
المـــدارس  لشـــؤون  العـــام  المديـــر  أفـــاد 
بـــوزارة  التعليـــم  وكالء  لجنـــة  رئيـــس 
التربية والتعليـــم محمد مبارك بأن العام 
الجديد سوف يشهد عودة أكثر من 147 
ألف طالـــب وطالبة إلى مقاعد الدراســـة 
في جميع المدارس الحكومية، باإلضافة 
ألـــف طالـــب   84 مـــن  أكثـــر  عـــودة  إلـــى 
وطالبة إلى مقاعد الدراسة في المدارس 

الخاصة.
وبيـــن المدير العام لشـــؤون المدارس في 
االســـتعدادات  عـــن  الصحافـــي  المؤتمـــر 

للعـــام  المـــدارس  إلـــى  بالعـــودة  الخاصـــة 
الدراســـي 2022 - 2023، أنـــه كجـــزء من 
توفير الكوادر التعليمية المهيأة والمدربة، 
تـــم هـــذا العـــام توظيـــف أكبـــر دفعـــة من 

خريجي كليـــة البحرين للمعلميـــن والبالغ 
عددهـــم 274 خريجـــا، حيث سيباشـــرون 
عملهـــم في المـــدارس الحكوميـــة اعتبارا 

من األول من سبتمبر.

أكد عدد من المترشحين 
المتوقعيـــن  البلدييـــن 
الحـــراك  لخـــوض 
االنتخابـــي المقبل 2022 
البلديـــات  قانـــون  أن 
التنفيذيـــة،  والالئحـــة 
دقيـــق  وبشـــكل  منظـــم 
نشـــاط  مـــع  وينســـجم 

البلديـــة،  المجالـــس 
داعين في الوقت نفســـه 
صالحيـــات  زيـــادة  إلـــى 

المجالس البلدية.

هاجـــم حســـاب صالـــح محمـــد العراقـــي 
“وزيـــر الصـــدر” المقرب من زعيـــم التيار 
الصـــدري مقتـــدى الصدر، أمـــس، “اإلطار 
التنســـيقي”، كمـــا دعـــا إيـــران إلـــى “كبح 

جماح بعيرها في العراق”.
وذكـــر فـــي بيـــان صحافي “لم أســـتغرب 
اإلطـــار  مواقـــف  مـــن  عيـــن  طرفـــة  وال 
مليشـــياته  مـــن  وال  الوقـــح  التنســـيقي 
الوقحـــة حينمـــا يعلنـــون وبـــكل وقاحـــة 
وبمرجعيتـــه  برمتـــه  الشـــعب  متحديـــن 
وطوائفـــه بأنهـــم ماضون بعقـــد البرلمان 
لتشـــكيل حكومتهـــم الوقحـــة، ومـــا زال 
دم المعدوميـــن غـــدرا مـــن المتظاهريـــن 
الســـلميين وبطلقات مليشـــياتهم القذرة 
أو  إرهابـــي  المقتـــول  وكأن  يجـــف،  لـــم 
صهيوني وال يمت إلى المذهب بصلة أو 

إلى الوطن بصلة”. وأعلن رئيس مجلس 
النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس، 
عـــن “إعـــالن الحداد في مجلـــس النواب 
3 أيـــام علـــى أرواح شـــهداء العـــراق من 

المتظاهرين المحتجين والقوات األمنية 
بجميـــع تشـــكيالتها”. وبـــدأت المحكمـــة 
االتحاديـــة فـــي العـــراق، أمـــس األربعاء، 

النظر في دعاوى حل البرلمان.

تغريدات متالحقة يتحدث فيها الصدر أو يحذر من اغتياله أو موته

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

وجهـــت الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
تنظيم ســـوق العمل نوف جمشير 
تكافـــؤ  بلجنـــة  اجتماعهـــا  فـــي 
الفـــرص أعضـــاء اللجنـــة لضرورة 
االســـتمرار في ابتكار السياســـات 
التحفيزيـــة لبرامـــج التـــوازن بين 
المـــرأة  تقـــدم  ودعـــم  الجنســـين 
لتبـــوء مناصـــب ومواقـــع اتخـــاذ 
القـــرار، وخلـــق بيئة عمـــل داعمة، 
إلى جانب توثيـــق وإبراز الجهود 
احتياجـــات  إلدمـــاج  الداعمـــة 
المـــرأة والتـــوازن بيـــن الجنســـين 
البيانـــات  وُتظهـــر  الهيئـــة،  فـــي 
والمؤشرات ارتفاع نسبة مشاركة 
المرأة فـــي الهيئة إلى نحو 52 % 
واستحواذها على نحو 40 % من 

الوظائف القيادية.

ارتفاع مشاركة 
المرأة في “سوق 
العمل” إلى 52 %
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هاجم في بيان شديد اللهجة “اإلطار التنسيقي” ووصف مواقفه بـ “الوقحة”

أعـــادت مبـــادرات خطـــة التعافي 
االقتصادي االســـتقرار إلى ســـوق 
العمل، بعد جائحـــة ألقت بظاللها 
على مسارات التنمية، مؤدية إلى 
ارتفـــاع معـــدالت البطالة إلى 7.7 
% بواقع 18976 باحثا عن عمل، 
العاملـــة  القـــوى  أعـــداد  وتراجـــع 
الوطنيـــة بلغـــت نســـبتها )2- %( 
بيـــن الربع األول مـــن العام 2021 

والربع األول من العام 2020.
وســـاهمت هـــذه المبـــادرات فـــي 
إلـــى  البطالـــة  معـــدالت  خفـــض 
5.7 % بواقـــع 14824 باحثـــا عن 
عمل، وتسجيل ارتفاع في أعداد 
بلغـــت  الوطنيـــة  العاملـــة  القـــوى 
نســـبته )4 %( في الربع األول من 
العام الجاري مقارنة بالربع األول 

من العام 2021.
وتأتـــي هذه المبادرات منســـجمة 
مـــع الرؤية االقتصاديـــة للبحرين 
2030 التـــي تطمـــح فـــي االنتقال 

القطـــاع  يتولـــى  اقتصـــاد  إلـــى 
تنميتـــه  عجلـــة  الرائـــد  الخـــاص 
بشـــكل يوســـع الطبقـــة الوســـطى 
من المواطنين البحرينيين الذين 

معيشـــية  بمســـتويات  ينعمـــون 
معـــدالت  زيـــادة  جـــراء  عاليـــة 
اإلنتاجية والوظائف ذات األجور 

العالية.

سوق العمل تتعافى... و “الخاص” يمسك زمام المبادرة
القطاع العام يسجل انخفاضا بواقع 4556 موظفا في 4 سنوات

قال البيـــت األبيض، أمس، إنه يعتقد 
أن إعـــادة إحيـــاء االتفـــاق النووي مع 
إيـــران بات أقرب من أي وقت مضى، 
مؤكـــدا في الوقت ذاته قلق الواليات 
المتحدة من دعم طهران للميليشيات 

في العراق.
وأوضح البيـــت األبيض في اإلحاطة 

اليوميـــة “نعتقـــد أننـــا أقـــرب مـــن أي 
وقت مضى للعودة لالتفاق ألن إيران 
تخلـــت عـــن بعض المطالـــب”، لكنه لم 

يدل بتفاصيل أكثر في هذا السياق.
وتابع: “نعتقـــد أن العودة إلى االتفاق 
النـــووي هو أفضل حل لمنع إيران من 

امتالك السالح النووي”.

البيت األبيض: االتفاق النووي مع 
إيران بات أقرب من أي وقت مضى

واشنطن ـ وكاالت

)07(
)16(

77.4 مليون دينار قيمة 
عمليات البيع والتجارة 

اإللكترونية بأسبوع

بلغـــت قيمـــة عمليات نقـــاط البيـــع والتجـــارة اإللكترونية فـــي مملكة 
البحرين األسبوع الماضي 77.4 مليون دينار، بزيادة 1.6 مليون دينار، 
أي ما نسبته 2.1 % مقابل 75.8 مليون دينار باألسبوع قبل الماضي. 
وشـــكلت العمليات الالتالمســـية ما نســـبته 48.5 % من إجمالي قيمة 
عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية باألســـبوع الماضي، و32 % 

)18(لعمليات التجارة اإللكترونية.

أظهـــرت إحصـــاءات كشـــفت عنهـــا 
للشـــواطئ  المشـــغلة  الشـــركات 
الثالثة التي ُأقيمـــت عليها فعاليات 
أن  البحريـــن”  شـــواطئ  “مهرجـــان 
مـــا  جـــذب  مـــن  تمكـــن  المهرجـــان 
يقارب 270 ألف زائر من المواطنين 
والمقيميـــن والســـياح خـــالل فتـــرة 
 27 7 يوليـــو وحتـــى  تنظيمـــه مـــن 
أغسطس 2022، وفق ما أعلنت عنه 
هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

أقيـــم  التـــي  الثالثـــة  والشـــواطئ 

عليهـــا مهرجـــان شـــواطئ البحريـــن 
هي شـــاطئ بالج الجزائر، وشـــاطئ 
جـــاردن  ووتـــر  وشـــاطئ  مراســـي، 
ســـتي، وتضمن المهرجان على مدى 
نحـــو شـــهرين الكثيـــر مـــن العروض 

الفنية المختلفة.
وأشـــار الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
األثـــر  إلـــى  العريـــض  أميـــن  إدامـــة 
اإليجابي الكبير لمهرجان شـــواطئ 
البحريـــن فـــي تحقيـــق هـــذا العـــدد 

الكبير من الزوار.

270 ألف زائر لـ “شواطئ البحرين” في شهرين
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274 خريجا سيباشرون عملهم اعتبارا من 1 سبتمبر... “التربية”:

عودة 230 ألف طالب للدراسة... وتسليم مليوني كتاب إلى المدارس
المنامة - بنا

20 صفحة - 220 فلسا

“وزير الصدر” يطالب إيران بـ “كبح جماح بعيرها في العراق”
بغداد - وكاالت
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أوًال: القطاع العام

% 7.7
2021

% 5.7
2022

 أعداد البحرينيين في القطاعين العام والخاص بين 2018 و2022

 53707
2018موظف

49151
2022موظف

ثانًيا: القطاع الخاص

93781
2018موظف

98428
2022موظف

الموظفون برواتب 600 دينار وأكثر

الزيادة في القوى العاملة خالل عام:

14824 باحثا عن عمل على قوائم العاطلين:

5745
بحريني

5127
ثانوية وأقل

8718
بكالوريوس وأعلى 

979
دبلوم

11771
أجنبي

32481
أجنبي

68014
بحريني
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الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يعزيان بوتين

محمد بن عيسى يشيد بالرعاية الملكية لأليتام واألرامل ورعاية العمل الخيري

غورباتشوف تفانى في خدمة السالم واالستقرار في العالم

الحرس الوطني يقدم الدعم السنوي إلى “الملكية اإلنسانية”

بعـــث عاهل البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي تعزية ومواســـاة إلى 
رئيس روسيا االتحادية فالديمير بوتين، وذلك في 
وفاة الرئيس الســـابق لالتحاد الســـوفيتي ميخائيل 

سيرغييفيتش غورباتشوف.
وأعـــرب جاللته وســـموه في البرقيتيـــن عن خالص 
تعازيهما وصادق مواساتهما له، مستذكرين ما قدمه 
الفقيـــد بإخـــالص وتفـــان من خدمات ألجل الســـالم 
واالســـتقرار في العالم، متمنًيا جاللته للرئيس دوام 

الصحة والعافية والتوفيق.
كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء برقيـــة تعزيـــة مماثلة إلـــى رئيس 

وزراء روسيا االتحادية ميخائيل ميشوستين.

اســـتقبل رئيس الحـــرس الوطنـــي الفريق 
أول الركن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيسى 
آل خليفة، األمين العام للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفى الســـيد، في 
مكتبـــه بديوان الرئاســـة بالحرس الوطني 
صبـــاح األربعـــاء الموافـــق 31 أغســـطس، 
الوطنـــي  الحـــرس  أركان  مديـــر  بحضـــور 
الفريق الركن الشـــيخ عبدالعزيز بن سعود 
آل خليفـــة، والمستشـــار الدينـــي برئاســـة 

الحرس الوطني الشيخ راشد الهاجري.
وفـــي اللقـــاء قـــدم ســـمو رئيـــس الحـــرس 
الوطني تبرًعا مالًيا من منتســـبي الحرس 
الوطنـــي، ليســـهم فـــي دعـــم المشـــروعات 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  والخيريـــة  اإلنســـانية 
المؤسســـة، في إطار المسؤولية والشراكة 
المجتمعيـــة التي تحرص رئاســـة الحرس 
الوطني على تفعيلها بالتعاون مع مختلف 

الشركات والمؤسسات في البحرين.

وبهذه المناسبة، أشاد سمو رئيس الحرس 
الوطنـــي بالرعايـــة الملكيـــة الكريمـــة مـــن 
عاهـــل البـــالد المعظـــم الرئيـــس الفخـــري 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وما يوليه جاللته من اهتمام كبير 

بأيتـــام وأرامـــل البحريـــن ورعايـــة العمـــل 
الخيري واإلنساني داخل وخارج المملكة، 
معرًبـــا عـــن تقديـــره وامتنانه للـــدور البارز 
الذي تقوم به المؤسســـة الملكية في دعم 
األعمـــال الخيريـــة واإلنســـانية فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم، مثمًنا جهود ســـمو الشـــيخ 

ناصـــر بن حمـــد آل خليفة رئيـــس مجلس 
أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
في مد يد العون والمساعدة وتقديم العمل 
الخيـــري واإلنســـاني لجميـــع المحتاجين. 
كما أثنـــى األمين العام للمؤسســـة الملكية 
الرائـــد  الـــدور  علـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
للحرس الوطني على الصعيدين اإلنساني 
والمجتمعـــي، ومســـاهمته فـــي العديد من 
األعمـــال التنموية في المجتمع البحريني، 
معرًبـــا عـــن شـــكره وتقديـــره للفريـــق أول 
الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  ســـمو  الركـــن 
أنشـــطة  دعـــم  فـــي  الميمونـــة  لجهـــوده 
ومشـــيًدا  الملكيـــة،  المؤسســـة  وبرامـــج 
الوطنـــي  الحـــرس  أركان  مديـــر  باهتمـــام 
بـــن  عبدالعزيـــز  الشـــيخ  الركـــن  الفريـــق 
ســـعود آل خليفـــة، بتعزيز جهود الشـــراكة 
المجتمعية لمنتســـبي الحرس الوطني مع 
أفراد المجتمع، بما يســـهم في نشـــر ثقافة 

الخير والعطاء في مملكة البحرين.

المنامة-بنا

الصخير - الحرس الوطني

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جنيف - بنا

المعظـــم صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي 
تهنئـــة الى رئيســـة جمهورية ســـلوفاكيا 

ذكـــرى  بمناســـبة  تشـــابوتوفا،  زوزانـــا 
العيـــد الوطني لبالدهـــا. وأعرب جاللته 
أطيـــب  عـــن  البرقيتيـــن  فـــي  وســـموه 
تهانيهما وتمنياتهمـــا لها موفور الصحة 
والسعادة ولشـــعب جمهورية سلوفاكيا 

الصديق مزيدا من التقدم واالزدهار.

المعظـــم صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي  خليفـــة 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي 
تهنئة إلى رئيس جمهورية أوزبكســـتان 
شـــوكت ميرضيايـــف، بمناســـبة ذكـــرى 
استقالل بالده. وأعرب جاللته وسموه 

البرقيتيـــن عـــن أطيـــب تهانيهمـــا  فـــي 
وتمنياتهما له موفور الصحة والســـعادة 
ولشعب جمهورية أوزبكستان الصديق 

مزيدا من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقيـــة 
وزراء  رئيـــس  إلـــى  مماثلـــة  تهنئـــة 
جمهورية أوزبكستان عبدهللا أريبوف.

شـــاركت مملكـــة البحريـــن، ممثلـــًة فـــي 
وزارة التربيـــة والتعليم، باعتبارها نائًبا 
لرئيـــس مجلس مكتب التربيـــة الدولي 
التابـــع لمنظمـــة اليونســـكو، وممثلًة عن 
الدول العربية بعد انتخابها في المؤتمر 
العام الحادي واألربعين لليونســـكو، في 
االجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية 
لمكتب التربية الدولي بمقر المكتب في 

جنيف.
وخالل االجتماع الذي شـــارك فيه وزير 
التربيـــة والتعليم ماجـــد النعيمي، تمت 
مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة 
علـــى جدول األعمال، ومن بينها الخطة 
االســـتراتيجية للمكتـــب للفتـــرة )2022 
العمـــل  وبرنامـــج  2025م(،  وحتـــى 
خصوصـــا  المســـتقبلية،  والمشـــروعات 
فـــي ضـــوء المســـتجدات التي شـــهدها 

التعليم.

التقـــى  االجتمـــاع،  هامـــش  وعلـــى 
رئيـــس  مـــع  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر 
مجلـــس مكتـــب التربية الدولي ســـفين 
التربيـــة  مكتـــب  ومديـــر  اوســـتفيت، 
الدولي ياو يادو، حيث تم بحث خطط 
ومجاالت التعاون وتبادل الخبرات بين 
مملكة البحرين ومكتب التربية الدولي 
في عدد مـــن الموضوعات، منها تطوير 
والتغييـــر  بالبيئـــة  الخاصـــة  المناهـــج 
تدريـــب  فـــي  والتعـــاون  المناخـــي، 
العامليـــن في قطـــاع الطفولـــة المبكرة، 
والـــذي يشـــتمل علـــى مرحلتـــي رياض 
األطفـــال والحضانـــات، بعـــد أن تم نقل 
مســـؤولية رقابة الحضانـــات إلى وزارة 
التربية والتعليم، والموضوعات والقيم 
واألنشـــطة التـــي تحظـــى باألولوية في 
مجـــال رعايـــة الطفولة المبكـــرة، والتي 

يجب التركيز عليها.

البحرين تهنئ سلوفاكيا

البحرين تهنئ أوزبكستان

البحرين تشارك في اجتماع “تنفيذية التربية الدولي”

local@albiladpress.com
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سمو رئيس الحرس الوطني يقّدم دعم منتسبي الحرس الوطني السنوي للمؤسسة الملكّية لألعمال اإلنسانية

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير شـــؤون الدفاع الفريق 
أمـــس،  النعيمـــي،  عبـــدهللا  الركـــن 
الملحـــق العســـكري بســـفارة الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقـــة لـــدى 
مملكـــة البحريـــن العقيـــد كريســـتوفر 
فلويـــد والوفـــد المرافق له، بمناســـبة 

تعيينه.
 ورحب وزير شؤون الدفاع بالملحق 
العســـكري األميركـــي الجديـــد متمنًيا 
لـــه التوفيق في مهمات عمله الجديد 
الصداقـــة  لعالقـــات  وتعزيـــًزا  دعًمـــا 
والتعاون القائمة بين مملكة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، كما 
المتميـــزة  أشـــاد بعالقـــات الصداقـــة 
الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن  القائمـــة 
ومـــا تشـــهده من تطور علـــى مختلف 
األصعـــدة خصوصـــا مـــا يتعلـــق منها 
والتعـــاون  العســـكري  بالتنســـيق 

الدفاعي.
 حضر اللقاء مدير الصيانة والتزويد 
أنـــور  بحـــري  الركـــن  اللـــواء  الفنـــي 
الجودر، ومديـــر التخطيط والتنظيم 

والتقنية اللواء الركن الشـــيخ سلمان 
بـــن خالـــد آل خليفة، ومديـــر التعاون 
العســـكري اللواء الركن طيار الشـــيخ 

محمد بن سلمان آل خليفة.

مشيًدا بعالقات الصداقة المتميزة... وزير الدفاع:

تطور بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي مع أميركا

وزير شؤون الدفاع يستقبل الملحق العسكري األمريكي بمناسبة تعيينه  

المنامة - بنا

عقـــدت الرئيس التنفيـــذي للجهاز الوطني 
لإليـــرادات رئيس لجنة تكافـــؤ الفرص رنا 
فقيهي، اجتماعا مع فريق العمل المشـــرف 
علـــى مشـــاركة الجهاز الوطنـــي لإليرادات 
في مســـابقة جائزة صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
دورتهـــا  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  لتقـــدم 
الســـابعة للعـــام 2022. وتم فـــي االجتماع 
اســـتعراض طلب التقديم المعد من فريق 
العمـــل المختـــص الـــذي تـــم تشـــكيله فـــي 
وقت ســـابق بقرار من لجنة تكافؤ الفرص 
بالجهـــاز للمشـــاركة فـــي الجائـــزة، والـــذي 
المؤشـــرات  إدراج  علـــى  بـــدوره  حـــرص 
والبيانات الالزمة وفًقا للمعايير المطلوبة. 
وتأتـــي مشـــاركة الجهـــاز لهذا العـــام إيماًنا 
بأهميـــة هـــذه الجائزة ومالها مـــن أثر على 
تقـــدم وتمكين المرأة وتعزيز مبدأ التوازن 
بين الجنسين وتحقيق التنمية المجتمعية 

المستدامة لخلق بيئة تنافسية بناءة.
 وأكـــدت الرئيـــس التنفيـــذي أن الجائـــزة 
تعكـــس االهتمام الكبيـــر الذي يوليه عاهل 
الملـــك  الجاللـــة  المعظـــم صاحـــب  البـــالد 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة بمكانـــة المرأة 
البحرينيـــة، كمـــا تجســـد الجهـــود الحثيثة 
التي يبذلها المجلس األعلى للمرأة برئاسة 

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة مـــن أجل دعـــم المرأة 
وتمكينهـــا فـــي مختلف المجـــاالت وما لها 
من أثر جلي في تعزيز الفرص واإلمكانات 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي  لتعزيـــز مشـــاركة 
التنمية الشـــاملة ومواصلة مسيرة العطاء 

والنماء لصالح خدمة الوطن والمواطن.

الرئيس التنفيذي: الملك المعظم يولي اهتماما كبيرا بمكانة المرأة البحرينية

“الوطني لإليرادات” يشارك في جائزة األميرة سبيكة

الجهاز الوطني لإليرادات يشارك في الدورة السابعة لجائزة سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم لتقدم المرأة البحرينية

المنامة - بنا

اســـتقبل األميـــن العـــام للمؤسســـة 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
مصطفى السيد، الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة أوريجيـــن المتخصصـــة 
والفعاليـــات  المؤتمـــرات  فـــي 
أحمـــد البنـــاء، إلطالعـــه علـــى آخر 
لتنظيـــم  الجاريـــة  االســـتعدادات 
المؤتمـــر والمعـــرض الدولـــي لذوي 
الهمـــم تحـــت رعايـــة ممثـــل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
بـــن  الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
تنطلـــق  والـــذي  خليفـــة،  آل  حمـــد 
أعماله في 13 - 14 سبتمبر المقبل، 
وذلك بتنظيم من الجمعية األهلية 
لدعـــم التعليـــم والتدريـــب، وإدارة 

مجموعـــة أوريجيـــن المتخصصـــة 
والفعاليـــات،  المؤتمـــرات  فـــي 
وشراكة استراتيجية مع المؤسسة 

الملكية لألعمال اإلنسانية.
وفـــي بداية اللقاء، أشـــاد مصطفى 
الســـيد بالمبادرة اإلنســـانية المهمة 
التي أطلقتها الجمعية األهلية لدعم 
التعليم والتدريب، وإدارة مجموعة 
أوريجين بتنظيـــم مؤتمر ومعرض 
ذوي الهمـــم، والذي ســـيكون له دور 
كبيـــر في دعم هذه الفئة الهامة من 
المجتمع، مؤكًدا أهمية هذا المؤتمر 
في ســـبيل تحقيق الفائدة القصوى 
ألبنـــاء المجتمع البحرينـــي الكريم، 
مشـــيًرا إلى ضرورة التـــزام الجميع 
بالمســـؤولية المجتمعيـــة لنفع أبناء 
المجتمـــع وتأديـــة واجباتهـــا تجـــاه 

هذا الوطن المعطاء.
البنـــاء  أحمـــد  تقـــدم  جانبـــه،  مـــن 
بخالص الشـــكر والتقدير إلى ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس مجلـــس 
األمناء ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة علـــى رعايتـــه الكريمـــة 
للمؤتمـــر والمعـــرض الدولـــي لذوي 
الهمـــم، مؤكًدا على تشـــرف الجميع 
بهـــذه الرعاية الكريمـــة والتي تأتي 
انطالًقا من اهتمام ســـموه بمختلف 
أفراد المجتمع عموًما، وأفراد فئات 
ذوي الهمـــم على وجـــه الخصوص، 
كبيـــر  دوٍر  مـــن  الفئـــات  لهـــذه  لمـــا 
فـــي تعزيز لحمـــة المجتمـــع ورفده 
بمختلـــف الكوادر البشـــرية، بالرغم 
مـــن بعـــض المعانـــاة التـــي يمـــرون 

فيها.
وقـــال البنـــاء إن المؤتمر يعد األول 
مـــن نوعـــه فـــي البحريـــن والخليج 
العربـــي الـــذي يســـلط الضـــوء بيـــن 
عملـــه  جلســـات  أوراق  طيـــات 
المشـــاركين  العارضيـــن  وضمـــن 
علـــى  المصاحـــب  معرضـــه  فـــي 

مـــن  الهمـــم  ذوي  فئـــات  مختلـــف 
والجامعـــات،  المـــدارس  طلبـــة 
المختصيـــن  أمورهـــم،  أوليـــاء 
فـــي  واالستشـــاريين  والخبـــراء 
مجال فئـــات ذوي الهمم، المدارس 
ومراكـــز الرعاية العامـــة والخاصة، 
والجهـــات  المؤسســـات  وكافـــة 

المعنيـــة بدعمهم وتوفيـــر األدوات 
لتســـهيل  الالزمـــة  والخدمـــات 

حياتهم.
وأكـــد أن المؤتمـــر يســـتهدف طلبة 
ذوي  مـــن  والجامعـــات  المـــدارس 
التاليـــة:  الفئـــات  ضمـــن  الِهمـــم 
التعلـــم،  بـــطء  التعلـــم،  صعوبـــات 
التوحـــد،  طيـــف  اضطرابـــات 
والبصريـــة  الســـمعية  اإلعاقـــات 
تشـــتت  اضطـــراب  والجســـدية، 
اإلنتباه وفرط الحركة، اضطرابات 
النطـــق  )مشـــاكل  التواصـــل 
والـــكالم(،  الصـــوت  واضطرابـــات 
اإلعاقـــة الذهنية البســـيطة، التأخر 
التحصيلـــي،  والتفريـــط  الدراســـي 
متالزمـــة داون، وجميع الموهوبين 

من ذوي الهمم.

برعاية ناصر بن حمد

انطالق المؤتمر والمعرض الدولي لذوي الهمم 13 سبتمبر
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استقبل  وزير شؤون اإلعالم رمزان النعيمي، في مكتبه، الكاتب الصحافي 
جمـــال الياقـــوت مديـــر مكتـــب صحيفـــة “الجزيرة” الســـعودية فـــي مملكة 
البحرين، الذي أهداه نسخة من كتابه بعنوان “جمال الكلمة جمال”.  وخالل 
اللقـــاء، أشـــاد وزير شـــؤون اإلعالم بما بذله الكاتب الياقـــوت من في إعداد 
وتأليف الكتاب، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.  من جهته عبر الصحافي 
جمـــال الياقـــوت عـــن شـــكره وتقديـــره لوزيـــر شـــؤون اإلعـــالم علـــى دعمه 
وتشـــجيعه للكتاب والصحافيين على تقديم المزيد من اإلبداعات الفكرية 

في إطار ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالثقافة واآلداب والفنون.

اســـتقبل وزير شـــؤون اإلعالم رمزان النعيمي، مستشار الشؤون اإلعالمية 
بمكتـــب نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء ووزيـــر البنية التحتية وليد الشـــيخ، 
الـــذي أهـــداه نســـخة من رســـالته لنيل درجـــة الماجســـتير فـــي اإلعالم من 
جامعـــة البحريـــن بعنـــوان “االتصـــال الحكومـــي ودوره في إبراز المشـــاريع 
التنموية المدرجة ضمن برنامج الحكومة 2019 – 2022 بمملكة البحرين”.
 وأكد النعيمي اعتزاز مملكة البحرين بأبنائها المتميزين في مجاالت البحث 
العلمـــي واألكاديمـــي، ومـــا يقدمونـــه من أفكار وإســـهامات تدعم المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة فـــي المملكة.  من جانبه، أعرب وليد الشـــيخ عن خالص 
شكره وتقديره لوزير شؤون اإلعالم على دعمه وتشجيعه للكوادر الوطنية 
لمواصلة التحصيل العلمي بما يرتقي بدورهم في ازدهار الوطن وتقدمه.

النعيمي يتسلم نسخة من كتاب “جمال الكلمة جمال”

وزير اإلعالم: البحرين تعتز بأبنائها المتميزين

وزير الخارجية يرحب بفكرة تأسيس “البحرينية العمانية”
مؤكًدا أنها انعكاس ألسس راسخة من المحبة واألخوة ووشائج القربى

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، بمكتبه 
فـــي مقـــر الـــوزارة، أمـــس رئيـــس جمعيـــة الصداقة 
العمانيـــة البحرينية ردينـــة الحجرية، بحضور عضو 

الجمعية عمار البناي وعدد من أعضاء الجمعية.
وخالل اللقاء، رحب وزير الخارجية برئيس جمعية 
الصداقـــة العمانيـــة البحرينيـــة وأعضائهـــا، مشـــيًدا 
بفكـــرة تأســـيس هـــذه الجمعيـــة، مؤكـــًدا أنهـــا تأتي 
انعكاًســـا للعالقـــات األخويـــة التاريخيـــة بين مملكة 
البحرين وســـلطنة عمان الشـــقيقة، وما تستند عليه 
مـــن أســـس راســـخة من المحبـــة واألخوة ووشـــائج 

القربى والمصير المشترك.
ونـــوه بأهميـــة الدور الذي ســـتقوم بـــه الجمعية في 
الدفـــع بهـــذه العالقـــات وتوطيدهـــا عبر اســـهاماتها 
وأنشـــطتها االجتماعية وإبراز القواســـم المشـــتركة 
بين البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، متمنيا للجمعية 

التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها المنشودة.
مـــن جانبهـــا، أعربت ردينـــة الحجرية عـــن اعتزازها 

بلقاء وزيـــر الخارجية، مؤكـــدًة أن جمعية الصداقة 
العمانية البحرينية ســـتبذل قصـــارى جهدها لتعزيز 
العالقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن وســـلطنة 
عمان والشعبين الشقيقين على شتى األصعدة، في 

ظل الفـــرص واإلمكانات المتوفـــرة لتطوير التعاون 
المشـــترك وتعزيز التواصل بين الشـــعبين الشقيقين 
في ظل ما يربط بينهما من أواصر األخوة والعادات 

والتقاليد المشتركة والتاريخ الحضاري.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية يستقبل رئيس جمعية الصداقة البحرينية العمانية

رئيس األرجنتين: سفير البحرين سيلقى كل الدعم
زيادة التعاون في المجاالت الحيوية خدمة للمصالح المشتركة

تســـلم  رئيس جمهورية األرجنتين ألبرتو 
فرنانديز، في حفل رسمي أقيم في القصر 
الرئاســـي فـــي العاصمـــة بوينـــس آيـــرس، 
أوراق اعتمـــاد الشـــيخ عبـــدهللا بن راشـــد 
آل خليفـــة، ســـفيًرا فـــوق العـــادة ومفوًضا 
لمملكة البحرين لدى جمهورية األرجنتين 
والمقيـــم في واشـــنطن، بحضـــور عدد من 

المسؤولين والسفراء.
ونقل الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد آل خليفة 
صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  ملـــك  تحيـــات 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة،  
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، إلـــى الرئيس األرجنتيني 
مـــن  مزيـــدا  وشـــعبه  لبـــالده  وتمنياتهمـــا 

التقدم واالزدهار.
كمـــا أعـــرب الشـــيخ عبـــدهللا بن راشـــد آل 

خليفة عن اعتزازه الكبير بثقة ملك البالد 
المعظم، واعتزازه بتمثيل مملكة البحرين 
لـــدى جمهورية األرجنتيـــن، مؤكًدا حرصه 
على تعزيـــز العالقات الثنائية بين البلدين 
الصديقيـــن وتفعيلها في شـــتى المجاالت 
بمـــا يســـهم فـــي دعـــم أواصـــر الصداقـــة 

والتعاون الثنائي المشترك.
جمهوريـــة  رئيـــس  رّحـــب  جانبـــه  مـــن 
البحريـــن  مملكـــة  بســـفير  األرجنتيـــن 
بـــالده، ُمثمًنـــا العالقـــات والروابـــط  لـــدى 
التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين 
الســـفير  وكلـــف  األرجنتيـــن،  وجمهوريـــة 

بنقـــل تحياته إلى  صاحـــب الجاللة الملك 
المعظـــم، وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وتمنياته 
لمملكة البحرين حكومة وشـــعبا مزيدا من 
التطـــور والنمـــاء، متمنًيا للســـفير التوفيق 
في عمله، وأن يسهم في تطوير العالقات 
الثنائيـــة وتعزيزها فـــي مختلف المجاالت 
التـــي تجمع بين البلدين، مؤكدا اســـتعداد 
بـــالده لتقديـــم كل دعـــم ممكـــن لتســـهيل 

مهماته.
كمـــا جـــرى خـــالل اللقـــاء، بحـــث عالقـــات 
البلدين فـــي مختلف المجـــاالت، والتأكيد 
العمـــل  فـــي  المضـــّي قدمـــا  علـــى أهميـــة 
المشـــترك مـــن أجـــل النهـــوض بالعالقات، 
وزيـــادة حجم التعاون بما يخدم المصالح 
المشتركة في المجاالت المهمة والحيوية، 
مـــن  عـــدد  التباحـــث حـــول  إلـــى  إضافـــة 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
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تعلــن القيــادة العامــة لقــوة دفــاع البحريــن عــن فتــح بــاب التطــوع للمدنييــن 
ــارب  ــك ألق ــى، وذل ــة األول ــة اســتمراراً للمرحل ــوة االحتياطي ــاق بالق لاللتح
الوطنــي  والحــرس  البحريــن،  دفــاع  قــوة  فــي  والمتقاعديــن  العامليــن 
)العســكريين والمدنييــن(، لــذا علــى الراغبيــن التقــدم بطلــب التطــوع القيــام 
ــى  ــن عل ــاع البحري ــوة دف ــاص بق ــي الخ ــع اإللكترون ــي الموق ــجيل ف بالتس

https://www.bdf.bh :الرابــط اآلتــي

على أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط اآلتية:

1.   أن يكون بحريني الجنسية.
2.   أن ال يقــل عمــره عــن )18( عامــاً، وال يزيــد علــى )55( عامــاً، ويســتثنى مــن 

الحــد األعلــى للعمــر، الفنيــون، واالختصاصيــون، أو حســب متطلبــات الواجب.
3.   أن يكــون حســن الســيرة والســلوك، وغيــر محكــوم عليــه بجنايــة، أو جنحــة 

مخلــة بالشــرف، أو األمانــة.
ــاز  ــة، ويجت ــوة االحتياطي ــي الق ــة العســكرية ف ــاً للخدم ــاً صحي ــون الئق 4.   أن يك
بنجــاح الفحــص الطبــي المقــرر حســب نظــام اللجــان الطبيــة العســكرية فــي قــوة 

دفــاع البحريــن.
5.   أن يقدم طلباً للتطوع على النموذج الخاص بالموقع اإللكتروني.

