخضـــع لألحـــكام الجزائية ذات الصلة في قانـــون مصرف البحرين 

المركزي.
وحـــذر المصرف المركزي المرخص لهم من تحمـــل التعبات القانونية 

والجزائية جراء عدم االلتزام بالتوجيهات الصادرة.

عصير أوال البحريني أمام الكاظمي
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.085

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 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.29

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.474

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 0.64

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 5069

األربعاء
31 أغسطس 2022 - 4 صفر 1444  

كشـــفت صـــور تداولتها وســـائل اإلعام 
المنتـــج  وجـــود  عـــن  أخيـــرا  العراقيـــة 
البحرينـــي “عصيـــر أوال” الـــذي تنتجـــه 
شـــركة أوال لأللبان، علـــى طاولة رئيس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي 
أثنـــاء اجتماع أمنـــي طارئ عقـــد للنظر 

في األحداث التي تمر بها العراق.
وتمتلك الشـــركة التي بدأت أعمالها في 
العـــام 1963 مصنًعـــا إلنتـــاج المرطبـــات 
واأللبـــان فـــي دولـــة الكويـــت الشـــقيقة، 
باإلضافة إلى مقرها الرئيس في مملكة 
البحريـــن، كمـــا أن منتجات الشـــركة من 
المرطبـــات واأللبان واآليســـكريم تصل 

إلى جنوب إفريقيا.

“أوال”... العصير المفضل للحكومة العراقية

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  أعلنـــت 
بـــاب  فتـــح  عـــن  البحريـــن، 
حاضنـــة  لجلســـات  التســـجيل 
والموجهـــة  االقتصـــادي  التأثيـــر 
للراغبين في الترشح لانتخابات 
النيابيـــة المقبلـــة، حيـــث تعد تلك 
الجلســـات إحدى مبادرات الغرفة 
بالجوانـــب  المترشـــحين  لتوعيـــة 
االقتصاديـــة، كمـــا أنه مـــن المقرر 
أن تضم الجلسات عدًدا من ورش 
التوعويـــة  والمحاضـــرات  العمـــل 
النواحـــي  فـــي  والتثقيفيـــة 
التشـــريعية ذات العاقـــة بالعمـــل 
االقتصـــادي، باإلضافة إلـــى إلقاء 
الغرفـــة  منجـــزات  علـــى  الضـــوء 
التـــي  بالتشـــريعات  فيمـــا يتعلـــق 
اقترحتها وأجرت عليها تعديات 
وغيرهـــا خـــال الـــدورة النيابيـــة 

السابقة.

مـــن  الراغبيـــن  الغرفـــة  ودعـــت 
إلـــى  النيابييـــن  المترشـــحين 
فـــي  المشـــاركة  مـــن  االســـتفادة 
جلسات حاضنة التأثير االقتصادي 
والتـــي ستســـتمر لمـــدة يومـــي 6 
و7 مـــن شـــهر ســـبتمبر المقبل عبر 

التســـجيل في الموقع اإللكتروني 
https://forms.office.com/r/
أن  مؤكـــدة   ،GPzESBmv6x
هـــذه الجلســـات التوعويـــة تأتـــي 
ضمـــن مبادراتهـــا المجتمعية التي 
تســـتهدفها خال المرحلة المقبلة، 

إذ تؤمن بالعمل الجماعي لتحقيق 
للمملكـــة،  االقتصاديـــة  المصلحـــة 
كونها ليســـت بمعزل عن الســـاحة 
المحليـــة وقضايـــا المجتمـــع، وأن 
رســـالتها فـــي التنميـــة المجتمعية 
األهـــم  اســـتثمارها  هـــي  تبقـــى 

وأولويتها المطلقة.
وأشـــارت إلى أن مبادرة جلســـات 
حاضنـــة التأثير االقتصـــادي تأتي 
ضمـــن االســـتراتيجية الموضوعة 
ضمـــن توجهات وأهـــداف مجلس 
اإلدارة للـــدورة 30، والتـــي ترمـــي 
القطـــاع  مســـاهمة  تعزيـــز  إلـــى 
الخاص في الدفع بتنمية االقتصاد 
المحلـــي عبـــر نشـــر التوعيـــة، وأن 
تلعب الغرفـــة دوًرا أكبر من خال 
الشـــراكة المجتمعيـــة، مـــا يصـــب 
في صالح دعـــم وتنمية االقتصاد 

الوطني.

