
المنامة - بنا

صدر عن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة مرســوم رقــم )49( لســنة 2022 بشــأن تحديــد المناطق 
النتخابــات  الفرعيــة  واللجــان  وحدودهــا  االنتخابيــة  والدوائــر 
مجلــس النــواب، جــاء فيــه، أنــه تقســم كل منطقــة انتخابيــة إلى 

دوائر انتخابية على النحو اآلتي:

1 - منطقة العاصمة )10( دوائر.
2 - منطقة المحرق )8( دوائر.

 )12( الشـــمالية  المنطقـــة   -  3
دائرة.

 )10( الجنوبيـــة  المنطقـــة   -  4
دوائر.

 كما  صدر عن ملك البالد المعظم 
أمر ملكي رقم )26( لسنة 2022، 

بشـــأن تحديد ميعـــاد االنتخاب 
مجلـــس  لعضويـــة  والترشـــيح 

النواب، جاء فيه:
المادة األولى

أســـماؤهم  ـــدة  المقيَّ الناخبـــون 
في جـــداول الناخبين بالتطبيق 
ألحـــكام المرســـوم بقانـــون رقم 
)14( لســـنة 2002 بشأن مباشرة 
ْوَن  الحقـــوق السياســـية، َمْدُعـــوُّ
لجـــان  مقـــار  إلـــى  للحضـــور 

االقتـــراع والفرز وذلك النتخاب 
يـــوم  النـــواب  مجلـــس  أعضـــاء 
الســـبت الموافـــق 12/11/2022 
من الســـاعة الثامنـــة صباحًا إلى 
الثامنـــة مســـاًء، وفـــي  الســـاعة 
الحـــاالت التـــي تقتضـــي إعـــادة 
االنتخـــاب تجـــري اإلعـــادة يوم 
الســـبت الموافـــق 19/11/2022 
من الســـاعة الثامنـــة صباحًا إلى 

الساعة الثامنة مساًء.

تحديد 40 دائرة انتخابية في المحافظات األربع... أمر ملكي:

12 نوفمبر موعداً النتخاب مجلس النواب

)03(
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أمر ملكي بتنكيس األعالم 3 أيام بالبحرين

إليزابيث الثانية تترجل بعد أكثر من 9 عقود

المعظـــم  البـــالد  ملـــك  أصـــدر 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة أمره الســـامي 
مملكـــة  فـــي  األعـــالم  بتنكيـــس 
البحرين لمـــدة ثالثة أيام حدادًا 
إليزابيـــث  الملكـــة  وفـــاة  علـــى 

الثانية.
وقـــد توفيـــت الملكـــة إليزابيـــث 
شـــهرة  األكثـــر  الملكـــة  الثانيـــة 
فـــي العالم والتـــي تولت العرش 

ألطول فتـــرة في تاريخ المملكة 
 96 المتحـــدة، عـــن عمـــر يناهـــز 
فـــي  )الخميـــس(  أمـــس  عامـــًا، 
قصرهـــا فـــي بالمـــورال، لتفتـــح 
البـــاب أمـــام مرحلـــة جديدة في 

تاريخ العرش الملكي.
المالكـــة  العائلـــة  وأكـــدت 
البريطانية وفاة الملكة إليزابيث 
بالمـــورال  قصـــر  فـــي  الثانيـــة 
محاطـــة  بإســـكتلندا،  الملكـــي 

بأبنائها وأحفادها.
العلـــم  باكنغهـــام  قصـــر  ونكـــس 
وفـــاة  علـــى  حـــدادًا  البريطانـــي 
الملكـــة، بعـــد أنبـــاء عـــن تدهـــور 
حالتهـــا الصحية بعـــد أن أوصى 
تحـــت  ببقائهـــا  الطبـــي  فريقهـــا 

المراقبة.
إن  بيـــان  فـــي  القصـــر  وقـــال 
“الملكة توفيت بســـالم في قلعة 

)04(و)١٥(بالمورال”.

جهود خيِّرة للدولة الشقيقة في خدمة العمل الخليجي والعربي

الملك المعظم يشيد بمواقف الكويت تجاه البحرين
المنامة-بنا

اســـتقبل ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، أمس في قصر الصخير، 
الصبـــاح،  ناصـــر  أحمـــد  الشـــيخ  الخارجيـــة  وزيـــر 
ووزيـــر الماليـــة ووزيـــر الدولة للشـــؤون االقتصادية 
واالســـتثمار بدولـــة الكويـــت الشـــقيقة عبدالوهـــاب 
الرشـــيد بمناســـبة زيارتهمـــا للمملكة، وأشـــاد جاللته 
بمواقف دولة الكويت المشرفة تجاه شقيقتها مملكة 
البحريـــن، وجهودهـــا ومســـاعيها الخيـــرة في خدمة 

)02(العمل الخليجي والعربي واإلسالمي المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

عقد وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، ووزير المالية واالقتصاد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفـــة، جلســـة مباحثات مع 
وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ أحمـــد 
ناصـــر المحمـــد الصبـــاح، ووزيـــر 
للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر  الماليـــة 
االقتصاديـــة واالســـتثمار بدولـــة 
عبدالوهـــاب  الشـــقيقة  الكويـــت 
محمد الرشيد؛ بمناسبة زيارتهما 

للمملكة.
وأكـــد الجانبان أهمية رفع وتيرة 
التعـــاون االقتصـــادي والتنمـــوي 
وتطويـــر كافة مجـــاالت التعاون 
اللجنـــة  دور  وتفعيـــل  الثنائـــي، 
الوزارية العليا المشـــتركة، ودعم 
مســـارات  لتطويـــر  جهودهـــا 
يحقـــق  بمـــا  المشـــترك  التعـــاون 
للبلديـــن  المتبادلـــة  المصالـــح 

والشعبين الشقيقين.

رفع وتيرة التعاون االقتصادي والتنموي مع الكويت

)05(

20 صفحة - 220 فلسا
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1444 1313 صفر
Sep 2022 99 سبتمبر

Year: 14السنة
No: 5078العدد
FRIالجمعة

جاللة الملك المعظم

المنامة - بنا

صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية الشيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفة قرار رقم )46( لســنة 2022 بشــأن تحديد موعد االنتخاب 

والترشيح لعضوية المجالس البلدية، جاء فيه:

المادة األولى
فـــي  أســـماؤهم  ـــدة  المقيَّ الناخبـــون 
ألحـــكام  وفقـــًا  الناخبيـــن  جـــداول 
المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 

بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس 
ْوَن للحضور إلى مقار  البلدية، َمْدُعـــوُّ
لجان االقتراع والفرز وذلك النتخاب 
أعضاء المجالس البلدية يوم السبت 

الموافـــق 12/ 11/ 2022 مـــن الســـاعة 
الثامنة صباحًا حتى الســـاعة الثامنة 
مســـاًء، وفي الحاالت التـــي تقتضي 
إعـــادة االنتخاب تجـــري اإلعادة يوم 
الســـبت الموافـــق 19/ 11/ 2022 مـــن 
الســـاعة الثامنة صباحًا حتى الساعة 

الثامنة مساًء.

انتخاب البلديين 12 نوفمبر... واإلعادة يوم 19
المنامة - بنا

صـــدر عـــن نائـــب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء ووزيـــر البنيـــة التحتية 
آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
لســـنة   )47( رقـــم  قـــرار  خليفـــة  
المناطـــق  تحديـــد  بشـــأن   2022
والدوائـــر  االنتخابيـــة  البلديـــة 
وعـــدد  وحدودهـــا  االنتخابيـــة 

اللجان الفرعية النتخاب أعضاء 
فيـــه:  جـــاء  البلديـــة،  المجالـــس 
تقسم كل منطقة بلدية انتخابية 
إلـــى عدد من الدوائـــر االنتخابية 

على النحو اآلتي:
1 - منطقـــة محافظة المحرق )8( 

دوائر.

2 - منطقـــة المحافظة الشـــمالية 
)12( دائرة.

3 - منطقـــة المحافظـــة الجنوبية 
)10( دوائر.

وُيعمـــل بهـــذا القـــرار مـــن تاريـــخ 
صـــدوره، وُينشـــر فـــي الجريـــدة 

الرسمية.

30 دائرة النتخاب البلديين في المحرق والشمالية والجنوبية

)04( )04(



قـــام وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
الطالبـــة  إلـــى  بزيـــارة  النعيمـــي، 
طيبة عبدالجبـــار من صف الدمج 
بمدرســـة عالي اإلعداديـــة للبنات؛ 
اســـتجابًة لرغبتهـــا فـــي مقابلتـــه، 
والتـــي أبدتهـــا فـــي مقطـــع فيديو 
تم تصويـــره في المدرســـة، حيث 
تواجـــد الوزيـــر في المدرســـة منذ 
صباح أمس للســـام على الطالبة، 
والتـــي أهدته نماذج مـــن األعمال 

نفذتهـــا، بحضـــور  التـــي  اليدويـــة 
مديرة المدرســـة رباب الموســـوي 
الهيئتيـــن  عضـــوات  مـــن  وعـــدد 
اإلداريـــة والتعليميـــة، وقـــد قـــّدم 
الوزير الشكر للطالبة على إهدائها 
أعمالها الفنية المتميزة، كما أشـــاد 
باالهتمـــام الـــذي توليـــه المدرســـة 
إبـــراز  علـــى  وتشـــجيعها  للطالبـــة 
مواهبها وقدراتها، متمنيًا للجميع 

وزير التربية والتعليم يتلقى نماذج من األعمال اليدوية للطالبة طيبة عبدالجباردوام التوفيق.

محمد بن مبارك يؤكد عمق العالقات الثنائية

أبدت رغبتها في مقابلته بمقطع فيديو

استمرار التنسيق والمشاورات مع الكويت

النعيمي يلتقي طالبة من صف الدمج بـ“إعدادية عالي للبنات”

استقبل الممثل الخاص لجالة الملك 
المعظم ســـمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة، كا مـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الشـــيخ أحمـــد ناصر المحمـــد الصباح 
ووزيـــر الماليـــة وزير الدولة للشـــؤون 
بدولـــة  واالســـتثمار  االقتصاديـــة 
الكويت الشقيقة عبد الوهاب الرشيد، 
وذلك بحضور كل من وزير الخارجية 
عبد اللطيـــف الزياني، ووزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، وســـفير دولة 
الكويـــت لدى مملكة البحرين الشـــيخ 

ثامر جابر األحمد الصباح.

وخال االجتماع، رحب ســـمو الشيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة بزيارة كل 
مـــن وزيـــر الخارجيـــة ووزيـــر المالية 

وزيـــر الدولـــة للشـــؤون االقتصاديـــة 
واالســـتثمار بدولة الكويت الشـــقيقة، 
مشـــيًدا ســـموه بما يربط بين البلدين 

من وشـــائج وعاقات أخوية متميزة 
، مؤكدا ســـموه أهمية ما بين البلدين 
من تشـــاور مستمر وتنســـيق مشترك 
القضايـــا وبمـــا يســـهم  إزاء مختلـــف 
في دعـــم مصالح البلدين وشـــعبيهما 

الشقيقين.
مـــن جانبهمـــا، أعـــرب كل من الشـــيخ 
أحمد ناصر المحمد الصباح والرشـــيد 
عـــن تقديرهمـــا لســـمو الشـــيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة على اســـتقبالهما، 
مؤكديـــن أن زيارتهمـــا بلدهمـــا الثاني 
مملكة البحرين تأتي تأكيدا للعاقات 
األخويـــة التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن 
ظـــل  فـــي  الشـــقيقين  وشـــعبيهما 

توجيهات قيادتهما الحكيمتين.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفـــة، أمس 
الخميـــس، وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
أول ركن الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 

آل خليفة.
وخال اللقاء تم استعراض عاقات 

التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بيـــن 
قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية 
فـــي كل ما مـــن شـــأنه الحفاظ على 
األمن واالستقرار في المملكة تحت 
قيادة ملـــك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.

قام وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي، بتقديم واجب العزاء في 
المرحـــوم المربـــي الفاضل األســـتاذ 
محمـــد المهـــزع، نيابـــًة عـــن جميـــع 
خـــال  وذلـــك  الـــوزارة،  منتســـبي 
زيـــارة قام بها إلـــى ذوي الفقيد في 

مقـــر تقديـــم العزاء، مشـــيدًا بجهود 
أحـــد  كان  الـــذي  الفاضـــل  األســـتاذ 
األســـاتذة الذين خدموا التعليم في 
مملكة البحرين منذ سنوات عديدة، 
المغفـــرة  لـــه  تعالـــى  هللا  وســـائاً 

ولذويه الصبر والسلوان.

استعراض التنسيق بين “القوة” و“الداخلية”

النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة المهزع
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اســـتقبل ملـــك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، أمس في 
قصـــر الصخيـــر، وزيـــر الخارجية الشـــيخ أحمد 
ناصـــر الصبـــاح، ووزيـــر الماليـــة ووزيـــر الدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار بدولة الكويت 
الشـــقيقة عبدالوهاب الرشيد بمناسبة زيارتهما 
للمملكة، حيث نقا إلى جالته تحيات وتقدير 
أخيـــه أميـــر دولـــة الكويـــت الشـــقيقة صاحـــب 
الســـمو الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجابـــر الصباح 
وأخيـــه نائـــب األمير وولي العهد ســـمو الشـــيخ 
مشـــعل األحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس 
نـــواف األحمـــد  الشـــيخ أحمـــد  الـــوزراء ســـمو 
الصبـــاح، وأخلـــص تمنياتهـــم للمملكة وشـــعبها 

بالمزيد التقدم والرخاء.
 وخـــال االســـتقبال، رحـــب صاحـــب الجالـــة 
بوزيـــري الخارجيـــة والماليـــة بدولـــة الكويـــت، 
وأبلغهما بنقل تحياته وأطيب تمنياته لصاحب 
الســـمو أمير دولـــة الكويت وســـمو نائب األمير 
وولـــي العهـــد وســـمو رئيـــس الـــوزراء بموفـــور 
الصحـــة والعافيـــة وللشـــعب الكويتي الشـــقيق 
بالمزيد من الرفعة واالزدهار تحت قيادة ســـمو 

أمير دولة الكويت الحكيمة.
العاقـــات  بأواصـــر  اعتـــزازه  جالتـــه  وأكـــد 
التاريخية األخوية الراسخة بين البلدين والتي 
تـــزداد قوة وتميـــًزا في ظل الحرص المشـــترك 
على تعزيزها وترســـيخ دعائمها تحقيًقا لكل ما 

فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشـــاد جالتـــه بالدور الريادي لصاحب الســـمو 
أمير دولـــة الكويت في دعـــم وتنمية العاقات 
البحرينيـــة الكويتيـــة، وبمواقف دولـــة الكويت 
البحريـــن،  مملكـــة  شـــقيقتها  تجـــاه  المشـــرفة 

وجهودها ومســـاعيها الخيـــرة في خدمة العمل 
الخليجي والعربي واإلسامي المشترك.

مـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر الخارجيـــة الكويتـــي 
عن بالغ شـــكره وتقديره لجالة الملك المعظم، 

مثمًنـــا جهـــود جالتـــه وحرصـــه الدائـــم علـــى 
تطويـــر العاقـــات الثنائيـــة المتميـــزة وتوثيـــق 
عـــرى التعـــاون األخـــوي الوطيـــد بيـــن البلديـــن 

الشقيقين.

المنامة - بنا

العالقات التاريخية مع الكويت تزداد قوًة وتميًزا
جهود خيِّرة للدولة الشقيقة في خدمة العمل الخليجي والعربي... الملك المعظم:

بعـــث ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي 
تهنئة إلى رئيـس جمهورية طاجيكستان إمـام 

علـي رحمان، بمناسبة ذكرى استقال باده.
وأعـــرب جالتـــه وســـموه فـــي البرقيتيـــن عن 
أطيـــب تهانيهما وتمنياتهما له بموفور الصحة 
والســـعادة ولشـــعب جمهوريـــة طاجيكســـتان 

بالمزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعث صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقية تهنئـــة مماثلة 
إلـــى رئيـــس وزراء جمهوريـــة طاجيكســـتان 

قاهر رسول زاده.

بعـــث ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة 
إلـــى رئيـــس جمهوريـــة كوريـــا الديمقراطيـــة 
الشـــعبية الصديقة كيـــم جونغ أون، بمناســـبة 

ذكرى العيد الوطني لباده.
وأعـــرب جالته في البرقية عن أطيب تهانيه 
وتمنياتـــه لفخامته بموفور الصحة والســـعادة 
الديمقراطيـــة  كوريـــا  جمهوريـــة  ولشـــعب 

الشعبية بالمزيد من التقدم واالزدهار.

البحرين تهنئ طاجيكستان

الملك المعظم يهنئ كوريا
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صدر عن عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مرســوم رقــم )49( لســنة 2022 بشــأن تحديــد المناطــق والدوائــر االنتخابيــة 

وحدودها واللجان الفرعية النتخابات مجلس النواب، جاء فيه:

 المادة األولى
   تقســـم مملكـــة البحريـــن إلـــى عـــدد 
مـــن المناطـــق االنتخابية علـــى الوجه 

اآلتي:
1 - منطقة العاصمة.
2 - منطقة المحرق.

3 - المنطقة الشمالية.
4 - المنطقة الجنوبية.

ويتحـــدد نطـــاق كل منطقـــة انتخابية 
بحدود المحافظة التي تقع فيها.

المادة الثانية
تقســـم كل منطقة انتخابية إلى دوائر 

انتخابية على النحو اآلتي:
1 - منطقة العاصمة )10( دوائر.

2 - منطقة المحرق )8( دوائر.
3 - المنطقة الشمالية )12( دائرة.
4 - المنطقة الجنوبية )10( دوائر.

ويتحـــدد نطـــاق كل دائـــرة انتخابيـــة 
على النحو المبين بالجداول المرافقة 

لهذا المرسوم.

المادة الثالثة
لجنـــة  انتخابيـــة  دائـــرة  لـــكل  يكـــون 
االقتـــراع  عمليتـــي  لمباشـــرة  فرعيـــة 
والفـــرز، وعـــدد خمـــس عشـــرة لجنـــة 
عامـــة لالقتـــراع والفرز على مســـتوى 
المملكـــة لمـــن يرغـــب مـــن الناخبيـــن 
المقيـــدة أســـماؤهم في أحـــد جداول 
االنتخـــاب في المملكـــة في التصويت 
أمامهـــا النتخـــاب أي مـــن المرشـــحين 

المقيدين في دائرته.
ويصدر قرار من وزير العدل والشؤون 
اإلســـالمية واألوقاف بتشكيل اللجان 
الســـابقة  الفقـــرة  فـــي  إليهـــا  المشـــار 
وتحديـــد مقارهـــا واإلجـــراءات التـــي 

تتبع لالنتخاب أمامها.
 المادة الرابعة

ُيلغى المرســـوم رقم )71( لسنة 2014 
والدوائـــر  المناطـــق  تحديـــد  بشـــأن 
واللجـــان  وحدودهـــا  االنتخابيـــة 
الفرعيـــة النتخابـــات مجلـــس النواب، 
كما ُيلغـــى كل نص يخالف أحكام هذا 

المرسوم.
المادة الخامسة

على رئيـــس مجلس الوزراء والوزراء 
– ُكلٌّ فيمـــا يخصـــه – تنفيـــذ أحـــكام 
هـــذا المرســـوم، وُيعمل به مـــن تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وُينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

المنامة - بنا

 

 

 

Û :حدود الدوائر االنتخابية لمحافظة العاصمة وفقًا للمجمعات السكنية التي تشملها

مجمعات محافظة العاصمةالدائرة

307، 308، 309، 310، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 323، 344، 346األولى
301، 302، 303، 304، 305، 306، 311، 312، 313، 314، 315، 316، 351، 353، 354، 356، 357الثانية
402، 404، 406، 408، 410، 412، 414، 422، 424، 426، 428، 430، 432، 434، 436، 438، 592الثالثة
324، 325، 326، 327، 333، 335، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 345، 373الرابعة

328، 329، 330، 331، 332، 334، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364الخامسة
365، 366، 367، 368، 369، 405، 407، 411، 413، 419، 421، 423، 425، 701، 705، 707، 713، 711السادسة
709، 721، 729، 733، 816السابعة
380، 381، 382، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 617الثامنة

607، 608، 609، 611، 618، 619، 623، 624، 633، 634التاسعة
625، 626، 644، 743، 745، 815العاشرة

Û :حدود الدوائر االنتخابية للمحافظة الجنوبية وفقًا للمجمعات السكنية التي تشملها

مجمعات المحافظة الجنوبيةالدائرة

718، 720، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 810األولى
809، 812، 813، 814، 840، 841الثانية
922، 933، 934، 935، 937، 941الثالثة
643، 645، 646، 929، 931، 939الرابعة

901، 903، 905، 910، 925، 927الخامسة
913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 921، 923السادسة
746، 748، 902، 904، 906، 908، 912، 920، 924، 926، 928، 930، 932السابعة

الثامنة
 ،950 ،949 ،948 ،946 ،945 ،943 ،942 ،911 ،909 ،907 ،636 ،635 ،616 ،615 ،614 ،613

985 ،983 ،982 ،981 ،959 ،955 ،954 ،953 ،952 ،951

التاسعة
 ،1061 ،1058 ،1057 ،1056 ،1055 ،1054 ،1052 ،1051 ،1048 ،986 ،976 ،947 ،944

1099 ،1070 ،1069 ،1068 ،1067 ،1064 ،1063 ،1062

العاشرة
 ،995 ،989 ،988 ،987 ،973 ،971 ،967 ،966 ،965 ،964 ،963 ،962 ،961 ،960 ،958 ،957 ،956

1113 ،1112 ،1111 ،1110 ،1108 ،1107 ،1106 ،1104 ،1103 ،1102 ،1101 ،999 ،998 ،997

Û :حدود الدوائر االنتخابية للمحافظة الشمالية وفقًا للمجمعات السكنية التي تشملها

مجمعات المحافظة الشماليةالدائرة

444، 450، 454، 456، 458، 460، 502، 504، 506، 508، 514، 518، 520، 522، 524، 526، 528، 530، 536األولى
531، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543، 544، 580، 582، 583، 584، 586، 588، 590الثانية

الثالثة
 ،1001 ،591 ،589 ،585 ،581 ،587 ،569 ،565 ،561 ،559 ،557 ،555 ،553 ،552 ،550

1095 ،1089 ،1010 ،1009 ،1006 ،1004 ،1003 ،1002
431، 433، 435، 439، 441، 447، 455، 457، 702، 704، 706، 708، 712، 714، 744الرابعة

الخامسة
 ،515 ،513 ،509 ،507 ،505 ،481 ،479 ،477 ،475 ،473 ،471 ،469 ،465 ،463 ،453 ،449

533 ،529 ،527 ،525 ،523 ،521 ،517
715، 716، 730، 732، 734، 736، 738، 740، 742السادسة
545، 547، 549، 551، 571، 575، 577، 579، 752، 754، 756، 758، 760، 762، 1012، 1014، 1019، 1022السابعة
1016، 1203، 1204، 1206الثامنة

1205، 1207، 1209، 1210التاسعة
1208، 1212، 1214، 1218العاشرة

1046، 1211، 1213، 1215، 1216الحادية عشر
1017، 1018، 1020، 1025، 1026، 1027، 1028، 1032، 1033، 1034، 1037، 1038، 1041، 1042، 1044الثانية عشر

 

Û :حدود الدوائر االنتخابية لمحافظة المحرق وفقًا للمجمعات السكنية التي تشملها

مجمعات محافظة المحرقالدائرة

225، 226، 228، 229األولى
203، 205، 206، 209، 221، 222الثانية
202، 204، 208، 210، 223، 224، 227الثالثة
207، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217الرابعة

251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 263، 264، 265، 266، 269الخامسة
231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 262السادسة
240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248السابعة

الثامنة
 ،117 ،116 ،115 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101

128 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118

الدوائر االنتخابية 

لمحافظة المحرق
الدوائر االنتخابية 

لمحافظة العاصمة

الدوائر االنتخابية 

للمحافظة الشمالية
الدوائر االنتخابية 

للمحافظة الجنوبية

تحديد 40 دائرة انتخابية في المحافظات األربع
تشكيل 15 لجنة عامة لالقتراع والفرز... مرسوم ملكي:

جاللة الملك المعظم
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أعرب ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، عـــن خالص تعازيه 
ومواســـاته إلى ملك المملكـــة المتحدة وأيرلندا 
الشـــمالية ورئيـــس الكومنولـــث صاحب الجاللة 
الملـــك تشـــارلز الثالـــث، وجميـــع أفـــراد العائلـــة 
المالكـــة الكريمة والشـــعب البريطانـــي الصديق، 
فـــي وفـــاة صاحبـــة الجاللـــة الملكـــة إليزابيـــث 
الثانيـــة، راجيًا جاللته للفقيـــدة الراحلة الرحمة 
ولجاللة الملك تشارلز واألسرة المالكة والشعب 

البريطاني جميل الصبر وحسن العزاء.
وأكـــد جاللتـــه أنه قـــد جمعـــت الراحلـــة الكبيرة 
بمملكة البحرين صداقة طويلة وروابط وثيقة، 
تعزيـــز  فـــي  البـــارز  دورهـــا  جاللتـــه  مســـتذكرًا 
وتوثيق العالقات التاريخية والشـــراكة الوثيقة 

وروابـــط الصداقة العريقة الراســـخة والمتميزة 
بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين.

وأكد جاللته أن العالم فقد برحيل جاللة الملكة 
إليزابيـــث الثانيـــة رمـــزًا كبيـــرًا فـــي اإلنســـانية 
والحكمـــة والتســـامح، حيـــث حظيـــت جاللتهـــا 
خالل مسيرتها الحافلة باحترام وتقدير ومحبة 

دول العالم أجمع.
هـــذا وقد أصدر صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة أمره السامي بتنكيس األعالم 
فـــي مملكة البحرين لمدة ثالثة أيام حدادًا على 

وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
كمـــا بعـــث  ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى ملك المملكة 
المتحدة وأيرلندا الشـــمالية ورئيس الكومنولث 

فـــي وفـــاة صاحبـــة الجاللـــة الملكـــة اليزابيـــث 
الثانية.

 وأعـــرب ســـموه في البرقية عـــن خالص تعازيه 
وصـــادق مواســـاته الـــى جاللتـــه وجميـــع أفراد 
العائلة المالكة الكريمة، راجيًا سموه لها الرحمة، 
ولجاللة الملك تشارلز واألسرة المالكة والشعب 
البريطاني الصديق جميل الصبر وحسن العزاء.

وأكـــد ســـموه حفظـــه هللا أن الراحلـــة الكبيـــرة 
المملكـــة  مكانـــة  تعزيـــز  فـــي  حياتهـــا  كرســـت 
المتحدة، وتركـــت إرًثا تاريخًيا نتاجه العالقات 
الصديقيـــن،  وشـــعبينا  بلدينـــا  بيـــن  المتميـــزة 
مســـتذكًرا سموه دورها البارز في تعزيز وتنمية 
العالقات التاريخية والشـــراكة الوثيقة وروابط 
الصداقـــة التاريخيـــة العريقـــة والمتميـــزة بيـــن 

المملكة المتحدة ومملكة البحرين.

المنامة-بنا

تنكيس األعــالم 3 أيــام حداداً على الملكــة إليزابيـث
الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يعزيان الملك تشارلز الثالث... جاللته يأمر:

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياســـية الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة، بمقر الوزارة أمـــس، نائب وزير 
خارجيـــة ماليزيـــا قمر الدين بـــن جعفر، 
والوفـــد المرافـــق لـــه، بمناســـبة زيارتـــه 

الرسمية إلى مملكة البحرين.
وزارة  وكيـــل  أكـــد  اللقـــاء،  وخـــالل 
الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية حرص 
مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز التعـــاون 
فـــي  ماليزيـــا  مـــع  الخبـــرات  وتبـــادل 
واالقتصاديـــة  السياســـية  المجـــاالت 

والعلميـــة والثقافية، وتنســـيق المواقف 
اإلســـالمية  المحافـــل  مختلـــف  فـــي 
يحقـــق  بمـــا  والدوليـــة،  واآلســـيوية 
البلديـــن  لـــكال  المشـــتركة  المصالـــح 

والشعبين الشقيقين.
مـــن جانبه، أشـــاد نائـــب وزيـــر خارجية 
ماليزيـــا بالمســـتوى المتقـــدم للعالقـــات 
الثنائية، مؤكدًا حرص بالده على تفعيل 
االتفاقيات ومذكـــرات التفاهم الموقعة 
فـــي مختلف المجاالت، بمـــا يعود بالنفع 

والخير على كال البلدين والشعبين.

تبادل الخبرات السياسية واالقتصادية مع ماليزيا

حجاج البحرين لقوا كل االهتمام من السعودية
تعاون وثيق بين البلدين لتسيير الحمالت... وزير العدل:

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اجتمـــع 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
المعاودة، مع وزيـــر الحج والعمرة 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
الشقيقة توفيق بن فوزان الربيعة، 
وذلـــك خـــالل الزيـــارة التـــي يقوم 
بهـــا الوزيـــر إلـــى المملكـــة العربيـــة 

السعودية الشقيقة.
وأشـــاد وزيـــر العـــدل خـــالل اللقاء 
التاريخيـــة  العالقـــات  بعمـــق 
الوطيـــدة التـــي تجمع بيـــن مملكة 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
ظـــل  فـــي  الشـــقيقة،  الســـعودية 
مـــا تحظـــى به مـــن دعـــم واهتمام 
مـــن ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، وأخيـــه ملـــك المملكـــة 

العربية الســـعودية الشقيقة خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل ســـعود، ومتابعة 
مســـتمرة مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
العهـــد  ولـــي  وأخيـــه  خليفـــة،  آل 

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
العربيـــة  بالمملكـــة  الدفـــاع  وزيـــر 
السعودية الشقيقة صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود حفظهما هللا.

وأعـــرب عـــن بالغ الشـــكر والتقدير 
لجهـــود حكومـــة خـــادم الحرميـــن 

وزارة  فـــي  ممثلـــة  الشـــريفين، 
الحـــج والعمـــرة بالمملكـــة العربية 
والجهـــات  الشـــقيقة،  الســـعودية 
ذات العالقـــة، لمـــا يلقـــاه الحجـــاج 
مـــن  البحرينيـــون  والمعتمـــرون 
ليـــؤدوا  وفـــادة،  وحســـن  اهتمـــام 
مناسكهم بكل يسر وسكينة، مثمنًا 
فـــي هـــذا الصـــدد التعـــاون الوثيق 
القائـــم بيـــن بعثة مملكـــة البحرين 
والعمـــرة  الحـــج  ووزارة  للحـــج 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
الشـــقيقة لتســـيير حمـــالت الحـــج 
الراحـــة  ســـبل  وتذليـــل  والعمـــرة 

لحجاج المملكة.
تعزيـــز  ســـبل  بحـــث  هـــذا وجـــرى 
التعاون والتنسيق في الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
أمـــر ملكي رقم )26( لســـنة 2022، بشـــأن 
والترشـــيح  االنتخـــاب  ميعـــاد  تحديـــد 

لعضوية مجلس النواب، جاء فيه:
المادة األولى

دة أســـماؤهم في جداول  الناخبـــون المقيَّ
المرســـوم  ألحـــكام  بالتطبيـــق  الناخبيـــن 
بشـــأن   2002 لســـنة   )14( رقـــم  بقانـــون 
ْوَن  مباشـــرة الحقـــوق السياســـية، َمْدُعـــوُّ
للحضور إلى مقار لجـــان االقتراع والفرز 

وذلـــك النتخـــاب أعضاء مجلـــس النواب 
 12/11/2022 الموافـــق  الســـبت  يـــوم 
من الســـاعة الثامنـــة صباحًا إلى الســـاعة 
التـــي  الحـــاالت  وفـــي  مســـاًء،  الثامنـــة 
تقتضي إعـــادة االنتخاب تجـــري اإلعادة 
 19/11/2022 الموافـــق  الســـبت  يـــوم 
من الســـاعة الثامنـــة صباحًا إلى الســـاعة 

الثامنة مساًء.
الســـفارات  فـــي  االنتخابـــات  وتجـــري 
الدبلوماســـية  والبعثـــات  والقنصليـــات 
الثالثـــاء  يـــوم  الخـــارج  فـــي  البحرينيـــة 
الموافق 8/11/2022، وفي الحاالت التي 

تقتضي إعـــادة االنتخاب تجـــري اإلعادة 
يوم الثالثاء الموافق 15/11/2022.