ــتقراره وســامة  ــه واس ــى أمن ــة الوطــن، والمحافظــة عل ــي حماي ــاهمة ف إن المس
ــم قانــون القــوة  أراضيــه هــو واجــب وطنــي مقــدس وشــرف للمواطنيــن، وقــد نظّ
االحتياطيــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )5( لســنة 1987م، واألنظمــة 
والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه جميــع الحقــوق والواجبــات الخاصــة بالقــوة 
ــا  ــاع البحريــن، كمــا تضمــن المزاي ــة( لقــوة دف ــة باعتبارهــا قــوة )رديف االحتياطي

ــك. ــى ذل ــة عل ــتحقاقات المترتب واالس

ــن  ــاب التطــوع للمواطني ــح ب ــى فت ــى( االقتصــار عل ــة األول ــي )المرحل ــيتم ف وس
ــي  ــرس الوطن ــن، والح ــاع البحري ــوة دف ــبي ق ــارب منتس ــن أق ــط م ــور( فق )الذك
ــة(  ــة الثاني ــي )المرحل ــيتم ف ــا س ــم، فيم ــن منه ــن والمتقاعدي ــكريين والمدنيي العس
ــاث(،  ــور وإن ــن )ذك ــع م ــات المجتم ــي فئ ــاب التطــوع لباق ــح ب ــن فت اإلعــان ع

ــى. ــة األول ــتكمال المرحل ــد اس ــك بع وذل

المنامة - بنا

ليـــرن  آي  أكاديميـــة  كرمـــت 
والمنظمة العالمية لحماية الطفل 
بالبحريـــن الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم 
الفضـــاء ضمـــن فعاليـــات الحفـــل 
الختامي للمعســـكر الصيفي الذي 
أقيـــم في حـــرم الجامعـــة الملكية 
للبنـــات، بحضور محمد العســـيري 
الرئيـــس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لعلـــوم الفضاء ويســـرى المزوغي 

رئيسة الجامعة الملكية للبنات.
وجـــاء التكريـــم نتيجـــة للتعـــاون 
فـــي  والمتمثـــل  والمثمـــر  البنـــاء 
تقديم دورة علـــوم الفضاء خالل 
قـــدم  المعســـكر الصيفـــي، حيـــث 
الـــدورة كل من مهندســـة الفضاء 
عائشـــة الحرم ومهنـــدس الفضاء 
ومهندســـة  القصـــاب  يعقـــوب 
والتـــي  المالكـــي  منيـــرة  الفضـــاء 

استمرت لمدة شهر.  
شـــملت دورة علوم الفضاء شرحا 
وبنـــاء  الفضـــاء  تقنيـــات  حـــول 
بالتطبيـــق  الصناعيـــة  األقمـــار 
تمكـــن  حيـــث  المبســـط،  العملـــي 
وتطويـــر  تصميـــم  مـــن  الطلبـــة 
للقمـــر  مشـــابه  مصغـــر  نمـــوذج 
الصناعـــي ويحتـــوي علـــى معظم 
أنظمتـــه، وذلـــك باســـتخدام مواد 
متوفـــرة  والكترونيـــات  بســـيطة 
باألســـواق المحلي. باإلضافة إلى 
معلومـــات  الـــدورة  قدمـــت  ذلـــك 
الشمســـية  المجموعـــة  حـــول 
ومكوناتها المختلفة، كما ســـلطت 
اســـتغالل  أهميـــة  علـــى  الضـــوء 
الفضاء الخارجـــي لخدمة الحياة 
على كوكب األرض، كذلك تناولت 
مـــن  االســـتفادة  ســـبل  الـــدورة 
البيانـــات والصـــور المتحصلة من 
األقمار الصناعية لتحســـين جودة 
الحيـــاة البشـــرية، والربـــط ما بين 
وكيفيـــة  والتكنولوجيـــا  الفضـــاء 
الكـــم  مـــع  للتعامـــل  اســـتخدامها 
الهائـــل مـــن المعلومـــات الفضائية 

وتحليلها.
محمـــد  صـــرح  المناســـبة  بهـــذه 

العســـيري قائـــال: “أن نشـــر الوعي 
وحـــث  الفضـــاء  علـــوم  بأهميـــة 
الناشئة والشـــباب على االنخراط 
فـــي علـــوم المســـتقبل خصوصـــا 
علـــوم الفضـــاء يعتبـــر جـــزًءا مـــن 
سياســـة البحريـــن للفضـــاء وأحد 
االســـتراتيجية  األهـــداف  أهـــم 
للهيئـــة التـــي تـــم اعتمادهمـــا مـــن 
قبل مجلـــس الـــوزراء الموقر في 
2018. كما يشـــجع هـــذا النوع من 
الدورات الطلبـــة على إيالء مزيد 
مـــن االهتمـــام بالعلوم األساســـية 
البحـــوث  إعـــداد  علـــى  والتعـــود 
العلمية وتفتح آفـــاق الطلبة على 

المزيد من االبداع واالبتكار”.
واختتم الدكتور العسيري حديثه 
بتوجيـــه خالص الشـــكر والتقدير 
للبنـــات  الملكيـــة  الجامعـــة  إلـــى 
التعليميـــة  ليـــرن  آي  وأكاديميـــة 
والمنظمة العالمية لحماية الطفل 
بالبحريـــن علـــى تعاونهـــم الدائـــم 

والمســـتمر في ســـبيل نشر الوعي 
ورفع مستويات االهتمام بالعلوم 
والتقنية بيـــن الطلبة من مختلف 

مناطق البحرين. 
من جانبـــه، قال مهنـــدس الفضاء 
يعقـــوب القصـــاب: “إن مشـــاركتنا 
فـــي تنفيـــذ هـــذه الـــدورة كان عن 
قناعة تامة بأن نشـــر الوعي حول 
الفضاء وعلومه وتقنياته هو جزء 
أساســـي في عمل الهيئة الوطنية 
لعلـــوم الفضـــاء، وإن تعاوننـــا مـــع 
تتولـــى  التـــي  الجهـــات  مختلـــف 
والتدريـــب  التعليـــم  مســـؤوليات 
مختلـــف  مـــن  للطلبـــة  والرعايـــة 
خدمـــة  هـــو  العمريـــة  المراحـــل 
ألن  األول،  المقـــام  فـــي  وطنيـــة 
هـــذه الجهود تعتبر اســـتثمارا في 
أجيال المســـتقبل ممن ســـيتولون 
مســـؤولياتهم فـــي خدمـــة مملكـــة 
البحرين بمشـــيئة هللا في مختلف 

القطاعات ومنها قطاع الفضاء”.

حث الشباب على االنخراط فيها كجزء من استراتيجية البحرين للفضاء... العسيري:

مـزيـد مـن االهتمـام بعلـوم المستقبـل
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بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، توّجه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بالشكر واالمتنان إلى عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمّو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، للدعم الذي 
تلقاه المسيرة التعليمية المباركة، ما أدى وباستمرار إلى تحقيق العديد من اإلنجازات المشّرفة، مشيًرا بكل معاني الفخر واالعتزاز والتقدير، إلى 
التوجيهــات الملكيــة الســامية لصاحــب الجاللة ملك البالد المعظم، بتعزيز وإثراء المســيرة التعليمية ومواصلة االرتقــاء بمخرجات التعليم، وأمر 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد رئيس مجلس الــوزراء، بإقامة يوم تعريفي بكل المدارس الحكومية ألولياء األمور، اســتعداًدا للعام الدراســي 
الجديد، وأن يحتوي ملف كل طالب بالمدارس الحكومية على قسيمة مالية، تسهم في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها األساسية، ما يؤكد 
دعم جاللة ملك البالد المعظم للمسيرة التعليمية، واهتمامه بأبنائه الطلبة وتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج، وما يوليه صاحب السمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رعاية واهتمام بالمنظومة التعليمية وإثرائها، بما يحفز الطلبة على اإلبداع والتفوق.

كمـــا نّوه الوزيـــر بموافقة مجلـــس الوزراء 
برئاسة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، علـــى التحديث 
الشـــهادات  علـــى  للتدقيـــق  الشـــامل 
الجامعيـــة والمؤهـــات العلميـــة من داخل 
أن  مؤكـــًدا  وخارجهـــا،  البحريـــن  مملكـــة 
هـــذه اإلجـــراءات الجديدة ســـوف تســـهم 
فـــي تيســـير عمليـــة توظيـــف المواطنين، 
الـــازم  بالشـــكل  التدقيـــق  مراعـــاة  مـــع 
علـــى المؤهـــات العلمية المتعلقـــة بالمهن 
التخصصية في مجاالت الطب والهندسة 

وغيرها من المؤهات المهنية. 
وأكـــد الوزيـــر أن جميـــع منتســـبي الوزارة 
يتذكـــرون، بـــكل معانـــي التقديـــر والفخـــر 
واالعتـــزاز، الكلمـــة الملكية الســـامية التي 
وجهها صاحب الجالة ملك الباد المعظم، 
والتي أشـــاد فيهـــا جالته بجهـــود الوزارة 
في اســـتمرار إيصـــال الخدمـــة التعليمية، 
خصوًصـــا التعلم عـــن بعد، وذلـــك للجميع 

عبـــر المنصات االفتراضية خال الظروف 
االستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، 
مـــا كان لها أبلغ األثر في نفوس منتســـبي 
الـــوزارة، وكانت دافًعا ومحفـــًزا لمزيد من 
العطـــاء، مشـــيًرا إلـــى أن الـــوزارة تمكنت، 
بفضل مشروع جالة الملك حمد لمدارس 
المســـتقبل، ومشـــروع التمكيـــن الرقمـــي، 
مـــن توفيـــر المحتـــوى الرقمـــي الدراســـي 
واألنشـــطة والتطبيقـــات واإلثـــراءات عبر 
البوابـــة التعليمية، والتي بلـــغ العدد الكلي 
للزيـــارات لها منـــذ بدء الجائحـــة أكثر من 
134 مليون زيارة، لاستفادة مما تتضمنه 
من المحتوى التعليمي الرقمي، إلى جانب 
الـــدروس المتلفـــزة والـــدروس التـــي تبث 
عبـــر قنـــوات اليوتيـــوب التابعـــة للـــوزارة، 
والتي يبلغ عددها )14( قناة، بما فيها قناة 
لذوي االحتياجات الخاصة، وقناة للتعليم 

الفني والمهني.
وعلى صعيـــد التجهيزات للعام الدراســـي 

العـــام  هـــذا  أن  الوزيـــر  أوضـــح  الجديـــد، 
سيشـــهد انطـــاق عـــدد مـــن المشـــروعات 
التطويريـــة، وافتتـــاح عـــدد من المنشـــآت 
لتقديـــم  الـــوزارة  مـــن  ســـعًيا  التعليميـــة، 
أفضل الخدمـــات التعليمية للجميع، فعلى 
الصعيد اإلنشـــائي، ســـيتم تشغيل مدرسة 
االزدهار االبتدائية للبنات، وإعادة تشغيل 
مدرســـة المنامة الثانوية للبنات، في إطار 
الخطـــة اإلنشـــائية التي تمتد حتـــى العام 
مدرســـة   )18( إنشـــاء  وتتضمـــن   ،2030
جديدة للبنين والبنـــات بمختلف المراحل 
فـــي  أكاديمـــي  مبنـــى  و)24(  الدراســـية، 
المـــدارس القائمـــة بمختلـــف المحافظات، 
إلى جانب تنفيذ برنامج للصيانة الشـــاملة 
يشـــمل )40( مدرســـة بالتعـــاون مـــع وزارة 
الوقائيـــة  الصيانـــة  وتنفيـــذ  األشـــغال، 
للمـــدارس، من خـــال فحـــص التمديدات 
الميـــاه  توزيـــع  وشـــبكات  الكهربائيـــة، 
والخزانات، والمكيفات العادية والمجزأة. 

أمـــا علـــى صعيـــد المناهج، فســـيتم خال 
العام الدراســـي الجديد طـــرح )15( منهًجا 
دراســـًيا جديًدا، من بينها منهج )المهارات 
و)الثقافـــة  بســـام(  و)العيـــش  الحياتيـــة( 
المعـــادن(  )مجـــاالت  ومنهـــج  الشـــعبية(، 
الفنيـــة(  و)التربيـــة  النجـــارة(  و)مجـــاالت 
)براعـــم  ومنهـــج  اإلعداديـــة،  للمرحلـــة 
العربيـــة( للصف الثالث االبتدائي، هذا إلى 
جانـــب إجراء عـــدد من التطويـــرات لعدد 
)28( منهًجـــا، بالشـــكل الـــذي يتناســـب مع 
آخر المســـتجدات على الصعيـــد المعرفي، 
واالســـتمرار في تنفيذ مبادرات المشروع 
والتدريـــب  التعليـــم  لتطويـــر  الوطنـــي 
واالســـتراتيجية المنبثقة عن ذلك، إضافًة 
الخطـــوات  تنفيـــذ  فـــي  االســـتمرار  إلـــى 

والمهنـــي  الفنـــي  للتعليـــم  التطويريـــة 
لارتقاء بمخرجاته.

وسيشـــهد العام الدراســـي الجديـــد كذلك 
العمريـــة  الفئـــات  جميـــع  وضـــع  اكتمـــال 
فـــي الحضانـــات وريـــاض األطفـــال تحت 
مظلـــة قطـــاع واحـــد هـــو قطـــاع التعليـــم 
المبكر، تشـــرف عليه جهـــة رقابية واحدة 
وهـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم بالتعـــاون 
مـــع القطـــاع الخـــاص، أســـوًة بالتوجهـــات 
الدوليـــة،  الممارســـات  وأفضـــل  العالميـــة 
مؤكًدا حـــرص الوزارة علـــى ضمان جودة 
الخدمات التي تقدمها مؤسســـات التعليم 
المبكـــر، وذلك من خـــال تنفيـــذ الزيارات 
مـــن  لمتابعـــة عملهـــا، والتأكـــد  الميدانيـــة 
التزامهـــا بالمعاييـــر واالشـــتراطات  مـــدى 

واحتياطات األمن والسامة.
وعلـــى صعيـــد التعليـــم العالـــي، أكـــد وزير 
التربيـــة والتعليـــم رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
مجلـــس التعليم العالـــي أن المجلس يقوم 
بمتابعـــة حثيثة مـــن خال أمانتـــه العامة 

ألداء مؤسســـات التعليم العالي، ومراجعة 
اســـتقطاب  علـــى  والتشـــجيع  برامجهـــا، 
وفتـــح مؤسســـات التعليـــم العالـــي وفـــق 
ضوابط محددة، وطرح مزيد من البرامج 
األكاديميـــة الجديـــدة التـــي تتناســـب مـــع 

متطلبات القرن الحادي والعشرين. 
وفـــي هـــذا اإلطـــار، تمـــت الموافقـــة علـــى 
إنشـــاء الجامعـــة األوروبية فـــي البحرين، 
اســـتحداث  علـــى  الموافقـــة  جانـــب  إلـــى 
واســـتضافة عـــدد من البرامـــج األكاديمية 
الخاصـــة،  الجامعـــات  مـــن  عـــدد  فـــي 
واســـتمرار العمـــل مـــع منظمـــة اليونســـكو 
وبيوت الخبـــرة للتحضير إلنشـــاء جامعة 
عيســـى الكبيـــر - الهدايـــة الخليفيـــة، وفق 
المواصفات العالمية، والتي ســـتضم عدًدا 
مـــن التخصصـــات فـــي الطاقـــة المتجددة 
االصطناعـــي،  والـــذكاء  واللوجســـتيك 
إضافـــًة إلـــى تجهيز المبنـــى الجديد لكلية 

عبدهللا بن خالد للدراسات اإلسامية. 
وفـــي ختـــام كلمتـــه، جـــّدد الوزيـــر شـــكر 
والزميـــات  للزمـــاء  وتقديرهـــا  الـــوزارة 
جهودهـــم  علـــى  التربـــوي  الميـــدان  فـــي 
فـــي أداء الرســـالة التعليميـــة، مؤكـــًدا لهم 
جميًعا اســـتمرار عناية الـــوزارة بالمعلمين، 
واالرتقـــاء بأوضاعهـــم، مهنًيـــا ووظيفًيـــا، 
واســـتكمال خطـــة التمهيـــن الشـــامل التي 

ستسهم في رفع كفاءتهم.

أكد المدير العام لشؤون المدارس رئيس لجنة وكالء التعليم بوزارة التربية 
والتعليم محمد مبارك أن التعليم ركيزة أساس لتقدم المجتمعات ونهضتها، 
ويعــد توفيــر نظــام تعليمــي متقــدم أولوية دائمة لمــا يمثله مــن مرتكز رئيس 
مــن مرتكــزات األولويــات الحكوميــة لتحقيق توجيهات عاهــل البالد المعظم 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، بتعزيــز وإثراء المســيرة 
التوجيهــات  وتنفيــذ  التعليــم،  بمخرجــات  االرتقــاء  ومواصلــة  التعليميــة 
المســتمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

الصحافـــي  المؤتمـــر  خـــال  ذلـــك  جـــاء   
بشأن االســـتعدادات الخاصة بالعودة إلى 
المـــدارس للعام الدراســـي 2022 - 2023، 
والـــذي عقده مبارك ووكيل وزارة التربية 
واالســـتراتيجيات  للسياســـات  والتعليـــم 
عـــدد  بحضـــور  الخاطـــر،  نـــوال  واألداء 
من الـــوكاء المســـاعدين والمستشـــارين 

ومديري إدارات العمليات التعليمية.
 وأشـــاد المديـــر العـــام لشـــؤون المـــدارس 
وأمـــر  الســـامية،  الملكيـــة  بالتوجيهـــات 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
يـــوم تعريفـــي  بإقامـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
بجميع المدارس الحكومية ألولياء األمور 
التعليميـــة  الهيئـــات  يقـــدم فيـــه أعضـــاء 
واإلدارية بالمدارس الحكومية شرحا عن 
العـــام الدراســـي الجديد، واالســـتعدادات 
لتوفير بيئـــة تعليمية تحفـــز على التفوق 
والتميز في المدارس الحكومية، وتسليم 
أوليـــاء األمـــور ملفـــا يحتوي علـــى جميع 
واإلرشـــادات  والتعليمـــات  المعلومـــات 
التعليميـــة  العمليـــة  بانســـيابية  المتعلقـــة 
وتعزيـــز مخرجاتها خال العام الدراســـي 
فـــي  تســـهم  ماليـــة  وقســـيمة  الجديـــد، 
توفيـــر الحقيبة المدرســـية ومســـتلزماتها 
األساســـية، اســـتعدادا لعـــودة الطلبـــة إلى 
المدارس حضوريا بعد فترة الدراسة عن 
بعـــد ولتخفيـــف اآلثـــار المترتبـــة من ذلك 

على أولياء األمور. 
 وقـــال إن الـــوزارة حـــددت فتـــرة إقامـــة 
المـــدارس  فـــي جميـــع  التعريفـــي  اليـــوم 
الحكومية اعتبارا من 4 سبتمبر وحتى 6 
سبتمبر 2022، بهدف تهيئة أولياء األمور 
وتعريفهم بأهم محطات العام الدراســـي، 
وتســـليمهم ملفـــات الطلبة، والتي ســـوف 
العـــام  عـــن  مهمـــة  معلومـــات  تتضمـــن 
الدراســـي، وبطاقـــات تعريفيـــة، ونمـــوذج 
الماليـــة،  والقســـيمة  الدراســـي،  الجـــدول 
أن  إلـــى  مشـــيرا  األكاديمـــي،  والتقويـــم 
إقامـــة اليوم التعريفـــي، وإعداد ملف لكل 
طالـــب يســـلم إلى ولـــي أمره يعـــزز إعادة 
مد الجســـور بين المؤسســـات المدرســـية 
والطلبـــة وأولياء أمورهـــم، ويعتبر تهيئة 
مهمـــة لبـــدء العـــام الدراســـي، بمـــا يدعـــم 
التواصل المستمر والمباشر بين المدرسة 

وأوليـــاء األمور، مؤكدا أنه حتى في حال 
عـــدم تمكن أي ولـــي أمر من حضور اليوم 
التعريفـــي خـــال الفتـــرات المعلنـــة، فإنه 
بإمكانـــه مراجعـــة المدرســـة فـــي فتـــرات 
الحقة للحصول على ملف الطالب وطلب 

أي دعم من اإلدارة المدرسية.
 وأفـــاد بـــأن العـــام الجديد ســـوف يشـــهد 
عـــودة أكثر مـــن 147 ألف طالـــب وطالبة 
إلى مقاعد الدراســـة فـــي جميع المدارس 
الحكوميـــة، باإلضافـــة إلـــى عـــودة أكثـــر 
مـــن 84 ألـــف طالـــب وطالبـــة إلـــى مقاعد 
الدراســـة في المدارس الخاصة، الفتا إلى 
عدد مؤسســـات التعليـــم بمملكة البحرين 
التـــي تبلـــغ 250 مؤسســـة للتعليـــم المبكر 
)مســـتقلة( و210 مـــدارس حكوميـــة و79 

مدرسة خاصة. 
وفيمـــا يتعلـــق باالســـتعدادات التعليميـــة 
لبـــدء العـــام الدراســـي، بيـــن المديـــر العام 
بترقيـــة  بـــدأت  أنهـــا  المـــدارس  لشـــؤون 
3176 موظفـــا من منتســـبي المؤسســـات 
المدرســـية، وهو ما يؤكـــد اهتمام الوزارة 
بتنميـــة كوادرها وتطورهم الوظيفي، من 
خال المراجعة المستمرة لمعايير الترقي 

الوظيفي. 
 وأضـــاف أن الـــوزارة قامـــت بتثبيـــت 89 
مدير مدرســـة، مع تحويـــل جميع مديري 
ومديـــرات المـــدارس إلى ســـلم الدرجات 
التنفيذيـــة، فضا عـــن انتـــداب 12 مديرا 
ومديـــرة مدرســـة و9 مديرين مســـاعدين 
اجتيازهـــم  بعـــد  مســـاعدات  ومديـــرات 
عمليـــات التقييـــم المتقدمـــة التـــي قامت 
الـــوزارة بتنفيذهـــا هـــذا العام، وتـــم أيضا 
تثبيـــت 252 مديرا مســـاعدا، وعـــدد آخر 
مـــن رؤســـاء ومنســـقي الشـــؤون الماليـــة 

واإلدارية.

 11 رئيسا للمدارس

الدراســـي  العـــام  هـــذا  أن  إلـــى  وأشـــار   
شـــهد تكليـــف 11 رئيســـا للمـــدارس، فـــي 
ضـــوء تنفيذ الهيـــكل المؤسســـي الجديد 
لـــوزارة التربية والتعليـــم، وهم من خيرة 
الكفـــاءات التعليمية الذيـــن تم اختيارهم 
جـــودة  لضمـــان  محـــددة  معاييـــر  وفـــق 
أداء متابعـــة المـــدارس، حيث ســـيتولون 

اإلشـــراف علـــى عدد مـــن المـــدارس وفق 
األنظمة الداخلية المعتمدة، بهدف تقديم 
الدعم والمســـاندة لها والعمل على تطوير 

أدائها.
 وفـــي نفـــس الســـياق، بيـــن المديـــر العام 
لشـــؤون المـــدارس أنـــه كجزء مـــن توفير 
الكـــوادر التعليميـــة المهيئـــة والمدربة، تم 
هذا العام توظيف أكبر دفعة من خريجي 
كليـــة البحريـــن للمعلمين والبالـــغ عددهم 
274 خريجا، حيث سيباشرون عملهم في 
المدارس الحكومية اعتبارا من األول من 
ســـبتمبر، مؤكـــدا أنهم سيشـــكلون إضافة 
نوعية لجميع المدارس التي ســـيلتحقون 
بها، وسيسهمون في االنطاقة المدرسية 
بـــروح متجددة وطرائق تدريس عصرية، 
وســـيكون لهم دور بارز في وضع البرامج 
الفعالـــة والمبتكرة فـــي التدريس بخاصة 
لطلبـــة الحلقتين األولى والثانية، الســـيما 
بعد جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

 وعـــن األنشـــطة المدرســـية، أكـــد مبـــارك 
يتميـــز  ســـوف  الدراســـي  العـــام  هـــذا  أن 
بتنفيذ عدد كبير من األنشـــطة المدرسية 
علـــى مختلـــف أنواعهـــا، وســـتقام بطولـــة 
ناصـــر بن حمـــد للمـــدارس الثانويـــة لكرة 
القـــدم، برعايـــة كريمـــة ودائمة من ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جالـــة الملـــك المعظم لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيس المجلس األعلى 

مـــدارس  وبطولـــة  والرياضـــة،  للشـــباب 
البحريـــن للشـــطرنج تحت رعايـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمـــا 
يشـــكله ذلك مـــن تحفيز وتشـــجيع ودعم 
للطلبة في المدارس الحكومية والخاصة 
على المشـــاركة واالنخراط في الفعاليات 
الرياضية المدرسية، فضا عن تنفيذ عدد 
كبير من الفعاليات واألنشطة والمسابقات 
العلميـــة والثقافيـــة والرياضيـــة والذهنية 
واإللكترونيـــة وغيرهـــا، والتي من شـــأنها 
حافـــا  الجديـــد  الدراســـي  العـــام  جعـــل 

بالمناسبات الترفيهية والممتعة للطلبة.

 تأمين العودة

عـــن  الخاطـــر  تحدثـــت  بدورهـــا،   
إن  وقالـــت  اللوجســـتية،  االســـتعدادات 
الفرق المختصة بـــوزارة التربية والتعليم 
تأميـــن  علـــى  متواصـــل  بشـــكل  تعمـــل 
العـــودة المدرســـية بـــكل ســـهولة ويســـر، 
وتـــم خال هـــذا العـــام الدراســـي افتتاح 
للبنـــات  االبتدائيـــة  االزدهـــار  مدرســـة 
بطاقة اســـتيعابية تتجـــاوز 1100 طالبة، 
وستســـهم هـــذه المدرســـة فـــي تخفيـــف 
الضغـــط الحاصل على المـــدارس األخرى 
بمدينـــة حمـــد، كمـــا ســـيكون لهـــا دور في 

دعم التحصيل العلمـــي للطلبة، من خال 
ما تتمتع به مـــن مرافق تعليمية متطورة 
الدراســـية ومختبـــرات  الفصـــول  تشـــمل 
اإلرشـــاد  وغـــرف  والحاســـوب  العلـــوم 
االجتماعـــي، فضا عن الماعب الداخلية 

والخارجية، وغير ذلك.
وبينت نـــوال الخاطر أنه ســـيجري خال 
هذا العام الدراسي إعادة تشغيل مدرسة 
المنامـــة الثانوية للبنات بعـــد االنتهاء من 
أعمـــال الصيانـــة الخاصة بها مـــع الحفاظ 
على طرازهـــا المعمـــاري التاريخي، فضا 
عن تغيير خطة تشـــغيل مدرستي المنهل 
االبتدائيـــة للبنين ومدرســـة الباد القديم 

االبتدائية اإلعدادية للبنين. 

صيانة 40 مدرسة

 وعـــن عمليـــات الصيانة، أشـــارت الخاطر 
إلـــى أن برنامـــج الصيانة الشـــاملة المنفذ 
من قبل وزارة األشـــغال شمل 40 مدرسة 
حكوميـــة، في حيـــن تقـــوم وزارة التربية 
والتعليـــم بعمل الصيانـــة الوقائية الازمة 
بهـــدف  حكوميـــة،  مدرســـة   160 لعـــدد 
تهيئتها الســـتقبال العام الدراســـي، حيث 
يشـــمل ذلـــك تنفيـــذ األعمـــال والتركيبات 
الميكانيكيـــة،  واألعمـــال  الكهربائيـــة، 
وصيانـــة أو اســـتبدال وحـــدات التكييف، 

فضا عن التمديدات الصحية، وغيرها.
 وفي السياق نفسه، كشفت وكيل الوزارة 

عن انتهـــاء جميع عمليات تســـليم الكتب 
الدراســـية إلى المـــدارس، والتي ســـتقوم 
بدورها بتوزيع الكتب على جميع الطلبة، 
التربيـــة والتعليـــم  حيـــث ســـتوفر وزارة 
أكثـــر مـــن مليوني كتـــاب مطبـــوع، فضا 
عن النســـخ الرقمية المتوافرة على موقع 
الوزارة والبوابة التعليمية لمن يرغب في 

االستعانة بها.
المواصـــات،  خدمـــات  يخـــص  وفيمـــا   
أكدت الخاطـــر أن وزارة التربية والتعليم 
مستمرة في تقديم هذه الخدمة المجانية 
لجميـــع الطلبة، إذ تعمل على تســـيير أكثر 
مـــن 700 حافلة مدرســـية تخدم أكثر من 
41 ألف طالب في جميع مناطق البحرين 
بما فيها المناطق التي شهدت مشروعات 
إســـكانية وعمرانيـــة جديـــدة، فضـــا عن 
تســـيير حافـــات خاصة لنقـــل الطلبة من 
ذوي الهمـــم واإلعاقة الذهنيـــة ومتازمة 
داون، عـــاوة علـــى ذلـــك فقـــد حرصـــت 
شـــركة   18 مـــع  التنســـيق  علـــى  الـــوزارة 

متخصصة لتنظيف المدارس. 
 وذكرت الخاطر أن تطوير البنية التحتية 
لتقنية المعلومـــات واالتصاالت يعتبر من 
األولويـــات الهامـــة التي حرصـــت الوزارة 
البوابـــة  تـــم تطويـــر خدمـــات  إذ  عليهـــا، 
التعليمية، ومشـــروع التشـــبيك الاسلكي 
فـــي المـــدارس، وتطويـــر منصـــة التعليـــم 
كبيئـــة داعمـــة لمتخـــذي القـــرار وتوفيـــر 
اســـتحداث  إلـــى  باإلضافـــة  البيانـــات، 
الرقميـــة  واألدوات  إلكترونيـــة  خدمـــات 
فـــي  الرقمـــي  التمكيـــن  برنامـــج  ضمـــن 

التعليم. 

قطاع التعليم المبكر

 كمـــا تطرقـــت الخاطر إلـــى تطوير قطاع 
التعليـــم المبكـــر، الـــذي تـــم وضعـــه تحت 
اإلشـــراف الكامل لوزارة التربية والتعليم 
كجهة تنظيمية لهـــذا القطاع بما في ذلك 
دور الحضانة، وبينت أن مشـــروع تطوير 
الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم 
التعليـــم  قطـــاع  دور  تعزيـــز  علـــى  يركـــز 
المبكـــر، مـــن خـــال وضـــع إطـــار تنظيمي 
موحـــد لجميـــع المؤسســـات، والعمل على 
المطـــور  الوطنـــي  اإلطـــار  مـــن  االنتهـــاء 
لمناهـــج التعليـــم المبكـــر، وتطويـــر جودة 
أداء دور الحضانـــة وريـــاض األطفال من 
خـــال إدراجهـــا ضمـــن مراجعـــات هيئـــة 
جـــودة التعليـــم والتدريـــب، والعمـــل على 
رفع نســـبة االلتحـــاق بمؤسســـات التعليم 
المبكـــر مـــن خـــال رفـــع الوعـــي وتقديـــم 
الدعـــم الـــازم، فضـــا عن وضـــع واعتماد 
دليـــل اإلجـــراءات التنظيمية لمؤسســـات 

التعليم المبكر.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

تيسير توظيف المواطنين في “التربية”... وطرح 15 منهجا دراسيا جديدا

عودة 230 ألف طالب للدراسة... وتسليم مليوني كتاب إلى المدارس

تشغيل “ابتدائية االزدهار” وإعادة تشغيل “ثانوية المنامة للبنات”... النعيمي:

274 خريجا سيباشرون عملهم اعتبارا من 1 سبتمبر... “التربية”:

ماجد النعيمي

االرتقاء بأوضاع 
المعلمين مهنيا 

ووظيفيا واستكمال 
خطة التمهين الشامل

حافالت خاصة لنقل 
الطلبة من ذوي الهمم 

واإلعاقة الذهنية 
ومتالزمة داون

تحويل جميع المديرين 
إلى سلم الدرجات 
التنفيذية وترقية 

3176 موظفا

تسيير أكثر من 
700 حافلة 

مدرسية تخدم أكثر 
من 41 ألف طالب
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للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  شـــهد 
الســـكري  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
البحرينية الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة توقيع اتفاقية التعاون 
والشـــراكة بين جمعية السكري البحرينية 

و “كاف اإلنسانية” بجمعية اإلصالح.
وتهدف االتفاقية إلى تقديم الدعم المادي 
واالجتماعـــي لعـــدد مـــن مرضى الســـكري 
فـــي مملكة البحرين وتوفيـــر احتياجاتهم 
مـــن خـــالل مشـــروعات جمعيـــة الســـكري 

البحرينيـــة الموجهـــة لهـــم، باإلضافـــة إلى 
نشـــر الوعي الصحي بشـــأن المـــرض للحد 

منه ومن مضاعفاته.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  االتفاقيـــة  ووقـــع 
جمعية الســـكري البحرينيـــة ونائب رئيس 
الجمعية مريم الهاجري، فيما وقعها نيابة 
عن الجمعية كل من الشيخ رئيس مجلس 
إدارة جمعية اإلصالح عبداللطيف الشيخ، 
اإلنســـانية  لـــكاف  التنفيـــذي  والرئيـــس 
بالجمعيـــة محمد ســـيار والمدير التنفيذي 
للشـــؤون الخيرية بكاف اإلنسانية الشيخ 

طارق طه.

وثمـــن الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن 
“كاف”  تقدمـــه  مـــا  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
بجمعيـــة اإلصـــالح مـــن خدمات إنســـانية 
تســـاهم وبشـــكل كبير في خدمـــة ورعاية 

مرضى السكري.
ونـــوه فـــي هـــذا الصـــدد بالدعم المســـتمر 
الـــذي تحظى به الجمعية من المؤسســـات 
أهـــل  ومســـاهمات  والخيريـــة  اإلنســـانية 
الخيـــر، وبمـــا يجســـد روح التكافـــل فـــي 
المجتمع في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة وبمؤازرة من ولي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ـــر رئيس جمعيـــة اإلصالح  مـــن جانبـــه، عبَّ
م الشـــكر  عن ســـعادته بهذه االتفاقية، وقدَّ
للفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفـــة وجمعية الســـكري البحرينية على 
حســـن تعاونهـــم، مشـــيرا إلـــى أن التعاون 
بين كاف اإلنســـانية وجمعية الســـكري لم 
يكـــن األول، حيـــث قامـــت “كاف” بتوزيـــع 
مضخات األنســـولين على عدد من مرضى 
السكري في إطار نهج التكافل االجتماعي 

الذي تتميز به المملكة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اتفاقية شراكة بين “السكري” و “كاف اإلنسانية”
تهدف إلى تقديم الدعم المادي واالجتماعي للمرضى

الشيخ محمد بن عبدالله يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية السكري البحرينية و “كاف اإلنسانية”

الجفير - جهاز الخدمة المدنية

أشاد رئيس جهاز الخدمة المدنية 
مجلـــس  بقـــرار  الزايـــد،  أحمـــد 
الـــوزراء بشـــأن التحديث الشـــامل 
للتدقيق على الشهادات الجامعية 
والمؤهالت العلميـــة، والذي يدعم 
أهداف المســـيرة التنموية الشاملة 
بقيادة عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
توجيهـــات  وُيحّقـــق  خليفـــة،  آل 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن 
خالل رفع كفاءة الموارد البشـــرية 
وتطوير السياســـات والتشـــريعات 
بهـــدف تقديـــم أفضـــل الخدمـــات 

للمواطنين.
وأكد رئيس جهاز الخدمة المدنية 
سيســـهم  الشـــامل  التحديـــث  أن 
توظيـــف  وتســـهيل  تســـريع  فـــي 
المواطنيـــن وتعزيـــز الجهـــود نحو 
تحسين كفاءة الخدمة الحكومية، 
الموضوعـــة  اآلليـــة  خـــالل  مـــن 
مـــن  والتـــي  المحـــّددة  والمعاييـــر 
شـــأنها أن تصب فـــي صالح تعزيز 
كفـــاءة المـــوارد البشـــرية بمختلف 
األجهـــزة الحكوميـــة، وبمـــا يراعي 
في الوقت نفســـه جودة الخدمات 

المقدمة.
وأوضـــح الزايـــد أن جهـــاز الخدمة 
المدنية عقد عددا من االجتماعات 
الوطنيـــة  اللجنـــة  مـــع  التنســـيقية 
لتقويـــم المؤهـــالت العلمية، حيث 
تـــم االتفـــاق علـــى مجموعـــة مـــن 
اإلجـــراءات التطويرية في عملية 
الشـــهادات  دّقـــة  مـــن  التحقـــق 
الجامعيـــة والمؤهالت العلمية عبر 
متخّصصـــة  بشـــركات  االســـتعانة 
معتمـــدة مـــن ِقبـــل وزارة التربيـــة 
والتعليـــم وذلـــك ضمن إجـــراءات 
التوظيف الحكومـــي، والذي يأتي 
بهـــدف تســـريع وتيـــرة الحصـــول 
علـــى تقاريـــر المؤهـــالت وتحقيقا 

لألهداف المنشودة.

