
شـــهدت المـــدارس بمختلـــف المحافظات حضـــوًرا كبيًرا 
مـــن أولياء األمور لليوم التعريفي الســـتالم ملف الطالب 
واإلرشـــادات  والتعليمـــات  المعلومـــات  علـــى  المحتـــوي 
المتعلقـــة بالعمليـــة التعليمية وقســـيمة الشـــراء الخاصة 
بتوفيـــر الحقيبـــة المدرســـية ومســـتلزماتها األساســـية.

وأوضح عيســـى ســـبت لـ ”البالد” أنه حضر المدرســـة الســـتالم 
ملف ابنته وكان االستقبال جيدا.

وأشاد حسين علي بالجهود المبذولة من إدارة المدرسة. 
وتوجـــه بشـــكره الجزيل إلـــى ملك البالد المعظـــم على مكرمته 

التي أدخلت على نفوسهم المسرة والفرحة والغبطة.

وأشـــادت فاطمة أحمد باإلجراءات المتخذة وحســـن التنظيم، 
مبينـــة أنهـــا اســـتلمت قســـيمة الشـــراء واســـتقبلت المعلميـــن 

واستوضحت منهم الالزم.

وزير التربية والتعليم لــ “البالد”

أكـــد وزير التربيـــة والتعليم ماجد النعيمي أن الـــوزارة تحرص على تفعيل 
التواصـــل مـــع األهالـــي من خـــالل تحديد أيـــام تعريفية عشـــية بـــدء العام 
الدراســـي الجديـــد، وتخصيـــص مدرســـة إلـــى مدرســـتين بـــكل محافظـــة 

الستقبالهم مع الطلبة، مؤكًدا أن العملية تستمر أليام عدة.
جـــاء ذلـــك في تصريحـــات خاصة أدلى بها لــــ “البالد”،لدى تفقـــده عددا من 

المدارس ووقوفه على إجراءات وفعاليات اليوم التعريفي.

النعيمي لـ “^”: مستعدون للمرحلة الجديدة

األســـري  اإلرشـــاد  أســـتاذة  قالـــت 
والنفسي ســـميرة البســـتكي إن هناك 
عـــادات جديـــدة تكونت لـــدى الطلبة 
نتيجـــة البقـــاء في المنـــزل قّيدت من 
التواصل الفعال والمباشر مع الوسط 
الشاشـــات  خـــالل  مـــن  إال  المحيـــط 

والعوالم االفتراضية.
عبـــر  االفتراضـــي  لقائهـــا  فـــي  ورأت 
منصـــة “إنســـتغرام” الخاصـــة بلجنـــة 
للمـــرأة  األعلـــى  بالمجلـــس  الشـــباب 
والمعنـــوي  النفســـي  الجانـــب  بشـــأن 
الذي يجب االهتمـــام ورفع الوعي به 
ورعايتـــه لـــدى الطلبـــة والطالبات، أن 
الجلوس أمام الشاشات والراحة عود 
الطلبة على الكســـل وانعدام الشـــغف 
الدراسي لديهم، كما قلل من تفاعلهم 

مع المجتمع.

البستكي: التعليم الحضوري 
يعيد الشغف للطالب
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اإلجراءات سلسة وال تعطيل في اليوم التعريفي... أولياء أمور لــ “^”:

فاطمة أحمد

رفـــع ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، خالص الشـــكر وعظيم 
االمتنان إلى عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
للعمـــل  المتواصـــل  جاللتـــه  دعـــم  علـــى 
الحكومـــي ولمبادرات تطويـــر األداء في 
المؤسســـات الحكومية للوصـــول به إلى 
النحـــو الذي يلبي طموحـــات جاللته في 
تقديـــم األفضـــل دائًما ألبنـــاء الوطن في 
كل مســـارات الخدمـــة الحكوميـــة، مثمًنا 
سموه في هذا الصدد توجيهات صاحب 
الجاللة ملك البالد المعظم بتعزيز وإثراء 
المســـيرة التعليميـــة ومواصلـــة االرتقـــاء 
بمخرجات التعليم، والتي إنفاًذا لها أصدر 
ســـموه أمـــًرا بإقامة يـــوم تعريفي بجميع 
المدارس الحكومية ألولياء األمور يقدم 
فيه أعضـــاء الهيئات التعليمية واإلدارية 
بالمـــدارس الحكوميـــة شـــرًحا عـــن العام 
الدراسي الجديد، واالستعدادات لتوفير 
بيئـــة تعليمية تحفز على التفوق والتميز 

في المدارس الحكومية.
الحكومـــة  اســـتمرار  ســـموه  وأكـــد 
واسترشـــاًدا بالرؤى الملكية السامية في 

مبـــادرات تطويـــر التعليم بالشـــكل الذي 
يعـــزز مـــن قـــدرة مخرجاتـــه علـــى تلبية 
متطلبات ســـوق العمـــل ويجعلها مواكبة 
لالتجـــاه التنموي للمملكـــة ويجعل أبناء 
الوطـــن خيـــاًرا أول فـــي ســـوق العمـــل، 

مشيًرا سموه إلى أن األهداف المرسومة 
لتطويـــر منظومـــة التعليـــم ترتكـــز علـــى 
فـــي  العامليـــن  الوطـــن  أبنـــاء  جهـــود 
الهيئتيـــن التعليمية واإلدارية بالمدارس 
جهـــود  مـــن  يبذلونـــه  ومـــا  الحكوميـــة 

مخلصـــة فـــي قطاعـــات التعليـــم كافـــة 
بإخالص وبشـــغف نحو اإلنجـــاز والتميز 
لبنـــاء جيـــل المســـتقبل المتســـلح بالعلم 
والمعرفة، والتي بها ســـتتحقق األهداف 

المرجوة.

ماضون في تطوير التعليم وجعل أبناء الوطن خيارا أول بسوق العمل
دعم الملك المعظم متواصل في تعزيز أداء المؤسسات الحكومية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

رأس نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ووزيـــر البنيـــة التحتية الشـــيخ خالد 
االجتمـــاع  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
 ورفـــع المجلس أســـمى آيات الشـــكر 
صاحـــب  إلـــى  االمتنـــان  وعظيـــم 
الجاللـــة ملـــك البـــالد المعظـــم علـــى 
وإثـــراء  بتعزيـــز  جاللتـــه  توجيهـــات 
المسيرة التعليمية ومواصلة االرتقاء 
بمخرجـــات التعليم، وإلـــى ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة الذي أمـــر إنفـــاًذا للتوجيهات 
الملكية الســـامية بإقامة يوم تعريفي 
بكافـــة المـــدارس الحكوميـــة ألولياء 
األمـــور يقـــدم فيـــه أعضـــاء الهيئـــات 
بالمـــدارس  واإلداريـــة  التعليميـــة 
الحكومية شـــرًحا عن العام الدراسي 
الجديد، واالســـتعدادات لتوفير بيئة 

تعليميـــة تحّفز على التفـــوق والتميز 
الحكوميـــة وتســـليم  المـــدارس  فـــي 
أوليـــاء األمور ملًفا يحتوي على كافة 
المعلومـــات والتعليمات واإلرشـــادات 
انســـيابية  تســـهيل  فـــي  يســـهم  بمـــا 
العمليـــة التعليميـــة مـــع عـــودة الطلبة 
إلـــى المـــدارس خالل العام الدراســـي 

الجديد.

مجلس الوزراء: تسهيل 
انسيابية العملية التعليمية 

مع عودة الطلبة إلى المدارس
المنامة - بنا
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المنامة - بنا

تسلم عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، التقريـــر الســـنوي ألعمال مجلســـي الشـــورى والنواب 

لدور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
جاء ذلك خالل اســـتقبال جاللته أمس في قصر الصخير، رئيسة 
مجلـــس النـــواب فوزيـــة زينـــل، ورئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي 
الصالح، ونواب رئيســـي المجلســـين الذين رفعوا لجاللته التقرير 
الســـنوي. وأضاف جاللة الملك المعظم أن البحرين أســـرة واحدة 
مترابطة وأن أهلها أهل خير وطيبة ويشهد بكرم خلقهم القاصي 
والدانـــي، وأن مســـيرة البحرين تتطور باســـتمرار فـــي المجاالت 

كافة نحو األفضل لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.
وقـــال جاللتـــه إن البحرين لهـــا تاريخ عريق وحاضـــر متطور في 

جميـــع المياديـــن وحققت العديد من اإلنجازات الكبيرة، ونســـعى 
معا، بعون هللا، دائما إلى مســـتقبل مشرق أفضل، كما نوه جاللته 
بما تضمنه تقريرا مجلســـي الشورى والنواب من إنجازات وأفكار 
بنـــاءة لتطويـــر األداء التشـــريعي والرقابـــي، وبمســـتوى التعاون 
والتنســـيق المتقـــدم والمثمـــر بين الســـلطتين وعملهمـــا البناء بما 

يخدم المسيرة المباركة.
كمـــا تطـــرق جاللتـــه إلـــى االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة المقبلة، 
متطلعـــا إلى فصل تشـــريعي ســـادس يتـــم فيه مواصلـــة تحقيق 
مزيد من المكتسبات التي تخدم مسيرة التنمية وتعزز االقتصاد 
الوطنـــي، مثنيـــا جاللتـــه علـــى عطـــاء أبنـــاء البحريـــن المخلـــص 
وتكاتفهـــم فـــي خدمـــة وطنهـــم ورفـــع رايتـــه فـــي كل المياديـــن 

والمحافل الدولية.
ملك البالد المعظم يتسلم التقرير السنوي ألعمال مجلسي الشورى والنواب لدور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس )٠٤(و)٠٥(
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الشيخ خالد بن عبدالله

البحرين لها تاريخ عريق وحاضر متطور ونسعى إلى مستقبل مشرق أفضل... الملك المعظم:

نتطلع لفصل تشريعي سادس يواصل التنمية ويعزز االقتصاد الوطني



رفــع ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، خالص الشــكر وعظيــم االمتنان إلــى ملك البالد 
المعظــم صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، على دعم جاللتــه المتواصل للعمل الحكومي ولمبادرات تطوير األداء في المؤسســات 
الحكوميــة للوصــول بــه إلــى النحــو الذي يلبي طموحــات جاللته في تقديم األفضل دائًما ألبناء الوطن في كل مســارات الخدمــة الحكومية، مثمًنا 
سموه في هذا الصدد توجيهات صاحب الجاللة ملك البالد المعظم بتعزيز وإثراء المسيرة التعليمية ومواصلة االرتقاء بمخرجات التعليم، والتي 
إنفاًذا لها أصدر سموه أمًرا بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية ألولياء األمور يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية واإلدارية بالمدارس 

الحكومية شرًحا عن العام الدراسي الجديد، واالستعدادات لتوفير بيئة تعليمية تحفز على التفوق والتميز في المدارس الحكومية.

وتقديـــره  شـــكره  عـــن  ســـموه  وأعـــرب 
وزارة  بذلتهـــا  التـــي  الموفقـــة  للجهـــود 
التعليمـــي  وكادرهـــا  والتعليـــم  التربيـــة 
واإلداري والمعلمين والمعلمات بالمدارس 
الحكوميـــة؛ مـــن أجـــل تحقيـــق األهـــداف 
المرجـــوة مـــن اليـــوم التعريفـــي من خالل 
تســـليم أوليـــاء األمـــور ملًفا يحتـــوي على 
كافة المعلومات والتعليمات واإلرشـــادات 
التعليميـــة،  العمليـــة  المتعلقـــة بانســـيابية 
وأن يحتـــوي ملـــف كل طالـــب بالمـــدارس 
الحكوميـــة على قســـيمة مالية تســـهم في 
توفيـــر الحقيبة المدرســـية ومســـتلزماتها 

األساسية، مقدًرا سموه دور أولياء األمور 
في العمليـــة التربوية التعليميـــة وإقبالهم 
الكبير على المشـــاركة في اليوم التعريفي 
الـــذي يعكس متانة الشـــراكة مـــع الهيئات 
التعليمية في المـــدارس الحكومية إلثراء 
العملية التعليمية لكل ما فيه خير وصالح 

الطلبة.
وأكد سموه استمرار الحكومة واسترشاًدا 
بالـــرؤى الملكيـــة الســـامية فـــي مبـــادرات 
تطويـــر التعليـــم بالشـــكل الـــذي يعـــزز من 
قدرة مخرجاته على تلبية متطلبات سوق 
العمـــل ويجعلها مواكبة لالتجـــاه التنموي 

للمملكـــة ويجعـــل أبناء الوطـــن خياًرا أول 
فـــي ســـوق العمـــل، مشـــيًرا ســـموه إلى أن 
منظومـــة  لتطويـــر  المرســـومة  األهـــداف 
التعليـــم ترتكـــز على جهـــود أبنـــاء الوطن 
العاملين في الهيئتين التعليمية واإلدارية 
بالمـــدارس الحكوميـــة ومـــا يبذلونـــه مـــن 
جهـــود مخلصة في قطاعات التعليم كافة 
بإخـــالص وبشـــغف نحـــو اإلنجـــاز والتميز 
لبنـــاء جيـــل المســـتقبل المتســـلح بالعلـــم 
والمعرفـــة والتـــي بها ســـتتحقق األهداف 

المرجوة.
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االرتكاز على جهود 
البحرينيين العاملين 
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واإلدارية بالمدارس

المدارس الحكومية 
حريصة على توفير بيئة 

تعليمية تحفز على 
التفوق والتميز 
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مؤسسي  لعمل  نتاج  الماضي،  االنعقاد 
بين  مشترك  وطني  وعمل  ديمقراطي، 
كافة السلطات، وذلك ترجمة للمضامين 
السامية التي جاء بها الخطاب السامي 
خالل افتتاح دور االنعقاد الرابع، حيث 
التوجيهات  مع  الوطنية  اإلرادة  تالقت 
المخلصة  والــرغــبــة  الــمــبــاركــة،  الملكية 
والصادقة لدى الجميع؛ من أجل تسخير 

الجهود خدمة لألهداف المنشودة.
خالل  ــنــواب  ال مجلس  أن  ــى  إل ولفتت 
دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي 
التوجيهات  الخامس حرص على وضع 
عمله،  أولويات  ضمن  السامية  الملكية 
فــانــطــلــق لــتــوفــيــر الــبــنــيــة الــتــشــريــعــيــة 
االستثمارية  الــجــهــود  لتنمية  ــالزمــة  ال
ــخــاص،  لـــدى الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي وال
بجانب دعم سبل االستثمار في مجال 
االصطناعي،  والذكاء  الرقمي،  التحول 
وتحدياتها  البيئية  المتغيرات  ومراعاة 
نمو  دعـــم  فــي  والــمــســاهــمــة  المختلفة، 
التحديات  ومواجهة  الوطني  االقتصاد 
عمل  حيث  الجائحة،  عن  نتجت  التي 
ــمــجــلــس عــلــى تــوفــيــر الــســبــل أمـــام  ال
برامج  كافة  لتنفيذ  الموقرة  الحكومة 
االقتصادي؛  التعافي  ومشاريع  وخطط 

من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.
تــشــرفــت  ــة،  ــلـ صـ ذات  صــعــيــد  ــى  ــلـ وعـ
اللقاء،  خــالل  ــنــواب،  ال مجلس  رئيسة 
المعظم،  الملك  الجاللة  صاحب  بإهداء 
لــألدوات  البرلماني  )الدليل  من  نسخة 

يتضمن  الـــذي  والــرقــابــيــة(،  التشريعية 
ثــالثــة فــصــول تــنــاولــت االخــتــصــاصــات 

واألدوات التشريعية والرقابية.
الشورى،  أكد رئيس مجلس  من جانبه، 
أن ما تحظى به السلطة التشريعية من 
دعم ومساندة مشهودة من لدن المقام 
الملك  الجاللة  لحضرة صاحب  السامي 
البالد  ملك  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
ركيزة  يعد  ورعــاه،  هللا  حفظه  المعظم 
الجهود  وبــذل  العمل  لمواصلة  رئيسية 
لــلــبــنــاء عــلــى مـــا تــحــقــق مـــن إنـــجـــازات 

ونجاحات في مسيرة العمل التشريعي 
الماضية،  التشريعية  الــفــصــول  خـــالل 
العاهل  توجيهات جاللة  أن  إلى  مشيرا 
المعظم أيده هللا، وخطبه السامية التي 
يتفضل بها جاللته تعتبر خارطة الطريق 
لعمل السلطة التشريعية، ودافعا وطنيا 
عبر  الديمقراطية  الممارسات  لترسيخ 
الــمــؤســســات الــدســتــوريــة الــعــريــقــة في 

مملكة البحرين.
ــيــس مــجــلــس الـــشـــورى عن  ــرب رئ ــ وأعـ
الرفيع بتشرفه  الكبير، واالعتزاز  الفخر 

التقرير  المعظم،  العاهل  جاللة  بتسليم 
والذي  الشورى،  لمجلس   20 الـ  السنوي 
بدء  نحو عقدين من  مــرور  مع  يتزامن 
ثمار  ضــمــن  التشريعية  السلطة  عــمــل 
ــي لــجــاللــتــه رعـــاه  ــالحـ الــمــشــروع اإلصـ
العطاءات  يظهر  التقرير  أن  مبينا  هللا، 
التشريعية التي قدمها مجلس الشورى 
الــرابــع مــن الفصل  خــالل دور االنــعــقــاد 
التي  والتشريعات  الخامس،  التشريعي 
العامة،  الجلسات  تمت مناقشتها خالل 
ــدور الـــذي قـــام به  ــ ــراز ال ــ إلـــى جــانــب إب

المجلس لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، 
وصلتها  التي  المرموقة  المكانة  وتأكيد 

مملكة البحرين إقليميا ودوليا.
ــورى أن  ــ ــشـ ــ وبـــيـــن رئـــيـــس مــجــلــس الـ
الــتــي سجلها  ــازات والــنــجــاحــات  اإلنـــجـ
من  الرابع  االنعقاد  دور  خالل  المجلس 
ثمرة  تأتي  الخامس،  التشريعي  الفصل 
للتعاون الكبير والتنسيق المتواصل مع 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مثمنا 
المتابعة واالهتمام من سموه، وحرصه 

على تعميق العمل الثنائي والتكامل بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ــى  ــــشــــورى إل ولـــفـــت رئـــيـــس مــجــلــس ال
مملكة  فــي  الديمقراطية  المسيرة  أن 
رؤى  بفضل  وتــتــقــدم  تتطور  البحرين 
وتطلعات جاللة الملك المعظم، وتنامي 
الـــــدور الـــمـــحـــوري لــمــجــلــســي الـــشـــورى 
ــر الــقــانــونــيــة  والـــنـــواب فـــي وضـــع األطــ
ــتــي تحقق  ال الــحــديــثــة  ــتــشــريــعــات  وال
ــن، وتــضــمــن اســتــدامــة  ــوطـ مــصــلــحــة الـ

التنمية واالزدهار في شتى المجاالت.

ــبـــالد الــمــعــظــم صــاحــب  تــســلــم مــلــك الـ
ــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل  ــجــالل ال
خليفة، التقرير السنوي ألعمال مجلسي 
الرابع  االنعقاد  لــدور  والنواب  الشورى 

من الفصل التشريعي الخامس.
جاء ذلك خالل استقبال جاللته أمس 
فـــي قــصــر الــصــخــيــر، رئــيــســة مجلس 
الـــنـــواب فــوزيــة بــنــت عــبــد هللا زيــنــل، 
ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح 
المجلسين  رئــيــســي  ــواب  ــ ون الــصــالــح، 

الذين رفعوا لجاللته التقرير السنوي.
ــة الملك  الــلــقــاء، أعــــرب جــالل وخــــالل 
لرئيسي  وتــقــديــره  شــكــره  عــن  المعظم 
مجلسي الشورى والنواب على جهودهما 
المخلصة والموفقة خالل أدوار االنعقاد 
مهمة  إنجازات  من  تحقق  وما  األربعة 
لتعزيز النهج الديمقراطي لما فيه خير 
والـــمـــواطـــن، معربا  الــوطــن  ومــصــلــحــة 
ــزاز بـــالـــدور الــفــاعــل  ــتـ جــاللــتــه عــن االعـ
مسيرة  دعــم  فــي  التشريعية  للسلطة 
التنمية الحضارية والدفاع عن مصالح 
الوطن العليا، وتوثيق عالقات التعاون 
الــشــقــيــقــة  الـــعـــالـــم  دول  مــخــتــلــف  مـــع 
والصديقة، وأضاف جاللته أن البحرين 
أهل  أهلها  وأن  مترابطة  واحــدة  أســرة 
بـــكـــرم خلقهم  ويــشــهــد  ــة  ــب خــيــر وطــي
البحرين  القاصي والداني، وأن مسيرة 

المجاالت  كــافــة  فــي  باستمرار  تتطور 
نــحــو األفـــضـــل لــمــا فــيــه خــيــر مصلحة 

الوطن والمواطن.
تاريخ  لها  البحرين  إن  جاللته  وقـــال 
ــر مـــتـــطـــور فــــي جــمــيــع  ــاضــ ــق وحــ ــريـ عـ
الميادين وحققت العديد من اإلنجازات 
الــكــبــيــرة، ونــســعــى مــعــا - بــعــون هللا - 
ــى مــســتــقــبــل مـــشـــرق أفــضــل،  ــ ــا إل ــمـ دائـ
تقريري  تضمنه  بــمــا  جــاللــتــه  نـــوه  كــمــا 
مجلسي الشورى والنواب من إنجازات 
التشريعي  األداء  لتطوير  بناءة  وأفكار 
والرقابي، وبمستوى التعاون والتنسيق 
المتقدم والمثمر بين السلطتين وعملهما 

البناء بما يخدم المسيرة المباركة.
ــى االنــتــخــابــات  كــمــا تــطــرق جــاللــتــه إلـ
إلى  متطلعا  المقبلة،  والبلدية  النيابية 
فصل تشريعي سادس يتم فيه مواصلة 
التي  المكتسبات  مــن  الــمــزيــد  تحقيق 
االقتصاد  التنمية وتعزز  تخدم مسيرة 
الوطني، مثنيا جاللته على عطاء أبناء 

البحرين المخلص وتكاتفهم في خدمة 
الميادين  كل  في  رايته  ورفــع  وطنهم 

والمحافل الدولية.
ــتــقــريــر الــســنــوي الـــذي  واســـتـــعـــرض ال
انتهاء  بــعــد  الــشــورى  مجلس  ــدره  أصــ
الفصل  من  الرابع  العادي  االنعقاد  دور 
التشريعي الخامس إحصاءات وبيانات 
عن أداء وإنجازات المجلس، باإلضافة 
إلى إجــراءات بدء دور االنعقاد، حيث 
الخطاب  إلــى  بالتفصيل  فيه  يتطرق 
صاحب  تفضل  الــذي  السامي  الملكي 
بإلقائه  المعظم،  الــبــالد  عاهل  الجاللة 
خالل حفل افتتاح دور االنعقاد العادي 
األولى  المجلس  جلسة  وأعمال  الرابع، 
نائبي  انتخاب  وإجــراءات  )اإلجرائية(، 
المجلس  رد  وكــذلــك  المجلس،  رئيس 

على الخطاب الملكي السامي.
ــا مــنــاقــشــات  وتـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر أيـــضـ
الـــمـــجـــلـــس لـــلـــمـــراســـيـــم بـــقـــوانـــيـــن، 
والميزانيات  الــقــوانــيــن،  ومــشــروعــات 

الختامية،  وحساباتها  للدولة،  العامة 
العامة،  الميزانية  تنفيذ  أداء  وتقارير 
ــة  ــل ــات بـــقـــوانـــيـــن، واألســئ ــراحــ ــ ــت ــ واالق
جــاءت  حيث  ــوزراء،  ــ الـ ــى  إل الموجهة 
المعلومات والتفاصيل معززة بجداول 
ورسوم بيانية، وكذلك زيارات الوفود، 
والــبــيــانــات الــســيــاســيــة الــتــي أصــدرهــا 
الــمــجــلــس خـــالل دور االنــعــقــاد الــرابــع 
والمناسبات  األحـــداث  مــع  منه  تفاعال 

المحلية واإلقليمية والدولية.
الــنــواب عن  رئــيــســة مجلس  وأعــربــت 
بتشرفها  االمتنان  التقدير وعظيم  بالغ 
والنائبين األول والثاني لرئيسة مجلس 
الجاللة  صاحب  حضرة  بلقاء  النواب، 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  الملك حمد 
البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، صباح 
أمس اإلثنين؛ لرفع التقرير السنوي لدور 
التشريعي  الفصل  مــن  الــرابــع  االنعقاد 

الخامس إلى جاللته أيده هللا.
وأكـــــدت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب أن 

من  الــمــبــارك  والــدعــم  السامية،  ــرؤى  الـ
دائما  يمثل  المعظم،  الملك  جاللة  لدن 
الدافع األسمى للعمل الوطني؛ من أجل 
الرفيعة،  التنموية  الطموحات  تحقيق 
واإلنجازات الثرية، التي شكلت الوجه 
ــتــقــدم الــعــصــري لــدولــة  ــحــضــاري، وال ال
المؤسسات والقانون، مؤكدة أن النهج 
الذي رسمه جاللته يمثل منطلقا لمسار 
الشامل،  والــتــحــديــث  التطوير  خطى 
بها  يحفل  الــتــي  ــإنــجــازات  ل وتــنــامــيــا 
السجل الوطني الغني بالتميز والتقدم.

ونوهت رئيسة مجلس النواب باالعتزاز 
التشريعية  السلطة  به  تحظى  ما  إزاء 
من دعم رفيع من جاللة الملك المعظم، 
ــفــتــاح اآلفـــاق  ومـــا شــكــلــه ذلـــك مـــن ان
الديمقراطية  الــمــســيــرة  ــام  أمـ واســعــة 
األداء  لمضاعفة  ومحفزا  والبرلمانية، 
التشريعي وتعزيز العمل الرقابي، وفق 
أسس دستورية متطورة، وعبر تعاون 
السلطة  مع  متواصل  وتنسيق  متميز 

رئيس  العهد  ــي  ول بــرئــاســة  التنفيذية 
الملكي  السمو  الوزراء صاحب  مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، األمر 
الــوطــنــيــة،  الــجــهــود  لتمكن  أدى  ــــذي  ال
ــروح الــفــريــق الــواحــد،  ــ وعــبــر الــعــمــل ب
لفرص  وتحويلها  التحديات،  لتجاوز 
نجاح وتقدم، وتسجيل خطوات الفتة 
بما  االقــتــصــادي،  التعافي  مساعي  في 
ينعكس إيجابا، في توفير حياة أفضل 

لألجيال الحالية والقادمة.
ــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب  وأوضـــحـــت رئ
الــمــلــك  ــلـــقـــاء جـــاللـــة  بـ الـــتـــشـــرف  أن 
الــمــعــظــم، فــرصــة مهمة لــإصــغــاء إلــى 
الــســامــيــة،  ورؤاه  جــاللــتــه  تــوجــيــهــات 
جهود  لتعزيز  كبيرا  دافعا  تشكل  التي 
بالواجبات  القيام  في  النواب  مجلس 
ــه؛ سعيا  الــدســتــوريــة عــلــى أكــمــل وجــ
لــبــلــوغ الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا، 
مؤكدة  المواطنين،  تطلعات  وتحقيق 
خــــالل دور  ــمــجــلــس  ال أنـــجـــزه  مـــا  أن 

جاللة الملك المعظم يتسلم التقرير السنوي ألعمال مجلسي الشورى والنواب
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صاحب  المعظم  الــبــالد  مــلــك  استقبل 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ــيــن(،  ــن ــس )اإلث فـــي قــصــر الــصــخــيــر، أمـ
رجـــل األعـــمـــال يــوســف صـــالح الــديــن، 
مجّسمًا  جاللته  بــإهــداء  تــشــرف  الـــذي 
لطائرة سوبر مارين “سبيتفاير”، والتي 
بن  حمد  الشيخ  العظمة  صــاحــب  قــام 
عيسى آل خليفة حاكم البحرين آنذاك 
والمقيمين  المواطنين  مــع  هللا  رحــمــه 
عشر  لشراء  المالي  بالتبرع  بالمساهمة 
البحرين  باسم  ُدشنت  مقاتلة  طائرات 
البريطاني  الجو  لسالح  هدية  وُقدِّمت 
وكانت  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل 
كتب  وقــد  المقاتلة،  الــطــائــرات  أيقونة 
اســـم “الــبــحــريــن” تــحــت قــمــرة الــقــيــادة 
ــيــزيــة من  بــالــلــغــتــيــن الــعــربــيــة واإلنــجــل

الجانبين.
ألبوم  المعظم  الملك  لجاللة  أهــدى  كما 
صـــور خــاصــة لــجــاللــتــه، وصــــورًا توثق 
حمد  الشيخ  العظمة  صــاحــب  مــواقــف 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة والــمــواطــنــيــن 
والمقيمين لدعم بريطانيا أثناء الحرب 
للطائرة  نادرة  الثانية، وصورة  العالمية 

أثناء حفل التدشين. 
ــاحــــب الـــجـــاللـــة عــن  ــد أعـــــــرب صــ ــ ــ وق
ــــديــــن عــلــى  ــالح ال ــ ــره لـــيـــوســـف صـ ــكـ شـ
بجهوده  مشيدًا  المتميز،  اإلهـــداء  هــذا 
مملكة  تــاريــخ  توثيق  فــي  وإســهــامــاتــه 
ــبــحــريــن وفــــي الـــمـــجـــاالت الــبــحــثــيــة  ال
دوام  له  متمنيًا  والتاريخية،  والفكرية 
يوسف  توجه  وقــد  والــســداد.  التوفيق 
والتقدير  الشكر  بخالص  الدين  صــالح 
واالمتنان لجاللة الملك المعظم على ما 
حظي به من إشادة وتقدير، سائالً هللا 
العلي القدير أن يحفظ جاللته ويمتعه 

بموفور الصحة والعمر المديد.
ويــأتــي مــجــســم لــطــائــرة ســوبــر مــاريــن 
“ســبــيــتــفــايــر” الــمــشــهــورة والــتــي كانت 
أيــقــونــة الــطــائــرات الــمــقــاتــلــة فــي تلك 

ُقدِّمت هدية إلى السالح  الفترة والتي 
الجوي الملكي البريطاني خالل الحرب 
العالمية الثانية لدعم المجهود الحربي، 
تعالى  بـــإذن هللا  لــه  المغفور  قــام  وقــد 
صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى 
 1932( آنذاك  البحرين  آل خليفة حاكم 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  مــع   )1942  -
ــمــالــي، وتــم  بــالــمــســاهــمــة فــي الــتــبــرع ال
إقـــامـــة خــيــمــة فـــي حــديــقــة الــمــنــامــة 
لتلقي  الــبــاخــشــة  بحديقة  والــمــعــروفــة 
الــتــبــرعــات عــن طــريــق إنــشــاء صندوق 
لــشــراء طــائــرات مقاتلة  األمـــوال  لجمع 
لسالح الجو الملكي البريطاني، وبحلول 

يكفي  ما  الصندوق  جمع   ،1943 العام 
10 طــائــرات مقاتلة،  الــمــال لــشــراء  مــن 
فرانسيس  الطيار  طائرة  أول  قاد  وقد 

سكوت مالدن.
ُتدشن  سبيتفاير”  “طــائــرة  أول  وكانت 
في  الخامس  النوع  من  البحرين  باسم 
أكــثــر من  مــنــهــا  وُصــنــع   ،1941 ــارس  مــ
طائرة   1500 وحملت  طــائــرة،   22000
الــحــرب  خـــالل  بــهــا  المتبرعين  أســمــاء 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وقـــد خــدمــت هــذه 
“البحرين”  اســم  تحمل  والتي  الطائرة 
البريطاني  الملكي  الجوي  السالح  في 
دبليو  رقــم:  1941 تحت  يوليو   24 في 

3632 فــي الــســرب رقــم 603 وهــو من 
األســــــراب الــبــريــطــانــيــة الــمــهــمــة خــالل 
واستطاعت  الثانية،  العالمية  الــحــرب 
الطائرات  بعض  إســقــاط  الــطــائــرة  هــذه 
المعارك الجوية وكذلك  األلمانية خالل 
خــدمــت مـــع الـــســـرب األمــيــركــي “إس.

ــو.إس.أ” فــي الــســادس مــن أغسطس  ــ ي
رقم  الــحــرة  فرنسا  ســرب  ومــع   ،1942
وخــرجــت   ،1943 يــولــيــو   26 فــي   340
الـــطـــائـــرة مـــن خــدمــة الـــســـالح الــجــوي 
الملكي البريطاني في 29 نوفمبر 1945، 
ــنـــاك طـــائـــرات أخــــرى حــمــلــت اســم  وهـ
االنتصارات  مــن  الكثير  ولها  البحرين 
ــمــعــارك الــجــويــة فــي مختلف  ال ــالل  خـ

جبهات القتال.
التي  الدول  أوائل  من  البحرين  وتعتبر 
ــحــرب  ــالل ال ــع بــريــطــانــيــا خــ وقـــفـــت مـ
فقد   ،)1945  -  1939( الثانية  العالمية 
ــإذن هللا صاحب  ــ لــه ب ــل الــمــغــفــور  أرســ
الــعــظــمــة الــشــيــخ حــمــد بـــن عــيــســى بن 
الجاللة  برقية لصاحب  آل خليفة  علي 
 )1952 -  1936( السادس  الملك جورج 
تعهد فيها بدعم البحرين لبريطانيا في 
الــحــربــي، وعــّبــر عظمته عن  الــمــجــهــود 
والــذي  بريطانيا،  مع  الكامل  التعاطف 
بالحفاظ  الدائم  البحرين  التزام  يعكس 

على السالم واألمن.