المادة الثانية
ُيفتـــح بـــاب الترشـــيح لعضويـــة مجلـــس 
النواب ابتداًء من يـــوم األربعاء الموافق 
5/10/2022 وحتـــى يوم األحـــد الموافق 
م طلبات الترشيح في  9/10/2022، وتقدَّ
مختلـــف المناطق االنتخابيـــة إلى اللجان 

المختصة.
المادة الثالثة

ُيعمـــل بهـــذا األمـــر مـــن تاريـــخ صـــدوره، 
وُينشر في الجريدة الرسمية.

فتح الترشح للعضوية 5 أكتوبر... أمر ملكي:

12 نوفمبر موعداً النتخاب مجلس النواب

المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  عـــن  صـــدر 
الوزراء ووزير البنية التحتية الشيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة  قـــرار 
رقم )47( لســـنة 2022 بشـــأن تحديد 
المناطـــق البلدية االنتخابية والدوائر 
االنتخابيـــة وحدودها وعـــدد اللجان 
الفرعيـــة النتخاب أعضـــاء المجالس 

البلدية، جاء فيه:
المادة األولى

مـــع مراعاة ما نص عليه القانون رقم 
)24( لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام 
قانـــون البلديـــات الصـــادر بالمرســـوم 
بقانـــون رقم )35( لســـنة 2001 وذلك 
فيمـــا يتعلـــق بأمانة العاصمة، تقســـم 
مملكة البحرين إلى عدد من المناطق 
البلديـــة االنتخابية وذلك على الوجه 

اآلتي:
1 - منطقة محافظة المحرق.

2 - منطقة المحافظة الشمالية.
3 - منطقة المحافظة الجنوبية.

بلديـــة  منطقـــة  نطـــاق كل  ويتحـــدد 

انتخابية بحدود المحافظة التي تقع 
فيها.

المادة الثانية
مـــع مراعـــاة مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 
األولـــى مـــن هـــذا القـــرار، تقســـم كل 
منطقـــة بلدية انتخابيـــة إلى عدد من 
الدوائر االنتخابية على النحو اآلتي:

 )8( المحـــرق  محافظـــة  منطقـــة   -  1
دوائر.

2 - منطقة المحافظة الشـــمالية )12( 
دائرة.

3 - منطقـــة المحافظة الجنوبية )10( 
دوائر.

 ويتحـــدد نطـــاق كل دائـــرة انتخابية 
على النحو المبين بالجداول الخاصة 
بالدوائـــر االنتخابية النتخاب أعضاء 
مجلـــس النـــواب، ويكون لـــكل دائرة 
لمباشـــرة  فرعيـــة  لجنـــة  انتخابيـــة 
عمليتي االقتراع والفرز، وعدد خمس 
عشـــرة لجنة عامـــة لالقتـــراع والفرز 
على مســـتوى المملكة لمن يرغب من 

الناخبين المقيدة أســـماؤهم في أحد 
جـــداول االنتخـــاب فـــي المملكة في 
التصويـــت أمامهـــا النتخـــاب أي مـــن 

المرشحين في دائرته.
العـــدل  وزيـــر  مـــن  قـــرار  ويصـــدر 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون 
بتشـــكيل اللجـــان المشـــار إليهـــا فـــي 
مقارهـــا  وتحديـــد  الســـابقة  الفقـــرة 
واإلجـــراءات التـــي تتبـــع لالنتخـــاب 

أمامها.
المادة الثالثة

ُيلغـــى القـــرار رقـــم )35( لســـنة 2014 
البلديـــة  المناطـــق  تحديـــد  بشـــأن 
االنتخابيـــة  والدوائـــر  االنتخابيـــة 
الفرعيـــة  اللجـــان  وعـــدد  وحدودهـــا 
النتخاب أعضـــاء المجالـــس البلدية، 
كما ُيلغى كل نص يخالف أحكام هذا 

القرار.
 المادة الرابعة

ُيعمل بهـــذا القرار من تاريخ صدوره، 
وُينشر في الجريدة الرسمية.

تشكيل 15 لجنة عامة لالقتراع والفرز

3٠ دائـــــرة النتخــــاب البلديـيــــــن

المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  عـــن  صـــدر 
التحتيـــة  البنيـــة  ووزيـــر  الـــوزراء 
الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة 
قـــرار رقـــم )46( لســـنة 2022 بشـــأن 
تحديد ميعاد االنتخاب والترشـــيح 
لعضويـــة المجالـــس البلديـــة، جـــاء 

فيه:
المادة األولى

ـــدة أســـماؤهم فـــي  الناخبـــون المقيَّ
ألحـــكام  وفقـــًا  الناخبيـــن  جـــداول 
لســـنة   )3( رقـــم  بقانـــون  المرســـوم 

2002 بشـــأن نظـــام انتخاب أعضاء 
ْوَن  َمْدُعـــوُّ البلديـــة،  المجالـــس 
للحضـــور إلـــى مقار لجـــان االقتراع 
أعضـــاء  النتخـــاب  وذلـــك  والفـــرز 
الســـبت  يـــوم  البلديـــة  المجالـــس 
الموافـــق 12/11/2022 من الســـاعة 
الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة 
مســـاًء، وفي الحاالت التي تقتضي 
إعادة االنتخاب تجري اإلعادة يوم 
الســـبت الموافـــق 19/11/2022 من 
الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة 

الثامنة مساًء.

المادة الثانية
لعضويـــة  الترشـــيح  بـــاب  يفتـــح 
المجالـــس البلديـــة ابتـــداًء من يوم 
 5/10/2022 الموافـــق  األربعـــاء 
الموافـــق  األحـــد  يـــوم  وحتـــى 
طلبـــات  وتقـــدم   ،9/10/2022
المناطـــق  مختلـــف  فـــي  الترشـــيح 
اللجـــان  إلـــى  االنتخابيـــة  البلديـــة 

المختصة.
المادة الثالثة

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، 
وُينشر في الجريدة الرسمية.

فتح الترشيح لعضوية المجالس 5 أكتوبر... خالد بن عبداهلل:

انتخاب البلديين 12 نوفمبر... واإلعادة يوم 19

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع عميد الســـلك الدبلوماســـي 
العربي ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
فـــواز  الشـــيخ  المتحـــدة  المملكـــة 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، مـــع النائـــب 
ديفيـــد جونـــز، مـــن مجلـــس العموم 
المجموعـــة  رئيـــس  البريطانـــي 
البرلمانيـــة المعنية بالـــدول العربية 

في البرلمان البريطاني.
وفي مســـتهل االجتماع، هنأ السفير 
النائـــب ديفيـــد جونز على تأســـيس 
البرلمانيـــة  المجموعـــة  ورئاســـة 
مؤكـــدًا  العربيـــة،  بالـــدول  المعنيـــة 
أهميـــة تعزيـــز التعـــاون بيـــن الدول 
الصديقة لمواجهـــة التحديات التي 
تمر بها المنطقـــة والمجتمع الدولي، 
البّنـــاءة  ســـعادته  بجهـــود  مشـــيدًا 
 - العربيـــة  العالقـــات  تطويـــر  فـــي 
البريطانيـــة فـــي جميـــع المجـــاالت 

ذات االهتمام المشترك.
االجتمـــاع،  خـــالل  جـــرى  كمـــا 
استعراض العالقات التاريخية التي 
تربط بين مملكة البحرين والمملكة 
وتطويـــر  تعزيـــز  وســـبل  المتحـــدة 

البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
األصعـــدة،  شـــتى  فـــي  الصديقيـــن 
إلـــى جانب مناقشـــة آخـــر تطورات 

األوضـــاع فـــي المنطقـــة وعـــدد من 
القضايـــا اإلقليميـــة والدوليـــة محل 

االهتمام المشترك.

تعزيز التعاون مع بريطانيا لمواجهة تحديات المنطقة

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم
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المنامة - بنا

اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
آل خليفـــة بمكتبهـــا رئيس لجنة الشـــؤون 
النـــواب  بمجلـــس  واالقتصاديـــة  الماليـــة 

النائب أحمد السلوم.
العـــام  األميـــن  أشـــادت  اللقـــاء،  وخـــال 
بالجهـــود المخلصـــة التـــي يبذلهـــا النائـــب 
أحمد الســـلوم وســـعيه البناء للتواصل مع 
مجلس التعليم العالي في تعزيز التنسيق 

المشـــترك والتعـــاون المثمـــر مـــع مجلـــس 
التعليم العالي ومناقشـــة واقع ومســـتقبل 
التعليـــم العالـــي. من جانبه، أعـــرب النائب 
أحمـــد الســـلوم عن ســـعادته بلقـــاء األمين 
العام، مشيًدا بجهودها المشهودة في دعم 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي لتمكينهـــا من 
أداء مهامها ورســـالتها التعليمية والعلمية 
ومتمنيـــا لها دوام التوفيق لكل ما يســـهم 
فـــي تطويـــر التعليـــم العالـــي واالرتقاء به 

وتحسين مخرجاته.

تعزيز التنسيق بين “التعليم العالي” و “النواب”

الدفع بمسارات العمل البلدي الخليجي المشترك نحو أفق أرحب
تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية بدول المجلس... المبارك:

أكـــد وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعة وائل 
الخليجـــي  العمـــل  تعزيـــز  أهميـــة  المبـــارك، 
التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  المشـــترك 
المســـتدامة ضمن الرؤية الموحـــدة لتطوير 
العمـــل البلـــدي والدفـــع بمســـاراته نحو أفق 
والتطلعـــات  األهـــداف  يحقـــق  بمـــا  أرحـــب 
المرجـــوة، مشـــيًرا إلى الدور الحيـــوي المهم 
الـــذي تضطلـــع بـــه القطاعـــات البلديـــة فـــي 
دول مجلس التعـــاون لدول الخليج العربية 
التنميـــة  معاييـــر  وتحقيـــق  ودعـــم  لتعزيـــز 
المجتمعـــات  تقـــدم  يضمـــن  بمـــا  الشـــاملة 
الخليجية وتعزيـــز اقتصاداتها الوطنية في 
ظل الرعاية الكريمـــة والتوجيهات المباركة 
ألصحاب الجالة والسمو قادة دول مجلس 

التعاون.
مملكـــة  وفـــد  ترؤســـه  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
أعمـــال االجتمـــاع  فـــي  المشـــارك  البحريـــن 
المعنييـــن  للـــوزراء  والعشـــرين  الخامـــس 
بشـــؤون البلديات فـــي دول مجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربـــي، والـــذي عقـــد أمس 
فـــي الريـــاض بالمملكـــة العربية الســـعودية، 
وذلـــك بعـــد إقـــرار التوصيات التـــي تمخض 
عنهـــا اجتماع كبار مســـئولي البلديات بدول 
المجلـــس لبحـــث ســـبل تعزيز العمـــل البلدي 

مســـتوى  ورفـــع  البلديـــات  بيـــن  المشـــترك 
الخدمات في المدن.

وقـــال المبـــارك إّن اجتمـــاع وزراء البلديات 
لدول مجلـــس التعاون يســـتكمل الخطوات 
نحـــو تحقيـــق العمل البلـــدي المســـتدام وما 
يمكـــن أن يحققه مـــن تطور وتحديث لكافة 
أنظمـــة العمل البلدي مما يســـاهم في تعزيز 
الخطوات الرامية لتحقيق رفاهية المواطن 
الخليجـــي وتطوير العمـــل وتحقيق التنمية 
فـــي البنيـــة التحتيـــة لمـــدن وبلديـــات دول 

المجلس.
ونـــّوه المبـــارك بالتوصيات والقـــرارات التي 
خـــرج بها االجتماع، وخصوًصـــا فيما يتعلق 
بتطوير التشـــريعات وآليـــات الرقابة البلدية 
مـــن خال التأكيد على األدلة االسترشـــادية 

وهي دليل التشـــريعات المطورة والموحدة 
ودليـــل  البنـــاء  تراخيـــص  مجـــال  فـــي 
التشـــريعات المطورة والموحـــدة في مجال 
تراخيـــص األنشـــطة والموافقـــة علـــى دليل 
التشـــريعات المطورة والموحـــدة في مجال 

الرقابة الصحية كدليل استرشادي.
وأشار المبارك إلى استراتيجية العمل البلدي 
المشـــترك الهادفـــة لتحقيـــق رؤيـــة أصحاب 
الجالة والســـمو قـــادة دول مجلس التعاون 
في تحقيق أعلى معدالت التكامل بين دول 
المجلس، ومثمًنا دور األمانة العامة لمجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربيـــة في اإلعداد 
وتســـهيل كافة التحديات في سبيل تحقيق 

الغايات واألهداف المنشودة.
الموضوعـــات  تنـــاول  االجتمـــاع  أن  يذكـــر 

البلـــدي  العمـــل  باســـتراتيجية  المتعلقـــة 
الخليجي المشـــترك، وإعـــداد عدد من األدلة 
جـــودة  مؤشـــر  دليـــل  وهـــي  االسترشـــادية 
الحياة، ودليل المرافق العامة لدول مجلس 
واألنظمـــة  التشـــريعات  ودليـــل  التعـــاون، 
والمعايير التخطيطية لتعزيز أنسنة المدن.

كما ناقش االجتماع آخر مســـتجدات جائزة 
مجلـــس التعـــاون للعمـــل البلـــدي، حيـــث تم 
الـــدورة الخامســـة للجائـــزة خـــال  اعتمـــاد 
مســـمى  تحـــت   2024  -  2023 العاميـــن 
“الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي منظومـــة العمل 

البلدي”.
وآليـــة  شـــروط  أيًضـــا  االجتمـــاع  وناقـــش 
تصنيـــف المقاولين، وقـــرار المجلس األعلى 
بشأن البيئة الحضرية، والتخطيط العمراني 
االســـتراتيجي إلى جانب قرار رصد الجهود 
الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي 
لمواجهـــة جائحة فيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19(، وقـــرار المجلـــس الـــوزاري بشـــأن كـــود 
البنـــاء الخليجي، إضافة إلى إعان الفائزين 
البلـــدي،  للعمـــل  التعـــاون  مجلـــس  بجائـــزة 
وكذلك تحديد محـــاور مؤتمر العمل البلدي 
القـــادم وإبـــراز العمـــل البلـــدي الخليجي في 

المحافل اإلقليمية والدولية.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

خطـــط لمكافحــة التدخيـــن والتبــغ والحــد من انتشــاره
الســـيد،  الصحـــة جليلـــة  وزيـــرة  أكـــدت 
الحـــرص علـــى مواصلـــة رســـم الخطـــط 
الراميـــة  والبرامـــج  واالســـتراتيجيات 
إلـــى مكافحـــة التدخيـــن والتبـــغ بجميـــع 
أنواعـــه ومنتجاتـــه والحـــد من انتشـــاره 
فـــي المجتمـــع، وبمـــا يســـاهم فـــي حفظ 
مخاطـــر  مـــن  أفـــراده  وســـامة  صحـــة 
وآثـــار التدخين والتبـــغ وتداعياتها على 

الصحة.
جاء ذلك خال ترؤس سعادتها اجتماع 
التدخيـــن  لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
والتبغ بأنواعه ومنتجاته اليوم، بحضور 
ممثلين الوزارات والهيئات الرسمية في 

اللجنة، بعد إعادة تشكيلها.
وفي مســـتهل أعمـــال االجتمـــاع، رّحبت 

وزيـــرة الصحة بكافـــة األعضـــاء، مثمنًة 
الجهـــود التـــي بذلها األعضاء الســـابقون 
فـــي اللجنة الوطنيـــة لمكافحة التدخين 
ســـاهمت  والتـــي  ومنتجاتـــه؛  بأنواعـــه 
المنجـــزات  مـــن  العديـــد  تحقيـــق  فـــي 

والمبـــادرات، ومنها فـــوز اللجنة الوطنية 
البحريـــن  بمملكـــة  التدخيـــن  لمكافحـــة 
بجائـــزة منظمـــة الصحة العالميـــة والتي 
تـــم اإلعـــان عنها خـــال أعمـــال الدورة 
75 لجمعيـــة الصحـــة العالميـــة، المنعقدة 

خال الفترة 22 28- مايو 2022م بقصر 
األمـــم في “جنيف”، مؤّكدة الحرص على 
مواصلـــة البنـــاء علـــى تلـــك الجهـــود بما 
يســـهم فـــي تحقيـــق األهـــداف الصحية 

المنشودة.

وخال االجتماع، تم مناقشـــة توصيات 
وقـــرارات آخر اجتمـــاع للجنـــة الوطنية 
بأنواعـــه  والتبـــغ  التدخيـــن  لمكافحـــة 
ومنتجاتـــه وما تم التوصل إليه بشـــأنها، 
المكتـــب  توصيـــات  اســـتعراض  وتـــم 

اإلقليمي لشرق المتوســـط لتعزيز تنفيذ 
اســـتراتيجيات مكافحة التدخين والتبغ 
فـــي مملكة البحرين، إلى جانب عدد من 

المواضيع على جدول األعمال.
وفـــي ختـــام االجتماع، تقدمـــت الوزيرة 
بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر إلـــى أعضـــاء 
التدخيـــن  لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
والتبغ بأنواعه ومنتجاته، وتمنياتها لهم 
بالتوفيـــق والســـداد فـــي كل مـــا يبذلونه 
من جهـــود ضمن مهام وأهـــداف اللجنة، 
ودعـــت جميع األعضاء إلى بـــذل المزيد 
الفاعـــل  العملـــي  والعطـــاء  الجهـــد  مـــن 
والمشـــاركة فـــي المحافـــل الهادفـــة إلى 
مكافحـــة التدخين وزيـــادة الوعي حول 

أخطاره.

المنامة - وزارة  الصحة

رفع وتيرة التعاون االقتصادي والتنموي مع الكويت
جلسة مباحثات لتفعيل دور اللجنة الوزارية العليا المشتركة

عقـــد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، 
ووزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفة آل خليفة، جلسة مباحثات 
مع وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد 
الصبـــاح، ووزير المالية وزير الدولة للشـــؤون 
الكويـــت  بدولـــة  واالســـتثمار  االقتصاديـــة 
الشـــقيقة عبد الوهاب محمد الرشيد؛ بمناسبة 

زيارتهما للمملكة.
وتناولـــت جلســـة المباحثـــات مســـار عاقـــات 
األخـــوة التاريخيـــة الوثيقـــة التـــي تربط بين 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، ومـــا وصلـــت 
إليه من مســـتوى متقدم فـــي ظل التوجيهات 
الســـامية مـــن ملـــك البـــاد الُمعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وأخيـــه أمير دولـــة الكويت الشـــقيقة صاحب 

السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح.
وتدارس الجانبان مجاالت التعاون المشـــترك 

بين البلدين الشقيقين على المستوى السياسي 
واالقتصادي واالستثماري والتنموي.

وأكـــد الجانبـــان أهميـــة رفـــع وتيـــرة التعـــاون 
االقتصـــادي والتنمـــوي وتطوير كافة مجاالت 

التعاون الثنائي، وتفعيل دور اللجنة الوزارية 
لتطويـــر  ودعـــم جهودهـــا  المشـــتركة،  العليـــا 
مسارات التعاون المشترك بما يحقق المصالح 

المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

المنامة - وزارة الخارجية

مزيد من الجهد للتوعية بأخطاره... وزيرة الصحة:

لقاء المستشار الثقافي البحريني  بالملحقين الثقافيين الخليجيين في أميركا

المنامة - وزارة الخارجية

الثقافـــي  المستشـــار  التقـــى 
بســـفارة مملكـــة البحرين في 
الواليات المتحـــدة األميركية 
بـــدر ســـلطان الجاهمـــة، مـــع 
نظرائـــه الملحقيـــن الثقافيين 
مجلـــس  دول  بســـفارات 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
مبنـــى  فـــي  وذلـــك  العربيـــة، 
البحرينية  الثقافية  الملحقية 
إذ  واشـــنطن،  العاصمـــة  فـــي 

تم خـــال اللقـــاء بحـــث عدد 
الثقافيـــة  الموضوعـــات  مـــن 
االهتمـــام  ذات  واألكاديميـــة 
تختـــص  والتـــي  المشـــترك، 
الطلبـــة  شـــؤون  بمتابعـــة 
الدارســـين  الخليجييـــن 
التعليميـــة  المؤسســـات  فـــي 
األميركيـــة والكندية، وســـبل 
تقديم الدعم والمســـاندة لهم 

خال فترة دراستهم.

متابعة شؤون الطلبة الخليجيين 
في جامعات أميركا وكندا

تكثيف وجود الشرطة في محيط المدارس
واصلت اإلدارات األمنية المعنية بوزارة 
الداخليـــة جهودهـــا المكثفـــة مـــع عودة 
الطلبـــة والهيئتيـــن التعليميـــة واإلدارية 
العـــام  بدايـــة  مـــع  وذلـــك  للمـــدارس، 
الدراسي الجديد ترسيًخا الستراتيجية 
الشـــراكة المجتمعيـــة المعمـــول بهـــا في 
وزارة الداخليـــة بكافة قطاعاتها؛ بهدف 

تعزيز السامة العامة.
شـــرطة  كثفـــت  المنطلـــق،  هـــذا  ومـــن 
الشـــرطة  بمديريـــات  المجتمـــع  خدمـــة 
العامـــة  واإلدارة  األربـــع  بالمحافظـــات 
للمـــرور وجودها لدى محيـــط المدارس 

وريـــاض األطفـــال لضمان العبـــور اآلمن 
للطلبة والمدرسين والعمل على انسياب 

الحركة المرورية بكل يسر وسهولة.

المنامة - وزارة الداخلية



حميدان: زيادة كفاءة برامج التدريب بمؤسسات التدريب الخاصة
“تمكين”: دعم االرتقاء بأداء الموارد البشرية وتحسين اإلنتاجية

مـــع  وبالتعـــاون  العمـــل،  وزارة  أقامـــت 
صندوق العمـــل “تمكين”، أمس )الخميس( 
وبرامـــج  مبـــادرات  مســـتجدات  “ملتقـــى 
التدريـــب”، بحضـــور وزيـــر العمـــل جميـــل 
حميدان، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
لصنـــدوق العمـــل مهـــا مفيـــز، وبمشـــاركة 
وأصحـــاب  الجانبيـــن،  مـــن  المســـؤولين 
المعاهد والمؤسســـات التدريبية الخاصة، 
وذلـــك بقاعة االجتماعات الرئيســـة بمبنى 

الوزارة بمدينة زايد.
التعـــاون  تعزيـــز  إلـــى  الملتقـــى  ويهـــدف 
المشـــترك بين وزارة العمـــل و “تمكين” مع 
المراكز والمعاهـــد التدريبية الخاصة، في 
مجـــال تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل 
لتطوير وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لجعل 
المواطـــن الخيـــار األول في ســـوق العمل، 
في ظل ما تشـــهده القطاعات االقتصادية 
من تطور ضمن خطة التعافي االقتصادي 
التي أطلقتها الحكومة، برئاسة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
الخطـــة  مبـــادرات  تنفيـــذ  تشـــمل  والتـــي 
الوطنيـــة لســـوق العمـــل )2021 - 2023(، 
إضافـــة إلـــى اســـتمرار التنســـيق إلطـــاق 
وتدريـــب  لتوظيـــف  نوعيـــة  مبـــادرات 
الخريجيـــن في التخصصـــات التي تواجه 
صعوبـــة فـــي إدماجهـــا بمنشـــآت القطـــاع 

الخاص.
 وفي كلمة له خال الملتقى، أكد حميدان 
أهمية التنســـيق والتواصل بين الشـــركاء 
ذات  البرامـــج  وتطويـــر  تقييـــم  لمتابعـــة 
والتدريـــب  التوظيـــف  بعمليـــات  العاقـــة 
وتســـخير اإلمكانات لتعزيـــز الموائمة بين 
مخرجـــات التعليم والتدريـــب ومتطلبات 

ســـوق العمـــل، الفًتا إلى أهمية االســـتمرار 
وان  التدريبيـــة،  البرامـــج  تطويـــر  فـــي 
تكون فعالة وملبيـــة الحتياجات أصحاب 
العمل، وبحيث يتم اســـتيعاب المواطنين 
التخصصـــات،  مختلـــف  فـــي  وتأهيلهـــم 
الســـيما بالنســـبة للذين يلقون صعوبة في 

التوظيف.
كمـــا نـــوه حميـــدان بالجهـــود الوطنية من 
متكاملـــة  منظومـــة  إلـــى  الوصـــول  أجـــل 
لمعاهـــد ومراكـــز تدريب نوعيـــة، وتفعيل 
كفـــاءة هـــذه المؤسســـات الخاصـــة حتـــى 
تساهم بفعالية في تطوير عملية التدريب 
لمختلـــف  الوطنيـــة  الكـــوادر  وإعـــداد 
اإلنتاجيـــة  القطاعـــات  فـــي  التخصصـــات 

والتجارية. 
وأوضـــح حميـــدان أن برنامـــج التدريـــب 
الشـــامل، والـــذي تم إعـــداده بيـــن الوزارة 
النظـــري  التدريـــب  يشـــمل  “تمكيـــن”،  و 
وأهـــم  المســـتهدفة  للمهـــن  التخصصـــي 
المهارات الوظيفيـــة، إضافة إلى التدريب 
على رأس العمل فـــي القطاعات المطلوبة 
في ســـوق العمل، مشـــيًرا إلـــى أن برنامج 

التدريـــب مـــع ضمـــان التوظيـــف )ضمان(، 
يهدف إلـــى ضمان توظيـــف مجموعة من 
الباحثيـــن عـــن عمل فـــي مهـــن نوعية بعد 
تدريبهـــم وإكســـابهم عـــدة مهـــارات ضمن 
مختلـــف التخصصـــات، وقـــد تـــم تطويره 
الخاصـــة  األساســـية  المهـــارات  ليشـــمل 
بمختلـــف الوظائـــف، والمهـــارات الناشـــئة 
ذات العاقـــة بالتكنولوجيـــا الحديثة مثل 
األمـــن الســـيبراني والـــذكاء االصطناعـــي، 

ومهارات فجوة التوظيف.
وأشـــار حميـــدان إلـــى أن الـــوزارة تتطلـــع 

بشـــكل خاص إلى تعزيز التعاون المشترك 
مـــع مؤسســـات التدريـــب الخاصـــة ضمـــن 
برنامج التدريب على رأس العمل )فرص(، 
والـــذي يوفر فرًصـــا لتنمية قدرات وصقل 
رأس  علـــى  البحرينـــي  الشـــباب  مهـــارات 
العمل، منوًهـــا بما يحظى به هذا البرنامج 
الممثـــل  قبـــل  مـــن  خـــاص  اهتمـــام  مـــن 
الشـــخصي لجالة الملك لألعمال الخيرية 
وشؤون الشـــباب، مستشار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة،.

من جانبهـــا، أكدت القائـــم بأعمال الرئيس 
التنفيذي لصندوق العمل “تمكين”، حرص 
“تمكيـــن” على تطويـــر البرامج والخدمات 
وتقديـــم الدعـــم من أجـــل المســـاهمة في 
االرتقـــاء بـــأداء الموارد البشـــرية الوطنية 
انـــه  إلـــى  مشـــيرة  اإلنتاجيـــة،  وتحســـين 
تـــم مؤخـــًرا تحـــول شـــامل لجميـــع برامج 
“تمكيـــن” بصـــورة تتـــاءم مـــع متغيـــرات 
والمســـتقبلية  الحاليـــة  العمـــل  ســـوق 
وتتوافق مع خطة التعافي االقتصادي، بما 
في ذلك التحديث علـــى برنامج التدريب 

والتوظيـــف، إلى جانـــب برنامـــج مهارات 
التخصصـــات  علـــى  والتركيـــز  التوظيـــف 
الجديدة النوعية التي تواكب مستجدات 

السوق.
البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد  بـــدوره، 
لمعاهد التدريب، نواف الجشـــي، استعداد 
علـــى  الخاصـــة  التدريـــب  مؤسســـات 
اســـتيعاب احتياجـــات ســـوق العمـــل مـــن 
البرامـــج التأهيلية فضًا عـــن تطوير هذه 
المســـتمرة  المتغيـــرات  لتواكـــب  البرامـــج 
في ســـوق العمل، مثنًيـــا على جهود وزارة 
العمل وصنـــدوق العمل المتواصلة إلعداد 
فـــي  وإدماجهـــا  البحرينيـــة  الكفـــاءات 
النوعيـــة  المهنيـــة  التخصصـــات  مختلـــف 

بمنشآت القطاع الخاص. 
البرامـــج  عـــرض  الملتقـــى  خـــال  وتـــم 
لتنفيـــذ  الجديـــدة  واآلليـــات  التدريبيـــة 
مبـــادرات التدريـــب بالتعـــاون بيـــن جميع 
المـــوارد  بتنميـــة  الصلـــة  ذات  األطـــراف 
البشـــرية الوطنيـــة، وكذلك ســـبل االرتقاء 
بقطـــاع التدريب وزيـــادة كفـــاءة البرامج 
وإعدادهـــا،  الوطنيـــة  الكفـــاءات  لتأهيـــل 

مهنًيا لمختلف التخصصات الوظيفية.

المنامة - وزارة العمل

مها مفيز وزير العمل

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

اســـتقبل وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة 
أســـامة العصفـــور، فـــي مكتبـــه بمقـــر 
جمهوريـــة  ســـفير  أمـــس،  الـــوزارة 
الهنـــد لـــدى مملكـــة البحريـــن، بيوش 

شريفاستاف.
وخـــال اللقـــاء، أكـــد العصفـــور عمق 
عاقـــات الصداقـــة التاريخيـــة التـــي 
تربط بين مملكة البحرين وجمهورية 
الهند الصديقة، مؤكًدا مواصلة تعزيز 
فـــرص التعاون الثنائي المشـــترك في 
واالجتماعيـــة  التنمويـــة  المجـــاالت 
التنميـــة  وزارة  بمهـــام  العاقـــة  ذات 
االجتماعيـــة، وذلـــك فـــي ظل حرص 
البلدين الصديقين على رفع مســـتوى 

آفاق التعاون.

من جانبه، أشاد سفير جمهورية الهند 
االجتماعيـــة  التنميـــة  وزارة  بجهـــود 
لارتقـــاء بمنظومة الحماية والرعاية 
االجتماعيـــة، متطلًعـــا إلـــى اســـتمرار 

بيـــن  التاريخيـــة  العاقـــات  تعزيـــز 
البلديـــن الصديقيـــن بمـــا يســـهم فـــي 
تعزيـــز تبادل الخبرات في المشـــاريع 

والمبادرات التنموية.