االستعانة بشركات متخّصصة 
للتحقق من الشهادات الجامعية خطط للحد من انتشار األمراض المزمنة “غير السارية”

رفع جودة الخدمات الصحية والوقائية في القطاع... السيد:

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد، 
الحـــرص علـــى المضـــي قدًمـــا في 
واالســـتراتيجيات  الخطـــط  رســـم 
إلـــى مكافحـــة األمـــراض  الراميـــة 
المزمنة )غير السارية( في المجتمع 
والحـــد مـــن انتشـــارها، بمـــا يدعـــم 
التوجيهـــات المســـتمرة لولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بتطوير واستدامة 
خدمـــات القطـــاع الصحـــي وتعزيز 
كفاءتـــه وبمـــا يســـاهم فـــي حفـــظ 
صحة وســـالمة أفراد المجتمع من 
مخاطـــر وآثـــار األمـــراض المزمنـــة 

وتداعياتها.
جـــاء ذلـــك خـــالل ترؤســـها أعمال 
العمـــل  لفريـــق  األول  االجتمـــاع 
األمـــراض  لمكافحـــة  الوطنـــي 
المزمنة )غير الســـارية( والذي عقد 
وعـــدد  األعضـــاء  بحضـــور جميـــع 
مـــن المســـؤولين بالـــوزارة، حيـــث 
تّم اســـتعراض القراريـــن رقم )36( 
و)43( لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل 
لمكافحـــة  الوطنـــي  العمـــل  فريـــق 

األمراض المزمنة )غير السارية(.
وفـــي مســـتهل أعمـــال االجتمـــاع، 

بجميـــع  الصحـــة  وزيـــرة  رحبـــت 
إلـــى  شـــكرها  وقدمـــت  األعضـــاء، 
اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض 
علـــى  الســـارية(  )غيـــر  المزمنـــة 
جهودهم المثمرة والمتميزة خالل 
الفتـــرة الماضيـــة والتـــي ســـاهمت 
فـــي تحقيق العديد مـــن المنجزات 
والمبادرات، مؤّكـــدة الحرص على 
مواصلـــة البنـــاء على تلـــك الجهود 
بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق األهداف 

المأمولة.
ونّوهـــت وزيـــرة الصحـــة بأهميـــة 
والمشـــروعات  البرامـــج  تنفيـــذ 
الراميـــة إلى رفع جـــودة الخدمات 
المقدمـــة  والوقائيـــة  الصحيـــة 
بالقطـــاع الصحي وتعزيز مســـتوى 
كفاءتهـــا واســـتدامتها عبر صياغة 
الخطـــط التنفيذية ووضع البرامج 
واألنشطة المشـــتركة بين الجهات 
للمواطنيـــن  خدمـــة  العالقـــة  ذات 

والمقيمين على أرض المملكة.
وتم خالل االجتماع، متابعة تنفيذ 
قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية 
لمكافحـــة األمـــراض المزمنـــة )غير 
الســـارية(، باإلضافـــة إلى مناقشـــة 
المقتـــرح المقـــدم مـــن ِقبـــل فريـــق 
الـــوكاالت التابعة لألمـــم المتحدة، 
إلى جانب بحث ومناقشة مشروع 

المسح الصحي 2023.

المنامة - وزارة الصحة

البحرين تفوقت على دول متقدمة بالتعامل مع “كورونا”
المعديـــة  األمـــراض  أكـــدت استشـــارية 
واألمـــراض الباطنية بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
جميلـــة  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
الســـلمان أن البحرين نجحـــت وبامتياز 
التعامـــل مـــع فيـــروس كورونـــا _ فـــي 
كوفيـــد 19( بخـــالف دول متقدمـــة لـــم 

تنجح في ذلك.
جـــاء ذلـــك فـــي محاضـــرة نظمهـــا مركز 
عبدالرحمن كانو الثقافي، بمقره بالبحير 
أمـــس، بعنـــوان “الـــدروس المتعلمة من 

كورونا” أدارها مجيد عبدالحميد.
واستهلت السلمان المحاضرة قائلة “كل 
شـــخص منا لو أجرى مقارنة بنفسه عن 
نفســـه اليـــوم وقبـــل الجائحـــة لوجد أن 
أمورا كثيرة تغيرت، ومنها تطلعاته وما 

إلى ذلك وهذا يرجع إلى ما مررنا به”.
وتابعـــت” الفيروس ال يشـــبه أي شـــيء 
لدرجـــة أن األخبـــار األولـــى التي وردت 
نفـــس  أنـــه  بينـــت  الصيـــن  مـــن  إلينـــا 
االنفلونزا وبالتالي تهيأنا بالبحرين على 
هذا األســـاس، إال أننا مـــع األيام وضعنا 
الخطـــط بناء على معلوماتنـــا وتجاربنا 

وهذا أمر مهم جدا”.
وأوضحـــت أن ضمـــن الجهـــود الوطنية 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا، تـــم إطالق 
تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” انطالقـــا مـــن 
الحرص على ســـالمة جميع المواطنين 
مســـؤولية  باعتبارهـــا  والمقيميـــن 

مجتمعية.
وشـــددت علـــى أن المجتمـــع البحرينـــي 
وســـاهم  لهـــا  مثيـــل  ال  وبطريقـــة  واع 
فريـــق  نجـــاح  فـــي  كبيـــرة  وبدرجـــة 

البحرين.
وأضافـــت “مـــن خـــالل شـــعار )نواصـــل 

بعـــزم( تم دعوة المجتمع البحريني بكل 
أطيافه إلـــى مواصلة التزامـــه وبإصرار 
بجميع االشـــتراطات واالحترازات التي 
من شـــأنها أن تحمـــي الجميع من خالل 
تحمل المســـؤولية فـــي المحافظة على 
الصحة والمحافظة على صحة المجتمع 
البحرينـــي ككل عبـــر تجنـــب التجمعات 
واتبـــاع معايير التباعد االجتماعي كون 
الجائحـــة اســـتمرت وعلـــى مـــر األشـــهر 

زادت حاالت اإلصابة”.
وأكـــدت أن “نواصل بعـــزم” جاء بغرض 
علـــى  الحفـــاظ  ســـبيل  فـــي  التشـــجيع 
واألصدقـــاء  واألهـــل  الـــذات  ســـالمة 

واألحبة واألهم مملكة البحرين.
ولفتـــت الســـلمان إلـــى أن شـــعار “نلتزم 
للبحريـــن” منـــح المواطنيـــن والمقيمين 
والكـــوادر  االلتـــزام  لمواصلـــة  دافعـــا 
لمواصلة العمل على مدار ســـاعات بغية 
خدمـــة البحريـــن وبالفعل تم استشـــعار 

ذلك.
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية 
أشـــادت بجهـــود البحرين فـــي مواجهة 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( 
وجهوزية الخطة قبل وصول الفيروس 

المملكة.
عاهـــل  إلـــى  ذلـــك  الســـلمان  وأرجعـــت 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة وولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة لمتابعتهـــم وتســـخيرهم جميـــع 
اإلمكانـــات لتحقيق النجاح في التعامل 

مع فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأكدت أن البحرين منذ بداية الجائحة 
لـــم تعـــان من أي نقـــص في الـــدواء وال 

المعدات والحزمة المالية التي ال تقارن 
ومدروســـة  دقيقـــة  كونهـــا  دولـــة  بـــأي 

وأثبتت نجاحها.
تصـــل  دولـــة  أول  “البحريـــن  وقالـــت 
إلـــى منازل النـــاس لفحصهـــم وطرحت 
أنواعـــا عديدة مـــن التطعيمات وخيرت 
المواطنيـــن والمقيميـــن باختيـــار النوع 
األنســـب ولم تكـــن هنـــاك أي حالة وفاة 
بســـبب أخـــذ جميـــع جرعـــات التطعيـــم 

وهذا بحد ذاته نجاح”.
الـــدروس  أهـــم  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المســـتفادة من جائحـــة كورونا )كوفيد 
19( تتلخص في الدور الرئيس للقيادة، 
الطاقـــة  زيـــادة  والتأهـــب،  التخطيـــط 
الفريـــق  بـــروح  العمـــل  االســـتيعابية، 
الواحـــد، الفريـــق متعـــدد التخصصـــات، 
أهميـــة البحوث العلميـــة، أهمية التعليم 
الصحيـــة،  الحيـــاة  أهميـــة  والتدريـــب، 
أهميـــة التطعيمـــات، الـــدور اإلعالمـــي، 
الشفافية والشراكة المجتمعية، إضافة 
إلى تقديـــم الخدمات الصحية من دون 
انقطـــاع، أهميـــة الفحوصـــات، العدالـــة 
دور  الصحيـــة،  الخدمـــات  توفيـــر  فـــي 
التواصـــل  منصـــات  دور  التكنولوجيـــا، 
االجتماعـــي، التعـــاون بيـــن القطاعـــات 
أهميـــة  اإلنســـاني،  الـــدور  المختلفـــة، 
الجانـــب  أهميـــة  االقتصـــادي،  الجانـــب 
النفسي واالجتماعي بجانب التخطيط 

للمستقبل.
وتناولـــت الســـلمان االســـتجابة الزمنية 
لجائحة كورون، مبينة أنه في 26 يناير 
تم تشـــكيل الفريـــق الوطنـــي الطبي، 7 
فبراير تم تطبيق اإلجراءات االحترازية 
والفحوصـــات بالمنافـــذ، 24 فبرايـــر تـــم 
اكتشـــاف أول حالة إصابة بالمملكة، 25 
فبرايـــر أغلقـــت المـــدارس والجامعات، 
28 فبرايـــر تـــم تدشـــين الخط الســـاخن 
والوحدات المتنقلة للفحص، 10 مارس 
بـــدأت خطة اإلجالء، 17 مارس أطلقت 
18 مـــارس  الحزمـــة الماليـــة، أمـــا فـــي 
فجرى اإلغـــالق الجزئي وجرى تخفيف 

القيود في 27 مايو.
االســـتجابة  أن  أوضحـــت  ذلـــك،  إلـــى 
لجائحة كورونا طالت جميع القطاعات، 
فالقطاع االقتصادي حظي بحزمة مالية 
اقتصاديـــة وخدمات مجانيـــة وتأجيل 
في ســـداد القروض، بينما قطاع األمن، 
أمـــن المرافـــق، نقـــل المرضـــى وأرســـى 
إجراءات قانونية بينها منع الســـفر، أما 
خطط اإلجالء والتعاون الدولي فكانت 

من قبل الشؤون الخارجية.
وتابعت “أما االستجابة المتعلقة بالشأن 

الطبي فهي تتلخص في تطبيق الحجر 
والعزل، بروتوكـــول العالج والترخيص 
عالوة عن االســـتخدام األمثل لألســـرة، 
تتولـــى  كانـــت  العامـــة  الصحـــة  بينمـــا 
أثـــر  تتبـــع  الفحوصـــات،  اســـتراتيجية 
التقصـــي  عمـــل  وفريـــق  المخالطيـــن 

والوبائيات”.
وزادت “قطـــاع البيئة اختص بالتخلص 
المخلفـــات  خطـــة  النفايـــات،  مـــن 
واشـــتراطات الدفـــن، فـــي حيـــن تولـــى 
قطـــاع التعليم إغالق المدارس، التعليم 

عن بعد والرسائل الصحية”.
وقالـــت إن “الحياة االجتماعية شـــهدت 
حملـــة إعالميـــة وطنيـــة، وشـــفافية مع 

متحدثين رسميين”.
وفيما يتعلق بنســـبة اإلشـــغال، أشـــارت 
الســـلمان إلى أن جميـــع الحاالت القائمة 
الموجبـــة يتـــم إدخالها للعـــالج بالمراكز 
 10 بعـــد  ترخيصهـــا  ويتـــم  العالجيـــة 
أيام مـــن تطبيق البروتوكـــول العالجي 
العـــزل  وأن  الصارمـــة،  والفحوصـــات 
المنزلي االختياري يتم تطبيقه للحاالت 
التـــي ال تعانـــي مـــن أعـــراض بشـــروط 

وإجراءات مشددة للعزل.

وبينـــت أن المخالطيـــن للحاالت القائمة 
بإمكانهم الحصول على خدمات الحجر 
الصحـــي بالمرافق الحكومية للمالحظة 
واإلشـــراف الطبـــي أو الخضـــوع آلليـــة 

المراقبة واإلشراف الطبي المنزلي.
وأكـــدت أن المراكـــز العالجيـــة لجائحة 
 780 تســـتوعب   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
سريرا، بينما العناية القصوى تستوعب 
طاقـــة  علـــى  عـــالوة  ســـريرا،   373
اســـتيعابية لمراكـــز الحجـــر الحكوميـــة 

مقدارها 2930 فردا. 
تقييـــم  أدوات  هنـــاك  أن  وذكـــرت 
إلجـــراءات )كوفيـــد 19( تتخلـــص فـــي 
النمـــو  لـــكل حالـــة، معـــدل  المخالطيـــن 
نســـبة  التعافـــي،  حـــاالت  التكاثـــري، 
اإلشـــغال، نســـبة األشـــغال فـــي العنايـــة 
القصوى، معدل معيار التكاثر األساسي، 
فـــرص وجـــود اللقاحـــات وصـــوالً إلـــى 

التبعات االقتصادية.
الخدمـــات  اســـتدامة  يخـــص  وفيمـــا 
الصحيـــة األساســـية قالت “االســـتدامة 
تعنـــي المحافظـــة علـــى نســـب مرتفعة 
للتغطيـــة بالتطعيمـــات الروتينيـــة التي 
تجـــاوزت الــ 95 % باإلضافة للمحافظة 

على الموارد المتعلقة باللقاحات”.
وأوضحت أنه تم االســـتمرار في تقديم 
برامـــج الرعايـــة الصحيـــة أثنـــاء الحمل 
وأثنـــاء وبعـــد الـــوالدة بجانـــب رعايـــة 
خدمـــات  الـــوالدة،  حديثـــي  األطفـــال 
األمـــراض  ومكافحـــة  األســـرة  تنظيـــم 
المعدية وغير المعدية عن طريق مراكز 
والثانويـــة  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
بواسطة ترتيبات خاصة ودالئل صحية 
تضمـــن ســـالمة كل من متلقـــي الخدمة 

ومقدميها من العاملين الصحيين. 

السلمان تؤكد أن 
المملكة لم تعاني من 

أي نقص في الدواء وال 
المعدات والحزمة المالية

جميلة السلمان 

أحمد الزايد

منال الشيخ من مركز عبدالرحمن كانو الثقافي



المنامة - النيابة العامة

محافظـــة  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
العامـــة  النيابـــة  بـــأن  المحـــرق 
تمكـــن  مفادهـــا  بالغـــات  تلقـــت 
محافظـــة  أمـــن  مديريـــة  ضبـــاط 
متهميـــن   3 بضبـــط  المحـــرق 
بتصنيـــع  يقومـــون  آســـيويين 
وبيـــع المـــواد المســـكرة بعـــدد من 
مناطـــق المحافظـــة، في قضيتين 

منفصلتين.
العامـــة  النيابـــة  باشـــرت  وقـــد 
إجـــراءات التحقيـــق فـــور تلقيهـــا 
البالغات، واســـتجوبت المتهمين، 
وواجهتهـــم باألدلـــة وما أســـفرت 
عنـــه التحريـــات. وأمـــرت النيابـــة 
العامـــة بحبســـهم احتياطـــا علـــى 
ذمـــة التحقيـــق، وجـــار اســـتكمال 
إلحالـــة  تمهيـــدا  التحقيقـــات 
المتهمين إلى المحكمة المختصة.

ضبط 3 آسيويين 
يبيعون المواد 

المسكرة في المحرق

المنامة - وزارة الداخلية

وزيـــر  توجيهـــات  مـــن  انطالقـــا 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة واهتمامـــه 
البرامـــج  مـــن  العديـــد  بإطـــالق 
التدريبية والمبـــادرات المجتمعية، 
التـــي تهـــدف بدورهـــا إلـــى تعزيـــز 
وبحضـــور  المجتمعيـــة،  الشـــراكة 
الوكيل المساعد للشؤون القانونية 
العميد حمود سعد، أقامت الشؤون 
البرنامـــج  ختـــام  حفـــل  القانونيـــة 
 2022  -  2021 للعـــام  التدريبـــي 
مـــن  الـــوزارة  بموظفـــي  الخـــاص 

مختلف اإلدارات وطلبة الجامعات 
تخرجهـــم  متطلبـــات  الســـتكمال 
المديريـــن  مـــن  عـــدد  بحضـــور 

والضباط والمتدربين.
ويأتي البرنامج بهدف نقل المعرفة 
القانونية لجميع المتدربين وزيادة 
الوعي فـــي القوانين والتشـــريعات 

الخاصة بمملكة البحرين.
وفي الختام، كرم الوكيل المســـاعد 
المتدربيـــن،  القانونيـــة  للشـــؤون 
النجـــاح  مـــن  المزيـــد  لهـــم  متمنًيـــا 

والتقدم في خدمة الوطن.

“الشؤون القانونية” تختتم البرنامج التدريبي 2021 - 2022

المنامة - النيابة العامة

محافظـــة  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
العاصمة بأن النيابة العامة أنجزت 
تزويـــر  واقعـــة  فـــي  تحقيقاتهـــا 
محـــررات مـــن قبـــل متهـــم يعمـــل 
في إحدى الجهـــات التدريبية، بأن 
أثبـــت بتلـــك المحـــررات اجتيـــازه 
التدريبيـــة  الـــدورات  مـــن  عـــددا 
خالفـــا للحقيقـــة، ثـــم أدخلهـــا فـــي 
الخـــاص  اإللكترونـــي  النظـــام 
بإحدى الجهـــات الحكومية، بقصد 
االحتيـــال عليها واالســـتيالء على 

مبالغ مالية منها بغير وجه حق.
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت 
الجهـــة  مـــن  الواقعـــة  عـــن  بالغـــا 
إجـــراءات  فباشـــرت  المتضـــررة، 
التحقيـــق واســـتعلمت عـــن صحـــة 
جميعهـــا  أن  فتبيـــن  المحـــررات، 
المتهـــم  وباســـتجواب  مـــزور، 

أقـــر  العامـــة  النيابـــة  بتحقيقـــات 
بأنـــه اســـتغل منصبـــه كونـــه يعمل 
تلـــك  واصطنـــع  تدريبيـــة  بجهـــة 
المحـــررات التـــي تثبـــت اجتيـــازه 
خـــالف  علـــى  تدريبيـــة  دورات 
الحقيقـــة، ومن ثم قام برفعها على 
النظام اإللكتروني الخاص بإحدى 
الجهـــات الحكوميـــة فأصـــدرت له 
األخيـــرة الموافقـــة للحصـــول على 
العمليـــة  تلـــك  دعـــم مالـــي، وكـــرر 

مرات عدة في 4 سنوات تمكن من 
خاللهـــا مـــن االســـتيالء علـــى مبلغ 
مقـــداره 8235 دينارا مـــن أموالها، 
كمـــا تم ســـماع شـــهود اإلثبات من 
وكذلـــك  المختصيـــن  الموظفيـــن 
أكـــدوا  الذيـــن  التحريـــات  مجـــري 

ارتكاب المتهم للواقعة.
بحبـــس  العامـــة  النيابـــة  وأمـــرت 
ذمـــة  علـــى  احتياطـــا  المتهـــم 
إليـــه  وجهـــت  أن  بعـــد  التحقيـــق، 
ُتهـــم جنايـــة تحريف بيانـــات نظام 
تقنيـــة المعلومـــات ألحـــد الجهـــات 
االحتيـــال  وجنحتـــي  الحكوميـــة 
محـــررات  وتزويـــر  اإللكترونـــي 
محبوســـا  إحالتـــه  وتـــم  خاصـــة. 
للمحاكمة، وتحددت جلسة بتاريخ 
11 ســـبتمبر 2022 لنظـــر الدعـــوى 

أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

استولى على 8235 دينارا من جهة حكومية... نيابة “العاصمة”:

محاكمة متهم بتزوير محررات واالستيالء على أموال عامة

local@albiladpress.com
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ارتفـــــاع مشاركـــة المــرأة 
في “ســـــوق العمـــل” إلى 52 %

أكــدت الرئيــس التنفيــذي لهيئة تنظيم ســوق العمل نوف جمشــير في اجتماعها بلجنة تكافؤ الفرص التــزام الهيئة بتنفيذ النموذج 
الوطنــي إلدمــاج احتياجــات المــرأة فــي برنامج عمل الحكومة من خالل دور لجنة تكافؤ الفــرص والتي تحرص على تحقيق مبدأ 
التكافؤ بين جميع موظفي ومنتسبي الهيئة والمستفيدين من الخدمات المقدمة، حيث بحثت خالل االجتماع مشاركة الهيئة في 

جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية.

وأثنت الرئيس التنفيـــذي للهيئة على دور 
اللجنـــة فـــي دعم جهـــود المجلـــس األعلى 
لتعزيـــز  اســـتراتيجياته  وتنفيـــذ  للمـــرأة، 
تكافؤ الفرص، واالطالع على مســـتجدات 
خطة عمل اللجنة والتي جاء في مقدمتها 
المبادرات والبرامج التي تضطلع بتنفيذها 
اللجنة والمرتبطـــة ببناء قدرات موظفات 
بيـــن  الفـــرص  تكافـــؤ  يعـــزز  بمـــا  الهيئـــة 

الموظفات في جميع القطاعات في مجال 
التدريـــب واالبتعـــاث والترقـــي الوظيفي، 
إلى جانب توفير المرافق والخدمات التي 

تلبي احتياجات المرأة.
كمـــا وجهت جمشـــير أعضاء لجنـــة تكافؤ 
الفـــرص بضـــرورة االســـتمرار فـــي ابتـــكار 
التـــوازن  لبرامـــج  التحفيزيـــة  السياســـات 
بيـــن الجنســـين ودعـــم تقدم المـــرأة لتبوء 

مناصـــب ومواقـــع اتخـــاذ القـــرار، وخلـــق 
إلـــى جانـــب توثيـــق  بيئـــة عمـــل داعمـــة، 
وإبراز الجهود الداعمة إلدماج احتياجات 
المرأة والتوازن بين الجنســـين في الهيئة، 
وُتظهر البيانات والمؤشـــرات ارتفاع نسبة 
مشـــاركة المـــرأة فـــي الهيئـــة إلـــى نحو 52 
% واســـتحواذها علـــى نحـــو 40 % مـــن 

الوظائف القيادية.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

ملتزمون بتنفيذ النموذج الوطني إلدماج احتياجات المرأة... جمشير:

للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  عقبـــت 
االجتماعي على الموضوع المنشور 
فـــي العدد رقم )5065( من صحيفة 
البالد الصادر يوم الســـبت الموافق 
27 أغســـطس 2022 تحـــت عنـــوان 
“يتيمـــة عزباء للتأمينـــات: اصرفوا 
معاش والدتي لي”، وفيما يلي نص 

الرد كامال:
بتاريـــخ  المتوفيـــة  ورثـــة  تقـــدم 
لصـــرف  بطلـــب   24/5/2022
المعـــاش التقاعـــدي وتوزيعـــه على 
المســـتحقين للمعاش وفًقا للقانون، 
وتـــمَّ إثـــر ذلـــك دراســـة الحالـــة من 
االجتماعـــي؛  البحـــث  قســـم  قبـــل 
للمعـــاش  المســـتحقين  لتحديـــد 
ومنحـــة الوفـــاة ومصاريف الجنازة 
بهـــا،  المعمـــول  لإلجـــراءات  وفًقـــا 
ـــت إضافة جميع األخوات  حيث تمَّ
عليهـــن  تنطبـــق  الالتـــي  البنـــات 
شـــروط االســـتحقاق طبًقـــا للقانون 
الشـــكوى،  ومـــن ضمنهـــن صاحبـــة 
علًمـــا بـــأن جميـــع بنـــات المتوفيـــة 
قـــد تقدمـــن بطلبـــات كتابيـــة تفيد 
قيامهـــن بتحمل تكاليف الجنازة )4 
أخوات( والمطالبة بتوزيعها عليهن 
تـــمَّ تطبيقـــه  مـــا  بالتســـاوي، وهـــو 

بهـــا  المعمـــول  اإلجـــراءات  حســـب 
فـــي مثل هذه الحـــاالت، إلى جانب 
صـــرف جميـــع المعاشـــات والمنـــح 
المســـتحقين  لجميـــع  المســـتحقة 
-وعددهن 3 أخوات- طبًقا للقانون، 
القوائـــم  علـــى  إضافتهـــن  وتمـــت 

الشهرية للمعاشات التقاعدية.
ثمَّ تقدمت األخت صاحبة الشكوى 
باعتـــراض تفيـــد فيه بعـــدم قبولها 
توزيع مصاريف الجنـــازة، وتطالب 
لهـــا،  كاملـــًة  المصاريـــف  بصـــرف 
حيث تـــمَّ الرد عليهـــا بالتأكيد على 
أن اإلجـــراءات المتبعـــة فـــي حـــال 
تقـــدم جميـــع األبناء بطلـــب صرف 
نفقات الجنـــازة هو أن يتم توزيعها 

بالتساوي عليهم.
وســـبق للهيئـــة توضيـــح ذلـــك كلـــه 
برنامـــج  فـــي  الموضـــوع  لصاحبـــة 
جميـــع  علـــى  والـــرد  )تواصـــل( 
دعـــوة  تمـــت  كمـــا  استفســـاراتها، 
األخـــت الفاضلـــة لمراجعـــة القســـم 
علـــى  الطالعهـــا  بالهيئـــة  المعنـــي 
حـــول  التفاصيـــل  مـــن  المزيـــد 
الموضـــوع فـــي حـــال رغبتهـــا فـــي 
ذلك، وتزويدها بالبيانات المطلوبة 

طبًقا للنظام.

المنامة - الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

“التأمينات” لليتيمة: صرفنا نفقات 
الجنازة على أخواتك بالتساوي

تنشئة جيل واع ومعطاء لوطنه ومجتمعه
شهد ختام المعسكر الصيفي لـ “أم الحصم” بمشاركة 332 طالبا... محافظ العاصمة:

الشـــيخ  العاصمـــة  شـــهد محافـــظ 
راشـــد بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة، 
الصيفـــي  المعســـكر  ختـــام  حفـــل 
األول لنـــادي أم الحصـــم الرياضي 
والثقافـــي، الذي أقيـــم بتنظيم من 
الدوليـــة  العالـــم  شـــباب  مؤسســـة 
وفريق شـــباب المجتمع، بمشاركة 
أكثر من 332 من النشء والشباب، 
حيـــث ضمـــت فعاليـــات المعســـكر 
جملـــة مـــن األنشـــطة والفعاليـــات 
التـــي تنوعـــت مـــا بيـــن الترفيهية 

والتعليمية والرياضية والثقافية.
وأكد الشـــيخ راشد بن عبدالرحمن 
محافظـــة  حـــرص  خليفـــة  آل 
دعـــم  مواصلـــة  علـــى  العاصمـــة 
ورعايـــة البرامـــج واألنشـــطة التي 
تســـتهدف النشء والشباب، إيمانا 
منهـــا بأهميـــة ودور تلـــك البرامـــج 

في غرس القيم اإليجابية وتنمية 
المهـــارات وتعزيز الحـــس الوطني 
في نفوس المشـــاركين، بما يســـهم 
فـــي تنشـــئة جيـــل واع ومعطـــاء 
عـــن  معربـــا  ومجتمعـــه،  لوطنـــه 
تقديـــره لجهـــود الجهـــة المنظمـــة 

وجميـــع المدربيـــن والقائمين على 
النشاط.

وأشاد المحافظ بأنشطة وفعاليات 
المعســـكر الصيفي المتنوعة، التي 
اســـتطاعت شـــغل أوقـــات الطلبـــة 
المشـــاركين فـــي الفتـــرة الصيفية 

بأنشطة ومحاضرات مفيدة تسهم 
فـــي صقـــل مواهبهـــم وقدراتهـــم، 
وتوســـع  إبداعاتهـــم  مـــن  وتعـــزز 
مداركهـــم، وتمكنهـــم مـــن التعرف 
علـــى معلومات ومهـــارات جديدة 
تســـاعدهم علـــى االرتقـــاء بذاتهم 
وتجعلهـــم عناصـــر فاعلـــة ومفيدة 

في المجتمع.
مـــن جهتـــه، أعرب رئيـــس مجلس 
إدارة نـــادي أم الحصـــم الرياضـــي 
والثقافـــي هشـــام آل بـــن علي، عن 
شكره وتقديره لمحافظ العاصمة، 
نظيـــر دعمه ورعايتـــه لحفل ختام 
بمـــا  للنـــادي،  الصيفـــي  النشـــاط 
يعكـــس حـــرص المحافظـــة علـــى 
تفعيـــل مبـــدأ الشـــراكة المجتمعية 
وتعزيـــز التواصل مـــع جميع فئات 

المجتمع.

محافظ العاصمة يشهد حفل ختام المعسكر الصيفي األول لنادي أم الحصم الرياضي والثقافي

تطوير المنظومة األمنية وتعزيز المواطنة في أوساط الشباب
تكريم أعضاء فريق “معا” المتميزين... رئيس األمن العام:

اســـتقبل رئيس األمن العام الفريق 
طارق الحسن، أمس، أعضاء فريق 
برنامـــج مكافحة العنـــف واإلدمان 
“معـــا” المتميزيـــن، يتقدمهـــم مدير 
إدارة الوقايـــة مـــن الجريمـــة، مدير 

البرنامج علي أميني.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، أشـــاد رئيـــس 
الفريـــق،  بجهـــود  العـــام،  األمـــن 
ودوره فـــي تنفيـــذ توجيهات وزير 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشد 
لتطويـــر  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن 
يخـــص  فيمـــا  األمنيـــة  المنظومـــة 
وقايـــة النـــشء والشـــباب وتعزيـــز 
القيم والمبادئ الوطنية والمهارات 
الحياتيـــة لديهـــم بمـــا يســـهم فـــي 

تحقيق األمن بمعناه الشامل.
العـــام،  األمـــن  رئيـــس  ســـّلم  وقـــد 
أعضاء الفريق المتميزين، شهادات 
تقديـــر نظيـــر عملهـــم المميـــز فـــي 
إعداد وتنفيذ الدراســـات والبحوث 

التـــي قامـــوا بهـــا فـــي مجـــال عمل 
إدارة الوقاية من الجريمة وبرنامج 
الدوليـــة  المعاييـــر  وتبنـــي  “معـــا” 
فـــي الجـــودة والتميـــز المؤسســـي 
وإدراجها في اإلجراءات والمناهج 

الجديدة المبنية وفق أسس علمية 
للقيـــاس ووضـــع مؤشـــرات  قابلـــة 
قياس األداء والعمل وفق منهجية 
الشـــراكة المجتمعيـــة وإبرازها في 
األفـــراد  لجميـــع  الشـــرطي  العمـــل 
عبـــر  “معـــا”  لبرنامـــج  المنتســـبين 
تأديـــة  فـــي  الوظيفـــي  االنضبـــاط 
واجباتهم األمنية على أكمل وجه.

وأعـــرب مديـــر إدارة الوقايـــة مـــن 
الجريمـــة ومدير برنامـــج “معا” عن 
شـــكره الجزيل لرئيـــس األمن العام 
على هذا التكريم، مثمنا توجيهاته 
ومتابعتـــه للبرنامـــج، ما أســـهم في 
خلق بيئة عمل إبداعية تســـهم في 

تحقيق اإلنجاز المهني المتطور.

المنامة - وزارة الداخلية

جهود هيئة تنظيم سوق العمل في إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة

الملكي  السمو  صاحبة  جائزة  في  الهيئة  مشاركة 
المرأة  لتقدم  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
البحرينية، باعتبارها أحد األدوات األساسية التي تترجم 

رؤية القيادة الرشيدة في دعمها للمرأة البحرينية.

دعم جهود المجلس األعلى للمرأة، وتنفيذ استراتيجياته 
ما  وفق  المرأة  احتياجات  وإدماج  الفرص  تكافؤ  لتعزيز 

تنص عليه الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

بناء قدرات موظفات الهيئة بما يعزز تكافؤ الفرص بين 
والترقي  واالبتعاث  التدريب  مجال  في  الموظفات، 

الوظيفي.

لبرامج  التحفيزية  السياسات  ابتكار  في  االستمرار 
التوازن بين الجنسين.

lmrabh www.lmra.bhlmra.bh

بصحة  الخاصة  التوعوية  الحمالت  في  المشاركة 
مراعاة  إلى  إضافة  المرن  العمل  نظام  وتوفير  المرأة، 

األمهات الحاضنات ألطفال من ذوي الهمم.

الدولية  المؤتمرات  المرأة في  دعم مشاركة وحضور 
واإلقليمية.

فيما  الهيئة،  في  المرأة  تمثيل  52%نسبة 
يستحوذن على 40% من الوظائف القيادية,

المرأة في  احتياجات  تلبي  التي  والخدمات  المرافق  توفير   
كافة المجاالت.



سيدعلي المحافظة

قـــال عضـــو مجلـــس بلدي المحـــرق صالح بـــو هـــزاع لـ”البـــاد” إن تطوير 
مشـــروع شـــارع ريا االســـتراتيجي والذي يربط قالي بالدير وســـماهيج 
والبســـيتين والحـــد المرحلـــة األولـــى )أ( على وشـــك االســـتكمال وبكلفة 

مليون ومائة وثمانية عشر ألف دينار.
وأوضح بو هزاع أنه تم تلبية مطالب األهالي، بعمل ثاثة منافذ رئيسية 
تربط قالي بالحد، والمنفذين في قالي نفسها، حيث تعاني المنطقة من 
كثرة االزدحامات واالختناقات المرورية بســـبب زيادة الرقعة الســـكانية 

وتمدد المحات والمشاريع التجارية، وزيادة عددها.
وتابـــع “بـــدأ عمل المقـــاول في يونيـــو 2021 لمدة يفتـــرض أن ال تتجاوز 
18 شـــهًرا، ولقـــد رفعنـــا حينهـــا بشـــكل عاجل وبنـــاء على طلـــب األهالي 
طلـــب لوزارة االشـــغال، لتعديل خارطـــة العمل وفتح منافـــذ جديدة، تم 
علـــى إثرها توقيف العمل لثاثة أشـــهر، ثم تـــم الحصول على الموافقات 

واالعتمادات المالية، ليستأنف العمل قبل أسبوعين تقريًبا”.
وزاد بو هزاع “بشـــأن المنفذ الذي ســـوف يربط شـــارع ريا مع شـــارع 65 
)يربـــط شـــارع الديار وامـــواج بقالي(، جـــاٍر العمل على أخـــذ الموافقات 
وذلك لفصل األرض التي تعترض المشـــروع عن الشـــارع، بعد أن تم أخذ 
الموافقـــة مـــن المطـــور الخاص بهـــا، لفتح شـــارع ريا على شـــارع 38 من 

خالها”.
وتابع “ستسهم هذه التطويرات المهمة بتخفيف االزدحامات على شارع 
ريا، وبتسهيل الحركة على القاطنين والمقيمين في المنطقة بشكل كبير، 
وبانتظار تنفيذ المرحلة )ب( من المشروع، والمتوقع تنفيذها في -2023

.”2024

قرب اكتمال المرحلة األولى من شارع ريا

أعــادت مبــادرات خطــة التعافــي االقتصــادي االســتقرار إلــى ســوق 
العمــل، بعــد جائحــة ألقت بظاللهــا على مســارات التنميــة، مؤدية إلى 
ارتفــاع معــدالت البطالــة إلــى 7.7 % بواقــع 18976 باحث عــن العمل، 
وتراجع أعداد القوى العاملة الوطنية بلغت نســبتها )2- %( بين الربع 

األول من العام 2021 والربع األول من العام 2020.

فـــي  المبـــادرات  هـــذه  وســـاهمت 
خفـــض معـــدالت البطالـــة إلى 5.7 
عـــن  باحـــث   14824 بواقـــع   %
العمل، وتسجيل ارتفاع في أعداد 
بلغـــت  الوطنيـــة  العاملـــة  القـــوى 
نســـبته )4 %( فـــي الربع األول من 
العام الجاري مقارنـــة بالربع األول 

من العام 2021.
وتأتـــي هـــذه المبادرات منســـجمة 
مـــع الرؤيـــة االقتصاديـــة للبحرين 
2030 التـــي تطمـــح فـــي االنتقـــال 
القطـــاع  يتولـــى  اقتصـــاد  إلـــى 
تنميتـــه  عجلـــة  الرائـــد  الخـــاص 
الوســـطى  الطبقـــة  بشـــكل يوســـع 
من المواطنيـــن البحرينيين الذين 
ينعمون بمستويات معيشية عالية 
جـــراء زيـــادة معـــدالت اإلنتاجيـــة 

والوظائف ذات األجور العالية.
ســـوق  إصـــاح  مبـــادرة  وشـــكلت 
العـــام  فـــي  أطلقـــت  التـــي  العمـــل 
2003 نقطـــة التحـــول فـــي ســـوق 
أشـــارت  إذ  البحرينيـــة،  العمـــل 
الدراسة التي أعدت حينها إلى أن 
عدد العاطلين يبلغ 16 إلى 20 ألفا، 
مبينـــة أن نوعية معظـــم الوظائف 
التي يشغلها البحرينيون منخفضة 
األجـــور، ومســـتعرضة التحديـــات 
المســـتقبلية التي يمكن أن تواجه 
البحريـــن، والتي تتمثل في ازدياد 
الفجـــوة المحتملـــة بيـــن توقعـــات 
المتاحـــة،  والوظائـــف  العامليـــن 
مواجهتهـــا  طـــرق  إلـــى  وأشـــارت 
من خـــال تناول سياســـات العمل 
بأسلوب المبادرة وتطوير القدرات 

المؤسسية.