طرح برامج مبتكرة تشجع الزائر على رفع معدالت إنفاقه

زيادة قدرة المنشآت السياحية على جذب مزيد من السياح
أكـــدت وزيـــرة الســـياحة فاطمـــة الصيرفـــي 
المشـــروعات  دعـــم  علـــى  الهيئـــة  حـــرص 
السياحية التي تنفذها شركة “إدامة” من أجل 
تعزيز نجاح هذه المشروعات وزيادة قدرتها 
على المســـاهمة في تنمية القطاع الســـياحي 
فـــي مملكـــة البحرين، فـــي إطار عمـــل الهيئة 
علـــى تفعيل الشـــراكة مـــع مختلف المنشـــآت 
الســـياحية وزيـــادة قدرتها على جـــذب مزيد 

من السياح والزوار من المنطقة والعالم.
التنفيـــذي  الرئيـــس  مـــع  اجتماعهـــا  وخـــال 
بحضـــور  العريـــض  أميـــن  “إدامـــة”  لشـــركة 
الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض ناصـــر قائـــدي، نوهـــت الصيرفي 
فـــي  الشـــركة  تســـجله  الـــذي  بالنجـــاح 
مشـــروعاتها الســـياحية خصوصا، والمتمثلة 
بمشـــروع “سعادة” والتوســـعة التي يشهدها، 
وبـــاج الجزائـــر الـــذي تعـــززت جاذبيته أمام 
المواطنين والمقيمين والســـواح والزوار بعد 
االرتقـــاء ببنتيـــه التحتية وتقديمـــه لبرنامج 
فعاليـــات حافل، إضافة إلى مشـــروع “حوار” 
والمرتقـــب أن يحقـــق نقلـــة نوعيـــة للقطـــاع 

السياحي ككل.
وتـــم البحث خال اللقاء مـــع العريض لوضع 
برنامـــج عمل مشـــترك تقوم مـــن خاله هيئة 
بالترويـــج  والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
الســـياحية والتعريـــف  “إدامـــة”  لمشـــروعات 

المؤتمـــرات  مختلـــف  فـــي  وبفعالياتهـــا  بهـــا 
والمعـــارض التي تشـــارك بهـــا الهيئـــة إقليميا 
للتعريـــف  الهيئـــة  جهـــود  ضمـــن  ودوليـــا، 
بمختلف منشآت القطاع السياحي البحريني 
تشـــهدها  التـــي  والتطـــورات  والمبـــادرات 

المنشآت السياحية البحرينية.
كمـــا تطرق اللقـــاء إلـــى تعزيز آلية مســـاهمة 
مشـــروعات “إدامة” في جهود هيئة البحرين 
للسياحة ذات الصلة بتنويع المنتج السياحي، 
وتقديم برامج مبتكرة تشجع السائح والزائر 
علـــى البقاء أطول فتـــرة ممكنة في البحرين 
ورفـــع معـــدالت إنفاقـــه، وتلبيـــة احتياجاتـــه 

وتحقيق تطلعاته.
هيئـــة  بامتـــاك  العريـــض  نـــوه  مـــن جانبـــه، 
القطـــاع  لتطويـــر  الســـياحة رؤيـــة واضحـــة 
مختلـــف  مـــع  الوثيـــق  بالتعـــاون  الســـياحي 

الشـــركاء، مشيرا إلى أن مشـــروعات الترفيه 
والتســـلية تشـــكل حيـــزا مهمـــا مـــن محفظـــة 
شـــركة “إدامة”، مؤكـــدا حرص الشـــركة على 
تســـخير الخبـــرات العقاريـــة لديهـــا مـــن أجل 
مواصلة إنشـــاء وتطوير مشروعات سياحية 
نوعية تســـهم بذات الوقت فـــي إثراء قطاع 
العقـــارات المتنـــوع والديناميكـــي في مملكة 

البحرين.
وأكد العريض التزام “إدامة” الراسخ بمبادئها 
األساســـية في الجودة والكفاءة واالستدامة 
فـــي مختلـــف مشـــروعاتها العقاريـــة بما فيها 
المشـــروعات السياحية، الفتا إلى أن الشركة 
تركز فـــي اســـتراتيجيتها طويلـــة األجل في 
الوطنيـــة  المشـــروعات  علـــى  األول  المقـــام 
الســـياحي  القطـــاع  تحفـــز  التـــي  الكبـــرى 

واالقتصاد الوطني.

رشيد المعراج

علي الفردان