رفع مستوى آفاق التعاون التنموي مع الهند
المنامة - وزارة الداخلية

والتثقيـــف  المتابعـــة  إدارة  اجتمعـــت 
بالمركـــز الوطنـــي لألمن الســـيبراني مع 
اإلدارة  معهـــد  فـــي  المعنيـــة  اإلدارات 
العامـــة، لتباحـــث ســـبل التعـــاون فيمـــا 
يخـــص نشـــر ثقافـــة األمـــن الســـيبراني 
وتشـــجيع البحـــوث فـــي هـــذا المجـــال 
لـــدى موظفي القطاع العـــام في مملكة 

البحرين.
وخـــال االجتمـــاع، تم مناقشـــة أهمية 
الســـيبراني  الوعـــي  مســـتوى  قيـــاس 
بجانبيه التشـــغيلي واإلداري، واآلليات 
المعنية برفع هذا المستوى لدى الجهات 
الحكومية، لما له من أهمية في تسليط 
الضـــوء علـــى دور العامل البشـــري في 
المحافظـــة علـــى ســـامة وأمـــن البنـــى 

التحتية الحيوية فـــي المملكة، إضافة 
إلى وضـــع تصور مبدئـــي للموضوعات 
البحثيـــة المتعلقـــة بالجانب الســـلوكي 

واإلداري بذات الشأن.
دور  علـــى  االجتمـــاع  أثنـــاء  وأكـــدوا 
تعزيـــز  فـــي  الحكوميـــة  القيـــادات 

ثقافـــة األمـــن الســـيبراني فـــي القطـــاع 
العـــام، اســـتناًدا لمـــا نصـــت عليـــه بنود 
لألمـــن  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 
االرتقـــاء  فـــي  يســـهم  مـــا  الســـيبراني، 
الحكومـــي ويحقـــق  العمـــل  بمنظومـــة 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.

نشر ثقافة األمن السيبراني في القطاع العام
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أّكــد رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمد بــن عبدهللا آل 
خليفة الحرص على تطوير المنشآت والمرافق في جميع المراكز الصحية بمختلف 
محافظــات مملكــة البحرين، والذي يأتي ضمن الخطــط الموضوعة لتعزيز القطاع 
الصحــي بمــا يدعــم المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة ملك البــاد المعظم صاحب 
الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، والمتابعــة الحثيثة من ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

جـــاء ذلـــك لـــدى قيامـــه بزيـــارة ميدانية 
تفقديـــة إلـــى مركـــز محمـــد جاســـم كانو 
الشـــمالية،  المحافظـــة  فـــي  الصحـــي 
بحضور عدد من أعضاء مجلس األمناء، 
والقائـــم بأعمال الرئيس التنفيذي لمراكز 
الرعايـــة الصحية األولية لولوة شـــويطر، 
وذلك ضمن سلســـلة الزيارات التي يقوم 
بهـــا معاليه إلى المراكز الصحية لاطاع 
علـــى آخـــر مســـتجدات تطبيق مشـــروع 

التسيير الذاتي.
وقال إّن حكومة مملكة البحرين تســـعى 
دائمـــًا لتقديم أفضـــل الخدمات الصحية 
بمـــا يصب في تطوير منظومة الخدمات 
الصحيـــة فـــي جميـــع محافظـــات مملكة 
البحريـــن، وبمـــا يتماشـــى مـــع مبـــادرات 
التطويـــر الشـــامل التي يشـــهدها القطاع 
الصحـــي فـــي المملكـــة، مشـــيرًا إلـــى أن 
مشـــروع التســـيير الذاتي لمراكز الرعاية 

الصحيـــة األولية انطلق بهدف تحســـين 
الصحيـــة  الخدمـــات  وفاعليـــة  كفـــاءة 

المقدمة للمواطنين واســـتدامتها بجودة 
عاليـــة وفـــق مبـــادئ العدالـــة التنافســـية 

واالستدامة.
كما أوضح أن مشـــروع التســـيير الذاتي 
وطمـــوح  رائـــد  وطنـــي  مشـــروع  هـــو 
بأهدافـــه التـــي تســـعى إلـــى تحقيق نهج 
االستمرارية والشـــمولية من قبل طبيب 
األســـرة للمريـــض وعائلتـــه، إلـــى جانـــب 
الرعايـــة  مقـــدم  اختيـــار  حريـــة  توفيـــر 
الصحيـــة وتعزيـــز التنافســـية لتحســـين 
مـــع  تماشـــيًا  وذلـــك  الخدمـــات،  جـــودة 
برنامـــج الحكومـــة وتجســـيدًا لألهـــداف 
المنبثقـــة من رؤيـــة البحرين االقتصادية 
الوطنيـــة  للمبـــادرات  وتنفيـــذًا   2030
الراميـــة لاســـتمرار فـــي تحســـين جودة 
الخدمـــات الصحية المقدمـــة للمواطنين 
الســـيما ضمـــن برنامج الضمـــان الصحي 

الوطني )صحتي(.
مـــن جانبها، أشـــارت شـــويطر إلى حرص 

مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة علـــى 
التطبيـــق األمثل لبرنامـــج )اختر طبيبك( 
الـــذي ينضـــوي تحت مشـــروع التســـيير 
الذاتـــي بمـــا يعـــزز الخدمـــات العاجيـــة 
والوقائية المقدمة للمجتمع ويســـهم في 
الكشف المبكر عن األمراض، مشيدة في 
الوقـــت ذاته بالدور الكبيـــر والمثمر الذي 
يقوم به المجلس األعلى للصحة، وجهود 
وزارة الصحـــة، فـــي تحقيـــق التطلعـــات 
المأمولة من القطاع الصحي ال سيما من 
خـــال تطبيـــق برنامج الضمـــان الصحي 
الوطنـــي )صحتي(، مؤكـــدة المضي قدًما 
فـــي تفعيل مجمـــل البرامـــج والخطوات 
الراميـــة لتعزيز الرعايـــة الصحية األولية 
بكفاءة، تنفيًذا لألهداف المنشـــودة وبما 
يحقق التغطية الصحية الشاملة للجميع 

ويواكب المعايير الصحية العالمية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

تقديم أفضل الخدمات الصحية وفق “العدالة التنافسية”
“التسيير الذاتي” يسهم في الكشف المبكر عن األمراض... محمد بن عبداهلل:



قالت عضو مجلس بلدي الشــمالي زينب الدرازي لـ”البالد” إنه تمت 
الموافقة على إنشــاء شــبكة الصرف الصحي التي ســتخدم مجمع 

1033 بمنطقة المالكية والمعروف بحي الحسين.

أن  إلـــى  الـــدرازي  وأشـــارت 
هـــذه  مـــن  يعانـــون  القاطنيـــن 
المشكلة الشـــائكة منذ ما يقارب 
الثالثيـــن عامـــا، وتقدمـــوا علـــى 
الشـــكاوى  مـــن  بالعديـــد  إثرهـــا 
والعرائـــض لحـــل لهذه المشـــكلة 
التي لم تســـتطع حلهـــا صهاريج 
الصحـــي  الصـــرف  ميـــاه  شـــفط 
والتي تســـتنزف جزًءا كبيًرا من 
ميزانيات القاطنيـــن، إلى جانب 
أعداد أفراد األسر الذي يزيد من 
صعوبـــة الوضـــع، حيـــث يضطـــر 
البعـــض لطلـــب الصهريـــج يوميا 

أو كل يومين”.
ولفتـــت إلـــى أن من المشـــكالت 
التـــي يواجههـــا القاطنـــون أيضا 
هـــو تأثـــر منازلهم جـــراء ارتفاع 
إلـــى  المجـــاري  ميـــاه  منســـوب 
جانـــب ارتفـــاع منســـوب الميـــاه 
فـــي  تســـببت  التـــي  األرضيـــة 

تشقق جدران المنازل وتضررها 
وغيرها من األمور األخرى.

وضـــع  “تـــم  الـــدرازي  وأردفـــت 
مجمعـــات  توصيـــل  مشـــكلة 
الدائرة بشـــبكة الصرف الصحي 
ضمـــن أولويات مشـــاريع الدائرة 
طيلـــة مـــدة الفصـــل التشـــريعي 
الخامس، حيث تقدمت بتوصية 
الموازنـــة  برفـــع  لالســـتعجال 
الخاصة بتوصيل شبكة الصرف 

الصحي لحي الحسين”.
“كمـــا رفعـــت توصيـــة  وتابعـــت 
أخـــرى في الدور الرابع باإلصرار 
الحـــي  توصيـــل  ســـرعة  علـــى 
بشـــبكة الصرف الصحي، والتي 
الموافقـــة عليهـــا مؤخـــرا  تمـــت 
لتوصيـــل حي الحســـين بشـــبكة 
الصرف الصحي والذي سيخدم 
تبلـــغ  حيـــث  عقـــاًرا،   175 عـــدد 
المنطقـــة  فـــي  التطويـــر  نســـبة 

المذكـــورة مـــا يقـــارب 52.5 %، 
مـــن  عـــدد  إنشـــاء  ســـيتم  كمـــا 
الخطـــوط الرئيســـية والفرعيـــة 
وعـــدد مـــن غـــرف التفتيش في 

المنطقة”.
وأوضحت الدرازي أن العمل في 
المشروع سيبدأ في الربع الثالث 
مـــن العام القـــادم 2023 وينتهي 
في الربع الرابع من العام 2024، 
حيث سيستغرق العمل فيه مدة 
18 شـــهًرا، مختتمة أن المعنيين 
يقومون حاليا بإعداد التصاميم 

التفصيلية للمشروع”.

البحرين تشارك في ندوة أكاديمية قوات الفضاء األميركية
تحديد معايير االستخدام اآلمن والمستدام للفضاء

شــاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في الندوة التي نظمتها أكاديمية قوات الفضاء األميركية تحت عنوان “توجيه الســلوك المســؤول في الفضاء”، وقد مّثل الهيئة 
في هذه المشاركة كبير قانونيها الشيخة حصة بنت علي آل خليفة، وقد شارك في الندوة عدد من القانونيين والمستشارين المعنيين بقطاع الفضاء وعدد من ممثلي 

وكاالت الفضاء والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع الفضائي.

عن مشاركتها في الندوة، قالت الشيخة 
حصـــة بنـــت علـــي آل خليفـــة: “ناقشـــت 
النـــدوة أهميـــة ســـن تشـــريعات لوضـــع 
قواعـــد منظمـــة للســـلوك المســـؤول عند 
اســـتخدام الفضـــاء الخارجـــي، وتحديد 
معاييـــر االســـتخدام اآلمـــن والمســـتدام 
للفضـــاء مـــن قبـــل جميـــع الـــدول، ممـــا 
يســـهم فـــي تعظيـــم الفائـــدة المتحصلة 

مـــن الفضـــاء دون منـــع أي طـــرف مـــن 
استخدامه لخدمة البشرية وتطورها”.

وأضافت الشـــيخة حصة: “ركزت الندوة 
على مبـــدأ “االلتزام الواجـــب” وهو مبدأ 
ملزم منصوص عليه في المادة التاســـعة 
مـــن معاهـــدة الفضـــاء الخارجـــي، وهـــو 
مبدأ يعنى باألنشـــطة الفضائية من دون 

اإلخالل بمصالح بقية الدول.

“المراعـــاة  مبـــدأ  النـــدوة  طرحـــت  كمـــا 
الواجبـــة” كمنطلـــق لمناقشـــة التدخالت 
الضـــارة والتزامًا بالتشـــاور مع األطراف 
األخـــرى عند حدوث هذه التدخالت في 
ســـبيل تصحيح األوضاع بشـــكل يضمن 
تحقيق المصلحة العامة للجميع وتقليل 
أيـــة أضـــرار قـــد تترتـــب نتيجـــة لتلـــك 
“المراعـــاة  تفســـير  ويمكـــن  التدخـــالت. 

الواجبـــة” قانونـــًا علـــى أنها حســـن النية 
الـــذي يطبـــق مـــن قبـــل جميـــع األطراف 
وهـــو مـــا يعنيه تطبيـــق القانـــون الدولي 

للفضاء”.
واختتمـــت آل خليفة قولها بالتأكيد أنه: 
“وفقـــًا لمعاهدة الفضـــاء الخارجي، فإنه 
يجب على الدول عند استخدام الفضاء 
جهدهـــا  قصـــارى  تبـــذل  أن  الخارجـــي 

لحمايـــة مصالـــح الـــدول األخـــرى وعدم 
التســـبب في تدخالت ضـــارة، ولكن في 
بعـــض الحـــاالت ال مفـــّر مـــن ذلـــك، وهنا 
يأتي دور المعاهدة وتبرز أهمية موادها 

عند التطبيق كتشريعات منظمة”.
يذكر أن مملكة البحرين انضمت رســـميًا 
لمعاهـــدة الفضـــاء الخارجـــي فـــي العـــام 
2019، وهـــي عضـــو فاعـــل فـــي مكتـــب 
األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي 
منذ العـــام 2017 وفي اللجنـــة القانونية 
تعنـــى  والتـــي  المكتـــب  عـــن  المنبثقـــة 

باالستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

الشيخة حصة بنت علي

زينب الدرازي

إبراهيم النهام

أكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب رئيســـة 
البرلمانيـــة  للشـــعبة  التنفيذيـــة  اللجنـــة 
فوزيـــة بنـــت عبـــد هللا زينـــل أن مملكـــة 
البحرين ســـجلت تجربـــة نوعية متميزة 
فـــي مواجهـــة تداعيـــات أزمـــة فيروس 
19(، وذلـــك تطبيًقـــا  كورونـــا )كوفيـــد - 
للـــرؤى والتوجيهـــات المباركـــة مـــن لدن 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبعمل 
مـــدروس ومحكـــم ُســـخرت مـــن أجلـــه 
جهود فريق البحريـــن بقيادة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

مســـيرة  النـــواب  رئيســـة  واســـتعرضت 
البحريـــن  مملكـــة  أحرزتـــه  الـــذي  اإلنجـــاز 
فـــي التصـــدي لتداعيـــات جائحـــة كورونـــا، 
والجهـــود التـــي بذلتهـــا في ســـبيل تحقيق 
التعافـــي مـــن آثارهـــا، مؤكـــدة أن المملكـــة 
اتخذت خطوات ســـباقة منذ بداية تفشـــي 
الوبـــاء، لحماية صحة وســـالمة المواطنين 
والمقيميـــن، ارتكازا علـــى قاعدة متينة من 
التعاون الوثيق بين الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة، فـــي إطـــار يعـــزز مـــن حقـــوق 
اإلنســـان والحريات العامة، فتحققت بذلك 
نتائـــج مثمـــرة علـــى مختلف المســـتويات، 
للمواطنيـــن  واللقـــاح  العـــالج  وتوفيـــر 
والمقيميـــن مجانـــا على حد ســـواء، وإنفاذ 
إجراءات ضمنْت انســـيابية مواصلة العمل 

في كافة مناحي الحياة.
وتطرقت لحزمـــة اإلجراءات التي اُتخذت 
وهيأت المســـار لتجـــاوز التحديات الطارئة 
االســـتجابة  وتحقيـــق  الجائحـــة،  بســـبِب 
السريعة من قبل كافة السلطات في مملكة 
البحريـــن، عبـــر توظيـــف جميـــع اإلمكانات 
لالرتقـــاء بالمنظومـــة الصحيـــة المتكاملـــة، 

وإقـــرار تشـــريعات أســـهمت فـــي تحقيـــق 
كافـــة،  وللقطاعـــات  للمجتمـــع  االســـتقرار 
خاصـــة االقتصادية والتجاريـــة، من خالل 
دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص 
ألشهر عديدة، وإطالق حزِم دعم اقتصادية 
للشركات والمؤسســـات الخاصة، واإلعفاء 
مـــن الرســـوم والخدمـــات الحكومية، ورفع 
مقترحـــات برلمانيـــة ســـاهمت فـــي تطبيق 
العمـــل عن ُبعـــد، والتعليم عـــن ُبعد، وتعزيز 
الخدمـــات اإللكترونيـــة الحكوميـــة، ودعم 
اإلجـــراءات التقنية للســـلطة القضائية، من 
خالل ســـن تشـــريع يكفل التحـــول الرقمي 
في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن ُبعد، 

بما يسهل ويسرع عملية التقاضي.
ولفتت رئيسة مجلس النواب إلى أن قصة 
النجاح التي ســـطرتها مملكـــة البحرين في 
مواجهة الجائحة جعلت منها نموذجًا دوليًا 
فريـــدًا يحتـــذى به فـــي مواجهـــة األزمات، 
ومشـــيرة إلـــى أن مملكـــة البحريـــن ســـعت 
للحـــد مـــن آثار انتشـــار الجائحـــة وتحجيم 
األضرار وسرعة التعافي عبر دعم مختلف 
الجوانب االقتصادية والصحية والخدمية.

كلمـــة رئيســـة مجلـــس  ذلـــك ضمـــن  جـــاء 
النـــواب - والممثلـــة العربيـــة الوحيدة - في 

الجلسة األولى لمؤتمر القمة الرابعة عشرة 
لرئيسات البرلمانات التي تعقد في طشقند 
- أوزبكســـتان مـــن 10-8 ســـبتمبر 2022م، 
حيث كان موضوع الجلسة األولى: معالجة 

مخاطر التعافي العالمي بعد الجائحة.
أشـــارت  المؤتمـــر،  خـــالل  كلمتهـــا  وضمـــن 
منهـــا،  والتعافـــي  األزمـــة  تجـــاوز  أن  إلـــى 
يتحقـــق عبـــر تطويـــر ودعـــم نظـــام عالمي 
األمـــم  تقـــوده منظمـــة  األطـــراف،  متعـــدد 
المتحـــدة، وأن يكـــون للبرلمانات الشـــراكة 
المفصليـــة فـــي الســـعي لتطويـــر عالقـــات 
التعـــاون بينهـــا وبيـــن المنظمـــة ووكاالتهـــا 
مؤكـــدة  المقيميـــن،  وممثليهـــا  المختلفـــة 
ضـــرورة أن تبـــادر البرلمانـــات مـــن جانبها، 
وعبر أدواتها التشريعية والرقابية، متابعة 
أداء الحكومـــات فـــي التصـــدي للجائحـــة، 
مـــن  والتأكـــد  منهـــا،  التعافـــي  وإجـــراءات 
الديمقراطيـــة  المبـــادئ  مـــع  ذلـــك  تـــواؤم 
وحقـــوق اإلنســـان، وبما يوفـــر حياة أفضل 
ألهـــداف  الجـــاد  التطبيـــق  عبـــر  للشـــعوب 

التنمية المستدامة.
ونوهـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب إلـــى أن 
مملكة البحرين عمدت إلى تحقيق التكامــل 
مؤسســـــات  بيـــــن  الفاعـــــل  والتنســـــيق 

لمعالجـــة  والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن 
التداعيات والتعامل مع مختلف التحديات 
علـــــى المســـــتوى االقتصـــادي واالجتماعي 
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  والحـــرص  والصحـــي، 
علـــى مواصلة الخطـــط واالســـتراتيجيات 
الوطنيـــة المســـتقبلة، والتـــي ترتكـــز علـــى 
الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين 2030.

أن  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأوضحـــت 
الجهـــود  لحشـــد  فرصـــة  تمثـــل  الجائحـــة، 
من أجـــل تطوير اآلليات المســـتقبلية التي 
تســـاعد علـــى ســـرعة منجـــزات البرلمانات 
والمجالـــس التشـــريعية، مؤكدة أن مجلس 
النـــواب في مملكـــة البحريـــن تعاطى على 
نحـــو ســـريع وفاعـــل مـــع التغيـــرات التـــي 
حدثـــت فـــي آليـــة العمـــل البرلمانـــي خالل 
الجائحة، حيث عقدت اجتماعات المجلس 
واللجان البرلمانية عن بعد منذ اإلعالن عن 
انتشار الجائحة على المستوى العالمي في 
مطلع 2020، مما أســـهم في مواصلة العمل 
فـــي ســـن القوانيـــن والتشـــريعات الالزمة، 

وتدشـــين مشـــروع البرلمـــان الرقمـــي الذي 
بات نقلة نوعية تتبعها الســـلطة التشريعية 

البحرينية في عملها في الوقت الراهن.
وشـــددت رئيســـة مجلـــس النـــواب على أن 
اتخــــاذ  علــــى  تحـــرص  البحريــــن  مملكــــة 
أهـــداف  مــــع  تنســــجم  مؤثــــرة  خطــــوات 
 ،2030 المســــتدامة  التنميــــة  ومقاصــــد 
بمجـــال  يتعلـــق  مـــا  كل  فـــي  وباألخـــص 
تقـــدم المـــرأة، فاإلنجـــازات التـــي حققتهـــا 
مملكـــة البحرين دوليـــا وإقليميا في مجال 
المســـاواة بين الجنســـين من خالل تطبيق 
للمـــرأة  أتاحـــت  الفـــرص،  تـــوازن  مبـــادئ 
البحرينيـــة فـــرص واعـــدة فـــي المجـــاالت 
العمليـــة باإلضافـــة إلى مبدأ المســـاواة في 
األجور بين الجنســـين الذي يدعمه دستور 

مملكة البحرين.
ونوهـــت إلـــى أن الســـلطة التشـــريعية فـــي 
الســـلطة  مـــع  بالشـــراكة  البحريـــن  مملكـــة 
التنفيذيـــة حرصت على ســـن التشـــريعات 
والقوانين الداعمة والمعززة لمبدأ المساواة 

بين الجنسين بناء على مبدأ تكافؤ الفرص، 
مشـــيرا إلـــى ذلـــك نتج عنـــه حضـــور المرأة 
البحرينيـــة فـــي القطـــاع العام بمـــا يتجاوز 
50 % مـــن إجمالـــي الموظفيـــن فيما بلغت 
نســـبة مســـاهمة المرأة في القطاع الخاص 
35 % مـــن إجمالـــي البحرينييـــن العاملين، 
فيمـــا ســـجلت المرأة مســـاهمة تصـــل لـ 75 
% فـــي القطاع الصحي من العاملين الذين 
يشـــغلون المناصـــب التنفيذيـــة والوظائف 

التخصصية المختلفة.
وأكـــدت أن الواقع الراهن يســـدل الســـتار عن 
تحديات حساسة، ال تقل خطورة عن جائحة 
التغيـــرات  كتحديـــات  تفوقهـــا،  بـــل  كورونـــا 
المناخيـــة، ونـــدرة الغـــذاء والمـــاء، ومكافحة 
اإلرهـــاب والتطـــرف والنزاعـــات، مشـــيرة إلى 
أن دور البرلمانـــات من ذلك كله، يحتل أهمية 
بالغة، للتصدي لها، خاصة مع اإلدراك الراسخ، 
من أن مســـتقبل اإلنسانية غير قابل للتجزئة، 
ويســـتلزم التضافر والتعاون المتنامي، ســـعيا 

لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

القضيبية - مجلس النواب

المملكة نموذج يحتذى دوليا في مواجهة تداعيات “كورونا”
البحرين الممثلة العربية الوحيدة بمؤتمر رئيسات برلمانات العالم... زينل:

مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في أعمال القمة 14 لرئيسات البرلمانات في أوزبكستان
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بعد انتظار تجاوز 30 عاًما... الدرازي:

الموافقة على إنشاء شبكة الصرف الصحي بحي الحسين
المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

تشـــارك هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار في 
معرض “حداثة خليجيـــة: رواد ومجموعات 
فنيـــة فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة”، والـــذي 
يســـتضيفه رواق الفـــن في جامعـــة نيويورك 
أبوظبي باإلمـــارات العربيـــة المتحدة، حيث 
تقـــّدم الهيئـــة فيه عـــددًا من األعمـــال الفنية 
ضمـــن المجموعـــة الدائمة لمتحـــف البحرين 
 6 يـــوم  أبوابـــه  المعـــرض  وفتـــح  الوطنـــي. 
ســـبتمبر 2022م، ويســـتمر حتى 11 ديسمبر 

المقبل.
وأكدت هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار على 
أهمية الفعاليات اإلقليميـــة الثقافية والفنية 
فـــي الترويـــج للحـــراك الفني التشـــكيلي في 
مـــدار  علـــى  قـــّدم  والـــذي  البحريـــن  مملكـــة 
العقـــود الماضيـــة عددًا من أهم األســـماء في 
مجاالت الفنون كالرســـم والنحت والتصوير 
والتشـــكيل وغيرهـــا، موضحـــة أنهـــا في هذا 
المعـــرض تعـــرض قطعـــًا فنيـــة مهمـــة جـــدًا، 
مـــن ضمنهـــا أقدم عمـــل فني فـــي المجموعة 
الدائمـــة للمتحـــف وهـــي مـــن إبـــداع الفنـــان 
البحرينـــي أحمد الســـني. وإلـــى جانب لوحة 
الفنان أحمد الســـني، يقـــّدم متحف البحرين 
الوطنـــي في المعـــرض ثمانية أعمـــال أخرى 
لرواد الفن التشـــكيلي في المملكة من بينهم: 

حســـين الســـني، ناصر اليوســـف، عبدالكريم 
عبدالكريـــم  العريفـــي،  راشـــد  البوســـطة، 
العرّيض وعلي المحميد. وتشـــرف العمانية 
عائشـــة ســـتوبي علـــى المعـــرض الـــذي يعد 
األول من نوعه في المنطقة، حيث يســـتند 
إلى أطروحتها للدكتوراه، والتي من خاللها 
تتّبعت الفترة الســـابقة لعصر االزدهار الذي 

شـــهدته دول الخليـــج. ويتطـــرق المعـــرض 
إلـــى رّواد الفـــن والمجموعـــات الفنيـــة التي 
انتشـــرت فـــي القرنيـــن الماضـــي والحالـــي، 
وكان أول معارضها في المدرسة المباركية 
بدولـــة الكويـــت عـــام 1941م، حيث يغطي 
فتـــرة زمنيـــة تمتـــد مـــن البدايـــات المبكرة 
للقـــرن العشـــرين وحتـــى عـــام 2008م. كما 
يســـلط المعرض الضوء على تطور حركات 
الفن البصري بالتزامن مع اكتشافات النفط 
التـــي غيـــرت مالمـــح الحياة فـــي المنطقة، 
ويقـــّدم صـــورة حول تطور األماكـــن العامة 
والخاصـــة وعالقتها بالهويـــة الوطنية التي 
تعكســـها الممارســـات واالتجاهـــات الفنيـــة 

المحلية.

تقديم أعمال ضمن المجموعة الدائمة للمتحف الوطني

الفنون البحرينية تتألق برواق الفن في “جامعة نيويورك أبوظبي”
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انتظم الطلبة في المدارس بعد غياب عامين ونصف عن مقاعد الدراسة منذ بدء 
جائحة كوفيد ١٩ واالنتقال نحو التعلم اإللكتروني أو المدمج منذ بدايات العام 
٢٠٢٠؛ وذلك وفق خطوات مهمة وأساسية انتهجتها وزارة التربية والتعليم في 
إتاحـــة التعليم لجميع فئات المجتمع أثناء الجائحة وبعدها، وبشـــكل يتالءم مع 

اإلمكانيات والتطورات الحاصلة حول العالم.
أحدثـــت الجائحـــة تغيـــرات كثيرة لـــدى المعلمين أو فـــي مهارات الطلبـــة؛ والتي 
ســـتكون أبرز ما ســـيالحظه المعلمون والقيادة المدرســـية من حيث زيادة بعض 
المهـــارات وضعـــف مهـــارات أخـــرى، وبالطبع هذا أمـــر طبيعي، لكـــن كيفية عالج 
ضعف المهارات، وتعزيز المهارات المكتســـبة، أهم الجوانب التي ينبغي االهتمام 
بهـــا. هذا األمـــر، يحتم أدوارا مهمة على الجميع القيام بها، ونقصد هنا المدرســـة 
واألســـرة، فكالهما يعزز دور اآلخر؛ حيث ينبغي على اإلدارات المدرســـية القيام 
بخطـــوات جادة من أجل دعم المعلمين في تحقيق اســـتراتيجية الوزارة، ودعم 
المبادرات الخالقة، ونشـــرها بين المعلمين والمدارس األخرى، حتى تعم الفائدة 
على الجميع، واالستفادة من هذه المبادرات وتطويرها وفق حاجات كل مدرسة، 
وتنميـــة قدرات الطـــالب ومهاراتهم. وتبرز هنا أيضًا المبـــادرات الفردية من قبل 
المعلم؛ والتي ينبغي القيام بها من أجل عالج بعض الثغرات التي حدثت نتيجة 

الجائحة، سواء بشكل مبادرات فردية من قبل المعلمين، أو جماعية، أو مبادرات 
مدرســـية، وينبغي نشـــر هذه المبادرات بيـــن الزمالء في المدرســـة، وعلى نطاق 

المدارس كافة؛ بهدف االستفادة منها في عالج الفاقد التعليمي.
كمـــا تبـــرز هنا أيضًا أهمية دور األســـرة أو البيت في دعم عمليـــة التعليم والتعلم 
لدى األبناء، عن طريق التواصل الدائم مع المدرســـة؛ بهدف التحقق من مستوى 
األبناء، والخطوات التي ينبغي القيام بها من أجل سد الفاقد التعليمي، وتطوير 
المهـــارات التـــي ينبغي إجادتها، وتعزيـــز المهارات المكتســـبة. إن خطوة الرجوع 
أو االنتقال نحو التعليم الحضوري، خطوة شـــجاعة ومطلوبة، بهدف تالفي أية 
ثغـــرات أو ضعف في المهـــارات، خصوًصا بعد اإلجـــراءات المهمة التي انتهجتها 
الـــوزارة ســـابقًا، واالجتماعـــات المكثفة التي كنـــا نالحظها خالل فتـــرة الجائحة 

وبعدها، وكأنها خلية نحل تعمل لتحقيق األهداف العليا للعملية التعليمية.
الحظنا جميعًا كيفية التنظيم الرائع من جميع الكوادر اإلدارية والتعليمية في 
مـــدارس البحريـــن في تنظيم اليوم التعريفي، وسالســـة اإلجـــراءات، ونتوقع 
الكثيـــر من المشـــاريع والمبادرات الناجحة خالل هذا العام الدراســـي، ونتمنى 
أن يتضاعف اإلنجاز هذا العام، وتحقيق نتائج تبهر الجميع، وتمنياتنا للجميع 

بالتوفيق والسداد.