إعادة الهيكلة

وســـجلت ســـوق العمل البحرينية 
العـــام  مـــن  األول  الربـــع  خـــال 
الجاري ارتفاعا في أعداد العاملين 
البحرينيين بنســـبة 1.2 % مقارنة 
بالربع الرابع من العام 2021 ليصل 
إجمالـــي عددهـــم 147579 عاما، 
العـــام،  بالقطـــاع   49151 بواقـــع 

و98428 بالقطاع الخاص.
هيكلـــة  إعـــادة  جهـــود  وســـاهمت 
األجهـــزة الحكوميـــة فـــي خفـــض 
عدد العاملين في هذا القطاع منذ 
العـــام 2018، إذ كان يضـــم القطاع 
53707 موظفيـــن بحرينييـــن، في 

حين ســـجل القطـــاع خـــال العام 
بفـــارق  موظفـــا   49151 الجـــاري 
4556 موظفـــا، فـــي حيـــن ســـجل 
القطـــاع الخاص ارتفاًعا في أعداد 
تحـــت  المنضويـــن  المواطنيـــن 
مظلته خـــال الفتـــرة ذاتها، وذلك 
مـــن 93751 موظًفا في 2018 إلى 
98428 موظفا في الربع األول من 
العـــام 2022 بزيـــادة بلغـــت 4677 

موظفا.
وأما غير البحرينيين فقد ســـجلت 
ســـوق العمـــل ارتفاًعـــا فـــي أعـــداد 
 435443 بلـــغ  العامليـــن األجانـــب 
مـــن  بالربـــع األول  عامـــًا مقارنـــة 
العـــام 2021، إذ بلغ عـــدد العاملين 
غيـــر البحرينييـــن 423672 عامًا، 

بزيادة بلغت 11771 عامًا.

600 دينار

ســـجلت  األجـــور،  صعيـــد  وعلـــى 
ســـوق العمـــل زيـــادة في شـــريحة 
 600 الرواتـــب  ذوي  البحرينييـــن 
عددهـــم  بلـــغ  إذ  وأعلـــى،  دينـــار 
علـــى  موزعيـــن  موظًفـــا   68014
القطـــاع  فـــي  موظفـــا   35227
فـــي  موظًفـــا  و32787  الخـــاص، 
القطاع العـــام، وذلك مقارنة بالربع 
والبالـــغ   2021 العـــام  مـــن  األول 
بزيـــادة  62807 موظفـــا،  عددهـــم 

بلغت 5207 موظفين.
فيمـــا بلغـــت الزيـــادة في شـــريحة 
الموظفيـــن غيـــر البحرينيين ممن 
تبلـــغ رواتبهـــم 600 دينـــار وأكثـــر 
حوالي 941 موظًفا، بواقع 32481 
موظًفـــا فـــي الربـــع األول من العام 
الجاري، و31540 موظًفا في الربع 

األول من العام 2021.
توظيـــف  بجهـــود  يتعلـــق  وفيمـــا 
المواطنيـــن خـــال النصـــف األول 
من العام الجاري، بلغ إجمالي عدد 
المتوظفين فـــي النصف األول من 
مواطنـــا،   14321 الجـــاري  العـــام 
بينهم 3294 مواطًنا لم يســـبق لهم 
العمـــل بواقـــع 23 % مـــن عمليات 

التوظيف.
وتوزع الباحثون عن العمل حسب 
المؤهـــات والبالغ عددهم 14824 
باحًثـــا عن العمل، بينهم 76 % من 
اإلنـــاث، و24 % ذكوًرا، إلى 5127 
من حملة الشـــهادة الثانوية وأقل، 

و979 مـــن حملة الدبلـــوم، و8718 
من حاملـــي شـــهادة البكالوريوس 

وأعلى.

جهود التدريب

وفيما يتعلق بجهود التدريب، فقد 
بلغـــت حصيلـــة المســـتفيدين مـــن 

البرامـــج التدريبية خـــال النصف 
 5891 الجـــاري  لعـــام  مـــن  األول 
باحًثـــا عن عمـــل، مقارنـــًة بتدريب 

4772 بحرينًيـــا فـــي الفتـــرة ذاتهـــا 
من العام الماضي، مســـجلة معدل 

ارتفاع نسبته 23 %.
ويأتـــي ذلك إذ تهدف وزارة العمل 
بحرينـــي  ألـــف   20 توظيـــف  إلـــى 
وتدريب 10 آالف بحريني ســـنوًيا 
حتـــى العـــام 2024، وذلـــك ضمـــن 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، فيما 
تســـتعد الوزارة إلـــى إطاق حزمة 
مـــن البرامـــج والمشـــروعات قريبا 
تهـــدف لتطويـــر التدريـــب المهني 
العمـــل،  رأس  علـــى  والتدريـــب 
وإطـــاق مشـــروع حكومـــي لدعم 

الحرفيين والفنيين.

سوق العمل البحريني يتعافى.. و “الخاص” يمسك زمام المبادرة
8718 جامعيا على قوائم الباحثين عن عمل
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تقرير 

البطالة في عامين

أوًال: القطاع العام

% 7.7
2021

% 5.7
2022

 أعداد البحرينيين في القطاعين العام والخاص بين 2018 و2022

 53707
2018موظف

49151
2022موظف

ثانًيا: القطاع الخاص

93781
2018موظف

98428
2022موظف

الموظفون برواتب 600 دينار وأكثر

الزيادة في القوى العاملة خالل عام:

14824 باحثا عن عمل على قوائم العاطلين:

5745
بحريني

5127
ثانوية وأقل

8718
بكالوريوس وأعلى 

979
دبلوم

11771
أجنبي

32481
أجنبي

68014
بحريني
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3294 مواطنا 
مستجدا بسوق 

العمل خالل 
النصف األول من 

العام الجاري

4 % معدل ارتفاع 
القوى العاملة 
الوطنية العام 

الجاري

 11771 
أجنبيا جديدا دخل 

سوق العمل 
البحريني

القطاع العام يسجل 
انخفاضا بواقع 

4556 موظفا خالل 
4 سنوات

5207 مواطنين 
جدد بشريحة 

ذوي األجور 600 
دينار وأكثر مقابل 

941 أجنبيا

3 مشاريع طرق بتوبلي على خطة “األشغال” بكلفة تتجاوز 4 ماليين دينار
تطوير شامل لشارع 23 وإضافة مسار لالنعطاف إلى شارع 13

رصدت وزارة شؤون األشغال ميزاينية تتجاوز 4 ماليين دينار لثالثة مشاريع 
تطوير طرق بمنطقة توبلي.

واشـــتملت خطة وزارة األشـــغال على 
بتوبلـــي   23 شـــارع  تطويـــر  مشـــروع 
المرحلتيـــن الثانيـــة والثالثة من خال 
للمشـــاة  الجانبيـــة  األرصفـــة  توفيـــر 
ووضع القنوات األرضية الســـتخدامها 
إلـــى  مســـتقباً،  الخدمـــات  قبـــل  مـــن 
اإلنـــارة  مســـتوى  تحســـين  جانـــب 
وتوفير العامات المرورية واللوحات 

اإلرشادية الازمة.
وبينـــت الـــوزارة أنها انتهـــت من إعداد 
التصاميم التفصيلية للمشـــروع حيث 

يجري التنســـيق مع اإلدارات الخدمية 
األخرى لتنفيذ المشروع الذي يستغرق 
نحـــو 14 شـــهًرا ضمـــن الحزمـــة الثالثة 
خال األعوام من 2023 وحتى 2025.

مشـــروًعا  الـــوزارة  خطـــة  وتضمنـــت 
بإضافـــة مســـار لانعطـــاف يمينـــا مـــن 
شـــارع 23 إلى شـــارع 13 فـــي منطقة 
توبلي، حيث شـــملت أعمـــال التطوير 
علـــى عمل مســـار تباطـــؤ إضافي على 
وتوفيـــر   ،13 مـــع   23 شـــارع  تقاطـــع 
أرصفة جانبية للمشاة مع وضع قنوات 

أرضية الستخدامها من قبل الخدمات 
مستقباً، إضافة إلى تحسين مستوى 
اإلنـــارة وتوفيـــر العامـــات المروريـــة 

واللوحات اإلرشادية الازمة.
وأشـــارت الوزارة إلى أنه ســـيتم البدء 
فـــي العمل بعد االنتهـــاء من إجراءات 
اســـتام المواد مـــن الخـــازن المركزية 
التابعـــة لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء بعـــد 
اســـتثناء المشـــروع مـــن تغييـــر تكلفة 

المواد.
للمشـــروع  الكلفـــة اإلجماليـــة  وبلغـــت 
110 آالف دينـــار، حيـــث مـــن المؤمـــل 
أن يســـتغرق تنفيذ المشـــروع من قبل 
 3 فتـــرة  الوطنيـــة  الشـــركات  إحـــدى 

أشهر.

الطـــرق  مشـــاريع  خطـــة  وتضمنـــت 
بمنطقـــة توبلي مشـــروع إعادة رصف 
الطريـــق رقـــم 519 بمجمـــع 705 مـــن 
خـــال إعـــادة إنشـــاء الطـــرق وتوفير 
شـــبكة  ومـــد  الجانبيـــة،  األرصفـــة 
لتصريف مياه األمطار، وتوفير اإلنارة 
ووضـــع قنـــوات أرضيـــة الســـتخدامها 
مـــن قبل الخدمـــات ووضع اإلشـــارات 
التنظيميـــة  المروريـــة  والعامـــات 

والتحذيرية الازمة.
وأكـــدت الـــوزارة انتهاءهـــا مـــن إعداد 
التصاميم التفصيلية للمشروع، حيث 
يجري التنســـيق مع اإلدارات الخدمية 
األخرى لتنفيـــذه ضمن الحزمة الثالثة 

من مشاريع الوزارة.

سيدعلي المحافظة

إبراهيم النهام



رئيس االستثمار بأموال القاصرين يترشح بالمحرق

أكــد المترشــح النيابــي المتوقــع عــن الدائــرة الثالثــة بمحافظــة المحرق 
عبــد الكريــم العمــادي أن نجــاح العــرس االنتخابــي بمملكــة البحرين وما 
يحملــه مــن تبعات تحــت قبة البرلمــان يأتي من خالل االلتفــاف الوطني 
والتضامــن الشــعبي فــي المشــاركة االنتخابيــة ال ســيما عبــر االختيــار 

األمثل للمرشح سواء على الصعيد النيابي أو البلدي.

الناخـــب هـــو  وشـــدد علـــى أن وعـــي 
الرهـــان لتعزيـــز المكتســـبات الوطنية 
مـــن جانـــب، والمســـيرة الديمقراطيـــة 
فـــي مملكـــة البحريـــن من جانـــب آخر 
وبمـــا يتوافـــق مـــع المشـــروع التنموي 
الشـــامل لعاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة.
وأوضـــح العمـــادي أن المملكـــة اليـــوم 
تعـــي تمامـــا أهميـــة الشـــباب ودورهم 
الفاعـــل فـــي رفد المنجـــزات الوطنية، 
العديـــد  جنـــي  مـــن  مّكنهـــا  مـــا  وهـــو 
مـــن الثمـــرات الناجعـــة فـــي مختلـــف 
والعلميـــة  االجتماعيـــة  المجـــاالت 

والرياضيـــة  والثقافيـــة  والمعرفيـــة 
ليصبحـــوا  وغيرهـــا،  والصحيـــة 
ركيـــزة أساســـية فـــي مســـيرة التنمية 
واالزدهار، وهـــذه المنزلة تعطي داللة 

واضحة على االهتمام بقطاع الشباب، 
وتعكس مدى حرص الحكومة برئاسة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة بتمكينهم من تقلد 
المناصـــب القياديـــة المختلفـــة، حتـــى 
باتت المملكة أنموذًجا عالمًيا في هذا 
المجـــال، وهو ما تأطر جلًيا عبر القرار 
األخير بتشـــكيل لجنة تمكين الشباب 

في القطاعين العام والخاص.
ولفت العمـــادي إلى أن الخبرة العلمية 
والعملية تلعـــب دوًرا مهًما في اختيار 
ممثل الشعب وأنه ال يمكن االستغناء 
عن بيوت الخبرة من أصحاب الحكمة 

والحنكة.

وقـــال “يجـــب أن ُيبنـــى البرلمان وفق 
عالقـــة تكاملية متوازنة بين الشـــباب 

وأصحاب الخبرة من كال الجنسين”.
والتأهيـــل  الميدانيـــة  “الخبـــرة  وزاد 
العلمـــي عطًفـــا علـــى الســـيرة الذاتيـــة 
للمترشـــحين تمثـــل عامـــاًل مهًما، وفي 
الجانـــب اآلخـــر مدى إدراك المترشـــح 
لهموم المواطنين، ومدى قربه منهم”.

وأكـــد أن العلـــم والمعرفة بأساســـيات 
العمل البرلماني وفهم أدواته ال ســـيما 
تلمســـه  عـــن  يقـــل شـــأًنا  الرقابيـــة، ال 
المســـتمر الحتياجات المجتمع، فضاًل 
عن القوانيـــن والمقترحات التي تلبي 

تطلعاتهم ورغباتهم.
ُيذكـــر أن العمـــادي ناشـــط اجتماعـــي 

فـــي  الماجســـتير  شـــهادة  ويحمـــل 
المحاســـبة والتمويـــل ويعمـــل حالًيـــا 
إدارة  فـــي  االســـتثمار  قســـم  رئيـــس 
أمـــوال القاصريـــن وشـــريكا مؤسســـا 
لعدد مـــن الشـــركات التجاريـــة عالوة 
عن نشـــاطه في العديـــد من المجاالت 
جمعيـــة  ســـر  كأميـــن  االجتماعيـــة 
رئيـــس  المخـــدرات،  مـــن  التعافـــي 
فريـــق “نترك أثـــر” التطوعـــي، بجانب 
الخبـــرات العمليـــة التـــي يملكهـــا فـــي 
مجال الرقابة، إعداد الميزانيات، عمل 
الخطط االستراتيجية واالستثمارية، 
دراســـات تقييـــم األداء، وغيرهـــا مـــن 
خبرات مكتســـبة من خـــالل عمله في 

المجال الخاص والعام.

لخوض  المتوقعون  البلديون  المترشحون  من  عــدد  أكــد   
الــبــلــديــات  ــون  قــان 2022 أن  الــمــقــبــل  االنــتــخــابــي  الـــحـــراك 
مع  وينسجم  دقــيــق  وبشكل  منظم  التنفيذية  والــالئــحــة 

نشاط المجالس البلدية.
المحافظة  في  التاسعة  بالدائرة  البلدي  العضو  وأوضــح 
الــصــادر  البلديات  قــانــون  أن  القبيسي  عــبــدهللا  الشمالية 
دقيق  وبشكل  منظم  التنفيذية  والالئحة   2001 سنة  في 

وينسجم مع المجالس البلدية.
“من  القبيسي  المالحظ ومن سلبياته، أن يتكلم وقــال 

ــر الـــمـــســـؤول الـــــــقـــــــانـــــــون  ــ ــوزيـ ــ وكــــــأن الـ
ــر  ــاشـ ــبـ ــمـ عــلــى الــمــجــالــس الــبــلــديــة الـ

المجالس  األصـــل  وفــي 
البلدية المنتخبة دورها 
األجهزة  مراقبة  األساسي 
الــتــنــفــيــذيــة فــي 
األعــــــــــــمــــــــــــال 
والــمــصــروفــات 
والـــتـــعـــاون في 
بعض  حلحلة 
الـــمـــواضـــيـــع 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــــالـــــعـــــمـــــل 

البلدي”.
“أمــا عن  وزاد 
فهي  إيــجــابــيــاتــه 
كـــثـــيـــرة وتـــخـــدم 
أخذ  في  الطرفين 

القرارات”.

جلسة سنوية  

ــال  بــــــــــــدوره، قــ
ــمــتــرشــح  ال

المحرق  بمحافظة  الثالثة  ــرة  الــدائ عــن  المتوقع  الــبــلــدي 
أهم  من  هو  البلديات  قانون  أن  أعتقد  السيد”  عبدالقادر 
جميع  وتحقيق  والــعــدل  للمساواة  يهدف  كونه  القوانين 
األهداف البلدية ولكن ال يخفى على الجميع أن جميع أنواع 
القوانين البد أن يتم تعديل بعض بنودها بين فترة وأخرى 
واألنظمة  القوانين  تتواكب  أن  بقصد  وهذا شيء صحي؛ 
التي  المجتمع  واحتياجات  الحياة  تطورات  مع  والشروط 

تختلف وتتطور مع مرور الزمن”.
باقتراحات  الحالية تقدمت  المجالس  إلى أن بعض  ولفت 
لتعديل بعض من القوانين واألنظمة ولكن لم تتحقق هذه 

االقتراحات حتى تاريخ اليوم.
دراســة هذه  المقبلة  المجالس  واجــب  أن من  وشــدد على 
لتحقيقها  والسعي  إضافته  يمكن  ما  وإضافة  المقترحات 

في سبيل أن تكون التحركات أكثر قوة وتأثيرًا.
المجالس  واقترح عقد جلسة سنوية تجمع جميع أعضاء 
البلدية إضافة إلى أعضاء أمانة العاصمة لمناقشة ووضع 
بما  واللوائح  القوانين  في  البنود  تعديل  بغية  اقتراحات 

يتطلبه المجتمع وتطوراته بحيث من بعد ذلك يتم رفعها 
للجهات المختصة للنظر فيها.

 مكسب كبير 

من جانبها، أكدت المترشحة البلدية المتوقعة عن الدائرة 
الرابعة بمحافظة المحرق ليالي شهاب أن قانون البلديات 
شامالً  كان  وقد  الماضية،  المرحلة  لمتطلبات  مواكبًا  جاء 

لقطاع الخدمات.
عصري  لقانون  تطلعات  فأعتبرها  السلبيات  “أمــا  وقالت 
الخدمات،  مستوى  لرفع  المواطن  تطلعات  يلبي  حديث 
ومثال ذلك أن تكون هناك أولويات في المشروعات، وأن 
تكسبها  التي  ــرادات  ــ اإلي بحجم  البلدية  مصاريف  تكون 

البلدية في المنطقة ذاتها”.
أقوى  كونها  البلدية  المجالس  تقوية  إلى  “نحتاج  وتابعت 

سلطة لديها توصية والتوصية غير ملزمة”.
“بالنسبة للتشريع، فنحن بحاجة إلى تشريع يتيح  وزادت 

التنفيذي  الجهاز  وتــراقــب  تحاسب  أن  البلدية  للمجالس 
والوزارة، عالوة على ذلك، مساواة العضو البلدي مع الجهاز 

التنفيذي يقلص صالحيات العضو”.
فهو  العضو  اختصاص  يحدد  “القانون  شهاب  واختتمت 
يشارك ويقرر ويقترح وهذا بحد ذاته مكسب كبير وتفعيل 

لإلرادة الشعبية”.

مواكبة التغيرات   

إلى ذلك، أكد المترشح البلدي المتوقع عن الدائرة الرابعة 
يعد  البلديات  قانون  أن  الشيخ  الجنوبية علي  بالمحافظة 
في  ينظر  والــذي  البحرين  مملكة  في  القوانين  أهــم  أحــد 
البلدية بمختلف  المتعلقة بتقديم الخدمات  وضع األنظمة 

فروعها.
وقال الشيخ “نظرًا للمتغيرات الواردة مع تطورات الحياة 
بسن  الــتــغــيــرات  مــواكــبــة  يتطلب  المجتمع  واحــتــيــاجــات 
القوانين والتشريعات المختلفة بذلك والتي سنحرص على 
االهتمام بها في رؤيتنا المستقبلية لخدمة أهالي المنطقة”.

مترشحون بلديون عبر ^: لزيادة صالحيات المجالس البلدية

يعتـــزم معلـــم التربية الرياضية جهاد المؤمن الترشـــح برلمانيا 
عـــن الدائـــرة الرابعـــة بالمحافظـــة الشـــمالية فـــي االنتخابـــات 
المقبلة 2022 دعما للمشروع اإلصالحي لجاللة الملك المعظم 
ورغبة في خدمة الوطن والدفاع عن حقوق المواطنين. وقال 
المؤمن “النائب الحالي لم يرتق للمستوى المطلوب في الدفاع 
عن حقوق المواطنين فـــي المجلس المنصرم وقليل التواصل 

مع أهالي الدائرة”. 
يذكـــر أن المؤمـــن ترشـــح فـــي انتخابـــات 2018 وحصـــد 243 
صوتـــا. وتغطـــي الدائـــرة الرابعـــة بالمحافظـــة الشـــمالية جبلة 
حبشي، السهلة الشمالية، سلماباد ومدينة زايد ويمثلها النائب 
غـــازي آل رحمـــة الـــذي حصل علـــى 2456 صوتـــا باالنتخابات 

الماضية.
أمـــا عـــن العازمين للترشـــح فيهـــا بجانبه، فهم: شـــرف المزعل 

وعباس العمران، نايف حمود والئقة السلمان.

نال 243 صوتا باالنتخابات الماضية

معلم رياضة يكرر ترشحه بالسهلة: 
سأدافع عن حقوقكم

عبدالكريم العمادي 

أبدت ندى المنصوري رغبتها بالترشح وخوض غمار االنتخابات 
النيابيـــة المقبلـــة 2022، في الدائـــرة الرابعـــة بمحافظة المحرق 
لخدمـــة الوطـــن والمواطنيـــن. وقالـــت المنصـــوري “األهـــداف 

كبيرة، والتحديات جمة، لذا سأسعى لتسخير قدراتي 
وخبراتـــي لخدمة الوطن الغالي من خالل المجلس 

النيابي”.
واعتبـــرت أن ملـــف التعليـــم هـــو الغائـــب الحاضر 
عـــن أغلـــب البرامـــج االنتخابية اليـــوم؛ كونها ترى 
بأنـــه األهـــم للمحافظة علـــى المكتســـبات الوطنية 

البحرينيـــة، وتعزيـــز الوعـــي لـــدى األجيـــال 
وذكـــرت  المســـتقبل.  وبنـــاء  القادمـــة 

المنصـــوري “التعليـــم ســـيكون قضيتي 
األولـــى، فالعلـــم والعمل هـــو مفتاح 
نجاح األمم، وأن موائمة مخرجات 
التعليـــم مـــع ســـوق العمـــل يقضـــي 

على مشكلة البطالة”.
وزادت” شـــهدنا مؤخـــًرا تحديـــات 

اقتصاديـــة واجتماعيـــة مرت بهـــا بالدنا، والبحرينيـــون قادرون 
علـــى حلحلـــة جميـــع الملفات علـــى المـــدى القصيـــر، ولكن همي 
األكبر هو المستقبل، فتطوير برامج التعليم اليوم ال يقل أهمية 
عـــن مواضيـــع مهمة أخـــرى مثل الملـــف االقتصـــادي”. وأضافت 
“نحـــن مطالبـــون اليوم بإدخـــال مواد جديدة لمنظومـــة التعليم، 
األخـــالق،  الـــذكاء االصطناعـــي،  البرمجـــة،  مـــواد  مثـــل 
الهوية، البيئة والتنمية المســـتدامة”. وتابعت “بما أن 
العلم بالصغر كالنقـــش بالحجر، فإن تحديات الغد 
يجـــب أن يبدأ البناء لهـــا اليوم، كما أننا مطالبون 

بتطوير المنظومة القائمة عموما”.
البحرينـــي  الشـــعب  عمـــوم  “ادعـــو  واختتمـــت 
النيابيـــة  االنتخابـــات  فـــي  بكثافـــة  المشـــاركة 
المقبلة، واختيار من يمثلهم، تلبية للواجب 
الوطنـــي ودعوة جاللة الملك المعظم 
التي جسدها ميثاق العمل الوطني”.

يذكـــر أن الدائـــرة الرابعـــة بمحافظـــة 
المحرق تغطي حالة بوماهر، ســـاحل 
الغـــوص و ســـوق المحـــرق و يمثلهـــا 

النائب عيسى الكوهجي.

ملف التعليم “الغائب الحاضر” عن أغلب البرامج االنتخابية

المنصوري مرشحة الحالة: إلضافة مادة األخالق بالمناهج

ندى المنصوري

local@albiladpress.com5070 الخميس 1 سبتمبر 2022 - 5 صفر 1444 - العدد 08

 ليالي شهاب: 
لتقوية دور 

المجالس البلدية

علي الشيخ: مواكبة 
التغيرات بسن قوانين 

تخدم األهالي

 محمد القبيسي: 
دور المجالس 

البلدية مراقبة 
األجهزة التنفيذية

 عبدالقادر السيد: 
مجالس اقترحت 
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البلديات ولم تعدل
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منال الشيخ

جهاد المؤمن

منال الشيخ

منال الشيخ

أكدوا أهمية تعزيز الرقابة على الجهاز التنفيذي

يجب أن يبنى البرلمان وفق عالقة تكاملية متوازنة بين الشباب وأصحاب الخبرة
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Vacancies Available
AL WISAM SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17699595 or Ammar.Ashraf@awis.edu.bh 

ALFOUZ CONTRACTING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 17774477 or MAJED@FAWAZALZAYANI.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 

High Atlantic Ocean Laundry 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37771035 or farsanabahrain@gmail.com 

LAKESHORE CONTRACTING COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17310199 or lakeshorebahrain@gmail.com 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN (ARCHITECTURAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17822666 or fp1@ghe.com.bh 

TEA WORLD DRAME CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39655383 or HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

Ziad decoration W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL

 suitably qualified applicants can contact

 17002099 or info@ziaddecoration.com 

COLIN STAR ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36254677 or RASHELAHMEDSABBIR149@GMAIL.COM 

F & M GLOBAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33533532 or ALSISMOATAZ@GMAIL.COM 

TEA WORLD DRAME CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39655383 or HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ALMITHAQ CARS ELECTRICITY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39317663 or FAISAL.ALHAMAD@ME.COM 

CREPELE CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17000585 or hrsupport@alshammarygroup.com 

CAPITAL  school wll 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17382777 or MOHAMED.AZIZ@ALSAFARGROUP.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 

Golden sambus 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39283888 or MASHAELECTRICAL@GMAIL.COM 

AVY JACOB MACHINERY INSTALLATION AND MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39203191 or AVYJACOB71@GMAIL.COM 

HASSAN EBRAHIM BUKAMAL & SONS COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17244665 or HRD@BUKAMAL.COM 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com 

THOUG AL BAHRAIN MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39429119 

 F & M GLOBAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33533532 or ALSISMOATAZ@GMAIL.COM

SOL SALON MEN 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 37373377 or EMAN_KOOHEJI@HOTMAIL.COM 

SHANGLA SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33037019 or MR2037645@GMAIL.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

CONTRATECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17554430 or INFO@CONTRATECH-BH.COM 

HASSAN EBRAHIM BUKAMAL CO. 

has a vacancy for the occupation of

 WATCHMAN / GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17244665 or HRD@BUKAMAL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH   

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
 فيكتوريا كونتراكتورس شركة تضامن بحرينية

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  / السيدة زهير رمضان عوض حسن علي باعتباره المصفي  السيد 
لشركة فيكتوريا كونتراكتورس شركة تضامن بحرينية والمسجلة بموجب القيد 
رقم 141311 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501

تاريخ :23/6/2022
) CR2021- 154319( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ فاطمه عبدالرحمن يوسف سعيد عيد بتحويل المحل التجاري 
اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  فرج  شداد  محمد  فاطمه  السيد/  إلى  التالي: 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 148587-1

االسم التجاري : كرك 1990

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة حنيف العقارية وخدمات األعمال ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 123641-1

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة حنيف 
العقارية وخدمات األعمال ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 1-123641 ، بطلب تصفية 

MDHANIF ABDUR RAHAMAN الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة
ABDURRAHAMAN مصفيا للشركة. عنوان المصفي:

MDHANIF ABDUR RAHAMAN ABDURRAHAMAN
 34082035 )973 +(

SHEMULPM@GMAIL.COM 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
)شركة المستقبل للدعاية واإلعالن والترجمة) شركة تضامن((

وتحويل قيدها إلى مؤسسة فردية

 / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
)هيام السيدجالل باقر علي مهدي( باعتباره المصفي القانوني لشركة )شركة المستقبل 
للدعاية واإلعالن والترجمة )شركة تضامن(( ، والمسجلة بموجب القيد رقم )54955(، 
طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية إختيارية شطبها من السجل التجاري، 
لسنة   21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  ذلك  و 
القادر  عبد  حاتم  الدين  عماد  )فارس  بإسم  فردية  مؤسسة  إلى  قيدها  وتحويل   ،2001

حاتم الكوهجي( .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية زد اتش 360 للمقاوالت 
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة زد اتش 360 للمقاوالت 
والمسجلة  غانم  محمد  جعفر  محمد  زهره  للسيد/السيدة  والمملوكة 
بموجب القيد رقم 153715 - 1 ، بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية 
 1000 وقدره  برأسمال  محدوده  مسؤولية  ذات  شركة  إلى  المذكور 
المحل  والتزامات  وموجودات  أصول  بكافة  وذلك  بحريني،  دينار 

التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )94751( لسنة 2022 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة مؤسسة فاس للمقاوالت االنشائية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  مكي حسن  ماجد  السيد مصطفى   / السيد 
المسجلة كشركة شركة تضامن بحرينية  االنشائية،  للمقاوالت  مؤسسة فاس 
بموجب القيد رقم 11433، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات  اختيارية و شطبها من السجل 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

  CR2022-123703   إعالن رقم
معاملة مشتركة - 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 : بدره علي خلف خلف

االسم التجاري الحالي : مقاوالت قرطبة
االسم التجاري الجديد : مغسلة اسكاي ستي

قيد رقم : 151648 – 1

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

)CR2022 124937-( 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 : محمد عبدهللا حسين مرهون

االسم التجاري الحالي : حلويات نور الجنان
االسم التجاري الجديد : برادات نور الجنان

قيد رقم : 27592-5

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
السياحة إدارة التسجيل

)CR2022- 112956( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه 
اسم التاجر : فاطمه عيسى حسن محمد مرزوق

االسم التجاري الحالي : سويت كورن للمواد الغذأيية
االسم التجاري الجديد : ميديا الين الكترونكس

قيد رقم : 3-117819 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بست وود لتجارة الفحم ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بست  لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  العشار  عبدهللا  احمد  خالد   / السيد 
طالبا   ،  130034 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   ، ذ.م.م  الفحم  لتجارة  وود 
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصف ية (اختيارية) وشطبها من السجل 
بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك   . التجاري، 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   31 - 8 - 2022
CR2022-126036 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  بتحويل  احمد سلطان  السيدة جعفر يوسف   / السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيد/ السيدة عبدالرضا يوسف احمد سلطان

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

رقم القيد : 2 – 35760
االسم التجاري : حلويات وفالفل الوتر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2022-125661 ( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن حسين عباس عبدهللا حسن محمد بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي : إلى السيدة ساره عبدهللا علي حسين

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 – 112734
االسم التجاري : الخط االخضر للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(
وتحويله إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اس  كريسلدا  السيدة  والمملوكة  الغذائية  للمواد  ساعة  اخر  المسماة  الفردية  المؤسسة 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  282015 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  الكسون  موسيس 
ذات مسئولية  إلى )شركة  13   وتحويله   -  5 المذكورة    للفروع  الفردية(  )المؤسسة 
التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   5000 وقدره  برأسمال  محدودة( 
مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  وموجودات  أصول  من  جزء  عن  الفردية(  )المؤسسة 

للشركاء التالية أسماؤهم:
كريسلدا اس موسيس الكسون بنسبة 10 %

MAHMUDUR RAHMAN EKHLAS UDDIN بنسبة 5 %
شركة ناصر الدين القابضة ذ.م. م بنسبة 85%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مركز أعمال أنور ومحمود ذ.م.م

إليها شركة مركز  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم  تعلن إدارة 
أعمال أنور ومحمود ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 145843 - 1 طالبين تغيير االسم 

التجاري
للفرع رقم 1 من:

مركز أعمال أنور ومحمود ذ.م.م
ANWAR AND MAHMOOD BUSINESS HUB W.L.L 

الى: مركز محمود السماك لألعمال التجارية ذ.م.م
MAHMOOD AL SAMMAK COMMERCIAL BUSINESS CENTER W.L.L 
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

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

تاريخ :31-8-2022
) CR2022- 126270( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة علي محمد علي محمد عيسى الحمر بتحويل 
محمد  علي  محمد  السيدة حسين  السيد/  إلى  التالي:  التجاري  المحل 

عيسى الحمر
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري : الحمر للسفر والسياحة

قيد رقم : 1-119374

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري 
 )CR2022- 125830( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : منصور عثمان جندروت عثمان

االسم التجاري الحالي : موكو للعالقات العامة
االســـــم التجـــاري الجديد : موكو للسياحة والعالقات العامة

قيد رقم : 87943-1

القيد   122847  -  التاريخ   30 / 8 / 2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   122016   لسنة 2022
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أورو ماناجيمنت ذ.م. م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
إليها السادة اصحاب شركة أورو ماناجيمنت ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيد رقم 122847 ، طالبين تغيير االسم التجاري
من: أورو ماناجيمنت ذ.م.م

الى: مطعم الطائر الراهب ذ.م. م
فعلى كل من لديه اعتراض التقد م باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال 

ل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

الخميس 1 سبتمبر 2022 - 5 صفر 1444 - العدد 105070
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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 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com 

TECON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39474476 or ALAMEEN.2010@HOTMAIL.COM 

Markwell International W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36312661 or markwellbh@live.com 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

 MAINTENANCE CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 17296699 or ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

HASAN ABDULRAHMAN KHALAF BURESHAID 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36663852 or zakar12188@gmail.com 

ARAD  TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17785250 or info@aradgroup.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13691113 or YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

UNITED ELECTRONICS COMPANY - EXTRA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37736766 or QASABY.A@EXTRA.COM 

Habara Hotel And Restaurant Toursim Management W.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 39309999 or GREATSANDDUNE@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17554430 or INFO@CONTRATECH-BH.COM 

ALGHURMI TAMEES BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 35110240 or MF.VIPP@GMAIL.COM 

Demyat Gate Phone Accessories 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33178337 or WED-1980@HOTMAIL.COM 

Master Line Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 39777467 or MR.ALASWAD@GMAIL.COM 

Asraar Alwurood Gents Hairdrssing Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 36666053 or ALIALTHWADI40@GMAIL.COM 

GLASS MART ALUMINUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17826260 or FTHEWHAT@HOTMAIL.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17255163 or ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17255163 or ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

RADEEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 33224456 or A_MOODEE@HOTMAIL.COM 

TEXSIM TRADING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39050093 or SHAMEERKCMAZYONRIFFA@GMAIL.COM 

Bahrain Public Transport Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(PUBLIC TRANSPORT)
 suitably qualified applicants can contact
 36666039 or adeel.hameed@al-aali.com 

THE ORANGERY 
has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17725000 or MBUSANDAL@THEPALACE.COM.BH 

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

 suitably qualified applicants can contact
 36941411 or hassan-al-jowder@hotmail.com 

ABBAS ALSHAIKH SONS TRADING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36558585 or ALSHAIKH3@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ZAKI MAHJOOB MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33757529 or WADZAKI741@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Acacia Palace contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39841345 or acaciapalace97@gmail.com 

UCO STEEL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17730208 or M_ALMUSALLAM@HOTMAIL.COM 

Pine tree valet park 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39896062 or PINETREEVALET@GMAIL.COM 

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

 MASON(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 38311663 or admin01@kameshki.com 

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

 HEAVY DRIVER
 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 

MCDONALDS
 has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHOR.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 

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 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

DAR ALSALAM COMMISSION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17281141 or keyann67@gmail.com 

ABDULAZIZ MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36619159 or KADARCONTRACTINGSPC786@GMAIL.COM 