المنامة - بنا

جاللة الملك المعظم يستقبل رجل األعمال يوسف صالح الدين

المنامة - بنا

محمد هادي الحلواجي

صاحــب  المعظــم  البــاد  ملــك  اســتقبل 
الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
فــي قصــر الصخيــر  أمــس الشــاعر محمــد 
الحلواجــي الــذي قــدم لجالتــه ابنــه علي؛ 
جامعــة  مــن  تخرجــه  بمناســبة  وذلــك 
مانشيســتر متروبوليتــان تخصــص إدارة 

الموارد البشرية.
وقد ألقى الشــاعر محمــد هادي الحلواجي 

قصيدة أمام جالة الملك المعظم:

قدم لجاللته ابنه علي بمناسبة تخرجه من جامعة مانشيستر متروبوليتان

الملك المعظم يستقبل الشاعر محمد الحلواجي
الملك المعظم يتسلم من صالح الدين مجسمًا لطائرة سوبر مارين “سبيتفاير”

أيقونة الطائرات المقاتلة وتم تدشينها تحت اسم البحرين العام 1941

ــاســمــك أجـــمـــل األلـــحـــاِن غـــّنـــيـــُت ب

صفحاتها عــلــى  ــاتــي  ــي أب ــُت  ــب وكــت

ــّنـــى هـــــواك قــصــيــدًة أنــــا شـــاعـــٌر غـ

حسبي إذا قالوا انتسْب في محفٍل

ــرِة أحــرفــي ــب ــن وشــمــخــُت مــعــتــّدا ب

ــُه ــُتـ ــّب الــكــبــيــر أذعـ ــحـ ــن الـ بـــحـــٌر مـ

حــّلــقــْت إالّ  األعــــــــــواَد  أرتـــــــِق  لـــــْم 

ــق بــالــهــوى والـــشـــعـــُر أجــنــحــٌة تــحــّل

ــّرِه ــســ ــ ــوح ب ــ ــب ــ ــاد أحــــــرُفــــــُه ت ــ ــكـ ــ وتـ

ــمــاِء الــــزالل نــمــيــرُه الـــ تــنــســاُب كــال

ــَل كـــأّنـــُه ــجــمــي ــمــعــنــى ال أتـــلـــمـــُس ال

ــــه وألـــــثـــــم خـــــــّدُه ــن وأكــــــــــاد أحــــضــ

يا مــْن إليه شــددُت رْحــل قصائدي

يزدهي باسمك  الشعر  أّن  وعلمُت 

وإلــى رحــاب الجود يقصد كــّل مْن

ــْن ضــاقــْت بــِه ــّل مـ وإلـــيـــِه يــهــوي كـ

والضيف مهوى الضيف جودك والندى

ــُه ــعـــراء تــقــصــد ظــّل وقـــصـــائـــد الـــشـ

ــِه ــذي لــظــاللِ ــ ال ــَت األب الــحــانــي  ــ أن

قــصــائــدي أطـــلـــُت  وإن  أنـــــَت  لــلــه 

عاجزًا مديحَك  عْن  قصيدَي  وأرى 

ــظــمــُت قــصــيــدًة وبـــكـــّل يـــــوٍم لـــو ن

ورّبـــمـــا أوال  مـــن  األرومـــــــة  يـــابـــن 

ــدِر كــيــف يصوغها ــم يــ لــهــفــٍة ل ــْن  مـ

ــروف كـــأّنـــُه ــ ــحـ ــ ــرار الـ ــكــ ــ ويـــعـــيـــد ت

استرجاعِه على  يــقــوى  لــو  ويــريــد 

ــا لـــهـــا مــــن لــحــظــٍة ــ ــوم الـــبـــدّيـــع ي ــ يـ

) سْر في طريقك ( لم تزْل أصداؤها

غــّنــيــتــهــا الـــتـــي  أبـــيـــاتـــي  ــي روح  هـ

ــًة ــ ــ ــوّي ــ ــ ــًة أب ــ ــت ــ ــف ــ مــــــازلــــــَت أذكـــــــــر ل

ــي يــــا ســــّيــــدي بــمــهــابــٍة ــنـ ــرتـ ــمـ وغـ

ــُه ــــســ ــا لـــــْم أْن ــفـ ــر مـــوقـ ــكــ ــي ألشــ ــ ــ إّنـ

ــّل قـــصـــيـــدٍة ــكــ ــ ــّل أذكـــــــــره ب ــ ــأظـ ــ سـ

لــكــْي أرددُه  ــقــــى  ــ أب أن  ــُت  ــ ـــ ــ ــْي ــ آل

هــواك قصيدًة في  وأعـــدَت شعرَي 

غّراء واضحة الحروف قد اكتسْت

ــا ســلــمــان صـــدق مــشــاعــٍر فــاقــبــل أبـ

المدى في  تطّوح  أْن  إالّ  تــرض  لــْم 

ــا يــــــــدّوُن حــّبــكــْم ــخـ ــاريـ لـــتـــكـــون تـ

ذكرها يْخُلُد  الــنــاس  فــي  فقصيدٌة 

ــواك بياني َووقـــفـــُت َوقـــفـــا فـــي هــ

ــالـــوجـــداِن ــروح بـــاإلحـــســـاس بـ ــ ــال ــ ب

أســمــى مــن الــكــلــمــات فــي الــمــيــزاِن

جــــاوبــــُت مـــفـــتـــخـــرًا بـــكـــّل كــيــانــي

ــــي بـــحـــرانـــي ــن ــ ــأّن ــ ــَت ب ــمـ ــلـ فـــلـــقـــد عـ

ــبــحــر الــمــحــيــط لــســانــي ــك ال ــذلـ وكـ

ــــى الــتــبــيــاِن لــغــتــي بــمــدحــَك فــي ُرب

ــٍر ومــعــانــي ــاعـ والــــحــــّب بـــيـــن مـــشـ

مــــْن خـــمـــرِة اإلبـــــــداع كــالــنــشــواِن

ــآِن ــمـ ــظـ ــة الـ ــ ــل ــ ــذب الــــــمــــــرّوي ُغ ــعــ ــ ـ

ويـــرانـــي مـــجـــســـدا  أراه  شـــخـــٌص 

ــا أبــــــا ســـلـــمـــاِن ــ ــا بـــــذكـــــرَك يـ ــرحــ فــ

ــُت كـــّل مــشــاعــري وَجــنــانــي وحــمــل

ــٍر عــلــى األقــــــراِن ويــتــيــه مـــن فـــخـ

الـــحـــدثـــاِن طــــــوارق  ــيــه  عــل دارْت 

أّيــــــاُمــــــُه لـــيـــكـــوَن فــــي اطـــمـــئـــنـــاِن

ــاِن ــ ــب ــركــ ــ ــل ال ــ ــوافـ ــ َفـــــَلـــــُه تـــســـيـــر قـ

وتـــــــــذوب فـــيـــه مـــحـــبـــًة وتـــفـــانـــي

ــأتــي الــضــعــيــف الــعــانــي ــِه ي ــ ــاِب ورحــ

لـــْم تـــوِف حـــقَّ الــفــضــل واإلحــســاِن

ــّس بــالــنــقــصــاِن مــهــمــا أطــلــُت .. أحــ

عرفاني مــن  البعض  بعَض  تبِد  لــْم 

خـــــان الـــبـــيـــان مـــشـــاعـــر الـــولـــهـــاِن

ــشــعــُر قـــد أضــحــى بـــال شــيــطــاِن وال

ــاِن ــ ــ ــن األزم يــســتــرجــع الــمــاضــي مـ

ويــكــون حــصــرا فــي الــلــقــاء الثاني

اللمعاِن فــي  ــجــوزاء(  )ال ارتــقــى  لّما 

فـــــي كــــــّل زاويـــــــــــٍة وكــــــــّل مـــكـــاِن

ــمــيــداِن ولــهــا مــقــام الــســبــق فـــي ال

ــُت لـــدى الــفــخــار رهــانــي ــَســْب مــْنــهــا َك

ــاِن ــنـ ــَبـ ــن يـــومـــهـــا ِبـ ــي مــ ــ وُأشـــــيـــــَر ل

ــع الــنــســيــاِن ــوى مـ ــطـ ــْن ُيـ ــ يـــومـــا ولـ

ــــي ــوان ــ ــَل ذكـــــــــُرُه دي ــ ــّم ــجــ ــ ــــى ُي ــّت حــ

اآلذان ــي  فــ يــــــرنُّ  صــــــداه  يــبــقــى 

ــاِن ــ عــصــمــاَء كــالــطــغــراء فـــي األذهـ

ــاِن ــ ــي ــّل عــ ــ ــكـ ــ ــدو لـ ــ ــبـ ــ بـــــوالئـــــكـــــْم تـ

ــم الـــكـــتـــمـــاِن ــالـ ــعـ ــى الـــبـــقـــاء بـ ــ ــأب ــ ت

ــاء واإلعــــــــالِن ــ ــ ــق ــ ــ ــوِت واإلل ــصــ ــ ــال ــ ب

كالبرهاِن الشعر  إّن  الــنــاس..  فــي 

تــغــنــيــَك عــــْن ألـــــٍف مـــن اســتــبــيــاِن



الــوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  ترأس 
عبدهللا  بن  خالد  الشيخ  التحتية  البنية 
آل خليفة، االجتماع االعتيادي األسبوعي 
الــذي عقد أمــس، بقصر  الـــوزراء  لمجلس 

القضيبية.
وفي بداية االجتماع، أكد المجلس أهمية 
ملك  أجــراهــا  الــتــي  الرسمية  المباحثات 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ورئيس الجمهورية 
بالعاصمة  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسية 
الفرنسية باريس، مشيًدا المجلس بدورها 
البلدين  بين  الصداقة  عالقات  تعزيز  في 
الصديقين على جميع األصعدة واالنتقال 
آفــاق  نحو  الثنائي  الــتــعــاون  بمستويات 

أرحب.
 ثم رفع المجلس أسمى آيات الشكر وعظيم 
البالد  ملك  الجاللة  صاحب  إلى  االمتنان 
بتعزيز  جاللته  توجيهات  على  المعظم 
ومــواصــلــة  التعليمية  الــمــســيــرة  ــراء  ــ وإثـ

ولي  وإلــى  التعليم،  بمخرجات  االرتــقــاء 
ــوزراء صاحب  ــ ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس ال
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
خليفة الذي أمر إنفاًذا للتوجيهات الملكية 
ــوم تــعــريــفــي بجميع  بــإقــامــة يـ الــســامــيــة 
يقدم  األمور  ألولياء  الحكومية  المدارس 
واإلداريــة  التعليمية  الهيئات  أعضاء  فيه 
الــعــام  عــن  شــرًحــا  الحكومية  بــالــمــدارس 
لتوفير  واالستعدادات  الجديد،  الدراسي 
والتميز  التفوق  على  تحّفز  تعليمية  بيئة 
أولياء  وتسليم  الحكومية  المدارس  في 
األمور ملًفا يحتوي على جميع المعلومات 
في  يسهم  بما  واإلرشــــادات  والتعليمات 
مع  التعليمية  العملية  انسيابية  تسهيل 
العام  الــمــدارس خــالل  إلــى  عــودة الطلبة 
الدراسي الجديد، حيث عكست استجابة 
أولياء األمور لهذه المبادرة الحرص على 
تقوية التعاون مع المدارس الحكومية بما 
المجلس  مشيًدا  الطلبة،  مصالح  يحقق 

بجهود وزارة التربية والتعليم والهيئتين 
ــدارس  ــمـ ــالـ الــتــعــلــيــمــيــة واألكـــاديـــمـــيـــة بـ
الموفق  التنظيم  عكسها  التي  الحكومية 
لليوم التعريفي، معرًبا عن أمنياته للطلبة 
بمختلف  واإلداريـــة  التعليمية  والهيئتين 
في  والنجاح  التوفيق  الدراسية  المراحل 
المجلس  واطلع  الجديد،  الدراسي  العام 
ــصــدد عــلــى مــذكــرة مــن وزيــر  فــي هـــذا ال
ــتــعــلــيــم بـــشـــأن اإلجـــــــراءات  ــيــة وال ــتــرب ال
مــدارس  فــي  التعريفي  لليوم  التنفيذية 

مملكة البحرين.
البحرين  مملكة  أن  المجلس  أكــد  بعدها، 
تتبنى دائًما المبادرات التي تعزز التضامن 
ثقافة  الخيري  العمل  وتجعل  اإلنــســانــي 
نــمــوذًجــا  جعلها  مــا  بالمجتمعات،  عــامــة 
يحتذى به على المستوى الدولي في هذا 
الجانب، وذلك في معرض التنويه باليوم 

الدولي للعمل الخيري.

المنامة - بنا

تطبيق حظر عمل الظهيرة خفض الحوادث المهنية وزاد اإلنتاجية
البحرين تتبنى تعزيز التضامن وتكريس العمل الخيري بالمجتمعات... مجلس الوزراء:

المنامة - بنا

تــلــقــى مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم 
ــب الــــجــــاللــــة الـــمـــلـــك  ــ ــاحـ ــ صـ
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
ــر جـــوابـــيـــة مــن  ــكـ ــة شـ ــيـ ــرقـ بـ
الجابونية  الجمهورية  رئيس 

الصديقة علي بونغو أونديمبا، 
التهنئة  برقية  على  ردًا  وذلك 
التي بعث بها جاللته بمناسبة 
الجمهورية  اســتــقــالل  ذكـــرى 

الجابونية.

الملك المعظم يتلقى 
شكر الرئيس الجابوني

الملك المعظم يولي اهتماما دائما بجميع األيتام البحرينيين
ــأعــمــال  ــة الـــمـــلـــك ل ــاللـ ثـــمـــن مــمــثــل جـ
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة االهتمام الكبير 
المعظم صاحب  البالد  الذي يوليه ملك 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الملكية  لــلــمــؤســســة  الــفــخــري  الــرئــيــس 
المؤسسة  بــأبــنــاء  اإلنــســانــيــة،  لــأعــمــال 
وحــرص  اإلنــســانــيــة،  لــأعــمــال  الملكية 
الرعايات  مختلف  توفير  على  جاللته 
التي هم بحاجة إليها خصوًصا االهتمام 
العلمي  بمستواهم  واالرتقاء  بتعليمهم 
نجاح  لضمان  التعليم  جـــودة  وتقديم 

األيتام البحرينيين.
الحفل  رعاية سموه  بمناسبة  ذلك  جاء 
المتفوقين،  الطلبة  لتكريم  الثامن عشر 
الذي نظمته المؤسسة الملكية اإلنسانية، 
وطالبة،  طالًبا   736 تكريم  خالله  وتــم 
إلى جانب تكريم الطلبة الحاصلين على 
جائزة ريادة وتميز من الحاصلين على 
أعــلــى الــمــعــدالت الــدراســيــة، الــذيــن بلغ 

عددهم 19 طالًبا وطالبة.
آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  ورفـــع 
إلى  والتبريكات  التهاني  أسمى  خليفة 
المعظم،  الملك  الجاللة  صاحب  مقام 
وبناته  أبــنــائــه  ونــجــاح  تــفــوق  بمناسبة 
األمر  الــدرجــات،  أعلى  على  وحصولهم 
الذي جاء نتيجة حرص جاللته األبوية 

الـــدائـــم بجميع  واهــتــمــامــه  ومــتــابــعــتــه 
البحرينيين، وتوجيهات جاللته  األيتام 
التعليم،  بــجــودة  بــاالهــتــمــام  الــكــريــمــة 
ســائــاًل الــمــولــى عــز وجــل أن يــبــارك في 
الصحة  بموفور  عليه  يمن  وأن  جاللته 
الكبير  بالدعم  سموه  مشيًدا  والعافية، 
الملكية  الــمــؤســســة  بـــه  تــحــظــى  الــــذي 
الحكومة  قبل  مــن  اإلنسانية  لأعمال 
بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
البارز  األثــر  له  كــان  ما  آل خليفة،  حمد 
في تمكين المؤسسة من القيام بمهامها 
اإلنسانية في مختلف القطاعات وعلى 

أكمل وجه.
آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  هنأ سمو  كما 
ــيــاء  وأول المتفوقين  الــطــالب  خليفة، 
أمــورهــم بــهــذا الــتــفــوق والــنــجــاح الــذي 
ــروف  ــظــ ــ ــدوه رغــــــم مـــخـــتـــلـــف ال ــ ــصـ ــ حـ
الفترة  فــي  العالم  دول  بها  مــرت  التي 

ورغم  كــورونــا،  جائحة  بسبب  السابقة 
ابتعادهم عن مقاعد الدارسة ومواصلة 
المنصات  عبر  بعد  عن  للتعليم  تلقيهم 
أثــبــتــوا قدرتهم  أنــهــم  إال  اإللــكــتــرونــيــة، 
على التميز، مشيًدا سموه بتعاون وزارة 

البحرين  وجــامــعــة  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية 
ــيــة مــع الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة في  واألهــل
تقديم الرعاية التعليمية المتميزة ألبناء 
المؤسسة من خالل الشراكة المجتمعية 
وتوفرها  المؤسسة  عليها  تحرص  التي 
بأيديهم  األخــذ  في  ساهم  مما  لطالبها، 
وتوفير  التعليمي  بمستواهم  واالرتقاء 
للنجاح  لهم  المناسبة  التعليمية  البيئة 
والتفوق، تحقيًقا لرؤى وتطلعات جاللة 
متكافل،  مجتمع  لبناء  المعظم  الملك 
ودعــــم مــســيــرة الــعــمــل اإلنـــســـانـــي في 

مملكة البحرين.
 وبدأ الحفل الثامن عشر لتكريم الطلبة 
ثم  الملكي،  الــســالم  بــعــزف  المتفوقين 
بعدها  الكريم،  الــقــرآن  من  آيــات  تــالوة 
قصص  يحكي  قصير  فيلم  عــرض  تــم 

النجاح والتفوق.
ثم ألقى األمين العام للمؤسسة الملكية 
لأعمال اإلنسانية مصطفى السيد كلمة 
توجه فيها بخالص الشكر والتقدير إلى 
على  المعظم  الــمــلــك  الــجــاللــة  صــاحــب 
بأسر  الكبير  واهتمامه  األبوية  رعايته 
وأبناء المؤسسة، وعلى ما يوليه جاللته 
أفــراد شعبه  لجميع  ورعــايــة  محبة  من 
بقيادة  الحكومة  دعــم  مثمًنا  الــكــريــم، 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  باهتمام  مشيًدا 
حمد آل خليفة بالتحصيل العلمي ألبناء 
الــمــؤســســة واعــتــالئــهــم أعــلــى الــمــراتــب 
العلم  العلمية إيماًنا منه بأن  والدرجات 

هو عماد هذا البلد وأساس قوته.
كما تقدم السيد بخالص الشكر والتهنئة 
األعـــزاء،  الطلبة  أمـــور  ألولــيــاء  القلبية 

في  والــســداد  التوفيق  للجميع  متمنًيا 
التنشئة  وتــنــشــئــتــهــم  تــربــيــتــهــم  حــســن 
صالحين  مواطنين  ليكونوا  الصحيحة 
يساهموا بشكل فعال في خدمة وبناء 
الذين  المتفوقين  جميع  مهنًئا  وطنهم، 
يــحــصــدون ثــمــرة تــعــبــهــم وإخــالصــهــم 
ــم تــمــنــعــهــم  ــ ــث لـ ــيـ ــة، حـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــي الـ ــ فـ
االهتمام  بعد من  الــدراســة عن  ظــروف 
على  والمحافظة  العلمي  بتحصيلهم 

تفوقهم الدراسي ومواصلة النجاح.
بــعــدهــا قــــام الــســيــد بــتــكــريــم الــطــلــبــة 
الحاصلين على جائزة ريادة الموجودين 
في الحفل، كما تم تكريم جميع الطالب 
الدراسية  المراحل  كل  من  المتفوقين 
شاركوا  والــذيــن  الحفل  حضروا  الذين 

فيه من خالل المنصة اإللكترونية.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـر الـبنية التحـتية
خالل جلسة مجلس الوزراء 5 سبتمبر 2022:

:

التأكيد على أهمية المباحثات الرســـمية التي أجراها حضرة 
صاحـــب الجاللـــة ملك الـــبالد المعظم، حفظه اللـــه ورعاه، 

وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة.

المجلس يرفع أســـمى آيات الشـــكر وعظيم االمتنان إلى 
حضـــرة صاحـــب الجاللة ملك الـــبالد المعظـــم حفظه الله 
ورعـــاه علـــى توجيهـــات جاللتـــه بتعزيـــز وإثـــراء المســـيرة 
التعليميـــة ومواصلـــة االرتقـــاء بمخرجـــات التعليم، وإلى 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه الله الذي أمـــر إنفاذًا للتوجيهات الملكية الســـامية 
بإقامة يوم تعريفي، وتســـليم أوليـــاء األمور ملفًا يحتوي 
على كافة اإلرشـــادات بما يسهم في تســـهيل انسيابية 

العملية التعليمية.

التأكيد  أن مملكة البحرين تتبنى دائمًا المبادرات التي تعزز 
التضامن اإلنســـاني وتجعـــل العمل الخيـــري ثقافة عامة 

بالمجتمعات.

اليوم الدولي
للعمل الخيري 

نتائج تطبيق قرار حظر العمل فترة الظهيرة خالل فصل الصيف 2022.

اتفـــاق بيـــن حكومة مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهورية 
طاجيكســـتان بشـــأن اإلعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة 

جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

سمو الشيخ ناصر 
بن حمد رعى 

تكريم 755 من 
الطلبة المتفوقين

ــودة ــع عـ ــة الــتــعــلــيــمــيــة مـ ــي ــعــمــل ــة ال ــي ــاب ــي ــس تــســهــيــل ان
الــطــلــبــة إلـــى الـــمـــدارس خـــال الـــعـــام الـــدراســـي الــجــديــد

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ ليز تراس 
لفوزها برئاسة حزب المحافظين

مشيدا سموه بالعاقات التاريخية بين البلدين

ــعــهــد رئـــيـــس مجلس  ــي ال ــ ــعــث ول ب
الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
برقية تهنئة إلى ليز تراس بمناسبة 

فوزها برئاسة حزب المحافظين.
ــرقــيــة عن  ــب ــي ال وأعــــــرب ســـمـــوه فـ

خـــالـــص تــهــانــيــه بــمــنــاســبــة فــوزهــا 
متمنًيا  المحافظين،  حــزب  برئاسة 
ســمــوه لــهــا الــتــوفــيــق والــنــجــاح عند 
في  الـــوزراء  رئــاســة  منصب  توليها 
لتحقيق  العمل  لمواصلة  بريطانيا 
للمملكة  والــنــمــاء  التقدم  مــن  مــزيــد 

المتحدة وشعبها الصديق.
التاريخية  بالعالقات  سموه  وأشــاد 
مملكة  تجمع  الــتــي  االستراتيجية 
ــن والـــمـــمـــلـــكـــة الــمــتــحــدة  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
مختلف  فــي  الصديقين  وشعبيهما 

المجاالت.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
للشؤون  ــة  ــوزاريـ الـ اللجنة  مــذكــرة   .1
الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة بــشــأن اتــفــاق 
وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بين 
اإلعفاء  بشأن  طاجيكستان  جمهورية 
لحملة جوازات  التأشيرة  من متطلبات 
السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
للشؤون  ــة  ــوزاريـ الـ اللجنة  مــذكــرة   .2
القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة 

واقتراحين  برغبة  اقــتــراحــات   4 على 
بقانون مقدمة من مجلس النواب.

 بعد ذلك، استعرض المجلس الموضوع 
التالي:

نتائج  بــشــأن  الــعــمــل  ــر  ــ وزي مــذكــرة   .1
الظهيرة  العمل فترة  تطبيق قرار حظر 
ومــنــهــا   2022 الــصــيــف  فــصــل  خــــالل 
وارتــفــاع  المهنية،  الــحــوادث  انخفاض 

مستوى اإلنتاجية.

ثم أخذ المجلس علًما من خالل التقارير 
بشأن  الـــوزراء  من  المرفوعة  الــوزاريــة 
التنفيذية  الــلــجــنــة  اجــتــمــاعــات  نــتــائــج 
لمنظمة  التابع  الــدولــي  التربية  لمكتب 
اليونسكو وزيارة الجمهورية الفرنسية، 
والــغــاز  النفط  منتدى  فــي  والــمــشــاركــة 
التترستاني والزيارة إلى وزارة الشؤون 
بالمملكة  واإلرشــاد  والدعوة  اإلسالمية 

العربية السعودية الشقيقة.

بعد ذلك قّرر المجلس ما يلي:
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13 طالبًا يتطوعون بمهام وظيفية في “زين”
إطالق البرنامج التدريبي “إثراء الشباب”... “المبّرة الخليفية”:

أعلنـــت مؤسســـة المبـــّرة الخليفية 
عـــن إطـــاق برنامجهـــا التدريبـــي 
الصيفي لمشـــاركي نـــادي خريجي 
)إثـــراء الشـــباب(، وذلـــك بمشـــاركة 
مـــا يقارب 13 طالبـــًا وطالبة خال 
الفتـــرة الممتـــدة من 21 أغســـطس 
إلـــى 25 أغســـطس، بالتعـــاون مـــع 

شركة زين البحرين لاتصاالت.
وفـــي إطـــار هـــذا البرنامج، ســـيتم 
توزيع الطلبة المشاركين على عدد 
مـــن األقســـام المختلفة في شـــركة 
أســـبوع.  لمـــدة  لاتصـــاالت  زيـــن 
للقيـــام  الطلبـــة  توكيـــل  وســـيتم 
بعدة مهـــام وظيفيـــة وذلك بهدف 
بث الثقـــة في نفوس المشـــاركين، 
والعمـــل  التعـــاون  روح  وتعزيـــز 
ضمـــن الفريـــق الواحـــد، باإلضافـــة 
إلـــى تعليمهـــم اكتســـاب المهـــارات 
والتعامـــل مع الضغـــوط، وتأهيلهم 

مـــن أجـــل إتقـــان العمـــل بالطريقة 
التي تتناســـب مع متطلبات العمل 

في السوق المحلي.
وعبر هذا البرنامج المندرج تحت 
مظلة مبادرات المؤسسة، تتطلع 
المبـــّرة الخليفيـــة إلـــى التعريـــف 

المجتمعيـــة  الخدمـــة  بأهميـــة 
الحيـــاة  فـــي  الطلبـــة  وإشـــراك 
التطوعيـــة، لما توليه المؤسســـة 
مـــن أهمية بالغة للعمل التطوعي 
وتهيئة الخريجين لدخول سوق 
العمل. وتلتزم المؤسسة بتنظيم 

البرامـــج التـــي تهـــدف إلى صقل 
الشـــبابي  الجيـــل  شـــخصيات 
وتنمية حس المســـؤولية لديهم، 
بجانـــب تقديـــم الفـــرص لتطبيق 
الواقـــع  أرض  علـــى  أفكارهـــم 
وتنمية قدراتهم على تولي زمام 

العمـــل وتحقيق النجـــاح، بجانب 
التكيف مع مختلف بيئات العمل.
مـــن  النســـخة  هـــذه  أن  يذكـــر 
الصيفـــي  التدريبـــي  البرنامـــج 
لنـــادي خريجـــي )إثراء الشـــباب( 
تعد الحادية عشرة، حيث قامت 

المؤسســـة بالتعـــاون مـــع كل من 
بيت التمويل الكويتي وسلســـلة 
)شـــركة  مكدونالـــدز  مطاعـــم 
برامجهـــا  مـــن  كجـــزء  فخـــرو(، 
التدريبية الصيفية في السنوات 

الماضية.

المنامة - بنا

افتتاح مطعم هندي “بنجابي” جديد في مجمع الدانة
مطاعـــم  أحـــد  بنجـــاب،  عـــرب 
الهنديـــة  البنجابيـــة  المأكـــوالت 
التقليدية، يقدم لك أشـــهى األطباق 
حيـــث  البحريـــن،  فـــي  البنجابيـــة 
افتتـــح أول فـــرع يوم أمـــس، إذ تم 
التدشـــين مـــن قبل مديـــر مجموعة 
لولو الدولية جوزر روباواال. ستقدم 
البنجابيـــة  المطاعـــم  سلســـلة  لـــك 
األطعمـــة البنجابيـــة الشـــهيرة مثـــل 
آلو باراتا، وأمريتسري كولجا، حيث 
يتم تقســـيم اختيـــار الوجبـــات إلى 
نباتـــي وغيـــر نباتـــي حتـــى تتمكـــن 
من تنـــاول األطعمة الشـــهيرة )التي 
يســـيل لهـــا اللعـــاب( مثـــل الدجـــاج 
التندوري، بترجكـــن، وأنواع الكاري 

المختلفة.
وقـــال أميـــت كومـــار، المديـــر العام 
بمناســـبة  بنجـــاب  عـــرب  لــــمطعم 
“نحـــن  األول:  فرعـــه  افتتـــاح 
المأكـــوالت  لتقديـــم  متحمســـون 
والثقافة البنجابية بمملكة البحرين، 
و نتطلـــع إلـــى التجربـــة فـــي مجمع 

الدانـــة، الواقـــع في قلـــب البحرين. 
بالنســـبة  جديـــد  مشـــروع  هـــذا 
لاستكشـــاف  خطـــط  ولدينـــا  لنـــا 
والتوســـع فـــي مملكـــة البحرين في 
األشـــهر القادمة نشـــكر إدارة مجمع 
الدانـــة على أنهـــم كانـــوا متعاونين 

للغايـــة ومرحبيـــن بنـــا ونتطلـــع إلى 
تجربة مميزة وناجحة”.

مطعم عرب بنجاب مفتوح للجميع 
فصاعـــًدا،   2022 ســـبتمبر   6 مـــن 
مـــن  المطعـــم  توقيـــت  وســـيكون 

الساعة 8 صباًحا إلى 11 مساًء.

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  اســـتقبل 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفة 
آل خليفـــة، بحضـــور نائـــب المحافظ 
العميد عيســـى ثامر الدوسري، المدير 
العام لبلدية المنطقة الجنوبية عاصم 
عبداللطيـــف، ورئيـــس مركـــز شـــرطة 
الرفاع الشـــرقي العقيد فهد مســـامح، 
باإلضافة إلى حضور عدد من الضباط 
والمسؤولين بالمحافظة، وذلك ضمن 
إطـــار التنســـيق والتعـــاون المشـــترك، 
لمتابعـــة احتياجـــات المواطنيـــن في 
مختلـــف المجاالت، بمـــا يخدم الرؤى 
والمستدامة  المســـتقبلية  والتطلعات 
بالتنســـيق والشـــراكة المجتمعيـــة مع 

مختلف الجهات الحكومية.
وفي مستهل اللقاء، أكد سمو محافظ 
الجنوبية حـــرص المحافظة الحثيث 
في متابعة وتلبية احتياجات األهالي 
في شتى المجاالت الخدمية واألمنية 
والمجتمعيـــة، ضمن الرؤية الســـديدة 
لعاهـــل الباد المعظم صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  ودعـــم 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، من خال 
توفير جميع الخدمات األساسية، بما 
من شـــأنه تحقيق مزيد من الخدمات 

والتطلعات.
وأشـــار ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة إلى 
دور المحافظة بالتنســـيق المسبق مع 

بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة والجهـــات 
الســـتقبال  العاقـــة،  ذات  الخدميـــة 
موســـم األمطار لهذا العـــام من خال 
وضـــع خطـــة شـــاملة يتم مـــن خالها 
ميـــاه  تجمـــع  لتصريـــف  آليـــة  وضـــع 
األمطار وتوفير الصهاريج ومضخات 
الازمـــة،  المعاييـــر  وفـــق  الميـــاه 
باإلضافـــة إلى إجراء الصيانة الازمة 

لشـــبكات الصرف والمصبـــات المائية 
المحافظـــة  مناطـــق  مختلـــف  فـــي 
الجنوبية، كما نوه سمو المحافظ إلى 
أهمية وضع خطة تنظيمية مشـــتركة 
مـــن قبـــل مختلـــف الجهـــات األمنيـــة 
اســـتعداًدا  المختصـــة،  والخدميـــة 
المجيـــد  الوطنـــي  العيـــد  الحتفـــاالت 
وعيـــد جلـــوس جالة الملـــك المعظم 

خـــال الفتـــرة المقبلة، والتي ســـتقام 
في نطاق المحافظة.

الجنوبيـــة  ســـمو محافـــظ  بيـــن  كمـــا 
المحافظـــة  خـــال االجتمـــاع جهـــود 
المســـتمرة في متابعـــة خطط تطوير 
أبرز المشروعات التنموية والخدمية 
مثـــل مشـــروع تطويـــر ســـوق الرفاع 
ســـوق  إنشـــاء  ومشـــروع  المركـــزي، 

مدينة خليفة المركزي، باإلضافة إلى 
متابعة سموه لخطة بلدية المحافظة 
الجنوبية فيمـــا يخص تنفيذ وتطوير 
وزيـــادة  العامـــة  المرافـــق  المماشـــي، 
الرقعـــة الخضراء، حيـــث تندرج هذه 
المشروعات ضمن احتياجات األهالي 
والمقيمين في نطاق المحافظة، مبيًنا 
ســـموه دور المحافظـــة الجنوبية في 

االرتقاء بمســـتوى الخدمات المقدمة 
الصـــورة  تعكـــس  التـــي  وجودتهـــا، 
التنموية والمســـتدامة التي تشـــهدها 

جميع مناطق المحافظة الجنوبية.
مـــن جانب اخـــر، أكد ســـمو المحافظ 
والبرامـــج  الخطـــط  تنفيـــذ  متابعـــة 
األمنيـــة ومواصلـــة الجهـــود المبذولة 
تحقيقـــا لمبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة، 
بالتنســـيق والتعـــاون بيـــن المحافظة 
والمديريـــة ومختلـــف المراكز األمنية 
بالمحافظـــة ســـعًيا لتلبيـــة احتياجات 
األهالـــي األمنيـــة، إلـــى جانـــب تبنـــي 
االجتماعيـــة  والبرامـــج  المبـــادرات 
الهادفة لترسيخ دعائم األمن و توفير 

األمن والسامة للجميع.
مـــن جهتهـــم، عبـــر الحضـــور فـــي 
ختـــام اللقـــاء عن خالص شـــكرهم 
محافـــظ  لســـمو  وتقديرهـــم 
الـــذي  الـــدور  علـــى  الجنوبيـــة، 
يوليـــه ســـموه من خال التنســـيق 
والتعـــاون المشـــترك مـــع الجهـــات 
المختصة لمناقشـــة جميـــع األمور 
والقضايا التـــي تتعلق باحتياجات 
أجـــل  مـــن  األهالـــي  ومتطلبـــات 
فـــي  الشـــاملة  التنميـــة  تحقيـــق 
مختلـــف مناطـــق المحافظـــة، مـــن 
أجل االرتقـــاء بالخدمات المقدمة 
والحـــرص على تنفيذهـــا بالجودة 
العاليـــة بما يعود بالنفع على أهالي 

المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

متابعة حثيثة لتلبية احتياجات األهالي في المجاالت الخدمية واألمنية
بحث االستعدادات الستقبال موسم األمطار... سمو محافظ الجنوبية:

وضع خطة تنظيمية مشتركة استعداًدا الحتفاالت العيد الوطني وعيد الجلوس
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

رفع المدير العام لشؤون المدارس بوزارة 
التربيـــة والتعليم محمد مبارك بن أحمد 
خالص الشكر وعظيم االمتنان إلى ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلى ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة؛ على الدعم والمتابعة المســـتمرة 
للمنظومة التعليمية في مملكة البحرين. 
وأكـــد المديـــر العـــام لشـــؤون المـــدارس 
أن إشـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بجهـــود 
التعليميـــة واإلداريـــة  الهيئـــات  أعضـــاء 
من منتســـبي المـــدارس الحكومية، كان 
لهـــا بالـــغ األثر في نفوس جميـــع الكوادر 
التربـــوي،  بالميـــدان  العاملـــة  التعليميـــة 
والذيـــن بذلـــوا جهـــوًدا مخلصـــة إنفـــاذًا 
وأمـــر  الســـامية،  الملكيـــة  للتوجيهـــات 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء؛ لتطويـــر التعليم ودعم 
مســـيرته واالرتقاء بمســـتوى التحصيل 
العلمـــي واإلعداد الالزم الســـتقبال العام 

الدراســـي الجديد. وأشـــار المديـــر العام 
لشـــؤون المدارس إلى أن ما يلقاه جميع 
منتسبي المدارس الحكومية والعاملين 
اإلدارات  مـــن  التعليـــم  قطـــاع  فـــي 
التعليمية والمساندة، من دعٍم واهتمام، 
يســـهم فـــي مواصلتهم العمـــل بكل عزم 
حتـــى اســـتكمال األيام التعريفيـــة لغاية 
الســـادس مـــن الشـــهر الجـــاري، مشـــيًرا 
إلـــى أن المـــدارس الحكوميـــة مســـتعدة 
بشـــكل كامل الســـتقبال العام الدراســـي 
الجديد مـــن جميـــع النواحـــي التعليمية 

واللوجستية.

المدارس مستعدة الستقبال العام الدراسي

 على أهبة االستعداد للمرحلة الجديدة

اليوم التعريفي الثاني يستقطب مزيداً من أولياء األمور

أكثر من 134 مليون زيارة للبوابة التعليمية... وزير “التربية” لـ”^”:

أكـــد وزير التربيـــة والتعليـــم ماجد النعيمـــي أن وزارة 
التربيـــة والتعليـــم تحـــرص علـــى تفعيـــل التواصل مع 
األهالـــي مـــن خـــالل تحديد أيـــام تعريفية عشـــية بدء 
إلـــى  الجديـــد، وتخصيـــص مدرســـة  الدراســـي  العـــام 
مدرستين بكل محافظة الستقبالهم مع الطلبة، مؤكًدا 

أن العملية تستمر أليام عدة.
جـــاء ذلك فـــي تصريحات خاصـــة أدلى بها لــــ “البالد”، 
علـــى  ووقوفـــه  المـــدارس  مـــن  عـــددا  تفقـــده  خـــالل 
إجراءات وفعاليات اليوم التعريفي، مضيفا أن الطلبة 

وأولياء أمورهم شركاء في عملية تطوير التعليم.
وأوضح وزير التربية “أننا كوزارة استطعنا أن نتعامل 
ومـــن خـــالل تعـــاون الجميـــع مـــع تداعيـــات جائحـــة 
أثـــرت علـــى جميـــع دول  التـــي   ”19 كورونـــا “كوفيـــد 

العالـــم، وفـــي إطار تنفيـــذ توجيهات قيادتنـــا الحكيمة 
بشـــأن االســـتمرار بالعمليـــة التعليميـــة رغـــم اإلغـــالق 
خـــالل الجائحـــة، اســـتطاعت الوزارة أن توفـــر التعليم 

االفتراضـــي للطالب من خـــالل بوابة تعليمية متطورة 
بلـــغ عـــدد زياراتها من قبل الطلبة وأوليـــاء األمور أكثر 
مـــن 134 مليـــون زيارة لكافـــة محتوياتهـــا التعليمية”. 
وتابـــع “يوجـــد علـــى البوابـــة التعليمـــة عـــدد وفيـــر من 
الكتـــب، والمـــواد اإلثرائية وكل ما من شـــأنه أن يخدم 
الطالـــب، و14 قناة يوتيـــوب إضافة إلى الدروس التي 
ُبثـــت علـــى القناة التلفزيونية”، مؤكـــًدا أن الوزارة على 
استعداد تام الستقبال المرحلة الجديدة. وأعرب وزير 
التربيـــة والتعليم ماجـــد النعيمي عن شـــكره لصحيفة 
“البـــالد” علـــى حضورهـــا ومشـــاركتها فرحـــة األهالـــي 
ومنتســـبي الوزارة بعـــودة المســـيرة التعليمية لوضعها 
الطبيعـــي بعد انقضـــاء الجائحة، مختتمـــا بالقول، “كل 
عـــام وأنتم بخير وســـتجدون وزارة التربيـــة والتعليم 

كعهدكم بها تحرص وتتشرف بخدمة الجميع”.

واصلـــت فعاليات اليوم التعريفي بالمدارس الحكومية 
اســـتقطاب عـــدد كبير من أوليـــاء األمور، لليـــوم الثاني 
على التوالي، والذين عبروا عن إشـــادتهم بجهود وزارة 
التربيـــة والتعليم في التنظيم المتميـــز لهذا اليوم الذي 
يســـتمر حتـــى اليـــوم الثالثـــاء 6 ســـبتمبر مـــن الســـاعة 

الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساًء.
منـــذ  المحافظـــات  بمختلـــف  المـــدارس  شـــهدت  وقـــد 
الصبـــاح الباكـــر إقبـــاالً واســـعًا، حيـــث تســـلم كل ولـــي 

والتعليمـــات  المعلومـــات  يحـــوي  متكامـــالً  ملفـــًا  أمـــر 
واإلرشادات المتعّلقة بالعملية التعليمية، باإلضافة إلى 
قســـيمة شـــراء لإلســـهام في توفير الحقيبة المدرسية 
ومســـتلزماتها األساســـية، كمـــا نفذت فرق مـــن أعضاء 
الهيئـــات اإلدارية والتعليميـــة والفنية جوالت ولقاءات 
ومعـــارض للتعريـــف بما تقدمـــه المدارس مـــن خدمات 
وأنشـــطة.  وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على أن 
تمتد الســـاعات المخصصة الســـتقبال أولياء األمور إلى 
مـــا بعد ســـاعات الدوام الرســـمي حتى المســـاء، مراعاًة 

لظروفهـــم، وحرصـــًا على اســـتقبال أكبر عـــدد منهم في 
أوقـــات مناســـبة للجميع، وفي حال عـــدم تمكن أي ولي 
أمـــر من حضور اليوم التعريفي خـــالل الفترات المعلنة، 
فإنـــه بإمكانـــه مراجعـــة المدرســـة فـــي فتـــرات الحقـــة 
للحصـــول على ملف الطالـــب وطلب أي دعم من اإلدارة 
المدرســـية. وتأتي هذه الخطوة في سياق مد الجسور 
بين المؤسســـات المدرســـية والطلبة وأوليـــاء أمورهم، 
اســـتعدادًا لعـــودة جميع الطلبة إلى المـــدارس حضوريًا 

للجميع في العام الدراسي الجديد 2022 / 2023.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم لــ “البالد”

شـــهدت المـــدارس بمختلـــف المحافظات 
حضـــوًرا كبيـــًرا مـــن أولياء األمـــور لليوم 
التعريفي الستالم ملف الطالب المحتوي 
على المعلومات والتعليمات واإلرشادات 
التعليميـــة وقســـيمة  بالعمليـــة  المتعلقـــة 
الحقيبـــة  بتوفيـــر  الخاصـــة  الشـــراء 

المدرسية ومستلزماتها األساسية.
وأوضح عيسى ســـبت لـ”البالد” أنه حضر 
وكان  ابنتـــه  ملـــف  الســـتالم  المدرســـة 

االستقبال جيدا.
كما أشـــاد حســـين علي بالجهود المبذولة 
إدارة  قبـــل  مـــن  الميســـرة  واإلجـــراءات 

المدرسة. 
وتوجـــه بشـــكره الجزيل إلى ملـــك البالد 
المعظـــم حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة على مكرمته 
المســـرة  نفوســـهم  علـــى  أدخلـــت  التـــي 
والفرحـــة والغبطـــة داعًيـــا المولـــى العلي 
القديـــر أن يطيل في عمـــر جاللته ويديم 

عليه موفور الصحة والعافية.

وفي السياق ذاته، أشـــادت فاطمة أحمد 
باإلجـــراءات المتخـــذة وحســـن التنظيم، 
الشـــراء  قســـيمة  اســـتلمت  أنهـــا  مبينـــة 
واســـتقبلت المعلمين واستوضحت منهم 

الالزم.
مـــن جهته، شـــكر صادق حبيـــب القائمين 
على مدرســـة الميثاق الوطني اإلعدادية 

للبنين على تعاونهم مع أولياء األمور.
ا سلســـة وسريعة  وأكد أن اإلجراءات جدًّ

ولله الحمد ولم يتخللها أي تعطيل.
وقـــال جعفـــر حســـان إن “االســـتعدادات 
الســـتقبال أوليـــاء األمور جيدة وسلســـة 

للغاية من حيث الترتيب والتنظيم”.
ا  وشـــدد علـــى أن اللقـــاء التعريفـــي جـــدًّ
مهـــم ألوليـــاء أمـــور الطلبة كونـــه احتوى 
علـــى إجابـــات لتســـاؤالت واستفســـارات 
عـــدة ألوليـــاء األمـــور وخصوًصا مـــا بعد 

الجائحة.
وأشـــار إلى أن ملـــف الطالب احتوى على 
إجابـــات لعديد من األســـئلة التي تشـــغل 

بال أولياء األمور.
مـــن جانبـــه، قـــال جنـــاع محمد “اســـتلمنا 
الملـــف وتوجهنـــا لألســـتاذ واســـتوضحنا 
منه بعض األمور والحمد لله األمور كانت 

سلسة”. 
وأكـــد عقيـــل عبداألميـــر أن اإلجـــراءات 

سارت وفق الشكل المطلوب.
إلـــى ذلـــك، أشـــادت أم روز باإلجـــراءات 
السلسة لمدرسة غازي القصيبي الثانوية 

للبنات في اليوم التعريفي. 
وأوضحت أن هذه المدرسة من المدارس 
التـــي تشـــيد بها دائًمـــا ألن إجراءاتهم مع 

الطالبات وتطويرهم لهن مميز. 
أنهـــا  صـــالح  عائشـــة  الطالبـــة  وأكـــدت 
غـــازي  بمدرســـة  للدراســـة  “متحّمســـة” 
للبنـــات ممـــا دفعهـــا  الثانويـــة  القصيبـــي 
اليـــوم  إلـــى  أمرهـــا  ولـــي  مـــع  للحضـــور 

التعريفي.
وأشادت صالح بالجهود المبذولة وحسن 

التنظيم باليوم التعريفي.

اإلجراءات سلسة وال تعطيل في اليوم التعريفي... أولياء أمور لــ “^”:

شكًرا ملك القلوب... أدخلت الفرح على قلوبنا

فاطمة أحمد عقيل عبداألمير صادق حبيب

أم روز جعفر حسان حسين علي 

عيسى سبت  عائشة صالح  جناع محمد 

أكد عدد من اإلدارييـــن بمختلف المدارس 
الحكوميـــة أن اليوم التعريفـــي لفتة طيبة 
األمـــور  أوليـــاء  مّكـــن  الطالـــب  ملـــف  وأن 
ومتولـــي األمـــر مـــن اســـتيضاح الجـــدول 
الدراســـي وأبـــرز األمـــور المتعلقـــة بالعـــام 
الدراســـي الجديـــد إضافة إلـــى أن الطالب 
أصبـــح على دراية بفصلـــه ومقعده قبل أن 

يحين موعد الدوام المدرسي الرسمي.

جلسات إرشادية 

أوضحـــت مديرة مدرســـة غـــازي القصيبي 
الثانويـــة للبنـــات ســـارة الرويعـــي أن اليوم 
التعريفي بادرة طيبـــة للتواصل مع أولياء 
األمور وجًها لوجه بعد انقطاع دام سنتين 
بسبب تداعيات جائحة كورونا )كوفيد19( 
واقتصار التواصـــل معهم عن بعد. وأكدت 
الرويعـــي أنـــه تـــم اســـتثمار هـــذه الفرصـــة 
بتعريف أولياء األمور بإنجازات المدرســـة 
على الصعيد األكاديمي والتطور الشخصي 
الطالبيـــة  بالفـــرق  تعريفهـــم  إلـــى  إضافـــة 
واللجـــان المدرســـية كونهـــم شـــركاء فـــي 
تحقيق أهداف المدرسة التعليمية وتمكين 
الطالبـــات لتحقيق آمالهم وطموحاتهم من 
أجل نهضـــة المملكة الغالية. وأشـــارت إلى 
أن ملـــف الطالـــب التعريفـــي يحتـــوي على 
بطاقـــة الطالب التـــي فيها بيانـــات الطالب 
األساســـية وبطاقة بها إجابات المختصين 
بوزارة التربية والتعليم على األســـئلة التي 
تهـــم الطالب وولـــي أمـــره.   وبينت أن من 
المتوقع أن ستكون هناك ظروف عند بعض 
الطالبـــات تؤدي إلـــى تأخرهم في الحضور 
الصباحي مما يلزم عقد جلســـات إرشادية 
معهم لمعرفة أســـباب التأخر وتقديم كافة 
ســـبل الدعم بما يضمن التزامهم بالحضور 
الصباحـــي كـــون أن االنضبـــاط مهـــم ومـــن 
القيم المدرســـية، مؤكدة أن اإلدارة ستعزز 
ذلـــك فـــي نفوســـهم مـــن خـــالل مبـــادرات 
معهـــم.  األمـــور  أوليـــاء  وتعـــاون  عديـــدة 
وفيمـــا يخـــص التعامل مع حـــاالت الغياب 

المتوقعة خالل هذه الفترة، قالت الرويعي 
“إجراءات وزارة التربية والتعليم واضحة 
وتتلخـــص في البـــدء باإلرشـــاد والتوجيه 
لولي األمر والطالبة والتعرف على أســـباب 
الغيـــاب وتقديم كافة ســـبل الدعم للطالبة 
فـــي ســـبيل عودتهـــا بشـــكل حضـــوري إلى 
المدرسة”. وتابعت “في حال تكرار الغياب 
هناك إنـــذار أول، ثاني وثالث ويتم إخطار 
ولـــي األمـــر بجميـــع هـــذه اإلنـــذارات وفي 
حـــال وصل الغياب إلـــى اإلنذار الثالث يتم 
حرمـــان الطالبـــة مـــن تقديـــم االمتحانـــات 

النهائية ودرجات الفصل الدراسي”.
و اختتمـــت “كلنا حماس وتفاؤل بأال تكون 
هنـــاك حـــاالت غيـــاب، ومـــن خـــالل كثافـــة 
الحضـــور فـــي اليـــوم التعريفـــي يتبيـــن أن 

الطالبات متحمسات للحضور الكلي”. 

حشد كبير

مـــن جانبـــه، أكـــد مديـــر مدرســـة الميثـــاق 

الوطنـــي اإلعداديـــة للبنين عابد خورشـــيد 
حظـــي  بالمدرســـة  التعريفـــي  اليـــوم  أن 
بحضور حشـــد من أولياء األمـــور ومتولي 
األمـــر لمعرفـــة المطلـــوب مـــن أبنائهـــم في 
الســـنة الحاليـــة.  وأوضـــح أن جـــرى لقـــاء 
تعريفـــي ألولياء األمـــور بخصوص طبيعة 
جانـــب  إلـــى  التقويـــم  ونظـــام  المدرســـة 
تعريفهم بالمدرسة ومحتوياتها ونظامها. 

وأكد أن القانون ســـيطبق فـــي حال تغيب 
اإلجـــراءات  حســـب  تأخـــره  أو  الطالـــب 
التربيـــة  بـــوزارة  بهـــا  المعمـــول  واألنظمـــة 
والتعليم قبل الجائحة وكما هو مذكور في 
ملـــف الطالب، متمنًيـــا من الطلبـــة االلتزام 
بالحضـــور وإرشـــاد أوليـــاء أمورهـــم تجاه 
ذلـــك والتحلـــي بالمســـؤولية لمـــا فيـــه من 

منفعة تعود إليهم.

لجنة متكاملة

إلى ذلك، أكد حســـين إبراهيم من مدرســـة 
أن  للبنيـــن  اإلعداديـــة  الوطنـــي  الميثـــاق 
الكادر المدرســـي بدأ باالستعداد الستقبال 
أوليـــاء األمـــور منـــذ إعـــالن وزارة التربية 
والتعليـــم ما ألزم حضورهم إلى المدرســـة 
قبل أيام عديـــدة للتجهيز من خالل إعداد 

لجنة متكاملة وعدة فرق.
وأوضـــح أن تـــم توزيـــع الطلبـــة علـــى 14 
معلًما وكل معلم يســـتلم قائمة بذلك ومنذ 
دخـــول ولي األمر إلى بوابة المدرســـة يتم 
تعريفه بالمدرســـة والصف الذي يوجد فيه 
ابنـــه، ومن ثم يتـــم توجيهه إلـــى الضيافة 
ومـــن بعدها يســـتلم اســـتمارة كاملـــة فيها 
اتفاقيـــة الطالـــب والمدرســـة ويتوجه إلى 
الطاولـــة المعنية الســـتالم الملف التعريفي 
عبـــر إحضـــاره البطاقـــة الذكيـــة وتوقيعـــه 
باالســـتالم ومـــن ثـــم يذهـــب إلـــى الصالـــة 
المخصصـــة للقـــاء التعريفي الـــذي يتناول 
كلمـــة إلدارة المدرســـة وتعريـــف بمنظومة 
الســـلوك الطالبي وأنظمة وقوانين الوزارة 
إلى جانب مشـــاهدة فيديـــو مختصر ألبرز 

مرافق المدرسة.

تطبيق مبدأ الصرامة من أول يوم دراسي...  إداريون لــ “^”:

الغياب المتكرر سيقابله حرمان من االمتحانات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بمناســـبة نجاح اليوم التعريفي ألولياء 
األمـــور بالمدارس الحكوميـــة، واعتزازًا 
صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  ملـــك  بدعـــم 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة، وتوجيهاتـــه الســـامية بتعزيـــز 
وإثـــراء المســـيرة التعليميـــة ومواصلـــة 
االرتقـــاء بمخرجات التعليم، وما تحقق 
المتميـــزة  الفعاليـــة  هـــذه  نجـــاح  مـــن 
التـــي وّجـــه بتنفيذها ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، أشـــاد 
وزيـــر التربيـــة والتعليم ماجـــد النعيمي 
“بالدعم الذي تجده المســـيرة التعليمية 
فـــي مملكـــة البحريـــن من جاللـــة الملك 
المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، مما يؤكد االهتمام الذي توليه 
قيـــادة بلدنا العزيز للمنظومة التعليمية، 
ورعايتهـــا لألبنـــاء الطلبـــة فـــي مختلف 

المراحل الدراسية”.
كمـــا عّبـــر وزيـــر التربيـــة والتعليـــم عـــن 
اعتزازه بالشـــكر والتقديـــر اللذين خّص 
بهمـــا جاللة الملـــك المعظم وســـمو ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء لمنتســـبي 

الوزارة، مؤكدًا أن هذا الدعم يترك أكبر 
األثـــر لـــدى منتســـبي الـــوزارة، ويشـــّكل 

دافعًا أساسيًا لمزيد من العطاء.
وبهـــذه المناســـبة، شـــكر وزيـــر التربيـــة 
الـــوزارة  مســـؤولي  جميـــع  والتعليـــم 
والعاملين في كافة قطاعاتها، وأعضاء 
فـــي  والتعليميـــة  اإلداريـــة  الهيئـــات 
المدارس، على ما بذلوه من تفاٍن وأداء 
متميـــز أثناء تنفيذهم لليـــوم التعريفي، 
واالنطباعـــات الجيـــدة التـــي اتضحـــت 
لـــدى أولياء األمور والطلبـــة، منوهًا في 
ذات الوقت بالتعاون المثمر مع مختلف 
الجهات التي دعمـــت الوزارة في تنفيذ 
هـــذه الفعالية التعريفيـــة المتميزة، مثل 
الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة 
ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ومكتب 
ســـمو رئيس مجلـــس الوزراء، ومشـــيرًا 
فـــي  تســـتمر  ســـوف  الـــوزارة  أن  إلـــى 
تعزيـــز الشـــراكة المجتمعية مـــع أولياء 
األمور والجهـــات ذات العالقة بالتعليم، 
الـــوزارة  مشـــاريع  علـــى  وإطالعهـــم 
التطويريـــة التـــي تنفذهـــا دائمـــًا؛ بهدف 

خدمة األبناء الطلبة.

 النعيمي: الدعم يترك أكبر األثر لمزيد من العطاء
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المنامة - وزارة الداخلية

الملكيـــة  األكاديميـــة  آمـــر  اســـتقبل 
للشـــرطة العميد فواز حســـن الحســـن 
المحامـــي  بأعمـــال  القائـــم  بمكتبـــه، 
العام رئيـــس وحدة التحقيق الخاصة 

بالنيابة العامة محمد الهزاع.
وخـــال االجتمـــاع، تـــم بحـــث ســـبل 
التعاون والتنسيق في إعداد البرنامج 
انعقـــاده  المزمـــع  الوطنـــي  التدريبـــي 
خال الفترة من ديســـمبر 2022 حتى 

مـــارس 2023، تحت عنوان “البرنامج 
التدريبـــي لتعزيـــز قـــدرات المعنييـــن 
بحماية حقوق اإلنســـان في منظومة 
مـــع  بالتعـــاون  اإلصاحيـــة”،  العدالـــة 
معهد األمـــم المتحدة اإلنمائي ومعهد 
والقانونيـــة،  القضائيـــة  الدراســـات 
والذي يحقق أهداف الخطة الوطنية 
البحريـــن  لمملكـــة  اإلنســـان  لحقـــوق 

.2026 2022-

مناقشة سبل التعاون إلعداد البرنامج التدريبي الوطني
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المنامة - وزارة الداخلية

قـــام نائـــب محافـــظ الشـــمالية العميـــد 
خالـــد ربيعـــة ســـنان الدوســـري رئيـــس 
لجنة عاشـــوراء بالمحافظـــة بزيارة إلى 
مأتـــم الطويلة في منطقـــة بوري، التقى 
خالهـــا بأعضـــاء مجلـــس إدارة المأتـــم 
االســـتئناف  محكمـــة  رئيـــس  بحضـــور 
العليا الشـــرعية الجعفرية الشـــيخ ناصر 
العصفـــور، في إطـــار زياراتـــه الميدانية 
واالجتماعية لتفقد المآتم ودور العبادة 

في قرى ومناطق المحافظة.
وخـــال الزيارة اســـتمع نائـــب المحافظ 
إلى الجهـــود التي قام بهـــا المأتم خال 
الجهـــود  وتقييـــم  عاشـــوراء،  موســـم 
البيئيـــة والصحيـــة التي قام بهـــا المأتم 
فـــي  االســـتراتيجي  الشـــريك  بصفتـــه 

جائـــزة المآتـــم النظيفـــة التـــي تقدمهـــا 
بلديـــة المنطقة الشـــمالية للســـنة الثالثة 
البيئيـــة  ومســـاهماته  التوالـــي،  علـــى 
للتقليـــل مـــن المخلفـــات خـــال موســـم 
عاشوراء، وتكريســـه كمفهوم مجتمعي 
يعـــود بالنفـــع طوال العـــام خاصة خال 

إقامة وتأدية المناسبات في القرية.
وأشـــاد نائب محافـــظ الشـــمالية بالدور 
الـــذي يقوم به مجلس االدارة من خال 
الهادفـــة  والبرامـــج  للحمـــات  دعمهـــم 
التي تســـاهم في ترســـيخ صحـــة الفرد 
والمجتمـــع والمحافظـــة علـــى البيئة بما 
يدعـــم البرامج والفعاليـــات التي تقيمها 
المحافظة الشمالية طوال العام، متمنيا 

لهم دوام التوفيق.

الدوسري يشيد بالجهود البيئية 
لمأتم الطويلة خالل موسم عاشوراء

فـــي إطـــار الجهـــود المبذولة مـــن قبل 
اإلدارة العامـــة للمرور الســـتقبال العام 
الدراســـي المقبل بكل ساســـة ويســـر، 
اســـتحدثت اإلدارة العامة للمرور عدة 
إجـــراءات وتدابيـــر، حيـــث أخضعـــت 
ســـائقي الباصـــات لهـــا؛ وذلـــك لضمـــان 
توافر كافة اشتراطات األمن والسامة 
في باصاتهم وبشكل خاص، والحفاظ 

على سامة الطاب والطالبات.
من جهته، أشـــار ضابط شعبة الفحص 
الفنـــي، المازم أول عبـــدهللا المحرقي 
بـــأن االدارة العامـــة للمـــرور وبالتعاون 
واالتصـــاالت  المواصـــات  وزارة  مـــع 
تعمل على التأكد من اســـتيفاء باصات 
نقـــل الطلبـــة جميع الشـــروط فـــي نقل 

الطلبة من وإلى مدارسهم.
ونصـــح أوليـــاء األمـــور بالتعاقـــد مـــع 
مؤسســـات النقل وباصـــات نقل الطلبة 
مستوفية شـــروط السامة من اإلدارة 
للمـــرور؛ وذلـــك حفاظـــًا علـــى  العامـــة 
أبنائهم في نقلهم من وإلى مدارسهم.

وأكـــد أن باصـــات نقـــل الطلبـــة تخضع 
للتأمين الشامل للراكب والسواق.

وجـــود  مـــن  “البـــد  المحرقـــي  وقـــال 
الرجـــوع  أثنـــاء  وكاميـــرا  حساســـات 
إلـــى الخلـــف وطفايـــة حريـــق وحقيبة 
“بـــأن  مختتمـــا  األوليـــة”،  اإلســـعافات 

االدارة العامـــة للمـــرور تتمنى موســـما 
دراسيا آمنا لجميع الطاب”. 

سواق: الفحص الفني مهم

بـــدوره، أوضح ســـائق أحـــد الباصات 
المختصـــة بنقـــل الطلبـــة، علـــي مهدي 
أنـــه مـــزاول للنشـــاط منذ عـــام 2013 

والباص مرخص ومسجل في اإلدارة 
العامـــة للمـــرور وفي حـــال وردت أية 
المرجـــع  تكـــون اإلدارة هـــي  مشـــكلة 

عكس الباصات غير المرخصة.
بدوره، أكد الســـائق محمد علي ميرزا 
بـــأن إجـــراءات الفحص الفني ســـارت 
وفـــق الشـــكل المطلـــوب كمـــا هـــو في 

كل عـــام، موضحـــا أن الفحـــص مهـــم 
لســـامتهم كسائقي باصات نقل طلبة 

وللطاب كذلك.
وأنهى ميـــرزا حديثه بأن “الشـــعارات 
“االســـتيكرات” الملصوقة على الباص 
تنبه الســـواق بأن البـــاص خاص لنقل 

طلبة”.

ال تتعاملوا مع حافالت مدرسية غير مرخصة
حفاظا على سالمة وأرواح الطلبة... ضابط مرور يحذر:

محمد علي  علي مهدي  مالزم أول عبدالله المحرقي

التعليم الحضوري يعيد الشغف لنفسية الطالب
حرمانهم من التكنولوجيا يجب أن يكون تدريجيا... البستكي:

قالت أســـتاذة اإلرشـــاد األســـري والنفسي 
ســـميرة البســـتكي إن هناك عادات جديدة 
تكونـــت لـــدى الطلبـــة نتيجـــة البقـــاء فـــي 
الفعـــال  التواصـــل  مـــن  قّيـــدت  المنـــزل 
والمباشر مع الوسط المحيط إال من خال 

الشاشات والعوالم االفتراضية.
عبـــر  االفتراضـــي  لقائهـــا  فـــي  وأشـــارت 
منصة “إنســـتغرام” الخاصة بلجنة الشباب 
بالمجلـــس األعلـــى للمـــرأة بشـــأن الجانب 
النفســـي والمعنـــوي الذي يجـــب االهتمام 
ورفـــع الوعـــي بـــه ورعايتـــه لـــدى الطلبـــة 
والطالبـــات، إلـــى أن التأقلـــم مـــع العوالـــم 
االفتراضيـــة في التعليم فـــي البداية كان 
صعـــب، إال أن الطلبـــة فـــي نهايـــة المطاف 
اســـتطاعوا التعود على النمط الجديد وما 

استجد معه.
ولفتـــت إلـــى أن الرجوع للوضـــع الطبيعي 
للدراســـة الحضوريـــة يحتم علـــى الجميع 
الطلبـــة  لتهيئـــة  والتعـــاون  التكاتـــف 
للتأقلم مـــن جديد وإعادة بلـــورة العادات 

المســـتجدة جـــراء الجائحـــة فـــي داخـــل 
المنـــزل وخارجـــه بمـــا مـــن شـــأنه أن يؤثر 
والجســـد  النفـــس  علـــى صحـــة وســـامة 
والعقـــل كتعديـــل عـــادات النـــوم وأوقـــات 

تناول الطعام.
ولفتت إلى أن ما يتم توجيهه لآلباء يؤثر 
بشـــكل مباشـــر علـــى األبنـــاء، ومـــا ينطقه 
اآلباء يشـــكل مصـــدر تفكيـــر وقلقـــًا دائمًا 
لـــدى األبنـــاء، لذلـــك علـــى أوليـــاء األمـــور 
تجنب العبارات الســـلبية المتعلقة بالعودة 
موســـم  وجعـــل  للمـــدارس  الحضوريـــة 
العـــودة أمـــرًا إيجابيًا محفـــزًا لألبناء على 

استمرارية التعلم.
وذكرت أن على أولياء األمور االنتباه في 
النقاشـــات الحادة أمام الطالـــب وتحديدًا 
تلك المتعلقة بتوفير المتطلبات الدراسية 
أو حل مشـــكلة التوصيـــل ومتابعة األداء 
الدراســـي، حيـــث إن مثل هذه النقاشـــات 
من شـــأنها أن تســـبب عقدًا نفســـية وكرهًا 

للدراسة لدى الطالب.

وأكدت أهمية إشـــراك الطالب ومشـــاورته 
فيمـــا يتعلـــق بدراســـته بـــدءًا مـــن مرحلة 
اختيار مابس المدرسة، مرورًا بمرافقتهم 
لمدارســـهم فـــي أول األيـــام أو قبـــل بـــدء 

الدراسة.
وبّينت أن التفاعل الحضوري بين الطالب 
والمدرسة واألسرة أكثر فاعلية وإيجابية 
ويمّكن األســـرة مـــن متابعة أبنائها بشـــكل 
أفضـــل. ونّبهـــت علـــى أن الحرمـــان يجب 
أن يكـــون تدريجيـــًا وليـــس مفاجئـــًا مـــن 

التكنولوجيـــا لدى األبنـــاء من أجل توجيه 
الحضوريـــة،  الدراســـة  نحـــو  تركيزهـــم 
وحتـــى ال يؤثـــر هـــذا األمـــر علـــى رغبتهم 
بالذهـــاب إلـــى المدرســـة مـــن خـــال ربط 
المدرســـة بالحرمـــان. ورأت أن الجلـــوس 
أمام الشاشـــات والراحة عـــود الطلبة على 
الكســـل وانعدام الشـــغف الدراسي لديهم، 
كما قلل من تفاعلهم مع المجتمع، مشـــيرة 
إلـــى تحدي التزام الطلبـــة بعدد من األمور 
مبكـــرًا  واالســـتيقاظ  والســـلوك  كالهنـــدام 
والمعايير المدرســـية المطلوبـــة باإلضافة 
والتفاعـــل  الدائـــم  التركيـــز  وجـــود  إلـــى 
المباشـــر مع المدرس واألنشطة الجماعية 

في الصفوف.
ولفتـــت البســـتكي إلـــى أن مـــن تحديـــات 
بيـــن  الموازنـــة  هـــي  الحضوريـــة  العـــودة 
المتطلبات التي يتطلبها التعلم الحضوري 
مـــن مابـــس ومعـــدات وتوصيـــل وغيرها 
دون مبالغـــات أو مـــا يضـــع أوليـــاء األمور 

تحت تكاليف ال حصر لها.

سميرة البستكي

“العاصمة” تسلم “دار الكرامة” مستلزمات الحقيبة المدرسية
راشد بن عبدالرحمن: دعم تعزيز االستثمار في العنصر البشري

أكـــد محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، حـــرص 
وتشـــجيع  دعـــم  علـــى  المحافظـــة 
الجهـــود الرامية إلى تعزيز االســـتثمار 
في العنصر البشـــري مـــن خال توفير 
اإلمكانـــات الازمة التـــي تتيح ألفراد 
المجتمـــع التعلـــم وتطويـــر مهاراتهـــم 
أهـــداف  بمـــا يتســـق مـــع  وقدراتهـــم، 
المحافظـــة فـــي دعم ورعايـــة النشء 
والشـــباب، ويحقق األهـــداف الوطنية 

في التنمية الشاملة والمستدامة.
جـــاء ذلـــك خـــال تســـليم محافظـــة 
الحقائـــب  مســـتلزمات  العاصمـــة 
للرعايـــة  الكرامـــة  لـــدار  المدرســـية 

علـــى  لتوزيعهـــا  وذلـــك  االجتماعيـــة، 
طلبـــة المـــدارس الحكوميـــة من ذوي 
الدخل المحدود، مشـــيًدا بجهود الدار 

فـــي دعم ومتابعة الحاالت اإلنســـانية 
التـــي تتصـــل بالمهـــام المنوطـــة بهـــا، 
مؤكـــدًا حـــرص المحافظـــة علـــى دعم 

الجهـــود والمبـــادرات الخيريـــة التـــي 
تصـــب فـــي تفعيـــل مفهـــوم الشـــراكة 

المجتمعية وتعزيز تكاتف المجتمع.
مـــن جهتـــه، ثمـــن الرئيـــس التنفيـــذي 
االجتماعيـــة  للرعايـــة  الكرامـــة  لـــدار 
ســـعد العلي، جهود محافظة العاصمة 
مـــع  والتعـــاون  الشـــراكة  تعزيـــز  فـــي 
دعـــم  بهـــدف  األهليـــة  المؤسســـات 
المشـــروعات واألعمـــال التـــي تصـــب 
في خدمـــة المجتمع وتحقـــق التنمية 
المســـتدامة، مشـــيرا إلى حـــرص الدار 
على اســـتمرار التعاون مـــع المحافظة 
بمـــا يصب في الوصـــول إلى األهداف 

المشتركة للجهتين.
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الترشح  السهالوي  أعلن محمد 
السادسة  الــدائــرة  عــن  برلمانيًا 
بمحافظة العاصمة باالنتخابات 
ــًا منه  ــانـ ــمـ ــة، وذلـــــك إيـ ــل ــمــقــب ال
بضرورة تطوير العمل البرلماني 
فــي ظـــّل حــالــة اإلحــبــاط التي 
المواطنين  مــن  كثير  يعيشها 
الــنــواب  مــجــلــس  أداء  بــســبــب 

الحالي.
صوت  تمثيل  في  مواقفهم  على  ثابتين  نــّواب  إيصال  يجب  أنــه  السهالوي  وأكــد 
عن  وتراجعًا  تــنــازالً  تشّكل  أو  تضّرهم  قوانين  أّيــة  على  التصويت  وعــدم  الناس 

حقوقهم ومكتسباتهم.
 وشدد على أنه سيعّبرعن كل هموم المواطنين وقضاياهم من خالل العمل البرلماني 

الحقيقي، مؤكدًا أنه لن يتنازل عّن أّية حقوٍق أو مكتسبات للمواطنين.
وأوضح السهالوي أن برنامجه االنتخابي الذي سيعلن عنه في وقٍت الحٍق يتضمن 
جميع القضايا والهموم الوطنية التي تهّم البحرينيين، وأّن البرنامج سيتحّول إلى 
خريطة عمل واضحة تستثمر كل األدوات البرلمانية المتاحة في حال وصوله إلى 
العاصمة تشمل: طشان، جدحفص،  الدائرة السادسة بمحافظة  المجلس. يذكر أن 
المصلى، عذاري، السهلة الجنوبية وتوبلي، ويترشح فيها في الوقت الحالي بجانب 
السهالوي كل من سلمان عواجي، كامل ميرزا، نداء عبدهللا، صادق غالم، زهراء 

البقالي ونادية المالح باإلضافة لنائب المنطقة معصومة عبدالرحيم.

السهالوي يترشح أمام معصومة

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

للتنمية  البحرين  معهد  أعــلــن 
ــداده  ــعـ ــتـ ــن اسـ الـــســـيـــاســـيـــة عــ
ــالق الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة  ــ إلطـ
“تأهيل  بــرنــامــج  فعاليات  مــن 
ــفــتــرة من  الـــمـــرشـــح”، خـــالل ال
الـــجـــاري،  ســبــتــمــبــر   29  -  11
ــذي يــأتــي ضــمــن الــمــرحــلــة  ــ والـ
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة لـــلـــبـــرنـــامـــج 
 ،”2 “دّرب  لالنتخابات  الوطني 
والموجه للراغبين في الترشح 
الــنــيــابــيــة، حيث  لــالنــتــخــابــات 
االنضمام  في  للراغبين  يمكن 
موقع  عبر  التسجيل  للبرنامج 

.”bipd.org“ المعهد الرسمي
البرنامج  هــذا  استمرار  ويأتي 
نــــظــــرًا لـــإقـــبـــال الـــكـــبـــيـــر مــن 
ــح  ــرشـ ــتـ ــيــــن فـــــي الـ ــ ــي ــ ــب ــراغــ ــ ال
لـــاللـــتـــحـــاق بـــالـــبـــرنـــامـــج، ومـــا 
صعيد  على  نــجــاح  مــن  حققه 
بالمهارات  المشاركين  تــزويــد 
والخبرات الالزمة إلدارة عملية 
جانب  إلــى  ناجحة،  انتخابية 
الــجــوانــب  بمختلف  تعريفهم 
الدستورية والقانونية المتعلقة 

بالعملية االنتخابية. 
ــامـــج عـــــددًا  ــرنـ ــبـ ويــتــضــمــن الـ
والـــــدورات  الــعــمــل  مـــن ورش 
وهــي؛  المتخصصة  التدريبية 
“الطعون  بعنوان  عمل  ورشــة 
النواب  مجلس  انتخابات  في 
ودورة  الــبــلــديــة”،  والــمــجــالــس 
ــوى  ــتـ ــحـ ــمـ تـــدريـــبـــيـــة عـــــن “الـ
ودورة  ــلــمــرشــح”،  ل اإلعـــالمـــي 
ــيـــات  ــلـــوكـ ــن “سـ ــ تـــدريـــبـــيـــة عـ
المرشح المثالي”، وورشة عمل 
والجرائم  “المخالفات  بعنوان 
تدريبية  ودورة  االنتخابية”، 
وكسب  التأثير  “مــهــارات  عــن 
“اإلدارة  عــن  ودورة  الــتــأيــيــد” 
االحترافية للحملة االنتخابية”، 
وأخيرًا ورشة بعنوان “أولويات 

الخطة التنموية”.
ــج إلــــى  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ويــــــهــــــدف الـ
المرشحين  وتــوعــيــة  تــدريــب 

بشكل  االنــتــخــابــيــة  بــالــعــمــلــيــة 
مــتــخــصــص، وإعـــــــداد مــرشــح 
اإليجابي  التعاطي  فــي  مميز 
االنــتــخــابــي وإدارة  الــعــمــل  مــع 
الــحــمــالت االنــتــخــابــيــة، ودعــم 
ــة  ــزاهــ ــ وتـــعـــزيـــز شـــفـــافـــيـــة ون
وأخــيــرًا  االنــتــخــابــيــة،  العملية 
تـــوعـــيـــة وحـــــث الــمــواطــنــيــن 
عــلــى الــمــشــاركــة االنــتــخــابــيــة 
القرار  صناعة  في  والمساهمة 

السياسي.
يقام  “درب”  برنامج  أن  يذكر 
ويــتــكــون  الــثــانــيــة،  بنسخته 
مـــن عـــدة مـــراحـــل؛ الــمــرحــلــة 
على  عملت  والتي  التمهيدية 
تــكــويــن مــعــلــومــات أســاســيــة 
للبدء  األولية  الخطوات  عن 
ــتــرشــح  ــل ــي الـــتـــخـــطـــيـــط ل ــ فـ
الثانية  المرحلة  باالنتخابات، 
“الشاملة” وركزت على تدريب 
بالمعلومات  المرشح  وتوعية 
والــمــهــارات األســاســيــة ضمن 
المحاور القانونية والسياسية 
حول  والميدانية  واإلعالمية 
العملية االنتخابية، فيما تركز 
المرحلة الثالثة “المتخصصة” 
ــن مـــجـــمـــوعـــة  ــيـ ــكـ ــمـ ــى تـ ــ ــل عــ
ــن الــتــخــصــصــات  مــخــتــلــفــة مـ
مراقبين  أو  إعالميين  ســواء 
الــمــعــلــومــات  ــي  فـ أو شـــبـــاب 
لدعم  بتخصصهم  الــخــاصــة 
ــابـــيـــة، أمـــا  ــيــة االنـــتـــخـ ــعــمــل ال
ــمــرحــلــة الـــرابـــعـــة واألخـــيـــر  ال
الناخبين  توعية  على  فتركز 
بــجــمــيــع الـــجـــوانـــب الــمــهــمــة 
بمختلف  االنتخابية  بالعملية 

الوسائل.

فتح التسجيل للمجموعة الثالثة 
من “تأهيل المرشح”

أكد عدد من المترشحين المتوقعين لخوض الحراك االنتخابي البلدي المقبل 2022 
ضــرورة تحلــي أصحــاب المركبــات “الســكراب” بالمســؤولية والتعــاون مــع الجهــات 

المعنية وإزالتها من على األراضي الموجودة بها بمختلف محافظات المملكة.

واقــتــرحــوا فــي حـــال مــر أســبــوع 
ــاحـــب الــســيــارة  عــلــى إشـــعـــار صـ
ولـــم يستجب  إزالــتــهــا  بـــضـــرورة 
أحــد محالت  من  متعهد  يأتي  أن 
وفي  السيارة  لتثمين  “السكراب” 
تباع  صاحبها  السعر  ناسب  حــال 
أو  بإزالتها  يــلــزم  يــوافــق  لــم  وإذا 

تقوم البلدية بذلك.

التعاون مطلوب 

المتوقع  الــبــلــدي  الــمــتــرشــح  أوضـــح 
ــرة الـــرابـــعـــة بــمــحــافــظــة  ــ ــدائـ ــ ــن الـ عــ
حسب  أن  الــكــواري  سمير  الــمــحــرق 
معرفته كان تصنيف المنطقة سكنيا 
كانت  إذ  عــامــا،   20 قــبــل  وتــحــديــدًا 
إلى  تحولت  فترة  بعد  أن  إال  هادئة 
السكن  فــتــداخــل  صــنــاعــيــة  منطقة 
التصنيف  حــســب  “الـــكـــراجـــات”  مــع 

الجديد.
منحنا  “مـــاجـــرى  ــال  وقــ
هــنــاك  أن  انـــطـــبـــاعـــا 
ســـــــــوء تـــخـــطـــيـــط 
وتـــنـــظـــيـــم نــظــيــر 
وجـــود الــســيــارات 
)السكراب( بشكل 
إضافة  عشوائي 
ــا  ــزهــ ــركــ ــمــ ــ إلـــــــــى ت
خصوصا في مجمع 
مما  ــعــراد  ب  243
خــطــورة  يشكل 
ــــي  ــال ــلـــى األهــ عـ
ويــــــتــــــســــــبــــــب 
بــقــلــقــهــم عـــالوة 
عــــــــــن كـــــونـــــهـــــا 
ــدرا رئــيــســا  ــ ــصـ ــ مـ
لــــــالزدحــــــامــــــات 

المرورية”.
وأكـــــد أهــمــيــة 

مالك  ومنح  الخصوص  بهذا  الرقابة 
هــذه الــســيــارات “الــســكــراب” إشــعــارا 
إزالتها  قبل  مــحــددة  زمنية  وفــتــرة 
يستجيبوا  لم  حال  وفي  مكانها  من 

التوجه إلى القانون.
ــابـــع “لــيــس مـــن حــقــهــم الــوقــوف  وتـ
بشكل عشوائي على األراضي؛ كونها 
قد تكون تابعة ألفراد أو جهة معينة 

ترغب باالستفادة منها”.
ــيـــارات  الـــسـ ــاب  أصــــحــ ــى  ــلـ “عـ وزاد 
ــكـــراب” الــتــحــلــي بــالــمــســؤولــيــة  “الـــسـ
أو ســنــوات في  وعـــدم ركنها ألشــهــر 

مكان معين”.
واختتم الكواري “أطلب من أصحاب 
الجهات  مع  التعاون  السيارات  هذه 
لــلــوطــن؛،  مصلحة  فــيــه  لــمــا  المعنية 
فهذه المشكلة ليست بمعقدة؛ كونها 

ال تتطلب إال تضافر الجهود”. 

زيادة التوعية

ــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح نـــائـــب رئــيــس  مــ
مجلس المحرق البلدي، عضو الدائرة 
المشكلة  أن  ــدوي  ــ الـ حــســن  الــثــانــيــة 
كانت موجودة بمحافظة المحرق إال 
مجلس  ضــم  فــريــق  تشكيل  بعد  ــه  أن
الجهات  مــن  وعـــددا  البلدي  المحرق 
 90 المشكلة قلت وبنسبة  أن  الحظنا 

% داخل “الفرجان”. 
إنما  الغرامة  زيــادة  يؤيد  أنه ال  وأكــد 

زيادة التوعية. 

تثمين السيارات

الــمــتــرشــح البلدي  مــن جــانــبــه، اقــتــرح 
بمحافظة  الرابعة  الدائرة  عن  المتوقع 
الـــمـــحـــرق ولـــيـــد عـــبـــدهللا أن تــتــعــاون 
البلدية مع محال “السكراب” بحيث إذا 
مر أسبوع على إشعار صاحب السيارة 

بضرورة إزالتها ولم يستجيب أن يأتي 
متعهد من هذه المحال ويثمن السيارة 
يتم  صاحبها  السعر  ناسب  حــال  وفــي 
البلدية  أو  بإزالتها  يلزم  ال  وإذا  بيعها 

تقوم بذلك.
اما بخصوص الغرامة، فقال “هي كبيرة 
على المواطن العادي؛ ألنه لو كان يملك 

سعر تصليح السيارة لكان لم يهملها”.
وزاد “كفاية ضغطا على المواطن وكثر 
يحمد  ال  الــذي  االنــفــجــار  يولد  الضغط 

عقباه”. 

أرض مؤقتة 

المتوقع  البلدي  المترشح  إلى ذلك، ذكر 
بالمحافظة  عشرة  الثانية  الــدائــرة  عــن 
الشمالية محمد بوحميد أنه البد أن يتم 
إخطار اصحاب هذه المركبات المهجورة 
باإلزالة في غضون 3 أيام بالتنسيق مع 
الجهات المختصة، بحيث يتمكنون من 

إزالــتــهــا مــن دون غــرامــة وفــي حــال مر 
بــ  تغريمهم  يتم  اإلخــطــار  على  أســبــوع 
أيام   10 بعد  دينارا   150 بــ  دينارو   100
من االخطار في حال مر شهر واحد ولم 
للجهات  تحويلهم  يتم  االستجابة  تتم 
القانونية  اإلجــراءات  التخاذ  المختصة 
الــغــرامــة مـــحـــددة مـــن الجهة  وتـــكـــون 

المعنية ومقدارها 300 دينار”.
وتابع بوحميد “في حال تواصل صاحب 
السيارة المهجورة مع الجهات المختصة 
التعاون  يتم  الــمــحــددة  الــمــدة  بعد  مــن 
المعنية  الجهة  تــراه  بما  الطرفين  بين 
والحكم  عدمه  أو  التخفيض  حيث  من 

اإلجرائي الُمتخذ”.
تــخــصــص أرض  أن  بــوحــمــيــد  ــتـــرح  واقـ
ــمــهــجــورة  مــؤقــتــة لـــرفـــع الـــمـــركـــبـــات ال
ــدة أقــصــاهــا 3 أشــهــر مــن موعد  فــي مـ
التواصل  وشبكات  بالصحيفة  اإلعــالن 

االجتماعي بالتنسيق مع األهالي.

تحلي أصحاب المركبات “السكراب” بالمسؤولية ضرورة
مصدر خطر وقلق لألهالي... مترشحون بلديون لـ “^”:

الحوطي مترشحا بدائرة سوسن: لمجلس شبابي
البطالة والبحرنة أبرز األولويات

ــبــاحــث األكـــاديـــمـــي والــكــاتــب  عــبــر ال
الترشح  رغبته  عن  الحوطي  سلمان 
بــرلــمــانــيــًا لــمــقــعــد الــــدائــــرة الــثــانــيــة 
االنتخابات  فــي  العاصمة  بمحافظة 
“مجلس  شــعــار  تحت   2022 المقبلة 

شبابي طموح”.
أنــه يسعى  “الــبــالد”  لـ  وقــال الحوطي 
إلحداث تغيير ينعكس بشكل إيجابي 
فئة  والمواطن خصوصًا  الوطن  على 
الملكي  ــر  االمــ بــعــد صــــدور  الــشــبــاب 
جديدة  طــاقــات  ضــخ  بشأن  السامي 

في مجلس الوزراء.
وأضاف أن برنامجه االنتخابي يتناول 
ــمــلــفــات االقــتــصــاديــة  الــعــديــد مـــن ال
واالجتماعية والخدمية وعلى رأسها 
الصحة،  التقاعد،  اإلســكــان،  البطالة، 

التعليم واالبتعاث، البحرنة، دعم فئة 
ذوي  دعـــم  الـــمـــرأة،  تمكين  الــشــبــاب، 

الهمم وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد أنه سيضع حلوال جذرية ومالئمة 
للمحافظة  المتاحة  التشريعات  وفق 
عــلــى الـــتـــوازن الــمــالــي الــمــطــلــوب بما 

ــوطــن  يــضــمــن ويـــحـــقـــق  مــصــلــحــة ال
المساس  دون  من  المواطن  وحقوق 
مع  يتالءم  وبما  ظــرف  أي  تحت  بها 

احتياجات المرحلة الراهنة.
كما أكد الحوطي أنه بجانب ممارسة 
العام،  الــمــال  لحماية  الــرقــابــي  الـــدور 
المواطن،  الوظائف وإحالل  وبحرنة 
ســيــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــمــنــظــومــة 
التعليمية؛ كونها االستثمار األفضل 

للمواطن.
ألداء  تــقــيــيــمــه  وعــــن 
ــعــضــو الــحــالــي قــال  ال

“كنا نتمنى أن يكون هناك 
حضور بارز ومشاركة فعالة 
في المجلس عبر االقتراحات 

ــيــن؛  ــع الــمــســؤول ــلـــة مـ ــئـ واالسـ
بهدف تمثيل الدائرة بشكل اكبر”.

سلمان الحوطي

سوسن كمال 

معصومة عبدالرحيم محمد السهالوي

حــســم الــنــائــب مــحــمــود الــبــحــرانــي تجديد 
ترشيحه لمجلس النواب عبر تصريح خاص 
أدلى به لصحيفة “البالد”. وأكد أنه سيترشح 
الشمالية.  بالمحافظة   12 الدائرة  مقعد  عن 
وثقة  الراسخة  المبادئ  من  انطالقًا  وقــال: 
الناخبين أعلن متوكالً على هللا ومتكئًا على 
الثوابت والمبادئ ذاتها نية الترشح لخوض 

االنتخابات المقبلة.
عرفه  طالما  الــذي  بالنهج  اســتــمــراره  وأكــد 

عـــن حقوقهم  مـــدافـــعـــًا  عــنــه  الـــنـــاس 
وواضــعــًا  الدستورية  ومكتسباتهم 
نــصــب عــيــنــيــه حـــل الــمــلــفــات الــتــي 
المواطنين متمثلة في  تؤرق حياة 

تحسين المستوى المعيشي 
وإصـــالح ســوق العمل 

ــول  ــ ــل ــحــ ــ ووضــــــــــع ال
لمعالجة  الجذرية 
اإلسكاني  الملف 

والبنية التحتية.

االنتخابي  السباق  إن قراره بخوض   وقال 
بالعمل  رصيده  على  مبنيًا  سيكون  الجديد 
األربع  السنوات  طيلة  والرقابي  التشريعي 
المواطن  الماضية، حيث كان صوتًا لضمير 
ــعــزز من  ــتــي ت ــمــوضــوعــات ال فـــي جــمــيــع ال
البحرينية  لــأســرة  الشعبية  المكتسبات 
ــا يــرتــبــط  ــفــات وبــخــاصــة مـ ــمــل بــمــخــتــلــف ال
العمل  فــرص  وتــطــويــر  المعيشة  بتحسين 
الحكومي وغيرها من  األداء  والرقابة على 

الموضوعات.
ــه ســيــســتــمــر فـــي حــمــل ملف  ــ وقــــال إن
إعــــــادة هــيــكــلــة الـــدعـــم الــحــكــومــي 
وسيتحرك  المستحقين  للمواطنين 
من أجل تعزيز المكاسب للمواطنين 
ــات  ــدمــ ــخــ ــ ــن ال ــيــ ــأمــ ــ ــة ت ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ومـ
لسكان  المناسبة  الحكومية 
ــرة وبـــخـــاصـــة مــا  ــ ــ ــدائ ــ ــ ال
التعليم  بقطاع  يرتبط 
والـــصـــحـــة واإلســــكــــان 

والعمل وغيرها.

فارس الغربية البحراني لـ ”^”: 
سأجدد ترشحي بالدائرة 12 في الشمالية
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منال الشيخ

وليد عبدهللا:
أقترح تعاون 

البلدية مع محالت 
“السكراب”

سمير الكواري:
المشكلة ليست 

معقدة وتتطلب 
تضافر الجهود

محمد بوحميد:
إلنشاء أرض مؤقتة 

لرفع المركبات 
المهجورة

حسن الدوي:
تراجع المشكلة 

بنسبة 90 % داخل 
“الفرجان”

من 11 حتى 
29 سبتمبر 

الجاري

منال الشيخ

منال الشيخ

محرر الشؤون المحلية

محمود البحراني 



Download 
Brochures 2022

للبنــاء والتطويرحصرًيا ..
بما يرغب الزبـــــون

مع الاستعداد

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
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المنــــامــة

36600656 مـديـر الفـرع
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المرفأ المالي 
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نسبة%49
الحجوزات

متــاحمبــاع

تحديث
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Vacancies Available

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

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

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بن هرمس لتخليص المعامالت شركة تضامن

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  الهاجري    الهرمسي  احمد  محمد  يوسف  سعد   / السيد 
تضامن  شركة  المعامالت  لتخليص  هرمس  بن  شركة    لشركة   القانوني 
والمسجلة بموجب القيد رقم 41112  طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة 
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري مٔوسسة فردية وتحويل القيد إلى
شركة تضامن بحرينية

مالك  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للتنظيفات شركة تضامن بحرينية والمملوكة  البحرين  ٔانوار  المسماة  الفردية  المٔوسسة 
 ،٧٤٢٤٦ رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  علي  محمد  ابراهيم  فيصل  مجيد  السيد  للسيد/ 
إلى   ٤ و   ١ رقم  الفرع  وتحويل  المذكور  الفردية  المٔوسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب 
المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار  برٔاسمال وقدره ٥٠٠  بحرينية  شركة تضامن 
المذكورين  الفرعين  الفردية عن كافة ٔاصول وموجودات والتزامات  المٔوسسة  التجاري 

اعاله ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
حوراء السيد فيصل ابراهيم محمد بنسبة ٧٥ % 

فاطمه حسن احمد عبدهللا احمد الحجيري بنسبة ٢٥ %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل قيد المؤسسة الفردية مزرعة االنوار للدواجن إلى
 شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها ورثة 
مالك المؤسسة الفردية المسماة مزرعة االنوار للدواجن والمملوكة للمرحوم 
السيد حسن عباس علي عباس والمسجلة بموجب القيد رقم 70650، بطلب 
إلى شركة ذات مسؤولية  المذكور  الفردية  المؤسسة  قيد  بتحويل  الورثة  من 
محدودة برأسمال وقدره 40000 دينار بحريني، وذلك بكافة أصول وموجودات 

والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة خدمات فيدليس لالستشارات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره  الوطني  محمد  احمد  علي  محمد  السيدة   / السيد 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   , ذ.م.م  لالستشارات  فيدليس  خدمات  لشركة 
)اختيارية(  الشركة تصفية  أعمال تصفية  انتهاء  إشهار  ، طالبا   1-113969
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة هازي للتركيبات الكهربائية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 140146

بناء على قرار الشركاء في شركة هازي للتركيبات الكهربائية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 140146 
، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة   HEPSIBA MYLABATHULA ودانه احمد عبد 
هللا حماده   مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة ٣٢٥ 
من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لعام ٢٠٠١ ، و عمال بنص 
المادة ٣٣٥ من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل ١٥ يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان 
HEPSIBA MYLABATHULA

hepsi.hazyco@gmail.com - 33084449
 دانه احمد عبدهللا حماده

tom.ampcore@gmail.com - 39661839

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة دليل البحرين للتسويق ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها  السيد / السيدة  
اسم مقدم الطلب نيبابة عن السادة شركة دليل البحرين للتسويق ذ.م.م  المسجلة بموجب 

القيد رقم 47360  طالبين تغير االسم التجاري للفرع رقم 2 من :
دليل البحرين للتسويق ذ.م.م

Bahrain shopping guide w.l.l 
الى:

بليسكو للتجارة والتسويق ذ.م.م
Blessco trading and marketing 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.
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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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35401081 or BAIG.CLC@GMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ALUMINIUM  BAHRAIN B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17837307 or ALIALSHARJI@ALBA.COM.BH 

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 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES)
 suitably qualified applicants can contact

 17258545 or admin@ahmedomer.com 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17456218 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

HALLMARK ELECTRONICS REPERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39645702 or BAHRAINMEATFACTOREY209@GMAIL.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17591197 or rasha@gfss.com.bh 

MICRO CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SYSTEM ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 39468867 or MICROCEN@BATELCO.COM.BH 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17710710 or info@koohejibuildingcare.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

Pearl Elevator International Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17490040 or zahra.almarkhi@gulfmarketsintl.com 

NASS LANDSCAPES 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ALQADAR SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 17731187 or ahmedsalman-93@hotmail.com 

TAIF BUILDING CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39901520 or NOOR_ALI99@HTOMAIL.COM 

TAIF BUILDING CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 39901520 or NOOR_ALI99@HTOMAIL.COM 

REGENT RENT A CAR 
has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17827600 or HRD@THEJUFFAIRGRAND.COM 

Marbella real estate 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33550863 or M.FARDAN@DURRATBAHRAIN.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU 

National Readymix Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17786665 or HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

7LINE CUSTOM CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33232382 or ahmed7lineS@gmail.com 

MARIAM 88 FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(LADIES)
 suitably qualified applicants can contact

 33143660 or OM88SALMAN@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17262256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (RESTURANTS)
 suitably qualified applicants can contact

 38933183 or ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

Hair and Nail Station 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17642052 or HAIRANDNAILSTATION@OUTLOOK.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

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

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17224545 or cct@cct-bh.com 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39252020 or sharef.works@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

ABDULSHAHEED ISA MOHAMMED HUSSAIN )ABUALESH( 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17700744 or habibsaeed@hotmail.com 

AL NAWAIM PALACE BOUTQUE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39666041 or ALNAWAIMPALACE@GMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Smartline technologies and communication 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39878518 or MOBEENS@HOTMAIL.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36371263 or SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

KARAM ALSAMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17332808 or BOADOL81@GMAIL.COM 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37789755 or ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17270140 or alialtmimi@yahoo.com 

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17661296 or hussain.saleh@dar-albinaa.com 

Tahama gents salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33434095 or albanna.640@gmail.com 

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

ABU AMER GAS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33068535 or AMIBOY2013@GMAIL.COM 

RAZIA TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CIVIL ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 39724681 or RTCO.BH@GMAIL.COM 

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM 

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

 SERVICES HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 37722884 or government@mre.co 

SUPER LOGIC ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33725553 or ZAINAB-ALMANAMI@HOTMAIL.COM 

BLESSY PERFECT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 35096931 or BOSEBH@GMAIL.COM   
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Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

PARIS TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33167461 or hu951122@gmail.com 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17785961 or ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39075900 or AMJAD.SYED11@GMAIL.COM 

CLASSICO GATE FOR UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 UPHOLSTERER
 suitably qualified applicants can contact

 39666728 or FAISAL6100@HOTMAIL.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17102960 or nshah@bfharbour.com 

WORLD BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34349192 or WBC9192@GMAIL.COM 

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

 ACCOUNTING ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17879859 or DOMINICFRANCIS73@GMAIL.COM 

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

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

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

 OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 17181500 or CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33852522 or SABBAGH101@YAHOO.COM 

ALTHAHABIYA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33030489 or SALMAAHMED127@GMAIL.COM 

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

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

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

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

SUIT AND TIE TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33225888 or SUITMEBH@GMAIL.COM 

FUTURE GENERATION TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35191501 or FUTURESTATIONERY@GMAIL.COM 

FUTURE GENERATION DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38354093 or FUTURE.STATIONERY@GMAIL.COM 

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 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39918887 or mountainpalace1@gmail.com 

RUNEX FOOD TRANSPORTATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34192481 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

SHANGLA SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33037019 or MR2037645@GMAIL.COM 

Noodles factory w l l 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 34447901 or ABOUMOHAMMED.KATTAB@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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 

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

 OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 39944980 or jobs@foulath.com.bh 

CLX Home Textiles W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 37777738 or SALAHNASAER38@GMAIL.COM 

INTERLOCK MAINTENANCE CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 36574800 or ramraj007@hotmail.com 

BOORI CULTURAL & SPORTS CLUB 
has a vacancy for the occupation of

 SPORTS TRAINER
 suitably qualified applicants can contact

 33166689 or AALBALOOSHI@GSA.GOV.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34038624 or SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17464274 or JOBS@FOULATH.COM.BH 

AEC MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39670658 or KHMRAFI@YAHOO.COM 

JARIR MARKETING BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17212572 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION SUPERINTENDENT
 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH

GULF AMERICAN HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT SANITARIAN (PREVENTIVE)
 suitably qualified applicants can contact

 38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM 

Monte Rosa Bahrain Rusturant 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33668801 or monterosabh@gmail.com 

BEST STYLE SALON 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contact

 17691759 or JAFFAR.CSDECOR@GMAIL.COM 

BABU CONTACTING AND CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 39058589 or BABUBH58@YAHOO.COM 

BEST STYLE SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 17691759 or JAFFAR.CSDECOR@GMAIL.COM 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17630580 or ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

JC WHITE DREAMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 34000816 or SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

BACKSTAGE ABAYA 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33308686 or ALYAQOOTABAYAT33@GMAIL.COM 

BUKAMAL PROPERTIES COBSCC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17244665 or hrd@bukamal.com 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17710710 or info@koohejibuildingcare.com 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL CHIPPER
 suitably qualified applicants can contact

 17630580 or ABRAJKHAMIS786@GMAIL.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 

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 33315911 or info@haiderwood.com 

Pearl Elevator International Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 17490040 or zahra.almarkhi@gulfmarketsintl.com 

TASTE BAY CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39930400 or alnawaf.ayman@yahoo.com 

BACKSTAGE ABAYA 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33308686 or ALYAQOOTABAYAT33@GMAIL.COM 

NADHAM ALDEEN CLOAKS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 36896040 or A.S6007009@GMAIL.COM 

Electrosteel Bahrain Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PRODUCTION COORDINATION ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 35159856 or APSHUKLA@ELECTROSTEEL.COM 

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33347766 or PERWAIZ_I@HOTMAIL.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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17456218 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77061717 or YKHALFAN@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 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17811811 or CORP@DADABAI.COM 

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

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36022682 or info@gcs.bh 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

PINANGS CAFE AND RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33332219 or ZAYOON.DOC@HOTMAIL.COM 

LA BREZZA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact
 36000230 or SAWAD3@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34341266 or rananadeem20001@gmail.com 

GCC ELECTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33564524 or GCCEMS.BH@GMAIL.COM 

ABDULRASOOL ABDULAAL & SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17400038 or QUALITY1@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17001786 or HALEELRAHMAN777@GMAIL.COM 

ASM GLOBAL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER-PASTRY COOK & CONFECTIONER
 suitably qualified applicants can contact

 38900021 or HABDULLA@ASMGLOBAL.COM 

ASM GLOBAL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 38900021 or HABDULLA@ASMGLOBAL.COM 

VERANDA ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17140011 or varandadecor.bh1@gmail.com 

NEW HYPER CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35075305 or SAJTURKEY91@GMAIL.COM 

PERFECT COOL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33477622 or OMAR.AKRAM143@GMAIL.COM 

JUFFAIR BOULEVARD HOTEL & SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 35475656 or HR@JUFFAIRBOULEVARD.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 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com 

BETNA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66332003 or MOSTAFA1980.TR@GMAIL.COM 

LUFFY GENTS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33700076 or AMANIKHAMDAN87@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34199008 or NASIRRANDHAWAPK@GMAIL.COM 

FIVE STAR SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36943477 or SA6176893@GMAIL.COM 

ZANGUL CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66945035 or ZANGULTECHNOLOGY@GMAIL.COM 

MARVEL GRAPHICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37317484 or SABIRMALIK399@GMAIL.COM 

BROTHERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33131412 or BROTHERSCONTRACTING111@GMAIL.COM 

GOLDEN ALRAED SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66344720 or ALRAEDGOLDEN@GMAIL.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 

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

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17729595 or abdulla@hhm-group.com 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 FIRE & SAFETY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39602650 or JOZGROUP@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 

ALKAMEL DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39677742 or ALKAMEL-DECOR@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17262256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

GILLANI CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17470373 or SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 13600014 or hhasan@6-pence.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17244026 or MZH75@HOTMAIL.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17270140 or alialtmimi@yahoo.com 

KRISHNA LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33172676 or JKCHAUDHARY989@GMAIL.COM 

JAMAL HOSSAIN  CONSTRUCTIONS AND TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36968234 or djjamail123@GMAIL.COM 

ALGHAWAS BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33900387 or UMALOOY.79@GMAIL.COM 

ABN AL NAFIS PALACE TAILORING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66664123 or DEEPUMILAN4123@GMAIL.COM 

MINSK CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36787411 or NED2110@GMAIL.COM 

FEDA CARGO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact

 35436441 or FIDA56MOHAMAD@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 

BAMI CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 36953023 or IKRAMUAEAA@GMAIL.COM 

ABDUL MAJEED KHAN13 INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 37132645 or AMRORE496@GMAIL.COM 

AHMED MOHAMED SAAD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35306735 or DAMESBH1@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 

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 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17224545 or cct@cct-bh.com 
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العائلية  األفــــام  مــن 
الــجــديــدة فـــي شــركــة 
الـــبـــحـــريـــن لــلــســيــنــمــا 
”ســــيــــنــــيــــكــــو“ فـــيـــلـــم 
 Tad,  3 األنــيــمــيــشــن 
 The Lost Explorer
 and the Emerald
في  ــدور  ــ ــ وي  Tablet
إطار المغامرات، حيث 
في  آثار  عالم  يتسبب 
فــوضــى عــارمــة بفعل 
فراعنة،  لعنة  تعويذة 
فــيــحــكــي الــفــيــلــم عن 
“تاد”  ُيسمى  آثار  عالم 
يقبله  أن  أحامه  أكبر 
نشط  كعضو  ــاؤه  زمــ
في عالم اآلثار، ولكنه 

عادة يتعرض للحوادث باستمرار، حتى تسبب في تدمير تابوت نادر 
عن غير قصد، من خال إلقاء تعويذة تعرض حياة أصدقائه للخطر، 
ومباشرة بدأت مغامرات تملؤها اإلثارة، حتى سافر “تاد وسارة” إلى 

مصر؛ إليجاد طريقة إليقاف لعنة مومياء الفراعنة.
باربيران،  أوسكار  عمل،  وطاقم  جاتو،  إنريكي  إخــراج،  من  الفيلم 
ألـــبـــورج، وألــكــســنــدرا  بـــوســـادا، وميشيل جــيــنــر،وأنــوشــكــا  ولــويــس 

خيمينث، وتيتو فالفيردي.

 Tad The Lost Explorer and
the Emerald Tablet في سينيكو

“Stranger Things 5”.. ما قاله فريق العمل عن نهاية المسلسل؟
تم إصدار الحلقة األخيرة من الموسم الرابع والخامس من المسلسل الناجح Stranger Things مؤخرا على منصة نتفلكس، مع التأكيد على 
فرضية موســم ســادس مثير لالهتمام ربما! حقق المسلســل الذي بدأ بثه في عام 2016، نجاحا عالميا كبيرا وأصبح واحدا من أكثر األعمال 
األصلية مشاهدة على اإلطالق، فوفقا للبيانات تم مشاهدة الموسم الرابع منه بفترة زمنية وصلت إلى 7.2 مليار دقيقة في األسبوع من 30 
مايو إلى 5 يونيو، وهو أعلى مســتوى ألي عما على منصة بث منذ تقديم التصنيفات األســبوعية قبل عامين تقريبا، حســبما ذكرت هوليوود 

ريبورتر.

المسلسل، مات  أعلن مبدعو  في فبراير 
الــخــامــس  الــمــوســم  أن  ــر  ــ دوفـ وروس 
ســيــكــون األخـــيـــر: “قــبــل ســبــع ســنــوات، 
Strang�  خططنا لمسار القصة الكاملة لـ

er Things، وفي ذلك الوقت توقعنا أن 
مواسم  خمسة  أو  أربعة  القصة  تستمر 
أكــبــر مــن أن نقول  أنــه  فــقــط، لكن ثبت 
أربعة مواسم فقط، ولكن - كما سترون 
نحو  نتجه  اآلن  نحن   - ألنفسكم  قريبا 
الموسم  سيكون  الرابع  الموسم  نهايته، 
قبل األخير، والموسم الخامس سيكون 
األخير”، كتبوا ذلك في رسالة إلى عشاق 
ما  ترى  فيا  المثير”،  الغرائبي  المسلسل 
المسلسل،  نهاية  عن  العمل  فريق  قاله 
ــمــوســم  ــن ال ــك فـــريـــق الـــعـــمـــل عــ ــ ــذل وكــ

الخامس واألخير؟

التركيز على فريق العمل األصلي

الــمــســلــســل سمعة  فـــي حــيــن اكــتــســب 

بوب  مثل  جــديــدة،  شخصيات  إلضــافــة 
مونسون  وإدي  أســتــيــن(  )شـــون  نيوبي 
ــدوا: “نــحــن نبذل  )جــوزيــف كــويــن(، وأكــ
ــافــــة  ــقـــاومـــة )إضــ ــمـ ــا لـ ــهـــدنـ قــــصــــارى جـ
الخامس،  للموسم  جــديــدة(  شخصيات 
القيام بذلك؛ حتى نتمكن  وحاولنا عدم 
ما  على  الشخصيات،  على  التركيز  من 

أعتقد”.

قفزات في الجدول الزمني

لقد كبر جميع الممثلين الشباب، لذلك كان 
الرئيسية  المجموعة  على  الصعب  مــن 
في  الشخصيات  تقديم  في  االستمرار 
المراهقة الصغيرة مع اقترابهم من  سن 

متأكد  “أنــا  العمر:  من  العشرينات 
أننا قدمنا قفزة زمنية بشكل  من 

مــثــالــي مــع  األحــــداث” 
خــصــوصــا مـــع انــتــهــاء 

الموسم الخامس.

عـــادة مــا يــكــون األمـــر كما لــو أنــنــا نعيد 
فـــي حياتهم  الــشــخــصــيــات  فـــي  الــنــظــر 
تبدو  وكيف  يفعلون  وكيف  الطبيعية 
عاقاتهم، ثم يحدث شيء ما، ثم هناك 

حادث أو تغيير في الخطة”

البقاء في القمة

ليفي  شـــون  التنفيذي  المنتج  تــحــدث 
أجــزاء  أن تستمر  فــي  رغبته  عــدم  عــن 
أن  إلــى  يشير  مما   ،Stranger Things
الجزء  مع ختام  ومرضية  نهاية جريئة 
الــخــامــس األخـــيـــر، وقــــال: “ال نــريــد أن 
التي  المسلسات  تلك  واحدا من  نكون 
تبحث  بينما  وتتخبط  ترحيبها  تفوق 
بالقمة، نريد  للتمسك  عن طريقة 
أننا  أشعر  بمركزنا،  التمسك  حقا 
بذلك  القيام  من  تمكنا 
كل موسم ونريد أيضا 
أن نفعل ذلك من أجل 

نجاح المسلسل”.

عن نهاية المسلسل

ثانوية  إلى سلسلة  األخــوان دوفر  ألمح 
من المسلسل في المستقبل محتملة: “ال 
المثيرة  القصص  من  العديد  هناك  يزال 
 Stranger عالم  في  سردها  يجب  التي 
جــديــدة،  ومــغــامــرات  أســــرار   ،Things
يكن  لــم  متوقعين،  غــيــر  جـــدد  وأبــطــال 
هناك الكثير في الواقع الحتمال حدوث 
عرض فرعي حتى اقترح فين وولفهارد، 
الــــذي يــقــدم دوره مــايــك ويـــلـــر، فــكــرة 

وجدها الثنائي مثيرة لاهتمام. 

طارق البحار

خاص

Women Talking فيلم دراما 
ُمنتظر من بطولة طاقم نسائي، 

روني مارا وكلير فوي وفرانسيس 
ماكدورماند، وقصة نسائية بحته 
تدور أحداثها حول مجموعة من 
السيدات منعزالت في مستعمرة 

متشددة، يكافحن للتمسك بإيمانهم، 
بينما يتعرضن للتحرشات واالعتداء 

بواسطة الرجال بالمستعمرة! قادم 
في السينماءات حول العالم في 2 

ديسمبر المقبل.
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افتتاح معرض حول فنون الطباعة اليابانية بمتحف البحرين

فاطمة صالح تشارك في عرض األزياء األول بالرياض

ــذهــبــي لــلــعــاقــات  بــمــنــاســبــة الــيــوبــيــل ال
البحرين  مملكة  بــيــن  مــا  الــدبــلــومــاســيــة 
الوطني  البحرين  متحف  شهد  واليابان، 
ــعــــرض “الـــتـــنـــويـــع  ــتــــاح مــ ــتــ مــــؤخــــرا افــ
ــيــة: مــطــبــوعــات الــرّســامــيــن  واالســتــقــال
االفتتاح  وشهد  المعاصرين”.  اليابانيين 
للثقافة  الــبــحــريــن  هيئة  رئــيــس  حــضــور 
واآلثــــــار الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن أحـــمـــد بن 
عبدهللا آل خليفة، والسفير الياباني لدى 
إضافة  مــاســايــوكــي،  مياموتو  البحرين 
المستوى  رفيع  دبلوماسي  حضور  إلــى 
وتواجد عدد من اإلعاميين والمهتمين 

بالشأن الثقافي في البحرين.  

السفارة  تقديم  من  المعرض  هذا  ويأتي 
بالتعاون مع هيئة  المملكة  لدى  اليابانية 
ــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثــــــار ومــؤســســة  ال
سبتمبر   26 حــتــى  ويــســتــمــر  ــان،  ــابـ ــيـ الـ

الجاري. 
ــرف عـــلـــى مـــعـــرض “مـــطـــبـــوعـــات  ــشــ ــ وي
ــمــعــاصــريــن”  ــيــيــن ال ــان ــيــاب الـــرســـامـــيـــن ال
مدينة  متحف  أمــيــن  تــاكــيــزاوا  كيوجي 
بالعاصمة  التصويرية  للفنون  ماتشيدا 
طوكيو، ويلقي الضوء على أعمال عشرة 
مجموعة  استكشاف  على  عملوا  فنانين 
الفنية من خال  واسعة من االحتماالت 
التعبير  ــطــاق  ن ووّســـعـــوا  الــمــطــبــوعــات 

فــي الــفــن الــمــعــاصــر بــاســتــخــدام وسيلة 
الماضي.  الــقــرن  سبعينات  فــي  الطباعة 
معروفة  عالمية  أسماء  المعرض  ويضم 
مــوراي،  ماساناري  كوساما،  يايوي  مثل 

هيتوشي ناكازاتو وغيرهم.  

ــــى الــتــعــريــف  ــمــعــرض إل كــمــا ويــســعــى ال
ــرســامــيــن الــذيــن  بــمــطــبــوعــات هــــؤالء ال
ــمــعــاصــر،  ــن ال ــفـ ــات الـ ــاهـ ــجـ ــهــمــتــهــم اتـ أل
المعروف  التاريخ  تقييم  إعادة  ويحاول 

للمطبوعات اليابانية المعاصرة. 

 تشارك المصممة البحرينية فاطمة صاح في أول عرض عالمي لألزياء يقام في عاصمة 
المملكة العربية السعودية “الرياض” للمرة األولى.

الجنسية،  سعودية  مصممة   17 فيه  تشارك  الذي  العرض  في  الوحيدة  فاطمة  وتعتبر 
“جيمي  األول  العالمي  األزيــاء  المشاركين في عرض  األزيــاء  الفرحة مصممي  وغمرت 
فاشون” الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، إذ اجتمع 18 مصمما ومصممة ألول 

مرة لعرض أحدث تصاميمهم التي تجمع بين الثقافة المحلية والحداثة.
تجدر اإلشارة إلى أن شغف المصممة فاطمة صاح بدأ منذ صغرها، وعلى الرغم من أنها 
خريجة الجامعة الكندية دبي تخصص تسويق وأنها واصلت دراستها بتخصص إدارة 
األعمال 2019 إال أن شغفها وحبها للعمل الحر عموما وتصميم األزياء خصوصا دفعها 

لإلبداع في هذا المجال والتميز فيه داخل وخارج مملكة البحرين.

البحرينيين  المسرحيين  جمعيات  التحاد  العمومية  الجمعية  أقــرت  فيما 
المالية  في اجتماعها األخير الذي عقد بمقر أسرة األدباء والكتاب الائحة 
لاتحاد في  العمومية  الجمعية  اعتمدت  واإليــرادات،  المالي  العمل  لتنظيم 
البحرينيين،  الفنانين  دعم  صندوق  إدارة  مجلس  تشكيلة  نفسه  االجتماع 

والتي جاءت كالتالي:
زايــد  رجــب  وســالــم  للرئيس،  نائبًا  سلمان  وعلي  رئيسًا،  الحمدان  يوسف 
األمين المالي ورئيس لجنة إدارة التمويل، وعادل شمس أمين السر، ونضال 
وعصام  اللوجستي،  والدعم  األفــراد  حــاالت  دراســة  لجنة  رئيس  العطاوي 
الخياط رئيس لجنة العاقات العامة واالتصال، وجاسم العالي رئيس لجنة 
دعم  صندوق  مستشار  الخزاعي  محمد  والدكتور  واالستثمار،  التخطيط 
الفنانين  دعم  دعم صندوق  الشهابي مستشار  المسرحيين، وحمد  الفنانين 
أول  يعتبر  البحرينيين  المسرحيين  جمعيات  اتحاد  أن  يذكر  المسرحيين. 
جمعية ثقافية في مملكة البحرين تتسلم أول ترخيص للعمل في صناديق 

الدعم للفنانين المسرحيين.
هذا ويطمح الحمدان رئيس االتحاد ورئيس الصندوق أن تساهم الجهات 
آماً  الصندوق،  هــذا  دعــم  في  واألفـــراد  الخاص  والقطاع  بالثقافة  المعنية 
اإلعام  شــؤون  وزارة  من  بدعم  الصندوق  لهذا  التبرعات  حملة  تنطلق  أن 

وصحافتنا المحلية ورؤساء المواقع اإللكترونية خال هذه األيام.

 Magica ستقوم شركة التوزيع الدولية
 House Int & Magica Distributions
األفــام  مــن  القديمة  األعــمــال  بتوزيع 
 10 الـــ  السنوات  فــي  إنتاجها  تــم  التي 
في  لها  بالترويج  وستقوم   الماضية، 
ستشارك  أيضا،  العالمية  المهرجانات 
سيتم  حيث  الشركة،  مهرجان  في  بها 
تقديم مسابقة جديدة لألفام القديمة. 
التنفيذي  الرئيس  أنــور  ماغي  وقالت 
للشركة: ”إن الهدف من هذه المسابقة 
لم  التي  الجيدة  لألفام  الترويج  هو 
ويحق  عالميا،  لعرضها  الفرصة  تغتنم 
ــام عـــرض أفــامــهــم في  ــ لــصــنــاع األفـ

التي  والــمــهــرجــانــات  الــبــلــدان  مختلف 
ولهذا  فيها،  المشاركة  لهم  يسبق  لــم 
لها،  جــديــدة  مسابقة  سنفتح  السبب، 
المهرجانات  على  توزيعها  وسنحاول 

ودور السينما األخرى أيضا“.
وأعـــلـــنـــت مـــاجـــي فـــي تــصــريــحــهــا أن 
للتوزيع  فقط  أفــام   5 ستقبل  الشركة 

حاليا.

خال  مــن  بأناقة،   64 الـــ  ميادها  بعيد  مــادونــا  النجمة  مــؤخــرا  احتفلت 
 ،Palazzo Castelluccio حفل ضخم أقامته في إيطاليا، وتحديًدا في

بحضور المقربين منها.
واألبيض،  األزرق  باللونين  فستاًنا  مادونا  اختارت  المناسبة،  ولهذه 
نسقته مع حذاء من نفس النقشة، إضافة إلى قّبعة زرقاء والكثير 

مادونا  المقربين من  دائــرة  أن  الرغم من  المجوهرات. وعلى  من 
المحبة  فإن  صغيرة،  كانت  المميزة  الليلة  هذه  شاركتها  التي 

التي تلّقتها من زمائها كانت كبيرة، فقد شارك مالوما مثًا 
أما  كثيًرا”،  نحبك  البوب  “ملكة  عليها  وكتب  لهما،  صورة 

“عيد مياد سعيد  باريس هيلتون فعّلقت على صورها 
للملكة”. وهذا العام قررت مادونا أن تقّدم هدية لنفسها 
 Break My لريمكس  إطاقها  خــال  من  ولجمهورها 

Soul مع بيونسي.

النجمة مادونا تحتفل Magica House In تعيد الحياة لألفالم القديمة
بعيد ميالدها الـ 64
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عفا اهلل عما سلف
مـــن أهـــم النتائـــج والعبر التي توصلنا إليها بعد سلســـلة المقاالت الســـابقة حول 
أنـــواع الشـــخصيات، هـــي تلـــك العبـــارة الشـــهيرة “عفـــا هللا عمـــا ســـلف”، والتي 
كان يرددهـــا نيلســـون مانديال حينمـــا كان يجتمع مع قيـــادات التمييز العنصري 

وسجانيه.
وقـــد أحببـــت البدء بهـــذه العبارة في مقـــال اليوم، لكي نؤطر بهـــا مواقفنا تجاه 
أنـــواع الشـــخصيات التـــي تصيغ عـــدة مواقف خيرة أو ســـيئة فـــي حياتنا، وقد 
اقتربنـــا أكثر من المقصود ونحن نتابع مًعا وقفاتنا الموضوعية خالل األســـابيع 
الماضية في عمود عالم متغير، إذ أراها قريبة من الواقع بشـــكل كبير طالما أنها 
المســـت عدة شـــخصيات من قريب أو بعيد. هنا سأحمل الموضوع على محمل 
آخـــر، وســـأعيد قولبتـــه كما لو أننـــا نتعلم في مدرســـة مانديال للقيـــادة، فما هي 
إال نظـــرة أخـــرى متعمقة، في تحويل اآلالم إلى طاقـــة إيجابية وإنهاك المواقف 
السيئة التي تعترضنا بوجود من نراهم صانعيها ألسباب ترتبط بواقعية طبيعة 
اإلنســـان الـــذي يعمل دائًما مـــن أجل مصلحتـــه الخاصة، فخطـــورة ذلك تتجلى 
فيما يتركونه من أثر ســـلبي في نفوس من حولهم، بهذا اإلدراك نكون في عمق 

الواقعية واالستعداد للنهوض بعيًدا عنهم.
أعزائـــي القراء.. تمعنـــوا معي في منهجية مانديال الرائعـــة للتأثير في الخصوم 

والمنافسين واحتوائهم، إذ كان يتفنن في معانقتهم والتعاطف معهم،
فمـــا أعظـــم ذلك التحليـــل الذي يؤكد أن خطورة المنافســـين تـــزداد في عزلتهم 
وتخـــف فـــي دخولهم دائرة االحتـــواء والتأثير، فقد تعلمُت هذه االســـتراتيجية 
مـــن المؤثريـــن اإليجابيين مـــن حولي وأحـــاول إتقانها قدر اإلمـــكان، ومن هذه 
المنهجية الرائعة، التي قد تسهم في شفاء مرضى النفوس، أضيف استراتيجية 
تنموية ذات تأثير أعمق من االحتواء، تلك التي تحتضن االحتواء، وتصل نحو 
اســـتراتيجية القيـــادة الالواعيـــة، وهي منهجيـــة عالجية إصالحيـــة من وجهة 
نظري، حيث تحقق االســـتقرار التام في العالقات البشـــرية بأنواعها، ألنها تؤكد 

أهمية المجاراة الواعية التي ترمي لإلصالح السليم.
أعزائـــي القـــراء، تخيلـــوا معـــي عالًمـــا ال يوجد بـــه أذى وال مريض يحـــب األذى 
ويتفنـــن بـــه، تخيلوا معـــي عالًما يطبق فعلًيا عبارة “عفا هللا عما ســـلف، لننســـى 

الماضي”، حينها لن نضجر، لن نحزن، لن نتألم، بل سننشرح ونفرح ونسمو.

د. حورية الديري

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

للتواصل: 17111483

بعض المترشحين وتقمص دور األم تريزا
ليس شيئا عسيرا على المختصين وحدهم كشف األعمال التي 
يقوم بها عدد من المترشحين هذه األيام، فالجميع أصبح “األم 
تريزا” وأخذ ينشـــر عبر وسائل التواصل االجتماعي مناشدات 
لمســـاعدة هذا المواطـــن أو العائلة، ويلعـــب بالمنطق واألفكار، 
لكـــن الحقيقـــة باطنـــة إلـــى الحد المكشـــوف، فهـــؤالء يريدون 
الظهور بوجه فاعل الخير بكل الدالالت والقواعد، وحساباتهم 
هي المجرى األصيل لحل مشاكل المعوزين والمحتاجين، لهذا 
فهـــم يروجون ألنفســـهم مبكرا عبـــر الخدمات التـــي يقدمونها 
في وسائل التواصل االجتماعي، وهذا المبدأ له أهمية قصوى 
فـــي المجتمع، حيث يعتقد الناس أن صاحب الحســـاب يمتلك 
أدوات التأثيـــر وأيـــة مشـــكلة يطرحهـــا تحـــل في أســـرع وقت 

ممكن.
الغبـــي وحـــده من يعتقد أن من يتبنى مشـــكلته وينشـــرها في 
حسابه بوسائل التواصل االجتماعي، يكون مؤهال ليصبح نائبا 
أو عضـــوا بلديـــا، حتى لو افترضنا أن مشـــكلته قد حلت، وقام 

صاحب الحســـاب بأحســـن دور، لكن هذا ال يعني أن ما ينشـــره 
في حســـابه هو الطريق الرئيســـي للبرلمان، القضية كلها أن ما 
يقوم به هؤالء خطة مؤقتة لتيسير العمل ولفت انتباه الناس، 
وبالتالي فالمسألة ليست “النشر لوجه هللا”، إنما ألغراض أخرى 
واضحة المعالم، وإال أين هؤالء من قبل.. بمعنى لماذا نشـــطوا 
هـــذه األيام بصورة ملحوظة وأصبحت نظرتهم عريضة، بينما 
كانت حســـاباتهم من قبل تعاني من القحط والجفاف، وكل ما 

فيها مجرد صور زهور وبساتين وأذكار الصباح والمساء.
إن هذه الظاهرة التي برزت بكل سماتها وقسماتها ومالمحها، 
دوافعهـــم  أعظـــم  المترشـــحين  مـــن  كبيـــرة  نســـبة  أن  تؤكـــد 
لالنتخابـــات المـــادة والميزانيـــة، وليســـت مصلحـــة المواطـــن 
والدفـــاع عن قضايـــاه.. إطالقا. أكتب هـــذا الكالم دون تحفظ 
مســـتندا علـــى افتقـــار الكثيـــر منهـــم إلـــى الثقافـــة البرلمانيـــة 
والمحـــور الـــذي تـــدور حولـــه، بحيـــث مـــن الســـهل بالمالحظة 

والتجربة والمقاييس والموازين معرفة ذلك.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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  ملك الدبلوماسية 
والسياسات المرنة والحاسمة

 لقـــاء ســـعادة وزيـــر الخارجيـــة الدكتـــور عبداللطيـــف الزيانـــي مع كتـــاب الرأي 
وبحديث مســـتمر عن العاهل المعظم، كان درســـًا من دروس الوطنية، والوالء، 
والوفـــاء لجاللتـــه، الـــذي يتفانـــى ألن يدفع بالبحريـــن لتكون بصـــدارة الممالك 

الزاهرة والعظيمة.
3 مشـــاركات دوليـــة وإقليمية بالغـــة األهمية، كان صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظم، أحـــد أهم الشـــخصيات الرئيســـية 
والمؤثـــرة بهـــا، عبر التأكيد على أهمية عدم التدخل بالشـــؤون الداخلية للدول، 
وعلى اســـتقرار الطاقة وتصدير الحبوب للدول الُمتضررة، وعلى وحدة البيت 

الخليجي والعربي، وبفترة متقاربة وقياسية.
األولـــى قمة جـــدة لألمن والتنمية، والثانية لقاء قـــادة اإلمارات ومصر واألردن 
والعراق في العلمين بالســـاحل الشـــمالي بمصر، والثالثة لقاء الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون، بإســـهامات ملكيـــة مهمـــة، عززت مكانـــة مملكـــة البحرين، 
وتقديـــر الجميع لها. هذا النهج العظيـــم، والوفي، هو لقائد حكيم يضع مصلحة 
بالده وشعبه دومًا على رأس األولويات، بحراك دبلوماسي وسياسي ال ينضب، 
صباحا ومســـاء، وهو المســـار الخيـــر الذي نخطو خالله، كجـــزء أصيل من إرث 

هذا الوطن، ومن قيم أبنائه.
نهج السياســـة الخارجية لجاللة الملك المُعظم، وحرص صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، يهدف، 
ويكمل، ويســـاعد على تعزيز العالقـــات الثنائية والجماعية بين البحرين ودول 
المنطقة والعالم، ويرســـخ مكانتها المســـتحقة اآلن، وبعد، كما أن قوة البحرين 
ومكانتهـــا ترتكـــز على الثبـــات على المواقف، بما يتماشـــى مع قـــرارات البيتين 
العربـــي والخليجـــي، والشـــرعية الدولية واألمميـــة، والتي تبنـــي الثقة مع بقية 
الـــدول، وتســـاعد على تحريك وتنشـــيط القضايـــا الحيوية فـــي المنطقة، وفي 

الدفع بها نحو الحل، ونحو السالم الذي هو أساس االزدهار والنماء.
ســـيدي جاللـــة الملـــك المُعظـــم، هـــو قائـــد الدبلوماســـية الخارجيـــة البحرينيـــة 
الرصينـــة والهادئـــة، والواضحة للجميع، وهـــو روحها الُملهمـــة، والعارف والملم 

بخفايا األمور، ودهاليزها، ونواياها، واتجاهاتها.
سيدي جاللة الملك المعظم، هو من يبني مستقبل البحرين بحراك جيش كامل، 
وبركيـــزة تقـــوم على القيـــم البحرينية األصيلة التي تصل إلـــى العالم، عبر قائد 

ملهم، همه الوحيد سعادة شعبه، ورضاه.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

 نتابع ِســـير الرعيل األول ممن حملوا راية التنمية الصحية بمملكة البحرين لحوالي 
)104( أعـــوام، مـــن مواليـــد المحـــرق “أم المـــدن”: الدكتـــور راشـــد فليفـــل )1931م(، 
والدكتـــور علـــي فخـــرو )1932م(، والدكتـــور إبراهيـــم يعقـــوب )1935م(، والممرضة 
األولى فاطمة الزياني )1918م(، والثانية عائشـــة الزياني، والدكتور نبيل الشـــيراوي 

المولود في العاشر من نوفمبر )1942م(، رائدنا اليوم.
بدأ مشواره الدراسي بمدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، “وأكمل دراسته االبتدائية 
بها، وانتقل إلى مدرســـة المنامة الثانوية )1955م(، وحصل على الشهادة التوجيهية 
)1960م( مـــن المدرســـة الســـعيدية بالقاهرة بجمهوريـــة مصر العربيـــة، والتي أهلته 
لاللتحـــاق بكليـــة طـــب االســـكندرية حاصـــاًل منها على درجـــة البكالوريـــوس بالطب 
والجراحـــة )1967م(، عـــاد إلـــى البالد بعـــد مرحلة االمتيـــاز والتحق بـــوزارة الصحة 
)1968م( بقســـم الجراحـــة العامـــة، وبعدها بقســـم العيون، وواصـــل تحصيله المهني 
بالتـــدرب، مبتعثًا إلى قســـم العيـــون بجامعة االســـكندرية للفتـــرة )1970 - 1972م(، 
وحصـــل علـــى دبلـــوم التخصـــص في أمـــراض وجراحـــة العيـــون بتقدير جيـــد جدا. 
وابتعث ثانية إلى اسكتلندا للفترة )1974 - 1975م( للتدريب بقسم العيون بجامعة 
أدنبـــرة بالمملكـــة المتحدة على جراحة الشـــبكية واســـتعمال صبغة الفلورســـين في 

تشـــخيص أمراض الشبكية، واستعمال أشـــعة الليزر في التعامل مع مشكالت العين 
المختلفة، وبعد اتمامه فترة التدريب، تقلد الدكتور الشيراوي، مناصب كنائب أول، 
واستشـــاري، ومن رئيس بالوكالة إلى رئيس دائرة العيون، ورئيس وحدة الشـــبكية 
والمســـؤول عـــن وحـــدة التشـــخيص بواســـطة صبغة الفلورســـين وعالج مشـــكالت 

الشبكية بواسطة أشعة الليزر”.
للدكتور الشـــيراوي مســـاهمات، مثل “حمالت مكافحة التراخوما والتطعيم لألطفال 
وتأســـيس معهـــد النـــور للمكفوفين، وتأســـيس جمعيـــة األطباء البحرينيـــة، وأصبح 
رئيســـها، وبعضويته بجمعية الهالل األحمر البحريني درس اإلســـعافات األولية بها، 
وقـــدم محاضـــرات وكَتب مقاالت صحيـــة تثقيفية بالصحف المحليـــة. ّمثل المملكة 
بالعديد من االجتماعات والمؤتمرات الطبية والصحية محليا وإقليميا ودوليا، وكان 
عضوا ســـابقا بلجنة الشرق األوسط للمكفوفين ولجنة العيون التابعة لألمانة العامة 

الصحية لدول الخليج العربية.
انتقل إلى رحمة هللا تعالى في )2017م( عن عمر يناهز 75 عاما، قضى منها 38 عاما 

في خدمة طب العيون.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية الصحية بالمحرق.. الدكتور نبيل محمد قاسم الشيراوي )6( 

المتمعن في زيارات ومشاركات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، ملك البالد الُمعظم، حفظه هللا ورعاه، مؤخًرا يخرج بنتائج وحقائق مهمة 
عـــن الدور الذي يقوم به جاللته من أجل دول وشـــعوب المنطقة والعالم وطبيعة 

السياسة الخارجية لمملكة البحرين وثوابتها والقيم التي تستند عليها.
أولـــى هـــذه الحقائق النجـــاح الكبير لمملكـــة البحرين في ظل قيـــادة جاللة الملك 
المعظـــم في نســـج شـــبكة قويـــة ومتينة مـــن العالقـــات والتفاعالت مع األشـــقاء 
واألصدقـــاء، وذلـــك بفضل ما تتمســـك به مملكة البحرين مـــن مبادئ وثوابت في 
سياستها الخارجية وتعامالتها مع كل الدول، السيما احترام حسن الجوار وسيادة 
الدول وعدم التدخل في شـــؤونها واإليمان بأن الحوار واالنفتاح والتعاون البناء 
هـــو مـــا يحقق الخير والنفع للجميع، وهو ما مكـــن مملكة البحرين من التعامل مع 

جميع الدول بكل فاعلية وبما يحقق المصالح المشتركة.
من هذه الحقائق أيًضا القراءة الدقيقة للبيئتين اإلقليمية والعالمية وما بهما من 
معطيـــات ومـــا تفرضانه من متطلبـــات للتعامل الناجح معها، لهـــذا وجدنا جاللته 
أمـــام “قمـــة جدة لألمـــن والتنميـــة” في يوليـــو الماضي، بمشـــاركة قادة ورؤســـاء 
وفـــود دول مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربيـــة، واألردن، ومصـــر، والعراق، 
مـــع الرئيـــس األميركي جو بايدن، يدعـــو إلى النظر بتفكير متـــزن وعميق لكيفية 
الخـــروج مـــن األزمات والصراعـــات الدائرة فـــي المنطقة، وفـــي مقدمتها القضية 

الفلســـطينية، إضافـــة إلى قضايا وموضوعات أســـلحة الدمار الشـــامل، والتطرف 
واإلرهاب كتحديات ومعضالت أمام تطلعات شعوب المنطقة والعالم نحو األمن 

واالستقرار.
إضافـــة إلـــى ذلك، وبالنظر إلى التحديات العالميـــة الراهنة التي فرضتها تطورات 
األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة والتـــي جاءت فـــي وقت لـــم يخرج ولم يســـلم فيه 
العالـــم بعد من تداعيات جائحة كورونـــا كوفيد 19، فقد أكد جاللة الملك المعظم 
أهمية دعم الجهود الرامية الستقرار أسعار الطاقة العالمية، وزيادة االستثمارات 
لتوســـعة االستكشـــاف والتكريـــر وإدخال تقنيـــات جديدة، وتشـــجيعها لمبادرات 
تصديـــر الحبـــوب والقمـــح وتأميـــن وصولهـــا لألســـواق العالميـــة، تحقيًقـــا لألمـــن 

الغذائي، والذي بات تهديًدا خطيًرا على استقرار الدول والشعوب. 
مـــن الحقائـــق المهمة فـــي زيارات ومشـــاركات جاللة الملك المعظـــم، ذلك اإليمان 
الراســـخ بأهمية واســـتراتيجية الـــدور العربي فـــي معالجة ومواجهـــة التحديات 
اإلقليميـــة، وأهميـــة التكاتـــف العربي في معالجتها، وهو ما تجســـد في مشـــاركة 
جاللتـــه في اللقاء التشـــاوري األخوي بمدينة العلمين المصرية في 23 أغســـطس 
الماضـــي، مـــع رؤســـاء مصـــر واإلمـــارات واألردن، والـــذي عكـــس حـــرص وســـعي 
هـــذه الـــدول لتعزيز العمل العربـــي المشـــترك، وتوحيد المواقف تجـــاه التحديات 

اإلقليمية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

جاللة الملك المعظم والدوران اإلقليمي والعالمي لمملكة البحرين
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الرفــاع يواجــه “الشــرقي” اليـــوم بالمحــــرق
الدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا بكأس االتحاد

تتجــه األنظــار اليــوم الثالثــاء للقــاء فريقــي الرفاع والرفاع الشــرقي ضمــن الدور قبل النهائي لمنطقة غرب آســيا فــي كأس االتحاد 
اآلسيوي 2022، وذلك في تمام الساعة 8 مساًء على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالمحرق والمباراة منقولة على قنوات 

أبوظبي الرياضية.

ويطمـــح كال الفريقين في االســـتمرار 
نهائـــي  بلـــوغ  أمـــل  علـــى  بالمنافســـة 
البطولـــة للمـــرة األولى فـــي تاريخ كل 
منهما، والتتويج باللقب القاري الثمين 
والـــذي تـــوج بـــه المحـــرق البحرينـــي 
الموســـم الماضـــي. وســـتكون المباراة 

النهائية يوم 4 أكتوبر المقبل.
الشـــرقي  الرفـــاع  نـــادي  ويخـــوض 
المشـــاركة األولـــى فـــي كأس االتحـــاد 
اآلســـيوي، ورغـــم ذلـــك تمكـــن الفريق 
دون  المجموعـــات  دور  عبـــور  مـــن 

التعـــرض ألي خســـارة، ليتربـــع علـــى 
صدارة ترتيـــب المجموعة الثالثة بعد 
فـــوزه على تشـــرين الســـوري وتعادله 
مـــع النجمـــة اللبنانـــي وهـــالل القدس 

الفلسطيني.
ويقود فريق الرفاع الشـــرقي المدرب 
والـــذي  متـــروك،  فلوريـــن  الرومانـــي 
عـــاد مـــرة أخرى لقيـــادة الفريـــق خلفا 
للمدرب الســـوري غســـان معتوق قبل 
اقـــل مـــن شـــهر تقريبـــا مـــن المواجهة 

الحاسمة أمام جاره الرفاع.

ودخـــل فريق الرفاع الشـــرقي قبل 
اســـتعدادا  مغلقـــا  معســـكرا  أيـــام 
للمواجهـــة المرتقبة وذلك بعد اكثر 

مـــن شـــهر مـــن التدريبـــات المحلية 
والتـــي تخللهـــا عـــدد مـــن المواجهات 

الودية.
فـــي المقابل، تمكـــن الرفاع مـــن بلوغ 
دور المجموعـــات، بعدمـــا حصل على 
البطاقـــة المخصصـــة ألفضـــل فريـــق 
حاصـــل علـــى المركـــز الثانـــي، بعدمـــا 
نـــال وصافة المجموعـــة الثانية خلف 

العربـــي الكويتـــي بعـــد خســـارته مـــن 
الفريـــق الكويتـــي وفـــوزه علـــى ظفار 

العماني وشباب الخليل الفلسطيني.

الرفاعيـــة  االســـتعدادات  وتواصلـــت 
للمواجهة وانطالق الدوري البحريني 
الـــذي يبـــدأ منتصـــف الشـــهر الجـــاري 

ويحمـــل لقبـــه، حيـــث أجـــرى الفريـــق 
معســـكًرا تدريبًيا فـــي اإلمارات، حقق 
خاللـــه الفـــوز علـــى العيـــن 3 - صفـــر 
والوصـــل -1 صفر وتعادل مع عجمان 
1-1، كمـــا واصـــل مرانه خـــالل الفترة 
الماضية بقيادة المدرب الوطني علي 
عاشـــور ولعب عـــددا مـــن المواجهات 

الودية المحلية.
وشـــارك الرفـــاع 5 مرات مـــن قبل في 
كأس االتحـــاد اآلســـيوي، وكانت أبرز 
نتائجـــه العام 2010 عندمـــا بلغ الدور 
قبـــل النهائـــي، قبـــل أن يخســـر أمـــام 
القادســـية الكويتـــي بواقـــع 3 - 4 فـــي 
مجموع المباراتيـــن، بعد أن فاز ذهاًبا 

0-2 على أرضه.

سبورت

اختتــم منتخــب البحريــن الوطنــي لكمــال األجســام مشــاركته فــي البطولــة اآلســيوية لبناء 
بعاصمــة  أقيمــت  التــي  والخمســين،  الخامســة  نســختها  فــي  البدنيــة  واللياقــة  األجســام 
قرغيزســتان “بشــكيك” بمجموع أربع ميداليات بعد أن حقق ميداليتين برونزيتين في اليوم 

الختامي للمنافسات.

فـــي  المنصـــور  البحرينـــي عبـــد هللا   ونجـــح 
مســـابقة  فـــي  البرونزيـــة  الميداليـــة  تحقيـــق 
الفيزيـــك للفئـــة الطولية 173 ســـنتيمترا، فيما 
احتـــل الالعب علي إبراهيم المركز الثالث في 
مســـابقة الماســـكلر فيزيك الفئة الطولية 175 
ســـنتيمترا، وحصل على الميداليـــة البرونزية 

الثانية للفريق البحريني.
 وبهـــذه النتائج يكون منتخب البحرين لكمال 
األجســـام قـــد حصـــد أربـــع ميداليـــات ملونـــة، 
بعـــد أن حقق عبد هللا فـــاروق ميدالية ذهبية 
فـــي فئـــة وزن 80 كيلوغراًمـــا باليـــوم األول، 
وبرونزية للبطل البحريني الناشـــئ علي كويد 

في مسابقة كمال األجسام للناشئين.

 ولـــم يخـــرج العبـــو المنتخـــب البحرينـــي في 
اليـــوم الثاني عن المراكـــز المتقدمة فقد أحرز 
جوهر عبد هللا سالم المركز الرابع في مسابقة 
الفيزيـــك للفئة الطولية فوق 179 ســـنتيمترا، 
وجاسم مرهون على المركز الرابع في مسابقة 
الكالســـيك بناء األجســـام للفئة الطولية فوق 
180 ســـنتيمترا، ومحمـــد الماجد علـــى المركز 
الســـادس في مسابقة الكالسيك فيزيك للفئة 

الطولية فوق 175 سنتيمترا.
 وكان اليـــوم األول قد شـــهد تواجد البحريني 
علـــى  الخامـــس  المركـــز  فـــي  جاســـم  خالـــد 
آســـيا فـــي مســـابقة كمال األجســـام لـــوزن 70 
كيلوغراما، كمـــا قدم البطل البحريني عبدهللا 

الدوسري مســـتوى مميًزا على خشبة المسرح 
 170 فـــي مســـابقة الفيزيـــك للفئـــة الطوليـــة 

سنتيمترا.

 وحـــول نتائج اليـــوم الثاني، أكد رئيس الوفد 
خالـــد حمـــاده أميـــن ســـر االتحـــاد البحرينـــي 
لكمـــال األجســـام واللياقـــة البدنيـــة أن العبي 

المنتخـــب الوطنـــي لكمـــال األجســـام تميـــزوا 
وشـــرفوا المملكـــة فـــي أكبـــر بطـــوالت آســـيا، 
وقال: “ســـعيدون بهذه النتائج وما تحقق في 
االســـتحقاق اآلســـيوي ومـــازال طموحنا أكبر 
من ذلـــك بكثير، ســـنبدأ االســـتعداد والتجهيز 
لبطولة العالم والتي ســـتقام في مدينة سانتا 
سوســـانا بإســـبانيا فـــي الفترة مـــن الثاني إلى 
الســـابع مـــن شـــهر نوفمبر القـــادم، وسنشـــارك 

بهذه البطولة بفريق قوي بإذن هللا”.
 مـــن جهـــة أخـــرى، أصـــدر الدكتـــور رافائيـــل 
لبنـــاء  الدولـــي  االتحـــاد  رئيـــس  ســـانتونغا 
األجســـام واللياقة البدنيـــة توجيهاته بتعيين 
أسامة الليث رئيس اللجنة اإلعالمية باالتحاد 
البحرينـــي لكمال األجســـام واللياقـــة البدنية، 
عضوًا في اللجنة اإلعالميـــة باالتحاد الدولي 
لبناء األجسام واللياقة البدنية IFBB وعضوا 
في اللجنة اإلعالمية باالتحاد اآلســـيوي لبناء 
األجسام واللياقة البدنية AFBF، ليكون ثاني 

عربي وأول خليجي في هذه اللجنة.

بنا

4 ميداليات ملونة حصيلة المنتخب البحريني
البطولة اآلسيوية لكمال األجسام بقرغيزستان

جانب من التتويج

اللجنة اإلعالمية

فـــي  البحرينـــي  البطـــل  أحـــرز 
ســـباقات الترايثلـــون عمـــر حمزة 
Medi-  المركـــز األول فـــي ســـباق
terranea Triathlon MTRI Va-
lencia التي أقيمت في إســـبانيا، 
وســـط مشـــاركة أكثـــر مـــن 1750 
مشـــاركا، حيـــث نجـــح حمـــزة في 
إنهـــاء الســـباق فـــي المركـــز االول 

متفوقًا على مجموعة منافسيه.
وتأتـــي هـــذه البطولـــة فـــي إطـــار 
استعدادات البطل عمر حمزة في 
المعسكر التدريبي الذي يقيمه في 
إســـبانيا اســـتعدادًا لالستحقاقات 
القادمـــة والمتمثلـــة فـــي البطولـــة 
جانـــب  إلـــى  بالكويـــت،  القاريـــة 
بطولة العالم المقررة في أبوظبي 
بشـــهر نوفمبـــر المقبـــل، حيث يعد 
حمزة أحد أفضل الالعبين الشبان 
الطموحين في رياضة الترايثلون 
وسبق أن حقق العديد من النتائج 
لمملكـــة  المشـــرفة  واإلنجـــازات 

البحريـــن فـــي مختلـــف المحافـــل 
التي شارك فيها.

معســـكرًا  حمـــزة  عمـــر  ويقيـــم 
تدريبيـــًا في إســـبانيا لمدة شـــهر؛ 
من أجـــل رفع مســـتوى الجهوزية 
واالســـتعداد للبطـــوالت القادمـــة، 

حيـــث يعد هـــذا المعســـكر بمثابة 
فـــي  لعمـــر  االنطـــالق  نقطـــة 
وتخلـــل  القادمـــة،  مشـــاركاته 
المعســـكر مشـــاركته فـــي البطولة 
التي أقيمت بإسبانيا على هامش 

إقامته للمعسكر.

وسط مشاركة أكثر من 1750 مشاركا بإسبانيا

حمزة يحرز المركز األول في سباق الترايثلون

جانب من التتويج

اتحاد ألعاب القوى

 افتتح نائب رئيس االتحاد البحريني 
أللعـــاب القـــوى خالد الدوســـري دورة 
األولـــى  الدرجـــة  لحـــكام   NTO الــــ 
 والتـــي ســـتقام خـــالل الفتـــرة مـــن 4 
ســـبتمبر لغايـــة 8 من الشـــهر ذاته  في 
قاعـــة المحاضـــرات باســـتاد البحرين 
لجنـــة  رئيـــس  الوطنـــي،  بحضـــور 
علـــي  محمـــد  والحـــكام  المســـابقات 
أحمد و المحاضر الدولي علي ياسين 

وبمشاركة 13 دارسا ودارسة.
وافتتح خالد الدوسري الدورة بكلمة 
ترحيبية نقل فيها للمشاركين تحيات 
رئيس االتحاد محمد عبد اللطيف بن 
جالل وكافة أعضـــاء مجلس اإلدارة 
متمنيا للمشاركين التوفيق والنجاح.

 وأكد الدوســـري أن تلك الدورة تأتي 
فـــي إطار حـــرص االتحـــاد البحريني 
أللعاب القوى لتطوير وصقل الحكام 
والذين يشـــكلون ركيزة أساسية في 
عمـــل االتحـــاد ولدورهـــم المهـــم في 
نجاح المســـابقات المحلية،  مؤكدا أن 

التحكيـــم يعتبـــر أحـــد أضـــالع مثلث 
النجاح في عمل أي منظمة رياضية.

 وأكد الدوســـري على اهتمام االتحاد 
بتنظيـــم مثـــل هـــذه الـــدورات التـــي 
تســـهم فـــي تخريـــج كوكبـــه جديـــدة 
وصقـــل  وتطويرهـــم  الحـــكام  مـــن 
بشـــكل  ينعكـــس  بمـــا  مســـتوياتهم 
إيجابـــي علـــى المســـابقات المحليـــة 
والعمـــل على تأهيل الحـــكام ليكونوا 
المحافـــل  فـــي  لوطنهـــم  ســـفراء 

الخارجية.
الشـــكر  بخالـــص  الدوســـري   وتقـــدم 
الحـــكام  لجنـــة  إلـــى  والتقديـــر 
علـــي  محمـــد  برئاســـة  والمســـابقات 
أحمـــد علـــى تنظيم هذه الـــدورة، كما 
شـــكر المحاضـــر الدولي علي ياســـين 
لمشـــاركته في الدورة لالستفادة من 
خبرتـــه الطويلـــة فـــي هـــذا المجـــال، 
متمنيـــا لجميـــع المشـــاركين التوفيق 

والنجاح.

الدوسري يؤكد حرص االتحاد لتطوير الحكام

افتتاح دورة “NTO” لحكام الدرجة األولى أللعاب القوى

جانب من افتتاح الدورة

اللجنة اإلعالمية

تصـــدر العـــب منتخبنـــا لكـــرة الطاولة 
الناشـــئ محمد نـــادر العالي مجموعته 
فـــي البطولة اآلســـيوية لكـــرة الطاولة 
فـــي  المقامـــة  والناشـــئات  للناشـــئين 
الوس بعـــد أن خطـــف األنظـــار خـــالل 

مباريات الدور التمهيدي.
وتمكن محمد نادر من تحقيق العالمة 
الكاملـــة في مســـابقة الفـــردي، وتأهل 
إلـــى دور الــــ 16 بجـــدارة واســـتحقاق، 
إذ تمكـــن مـــن الفـــوز علـــى العـــب من 
الوس )3/صفـــر(، قبـــل أن يتفوق على 
العب قطر ســـلطان الكواري )3/صفر( 

ويحصد العالمة الكاملة.
وحققت العبة المنتخب مريم عبدهللا 
العالـــي انتصارهـــا األول على حســـاب 
العبـــة من الهنـــد )3/2(، بعد أن قدمت 
مستويات بارزة في المباراة وحسمتها 

لصالحها في الشوط الفاصل.
وتمكـــن منتخـــب الناشـــئين تحت 19 
ســـنة مـــن الفـــوز علـــى بنغالديـــش )3/
صفر(، فيما خسر من اليابان )صفر/3(، 
وخســـر منتخب الناشـــئات مـــن كوريا 
الجنوبيـــة )3/صفـــر(، ومنتخب األوالد 
تحت 15 ســـنة خســـر مـــن الصين )3/

صفر(.

نادر يتألق ببطولة آسيا لكرة الطاولة للناشئين

جانب من المنافسات



علي مجيد

Sports@albiladpress.com

الثالثاء 6 سبتمبر 2022 - 10 صفر 1444 - العدد 5075
17

الرفاع الشرقي يحكم قبضته على صدارة دوري البولينج
واصــل الرفــاع الشــرقي صدارتــه للــدوري العــام للبولينــج الــذي ينظمــه االتحــاد 
البحريني للبولينج حتى منافســات األســبوع الســادس بعدما رفع رصيده إلى 40 
نقطــة، فيمــا اســتمر نــادي المنامــة فــي مطاردتــه بحلوله فــي المركز الثانــي بـ 34 

نقطة، كما ثبت الرفاع أقدامه في المركز الثالث بـ 26 نقطة.

وحافـــظ البحريـــن علـــى مركـــزه الرابع 
فـــي الترتيب العـــام 24 نقطـــة، والحالة 
خامســـا 22 نقطة، وأم الحصم سادســـا 
20 نقطة، ونادي الصم ســـابعا واالتفاق 
ثامنا 4 نقاط ومدينة عيســـى تاســـعا 4 

نقاط.
وأســـفرت نتائج األســـبوع السادس عن 
فـــوز الرفاع الشـــرقي على الرفـــاع 8/0، 
وفـــوز نـــادي الصـــم علـــى االتفـــاق 6/2، 

وفـــوز المنامة علـــى البحرين 8/0، وفوز 
أم الحصم على مدينة عيسى 6/2.

حســـب  الالعبيـــن  لمراكـــز  وبالنســـبة 
المعـــدالت واصـــل العب نـــادي البحرين 
ايمرســـون صدارة الترتيب 232.33 من 
3 أشـــواط، وحافظ العب المنامة عادل 
راســـتي على المركز الثاني 228.00 من 
3 أشواط، وجاء العب البحرين عبدهللا 
عبدالكريـــم بالمركـــز الثالث 218.33 من 

12 شوط، والعب الرفاع الشرقي أحمد 
القعـــود رابعـــا 211.87 مـــن 15 شـــوط، 
والعـــب الحالـــة عيســـى تقـــي بالمركـــز 

الخامس 211.42 من 12 شوط.
وجاء العب نادي الرفاع الشرقي أسامة 
عبدالرحمـــن بالمركز الســـادس 204.53 
من 15 شوط، والعب المنامة عمر راشد 
ســـابعا 203.44 مـــن 18 شـــوط، والعب 
البحريـــن فـــواز عبـــدهللا ثامنـــا 204.44 
مـــن 9 أشـــواط، والعـــب أم الحصم زياد 
العوضي تاســـعًا 201.33 من 6 أشواط، 
والعـــب البحريـــن محمـــد مريد عاشـــرا 

200.83 من 12 شوط.
وحـــاز علـــى أعلى شـــوط لهذا األســـبوع 

شاكر دراج من نادي الرفاع 245 وأعلى 
نـــادي  مـــن  رحيمـــي  احمـــد  أشـــواط   ٣

المنامة 682.
فـــواز  البحريـــن  نـــادي  العـــب  ومـــازال 
عبدهللا يحتفظ بأعلى شوط 279 نقطة 
فيما مازال العب الرفاع الشـــرقي أحمد 
القعـــود يحتفـــظ بأعلـــى ثالثة أشـــواط 

723 نقطة.
االســـبوع  منافســـات  ضمـــن  ويلتقـــي 
الســـابع يوم األحـــد 11 ســـبتمبر كال من 
نـــادي البحريـــن ونـــادي الصـــم، والرفاع 
الشـــرقي مـــع أم الحصـــم، والمنامـــة مع 
مدينـــة عيســـى، واالتفـــاق مـــع الحالـــة 

وذلك على صالة مركز  أرض المرح.

اللجنة اإلعالمية

جانب من المنافسات

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

هنــأ نائــب رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة رئيــس المجلــس البحرينــي 
لأللعــاب القتاليــة ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل خليفــة، رئيــس 
بمناســبة تحقيــق العبــي  للجوجيتســو؛  البحرينــي  وأعضــاء االتحــاد 
بعــد  الرياضــة،  لهــذه  جديــدا  إنجــازا  المشــاركة  البحرينيــة  األنديــة 
إحرازهــم 5 ميداليــات ملونــة، منهــا ذهبيتــان وفضيتــان وبرونزيــة، 
ضمــن منافســات بطولــة AJP TPUR UAE NATIONAL PRO التــي 

احتضنتها العاصمة اإلماراتية أبوظبي. 

بالمســـتويات  ســـموه  أشـــاد  وقـــد 
قدمهـــا  التـــي  الكبيـــرة  الفنيـــة 
العبـــو األنديـــة البحرينيـــة خـــالل 
هـــذه المشـــاركة الدوليـــة، والذيـــن 
نجحـــوا مـــن خاللهـــا فـــي الظهـــور 
المشـــرف وتحقيـــق هـــذه النتيجة 
المتميـــزة، والتـــي تعـــزز ما وصلت 
إليـــه الجوجيتســـو البحرينيـــة من 
مســـتويات رائدة، اســـتطاعت من 
خاللهـــا مـــن حجـــز مقعـــد متقـــدم 
علـــى صعيـــد هـــذه الرياضـــة قاريا 
ودوليا، متمنيا سموه كل التوفيق 
والنجاح لالعبين في حصد المزيد 
مـــن النجاحات في هـــذه الرياضة، 
بما يدعـــم المكانـــة المرموقة التي 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  تحتلهـــا 

خارطة الرياضة العالمية. 

أفـــرزت  قـــد  المشـــاركة  وكانـــت 
عـــن حصـــد األنديـــة البحرينيـــة 5 
ميداليـــات ملونة، بعد مســـتويات 
الالعبـــون،  قدمهـــا  التـــي  بـــارزة 
ليؤكدوا بأن رياضة الجوجيتســـو 
حصـــد  مواصلـــة  فـــي  ماضيـــة 
وتأكيـــد  الخارجيـــة،  اإلنجـــازات 

ريادتها في مختلف المشاركات. 
عيســـى  الالعـــب  تمكـــن  وقـــد 
عبدالعزيـــز مـــن نادي رضـــا للفنون 
الميداليـــة  حصـــد  مـــن  القتاليـــة 
الذهبيـــة في فئـــة األســـاتذة لوزن 
للحـــزام  كيلوغرامـــا   77 تحـــت 
البنفســـجي، بعد مستويات مميزة 
قدمهـــا طـــوال المنافســـات، ليتوج 
البـــارزة  ومســـتوياته  جهـــوده 
التتويـــج  منصـــة  علـــى  بالصعـــود 

وحصد الميدالية الذهبية. 
وضاعـــف الالعب عبدهللا الشـــيخ 
مـــن نـــادي اليمينتـــس الميداليـــات 
الذهبيـــة للبحريـــن بحصولـــه على 
ذهبية فئة الناشئين في وزن تحت 
55 كيلوغراما للحزام األبيض، بعد 
أن أبهر الجميع بمســـتوياته الفنية 
المتطورة وحصده الذهب بجدارة 

واستحقاق. 
كما حصدت المشـــاركة البحرينية 
ميداليتيـــن فضيتيـــن، عـــن طريق 

خالـــد فرج مـــن نادي رضـــا للفنون 
القتاليـــة في فئة الكبـــار وزن 120 
البنفســـجي،  للحـــزام  كيلوغرامـــا 
مـــن  شـــجاع  حســـين  والالعـــب 
نـــادي رضـــا للفنـــون القتاليـــة فـــي 
 69 تحـــت  لـــوزن  األســـاتذة  فئـــة 
كيلوغرامـــا للحـــزام البنـــي. وحقق 
الالعـــب علـــي منفـــردي مـــن نادي 
البرونزيـــة  الميداليـــة  اليمنتـــس 
فـــي فئـــة الكبـــار لـــوزن تحـــت 77 

كيلوغراما للحزام األسود.

الالعب علي منفردي

الالعب عيسى عبدالعزيز

الناشئ عبدالله الشيخ

الالعب خالد فرجالالعب حسين شجاعسمو الشيخ سلمان بن محمد 

5 ميداليات ملونة حققها العبو األندية في هذه النسخة

AJP سلمان بن محمد يهنئ بإنجاز الجوجيتسو البحرينية في بطولة

تتجــه األنظــار اليــوم الثالثــاء نحــو صالة اتحــاد كرة اليد بــأم الحصم، 
لمتابعــة مواجهــة من العيار الثقيل، حينما يواجــه فريق األهلي نظيره 
باربــار فــي تمــام الســاعة 7.15 مســاًء ويســبق ذلــك مبــاراة الشــباب 
مــن  األولــى  الجولــة  لحســاب  وذلــك   5.30 الســاعة  عنــد  والتضامــن 

المنافسات.

وتعتبـــر مبـــاراة اليوم بيـــن األصفر 
والبنفسج قمة مبكرة، لما للفريقين 
مـــن ثقل فنـــي فـــي لعبة كـــرة اليد 
جماهيـــري  وحضـــور  البحرينيـــة، 
بطولتـــّي  وصيـــف  األهلـــي  كبيـــر. 
النســـخة  ودوري  الســـوبر  كأس 
الماضيـــة، يدخـــل بقيـــادة تدريبية 
متمثلـــة في أمين القـــالف، وباربار 
يتولـــى تدريبـــه المـــدرب الوطنـــي 

أحمد التاجر. ودون شـــك، يســـعى 
كل فريـــق منهما، بتحقيـــق البداية 
الجيدة عبـــر االنتصار الذي يعطيه 
الدافـــع اإليجابيـــة نحـــو الجـــوالت 
المقبلـــة لحصد النقاط التي تجعله 

في مقدمة الترتيب.
والعناصـــر  األســـماء  تكـــون  قـــد 
األهلـــي  صفـــوف  فـــي  الموجـــودة 
كســـب  فـــي  األفضليـــة  تعطيـــه 

المباراة، إال أن ذلك لن يكون سهال 
وخصوًصـــا أن باربـــار الـــذي يعول 

والشـــابة،  الخبـــرة  عناصـــر  علـــى 
دائًما مـــا يكون خصًمـــا عنيًدا رغم 

الظروف التي يعاني منها.
تصـــب  الثانـــي،  اللقـــاء  وفـــي 
ترشـــيحات الفـــوز لصالح الشـــباب 
المـــدوب،  المـــدرب أحمـــد  بقيـــادة 
لإلمكانـــات  امتالكـــه  بســـبب 
التـــي  الخبـــرة  وعنصـــر  البشـــرية 
تعطيـــه األفضليـــة، ورغـــم ذلك إال 
أن التضامـــن بقيادة مدربه حســـن 
ببدايـــة  اآلخـــر  هـــو  يأمـــل  مـــدن 
جيـــدة واإلطاحـــة بالمارونـــي رغم 
بعـــد  لديـــه  العناصـــر  محدوديـــة 

افتقاده لعناصر بارزة.

مباراتا أمس

اجتاز فريق سماهيج نظيره توبلي 

بنتيجـــة )23/29( في المباراة التي 
جمعتهمـــا مســـاء االثنين لحســـاب 

الجولة األولى.
بنتيجـــة  األول  الشـــوط  وانتهـــى 
وبذلـــك حصـــد   ،)13/13( التعـــادل 
ســـماهيج نقاط الفـــوز الثالث فيما 
توبلي من هذه الخسارة نال نقطة 

واحدة فقط.
وفـــي المبـــاراة الثانية، هـــزم فريق 
النجمـــة “حامل اللقب” على نظيره 
البحريـــن بنتيجـــة )25/33(. وأنهى 
“الســـوبر” الشـــوط األول لصالحـــه 
بفارق 4 أهداف وبنتيجة )12/16(، 
فيمـــا  نقـــاط(   3( ليصبـــح رصيـــده 
بـــات  الخســـارة  بهـــذه  البحريـــن 

رصيده نقطة واحدة.

لقاء النجمة والبحرين

سماهيج يجتاز توبلي و “السوبر” يهزم البحرين

األهلي وباربار.. قمة مبكرة بدوري خالد بن حمد

وسط مطادرة مستمرة من المنامة
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كابل ـ وكاالت

وقع صباح أمـــس االثنين، تفجير بالقرب 
من الدائرة القنصلية بالســـفارة الروســـية 

في العاصمة األفغانية كابل.
وفيما ذكر اإلعالم الروسي أن ما بين 15 
إلـــى 20 شـــخصا قتلوا أو أصيبوا بســـبب 
االنفجـــار فـــي كابـــل، أكـــدت الخارجيـــة 
الروســـية مقتـــل اثنين مـــن موظفيها في 

الهجوم االنتحاري على السفارة.
وقالـــت الشـــرطة األفغانيـــة إن انتحاريـــا 
فجـــر عبوات ناســـفة بالقرب مـــن مدخل 
السفارة الروســـية في كابول، مضيفة أن 
المهاجم قتل برصاص حراس مســـلحين 

أثناء اقترابه من البوابة.
وقال مولوي صابر، قائد منطقة الشرطة 
التـــي وقع فيهـــا الهجوم لرويتـــرز “تعرف 
حراس الســـفارة الروســـية )طالبان( على 
االنتحـــاري قبـــل أن يصـــل إلـــى الهـــدف 

وأطلقوا النار عليه”.
ونقلـــت رويترز عن وكالة تاس الروســـية 
قولها إن دبلوماســـيا روســـيا وعنصرا من 

أمن السفارة أصيبا جراء التفجير.
من جانبه، شـــدد ســـيرغي الفـــروف وزير 
الخارجية الروسي على ضرورة محاسبة 

منظمي ومرتكبي العمل اإلرهابي.

20 قتيال بتفجير سفارة روسيا في كابل

انقطاع كلي للكهرباء في 
مسقط ومحافظات أخرى

انقطعت الكهرباء كليا أمس اإلثنين 
ــن الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــمـــانـــيـــة مــســقــط  عــ
ومحافظات أخرى في البالد ألسباب 
ال تزال مجهولة. وأعلنت هيئة تنظيم 
الخدمات العامة العمانية في تغريدة 
على تويتر أن التيار الكهربائي سيعود 

تدريجيا في الساعات المقبلة.
مــطــارات عمان في  ذكــر هيئة  فيما   
بــيــان لــهــا “أن الــعــمــلــيــات فـــي مــطــار 
محدود  بشكل  تتأثر  الدولي  مسقط 

جراء هذا العطل”.

تزعمت حزب المحافظين خلفا لجونسون

تراس ثالث سيدة تفوز برئاسة وزراء بريطانيا
حـــزب  برئاســـة  تـــراس  ليـــز  فـــازت 
ورئاســـة  البريطانـــي  المحافظيـــن 
الـــوزراء، متغلبـــة علـــى وزيـــر الخزانة 
السابق ريشـــي سوناك، وفقا لما ذكرته 
هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وســـوف تصبح اليوم الثالثاء رئيســـة 
وزراء بريطانيـــا عندمـــا تـــزور الملكـــة 

إليزابيث في بالمورال.
وتقدمت تراس بالشـــكر لســـوناك على 
“الحملـــة الصعبـــة التي خاضاهـــا”. كما 
جونســـون  بوريـــس  تـــراس  شـــكرت 
لوقوفه في مواجهة الرئيس الروســـي 
خـــروج  وإتمـــام  بوتيـــن،  فالدميـــر 
بريطانيا من االتحاد األوروبي وتوزيع 
لقاحـــات كورونـــا و “هزيمـــة جيرمـــي 

كوربن”.
وتعهـــدت تـــراس باإليفـــاء بتعهداتهـــا، 
قائلـــة إن الحزب في حاجة إلظهار أنه 
يمكـــن أن يحقق نتائج خـــالل العامين 

المقبلين.
شـــجاعة”  “خطـــة  لديهـــا  إن  وقالـــت 
لخفض الضرائب وتعزيز نمو االقتصاد 

البريطاني.
وفيمـــا يتعلـــق بقضيـــة ارتفـــاع فواتير 
“تحقـــق  ســـوف  إنهـــا  قالـــت  الطاقـــة، 
نتائج” عندما يتعلـــق األمر باألزمة من 
خالل ليس فقـــط التعامل مع الفواتير 
ولكن مع قضايا اإلمداد طويلة المدى.

وبذلـــك، تصبح تـــراس )47 عاما( التي 
ظلـــت وفيـــة حتـــى النهايـــة لبوريـــس 
اســـتقاالت  ســـجلت  حيـــن  جونســـون 
التنفيذيـــة  الســـلطة  مـــن  بالعشـــرات 
بدايـــة يوليو، رئيســـة الـــوزراء الرابعة 
فـــي بريطانيـــا منـــذ االســـتفتاء علـــى 
بريكســـت فـــي 2016، والمـــرأة الثالثة 
التـــي تتولى هـــذا المنصب فـــي تاريخ 
المملكة المتحدة بعد مارغريت تاتشـــر 
وتيريزا ماي. يأتي ذلك وســـط ظروف 
متدهـــورة،  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
 %  10 تجـــاوزت  تضخـــم  نســـبة  مـــع 
غيـــر  وارتفـــاع  لالزديـــاد،  ومرشـــحة 
مســـبوق في فواتير الطاقة التي تثقل 
كاهل العائالت والشـــركات والخدمات 
العامة. ووعدت ليز تراس بخفض كبير 
للضرائب وتبنت خطابا شـــديد اللهجة 

ضـــد النقابات، في حين خســـر ريشـــي 
ســـوناك، المصرفي السابق، نقاطا حين 
دعـــا إلـــى سياســـة اقتصاديـــة واقعية 
واعتبـــر تاليـــا شـــخصية تكنوقراطيـــة 
تكتفـــي بإعطاء الـــدروس وغير قادرة 
علـــى إدراك الصعوبـــات التـــي يواجهها 
تـــراس  أكـــدت  واألحـــد،  المواطنـــون. 
فـــي  ســـتتحرك  أنهـــا  ســـي  بـــي  للبـــي 
األول”  األســـبوع  “مـــن  فوزهـــا  حـــال 
لمســـاعدة البريطانييـــن فـــي موضـــوع 
فواتير الطاقـــة، لكنها رفضت توضيح 
الطبيعـــة الملموســـة لإلجـــراءات التي 
تعتزم اتخاذها. وذكرت وســـائل إعالم 
بريطانية عدة أنها تنوي تجميد أسعار 
الطاقـــة. وأكـــدت أيضـــا أنهـــا ســـتقدم 
“بحلول شهر” مشروع إصالح ضريبي 

لمواجهة األزمة.

وعبـــر صحيفتيـــن واســـعتي االنتشـــار 
همـــا “ذي صـــن” و “دايلي ميل”، وعدت 
أن تبـــذل “ما في وســـعها” ليحظى كل 
من البريطانيين “بفرصة المضي بعيدا 
بمقـــدار ما تســـمح لـــه موهبتـــه وعمله 

الدؤوب”.
وإذا كانـــت تراس قـــد اجتذبت قاعدة 
الحـــزب الحاكم في المملكـــة المتحدة 
منـــذ اثني عشـــر عاما، فـــإن 52 % من 
البريطانيين رأوا أنها ســـتكون رئيســـة 
وزراء بالغـــة الســـوء وفـــق اســـتطالع 
أخيـــر لمعهـــد يوغـــوف، مـــا يعنـــي أن 
كافيـــة  تكـــون  لـــن  المبهمـــة  وعودهـــا 
لتهدئة االســـتياء االجتماعي الذي يهز 
البلد في ســـابقة لم يشـــهدها منذ عهد 
قبـــل  وذلـــك   ،)1990  -  1979( تاتشـــر 
التشـــريعية  االنتخابـــات  مـــن  عاميـــن 

المقررة في 2024.
وتجلـــى مـــا ســـمي “صيـــف االســـتياء” 
فـــي إضرابـــات عدة فـــي قطـــاع النقل 
وخدمـــات البريد والمستشـــفيات، ولم 

يستثن محامي الجنايات.
الثالثـــاء  اليـــوم  جونســـون  ويســـلم 
الثانيـــة  اليزابيـــث  للملكـــة  اســـتقالته 
بالمـــورال  فـــي  الصيفـــي  مقرهـــا  فـــي 
باســـكتلندا، فـــي ســـابقة بالنســـبة إلـــى 
الملكـــة )96 عاما( التـــي تتجنب التنقل 

ولن تسافر إلى لندن.

لندن - وكاالت

تراس ثالث سيدة تفوز برئاسة الوزراء بعد تاتشر وماي

عواصم ـ وكاالت

الرئيـــس  إدارة  علـــى  الضغـــط  إســـرائيل  تواصـــل 
األميركـــي جـــو بايـــدن مـــن أجـــل اتخـــاذ مواقـــف 
متشـــددة تجـــاه االتفـــاق النـــووي اإليرانـــي، وأكـــد 
مسؤول إسرائيلي لصحيفة “وول ستريت” جورنال 
أن الرئيـــس األميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء 
اإلســـرائيلي يائيـــر البيد رفضه إســـقاط التحقيقات 
في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع 
إيرانيـــة والتـــي تضغط طهران من أجـــل غلقها قبل 

التوقيع على االتفاق النووي.
ســـتريت”  “وول  لــــ  أميركيـــون  مســـؤولون  وقـــال 
الـــرد  علـــى  إســـرائيل  أطلـــع  بايـــدن  إن  جورنـــال 
األميركي بشـــأن االتفاق وتعهد بأال تكون إســـرائيل 
مقيـــدة بضـــرب برنامج إيران النووي أو اســـتهداف 

مواقع إيرانية في سوريا. 
وأشـــار المســـؤولون األميركيـــون إلـــى أن االتفـــاق 
ســـيلزم طهـــران بإزالـــة المئـــات مـــن أجهـــزة الطـــرد 
المركـــزي، ويحـــد مـــن قـــدرة إيـــران علـــى تطويـــر 

برنامجها النووي.

مـــن جانبـــه، قـــال مفـــوض العالقـــات الخارجية في 
االتحاد األوروبي جوزيب بوريل، أمس االثنين، إنه 
أصبح أقـــل تفاؤال حيال التوصل إلى اتفاق ســـريع 
علـــى إحياء االتفاق النووي اإليراني وذلك عما كان 

عليه قبل وقت قصير.
وأضـــاف في تصريحات للصحافيين في بروكســـل 
“يؤســـفني أن أقـــول إننـــي أقل ثقة اليـــوم مما كنت 

عليـــه قبل 28 ســـاعة.. إزاء احتماالت إبرام االتفاق 
اآلن”.

وأكـــدت إيران في وقت ســـابق اليـــوم، أنها لم تتلق 
بعـــد رد الواليات المتحدة علـــى مالحظات تقدمت 
بها األســـبوع الماضي بشـــأن النص المقترح إلحياء 
واعتبـــرت  الكبـــرى،  القـــوى  مـــع  النـــووي  االتفـــاق 

واشنطن في تعليق أولي أنها “غير بناءة”.

جوزيب بوريل: أصبحنا أقل تفاؤال بإبرام االتفاق مع طهران

تقرير: إسرائيل غير مقيدة بضرب برنامج إيران النووي

إيران: لم نتلق الرد األميركي على مقترحات االتفاق النووي

بغداد ـ وكاالت

أمـــس  العـــراق،  فـــي  التنفيذيـــة  الســـلطات  اتفقـــت 
االثنيـــن، مـــع غالبيـــة القوى السياســـية علـــى إجراء 
انتخابـــات مبكـــرة لتســـوية األزمـــة السياســـية التي 
إلـــى صدامـــات  أشـــهر، وأدت  منـــذ  البـــالد  تضـــرب 

مسلحة األسبوع الماضي.
وجاء االتفاق خالل لقاء ضّم الرئيس العراقي برهم 
صالـــح ورئيس الوزراء مصطفـــى الكاظمي وممثلي 
إطـــار جلســـات  فـــي  الكبـــرى  السياســـية  األحـــزاب 
“الحوار الوطني” التي يقاطعها زعيم التيار الصدري 

مقتدى الصدر.
“قـــّرر  الـــوزراء:  رئاســـة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وقـــال 
المجتمعـــون تشـــكيل فريق فني مـــن مختلف القوى 
السياســـية، لتنضيج الرؤى واألفكار المشتركة حول 
خارطـــة الطريـــق للحـــل الوطني، وتقريـــب وجهات 

النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة”.
وتعـــد االنتخابات المبكـــرة أحد المطالب الرئيســـية 
للصـــدر. ويأتـــي هـــذا اإلعالن بعد أقل مـــن عام على 

إجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2021.

ويطالـــب خصوم الصدر في اإلطار التنســـيقي الذي 
يضـــم فصائل مواليـــة إليران، بتعييـــن رئيس جديد 

للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة.
ووفقا للدســـتور، ال يمكن حـــل البرلمان إال بناء على 
طلـــب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من 

رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
كما أورد البيان أن المجتمعين “جددوا دعوة اإلخوة 

فـــي التيـــار الصـــدري للمشـــاركة فـــي االجتماعـــات 
الفنية والسياســـية، ومناقشة كل القضايا الخالفية، 
والتوصل إلى حلول لها”. وجلســـة اليوم هي الثانية 

بعد جلسة أولى عقدت منتصف الشهر الماضي. 
ويعيـــش العـــراق منـــذ أشـــهر أزمـــة سياســـية خانقة 
تركـــت البالد دون حكومـــة جديدة وال رئيس وزراء 

وال رئيس جمهورية.

تشكيل فريق فني من مختلف القوى لوضع خارطة طريق للحل

في غياب الصدر.. توافق األحزاب العراقية بشأن االنتخابات

من جلسة الحوار التي انعقدت أمس في بغداد
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لندن ـ وكاالت : ولدت ماري إليزابيث تراس في  «
أكسفورد في 26 يوليو 1975، وأمضت طفولتها 

شمالي إنجلترا، ودرست في مدرسة حكومية 
في ليدز، وهي من أبوين يؤيدان حزب العمال، 

وتوجهاُتهما يسارية، درست السياسة واالقتصاد 
والفلسفة في جامعة أكسفورد. انتقلت العائلة إلى 
اسكتلندا عندما كانت السيدة تراس تبلغ من العمر 

4 سنوات، وذهبت إلى مدرسة ويست االبتدائية 
في بيزلي، رينفروشاير، ثم مدرسة راوندهاي، وهي 

مدرسة عامة في ليدز. في سن الـ 18، درست 
السياسة والفلسفة واالقتصاد في كلية ميرتون، 

أكسفورد، حيث كانت رئيسة حزب الليبراليين 

الديمقراطيين في جامعة أكسفورد، ومن ثم غيرت 
والءها وانضمت إلى حزب المحافظين العام 1996، 
وهو العام ذاته الذي تخرجت فيه وأصبحت مديرة 

تجارية في شركة “شل”، وعملت الحًقا كمدير 
اقتصادي لشركة اتصاالت “كابل ووايرليس” لتصبح 

محاسبة إدارية مؤهلة. تزوجت تراس من محاسب 
آخر، هيو أوليري، العام 2000 ولديهما ابنتان. 
دخلت السياسة بشكل احترافي عندما قدمت 

ترشيحها عن حزب المحافظين في جنوب غربي 
نورفولك في االنتخابات العامة العام 2010، وفازت 

بالمقعد وشغلته منذ ذلك الحين. وشغلت وظائف 
عدة، منها: وكيلة وزارة الخارجية البرلمانية لرعاية 

األطفال والتعليم، ووزيرة الدولة للبيئة والغذاء 
والشؤون الريفية، وزيرة الدولة للعدل، والمستشارة 

اللورد، ثم السكرتير األول للخزانة، وهو المنصب 
الذي خلفها فيه السيد سوناك، ووزيرة الدولة 

للتجارة الدولية ورئيسة مجلس التجارة. وأفاد تقرير 
لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن تراس غالًبا ما 

تبذل قصارى جهدها لتقليد مارغريت تاتشر، بما في 
ذلك طريقة لبسها، وكل ما ينقصها هو نبرة صوت 

قاطعة لمعّلمة مدرسة، التي كانت تمتلكها السيدة 
الحديدية تاتشر، ورأى أنّها “قوية وواثقة، لم تحصل 

ليز تراس بعد على درع بطلة حزب المحافظين، 
لكّنها في طريقها إلى ذلك”.

امرأة حديدية جديدة لبريطانيا.. من هي ليز تراس؟

مسقط ـ وكاالت

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وجميع العاملين في دار »                  «

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

سعيد محمد
في وفاة المغفور له بإذن هللا

خالــــه
سائلين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان

بسم هللا الرحمن الرحيم

موسكو ـ وكاالت

إن  بوتيـــن  الروســـي فالديميـــر  الرئيـــس  قـــال 
واجـــب روســـيا هو مســـاعدة دونباس، مشـــيرا 
إلـــى أن جميع المحاوالت للتوصل إلى تســـوية 

سلمية باءت بالفشل بسبب موقف كييف.
وأضـــاف الرئيـــس بوتين: مأســـاة دونباس هي 
نتيجة أنشطة نظام “الفاشية الجديدة” وجميع 
أوكرانيـــا(  )بشـــأن  المشـــكلة  لحـــل  المحـــاوالت 

بشكل سلمي قد فشلت بسبب موقف كييف.
ولفـــت الرئيس الروســـي إلى أن واجب روســـيا 

بأنـــه  منوهـــا  وشـــعبها،  دونبـــاس  حمايـــة  هـــو 
معجب بشـــجاعة شـــعب دونباس “لقد تفاجأت 
يدافعـــون  الذيـــن  دونبـــاس  شـــعب  بشـــجاعة 
عـــن جمهورياتهم فـــي خطوط التمـــاس.. إنهم 
يقاتلون بشكل أفضل من الجنود المحترفين”.

بوتيـــن  فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  وزار 
كالينينغراد، مع تصاعد التوتر حول هذا الجيب 
الروسي المحاط بدول أعضاء في حلف شمال 

األطلسي في ذروة النزاع في أوكرانيا.

بوتين: كييف أفشلت محاوالت التسوية في دونباس
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“السالم” يطرح برنامجًا خاصًا لفئة الشباب تعزيز الشراكة مع “الخاص” كمحرك رئيس لالقتصاد
لتقديم تجربة مصرفية متكاملة خالل اجتماعه برئيس “الغرفة”.. وزير الصناعة:

برنامج  عــن طــرح  الــســام  بنك  أعلن 
بمميزات خاصة تستهدف فئة الشباب 
والناشئة، ُتمكن الشباب الذين تتراوح 
أعمارهم من 10 إلى أقل من 18 عاًما 
مـــن فــتــح حـــســـاب تــوفــيــر وحــســاب 
دانات للتوفير، كما يمكنهم االستفادة 
مـــن الــمــنــتــجــات الــرقــمــيــة الــمــتــوفــرة 
المشاركة  مــثــل  الــبــنــك،  تطبيق  عــبــر 
األهــداف  وخدمة  الفلس  تحدي  في 
للتوفير وإرسال هدايا دانات الرقمية. 
أسبوعية  جــوائــز  تخصيص  تــم  وقــد 
خاصة ضمن برنامج “دانات للتوفير” 
االدخار،  على  الشباب  تشجيع  بهدف 
حيث إن كل 5 دنانير يتم استثمارها 
ــفــوز بــجــوائــز أســبــوعــيــة  ــل تــؤهــلــهــم ل
عــبــارة عــن 5 غـــرامـــات مــن الــذهــب. 
للشباب  المخصص  البرنامج  يتضمن 
المميزات  مــن  كبيرة  مجموعة  على 

الحصرية أبرزها: منح نقاط مكافآت 
شــهــري،  رصــيــد  لــكــل  للشباب  ــوالء  ــ ال
استخدام حساب مستقل في تطبيق 
بنفت بي، التأهل للفوز بجوائز خاصة 
دنانير   5 كــل  مــع  دانـــات  برنامج  فــي 
منتظمة  مدفوعات  وإجراء  بحرينية 
ولي  حساب  من  الــرســوم  من  معفية 
ــى االســتــخــدام  ــ األمـــــر، بـــاإلضـــافـــة إل

المستقل لتطبيق بنك السام. 
المصرفية  الــخــدمــات  رئــيــس  وقــــال 
ــام، محمد  ــســ ــ ال بــنــك  ــراد فـــي  ــأفــ ــ ل
ــادة  قــ ــم  هــ ــاب  ــبـ ــشـ الـ “إن  بـــوحـــجـــي 
المستقبل؛ لذا يتعين علينا أن ُنهيئهم 
المسؤولية  تحمل  على  الصغر  منذ 
ــار  ــ ــول أهــمــيــة االدخـ وتــوعــيــتــهــم حــ
ومنحهم إمكانية التحكم بحساباتهم 
الــمــصــرفــيــة ضــمــن الـــحـــد الــمــعــقــول؛ 
طرح  قررنا  وعليه،  تثقيفهم.  بهدف 

هـــذا الــبــرنــامــج الـــذي يــســتــهــدف فئة 
عبر   – األول  الــمــقــام  فــي   – الــشــبــاب 
تــقــديــم مــمــيــزات خــاصــة وحــصــريــة 
مناسبة لهم. ومن شأن ذلك أن يدعم 
جهودنا الهادفة نحو تلبية احتياجات 
الزبائن وتقديم أفضل الخدمات لهم”.

أّكد وزير الصناعة والتجارة، زايد بن 
الشراكة  تعزيز  أهمية  الزياني،  راشد 
مع القطاع الخاص في دعم المسارات 
رئيسا  مــحــركــا  بــاعــتــبــاره  الــتــنــمــويــة 
لاقتصاد الوطني، وذلك استنادًا إلى 
مــبــادئ رؤيـــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة 
مــواصــلــة  فـــي  يــســهــم  وبـــمـــا   ،2030
لتطلعات  تحقيقًا  الوطن  بناء  مسيرة 

أبنائه. 
 جـــاء ذلـــك خـــال اجــتــمــاع الـــوزيـــر، 
ــة تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة  ــرفــ ــيـــس غــ ــرئـ بـ
حيث  نــاس،  عبدهللا  سمير  البحرين، 
تـــم اســتــعــراض ومــنــاقــشــة عـــدد من 
بــالــشــأن  الــصــلــة  ذات  الــمــوضــوعــات 
التطورات  والتجاري، وأهم  الصناعي 
ــاع الــصــنــاعــة  ــطــ ــتــــي يـــشـــهـــدهـــا قــ ــ ال

والتجارة في مملكة البحرين.
وخـــال االجــتــمــاع، نـــّوه الــوزيــر بــدور 

في  البحرين  وصناعة  تــجــارة  غرفة 
دعـــم الــتــعــاون والــعــمــل الــمــشــتــرك مع 
أجــل  مــن  الــبــحــريــن؛  حــكــومــة مملكة 
بقطاع  التطلعات  من  المزيد  تحقيق 
الصناعة والتجارة وبما يرفد المسيرة 
نوعية  بمنجزات  الشاملة  التنموية 

على مختلف األصعدة. 
ومن جانبه، أعرب رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين، سمير عبدهللا ناس 

عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة بــقــيــادة الــوزيــر 
الــزيــانــي فـــي دعـــم قــطــاع الــصــنــاعــة 
مــؤّكــدًا  الــبــحــريــن،  بمملكة  والــتــجــارة 
حرص غرفة تجارة وصناعة البحرين 
ــع حــكــومــة مملكة  مـ الـــتـــعـــاون  عــلــى 
البحرين؛ من أجل تعزيز سبل تطوير 
هـــذا الــقــطــاع بــمــا يــصــب فــي الــوطــن 

والمواطن.

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي 
 1929 أنه تم تغطية اإلصــدار رقم 
الحكومية  ــخــزانــة  ال أذونـــــات  مــن 
مصرف  يصدرها  التي  األسبوعية 
البحرين المركزي نيابة عن حكومة 
هــذا  قيمة  تبلغ  الــبــحــريــن.  مملكة 
بحريني  دينار  مليون   70 اإلصــدار 
لــفــتــرة اســتــحــقــاق 91 يـــومـــًا تــبــدأ 
في  وتنتهي   2022 سبتمبر   7 فـي 
معدل  بــلــغ  كــمــا   ،2022 ديسمبر   7

األذونـــات  هــذه  الــفــائــدة على  سعر 
السابق  لإلصدار  مساويًا   %  3.79
وقد   .2022 أغسطس   31 بتاريخ 
بــلــغ مــعــدل ســعــر الــخــصــم 99.051 
للمشاركة  أقل سعر  قبول  وتم   ،%
أنه قد تم  99.050 %، علمًا  بواقع 
تغطية اإلصدار بنسبة 248 %. كما 
بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة 
 2.010 قيمته  ما  اإلصـــدار  هــذا  مع 

مليار دينار بحريني.

70 مليـــون دينــار ألذونـات 
الخــزانـة األسبوعية

معدالت الفوائد إلى أعلى مستوياتها في سنوات

استقرار حجم القروض الشخصية مع تنامي الفائدة

500 فلس لسلة “المانجو”... والبستاني: سعر تاريخي غير مسبوق

لمصرف  حديثة  بــيــانــات  أظــهــرت 
الــبــحــريــن الــمــركــزي اســتــقــرار في 
الرصيد القائم للقروض الشخصية 
ــمــاضــي في  خـــال شــهــر يــولــيــو ال
بـــدأت فيه معدالت  الـــذي  الــوقــت 
ــتــســهــيــات فــي  ــدة عـــلـــى ال ــائـ ــفـ الـ
المصرف  أرقــام  وتشير  االرتــفــاع. 
الرصيد  إجمالي  أن  إلــى  المركزي 
بلغ  قد  الشخصية  للقروض  القائم 
في يوليو 5.638 مليار دينار وهو 
ما يقل بنحو طفيف عن مستويات 
شــهــر يــونــيــو، حــيــث بــلــغــت قيمة 
االنخفاض 5.9 مليون دينار فقط.

والتي  العقارية  القروض  وحققت 
تــشــكــل مــعــظــم الــثــقــل فــي تــوزيــع 
القروض الشخصية، ارتفاعًا طفيفًا 
الرصيد  ليبلغ  الفترة،  هــذه  خــال 
مليار   2.69 الــقــروض  لهذه  القائم 

دينار، أما القروض بضمان الراتب 
والـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــمــواطــنــون 
االحتياجات  لمعظم  والمقيمون 
والــتــمــويــات فــقــد اســتــقــرت عند 
طفيف  بانخفاض  ديــنــار  مــلــيــاري 

يبلغ 11 مليون دينار.
أما التسهيات والقروض المقدمة 
ــال فــقــد ارتــفــعــت  ــ ــم لــقــطــاع األعــ
 5.11 إلـــى  لتصل  طفيف  بــمــقــدار 

مليار دينار.  
الفائدة  أســعــار  متوسط  وارتــفــع   
التي تفرضها البنوك على عمائها، 

ــي إجـــمـــالـــي أنـــــــواع الـــقـــروض  فــ
الشخصية مما يرفع كلفة الحصول 
على التمويات والقروض لأفراد.
وارتفعت الفائدة على مجمل أنوع 
يوليو  فـــي  الــشــخــصــيــة  الـــقـــروض 
لتبلغ 5.08 % مقارنة مع 4.69 % 
يتوقع  حين  فــي  بشهر،  ذلــك  قبل 
أن تستمر أسعار الفائدة بمزيد من 
االحتياطي  إقـــدام  مــع  االرتـــفـــاع، 
ــي األمــيــركــي نــحــو رفــع  ــفــيــدرال ال
لكبح  الفائدة  معدالت  في  جديد 
إلى  وصــل  الـــذي  التضخم  جــمــاح 

العالم،  حــول  قياسية  مستويات 
إذ يقوم مصرف البحرين المركزي 
في  األميركي  نظيره  أثــر  باقتفاء 
هذه الخطوة نظرًا الرتباط الدينار 
ــدوالر  الـ إزاء  ثــابــت  صـــرف  بسعر 

األميركي.
ــدة عــلــى  ــ ــائ ــ ــف ــ ــط ال ــوسـ ــتـ ــغ مـ ــ ــل ــ وب
القروض الشخصية بضمان الراتب 
نحو 5.19 % في يوليو مقارنة مع 
4.91 % في الشهر الذي سبقه، في 
نحو  قبل  النسبة  هذه  كانت  حين 

عام قرابة 4.29 %.

والخضراوات  الفواكه  تاجر  قــال 
البحرين تشهد  إن  البستاني،  رضا 
انخفاضًا  تاريخها  فــي  مــرة  ألول 
ــمــانــجــو في  ــار ال ــعـ كــبــيــرًا فـــي أسـ
السوق المحلية لمستويات متدنية 

جدًا.
أسعار  أن  “الباد”  البستاني  وأبلغ 
 500 لنحو  وصــلــت  المانجو  سلة 
بالتجزئة  البيع  منافذ  فــي  فلس 
المحلية  السوق  في  و”الــفــرشــات” 
وسط كثافة في المعروض، حيث 
 3 التقديرية نحو  السلة  تصل زنة 
غــزارة  أن  إلــى  وأشـــار  كيلوجرام. 
اإلنتاج في كل من مصر والسودان 
ــانـــب ضــعــف الــطــلــب في  إلــــى جـ
وهبوط  فائض  إلــى  أدى  المنطقة 

لم  البحرين  أن  وأكد  األسعار.  في 
األسعار  هــذه  مثل  قبل  من  تشهد 
المتدنية لهذه الفاكهة المحببة لدى 
سواء  المستهلكين  من  كبيرة  فئة 

لأكل أو استخدامها كعصير.
كــبــيــرة  كـــمـــيـــات  أن  إلـــــى  ولـــفـــت 

المانجو،  من  السوق  في  متوافرة 
وأن التجار بصدد استيراد كميات 

إضافية في الفترة المقبلة.
الباكستاني،  المانجو  وبخصوص 
والـــذي كــان مــتــواجــدًا فــي السوق 
وصلت  وبــأســعــار  بكثرة  المحلية 

إلى دينار ونصف للكارتون الواحد، 
أشــــار الــبــســتــانــي إلـــى أن مــوســم 
انتهى،  قــد  الباكستاني  الــمــانــجــو 
تشهدها  التي  الفيضانات  أن  كما 
على  كبير  بشكل  أثــرت  باكستان 

المحاصيل الزراعية.

سلسلة المطاعم األميركّية الشهيرة “تي جي آي فرايديز” تدشن فرًعا بمطار البحرين
األول من نوعه بميناء جوي في منطقة الشرق األوسط

دشــنت سلســلة مطاعم الوجبات الســريعة األمريكّية الشــهيرة “تي جي آي فرايديز” فرًعا جديًدا في مطار البحرين الدولي، والذي يشّكل أول فرع 
لهــذه العالمــة التجارّيــة العالمّيــة ُيفتتــح فــي ميناء جوي في منطقة الشــرق األوســط. وقــد تفضل الرئيس التنفيذي لشــركة مطــار البحرين محمد 

يوسف البنفالح بحضور مراسم االفتتاح إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين. 

يتمّيز فرع المطعم بمفهوم المطبخ 
المفتوح المبتكر، فضًا عن أجوائه 
يمكنه  كــمــا  ــة،  ــقـ ــيـ األنـ الـــعـــصـــرّيـــة 
زائــًرا   118 إلــى  يصل  مــا  استقبال 
في المرة. وإلى جانب قائمة أطباق 
“تي جي آي فرايديز” الممّيزة، يقدم 
من  واسعة  تشكيلة  أيًضا  المطعم 

المرطبات والمشروبات المنعشة.
وتعد سلسلة “تي جي آي فرايديز” 
التجارّية  العامات  أحــدث  إحــدى 
بي  “إس إس  التي طرحتها شركة 
تمثل  حيث  المطار،  في  البحرين” 
ــشــركــة مـــشـــروًعـــا مــشــتــرًكــا بين  ال

مجموعة “إس إس بي” ومجموعة 
بوهندي ومجموعة طيران الخليج 
القابضة، وتقوم بتشغيل 17 منفًذا 
ــات فــي مبنى  ــمــشــروب لــلــطــعــام وال

المسافرين الجديد.
الوجهة  الــجــوّيــة  الــمــوانــئ  وتعتبر 
الرئيسّية لتناول الطعام للمسافرين 
يــومــًيــا،  عليها  يــتــوافــدون  الــذيــن 
البحرين  مطار  شركة  حرصت  لــذا 
إلى  تصل  مساحة  تخصيص  على 
الــطــعــام  لــمــنــافــذ  4500 مــتــر مــربــع 
ــاء  والـــمـــشـــروبـــات فـــي شــّتــى أرجــ
المطار، وذلك سعًيا لمواكبة الزيادة 

المتوقعة في أعداد المسافرين في 
توفير  عــن  فضًا  الجديد،  المبنى 
أكبر تشكيلة متنوعة من الخيارات 
بما  األذواق،  جميع  ُتــرضــي  الــتــي 
ــة من  ــعـ ــك مــجــمــوعــة واسـ ــ ــي ذل فـ
المحلّية  التجارّية  العامات  أرقــى 
“تي  سلسلة  تأتي  كما  والعالمّية. 
جديدة  كإضافة  فرايديز”  آي  جي 
الــمــجــمــوعــة بمطار  لــهــذه  ومــمــّيــزة 
البحرين الدولي، والذي يعد أحدث 

ميناء جوي في منطقة الخليج.
وُيشار إلى أنه قد تم تدشين مبنى 
المسافرين الجديد في العام 2021، 

ــة أضــعــاف  ــعـ ــلــغ مــســاحــتــه أربـ وتــب
ويساهم  السابق،  المبنى  مساحة 
االستيعابّية  السعة  مضاعفة  فــي 
إلى  لتصل  الدولي  البحرين  لمطار 
14 مليون مسافر و130 ألف حركة 
باإلضافة  سنوًيا،  للطائرات  جوية 
إلى سعة مناولة تبلغ 4700 حقيبة 
وفًقا  تشييده  تم  كما  الساعة.  في 
العالمّية  التقنّية  المعايير  ألحــدث 
تجربة  تقديم  لضمان  الــمــتــطــورة؛ 
ــن  ــأعــلــى مــســتــويــات األمـ تــتــســم ب
ــة لــجــمــيــع  ــيـ ــاهـ ــرفـ والـــســـاســـة والـ

مرتاديه.

علي الفردان

علي الفردان

الثالثاء 6 سبتمبر 2022 - 10 صفر 1444 - العدد 5075

رضا البستاني

محمد بوحجي



تنافســـت 4 شـــركات فـــي جلســـة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات علـــى مناقصـــة 
لشـــركة تطوير للبتـــرول لتوفير الخدمات 
الهندســـية، وكان أقل عطاء لشـــركة رتاج 
لالستشارات الهندسية بنحو 3.98 مليون 
دينـــار، فـــي حين بلـــغ أكبرها قرابـــة 14.2 
مليـــون دينـــار، ووفـــق وصـــف المناقصة، 
فإنـــه على المقـــاول ضمان توافـــر الموارد 
المناســـبة طوال فترة العقـــد في المكاتب 
اإلقليمية والدولية للمقاول لتقديم الدعم 

الهندسي التصميمي لبرنامج التطوير.
وفتح المجلس مناقصتين كذلك لشـــركة 
تطويـــر للبتـــرول، أولهما لتوقيـــع اتفاقية 
لتجديـــد اتفاقية مايكروســـوفت انتربراز 
وذلـــك لمدة 3 ســـنوات تنافســـت عليها 3 
شـــركات وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة عالم 
الكمبيوتـــر بنحـــو 1.7 مليـــون دينـــار، في 
حين بلغ أكبرها قرابة 1.95 مليون دينار، 
لصمامـــات  المســـبق  للتأهيـــل  والثانيـــة 
ومنظمـــات  الخنـــق  التحكـــم وصمامـــات 
العمـــل الذاتي تنافســـت عليها 13 شـــركة 

بعطاءات فنية.
كما فتح مجلس المناقصات والمزايدات، 
مناقصة للمجلـــس األعلى للصحة لتعيين 
الصحـــة  اقتصاديـــات  فـــي  أخصائييـــن 
Milli� )تقدمـــت إليها شـــركة وحيدة هـــي 

man LLC( بقيمـــة 850 ألف دينار، ووفق 
وصـــف المناقصـــة، فإنهـــا لتوفيـــر الموارد 
البشـــرية التـــي تمكنها مـــن أداء الوظائف 
إدارة  داخـــل  القـــدرات  وبنـــاء  المطلوبـــة 
والتـــي  بالمجلـــس  الصحـــة  اقتصاديـــات 
ستســـاهم فـــي إدارة ومراقبـــة الجوانـــب 
المالية المتعلقـــة بتطبيق برنامج الضمان 

الصحي.
وتـــم إجمـــاًل، فتح 11 مناقصـــة ومزايدة 
تابعـــة لــــ 6 جهـــات حكوميـــة بإجمالي 50 
العطـــاءات  أقـــل  عطـــاء، وبلـــغ مجمـــوع 
المقدمـــة نحـــو 6.8 مليـــون دينـــار لــــ 46 
عطاء، في حين تم اســـتثناء 4 عطاءات 
الفنيـــة  المعلومـــات  تحصيـــل  لصعوبـــة 

المنشورة على موقع المجلس.
لهيئـــة  مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 
الكهربـــاء والماء، أولهـــا إلدارة التخطيط 
المرحلـــة  إنشـــاء  لمشـــروع  والدراســـات 
الثالثة من محطة الـــدور إلنتاج الكهرباء 
والمـــاء عن طريـــق القطـــاع الخاص على 
أســـاس نظـــام بنـــاء - ملكيـــة - تشـــغيل 
مواكبـــة  أجـــل  مـــن  وذلـــك   ،)BOO(
والمـــاء  للكهربـــاء  المملكـــة  احتياجـــات 
األحمـــال  ولتغطيـــة  القادمـــة  لألعـــوام 
المتزايـــدة لهـــذه الخدمات على شـــبكات 
الكهرباء والماء في المملكة، ورفع كفاءة 
واعتماديـــة وموثوقيـــة محطـــات إنتـــاج 
وشـــبكات نقل الكهرباء والمـــاء ولتغطية 
القـــدرة اإلنتاجيـــة عنـــد خـــروج  فقـــدان 
أي مـــن محطـــات إنتـــاج الكهربـــاء والماء 
مـــن الخدمـــة، تنافســـت عليها 3 شـــركات 
بعطاءات فنية. والمناقصة الثانية إلدارة 
المخازن المركزية لشـــراء كابالت أرضية 
لغرض اســـتخدامها من قبـــل إدارة توزيع 
الكهرباء، تنافست عليها 4 شركات، وكان 

أقل عطاء لمؤسسة تقي محمد البحارنة 
التجارية بنحو 42.1 ألف دينار، واألخيرة 
إلدارة المخـــازن المركزية لشـــراء قواطع 
كهربائيـــة لغـــرض اســـتخدامها مـــن قبـــل 
إدارة توزيـــع الكهربـــاء تنافســـت عليها 3 
شركات، وكان أقل عطاء لمحالت أميري 

بنحو 20.8 ألف دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة ومزايـــدة 
لوزارة شـــؤون البلديات والزراعة، أولهما 
مناقصـــة إلبـــرام اتفاقيـــة لمدة 18 شـــهًرا 
لصيانة وتشـــغيل المســـطحات الخضراء 
وأنظمـــة الـــري ونوافير الميـــاه ومحطات 
الضـــخ بتقاطـــع الفـــاروق تنافســـت عليها 
9 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء لمؤسســـة 
الخليج للتســـييج والتسطيح بنحو 63.4 
المنطقـــة  لبلديـــة  دينـــار، ومزايـــدة  ألـــف 
الجنوبية التابعة للوزارة لســـتثمار العقار 
إلنشـــاء   934 بمجمـــع   06099396 رقـــم 
مالعـــب ومرافـــق، بقيمـــة 90 ألـــف دينار 
لشركة ذا دي بادل 17 البحرين، وكان قد 
تنافســـت عليها شـــركتان، وتبلغ المساحة 
اإلجمالية للعقار 1213 متًرا مربًعا وسيتم 
اســـتثمارها لمدة 10 ســـنوات ميالدية مع 
فتـــرة ســـماح مدتهـــا 6 أشـــهر، وأن يقـــوم 
المســـتثمر وعلى نفقتـــه الخاصة بتطوير 
األرض واستثمارها وتشغيلها طوال مدة 
العقـــد وتســـتلم الـــوزارة بـــدل انتفاع عن 

أرض المشروع.
وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصة لـــوزارة 
استشـــارية  شـــركة  لتعييـــن  األشـــغال 
متخصصة في تصميم شـــواطئ وأعمال 
ســـاحلية للتصميم واإلشراف على أعمال 
التنفيذ لمشروع شاطئ وممشى كرزكان، 
حيـــث يتكون المشـــروع من شـــاطئ عام 
مع ممشى، ساحات ألعاب، مقاٍه، محالت 
تجاريـــة، مواقـــف ســـيارات... إلـــخ، على 
بالمنطقـــة   1027 بمجمـــع  كائنـــة  أرض 
الشمالية، تنافست عليها 4 شركات وكان 
أقـــل عطـــاء لشـــركة األنصـــاري للخدمات 
الهندسية بنحو 53.7 ألف دينار، في حين 

بلغ أكبرها قرابة 223.5 ألف دينار.
وأيًضـــا مناقصة لشـــركة طيـــران الخليج 
لتعييـــن وكيـــل مبيعـــات الـــركاب العامـــة 
)عبر اإلنترنت( في باكستان لبيع خدمات 
نقل الركاب الجـــوي على خدمات طيران 
الخليـــج وعلـــى خدمـــات شـــركات النقـــل 
بـــه مـــن  األخـــرى علـــى النحـــو المصـــرح 
قبـــل طيـــران الخليـــج، تنافســـت عليها 4 

شركات.

أعلنت شركة شـــبكة البحرين )بي نت( 
عن مجموعة مـــن التعيينات الجديدة، 
شـــملت تقلد آللئ رســـتم منصب مدير 
المشتريات والدعم اللوجستي، وأحمد 
الطاقـــة  إدارة  مديـــر  منصـــب  خلـــف 
والمباني، ويوســـف بطي منصب مدير 

األمن المؤسسي.
وقـــال أحمـــد جابـــر الدوســـري الرئيس 
التنفيذي للشـــركة “يســـعدنا أن ُنرحب 
بانضمـــام نخبـــة مـــن الكـــوادر اإلدارية 
المتميـــزة إلـــى فريق بي نـــت التنفيذي 
وتسلمهم مهامهم الجديدة، حيث ُتعد 
خبراتهم الممتدة لســـنوات طويلة في 
مجالتهـــم قيمـــة مضافـــة لشـــركة بـــي 

نت”. 
وتتمتع آللئ رســـتم بخبرة مهنية تزيد 
عـــن 15 عاًما في مجال إدارة األصول، 
حيـــث شـــغلت منصـــب رئيـــس قســـم 
المناقصـــات والعقـــود، ورئيـــس قســـم 
إدارة المـــوارد والعديـــد مـــن المناصب 
اإلداريـــة األخـــرى فـــي هيئـــة الكهرباء 
والمـــاء. وصّرحت رســـتم بقولها: “أود 

وتقديـــري  امتنانـــي  عـــن  أعـــرب  أن 
للرئيس التنفيذي أحمد جابر الدوسري 
ثقتهـــم،  علـــى  التنفيذيـــة  اإلدارة  و 
وأتطلـــع إلى العمل عـــن كثب مع فريق 
اإلدارة التنفيذيـــة والموظفيـــن لمزيـــد 

من النجاح”.
كما يمتلـــك أحمد خلف خبرة تزيد عن 
16 عاًمـــا فـــي الهندســـة المدنيـــة، وقد 
شـــغل خاللها عدة مناصب مـــن أبرزها 
منصب رئيس مشـــاريع الطاقة والبناء 

فـــي شـــركة بـــي نـــت، ورئيـــس المباني 
بتلكـــو  شـــركة  فـــي  الطاقـــة  وتنميـــة 
وغيرها العديد مـــن المناصب األخرى. 
وقـــال خلف : “أشـــعر بالفخر بالنضمام 
إلـــى فريق اإلدارة في بي نت، و أتطلع 
إلـــى تكريس جّل خبراتـــي في تحقيق 

المزيد من النجاح للشركة ”.
ويمتلـــك يوســـف بطـــي خبـــرة تتجاوز 
21 عاًمـــا فـــي الشـــؤون التقنيـــة، كمـــا 
أنـــه قائد فريـــق متمرس، حيث شـــغل 

مناصـــب قياديـــة عديـــدة مـــن أبرزهـــا 
والرئيـــس  المنتـــدب  العضـــو  منصـــب 
التنفيذي في دار المرفأ لالستشـــارات، 
تكنولوجيـــا  قســـم  رئيـــس  ومنصـــب 
اإلعالم والهندسة والعمليات في هيئة 
two� “أبوظبي منطقة صانعي اإلعالم 

four54”، وغيرهـــا . وقال بطي  “أتقدم 
التنفيـــذي  للفريـــق  والتقديـــر  بالشـــكر 
على ثقتهـــم، وأتطلع لتســـخير خبرتي 
ومهاراتي للمساهمة بتحقيق رؤيتها ”.

آللئ رستم  يوسف بطي أحمد خلف

خبراتهم الممتدة لسنوات طويلة قيمة مضافة للشركة

“بي نت” تضم نخبة من الكوادر المتميزة لفريقها التنفيذي

أعلنت “هولمارك – Hallmark”، العالمة التجارية العالمية المشهورة ببيع الهدايا 
وبطاقات المعايدة، عن افتتاح أحدث فروعها في المملكة في مشـــروع الليوان 

متعدد الستخدامات الذي طورته شركة عقارات السيف بمنطقة الهملة.
وقـــال أحمـــد يوســـف، الرئيـــس التنفيـــذي لعقارات الســـيف “يســـرنا اإلعالن عن 
افتتاح فرع جديد لشركة هولمارك في الليوان، حيث يعتبر ذلك نجاحًا آخر لنا 
يؤكد على تمّيز الليوان كوجهة مثالية للتســـوق والترفيه في المملكة، نظرًا لما 

يقدمه من تجربة فريدة للزوار من مواطنين ومقيمين وسياح”.
وأضـــاف: “أثبـــت الليـــوان في فتـــرة وجيزة مـــن افتتاحه أنه وجهـــة واعدة في 
عالم التسوق والترفيه، حيث يتمتع بموقع جذاب ويقدم نمط جديد من تجربة 
التســـوق والترفيـــه العائلـــي الـــذي يجذب الزبائن مـــن مختلف شـــرائح المجتمع 

البحريني واألشقاء الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي والسياح”.

افتتاح “هولمارك” و ”تويز ستور” للهدايا 
وبطاقات المعايدة واأللعاب في الليوان بالهملة

3.98
مليون دينار

لتوفير الخدمات الهندسية لشركة تطوير للبترول
تعيين مختصين باقتصادات الصحة لـ ”الضمان الصحي” بـ 850 ألف دينار

“بلديـــة الجنوبيـــة”: مزايـــدة اســـتثمار عقـــار إلنشـــاء مالعـــب ومرافـــق بــــ 90 ألـــف دينـــار
ــاص ــاع الخـ ــر القطـ ــدور عبـ ــة الـ ــة لمحطـ ــة الثالثـ ــاء المرحلـ ــة إلنشـ ــاءات فنيـ عطـ
ـــتان ـــي باكس ـــت” ف ـــر اإلنترن ـــة “عب ـــركاب العام ـــات ال ـــل مبيع ـــج”: وكي ـــران الخلي “طي
بــــ 1.7 مليـــون دينـــار “تطويـــر”: تجديـــد اتفاقيـــة “مايكروســـوفت إنتربـــراز” 
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وصف المناقصة / اسم الجهة
المزايدة

عدد 
أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةالعطاءات

تطوير للبترول

3,978,672.57شركة رتاج لالستشارات الهندسية4توفير الخدمات الهندسية

التأهيل المسبق لصمامات 

التحكم وصمامات الخنق 

ومنظمات العمل الذاتي

13-0.00

توفير اتفاقية مايكروسوفت 

انتربراز
3Computer World1,707,921.93

هيئة الكهرباء 

والماء

15,500محالت أميري3قواطع كهربائية

4كابالت أرضية
 Taqi Mohammed Albahrana

Trading Est
42,108.12

مشروع إنشاء المرحلة الثالثة من 

محطة الدور إلنتاج الكهرباء والماء 

عن طريق القطاع الخاص

3-0.00

وزارة شؤون 

البلديات والزراعة

استثمار عقار رقم 06099396 

مجمع 934 إلنشاء مالعب ومرافق
2

 THE DE - ذا دي بادل 17 البحرين

PADEL 17 BAHRAIN
90,000

صيانة وتشغيل المسطحات 

الخضراء وأنظمة الري ونوافير 

المياه ومحطات الضخ بتقاطع 

الفاروق

9
Gulf Fencing & Specialist Sur-

.facing Est
63,360

وزارة األشغال

الخدمات االستشارية للتصميم 

واإلشراف لمشروع شاطئ 

وممشى كرزكان

53,710األنصاري للخدمات الهندسية4

المجلس األعلى 

للصحة

تعيين أخصائيين في 

اقتصاديات الصحة
1Milliman LLC850,000

طيران الخليج
وكيل مبيعات الركاب العامة )عبر 

اإلنترنت( في باكستان
4-0.00
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المؤسسات  المستشار االستثماري أسامة معين، ضرورة وجود صانع سوق واحد لجميع  ^رأى 
المدرجة في بورصة البحرين وليس لسهم واحد فقط؛ وذلك من أجل المحافظة على السوق، مشيًرا 
الشركة  كونها  استثماري؛  وبنك  مالية  كمؤسسة  “سيكو”  عاتق شركة  على  تأتي  المهمة  هذه  أن  إلى 

األكبر في السوق وهي صانع السوق الوحيد.

المدرجة في  الشركات والبنوك  أهمية تعاقد  وعن 
تجديد  غـــرار  على  الــســوق  صانعي  مــع  الــبــورصــة 
الماضي  األســبــوع  فــي  تعاقدها  البركة  مجموعة 
في  معين  أوضــح  ســوق،  كصانع  مع شركة سيكو 
في  “البحرين  األسبوعي  “البالد”  صحيفة  برنامج 
التداول  الــذي يبث كل يوم أحد من قاعة  أرقــام” 
أن  يجب  السوق  صانع  أن  البحرين،  بورصة  في 
يعمل لصالح السوق ويتابع مجريات السوق، مبيًنا 
أن صانع السوق هو المؤسسة المالية التي تتداول 
األسهم بالبورصة، وفي حال ارتفعت أسعار األسهم 
نتيجة  عليه  تــكــون  أن  يفترض  مما  أكــبــر  بشكل 
عملية شراء، فإن صانع السوق يبدأ محاولة إيقاف 
حال  وفــي  معين،  حــد  عند  األســهــم  شـــراء  عملية 
انخفضت أسعار األسهم، فإن صانع السوق يتدخل 

حتى ال ينهار السهم.
مؤسسة  مــع  البركة  مجموعة  توقيع  أن  وأضـــاف 
المحافظة  محاولة  يعني  ذلك  فإن  ســوق،  كصانع 
ــدوث أي مــشــكــالت في  عــلــى ســهــم الــبــركــة مــن حـ
وهذا  أكثر،  انخفاض  أو  الحد  من  أكثر  ارتفاعات 
أمر مهم بأن يكون لدى جميع المؤسسات المدرجة 

في البورصة صانع سوق.
الجنسيات  وبخصوص حدوث قفزة في تداوالت 
األجنبية في تداوالت بورصة البحرين خالل شهر 
ومبادرات  تقريًبا،  الضعف  إلى  الماضي  أغسطس 
الــبــورصــة ومـــن بينها الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة مع 
بورصة أبوظبي لتداول المستثمرين عبر الوسطاء 
المحليين، أوضح معين أن حركة غير البحرينيين 
في البورصة، لها شقان هما األفراد والمؤسسات. 

الحقائب  أو  االستثمار  مثل صناديق  فالمؤسسات 
االستثمارية التي تدار من خالل المؤسسات المالية 
الموجودة في البحرين أو المسجلة خارج المملكة 

من  غيرها  أو  خليجية  دول  في 
الصناديق  العربية، هذه  الدول 

الــحــقــائــب  أو  االســتــثــمــاريــة 
االســـتـــثـــمـــاريـــة هــــي الــتــي 
تــســتــثــمــر فـــي أســـــواق غير 

ــة  ــدمــ ــ ــق ــ ــت ــ م

مــثــال أو أســــواق رأس مــالــهــا أقـــل مــن الــمــعــتــاد أو 
جزءا  البحرين  وتعتبر  معينة،  أسهم  في  تستثمر 
من استثمارات هذه الصناديق والحقائب.وأضاف 
أنه خالل موسم الصيف نشهد مستويات تداوالت 
المتقدمة، وهذا  األسهم  لبعض  البحرين  بورصة 
والــشــركــات  الــمــؤســســات  هــذه  ــى  إل النظر  يلفت 
البورصة  فــي  إمــكــانــيــات  هــنــاك  بــأن  العالمية 
والتي سيستثمرون فيها، وهذا بسبب النتائج 
ــمــمــتــازة لــلــشــركــات والــبــنــوك  الــمــالــيــة ال
المدرجة في البورصة خالل العام 
من  األول  ــنــصــف  وال ــمــاضــي  ال

العام الجاري 2022.
الــتــوقــعــات  أن  ــى  ــ إل ولـــفـــت 
المالية  النتائج  تكون  بأن 
ــوك  ــ ــن ــ ــب ــ ــات وال ــركــ ــشــ ــ ــل ــ ل
البورصة  في  المدرجة 
الثاني  النصف  خــالل 
مـــــمـــــتـــــازة،   2022
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــإن 

األســهــم  لــشــراء  يتجهون  األجــانــب  المستثمرين 
المدرجة في بورصة البحرين وكذلك األمر بالنسبة 
لشراء  يتجهون  الــذيــن  البحرينيين  غير  لــأفــراد 
األسهم، مما يؤدي لحدوث حركة أفضل في السوق 
المعتاد  عــن  السيولة  حجم  زيـــادة  فــي  ويــســاهــم 

بسبب زيادة حركة تداول األسهم.
الموقرة  الحكومة  إعــالن  انعكاس  مؤشرات  وعن 
ــود فــائــض فــي الــمــيــزانــيــة العامة  مــؤخــًرا عــن وجـ
والــســوق،  االقتصاد  على  ســنــوات،  منذ  مــرة  ألول 
العام  هذا  البترول  أسعار  ارتفاع  أن  معين  أوضح 
ألمنيوم  شركة  دخــل  ارتــفــاع  وكــذلــك  جيد  بشكل 
للمملكة،  الثاني  الدخل  تعتبر  والتي  )ألبا(  البحرين 
هذه  وجميع  كبير،  بشكل  أرباحا  البنوك  وتحقيق 
المداخيل  بين  تـــوازن  حــدوث  إلــى  أدت  العوامل 
ومصاريف الدولة وزادت النسبة مما يدل على أن 
قامت  التي  والميزانية  االقتصادي  التحرر   عملية 
بها  تقوم  التي  الكبيرة  االقتصادية  والخطة  بها 
الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، وهذا دليل الوصول 

إلى تحقيق التوازن بين المداخيل والمصاريف.

ضرورة وجود صانع سوق واحد لجميع المؤسسات المدرجة في بورصة البحرين
توقعات بزيادة سيولة البورصة بالنصف الثاني 2022... معين:

كشــفت رئيــس مركــز الدراســات التأمينيــة بمعهد البحرين للدراســات المصرفية والمالية، منال مشــكور، أن برنامــج الخبراء االكتواريين يهدف على المــدى طويل األجل إلعداد 
مملكة البحرين كوادر بحرينية مؤهلة في مجال العلوم االكتوارية وتوريد هؤالء الخبراء إلى المنطقة في فترة 7 إلى 10 أعوام.

وأوضحت مشـــكور فـــي برنامـــج صحيفـــة “البالد” 
األســـبوعي “البحرين في أرقام” الذي يبث كل يوم 
أحـــد من قاعـــة التداول فـــي بورصـــة البحرين، أنه 
مـــن المتوقـــع أن يتـــم خلـــق 29 وظيفة علـــى األقل 
لكون التوظيـــف األولي للمحلليـــن االكتواريين من 
خريجـــي العلـــوم اإلكتواريـــة أو غيـــر العلـــوم ممـــن 
أتمـــوا 3 امتحانات لحد يونيـــو 2023 ، اذ يجب أن 
يكون في كل شـــركة تأمين على األقل لديها محلل 

اكتواري أو خريج علوم اكتواري.
صحيفـــة  برنامـــج  مـــن  األولـــى  الفقـــرة  وركـــزت 
علـــى  أرقـــام”  فـــي  “البحريـــن  األســـبوعي  “البـــالد” 
مـــع  بالشـــراكة  “تمكيـــن”  العمـــل  مبـــادرة صنـــدوق 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي ومعهـــد االكتوارييـــن 
فـــي لندن، ومعهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفية 
والماليـــة مبادرة إلعـــداد وتوظيف عدد من الكوادر 
البحرينية في مجال العلوم االكتوارية للعمل ضمن 
شـــركات التأمين بالمنطقة. وتعـــد هذه المبادرة من 
الخطوات المهمة إلعداد كوادر بحرينية مؤهلة في 
تخصصات أساســـية لقطاع التأمين، حيث تتوافق 
هـــذه المبـــادرة مـــع الجهـــود المبذولـــة؛ لخلق فرص 
عمل للمواطنين في السوق المحلية تنفيًذا لما جاء 
فـــي خطـــة التعافي االقتصادي لأعـــوام 2022 إلى 

.2026
وعن هـــذه المبـــادرة وأهدافها، أوضحت 

مـــن جهـــة  أكثـــر  هنالـــك  أن  مشـــكور 
تضافرت فيهـــا الجهود لخلق موارد 
بشـــرية مؤهلـــة في تخصـــص نادر 
االكتواريـــة،  العلـــوم  وهـــي  جـــًدا 
والفكـــرة أنـــه حتـــى وقـــت قريب 
لـــم تكـــن هنـــاك فـــرص وظيفية 

العلـــوم  لخريجـــي  واضحـــة 
بعـــد  ولكـــن  االكتواريـــة، 

عـــرض أو اإلعالن أو 
برنامـــج  إطـــالق 

ء  ا لخبـــر ا
االكتواريين 

المدعوم 
مـــن 

قبـــل 

للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  ســـيقوم  “تمكيـــن” 
المصرفيـــة والماليـــة )BIBF( بتنفيـــذه بالتعاون مع 
معهـــد  الخبراء االكتواريين في لندن، وهذا لتغطية 
الشـــق المتعلق بخلق منصة تساعد خريجي العلوم 
االكتواريـــة باالنتقال من الشـــهادة األكاديمية التي 
تعـــد ممتـــازة والحصول على إعفـــاءات، إال أنه في 
نهايـــة المطـــاف الهـــدف األساســـي هـــو أن يصبـــح 
الخريـــج خبير اكتواري، ولديه القدرة على مراجعة 
البيانـــات الماليـــة واالحتياطات االكتوارية لشـــركة 

التأمين والتصديق والموافقة عليها.
ولفتت إلى أنه ليتمكن الخريج من أن يصبح خبير 
اكتواري يجب أن يكون لديه زمالة عليا من جمعية 
اكتوارية معتمـــدة، وفي البحرين فقد تعاون معهد 
البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة مع معهد 

الخبراء االكتواريين في لندن في هذا الشأن.
وأشـــارت إلـــى أن برنامـــج “تمكيـــن” الـــذي ســـيقوم 
البحريـــن  فـــي  مـــرة  خلـــق ألول  بتنفيـــذه  المعهـــد 
جميـــع  وضـــع  علـــى  تحـــرص  منصـــة  والمنطقـــة 
إلـــى  الوصـــول  مـــن  الخريـــج  ليتمكـــن  المتطلبـــات 
مرحلـــة الخبيـــر االكتواري المعتمـــد، وحصوله على 
عضوية بمعهـــد االكتواريين والتســـجيل ألول مرة 
فـــي المنطقة لتقديـــم االمتحانات وحضور حصص 
لإلعـــداد لتقديم االمتحانات حتى يصبح 

خبير اكتواري معتمد.
وأكـــدت أن هذه الخطـــوة ممتازة 
إال أنها ستصبح ناقصة في حال 
عـــدم وجـــود فـــرص للتوظيف، 
مصـــرف  تمريـــر  إلـــى  الفتـــة 
البحريـــن المركـــزي فـــي شـــهر 
يونيو الماضي قانون يطلب 
من جميع شركات التأمين 
فـــي البحرين القيام 
محلل  بتعييـــن 
ي  ر ا كتـــو ا
ن  يكـــو

خريـــج علـــوم اكتواريـــة بدايـــة، أو اجتـــاز عددا من 
االمتحانـــات وأعطـــى شـــركات التأمين إلـــى يونيو 
2029 ليصبـــح هذا الخريـــج خبيرا اكتواري معتمدا 
ولديـــه شـــهادة الزمالـــة العليـــا في جمعيـــة أو معهد 

اكتواري معتمد.

المعيار المحاسبي

الخبـــراء  فـــي  شـــديد  نقـــص  وجـــود  وبخصـــوص 
االكتواريين في الســـوق المحلية واالعتمادات على 
الكفـــاءات األجنبية، هل تعتبر هـــذه خطوة لبحرنة 
الوظائـــف في القطاع وأهمية وجود خبير اكتواري 
بالشـــركة، أوضحـــت مشـــكور أن الشـــركات حالًيـــا 
ليســـت معتمدة فقط على الخبـــرات األجنبية، فهي 
حالًيـــا معتمدة علـــى الخبرات األجنبيـــة عن طريق 
االســـتعانة بمصـــادر خارجية، إذ إن هنالك شـــركات 
اكتواريـــة معتمـــدة مقرهـــا فـــي دبي ولبنـــان ودول 
عربيـــة وأجنبيـــة لتفـــي شـــركة التأميـــن بمتطلبات 
هـــذه  وإســـناد  االكتواريـــة  احتياطياتهـــا  مراجعـــة 
المهمـــة إلـــى شـــركة، وكانـــت هنالـــك خطـــوة مهمة 
ومحمـــودة من مصرف البحريـــن المركزي أن بإلزام  
شـــركة التأمين تأســـيس  وحـــدة اكتواريـــة داخلية 
يكـــون فيهـــا موظـــف بـــدوام كلـــي، مشـــيرة إلى أن 
الهـــدف من وجود خبير اكتواري معتمد على المدى 
القصيـــر هـــو أن قطـــاع التأميـــن مقبـــل فـــي ينايـــر 
2023 علـــى اعتماد المعيار المحاســـبي الدولي رقم 
17 المتخصـــص بعقـــود التأميـــن، وهـــذا المعيار هو 
معيار محاســـبي، ولكن جزءا كبيرا منه يعتمد على 
تقييمات وعمل الخبراء االكتواريين، مؤكدة أهمية 
وجـــود اليـــوم خبير اكتـــواري بدوام كلي لمســـاعدة 
الشركات على االلتزام بمتطلبات المعيار المحاسبي 

الدولي رقم 17 .
وأشـــارت إلـــى أن الهـــدف مـــن الخبيـــر االكتـــواري 
فـــي  يكـــون  أن  المتوســـط  المـــدى  علـــى  المعتمـــد 
البحريـــن ألول مـــرة خبـــراء اكتوارييـــن بحرينيـــي 
الجنســـية، الفتة إلى عدم وجـــود خبراء اكتواريين 
بحرينييـــن لديهم الزمالة العليـــا حتى اآلن، مضيفة 
أن الهـــدف علـــى المدى المتوســـط هو خلـــق خبراء 
اكتوارييـــن بحرينييـــن معتمديـــن يســـاعدون فـــي 
وإدارة  التســـعير  وعمليـــات  االحتياطيـــات  وضـــع 

المخاطر وكفاية رأس المال.
وأكـــدت أن هؤالء الخبـــراء االكتواريين المعتمدين 
يعتبـــرون نادريـــن وهـــم خبـــراء فـــي الرياضيـــات 
واإلحصـــاء ولديهـــم معلومـــات تتعلـــق بالمحاســـبة 

فـــي  موجوديـــن  هـــؤالء  كان  وكلمـــا  واالســـتثمار، 
شركات التأمين كلما تأكدنا من أن شركات  التأمين 
تمـــارس  عملياتهـــا بطريقـــة فنية محكمـــة وهذا هو 

الهدف المتوسط.

توقيع تفاهمات

وذكـــرت مشـــكور أن المعهـــد ســـيعمل كمنصة تقوم 
بالتنســـيق بيـــن جميـــع األطـــراف، أوال فـــإن المعهد 
ســـيقوم في الشـــهر القادم )أكتوبـــر( بتوقيع مذكرة 
تفاهـــم مـــع معهـــد االكتواريين فـــي لنـــدن، والمعهد 
لديـــه تواصل مســـتمر مـــع جامعة البحريـــن، كما أن 
الجامعـــة لديها بكالوريوس فـــي العلوم االكتوارية، 
وســـتتخرج أول دفعـــة فـــي يونيـــو 2023، وهنالك 
دفعتان أخرييان تدرســـان نفس التخصص، مؤكدة 
ضرورة وجود تنسيق بين المعهد وجامعة البحرين، 
الشـــهادة  طريـــق  عـــن  الجامعـــة  مخرجـــات  إن  إذ 
المســـيرة  المعهـــد  مواصلـــة  وكيفيـــة  األكاديميـــة 
للحصـــول علـــى الشـــهادة االحترافية، مشـــيرة إلى 
وجـــود تعـــاون مع صنـــدوق العمل )تمكيـــن( لتقديم 
الدعم المالي وتصميم البرنامج؛ من أجل خلق بيئة 
تســـاعد المحل اإلكتواري الستكمال الرحلة، مؤكدة 
أن التحدي األكبر هو خلق بيئة عمل تتضمن الدعم 
فـــي إنجاز االمتحانـــات وإتمامها، واألمـــر اآلخر أن 

يقوم الخريج بعمل يتعلق بالعلوم االكتوارية.
وأشـــارت إلـــى أن الحصول على شـــهادة في العلوم 
بالعلـــوم  متعلـــق  عملـــي  تطبيـــق  دون  االكتواريـــة 
هـــو  المعهـــد  ودور  كافًيـــا،  يكـــون  لـــن  االكتواريـــة 
تســـجيل هـــؤالء الخريجيـــن فـــي معهد الدراســـات 
تقديـــم  عبـــر  لالمتحانـــات وإعدادهـــم  االكتواريـــة 
دروس أو حصـــص متخصصة لإلعـــداد المتحانات 
العلوم االكتواريـــة، مؤكدة أن الهدف لخلق المنصة 

علـــى المـــدى طويل األجل خـــالل 7 إلـــى 10 أعوام 
هـــو إعـــداد خبـــراء اكتوارييـــن معتمديـــن للبحرين 

والمنطقة.

29 وظيفة

وأشـــارت مشـــكور إلى أن المرحلة األولى تستهدف 
تعييـــن 30 خبيـــرا اكتواريـــا معتمدا، والـــذي يتوقع 
أن تتجـــاوز المجموعـــة االمتحانات في المتوســـط 
خـــالل 7 أعـــوام، داعية لعدم التخـــوف أو القلق من 
طـــول هـــذه الفترة، إذ إنه منـــذ البداية يتم توظيف 
الشـــخص فـــي وظيفـــة متخصصـــة وهنالـــك دعـــم 
يتعلـــق باإلجـــازة الدراســـية، كما أن هنالـــك زيادات 
ســـنوية مضمونة بعد اجتيـــاز االمتحانات، مضيفة 
أن الرحلـــة صعبـــة إال أن جميـــع األدوات الممكنـــة 

والمعقولة وضعت لترافق الشخصية.
االكتوارييـــن  للمحلليـــن  الوظيفيـــة  الفـــرص  وعـــن 
فـــي قطـــاع التأميـــن، أوضحت مشـــكور أنـــه نظرًيا 
هنالـــك 29 وظيفـــة علـــى األقـــل لكـــون التوظيـــف 
األولـــي للمحلليـــن االكتواريين مـــن خريجي العلوم 
االكتواريـــة أو غير العلـــوم أتمـــوا 3 امتحانات لحد 
يونيـــو 2023، إذ يجـــب أن يكـــون لـــدى كل شـــركة 
تأميـــن على األقـــل محلل اكتـــواري أو خريج علوم 

اكتواري.
ووجهت مشـــكور نصيحة لشـــركات التأمين والتي 
طبـــق البعض منها وهو عدم االلتـــزام بالحد األدنى 
الـــذي حدده مصـــرف البحرين المركـــزي، وتوظيف 
علـــى األقـــل اثنيـــن إلدارة المخاطـــر، والمتوقـــع من 
شـــركات التأميـــن أن يكـــون لديهـــا خبيـــر اكتـــواري 
معتمـــد خالل 6 إلى 7 أعوام.وأشـــارت إلى أن الحد 
األدنـــى أن يكـــون هنالك 29 وظيفـــة خبير اكتواري 

معتمد.

إعداد كوادر بحرينية مؤهلة في العلوم االكتوارية وتوريدهم إلى المنطقة
خالل فترة 7 إلى 10 أعوام .. رئيس مركز الدراسات التأمينية بمعهد “الدراسات المصرفية”:

الزميل علي الفردان محاورًا منال مشكور
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^ خالل شهر من العمل الدؤوب والمتابعة من أجل استكمال الملحق 
الخاص لمشــروع “قائمة البالد ألقوى 50 شــركة بحرينية” والمعني بنســبة 
رواتب البحرينيين وعددهم في الشــركات المشــاركة في التقرير الذي تم 
إطالقــه رســميًا فــي 3 يوليــو الماضي، تدشــن اليــوم صحيفة البــالد ملحق 

البحرنة والذي يهدف إلى إبراز دور المؤسسات الوطنية الرائدة في تبني 
الكفــاءات الوطنيــة لدعــم النمــو االقتصــادي وترســيخ خطــوات ازدهــاره 
بصورة مستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على أكثر القطاعات استقطابًا 

للعمالة المحلية بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين. 

كما يأتي هذا الملحق بناًء على اقتراح وتوجيه من وزير الصناعة والتجارة 
زايــد الزيانــي علــى هامــش رعايتــه الكريمــة لحفــل تدشــين “قائمــة البــالد 
ألقــوى 50 شــركة بحرينيــة للعــام 2022”. وحرصت “البالد” مــن خالل هذه 
المبادرة النوعية على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة ببحرنة 

الوظائــف ضمن أقوى 50 شــركة بحرينيــة للعام 2022، معربة عن تقديرها 
للمتعاونيــن فــي نشــر اإلحصائيــات، فيمــا اعتــذرت عدد من الشــركات عن 
توفيرها نظرًا لسريتها عند البعض، وتأخر استالمها من البعض اآلخر في 

الوقت المحدد. 

” تطلق ملحق “البحرنة” التكميلــي لــــــــــ“قائمـة أقوى 50 شركة بحرينية” للعام 2022 “
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نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

ـــــــ
ـــــــ

% 82.3

105
% 79

% 82.9

73
% 80.1

% 77

29
% 45
% 58

329
 % 85
% 93

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

22
% 100
% 100

121
% 93.83

% 95

33
% 84
% 62

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
متوسط رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

86
% 1.3
% 60

% 30
% 25
% 30

% 84
% 86
% 81

% 25
3000 - 300 دينار

% 25

108
 % 31.1 

% 35

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
متوسط رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

73
% 80
% 76

46
% 96.0

% 96

96
475 دينار

% 43

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

53
% 35
% 23

97
% 100
% 100

ـــــــ
ـــــــ

% 64.1

ـــــــ
ـــــــ

% 73

234
ـــــــ

% 91

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

69
% 43.724

% 29.8

ـــــــ
ـــــــ

% 85

80
% 40
% 23

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

71
ـــــــ

% 81

536 - % 92
% 84
% 88

276
ـــــــ

% 98

556
% 80.7
% 97.6

ـــــــ
ـــــــ

% 40

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

19
% 72
% 57

24
ـــــــ

% 86

10
% 90
% 90

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

عدد البحرينيين:
نسبة رواتب البحرينيين:
نسبة البحرنة:

58
45.1%
% 33.7

ـــــــ
ـــــــ

% 83.3

ـــــــ
ـــــــ

% 75.8

ـــــــ
ـــــــ

% 95

ـــــــ
ـــــــ

% 95
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شهد اليورو مؤخًرا انخفاضا حاًدا، إذ بلغ 0,99 دوالرا ليسجل أدنى مستوى له خالل الـ 20 عاما الماضية، حيث ألقت المخاوف بشأن التضخم واالقتصاد 
األوروبــي والعالمــي بثقلهــا علــى العملــة األوروبيــة، والبــد أن تكون هنــاك تداعيات وانعكاســات ناتجة عــن انهيار اليــورو مقابل الدوالر إلى هذا المســتوى 

التاريخي، وسيكون هذا التأثير داخلي على الدول األوروبية وخارجي على بلدان العالم المرتبطة اقتصاديا مع أوروبا.

وفـــي هـــذا الــســيــاق تــواصــلــت “الــبــاد “مـــع رئيس 
عدنان   ، البحرين  مصارف  جمعية  إدارة  مجلس 
يوسف، الذي أكد بأن انخفاض اليورو سيكون له 
تأثير إيجابي على البحرين؛ ألن مداخيل وإيرادات 
البحرين مرتبطة بالدوالر األميركي وليس اليورو، 
وفي نفس الوقت استيراد البضائع يكون باليورو 
المصروفات  باإليجاب على خفض  مما سينعكس 

وزيادة اإليرادات.
ــار يــوســف إلـــى مــا ذكـــره فــي مــؤتــمــر اتــحــاد  وأشــ
ــــذي عــقــده صــنــدوق النقد  الــمــصــارف الــعــربــيــة وال
ــا واجــهــت ركــودا  ــ الــدولــي عــام 2019 “بـــأن أوروب
جائحة  تداعيات  بسبب  ولكن   ،2020-2021 في 
لــهــذا الــمــوضــوع”.  ــا لــم يـــوِل أحــد اهتماما  كــورون
والقادم  اليورو..  تحرق  الحرب  “إن  يوسف  وقال 
أسوأ”، موضًحا بأن “انهيار اليورو سيستمر لعامين 
مقبلين وستواجه أوروبا مشاكل اقتصادية كبيرة 
قوة  زيــادة  مع  عامين خصوصا  ستمتد ألكثر من 
الياباني  الين  سعر  وانخفاض  األميركي  الـــدوالر 
ــذي  ــار إلـــى الــتــصــريــح ال فــي نــفــس الـــوقـــت”، وأشــ
ارتفاع  بسبب  بأنه  األول  أمس  بريطانيا  أصدرته 

سعر الطاقة، 60 % من المصانع البريطانية سوف 
تغلق جراء ارتفاع كلفة اإلنتاج.  وأوضح أن البلد 
الوحيد الذي كان يشهد انتعاشا اقتصاديا مؤخًرا 
أيــًضــا في  “لكنها اآلن دخــلــت  قــائــًا  الــمــانــيــا،  هــي 

موضوع الركود االقتصادي” .
وفي تحليله عن المدة التي تحتاجها أوروبا 

االقتصاد  “إذا شهد  قال يوسف  للنهوض، 
الباد  وانتعاشا سيجر  األميركي تحسنا 
لن  وهــذا  مماثل،  تحسن  إلى  األوروبية 

يحدث قبل عامين من اآلن”. 
ــال رئــيــس  وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، قــ
المعتمدين  الماليين  المحللين  جمعية 
إلى  نظرنا  “إذا  الموالني  علي   ،)CFA  (

الصورة العامة من ناحية اقتصادية، نرى 
أن منطقة أوروبا أشد تأثرا بالوضع 

الموجود  الجيوسياسي 
أثر  والـــذي  حاليا 

التضخم  على 
ناحية  ومـــن 
أخــــــــــــــــــــرى 

التوقعات االقتصادية في المنطقة ، وفي المقابل 
في  مــازال  األميركية  المتحدة  الــواليــات  اقتصاد 
وضع أفضل مقارنة باالتحاد األوروبي، وبمشاهدة 

األميركي  االقــتــصــاد  أن  نــرى  العمل  ســوق  ــام  أرقـ
مازال يخلق فرص عمل بشكل صحي على الرغم 
أسعار  رفــع  الــفــيــدرالــي  االحتياطي  مواصلة  مــن 

الفائدة”. 
في  الوضوح  عــدم  لذلك  “نضيف  الموالني  وتابع 
األحوال الجيوسياسية يعطي دفعة للدوالر مقابل 
مستمر”،  تراجع  حال  في  اليورو  ويجعل  اليورو، 
موضحا أن هذه هي العوامل األساسية والمباشرة.
منطقة  بأن  الموالني  أوضــح  البعيد  المدى  وعلى 
هيكلية  كبيرة  تحديات  تقابل  الــيــورو 
وحلول،  تقييم  إعـــادة  إلــى  تحتاج 
كـــل هـــذه الــعــوامــل تــجــعــل الــيــوم 

الدوالر مقابل اليورو أقوى” .
وعـــن تــوقــعــاتــه الســتــمــرار هــذا 
التدني لليورو ، أشار رئيس 
جمعية المحللين الماليين 
أن  ــى  إل المعتمدين 
ــع مــرهــون  الـــوضـ
بــــتــــطــــورات 
األحـــــــوال 

التي  االقتصادية  الحركة  وكذلك  الجيوسياسية، 
تحدد سعر اليورو وتوقعاته في الفترة المقبلة.

اضطراب  إن  اكــدوا  قد  اقتصاديون  وكــان خبراء 
صناعة الطاقة والحرب في أوكرانيا ألقيا بثقلهما 
ألمانيا  سجلت  حيث  واقتصادها،  المنطقة  على 
كما   ،1991 عــام  منذ  لها  شهري  تجاري  عجز  أول 
أن ضغوط ساسل التوريدات أدت إلى إبطاء أكبر 
بشكل  يعتمد  والــذي  الــيــورو،  منطقة  في  اقتصاد 
حــدوث  فــي  يتسبب  وقــد  الـــصـــادرات،  على  كبير 

ركود.
لمنطقة  االقتصادية  التوقعات  قتامة  ازديــاد  ومع 
البنك  أن  من  بالقلق  المستثمرون  يشعر  الــيــورو، 
وقد  للغاية،  متأخًرا  تحرك  قد  األوروبــي  المركزي 
ال يكون لديه متسع من الوقت لرفع أسعار الفائدة 
وهناك  مساره.  تغيير  على  الركود  يجبره  أن  قبل 
قد  الــيــورو  منطقة  اقتصاد  بــأن  متزايدة  تنبؤات 
إمــدادات  استمرت  إذا  الــركــود، خاصة  إلــى  ينزلق 

الطاقة في التعطل.
ومن المتوقع أن يظل االحتياطي الفيدرالي أكثر 
جرأة في رفع أسعار الفائدة، حيث يحاول تهدئة 
النمو االقتصادي وكبح جماح التضخم، مما يجعل 
امتاك األصول المقومة بالدوالر أكثر جاذبية من 
المخاوف  على  اليورو، عاوة  الموجودة في  تلك 

بشأن آفاق منطقة اليورو.

أطلق بنك البحرين والكويت، البنك الرائد 
والمصرفية  المالية  الخدمات  مجال  في 
لألفراد والمؤسسات في البحرين، النسخة 
المتدربين  تطوير  بــرنــامــج  مــن  التاسعة 
اإلداريين، مع التركيز بشكل خاص وللمرة 
المالية  التكنولوجيا  مجال  على  الثانية 
إستراتيجية  مــع  يتماشى  وبما  “فــنــتــك”، 

البنك ورحلة التحول الرقمي.
وجرى توظيف 14 من الكوادر البحرينية 
دائم  بشكل  للعمل  البرنامج  لهذا  الشابة 
فـــي الـــبـــنـــك، حــيــث تـــم اخـــتـــيـــارهـــم من 
بــيــن مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــمــتــقــدمــيــن 
ــي عـــلـــوم الــكــمــبــيــوتــر  والــمــتــخــصــصــيــن فـ
تكنولوجيا  أو  الــبــرمــجــيــات  هــنــدســة  أو 
المعلومات. حيث خضع جميع المتقدمين 
واالختبارات  الرئيسية  االختيار  لمعايير 

والمقابات مع اإلدارة التنفيذية.
ــامــج رحــلــة  ــرن ــب يــبــدأ الــمــشــاركــون فـــي ال
يد  وعلى  يــوم   100 لمدة  مكثف  تــدريــب 
تزويدهم  يتم  حيث  وأخصائيين،  خبراء 
اإلداريــة  العلوم  إليه  توصلت  ما  بأحدث 
والمصرفية،  المالية  الصناعة  وتــطــورات 
لمختلف  وإتقانهم  استيعابهم  والتأكد من 

المفردات التدريبية التي يضّمها البرنامج 
في هذه المرحلة.

ــبــحــريــن والـــكـــويـــت في  ويــتــولــى بــنــك ال
ــبــرنــامــج تــوزيــع  الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن ال
لديه،  األقسام  العديد من  المتدربين على 
الرقمي،  بالتحول  الصلة  ذات  وبــاألخــص 
الصلة  ذات  الــمــشــروعــات  فــي  ودمــجــهــم 
بإستراتيجية البنك. وبهذه المناسبة، أقام 
في  غــداء  مأدبة  والكويت  البحرين  بنك 
األعــضــاء  شــرف  على  سبتمبر  مــن  األول 
الجدد في البرنامج، وقد تم الترحيب بهم 
التنفيذي  الرئيس  قبل  من  خــاص  بشكل 
سيف  الــرحــمــن  عبد  الــدكــتــور  للمجموعة 
وأعضاء اإلدارة التنفيذية الذين تمنوا لهم 

النجاح في رحلتهم التطويرية القادمة.
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة،  ــ وقـ
عــبــدالــرحــمــن عــلــي ســيــف، فـــي تــصــريــح 
المتدربين  برنامج  إن  المناسبة  بهذه  لــه 
اإلداريين الذي استحدث في العام 2003 
في  والمضيئة  ــبــارزة  ال العامة  لــه  كــانــت 
البنك بشكل خاص والقطاع  تاريخ تطور 
الــمــصــرفــي بشكل عـــام، وبــمــا يــؤكــد مــرة 
أخــــرى مــكــانــة بــنــك الــبــحــريــن والــكــويــت 

القطاع  أثــرت  رائـــدة  مصرفية  كمؤسسة 
بالكفاءات  البحرين  مملكة  في  المصرفي 
وتدريبها  تأهيلها  عبر  المتميزة  الوطنية 
من خال برامج متخصصة داخل وخارج 

المملكة البحرين.
البحرين والكويت  وأضاف سيف أن بنك 
ببرامج  الــبــرنــامــج  حــرص على ربــط هــذا 
اإلســتــراتــيــجــيــة وخـــاصـــة إســتــراتــيــجــيــة 
التحول الرقمي. مؤكدًا أن البنك تبنى هذه 
والخريجات  الخريجين  مــن  المجموعة 
ــورة مــكــثــفــة ومـــحـــددة  ــصــ ــ ــهــم ب ــتــأهــيــل ل
للمساهمة بصورة فاعلة في عملية تطوير 

وتحديث البرامج واألنظمة في البنك.
الرئيس  بورشيد،  حسان  قــال  جانبه،  من 
ــوارد الــبــشــريــة  ــمـ الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة الـ
والـــشـــؤون اإلداريــــــة فـــي بــنــك الــبــحــريــن 
والكويت إن إعداد مجموعة من المواهب 
في  للنجاح  الازمة  بالمهارات  البحرينية 
أساسيًا  عنصرًا  يمثل  الرقمي  االقتصاد 
وترسيخ  لتسريع  البنك  إستراتيجية  في 

عملية التحول واالبتكار الرقمي.
الكوادر  وأضاف أن اهتمام عدد كبير من 
تطوير  برنامج  في  بالمشاركة  البحرينية 

جاذبية  على  يبرهن  اإلداريين  المتدربين 
والكويت  البحرين  بنك  فــي  العمل  بيئة 
الوطنية،  الــمــواهــب  لتطلعات  وتلبيتها 
وقدرته  البرنامج  محتوى  أن  إلى  مشيرًا 
ــمــشــاركــيــن بــالــمــعــلــومــات  ــد ال ــزويـ عــلــى تـ
والمهارات الازمة في مجال التكنولوجيا 
الــمــالــيــة تــحــديــدًا جعلت مــنــه عــلــى مــدار 
الـــســـنـــوات الــســابــقــة قـــنـــاة فــاعــلــة لــعــبــور 
أسرة  إلــى  المتميزة  البحرينية  المواهب 

عمل بنك البحرين والكويت.
البرنامج  مــن  األولـــى  المرحلة  وتتضمن 
والــتــي بـــدأت فــي 28 أغــســطــس، تدريب 
التكنولوجيا  أساسيات  على  المشاركين 
تتناول  متقدمة  مــرحــلــة  تليها  الــمــالــيــة، 
كما  الناشئة،  للتقنيات  العملي  التطبيق 
متعلقة  مـــوضـــوعـــات  ــامــج  ــرن ــب ال يــغــطــي 
وسلسلة  الــمــالــيــة،  التكنولوجيا  بــحــلــول 
الرقمي،  والــتــحــول  تشين”،  “بــلــوك  الكتل 
االصطناعي،  والذكاء  السيبراني،  واألمــن 
المهارات  على  قائمة  دورات  إلــى  إضافة 
ــي تــكــنــولــوجــيــا  والـــشـــهـــادات الــمــهــنــيــة فـ

المعلومات وإدارة المشروعات.

تأثير إيجابي النخفاض اليورو التاريخي على االقتصاد البحريني

“البحرين والكويت” يتبنى 14 بحرينيا للمشاركة ببرنامج تطوير اإلداريين

مسجال أدنى مستوى مقابل الدوالر منذ 20 عاما... مصرفيون لـ “^”: 

في مجال التكنولوجيا المالية دعما للريادة الرقمية

حققت خدمة “فوري بلس” التي تقدمها 
البنوك  بــالــتــعــاون مــع  “بــنــفــت”  شــركــة 
للعمليات  المحلية رقمًا قياسيًا جديدًا 
خدمة  البحرين  تعتبر  حيث  الشهرية، 
البنية  من  الفورية  المالية  التحويات 
المصرفية  للخدمات  التحتية  المالية 
بــعــد النجاح  الــمــمــلــكــة، خــصــوصــًا  فــي 
الخدمة  حققته  الــذي  واإلقــبــال  الباهر 

طوال األعوام الماضية.
ــيــانــات مــصــرف الــبــحــريــن  ــارت ب ــ وأشــ
التحويل  عــمــلــيــات  أن  إلـــى  الــمــركــزي 
 21.18 لــنــحــو  ــلــس” ارتـــفـــع  ب لــــ”فـــوري 
ــيــو الــمــاضــي  مــلــيــون عــمــلــيــة فـــي يــول
في  عملية  مــلــيــون   20.5 مــع  مــقــارنــة 
عملية  مليون  و12.6  السابق،  الشهر 

في يوليو 2021.
طريق  عــن  التحويات  قيمة  وبلغت 
دينار  مليون   528 نحو  بلس”،  “فــوري 
العام  بداية  ومنذ  الماضي،  يوليو  في 
بلغ حجم اإلنفاق على الخدمة واسعة 
إلكترونيًا،  المدفوعات  لسداد  االنتشار 

نحو 3.5 مليار دينار.
ــوري”  ــ ــ ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــخـــدمـــة “ف ــ أمـ
األكبر  المالية  للمبالغ  والمستخدمة 
ولتحويل الرواتب الشهرية للموظفين 
فقد  الكبيرة،  التحويات  من  وغيرها 
سجلت 988 مليون عملية بقيمة 1.35 
مليار دينار خال شهر يوليو الماضي، 
 888 ــيــر”  “فــوات خــدمــة  سجلت  بينما 
مليون   76 بقيمة  دفــع  عملية  مليون 

دينار وذلك في الشهر نفسه.

تجاه  مهمتها  من  كجزء  الخيرية،  لألعمال  المؤيد  وعائشة  يوسف  لجنة  دشنت 
شركة  من  تقديرا  وذلك  موظفيها  ألبناء  مدرسية  حقائب  لتوزيع  حملة  المجتمع، 

يوسف خليل المؤيد وأوالده لجهود الموظفين وتفانيهم.
وبهذه المناسبة، قامت رئيس لجنة يوسف وعائشة المؤيد لألعمال الخيرية وعضو 
مجلس إدارة شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده سلوى المؤيد،، بتسليم الحقائب 
المدرسية ألبناء الموظفين وعلقت قائلة “نهنئ الطاب ببدء العام الدراسي الجديد 
العلمي  التحصيل  أعلى مستويات  يبذلوا قصارى جهدهم في تحقيق  أن  ونتمنى 

والنجاح والتفوق، من أجل رفعة وازدهار مملكة البحرين”.

بحسب  المرتجعة  الشيكات  وعـــدد  قيمة  انخفضت 
بيانات نظام البحرين لمقاصة الشيكات اإللكتروني، في 
المرتجعة  الشيكات  تشكل  حيث  الماضي،  يوليو  شهر 
التجاري  القطاع  استقرار  على  مؤشرًا  مالية  ألسباب 
انتشارًا  األكثر  الوسيلة  الشيكات  تعد  إذ  المملكة،  في 
واألفــراد.  الشركات  بين  المؤجلة  المدفوعات  لتسوية 

 15 نحو  يوليو  في  المرتجعة  الشيكات  قيمة  وبلغت 
دينار  مليون  و27  و29   28 مــع  مقارنة  ديــنــار  مليون 
التوالي. وتمثل قيمة  السابقة على  الثاثة  في األشهر 
الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات الصادرة نحو 
2.7 %، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة نحو 4265 
شيكًا في يوليو مقارنة مع 3947 شيكًا في الشهر الذي 
األول  لقسمين  المرتجعة  الشيكات  وتنقسم  سبقه. 
الشيكات المرتجعة ألسباب تقنية، والثاني وهو األهم، 

الشيكات المرتجعة ألسباب مالية ومن بينها الشيكات 
التي ال تتوافر على رصيد لتغطيتها، حيث إن القانون 
رصيد.  بــدون  شيكات  إصـــدار  تجاه  حــازم  البحريني 
يوليو  في  مالية  ألسباب  المرتجعة  الشيكات  وبلغت 
وانخفض  دينار.  مليون   9.1 بقيمة  شيكًا   3492 نحو 
البحرين في شهر  الصادرة في  الشيكات  إجمالي عدد 
يوليو الماضي على أساس شهري، لتبلغ نحو 156 ألف 

شيك مصرفي بقيمة 584 مليون دينار.

رقم قياسي لعمليات تحويل “فوري بلس”

“يوسف وعائشة المؤيد” تتبرع بحقائب مدرسية

انخفاض الشيكات المرتجعة في يوليو
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