د. موسى فتيل

االنتقال نحو التعليم الحضوري

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

للتواصل: 17111483

إشارة كوبري وزارة العمل.. فشل وضرر على المواطن
لقـــد أثبـــت نظـــام اإلشـــارة الضوئية تحـــت كوبـــري وزارة العمل بمدينة عيســـى 
فشـــله بامتياز، وهذا ما يســـبب االزدحام المروري الخانق طوال العام، وما بالنا 
هذه األيام وقت المدارس، حيث وصل طابور الســـيارات إلى أطراف روما يوم 

األربعاء الماضي مع أول يوم دراسي.
إذا أردنـــا معرفـــة وقياس أية مشـــكلة يعاني منهـــا المواطن، علينا قـــراءة ردود 
األفعـــال والتعليقـــات المنشـــورة في وســـائل التواصل االجتماعـــي، فليس هناك 
مجـــال ألي مســـؤول للتبرير وبعث الحرارة والحياة فـــي تصريحاته، وفيما يلي 
سأستعرض تعليقات المواطنين على هذه المشكلة بعد أن طرحتها في حسابي 

باإلنستغرام.
“ســـاعة للذهاب إلى المدرسة وســـاعة ونصف للعودة، وال يوجد أي طريق بديل 
لنا”، “وأنت الصاج.. مو بس النظام اللي أثبت فشله ولكن تصميم التقاطع بكبره 
فاشـــل ويجـــب إعـــادة النظر فيـــه. أنا أقـــول عطوه أحد مـــن عيالنا المهندســـين 
المتخرجيـــن عشـــان يصمـــم التقاطـــع وأجـــزم بيكون أفضـــل من الحالـــي”، “نعم 

القـــادم مـــن إدارة المرور باتجاه مدينة عيســـى تحت الكوبـــري، الوضع ال يطاق 
وبحاجة إلى دراســـة عاجلة لوضع الحلول المناسبة لتخفيف االزدحام الشديد، 
والمعانـــاة التـــي يتكبدهـــا المواطـــن يوميا في ذهابـــه وعودته، وللعلـــم بأن هذا 
المشـــروع جديد وصرفت عليه الحكومة مبالغ فلكية، وأعتقد في كل مشـــروع 
نقـــص وهـــذا النقص أو العيوب في هـــذا التقاطع يتكبدها أهالي مدينة عيســـى 
ومدينة زايد ورواد الطريق، من وجهة نطري تطوير التقاطع أو ضبط اإلشـــارة 
الضوئيـــة لـــن يكلـــف الدولة شـــيئا، نطلب مـــن إدارة المرور وبالتعـــاون مع إدارة 
الطرق إنهاء هذه المشـــكلة”، “واللي ألعن لما يجيك واحد يوقف على المربعات 
الصفرا ويغلق المســـار”، “من عمل التصميم فاشـــل وأتوقع للحين مســـؤول عن 

القرارات والتخطيط الفاشل”، “صحيح.. وهللا إشارة ما عرف شلون وضعها”.
تلـــك كانـــت بعـــض تعليقـــات المواطنين الذيـــن يعانون مـــن هذا الوضـــع وقصة 
الكوبـــري الـــذي يمكننا وصفه بأنه أشـــد األشـــياء غرابة في تاريـــخ تطور الطرق 

في العالم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رســـم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه طريق المســـتقبل بتأكيد أهمية التكنولوجيا بدًءا من مشـــروع 
“مدارس الملك حمد للمســـتقبل”، ونظرة جاللته للتوســـع في االستثمار والتقنيات 
الحديثة نحو االقتصاد المعرفي، وضمن هذا اإلطار تعمل الحكومة بقيادة صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الموقر، في بلورة الخطط واستشـــراف متطلبات ترســـيخ أســـس اقتصاد المعرفة 

والتحول التقني وفق دواعي كل مرحلة.
مملكة البحرين تمضي بشـــكل واضح وخطوات جادة لدراســـة الذكاء االصطناعي 
والمجـــاالت التـــي تعتبـــر ذات أولويـــة في التطبيـــق، ومبادرات مهمة كمركز ســـمو 
الشـــيخ ناصر للبحـــوث والتطوير فـــي تعزيز الذكاء االصطناعي، ومســـابقة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة، النائب األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة لتشـــجيع طالبنا فـــي المرحلة الثانويـــة والجامعية لالبتـــكار في ميدان 
التكنولوجيا واختراعاتها وفتح المجال البتكاراتهم في مجال الذكاء االصطناعي. 
أضـــف إلـــى ذلـــك أيًضـــا تجربة مهمـــة وهـــي “أكاديميـــة الـــذكاء االصطناعـــي” في 
“بوليتكنك البحرين”، وهذا كله يضع بين أيدينا رؤية واضحة في إطار التوجهات 
الوطنيـــة لالهتمـــام باقتصاد المعرفـــة، وتفتح المجال لطموح أكبـــر لنا كبحرينيين 
ألن نكـــون مـــن الـــدول المتقدمة في هذه العلـــوم، وهنا بودي اقتراح إنشـــاء مركز 

علمـــي متطـــور يحمل اســـم “مركز الملـــك حمد لعلوم المســـتقبل”، وهنـــاك “قواعد” 
تأسســـت بالفعـــل يمكن أن تكون “نواة” لهذا المركز. من تلـــك “القواعد” التي يمكن 
وصفهـــا بأنهـــا تجربة مثالية بالتعاون بيـــن جامعة البحرين ممثلة فـــي كلية تقنية 
المعلومات وشـــركة “بينفت” إلنشـــاء مختبر الذكاء االصطناعي والحوســـبة، وكما 
قرأ الكثيرون منا فإن هذا المختبر يؤســـس لمشاريع أبحاث ودراسات ومختبرات 
وطنيـــة متخصصـــة تواكب متطلبـــات العصر في ميـــدان التكنولوجيـــا، وهو األمر 
الـــذي يســـهم في إحـــداث نقلة إنتاجيـــة بمنهج مبتكـــر، ويدعم العقـــول البحرينية 
المتميـــزة مـــن الباحثيـــن والمتخصصين. ولنـــا أن نفخـــر أيًضا بجائزة اليونيســـكو 
“الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة الســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصال 
فـــي مجـــال التعليم” باعتبارها خطوة حضارية عالميـــة ولدت في مملكة البحرين، 
وكانت نسخة العام 2021 متميزة في بحث استخدام التكنولوجيا لتمكين أنظمة 
التعلم الشـــاملة لمقاومة األزمات. إن “مركز الملك حمد لعلوم المســـتقبل” يمكن أن 
يضم تحت ســـقفه كل المبادرات المذكورة وتوظيف جهودها في علوم الحوســـبة 
والبيانات الضخمة وهندســـة البرمجيات واألمـــن اإللكتروني والذكاء االصطناعي 
من جهة، ومن جهة أخرى يمهد إلعداد الكوادر الوطنية الشـــبابية المتخصصة في 
تكنولوجيـــا الطاقة والصناعة وقطاع المال واالســـتثمار، فأبناء البحرين يمتلكون 

عقوال نيرة تفخر بها هذه البالد الكريمة.

عادل المرزوق

مركز الملك حمد لعلوم المستقبل

معرض العطور والبخور البحريني الُعماني
يجمـــع بيـــن ســـلطنة ُعمـــان والبحريـــن كنـــٌز مـــن العالقـــات األخويـــة الراســـخة 
والتاريخية المتجذرة، والتي تزداد ُعمًقا وتتســـع محبة، بدعائم متينة وأســـس 
قوية تأسســـت على مســـتوى رفيع مـــن التعاون بمختلف المجـــاالت، لتصل إلى 
أعلى درجات التنسيق والشراكة البينية، وبما ُيحقق مصالح القطرين الشقيقين 

الوطيدة نحو مستقبل أكثر إشراًقا وازدهاًرا.
ويأتي تنظيم “المعرض البحريني الُعماني للعطور” في مجمع األفنيوز لُيجســـد 
تلـــك العالقـــات والتطلعـــات، وهـــو النســـخة األولى، ونظمتـــه جمعيـــة الصداقة 
الُعمانيـــة البحرينيـــة وشـــركة زري العالمية لالستشـــارات والمعـــارض، ففي هذا 
المعـــرض ينطلـــق الزائـــر مـــع روائح البخـــور العطـــرة ونســـائم العطور المشـــبعة 
بالمـــكان، ويتـــذوق من حبـــات اللبان اللذيذة، ويســـير بالتعرج بيـــن تلك الكبائن 
الصغيرة المرتبة في ذلك المجمع الجميل متطلًعا لروائح عطور وبخور تناثرت 
فـــوق رؤوس الحاضريـــن وأحاطتهم في ُســـحبها يميًنا وشـــمااًل، فتعانقت على 
إثرهـــا روائـــح العطـــور البحرينية مع ُســـحب البخـــور الُعمانية كتعانـــق القطرين 
الشـــقيقين منـــُذ أوج التاريخ وامتداده. ويمزج هـــذا المعرض الصغير في مكانه 
والكبير في تنظيمه بين الثقافة البحرينية والُعمانية، وُيشارك فيه منتجون من 
ُعمـــان والبحرين واإلمارات والســـعودية والكويت، ليجمع بين خبرات األشـــقاء 
فـــي إنتـــاج العطور والبخور، ويعمـــل المعرض على تســـويق عالماتهم التجارية 

في سوقي ُعمان والبحرين وأسواق الخليج العربي في بيئة تنافسية عادلة. 
وُيســـاهم هـــذا المعرض التي نظمته ُعمان والبحريـــن تحت رعاية وزير التجارة 
البحرينـــي وبحضـــور ســـعادة د. محمد بن علي البلوشـــي القائم بأعمال الســـفير 
الُعمانـــي بالبحريـــن وعدد كبير مـــن الحضور بدعم هذه المنتجـــات، وُيمثل أحد 
البرامج والفعاليات التي ُتجسد رؤية القطرين الوطنية وآمال مواطنيها للسعي 
لفتـــح آفـــاق أوســـع لتعزيز التنميـــة واالســـتثمار بينهما في العديد من األنشـــطة 
والفعاليـــات التجاريـــة والثقافيـــة والفنيـــة والســـياحية واإلعالميـــة والرياضية 
والعلميـــة والشـــبابية، بجانـــب تبـــادل الزيـــارات والخبـــرات في هـــذه المجاالت 
وغيرهـــا وتوفير التســـهيالت الالزمـــة إليجاد بيئة اســـتثمارية ُمحفـــزة لترويج 
منتجاتها وتذليل الصعوبات وتبســـيط اإلجراءات، لتكون هذه الصناعات جزًءا 
ال يتجـــزأ من التنمية الوطنية وشـــريًكا اســـتراتيجيا لتحقيق األهداف التنموية 

في القطرين الشقيقين.

 

عبدعلي الغسرة

مع العودة

مع العودة لمقاعد الدراســـة نحتاج وقفة جادة مع النفس ونفســـًا عميقًا نأخذه 
مـــن رئـــة الحرمـــان الـــذي عانينا منـــه ثالثا مـــن الســـنين أوصدت فـــي أوجهنا 
بوابـــات المدرســـة وكأنها كانت النهايـــة، عدنا من جديد بهبـــة ربانية ُحبينا بها 
وفرصـــة أخـــرى ال يجـــوز لنا تبديدهـــا والتقصير عـــن إبداء االمتنان والشـــكر، 
فكيف نســـتقبل العام الدراســـي الجديد في المدرســـة بعدما حرمنا منها لمدة 
ليســـت هينة، وماذا يتوجب على المســـؤولين وأولياء األمـــور والطالب عمله 

والتحضير له مع العودة؟
علـــى الرغم مـــن عودة الحياة لطبيعتهـــا أخيرا وقرار فتح المـــدارس من دون 
احترازات أو إجراءات وقائية ملزمة، إال أن الجهات المعنية بالتربية والتعليم 
ملزمة بجعل بيئة التعليم صحية وآمنة لكل الطالب والطالبات، من أجل ضمان 
صحة جسدية ونفسية أفضل للمتعلمين وتحسين مخرجات التربية والتعليم 
وصوال لتحقيق أهداف المنظومة التعليمية العامة، وعليه فإن توفير األدوات 
الصحيـــة وأجهزة التعقيم والفحص الســـريع ورصد الحـــاالت الطارئة وعزلها، 
إجراءات ال يجوز التخلي عنها بعد افتتاح المدارس، وإن أوصد الوباء أبوابه. 
بعد كل هذا اإلغالق يتوقع الطالب من القائمين على العملية التعليمية ترحيبا 
وفعاليات تشـــجع الطالب على العودة لمقاعد الدراســـة بحب وشوق عارمين، 
ويعـــد اليوم التعريفـــي جزءا رائعا من ذلك اإلعداد النفســـي المندوب للطالب 
والـــذي يجـــري العمل به في أغلب المـــدارس بالمملكة، لكن تلك الفعالية تطبق 
فحســـب على الطلبة المســـتجدين، فماذا عن الطالب المنتظمين اآلخرين؟ ما 

الذي أعدته الوزارة الستقطابهم من جديد واحتضانهم مرة أخرى؟
إن مســـؤولية أخـــرى ليســـت هينة ملقاة علـــى عاتق أولياء األمـــور تتمثل في 
إعداد أبنائهم المســـتجدين على وجه الخصوص، والذين لم يرتادوا المدرســـة 
مـــن قبل ليصبحـــوا أكثر تالؤمـــا مع أجواء المدرســـة وبيئة الصـــف، وضرورة 
احتـــرام المعلـــم والزمالء، واالعتمـــاد على الذات، وحســـن التعامل مع األقران 
ونبذ التنمر والتبليغ عن حاالت االعتداء النفسي والجسدي لضمان جو نفسي 
مالئـــم للتعلـــم لألبناء فـــي الحرم المدرســـي. هم أيضـــًا معنيـــون بتهيئة باقي 
أبنائهـــم الذين يتعلمون بالمدرســـة والذين اعتادوا على ســـلوكات ال تتناســـب 
مع أجواء التعلم النشـــط، لتغيير أوقات نومهم واســـتيقاظهم وتنظيم يومهم 
بحيث يتناسب ووضع الدراسة القادم. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

هدى حرم



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
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
مـــــــــــــن
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SEP

17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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Vacancies Available
MEERAN GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 33773310 or INFO@MEERAN-AUTO.COM 

NESTO EXPERTS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or HANEEF.M@WESTERNINT.COM 

Airco  Air Conditioning Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 A/C MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17333678 or AIRCO@BATELCO.COM.BH 

PROJECTS ACCESS SCAFFOLDING & FORMWORK CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

PROJECTS ACCESS SCAFFOLDING & FORMWORK CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

Synergic facility services 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKET RESEARCHES)

 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

Synergic facility services 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33445560 or aamirbh@gmail.com 

BCGCM BAHRAIN ADVSORY 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contact

 36244499 or KSALEM@GSCOMM.CO 

HARMONY BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 39320201 or SB20201@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

Sandean Contructing 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 33173330 or SANDEANCO@GMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

 HEAD OF PLANNING & DESIGN

 suitably qualified applicants can contact

 39600605 or info@alghanah.com 

Fast line laundry 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17324841 or M_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

Tip toes beauty lounge 

has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR

 suitably qualified applicants can contact

 39666656 or faridasanqoor@gmail.com 

ELLIOTT EBARA MIDDLE EAST MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17293829 or msalehjuma@elliott-turbo.com 

AL AMAL HOSPITAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MEDICAL CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contact

 39461743 or MKSADMN@GMAIL.COM 

SAJID CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL

 suitably qualified applicants can contact

 39074948 or SAJID.SCE@GMAIL.COM 

MASHALLA CORGO &CLEARANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33220995 or mashallahcargo@gmail.com 

STRATEGIC PUBLICITY & ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 NEWS EDITOR

 suitably qualified applicants can contact

 36458399 or chairman@mcindies.com 

OCTOBER  LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33533878 or BKB106@GMAIL.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39333032 or ali.e.isssa@gmail.com 

LEO FOR TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33328558 or HEZENWHABR@GMAIL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17797998 or NIGEL@SECURESERVICES.BH 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

HAWJAR BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39828100 or DANAALGHANIM773@GMAIL.COM 

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17601873 or NAYLASHAKEEL.STC@gmail.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

ANWAR ALLIWA SUPERMARKET 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39774577 or ameer.alliwa@hotmail.com 

PINTOR PAINTING 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39336472 or najjarfs@gmail.com 

CTM360 W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 77360360 or CAREERS@CTM360.COM 

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37331877 or BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM 

Bed Galleria 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17785579 or YOUSUFSHANSIYA@GMAIL.COM 

ORIGINAL GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 33767655 or MARH001907@WINDOWELIVE.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 

B I M AEROCOL 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17004030 or ALI.HI.MART@GMAIL.COM 

ASSAS CEMENT  Co.  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17587997 or khalid@al-matrook.com 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17822202 or info@jssbahrain.com 

SMART KEY CAR ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33289922 or HS_9484@HOTMAIL.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17161616 or CORP@DADABAI.COM 

TAIBA GLASS 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 66764404 or saudidoorbahrain@gmail.com 

High Building Gate for Construction W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39679240 or hbgcspc@gmail.com 

SHOP N SAVE MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17448954 or hrbualigroup@gmail.com 

Clean and green services 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39922434 or cleangreenbh@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 

Infinity Ships services 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

Le Beck International ltd - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 33393007 or TONYTESAR@GOOGLEMAIL.COM 

CAFE LILOU 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

Desert Landscape Co S P C 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39110161 or AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم الشركة سعد حسين قاسم للدعاية ذ.م.م

إليها شركة سعد  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
حسين قاسم للدعاية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 1-90976 بطلب تغيير اسم الشركة 

من:
شركة سعد حسين قاسم للدعاية ذ.م.م

SAAD HUSSAIN QASEM ADVERTISING CO. W.L.L
الى: شركة ثبات ذ.م.م

THABAT COMPANY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

تاريخ :7-9-2022
) CR2022- 129439( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / هناء محمد رفيع شكرالل بتحويل المحل التجاري التالي: إلى 
السيد/ السيدة نوف نزار معروف عمر معروف فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 2-142792

االسم التجاري : ماركاتي دوت كوم

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم الشركة مطعم روز مارين ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة مطعم روز مارين ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 153506 - 1 بطلب 

تغيير اسم الشركة
من: مطعم روز مارين ذ.م.م

ROSE MARINE RESTAURANT W.L.L
الى: اورجينل شاورما ذ.م.م

ORIGINAL SHAWARMA W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 
اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة ريبلز كاترينج ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / حسن 
علي مكي عيسى الكوفي نيابة عن السادة شركة ريبلز كاترينج ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيد رقم 147494، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )5( من:
ريبلز كيتشن ذ.م.م

RIPPLES KITCHEN W.L.L
الى: بوكس ات ذ.م.م
BOX IT W.L.L

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

تاريخ :1-9-2022
) CR2022- 126819( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  راشد  سند  راشد  سلمان  السيدة   / السيد  إلينا  تقدم 
التالي: إلى السيد/ السيدة عادل راشد سند راشد فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 1-145422

االسم التجاري: ورشة سلمان راشد

 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 - 
17111444 - 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة )وودكو للتجارة و النجارة والمملوكة للسيد/ )ايمن عزالدين علي ابراهيم 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،)133249( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  الخزاعي(  عباس 
)المؤسسة الفردية( المذكور وتحويل القيد إلى )ذات مسئولية محدودة(  برأسمال وقدره 

)3000 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن كافة
أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

)ايمن عزالدين علي ابراهيم عباس الخزاعي( بنسبة )95( % 
)امال العلمي(  بنسبة )5( %

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم الشركة بريميا انتربرايسز ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة بريميا انتربرايسز ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 95548 - 1 ، بطلب 

تغيير اسم الشركة
PREMIA ENTERPRISES W.L.L  -   من: بريميا انتربرايسز ذ.م.م

ADONIS TRADES W.L.L  -    الى: أدونيس التجارية ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

خالد محمد لألنشطة اإلدارية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 148064 - 1

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة 
خالد محمد لألنشطة اإلدارية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 148064 - 1، 
بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة خالد محمد علي عبد الباقي 

مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

خالد محمد علي عبد الباقي
a.alhamry1@gmail.com     -     + 973  33884711 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة شركة كريزي جيم لتنظيم المؤتمرات

شركة تضامن بحرينيه شركة تضامن بحرينية

إليها شركة شركة كريزي  بأنه قد تقدم  السياحة  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  إدارة  تعلن 
القيد  بموجب  المسجلة  بحرينية   تضامن  شركة  بحرينيه  تضامن  شركة  المؤتمرات  لتنظيم  جيم 
رقم  1-130786 ، طالبين تغيير االسم التجاري من: شركة كريزي جيم لتنظيم المؤتمرات شركة 

تضامن بحرينيه شركة تضامن بحرينية
 CRAZY GAME FOR EVENTS ORGANIZATION CO. BAHRAINI (
 PARTNERSHIP COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP
) COMPANY

الى: شركة جيل القدرات المتخصصة شركة تضامن بحرينية
SPECIALIZED ABILITIES GENERATION CO. BAHRAINI PART-
NERSHIP COMPANY
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة عيادة دكتورة مها عطوة لألطفال 
بموجب  والمسجلة  عطوه  سيد  سيد  ابراهيم  مها  للسيدة  والمملوكة 
القيد رقم 2-100097، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( 
المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره 
)المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   1000
الفردية( عن جميع أصول وموجودات المحل التجاري لتصبح مملوكا 

للشريك التالية:
شريف ساهر عبدالمنعم احمد موسى بنسبة 100%

وتغيير االسم التجاري من:
عيادة دكتورة مها عطوة لألطفال

DR. MAHA ATWA PEDIATRIC CLINIC
الى:

مركز اوزون الطبي . ذ.م.م
OZONE MEDICAL CENTER . W.L.L 

فعلى كل من لديه اعتراض على تغيير االسم التجاري المذكور أعاله 
التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوماً 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 13 صفر 1444 - العدد 105078
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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

 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 

Golden Diyar construction 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALI A. ALASHIRI(AMEER ALBEEHAR-9265) 

has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN

 suitably qualified applicants can contact

 32202880 or alsaeed4@aol.com 

POSHAK FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33937884 or nidhami.bh@gmail.com 

RED SAND CONSTUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 36607776 or REDSAND.EST@HOTMAIL.COM 

ALNASEEM TRANSPORT 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)

 suitably qualified applicants can contact

 17730770 or AL.NASEEM.CARGO@HOTMAIL.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 

TREND BUILDING CONSTRCTION 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39696951 or SSULTAN973@GMAIL.COM 

AL SADEQ GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39836099 or SINNI888@HOTMAIL.COM 

Albalushi palace car manual cleaning 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33714579 or ANWAAR1986@GMAIL.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 

DESERT STUDIO FOR ARTS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER

 suitably qualified applicants can contact

 39754863 or sayranaoumovitch.dsa@gmail.com 

RAYTECH COMPUTER CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER PROGRAMMER

 suitably qualified applicants can contact

 39443368 or uraftab@hotmail.com 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

ALRAYHEEN IRONING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39805092 or HH905492@GMAIL.COM 

ALFAZAA  FASHION 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33070069 or SOUQHOM@GMAIL.COM 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 

has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER

 suitably qualified applicants can contact

 17252163 or tariqba6@gmail.com 

TOTI CLENING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39077300 or HADI.SHEHABI@HOTMAIL.COM 

ALHAZAA TRANSPORT ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39864683 or prestigeautoservicesbh@GMAIL.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 66741383 or info@BAHSTS.COM 

MOJA  CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17244026 or MZH75@HOTMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39770606 or ameer@almoayyedcg.com 

DHUFAR BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33331663 or JEFFREEBH@GMAIL.COM 

CAPSTONE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39070774 or CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.COM 

GOODS LAND CORPORATION FOR LIVESTOCK AND AGRICULTURAL PRODUCTS TRADE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33004181 or SHAFI13111983@GMAIL.COM 

LALABELLA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 36399339 or NAHLA@LALABELLABH.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 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.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 

LEBANESE RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU 

DAR MASAA SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 37371334 or BATOOL313@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 

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 

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 

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 

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 

GULF SEA RESTAURANT PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33344458 or BUZAHRAA@HOTMAIL.COM 

ALAMEER RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 33330800 or ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM 

EVEREST MECHANICAL INDUSTRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 33533606 or fc@emi-bh.com 

GOLDEN DRAGON BUILDING MATERIAL TRADING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 66708555 or 675203266@QQ.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 33361701 or GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

GUJRAT CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39853014 or RAJASALEEM75@GMAIL.COM 

QAHWAJI BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39727727 or MURT9610@GMAIL.COM 

AL FARAH HOUSE AIR-CONDITIONING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39911226 or S39911226@GMAIL.COM 

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

RIFE USA WLL 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATION MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17720256 or INFO@RIFE-USA.COM 

RIFE USA WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT ADMIN AFFAIRS

 suitably qualified applicants can contact

 17720256 or INFO@RIFE-USA.COM 

Print master sportswear 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 17331222 or SHEHABLAW@GMAIL.COM 

ALKHALIDI CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36370006 or KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM 

HARATNA TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33803802 or OMALI782014@GMAIL.COM 

SUS PRINTING HOUSE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PRINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17340989 or SUSPRINTING.BH@GMAIL.COM 

BODY & MIND LADIES SPA 2 W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR

 suitably qualified applicants can contact

 39093333 or INFO@BM-BAHRAIN.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 

Celebrity builder company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contact

 33154000 or m.magdy@kadi.bh 

TWO CORNERS CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33939913 or ATTOOLY@HOTMAIL.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17595006 or jaffar.csdecor@gmail.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 

MEHWISH CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66970004 or MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

U M S CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39133187 or USMANS_DC@YAHOO.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77177771 or abdullarashidaljalahma@yahoo.com 

AL GHADAERI BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33889051 or ALQADHAYERAHMED@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 

LEBANESE RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU 

ALFOUZ CONTRACTING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17774477 or MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

Miracle Land Contractor 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39696047 or SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM 

Elite Crystal Hotel 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.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 

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 

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 

MARBL ARCH CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32226699 or S.ALANAISI@GMAIL.COM 

MARBL ARCH CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 32226699 or S.ALANAISI@GMAIL.COM 

THE DAILY BREAD BAKERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17715021 or HELLO@WOOHOLDINGS.COM 

AOUDALZAIN FOR INCENSE AND PERFUME 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33584859 or LAYLA.FAISALL@GMAIL.COM 

910 GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32191669 or ALISSS180B78@GMAIL.COM 

HAROON RASHEED AHMAD FOR INTERIOR DECORATION SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38376757 or HAFIZHAROON666@GMAIL.COM 

BIYIK INTERANTIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36138950 or BIYIKINTERNATIONAL@GMAIL.COM 

NADER HASAN MOHAMED KHARFOOSH / ALZAHIR / 7213 

has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39449069 or NADERKHARFOOSH@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 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.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 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

JAFFAR PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST

 suitably qualified applicants can contact

 17731316 or TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

MASKATI BROTHERS & COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17464646 or jobs@maskatibros.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 INVENTORY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 33688622 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

EBRAHIM KHALIL KANOO COMPANY B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

CITI BANK N. A. 

has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER PROGRAMMER

 suitably qualified applicants can contact

 17588680 or NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM 

BAIT AL DONUT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17727200 or info@rumcogroup.com 

ARAD CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17256338 or ACE.5391@GMAIL.COM 

CAPTIN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17292565 or HAKIM@ALAMALTRAVEL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 37175533 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

AFANDIM RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 SHAWARMA WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39333367 or MOHD@ALMARKH.COM 

KAINAT CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17280049 or KHADIJASUFI57@GMAIL.COM 

Bahrain Steel BSCC E.C. 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17464274 or JOBS@FOULATH.COM.BH 

ALFAN BOOK SHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 39433224 or alsindi@batelco.com.bh 

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 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

MUHAMMADAIN LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)

 suitably qualified applicants can contact

 33050508 or AL-3OTHMAN@HOTMAIL.COM 

ANMAR TAILORING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39677155 or INFO@ANMARCOUTURE.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 

SNIC Insurance B.S.C.(C) 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 17563377 or HR@SNIC.COM.BH 

LOAY Star Center Abaya 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39465046 or GATEMANAMA@GMAIL.COM 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

MOHAMMED N.AHMED ALKHAIRANI (LUAWAYYER - 8486) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33511889 or BU.NASSER8@HOTMAIL.COM 

ALBADO RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 77160001 or ALBADOOASIS@GMAIL.COM 

CUCINA ITALIAN RESTAURANT B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17292973 or PERSONNEL@BFLC.COM.BH 

ABU SAJJAD SUPERMARKET 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33442000 or SAJIDARABEEA70@GMAIL.COM 

MALABAR JUNCTION FOR INDIAN CUISINE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17344787 or ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

Bahrain Specialist Hospital 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contact

 39606870 or bshhr@bsh.com.bh 

BRITISH LANGUAGE CENTRE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 36279117 or ralsaegh@britishlanguagecentre.co.uk 

FISHION SEAFOOD 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 38080801 or info@katanatorii.com 

ALHAMOOR FISH 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33612633 or ALHAMOOR000@GMAIL.COM 

KEY CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36044360 or arunvarma54@gmail.com 

DANIEL COLD STORES 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39402229 or AQEELALSAHAB@GMAIL.COM 

FALCON TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17737077 or NARAINA@BATELCO.COM.BH 

AL JAWASHAN RESTAURANT MANAGEMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33363766 or HASANALIALNASER1977@GMAIL.COM 

ALBARAKA LOGISTIC 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17740444 or info@albarakabh.com 

ORIENT IRONWORKS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17596001 or oiw3111@gmail.com 

CAFETERIA TEA TEAM 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39893138 or QASSIM.8@hotmail.com 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17290600 or CORP@DADABAI.COM 

MAERSK KANOO BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 17560327 or Shereen.Faraz@Maersk.com 

ALFOUZ CONTRACTING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17774477 or MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

MOHAMMED NOOR BUKHARI RESTUARANT 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 36061136 or sm.alkhabbaz7311@gmail.com 

MOHAMMED NOOR BUKARI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 66963868 

EFEL LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)

 suitably qualified applicants can contact

 33345110 or faroooha75@hotmail.com

THAI MASSAGE 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 17827278 or AFAKHRO@BUSINESSPLUS.BH 

CITY LIGTH RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 37239999 or HOORALAND@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com 



سبورت

اتحاد كرة القدم

يختتم منتخبنا الوطني للشباب 
النهائيـــة  تحضيراتـــه  اليـــوم 
لخوض مشواره بتصفيات كأس 
أســـيا للشـــباب التي تســـتضيفها 
المملكـــة خـــال الفتـــرة مـــن 10 
الجـــاري،  ســـبتمبر   18 ولغايـــة 
الشـــيخ  اســـتاد  وســـيحتضن 
علـــي بن محمـــد آل خليفة بعراد 
مباريـــات التصفيـــات التي تضم 
أيضا منتخبات قطر، بنغاديش، 
وســـيفتتح  ونيبـــال،  بوتـــان 
منتخبنا مشواره في التصفيات 
بمواجهة المنتخب البنغاديشي 

اليوم الجمعة عند 9 مساء.
برنامجـــه  منتخبنـــا  وخـــاض 
اإلعدادي تحت إشراف المدرب 
منـــذ  النعيمـــي  عـــادل  الوطنـــي 
مايو الماضي، وتضمن معســـكرا 
خارجيـــا أقامـــه في تركيـــا ومن 

ثـــم المشـــاركة في بطولـــة كأس 
العـــرب فـــي الســـعودية، قبل أن 
يخـــوض 3 مباريـــات قويـــة مـــع 
الســـعودية وخسرها بهدف دون 
مقابل، والصين مباراتين تعادل 
في األولى ســـلبيا وخسر الثانية 

بهدف دون مقابل.
األيـــام  فـــي  منتخبنـــا  ودخـــل   
الماضية فـــي معســـكره المحلي 

معنويـــات  وســـط  المغلـــق 
وطموحـــات بالعبـــور للنهائيـــات 
اآلســـيوية خصوصا مـــع تصاعد 
والمســـتويات  اإلعـــداد  وتيـــرة 
الفنيـــة الجيدة التـــي قدمها في 

مبارياته األخيرة.
 ويعقـــد اليـــوم عنـــد الســـاعة 3 
عصًرا االجتمـــاع الفني لألجهزة 
المنتخبـــات  ومديـــري  اإلداريـــة 

ســـيتي  المريديـــان  فنـــدق  فـــي 
االجتمـــاع  وســـيكون  ســـنتر، 
اإلجـــراءات  بعـــض  لتحديـــد 
التنظيميـــة  بالعمليـــة  الخاصـــة 
وتحديـــد ألـــوان المنتخبات في 
واكتمـــل  التصفيـــات،  مباريـــات 
المشـــاركة  المنتخبـــات  وصـــول 
فـــي التصفيـــات للمملكـــة أمـــس 
وفـــق  تدريباتهـــا  وباشـــرت 
البرنامـــج الـــذي أعدتـــه اللجنـــة 

المنظمة باتحاد الكرة.
اليـــوم  يقـــام  آخـــر،  مـــن جانـــب 
لمدربـــي  الصحافـــي  المؤتمـــر 
فـــي  المشـــاركة  المنتخبـــات 
التصفيـــات  بملعـــب  التصفيـــات 
فـــي عراد وســـيبدأ عند الســـاعة 
فيـــه  وسيشـــارك  عصـــرا،   4.30
المـــدرب الوطنـــي لمنتخبنا لفئة 

الشباب عادل النعيمي.