Ayedh alkaabi for Aluminium and Iron 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17874189 or ALKABIWORKS@GMAIL.COM 

Healthy Calorie Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33358885 or info@harvard.com.bh 

GRATIA ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 OPERATOR (PRINTING MACHINE)

 suitably qualified applicants can contact
 17293402 or accounts@gratiaad.com 

TAK MAK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17001640 or info@SSS.BH 

ALYAQOOT ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33308686 or alyaqootabayat33@gmail.com 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

The white room cafe 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39331155 or BIKO.BAHRAIN@GMAIL.COM 

WORLD SHADING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17644170 or bills.worldshading@GMAIL.COM 

Hamburzaini sandwiches 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33077711 or HANIMADAN@ICLOUD.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 

Red Line Scrap 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33558987 or MANSOORDHAIF72@GMAIL.COM 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 17712303 or CORP@DADABAI.COM 

Diamond shine laundry 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33265898 or DAWOODRAO111@GMAIL.COM 

Naseem Al Aqsa Contracting co. partnership 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17340719 or STOPLEAK@BATELCO.COM.BH 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17346157 or jac.servicesbh@gmail.com 

DWILMY FOR FRESH FISH Co. Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33739999 or MASOMA1976BH@HOTMAIL.COM 

GULSHAN NISA UMMAT RASOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33007451 or PARAGONCITY88@GMAIL.COM 

APACK PLASTIC MANUFACTURING & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36155121 or A.PACK2012@GMAIL.COM 

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

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

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

 CUTTER/SETTER(MOSAIC)
 suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

ANN CLOSETS GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact
 39332647 or ALNAADA369@GMAIL.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 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.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 

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

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.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 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Golden Marine Services Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34026667 or AHMADOOO315@GMAIL.COM 

Makerz Artistic Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33282848 or SAAD-HANNA@HOTMAIL.COM 

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

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17255130 or BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM 

NEW HALAHAL STAR MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36005070 or NEWHALAHALSTARMARKET@GMAIL.COM 

CAFETERIA FLAFEL FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17000342 or INFO@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

MUHAMMAD ZUBAIR FOR OTHER INFORMATION SERVICE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35475437 or MUHMMADZUBIR844@GMAIL.COM 

POSITIVE CIRCLE CONSULTANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 33337838 or GABDULLAH@SECORP-BH.COM 

NESMA INTERNATIONAL WATER & ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SITE INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 39888163 

CORE TECH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contact
 16675937 or info@coretechbahrain.com 

ABU MAZEN RESTAURANTAND CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 36006634 or ABOASEE38@ICLOUD.COM

AL WALEEMA CORNER RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17003999 or RUKNALWALEEMA@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66636661 or mitcontractingbh@gmail.com 

AL-BINDAIRA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com 

SUPER GOURMET BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17001720 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

KNOWLEDGE CONVOYS LIMITED BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39888163 

SHAMSIYA CONSULTATION AND DEBT COLLECTION AGENCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36648602 or EBRAHIMSAEEDADAM67@GMAIL.COM

X LAB RESEARCH CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33192070 or TURKI.N.ALSADOON@GMAIL.COM 

X LAB RESEARCH CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 33192070 or TURKI.N.ALSADOON@GMAIL.COM 

MIRZA WAQAS BAIG CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTALLATION AND MAINTENANCE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33655058 or MIRZAW377@GMAIL.COM 

GOOGJII AUTO PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33220061 or UKUNJUPANIKEN@GMAIL.COM 

FIRE FLY SERVICES BAHRAINI PARRNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17870023 or LEADCUBE.BH@GMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

SAEED AHMAD TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38354639 or MUHAMMADSAEED.BH.PK@GMAIL.COM 

ALAMJAD GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39111155 or ALRAFEEQ.HR@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com 

RAED MAHMOOD ALMARDI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17291331 or EVITADIAZ84@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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 

TALAL MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34369200 or TALALMARKET.BAH@TALALGROUPINTL.COM 

WK MARVEL ALUMINIUM WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33864416 or WAZIRMK21@GMAIL.COM 

ABDULLATEEF KHALID ALAUJAN FOOD STUFF EST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17223527 or layla@alaujan.com.bh 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17777703 or ALMANAREST@GMAIL.COM 

IQBAL MOHAMMED TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33841717 or hajiashfaq@live.com 

GARAGE MONACO 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(METAL SPRAYER)
 suitably qualified applicants can contact
 17673116 or al-abdulaziz@hotmail.com 

ALTASAHUL AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39456612 or IFATEEE@GMAIL.COM 

MANAHIL LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39800028 or MADAN2009@HOTMAIL.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 

AL GHRAIFAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17729204 or JALIL.FARHAN@GMAIL.COM 

SUWAIKET RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17225137 or JMSHETTY11@HOTMAIL.COM 

WADI ALMELOK GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 33982567 or JSARHAN123@GMAIL.COM 

AL KHAWAJA CONSTRUCTION CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 39609771 or KHAWAJAK@BATELCO.COM.BH 

TAWAKAL GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33152204 or AMEER.ISMAIL@GMAIL.COM 

Peno Technologiy 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39841310 or ZUHAIR_MAJEED@HOTMAIL.COM 

NAZAR AUTO SERVICES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17343976 or KMKBRN@GMAIL.COM 

BUSHRA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39457163 or HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM 

FIVE STARS FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39894173 or MONA.ISA77@YAHOO.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 36764543 or CORP@DADABAI.COM 

AL ARYANI TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALES ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 17740700 or BASEL@ARYANI.NET 

FRAIFUKH BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39470400 or MOHAMMED.SITRAWI@GMAIL.COM 

Dar Aldallal Abayat 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33900941 or ALAMEERDALAL@GMAIL.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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 

ABU MAHMOOD ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39248626 or YONESABDULKARIMALI@GMAIL.COM 

NAYEM BOUTIQUE & TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39944226 or SABEEHA@BATELCO.COM.BH 

AL KASA BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36003096 or BUMAJED777@HOTMAIL.COM 

NATIONAL READYMIX CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36055858 or HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

ALFALAH COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39654328 or ISAAL7AMAR93@HOTMAIL.COM 

ALSAAD MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE)
 suitably qualified applicants can contact

 39665651 or ALSADDMARKET@HOTMAIL.COM 

AUTO FIT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17675072 or ameera.malalla@gmail.com 

Alesaar Boutique 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33337054 or NOOOOR300@WINDOWSLIVE.COM 

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

ALZAIN KELLA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33918339 or kns808@Gmail.com 

HAIFA AUTO ELECTRICAL & SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36338066 or JAMAL.AHMED.CO@GMAIL.COM 

SEASON INTERNATIONAL TRADING AND INDUSTRIES COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17705313 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TURNER
 suitably qualified applicants can contact
 17467477 or amin.hameed@unirol.com 

AL-MUNTASIR BUILDING CONSTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17324494 or MUNTASIRCON@YAHOO.COM 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 39605503 or princealmakeena@gmail.com 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

ABDULLATIF ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33378673 or HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33445560 or aamirbh@gmail.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 33878720 or CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17230808 or muazzams3@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Rapid Source Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 35112264 or mehrajmistry@gmail.com 

AL FORAT ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39844374 or alawij@hotmail.com 

IN & OUT SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33461698 or KHALID@KBHGROUP.COM 
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“العربية للمسرح” تدعم مهرجان القاهرة التجريبي

من المسلسالت الجديرة 
بالمشاهدة مسلسل الجريمة 

“Godfather of Harlem” المتوافر 
على ديزني بلس، يحكي قصة 

رئيس عصابة يخرج من السجن 
بعد سنوات طويلة، ليجد الحي 
الذي كان يحكمه في حالة من 

الفوضى، وتحت سيطرة عصابات 
أخرى، فماذا سيحدث؟

tariq_albahhar

بروتوكول تعاون  «
جديد تم االتفاق 
عليه بين الهيئة 
العربية للمسرح 

وإدارة مهرجان 
القاهرة الدولي 

للمسرح التجريبي 
“الدورة 29” لدعم 

المهرجان الذي 
ينظم من 1 إلى 

8 سبتمبر 2022، 
انطالقًا من تالقي 

اإلرادات والقناعات 
والعمل المشترك 

لتشكيل رأي 
عام مستنير من 

خالل المسرح، 
وإدراكًا بأن الفن لغة إنسانية. ويأتي البروتوكول استمراراً للتعاون مع 

هذا المهرجان المهم، حيث شهد المهرجان وقوف الهيئة إلى جانبه عند 
عودته بعد التوقف من 2011 إلى 2016، من خالل دعم متعدد الوجوه 

لفعاليات شهدها المهرجان، حيث دعمت الهيئة تنظيم 5 ورش في العام 
2018، و4 ورش بالعام 2019، كما تم في العام 2019 توقيع اتفاقية إصدار 
“خزانة ذاكرة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي” ضمن إصدارات 
الهيئة العربية للمسرح. األمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل 

عبدالله قال في هذا الصدد، إن الهيئة العربية للمسرح والتي تعمل 
بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 

وهو الحريص على الدعم والتعاون والشراكة مع الفعل الثقافي 
والمسرحي في مصر، ترى أن دعم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 

التجريبي مهم لناحية التنوع المعرفي.

ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي

دائرة الثقافة في الشارقة تعلن عن برنامجها السنوي
أعلنـــت دائـــرة الثقافة في الشـــارقة عـــن برنامجها 
الســـنوي الخاص بالمهرجانات والملتقيات الدائمة، 
والـــذي ينطلـــق في ســـبتمبر المقبل ويســـتمر حتى 

يونيو 2023. 
وقـــال رئيـــس الدائرة عبـــدهللا العويـــس: إن الدور 
الثقافـــي الذي تضطلع بـــه الشـــارقة جعلها حاضنة 
للمبدعين وإبداعاتهم ونتاجاتهم األدبية والفكرية 
عبـــر اســـتضافتهم فـــي المهرجانـــات التـــي تنظمها 
حاكـــم  األعلـــى  المجلـــس  عضـــو  برعايـــة  الدائـــرة 
الشـــارقة صاحب الســـمو الشيخ ســـلطان بن محمد 
القاسمي، ما يؤكد أهمية هذه األنشطة والفعاليات 

ودورها في تفعيل الساحة الثقافية.
وُيســـتَهل الموســـم الجديـــد فـــي ســـبتمبر المقبـــل 
بفعاليـــات مـــن ضمنهـــا ملتقى الشـــارقة للســـرد في 
دورتـــه الــــ18 الـــذي ينظم فـــي القاهـــرة، إلى جانب 
دورتـــه  فـــي  الثقافـــي  للتكريـــم  الشـــارقة  ملتقـــى 
العاشـــرة وتســـتضيفه العاصمـــة المغربيـــة الربـــاط، 
إضافـــة إلى مهرجـــان كلباء للمســـرحيات القصيرة 

في دورته التاسعة وتستضيفه مدينة كلباء.
ويحتضـــن أكتوبـــر العديـــد مـــن الفعاليـــات أبرزهـــا 
ملتقـــى الشـــارقة للخـــط العربي فـــي دورتـــه الـ10، 

ومهرجان المفرق للشعر العربي في األردن.

وســـيكون نوفمبر حافالً بالفعاليات لدائرة الثقافة، 
أبرزهـــا احتفـــاالت اليـــوم الوطنـــي 51 لإلمـــارات، 
ومهرجان األقصر للشعر العربي، ومهرجان مراكش 

للشعر العربي.
الســـودانية  العاصمـــة  تســـتضيف  ديســـمبر  وفـــي 
الخرطـــوم مهرجـــان الشـــعر العربـــي، وفـــي تونس 
ســـيكون مهرجـــان بيـــت الشـــعر العربـــي بالقيروان 
حاضـــرا أمـــام مثقفـــي تونـــس، تلـــي ذلـــك جائـــزة 
الشـــارقة للنقـــد التشـــكيلي، بينمـــا تنظـــم احتفالية 
الشـــعر  بيـــت  فـــي  العربيـــة  للغـــة  العالمـــي  اليـــوم 
بالشـــارقة، ومهرجان الشـــارقة للمســـرح الكشـــفي، 
إضافة إلى موعد مع مهرجان الشـــارقة الصحراوي 

بمنطقة الكهيف.

ويســـتَهل العـــام الجديد 2023 فـــي يناير بمهرجان 
الشـــارقة للشـــعر العربي في دورته الــــ20 في قصر 
ملتقـــى  يليـــه  ثـــم  وكلبـــاء،  وخورفـــكان  الثقافـــة 
الشـــارقة للتكريـــم الثقافـــي فـــي دورتـــه الــــ11 في 
تونس، وتنظم القوافل الثقافية في مدينة شيص، 

ثم مهرجان خورفكان المسرحي
وفي فبراير في يســـتضيف قصر الثقافة بالشارقة 
الشـــارقة  مهرجـــان  وكلبـــاء،  وخورفـــكان  والذيـــد 
للشـــعر النبطـــي فـــي دورتـــه الــــ17، يليـــه مهرجـــان 
كلباء الثقافي، ويســـتضيف بيت الشعر بموريتانيا 
مهرجان نواكشـــوط للشعر العربي، بينما يستضيف 
الشـــارقة  مهرجـــان  الشـــارقة  فـــي  الثقافـــة  قصـــر 

للمسرح الخليجي في نسخته الرابعة.

مهرجانات وملتقيات وفعاليات منوعة

أحمد بورحيمة يسلم هال بنت محمد آل خليفة دعوة المشاركة      
في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي

الحرز: ”سأختار الطب للدراسة والعمل... والَخْبز مجرد هواية“
كان  الفرن  في  كعكة  وضعت  مــرة  أول 
كعك  كانت  وقــد  ســنــوات،  تسع  عمرها 
شـــوكـــوالتـــة كــالــتــي تــصــنــعــهــا األمــهــات 
بحب كبير. زهراء الحرز طالبة طب في 
حيوات  إنقاذ  تهوى  األخــيــرة،  سنواتها 
الناس أما حياتها فهي تنقذها عن طريق 
الحلويات  صنع  فــي  تتفنن  فهي  الــطــبــخ، 
والمخبوزات. كان لـ”مسافات البالد” حوار 

خفيف حول الطبخ والطب: 

 
 برأيك كطاهية هل يتفوق 
في  الناس  على  الرجال 

الطبخ؟

بين  ــًا  فــرق أرى  ال   
الــجــنــســيــن في 
الــــــــطــــــــبــــــــخ، 
فـــهـــو مـــهـــارة 
يــــــطــــــورهــــــا 
الــــــــشــــــــخــــــــص 
نــفــســه بــالــمــمــارســة 
ــالع.  والــقــراءة واالطـ
لـــكـــل شـــخـــص لــمــســتــه 
الـــــخـــــاصـــــة وأســــلــــوبــــه 
ــاص الــــــــذي يــعــكــس  ــ ــخـ ــ الـ
ذوقه الشخصي وتفكيره 

وألوانه المفضلة. 
ما  فقط،  المخبوزات  في  تخصصِتي     
لذي وجدِته فيه دون غيره من المجاالت؟ 
في  أساسية  ليست وجبة  الحلويات 
حين  لكننا  يــوم  كــل  نأكلها  ال  يومنا، 
أو خــبــزًا  ــدة  نــقــرر شـــراء كعكة واحــ
الوقت  نمتلك  أننا  بــد  ال  المنزل  فــي 
مع  مشاركتها  وربما  بها،  لالستمتاع 
مــن نــحــب مــع كـــوب قــهــوة وصــديــق 
مقّرب. مجال الحلويات والمخبوزات 
وال  صخب  ال  وجميل،  هــادئ  مجال 

توتر، و ال أحب إال أجواء كهذه.
   هل الطبخ اليوم يتفوق عن الطب من 

الناحية المادية والمعنوية؟ 
لسُت متأكدة حيث إنني لم أدخل أيًا 

من المجالين كموظفة.
مــاذا  والــطــب  الخبز  بين  ــرِتــي  ــّيِ ُخ لــو      

ستختارين؟ 
ــى لــلــدراســة  ــ الــطــب، فــاألولــويــة األول
والعمل ثم الهوايات، والخبز بالنسبة 
لي هواية وال أرى نفسي موظفًة في 

هذا المجال.
 هل يمكن أن يكون لإلنسان  «

شغفان مختلفان؟ وكيف يوازن 
بينهما؟ 

لَِم ال؟ دراسة الطب شغف وحب وأرى 
الطبخ  أما  الوظيفي.  مستقبلي  فيها 
والخبز هوايتي والمتنفس وهو الذي 

من  لالستمتاع  الــوقــت  فــيــه  أقــضــي 
دون قيود وال التزامات. 

وسائل  هــنــاك  يكن  لــم  لــو     
تواصل اجتماعي، كيف ستقومين بإيصال 

شغفِك وحبِك في الطبخ؟

 قبل أن أفتح صفحتي للعامة، دائمًا 
والطعام  المطبخ  عن  كثيرًا  اتحدث 
والـــكـــعـــك ومـــــدى أهــمــيــة مــعــرفــتــنــا 
ــنـــي أوصــلــت  بـــهـــوايـــاتـــنـــا، وأظـــــن أنـ
وبعضهم  وشــغــفــي،  حبي  للكثيرين 
الطبخ  أن  واكتشف  بالعدوى  أصيب 

هوايته أيضًا. 
في  التدريب  تجربة  عــن  قلياًل  أخبرينا    

دبي؟ 

قدمت  “تجربة”  منصة  مع  بالتعاون 

ورشة تعليمية بعنوان “خبز البريوش 
ــــت مــــن أفــضــل  ــان الـــكـــالســـيـــكـــي” وكــ
التجارب، فريدة من نوعها وحظيت 
بإقبال ممتاز من جميع إمارات دولة 

اإلمارات الشقيقة. 
أن يصنف  ــه يجب  إن يــقــول  هــنــاك مــن    
الطبخ من ضمن العالجات النفسية فهو 
ما  السلبية...  والطاقة  التوتر  يخفف من 

رأيك بذلك؟

لحياتنا  الــســريــعــة  الــطــبــيــعــة  بــرأيــي 
كثيرة.  أشياء  فقد  إلى  تقودنا  اليوم 
نحاول القيام باألشياء في أقل وقت 
ممكن لتوفير الوقت اإلضافي للقيام 
يــصــارع  مــنــا  الكثير  أخــــرى.  بــأشــيــاء 
لــيــكــون عــلــى هـــذا الــمــركــب الــســريــع. 

ومحترقين  األوقات  أغلب  متوترين 
الضغوطات  االبتعاد عن تلك  أحيانًا. 
لمرة واحدة، لفعل شيء نحبه ببطء، 
أخــرى هو  أي هواية  أو  ســواء طبخ 
المخرج من التوتر والضغط النفسي. 
هوايتنا  ممارستنا  أثــنــاء  نشعر  قــد 
قد  وأننا  االرتــيــاح،  عــدم  أو  بالغرابة 
أو  السريع  الــركــب  ذلــك  عــن  نتخلف 
عائقًا  هواياتنا  تكون  أن  من  نخاف 
لكننا  ــا.  أحــالمــن وبــيــن  بيننا  تــحــول 
النشاط  نعيد  ذلك  بفعلنا  الواقع  في 
ولنكون  ألهدافنا،  للوصول  ألنفسنا؛ 
وألنفسنا،  مجتمعنا  فــي  معطاءين 

واألهم من ذلك نكون سعداء.

وديعة الوداعي 

تعرفوا على األبراج األكثر أنانية في العالقة العاطفية!
فـــي التقريـــر التالـــي على األبـــراج األنانية والمعطـــاءة بطبعها، 
لكـــي تتعـــرف علـــى صفـــات شـــريك حياتـــك، حتـــى ال تتعرض 
للصدمـــة عند الدخول في عالقة عاطفية معه، وذلك بحســـب 

:”ra2ej“ موقع رائج اإللكتروني

 برج الحمل

يأتي برج الحمل في المقدمة كأكثر األبراج أنانية، فهو يحرص 
أن يحقـــق كل ما يحلم به، يســـعى دائًمـــا للوصول ألهدافه في 
الحيـــاة، إذ يمكنـــه القيـــام بأي فعل في ســـبيل الوصول لهدفه، 
هـــذا األمـــر الـــذي يـــراه البعـــض أنانية منـــه، خاصة فـــي حياته 

العاطفية مع الشريك.

 برج الثور

خاصـــة رجـــل الثـــور الذي تعتبـــر األنانيـــة من صفاتـــه، إذ يظل 

يبحث عن االستقرار والطمأنينة في سبيل 
راحته النفســـية، لذلك ســـتحاول القيام 

ببعض األفعال، التي يراها الشـــريك أو 
الطرف الثاني على أنها أنانية منه.

 برج الجوزاء

بـــرج الجـــوزاء،  علـــى الرغـــم مـــن أن 
يعطـــي دون مقابل ويهتم بشـــكل كبير 

بأفـــراد أســـرته وبالشـــريك، إال أن األنانية 
مـــن أبـــرز صفـــات شـــخصيته، بســـبب تغيـــر 

حالته المزاجية بشـــكل متكـــرر، يرى البعض أنه من 
الشـــخصيات األنانية. لكنه أيًضا من األبراج العفوية، التي من 
الممكـــن أن تتحـــدث معها بسالســـة للوصول لحـــل، لكن عليك 
االنتبـــاه جيـــًدا فـــي حديثـــك معه، فهو مـــن األبراج الحّساســـة 

للغايـــة، التـــي تشـــعر بالضيـــق مـــن أصغـــر 
الكلمات.

 برج األسد

يحتـــل بـــرج األســـد المرتبـــة الرابعـــة 
كأكثـــر األبـــراج األنانيـــة، إذ يحـــاول 
دائًمـــا أن يحصل على كل ما يريد في 
الحيـــاة، ســـواء مـــن الجانـــب العاطفي 
أو العملـــي، لذلـــك يقـــوم ببعـــض األفعـــال 

األنانية التي تزعج الشريك.
يقـــوم أصحـــاب برج األســـد بهـــذه األفعـــال، نتيجة 
شـــعورهم بعـــدم األمـــان والخوف، الـــذي يدفعهم دائًمـــا للقيام 
ببعـــض األفعـــال األنانيـــة، لكنهم فـــي حقيقة األمر لـــم يعترفوا 

بذلك.

 برج العذراء

يحتـــل العـــذراء المرتبة الخامســـة كأكثـــر األبـــراج أنانية، فهم 
حّساســـون بشـــكل كبيـــر ومهتمون بـــأدق التفاصيل، ســـتواجه 
بعـــض الصعوبـــات كمحاولـــة فـــي فهمـــه أو إرضائه، هـــذا األمر 
الذي يجعل الشريك يرى بأنه شخص أناني. من ضمن العيوب 
التـــي ســـتجدها في العذراء، أنـــه دائًما يســـعى للكمال، يحاول 
القيـــام بـــكل ما يرغب فـــي تنفيذه، للوصول إلـــى أحالمه مهما 
كلفـــه األمر، هذا األمر الذي يجعله أكثر أنانية مع أفراد أســـرته 

والشريك.
كشـــف خبـــراء علـــم الفلـــك، أن العذراء مـــن أكثر األبـــراج التي 
ا خاصة من الرجال،  تجعلك في حيرة، البعض منها يكون أنانيًّ
البعض اآلخر يكون معطاء بشـــكل ال يمكن توقعه، لذلك عليك 
التأكـــد فـــي حالة الوقـــوع في حب بـــرج العذراء، ســـترى ما ال 

يمكنك أن تتوقعه.

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

للتواصل: 17111483

اإلرهاب اإليراني ال مثيل له في التاريخ
لقـــد ارتـــدى إرهـــاب الدولة خـــال حكـــم لينين طابعـــا رئيســـيا، وهو أن 
األشـــكال التي اتخذتها عمليات القمع اإلرهابية والشمول الذي اتصفت 
بـــه كان مرتبطـــا إلى حـــد بعيد بالظروف العســـكرية التي كانـــت تمر بها 
البـــاد، فكلمـــا اشـــتدت األزمة والمعـــارك التي يخوضهـــا الجيش األحمر 
كانـــت ترافقهـــا حمـــات إرهابيـــة داخليـــة واســـعة النطـــاق، وكلما حقق 
الحكـــم البلشـــفي انتصارات حاســـمة، واتجهـــت الباد إلى نســـبة معينة 
مـــن االســـتقرار كانت تخف وطـــأة اإلرهاب العلني وتهبط نســـبة أحكام 
اإلعـــدام إلى حدهـــا األدنى، وتقتصر أعمال القمع علـــى احتجاز الرهائن 

كي تتم تصفيتهم عندما تحتدم الظروف.
لكـــن اإلرهـــاب اإليراني فاق إرهاب لينين، حيث إنه إرهاب مســـتمر في 
الداخـــل والخارج، بـــل وموزع في مختلف أنحاء العالـــم، وهذا ما أثبته 
أحد البرامج الوثائقية عبر منصة “نتفليكس”، والذي كشف بأدلة قدمتها 
الكثيـــر من أجهـــزة المخابرات الدوليـــة أن النظام اإليرانـــي ال يعرف أي 
معـــان أخاقيـــة وال يهتم أصا بحياة اإلنســـان في المجتمـــع، فبأمر من 
المرشـــد خامنئـــي ومن قبلـــه الخميني، يتم تشـــكيل مجموعـــات قتالية 

وعناصـــر مدربـــة على االغتياالت يتم إرســـالها ألي بلد يعارض سياســـة 
“المالـــي” أو حتى أشـــخاص هاربيـــن فضحوا النظـــام الديكتاتوري في 

وسائل اإلعام الغربية، ونشروا قصصهم.
كما هناك عاقة وطيدة بين حكم المالي والجماعات اإلرهابية المسلحة 
حول العالم، كالدواعش، وتنظيم القاعدة، واإلخوان المســـلمين، وبوكو 
حـــرام، وغيرهـــا. وتتم بين الجانبين تدريبات عســـكرية لعمليات قتالية 
ومذابح واغتياالت، وال تفوت المرشـــد خامنئي أية شـــاردة وواردة عن 

هذه الجماعات، ويغدق عليها بالمال والعتاد بعدة صور وأشكال.
“العيـــن اإلخبارية” قالت بداية أغســـطس 2022 إن الخارجية األميركية 
نشـــرت تقريـــرًا بعنـــوان “أعمـــال اإلرهـــاب واالغتيـــاالت اإليرانيـــة فـــي 
الخـــارج”، وذكـــر هذا التقرير أنه بعد ثورة عـــام 1979، نفذت إيران 360 
عمليـــة اغتيـــال في 40 دولة حول العالم، وُنفـــذت هذه االغتياالت ليس 
فقـــط مـــن خال فيلق القـــدس التابع للحـــرس الثوري اإليرانـــي ووزارة 
المخابـــرات، لكـــن أيًضا من خال جهات خارجيـــة والوكاء والجماعات 

التي تعمل بالوكالة مثل حزب هللا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مناهضة التجارب النووية
بجانـــب اآلثـــار الِعلميـــة لألســـلحة النووية إال أن لهـــا آثارا ضـــارة ومدمرة لحياة 
اإلنســـان والكائنـــات األخـــرى والغاف الجـــوي، وتتنافس الدول وتتســـابق على 
امتـــاك هذه األســـلحة، وقد أكد ســـعادة المنـــدوب الدائم دعم مملكـــة البحرين 
الجهود الرامية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ومنع انتشارها، 
حيث انضمت المملكة إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ومعاهدة حظر 
األســـلحة البيولوجية في ســـنة 1988م، ومعاهدة حظر األسلحة الكيميائية في 
ســـنة 1997م، كمـــا أنها عضو فـــي جميع االتفاقيات الدولية في مجال الســـامة 
النوويـــة التـــي تضـــم االتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء على أعمـــال اإلرهـــاب النووي 
واتفاقيـــة األمـــان النـــووي، وصدقـــت المملكة على االتفـــاق مع الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة لتطبيـــق الضمانـــات فـــي إطـــار معاهدة عدم انتشـــار األســـلحة 
النووية والبروتوكول المرفق به، وقد جرت أول تجربة نووية من قبل الواليات 
المتحدة في )16 يوليو 1945م(، وبعدها توالت التجارب من الدول التي تمتلك 
هذا الســـاح. ونظًرا لآلثار المدمرة لهذه التجـــارب أعلنت الجمعية العامة لألمم 
المتحدة يوما من كل عام يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية، وحثت الدول 
المالكة لها على التوقف عن تجاربها والعمل على تحقيق عالم خاٍل من األسلحة 
النوويـــة، وتـــم عقـــد العديد مـــن اللقـــاءات والنـــدوات والمؤتمـــرات والمبادرات 
اإلعامية الكثيرة لتأمين مستقبل عالمي مشترك يتمتع ببيئة عالمية خالية من 
األســـلحة النووية، وبالعمل الجماعي على تقييد تطوير أنواع جديدة من خال 
التقيد بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية )1966م(، والتوقف عن تطوير 

األسلحة النووية أو تصنيعها أو الحصول عليها.
ومع التزام العديد من الدول بتنفيذ هذه االتفاقية إال أن البيئة األمنية العالمية 
غير آمنة نووًيا، فبعض الدول لم تصادق على هذه االتفاقية ومازالت مســـتمرة 
بالتجـــارب وتطويرهـــا، وبعضها ُتهـــدد باســـتخدامها، غير آبهة بمـــدى خطورتها 
وآثارها على البشرية وأرضها، وكان األجدر بها قيامها بالتصديق على االتفاقية 
وااللتـــزام ببنودهـــا، وأن تتعاضـــد مـــع الـــدول األخـــرى باتخـــاذ التدابيـــر الفعالة 
لتحقيق عالم خاٍل من األسلحة النووية. وتدعو المملكة إلى القضاء على جميع 
األســـلحة النووية وإزالتها وتجنب استخدامها بين الدول من أجل تعزيز الِسلم 
واألمـــن العالمـــي، وذلك إيماًنا منها بأن تجارب األســـلحة النوويـــة تهدد الحياة، 
وتشـــارك البحريـــن بجميـــع مســـتجدات متابعـــة تنفيـــذ اتفاقية الحظر الشـــامل 
للتجـــارب النووية من مؤتمرات واجتماعات، وتؤكد دائًما أهمية إنشـــاء منطقة 
خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط.

 

عبدعلي الغسرة تترقب األوســـاط الدولية رد الوســـيط األميركي بين لبنان وإســـرائيل على 
المقترح اللبناني فيما يتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية، والتي من 
المفتـــرض أن تحمـــل تطورًا كبيرًا في هذا الملـــف الذي تتنازع فيه الدولتان 
علـــى ما مســـاحته 860 ألف كيلومتـــر بحريا، فالتقارير اإلعامية تشـــير إلى 
قـــرب التوصـــل التفاق تتنـــازل بمقتضاه لبنـــان عن مطالبها الســـابقة بحدود 
الخط 29 مقابل الحصول على ما وراء الخط 23، ما يعني سيطرة إسرائيل 

على حقل كاريش بالكامل مقابل سيادة لبنان على حقل قانا.
التوصـــل التفـــاق نهائـــي فـــي هـــذا الوقـــت بالتحديـــد مهـــم جدًا ليـــس فقط 
للدولتيـــن المتنازعتيـــن، بـــل للعالم بأســـره الـــذي يعلق آماال كبيـــرة على هذا 
الملـــف، ففي ظـــل األوضاع الراهنة وما يشـــهده العالم مـــن نقص في تدفق 
الطاقة جراء الحرب الروســـية األوكرانية فإن أي مصدر - يمكن أن يشـــكل 
بديا لشح إمدادات الطاقة التي كانت روسيا تزود بها العالم - مهم وحيوي 
جـــدًا، وهذا ما سيشـــكله بالتحديـــد النفط والغاز الذي سيســـتخرج من هذه 
المنطقة الغنية بموارد الطاقة بحســـب الدراســـات الجيولوجية. على نطاق 

أصغـــر فإن بيروت بحاجة ماســـة إلى األموال التي ســـتعود على الدولة إثر 
التوصل التفاق يمكنها من تحصيل أموال تســـعفها في أزمتها الحالية التي 

مازالت تزداد سوءا خصوصًا تلك المتعلقة بالمحروقات.
علـــى الرغـــم مـــن حالة التفاؤل التي تســـود األوســـاط الدولية بشـــأن توقيع 
االتفـــاق، إضافـــة إلى أن المخاوف من فعـــل من الممكن أن يقدم عليه حزب 
هللا خـــال الفتـــرة القادمة مـــازال قائمًا، خصوصـــًا إذا ما اســـتذكرنا قيامهم 
بإرســـال مســـيرات جوية لحقل كاريش خـــال الفترة الماضيـــة، وهو الفعل 
الذي كان من الممكن أن يتطور في حال قامت إسرائيل بفعل مضاد، إال أنه 
ولســـبب ربما يتمثل في محاولة عدم التصعيد في ســـبيل توقيع االتفاق لم 

ترد تل أبيب على ما أقدم عليه حزب هللا. 
شـــخصيا أعتقـــد أن حزب هللا لـــن يصعد لما هو أكثر من ذلك، فحســـن نصر 
هللا يـــدرك وضـــع لبنان خال هـــذه الفترة، ويعلـــم أن التصعيد لن يصب في 
مصلحتـــه، لكن ال ضير من بعض التكســـب اإلعامي علـــى هامش أي اتفاق 

من المزمع أن يبرم خال األيام القادمة.

bedoor.articles
@gmail.com

بدور عدنان

كاريش مقابل قانا

قال تعالى في كتابه الحكيم “وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم”، نعم فالشكر 
واجب للقيادة على المبادرة الرائعة والمستحقة والمقدرة بمنح ٢٥ دينارا لكل 

الطلبة لشراء المستلزمات الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد.
الشـــك أن هذه اللفتة الكريمة ســـتخفف من مصاريف الكثير من األســـر، وأرى 
أنهـــا فكـــرة جيدة، بـــل رائعة من الحكومة الرشـــيدة للتخفيف مـــن الضغوطات 
الكثيـــرة الملقاة على المواطن، والشـــك أن قيادتنا الحكيمـــة تتابع بكل اهتمام 
ما ينشـــر في الصحف المحلية وكل ما يتم تداوله في المجالس وعبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، وال ترضـــى أبدا أن تقف مكتوفة األيـــدي، فأنا واثق كل 
الثقـــة أنهـــا تـــدرس باســـتمرار العديد مـــن المبادرات التي تســـهم في تحســـين 
معيشـــة المواطن، فثقة الشعب البحريني ووالؤه وانتماؤه لوطنه ال غبار عليه 

وال يقبل المزايدات.
في تصوري الشخصي إن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء وبتوجيه من حضـــرة صاحب الجالة ملك الباد 

المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه ال تدخر جهـــدا في البحث عن أية فكـــرة أو مبادرة 
لدعـــم المواطـــن، وقد تحتاج أحياًنا وقًتا كافًيا لدراســـتها مـــن جميع الجوانب، 

فوالة األمر أكثر الناس حرصا على مصلحة المواطنين.
رســـالتي الوحيـــدة للذين “ال يعجبهـــم العجب وال الصيام في رجـــب”، أرجو أن 
تتحلـــوا بالصبر، بـــل وتفاءلوا واحمـــدوا هللا على النعم الكثيـــرة، كما أتمنى أن 

نحسن النوايا ألن هناك فئة دائما ما تسيء الظن!
فـــي اعتقـــادي ان هـــذه المبادرات تمثـــل إضافة للمســـاعي الراميـــة لتوجيه 
اإلمكانيات المتاحة خدمة للمواطنين ومن أجل تعزيز االســـتقرار األســـري، 
كمـــا أود أن أشـــيد بجهـــود واهتمـــام الحكومـــة بتطويـــر التعليـــم وتحســـين 
مخرجاتـــه بمـــا يتماشـــى مـــع احتياجـــات ســـوق العمـــل، متمنيا لـــكل الطلبة 
والطالبات التوفيق والنجاح في دعم مسيرة التعليم ورفد مستقبل الوطن 
بالقـــدرات البشـــرية المؤهلة لإلســـهام في المضي بمســـيرة التطويـــر والبناء 

تحت قيادة جالة الملك المعظم.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

لفتة كريمة

أعيدوا النظر أيها المعلمون
ثمة ســـؤال يرد إلى أذهان األغلبية منا مفاده أّن هناك الكثيرين ممن لم 
يقدر لهم إكمال تعليمهم النظامي الجامعّي، بيد أّنهم على صعيد الواقع 
اســـتطاعوا أن يحققـــوا نجاحات منقطعـــة النظير، من بيـــن هؤالء على 
ســـبيل المثال وليس الحصر ســـتيف جوبز وماركـــس وغيرهم؟ اإلجابة 
كما جاءت ألحد ضيوف قناة البحرين الفضائية قبيل أيام أّن السبب ال 
يكمن في أّن مستوى ذكائهم يفوق اآلخرين، وال ألنهم يتمتعون بميزات 
استثنائية عن غيرهم، لكن يكمن في “أنهم رفضوا الطريقة غير الجيدة 
في التعليم”، بمعنى أّن النظام التعليمي السائد في أغلبية الدول العربية 
ال يســـمح للطالب بإعمال الفكر، وأّن الجامعات تفرض إجابة محددة ال 
يجـــب أن يحيد عنها الطالـــب، وهي من تفرض هذه اإلجابة الصحيحة، 
وهذا يعني إلغاء ملكة التحليل والتفكير، وكأنهم يقولون لك “هذا ليس 

ضمن اختصاصك”.
لكـــن الصدمـــة أّن حياة ما بعد الجامعـــة، أي بعد التخرج وبعد العمل أننا 
نجد أنفســـنا نكتشـــف أّن ما تلقيناه يناقض الواقع تماما، أو ينســـفه من 
األساس، والسبب ببساطة يكمن في أّن في الحياة العملية ليست هناك 
إجابـــة واحدة صحيحة، أي أّن كل معضلة لها عدة حلول ال حا واحدا، 
ألن الفـــرد بـــدأ يحلـــل ويفكـــر.. اإلجابـــة المفروضـــة علينا أثنـــاء التعليم 
الجامعـــي عطلت كل قدراتنا واألدهى أّننا لســـنا من وضعها، والخاصة 

أنه لكي نخرج أجياال مبدعة علينا الخروج من هذا النظام.
مـــا تقـــدم يؤكد أّن برمجة العقول تنتج شـــخصيات هشـــة ونمطية غير 
قـــادرة على اإلبداع، وربما يتبنـــى البعض منهم وجهة نظر أحادية، وقد 
تفضي هذه الحالة إلى التعصب المقيت، ويذهب البعض إلى أّن تكريس 
هـــذه الوضعيـــة يـــؤدي إلى غيـــاب التفكيـــر النقـــدي، وللمفكر الفرنســـي 
ميشـــال مونتينـــي مقولة بالغة األهميـــة ملخصها أّن أصحـــاب الرؤوس 
الفارغـــة اعتـــادوا الدفاع عن آرائهـــم دون إعمال عقولهم، والتســـليم أو 
اإليمـــان بآراء اآلخرين، أما أصحاب الرؤوس الممتلئة فهم على العكس 
ال يســـلمون بصحـــة أي رأي إال بعـــد فحصـــه تحت مجهر العقـــل الناقد.. 