االجتماع الفني والمؤتمر الصحافي ُيعقدان مساًء

“أحمر الشباب” يختتم تحضيراته للتصفيات اآلسيوية

من تدريبات منتخب الشباب

اتحاد كرة القدم

إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ وجــــه 
القدم  لكرة  البحريني  االتحاد 
الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة إلى دخول الجماهير 
مــبــاريــات منتخبنا  فــي  مــجــاًنــا 
تصفيات  خــال  الــشــبــاب  لفئة 
ــا  20 عــاًم كــــأس آســـيـــا تــحــت 
ستستضيفها  والـــتـــي   ،2023
 10 الفترة  البحرين في  مملكة 
الجاري على  18 سبتمبر  حتى 
استاد الشيخ علي بن محمد آل 
 B المجموعة  لحساب  خليفة، 
التي تضم منتخبات بنغاديش 

وبوتان والنيبال وقطر.
وأكــــد األمـــيـــن الـــعـــام لــاتــحــاد 
ــقــدم راشــد  الــبــحــريــنــي لــكــرة ال
التنفيذية  اإلدارة  أن  الزعبي 
ــاشــــرت بــتــنــفــيــذ تــوجــيــهــات  ــ ب
أن  إلى  مشيًرا  االتحاد،  رئيس 

الحرص  يعكس  التوجيه  هــذا 
على الحضور الجماهيري خلف 
باستحقاقه  الــشــاب  منتخبنا 
ــم، مـــشـــيـــًدا  ــهــ ــمــ ــ اآلســـــيـــــوي ال
بــتــوجــيــهــات رئـــيـــس االتـــحـــاد 
إذ سيتكفل  ــصــدد،  ال هــذا  فــي 
القدم  لكرة  البحريني  االتحاد 
بتذاكر الجماهير البحرينية في 

مباريات منتخبنا لفئة الشباب.
يــأتــي  الــتــوجــيــه  وأوضـــــح أن 
ــاد  ــبـــل االتــــحــ ــًرا مــــن قـ ــ ــدي ــقــ ــ ت
للدور  الــقــدم  لــكــرة  البحريني 
ــد لــلــجــمــاهــيــر فـــي إثـــراء  ــرائـ الـ
الوطنية،  المنتخبات  مــشــوار 
مشيًرا إلى أن الجماهير كانت 
لنجاح  ومازالت داعًما أساسًيا 
ــمــنــتــخــبــات بــجــمــيــع فــئــاتــهــا  ال
وإثرائها عبر رسمها صوًرا فنية 

رائعة من على المدرجات.
مهم  الجماهير  دور  إن  وقــال   
المساهمة  إلــى  مشيًرا  وكبير، 
مشوار  تعزيز  فــي  اإليــجــابــيــة 
ــات  ــيـ ــفـ ــصـ ــتـ ــالـ ــخــــب بـ ــتــ ــ ــن ــمــ ــ ال
ــيــــويــــة وتـــحـــفـــيـــزه عــلــى  اآلســ
المستويات،  بأفضل  الــظــهــور 
لــلــظــفــر بــبــطــاقــة الــتــأهــل إلــى 

النهائيات اآلسيوية.

في مباريات األحمر... الشباب بتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاًما

علي بن خليفة: دخول الجماهير البحرينية مجاًنا

علي بن خليفة
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اللجنة األولمبية

وقعت اللجنة األولمبية البحرينية مذكرة 
تفاهم مشـــتركة مع االتحـــاد الدولي لكرة 
السلة “FIBA “ الستضافة إحدى الجوالت 
العالميـــة لكرة الســـلة 3on3 ألول مرة في 

مملكة البحرين.
األولمبيـــة  اللجنـــة  جانـــب  مـــن  ووقـــع   
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفة نائـــب رئيس اللجنة 
األولمبيـــة ومـــن جانـــب االتحـــاد الدولـــي 
الســـيد lgnacio Soriano المســـئول عـــن 
لعبـــة 3on3 باالتحـــاد الدولي لكرة الســـلة 
وذلـــك بحضـــور وزيـــرة الســـياحة فاطمـــة 
بنـــت جعفر الصيرفي والرئيـــس التنفيذي 
عبدالرحمـــن  د.  للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة 
عســـكر والرئيس التنفيذي لهيئة السياحة 
د. ناصـــر قائدي ورئيس االتحاد البحريني 
لكرة الســـلة وليد العلوي ومدير التســـويق 

بهيئة السياحة مريم توراني.
 وبهذه المناســـبة، أكد سمو الشيخ عيسى 
بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن توقيع 
مذكرة التفاهم الستضافة إحدى الجوالت 
العالميـــة لكـــرة الســـلة 3on3 تعـــد ترجمة 
لتوجيهات حضـــرة صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــاد 
المعظـــم وصاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
رئيس مجلـــس الوزراء، وتجســـيدا لرؤية 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جالـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون 
الشـــباب رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة وســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة باســـتضافة مختلـــف األحداث 
الرياضيـــة التي تعـــزز مكانة البحرين على 

خارطـــة الرياضـــة العالميـــة وتســـهم فـــي 
والتعريـــف  بالمملكـــة  الســـياحة  تنشـــيط 
بمنجزاتها الحضارية والتنموية.  وأضاف 
ســـموه “تعتز اللجنة األولمبيـــة البحرينية 
بتوقيع تلـــك االتفاقية مع االتحاد الدولي 
لكـــرة الســـلة أحد أكبر االتحـــادات الدولية 
فـــي العالـــم الســـتضافة إحـــدى الجـــوالت 
العالميـــة للعبـــة 3on3 األمـــر الذي يشـــكل 
نجاحـــا هاما لمملكـــة البحرين لتكون بؤرة 

الهتمام عشاق ومحبي هذه الرياضة”.
 وتقدم ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
خليفـــة بخالـــص الشـــكر والتقديـــر لســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة لمباركة 
ســـموه إبـــرام هـــذه المذكـــرة واســـتضافة 
الحـــدث العالمـــي، مثمنا ســـموه كذلك ثقة 
االتحـــاد الدولي بمملكـــة البحرين لتنظيم 
lgna�  الحـــدث وتقـــدم بالشـــكر الجزيل لــــ
cio Soriano علـــى منـــح البحرين شـــرف 
االســـتضافة مؤكـــدا حـــرص المملكة على 
توفيـــر مختلـــف عوامـــل النجـــاح للحدث 

العالمي.
بنـــت  فاطمـــة  أعربـــت  جانبهـــا،  ومـــن   
عـــن  الســـياحة  وزيـــرة  الصيرفـــي  جعفـــر 
أن  وذكـــرت  الخطـــوة،  بهـــذه  ســـعادتها 

الركائـــز  أهـــم  مـــن  الرياضيـــة  الســـياحة 
 للخطة االستراتيجية الســـياحية لألعوام

.2026 � 2022 
 وأن هيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 
وذلـــك  الفعاليـــة  هـــذه  بدعـــم  ســـعيدة 
الســـتقطاب أكبر عـــدد ممكن من الســـياح 
الدولييـــن، وكمـــا أن اســـتضافة مثـــل هذه 
األنشـــطة الرياضية تعتبـــر حدًثا ترويجيا 

لمملكة البحرين. 
عـــن   Soriano lgnacio عبـــر  وبـــدوره،   
ســـعادته الكبيـــرة بتوقيع مذكـــرة التفاهم 
مع اللجنة األولمبية البحرينية الستضافة 
الجولـــة  منافســـات  مـــرة  ألول  البحريـــن 
العالميـــة 3on3 وذلـــك انطاقا من حرص 
االتحـــاد الدولي لنشـــر اللعبـــة في مختلف 
دول العالم ومن بينها مملكة البحرين التي 
تمتـــاز بإمكانيـــات متميزة في اســـتضافة 
الرياضيـــة  العالميـــة  البطـــوالت  مختلـــف 
ومـــن بينهـــا كـــرة الســـلة، مبديـــا اعتـــزازه 
بهـــذا التعـــاون والـــذي من شـــأنه أن يفتح 
البـــاب أمام المزيد من التعاون والتنســـيق 
مســـتقبا، معربا عن ثقته بمملكة البحرين 
فـــي تحقيق مختلـــف عوامل التميـــز لهذا 

الحدث.

جانب من توقيع المذكرة

عيسى بن علي: المذكرة تجسيد لتوجيهات ناصر وخالد بن حمد الستضافة األحداث الرياضية العالمية

”3on3“ البحرين تستضيف الجولــة العالميــة للعبــة

اســـتقبل النـــادي األهلـــي المحتـــرف األميركي 
صفـــوف  لتعزيـــز  Davon jevrson؛  الجديـــد 

الفريق األول لكرة السلة.
وكان في اســـتقبال الاعب لدى وصوله أرض 

المملكة إداري الفريق األول حسين نبيل.
ويهـــدف األهلـــي مـــن وراء هـــذا التعاقـــد إلى 

تدعيـــم صفوفـــه فـــي نهائي كأس الســـوبر مع 
المنامـــة وبطولة األنديـــة العربية لكرة الســـلة 
ولـــم يكشـــف النـــادي عمـــا إذا كان المحتـــرف 
األميركي ســـيلعب مع الفريق طوال الموســـم 
أم ســـيقتصر علـــى فتـــرة مؤقتـــة فـــي نهائـــي 

السوبر والبطولة العربية.

“األهلي” يستقبل محترفه 
األميركي للسلة

المحترف األميركي لدى وصوله



علي مجيد

قال مدرب فريق الرفاع لكرة القدم 
علي عاشـــور إن التغيير الذي أجراه 
الرفـــاع الشـــرقي على جهـــازه الفني 
بتعييـــن الرومانـــي فلوريـــن متروك 
بدال من السوري غسان معتوق أربك 
حساباته قبل مواجهة “الليوث” في 
الـــدور قبـــل النهائي لمنطقـــة الغرب 

بكأس االتحاد اآلسيوي.
وأكد عاشور بأنه تصافى مع المدرب 
متروك و”طـــاح الحطب” بينهما بعد 
التصريحـــات اإلعالميـــة المتبادلـــة، 
مضيفـــا إلـــى أنـــه ذهـــب لمصافحـــة 
المـــدرب قبـــل المواجهـــة وقـــال لـــه 
اإلعـــالم  فـــي  “تهاجمنـــي  متـــروك 

وتأتـــي اآلن لمصافحتـــي؟ فقلت له 
أنـــت الـــذي هاجمتنـــي عندمـــا قلـــت 
بأن محمد مرهون يشكل 90 % من 
قوة الرفاع، وقللت من شأني وشأن 
كافة أفراد الفريـــق والجهاز اإلداري 
ومجلـــس إدارة النـــادي. مرهون هو 
كـــرة  ولكـــن  األول،  البحريـــن  نجـــم 

القدم لعبة جماعية”.
وأضـــاف عاشـــور خـــالل حديثه في 
تويتـــر بحســـاب مســـتر رفاعـــي “لو 
كنـــا نعلـــم بالتغييـــر الـــذي ســـيجريه 
الشرقي لربما لم نقرر خوض معسكر 
اإلمـــارات؛ ألننا نعرف أســـلوب لعب 
متـــروك، الفـــرق التي لعبنـــا معها في 
مفتـــوح  لعبهـــا  أســـلوب  اإلمـــارات 
مـــن الناحيـــة الهجومية، ولـــو علمنا 

بتغييره لواجهنا فرقـــا تلعب بتكتل 
دفاعـــي مشـــابه ألســـلوب الشـــرقي 
الدفاعـــي  أســـلوبهم  علـــى  للتعـــود 

المحكم”.
وذكر عاشور بأنه مع الحارس كريم 
فـــردان وحمد شمســـان لـــم يحتفلوا 
علـــي حـــرم  الـــذي ســـجله  بالهـــدف 
فـــي الوقـــت اإلضافـــي؛ ألنهـــم كانوا 
يدركـــون وجـــود متســـع مـــن الوقت 
إلدراك التعادل، وهذا ما حدث فعال 

بعد هدف التعادل لعبدهللا شالل.
وأشـــار بـــأن جمهـــور الرفـــاع يعتبـــر 
الداعـــم األول للفريـــق؛ ولذلـــك فإنه 
ذهـــب للجمهـــور وحياهم واإلشـــادة 
يســـتمد  الفريـــق  ألن  بدورهـــم؛ 
قوتـــه من جمهـــوره، مشـــيرا إلى أن 

الجماهير هدأت في الشوط الثاني، 

وقـــد عاتـــب رئيـــس الرابطـــة أحمد 

عبدهللا بعد المباراة.

ســـيقوم  التـــي  التحضيـــرات  وعـــن 

بها فـــي المرحلـــة القادمـــة لمواجهة 
الســـيب العمانـــي في نهائـــي الغرب 
بتاريـــخ 4 أكتوبـــر قال عاشـــور “لقد 
تحدثت مع الالعبيـــن عقب المباراة 
مباشـــرة في غرفـــة المالبس، وقلت 
لهـــم إن مبـــاراة الشـــباب بتاريخ 11 
ســـبتمبر المقبـــل بـــدوري ناصـــر بـــن 
حمـــد الممتاز والفوز علـــى الخالدية 
في نهائي كأس السوبر هي الخطوة 
الفريقيـــن  علـــى  فالفـــوز  األولـــى، 
العربـــي  ســـيعطينا دفعـــة معنويـــة. 
الكويتي خرج من المســـابقة بسبب 
نتائجـــه في الـــدوري المحلـــي، ومن 
هنـــا يتعيـــن علينـــا مواجهة الســـيب 

ونحن في حالة معنوية جيدة”.

عاشور: ثالثة لم يحتفلوا بهدف حرم وهذا ما قاله متروك
في مباراة الرفاع والشرقي بكأس االتحاد اآلسيوي

فلورين متروكعلي عاشور

اتحاد األلعاب الذهنية يحتفي بوفد البحرين ألولمبياد الشطرنج
بعد حصول 3 العبات على لقب “أستاذ مرشح” في الهند

في دعوة عشاء حضرها عدد 
من أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس اتحاد األلعاب الذهنية 
البحريـــن  بوفـــد  يحتفـــي 
فـــي  الملـــوك  لعبـــة  ألولمبيـــاد 
هادئـــة  أجـــواء  فـــي  الهنـــد 
متبادلـــة  أفـــكار  تخللتهـــا 
احتفـــى  مهمـــة،  ومالحظـــات 
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
طـــارق  الذهنيـــة  لاللعـــاب 
الشـــيباني بحضـــور عـــدد من 
أعضاء مجلـــس اإلدارة، بوفد 
البحريـــن العائد مـــن أولمبياد 
والـــذي  للشـــطرنج،  الهنـــد 
ضـــم كال مـــن فريقـــي الرجال 
وجـــه  حيـــث  والســـيدات، 
رئيـــس الوفد شـــكره لالعبين 
فـــي الفريقين علـــى جهودهم 
المنافســـة،  أثنـــاء  وأدائهـــم 
وخص بالشكر فريق السيدات 
الـــذي أبلى بالء حســـنا، وكان 
مدعاة للثنـــاء، وجاء أداؤهن 
مقارنـــة  المتوقـــع  غيـــر  علـــى 
بالمعطيات الحالية من حيث 
مدى االســـتعداد الفنـــي وقلة 
المشـــاركات الدوليـــة مقارنـــة 
بالفـــرق األخـــرى فـــي الـــدول 
المجـــارة، ومع ذلـــك فقد كان 
أداؤهن الفتا في عدة مراحل 
مـــن مراحـــل المنافســـة، وذكر 
أن هنـــاك تحديـــات وعوامـــل 

محدوديـــة  منهـــا  عديـــدة 
الميزانية وعدم وجود مدرب 
محترف، وهو األمر الذي ننظر 
إليه بتفاؤل مع سعى االتحاد 
لوضـــع الحلـــول الممكنـــة مـــن 
خالل الســـبل المتاحة وطلب 
الدعم والرعاية المناسبين من 
قبل الجهات الرســـمية التي ال 
تدخر جهدا في دعم الرياضة 
في مملكتنـــا الغالية، كما بارك 
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 

طـــارق  الذهنيـــة  لأللعـــاب 
الشـــيباني حصـــول 3 العبات 
من الفريق النســـائي المشارك 
فـــي أولمبياد الهند للشـــطرنج 
علـــى باكورة األلقـــاب الدولية 
وهـــو  الشـــطرنج،  لعبـــة  فـــي 
لقب اســـتاذ مرشح )سيدات(، 
مشـــيدًا بالجهـــود التـــي بذلت 
مـــن كافة أعضاء الوفد برفقة 
رئيـــس الوفـــد ونائـــب رئيس 
االتحـــاد علـــي الســـليطي في 

تحقيق هـــذه النتيجة الطيبة 
قياسا على استعدادات الفرق 
المنافســـة وجاهزيتهـــا الفنية 

والتنظيمية. 
كل  اللقـــب  ذلـــك  نـــال  وقـــد 
مرشـــح  أســـتاذ  الالعبـــة  مـــن 
شـــرف  حـــوراء  )ســـيدات( 
نقـــاط   5 نتيجـــة  بتحقيقهـــا 
والالعبـــة  جـــوالت،   10 مـــن 
)ســـيدات(  مرشـــح  أســـتاذ 
 4.5 بتحقيقهـــا  العفـــو  زينـــب 

والالعبـــة  جـــوالت   10 مـــن 
أستاذ مرشـــح )سيدات( مرام 
 2.5 بتحقيقهـــا  الموســـوي 
مـــن 10 جـــوالت، ليكـــن أولى 
الالعبـــات البحرينيات إحرازا 
لهـــذه االلقـــاب والـــذي يتدرج 
أعلـــى  مراتـــب  إلـــى  صعـــودا 
مـــن األلقاب مثل لقب أســـتاذ 
اتحـــادي ولقـــب أســـتاذ دولي 

ولقب أستاذ دولي كبير. 
العبـــي  مـــن  عـــددا  أن  يذكـــر 
البحريـــن الرجـــال قـــد حـــازوا 
اللقـــب  نفـــس  علـــى  ســـابقا 
دولـــي  اســـتاذ  لقـــب  وكذلـــك 
حاليـــا  ويراعـــى  اتحـــادي، 
مراجعة نتائج سابقة لالعبين 
أللقـــاب مشـــابهة  مســـتحقين 
ســـابقة  نتائـــج  لتحقيقهـــم 
تؤهلهـــم لنيـــل تلـــك األلقـــاب، 
إجـــراءات  تتخـــذ  لـــم  حيـــث 
رســـمية بها من قبـــل اإلدارات 
االتحـــاد  ويعكـــف  الســـابقة، 
الســـعي إليجـــاد  حاليـــا علـــى 
مديـــر  مـــع  للتعاقـــد  الســـبل 
فنـــي ومدرب لالتحـــاد لقيادة 
والســـعي  القادمـــة،  المرحلـــة 
لتحســـين وضـــع االعتمـــادات 
الماليـــة إليجـــاد غطـــاء مالـــي 
المشـــاركات  بتبنـــي  كفيـــل 
والمســـابقات  الخارجيـــة 

المحلية قدر اإلمكان.

اللجنة اإلعالمية

لقاء رئيس اتحاد الذهنية مع وفد أولمبياد الهند على دعوة عشاء

Sports@albiladpress.com13
الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 13 صفر 1444 - العدد 5078

فتح باب الترشح لعضوية نادي البحرين لهوكي الجليد
أعلـــن نـــادي البحريـــن لهوكـــي الجليد عن 
فتـــح باب الترشـــح لعضوية مجلس إدارة 
النـــادي للـــدورة االنتخابيـــة الحالية وذلك 
 10 الموافـــق  الســـبت  يـــوم  مـــن  اعتبـــارًا 
سبتمبر 2022 ويستمر حتى موعد إغالق 
باب الترشـــح والمقرر في تمام الســـاعة 7 
مســـاًء من يوم األحد الموافق 25 سبتمبر 
إدارة  وممثـــل  منـــدوب  بحضـــور   2022
الرقابة والتدقيق بالهيئة العامة للرياضة.

ودعـــت أمين الســـر العام بنـــادي البحرين 
لهوكي الجليد مالك جناحي جميع أعضاء 
بتســـديد  لإلســـراع  العموميـــة  الجمعيـــة 
رســـوم االشـــتراك الســـنوي المقـــرر للعضو 
العامـــل؛ وذلـــك حتـــى يتســـنى لهـــم نيـــل 
حق حضـــور اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية 
النتخـــاب  التصويـــت  فـــي  والمشـــاركة 
األعضاء المكملين لمجلس اإلدارة الحالي، 
علمـــًا بأن آخر موعد لقبول طلبات تجديد 

العضويـــة ســـيكون مع موعد إغـــالق باب 
الترشـــح في تمام الســـاعة 7 مساًء من 

يوم االحد الموافق 25 سبتمبر 2022.
وأشـــارت جناحـــي إلـــى أن الراغبيـــن 
في الترشـــح يجب أن تنطبق عليهم 
االشـــتراطات الـــواردة فـــي الالئحـــة 
النموذجيـــة للنظام األساســـي لألندية 

العامـــة  الهيئـــة  إلشـــراف  الخاضعـــة 
للرياضة.

اللجنة اإلعالمية

حسن علي

لنطلق مبادرة 
“كن نشًطا فوق 60” 

إن العالم يتســارع بشكل كبير في جميع مجاالت 
والسياســية  واالقتصاديــة  الرياضيــة  الحيــاة 
المجتمــع  أفــراد  جميــع  ويشــارك  والصحيــة، 
واألعمــار مــن الجنســين خصوًصــا كبار الســن في 
هــذا التســارع والمشــاركة فيــه، ويتأثــرون بــكل 
المتغيــرات التــي تحــدث علــى الســاحة المحليــة 
واإلقليميــة والعالمية. إن كبار الســن فئة شــديدة 
الخصوصيــة لمــا تواجهه من تحديــات على كافة 
االجتماعيــة،  النفســية،  “الصحيــة،  المســتويات 
البدنيــة واالقتصاديــة”، وهــم فــي أشــد الحاجــة 
لدعمهم بالقدر الذي يسمح لهم بالحياة الكريمة.

 يواجــه العالــم اليــوم تحديــا اجتماعيــا وصحيــا 
واقتصاديــة جديــدا وهــو تزايد تعداد كبار الســن 
األمــم  تقديــرات  وبحســب  المجتمعــات،  فــي 
المتحــدة فقــد بلغــت نســبة المســنين البحرينيين 
نحو 6.3 % من إجمالي عدد الســكان عام 2007، 
ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 14,3 % 
عــام 2025، و24,3 % عــام 2050. وقــد خصصت 
الجمعيــة العامة لألمم المتحــدة األول من أكتوبر 
مــن كل عــام “اليــوم العالمــي للمســنين”، وبــدأت 
بوضع الخطط واالســتراتيجيات التي تســهم في 
الحفاظ على صحة ونشــاط كبار الســن من خالل 

الرياضة.
لقــد بــدأت العديــد مــن الــدول ومنهــا العربيــة في 
إنشــاء مؤسســات وطنية أللعاب كبار الســن التي 
منظمــة،  رياضيــة  ومســابقات  منافســات  توفــر 
األمــر الــذي يجعل من األهمية بمــكان أن نبدأ في 
البحريــن بمبــادرة تدعــم االهتمــام برياضــة كبــار 
الســن للجنســين لمــن فــوق 60 ســنة ليحافظــوا 
على نشــاطهم البدني والصحي والنفســي بشــكل 

مستمر ودائم.  
ولتحقيق هذا الهدف نتطلع إلشهار اتحاد رياضي 
أو لجنــة رياضيــة وطنية ترعــى وتنظم مجموعة 
التعليــم  فــرص  وتوفــر  الرياضيــة  األلعــاب  مــن 
والتدريــب فــي مجموعــة مــن األلعــاب الرياضيــة 

وفق قواعد وقوانين خاصة تناسب هذه الفئة. 
والصحــي  واالقتصــادي  االجتماعــي  العائــد  إن 
مــن تأســيس اتحــاد أو لجنــة لرياضــة كبار الســن 
المجتمــع  فــي  الســن  كبــار  إدمــاج  فــي  سيســهم 
عبــر األنشــطة والفعاليــات الرياضيــة والترفيهيــة 
مرورا بالطبع بتحســين الصحة العامة لكبار السن 

وتقليل نفقات العالج على الفرد والدولة.

باحث في اإلدارة الرياضية

Isa.almajed74 
@gmail.com

عيسى الماجد

ُتـــوج فريق الخليـــج بكأس الســـوبر 
الســـعودي لكرة اليد بعـــد فوزه على 
نظيـــره مضـــر بنتيجـــة )31/33( فـــي 
المبـــاراة التي أقيمت عصر الخميس 
علـــى صالـــة وزارة الرياضـــة بالدمام 
وســـط حضـــور جماهيـــري غفير من 

أنصار الطرفين.

وأنهـــى فريـــق الخليج الـــذي ينتمي 
إليـــه العبنـــا الدولي حســـين الصياد 
متأخًرا بالشـــوط األول بفارق هدف 
)15/16(. وقـــدم الصيـــاد أداًء مميًزا 
بتسجيله لألهداف وصناعته الكرات 
الحاســـمة لزمالئـــه، إال أنه لـــم ُيكمل 
المبـــاراة إثـــر حصوله علـــى البطاقة 
الحمـــراء مـــن ِقبـــل طاقـــم التحكيم 

 16 الدقيقـــة  فـــي  وذلـــك  الفرنســـي 
من عمر الشـــوط الثانـــي، كما حصل 

حارس مضر على البطاقة الزرقاء.
وبذلـــك، ســـيلعب فريـــق الخليج مع 
األهلي البحريني على كأس “السوبر 
بحســـب  الســـعودي”  البحرينـــي 
االتحـــادان  التـــي وقعهـــا  االتفاقيـــة 

البحريني والسعودي.

 رغــم الطرد.. الصياد يتوج 
بكأس السوبر السعودي

حسين الصياد
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الضفة الغربية ـ وكاالت

الشمالي  المدخل  عند  فلسطينيا  الخميس،  صباح  اإلسرائيلي،  الجيش  قتل 
مصادر  ذكــرت  وقــت  في  الغربية،  الضفة  وســط  هللا  رام  قــرب  البيرة  لمدينة 
إعالمية إسرائيلية أن جنديا أصيب بجروح خالل اشتباكات مسلحة في جنين 

شمالي الضفة.
ووقع الحادث األول بالقرب من مدخل قرية بيتين القريبة، حيث يوجد حاجز 
المجاورة، وفق ما ذكرت  البيرة  عسكري إسرائيلي يفصلها عن مدخل مدينة 

وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
في  “بنيامين”  معسكر  عند  يتمركز  كان  جنديا  أن  إسرائيلية  مصادر  وذكــرت 
المنطقة، أطلق النار تجاه الشاب الفلسطيني، بزعم قيامه بإلقاء زجاجة حارقة 

وحجارة تجاهه، مشيرة إلى أن الجندي أصيب بجروح طفيفة.
اشتباكات  بجراح خالل  إسرائيلي  إصابة جندي  الغربية،  الضفة  وفي شمالي 

مسلحة مع فلسطينيين في جنين، بحسب مصادر إعالمية إسرائيلية.
وخالل عملية اقتحام جنين، اعتقل الجيش اإلسرائيلي عددا من الفلسطينيين.

مقتل فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي في اشتباكات

طهران ـ وكاالت

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة 
كمالوندي  بهروز  اإليرانية  الذرية 
أمس الخميس أنه من غير المتوقع 
تفتيش  بعمليات  إيـــران  تلتزم  أن 
إضافية من جانب الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة ألنــشــطــة طــهــران 
بينما  ــووي،  الـــنـ االتـــفـــاق  بــمــوجــب 
الموقعة  األخــرى  األطــراف  تستمر 
على االتفاق في “انتهاك” االلتزامات 

وتواصل فرض العقوبات.
ــت وكـــالـــة مــهــر لــأنــبــاء  ــحــ وأوضــ
كمالوندي  تصريحات  أن  اإليرانية 
لــلــوكــالــة  تــقــريــر  عــلــى  ا  ردًّ ــاءت  جــ
الدولية للطاقة الذرية اتهمت فيه 

من  مخزونها  برفع  طهران 
المخصب  الــيــورانــيــوم 

بنسبة تصل إلى 60 
.%

كمالوندي  واعــتــبــر 

أن تــقــريــر الــوكــالــة األخــيــر “تــكــرار 
لتصريحات سابقة ال أساس لها من 

الصحة وذات دوافع سياسية”.
للطاقة  ــيــة  الــدول الــوكــالــة  وكــانــت 
ــعــاء  الـــذريـــة قــد أعــلــنــت يـــوم األرب
الطبيعة  ضــمــان”  تستطيع  ال  “أنــهــا 
السلمية للبرنامج النووي اإليراني، 
في  “تقدم”  يحصل  لم  أنــه  مؤكدًة 
المعلنة  غير  الــمــواقــع  مسألة  حــل 
غير  أنشطة  شهدت  بأنها  المشتبه 

مصّرح عنها.
ــالـــة لــلــحــصــول من  وتــســعــى الـــوكـ
ــول وجــود  إيــــران عــلــى أجــوبــة حـ
ــواد نـــوويـــة فـــي ثــالثــة مــواقــع  مــ
هذه  وأدت  عنها.  مصرح  غير 
ينتقد  قــــرار  ــــى  إل الــمــســألــة 
لقاء مجلس  إيران خالل 
في  الــوكــالــة  محافظي 

يونيو.

إيران: ال تفتيَش “نوويًا” مع استمرار العقوبات
لندن ـ أ ف ب

البريطانية  ــوزراء  ــ الـ رئــيــســة  أعــلــنــت 
الخميس  أمــس  تـــراس  ليز  الــجــديــدة 
عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين 
إسترليني  جنيه   2500 ســقــف  عــنــد 
2800 يورو( سنويا لأسرة  )أكثر من 
تكاليف  ارتفاع  مواجهة  في  العادية، 

المعيشة.
وقــالــت تـــراس الــتــي كــانــت تتحدث 
أمام البرلمان إن أسعار الطاقة سيتم 
للشركات،  أشهر  ستة  لمدة  تجميدها 
توفير  يـــوازي  ــراء  اإلجــ أن  موضحة 
مقارنة  سنويا  جنيه   1000 حــوالــي 
في  المتوقعة  األسعار  في  بالزيادات 

األول من أكتوبر.
ولـــــم تـــحـــدد تــــــراس كــلــفــة 

التي  الدعم  إجـــراءات 
يتوقع أن تصل إلى 
المليارات  عشرات 
مـــــن الـــجـــنـــيـــهـــات 

تــأمــيــنــهــا بفضل  يــتــم  اإلســتــرلــيــنــيــة 
ــروض. كــمــا تــشــمــل اإلجــــــراءات  ــقــ ــ ال
الطاقة  لــضــرائــب  الــمــؤقــت  التجميد 
ــى حــيــاد  ــ ــول االنـــتـــقـــال إلـ ــمـ ــي تـ ــتـ الـ

الكربون.
فــي الــســيــاق، ذكـــرت وســائــل اإلعــالم 
عديدة أن اإلجــراءات ستصل كلفتها 
يتجاوز  وهــذا  جنيه،  مليار   150 إلــى 
ضعف مبلغ 70 مليار جنيه استرليني 
أنفقت لدفع أجور العاطلين عن العمل 

طيلة فترة الجائحة.
الحكومة  على  يتزايد  الضغط  وكــان 
الــبــريــطــانــيــة لــلــتــحــرك حــيــال ارتــفــاع 
ــكــهــربــاء والــطــاقــة وأزمـــة  فــواتــيــر ال
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة بــعــد أن حــذر 
غير  والمنظمات  االقتصاديون 
وحتى  والنقابات  الحكومية 
شركات الطاقة من كارثة 

إنسانية هذا الشتاء.