وهنا البد من إعادة النظر في أساليب التعليم السائدة.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ



حلبة البحرين الدولية

فـــي إطـــار اســـتعدادات حلبـــة البحريـــن 
الدوليـــة “موطـــن رياضـــة الســـيارات في 
الموســـم  النطالقـــة  األوســـط”  الشـــرق 
الفعاليـــات  بأكبـــر  الملـــيء  الرياضـــي 
واالقتصاديـــة  واالجتماعيـــة  الرياضيـــة 
فـــي مملكة البحرين وفي منطقة الشـــرق 
األوســـط، التقى الشيخ سلمان بن عيسى 
لحلبـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  خليفـــة  آل 
البحرين الدولية، بزيارة جمال عبدالعزيز 
عبدالغفـــار العلـــوي األمين العـــام لمجلس 
المناقصـــات والمزايدات، وذلـــك في مقر 
شـــريف  وحضـــر  المناقصـــات.  مجلـــس 
للشـــؤون  التنفيـــذي  الرئيـــس  المهـــدي 
التجارية وبشـــارة عبـــده المدير التنفيذي 
للخدمات المؤسسية. وتأتي هذه الزيارة 
فـــي إطـــار تعزيز آفـــق التعاون المشـــترك 

بين الحلبة ومجلس المناقصات.
وفي بداية اللقاء، أعرب الشـــيخ ســـلمان 

بن عيســـى عـــن تهانيـــه الخالصـــة لجمال 
الثقـــة  علـــى  حصولـــه  بمناســـبة  العلـــوي 
عامـــًا  أمينـــًا  بتعيينـــه  الســـامية  الملكيـــة 

لمجلس المناقصات والمزايدات. 
الـــدور  علـــى  بـــن عيســـى  وأكـــد ســـلمان 
الكبيـــر الـــذي يلعبـــه مجلـــس المناقصات 
والمزايدات فـــي تعزيز شـــفافية وكفاءة 
والمبيعـــات  المشـــتريات  ممارســـات 
فـــي المملكـــة وفـــي الحلبـــة علـــى وجـــه 

الخصـــوص، ودعـــم النمـــو الـــذي يشـــهده 
دعـــم  إلـــى  باإلضافـــة  الخـــاص،  القطـــاع 
أقصـــى  وفـــق  االقتصاديـــة،  االســـتدامة 

درجات الكفاءة وأفضل الممارسات.
وجدير بالذكر أن الموسم الرياضي لحلبة 
البحريـــن الدوليـــة ينطلـــق أكتوبـــر 2022 
بالعديد من السباقات الدولية واإلقليمية 
والمحلية إلى جانب الكثير من الفعاليات 

التي تقام في الحلبة على مدار العام.

تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الحلبة ومجلس المناقصات

سلمان بن عيسى يلتقي جمال العلوي

جانب من اللقاء

حلبة البحرين الدولية

تدعوكـــم حلبـــة البحرين الدولية للكارتنج بمناســـبة مرور 
10 ســـنوات علـــى انطالقتهـــا لالحتفال بالذكرى الســـنوية 
العاشـــرة، من خالل عرضها المميز الذي يشمل االستمتاع 
بقيادة ســـيارات الكارتنج لـ 10 دقائق على مضمار الحلبة 

العالمية بـ 10 دنانير فقط.
ويســـتمر العـــرض لفترة محـــدودة فقط، لذا شـــاركنا إثارة 
الكارتنـــج مع جميع أفـــراد عائلتك، حيث ســـيتمكن الكبار 
من المشاركة بسيارات الكارتنج من نوع 9 أتش بي، بينما 
األطفال 12 عاما وأقل سيتمكنون من المشاركة بسيارات 

الكارتنج من نوع 7 أتش بي.
وســـيتمكن الجميع مـــن االســـتمتاع بالعـــرض المميز على 
مضمـــار الحلبـــة العالميـــة الــــ CIK والبالـــغ طولـــه 1.414 
كيلومتر، والذي شـــارك على مضماره أبرز نجوم الفورموال 
1 الحاليين مثل ماكس فيرستابين، تشارلز لوكلير، جورج 
راســـل، الندو نوريس والنس سترول، حيث كان الكارتنج 

خطوتهم األولى في مسيرتهم المهنية الالمعة.
ويوفر العرض المميز تخفيًضا كبيًرا، لذلك ننصح عشـــاق 
رياضـــة الســـيارات باالســـتفادة مـــن هـــذا العـــرض المميز. 

لمزيـــد من المعلومات عن العرض أو لحجز موعد مســـبق، 
يمكن زيارة bahraingp.com أو االتصال بحلبة البحرين 

الدولية للكارتنج على 17451745.
وتفتـــح حلبـــة البحريـــن الدوليـــة للكارتنج أبوابهـــا يوميا 
للجماهير لالســـتمتاع بســـيارات الكارتنج من األحد حتى 
الخميـــس مـــن 5:30 مســـاء حتـــى 11:30 مســـاء، ويومي 

الجمعة والسبت من 4 مساء.

االستمتاع بقيادة السيارات 10 دقائق بـ 10 دنانير بحرينية

10 سنوات من إثارة التسابق بحلبة البحرين للكارتنج

جانب من الفعاليات
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المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

اتحاد رفع األثقال

اســـتقبل النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، رئيس االتحاد الدولي لرفع 

األثقال محمد الشمري.
وشهد اللقاء حضور نائب رئيس الهيئة 
العامة للرياضة سمو الشيخ سلمان بن 
محمـــد آل خليفـــة والرئيـــس التنفيذي 
للهيئـــة العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن 
عســـكر واألمين العام للجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة فـــارس الكوهجـــي ورئيس 
االتحاد البحريني لرفع األثقال إسحاق 

إبراهيم.
ورحب ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة برئيـــس االتحـــاد الدولـــي لرفع 
األثقال في بلده الثاني مملكة البحرين 
ونـــوه بالجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا 
االتحاد في ســـبيل نشر وتطوير اللعبة 
فـــي مختلـــف دول العالم عبر سلســـلة 
البطـــوالت والبرامـــج والفعاليات التي 

ينظمها االتحاد الدولي لرفع األثقال.
وأكد ســـموه أهميـــة لعبة رفـــع األثقال 
األلعـــاب  مـــن  واحـــدة  باعتبارهـــا 
اهتمـــام  تســـتقطب  والتـــي  األولمبيـــة 
والمتابعيـــن،  الرياضييـــن  مـــن  الكثيـــر 

األمـــر الذي دفع لتعزيـــز االهتمام بهذه 
الرياضـــة وتطويرهـــا فـــي المملكة من 
خالل الجهـــود التي يقوم بهـــا االتحاد 
البحرينـــي لرفـــع األثقـــال ومـــن بينهـــا 
لرفـــع  اآلســـيوية  البطولـــة  اســـتضافة 

مملكـــة  ســـتحتضنها  التـــي  األثقـــال 
البحرين على أرض المملكة في أكتوبر 
المقبل، مؤكدا ســـموه اهتمـــام المملكة 
بتعزيـــز التعـــاون الثنائـــي مـــع االتحاد 
الدولي بما يســـهم في االرتقاء باللعبة 

وتطويرها.
االتحـــاد  رئيـــس  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
الدولـــي لرفع األثقـــال محمد الشـــمري 
عن بالغ شـــكره وتقديره لســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة على حســـن 

الضيافـــة وحفاوة االســـتقبال، مشـــيدا 
بالجهـــود التـــي تبذلها مملكـــة البحرين 
فـــي دعـــم ورعايـــة لعبـــة رفـــع األثقال، 
متمنيـــا لمملكـــة البحرين واتحـــاد رفع 

األثقال مزيدا من التوفيق والنجاح.

تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، تســـتضيف مملكة البحرين بطولة 
آســـيا لرفع األثقـــال، التي ينظمهـــا االتحاد 
البحرينـــي لرفـــع األثقـــال تحـــت إشـــراف 
االتحاد اآلســـيوي لرفع األثقال، في الفترة 
6 - 16 أكتوبر المقبل بفندق كراون بالزا.

 وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن اســـتضافة مملكة 
البحرين لبطولة آسيا لرفع األثقال تترجم 
توجيهـــات عاهـــل البالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
فـــي جعـــل مملكـــة البحريـــن قبلة رئيســـة 
الحتضان الفعاليات الكبرى، بالشكل الذي 

يسلط الضوء على اإلنجازات والمنجزات 
التـــي تحققت في العهـــد الزاهر لجاللته، 
واهتمـــام ومســـاندة ولـــي العهـــد رئيـــس 

مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

 وأوضـــح ســـموه أن احتضـــان المملكـــة 
للبطولة يأتي تماشيا مع االستراتيجيات 
التي وضعهـــا ممثل جاللة الملك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
والتي ســـاهمت في تحقيق أهداف رؤية 

البحريـــن االقتصاديـــة “2030”، في جعل 
البحريـــن مركـــزا إقليميـــا ورياضيـــا فـــي 
تنظيـــم البطوالت العالميـــة الكبرى، مبينا 
ســـموه أن ذلـــك يعـــزز من أهـــداف رؤيته 
لتنشـــيط الســـياحة الرياضيـــة وفـــق مـــا 
رســـمه سموه من سياســـات للهيئة العامة 
للرياضـــة لجعل المنامة عاصمة للرياضة، 
مؤكدا سموه أن المملكة سجلت محطات 
رائدة طوال الفترة الماضية، بعد نجاحها 

القاريـــة  البطـــوالت  كبـــرى  تنظيـــم  فـــي 
والدوليـــة، والذي ســـينعكس إيجابا على 
ظهور بطولة آســـيا لرفـــع األثقال بصورة 
مميـــزة، معربـــا ســـموه فـــي الوقـــت ذاته 
عـــن فخـــره الكبيـــر بالكـــوادر والســـواعد 
البحرينية المخلصـــة، في تنظيمها الباهر 
لمختلـــف الفعاليـــات الرياضية على أرض 

المملكة.
 ووجـــه ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفـــة، االتحـــاد البحريني لرفـــع األثقال 
ببـــذل الجهود الكاملة لكتابة فصل جديد 
التـــي حققتهـــا  النجاحـــات  فصـــول  مـــن 
المملكـــة فـــي تنظيـــم البطـــوالت الكبرى، 
للمنتخـــب  التوفيـــق  كل  ســـموه  متمنيـــا 
الوطني لرفـــع األثقال وجميع المنتخبات 
المشـــاركة فـــي هـــذا الملتقـــى الرياضـــي 

القاري.

المؤتمر الصحافي.. اليوم 
اليـــوم  للبطولـــة  المنظمـــة  اللجنـــة  تعقـــد 
الخـــاص  المؤتمـــر الصحافـــي  )الخميـــس( 
بالبطولة، في تمام الســـاعة 4 عصرا بقاعة 

جلجامش بفندق جولدن توليب.
الكشـــف  الصحافـــي  المؤتمـــر  وسيشـــهد   
عـــن كل تفاصيل البطولة اآلســـيوية التي 
تعتبـــر من أهـــم البطوالت التـــي تحتضنها 
مملكة البحرين هذا العام. كما وســـيتخلل 
المؤتمر عرض تفاصيل كاملة عن البطولة 
والمنتخبـــات المشـــاركة وعـــدد الالعبيـــن، 
إضافة إلى الكشف عن اللجان العاملة التي 
شـــكلها االتحاد.  ووجهت اللجنة المنظمة 
الدعوة لجميع منتسبي الصحافة المحلية 
واإلنجليزيـــة والحســـابات الرياضية على 
التواصـــل االجتماعـــي لحضـــور  منصـــات 

وتغطية هذا المؤتمر الصحافي.

سمو الشيخ خالد بن حمد مستقبال رئيس االتحاد الدولي لرفع األثقال

سمو الشيخ خالد بن حمد

مؤكدا تعزيز التعاون مع االتحاد الدولي... خالد بن حمد:

المؤتمر الصحافي الخاص يكشف التفاصيل اليوم

“رفع األثقال” تستقطب اهتمام الكثير من الرياضيين والمتابعين

خالد بن حمد يرعى بطولة آسيا لرفع األثقال أكتوبر المقبل

اتحاد الجولف

غـــادر البـــالد وفـــد منتخـــب البحريـــن للجولف للمشـــاركة 
فـــي بطولة العالم للهـــواة )كأس ايزنهـــاور(، التي تقام في 
العاصمـــة باريس فـــي الجمهورية الفرنســـية خالل الفترة 

من 31 أغسطس ولغاية 3 سبتمبر 2022م.
 ويشـــارك فيهـــا 216 العبـــا مـــن 72 دولـــة، وتقـــام علـــى 
المســـتوى الفـــردي والفـــرق تحت مظلـــة االتحـــاد الدولي 

للجولف. 
ويتكـــون الوفد من نائب رئيس االتحاد البحرين للجولف 
دعيـــج خليفـــة رئيســـا للوفـــد، وكل مـــن الالعبيـــن خليفة 

محمـــد المريســـي وعبدهللا علـــي اليعقـــوب وفهد عبدهللا 
الحكـــم. وستســـتمر البطولة لمده 4 أيام وعلى حســـب ما 
تحقـــق من النقـــاط لكل لعـــب. ومن جانب آخر ســـيحضر 
رئيـــس الوفـــد اجتماعـــات االتحـــاد الدولـــي للجولف التي 
ســـيتم خاللها بحث عدد من الموضوعـــات الخاصة بلعبة 
الجولـــف فـــي مختلـــف دول العالـــم وســـبل نشـــر وتطوير 
اللعبـــة فـــي هـــذه الـــدول باإلضافـــة إلـــى إقـــرار القوانيـــن 
الجديدة التي تم مناقشـــتها في السابق وكذلك الروزنامة 

الخاصة باستضافة البطوالت خالل األعوام المقبلة.

منتخب الجولف يشارك في بطولة العالم للهواة

دعيج خليفة



حسن علي

حسن علي

إسحاقي يهنئ جاللة الملك وولي العهد رئيس الوزراء
رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد 
علي عيســـى اســـحاقي باســـمه وباســـم 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أســـمى آيـــات 
التهانـــي والتبريكات إلـــى مقام حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظـــم حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد، 
الملكـــي  الســـمو  مقـــام صاحـــب  وإلـــى 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء، بمناســـبة تأهل 
منتخبنـــا الوطني للناشـــئين لكـــرة اليد 
إلـــى نهائيـــات كأس العالم فـــي كرواتيا 

واليونان 2023.
وأكـــد أن تكـــرار اإلنجـــاز بتأهـــل جميع 
إلـــى  البحرينيـــة  اليـــد  كـــرة  منتخبـــات 
نهائيات كأس العالم في عام واحد، هو 
ثمـــرة الرعايـــة الكريمة من لـــدن جاللة 
الرياضييـــن،  ألبنائـــه  المعظـــم  الملـــك 
ونتيجـــة الدعـــم المتواصـــل مـــن قبـــل 

الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة ســـمو ولي 
العهـــد، حيـــث كان لهـــذا االهتمـــام األثر 
المباشـــر فيما تحققه لعبة كرة اليد من 
إنجـــازات يشـــار لهـــا بالبنـــان وبالصورة 
التـــي حققتهـــا  المكانـــة  تعكـــس  التـــي 
مملكـــة البحريـــن فـــي حضورهـــا البارز 
علـــى المســـتوى الرياضي فـــي مختلف 

المحافل القارية والدولية. 
وهنأ إســـحاقي ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة، بالمكاســـب النوعيـــة لكـــرة 
تهانيـــه  قـــدم  كمـــا  البحرينيـــة،  اليـــد 
الـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامـــة للرياضة، رئيـــس اللجنة 

“نفتخـــر  وقـــال  البحرينيـــة.  األولمبيـــة 
اليوم بهذه النتائج المشـــرفة، وكم نعتز 
كثيـــًرا بتحقيـــق ثقة القيـــادة الرياضية 
وتجســـيدها علـــى أرض الواقـــع، حيث 
يعكـــس ما تحقـــق من إنجـــازات حجم 
الدعـــم المقدم مـــن قبـــل القائمين على 
الرياضة، ويؤكد نجاح اإلستراتيجيات 
التي تم وضعها من أجل تبوء الرياضة 
البحرينية أفضل المراكز وأن يكون لها 
الحضـــور المتميـــز في جميـــع المحافل 

األصعـــدة  كافـــة  وعلـــى  الرياضيـــة 
والمستويات”.

كما قـــال الدكتور خالد بـــن عبدالرحمن 
الحيـــدان النائـــب األول لرئيس االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة اليـــد إن هـــذا اإلنجـــاز 
والرعايـــة  االهتمـــام  حجـــم  يعكـــس 
التـــي يحظى بـــه القطـــاع الرياضي في 

المملكـــة، وبالدعم الالمحـــدود من قبل 
القيـــادة الرشـــيدة، والـــذي بفضله نجح 
أبنـــاء البحريـــن فـــي المحافظـــة علـــى 
علـــى  واإلنجـــازات  المكاســـب  سلســـلة 
المستوى الرياضي تحت مظلة صاحب 

الجاللة حفظه هللا ورعاه. 
وهنـــأ النائـــب األول لرئيـــس اتحاد اليد 

ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
بتأهـــل منتخـــب كـــرة اليـــد إلـــى كأس 
ســـمو  إلـــى  تهانيـــه  قـــدم  كمـــا  العالـــم، 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، منوًها 
باالهتمـــام والدعـــم الكبيـــر الـــذي يلقاه 
اتحـــاد اليـــد مـــن لـــدن ســـموهما والذي 
انعكـــس جليًا على مـــا تحققه لعبة كرة 
اليد من نتائج مشـــرفة على المســـتوى 
القاري، معرًبا عن اعتزاز أسرة كرة اليد 
بهـــذا الدعم وبما وصلت إليه اللعبة من 

رفعة وتميز خالل السنوات األخيرة. 
وأشاد الحيدان بالمســـتويات المتميزة 
التـــي قدمها منتخبنا الوطني لكرة اليد 
في البطولة اآلســـيوية التاســـعة والتي 
أقيمـــت على أرض البحريـــن وأكد فيها 
أحقيتـــه فـــي الحصـــول علـــى البطاقـــة 
المؤهلـــة الى نهائيـــات كأس العالم بكل 

جدارة واستحقاق.

اللجنة اإلعالمية

الحيدان: إنجاز 
ناشئي اليد يعكس 

حجم االهتمام 
والرعاية

أكـــد رئيس نـــادي البحريـــن عبدالرحمن 
لكـــرة  األول  الفريـــق  تطويـــر  الخشـــرم 
الســـلة بهـــدف المنافســـة وبلـــوغ الـــدور 
السداسي وتحقيق أفضل مركز متقدم.

جاء ذلك، خالل المؤتمر الصحافي الذي 
عقـــد بفنـــدق غولـــدن توليـــب بالعاصمة 
المنامـــة للجهـــاز الفني لكرة الســـلة قبل 
انطـــالق منافســـات الموســـم الرياضـــي 
الجديـــد، وذلك بحضور رئيس وأعضاء 
مجلـــس إدارة النـــادي والجهازين الفني 
الســـلة  كـــرة  فريـــق  والعبـــي  واإلداري 

ورجاالت الصحافة واإلعالم.
نـــادي  توجـــه  أن  الخشـــرم  وأضـــاف 
البحريـــن أن يكـــون فـــي مكانـــه الالئـــق 
وموقعه التاريخي، مؤكًدا وقوفه خلف 
الفريـــق مـــن أجـــل تحقيـــق أهدافـــه في 

الموسم القادم.
مـــدرب  الحـــداد  قـــال صالـــح  وبـــدوره، 
الفريـــق األول إن هدفـــه تحقيـــق مركـــز 

الموســـم  فـــي  عليـــه  كان  ممـــا  أفضـــل 
الماضي، ألنه يمتلك العبين لديهم حس 
المسئولية وأنه قادر على تخطي جميع 
الصعوبات، معرًبا عن تمنياته بالتوفيق 

والنجاح لفريقه في الموسم القادم.

وبدوره، أشـــار مبارك علـــي رئيس جهاز 
لعبـــة كـــرة الســـلة أنـــه تـــم االنتهـــاء من 
كافة التعاقدات على المســـتوى المحلي 
وأوضـــح أنه في حـــال كانت هناك رغبة 
إلبـــرام تعاقـــدات شـــتوية فإنـــه ســـيتم 

النظر في حينها.
وتـــم خـــالل المؤتمـــر الصحفـــي تكريـــم 
البحريـــن  نـــادي  مديـــر  حمـــاد  حســـين 
الســـابق نظير عمله في الفترة الماضية، 
حيث أشـــاد رئيس النـــادي بما قدمه من 

عمـــل وجهود خـــالل فتـــرة تواجده في 
النادي.

وقد تم خـــالل المؤتمر الصحفي عرض 
فقـــرة عـــن المغفور لـــه بـــإذن هللا تعالى 
بـــن راشـــد آل خليفـــة  الشـــيخ عيســـى 

البحريـــن،  لنـــادي  الفخـــري  الرئيـــس 
باإلضافـــة إلى فقرة عن مســـيرة النادي 
ضمـــن منافســـات الســـلة البحرينية في 
الموســـم الماضي، باإلضافة إلى اإلعالن 
عن طقم الفريق الجديد للموسم القادم.

الخشرم: نادي البحرين قادم من أجل المنافسة بكرة السلة
خالل المؤتمر الصحافي

من المؤتمر الصحفي لنادي البحرين تكريم حسين حماد

خالد الحيدانعلي إسحاقي

حلبة البحرين الدولية

عقـــدت اإلدارة العليـــا لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
“موطن رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
اجتماًعا مع رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات  لتنميـــة 
)BDSMEs( النائب أحمد صباح السلوم لمناقشة 

وبحث طرق وسبل التعاون.
وتـــم عقـــد االجتمـــاع بحضـــور كل مـــن الرئيـــس 
التنفيـــذي للشـــؤون التجاريـــة شـــريف المهـــدي، 
والمديـــر التنفيـــذي للخدمات المؤسســـية بحلبة 
البحريـــن الدوليـــة بشـــارة عبده بشـــارة، في مقر 
الجمعيـــة وتحدثا عن ســـبل التعاون مع الجمعية 
لتعزيـــز الفرص للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
وزيادة مشاركتهم في تقديم خدمات للحلبة، ما 
سيســـاهم في تطوير النمو االقتصادي في جميع 

أنحاء المملكة.
ونقل المهدي وبشـــارة تحيـــات الرئيس التنفيذي 
لحلبة البحرين الدولية الشـــيخ سلمان بن عيسى 
آل خليفـــة وأبرزا الدور الرئيســـي لحلبة البحرين 

الدولية في دعم القطاع الخاص في المملكة، كما 
وأكـــدا على األهميـــة الكبيرة للمشـــاريع الصغيرة 
الُمحـــركات  أحـــد  تمثـــل  إنهـــا  إذ  والمتوســـطة، 
الرئيســـة القتصاد المملكة، وتصنف كواحدة من 
أهـــم آليات التوجه االســـتراتيجي لدعـــم الهيكل 

اإلنتاجي.

مـــن جانبه، أشـــاد الســـلوم بـــدور حلبـــة البحرين 
الدولية على مســـاهماتها القيمة في نمو المملكة 
الســـنين.  مـــر  علـــى  المســـتويات  جميـــع  علـــى 
معرًبـــا عـــن رغبتـــه القوية في الترحيـــب بتطوير 
ســـبل التعـــاون بين الحلبـــة والشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة، ودعم رواد األعمال.

تعزيز العالقات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة

اإلدارة العليا لحلبة البحرين تجتمع مع أحمد السلوم

جانب من اللقاء 

أكـــد األمين العـــام لالتحاد 
الطائرة  للكـــرة  البحرينـــي 
أن  الحلواجـــي  فـــراس 
بطلـــب  تقـــدم  االتحـــاد 
اســـتضافة بطولـــة العالـــم 
تحت 21 رسميا في العام 
المقبـــل مع عدد من الدول 
الحصـــول  بانتظـــار  وهـــو 
النهائيـــة  الموافقـــة  علـــى 
الـــرد  لمعرفـــة   FIVB مـــن 

النهائي.
لــــ “البـــالد ســـبورت” أنـــه  وأضـــاف الحلواجـــي 
انطالقـــا من حرص االتحاد على المشـــاركة في 
البطـــوالت القارية والعالميـــة وحرصا منه على 
االســـتمرار فـــي اســـتقطاب األحـــداث القاريـــة 
والدوليـــة بمـــا يعزز مـــن مكانة البحريـــن كقبلة 
لبطـــوالت الكـــرة الطائـــرة آســـيويا وعالميا فقد 

قـــرر االتحاد التقـــدم بطلب 
العالـــم  بطولـــة  اســـتضافة 
تحـــت 21 والتي ســـبق وأن 
نظمهـــا االتحـــاد قبـــل عـــدة 

سنوات.
أن  الحلواجـــي  وأوضـــح 
تقـــدم  وأن  ســـبق  االتحـــاد 
بطولـــة  اســـتضافة  بطلـــب 
للرجال  اآلســـيوية  األنديـــة 
 2023 المقبـــل  العـــام  فـــي 
البحرينـــي  االتحـــاد  وأن 
بصـــدد انتظار الـــرد النهائي 
مـــن االتحاد اآلســـيوي كذلك، مؤكـــدا قوة ملف 
البحريـــن في االســـتضافات بعد أن نجحت في 
استضافة بطولة العالم تحت 19 وبطولة العالم 
تحت 21 وبطولتي آسيا تحت 20 والعديد من 

البطوالت القارية األخرى.

بانتظار الموافقات الرسمية

اتحاد الطائرة يتقدم بطلب بطولة العالم تحت 21

فراس الحلواجي
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اللجنة اإلعالمية

برعايـــة صالح بن عيســـى بـــن هندي 
المناعي مستشار جاللة الملك لشؤون 
الشباب والرياضة تشهد مالعب نادي 
البحرين للتنس في الساعة السادسة 
مـــن مســـاء اليـــوم انطـــالق مباريات 
بطولـــة BTC كالســـيك األولـــى لرواد 
التنـــس، والتـــي ينظمها النـــادي من 1 
إلى 15 ســـبتمبر بدعم من مستشفى 
 126 وبمشـــاركة  البحريـــن،  رويـــال 

العبـــا والعبـــة يتنافســـون على مدى 
أسبوعين في 9 مسابقات في الفردي 

والزوجي للرجال والسيدات.
وقـــد أجرت اللجنـــة المنظمة للبطولة 
مســـاء أول أمـــس “الثالثـــاء” قرعـــة 
البطولـــة، بحضور الرئيـــس التنفيذي 
لمستشـــفى رويال البحريـــن الدكتور 
شـــريف ســـعدهللا، ويعقـــوب توماس 
المديـــر التنفيـــذي، وباريتـــوش بالف 

مدير التســـويق بالمستشفى، وشارك 
فـــي القرعة ســـعادة الدكتـــور فيصل 
البحريـــن  نـــادي  عضـــو  الموســـوي 
اللجنـــة  وأعضـــاء  ورئيـــس  للتنـــس 
المنظمـــة للبطولة وعدد من الالعبين 

المشاركين.
ألقـــى  البطولـــة  افتتـــاح  وبمناســـبة 
الرئيـــس  الدكتـــور شـــريف ســـعدهللا 
التنفيذي لمستشـــفى رويال البحرين 

كلمـــة عبر فيها عـــن شـــكره وتقديره 
لصالـــح بـــن هنـــدي المناعـــي لتفضله 
بشـــمول البطولـــة برعايتـــه الكريمـــة، 
كما قدم الشـــكر لرئيس مجلس إدارة 
نادي البحريـــن للتنس خميس المقلة 
وإلى أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة 
المنظمـــة للبطولـــة، كمـــا أعـــرب عـــن 
ســـعادته برعاية أول بطولة مفتوحة 

للرواد بنادي البحرين للتنس.

اليوم انطالق بطولة BTC كالسيك لرواد التنس

صالح بن هندي 
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العربية.نت

أمـــس  اليمنيـــة،  الحكومـــة  أبلغـــت 
األربعـــاء، المبعـــوث الخـــاص لألميـــن 
العام لألمم المتحدة إلى اليمن هانس 
بـــأن خروقـــات ميليشـــيا  غروندبـــرغ 
إطـــاق  لوقـــف  المســـتمرة  الحوثـــي 
النار “تضـــع الهدنة القائمة والمبادرات 
لتوســـيعها  المبذولـــة  والمســـاعي 

وتمديدها على المحك”.
وطالب وزيـــر الخارجية اليمني أحمد 
المبعـــوث  مـــع  لقائـــه  خـــال  مبـــارك، 
حازمـــة  مواقـــف  باتخـــاذ  األممـــي، 
إزاء ممارســـات ميليشـــيا الحوثـــي و 
واالســـتفزازية  الهمجيـــة  “أســـاليبها 
إيقـــاف  مـــع مســـاعي  التعاطـــي  فـــي 
الحرب وتحقيق الســـام”، في إشـــارة 

إلـــى الهجوم العســـكري الواســـع الذي 
شـــنته ميليشـــيا الحوثي على منطقة 
فـــي  تعـــز،  مدينـــة  غـــرب  الضبـــاب 
محاولة للســـيطرة على المنطقة لقطع 
الشـــريان الوحيـــد الذي يربـــط مدينة 
تعـــز المحاصـــرة بمحافظة عـــدن، في 
هجـــوم هو األعنـــف منذ بدء ســـريان 

الهدنة األممية.
اليمنيـــة  األنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن وزيـــر الخارجيـــة ناقـــش 
مـــع غروندبرغ مســـار الهدنـــة األممية 
وجهود الســـام فـــي ضـــوء الهجمات 
األخيـــرة للحوثييـــن بمنطقـــة الضباب 
في تعز وخروقاتهم المســـتمرة لوقف 

إطاق النار.

خروقات الحوثي تضع الهدنة األممية على “المحك”

تايبيه ـ رويترز

هـــددت تايوان، أمس األربعاء، بأنها ســـتمارس حقها في الدفاع عن نفســـها وتشـــن 
“هجوما مضادا” إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكين أنشطتها 

العسكرية بالقرب من الجزيرة.
وحســـب “رويتـــرز”، جاء ذلك في إفادة صحافية لنائـــب رئيس هيئة األركان العامة 

للعمليات والتخطيط في الجيش التايواني، لين وين هوانغ، أمس األربعاء.
وقـــال هوانغ إنه “بالنســـبة للطائرات والســـفن التي دخلت مجالنـــا البحري والجوي، 

سيمارس الجيش الحق في الدفاع عن النفس وشن هجوم مضاد”.
وذكر مســـؤولون بوزارة الدفاع في تايوان أن الدوريات العســـكرية الصينية “عالية 

الكثافة” قرب تايوان مستمرة.
وأضـــاف المســـؤولون أن نية بكين جعـــل مضيق تايوان الذي يفصـــل بين الجانبين 
“بحـــرا داخليـــا” تابعـــًا لهـــا من شـــأنه أن يكون المصـــدر الرئيس لعدم االســـتقرار في 
المنطقـــة. وفـــي الثاثاء الماضـــي، أطلقت القوات التايوانية النـــار ألول مرة باتجاه 
طائـــرة مســـّيرة تابعـــة للجيـــش الصينـــي، بعـــد اقترابهـــا من جـــزر كينمـــن الخاضعة 
لســـيطرة تايـــوان. وذكرت وكالة األنباء المركزية في تايـــوان، أن القوات التايوانية 

أطلقت قذيفة حية نحو الطائرة، ما دفعها إلى تغيير وجهتها وانسحابها.

تايوان تهدد الجيش الصيني بشن هجوم مضاد
تل أبيب ـ آر تي

فشـــلت المباحثات الســـرية بين قطر وإســـرائيل قبـــل إتمام مكالمـــة هاتفية كان 
مخططا لها بين وزير الخارجية القطري الشـــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
ورئيـــس الـــوزراء وزير الخارجية يائيـــر البيد. جاء ذلك في تقرير نشـــرته وكالة 
i24 اإلســـرائيلية، قالـــت إنـــه حصـــري، ونقلـــت فيه إن إســـرائيل تكثـــف جهودها 
لتســـهيل وصول آالف المشجعين اإلســـرائيليين لحضور فعاليات كأس العام في 
قطر، التي ال ترتبط حاليا بعاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ووفقا للوكالة، كانت 
هنـــاك مباحثات ســـرية بين كا البلدين، انهارت قبيـــل مكالمة هاتفية مخطط لها 
بين رئيس الحكومة اإلســـرائيلية ووزير الخارجية، يائير البيد، ونظيره القطري 
الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني؛ بسبب إصرار البيد على جعل المكالمة علنية، 
وهـــو مـــا رفضته الدوحة بشـــدة. وكانت تلـــك المكالمة المزمعـــة بمثابة “محادثة 
أولية”، قبل مكالمة مرتقبة بين البيد، رئيســـا للحكومة اإلســـرائيلية، وأمير قطر 
الشـــيخ تميـــم بن حمد آل ثاني، إذ كانت هـــذه المحادثات تهدف إلى فتح مكتب 
قنصلي إســـرائيلي فـــي الدوحة، يتولى شـــؤون المواطنين اإلســـرائيليين، الذين 
ســـيحضرون مباريات كأس العالم في الدوحة، على أمل أن تبقي إســـرائيل على 

المكتب القنصلي على نحو دائم في الدولة الخليجية.

علنية المكالمة تفشل مباحثات سرية بين قطر وإسرائيل
والية آسام ـ وكاالت

عملت الســـلطات الهنديـــة في منطقة بونجايغاون بوالية آســـام، على هدم 
مدرســـة “لهـــا صـــات بمنظمات إرهابيـــة”، مثـــل تنظيم “القاعدة” في شـــبه 

.)ABT( وجماعة أنصار هللا البنغالية )AQIS( القارة الهندية
وبحســـب ما ذكرت وكالة “آســـيان نيوز إنترناشـــيونال” )ANI(، فقد تم هدم 
المدرســـة المســـماة “مركـــز معـــارف كواريانـــا”، الواقعة في قريـــة كابيتاري 

بمساعدة الجرافات.
وقـــال إس بـــي ســـوابنانيل ديكا للوكالة “قالـــت إدارة المنطقـــة في أمر، إن 
المدرسة معرضة من الناحية الهيكلية وغير آمنة لسكن اإلنسان، ألن مباني 

المدرسة لم يتم بناؤها وفقا لمعايير السامة المطلوبة”.
وأضـــاف إس بـــي ســـوابنانيل ديـــكا أنه “تم إجـــراء عملية بحـــث في نفس 
المدرســـة في 30 أغســـطس للتحقيق في بعض الروابط فيما يتعلق بواحد 
من 37 شخصا من بينهم أئمة ومعلمون بالمدرسة، وتم اعتقالهم لصاتهم 
باإلرهاب مع تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية )AQIS( وجماعة أنصار 

.”)ABT( هللا البنغالية
وأكد أن توجيهات هدم المدرسة جاءت من إدارة المنطقة.

هدم مدرسة في الهند لـ “صلتها بمنظمات إرهابية”

السعودية تصنف 5 
أشخاص على الئحة اإلرهاب

الرياض ـ واس

السعودية،  فــي  الــدولــة  أمــن  رئــاســة  أعلنت 
ــــس األربـــــعـــــاء، تــصــنــيــف 5 أفـــــــراد عــلــى  أمـ
داعمة  بأنشطة  الرتباطهم  ــاب،  اإلرهـ قائمة 
من  المدعومة  اإلرهابية  الحوثي  لميليشيات 
اإلرهـــاب  مكافحة  لنظام  واســتــنــادا  ــران،  إيــ
الصادر بمرسوم ملكي، وفق ما أوردت وكالة 

“واس”.
ــاســة أمـــن الـــدولـــة الــســعــوديــة إن  وقــالــت رئ
الــقــرار يتماشى مــع قــرار مجلس األمــن رقم 
التي  الصلة،  ذات  والقرارات   ،)2001(  1373

تستهدف من يقدمون الدعم لإلرهابيين.

هاجم في بيان شديد اللهجة “اإلطار التنسيقي” ووصف مواقفه بـ “الوقحة”

“وزير الصدر” يطالب إيران بـ “كبح جماح بعيرها في العراق”
محمـــد  صالـــح  حســـاب  هاجـــم 
المقـــرب  الصـــدر”  العراقـــي “وزيـــر 
مـــن زعيـــم التيار الصـــدري مقتدى 
“اإلطـــار  األربعـــاء،  أمـــس  الصـــدر، 
التنســـيقي”، كمـــا دعـــا إيـــران إلـــى 

“كبح جماح بعيرها في العراق”.
“لـــم  صحافـــي  بيـــان  فـــي  وذكـــر 
مـــن  عيـــن  طرفـــة  وال  أســـتغرب 
مواقـــف اإلطـــار التنســـيقي الوقح 
وال مـــن مليشـــياته الوقحـــة حينما 
يعلنـــون وبـــكل وقاحـــة متحديـــن 
وبمرجعيتـــه  برمتـــه  الشـــعب 
بعقـــد  ماضـــون  بأنهـــم  وطوائفـــه 
حكومتهـــم  لتشـــكيل  البرلمـــان 
المعدوميـــن  دم  ومـــازال  الوقحـــة 
غـــدرا مـــن المتظاهرين الســـلميين 
وبطلقـــات مليشـــياتهم القـــذرة لـــم 
يجـــف، وكأن المقتـــول إرهابـــي أو 
صهيونـــي وال يمـــت إلـــى المذهـــب 

بصلة أو إلى الوطن بصلة”.
وأضاف “نعم تلك وقاحة ما بعدها 
وقاحـــة فـــا ديـــن لهـــم وال أخـــاق 
شـــرف  مـــن  بقليـــل  يتحلـــون  وال 
الخصومـــة فيا له مـــن ثالوث وقح 
ال يعرف معنى اإلصاح وال الثورة 
وال السلمية وال معاناة الناس على 
اإلطاق، تلك ثلة عشـــقت الفســـاد 
والمـــال والرذيلـــة وتغـــذت عليهـــا 
كالدابـــة التـــي تغذت علـــى العذرة 

فما عادت صالحة حتى لألكل”.
وتابع “عشقت الفساد الذي تتغذى 
وتنمـــو قوتها منه ولـــم تحاول ولو 
لمـــرة واحـــدة كشـــف ملـــف فســـاد 
واحـــد وكأنهـــم معصومون. انهم ال 
يعشـــقون الفساد فحســـب بل انهم 
والمصلحيـــن  اإلصـــاح  يبغضـــون 
مـــرة  شـــهدائهم  علـــى  ويرقصـــون 
وعلى انســـحابهم من البرلمان مرة 
ومن المظاهـــرات مرة أخرى وكأن 
الشـــهداء والمنسحبين من جنسية 
ليســـت عراقية ومن أقلية ال تملك 

المايين مـــن المحبيـــن والمنتمين 
الوقاحـــة  انهـــا  الوطـــن.  فـــي هـــذا 
الوجـــود،  صـــراع  انـــه  ســـادة.  يـــا 
وجودهـــم فـــي الســـلطة والطغمـــة 
الفاسدة المقيتة التي حانت بشائر 

زوالها”.
وبيـــن العراقـــي “ولتعلمـــوا أنني لم 
ولن أتـــردد في كتابة هـــذه المقالة 
فإنها وان كانت شديدة أو يعتبرها 
ســـياقات  عـــن  خارجـــة  البعـــض 
السياســـة إال أنهـــا الحقيقـــة المـــرة 
التـــي يجب أن ينطق بها الناطقون 
كان  وإال  الاهجـــون  بهـــا  ويلهـــج 
الســـاكت شـــيطانا أخرســـا ال يحب 

الوطن”.
ومـــن هنـــا “إذا لـــم يعلنـــوا الحـــداد 
اليـــوم  مـــن  والتيـــار  فليعتبرونـــي 
عدوهم األول بكل الســـبل المتاحة 
وبعيـــدا عـــن العنـــف واالغتيـــاالت 
التـــي قـــرر الفاســـدون أن يصفـــوا 

خصومهم بها”.
وختم بيانـــه “وهذا ندائـــي للجارة 
إيـــران أن تكبح جمـــاح بعيرها في 

العراق وإال فات حين مندم”.

إعان الحداد 
النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  أعلـــن 
العراقـــي محمد الحلبوســـي، أمس 
األربعـــاء، عـــن “إعان الحـــداد في 
مجلس النـــواب 3 أيام على أرواح 
شـــهداء العـــراق مـــن المتظاهريـــن 
األمنيـــة  والقـــوات  المحتجيـــن 

بجميع تشكياتها”.
وقال الحلبوســـي، في بيان له، إنه 
“بنـــاًء على طلب النواب، تم إعان 
الحـــداد فـــي المجلس لمـــدة 3 أيام 
مـــن  العـــراق  أرواح شـــهداء  علـــى 
المتظاهريـــن المحتجيـــن والقوات 
األمنيـــة بجميع تشـــكياتها، الذين 
راحـــوا ضحية األحداث المؤســـفة 

في اليومين الماضيين”.

حل البرلمان

فـــي  االتحاديـــة  المحكمـــة  بـــدأت 
العـــراق، أمس األربعـــاء، النظر في 

دعاوى حل البرلمان.
االتحاديـــة  المحكمـــة  وســـتصدر 
قرارهـــا خـــال أيـــام بعـــد دراســـة 

الدعاوى.
وأصـــدر مجلـــس القضـــاء األعلـــى 
بعـــدم  ســـابق  وقـــت  فـــي  قـــرارا 
امتاكـــه صاحيـــة حـــل البرلمـــان 
وفقـــا لآلليات الدســـتورية، قبل أن 
يلجأ أنصار التيار الصدري بتقديم 
دعـــاوى أمـــام المحكمـــة االتحادية 

للمطالبة بحله.
رئيـــس  هـــدد  وقـــت ســـابق  وفـــي 
مصطفـــى  العراقـــي،  الـــوزراء 
الكاظمي، باالســـتقالة إذا استمرت 

األوضاع السياسية المعقدة.
االثنيـــن  يومـــي  العـــراق،  وشـــهد 
والثاثـــاء، اشـــتباكات داميـــة راح 
ضحيتهـــا أكثر من 30 قتيا، وعدد 
كبيـــر من المصابيـــن، عقب اقتحام 
أنصـــار التيـــار الصـــدري عـــددا من 
المقـــار الحكوميـــة في بغـــداد، فور 
إعـــان زعيم التيـــار مقتدى الصدر 
اعتزال العمل السياسي. وانسحب 
أنصار التيار الصدري من الشـــارع، 
امتثـــاال لتوجيهـــات زعيـــم التيـــار، 
الـــذي انتقد مـــا وصفها بــــ “الثورة” 
والعنف الذي تخلل االحتجاجات.

بغداد ـ وكاالت

تغريدات متالحقة يتحدث فيها الصدر أو يحذر من اغتياله أو موته

عواصم ـ وكاالت

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
رافاييل غروسي، أمس األربعاء، أن بعثة 
الوكالة تســـعى إلى “تفادي حادث نووي” 
في محطـــة زابوريجيـــا األوكرانيـــة التي 
تسيطر عليها القوات الروسية، وذلك بعد 

وصول البعثة إلى المنطقة.
وصرح غروســـي للصحافييـــن في مدينة 
زابوريجيـــا التي تبعد نحو خمســـين كلم 
مـــن المحطـــة: “إنهـــا مهمـــة تســـعى إلـــى 
تفـــادي حادث نـــووي وإلـــى الحفاظ على 
المهمـــة، األكبـــر  النوويـــة  هـــذه المحطـــة 
في أوروبـــا”. وأوضح غروســـي أنه تلقى 
الســـلطات  جانـــب  مـــن  أمنيـــة  ضمانـــات 
“هـــذه  وأضـــاف  واألوكرانيـــة،  الروســـية 
إلـــى  نتوجـــه  التعقيـــد.  بالغـــة  العمليـــات 

منطقة حرب، نتوجه إلى أرض محتلة”.
ومنـــذ أســـابيع، تتبـــادل كييف وموســـكو 
االتهامـــات في شـــأن قصف متكـــرر طال 

موقع المحطة.
بيـــن  المتبادلـــة  االتهمـــات  ســـياق  فـــي 
موســـكو وكييـــف، وبالتزامـــن مـــع زيـــارة 
وفـــد الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية إلى 
محطـــة زابوريجيـــا النوويـــة األوكرانيـــة 
التي تحتلها روسيا، أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية، أمس ، أن “المدفعية األوكرانية 
أصابت مبنى لمعالجة النفايات المشـــعة” 

الدفـــاع  وأضافـــت  النوويـــة.  بالمحطـــة 
محطـــة  فـــي  “الموظفـــون  الروســـية: 
زابوريجيـــا يراقبـــون الوضـــع اإلشـــعاعي 

عقب الهجوم األوكراني”.
ومـــن جانبها، أفادت الخارجية الروســـية 
أنهـــا ال تمانع “بقاء مفتشـــي وكالة الطاقة 
الذريـــة فـــي محطـــة زابوريجيـــا بشـــكل 

دائم”.

اتهامات بين موسكو وكييف ومخاوف من كارثة

فريق “الذرية” يتفقد محطة زابوريجيا النووية

فريق من وكالة الطاقة الذرية بمدينة زابوريجيا

واشنطن ـ وكاالت

قـــال البيت األبيـــض، أمس األربعـــاء، إنه 
يعتقـــد أن إعـــادة إحياء االتفـــاق النووي 
مع إيران بـــات أقرب من أي وقت مضى، 
مؤكـــدا فـــي الوقـــت ذاتـــه قلـــق الواليات 
المتحـــدة مـــن دعم طهـــران للميليشـــيات 

في العراق.
وأوضـــح البيـــت األبيـــض فـــي اإلحاطـــة 
اليوميـــة “نعتقـــد أننا أقرب مـــن أي وقت 
مضـــى للعـــودة لاتفاق ألن إيـــران تخلت 
يـــدل  لـــم  لكنـــه  المطالـــب”،  بعـــض  عـــن 

بتفاصيل أكثر في هذا السياق.
وتابـــع: “نعتقـــد أن العـــودة إلـــى االتفـــاق 
النـــووي هـــو أفضـــل حـــل لمنع إيـــران من 

امتاك الساح النووي”.
وقـــال: “قدمنـــا ردنـــا لاتحـــاد األوروبـــي 

ونحن ننتظر اآلن رد اإليرانيين”.
فـــي  إيـــران  نشـــاطات  صعيـــد  وعلـــى 
المنطقة، قال البيـــت األبيض: “لطالما كنا 

واضحيـــن بشـــأن رفضنا وقلقنـــا من دعم 
إيران للميليشيات المسلحة في العراق”.

ويأتـــي حديـــث البيـــض بعد ســـاعات من 
تصريح وزير الخارجية اإليراني، حسين 
أميـــر عبـــد اللهيـــان فـــي موســـكو، من أن 
بـــاده في حاجة إلى ضمانـــات أقوى من 
واشـــنطن من أجل إحياء االتفاق النووي 

المبرم عام 2015.
االتفـــاق  بشـــأن  المحادثـــات  أن  ويبـــدو 
النـــووي وصلـــت إلـــى مراحـــل متقدمـــة، 
إذ تراجـــع إيـــران حاليا رد واشـــنطن على 
االتحـــاد  صاغـــه  الـــذي  النهائـــي  النـــص 
األوروبي مطلع أغســـطس الجاري بهدف 

كسر الجمود بين الطرفين. 

أكد قلقه من دعم طهران للميليشيات في العراق... البيت األبيض:

االتفاق النووي مع إيران بات أقرب من أي وقت مضى

إيران تسعى لـ”ضمانات أميركية أقوى”
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أعلنـــت مؤخًرا شـــركة الزياني لألغذية، الذراع االســـتثماري في 
قطاع األغذية التابعة لمجموعة استثمارات الزياني، عن إطالق 
الفـــرع 15 لكوســـتا كوفـــي فـــي مملكة البحريـــن. ويقـــع المتجر 
الذي يقدم خدمات طلبات الســـيارة في مدينة زايد، بالقرب من 
عـــدة مواقع حيوية منها مركز خدمات المشـــتركين التابع لهيئة 

الكهرباء والماء وسلطان مول.
يشـــار إلى أن الفـــرع الجديد هو أول مقهى لكوســـتا في منطقة 
الشـــرق األوســـط يتبنـــى تصميـــم “Uplift”، وهو مفهـــوم تصميم 
تـــم تطويره كجزء من تطـــور العالمة التجارية، مع التركيز على 
االرتقـــاء بتجربـــة المتجـــر لعمالء كوســـتا كوفـــي، إذ تم تصميم 
شـــكل وأســـلوب المتجـــر الجديـــد لتوفيـــر بيئـــة مريحـــة تلبـــي 

متطلبات زبائن كوستا واحتياجاتهم المتغيرة لسنوات قادمة.
عـــالوة على ذلـــك، واحتفـــااًل بمناســـبة االفتتاح، ســـيقدم الفرع 
مشـــروبات مجانية ألول 50 عمياًل يومًيا لمدة أسبوعين، وذلك 
لزبائن طلبات الســـيارة حتى تاريخ 10 ســـبتمبر 2022، بدًءا من 
الســـاعة 5 مســـاًء، ليقـــدم فرصـــة رائعـــة لمحبي القهـــوة لتجربة 
الخيارات المميزة التي يقدمها متجر كوســـتا المصمم خصوًصا 
تـــذوق  ليناســـب جميـــع األذواق، ولتلبيـــة احتياجـــات محبـــي 
النكهـــات الجديدة وأصحاب األذواق التقليدية على حد ســـواء، 
مـــع مزيـــج مـــن المشـــروبات المبتكرة، إضافـــة إلى المشـــروبات 

الكالسيكية المحبوبة.

عملت شـــركة الزياني لألغذية على توسع العالمة التجارية منذ 
حصول البحرين على الحقوق الكاملة لتطوير وتشـــغيل شـــركة 
المقاهي الشـــهيرة التي تتخذ مـــن المملكة المتحدة مقًرا لها في 
ديســـمبر 2019، ما جعل قهوة كوســـتا الرائعـــة المصنوعة يدوًيا 
وخيارات قائمة الطعام اللذيذة التي تقدمها في متناول العمالء 

في جميع أنحاء مملكة البحرين.
يشـــار إلـــى أن قائمـــة الفـــروع األخرى التـــي تم إطالقهـــا مؤخًرا 
تشـــمل مقهى كوســـتا كوفي في المشربية لطلبات السيارة الذي 
تم افتتاحه في الســـنابس، وكوســـتا كوفي الســـاحة بجوار برج 

المؤيد في ضاحية السيف.

رقم 15 على مستوى المملكة

“كوستا كوفي” تفتتح فرعها الجديد في مدينة زايد

لدعـــم  األهليـــة  الجمعيـــة  اختتمـــت 
التعليـــم والتدريـــب برنامجهـــا الســـنوي 
لتأهيـــل األطبـــاء حديثـــي التخـــرج في 
إلـــى  يهـــدف  والـــذي  الثالـــث،  موســـمه 
تدريـــب وتأهيـــل األطباء المســـتجدين 
الالزمـــة  بالمهـــارات  وتزويدهـــم 
لمســـاعدتهم على التأهيـــل للدخول إلى 
ســـوق العمـــل وخـــوض الحيـــاة المهنية 

بصورة فاعلة. 
ويحتـــوي البرنامـــج علـــى عـــدة دورات 
تدريبيـــة يقدمهـــا نخبـــة مـــن الدكاتـــرة 
هـــذا  فـــي  االختصاصييـــن  واألســـاتذة 
المجـــال بإشـــراف ســـلمان غريـــب فـــي 
الفتـــرة مـــن 20 - 30 أغســـطس الجاري 
في نـــادي العروبة. وفي ختام البرنامج 
تم توزيـــع الشـــهادات على المشـــاركين 
المّدربيـــن  وتكريـــم  البرنامـــج  فـــي 

والقائميـــن على البرنامـــج بحضور عدد 
من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

يذكـــر أن هذا البرنامـــج تقيمه الجمعية 
وتـــم  التوالـــي،  علـــى  الثالثـــة  للســـنة 
تنفيـــذه بالتعـــاون مـــع وزارة العمـــل، إذ 
قامت الوزارة بترشـــيح 33 مشارًكا من 
تخصص الطب لحضور هذا البرنامج. 

من جانبهـــا، ثمنت الجمعية الدعم الذي 
تقدمـــه وزارة العمـــل لبرامـــج وأنشـــطة 
الجمعيـــة والتـــي تهـــدف إلـــى النهوض 

ببرامج التدريب المتنوعة في البالد.
وتؤكـــد الجمعية التزامها وحرصها على 
مواصلة جهودهـــا الرامية إلى النهوض 
بالعمليـــة التدريبيـــة وتطويـــر إمكانات 
الكوادر الوطنية وإرشـــادهم مهنًيا قبل 

اندماجهم في حياتهم الوظيفية.

“األهلية لدعم التعليم” تختتم 
برنامجها لتأهيل األطباء المستجدين

آل الشيخ: جهود كبيرة للحكومة في دعم القطاع الخاص والنهوض باالقتصاد
الروزنامة االقتصادية في 2022 تؤكد مكانة البحرين على المستوى العالمي

أكد إبراهيم آل الشيخ رجل األعمال وعضو مجلس األعمال السعودي البحريني، أن الرزنامة 
االقتصاديــة للعــام الجاري 2022، والتي تتضمن تنظيم معــرض الطيران، وحوار المنامة في 
نســخته الـــ18، ومعــرض المجوهــرات، وكذلك اســتضافة النســخة األولى من معرض “ســيتي 
ســكيب”، المعــرض اإلقليمــي الرئيســي للتطويــر العقــاري، وغيرهــا مــن الفعاليــات المحليــة 
والخليجيــة واإلقليميــة والدوليــة، التــي تنظــم على أرض مملكــة البحرين، تؤكد مــا تتمتع به 
المملكة من أمن وأمان واســتقرار ومناخ اســتثماري واقتصادي مســتقر، تعيشــه المملكة في 
ظــل العهــد الزاهــر لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ملك البالد المعظم، ومن 
خالل المتابعة الحثيثة والتوجيه المســتمر من صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

الفعاليـــات  تلـــك  أن  الشـــيخ علـــى  آل  وشـــدد 
العالميـــة التي تنظم علـــى أرض المملكة تؤكد 
دعـــم وتحفيـــز وتنشـــيط القطـــاع االقتصادي، 
ووقوف الحكومة إلـــى جانب القطاع الخاص 
واحتضانه ودعمه من خالل مختلف الوسائل 
وعلى كافة األصعدة، األمر الذي يصب بشـــكل 

مباشر في صالح االقتصاد الوطني.

وشدد على أن الفعاليات المحلية واالقتصادية 
التـــي  والدوليـــة  والخليجيـــة  واإلقليميـــة 
تســـتضيفها البحريـــن خـــالل المرحلـــة المقبلة 
تؤكـــد المكانة العالمية التي تتمتع بها المملكة، 
خاصة في ظل اســـتطاعتها وقدرتهـــا الكبيرة 
على اســـتقطاب كبار المسؤولين والخبراء من 
كافة أنحاء العالم، ويؤكد ثقة العالم في قدرة 

المملكـــة على تنظيم تلك الفعاليات واألحداث 
العالميـــة ونجاحهـــا الكبيـــر خيـــر برهـــان علـــى 
ذلك، الســـيما مـــا حققته من نجـــاح عالمي في 

مكافحة جائحة كورونا )كوفيد19(.

وقـــال رجل األعمـــال وعضو مجلـــس األعمال 
تمضـــي  البحريـــن  إن  البحرينـــي،  الســـعودي 
بثبـــات نحو النهـــوض باالقتصـــاد الوطني من 
خـــالل مناخ تجاري مســـتقر يؤكد نجاح خطة 
التعافي االقتصـــادي التي وافق عليها مجلس 
الجاللـــة  الـــوزراء وفقـــًا لتوجيهـــات صاحـــب 

عاهل البالد المعظم.
ومزدهـــر،  مشـــرق  المســـتقبل  أن  إلـــى  ونـــوه 
مؤكـــًدا أننـــا ســـنبذل قصـــارى جهدنـــا وكل مـــا 
فـــي وســـعنا خلف قيادتنـــا الرشـــيدة، من أجل 
النهوض باالقتصاد الوطني، الســـيما شـــركات 

ومؤسسات القطاع الخاص.
ولفـــت إلى أن المملكة حققـــت إنجازات كبيرة 
خالل المرحلة الماضية واســـتطاعت مواجهة 
التحديـــات بـــروح فريق البحريـــن، ولذلك فإن 
شعب البحرين يواصل بعزم وإرادة وعزيمة ال 
تلين تحقيق المزيد من اإلنجازات والنجاحات 

بما يعود بالخير على الوطن والمواطن.
وتحـــدث عـــن التركيز علـــى المكتســـبات التي 
تحققهـــا الحكومة للمواطن، خاصـــة ما يتعلق 
المصروفـــات الحكوميـــة  بيـــن  تـــوازن  بخلـــق 
واإليـــرادات العامة لتحقيـــق النمو االقتصادي 
واالســـتقرار المالي والتنمية المستدامة، الفًتا 
إلـــى أن برنامج عمل الحكومة دائًما يتماشـــى 
مع األهداف والركائز والسياســـات والمبادرات 
التـــي تحقـــق الحفـــاظ على األمن واالســـتقرار 
وتوفيـــر الخدمات الالزمـــة للمواطن باإلضافة  

إلى دعم القطاع الخاص وتحفيزه.
وخلـــص إلـــى أن المملكـــة قادرة علـــى تحقيق 
مـــا تصبو إليه من اســـتدامة النمـــو االقتصادي 
وتحقيق الرخاء المجتمعي، من خالل التركيز 
على محاور االقتصاد واالستثمار وخلق فرص 
عمـــل لشـــباب البحرين، من خـــالل التعاون مع 

القطاع الخاص ودعمه.

أحمد المهري

لزبائن “بنفت بي”

“بنفت” تطلق أول منصة تحويالت مفتوحة في المنطقة
ــا في المعامالت  أعلنــت مؤخــًرا شــركة بنفت، الشــركة البحرينية الرائدة إقليميًّ
الماليــة اإللكترونيــة، عــن إطالق منصــة التحويالت المفتوحــة ضمن الخدمات 
المقدمــة عبــر تطبيــق “بنفــت بــي”.  ويأتــي هــذا اإلعــالن عقــب إطــالق خدمــة 
التحويــالت الماليــة عبــر “بنفــت بي” في شــهر نوفمبــر الماضي، مــا يتيح لجميع 
مســتخدمي التطبيــق إجــراء تحويــالت مالية دوليــة، لتكون هــذه الخدمة هي 
األولى من نوعها في المنطقة، ما يؤكد على التزام شركة بنفت بلعب دور مهم 

في النظام البيئي المالي اليوم. 

وتوفر ســـوق التحويالت عبـــر تطبيق 
“بنفـــت بـــي” منصـــة مفتوحـــة لجميـــع 
المرخصيـــن الذيـــن يقدمـــون خدمـــات 
التحويـــالت، مـــا يجعـــل التكامـــل عبر 
الجهات أسهل بشكل كبير، حيث يمكن 
مشـــاركة واجهات برمجـــة التطبيقات 
بينها وبالتالي تســـريع عملية الوصول 
إلـــى الســـوق. كما ُتعـــد المنصـــة بمثابة 
مـــن  يمكنهـــم  للعمـــالء  شـــامل  متجـــر 
الحصـــول علـــى أفضـــل الخدمـــات من 
مقدمي الخدمات المدرجين. وستضم 
شـــركة بنفت قريًبا أكثر من 3 شـــركاء 
فـــي المنصة، وذلـــك بالتزامن مع تطور 

السوق. 
إلـــى ذلـــك، تقـــدم شـــركة بنفـــت خدمة 
المعالجة المباشـــرة )STP( كميزة ذات 

قيمة مضافـــة للمدفوعات االفتراضية 
وجـــزء من هذه الخدمـــة، لتعمل بذلك 
علـــى تبســـيط عمليـــة إعـــداد مـــزودي 
الخدمة وجعل عملية الدفع إلكترونية 
وآليـــة بالكامـــل. كمـــا يـــؤدي ذلـــك إلى 
خفـــض الوقـــت الالزم إلتمـــام المعاملة 
إيجابيـــة  مســـتخدم  تجربـــة  وضمـــان 

ومريحة. 
شـــركة  حرصـــت  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة 
ا في مجال  بنفـــت، كونهـــا العًبا رئيســـيًّ
التكنولوجيا المالية والخدمات المالية، 
علـــى تطبيـــق تقنيـــة معالجة مباشـــرة 
متقدمـــة، ممـــا يســـمح بعملية تســـوية 
الجوانـــب  مواكبـــة  أجـــل  مـــن  أســـرع 
المتغيرة باستمرار للتقنية دون التأثير 

على الخواص األمنية. 

وصـــّرح أحمد المهـــري، رئيس خدمات 
األعمـــال فـــي شـــركة بنفـــت، بالقـــول: 
“نســـعى في شـــركة بنفت دائًما لتوفير 
األنظمة األساسية والحلول التي تتيح 
تجـــارب سلســـة وأكثـــر أماًنـــا لمقدمي 
الخدمـــات والمســـتخدمين علـــى حـــٍد 
الجائحـــة  تفشـــي  شـــكل  لقـــد  ســـواء. 
التحويـــالت  تدفقـــات  علـــى  تهديـــًدا 
ســـوق  فـــإن  وبالتالـــي،  الماليـــة، 
التحويالت ســـيخلق بيئة شاملة تتيح 
تحويـــل األموال عبر الحـــدود بطريقة 
بسيطة وفعالة من حيث التكلفة. نحن 

نتطلـــع إلـــى ضـــم المزيد من الشـــركاء 
والمزودين لخلق فرصة للمستخدمين 
إلجـــراء مدفوعات دولية في أي وقت 

ومن أي مكان.” 
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن هـــذه الخدمة 
تتماشـــى مع النظام الوطني للدفع عبر 
المحفظة اإللكترونية، وتوسع عروض 
تطبيـــق “بنفت بـــي” اســـتجابًة لحاجة 
مســـتخدمي التطبيق لخدمـــات عالية 
الجودة. اليوم، يســـتفيد أكثر من 800 
ألـــف مســـتخدم مســـجل مـــن التطبيق 
الـــذي يوفـــر خدمـــات تشـــمل تحويـــل 
وعمليـــات  الفواتيـــر  ودفـــع  األمـــوال 
ســـريعة  بطريقـــة  المختلفـــة  الشـــراء 

ومريحة وآمنة. 
التطبيـــق  ســـجل  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة 
مـــا يقرب مـــن 42 ألـــف معاملـــة بقيمة 
إجماليـــة تزيـــد عـــن 6 مالييـــن دينـــار، 
لتوضح هذه اإلحصائية مساهمة بنفت 
المهمة فـــي القطاع المالي للمملكة عبر 
أحدث التقنيات للتوسع في منتجاتها، 
فضاًل عـــن واجهـــة المســـتخدم اآلمنة 

والسهلة التي توفرها.

لحملة وثائق التأمين الشامل

“سوليدرتي” تدشن خدمة توصيل واستالم المركبة البديلة
أعلنت شركة سوليدرتي البحرين، إحدى 
مملكـــة  فـــي  التأميـــن  شـــركات  كبريـــات 
لمجموعـــة  التابعـــة  والشـــركة  البحريـــن 
ســـوليدرتي القابضة، عن تدشـــين خدمة 
توصيل واســـتالم المركبة البديلة لحملة 
وثائـــق تأمين المركبات الشـــاملة. ويعتبر 
تدشـــين خدمة توصيل واستالم المركبة 
البديلـــة في حـــال وقوع حـــادث التي تم 
إطالقهـــا حديثـــًا ضمن مســـاعي الشـــركة 
الهادفـــة إلـــى التطوير واالرتقـــاء بتجربة 

العمـــالء، إذ يتم تســـليم المركبـــة البديلة 
إلـــى العميـــل فـــي منزله أو فـــي مكان من 
اختيـــاره، ثـــم يتـــم اســـتالمها فـــي نهاية 
الفتـــرة. ويمكـــن للعمـــالء االســـتفادة من 
رســـوم  أي  الخدمـــة مجاًنـــا ودون  هـــذه 
تلقائًيـــا  يتـــم إضافتهـــا  إضافيـــة، حيـــث 
مـــع  عنـــد شـــراء وثيقـــة تأميـــن شـــاملة 
غطـــاء المركبـــة البديلة. ويمكـــن للعمالء 
اختيـــار المركبة البديلة من بين مجموعة 
متنوعة من الباقات حسب حجم المركبة 

)صغيـــرة، متوســـطة، كبيـــرة(. كمـــا يمكن 
مـــن  االســـتفادة  مـــدة  تحديـــد  للعميـــل 
المركبة البديلة )بين 8 أيام إلى 30 يوًما(.
مـــن  المركبـــات  قســـم  رئيـــس  وقـــال 
سوليدرتي البحرين علي شعبان “يسعدنا 
إطـــالق خدمة توصيل واســـتالم المركبة 
البديلـــة للعميـــل التي من شـــأنها تســـهيل 
بمـــا  العميـــل،  وقـــت  وتوفيـــر  المعاملـــة 
يتماشى وإطالق هذه الخدمة مع خطتنا 
االستراتيجية في تعزيز تجربة عمالئنا”.

ابراهيم آل الشيخ

أول   ،)Global Zone( منصـــة  أعلنـــت   
منصة عبور محايدة في مملكة البحرين، 
Oore- مـــع  لعقـــد شـــراكة  إبرامهـــا  )عـــن 
التكنولوجـــي  الشـــريك   )doo business
الموثـــوق لحلـــول األعمال؛ بهـــدف توفير 
نطـــاق  وتعزيـــز  سلســـلة  اتصـــال  حلـــول 

وجود )Ooredoo business( العالمي.
وبموجب هذه الشـــراكة، ســـيتمّكن زبائن 
 Ooredoo(و  )Global Zone( وشـــركاء 
business( - الكويـــت مـــن الوصـــول إلى 
أســـواق ونطاقـــات جديـــدة دون الحاجة 
إلى االتصال بمشـــغلي الشبكات ومزودي 

خدمات اإلنترنت بشكل منفرد.
كما ستســـهم هذه الشراكة في تعزيز نمو 
Oore- )حركة مرور اإلنترنت لدى شـــركة 
انضمـــام  عبـــر  وذلـــك   ،)doo business
الشركاء اإلقليميين والدوليين إلى مزود 
خدمات اإلنترنت في الكويت، لالستفادة 

من اإلمكانات المتاحة على المنصة.
وفـــي تعليقـــه حـــول هـــذه الشـــراكة، قال 
األعمـــال  لقطـــاع  التنفيـــذي  الرئيـــس 

العالميـــة في بتلكو هاني عســـكر “يســـرنا 
Ooredoo busi- بانضمـــام  نرحـــب  )أن 
 Global Zone الكويـــت لمنصـــة - )ness
ونحـــن  واســـتراتيجي.  أساســـي  كعضـــو 
على ثقة بأن هذه الشـــراكة ســـتعمل على 
خلـــق تعـــاون مثمـــر بين مســـتخدمي كل 
Ooredoo busi-(و  Global Zone نمـــ

ness(، وهـــو مـــا ســـيدعم بدوره تســـريع 
حركـــة تبادل البيانات في االتجاهين، بما 
يسهم في تسهيل وتســـريع االتصال بين 

الطرفين”.
وواصـــل “من منطلق رغبتنا في تبســـيط 
األعمـــال ودعـــم حركـــة مـــرور اإلنترنـــت، 
مـــن  المزيـــد  اســـتضافة  إلـــى  نتطلـــع 

المشـــغلين ومزودي الخدمات الرئيسيين 
من المنطقة فـــي Global Zone من أجل 
توفيـــر أداء أمثل للشـــبكة والتخلص من 
كافـــة الحواجـــز التي قد تعيـــق االتصال، 
ونأمل مـــن خالل ذلك مواكبـــة متطلبات 

حركة البيانات المتزايدة”.
من جهته، صـــرح المدير التنفيذي لقطاع 
مبيعات المســـتهلك واألعمال لدى شـــركة 
الموســـى  عيســـى  الكويـــت   )Ooredoo(
 Global Zone ســـتتيح هذه الشراكة مع“
فرصـــة لـ )Ooredoo( للوصول إلى حلول 
جديـــدة ومـــن شـــأن ذلـــك أن يعـــزز مـــن 

خدماتنا.
 كما سيسهم في منح زبائننا من الشركات 
الوصـــول إلـــى مســـارات عالميـــة إضافية 
اســـتجابة  بوقـــت  الفايبـــر  شـــبكة  عبـــر 
قليـــل وأداء أفضـــل، إضافـــة إلـــى تعزيـــز 
إمكاناتنـــا لدعـــم الشـــركات والمؤسســـات 
المحلية واإلقليمية في مساعيها لمواكبة 
المتطلبات المعنية بالتطبيقات السحابية 

في هذا العصر الحديث”.

 لتعزيز نطاق وجودها العالمي

”Global Zone“ الكويت تنضم لمنصة ” Ooredoo“ 

علي شعبان



77.4
دينــار مليــون 

أبحـــاث  لوحـــدة  تابـــع  تقريـــر  توقـــع 
“إيكونوميســـت إنتليجنس”، أن يســـجل 
بيـــن  نمـــو  أســـرع  الســـعودي  االقتصـــاد 
االقتصـــادات الكبـــرى فـــي العـــام 2022، 
متفوقـــا علـــى الصيـــن والهنـــد وألمانيـــا 
وأميركا وباقي دول مجموعة العشرين.
االقتصـــاد  يســـجل  أن  التقريـــر  ورجـــح 
الســـعودي نموا بـ 7.5 % هذا العام، وهو 
أســـرع معدل نمو فـــي المملكة منذ العام 
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وأكد التقرير أن األساسيات االقتصادية 
للمملكـــة تتحـــرك باالتجـــاه الصحيح مع 
تســـجيل فائـــض في الميزانيـــة، وتقلص 
الدين العام هذا العام، فضال عن احتواء 

معدالت التضخم.
وأشـــار التقريـــر أيًضـــا إلـــى أن االقتصاد 
السعودي سيبقى مدعوًما باإلصالحات، 
ومـــن المرجـــح أن يســـجل نمـــوا بــــ 5 % 

العام المقبل.
وبشأن تأثير زيادة معدالت الفائدة على 
إقـــراض القطاع الخاص في الســـعودية، 
الراجحـــي  فـــي  األبحـــاث  رئيـــس  قـــال 
كابيتـــال، مـــازن الســـديري، فـــي مقابلـــة 
مـــع “العربيـــة”، إنه رغم وجـــود مبدأ عام 
بـــأن ارتفـــاع تكلفـــة الديـــن ســـلبي علـــى 
االســـتثمارات، فإن السعودية بها وسائل 
إقـــراض نائمـــة تســـاعد القطـــاع الخاص 

منها الصكوك.