تراس تعلن عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين
إسالم أباد ـ وكاالت

ذكرت محطات إعالمية محلية في 
باكستان أن المحكمة العليا بإسالم 
آباد قررت، أمس الخميس، توجيه 
الئحة اتهام لرئيس الوزراء السابق 
عـــمـــران خــــان، تــتــضــمــن اتــهــامــات 
ــذي قد  ــر الـ ــازدراء الــقــضــاء، األمـ ــ بـ
يؤدي إلى إبعاده عن السياسة في 

حال إدانته.
ويواجه خان اتهامًا بتهديد قاضية 
أصدرت حكمًا على أحد مساعديه 
الــمــقــربــيــن كـــان يـــواجـــه اتــهــامــات 

بالخيانة.
ــي تــجــمــع الــشــهــر  وقــــــال خـــــان فــ
اسم  وذكــر  نتركك”،  “لــن  الماضي 

قــاضــيــة رفـــضـــت اإلفـــــراج 
بكفالة عن مساعده.
وذكرت أربع قنوات 
محلية  تلفزيونية 
الئــحــة  أن  ــوم  ــيــ ــ ال

غضون  في  لخان  سُتوجه  االتهام 
أسبوعين.

وأضافت أن القرار صدر عن هيئة 
العليا  المحكمة  في  أعضاء   5 من 
فرصًا  أتاحت  بعدما  آبــاد،  بإسالم 
لــخــان لـــمـــعـــاودة الــتــفــكــيــر فـــي رد 
سابق للمحكمة قال فيه إنه يأسف 
للتصريحات دون أن يقدم اعتذارًا 

صريحًا.
وأشــــارت إلـــى أن الــقــضــاة حـــذروا 
محامي خــان مـــراًرا، وقــالــوا إنــه ال 

يقّدر حساسية األمر.
وقــــال خـــان فـــي رد رســمــي ُقـــدم 
لــلــمــحــكــمــة قــبــيــل جــلــســة أمـــس 
)الخميس( “ينتهز المدعى عليه 
أسفه  عــن  للتعبير  الفرصة 
تصريحاته  إزاء  العميق 
خالل  المقصودة  غير 

خطابه”.

عمران خان يواجه تهمًا قد تبعده عن السياسة

7 قتلى في غارات روسية 
شمال غرب سوريا

بيروت ـ أ ف ب

قتل 7 أشخاص على األقل أمس )الخميس( 
جراء ضربات روسية استهدفت محافظة 
ــق ما  ــرب ســـوريـــا، وفـ ــــب فــي شــمــال غـ إدل

أحصى المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
ــي عــبــد الرحمن  ــال مــديــر الــمــرصــد رامـ وقـ
لوكالة فرانس برس إن الغارات استهدفت 
منزًل ومنشرة لقص الحجر قريبة منه في 
منطقة سهل الروج في ريف إدلب الغربي، 
ما أوقع 7 قتلى، 4 منهم مدنيون بينما لم 
أّدت  كما  اآلخــريــن.  الثالثة  هويات  تعرف 
الــضــربــات إلــى إصــابــة 15 آخــريــن بجروح 

وفق المرصد.

حزمة مساعدات دفاعية جديدة ألوكرانيا وجوارها بنحو 2.7 مليار دوالر

بلينكن يزور كييف فجأة وحديث عن “تغير وجه الحرب”
أجرى وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن زيارة مفاجئة أمس )الخميس( 
إلى كييف، بالتزامن مع إعالن الوليات المتحدة عن مساعدة عسكرية جديدة 

بنحو 2.7 مليار دولر ألوكرانيا والدول المجاورة لها في مواجهة روسيا.

هــذه  عـــن  مــســبــًقــا  بلينكن  يــعــلــن  ــم  ولـ
الزيارة، وهي الثانية له إلى كييف منذ 
في  الروسية  العسكرية  العملية  بــدء 

أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
المسؤولين  كبار  مع  اجتماعات  وفــي 
اإلدارة  إن  بلينكن  قــال  األوكــرانــيــيــن، 
من  دوالر  ملياري  ستقدم  األميركية 
الــتــمــويــل الــعــســكــري األجــنــبــي طويل 
جيرانها،  مــن  و18  ألوكــرانــيــا  األجـــل 
الناتو وشــركــاء  أعــضــاء  ذلــك  فــي  بما 
األمن اإلقليميين “األكثر عرضة لخطر 
الـــعـــدوان الـــروســـي فـــي الــمــســتــقــبــل”، 

حسب تعبيره.
ــدفــاع  ــر ال ــ يــأتــي هـــذا بــيــنــمــا قـــال وزي
األميركي لويد أوستن إن الرئيس جو 
مساعدات  تقديم  على  وافـــق  بــايــدن 
عــســكــريــة إضــافــيــة ألوكـــرانـــيـــا تصل 

قيمتها إلى 675 مليون دوالر.
هاون  مدافع  تشمل  الحزمة  إن  وقال 
ــات همفي  ــ ــرب مــدفــعــيــة وعــ ــر  ــ ــائ وذخــ
وأنظمة  مصفحة  إســعــاف  وســيــارات 

مضادة للدبابات وأكثر من ذلك.
وجــمــع أوســـتـــن مــســؤولــيــن مـــن دول 
ــتــزامــهــم بــالــدعــم  حــلــيــفــة لــتــجــديــد ال

ــمــدى  ــا “عـــلـــى ال ــيـ ــرانـ ــعــســكــري ألوكـ ال
الطويل”.

وقــال أوســتــن إن “الــحــرب فــي لحظة 
ــيـــســـة أخــــــــرى” مــــع بـــــدء الـــقـــوات  رئـ
األوكرانية هجومها المضاد في جنوب 

نجاًحا  اآلن  “نشهد  إنــنــا  قــال  ــبــالد.  ال
واضًحا لجهودنا المشتركة في ساحة 
ــمــعــركــة”. وتــابــع أوســتــن “إن وجــه  ال
مجموعة  مهمة  وكذلك  يتغير  الحرب 

االتصال هذه”.

عواصم ـ وكاالت

بلينكن يزور مستشفى لألطفال أمس في كييف

عواصم ـ وكاالت

من  مبكر  وقــت  في  وثائق  إيرانيون  دبلوماسيون  أحــرق 
وذلك  ألبانيا،  مغادرتهم  من  ساعات  قبل  الخميس،  صباح 
إيــران،  مع  الدبلوماسية  العالقات  األخيرة  قطعت  أن  بعد 

متهمة إياها بشن هجوم إلكتروني في يوليو الماضي.
ــرز” رجـــال داخـــل الــســفــارة  ــتـ ــة “رويـ ورأى شــاهــد مــن وكــال
صدئ،  برميل  في  أوراقـــا  يلقي  وهــو  تيرانا  في  اإليرانية 
3 طوابق.  من  المكونة  السفارة  اللهب جدران  أضاء  بينما 
ــارج الــســفــارة  ــدت األجــــواء هــادئــة صــبــاح الخميس خـ وبـ
الواقعة على بعد 200 متر فقط من مكتب رئيس الوزراء 
األلباني. وشوهدت سيارة من طراز “أودي” سوداء اللون، 
تدخل  وهــي  معتمة  ونوافذها  دبلوماسية  لوحات  تحمل 
وقال  المدخل.  يحرس  شرطة  ضابط  كان  بينما  وتخرج، 
رئيس الوزراء، األلباني إيدي راما، في خطاب مصور نادر، 
اإليرانيين  والموظفين  الدبلوماسيين  أمــر  إنــه  األربــعــاء، 

بإغالق السفارة ومغادرة البالد في غضون 24 ساعة.
الخدمات  بشل  “هــدد  اإللكتروني  الهجوم  أن  رامــا  وذكــر 
الدولة  سجالت  واختراق  الرقمية  األنظمة  ومحو  العامة 
وسرقة المراسالت اإللكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة 

الفوضى واالنفالت األمني في البالد”.
على  أيضا  باللوم  ألبانيا،  حلفاء  أقــرب  واشنطن،  وألــقــت 
المزيد من اإلجراءات  “باتخاذ  الهجوم ووعدت  إيران في 
لمحاسبة إيران على األفعال التي تهدد أمن )دولة( حليفة 
لــلــواليــات الــمــتــحــدة”. ونـــددت طــهــران بــشــدة بــقــرار تيرانا 
ألبانيا لهذه  قطع العالقات الدبلوماسية، ووصفت مبررات 

الخطوة بأنها “إدعاءات ال أساس لها من الصحة”.

واشنطن تتوعد باتخاذ المزيد من اإلجراءات لمحاسبة طهران

دبلوماسيون إيرانيون يحرقون وثائق قبل مغادرتهم ألبانيا

اثنان من عناصر الشرطة األلبانية أمام السفارة اإليرانية.

بغداد ـ وكاالت

كييف ـ وكاالت

العراقي،  محمد  صالح  الــصــدري،  التيار  فــي  القيادي  قــال 
أمس الخميس، إن عودة نواب الكتلة الصدرية إلى البرلمان 

العراقي ممنوع منًعا باًتا.
أي  فــي  الــدخــول  الــصــدري  التيار  العراقي رفــض  كما جــدد 
حكومة توافقية رفًضا قاطًعا. ودعا “الحلفاء والمستقلين” 
داخل البرلمان العراقي التخاذ “موقف شجاع ينهي األزمة 

عبر االنسحاب منه “ليفقد شرعيته ويحل مباشرة”. 
الــعــراقــي عــن مقتدى الــصــدر قــولــه إن “حل  ونــقــل صــالــح 
البرلمان ممكن بال عودة الكتلة الصدرية السيما مع وجود 

حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين”. 
وأكد أن “مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب 
قائال  كــانــت”،  ذريــعــة  أي  وتحت  ومطلقا  باتا  منعا  ممنوع 
“يرفض الفاسـدون حكومة ال شرقية وال غربية ذات أغلبية 

وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضا قاطعا”.
موقف  إلـــى  والمستقلين  “الــحــلــفــاء  الــصــدر،  وزيـــر  ودعـــا   
شجاع ينهي األزمة برمتها”، مبينا أن الحل سيكون وطنيا 
من  والمستقلين  والكردية  السنية  القوى  نــواب  بانسحاب 
الوزراء  الجمهورية ورئيس  رئيس  يبقى  أن  البرلمان، على 

عــلــى رأس حــكــومــة لــتــصــريــف األعـــمـــال ولـــإشـــراف على 
االنتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين”. 
الــمــاضــي، اشتباكات دامــيــة راح  ــعــراق، األســبــوع  ال وشــهــد 
ضحيتها أكثر من 30 قتيال، وعدد كبير من المصابين، عقب 
الحكومية  المقار  من  عددا  الصدري”  “التيار  أنصار  اقتحام 
اعتزال  الصدر  مقتدى  التيار  زعيم  إعــالن  فور  بغداد،  في 

العمل السياسي.

ــيـــش األوكـــــــرانـــــــي، أمـــس  ــجـ ــال الـ ــ ــ ق
الخميس، إنه استعاد مناطق وبلدات 
كـــانـــت تــســيــطــر عــلــيــهــا مــوســكــو في 
وفي  شــرق(  )شمال  خاركيف  مناطق 
ــــاس،  ــب ــ ــي دون ــ ــا وفـ ــيــ ــ ــران ــنـــوب أوكــ جـ
لعشرات  الروسية  الدفاعات  مخترًقا 

الكيلومترات.
وقـــــال أولــيــكــســي غــــرومــــوف، أحــد 
ضــبــاط قــيــادة األركـــــان األوكــرانــيــة، 
اخترقت  الــعــســكــريــة  ــدات  ــوحـ “الـ إن 
كلم.   50 بعمق  الــمــعــاديــة  الــدفــاعــات 
في  نفذت  التي  العمليات  هذه  خالل 
من  أكثر  تحرير  تم  خاركيف،  اتجاه 
20 بلدة”. وأوضح غروموف أنه تمت 

استعادة ما مجموعه 700 كلم مربع.
ــه “فـــي بعض  ــد أنـ وفـــي الــجــنــوب، أكـ
األوكراني  الجيش  حقق  االتجاهات” 
ــا فــــي الـــدفـــاعـــات  ــًق ــا عــمــي ــ ــراًق ــ ــت “اخــ
بين  تــتــراوح  مساحة  ضمن  المعادية 

الكيلومترات”  وعــشــرات  كيلومترين 
بأي  يـــدِل  لــم  لكنه  المناطق.  بحسب 
تشهد  وقــت  في  جغرافية  معلومات 
أوكــرانــًيــا  هــجــوًمــا  خــيــرســون  منطقة 
تحرير  “تــم  بالقول  واكتفى  مــضــاًدا. 

عدد من البلدات”.
وفــــــي دونــــــبــــــاس، ســـيـــطـــر الـــجـــنـــود 
كيلومترين  بين  ما  على  األوكرانيون 

مـــديـــنـــتـــي  مـــحـــيـــط  ــي  ــ ــ ف ــم  ــ ــل ــ ك و3 
اللتين  وسلوفيانسك  كــرامــاتــورســك 
األوكرانية،  السيطرة  تحت  تــزاالن  ال 
أوزيــرن،  بلدة  الــروس  واستعادوا من 

بحسب غروموف.
فولوديمير  األوكراني،  الرئيس  وكان 
زيلينسكي، قد تحدث عن ورود “أنباء 
سارة” من ساحات القتال بشرق البالد 

قائاًل إن جيشه استعاد بعض البلدات 
والقرى من روسيا.

الحدود  على  خاركيف  منطقة  وتقع 
مع روسيا، وتعرضت مدينتها الرئيسة 
مدى  على  االســـم،  نفس  تحمل  التي 
الروسية  بــالــصــواريــخ  لقصف  شــهــور 
بعد أن أخفقت موسكو في السيطرة 
عليها في المراحل األولى من العملية 

العسكرية التي بدأت في 24 فبراير.
ــع فــي  ــــوضــ ــى أن ال ــ ــي إشـــــــارة إلـ ــ وفـ
قال  التقلب،  شديد  يــزال  ال  المنطقة 
السابق ألوانــه ذكر  زيلينسكي إن من 
أســمــاء الــبــلــدات والــقــرى الــتــي تمت 
على  كتائب   3 شكر  بينما  استعادتها، 

شجاعتها.
مــن جهته، قــال مــســؤول روســـي إن 
قـــوات بـــالده قــاومــت بــشــدة ومنعت 
قوات كييف من انتزاع السيطرة على 

بلدة رئيسة واحدة على األقل.

طالب الكاظمي وبرهم صالح بالبقاء واإلشراف على انتخابات مبكرة

مقتدى الصدر يدعو حلفاءه لالنسحاب من البرلمان

الجيش األوكراني يعلن استعادة أراٍض في دونباس وفي الجنوب

أنصار الصدر في البرلمان العراقي في أغسطس الماضي

الجيش األوكراني في دونباس
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قصر باكنغهام ينكس األعالم ويعلن الحداد العام لـ 10 أيام

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تترجل عن 96 عامًا
الثانيـــة  إليزابيـــث  الملكـــة  توفيـــت 
الملكة األكثر شـــهرة فـــي العالم والتي 
تولت العـــرش ألطول فترة في تاريخ 
المملكـــة المتحـــدة، عن عمـــر يناهز 96 
عامًا، أمس )الخميس( في قصرها في 
بالمـــورال، لتفتـــح البـــاب أمـــام مرحلة 

جديدة في تاريخ العرش الملكي.
البريطانيـــة  المالكـــة  العائلـــة  وأكـــدت 
وفاة الملكة إليزابيث الثانية في قصر 
بالمـــورال الملكي بإســـكتلندا، محاطة 

بأبنائها وأحفادها.
ونكس قصر باكنغهام العلم البريطاني 
حدادًا على وفاة الملكة، بعد أنباء عن 
تدهـــور حالتها الصحية بعد أن أوصى 

فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.
وقـــال القصـــر فـــي بيـــان إن “الملكـــة 

توفيت بسالم في قلعة بالمورال”.
وذكـــرت وســـائل إعـــالم بريطانيـــة أن 
فتـــرة حداد وطني بـــدأت في المملكة 
المتحدة، إثر وفاة الملكة، ومن المقرر 
أن تستمر فترة الحداد داخل بريطانيا 
لمدة 10 أيام حتى إقامة جنازة الملكة 

إليزابيث، وفقًا لشـــبكة “ســـكاي نيوز”. 
وسيتم نقل جثمان ملكة بريطانيا إلى 
قصـــر باكنغهام، حيث من المحتمل أن 

يبقى لمدة 5 أيام.
وفـــور وإعـــالن رحيـــل الملكـــة انفجـــر 
باكنغهـــام  قصـــر  أمـــام  المحتشـــدون 
بالبكاء وســـط صمت مطبق خّيم على 
المكان، بحســـب ما أفـــاد صحافي في 
وكالـــة فرانـــس بـــرس، في حيـــن بّثت 
هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي” 

النشيد الوطني البريطاني.
وليس مـــن المتوقع أن تعلن الحكومة 
البريطانية عن أي عمل آخر ما لم يكن 
عاجالً، للســـماح بالتركيز بالكامل على 

الملكة.
ووصفت رئيســـة الـــوزراء البريطانية، 
إليزابيـــث  الملكـــة  وفـــاة  تـــراس،  ليـــز 
الثانيـــة بــــ “الصدمـــة الكبيـــرة” لألمـــة 

والعالم.
للشـــعب  كلمـــة  فـــي  تـــراس  وقالـــت 
البريطاني إن “الملكـــة إليزابيث كانت 
الصخـــرة التـــي بنيـــت عليهـــا بريطانيا 

الحديثة وروح بريطانيا العظمى”.
وأشارت إلى أن تفاني الملكة في أداء 
الواجـــب هـــو “مثال لهم جميعـــا” وأنها 
كانـــت مصدر إلهام للكثير من الشـــعب 

البريطاني.
وأضافت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
أن الملكـــة كانت محبوبـــة في المملكة 

المتحدة وحول العالم.
وبعـــد حيـــاة ملكيـــة حافلـــة كانـــت لها 
بصمتهـــا الخاصـــة على تاريـــخ العرش 
البريطانـــي، ترحـــل إليزابيـــث الثانية، 
منظمـــة  ورئيســـة  دولـــة،   15 ملكـــة 
الكومنولـــث التي تضـــم 56 بلدًا. ملكة 
أحبهـــا شـــعبها واحترمها قـــادة الدول 
والحكومـــات فـــي العالم أجمـــع. ملكة 
قضـــت أطـــول فتـــرة حكم فـــي تاريخ 
المملكـــة البريطانيـــة، عرفـــت خاللهـــا 
كيـــف تجعل التـــاج البريطانـــي مواكبًا 
للعصـــر وتعيد لـــه تألقه، تاركـــة للورثة 
وقـــت  أي  مـــن  أكثـــر حيويـــة  ملكيـــة 

مضى.

لندن ـ وكاالت

الملكة إليزابيث الثانية 70 عامًا على العرش البريطاني

لندن ـ وكاالت

األميـــر  البريطانـــي  العهـــد  ولـــي  ُنّصـــب 
تشـــارلز ملكًا لبريطانيا، بعد وفاة والدته 
الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة مســـاء أمـــس 

)الخميس(.
وأعـــرب الملـــك البريطانـــي تشـــارلز عـــن 
حزنـــه العميق على رحيـــل والدته الملكة 
إليزابيـــث الثانية، وقال إن وفاتها مثلت 

“لحظة حزن كبير” له.
وأضـــاف ملـــك البـــالد أن والدتـــه وملكة 
“ذات ســـيادة  كانـــت  الراحلـــة  بريطانيـــا 

أن  يمكـــن  للغايـــة  عزيـــزة وأم محبوبـــة 
نفتقدهـــا في جميع أنحاء العالم”، متابعًا 
أن وفـــاة الملكة كانـــت “لحظة حزن كبير 

بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي”.
وجـــاء فـــي بيانـــه: “أعلـــم أن خســـارتها 
ستشـــعر بعمق فـــي جميع أنحـــاء البالد، 
والكومنولـــث، ومن قبل عـــدد ال يحصى 
مـــن النـــاس فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم”، 

حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وبوفـــاة الملكـــة إليزابيـــث، أصبـــح ابنهـــا 
ملـــكًا  عامـــًا   73 البالـــغ  تشـــارلز  األكبـــر 

لبريطانيا وقائـــدًا للكومنولث الذي يضم 
14 دولـــة وكيانـــًا، بينهـــا أســـتراليا وكندا 

ونيوزيلندا.
أعلن قصر باكنغهام فترة الحداد 10 أيام 
بعـــد وفـــاة الملكة، حيث تنتهي بمراســـم 
ويســـمح  العاشـــر،  اليـــوم  فـــي  جنازتهـــا 
للعامة بالنظر إلـــى جثمان الملكة لمدة 4 

أيام قبل الدفن.
وخالل فترة النظـــر إلى الجثمان، يجري 
الملك الجديد تشارلز جولة في بريطانيا 
اســـكتلندا  يـــزور خاللهـــا  أيـــام،   4 لمـــدة 

وشمال أيرلندا وويلز لتحية المواطنين، 
ويســـير فـــي معظـــم الجولـــة ســـيرًا على 

األقدام.
وتبـــوأ تشـــارلز منصب الوريث الشـــرعي 
منـــذ  روثيـــزاي  ودوق  كورنـــوال  ودوق 
سنة 1952، وتبعًا لذلك، فهو أكبر وأقدم 
وريث شرعي في تاريخ بريطانيا. ويعد 
الملـــك الحالي أيضًا أقدم وريث شـــرعي 
لمنصب أمير ويلز أيضًا، حينما تولى هذا 

المنصب في يوليو عام 1958.
رأى تشـــارلز النـــور فـــي قصـــر باكنغهـــام، 

جـــورج  للملـــك  البكـــر  الحفيـــد  وكان 
السادس والملكة إليزابيث.

تلقى تشارلز تعليمه في مدرستي تشيم 

وغوردونستون، وهما المؤسستان اللتان 
تلقـــى فيهما والـــده، األميـــر فيليب دوق 

إدنبرة، تعليمه عندما كان طفالً.

“الملك تشارلز الثالث” يرث عرش بريطانيا العظمى

تشارلز ملكًا لبريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث

مسيرة امتدت لـ 70 عامًا على العرش... أرقام قياسية في حياة ملكة بريطانيا
حطمـــت الملكـــة إليزابيث الثانيـــة، عددًا 
من األرقام القياسية عبر مسيرة امتدت 

لـ 70 عامًا على العرش البريطاني.
وحكمـــت إليزابيث الثانية لنحو 70 عامًا 
وحوالي 7 أشهر لتصبح أطول حكمًا من 

أي ملك آخر عبر التاريخ البريطاني.
وكانـــت الملكـــة إليزابيـــث قـــد حطمـــت 
الرقم القياســـي في الجلوس على عرش 
بريطانيا في العام 2015، عندما اجتازت 
رقم جدتها المبرى الملكة فيكتوريا التي 
حكمـــت لمـــدة 63 عامـــًا وســـبعة أشـــهر 

ويومين حتى العام 1901.
وتفوقـــت إليزابيـــث علـــى ملـــك تايالند، 
بوميبول أدولياديـــج، التي تولى العرش 
لمـــدة 70 عامـــًا و126 يومًا بيـــن العامين 

1946 و2016.
رئيســـًا   15 بريطانيـــة  ملكـــة  وعايشـــت 
كان  مســـيرتها،  امتـــداد  علـــى  للـــوزراء 
أولهم وينســـتون تشرشـــل بيـــن العامين 

1955، وآخرهـــم رئيســـة  1952 وحتـــى 
الحكومة البريطانية الجديدة، ليز تراس 
التـــي انتخبها حـــزب المحافظيـــن، خلفًا 

لبوريس جونسون.
ويـــوم الثالثـــاء، التقـــت أليزابيـــث التـــي 
تقيـــم في قلعـــة بالمورال في اســـكتلندا 
على غير العادة، مـــع ليز تراس، لتعيينها 
رئيســـة جديدة للوزراء بعد أن استقبلت 

جونسون لقبول استقالته.
وبســـبب حالتها الصحية كســـرت الملكة 
تقليـــدًا عمـــره عقود في األيـــام األخيرة، 
عندما اســـتقبلت جونســـون وتراس في 

بالمورال عوضًا عن قصر باكنغهام
وبشـــكل عام، تحـــرص الملكـــة على عقد 
اجتماعات منتظمة مع رؤساء الحكومة، 
وعـــادة مـــا يجـــري االجتمـــاع فـــي قصر 

باكنغهام بشكل أسبوعي.
التقـــت إليزابيث الثانية 13 من أصل 14 
رئيسًا للواليات المتحدة بداية من هاري 

ترومـــان، وكان آخـــر زائـــر لها مـــن البيت 
األبيض هو جو بايدن عام 2021.

ُوصفـــت الملكـــة البريطانيـــة بـ”الرحالـــة” 
كونهـــا ســـافرت إلـــى أكثر مـــن 100 دولة 
منـــذ عـــام 1952، وأجرت أكثـــر من 150 

زيارة لدول الكومنولث.
كنـــدا كان لها نصيب األســـد مـــن زيارات 

الملكـــة التـــي ذهبـــت إليهـــا فـــي 22 مرة، 
فـــي حيـــن كانت فرنســـا - التـــي تتحدث 
لغتها - أكثر الدول األوروبية زيارة بنحو 
13 مـــرة، قبـــل أن تتوقف عـــن الرحالت 
الخارجيـــة فـــي نوفمبـــر 2015 عـــن عمر 

يناهز 89 عامًا.
تزوجت الملكة إليزابيث واألمير فيليب 

فـــي 20 نوفمبر 1947، وفـــي نوفمبر من 
العـــام 2017 احتفلـــوا بالذكرى الســـبعين 

لزواجهما.
نفـــذت إليزابيـــث مـــا يزيد علـــى 21000 
ارتبـــاط ملكـــي منـــذ توليها العـــرش، كما 
منحـــت موافقة ملكية على ما يزيد على 

4000 تشريع.
واســـتضاف قصـــر باكنغهـــام فـــي عهدها 
أكثر من 180 حفلة حديقة حضرها أكثر 

من 1.5 مليون شخص.
كمـــا أرســـلت الملكـــة حوالـــي 300 ألـــف 
ألـــف   900 مـــن  وأكثـــر  تهنئـــة،  بطاقـــة 
لألزواج الذيـــن يحتفلون بمرور 60 عامًا 

على زواجهم.
وقابلـــت إليزابيـــث أربعة بابـــاوات خالل 
الثالـــث  يوحنـــا  هـــم  رســـمية،  زيـــارات 
والعشـــرون )1961(، يوحنا بولس الثاني 
بنديكتـــوس   ،)2000  ،1982  ،1980(
الســـادس عشـــر )2010( والبابا فرنسيس 

.)2014(
تمكنـــت إليزابيـــث الثانيـــة مـــن تجـــاوز 
هـــزات عديدة زعزعـــت حياتها الخاصة، 
وبعـــد وفـــاة زوجهـــا، لـــم تظهـــر الملكـــة 
فيمـــا  عصـــا،  علـــى  متكئـــة  إال  عالنيـــة 
تتابعـــت عليهـــا المشـــاكل الصحيـــة التي 
كان آخرهـــا العـــدوى بفيـــروس كورونـــا. 
ومـــع أنها تغيبـــت في مايـــو 2022 للمرة 
الثالثـــة فـــي عهدهـــا عن خطـــاب العرش 
التقليـــدي، فإنها مع ذلـــك، خرجت إللقاء 
التحيـــة على رعاياها بعد بضعة أســـابيع 
من على شـــرفة قصر باكنغهام بمناســـبة 
اليوبيـــل البالتينـــي )70 عامـــًا( الرتقائهـــا 

ة العرش.  سدَّ
بحفاظها الشـــديد علـــى التقاليد الملكية، 
ضمنـــت إليزابيث الثانية تســـليم العرش 
بسالســـة لترقد روحها في ســـالم، تاركة 
وراءها ثالثة أجيال من الورثة، وملكية 
أكثر حيوية ونشاطًا من أي وقت مضى.

لندن ـ وكاالت

الملكة إليزابيث في آخر إطالالتها... مبتسمة لكن متعبة

زعماء وقادة العالم ينعون “أيقونة عالمية وقائدة محبوبة ومحترمة”
نعـــى العديـــد مـــن قـــادة ورؤســـاء دول 
العالـــم ملكة بريطانيـــا، إليزابيث الثانية، 
التي توفيت مســـاء أمس )الخميس(  عن 

96 عامًا. 
العربيـــة  اإلمـــارات  رئيـــس  كتـــب  فقـــد 
المتحـــدة علـــى “تويتـــر”: “أتقـــدم بأحـــر 
التعازي ألســـرة الملكة إليزابيـــث الثانية 
وشـــعب المملكـــة المتحـــدة، لقـــد كانـــت 
لدولـــة  مقربـــة  صديقـــة  الملكـــة  جاللـــة 
وقائـــدة  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات 
محبوبة ومحترمة، اتسمت فترة حكمها 
الطويلـــة بالكرامـــة والرحمـــة وااللتـــزام 

الدؤوب بخدمة وطنها”.
كمـــا كتـــب حاكم إمـــارة دبـــي الخليجية، 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، على 
“تويتـــر”: “ننضم إلـــى العالم فـــي الحداد 
علـــى وفاة جاللـــة الملكـــة إليزابيث، إنها 
لت أرقى صفات أمتها  أيقونـــة عالمية مثَّ

وشـــعبها، إن حياتها المذهلة في الخدمة 
والواجب تجاه المملكة المتحدة ال مثيل 

لها في عالمنا الحديث”.
من جهته، قال العاهل األردني إن “بالده 
تنعـــى وفـــاة زعيمـــة بـــارزة، لقـــد كانـــت 
جاللـــة الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة منـــارة 
للحكمـــة والقيادة المبدئية لمدة 7 عقود، 
وكانت شـــريكة لـــألردن وصديقة عزيزة 
للعائلـــة، نحـــن نقـــف إلـــى جانـــب شـــعب 
وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت 

العصيب”.
“الملكـــة  أن  المصـــري  الرئيـــس  وأكـــد 
إليزابيـــث الثانيـــة قـــادت بالدهـــا لعقـــود 
طويلـــة بحكمـــة بالغـــة، كمـــا أكـــد عزمـــه 
العمـــل مع الملك تشـــارلز لتعزيز عالقات 

بلديهما وشعبيهما الصديقين”.
وأعرب السيســـي عن “ثقتـــه الكاملة في 
قـــدرة الملـــك تشـــارلز لســـد الفـــراغ الذي 

ستتركه الملكة إليزابيث الثانية”.
كمـــا أعـــرب األمين العام لألمـــم المتحدة 
عن حزنـــه العميق لوفاة الملكة إليزابيث 
الثانية، مشـــيرًا إلى أنهـــا “نالت اإلعجاب 
لقيادتهـــا  العالـــم  أنحـــاء  جميـــع  فـــي 

وتفانيها”.

إليزابيـــث  الملكـــة  وأكـــد غوتيريـــش أن 
لألمـــم  جيـــدة  صديقـــة  “كانـــت  الثانيـــة 
المتحـــدة، ووجود مطمئن عبر عقود من 

التغيير”.
وتابـــع أن “تفانيها الـــذي ال يتزعزع مدى 

الحياة سيبقى في األذهان طويالً”.

الفرنســـي،  الرئيـــس  أكـــد  ناحيتـــه،  مـــن 
لـــه  تغريـــدة  فـــي  ماكـــرون،  إيمانويـــل 
الثانيـــة جســـدت  إليزابيـــث  “الملكـــة  أن 
اســـتمرارية األمـــة البريطانيـــة ووحدتها 

ألكثر من 70 عامًا”.
وتابـــع: “أتذكرها كصديقة لفرنســـا، ملكة 
طيبـــة القلـــب تركـــت انطباعـــًا دائمـــًا في 

بلدها وفي قرنها”.
وكتبـــت وزيرة الخارجيـــة األلمانية على 
“تويتـــر”: “نشـــارك أحزاننـــا مـــع أصدقائنا 
الملكـــة  فقـــدان  علـــى  البريطانييـــن 
إليزابيـــث، لقـــد كانـــت مصدر قـــوة وثقة 

لبلدها لما يقرب من 100 عام”.
وأردفت: “ســـتظل ألمانيـــا ممتّنة لها إلى 
األبـــد لتواصلها معنا مـــن أجل المصالحة 

بعد إرهاب الحرب العالمية الثانية”.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الهنـــدي، ناريندرا 
مـــودي، إنه “يتألم” بوفـــاة ملكة بريطانيا 

إليزابيـــث الثانية، وأشـــاد بهـــا باعتبارها 
نموذجًا “للكرامة واللياقة”.

إليزابيـــث  الملكـــة  أن  مـــودي  وأضـــاف 
ملهمـــة ألمتهـــا  “قيـــادة  قدمـــت  الثانيـــة 
وشـــعبها”، وقـــدم تعازيه للعائلـــة المالكة 

والشعب البريطاني.
عبـــر  الكنـــدي  الـــوزراء  رئيـــس  وكتـــب 
“تويتـــر”: “لقد علمنـــا بأثقل القلوب بوفاة 
صاحبة الجاللة الملكة إليزابيث الثانية، 
صاحبـــة أطـــول فتـــرة حكـــم بريطانيـــا، 
ستظل خدمتها للكنديين إلى األبد جزءًا 

مهمًا من تاريخ بلدنا”.
وتابع ترودو: “عندما ننظر إلى الوراء إلى 
حياتها وحكمها الذي امتد لعقود عديدة، 
ســـيتذكر الكنديون دائمـــًا حكمة صاحبة 
الجاللة وتعاطفهـــا ودفئها ويعتزون بها، 
إن أفكارنا مع أفراد العائلة المالكة خالل 

هذا الوقت األكثر صعوبة”.

عواصم ـ وكاالت

الملكة خالل إحدى فعاليات االحتفاالت بمرور 70 عامًا على اعتالئها العرش



أكــد عــدد مــن المترشــحين المتوقعيــن لخــوض الحــراك االنتخابــي البلــدي المقبــل 2022، أن لصــق وتركيــب اإلعالنــات 
بصــورة مخالفــة للقانــون تعــد ظاهــرة منتشــرة مــن قبــل الكثيــر مــن التجــار، أصحــاب المؤسســات واألفــراد، الفتيــن 
جــاءت واضحــة وصريحــة. اإلعالنــات  تنظيــم  بشــأن  لســنة 1973   )14( رقــم  بقانــون  بمرســوم   )12( المــادة  أن   إلــى 

 واقترحــوا إنــذار مــن يقــوم باللصــق بمختلــف األماكــن بشــكل شــفوي، وفــي حــال تمــادى تتــم مخالفتــه طبــق اللوائــح 
واإلجراءات إلى جانب زيادة عدد المفتشين وتشديد الرقابة.

ظاهرة منتشرة

المتوقعة  البلدية  المترشحة  وقالت 
عن الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق 
وتركيب  لصق  “أصبح  البنعلي  رشــا 

اإلعالنات بصورة 

من  منتشرة  ظاهرة  للقانون  مخالفة 
أصحاب  أو  الــتــجــار  مــن  الكثير  قبل 
لذلك  األفــــراد،  حتى  أو  الــمــؤســســات 

تسمح  لــن 

المخالفات،  تلك  بــاســتــمــرار  البلدية 
اإلجــراءات  اتخاذ  في  باشرت  حيث 
ــال تــلــك  ــ ــي ــة الـــــالزمـــــة حــ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
ليتم  قوائم  في  ورصدها  المخالفات 

التعامل معها مع الجهات األمنية”.
التجارية  الــمــؤســســات  كــافــة  ودعـــت 
ــيــة واألفـــــراد إلـــى االمــتــنــاع  واإلعــالن
ملصقات  أو  ــات  إعــالن أي  وضـــع  عــن 
اللوحات  على  عشوائية  الفــتــات  أو 
الشوارع  في  اإلعالنية  أو  اإلرشادية 
أو على جــدران  الــعــامــة،  والــمــيــاديــن 
ــهــــات الــمــبــانــي فـــي الــمــنــاطــق،  وواجــ
وحــثــهــم عــلــى اســـتـــخـــدام الــوســائــل 
األخرى  اإلعالنية  والقنوات  المتاحة 
بها  بالترخيص  القانون  يسمح  التي 
الظاهرة  هــذه  تمثله  لما  العالنتهم، 

السلبية من تشويه للمنظر العام”.
ــمــواطــنــيــن إلــى  ــت عـــمـــوم ال كــمــا دعــ
ــفــات لــدى  ــمــخــال اإلبـــــالغ عـــن تــلــك ال
الـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة الســـتـــدعـــائـــهـــم 
واســتــكــمــال االجـــــــراءات الــنــظــامــيــة 

والقانونية بحقهم.

إنذار شفوي

عن  المتوقع  البلدي  المترشح  وأكــد 
بالمحافظة  عــشــرة  الــحــاديــة  ــدائــرة  ال
يرصد  لم  أنه  إبراهيم  علي  الشمالية 
أي مخالفة بالمحافظة أو غيرها بهذا 

الشأن.

وأوضح أنه ضد لصق اإلعالنات في 
مختلف األماكن وخصوًصا المساجد. 
ــرح إبــراهــيــم إنـــــذار مـــن يــقــوم  ــتـ واقـ
األمـــاكـــن بشكل  بــمــخــتــلــف  بــالــلــصــق 
ــادى” تــتــم  ــ ــمـ ــ ــال “تـ ــ ــي حـ ــ ــوي وفـ ــفـ شـ

مخالفته طبق اللوائح واالجراءات. 
تعديات عديدة 

المتوقع  البلدي  المترشح  بدوره، ذكر 
ــرة األولـــــــى بــالــمــحــافــظــة  ــ ــدائـ ــ عــــن الـ
الــجــنــوبــيــة نــبــيــل الــشــنــو “ال شـــك أن 
الضوابط  مــن  هــو  اإلعــالنــات  تنظيم 
األنــظــمــة  فــي تحقيق  تــســاهــم  الــتــي 
نــطــاق، ومنها  أكــثــر مــن  الــعــامــة على 
تحقيق  خــالل  مــن  التجاري  الجانب 
ــعــادلــة وعــدم  ــرقــابــة والــمــنــافــســة ال ال
تــحــقــيــق الــمــصــالــح الــشــخــصــيــة على 
حــســاب الــمــصــلــحــة الــعــامــة، إضــافــة 
ينتهي  قد  حيث  البيئي  الجانب  إلى 
المطاف بالملصقات والمنشورات في 
آثــاًرا  وتترك  الصحيحة  أماكنها  غير 
التلوث  عــن  ناهيك  إزالــتــهــا،  يصعب 
ــواد تــجــاريــة  ــ الــبــصــري واخـــتـــالط مـ
بمواقع لها قيمتها الدينية او االثرية”.

التعديات  هذه  بعض  “شاهدت  وتابع 
على مبان عامة وأعمدة إنارة ووسط 
الــقــيــمــة  ذات  والــمــبــانــي  الــــــــدوارات 
األثرية، حيث أن اإلجراء الذي يجب 
أن يتخذه أي مواطن هو اإلبالغ عن 
وهي  المعنية  للجهات  المخالفة  هذه 
الميادين  بحالة  يتعلق  فيما  البلديات 
المعنية  الجهات  أو  العامة،  والمرافق 
بالمرافق، وذلك بطريق مباشر أو من 

خالل موقع التواصل االجتماعي”.
ــظــاهــرة قل  ــد الــشــنــو أن هـــذه ال وأكــ
ــتــشــارهــا بــفــضــل الـــرقـــابـــة الــبــلــديــة  ان
والحكومية عموًما، ووعي المستهلك 
التصرفات،  هــذه  مثل  يــرفــض  الـــذي 
ووعي الجهات التجارية نفسها والتي 
التواصل  وسائل  على  تركز  أصبحت 

االجتماعي.

تعاون األهالي

الــمــتــرشــح البلدي  ــح  ــك، أوضـ إلـــى ذلـ
ــن الـــــدائـــــرة الـــســـادســـة  الـــمـــتـــوقـــع عــ
عاشور  عبدهللا  الشمالية  بالمحافظة 
بــقــانــون  بــمــرســوم   )12( الـــمـــادة  أن 

تنظيم  بشأن   1973 لسنة   )14( رقــم 
االعالنات جاءت واضحة وصريحة.

ــة  ــ ــي اآلون ـــظ فـ ــه الحـ ــ ــى أن ــ ولـــفـــت إل
في  جــاء  لما  جهات  مخالفة  األخيرة 
المادة من خالل نشر إعالناتها بطرق 
غــيــر مــرخــصــة تــشــوه الــمــظــهــر الــعــام 
المعنية  الجهات  مــن  يستوجب  مما 

التعامل معها.
غير  المفتشين  عــدد  أن  إلــى  وأشـــار 
كــــاف مــمــا يــصــعــب تــغــطــيــتــهــم لــعــدة 
المملكة  محافظات  بمختلف  مناطق 
ليقوموا  ومهمة  مطلوبة  الزيادة  وأن 

بدورهم على أكمل وجه.
وشــدد عــاشــور على ضـــرورة تشديد 
الـــرقـــابـــة، زيــــــادة رصــــد الــمــفــتــشــيــن 
بعض  تــعــاون  جانب  إلــى  للمخالفات 
الملحوظة  المخالفات  لرصد  األهالي 

عن طريق برنامج “تواصل”.
ــفــيــذي بــبــلــديــة  ــتــن وشـــكـــر الـــجـــهـــاز ال
الجهود  جل  على  الشمالية  المنطقة 
المبذولة من قبله وتأديته عمله على 

أكمل وجه.

تجار ينتهكون القانون بلصق اإلعالنات في األماكن العامة
عدد المفتشين غير كاف ويصعب تغطيتهم لمختلف المناطق... مترشحون بلديون لــ “^”:
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االجتماعـــي  الناشـــط  يعتـــزم 
الترشـــح  حمـــادة  حســـين 
المقبلـــة  البلديـــة  لالنتخابـــات 
بالدائـــرة الرابعـــة بالمحافظـــة 
الشـــمالية وذلـــك بعد التشـــاور 
وتبـــادل  الدائـــرة  أهالـــي  مـــع 
عـــدد  ومـــع  معهـــم  اآلراء 
الفاعلـــة  الشـــخصيات  مـــن 
وباألخـــص  المجتمـــع  فـــي 
فـــي  الناشـــطة  الشـــخصيات 

العمل االجتماعي. 
“اعتزامـــي  حمـــادة   وقـــال 
دراســـة،  بعـــد  جـــاء  الترشـــح 
عملـــي  مســـيرة  مـــع  وتفاعـــالً 
لســـنوات  الممتـــدة  التطوعـــي 
علـــى  وحرصـــًا  طويلـــة 
االســـتفادة مـــن األدوات التي 
البلـــدي  المجلـــس  يوفرهـــا 
اإلجتماعية  األهداف  لتحقيق 

الخدمية”. 
وتابـــع “هـــذه الخطـــوة األولى 
وبعدهـــا ســـيتم اإلعـــالن عـــن 
المشـــاركة النهائيـــة فـــي هـــذا 
وبعـــد  االنتخابـــي  المعتـــرك 
الشـــخصيات  مـــع  اإلتفـــاق 
الفاعلة فـــي المجتمع وتحديد 
اتجاهات العمـــل في المجلس 
البلـــدي الذي بناء عليه ســـيتم 
صياغة برنامـــج العمل البلدي، 
والتسجيل الرسمي في قائمة 

االنتخابات والبدء في الحملة 
االنتخابية”. 

وعن برنامجـــه االنتخابي، أكد 
أنه في طور اإلعداد والصياغة 
وهـــو بالدرجـــة األولـــى معتمد 
علـــى مطالب األهالـــي في كل 

مجمع سكني بالدائرة.
وأشـــار إلـــى أن العضـــو البلدي 
الحالـــي لم يســـاهم في خدمة 
مطالب األهالي. اختتم حمادة 
“ثقة األهالي كبيرة والتواصل 
معهم مســـتمر مـــن أجل وضع 
العمـــل  لبنـــاء  أوليـــة  خطـــة 
البلـــدي والذي نطمح أن يكون 
مقبـــوالً لدى الناس ويتناســـب 
أن  يذكـــر  احتياجاتهـــم”.  مـــع 
بالمحافظـــة  الرابعـــة  الدائـــرة 
الشمالية تشمل: جبلة حبشي، 
ســـلماباد  الشـــمالية،  الســـهلة 
فـــي  ويمثلهـــا  زايـــد  ومدينـــة 
الوقـــت الحالي العضـــو البلدي 
أحـــرز  الـــذي  شـــبيب،  فيصـــل 
الماضيـــة  االنتخابـــات  فـــي 
2287 صوتـــًا، بينما منافســـته 
 2034 نالـــت  الســـلمان  الئقـــة 
صوتـــًا، وفـــي الوقـــت الحالـــي 
عـــاود الترشـــح فيهـــا وبجانبه 
حمادة وكلٌّ مـــن: علي العالي، 
عبدالهـــادي الســـويدي وحمـــد 

السعيد.

المترشح حمادة: البلدي 
الحالي لم يخدم األهالي

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

فيصل شبيب حسين حمادة 

تقديم الخدمات المتجددة من األولويات

يعتزم فريد الدوســـري الترشح 
الثالثـــة  الدائـــرة  عـــن  ـــا  بلديًّ
بغيـــة  الشـــمالية  بالمحافظـــة 

تطوير الدائرة بأفكار حديثة.

العضـــو  أداء  الدوســـري  وقيـــم 
البلدي الحالي بـالجيد.

الثالثـــة  الدائـــرة  وتشـــمل 
مدينـــة  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
الجســـرة  البديـــع،  ســـلمان، 

والهملـــة ويمثلهـــا فـــي الوقـــت 
الحالـــي العضـــو البلـــدي محمـــد 
الدوســـري معاوًدا الترشح فيها 
بجانبـــه  المقبلـــة  لالنتخابـــات 

وعلي الدوسري.

يعتـــزم رجـــل األعمـــال كمال 
النجدي الترشـــح مجدًدا عن 
الدائرة العاشـــرة بالمحافظة 
االنتخابـــات  فـــي  الشـــمالية 
البلديـــة المقبلـــة 2022 بعـــد 
ترشحه فيها في االنتخابات 

الماضية.
الترشـــح  “اعتزامـــي  وقـــال 
يأتي لتلبيـــة الدعوة الملكية 
لجاللة  اإلصالحي  للمشروع 
الملك المعظم وخدمة أهالي 
الدائـــرة وتقديـــم الخدمـــات 

المتجددة”.
العاشـــرة  الدائـــرة  أن  يذكـــر 

بالمحافظة الشـــمالية تغطي 
الجـــزء الشـــرقي مـــن مدينة 
حمد وتحديًدا الدوار السابع 
إلى الدوار الحادي والعشرين 
ويمثلها العضو البلدي محمد 
الظاعن معاوًدا الترشح فيها 

إلى جانب خالد الزباري.

3 “دواسرة” يتنافسون على 
المقعد البلدي في الهملة

النجدي يترشح بلديا أمام الظاعن

الدكتـــوراة  باحثـــة  أبـــدت 
والموظفـــة بهيئـــة الكهرباء 
عبـــر  والمـــاء ســـعاد خلـــف 
بالترشـــح  رغبتهـــا  “البـــالد” 
السادســـة  بالدائـــرة  بلدًيـــا 
الشـــمالية  المحافظـــة  فـــي 
باالنتخابـــات المقبلة 2022 
لتطويـــر المنطقـــة وجعلهـــا 

مدينة صحية.
وتغطـــي الدائرة السادســـة 
بالمحافظة الشـــمالية عالي 

ويمثلهـــا  عالـــي  وإســـكان 
حالًيا العضو البلدي حسين 

علـــى  الحاصـــل  العالـــي 
ويترشـــح  صوًتـــا،   1427

فيهـــا لالنتخابـــات القادمـــة 
خلـــف،  مـــن:  كل  بجانبـــه 

حسين عبدالعزيز وعبدهللا 
عاشور.

سعاد: لتطوير عالي وجعلها مدينة صحية

محمد الظاعن كمال النجدي 

محمد الدوسريفريد الدوسري 

منال الشيخ

منال الشيخ

حسين العالي عبدالله عاشور سعاد خلف حسين عبدالعزيز 

نبيل الشنو علي ابراهيم رشا البنعلي
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العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب “كوفيد”
في مواجهة تزامن غير مسبوق من األزمات، وخصوصا وباء كوفيد19-، تراجع العالم خمس 
ســنوات علــى صعيــد التنمية البشــرية، مــا يثير “الريبــة” و”اإلحبــاط” في جميع أنحــاء العالم، 

وفق ما جاء في تقرير نشرته األمم المتحدة أمس الخميس.

وحـــذر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في التقرير 
بأنه ألول مرة منذ تبنيه قبل ثالثين عاما، انخفض 
مؤشـــر التنمية البشـــرية الـــذي يأخذ فـــي االعتبار 
والمســـتوى  والتعليـــم  المتوقـــع  العمـــر  متوســـط 
المعيشي، لعامين على التوالي في 2020 و2021.
وقال رئيـــس الوكالة التابعة لألمـــم المتحدة أكيم 
شـــتاينر “هـــذا يعني أننا نموت في عمـــر مبكر أكثر 

وأننا أقل تعليما وأن دخلنا ينخفض”.
وشـــدد على أنـــه “عبر هذه المعاييـــر الثالثة، يمكن 
تكويـــن فكـــرة عـــن الســـبب خلـــف مشـــاعر اليأس 
واإلحباط والقلق بشـــأن المستقبل التي بدأ الناس 

يحسون بها”.

وبعدمـــا بقـــي المؤشـــر في ارتفـــاع متواصـــل منذ 
عقود، عاد في 2021 إلى المستوى الذي كان عليه 

في 2016 “ماحيا” بذلك سنوات من التطور.
جانـــب  إلـــى  كوفيـــد19-  هـــو  الرئيـــس  والســـبب 
الكـــوارث المناخيـــة التـــي تتزايـــد واألزمـــات التي 
تتراكـــم مـــن دون إعطـــاء الشـــعوب وقًتـــا اللتقاط 

أنفاسهم.
وأكـــد شـــتاينر “مررنـــا بكـــوارث من قبـــل وحدثت 
نزاعـــات مـــن قبل، لكـــن تضافر مـــا نواجهـــه اليوم 

يمثل انتكاسة كبيرة للتنمية البشرية”.
وهـــذا التراجع يكاد يكون معّمما على العالم أجمع، 
إذ يطـــال أكثـــر مـــن 90 % من الـــدول، حتى لو أن 

التبايـــن ال يـــزال صارخا بين مختلـــف البلدان. وال 
رأس  فـــي  وإيســـلندا  والنرويـــج  سويســـرا  تـــزال 
القائمـــة، فيمـــا تصنـــف جنـــوب الســـودان وتشـــاد 

والنيجر في أسفلها.
وإن كانـــت بعـــض الدول بـــدأت تتعافى من تبعات 

الوبـــاء، فـــإن دوال عديـــدة مـــن أميـــركا الالتينيـــة 
وإفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا والكاريبي 
لـــم تكن تعافت بعد حين حلت عليها أزمة جديدة 

مع بدء الغزو الروسي ألوكرانيا.
وقال أكيم شـــتاينر “الشـــك أن اآلفاق للعام 2022 
قاتمـــة” على ضوء االنعكاســـات الخطيـــرة للحرب 
فـــي أوكرانيـــا علـــى األمـــن الغذائي وأمـــن الطاقة، 
وهي انعكاســـات لم يأخد بها المؤشر الحالي الذي 

يتوقف عند أرقام 2021.
ونتج تراجع مؤشـــر التنمية البشرية إلى حد بعيد 
عـــن تراجع متوســـط العمر المتوقـــع بأكثر من عام 
ونصـــف العام بيـــن 2019 و2021 )71,4 ســـنة في 
2021 مقابـــل 73 ســـنة فـــي 2019(، فـــي حين كان 

يرتفع عموما بضعة اشهر كل سنة.
وأوضـــح واضـــع التقريـــر بيـــدرو كونسيســـاو  أنـــه 
“بالرغـــم مـــن االنتعـــاش االقتصـــادي الكبيـــر فـــي 

2021، فـــإن متوســـط الحيـــاة المتوقعـــة يواصـــل 
تراجعـــه”، واصفـــا هـــذا التراجـــع بأنـــه “صدمة غير 
مســـبوقة”. وأضـــاف أنـــه “فـــي الواليـــات المتحدة 
تراجع متوســـط الحياة المتوقع عامين، والتراجع 

أكبر من ذلك في دول أخرى”.
وقال أكيم شـــتاينر “الناس فقدوا الثقة ... جيراننا 
علـــى  ســـواء  األكبـــر،  الخطـــر  أحيانـــا  يصبحـــون 
المســـتوى المحلـــي أو علـــى نطـــاق الـــدول. وهـــذا 
يشلنا”، مبديا مخاوف من أن يدفع هذا “اإلحباط” 

البعض نحو التطرف والعنف.
وأوصـــى التقريـــر بصورة خاصـــة بتركيـــز الجهود 
علـــى ثالثة محـــاور، هـــي االســـتثمارات والســـيما 
فـــي الطاقـــات المتجـــددة واالســـتعداد للجوائـــح 
المقبلة، والتأمين بما في ذلك الرعاية االجتماعية 
المتصـــاص الصدمـــات، واالبتـــكار لتعزيـــز القـــدرة 

على مواجهة األزمات المقبلة.

شركات االتصاالت تسجل 18 % زيادة في الطلب على البيانات

خطوط الهاتف النقال تتخطى المليوني مشترك
أظهرت بيانات حديثة لهيئة تنظيم 
تخطـــي  البحرينيـــة  االتصـــاالت 
اشـــتراكات الهاتـــف النقـــال حاجـــز 
المليوني مشترك في النصف األول 
من العام الجـــاري للمرة األولى منذ 
نحـــو 4 أعـــوام. وكانت اشـــتراكات 
النقـــال وصلـــت إلـــى ذروتهـــا حيـــن 
المـــس عـــدد الخطـــوط 3 مالييـــن 
خـــط أي ضعـــف عـــدد الســـكان في 
مســـار  فـــي  تبـــدأ  أن  قبـــل   2016
هبوطي مدفوعة بتنظيمات تخص 
الخطوط مســـبقة الدفـــع إلى جانب 
تغييـــر في أســـعار تقديـــم الخدمة. 
وبلغ عـــدد مشـــتركي الهاتف النقال 
العـــام  مـــن  الثانـــي   الربـــع  بنهايـــة 
الجاري 2,038,167 اشـــتراك )1.99 
مليونـــًا فـــي الربـــع األول(، في حين 

بلغـــت نســـبة النفـــاذ نحـــو 130 % ) 
127 % فـــي الربع األول(. وتشـــكل 
الدفـــع  مســـبقة  الهاتـــف  خطـــوط 
معظـــم االشـــتراكات، حيـــث بلغـــت 

نحـــو 1.34 مليـــون خـــط، في حين 
بلغـــت اشـــتراكات الهاتـــف الالحقة 
الدفـــع أو المفوتـــرة نحـــو 640 ألف 
خـــط. وواصلـــت دقائـــق االتصـــال 

انخفاضهـــا لتبلـــغ 192 دقيقـــة لـــكل 
مشترك في المتوســـط بنهاية الربع 
الثانـــي مقارنـــة مـــع 204 دقائق في 

الربع األول.

علي الفردان

تحقق التصنيف المرموق للسنة الثانية

“سنت كريستوفر” تضع البحرين على خريطة أفضل 100 مدرسة خاصة بالعالم
حازت مدرسة سنت كريستوفر، البحرين، مرة أخرى 
 Spear’s للسنة الثانية على التوالي - على اعتراف -
School Index و Carfax Education كواحـــدة مـــن 
أفضـــل المدارس الخاصة في العالم. وقد ُمنحت هذا 
التكريم في العام الماضي وهي تحقق هذا التصنيف 

المرموق مجددًا هذا العام. 
وقال مدير مدرسة سنت كريستوفر، الدكتور سايمن 
واتسن “نحن فخورون للغاية بإدراج مملكة البحرين 
علـــى هـــذه القائمـــة المرموقـــة ألفضل المـــدارس في 
العالم”. وأضاف “نحن مدرســـة ال تفخر فقط بتميزها 
األكاديمـــي ولكن أيضًا بالرســـالة والقيم التي يتبناها 

كل فرد من أفراد مجتمعنا. نحن مجتمع من الطالب 
والموظفيـــن واألســـر نســـعى كل يـــوم نحـــو )تعليـــم 
إلنسانية مشتركة(، وإنه لشرف عظيم حقًا أن نحظى 

بالتقدير على مسرح دولي”.
وأوضـــح أن “مؤشـــر )Spear( هـــو المؤشـــر العالمـــي 
الوحيـــد القائـــم علـــى األبحـــاث فـــي تحديـــد أفضـــل 

المـــدارس الخاصـــة، وهو مصـــدر قيـــم لجمهورنا في 
اتخاذهـــم أهـــم القـــرارات: اختيـــار التعليـــم ألبنائهم. 
يعتمـــد الدمـــج علـــى أعلـــى المعاييـــر فـــي الفصـــول 
الدراسية، والمرافق ذات المستوى العالمي للتالميذ، 
وفـــي هـــذا العـــام تـــم تقييـــم التميـــز في االســـتجابة 
لتحديات التعليم أثناء الوباء”. وقال رئيس األبحاث 
والبصيـــرة فـــي “Spear’s” إيـــان دوجـــالس “إن كل 
مدرســـة مـــن المـــدارس التي تـــم عرضها اســـتجابت 
لصعوبات )كوفيد( بتوفير الموارد وباإلبداع والرحمة 
والدافـــع، ما يدل مرة أخرى على التزامهم بتحســـين 

حياة الطلبة المسؤولين عنهم”.

تسجيل العالمات التجارية في دول الخليج
تبـــذل دول الخليـــج جهـــودا كبيـــرة نحـــو الوحـــدة االقتصادية، وقامـــت األمانة 
العامـــة بإعداد القوانين االسترشـــادية لألعمال التجارية لســـريانها في الخليج. 
والحقـــا تقوم الدول باعتماد إصـــدار هذه القوانين، ومن هذا نجد قانون )نظام( 
العالمات التجارية لدول الخليج. والغرض من إصداره انتهاج سياســـة موحدة 
لتســـجيل العالمات التجارية وحمايتها. مع اإلشـــارة إلى أن القانون أصبح اآلن 
إلزاميـــا وذلـــك بموجـــب قـــرارات المجلـــس األعلى لـــدول الخليج الصـــادرة بعد 

اجتماع القمة في البحرين في العام 2012.
وهذا القانون يمنع تســـجيل أي عالمة تجارية مطابقة أو مشـــابهة لعالمة ســـبق 
إيداعهـــا أو تســـجيلها مـــن قبـــل اآلخريـــن خاصـــة إذا كانـــت عـــن ذات الســـلع أو 
الخدمـــات أو عـــن ســـلع أو خدمات ذات صلة وذلك إذا كان من شـــأن اســـتعمال 
العالمة المطلوب تســـجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين ســـلع أو خدمات 
مالك العالمة المسجلة أو أن يؤدي إلى اإلضرار بمصالحه، بأي درجة كانت وفي 

هذا حفاظ للحقوق. 
وهذا المنع ينطبق على العالمات التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة لعالمات 
تجارية مشـــهورة أو لجزء منها وتكون مملوكة للغير الســـتعمالها في تمييز سلع 
أو خدمات مماثلة أو مشـــابهة لتلك التي تســـتخدم العالمة المشهورة لتمييزها. 
أو إذا كان مـــن شـــأن هـــذا االســـتعمال أن يـــدل علـــى صلـــة بيـــن تلـــك الســـلع أو 
الخدمـــات وبين العالمة المشـــهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح 
مالـــك العالمة المشـــهورة. أو إذا أدى اســـتخدام العالمة المشـــهورة إلى احتمال 
اإلضـــرار بمصالـــح صاحب العالمـــة. ففي مثل هـــذه الحاالت ال يســـمح القانون 
بتســـجيل العالمة أو االســـم التجاري مع إفادة طالب التسجيل. هذه الضمانات، 
يشـــير لهـــا قانـــون العالمـــات التجارية لـــدول مجلس التعـــاون الخليجـــي، وفي 
مجملها تهدف لمنح الحماية القانونية للعالمة التجارية المســـجلة، طيلة الفترة 
الزمنيـــة التي يحددها القانون وأقلها عشـــر ســـنين، وذلك حتـــى تطمئن القلوب 
وتهـــدأ النفوس وتســـتقر الحقـــوق وتزدهر األعمـــال في ظل الحمايـــة القانونية 
المطلوبـــة التي تردع كل من يحاول االســـتفادة من حقوق اآلخرين والتكســـب 

من جهدهم وفكرهم وعرقهم المسكوب عبر السنين.
الفئات التي لها الحق في تسجيل العالمات التجارية تشمل كل شخص طبيعي 
أو معنـــوي يتمتـــع بجنســـية دول المجلـــس ســـواء كان صاحب مصنـــع أو منتج 
أو تاجـــر أو حرفـــي أو صاحب مشـــروع خـــاص بالخدمـــات، أو كان من األجانب 
المقيميـــن فـــي دول الخليج ومصرح له بمزاولة األعمـــال التجارية أو الصناعية 
أو الحرفية أو الخدمية، أو كان من المنتمين إلى دولة عضو في اتفاقية دولية 
متعـــددة األطراف تكون دول المجلس طرفـــا فيها أو المقيمون في تلك الدول، 

أو بسبب توفر المصالح العامة. 
ونالحظ أن القانون يوسع القاعدة المستفيدة من تطبيقه، ولكن بعضها ال يجد 
القبـــول فـــي الخليج بســـبب مخالفتها لـــآداب العامة المحلية والنظـــام العام أو 

ترمز لما يعتبر مخالفة لتعاليم ومبادئ الدين اإلسالمي الحنيف. 
وإذا قبلـــت الجهـــة المختصـــة طلـــب التســـجيل، يجـــب أن تعلـــن عـــن نيتها في 
التســـجيل عبر وســـائل النشر على نفقة صاحب السجل. وعلى المعترض تقديم 
اعتراضـــه خالل ســـتين يوما، وتقوم الجهة المختصـــة بإحالة االعتراض لطالب 
التســـجيل ويجب عليه أن يقدم ردا مكتوبا على االعتراض خالل ســـتين يوما 
وإال اعتبـــر متنـــازال عن التســـجيل. وبعد ذلـــك يصدر قرار التســـجيل بالقبول أو 
الرفض، ويجوز للطرف المتضرر أن يتقدم بالطعن أمام المحكمة. وبعد تسجيل 
العالمـــة يجـــوز لمالكها أن يطلب شـــطب العالمـــة بالكامل أو جزئيـــا، وللمحكمة 
المختصة بناء على طلب ذوي الشأن أن تأمر بشطب العالمة إذا ثبت أن العالمة 
المســـجلة لم تستخدم بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية وفشل صاحب 
الســـجل في توضيح المبررات الكافية لعدم االســـتفادة خـــالل هذه الفترة، هذا 
وإذا تم شـــطب العالمة بهذا السبب، فال يجوز السماح بتسجيلها لطرف آخر إال 
بعد مضي ثالث سنوات من قرار المحكمة بشطب االسم التجاري من السجل.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

ُمعزِّزة مخاوف الركود العالمي

أسعار الشحن البحري تواصل االنخفاض
تشـــهد أســـعار الشـــحن البحـــري العالميـــة انخفاضًا مـــع تباطؤ حركـــة التجارة 
العالميـــة نتيجـــة تراجع الطلب على الســـلع، األمر الذي يعـــزز مخاوف حدوث 
ركـــود اقتصـــادي عالمـــي. وبحســـب “S&P Global”، فإن أســـعار الشـــحن عبر 
الســـفن التـــي تحمـــل المـــواد الخـــام والبضائع تراجعـــت خالل األشـــهر الثالثة 

الماضية، متوقعة أن تسجل انخفاضًا يتراوح بين 20 % و30 % خالل العام 
الجاري. وأوضحت “S&P Global” أن تراجع االزدحام في الموانئ وانحســـار 
اضطرابات سالســـل التوريد، من بين األســـباب الرئيســـة وراء االنخفاض في 

أسعار الشحن.