وأضـــاف أن أثر ارتفاع “الســـايبور” على 
ارتفـــاع التكلفـــة لـــدى القطـــاع الخـــاص 
يتحول مـــن الحياد إلـــى إيجابي لصالح 

القطاع البنكي.
وأشار إلى انتظار زيادة جديدة متوقعة 
في سعر الفائدة من الفيدرالي األميركي 
مـــع تزايـــد التوقعـــات برفعهـــا 75 نقطـــة 

أساس خالل شهر سبتمبر 2022.
وأوضـــح مازن الســـديري أن نمـــو الناتج 
المحلـــي اإلجمالي جزء منهـــا نمو الناتج 
الحقيقـــي للقطاع الخاص، ومـــع ارتفاع 
إقـــراض  يرتفـــع  المحلـــي  الناتـــج  نمـــو 

الشركات.
فـــي  التضخـــم  معـــدل  انخفـــاض  وعـــن 

الســـعودية رغم ارتفاعها في أغلب دول 
العالـــم، قال الســـديري إن ذلك يعود إلى 
أن ســـعر الطاقـــة ثابـــت فـــي الســـعودية 
المســـتهلك،  وبالتالـــي ال ينعكـــس علـــى 
الســـلوك  تغيـــر  إلـــى  يعـــود  وأيًضـــا 
االســـتهالكي الســـعودي والتحـــول نحـــو 

الترفيه والثقافة.
وأضاف رئيس أبحاث الراجحي كابيتال 
والترفيـــه  المطاعـــم  قطاعـــات  وزن  أن 
والفنـــادق في مؤشـــر التضخم بنحو 11 
%، بينمـــا الوزن النســـبي لقطـــاع الطاقة 
25 %، وفيمـــا ارتفـــع قطـــاع الخدمـــات 
بأكثر مـــن 4 % فإن وزنـــه المنخفض لم 

يكن مؤثًرا بشدة في التضخم.

بتسجيلها معدل نمو 7.5 %

“إيكونوميست”: السعودية ستكون 
واصلـــت أســـعار النفـــط انخفاضها أسرع االقتصادات الكبرى نموا في 2022

األربعـــاء، مع قلق المســـتثمرين من 
ضعف االقتصاد العالمي، واحتمال 
أن ترفـــع البنـــوك المركزيـــة أســـعار 
الفائـــدة وزيـــادة القيـــود للحـــد من 

تفشي كوفيد 19 في الصين.
القيـــاس  وانخفضـــت عقـــود خـــام 
األميركي غرب تكســـاس الوســـيط 
إلـــى   ،%  2.82 أو  دوالرا،   2.58
بعدمـــا  للبرميـــل،  دوالر   89.06
انخفـــض 5.37 دوالرا في الجلســـة 

السابقة بفعل مخاوف الركود.
وتراجعـــت كذلـــك العقـــود اآلجلـــة 
لخـــام برنـــت تســـليم أكتوبـــر 3.56 
دوالرا عنـــد 95.75 دوالرا للبرميـــل 
دوالرا   5.78 انخفاضهـــا  عقـــب 
الثالثـــاء. وهبطـــت العقـــود اآلجلة 
أو  دوالرا،   2.70 نوفمبـــر  تســـليم 
دوالرا   95.14 عنـــد   ،%  2.76

للبرميل.
وقال المحلل في )بي.في.إم أويل 
أسوشيتس(، تاماس فارغا “أحدث 
دالئل على تعثر النمو هي انكماش 
فـــي  الصينيـــة  المصانـــع  نشـــاط 
أغسطس وتوســـع قطاع الخدمات 
في البالد بوتيرة أقل من المتوقع”.

وتابـــع “إضافـــة إلـــى ذلـــك، ُيعتقـــد 
االحتياطـــي  مجلـــس  مـــن  كال  أن 
المركـــزي  والبنـــك  االتحـــادي 
األوروبي ســـيرفعان أسعار الفائدة 

بشـــكل كبيـــر الشـــهر المقبـــل، ربمـــا 
بنســـبة تصـــل إلـــى 0.75 %، وكل 
فـــي  المســـتثمرين  يجعـــل  ذلـــك 
األســـهم يســـعون للخروج. وتحذو 
أســـعار النفـــط الحـــذو نفســـه فـــي 

الوقت الجاري على األقل”.
وقال المستشار في شؤون الطاقة 
مدير دراســـات الطاقـــة في منظمة 
أوبـــك ســـابقا، فيصـــل الفايـــق، إن 
التراجع في أسعار النفط ال يعكس 

أساسيات السوق.
وأضـــاف الفايـــق فـــي مقابلـــة مـــع 
“العربيـــة” أن الفجـــوة بين أســـواق 
اآلجلـــة  والعقـــود  الماديـــة  النفـــط 

تتسع.
ويـــرى الفايـــق أن الوقـــت قـــد حان 

لتحالـــف أوبك بلس حتـــى يعيدوا 
النفـــط  أســـواق  بوصلـــة  ضبـــط 
بإيقـــاع مختلف عـــن اإليقاع المتبع 
فـــي العاميـــن الماضيين الـــذي كان 
يواكـــب تداعيـــات جائحـــة كوفيد 
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مختلـــف  اإليقـــاع  أن  إلـــى  وأشـــار 
تمامـــا اآلن، ويجـــب أن يتناغم مع 
تحاكـــي  بطريقـــة  النفـــط  أســـواق 
أساســـيات الســـوق وليـــس تحـــرك 
األســـعار ارتفاعـــا أو انخفاضا وفق 

مشاعر المتداولين.
وتوقـــع الفايـــق أن يشـــهد اجتمـــاع 
أوبـــك بلس المقبـــل مفاجآت كبيرة 
تتضمـــن وضع آليـــات لضبط إيقاع 

السوق.

برنت إلى 95 دوالرا للبرميل

أسعار النفط تهبط 3 % مع تصاعد مخاوف الركود

بلغـــت قيمـــة عمليـــات نقـــاط البيـــع والتجـــارة 
اإللكترونيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن األســـبوع 
الماضي 77.4 مليون دينار، بزيادة 1.6 مليون 
 75.8 مقابـــل   %  2.1 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار، 
مليون دينار باألســـبوع قبل الماضي. وشكلت 
العمليات الالتالمســـية ما نســـبته 48.5 % من 
إجمالـــي قيمـــة عمليـــات نقاط البيـــع والتجارة 
و32%  الماضـــي،  باألســـبوع  اإللكترونيـــة 

لعمليات التجارة اإللكترونية.
وكان نصيـــب بطاقـــات االئتمـــان البحرينية ما 
نســـبته 43.7 % مـــن إجمالـــي قيمـــة العمليات 
التي تم تنفيذها باألسبوع الماضي في الفترة 
بطاقـــات  تليهـــا  أغســـطس،   27 إلـــى   21 مـــن 
الخصـــم البحرينيـــة مـــا نســـبته 34.8 %، ثـــم 
بطاقـــات االئتمان غير البحرينية بنســـبة 13.1 
%، وأخيـــًرا بطاقـــات الخصم غيـــر البحرينية 

بنسبة 8.4 %.
والتجـــارة  البيـــع  نقـــاط  عمليـــات  عـــدد  وبلـــغ 
اإللكترونيـــة باألســـبوع الماضـــي 3.3 مليـــون 
عمليـــة تقريًبـــا، بزيادة بنســـبة 3.2 %، قياًســـا 
قبـــل  باألســـبوع  عمليـــة  مليـــون   3.2 بنحـــو 
الماضـــي. وشـــكلت العمليـــات الالتالمســـية ما 
نسبته 75.3 % من إجمالي عدد عمليات نقاط 
البيع والتجارة اإللكترونية باألسبوع الماضي، 

و12.1 % لعمليات التجارة اإللكترونية.

واســـتحوذت بطاقات الخصم البحرينية على 
ما نســـبته 54.5 % من إجمالي قيمة العمليات 
التـــي تـــم تنفيذهـــا باألســـبوع الماضـــي، تليها 
بطاقـــات االئتمان البحرينية بنســـبة 24.2 %، 
ثـــم بطاقـــات االئتمان غيـــر البحرينية بنســـبة 
غيـــر  الخصـــم  بطاقـــات  وأخيـــًرا   ،%  11.1

البحرينية بنسبة 10.3 %.

وكانـــت أهم القطاعـــات من حيـــث القيمة في 
األســـبوع الماضي اآلتي: الخدمات الحكومية 
التـــي جـــاءت أوال التـــي تراجع الصـــرف عليها 
بنســـبة 11.7 % عـــن األســـبوع قبـــل الماضي، 
ثانًيا المطاعم التي ارتفع اإلنفاق عليها بنســـبة 
التـــي  الســـوبرماركت  أســـواق  ثالًثـــا   ،%  4.1
ارتفـــع اإلنفـــاق عليهـــا بنســـبة 11.4 %، رابًعـــا 

الفنادق والمنتجعات التي ارتفع اإلنفاق عليها 
بنســـبة 2.4 %، وأخيًرا قطاع تجار الســـيارات 
والشـــاحنات الـــذي ارتفع اإلنفاق عليه بنســـبة 

.% 2.5
أمـــا أهـــم القطاعات مـــن حيث عـــدد العمليات 
باألسبوع الماضي، فكانت كالتالي: أوال جاءت 
المطاعم بزيادة في عدد العمليات بنســـبة 2.5 

% عـــن األســـبوع قبـــل الماضي، تليها أســـواق 
الســـوبرماركت التي شـــهدت زيادة بنسبة 2.2 
%، ثالًثـــا الخدمـــات الحكومية التـــي ارتفعت 
بنسبة 0.9 %، رابًعا قطاع الصحة الذي تراجع 
عـــدد العمليات بنســـبة 3.5 %، وأخيـــًرا قطاع 
المحـــالت التجارية الذي شـــهد زيادة في عدد 

العمليات بنسبة 3.6 %.

قيمة عمليات البيع والتجارة اإللكترونية بأسبوع
11.7 % نسبة تراجع اإلنفاق على الخدمات الحكومية

أظهرت إحصاءات كشــفت عنها الشــركات المشــغلة للشــواطئ الثالثة التي 
ُأقيمــت عليهــا فعاليــات “مهرجان شــواطئ البحرين” أن المهرجــان تمكن من 
جــذب مــا يقــارب 270,000 زائــر مــن المواطنيــن والمقيمين والســياح خالل 
فتــرة تنظيمــه مــن 7 يوليو وحتى 27 أغســطس 2022، وذلك وفق ما أعلنت 

عنه هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

أقيـــم  التـــي  الثالثـــة  والشـــواطئ 
البحريـــن  شـــواطئ  مهرجـــان  عليهـــا 
هي شـــاطئ بـــالج الجزائر، وشـــاطئ 
مراسي، وشاطئ ووتر جاردن ستي، 
وتضمـــن المهرجـــان علـــى مـــدى نحو 
شـــهرين الكثيـــر مـــن العـــروض الفنية 
المختلفـــة، بما فيها عـــروض ترفيهية 
والرســـم علـــى الرمـــال، إضافـــة إلـــى 
برنامـــج حافـــل بالفعاليـــات مـــن بينها 
عـــروض موســـيقية حيـــة، وأنشـــطة 
ترفيهية، وأخرى ذات صلة باألطفال، 

إضافـــة  وغيرهـــا،  متنقلـــة  ومطاعـــم 
إلى أنشـــطة ورياضـــات مائية جذبت 
الكثيـــر مـــن محبـــي البحر فـــي فصل 

الصيف.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــار 
األثـــر  إلـــى  العريـــض  أميـــن  إدامـــة 
اإليجابـــي الكبيـــر لمهرجان شـــواطئ 
البحرين في تحقيق هذا العدد الكبير 
مـــن الـــزوار. مشـــيرا إلـــى أن محصلة 
فوائد هـــذا المهرجـــان ال تقتصر على 
الشـــواطئ المشـــاركة فيـــه فقـــط، بل 

امتدت لتشـــمل أيضا شـــركات تنظيم 
والفنـــادق  والمطاعـــم  الفعاليـــات 
جميـــع  بجهـــود  مشـــيدا  وغيرهـــا، 
العامليـــن فـــي شـــاطئ بـــالج الجزائر 

والمنظمين لهذا المهرجان.
المنتـــدب  العضـــو  نـــوه  جانبـــه،  مـــن 
لشـــركة إيجل هيلز ديار ماهر الشاعر 
بجهود هيئة السياحة والمعارض في 

تنظيـــم “مهرجان شـــواطئ البحرين” 
تنظمهـــا  نوعهـــا  مـــن  فعاليـــة  كأول 
الهيئـــة ضمـــن جهودهـــا إلثـــراء فصل 
الصيـــف في مملكة البحرين بعدد من 

األنشـــطة والفعاليات الجاذبة للسياح 
والزوار، إضافة إلى تشجيع السياحة 
الداخلية للمواطنين والمقيمين، الفتًا 
إلى اســـتعداد شـــاطئ مراسي وكافة 
الكـــوادر العاملـــة فيـــه علـــى مواصلة 

التعاون المثمر مع الهيئة.
بـــدوره، قال المدير التنفيذي للســـيب 
نجـــاح  إن  نورالديـــن  فـــراس  ماريـــن 
يمثـــل  البحريـــن  شـــواطئ  مهرجـــان 
ثمار تعاون وثيق بين هيئة الســـياحة 
ومنشـــآت القطاع الســـياحي الخاص 
مـــن أجل تفعيـــل إمكانات الشـــواطئ 
البحرينية كركيزة أساســـية من ركائز 
الجذب السياحي في المملكة، مؤكدا 
الجاهزية التامة لشاطئ ووتر جاردن 
ستي الستضافة المزيد من الفعاليات 

الجاذبة.

270 ألف زائر لمهرجان شواطئ البحرين خالل شهرين
شملت بالج الجزائر و “مراسي” و “ووتر جاردن ستي”

ماهر الشاعرفراس نورالدينأمين العريض
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أمــل الحامــد

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

شركة يوسف الحسن وأوالده

بدأت شركة يوسف الحسن وأوالده العمل في مجال 
اســـتيراد األقمشـــة واألصـــواف والغتـــر، وتـــم إضافة 

تجارة بيع الساعات، وبيع أقمشة الستائر.
وفـــي بدايـــة الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي قررت 
الشركة إيقاف نشاط بيع الساعات. واستمر المؤسس 
المرحوم يوســـف الحســـن فـــي مجال الغتر وأقمشـــة 
المالبـــس، ثـــم ركزت الشـــركة على اســـتيراد أقمشـــة 
الســـتائر وتفصيل الســـتائر والتنجيدات التي تشـــمل 
ة وغيرهـــا مـــن مســـتلزمات المكاتب  الكنـــب واألســـرَّ

والمنازل.
وتوســـعت شركة يوسف الحسن وأوالده بفتح فروع 
لها أوالً في فندق الشـــيراتون، ثم في المنامة بالقرب 
مـــن المستشـــفى األميركـــي، وبعد ذلك تـــم فتح فرع 
ثالـــث في المحرق. وقـــد تم تقليص الفـــروع ليصبح 

فرعًا واحدًا في المحرق.

وتمكنت شركة يوسف الحسن وأوالده خالل األعوام 
الماضيـــة من الفوز بتنفيذ العديد من المشـــاريع التي 
طرحـــت كمناقصات حكومية، كما أن الشـــركة نفذت 
الكثيـــر مـــن المشـــاريع إلـــى األفـــراد وتشـــمل الفلـــل 

والمنازل وغيرها.
وتعمل شركة يوسف الحسن وأوالده حاليًا في مجال 
تفصيـــل الســـتائر واســـتيراد األقمشـــة والتنجيـــدات 
ة وغيرها من مستلزمات  التي تشـــمل الكنب واألســـرَّ
المكاتب والمنازل. وبســـبب تداعيات جائحة كورونا 
فإن الشـــركة عملـــت على توفير معظـــم خدماتها عن 
بعد )أونالين(، إلى جانب معرضها الكائن في المحرق.
ومجلس إدارة شركة يوسف الحسن وأوالده الحالي 

عبدالوهاب الحسن، ويعقوب الحسن.
خطـــة  وأوالده  الحســـن  يوســـف  شـــركة  وتـــدرس 

مستقبلية إلضافة خدمات جديدة.

شــركة يوســف الحســن وأوالده مــن الشــركات التجاريــة المعروفــة والتــي لديهــا جــذور تجاريــة فــي مملكــة 
البحريــن، تأسســت فــي العــام 1950 علــى يــد المرحــوم يوســف الحســن. “البــاد” تنشــر نبــذة عــن المجموعــة 

وأعمالها ومشروعاتها المستقبلية.

عنوان الشركة:

العنوان: بناية رقم 203A، طريق 609، مجمع 206، المحرق.

الفاكس: 17342404. الهاتف: 39468364، 17344874.

yalhasan61@gmail.com :اإليميل اإللكترونيhttp://instagram.yhs_alhasan

 Home Connect Launch قـــّدم حـــدث
 Bosch & Khalaifat الـــذي اســـتضافته
فـــي المنامة، منظـــورا جديـــدا في نظام 
Home Con� شـــامل لــــ Echo system

المتنوعـــة  العـــروض  خـــالل  مـــن   .nect
والتقنيـــات الجذابة من قطاعات الراحة 
الذكـــي،  والمنـــزل  المســـاعد  والطهـــي 
الـــذي   Home Connect يوفـــر تطبيـــق
يشـــمل عـــددًا مـــن العالمـــات التجاريـــة 
لمســـتخدميه أفضل تجربة، حيث يفتح 
وفـــي  المطبـــخ  فـــي  جديـــدة  إمكانـــات 
الغسيل والعناية باألطباق. يمكنك أيضًا 
التحكـــم فـــي جميـــع األجهـــزة المنزليـــة 
بـــذكاء عبـــر Home Connect، إضافـــة 
إلى دمجها بشكل مثالي في نمط الحياة 
Home Con�  الرقمي باستخدام تطبيق
فـــي  بالفعـــل  موجـــود  هـــو  الـــذي   nect
السوق في 55 دولة حول العالم، ويوفر 
هذا النطاق أيًضا منصة مقنعة للشـــركاء 
لتقديم خدماتهم وحلولهم للمستهلكين.
مجموعـــة   Home Connect ويربـــط 
األجهـــزة المنزليـــة بالكامـــل فـــي نظـــام 

.)Echo system( واحد شامل

ويعـــد Home Connect حالًيـــا التطبيق 
الوحيد متعدد العالمات التجارية القادر 
علـــى التحكـــم فـــي مجموعـــة األجهـــزة 
المنزلية المتصلة بالكامل: ويشـــمل ذلك 
الفـــرن والموقد وغطاء المدخنة، إضافة 
إلى غسالة األطباق والمبرد وآلة الغسيل 

والمجفف وآلة القهوة األوتوماتيكية.
 Home Connect كمـــا أن نمـــو تطبيـــق
مثيـــر لإلعجاب: فقد تم تقديم التطبيق 
نطاقـــه  يوفـــر  دولـــة.   55 فـــي  بالفعـــل 
وتوافـــره المتزايـــد فـــي 28 لغـــة أفضـــل 
الظـــروف للوصول إلى المســـتهلكين في 
إعـــداد المطبخ. إضافة إلـــى ذلك، يمكن 
المنزليـــة  فـــي األجهـــزة  التحكـــم  أيًضـــا 

المتصلة من تطبيقات أخرى. 
Home Connect De�  ويتيح “برنامـــج

veloper” التكامـــل الشـــامل للمنتجـــات 
والخدمـــات اإلضافية عبـــر API )واجهة 
برمجة التطبيقات(. وبالتالي فإن النظام 
 Home الرقمي لـ Echo system الشامل
Connect ســـهل للغايـــة عندمـــا يتعلـــق 
األمر باألفـــكار اإلبداعية مـــن المطورين 
األفـــكار  ترجمـــة  ويمكـــن  الخارجييـــن: 

المبتكرة للتحكم في المنزل الذكي على 
الفور إلى حلول قابلـــة للتطبيق موجهة 

نحو المستهلك.

Home Connect حول تطبيق

ويعتبـــر Home Connect الحـــل األول 
فـــي العالـــم الـــذي يســـمح بالتحكـــم في 
األجهـــزة المنزلية مـــن مختلف العالمات 
واحـــد.  تطبيـــق  خـــالل  مـــن  التجاريـــة 
وتـــم تصميـــم النظـــام كمنصـــة مفتوحة 
ستســـتمر في التطـــور لتغطية مجموعة 

متزايدة من الخدمات.

كمـــا أن Home Connect GmbH هـــي 
 BSH Hausgeräte شركة تابعة لشركة
المنزليـــة  األجهـــزة  وتتوافـــر   .GmbH
 Home Connect بوظيفـــة  المـــزودة 
والتطبيـــق المصاحـــب لهـــا منذ ديســـمبر 

2014 وفي البحرين منذ 2021.

إطالق “Home Connect” لتقديم 
أسلوب حياة رقمية ذكية في المنزل

”Bosch & Khalaifat“ ضمن حدث استضافته

قلـــق  الدراســـة مصـــدر  تشـــكل رســـوم 
حقيقي لحوالي 61 % من أولياء األمور 
في البحريـــن، وفًقـــا لإلحصائيات التي 
أجرتها شـــركة زيورخ العالميـــة للحياة، 

التابعة لمجموعة زيورخ للتأمين.
كمـــا أشـــارت النتائج إلـــى أن 30 % من 
إلـــى  يلجـــأون  البحريـــن  فـــي  األهالـــي 
مدخراتهم الشـــخصية ليتكفلوا برسوم 
مـــدارس أطفالهـــم، بينمـــا يعتمد 15 % 
منهم على القروض الشـــخصية، لينتهي 
بهـــم األمـــر بدفـــع مبالـــغ طائلـــة مقابـــل 
ألطفالهـــم.   المناســـب  التعليـــم  تأميـــن 
أجرتـــه  الـــذي  االســـتطالع،  وغطـــى 
You� األبحـــاث شـــركة  مـــع   بالتعـــاون 
Gov فـــي يوليـــو 2022، أكثر من 1500 
مـــن اآلبـــاء والمقيميـــن المتزوجين في 
دول الخليج ليشـــمل كل مـــن: البحرين 
والسعودية وقطر واإلمارات. كما شمل 
مختلـــف فئات الدخـــل والمهن والفئات 

العمرية والجنسية.
المبيعـــات  مديـــر  بريتـــو،  رينـــر  وعلـــق 
والتوزيـــع في زيـــورخ العالميـــة للحياة 
“أسفرت نتائج استطالعنا عن مواضيع 
يجـــدر التنويه إليها بما في ذلك حقيقة 
أن 62 % مـــن اآلبـــاء فـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي يســـتخدمون دخلهم 
الشـــهري للنفقـــات المتعلقة بالمدرســـة، 
بينمـــا يعتمـــد الغالبيـــة اآلخـــرون علـــى 
المدخرات الشخصية أو القروض. ومع 
ارتفـــاع تكلفـــة التعليم وعدم اســـتقرار 
الحيـــاة، يجـــدر علـــى األهالـــي التفكيـــر 
بجدية في االســـتثمار فـــي خطة ادخار 

منظمة لدعم تعليم أطفالهم.
فـــي  المشـــاركين  غالبيـــة  وصـــّرح 
االســـتطالع فـــي البحرين بأن الرســـوم 
الدراســـية تشـــكل مصدر قلقهـــم األكبر، 
أما فيمـــا يتعلق بنفقات المعيشـــة فعّبر 
45 % عـــن قلقهـــم فيمـــا يتعلـــق بهـــذا 
الموضـــوع ليكـــون تأميـــن القبـــول فـــي 
معهد مـــن اختيارهم مصدر قلق 43 % 

من المشاركين. 
أيًضـــا  االســـتطالع  نتائـــج  وأظهـــرت 
أن متوســـط تكلفـــة التعليـــم الســـنوية 
6370.69 دينـــار ألولئـــك الذين شـــملهم 
االســـتطالع فـــي البحريـــن حالًيـــا. وأن 
الرســـوم الدراســـية تشـــكل 40 % مـــن 
الدخـــل الشـــهري لــــ 9 من أصـــل كل 10 

أزواج في البحرين.
ونوهـــت الدراســـة أيًضا أن مســـتويات 
الثقـــة لـــم تكـــن عالية، حيـــث إن 43 % 
فقـــط ســـكان البحريـــن على ثقـــة بأنهم 
ســـيكونون في وضع يســـمح لهم بدعم 

ا. التعليم اإلضافي ألطفالهم ماليًّ
وتشـــهد حركـــة االســـتثمار فـــي خطـــط 
ا ملحوًظا  االدخـــار التعليمي اليوم نمـــوًّ
فـــي المنطقـــة، لضمـــان قـــدرة األهالـــي 
على توفير التعليم المناسب ألطفالهم. 
مـــن بينهـــم 22 % مـــن األهالـــي الذيـــن 
الدائـــرة االجتماعيـــة التخـــاذ  دفعتهـــم 
متأثريـــن   % و10  الخطـــوة،  هـــذه 

بالمستشارين الماليين. 
وعّبـــر 35 % مـــن أوليـــاء األمـــور عـــن 
رغبتهم بإرسال أطفالهم للدراسة خارج 
البحرين، لتشـــمل الوجهـــات الجامعات 
الشـــهيرة في كل من الواليات المتحدة 
وكندا والمملكة المتحدة والهند، و9 % 
فقـــط منهـــم مـــن يأملون فـــي الحصول 
على منحة دراســـية. لكـــن ذلك ال ينفي 
المرتبـــة  تحتـــل  اإلمـــارات  أن  فكـــرة 
األولـــى، ليختارهـــا 35 % مـــن األهالـــي 
في دول الخليج كوجهة مفضلة لديهم

6370 دينارا متوسط تكلفة التعليم السنوية بالمملكة

1 من بين كل 10 آباء في البحرين لديهم خطة ادخار لنفقات تعليم أبنائهم
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الزيادة في  الخرسانة رفعت أسعار منتجاتها بعد  قالت مصادر مطلعة إن بعض مصانع 
الكنكري والذي يستورد من الخارج وبصورة  المواد األولية الدخيلة، حيث زادت أسعار 

أساسية من اإلمارات هذا الشهر بنحو 15 %، وارتفاع في أسعار الرمال بنسبة مشابهة.

أسعار  أن  الصناعة  فــي  الــمــصــادر  أحــد  وأبــلــغ 
تتراوح  كانت  الــواحــد  المربع  المتر 
للمتر  ــاًرا  ــن دي  29 ــى  إل  28 حــول 
المكعب الواحد، ولكن بسبب 
المنتجات  ارتــفــاع  ضغوط 
ــإن األســـعـــار  ــ ــة، فـ ــ ــيـ ــ األولـ
إلى   32 لنحو  ارتــفــعــت 
المربع  للمتر  ديناًرا   33
الواحد، أي أن الزيادة 

تقدر بنحو 12 %. 
ــت مـــصـــانـــع  ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
األســـمـــنـــت رفــعــت 
كـــذلـــك أســـعـــارهـــا 
فـــي وقـــت ســابــق 
ــن هــــــذا الـــعـــام  ــ مـ
ارتفاع  خضم  فــي 
الـــــــمـــــــواد األولـــــيـــــة 
بـــســـبـــب زيـــــــــادة فــي 

المحروقات.

للخرسانة،  المنارتين  لشركة  العام  المدير  وعلق 
شركات  أن  التقارير  هــذه  على  الخميري  ميسان 
الــخــرســانــة ومــــواد الــبــنــاء تــتــعــرض لــضــغــوط مع 
تضخم األسعار في مختلف المجاالت، إلى جانب 
والمنافسة  الــخــرســانــة  بــشــركــات  ــســوق  ال تــشــبــع 
الشرسة، لكنه لم يشر صراحة إلى أن مصنعه تبنى 

أية زيادة.
ــبــاد  وأجــــاب الــخــمــيــري عــلــى اســتــفــســارات لـــ “ال
االقتصادي” حول مدى صحة توجه بعض شركات 
الخرسانة إلى رفع األسعار، فأشار بالقول “ال أعتقد 
أن هناك سعًرا موحًدا يمكن ألي شركة خرسانة أن 
تتبعه، فالوضع دائما يعتمد على وضع السوق عند 
عملية البيع ونوع الزبون وحجم المشروع وعدد 

من العوامل األخرى”.
االقتصادي”  “الباد  أبلغ  قد  المقاولين  أحد  وكــان 
الخرسانة  إحـــدى شــركــات  مــن  رســالــة  أنــه تسلم 
المعروفة والتي رفعت فيها سعر المتر الواحد من 

نحو 29 ديناًرا إلى 32 ديناًرا.
عام  بشكل  هــنــاك  أن  يعتقد  أنــه  الخميري  ورأى 

المنافسة  بسبب  الــخــرســانــة  أســعــار  فــي  هــبــوًطــا 
المشاريع،  وقلة  الــســوق  فــي  الكبير  والــمــعــروض 
مقارنة مع الطفرة التي تحققت في األلفية األولى 
التسعينات  في  السابقة  والطفرات  العام  هذا  من 
الشركات  عدد  ارتفاع  مع  خصوصا  والثمانينات، 

التي تزود السوق بمنتجات الخرسانة.
ــخــمــيــري أن الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة  وأوضــــــح ال
بالنفقات  فقط  تتعلق  ال  الــشــركــات  تــواجــه  الــتــي 
الموظفين  على  التكاليف  ارتفاع  بل  التشغيلية، 

والعمال في هذه الشركات نتيجة موجة االرتفاع 
في نفقات المعيشة، األمر الذي ال يجعل خيارات 
لمواكبة  الرواتب  رفع  في  الشركات  إلدارة  كثيرة 
العمال  تخسر  قــد  فإنها  وإال  عمالها،  متطلبات 

لقطاعات أو شركات أخرى.
ال  قد  الشركات  إن  الخميري  يقول  المقابل،  وفي 
منتجاتها  أســعــار  رفــع  على  المقدرة  لديها  يكون 
وخسارة شريحة من الزبائن الذين قد يتوجهون 

للمنافسين، مما يجعل الوضع صعبًا للغاية.

غالء “الكـنـكـري” والرمــل يرفع أسعار الخرسانة 12 %
ضغط كبير على المصانع في ظل التضخم

القيمة العادلة لـ “السقية بالزا” و “دانات المدينة”
صافي إيجارات المكاتب والمحالت والوحدات السكنية بـ 1.02 مليون دينار
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.095

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.23

شركة ناس 
NASS BD 0.04

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 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.487

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.305

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 0.377

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.167

السنة الرابعة عشرة - العدد 5070

الخميس
ارتفـــع معـــدل التضخـــم فـــي منطقـــة اليـــورو إلـــى 1 سبتمبر 2022 - 5 صفر 1444  

مســـتوى قياســـي جديد بعـــد ارتفاعه إلـــى 9.1 % 
في أغسطس على أساس سنوي. وجاءت القراءة 
أعلـــى من توقعـــات المحللين عنـــد 9 %، وارتفاعا 

من 8.9 % في يوليو.
وتضع أرقام التضخم ضغوطا متزايدة على البنك 
المركزي األوروبي لرفع أسعار الفائدة قد تصل إلى 

75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر.
وطالـــب رئيـــس البنـــك المركـــزي األلمانـــي يواكيم 
ناغـــل، البنـــك المركزي األوروبـــي بالتحّرك ســـريًعا 
الحتـــواء  حاســـم  بشـــكل  الفائـــدة  أســـعار  ورفـــع 

التضخم.
وبينمـــا لـــم يشـــر يواكيـــم ناغـــل إلى حجـــم محدد 
للزيـــادة المرتقبـــة، إذ دافع عن تحرك حاســـم وأكد 

على فوائد زيادات كبيرة للفائدة.
يذكـــر أن المركزي األوروبي قد رفع أســـعار الفائدة 
بواقع 50 نقطة أســـاس الشـــهر الماضـــي في وقت 
تـــدور التكهنـــات حول احتمالية رفعهـــا بـ 75 نقطة 
أســـاس في اجتماعه المقبل في سبتمبر، في وقت 
يتوقـــع المحللـــون أن تصل معـــدالت التضخم إلى 

10 % هذا العام.

التضخم في منطقة اليورو يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 9 %

عـــــــــــــــــروض
الـــــــصـــــــيــــــف
الـــــــخــــــاصــــــة

2٤ أغــســطــس إلى ٣ سـبـتـمـبـر

فـي جــمـيع

مـــــــحـــــــالت الــــــــحـــــــواج،
ووتــــش تــــايــــم ومــــونــــتــــال بــــوتــــيــــك

علي الفردان

أعلنـــت عهدة بنك اإلســـكان العقارية، وهي أول 
عهـــدة عقارية اســـتثمارية مدرجـــة التداول في 
البحرين، عن القيمة العادلة لمشـــروعي “السقية 
بـــازا” و “دانات المدينة” بلغـــت قيمتهما العادلة 
اإلجماليـــة 10.605 مليـــون دينـــار، كمـــا فـــي 30 
ســـنوية  إيجـــارات  وبصافـــي  الماضـــي،  يونيـــو 

إجمالية 1.02 مليون دينار.
وبحســـب اإلفصاحـــات المنشـــورة فـــي الموقـــع 
اإللكتروني لبورصة البحرين أمس األربعاء، فإن 
مشـــروع الســـقية بـــازا الواقع في شـــارع عمان 
في الســـقية بلغت قيمته العادلـــة 6.125 مليون 
دينار، ويحتوي على 105 وحدات سكنية عبارة 
عن شـــقق بنســـبة إشـــغال 93.33 % وبإيجارات 
بيـــع  وحـــدة  و15  ســـنوًيا،  دينـــار  ألـــف   554.1
بالتجزئة عبارة عن محات بيع بالتجزئة بنسبة 
إشـــغال 100 % وبإيجـــارات 272.16 ألف دينار 
ســـنوًيا، وبلغت المصاريف التشـــغيلية نحو 276 

ألف دينار وفق ميزانية 2022.
الســـكني  بـــازا  الســـقية  إلـــى أن مجمـــع  يشـــار 
التجـــاري الراقـــي يقـــع علـــى شـــارع عمـــان فـــي 
الســـقية. ويشتمل المشروع ذو الطوابق التسعة 
الطابـــق األرضـــي  علـــى محـــات تجاريـــة فـــي 
والميزانين، فيما يشتمل على 105 شقق سكنية 
فـــي الطوابـــق التالية، من بينها 10 شـــقق بثاث 
غرف تبلغ مســـاحة كل منها 160 متر مربع، و75 
شـــقة بغرفتين مســـاحة كل منهـــا 125 متر مربع 
و20 شـــقة بغرفـــة واحـــدة مســـاحة كل منها 90 
متر مربع. وسيتمتع قاطنو المبنى بتوفر مرافق 
الترفيـــه والرياضة منها بركة الســـباحة، والنادي 
الصحـــي، وغرفـــة الســـونا والبخـــار، إضافـــة إلى 
مواقف خاصة للســـيارات يخصص لها الطابقين 
الذيـــن يعلـــوان الطابـــق األرضـــي. وســـتخصص 
األرضـــي  الطابـــق  فـــي  الســـيارات  مواقـــف 

لمستأجري المحات التجارية والزبائن.
وأوضـــح اإلفصـــاح أن مشـــروع دانـــات المدينة 
الواقـــع في شـــارع القدس بمدينة عيســـى بلغت 
قيمته العادلة 4.48 مليون دينار، ويحتوي على 
مبنيين إداريين عبارة عن مكاتب بنسبة إشغال 
93.55 % وبإيجارات 262.4 ألف دينار ســـنوًيا، 
و44 وحـــدة بيع بالتجزئة عبارة عن محات بيع 
بالتجزئـــة بنســـبة إشـــغال 35.23 % وبإيجارات 
323.3 ألـــف دينـــار ســـنوًيا، وبلغـــت المصاريـــف 
التشـــغيلية نحو 115.5 ألـــف دينار وفق ميزانية 

.2022
ويعتبـــر مشـــروع دانـــات المدينة، الفائـــز بجائزة 

ميد للمشاريع متعددة االستعماالت لعام 2016، 
هـــو األول مـــن نوعه فـــي مملكة البحريـــن. وتم 
اإلســـكان  لبنـــك  مملوكـــة  أرٍض  علـــى  تطويـــره 
بتمويـــل مـــن مســـتثمرين ومـــن خال تأســـيس 

صندوق البحرين العقاري للعهدة المالية.

ميسان الخميري

10.6
ــار ــن ــون دي ــي ــل م

أمل الحامد