أرامكو الشركة األكثر ربحية في العالم
بإجمالي 279.4 مليار دوالر

بعدما كشــفت معظم الشــركات عن أرباحها الفصلية للربع الثاني من العام 
2022، احتفظــت أرامكــو بالصــدارة وبهامــش كبيــر عــن أقــرب منافســيها 
لتظل الشــركة األكثر ربحية عالميًا، ومن المتوقع أن يتســع الفارق لصالح 
أرامكــو، إذا اســتمرت أســعار النفــط بالقرب مــن مســتوياتها الحالية لبقية 
العــام. وجــاءت أرامكــو فــي صــدارة الترتيــب، إذ بلغت أرباحهــا خالل آخر 
12 شــهرًا، متضمنــًا النصــف األول مــن العــام الجــاري، والنصــف الثاني من 
 Companies“ العــام 2021 نحــو 279.4 مليــار دوالر، وفقًا لحســابات موقع

.”Market Cap

وحّلت شركة “أبل” صاحبة الصدارة 
بيـــن الشـــركات العالميـــة مـــن حيـــث 
القيمة الســـوقية، في المرتبة الثانية 
فـــي مؤشـــر الربحيـــة، بأربـــاح بلغت 
120.5 مليار دوالر خالل الـ12 شـــهرًا 

المنتهية في يونيو الماضي.

كما تلتها في الترتيب شركة ألفابيت 
)الشركة األم لـ”غوغل”(، بأرباح بلغت 

85.7 مليار دوالر.
شـــركة  عنهـــا  تخلفـــت  فيمـــا 
بســـيط،  بفـــارق  “مايكروســـوفت”، 
بعدمـــا حققـــت أرباحـــًا بلغـــت 83.7 

مليار دوالر.
منافســـين   3 أقـــرب  أربـــاح  وبلغـــت 
لـ”أرامكـــو” نحو 289.9 مليـــار دوالر، 
بفـــارق 10 مليـــارات دوالر فقط، عن 

أكبر شركة نفط في العالم.
وللمـــرة األولـــى منذ ســـنوات، تنضم 
أكثـــر مـــن شـــركة نفـــط، إلـــى قائمـــة 
أكثـــر الشـــركات ربحية حـــول العالم، 
إذ جاءت شـــركة إكسون موبيل في 
المركـــز الثامـــن بأربـــاح 54.8 مليـــار 
دوالر، تلتها شـــركة شـــل في المرتبة 

التاسعة بأرباح 54.4 مليار دوالر.
األميركيـــة  الشـــركات  وواصلـــت 
هيمنتها على صدارة الترتيب بوجود 

4 شركات أميركية بين العشر الكبار، 
فيما كان للصين مقعدان لصالح بنك 

ICBC، وبنك التعمير الصين.
وضـــم الترتيب شـــركتين أوروبيتين 
النرويجيـــة،   ،Equinor همـــا  فقـــط، 
سامســـونغ  احتلـــت  بينمـــا  وشـــل، 
الكوريـــة الجنوبيـــة، المركـــز العاشـــر 

بأرباح 49.4 مليار دوالر.
وفيمـــا يتعلـــق بأكثر شـــركات النفط 
الربـــع  خـــالل  العالـــم  حـــول  أرباحـــًا 
الثانـــي، بخـــالف أرامكو، فقـــد كانت 
الترتيـــب،  فـــي  موبيـــل  إكســـون 
تلتهـــا شـــيفرون، ثـــم شـــل، وبـــي بي 

البريطانية، ثم توتال الفرنسية.
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

تحدثـــت اختصاصية التغذية العالجية ومستشـــارة 
المكمـــالت الغذائيـــة مريـــم الوداعـــي، فـــي برنامـــج 
تلفزيـــون البحريـــن “شـــمس البحرين”، عـــن الوجبات 
تتكـــون  الوجبـــة  “إن  قائلـــة  الصحيحـــة،  المدرســـية 
4 عناصـــر أساســـية، أوال: النشـــويات المعقـــدة  مـــن 
مثـــل التوســـت مـــن الحبـــوب الكاملـــة أو المعكرونـــة 
الســـمراء التـــي تضمـــن حصـــول الطفل علـــى الطاقة 
المتوازنـــة وكذلك على المعادن لتعزيز مناعته، ثانًيا: 
البروتينـــات وهـــي عنصـــر رئيســـي جـــًدا فـــي تعزيـــز 
مناعـــة الطفل؛ ألن المناعة مكونة مـــن بروتين، ومن 
أهـــم مصادر البروتين هـــو البروتين، حيث إن بياض 
البيـــض يحتوي علـــى بروتين وصفـــاره يحتوي على 
مجموعـــة فيتامينـــات ومعـــادن والدهـــون الصحيـــة 
المســـؤولة عن نمو الخاليا العصبيـــة والدماغية لدى 
الطفـــل”. وأشـــارت إلى أن العنصر الثالـــث: بالوجبات 
المدرســـية الصحيحـــة، هـــو الدهون الصحيـــة لزيادة 
تركيز الطفل في المدرسة بجانب البيض، وباإلمكان 
إضافـــة زبدة المكســـرات أو الزيتون أو زيت الزيتون 
فـــي الوجبة، رابًعا: التنويع في الخضروات والفواكه؛ 

ألن كل لون يحتوي على عنصر مفيد للطفل.

 الوجبات المدرسية الصحيحة

 أسعار 
الفواكه

الكنعد
د.ب2.5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4.5

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.5

الصايف
د.ب3

السبريم
د.ب3.2

الشعري
د.ب3.5

الهامور
د.ب6.5

الروبيان
د.ب2.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.3

بيض بحريني
بالشدةد.ب1.8

بيض تركي
بالشدةد.ب1.2

بيض سعودي
بالشدةد.ب1.3

دجاج المزرعة
بالكيلو1.25 د.ب

أظهــرت بيانــات رســمية ارتفاع عدد الشــكاوى التــي رفعها المســتهلكون ضد 
المحالت التجارية في الربع الثاني من العام الجاري. وتســلمت إدارة حماية 
المســتهلك بــوزارة الصناعــة والتجــارة فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2022 ما 
مجموعــه 1517 شــكوى بزيــادة قدرهــا 19 % عن نفس الفتــرة للعام الماضي 

والتي كانت فيها الشكاوى نحو 1280 شكوى.

وتقدم إدارة حماية المستهلك عددا 
مـــن الخدمـــات األخـــرى إلـــى جانب 
تلقـــي الشـــكاوى مـــن زبائـــن وعمالء 
الشـــركات، حيـــث اســـتقبلت اإلدارة 
225 طلبا من المؤسســـات التجارية 
إلجـــراء عمليـــات الســـحوبات علـــى 
الجوائـــز وهو ما يمثـــل زيادة قدرها 

22 % مقارنة مع العام السابق.
إلى ذلك، أظهـــرت عروض الحمالت 
الترويجيـــة نموا ســـلبيا، إذ انخفض 
عدد الحمـــالت الترويجية المرخص 
لهـــا من قبل إدارة حماية المســـتهلك 
مـــن 676 حملة في الربـــع الثاني من 
2021 إلـــى 653 حملـــة فـــي الفتـــرة 

المقابلة من العام الجاري، أي بنســـبة 
تراجع قدرها 3 %.

وفيمـــا يتعلق بعـــروض التخفيضات 

التجاريـــة، فـــإن األرقـــام توضـــح أن 
هنـــاك نســـبة نمـــو قدرهـــا 18 % في 
هـــذه العروض، حيث تضمنت 1048 

التجاريـــة  للمؤسســـات  ترخيصـــا 
الربـــع  خـــالل  تخفيضـــات  إلجـــراء 

الثاني من العام 2022.
الصناعـــة  وزارة  أن  إلـــى  يشـــار 
والتجارة تحدد عددا من المخالفات 
التي تقوم بها المؤسسات التجارية، 
بســـببها  للمســـتهلك  يمكـــن  والتـــي 
وتشـــمل  رســـمية،  بشـــكوى  التقـــدم 
هـــذه المخالفـــات االمتناع عـــن البيع 
التـــزام  عـــدم  فاتـــورة،  إعطـــاء  أو 
المحل بسياســـة البيع التـــي يضعها، 
المباعـــة ال  )البضاعـــة  وضـــع عبـــارة 
الفواتيـــر  علـــى  تســـتبدل(  وال  تـــرد 
أو أي الفتـــات فـــي المحـــل، اإللـــزام 
بشـــراء ســـلعة مع أخرى، مثـــالً )عند 

شـــراء الجـــوال يلـــزم البائـــع بشـــراء 
الســـعر  واختـــالف  األكسســـوارات(، 
المعلـــن عـــن الســـعر عند المحاســـبة، 
اســـتخدام  عنـــد  رســـوم  إضافـــة 
للبطاقـــة االئتمانيـــة، إضافـــة رســـوم 
على فاتورة المأكوالت والمشروبات 
فـــي المطعـــم غيـــر الســـياحي تحت 
 service أو  مســـمى رســـوم خدمـــة 
charge، التخفيضـــات الوهميـــة، أو 
أو  الوهميـــة  الترويجيـــة  العـــروض 
غيـــر المرخصة، اإلعالنـــات المضللة، 
أو  اإلنتـــاج  تواريـــخ  فـــي  التالعـــب 
االنتهاء ألحد المنتجات وغيرها من 
المخالفـــات التـــي توضحهـــا الوزارة 

على موقعها اإللكتروني.

يشـــهد اللـــوز البحرينـــي إقبـــاال كبيـــًرا عليـــه 
يليهـــم  األولـــى،  بالدرجـــة  البحرينييـــن  مـــن 
الخليجيـــون، إذ وصل ســـعر الكيلـــو األفضل 
نوًعـــا وجـــودة اللـــوز البحريني )التـــوب( إلى 
7 دنانيـــر. وأفـــاد صاحـــب فرشـــة خضروات 
وفواكه لـ “البالد االقتصادي” أن موســـم اللوز 
البحريني بدأ منذ أكثر من أسبوعين، ويشهد 

إقباال كبيرا في السوق المحلية.
وأضـــاف أن موســـم اللوز بدأ في نهاية شـــهر 
أغســـطس الماضي ويســـتمر لغايـــة منتصف 
شـــهر أكتوبر المقبل. وأشار إلى أن كيلو اللوز 
البحرينـــي يتـــراوح ســـعره بحســـب نظافتـــه 

وجودتـــه ونوعيتـــه وحجمـــه، إذ يبـــدأ ســـعر 
الكيلـــو مـــن 4 دنانيـــر، ويصـــل ســـعر الممتـــاز 
منـــه واألفضـــل )التوب( لـ 7 دنانيـــر، الفًتا إلى 
تقديمه عرض لبيع كيلو اللوز بسعر 2.5 دينار 
وهو الســـعر األقل في السوق المحلية. وأكد 

أن اللوز متوافر بكميات ال بأس بها، ويشـــهد 
طلًبا عليـــه بالدرجة األولى مـــن البحرينيين، 
ثـــم إقباال مـــن الخليجيين، مؤكـــًدا أن الطلب 
علـــى اللوز البحريني بســـبب انه األفضل في 

دول الخليج.

شكاوى المستهلكين ضد المحالت التجارية ترتفع 19 %

كيلو اللوز البحريني “التوب” بـ 7 دنانير

“التجارة” تتلقى 1517 شكوى خالل الربع الثاني

يتوافر في السوق المحلية ويشهد طلبا كبيرا

علي الفردان

إعداد: أمل الحامد

 
تفاح: 700 فلس

 
موز: 550 فلسا

 

مانجو: 800 فلس

 

سنطره: 800 فلس

 
الرمان:  650 فلسا

 

أناناس: 800 فلس

 

بطيخ: 400 فلس

 

شمام: 350 فلسا

 

كيوي: 1.4 دينار

 

أفوكادو : 1.2 دينار

 

عنب : 1.3 دينار

 

جوافة: 1.5 دينار

 

برتقال أبوصرة: 500 فلس

 

جريب فروت: 500 فلس

أسعار الورقيات
نعناع : 200 فلس للحزمةسبنت : 100 فلس للحزمةبرير : 25 فلسا للحزمة

جرير : 25 فلسا للحزمةملوخية: 150 فلسا للحزمةبقدونس : 150 فلسا للحزمة

ريحان : 150 فلسا للحزمةرويد : 30 فلسا للحزمةسبانخ : 50 فلسا للحزمة

أمل الحامد

أسعار اخلضروات

 
طماطم:

500 فلس

 
خيار:

550 فلسا

 
كوسة:

600 فلس

 
فاصوليا:

1.2 دينار

 

باذنجان:
600 فلس

 

ثوم:
750 فلسا

 
بصل أحمر:
250 فلسا

 
بامية:

1.5 دينار

 
ليمون:

650 فلسا

 

زنجبيل:
900 فلس 

 

بطاطس:
300 فلس

 
فندال:

700 فلس

 

بروكلي:
1.8 دينار

 

فلفل أخضر:
600 فلس

 
قرنبيط:

700 فلس

 

مشروم:
800 فلس

 

جزر:
500 فلس

 

خس:
700 فلس

مركز حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة

عرض لبيع كيلو اللوز 
البحريني بسعر 2.5 

دينار

 موسم اللوز 
البحريني يستمر 

حتى منتصف أكتوبر 
المقبل



 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

business@albiladpress.com
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1.2
دينار مليون 

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في 
جلســـته أمس مزايدتين ألمانة العاصمة 
لتأجيـــر وتشـــغيل 63 موقعـــا إعالنيا من 
نـــوع ميجاكـــوم وذلـــك لمـــدة 5 ســـنوات 
للقطاع الخاص مقابل بدل انتفاع سنوي 
بحيـــث يتولـــى المســـتثمر علـــى نفقتـــه 
بوضـــع اإلعالنات وإعـــادة تأجيرها على 
المؤسسات والشركات، بنحو 1.2 مليون 

دينار.
وتعود تفاصيل المزايـــدة األولى لتأجير 
وتشـــغيل 33 ميجاكوم في حدود أمانة 
العاصمـــة وذلـــك لمـــدة 5 ســـنوات بنحـــو 
725.3 ألف دينار لشركة بالن انك، وكان 
قد تقدم إليها 8 شركات، والثانية لتأجير 
وتشـــغيل 30 موقـــع مـــن نـــوع ميجاكوم 
بمحافظة العاصمة بنحو 475 ألف دينار 
لشـــركة العيـــن الثالثـــة ميديـــا، وكان قـــد 

تقدم إليها 7 شركات.
لهيئـــة  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
التشـــريع والرأي القانوني لتقديم خدمة 
ترجمـــة القوانين والتشـــريعات الصادرة 
عليهـــا  تنافســـت  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
3 شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء لــــ “برلتـــز 
البحرين” بنحو 121 ألف دينار، في حين 
بلغ أكبرها قرابة 279.5 ألف دينار، ووفق 
وصف المناقصة، فإنها لترجمة القوانين 
مملكـــة  فـــي  الصـــادرة  والتشـــريعات 
البحرين والمنشـــورة بالجريدة الرسمية 
بـــدًءا من اإلصدار األول فـــي عام 1948 
ولغايـــة 2021 مـــن أجـــل القيـــام بأعمال 
الترجمـــة القانونية للقوانين والمراســـيم 
والمعاهـــدات  والقـــرارات  واللوائـــح 
واالتفاقيـــات الدولية والوثائق القانونية 
حيـــث  اإلنجليزيـــة،  اللغـــة  إلـــى  وذلـــك 
ســـيهدف هذا العمـــل إلى تطويـــر أعمال 
الســـلطة القضائيـــة في مملكـــة البحرين 
واســـتقطاب الخبـــرات الالزمـــة؛ لتدعيم 
الوطنيـــة، وإفســـاح  الكفـــاءات  وتعزيـــز 
مـــع  للتعامـــل  المحاكـــم  أمـــام  المجـــال 
الدعـــاوى المقامـــة أمامهـــا بلغـــات أخرى 
كلغـــة  والمعتمـــدة  العربيـــة  اللغـــة  غيـــر 
نظـــًرا  وذلـــك  المحاكـــم؛  فـــي  رســـمية 
لصعوبة االعتماد على اللغة العربية كلغة 
أساســـية دون غيرهـــا فـــي ظـــل تشـــابك 
العالقات التعاقدية بين الشركات والتي 
علـــى  االعتمـــاد  تعامالتهـــا  فـــي  يســـود 
اللغات األجنبية في العقود التي تبرمها، 
ممـــا يســـتلزم مواكبة حركـــة التطور في 

المعامالت التجارية والعالمية.

 69 عطاء

تـــم إجمـــاال، فتـــح 14 مناقصـــة ومزايدة 
تابعـــة لــــ 10 جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 
69 عطـــاء، وبلغ مجمـــوع أقل العطاءات 

المقدمة نحو 2.1 مليون دينار.
لهيئـــة  مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 
الكهرباء والماء، أولها لالستعانة بمصادر 
خارجية لتزويد مسؤول قاعدة البيانات 
لمـــدة  الجغرافيـــة  المعلومـــات  بنظـــام 
ســـنتين تقـــدم إليها شـــركة وحيـــدة هي 
دينـــار،  ألـــف   73.5 بنحـــو  مايكروســـنتر 
المركزيـــة  المخـــازن  إلدارة  والثانيـــة 
بالهيئة لشـــراء عدادات ميـــاه إلكترونية 
لغرض اســـتخدامها من قبل إدارة توزيع 
الميـــاه تنافســـت عليها 3 شـــركات، وكان 
أقـــل عطـــاء لشـــركة بانورامـــا للمقاوالت 
 193.6 بنحـــو  الهندســـية  والخدمـــات 
ألـــف دينـــار، واألخيـــرة إلدارة المخـــازن 

المركزية بالهيئة لشـــراء أبواب حديدية 
لغرض اســـتخدامها من قبل إدارة توزيع 
شـــركات،   3 عليهـــا  تنافســـت  الكهربـــاء 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة بانـــز للتجـــارة 

والمقاوالت بنحو 34.9 ألف دينار.

صيانة شاملة 

كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لـــوزارة 
األشـــغال، أولهمـــا لتنفيذ أعمـــال الصيانة 
االبتدائيـــة  الديـــه  لمدرســـة  الشـــاملة 
اإلعداديـــة للبنـــات ومدرســـة الســـنابس 
أشـــهر،   6 مـــدة  فـــي  للبنـــات  االبتدائيـــة 
تنافســـت عليهـــا 6 شـــركات، وكان أقـــل 
عجـــالن  ســـيف  محمـــد  لشـــركة  عطـــاء 
آالف   303 بقيمـــة  للمقـــاوالت  المناعـــي 
 384.3 بلـــغ  أكبرهـــا  حيـــن  فـــي  دينـــار، 
ألـــف دينـــار، والمناقصـــة الثانيـــة إلبـــرام 
اتفاقيـــة لمـــدة 24 شـــهًرا إلعـــادة اللـــف 
واإلصـــالح الشـــامل لمضخـــات محطات 
شـــبكة الصرف الصحي تنافست عليها 3 

شركات بعطاءات فنية.

 البتوبات 

وكذلـــك فتـــح المجلس مناقصة لشـــركة 
لشـــراء  القابضـــة  البحريـــن  ممتلـــكات 
أجهزة كمبيوتر محمولة تنافســـت عليها 
لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات،   9
المســـتقبل لالتصـــاالت بنحـــو 39.9 ألف 
دينـــار، ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فإنهـــا 
محمـــوال  كمبيوتـــر  جهـــاز   75 لشـــراء 
لموظفـــي “ممتلـــكات”، كحـــد أدنـــى مـــن 
المتطلبـــات، يجـــب على العـــارض تقديم 

جميع مواصفات الكمبيوتر المحمول بما 
في ذلك ضمان الشـــركة المصنعة لمدة 3 

سنوات.
وأيًضـــا فتـــح المجلـــس مناقصة لـــوزارة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
لتوفير أحبـــار للطابعات وأحبار لمختلف 
لمـــدة ســـنة  التصويـــر  مـــن آالت  أنـــواع 
واحـــدة تقدمت إليها شـــركة وحيدة هي 
خدمـــات حاســـوب الخليـــج بنحـــو 34.7 

ألف دينار.

 مسح ميداني 

إضافة إلـــى ذلك، فتح المجلس مناقصة 
العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط  لهيئـــة 
إلجـــراء  استشـــارية  خدمـــات  لتقديـــم 
المســـح الميدانـــي لجميـــع اســـتخدامات 
ومعاييـــر  البحريـــن  فـــي  األراضـــي 
متطلبـــات مواقـــف الســـيارات تنافســـت 
عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات،   9 عليهـــا 
لشـــركة تكنولوجيـــا للهندســـة بــــ 25 ألف 
دينـــار، ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فإنـــه 

االستشـــاري  المكتـــب  اختيـــار  ســـيتم 
األنســـب إلجراء المسح الميداني لجميع 
البحريـــن  فـــي  األراضـــي  اســـتخدامات 
ومعاييـــر متطلبـــات مواقـــف الســـيارات، 
مـــن خـــالل الزيـــارات الميدانيـــة لجميـــع 
أراضـــي المملكـــة لتحديد النـــوع الحالي 
األراضـــي والتصنيـــف  اســـتعماالت  مـــن 
والوضـــع اإلنشـــائي، حيـــث ســـيتم جمع 
معلومـــات شـــاملة عـــن كل قطعـــة أرض 
على حدة، باإلضافة إلى مســـح ومعايير 

متطلبات مواقف السيارات.

 تأمين صحي 

عالوة على ذلك، فتح المجلس مناقصة 
خدمـــة  لتوفيـــر  البحريـــن  لبوليتيكنـــك 
التأميـــن الصحـــي للموظفيـــن وعوائلهم 
لمـــدة ســـنة واحـــدة بـــدءا مـــن تاريخ 1 
ينايـــر 2023 وحتـــى 31 ديســـمبر 2023 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات، وكان أقـــل 
عطاء لشـــركة البحرين الوطنية للتأمين 
علـــى الحيـــاة بنحـــو 110.5 ألـــف دينـــار، 

ومناقصـــة لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
لتوفيـــر خدمـــة مركـــز اتصـــاالت للهيئـــة 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات، وكان أقـــل 
عطاء لشـــركة إدارة المرافـــق المتكاملة 
بنحـــو 19 ألف دينـــار، ومناقصـــة للنيابة 

الرئيســـي  المبنـــى  لتنظيـــف  العامـــة 
بالمنطقة الدبلوماســـية والمباني التابعه 
لهـــا تنافســـت عليها شـــركات، وكان أقل 
عطاء لشـــركة إدارة المرافـــق المتكاملة 

بنحو 3.6 ألف دينار.

لتأجير وتشغيل 63 موقعا إعالنيا بـ “العاصمة”
صيانة شاملة لمدرستي بنات في الديه والسنابس بـ 303 آالف دينار

دينـــار  ألـــف   39.9 بــــ  محمـــوال  كمبيوتـــر  جهـــاز   75 شـــراء  “ممتلـــكات”:   
دينار  ــف  أل  193.6 بـــ  ذكــيــة  مــيــاه  عـــدادات  تشتري  الــمــركــزيــة”  “الــمــخــازن   
 73.5 ألف دينار الستعانة “الكهرباء” بمصادر خارجية لتزويد مسؤول قاعدة البيانات بنظام المعلومات الجغرافية 

اعداد: أمل الحامد

زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات.

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصة / المزايدةاسم الجهة

هيئة الكهرباء والماء

PANORAMA CONTRACTING & ENGG SERVICE160,600 3عدادات مياه إلكترونية

34,914شركة بانز للتجارة والمقاوالت3أبواب حديدية

االستعانة بمصادر خارجية لتزويد مسؤول قاعدة البيانات بنظام 
المعلومات الجغرافية

1Microcenter73,497.60

وزارة األشغال

0.00-3إعادة اللف واإلصالح الشامل لمضخات محطات شبكة الصرف الصحي

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة الديه االبتدائية اإلعدادية للبنات ومدرسة 
السنابس االبتدائية للبنات

303,000شركة محمد سيف عجالن المناعي للمقاوالت7

أمانة العاصمة
725,285.88 بالن انك8تأجير وتشغيل 33 ميجاكوم في حدود أمانة العاصمة

475,200العين الثالثة ميديا7تأجير وتشغيل 30 موقع من نوع ميجاكوم

39,875شركة المستقبل لالتصاالت9شراء أجهزة كمبيوتر محمولةشركة ممتلكات البحرين القابضة

1Gulf Computer Services34,670.68توفير أحبار للطابعات وأحبار لمختلف أنواع من آالت التصويروزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

18,953إدارة المرافق المتكاملة3توفير خدمة مركز اتصاالت للهيئةهيئة تنظيم سوق العمل

110,484شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة3توفير خدمة التأمين الصحي لموظفي البوليتكنك وعوائلهمبوليتيكنك البحرين

3Berlitz Bahrain121,022تقديم خدمة ترجمة القوانين والتشريعات الصادرة في مملكة البحرينهيئة  التشريع  والرأي  القانوني

3,630إدارة المرافق المتكاملة9تنظيف مبنى النيابة العامة والمباني التابعة لهاالنيابة العامة

هيئة التخطيط والتطوير العمراني
خدمات استشارية إلجراء المسح الميداني لجميع استخدامات األراضي 

في البحرين ومعايير متطلبات مواقف السيارات
25,000تكنولوجيا للهندسة9

الــرســمــيــة مــنــذ 1948  ــدة  ــري ــج ــال ــورة ب ــش ــن لــتــرجــمــة تــشــريــعــات م ــة  ــدم  خ

مبنى هيئة التخطيط والتطوير العمراني

مبنى النيابة العامةبوليتكنك البحرين مبنى هيئة الكهرباء والماء
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السفير األميركي: “^” تتخذ منحى تطويريا رائدا في اإلعالم الرقمي
زار مقر الصحيفة واطلع على مشروعات خطتها العشرية واألستوديو

زار سفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين ستيفن سي. بوندي أمس الخميس مقر صحيفة “البالد” في مدينة زايد، والتقى 
رئيس مجلس إدارة الصحيفة عبدالنبي الشعلة، بحضور رئيس التحرير مؤنس المردي، والمدير التنفيذي راجي عبدالرحمن، وسكرتير 
التحرير راشد الغائب، ورئيس قسم االقتصاد محمد الجيوسي، حيث أشاد بما تقدمه “البالد” من محتوى إعالمي متطور 

وريادتها في االنتقال إلى اإلعالم الرقمي واالرتقاء بمستوى حرفيتها اإلعالمية عبر كل المنصات. 

إعجابه  الــزيــارة  خــال  السفير  وأبـــدى 
عشرية  خطة  من  “الباد”  طرحته  بما 
لانتقال باإلعام المقروء والمرئي إلى 
والتنافسية  التطور  مــن  أرحــب  آفــاق 
والــشــفــافــيــة فـــي الـــطـــرح اإلعـــامـــي 
على  رائــًدا  تطويرًيا  منحى  واتخاذها 
مــســتــوى قـــطـــاع اإلعــــــام خــصــوصــا 
طليعة  فــي  سيجعلها  مــا  الــرقــمــي، 
المؤسسات اإلعامية الرائدة محلًيا 
المنظور،  المستقبل  في  وإقليمًيا 
مبدًيا حرصه على تعزيز الشراكة 
مصلحة  فيه  لما  الصحيفة  مــع 
مستوى  على  الصحافة  تطوير 
صقل  فـــرص  وبــحــث  المملكة 
مهارات اإلعاميين واكتسابهم 

قدرات جديدة تؤهلهم لإلبداع في هذا 
القطاع المهم.

“الباد”  كما استعرض بوندي مع طاقم 
آخر التطورات في العاقات البحرينية 
- األمــيــركــيــة فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت 
السياسية واالقتصادية وأوجه التعاون 
المستقبلية بين البلدين الصديقين، مع 
الفًتا  التاريخية،  الــروابــط  عمق  تأكيد 
إلى أن مملكة البحرين ما تزال وستبقى 

حليًفا إستراتيجًيا للواليات المتحدة. 
ــونــدي خـــال الـــزيـــارة مــرافــق  وتــفــقــد ب
الصحيفة وما تضمه من كوادر، واطلع 
على آخر مستجدات أستوديو “الباد”، 
المرئي،  اإلعــام  عالم  إلــى  ينقلها  الــذي 
معرًبا عن إعجابه بما شاهده من تطوير 

للنهوض  الصحيفة  في  دؤوبــة  وجهود 
بالجسم الصحافي.   

ــارة، أدلـــــى بــونــدي  ــ ــزيـ ــ ــتـــام الـ وفــــي خـ
“أنــا فخور  فيه  قال  ”الباد”  لـ  بتصريح 
أجرينا  لقد  الــبــاد،  لصحيفة  بــزيــارتــي 
مــحــادثــات مــثــمــرة مــع رئــيــس مجلس 
طبيعة  عــن  الــتــحــريــر  وإدارة  اإلدارة 
العاقات التاريخية المتينة بين مملكة 
البحرين والواليات المتحدة األميركية 
رقعة  بتوسعة  الكفيلة  السبل  ونوعية 
على  وناقشنا  الثنائية.  العاقات  هــذه 
وجه الخصوص عاقة سفارة الواليات 
ــبــحــريــن مع  ــدى مــمــلــكــة ال ــ ــمــتــحــدة ل ال
معهم  شــركــاء  ونــحــن  ــبــاد،  ال صحيفة 
بــصــورة وثيقة فــي مــجــاالت عــدة من 
أجل صقل مهارات اإلعاميين وتطوير 
المملكة،  فــي  الــصــحــافــيــيــن  ــات  إمــكــان
ــســون لــمــواصــلــة هــذه  ونـــحـــن مــتــحــّم

الشراكة البناءة مع صحيفة الباد”.
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الخميس  أمس  تــراس  ليز  الجديدة  البريطانية  ــوزراء  ال رئيسة  أعلنت 
عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني 
)أكثر من 2800 يورو( سنوًيا لألسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكاليف 

المعيشة. 
وقالت تراس التي كانت تتحدث أمام البرلمان إن أسعار الطاقة سيتم 
تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات، موضحة أن اإلجراء يوازي اقتصاد 
 1 1000 جنيه سنوًيا مقارنة بالزيادات في األسعار المتوقعة في  نحو 

أكتوبر.

ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين


