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تشارلز الثالث يتعهد بالحفاظ على تقاليد بريطانيا
لندن ـ وكاالت

تلقـــى الملك تشـــارلز الثالث أمـــس اإلثنين 
تعـــازي أعضـــاء البرلمان بمجلســـيه برفقة 
زوجتـــه كاميـــا. وألقـــى ألول مـــرة أمـــام 
أعضـــاء مجلس العموم ومجلس اللوردات 
شـــعوره  عـــن  أعـــرب  إذ  مقتضبـــة،  كلمـــة 
بالتقاليـــد  يذكـــره  الـــذي  التاريـــخ”  “بثقـــل 
البرلمانيـــة الحيويـــة التي يكـــرس أعضاء 
كا المجلســـين أنفســـهم لها. وتعهد تشارلز 
الراحلـــة،  الملكـــة  باتبـــاع مســـيرة  الثالـــث 
بالمحافظـــة على تقاليد بريطانيا. كما لفت 
إلـــى أن اجتماع اليوم يأتـــي إحياء لذكرى 

)13(الملكة اليزابيث الثانية.

 رئيس “الرقابة المالية”: إنجاز 11 تقريرا 
استقصائيا حتى منتصف العام الجاري

المنامة - ديوان الرقابة المالية اإلدارية

أكـــد رئيس ديـــوان الرقابـــة المالية واإلدارية الشـــيخ 
أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة أن األصـــل فـــي عمـــل 
األجهـــزة الرقابية هو حماية المال العام والتحقق من 
ُحسن إدارته، مشـــيرًا إلى أهمية التطوير والتحديث 
ومواكبـــة كل جديد بهدف االرتقاء بمســـتوى النتائج 

والخدمات المقدمة.  
وبّيـــن فـــي كلمـــة العـــدد بمجلة الرقابـــة الماليـــة التي 
تصـــدر عن المنظمـــة العربيـــة لألجهزة العليـــا للرقابة 
التدقيـــق  أن  )األرابوســـاي(،  والمحاســـبة  الماليـــة 

االستقصائي )Forensic Audit(، وهو إحدى األدوات 
الرقابيـــة الفّعالة والمتجددة، أثبتت بالتجربة العملية 
أنهـــا ذات جدوى ويمكـــن االعتماد عليهـــا في تطوير 
أســـاليب الرقابة، وإعطائهـــا بعدًا فنيـــًا أكثر تخصصًا 

وعمقًا ينعكس على النتائج.
وعّرف رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية التدقيق 
االستقصائي بأنه ممارســـة رقابية متخصصة تهدف 
إلى كشـــف حـــاالت الفســـاد واالحتيـــال ذات الطبيعة 
المالية واإلدارية، حيث يتضمن تقديم تقارير بنتائج 

تلـــك المهام إلى الســـلطات القضائيـــة وأجهزة الدولة 
والجهـــات المختصـــة، مع وضع الحلـــول والتوصيات 

التي تكفل تافي وقوع التجاوزات.
وأظهرت أحـــدث اإلحصاءات أن الديوان أنجز حتى 
منتصف العام الجاري 11 تقريرًا اســـتقصائيًا، شملت 
العديـــد مـــن الجهـــات المشـــمولة برقابته، فيمـــا ينفذ 
حاليـــًا ثاث مهمـــات جديـــدة. وُأعدت هـــذه التقارير 
بالتوازي مع المهام والتقارير االعتيادية التي ينفذها 

)05(الديوان.

“السالم” يقدم حلواًل تمويلية إسكانية ميسرة
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رأس نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
ووزيـــر البنيـــة التحتية الشـــيخ خالد 
االجتمـــاع  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
لمجلـــس  األســـبوعي  االعتيـــادي 
بقصـــر  أمـــس،  عقـــد  الـــذي  الـــوزراء 

القضيبية.
 في بداية االجتماع، وبمناسبة اليوم 
الدولـــي للديمقراطية، أشـــاد مجلس 
الـــوزراء بما تحقق من إنجازات على 
صعيـــد التطـــور الديمقراطـــي بفضل 
دعـــم ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، مؤكًدا أهمية المرحلة المقبلة 
من المســـيرة الديمقراطيـــة الوطنية 
النيابيـــة  االنتخابـــات  قـــرب  مـــع 

والبلدية.
و أعـــرب المجلـــس عـــن تهانيـــه إلـــى 
لبريطانيـــا  المتحـــدة  المملكـــة  ملـــك 
العظمـــى وإيرلنـــدا الشـــمالية رئيـــس 
الكومنولـــث صاحـــب الجالـــة الملك 
اعتـــاء  بمناســـبة  الثالـــث،  تشـــارلز 
المتحـــدة،  المملكـــة  عـــرش  جالتـــه 
وخالـــص تمنياتـــه لـــه بالتوفيـــق في 
مواصلة مسيرة التقدم والتطور في 
المملكة المتحدة، مستذكًرا بالتقدير 

إســـهامات صاحبـــة الجالـــة الملكـــة 
إليزابيث الثانية من أجل تقدم بلدها 
وتحقيق تطلعات شعبها ودورها في 

دعـــم وتعزيـــز العاقـــات التاريخيـــة 
البحريـــن  بيـــن مملكـــة  التـــي تربـــط 

والمملكة المتحدة.
مذكـــرة  المجلـــس  اســـتعرض  كمـــا  
وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني 
بشـــأن خطة تطوير مناطق العمارات 

السكنية.
كذلـــك وافـــق علـــى مذكـــرة اللجنة 
القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة 
مشـــروع  بشـــأن  والتشـــريعية 
مرســـوم بقانون بتعديل المادة )3( 
 )27( مـــن المرســـوم بقانـــون رقـــم 
المحكمـــة  بإنشـــاء   2002 لســـنة 

الدستورية.

المنامة - بنا

)0٤(

التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  أعلـــن 
والـــرأي القانونـــي المديـــر التنفيـــذي 
لانتخابات 2022، المستشـــار نواف 
حمـــزة، عن عرض جـــداول الناخبين 
في اللجـــان اإلشـــرافية األربع خال 
الفتـــرة مـــن الخميـــس الموافـــق 15 
األربعـــاء  ولغايـــة  الجـــاري  ســـبتمبر 

الموافق 21 من الشهر نفسه.
وقـــال المستشـــار حمـــزة: “فـــي إطار 
أحـــكام  عليـــه  نصـــت  بمـــا  االلتـــزام 
)14( لســـنة  بقانـــون رقـــم  المرســـوم 
الحقـــوق  مباشـــرة  بشـــأن   2002
جـــداول  عـــرض  حـــول  السياســـية، 
 45 وقبـــل  أســـبوع  لمـــدة  الناخبيـــن 
يوًما على األقـــل من الميعاد المحدد 
اإلدارة  فـــإن  االنتخـــاب،  إلجـــراء 
التنفيذية لانتخابات قد أتمت كافة 
واللوجســـتية  الفنيـــة  اســـتعداداتها 
واإلداريـــة الســـتقبال الناخبيـــن فـــي 
اللجـــان اإلشـــرافية األربـــع الموزعـــة 
علـــى محافظات المملكة، وهي لجنة 
محافظـــة العاصمة ومقرها مدرســـة 
ولجنـــة  للبنـــات،  الثانويـــة  خولـــة 
محافظـــة المحـــرق ومقرها مدرســـة 
الهدايـــة الخليفيـــة الثانويـــة للبنيـــن، 
ولجنـــة المحافظة الشـــمالية ومقرها 
للبنـــات،  يثـــرب اإلعداديـــة  مدرســـة 
ولجنة المحافظـــة الجنوبية ومقرها 

مدرسة المستقبل االبتدائية للبنات، 
وذلـــك خـــال الفتـــرة المعلـــن عنهـــا 
اعتباًرا من الســـاعة الخامســـة عصًرا 

ولغاية التاسعة مساء”.
مـــن توظيـــف  أنـــه وانطاًقـــا  وأكـــد 
التقنيـــات الحديثة لتيســـير مراجعة 
جداول الناخبين، فإنه تقرر مواصلة 
جـــداول  عـــرض  بإتاحـــة  العمـــل 
علـــى  إلكترونـــي  بشـــكل  الناخبيـــن 
vote. الموقـــع الرســـمي لانتخابـــات

مـــن  الناخبيـــن  تمكيـــن  بهـــدف   ،bh
االســـتعام عن دوائرهم االنتخابية، 
وتقديـــم طلبـــات تغييـــر وتصحيـــح 
يتطلـــب  ال  نحـــو  علـــى  بياناتهـــم 
المراكـــز،  إلـــى  الشـــخصي  الحضـــور 
وذلـــك اســـتمراًرا لآللية التـــي أثبتت 
فاعليتها عنـــد تفعيلها ألول مرة في 

انتخابات الدورة الماضية.

عرض جداول الناخبين لمدة أسبوع 
بدًءا من 15 وحتى 21 سبتمبر الجاري

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

)07(

خطة لتطوير مناطق العمارات السكنية
أهمية  المرحلة المقبلة من المسيرة الديمقراطية مع اقتراب االنتخابات ...مجلس الوزراء:

لتشغيل المخازن المركزية لألدوية والمستلزمات الطبية

تنافســـت شـــركتان فـــي جلســـة مجلـــس 
المناقصـــات والمزايـــدات علـــى مناقصة 
للمجلس األعلى للصحة إلدارة وتشـــغيل 
المخازن المركزية لألدوية والمستلزمات 
الطبيـــة، وكان أقل عطاء لشـــركة سمســـا 
 3.3 بنحـــو  المحـــدودة  الســـريع  للنقـــل 

مليـــون دينار، في حيـــن بلغ أكبرها قرابة 
6 مايين دينار.

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  ويســـعى 
للحصـــول علـــى مـــورد مؤهل قـــادر على 
المخـــازن  وتشـــغيل  إدارة  مهـــام  أداء 
االســـتام  بمهـــام  والقيـــام  المركزيـــة 
والتوزيـــع  المخـــزون  وإدارة  والتخزيـــن 
علـــى  الطبيـــة  والمســـتلزمات  لألدويـــة 

مقدمـــي الخدمـــات الصحيـــة وباإلضافة 
إلـــى تطبيق نظـــام إدارة مخـــازن حديث 
احتياجـــات  جميـــع  يشـــمل  ومتطـــور 

المخازن المركزية.
وفتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
3 مناقصـــات للشـــركة العامـــة للدواجـــن، 
أولهـــا لتوريـــد 8,368 طـــن علـــف دجـــاج 
6 أشـــهر تنافســـت  لمـــدة  بيـــاض وذلـــك 

عليها شـــركتان، وكان أقل عطاء للشركة 
العربيـــة للخدمـــات المتكاملـــة بنحو 1.7 
مليـــون دينار، في حيـــن بلغ أكبرها قرابة 
1.9 مليـــون دينار، والثانيـــة لتوريد علف 
صيصـــان )بّياضـــة( وذلـــك لمدة 6 أشـــهر 
تنافست عليها شركتان، وكان أقل عطاء 
المتكاملـــة  للخدمـــات  العربيـــة  للشـــركة 

)18(بنحو 295.7 ألف دينار.

بلـــغ عدد المســـافرين عبـــر مطار البحريـــن الدولي خال النصـــف األول من 
العـــام 2022 ثاثـــة ماييـــن مســـافر، ومـــن المتوقـــع أن يصل العـــدد إلى ما 

يقارب من 6.5 مايين مسافر بحلول نهاية العام الجاري 2022.
جـــاء ذلـــك خـــال أول اجتمـــاع ُيعقـــد بحضور شـــخصي للجنة التنســـيقية 
المعنيـــة بشـــؤون المطـــار التابعة لشـــركة مطـــار البحرين وذلك منـــذ بداية 
الجائحـــة، إذ اســـتعرضت اللجنة خالـــه نتائج أداء مطـــار البحرين الدولي 

خال النصف األول من العام 2022 .

3 ماليين مسافر عبر مطار 
البحرين بالنصف األول 2022

)16(

شـــهدت معظم صيدليات المملكة 
كولـــد  “أدفيـــل  دواء  علـــب  شـــح 
شـــركة  إنتـــاج  مـــن  ســـاينس” 
تصنيـــع األدويـــة العالميـــة فايزر، 
ويســـتخدم الدواء لعاج احتقان 
وألـــم الجيـــوب األنفيـــة والصداع 
والعطس وانسداد وسيان األنف 
وآالم الجســـم والحمـــى وارتفـــاع 
ولتخفيـــف  الحـــرارة  درجـــات 

أعراض البرد واألنفلونزا.
ورصدت “الباد” عدم توافر دواء 
“أدفيـــل كولد ســـاينس” فـــي أكثر 
مـــن 10 صيدليـــات تجاريـــة فـــي 
مناطق مختلفة منها مدينة حمد، 

سلماباد، الهملة، العدلية.

شح مضادات 
الهيستامين 

لألطفال والكبار

)05(

الشيخ خالد بن عبدالله
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بعد تنصيب جاللة الملك تشارلز الثالث على عرش 
المملكـــة المتحـــدة، تواصـــل العالقـــات البحرينيـــة 
البريطانيـــة تميزهـــا فـــي مختلف مجـــاالت التعاون 
إرث  علـــى  ارتكازهـــا  ظـــل  فـــي  والمثمـــر،  البنـــاء 
تاريخـــي طويـــل من الصداقـــة المتميـــزة والروابط 
الوثيقـــة بين البلدين، وما يجمـــع بينهما من احترام 
وإتفاق متبادل تجـــاه العديد من القضايا اإلقليمية 
والدوليـــة، والمســـاعي المشـــتركة لترســـيخ أســـس 
التعايش والســـالم بيـــن الدول والشـــعوب من أجل 
عالـــم يعمـــه األمـــن واالســـتقرار، وهـــذه العالقـــات 
اســـتمرت وازدادت زخًمـــا وتطـــوًرا بفضـــل حكمـــة 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ، وبدعم ومســـاندة من ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة . ولقـــد حرص 
جاللـــة الملك المعظم، أيده هللا، على تهنئة صاحب 
الجاللة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة 
رئيـــس  الشـــمالية  وأيرلنـــدا  العظمـــى  لبريطانيـــا 
الكومنولث، بمناســـبة اعتالء جاللته عرش المملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى في رســـالة ترجمت كل 
معانـــي عالقـــات الصداقـــة المتينة التـــي تجمع بين 
البلديـــن الصديقيـــن على مـــا يزيد علـــى قرنين من 
الزمان.وترتبط بين مملكـــة البحرين وجاللة الملك 
تشـــارلز الثالث العديد من المواقف التي تؤكد مدى 
اعتـــزازه بمكانة مملكة البحرين، فلقد كانت محطة 
رئيســـية في الزيارات الخارجية التي قام بها الملك 
تشـــارلز إلـــى الـــدول الخليجيـــة والعربيـــة منـــذ أن 
كان وليًا للعهد، وشـــهدت زياراتـــه للبحرين تحديًدا 
العديـــد مـــن اللقـــاءات الرســـمية والجـــوالت التـــي 
عكســـت ما يجمع بين البلدين مـــن روابط تاريخية 
وثيقـــة وعالقـــات متميزة. ولقد كانـــت زيارة جاللة 
الملك تشـــارلز الثالـــث األولى لمملكـــة البحرين عام 
1986 في إطار جولة خليجية، تبعها بزيارة في 26 
فبرايـــر عـــام 2007م في إطار جولـــة خليجية أيضا 
اســـتمرت عشـــرة أيـــام، التقـــى خاللها جاللـــة الملك 
المعظم وصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وكبـــار المســـؤولين فـــي المملكة، 
واعتبـــرت الزيـــارة ناجحة وأعطت مؤشـــًرا إيجابًيا 

على قوة ومتانة العالقات بين البلدين، كما عكست 
مـــا تحظـــى بـــه مملكـــة البحرين مـــن مكانـــة كبيرة 
أوروبًيا ودولًيا تقديًرا لسياستها الخارجية المتزنة.
وشـــهد العـــام 2016م الزيـــارة األكثـــر زخمـــا لجاللة 
الملـــك تشـــارلز الثالث إلـــى مملكة البحريـــن ترافقه 
قرينتـــه )صاحبـــة الســـمو الملكـــي كاميـــال(، حيـــث 
تضمنـــت العديـــد مـــن اللقـــاءات والفعاليـــات التـــي 
ترجمـــت العالقات القوية والمتميزة بين المملكتين 
وكانت حدًثا ممًيزا ألنها شـــهدت االحتفال بمناسبة 
العالقـــات  علـــى  عـــام   200 مـــرور  وهـــي  خاصـــة 

البحرينية – البريطانية.
وخـــالل الزيـــارة والتـــي اســـتمرت عدة أيـــام، جرت 
محادثات رفيعة المستوى بين جاللة الملك المعظم 
والملك تشارلز الثالث تناولت تدعيم أسس التعاون 
الثنائيـــة وبحث التحديات التـــي تواجهها المنطقة، 
بعالقـــات  تتمتـــع  البحريـــن  مملكـــة  وأن  خاصـــة 
صداقـــة متينـــة مع جميع دول العالـــم وتمثل مركًزا 

استراتيجًيا هاًما في محيطها العربي واإلقليمي.
وشـــملت الزيارة آنـــذاك عدة جـــوالت لجاللة الملك 
تشارلز الثالث لعدد من المواقع في مملكة البحرين 
ومنها، موقع تســـهيالت اإلسناد البحري البريطانية 
ومحمية رأس سند في توبلي وأبرز المعالم التراثية 
والشـــعبية والثقافية البحرينية فـــي قلب العاصمة 
المنامـــة، وباب البحرين الـــذي يمثل إطالله تجارية 

وتاريخيـــة بالعاصمـــة البحرينيـــة، وحضـــر جاللتـــه 
عرضًا للخيل العربيـــة البحرينية األصيلة والخيول 
العربيـــة. كما أبدى الملك تشـــارلز إعجابه بمســـتوى 
التطور الحضاري الذي تشـــهده مملكة البحرين في 
مجـــاالت التنميـــة والعمـــران والبيئة، وما يتســـم به 
المجتمـــع البحريني مـــن أبعاد حضاريـــة تقوم على 
التعايـــش والمحبـــة واإلخـــاء بيـــن مختلـــف أبنائهـــا 
والمقيميـــن، ومـــا تمتلكه هـــذا البلد مـــن إرث عريق 
ومـــا تبذلـــه مـــن جهـــود لمشـــاركة المجتمـــع الدولي 
للحفاظ على األمن والســـالم، وما توليه من اهتمام 

بقضايا البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.
وما يعزز التوقعات بمســـتقبل أكثـــر تميًزا للعالقات 
البحرينيـــة البريطانيـــة فـــي الفتـــرة القادمـــة، هـــو 
أنهـــا تقـــوم على ركائـــز قوية في مقدمتهـــا عالقات 
البلديـــن  بيـــن  تجمـــع  التـــي  والتقديـــر  االحتـــرام 
الصديقيـــن، وامتالكهما تاريًخا ممتـــًدا من التعاون 
اإليجابـــي، ومـــا يجمع بينهمـــا من مواقـــف متقاربة 
ورؤى وتنســـيق مشـــترك فـــي العديد مـــن المواقف 
الدوليـــة، فضـــالً عـــن إيمانهمـــا العميق بـــأن التعاون 
والســـالم هو الســـبيل األمثل للبشـــرية لكـــي تنطلق 
علـــى دروب التقـــدم والنمـــاء. وعلـــى مـــدار العقود، 
شـــهدت العالقـــات بيـــن البلديـــن الصديقيـــن تطوًرا 
ونمـــًوا ملحوًظـــا أضـــاف لعمـــق الشـــراكة الثنائيـــة 
التـــي أخذت في التوســـع وُترجمـــت بتوقيع العديد 

مـــن االتفاقيـــات وبروتوكوالت التعـــاون ومذكرات 
التفاهـــم بهـــدف رفع مســـتوى الشـــراكة والتنســـيق 
الثنائـــي في عـــدة مجاالت مختلفة منها السياســـية 
والدبلوماســـية واألمنية والعســـكرية واالقتصادية 

والثقافية والتعليمية وغيرها.
ومـــن هـــذا المنطلـــق جـــاءت برقيـــة تهنئـــة جاللـــة 
الملـــك المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه، لتحمـــل بجانب 
التأكيـــد علـــى االعتـــزاز والتقديـــر لمســـتوى عمـــق 
العالقـــات التاريخية والروابـــط الوثيقة التي تجمع 
بيـــن العائلتيـــن المالكتيـــن والشـــعبين الصديقيـــن، 
التأكيـــد على الحـــرص الذي توليه مملكـــة البحرين 

علـــى تطوير هـــذه العالقـــات التاريخية المشـــتركة 
وترســـيخها على كافـــة األصعدة والمســـتويات، بما 
يحقـــق المصالح المشـــتركة ويعـــود بالخيـــر والنفع 

على البلدين والشعبين الصديقين.
ينتظرهـــا  البريطانيـــة  البحرينيـــة  العالقـــات  إن 
مســـتقبل واعـــد مـــن التطـــور والنمـــاء فـــي شـــتى 
القطاعـــات بعـــد تولي جاللـــة الملك تشـــارلز الثالث 
العـــرش، ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد الفتـــرة القادمـــة 
مزيدا من التفاهم والتنسيق بين البلدين بما يعظم 
المكتســـبات التـــي تحققـــت فـــي مجـــاالت التعاون، 

وبالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة.

المنامة-بنا

العالقــات البحرينيــة البريطانيــة تواصــل تميزهـــا
بعد تنصيب الملك تشارلز الثالث على عرش المملكة المتحدة

المنامة - وزارة الخارجية

بدعـــوة من وزارة الخارجيـــة التايلندية، 
واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
والمحيـــط الهـــادئ )ESCAP(، ومكتـــب 
األمـــم المتحدة للتعـــاون فيما بين بلدان 
الجنـــوب )UNOSSC(، حضـــرت ســـفير 
تايلنـــد  مملكـــة  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة 
الصديقـــة منـــى عبـــاس، أمـــس، افتتـــاح 
الحـــادي  العالمـــي  والمعـــرض  المؤتمـــر 
عشـــر للتنمية بين بلدان الجنوب 2022، 
بحضور عدد من الســـفراء والمســـؤولين 
وخـــالل  التايلنديـــة.  الحكومـــة  فـــي 
المؤتمر، ألقى كل من نائب وزير خارجية 
مملكـــة تايلنـــد فيجافـــات إيزارابهاكـــي، 

ووكيلـــة األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 
والســـكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية 
واالجتماعيـــة آلســـيا والمحيـــط الهـــادئ 
ومديـــر  أليجاهبانـــا،  سالســـيا  أرميـــدا 
برنامـــج األمـــم المتحدة اإلنمائي آشـــيم 
ســـتاينر، ورئيســـة مكتب األمم المتحدة 
واالجتماعـــي  االقتصـــادي  للتعـــاون 
كلمـــات  وانـــغ،  جريـــس  شـــياوجون 
عـــرض مالحظـــات  تـــم  كمـــا  ترحيبيـــة، 
مســـجلة لـــكل مـــن األميـــن العـــام لألمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش، ورئيس 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي 

دورتها الـ 76 عبدهللا شاهد.

 البحرين تشارك في افتتاح
 “معرض التنمية بين بلدان الجنوب”

مناقشة سبل تعزيز دور المرأة بمجال السياسة الخارجية
شـــاركت المديـــر العـــام ألكاديميـــة 
خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد 
الشيخة  الدبلوماســـية  للدراســـات 
منيـــرة بنت خليفـــة آل خليفة، في 
Shaping Feminist For� ”مؤتمر 

eign Policy”، والـــذي عقـــد أمـــس 
خارجيـــة  وزارة  بمقـــر  االثنيـــن، 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة فـــي 

مدينة برلين.
وجاءت مشاركة وزارة الخارجية 
فـــي هـــذا المؤتمر في إطـــار بحث 
ســـبل تعزيـــز دور المرأة في مجال 
وإلبـــراز  الخارجيـــة،  السياســـة 
اإلنجازات الرائدة للمرأة البحرينية 
فـــي مجـــال العمـــل الدبلوماســـي، 
ومشـــاركتها الفاعلـــة فـــي تمثيـــل 
دعمـــا  وذلـــك  البحريـــن،  مملكـــة 
للمســـيرة التنموية الشاملة بقيادة 
صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  عاهـــل 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ودعـــم ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، ومتابعـــة حثيثـــة للمـــرأة 
وللتـــوازن بيـــن الجنســـين من قبل 

المجلـــس األعلـــى للمرأة، برئاســـة 
قرينة عاهل البالد المعظم رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة.
وناقـــش المشـــاركون فـــي المؤتمر 
ســـبل صياغـــة سياســـات خارجية 
داعمة للمرأة على جميع األصعدة، 
ومناقشـــة الفرص والتحديات في 
ســـبيل تحقيق سياســـات خارجية 
الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  تعتبـــر 
محـــاور  فـــي  وذلـــك  أولويـــة، 
واألمـــن  المناخـــي،  كالتغيـــر  عـــدة 

والصراعات، والعمل اإلنساني.

المنامة - وزارة الخارجية



أّكد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، أن مملكة البحرين تولي اهتماًما بالًغا بالقطاع 
الصحي الذي يسّجل محطات رائدة مستمرة لما يحظى به من دعم من ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، ومتابعة حثيثة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، منوهًا بأهمية 
تنمية وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة بهذا القطاع عبر توفير البرامج التدريبية الالزمة لتطوير ومهاراتهم وخبراتهم بما يسهم في 

تعزيز البنية التشغيلية للضمان الصحي.

صباح  رعايته،  خالل  ذلك  جاء 
أمــــس، حــفــل تــخــريــج عـــدد من 
الحكومية  المستشفيات  كــوادر 
برنامج  في  إدراجهم  تم  الذين 
مــكــثــف لــلــتــرمــيــز الــطــبــي بــدعــم 
للصحة،  األعــلــى  الــمــجــلــس  مــن 
ــيــس الــتــنــفــيــذي  ــرئ وبــحــضــور ال
أحمد  الحكومية   للمستشفيات 
األنصاري وعدد من المسؤولين.

وفــــــي مـــســـتـــهـــل الـــحـــفـــل نـــوه 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
تضطلع  الــذي  المحوري  بــالــدور 
بـــه الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
في  الصحية  المنظومة  ضمن 
ال سيما مجمع  البحرين،  مملكة 
ــذي ُيعد  ــ ال الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، 
لــلــعــالج الصحي  ركــنــا أســاســيــا 
الحافلة  بمسيرته  المملكة  فــي 
ــات الــصــحــيــة  ــدمـ ــخـ ــتــقــديــم الـ ل
وحتى  افــتــتــاحــه  مــنــذ  للجميع 

اليوم.
أنه من منطلق هذه  إلى  وأشــار 
الــــرؤيــــة الـــتـــطـــويـــريـــة، حـــرص 
على  للصحة  األعــلــى  المجلس 
الترميز  عــلــم  تــطــويــر  و  تــعــزيــز 
الطبي بالمستشفيات الحكومية 

ــع احــتــيــاجــات  بــمــا يــتــنــاســب مـ
ــبــحــثــيــة  ــن ال ــريـ ــحـ ــبـ مـــمـــلـــكـــة الـ
للخصائص  وفــقــا  واإلحــصــائــيــة 
الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة وطـــبـــيـــعـــة 
أفــراد  بين  المنتشرة  األمـــراض 
مــجــتــمــعــنــا، مــمــا يــســاعــد صــنــاع 
المستويات  جميع  مــن  الـــقـــرار 
اتخاذ  من  الصحي  القطاع  في 
القرارات المناسبة والمبنية على 
ــيــات دقــيــقــة،  بــيــانــات وإحــصــائ
تقييم  فـــي  يــســاهــم  ــي  ــال ــت ــال وب
الصحية  الــرعــايــة  مـــدى جـــودة 
الصحية  والمخرجات  المقدمة 

بالمستشفيات الحكومية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي 
للمستشفيات الحكومية أّن هذه 
في  أساسية  لبنة  تعد  الــكــوادر 
للصحة  الوطنية  الخطة  تنفيذ 
)2016 - 2025( وركيزة أساسية 
لبرنامج  الــقــادمــة  المرحلة  فــي 
التسيير الذاتي وتطبيق برنامج 
ــان الـــصـــحـــي الـــوطـــنـــي  ــمــ ــــضــ ال
ــي الــمــســتــشــفــيــات  )صـــحـــتـــي( فـ
الترميز  الحكومية، حيث يعتبر 
ومهمة  أساسية  خطوة  الطبي 
تترتب عليها خطوات عدة في 

الضمان  بــرنــامــج  تطبيق  ــار  إطـ
ــصــحــي الـــوطـــنـــي )صــحــتــي(،  ال
مشيرا إلى أن  جميع المتدربين 
الحكومية  الــمــســتــشــفــيــات  مــن 
وعــددهــم 14 مــتــدربــًا اجــتــازوا 
ــذه الـــبـــرامـــج بــنــجــاح  ــ ــة هـ ــافـ كـ
على  بحصولهم  تكلل  مــشــرف 
شــهــادة الــتــرمــيــز الــطــبــي والــتــي 
المنوطة  المهام  ألداء  تؤهلهم 

بهم بكل كفاءة واقتدار.
أو  الــطــبــي  الــتــرمــيــز  أن  ــر  يـــذكـ
ــو عــمــلــيــة تــحــويــل  الـــســـريـــري هـ
الطبية  المصطلحات  أو  األسماء 
لألمراض واإلجراءات الجراحية 
أو الطبية التي يخضع لها المرضى 
إلى رمـوز رقمية وحرفية وذلك 
ــعـــة وتــحــلــيــل  ــالل مـــراجـ ــ مــــن خـ
قبل  للمريض من  الطبي  السجل 
المعلومات  إدارة  في  مختصين 
الترميز  عملية  وتــتــم  الصحية، 
عــن طــريــق اســتــخــدام تصانيف 
دولــيــة لــألمــراض بــرمــوز خاصة 
لتسهيل استعمالها في المجاالت 
الـــتـــالـــيـــة: تــخــطــيــط الـــخـــدمـــات 
ــوارد،  ــمـ الــصــحــيــة، تــخــصــيــص الـ
وضع  الصحية،  الــحــاالت  إدارة 

الــمــعــايــيــر الــســريــريــة فــضــالً عن 
اإلحصائيات الصحية، الدراسات 
الوبائية، التعليم والبحث العلمي، 
والتمويل  الــســريــريــة،  ــحــاث  األب

والسداد ومراجعة الحسابات.

local@albiladpress.com03

قـــام محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة، 
ووكيل وزارة شـــؤون مجلس الوزراء 
سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة، بزيارة إلى ســـفير المملكة 
المتحدة لـــدى مملكـــة البحرين رودي 
درامونـــد، وذلك لتقديم واجب العزاء 
الملكـــة  الجاللـــة  وفـــاة صاحبـــة  فـــي 

اليزابيث الثانية.
خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو  أعـــرب  وقـــد 

بـــن علـــي آل خليفـــة، وســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علي آل خليفة عن خالص 
تعازيهمـــا ومواســـاتهما إلـــى صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك تشـــارلز الثالـــث ملـــك 
المملكـــة المتحدة لبريطانيـــا وايرلندا 
الشـــمالية رئيـــس الكومنولـــث، وإلـــى 
كافـــة أفـــراد العائلـــة المالكـــة الكريمة، 
والمملكـــة المتحدة وشـــعبها الصديق، 

وإلى السفير بهذا المصاب األليم.
وأشاد ســـموهما بمناقب جاللة الملكة 

الراحلة وإسهاماتها الرائدة في تعزيز 
وتنمية العالقات التاريخية والشراكة 
الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين 
والمملكة المتحدة والتي شـــكلت إرًثا 
للعالقـــات المتميـــزة بيـــن المملكتيـــن 
الصديقتين والتـــي امتدت على مدى 
بالمواقـــف  مدعومـــة  طويلـــة  عقـــود 
المشـــتركة، حيـــث أكـــد ســـموهما بأن 
العالـــم فقـــد رمزًا للســـالم وشـــخصية 

بارزة على كافة المستويات.
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العالم برحيـــل الملكة 
إليزابيث فقد رمزا للسالم

سمو محافظ الجنوبية وسمو وكيل “شؤون مجلس الوزراء” :

الثالثاء  13 سبتمبر 2022 - 17 صفر 1444 - العدد 5082

»جائحة كورونا والتعافي االقتصادي«

جائزة  تبنت  واالفراد،  االعمال  قطاع  على  كورونا  جائحة  تأثيرات  دراسة  أهمية  من   
ً
انطالقا

يوسف بن أحمد كانو موضوع )جائحة الكورونا COVID19 والتعافي االقتصادي وتجربة مملكة 
وتدعو  للجائزة  عشرة  الحادية  للدورة  للمسابقة  كموضوع  الجائحة(  مكافحة  في  البحرين 
 للمحاور التالية:

ً
الباحثين من أبناء الدول العربية لتقديم مساهماتهم في هذا المجال طبقا

المحاور:
• نبذة تاريخية عن االمراض المعدية واالوبئة التي شهدها العالم في العصور الحديثة.

)االقتصادية والصحية واالجتماعية  الحياة المختلفة  الجائحة على قطاعات  التي خلفتها  • اآلثار 
والنفسية....الخ(.

• تقييم دور منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الجائحة.
• التسابق العلمي في انتاج اللقاحات لمقاومة الفيروس وتحدي المتحورات.

• تجارب عالمية مختارة في مقاومة الفيروس.
• التعافي االقتصادي ومالمح العالم الجديد ما بعد كورونا.
• تناول وتقييم تجربة مملكة البحرين في التصدي للجائحة.

• نتائج الدراسة والتوصيات والدروس المستفادة.
• الخالصة.

المزايا
فإن  عمل  من  أكثر  يتساوى  وعندما  أمريكي  دوالر  ألف  ثالثون  قدرها  نقدية  جائزة  الفائز  يمنح   .1

الجائزة تقسم بينهم بالتساوي.
2. يمنح الفائز/ الفائزين شهادة تقديرية.

جهات الترشيح:
الجائزة مباشرة مع االلتزام  الذاتية إلى عنوان  1. يجوز للفرد ترشيح نفسه بإرسال أعماله وسيرته 

بكافة الشروط.
2. تقبل الترشيحات من الجامعات ومراكز األبحاث والهيئات العلمية في عموم الدول العربية.

3. ال تقبل الترشيحات من االحزاب والجمعيات السياسية.

لإلطالع على شروط وتعليمات الجائزة، الرجاء زيارة موقعنا على الرابط:

Tel: (973) 17226153
Fax: (973) 17226154 www.ybakanooaward.com

مرحبا بكم في موقعنا على اإلنترنت

kanoo.award@kanoo.com

البريد اإللكتروني

ص.ب:  1170 - المنامة – مملكة البحرين

الرجاء إرسال جميع المكاتبات واالستفسارات بإسم األمين العام لجائزة يوسف بن أحمد كانو وعلى العنوان اآلتي:

آخر موعد الستالم المشاركات 31 مارس 2023مـ
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التوعويـــة  الجهـــود  فـــي إطـــار 
األمـــن  مخاطـــر  لمجابهـــة 
الســـيبراني والحـــد مـــن آثارهـــا 
فـــي  المنظمـــات األهليـــة  علـــى 
المملكة، عقد اجتماع بين إدارة 
بالمركـــز  والتثقيـــف  المتابعـــة 
الوطنـــي لألمـــن الســـيبراني مع 
الجهات المعنية بوزارة التنمية 
لمناقشـــة  وذلـــك  االجتماعيـــة، 
الحملـــة  تنفيـــذ  فـــي  البـــدء 
للمنظمـــات  األولـــى  التوعويـــة 
المندرجـــة تحـــت مظلـــة وزارة 
فضـــاًل  االجتماعيـــة،  التنميـــة 
التعـــاون  آليـــات  مناقشـــة  عـــن 
الـــورش  لتقديـــم  والتنســـيق 

التوعوية لمختلف المنظمات.
وفي بدايـــة االجتماع، تطرقت 
مديـــر إدارة المتابعة والتثقيف 
لألمـــن  الوطنـــي  بالمركـــز 
الســـيبراني عائشـــة بـــن حاجي 
إلـــى أهـــم المخاطر الســـيبرانية 
التي تواجهها المنظمات األهلية 
الممارســـات  وأفضـــل  عمومـــا، 
للمعاييـــر  وفقـــا  منهـــا  للحـــد 

العالميـــة. مـــن جهتهـــا، أعربـــت 
المنظمـــات  دعـــم  إدارة  مديـــر 
األهليـــة القائم بأعمـــال الوكيل 
والتأهيـــل  للرعايـــة  المســـاعد 
االجتماعيـــة  التنميـــة  بـــوزارة 
نجوى عبداللطيف جناحي عن 
شـــكرها ودعمها لهـــذه المبادرة، 
منوهـــة بأهميـــة هـــذه الخطوة 
في تحقيق األهـــداف المرجوة 
وتعزيـــز  لدعـــم  تأتـــي  التـــي 

الحماية الســـيبرانية للمنظمات 
األهلية.

كمـــا تم خالل االجتمـــاع، بحث 
ســـبل التعـــاون والتنســـيق فـــي 
إعـــداد برنامج توعـــوي تفاعلي 
فـــي مجـــال األمـــن الســـيبراني 
الفئـــات  مختلـــف  يســـتهدف 
التنميـــة  وزارة  ترعاهـــا  التـــي 
االجتماعيـــة، ومـــن بينهـــا فئـــة 

كبار السن وذوي اإلعاقة.

في إطار التعاون بين “المركز الوطني” و”التنمية االجتماعية”

برنامج توعـوي بمجال األمـن السيبرانـي

المنامة - بنا

الترميز الطبي ركيزة أساس لبرنامج التسيير الذاتي ... رئيس “األعلى للصحة”:

تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز البنية التشغيلية للضمان الصحي
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لقـــوة دفـــاع  اســـتقبل القائـــد العـــام 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمس 
هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  )اإلثنيـــن(، 
األركان للعمليـــات اللواء الركن غانم 
الفضالـــة، الذي قدم إليه نســـخة من 
رسالة الدكتوراه، التي حملت عنوان 
“الرؤيـــة المســـتقبلية إلدارة األزمات 
والكـــوارث في مملكـــة البحرين” من 
أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات 
العربيـــة  مصـــر  بجمهوريـــة  العليـــا 

الشقيقة.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  ورحـــب 
هيئـــة  رئيـــس  بمســـاعد  البحريـــن 
األركان للعمليـــات، وهنـــأه لحصولـــه 
على شهادة الدكتوراه بتقدير امتياز 
مـــع مرتبـــة الشـــرف األولى، مشـــيدًا 
بجهـــوده الطيبـــة، وبعنوان الرســـالة 
وأهميتهـــا حيـــث ُتعد إضافـــة علمية 
جديدة لجميع الدارسين والباحثين، 
التوفيـــق  دوام  لـــه  معاليـــه  متمنيـــًا 

والنجاح.

األركان  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
صقـــر  بـــن  ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق 
قائـــد  )اإلثنيـــن(،  أمـــس  النعيمـــي، 
القوات البرية في القيادة المركزية 
األميركيـــة الفريـــق باتريـــك فرانك 

)Patrick frank( والوفد المرافق.
وخـــال اللقـــاء رحب رئيـــس هيئة 
األركان بقائـــد القـــوات البريـــة في 
األميركيـــة،  المركزيـــة  القيـــادة 
وتـــم اســـتعراض عاقـــات التعاون 

والتنســـيق المشـــترك بيـــن مملكـــة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األميركيـــة إلـــى جانب بحـــث عدد 
االهتمـــام  ذات  المواضيـــع  مـــن 

المشترك.
حضـــر اللقاء مســـاعد رئيـــس هيئة 
األركان للعمليات اللواء الركن غانم 
إبراهيـــم الفضالـــة ، ومدير التعاون 
العسكري اللواء الركن طيار الشيخ 

محمد بن سلمان آل خليفة.

مساعد رئيس األركان ينال درجة الدكتوراه

استعراض عالقات التعاون والتنسيق المشترك مع واشنطن

خالد بن حمد: التصدي لإلرهاب أولوية تتطلب مزيًدا من التعاون

رئيس األركان مفتتحاً دورة القيادة واألركان المشتركة:

اإلعداد للتمرين البحريني اإلماراتي المشترك “جلمود3”

فتح آفاق المعارف للضباط وإثراء خبراتهم بكفاءة واقتدار

تـــرأس قائـــد قـــوة الحـــرس الملكـــي الخاصة، نائـــب مدير 
التمريـــن البحريني اإلماراتي المشـــترك لمكافحة اإلرهاب 
)جلمـــود3(، المقدم الركن ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة، اجتماع اللجنة العليا لإلعداد للتمرين والذي عقد 
أمس بحضور عدد من المســـئولين العسكريين واألمنيين، 
في إطار اإلعداد للتمرين المقرر إجراؤه أواخر العام الجاري 
ضمن منظومة تعزيز التعاون العسكري واألمني المشترك 
لمكافحة اإلرهاب وحفظ األمن. وفي بداية االجتماع، أكد 
ســـموه أن التمرين البحريني اإلماراتي المشترك، هو أحد 
أوجـــه التعاون والتنســـيق، في إطار العاقـــات التاريخية 
الراســـخة، التـــي تربـــط مملكـــة البحرين ودولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة، والتي أرسى دعائمها وأركانها 
الوثيقة، ملك الباد المعظم القائد األعلى صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمد بن زايد بن ســـلطان آل نهيـــان رئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، القائد األعلى للقوات 
المســـلحة، ويأتي تجســـيًدا لحرص القيادتين الحكيمتين 

علـــى تعزيـــز العاقـــات الثنائيـــة وتطويرها فـــي مجاالت 
عدة، ومن بينها التعاون االســـتراتيجي. ونقل ســـموه إلى 
أعضـــاء اللجنـــة العليا تحيات اللواء الركن ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة مستشـــار األمن الوطنـــي، قائد 
الحرس الملكي، مدير التمرين، مشـــيًدا ســـموه بالتنســـيق 
المســـتمر بيـــن البلدين الشـــقيقين في مختلـــف المجاالت 
ومنهـــا تعزيـــز جهـــود مكافحة اإلرهـــاب في إطـــار وحدة 
الهـــدف والمصيـــر المشـــترك. وأشـــار المقـــدم الركن ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن اإلرهاب بأشـــكاله 
المتعـــددة، يعتبر المهدد الرئيســـي لألمن واالســـتقرار في 
دول العالم، األمر الذي يجعل التصدي لهذا الخطر أولوية 
تتطلـــب مزيًدا من التعاون والتنســـيق والتدريب. وخال 
االجتمـــاع اســـتعرضت اللجنـــة العليـــا لإلعـــداد للتمريـــن، 
األعمال التحضيرية وســـبل التنســـيق العسكري في إطار 
العمل على تعزيز التعاون والعمل المشـــترك في المجاالت 
العســـكرية، ورفـــع الجاهزية وتبـــادل الخبـــرات الميدانية 
لـــدى األطراف المشـــاركة، مما يســـهم في تعزيـــز القدرات 

العسكرية وزيادة التنسيق بين القوات المشاركة.

حضـــر رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركن 
أمـــس  صبـــاح  النعيمـــي  صقـــر  بـــن  ذيـــاب 
القيـــادة  دورة  افتتـــاح  حفـــل  )اإلثنيـــن(، 
واألركان المشـــتركة الخامســـة عشـــرة فـــي 
الكليـــة الملكيـــة للقيـــادة واألركان والدفـــاع 
الوطني. وبدأ الحفل بتاوة آيات عطرة من 
الذكـــر الحكيم، ثم ألقى آمـــر الكلية الملكية 
للقيـــادة واألركان والدفـــاع الوطنـــي اللواء 
الركـــن بحـــري عبـــدهللا ســـعيد المنصـــوري 
كلمـــة وجه مـــن خالها الشـــكر والثنـــاء إلى 
القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين المشـــير 
الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، 
كمـــا رحـــب برئيـــس هيئـــة األركان وشـــكره 
على تفضلـــه لحضور افتتـــاح دورة القيادة 
عشـــرة،  الخامســـة  المشـــتركة  واألركان 
مؤكـــدًا أهميـــة هـــذه الـــدورة ودورهـــا فـــي 

تأهيـــل وإعداد الضبـــاط للعمل في مختلف 
وظائفهـــم القياديـــة ومجاالتهم العســـكرية 
مما سيساهم في رفع جاهزيتهم وقدراتهم 
القتالية، كما رحب بمشـــاركة ضباط أشقاء 
مـــن القـــوات المســـلحة مـــن دولـــة اإلمارات 
العربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة،  العربيـــة 
السعودية، وســـلطنة ُعمان، ودولة الكويت، 
والمملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، وجمهوريـــة 
مصـــر العربية، والجمهوريـــة اليمنية. بعدها 
ألقـــى رئيـــس هيئـــة األركان كلمـــة نقل فيها 

الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  وتقديـــر  تحيـــات 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة القائـــد العـــام 
لقوة دفاع البحرين، كما رحب بالمشـــاركين 
من القوات المســـلحة بالدول الشـــقيقة في 
هـــذه الدورة. وبّين رئيس هيئة األركان في 
كلمته أن دورة القيادة واألركان المشـــتركة 
هـــي محطـــة علميـــة فارقـــة يستشـــعر فيها 
والمشـــاركة  المســـؤولية  أهميـــة  الضابـــط 
الفاعلـــة من خال التماريـــن والبحوث التي 
ســـينجزها المشـــاركون في الـــدورة إضافة 

إلـــى األعمال التي ستســـاهم في فتح آفاق 
المعـــارف وإثـــراء خبراتهـــم وصقلهـــا بـــكل 
كفاءة ومقـــدرة. وخال كلمته، حث رئيس 
هيئـــة األركان المشـــاركين في الـــدورة على 
تحمـــل المســـؤوليات والعمل بـــكل إخاص 
تحقيـــق  إلهامهـــم  مصـــدر  ليصبـــح  وتفـــاٍن 
التفوق والتقدم والتطور، كما أشـــار إلى أن 
كليات القيادة واألركان في الدول الشقيقة 
والصديقة أضحت كليات حديثة وعصرية 
ونبراســـًا للعلم والمعرفة. وفي ختام كلمته، 
أعـــرب رئيس هيئة األركان عن شـــكره آلمر 
الكليـــة الملكيـــة للقيـــادة واألركان والدفـــاع 
الوطنـــي، وتقديـــره لجميـــع القائميـــن علـــى 
هذه الـــدورة من موجهين ومعلمين، متمنيًا 
للجميع دوام التوفيق والنجاح في حياتهم 
العلميـــة والعمليـــة واجتياز مراحـــل الدورة 
بنجـــاح. حضر حفل االفتتـــاح عدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة
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رأس نائـــب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
البنية التحتية الشيخ خالد بن عبدهللا آل 
خليفـــة، االجتماع االعتيادي األســـبوعي 
لمجلـــس الوزراء الذي عقـــد أمس، بقصر 

القضيبية.
 فـــي بدايـــة االجتمـــاع، وبمناســـبة اليوم 
مجلـــس  أشـــاد  للديمقراطيـــة،  الدولـــي 
الـــوزراء بمـــا تحقـــق مـــن إنجـــازات على 
صعيـــد التطور الديمقراطـــي بفضل دعم 
ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيســـى آل خليفـــة ومتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، مؤكًدا أهمية المرحلة المقبلة من 
المســـيرة الديمقراطية الوطنية مع قرب 

االنتخابات النيابية والبلدية.
 ثـــم أعرب المجلس عـــن تهانيه إلى ملك 
العظمـــى  لبريطانيـــا  المتحـــدة  المملكـــة 
الكومنولـــث  رئيـــس  الشـــمالية  وإيرلنـــدا 
صاحـــب الجالـــة الملـــك تشـــارلز الثالث، 

بمناســـبة اعتـــاء جالته عـــرش المملكة 
المتحـــدة، وخالص تمنياته لـــه بالتوفيق 
فـــي مواصلـــة مســـيرة التقـــدم والتطـــور 
في المملكة المتحدة، مســـتذكًرا بالتقدير 
الملكـــة  الجالـــة  صاحبـــة  إســـهامات 
إليزابيـــث الثانيـــة مـــن أجل تقـــدم بلدها 
وتحقيـــق تطلعـــات شـــعبها ودورهـــا فـــي 
دعـــم وتعزيز العاقـــات التاريخيـــة التي 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة  تربـــط 

المتحدة.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء: خطـة لتطويـر 
مناطــق العمـارات السكنيــة

المرحلة المقبلة من المسيرة الديمقراطية مع اقتراب االنتخابات بالغة األهمية

معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية
خالل جلسة مجلس الوزراء 12 سبتمبر 2022:

:

بمناســـبة اليوم الدولي للديمقراطيـــة، التأكيد على أهمية 
المرحلـــة المقبلـــة مـــن المســـيرة الديمقراطيـــة الوطنيـــة 

مع قرب االنتخابات النيابية والبلدية.

تهنئـــة صاحـــب الجاللة ملـــك المملكـــة المتحـــدة لبريطانيا 
العظمـــى وايرلندا الشـــمالية رئيس الكومنولث بمناســـبة 

اعتالء جاللته عرش المملكة المتحدة.

مشـــروع مرســـوم بقانون بتعديل المادة (3) من المرسوم 
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.

مشـــروع قانون بالتصديق علـــى اتفاقية الخدمـــات الجوية 
بين مملكة البحرين وجمهورية تشيلي.

مشـــروع قانون بالتصديق علـــى اتفاقية الخدمـــات الجوية 
بين مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن 

الخدمات الجوية.

خطة تطوير مناطق العمارات السكنية.

اليوم الدولي
للديمقــراطيـة
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أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  1. مذكـــرة 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن مشـــروع 
مرســـوم بقانون بتعديل المـــادة )3( من 
المرســـوم بقانون رقم )27( لسنة 2002 

بإنشاء المحكمة الدستورية.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  2. مذكـــرة 
القانونيـــة والتشـــريعية حول مشـــروع 
اتفاقيـــة  علـــى  بالتصديـــق  قانـــون 
الخدمـــات الجوية بيـــن مملكة البحرين 

وجمهورية تشيلي.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  3. مذكـــرة 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن مشـــروع 
اتفاقيـــة  علـــى  بالتصديـــق  قانـــون 
الخدمـــات الجوية بيـــن مملكة البحرين 
والهرســـك  البوســـنة  وزراء  ومجلـــس 

بشأن الخدمات الجوية.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  4. مذكـــرة 

رد  حـــول  والتشـــريعية  القانونيـــة 
برغبـــة  اقتراحـــات   4 علـــى  الحكومـــة 
مقدمـــة مـــن مجلـــس النـــواب واقتراح 

بقانون مقدم من مجلس الشورى.
ثـــم اســـتعرض المجلس مذكـــرة وزيرة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمراني بشـــأن 
خطة تطوير مناطق العمارات السكنية.
مـــن  علًمـــا  المجلـــس  أخـــذ  ذلـــك،  بعـــد 
المرفوعـــة  الوزاريـــة  التقاريـــر  خـــال 
مـــن أصحـــاب الســـعادة الوزراء بشـــأن 
 )158( الـــدورة  أعمـــال  فـــي  المشـــاركة 
لمجلـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة علـــى 
مســـتوى وزراء الخارجيـــة بجمهوريـــة 
مصر العربية، والمشاركة في االجتماع 
للحـــوار  األول  المشـــترك  الـــوزاري 
االستراتيجي بين وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون ودول آســـيا الوسطى، 
وأعمال الدورة )153( للمجلس الوزاري 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
وزيارة وزيـــر الرياضة بالمملكة العربية 
الخـــاص  المكتـــب  ومديـــر  الســـعودية، 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
وزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  نائـــب 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  الدفـــاع 
للشـــؤون الخاصـــة والرئيـــس التنفيذي 
واجتمـــاع  الخيريـــة  مســـك  لمؤسســـة 
الـــدورة 5 للمؤتمـــر اإلســـامي لـــوزراء 
فـــي  والمشـــاركة  والرياضـــة  الشـــباب 
االجتمـــاع 25 للجنـــة أصحـــاب المعالي 
البلديـــات  بشـــؤون  المعنييـــن  الـــوزراء 
بـــدول مجلـــس التعـــاون واالجتماعات 
التحضيرية التي تســـبقه، وزيارة وزارة 
الحـــج والعمـــرة فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، وتقويـــم فعاليـــات مملكـــة 
البحريـــن للفتـــرة مـــن ســـبتمبر ولغايـــة 

ديسمبر 2022.

قرارات المجلس:

سمو الشيخ خالد بن حمد 



local@albiladpress.com05

إنجاز 11 تقريًرا استقصائًيا حتى منتصف العام الجاري
مواكبة كل جديد لالرتقاء بمستوى الخدمات... رئيس “الرقابة المالية”:

أكد رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة أن 
األصـــل فـــي عمـــل األجهـــزة الرقابيـــة هو 
حمايـــة المـــال العـــام والتحقق من ُحســـن 
التطويـــر  أهميـــة  إلـــى  مشـــيرًا  إدارتـــه، 
والتحديـــث ومواكبـــة كل جديـــد بهـــدف 
والخدمـــات  النتائـــج  بمســـتوى  االرتقـــاء 

المقدمة.  
وبّيـــن فـــي كلمـــة العـــدد بمجلـــة الرقابـــة 
المالية التـــي تصدر عن المنظمـــة العربية 
لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـبة 
)األرابوســـاي(، أن التدقيـــق االســـتقصائي 
)Forensic Audit(، وهـــو إحـــدى األدوات 
أثبتـــت  والمتجـــددة،  الفّعالـــة  الرقابيـــة 
بالتجربـــة العملية أنها ذات جدوى ويمكن 
أســـاليب  تطويـــر  فـــي  عليهـــا  االعتمـــاد 
الرقابة، وإعطائها بعدًا فنيًا أكثر تخصصًا 

وعمقًا ينعكس على النتائج.
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  وعـــّرف 
بأنـــه  االســـتقصائي  التدقيـــق  واإلداريـــة 
ممارســـة رقابيـــة متخصصـــة تهـــدف إلى 
الفســـاد واالحتيـــال ذات  كشـــف حـــاالت 
الطبيعة الماليـــة واإلدارية، حيث يتضمن 
تقديـــم تقاريـــر بنتائـــج تلـــك المهـــام إلـــى 
الدولـــة  وأجهـــزة  القضائيـــة  الســـلطات 
والجهـــات المختصـــة، مـــع وضـــع الحلول 
والتوصيـــات التـــي تكفـــل تالفـــي وقـــوع 

التجاوزات.
 وأشـــار إلـــى أن ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 
واإلداريـــة بمملكة البحريـــن، عزز مهارات 
وقـــدرات موظفيـــه فـــي مجـــال التدقيق 
مؤسســـات  مـــع  بالتعـــاون  االســـتقصائي 
عالميـــة مرموقـــة، فضـــالً عـــن تشـــجيعم 
ودعمهـــم للحصول على مؤهـــالت مهنية 

فـــي هـــذا المجـــال، ليكونـــوا قادرين على 
المشـــمولة  للجهـــات  توصيـــات  تقديـــم 
بالرقابـــة تهدف إلى ســـد الثغرات وتعزيز 

األنظمة.
وبّيـــن الشـــيخ أحمد بن محمـــد آل خليفة 
أن الديـــوان أنجـــز مجموعة مـــن التقارير 

االســـتقصائية خـــالل العاميـــن الماضيين 
القـــت استحســـانًا وصـــدى إيجابيـــًا مـــن 
قبـــل المعنييـــن فـــي المملكة وعلـــى أعلى 
المســـتويات، مؤكـــدًا تطلـــع الديـــوان إلى 
التوســـع بشـــكل أكبر فـــي مهـــام التدقيق 
االستقصائي مع االهتمام بتعزيز القدرات 
مـــن خـــالل مراجعـــة السياســـة والدليـــل 
اللذيـــن يحكمان هـــذا النوع مـــن التقارير 
وبشكل دوري، وتحديث األدوات التقنية 

لتواكب هذا التطور.
وأظهرت أحـــدث اإلحصاءات أن الديوان 
أنجـــز حتـــى منتصـــف العـــام الجـــاري 11 
تقريـــرًا اســـتقصائيًا، شـــملت العديـــد مـــن 
الجهـــات المشـــمولة برقابتـــه، فيمـــا ينفـــذ 
حاليًا ثـــالث مهمات جديدة. وُأعدت هذه 
التقاريـــر بالتـــوازي مـــع المهـــام والتقاريـــر 

االعتيادية التي ينفذها الديوان. 

المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

الشيخ أحمد بن محمد
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مؤتمر دولي عن العقوبات البديلة نهاية الشهر
العرادي رئيًسا لـ “الشكاوى” والصالح لـ “الحقوق” والحمادي لـ “المرافق”

المؤسســـة  مفوضـــي  مجلـــس  عقـــد 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان اجتماعـــه 
علـــي  برئاســـة  الســـادس  االعتيـــادي 
أعضـــاء  جميـــع  وحضـــور  الـــدرازي، 
العـــام،  المفوضيـــن واألميـــن  مجلـــس 
حيـــث قـــدم رؤســـاء اللجـــان النوعية 
الدائمـــة، فـــي بدايـــة االجتمـــاع، نبـــذة 
عـــن أعمـــال لجانهـــم وإنجازاتها خالل 
الثالثة أشـــهر الماضية، ومن ثم اعتمد 
المجلـــس التشـــكيل الجديـــد لعضوية 
اللجان النوعيـــة الدائمة، والهادف إلى 
المتوفـــرة،  الخبـــرات  مـــن  االســـتفادة 
لالرتقـــاء بالعمل الحقوقـــي في جميع 
المجـــاالت والمهـــام التـــي تختـــص بها 
المؤسسة، حيث فازت روضة العرادي 
والرصـــد  الشـــكاوى  لجنـــة  برئاســـة 
والمتابعة، والتـــي تضم في عضويتها 

كل مـــن خالد الشـــاعر، أحمد الســـلوم، 
المحامية دينا اللظي.

 كما فازت فوزية الصالح برئاسة لجنة 
والتـــي  العامـــة،  والحريـــات  الحقـــوق 
تضم فـــي عضويتها كال من بدر عادل 
ودانيـــال كوهيـــن، أمـــا زيـــارة أماكـــن 
االحتجـــاز والمرافـــق، فقـــد فـــاز مـــال 
هللا الحمـــادي برئاســـتها، وضمـــت في 
عضويتها كال مـــن هالة رمزي، حورية 

حسن.

من جانب آخر، قدم رئيس المؤسســـة 
موجـــزا حـــول مقترح المؤسســـة لعقد 
مؤتمـــر دولي حـــول قانـــون العقوبات 
تجربـــة  باعتبـــاره  البديلـــة  والتدابيـــر 
نوعيـــة في التشـــريع الجنائـــي، والذي 
مـــن المقتـــرح إقامته في نهاية الشـــهر 
سيشـــارك  أنـــه  وأضـــاف  الجـــاري، 
فيـــه عـــدد مـــن المؤسســـات الوطنيـــة 
لحقـــوق االنســـان العربيـــة واألجنبيـــة 
الســـتعراض تجـــارب دولهـــم فـــي هذا 

المجال، بمشاركة واسعة من الوزارات 
والجهـــات الرســـمية ذات العالقـــة في 
المملكـــة، إضافـــة الى مشـــاركة خبراء 

ومتخصصين من الخارج.
كما ناقش مجلـــس المفوضين مقترح 
الخطـــة اإلعالمية للمؤسســـة الوطنية 
تعزيـــز  وكيفيـــة  االنســـان،  لحقـــوق 
الجانـــب اإلعالمـــي لعملهـــا مـــن خالل 
تطوير استراتيجيتها اإلعالمية إلبراز 
جهـــود وإنجـــازات المؤسســـة خاصـــة 
فـــي مجـــال حمايـــة حقـــوق االنســـان 
بشـــكل أوســـع. وفـــي نهايـــة االجتماع 
تقريـــر  المفوضيـــن  مجلـــس  اعتمـــد 
األمانـــة العامـــة للربـــع الثانـــي لألشـــهر 
أبريـــل ومايو ويونيو من عـــام 2022، 
وتم تقديم الشكر لعمل األمانة العامة 

خالل تلك الفترة.

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان

انطالقة العام الدراسي تتسم بأجواء من اإليجابية
في ظل جهود مدرسية وحماس طالبي... تربويون في الميدان:

أكـــد تربويـــون بالمـــدارس الحكوميـــة أنها 
شـــهدت انتظامًا دراسيًا سريعًا وسلسًا مع 
بداية العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، 
الكـــوادر  بذلتهـــا  كبيـــرة  جهـــود  نتيجـــة 
بإشـــراف  والفنيـــة،  والتعليميـــة  اإلداريـــة 
مباشـــر من وزارة التربيـــة والتعليم، وفي 
ظـــل حماس طالبي منقطع النظير ســـاهم 

في إنجاح اإلجراءات التنظيمية.
وقالت المديرة المســـاعدة بمدرســـة عراد 
إن  المقهـــوي  فاطمـــة  للبنـــات  االبتدائيـــة 
انطالقـــة العام الدراســـي اتســـمت بأجواء 

من الحماس واإليجابية من قبل الجميع.
وســـردت معلمة التربية اإلســـالمية سمية 
إحـــدى  مـــع  لهـــا  جميـــالً  موقفـــًا  ياقـــوت 
الطالبـــات التـــي قالـــت لها ببـــراءة: “معلمة 
كنت خائفة من المدرســـة، واآلن ذهب كل 
الخـــوف عني، وأنا ســـعيدة جدًا”، مشـــيرًة 
إلى أن جـــودة التنظيم، وتهيئة المدرســـة 
المختلفـــة  لمرافقهـــا  عاليـــة  بجاهزيـــة 
وصفوفهـــا، وروح األســـرة الواحـــدة، قـــد 
ســـاهمت جميعهـــا فـــي انســـيابية العـــودة 

المدرسية.

وزارة التربية والتعليم

بنك اإلسكان يعقد جلسة عمل مع البنوك والمصارف التجارية
تنويع الخيارات المتاحة للمواطنين في الحصول على المسكن المالئم

عقد بنك اإلســـكان بالتعاون مع وزارة اإلســـكان 
والتخطيـــط العمراني جلســـة عمل موســـعة مع 
ممثلـــي البنـــوك والمصـــارف التجاريـــة لمتابعـــة 
خطة العمل المشتركة لتنفيذ برامج التمويالت 
اإلســـكانية الجديدة والتي تـــم إطالقها مؤخًرا 
لتحدث نقلة نوعية على صعيد تنويع الخيارات 
المتاحة للمواطنين في الحصول على المســـكن 
المالئم، إلى جانب الخدمات اإلسكانية األخرى 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  مـــن  المقدمـــة 

العمراني.
والبرامـــج  التمويـــالت  طـــرح  أن  البنـــك  وأكـــد 
مـــن حكومـــة مملكـــة  يأتـــي حرصـــًا  الجديـــدة 
البحريـــن علـــى تقديم أفضـــل أنـــواع الخدمات 
اإلســـكانية لألســـر البحرينيـــة مـــن أجـــل تعزيـــز 
المستوى المعيشـــي وجودة الخدمة الحكومية 
المقدمـــة، إلـــى جانب توفير المزيـــد من الفرص 
للمواطنين المتالك مسكن مناسب في مختلف 
أنحـــاء المملكـــة، عمـــالً بـــرؤى حضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
لتوجيهـــات صاحـــب  المعظـــم وتنفيـــًذا  البـــالد 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء، وذلك عبر 
تقديـــم حلـــول مبتكـــرة لإلســـكان بالشـــراكة مع 
القطاع الخاص تراعي في المقام األول تحقيق 

مـــع  وتتناســـب  الكـــرام  المواطنيـــن  تطلعـــات 
إمكانتهم.

كمـــا حرص البنـــك علـــى مواصلة النجـــاح الذي 
باكـــورة  مثـــل  والـــذي  مزايـــا،  برنامـــج  حققـــه 
الشـــراكة مع القطاع الخاص من خالل مساهمة 
الحكومـــة بتقديم الدعم المالي على التمويالت 
التـــي قدمتهـــا البنوك مـــن خالل مشـــاركتها في 
البرنامج، حيث شجع نجاح البرنامج على مزيد 
مـــن االبتـــكار والعمل على التوســـع فـــي الفئات 
العمريـــة المؤهلـــة لالســـتفادة مـــن مزايـــا للفئـــة 
المســـتحدثة بحـــد أقصى 40 ســـنة، إلـــى جانب 
إضافـــة أغـــراض جديـــدة للتمويل تمثل شـــراء 

أرض وشراء أرض وبنائها أو بناء مسكن.

ونـــوه البنك إلى توفير حلـــول تمويلية إضافية 
ميسرة يجسدها برنامج “تسهيل” والذي يطرح 
المزيـــد مـــن الخيـــارات المتنوعـــة، حيـــث أطلق 
البرنامـــج امتيازات جديدة ومســـتحدثة يمكن 
االســـتفادة منهـــا مـــن خـــالل التمويـــل مـــن بنك 

اإلسكان أو البنوك الممولة.
ثالثة خيارات تمويلية جديدة 

التمويـــالت  حزمـــة  أن  إلـــى  البنـــك  وتطـــرق 
والبرامـــج اإلســـكانية الجديـــدة المتمثلـــة فـــي 
تمويـــالت “تســـهيل” تضمنـــت ثالثـــة خيـــارات 
تمويليـــة جديدة هي تســـهيل عقاري، وتســـهيل 
البيـــت العـــود، وتســـهيل تعـــاون والتـــي يندرج 
تحتهـــا العديـــد مـــن األغـــراض التمويليـــة التي 

تتناســـب مع متطلبات المواطـــن البحريني، كما 
وضـــح البنـــك أبرز مـــا يميز هـــذه التمويالت أنه 
تـــم رفع الحد األدنى لقيمة التمويل من 19 ألف 
دينـــار بحرينـــي إلـــى 40 ألف دينار، كمـــا تم رفع 
الحـــد األقصـــى لهـــا مـــن 60 ألـــف دينـــار إلى 70 
ألـــف دينار بحرينـــي، وذلك تحت مظلـــة الدعم 
الحكومـــي للمواطـــن بحيـــث ال يتعدى القســـط 
الشـــهري للخدمة نســـبة 25 % مـــن الدخل. كما 
تـــم أيضًا إتاحة خيار زيـــادة قيمة مبلغ التمويل 
بزيادة نسبة االســـتقطاع الشهري إلى 30 % أو 
35 %، وذلـــك بناء علـــى رغبة المنتفع ومقدرته 

المالية. 
وأشـــار البنك إلـــى أهمية الدور المحـــوري الذي 
تقـــوم به البنـــوك والمصارف التجارية كشـــريك 
أساســـي مع بنك اإلســـكان وتحت رعاية وزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي بما يســـهم في 
التمويليـــة ويضمـــن تحقيـــق  البرامـــج  إنجـــاح 
األهداف المشـــتركة للبرامـــج التمويلية ويحقق 
اســـتدامتها بمـــا يخـــدم المواطنين الكـــرام. هذا 
وتشـــهد البرامج التمويلية الجديدة إقباال كبيرا 
مـــن المواطنيـــن المؤهليـــن لالنتفـــاع بالخدمـــة 
الفتـــرة  تشـــهد  أن  المتوقـــع  ومـــن  اإلســـكانية 
القادمة طفرة في عدد المستفيدين من البرامج 

التمويلية من خالل البنوك الممولة.

شـــهدت معظـــم صيدليـــات المملكة 
كولـــد  “أدفيـــل  دواء  علـــب  شـــح 
ســـاينس” مـــن إنتاج شـــركة تصنيع 
األدوية العالمية فايزر، ويســـتخدم 
الدواء لعالج احتقان وألم الجيوب 
والعطـــس  والصـــداع  األنفيـــة 
وآالم  األنـــف  وســـيالن  وانســـداد 
الجســـم والحمى وارتفـــاع درجات 
الحـــرارة ولتخفيـــف أعـــراض البرد 
واألنفلونزا. ورصـــدت “البالد” عدم 
توافر دواء “أدفيل كولد ســـاينس” 
فـــي أكثر من 10 صيدليات تجارية 
فـــي مناطـــق مختلفـــة منهـــا مدينة 

حمد، سلماباد، الهملة، العدلية.
وعلل عدد من موظفي الصيدليات 
الخاصـــة ســـبب شـــح الـــدواء نظرا 
لقلـــة تزويده من قبـــل وكيل توزيع 
الدواء في المملكـــة وارتفاع حجم 
الطلـــب في اآلونة األخيرة من قبل 

الزبائن.
“البـــالد”  لــــ  هاتفـــي  اتصـــال  وفـــي 
وتوزيـــع  اســـتيراد  وكيـــل  مـــع 

دواء “أدفيـــل كولـــد ســـاينس” فـــي 
البحريـــن، قـــال إن الـــدواء متوافر 
في الصيدليات التجارية التي تتبع 
الوكيل في مختلـــف المناطق التي 

تتوافر فيها الصيدليات.
وفـــي ذات الســـياق، تشـــهد معظـــم 
الصيدليـــات التجارية فـــي المملكة 
اختفـــاء عـــدد مـــن األدويـــة مثـــل، 
مضاد الهيستامين يونيفيد اكسترا 
الذي يســـتخدم لعـــالج حمى القش 
والســـعال وحكمـــة  البـــرد  ونـــزالت 
إضافـــة  األنـــف،  وســـيالن  العيـــون 
لغيـــاب شـــراب األطفـــال “لورينليز” 
مزيـــل احتقـــان وحساســـية األنـــف 
لألطفال، ودواء أقراص “ســـالينال” 
تخفيـــف  لعـــالج  تســـتخدم  التـــي 

الضغط المؤلم الناجم.
يذكر أن “البالد” رصدت في الشهور 
الماضيـــة شـــح عـــدد مـــن األدويـــة 
المســـتوردة  األنـــف  وبخاخـــات 
مـــن الـــدول األوروبيـــة فـــي معظم 

الصيدليات.

شح مضادات الهيستامين لألطفال 
والكبار وأقراص حساسية الجيوب األنفية

مدينة عيسى - وزارة العمل

التقى وزير العمل، جميل حميدان، 
رئيس مجلـــس إدارة هيئـــة تنظيم 
المقيـــم  المنســـق  العمـــل،  ســـوق 
ألنشطة األمم المتحدة لدى مملكة 
البحريـــن، خالـــد المقـــود وذلك في 

مكتبه بالوزارة.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 
وزارة  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
المتحـــدة  األمـــم  ومكتـــب  العمـــل 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ومـــا تقدمه 
المنظمـــة مـــن دعـــم فنـــي لمملكـــة 
البحريـــن فـــي المجـــاالت العماليـــة 
وتنميـــة المـــوارد البشـــرية، مؤكـــدًا 
أهمية االستفادة من الخبرات التي 
تقدمها في مجال تنفيذ السياسات 
مـــع  المتواءمـــة  االســـتراتيجية 

الوطنيـــة  والقوانيـــن  التشـــريعات 
ذات الصلة. 

أبـــرز  حميـــدان  اســـتعرض  كمـــا 
المشـــاريع والمبـــادرات التي قامت 
بهـــا مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 
التوظيف وتنمية الموارد البشـــرية 
واإلنجـــازات المتحققـــة فـــي ضوء 
تنفيـــذ خطـــة التعافـــي االقتصادي 

والخطة الوطنية لسوق العمل.
وفـــي هذا الســـياق، أثنـــى حميدان 
علـــى جهود مكتب المنســـق المقيم 
ألنشطة األمم المتحدة في البحرين 
في تعزيز األنشطة اإلنمائية والذي 
يجســـد الشـــراكة الفعالة بين األمم 
المتحـــدة والمملكـــة خصوصا فيما 

يتعلق بالقضايا العمالية.

حميدان: شراكة فاعلة بين البحرين واألمم المتحدة

حسن عبدالرسول
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وفاة أبي خّلفت ظروًفا صعبة...وتركت الدراسة طمًعا في “بابكو”

تشغيل مبنيين في مدرسَتي سمو الشيخ محمد بن خليفة للبنين والرفاع الغربي للبنات

“حكاية المنامة” توثق قصة كفاحه وصوًل للنجاح الباهر... السيد:

تتسع أللف طالب مع مختبرات وفصول لصعوبات التعلم

تحـــت رعاية ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، عرضت مبادرة 
حكايـــة المنامة يوم أمس العرض الخاص 
واألول للفيلـــم الوثائقي “مصطفى الســـيد 
أيقونـــة العمـــل واألمـــل” في قاعة ســـينما 
السيف وســـط حضور كبير من المدعوين 
ألقـــى  الفيلـــم،  عـــرض  قبـــل  والمهتميـــن. 
مؤســـس مبادرة حكاية المنامة فاضل آل 
شـــرف كلمة شكر فيها ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، علـــى تفضله بالرعاية 
الكريمة لهذا الحفل إيماًنا دائًما من سموه 
بأهمية صناعة القدوة الحســـنة والنموذج 

األمثل لألجيال والشباب. 
وأضـــاف “إننـــا نحتفـــي باســـم المـــع ربمـــا 
تتشـــابه قصـــة كفاحه ومعطيـــات صعابها 
مـــع الكثيريـــن، إال أن البحـــث فـــي جـــوف 
ليـــل حالـــك عـــن خيـــط نـــور رفيـــع مهمـــة 
ليســـت ســـهلة، وال يتقنهـــا الكثيـــرون وال 
يطيق تحديهـــا إال القليلون، نحتفي بقلب 
إنســـان حي ال يالمس انطفـــاء إال أضاءه، 
وقلما يشـــبه عزمه عزم، قطع سنين العمر 
باجتهاد متميز.. الدكتور مصطفى السيد.. 

شكًرا لك ولتفانيك ولكل عطائك المثمر.
كمـــا ألقـــى الشـــيخ عدنـــان القطـــان عضـــو 
المجلـــس األعلـــى للقضـــاء نائـــب رئيـــس 
مجلـــس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية، كلمة بالمناسبة أثنى فيها على 
الدكتور مصطفى السيد واصفا إياه بأحد 
رجال البحرين الذين شـــقوا طريقهم بجد 

وإخـــالص وتعب من أجل خدمة البحرين 
والمجتمع. 

وأضـــاف أن رحلـــة الســـيد تعـــد عصاميـــة 
ليثبت للجميع بأن ال يوجد مســـتحيل في 
حيـــاة اإلنســـان، وأنه متى مـــا وضع هدفه 
نصـــب عينيه وصـــل إلى هدفـــه وحقق ما 
يصبو إليه، وشـــهادتنا في الســـيد شـــهادة 
مجروحـــة، فهو أخ ورفيق درب في العمل 
الخيري، وعرفناه رجل صناعة وإداري من 
الطراز األول، وفاجأنا جميعا بأنه استعمل 
خبرتـــه اإلدارية والصناعية في إدارة أكبر 
مؤسســـة خيريـــة في البحرين واســـتطاع 
أن يصل بها مع العاملين فيها إلى العالمية 
الرشـــيدة  القيـــادة  بدعـــم  يحقـــق  وأن 

وتشجيعها الكثير من اإلنجازات. 
 - “القطـــان  بحســـب  الفيلـــم  هـــذا  إن 

القادمـــة  لألجيـــال  فرصـــة  ســـيكون 
والشـــباب وخصوصـــا األيتـــام ألن يعملـــوا 
بجـــد وإخـــالص ولمـــا وصـــل إليـــه الســـيد 
واالســـتفادة مـــن خبراتـــه فـــي مســـيرتهم 

العملية والعملية واإلدارية والتطوعية.
الدكتـــور  بـــه  المحتفـــى  تقـــدم  وبـــدوره، 
مصطفى السيد في كلمة ألقاها بالمناسبة 
بجزيـــل الشـــكر إلـــى راعـــي الحفـــل ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
القطـــان،  عدنـــان  نائبـــه  وإلـــى  الشـــباب، 
مســـتعرضا وشـــارحا فكـــرة الفيلـــم والذي 

جاء من غير إعداد مسبق.

رجل عصامي 

الفيلـــم  مـــدة  طـــوال  الســـيد  تحـــدث 

ســـاعة تقريبـــا عـــن أدق تفاصيـــل حياتـــه 
جميـــل  شـــيق  بأســـلوب  ومنعطفاتهـــا 
ومحفز، فقد تحدث عن طفولته وكفاحه 
منـــذ أن كان فـــي عمـــره 13 عامـــا ووفـــاة 
والده تاركا خلفه زوجة وأبناء يخوضون 
معتـــرك الحياة وســـط ظـــروف صعبة، إال 
أن تلـــك الظـــروف كانـــت بمثابـــة العنصـــر 
المحـــرك فـــي قصـــة الكفـــاح والنجاح في 
مختلـــف محطـــات حياته. فحســـه الكبير 
بالمســـؤولية دفعـــه لترك مقاعد الدراســـة 
ليلتحق بالعمل في “بابكو” كعامل بســـيط 
ليدعـــم أســـرته، ثـــم أتاحـــت لـــه الفرصـــة 
للتدريـــب المهنـــي الـــذي تمثـــل فـــي تعلم 
البســـيطة،  الميكانيكيـــة  األعمـــال  بعـــض 
وبعدهـــا حصـــل علـــى الفرصة الســـتكمال 
دراسته النظامية ونجح بامتياز فابتعثته 
الشـــركة على نفقتها الســـتكمال الدراســـة 
في انجلتـــرا، وبعد حصوله علـــى الدبلوم 
والبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، 
حصل على الماجستير وتوالت االنجازات 
التي يحققها حتى أصبح فيما بعد رئيسا 
تنفيذيا لشـــركة ميدال للكابالت، ومن ثم 
رئيســـا تنفيذيـــا لشـــركة الخليـــج لصناعة 
البتروكيماويـــات “جيبك” وكذلك حصوله 
المشـــاريع  إدارة  فـــي  الدكتـــوراه  علـــى 
الصناعيـــة، وعضوا في مجلس الشـــورى، 
وبعدها رئيسا تنفيذيا لبابكو، وأمينا عاما 
اإلنســـانية،  الملكيـــة لألعمـــال  للمؤسســـة 
وغيرهـــا من قصـــص الكفاح التي رســـمها 

ونحتها على جدران الزمن.

التـــي  التطويريـــة  للمشـــاريع  اســـتمرارًا 
تشـــهدها المســـيرة التعليمية المباركة في 
ظـــل المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة 
الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  ملـــك 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وبدعم 
ومتابعـــة مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وفـــي إطار 
الخطة اإلنشـــائية لوزارة التربية والتعليم 
التي تمتـــد حتى العـــام 2030م، وتتضمن 
إنشاء )18( مدرسة جديدة للبنين والبنات 
بمختلف المراحل الدراســـية، و)24( مبنى 
أكاديميـــًا في المـــدارس القائمـــة بمختلف 
المحافظـــات، قـــام وزير التربيـــة والتعليم 
مبنييـــن  إلـــى  بزيـــارة  النعيمـــي  ماجـــد 
العـــام  خـــالل  تشـــغيلهما  تـــم  أكاديمييـــن 
الدراســـي الحالـــي 2022 / 2023م، وذلـــك 
فـــي كل من مدرســـة ســـمو الشـــيخ محمد 

بن خليفـــة آل خليفة االبتدائية اإلعدادية 
للبنين في المحافظة الشـــمالية، ومدرســـة 
فـــي  للبنـــات  اإلعداديـــة  الغربـــي  الرفـــاع 

المحافظة الجنوبية.
وقـــد قـــام الوزيـــر بجولـــة فـــي المبنييـــن 
األكاديمييـــن بالمدرســـتين، واطلـــع علـــى 

تتســـع  دراســـية  صفـــوف  مـــن  مرافقهمـــا 
ومختبـــرات  وطالبـــة،  طالـــب  ألـــف  إلـــى 
علمية ومعامل رســـم وفصـــول لصعوبات 
التعلـــم وغرف ألعضـــاء الهيئـــات اإلدارية 
والتعليمية، علمًا بأنه قد تم سابقًا تشغيل 

مبنيين أكاديميين في مدارس أخرى.

وبهذه المناســـبة، أوضح الوزير أن الخطة 
 )24( إنشـــاء  للـــوزارة تتضمـــن  اإلنشـــائية 
مبنـــى أكاديميـــًا تضـــم نحـــو )400( فصـــل 
األشـــغال؛  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  دراســـي، 
بهـــدف توفيـــر الخدمة التعليميـــة للجميع 
بالشـــكل الذي ينســـجم مع جهـــود الوزارة 
وبرامجها التطويرية، مشيرًا إلى أن العام 
الدراســـي الحالي قد شهد تشغيل مدرسة 
االزدهار االبتدائية للبنات في مدينة حمد، 
وإعادة تشـــغيل مدرســـة المنامة الثانوية 
للبنـــات، موضحًا بـــأن المبانـــي األكاديمية 
مـــواد  باســـتخدام  تتميـــز  بالمـــدارس 
صديقـــة للبيئـــة في إنشـــائها، واســـتخدام 
المنظومـــات اإللكترونيـــة المتطـــورة فـــي 
العمـــل ال  أن  التعليميـــة، مؤكـــدًا  العمليـــة 
يزال مســـتمرًا إلنشاء المزيد من المدارس 
والمبانـــي األكاديميـــة؛ لمواكبـــة النمـــو في 
أعـــداد الطلبة، وتلبية احتياجات المناطق 

السكانية الجديدة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم خالل جولته في المباني األكاديمية الجديدة

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزياني، في مقـــر الوزارة، أمس، المدير 
للدراســـات  الدولـــي  للمعهـــد  التنفيـــذي 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  االســـتراتيجية 

توماس بيكيت.
جـــرى خالل اللقاء، بحث أوجه التعاون 
المشـــترك بين وزارة الخارجية والمعهد 

االســـتراتيجية  للدراســـات  الدولـــي 
واســـتعراض  األوســـط،  الشـــرق  فـــي 
اســـتعدادات الجانبيـــن إلعـــداد وتنظيم 
مؤتمر حـــوار المنامة في دورته الثامنة 
عشـــرة، والتأكيـــد على أهمية اســـتمرار 
بمـــا  الجانبيـــن  بيـــن  الثنائـــي  التنســـيق 

يحقق األهداف المشتركة المرجوة.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، بمقر الـــوزارة، أمـــس، الرئيس 
التنفيذي لمؤسســـة ميراكل للنشر خالد 
جمعـــان، والـــذي أهدى الوزيـــر عدًدا من 
منشـــورات المؤسســـة المتعلقـــة بمملكة 

البحرين.
وقـــد أعرب وزيـــر الخارجية عن خالص 

شـــكره وتقديره لخالد جمعان على هذه 
المجموعـــة المتميـــزة مـــن اإلصـــدارات، 
مشـــيًدا بالجهـــود الطيبـــة التـــي يبذلهـــا 
من خالل مؤسســـة ميراكل للنشـــر، في 
إصـــدار عـــدد مـــن الكتـــب المهمـــة التي 
تعـــد إضافـــة ثريـــة للمكتبـــة البحرينيـــة 

والعربية، متمنًيا له دوام التوفيق.

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم 
العقـــاري الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل 
خليفة على ما يشـــكله القطـــاع العقاري 
الداعمـــة  المهمـــة  القطاعـــات  ضمـــن 
للمسيرة التنموية الشـــاملة بقيادة ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، لمواصلة تطوير القطاع 
وبرامجـــه لتعزيز األنشـــطة والمشـــاريع 

والمهن العقارية.
لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأعـــرب 
التنظيـــم العقـــاري عـــن خالـــص شـــكره 
وتقديـــره إلـــى صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء على 
رعايـــة ســـموه لمعرض ســـيتي ســـكيب 
البحريـــن العقـــاري الـــذي ســـيقام خالل 
الفترة من 22 ـ 24 نوفمبر المقبل بمركز 
البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات 

الجديد في منطقة الصخير.
وقال إنـــه وبناًء على توجيهات مجلس 
إدارة مؤسســـة التنظيم العقاري برئاسة 
والتســـجيل  المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس 
العقـــاري رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة، لتنفيـــذ 
بنـــود الخطـــة الوطنية للقطـــاع العقاري 

ووضعهـــا موضـــع التنفيـــذ، فقـــد عملنـــا 
وبنـــاًء علـــى الركيزة الثانيـــة من الخطة 
والتـــي تتضمن مبادرة تســـويق القطاع 
العقـــاري في مملكـــة البحرين من خالل 
ســـيتي  ومؤتمـــر  معـــرض  اســـتقطاب 

سكيب البحرين 2022.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
أن العمل متواصل لإلعداد والتنظيم مع 
الشـــركة المنظمة وهي شـــركة “إنفورما 
ماركتـــس” العالميـــة، لتســـهيل مشـــاركة 
الشـــركات العقاريـــة مـــن داخـــل وخارج 
مملكة البحرين، ويتم التنسيق في ذلك 
مع الجهات المعنية المختلفة من خالل 
اللجنـــة المنظمـــة العليـــا برئاســـة رئيس 
العقـــاري  والتســـجيل  المســـاحة  جهـــاز 
رئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة التنظيم 
العقاري الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا آل 

خليفة.

تنسيق ثنائي بين “الخارجية” و”معهد الدراسات االستراتيجية”

منشورات “ميراكل” إضافة ثرية للمكتبة البحرينية

محمد بن خليفة: نعمل على مبادرة تسويق القطاع العقاري
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اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياســـية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة؛ بمناســـبة زيارته الرســـمية إلى 
اليابـــان، مع محافـــظ محافظة طوكيو 
يوريكو كويكي، وذلك بمقر المحافظة.
وتم خالل االجتماع، اســـتعراض سبل 
تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات 
المجـــاالت االقتصاديـــة  فـــي مختلـــف 
والتعليميـــة  والصحيـــة  واالجتماعيـــة 

والثقافيـــة، بما يعود بالخيـــر والمنفعة 
على كال البلدين والشعبين الصديقين، 
إلـــى جانـــب مناقشـــة عـــدد مـــن  هـــذا 
االهتمـــام  ذات  والمواضيـــع  القضايـــا 

المشترك.
حضر االجتماع أحمد الدوســـري سفير 
مملكـــة البحرين في طوكيو، الســـفيرة 
فاطمة الظاعن رئيســـة قطاع الشؤون 

األفروآسيوية بوزارة الخارجية.

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد 
آل خليفـــة مـــع وزيـــر الدولـــة الياباني 
للشـــؤون الخارجيـــة يامـــادا كينجـــي، 
وذلـــك بمقـــر الـــوزارة بمناســـبة زيارته 

الرسمية إلى طوكيو.
وخـــالل االجتمـــاع، أكـــد وكيـــل وزارة 
السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيز 
مـــع  والصداقـــة  التعـــاون  عالقـــات 
اليابـــان، وتوطيـــد عالقـــات الشـــراكة 
االســـتراتيجية وتنميتهـــا في مختلف 

واالقتصاديـــة  السياســـية  المجـــاالت 
والثقافيـــة والعلميـــة والتقنية، متمنًيا 
لوزيـــر الدولـــة اليابانـــي التوفيـــق في 
يدعـــم  بمـــا  الجديـــد  منصبـــه  مهـــام 
البلديـــن  بيـــن  الوديـــة  العالقـــات 

والشعبين الصديقين.
من جانبه، رحب وزير الدولة الياباني 
للشـــؤون الخارجيـــة بالشـــيخ عبدهللا 
بن أحمـــد آل خليفة والوفـــد المرافق، 
مؤكـــًدا حـــرص بـــالده علـــى مواصلـــة 
مـــع  السياســـي  والتشـــاور  التنســـيق 

مملكة البحرين.

أشـــاد وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد 
الصداقـــة  جمعيـــة  بجهـــود  خليفـــة  آل 
البحرينيـــة  اليابانيـــة  البرلمانيـــة 
وإســـهاماتها في تعزيز عالقات التعاون 
والصداقـــة بيـــن البلديـــن، الســـيما فـــي 
المجـــال البرلماني والتشـــريعي، مؤكًدا 
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز 
واالقتصـــادي  السياســـي  التعـــاون 
الشـــراكة  وتوطيـــد  والبرلمانـــي 
االستراتيجية مع اليابان.  وأعرب وكيل 

وزارة الخارجيـــة، لـــدى التقائـــه رئيـــس 
جمعيـــة الصداقـــة البرلمانيـــة اليابانيـــة 
كازونـــوري  تانـــاكا  النائـــب  البحرينيـــة 
بمقـــر مجلـــس النواب فـــي طوكيو، عن 
ـــاء بيـــن البلديـــن  تقديـــره للتعـــاون البنَّ
وتقارب وجهات النظـــر إزاء التطورات 
السياســـية اإلقليمية والدولية، في ظل 
حرصهمـــا على إحالل الســـالم الشـــامل 
والعـــادل والدائـــم فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوســـط، وترســـيخ التســـامح والحوار 

بين الحضارات والثقافات واألديان.

تبادل الخبرات االقتصادية واالجتماعية مع طوكيو

عبداهلل بن أحمد: تعزيز التعاون مع اليابان بمختلف المجاالت

عبداهلل بن أحمد: توطيد الشراكة االستراتيجية مع اليابان

الشيخ محمد بن خليفة



أيد عدد من المترشحين البلديين المتوقعين لخوض الغمار االنتخابي المقبل استمرار 
خصخصــة خدمــات النظافــة، مقترحيــن إشــراك المجتمــع المدني في مراقبــة  أعمال 
النظافة وزيادة أعداد السيارات والشركات.  وأكدوا أهمية  تخصيص أماكن خاصة 
لمواقع الحاويات مع تثقيف الشعب البحريني على كيفية توزيع مخلفات القمامة في 

الحاويات الخاصة بكل نوع من أنواع القمامة. 

معايير محددة 

البلـــدي  المترشـــح  األعمـــال  رائـــد  وأكـــد 
المتوقـــع عـــن الدائرة األولـــى بالمحافظة 
الجنوبيـــة بدر هجرس تأييده الســـتمرار 

خصخصـــة خدمـــات النظافة بما 
يتماشي مع توجه المملكة في 
جعل القطاع الخاص شريكا 

فاعال فـــي عملية التنمية 
االقتصادية.

ونوه إلى أهمية إشراف ومراقبة الوزارة 
والمجالـــس البلديـــة على تلك الشـــركات 
عمليـــة  فـــي  محـــددة  معاييـــر  ووضـــع 
تقييمهـــا بشـــكل ســـنوي؛ لضمـــان تقديـــم 
خدماتهـــا للمواطنيـــن بجـــودة 
عاليـــة  مـــن دون تباطـــؤ أو 
هجـــرس  تأخير.واقتـــرح 
المجتمـــع  إشـــراك 

المدنـــي في المراقبة على أعمال النظافة 
عبـــر اختيار شـــخصا واحد من كل مجمع 
سكني ليقوم بأعمال المراقبة والتواصل 
يشـــارك  أن  علـــى  البلـــدي  المجلـــس  مـــع 
المجلس في عملية تقييم تلك الشـــركات 
ويحـــدد أن كانت تصلح للعمـــل أو يمكن 

استبدالها بأخرى أكثر نشاطا.
وأوضـــح أن “ملـــف النظافـــة يحتـــاج إلى 
عمليـــة تطويـــر شـــاملة آلليـــات عمل تلك 
الشـــركات؛ مـــن أجل حلحلـــة األزمة التي 
يعاني منها وبشدة الكثير من المواطنين 

داخل أحيائهم السكنية”. 
بعـــض  خصخصـــة  أن  وبيـــن 
الخدمـــات الحكومية ضرورة 
اقتصاديـــة لتســـريع وتيـــرة 
ســـوق  وتحريـــك  التنميـــة 
العمـــل كمـــا أنهـــا تنعكـــس 
المواطـــن  علـــى  ايجابيـــًا 
خـــالل  مـــن  والمقيـــم 
االرتقـــاء بالخدمـــة 

المقدمـــة.  ووعد بأنه ســـيعمل في الفترة 
البلـــدي  المجلـــس  خـــالل  ومـــن  المقبلـــة 
على تحســـين الخدمـــات للمواطنين عبر 
إلزام شـــركة النظافة باســـتخدام أساليب 
متطـــورة وأكثر حداثة في جمع النفايات 
وفـــق أوقـــات زمنيـــة محـــددة، فضال عن 
إضافة حاويـــات جديدة فـــي المجمعات 
لكافـــة  اســـتيعابها  لضمـــان  الســـكنية؛ 

النفايات وإزالة المخلفات.

زيادة الشركات 

مـــن جهتهـــا، شـــكرت المترشـــحة البلدية 
المتوقعـــة عن الدائـــرة الثالثة بالمحافظة 
إدارة  المرزوقـــي  رابيـــة  الجنوبيـــة 
الشـــركتين على تقديمهم خدمات جبارة 
طـــوال هذه الفتـــرة كونهـــم يعملون بجد 
فـــي كافـــة األحيـــاء. ودعـــت إلـــى زيـــادة 
عـــدد الشـــركات؛ ليتســـنى للعمـــال تقديم 
األفضـــل، إضافة لتوفير ســـيارات خاصة 
تنقلهـــا  التـــي ال  الكبيـــرة  لنقـــل األشـــياء 
الصخـــور،  مثـــل   الحاويـــات  شـــاحنات 

واألخشاب وغيرها.

صورة غير حضارية

بدوره، قال المترشـــح البلـــدي المتوقع 
عن الدائـــرة الثالثـــة بمحافظة المحرق 
مـــا  أن  “باعتقـــادي  الســـيد  عبدالقـــادر 
تقـــوم بـــه شـــركة النظافة مـــن خدمات 
فـــي محافظـــة المحرق يعد جيـــدًا جدًا 
مـــن حيث اوقات تفريـــغ الحاويات من 
قبل سياراتها وتنظيف الشوارع العامة 

والفرعية وداخل االحياء”. 
أنـــه  أرى  أننـــي  إال  ذلـــك  “رغـــم  وزاد 
يســـتوجب على وزارة شؤون البلديات 
والزراعـــة مـــن خـــالل المجلـــس البلدي 
وبالتعاون مع وزارة االشغال تخصيص 
الحاويـــات؛  لمواقـــع  خاصـــة  أماكـــن 
متوزعـــة  نراهـــا  اليـــوم  ولغايـــة  ألننـــا 
بعضهـــا  أن  لدرجـــة  عشـــوائي  بشـــكل 
يوضـــع في مواقـــف الســـيارات واآلخر 
مالصـــق للبيـــوت ممـــا يعكـــس صـــورة 
غيـــر حضارية، والشـــك أنهـــا ال تعكس 
المســـتوى الحضـــاري لمملكـــة البحرين 

عموما، وللمحرق خصوصًا”. 

تنظيم الحاويات

إلـــى ذلك، أيد المترشـــح البلـــدي المتوقع 
عن الدائرة األولـــى بالمحافظة الجنوبية 
خدمـــات  خصخصـــة  الرويمـــي  محمـــد 
شـــركات النظافـــة شـــرط منـــح شـــركات 
مســـتواها أعلـــى من مســـتوى الشـــركات 
بنظافـــة  االهتمـــام  حيـــث  مـــن  الحاليـــة 
المـــدن والقرى في مملكة البحرين بوضع 
حاويـــات أفضـــل مـــن الحاويـــات الحالية 
أســـوة بالحاويـــات الموجودة فـــي الدول 
المتقدمـــة والتـــي تـــوزع فيهـــا المخلفات 
المنزلية بشـــكل منظم مما يســـهل عملية 

إعادة تدويرها.
واختتـــم الرويمي بالقـــول “البد أن تكون 
الحاويات موزعة بشـــكل واســـع ومكثف 
في جميع في مدن وقرى مملكة البحرين 
مـــع ضـــرورة تثقيـــف الشـــعب البحرينـــي 
علـــى كيفية توزيع مخلفـــات القمامة في 
الحاويـــات الخاصـــة بكل نوع مـــن أنواع 
القمامـــة بجانب زيادة عدد ســـيارات نقل 
القمامة من المناطق إلى مصانع التدوير”.

خصخصة خدمات النظافة تجعل “الخاص” شريكًا فاعاًل
لتثقيف البحرينيين بشأن كيفية توزيع المخلفات... مترشحون بلديون لـ“^”:
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ومشـــاريع  االتصـــاالت  بقطـــاع  األعمـــال  رجـــل  أعلـــن 
التكنولوجيـــا باســـل العريـــض عبـــر “البـــالد” عـــن عزمه 
الترشـــح لالنتخابات النيابية المقبلة بالدائرة الســـابعة 
بدعمكـــم  “نعـــم...  شـــعار  تحـــت  العاصمـــة  بمحافظـــة 

نستطيع”.
وأشـــار إلـــى أن برنامجـــه االنتخابـــي مرتكـــز على عدة 
محـــاور رئيســـية ولعل مـــن أبرزها المحـــور االقتصادي 
والقوانيـــن  التشـــريعات  لمراجعـــة  يهـــدف  الـــذي 
االقتصادية واالســـتثمارية وتطويعها بما يتناســـب مع 
الواقع االقتصادي والمعيشـــي للمواطن وسن القوانين 
والتشـــريعات التي تسهم في دعم المستثمر البحريني 
وخصوصًا الشـــباب منهم وجعل البحرين وجهة جاذبة 

لكبار المستثمرين والشركات العالمية. 
وأوضـــح أنـــه مـــن خـــالل محـــور التعليـــم والتدريـــب 
ســـيعمل على زيادة الدعـــم للبرامج التدريبية والمهنية 

التـــي تؤكـــد  القوانيـــن  البحرينـــي وســـن  للشـــباب 
أولوية المواطن في التوظيف وتوليه للمناصب 
العـــام  القطاعيـــن  فـــي  والتنفيذيـــة  القياديـــة 
والخـــاص فـــي حيـــن أنه ســـيعمل علـــى تطوير 

القطاع الصحي.
الدائرة الســـابعة بمحافظة العاصمـــة  تمثلها في 

الوقـــت الحالـــي النائـــب زينـــب عبداألميـــر 
الحاصلة على 3092 صوتًا باالنتخابات 

تشـــمل  بذاتهـــا  وهـــي  الماضيـــة 
جدعلي، جرداب والناصفة.

أما عن المترشحين المتوقعين 
فيهـــا بجانب العريض فهم كل 
ربـــاب  حيـــدري،  ســـمانة  مـــن: 

شمســـان، أمـــل محمـــد، ابتهـــاج 
خليفـــة، جعفر محفـــوظ، علي طاهري 

ومجدي النشيط.

العريض يترشح بشعار “بدعمكم نستطيع”

قرر ســـمير الكواري الترشـــح بلدًيا 
محافظـــة  فـــي  الرابعـــة  بالدائـــرة 
المقبلـــة،  باالنتخابـــات  المحـــرق 
فـــي  ليشـــارك  ترشـــح  انـــه  معلنـــا 
إدارة المشـــاريع، وإعـــادة تخطيط 
وتطويـــر مجمع 213، 214 و 215، 
إضافة إلى العمل على حل مشكلة 

ســـكن العزاب وإرجاع مشروع البيوت اآليلة للسقوط للمجالس 
البلديـــة، الفتـــا الكـــواري إلـــى أهميـــة االســـتفادة مـــن الواجهـــة 

البحرية، مقيما أداء العضو البلدي 
الحالي بالـ “ممتاز”.

يذكر أن الدائـــرة الرابعة بمحافظة 
بوماهـــر،  حالـــة  تغطـــي  المحـــرق 
ســـاحل الغـــوص و ســـوق المحرق 
ويشغل مقعدها حالًيا رئيس بلدي 
المحـــرق غـــازي المرباطـــي والـــذي 

سيترشح نيابيا بدائرة البسيتين.
ويترشـــح بلديـــا بالدائـــرة كل مـــن 

عيسى المهيزع، ليالي شهاب وهاشم السادة.

الكواري يترشح بلديًا بـ“الحالة”

أفاد عضو المجلس البلدي، ممثل الدائرة التاسعة 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة المحامـــي طـــالل البشـــير 
“البـــالد” أنـــه تقـــدم بطلـــب تطويـــر شـــامل لمجمع 
1055 في منطقة الزالق استنادًا لقانون البلديات 
الصـــادر بمرســـوم الالئحة التنفيذيـــة بقانون رقم 
)35( لسنة 2001 حيث إن المنطقة لم يتم تطوير 
شوارعها وطرقها الداخلية منذ سنوات عدة وأنها 

بحاجـــة إلى تطوير شـــامل. وأضاف “إن أحد المعالم الســـياحية 
التي تستقطب شريحة كبيرة من سياح مملكة البحرين من كل 
حـــدٍب وصوب على مدار العام توجد في هذا المجمع، باإلضافة 
إلـــى أن جـــزءًا من منازل أهالي قرية الزالق ُيحاط بها مجمع 51 
وشارع 51 ومجمع 1056، 1057 وشارع 57 الذي يمتد به شارع 

55 وهو الشـــارع الرئيســـي لقرية الزالق، كما يطل 
علـــى المجمـــع من جهـــة الجنـــوب جامـــع صاحب 
العظمـــة المغفور له بإذن هللا تعالى األمير الراحل 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه 

أو كما يطلق عليه جامع الزالق الكبير”.
وأوضح البشير أن التطوير المطلوب يشتمل على 
إعـــادة تأهيل الشـــوارع بتلك المناطـــق من خالل 
أعمال رصف طبقة األســـفلت، صيانة المرتفعات، 
صباغـــة األرصفة وكذلـــك رصف جنبـــات الطريق 
بالطـــوب االحمر حرصًا على تلبيـــة احتياجات األهالي ومرتادي 
الطريـــق، وكذلـــك تأهيـــل ووضـــع القنـــوات األرضيـــة كالكابالت 
وغيرهـــا الســـتخدامها مـــن قبـــل مختلـــف الخدمـــات كالكهربـــاء 
والمـــاء وإنشـــاء شـــبكة الصرف الصحـــي وشـــبكة تصريف مياه 

األمطار قبل البدء برصف األسفلت بالشارع. 

البلدي البشير: ال تطوير بشوارع مجمع 1055 في الزالق
منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

غازي المرباطيسمير الكواري

طالل البشير

باسل العريض 
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المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  أعلـــن 
والـــرأي القانونـــي المديـــر التنفيـــذي 
لالنتخابات 2022، المستشـــار نواف 
حمـــزة، عن عرض جـــداول الناخبين 
في اللجـــان اإلشـــرافية األربع خالل 
الفتـــرة مـــن الخميـــس الموافـــق 15 
األربعـــاء  ولغايـــة  الجـــاري  ســـبتمبر 

الموافق 21 من الشهر نفسه.
وقـــال المستشـــار حمـــزة: “فـــي إطار 
أحـــكام  عليـــه  نصـــت  بمـــا  االلتـــزام 
)14( لســـنة  المرســـوم بقانـــون رقـــم 
الحقـــوق  مباشـــرة  بشـــأن   2002
جـــداول  عـــرض  حـــول  السياســـية، 
 45 وقبـــل  أســـبوع  لمـــدة  الناخبيـــن 
يوًما على األقـــل من الميعاد المحدد 
اإلدارة  فـــإن  االنتخـــاب،  إلجـــراء 
التنفيذية لالنتخابات قد أتمت كافة 
واللوجســـتية  الفنيـــة  اســـتعداداتها 
واإلداريـــة الســـتقبال الناخبيـــن فـــي 
اللجـــان اإلشـــرافية األربـــع الموزعـــة 
على محافظات المملكة، وهي لجنة 
محافظـــة العاصمة ومقرها مدرســـة 
ولجنـــة  للبنـــات،  الثانويـــة  خولـــة 
محافظـــة المحـــرق ومقرها مدرســـة 
الهدايـــة الخليفيـــة الثانويـــة للبنيـــن، 
ولجنـــة المحافظة الشـــمالية ومقرها 
للبنـــات،  مدرســـة يثـــرب اإلعداديـــة 
ولجنة المحافظـــة الجنوبية ومقرها 
مدرسة المستقبل االبتدائية للبنات، 

وذلـــك خـــالل الفتـــرة المعلـــن عنهـــا 
اعتباًرا من الســـاعة الخامســـة عصًرا 

ولغاية التاسعة مساء”.
مـــن توظيـــف  أنـــه وانطالًقـــا  وأكـــد 
التقنيـــات الحديثة لتيســـير مراجعة 
جداول الناخبين، فإنه تقرر مواصلة 
جـــداول  عـــرض  بإتاحـــة  العمـــل 
علـــى  إلكترونـــي  بشـــكل  الناخبيـــن 
vote. الموقـــع الرســـمي لالنتخابـــات

مـــن  الناخبيـــن  تمكيـــن  بهـــدف   ،bh
االســـتعالم عن دوائرهم االنتخابية، 
وتقديـــم طلبـــات تغييـــر وتصحيـــح 
يتطلـــب  ال  نحـــو  علـــى  بياناتهـــم 
المراكـــز،  إلـــى  الشـــخصي  الحضـــور 
وذلـــك اســـتمراًرا لآللية التـــي أثبتت 
فاعليتها عنـــد تفعيلها ألول مرة في 

انتخابات الدورة الماضية.
ونـــوه المديـــر التنفيـــذي لالنتخابات 
اســـتعراض جـــداول  إن  إلـــى   2022

شاشـــات  علـــى  ســـيكون  الناخبيـــن 
اللجـــان  كافـــة  فـــي  إلكترونيـــة 
اإلشـــرافية بجانـــب وجـــود النســـخة 

الورقية.
وقـــال إن إتاحـــة خيـــارات متنوعـــة 
أمـــام الناخبيـــن فـــي هـــذه المرحلـــة 
بهـــدف  األول  المقـــام  فـــي  تأتـــي 
العمليـــة  شـــفافية  مســـتوى  تعزيـــز 
االنتخابيـــة، وكذلك بغرض التيســـير 
على الناخبين وتســـهيل أول خطوة 
بالنســـبة لهم في العملية االنتخابية، 
حيـــث تبدأ اللجان اإلشـــرافية خالل 
فتـــرة األســـبوع المحـــددة بموجـــب 
القانـــون والمخصصة لعرض جداول 
طلبـــات  تلقـــي  وكذلـــك  الناخبيـــن، 
عنـــوان  تغييـــر  بيانـــات  تصحيـــح 
إقامـــة الناخـــب في حـــال كانت غير 

صحيحة.
وأهاب المستشـــار حمـــزة بالناخبين 
إلـــى ضـــرورة التأكـــد مـــن تحديـــث 
بياناتهـــم الواردة في بطاقـــة الهوية 
الذكيـــة، بما فـــي ذلك تاريـــخ انتهاء 
الصالحية، مشـــدًدا في الوقت نفسه 
على ضـــرورة االلتـــزام بتقديم طلب 
القيد أو التصحيح خالل مدة عرض 
الجداول، وذلك قبل مرحلة االعتماد 
النهائية من قبل الســـادة القضاة، مما 
يجعل مـــن تلك الجـــداول غير قابلة 

لالعتراض عليها.

قوائم إلكترونية تتيح تصحيح البيانات دون حضور شخصي

عرض جداول الناخبين لمدة أسبوع 
بدًءا من 15 وحتى 21 سبتمبر الجاري

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

للتواصل: 17111483

أصحاب الفكر المتحجر... أعداء السالم والتعايش
الفكـــر المتحجـــر هـــو وليـــد تعليـــم تلقينـــي ال يبعـــث علـــى الخلق 
واإلبداع، وكم مرة نشعر بخيبة أمل ومرارة جراء عقليات مصابة 
بعقـــم مزمن ترفـــض التالؤم مع العصر والمنطـــق واالندماج فيه، 
والشـــيء الغريـــب هو تخلف أســـماء كنا نعتقد أنهـــا من أصحاب 
الفكر المســـتنير، ليس تخلفا فحســـب، إنما قد غشي على أعينهم 
الهوى فأصبحوا يرون األشـــياء مقنًّعة ال يســـتطيعون النفاذ إليها 
إال مـــن زاوية نظرتهـــم الضبابيـــة “اإلخوانية وغيرهـــا” وما تمليه 

عليهم من تعصب وتحجر.
األديـــان  بيـــن  التعايـــش  أرض  البحريـــن  مملكـــة  كانـــت  لطالمـــا 
والتســـامح واألخوة والمحبة، والجميـــع يعيش على هذه األرض 
الطيبة كأســـرة واحدة متحابة متعاضدة، وكما ذكرنا من قبل “ان 
جوهـــر الســـالم هو التنوع الـــذي ال يحدد لغة أو لونـــا أو ثقافة أو 
عرقا أو طائفة أو دينا، فكل اإلنســـانية تنصهر في بوتقة واحدة، 
وهـــي القاعدة األولى واألهم في ازدهار واحة الشـــعوب قاطبة”، 
لكن كيف يقتنع أصحاب الفكر المتحجر بهذه الحقيقة وهم كمن 

يســـافر فـــي بحار الحيـــاة الهائجة من دون نـــور أو بوصلة.. كيف 
نقنعهـــم أن القـــوة الخالقـــة والرابطة في الكون هي قوة الســـالم 
التـــي تقود إلـــى الخير والحق والمحبة، وما لـــم تتوفر هذه القوة 

فلن تتحقق نهضة حقيقية في أي مجتمع كان.
لألســـف هناك شـــخصيات تثرثر بكالم غبي في وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، تخالـــف المحبـــة والرحمة والســـالم، تعليقات فارغة 
ممزقة، تائهة ومشـــوهة وتفتقد أبســـط قواعد اإلنسانية، وكل ما 
ينشـــر يجعلنا ندور حول نقطة معينة ونطرح ســـؤاال مهما وهو.. 
مـــاذا يريد هؤالء وتحـــت أي منظور تدخل آراؤهـــم وتوجهاتهم، 
لماذا يســـيرون في االتجاه المعاكس ويتخذون طابع االبتعاد عن 

الواقع، بل حتى العداء لهذا الواقع؟!
كلمة أخيرة.. مجتمعنا المتحاب والمنفتح على اآلخر مســـلح بما 
فيـــه الكفاية لمواجهة كل أصحاب الفكـــر المتحجر ووضعهم في 
حجمهم الحقيقي باعتبارهم يمثلون كل ما هو متخلف وانعزالي 

في واقعنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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يحدث بسبب االنتخابات 
 حراك اجتماعي قوي، تشهده البحرين هذه األيام، بسبب قرب 
االســـتحقاق االنتخابـــي “النيابـــي والبلـــدي”، حراك َحـــّوَل الكبير 
والصغيـــر إلى مفت بكل شـــيء، وعارف بكل شـــيء، وملم بكل 
شيء، وحول المواطن إلى قبلة الجميع، فالكل يبحث اآلن عن 

رضاه، وعن أولوياته واحتياجاته، وأوجاعه.
هـــذا الحـــال لم يكن موجودًا قبل عدة شـــهور، لكنه يحدث اآلن 
بســـبب االنتخابات، وسيســـتمر حتى انتهاء التصويت، وإعالن 
النتائج، ليعود البعض “فائزا أو خاسرا” إلى منزله، ويبدأ ممارسة 
حياته السابقة كما هي، “دون أي وجع راس”، ال بالناس، وال بما 

يهمهم.
أستغرب كثيرًا، من ضرورة وجود حدث ما، أو مناسبة ما، حتى 
يستشعر البعض مسؤولياته األخالقية تجاه اآلخرين، خصوصا 
أبنـــاء بلده أصحاب الدخل المحـــدود، والذين يحتاجون اللفتة، 
والوقفـــة، والمســـاعدة، والســـؤال، والســـعي فـــي الحصول على 

الخدمة.
حال اليوم يدفعنا للتساؤل: لماذا يربط البعض القيم والمواقف 
بالمصالح الشخصية؟ ولماذا تنتهي مع انتفائها؟ ولماذا ال تكون 
هنـــاك قناعـــة بـــأن مـــا يعطى لوجـــه هللا، ولـــو بخدمة، ســـيرجع 

لصاحبه أرتاال مرتلة؟
في المواسم االنتخابية الماضية، رأينا أسماء رنانة في المجلس 
النيابي، لكنها فور خروجها من المجلس، اختفت وذابت كقطعة 
ســـكر فـــي كوب من الشـــاي الثقيـــل، ال حضور لها فـــي المجتمع، 
وال بيـــن النـــاس، ولـــو بكلمة صالحـــة، وكأن دورهـــم ال يكون إال 
والراتب الضخم يزج في حســـاباتهم بنهاية كل شـــهر، وهو أمر 

مؤسف، ومؤلم، وال يعكس هوية البلد الطيبة وال بشعرة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

فرقُد المهارة
عندمـــا يرتبط حديث الكفـــاءة بالكفاءات فإننا نقف في مفترق الطريق 
بيـــن مفهوم ونتيجة، وقد تتم ترجمتها بطريقة وأخرى تختلُف كما في 
تطبيقهـــا يختلـــف اآلخرون، وعلـــى اعتبـــار أن الكفاءة تتطلـــب المهارة 
بالدرجـــة األولى كمؤشـــر على ما يمتلكه صانعوها من قـــدرات، بإمكاننا 
أن نتحـــدث عـــن الجهد الـــذي يبذله الفـــرد لتحقيق إنجاز معين ونســـبة 
التفـــاوت في سلســـلة الخطوات ذاتها التي يتطلبهـــا ذات اإلنجاز، حيث 
يســـتطيع الفرد أن يكتشـــف مرونة التحقق من كل خطوة ومدى إتقانه 
لهـــا، كمـــا يكون ذلـــك بالتكرار أوضـــح وأعمـــق، كما في سلســـلة كفايات 
التعلـــم تماًمـــا التي تســـتند على كفايات ســـابقة اإلتقـــان لتحقيق معدل 

تراكمي محدد، يعلو ويرتفع بحسب قوة البدايات ودرجاتها.
كذلـــك الحال في مرحلة تطبيق المهارة التي تتطلب سلســـلة إجراءات 
مهاريـــة تصغر وتكبر حســـب المهمـــة وطبيعة الموقف، لكننـــي هنا أعزز 
موقـــف المهـــارة التـــي تتطلـــب المعرفـــة التـــي تكســـب المهـــارة قيمتهـــا 
ومكانتها، كما في حال ذاك الرجل العجوز الذي استطاع - بعد محاوالت 
فاشلة من قبل الكثير من العاملين إلصالح محرك سفينة ما - أن يخرج 
مطرقـــة صغيـــرة طرق بهـــا على جـــزء من المحـــرك طرقة خفيفـــة أعاد 
بهـــا المحرك إلى العمل، وحيث إنه أثار اســـتغراب الجميع بســـبب المبلغ 
الكبيـــر الذي احتـــوت عليه فاتورته إذ طلب عشـــرة آالف دوالر، وحيث 
إنـــه أوضـــح أن قيمة الطرق بالمطرقـــة تبلغ دوالًرا واحـــًدا، بينما معرفة 
أيـــن تطـــرق فتبلغ ٩٩٩٩ دوالًرا، وقد أثار اســـتغرابهم أكثـــر وأكثر، فأكد 
أن عمليـــة بذل الجهـــد مهمة إلتقان العمل واكتســـاب المهارة، لكن تبقى 

معرفة “أين؟ ومتى؟” هي من تصنع الفرقد الساطع.
لذلـــك نجـــد أن قيمة مـــا يمتلك الرجـــل العجوز بدأت بمعارف وسلســـلة 
مهـــارات أكســـبته الخبـــرة التامـــة فـــي عمليـــات اإلصـــالح والتقويـــم.. 
والمغزى من ذلك عميق جًدا يدركه من تواكبت عليه المعرفة والخبرة، 
وقـــد يكون أكبر فائدة لمن يســـتعجل أمره في بلـــوغ ما يريد ويتخطى 
الوقـــوف فـــي أهم المحطات التي تكســـبه الكفاية الالزمـــة حتى يمتلك 
الكفـــاءة التي يمكن قياســـها فـــي مضمار الكفاءات البشـــرية التي تتقن 
مهارة التشخيص والعالج بمكانه وتوقيته.. ومن هنا تبقى المعرفة هي 

الفرقد.

د. حورية الديري

 الدكتـــور علي محمد أحمد مطر رائدنـــا اليوم من رواد التنمية الصحية في 
مملكـــة البحريـــن من مواليد المحرق “أم المدن” فـــي العام )1946م(، بجانب 
كوكبـــة من األطباء والممرضين: الدكتور راشـــد فليفـــل )1931م(، والدكتور 
علـــي فخـــرو )1932م(، والدكتـــور إبراهيـــم يعقـــوب )1935م(، والممرضـــة 
البحرينيـــة األولـــى فاطمـــة الزيانـــي )1918م(، والممرضـــة الثانيـــة عائشـــة 

الزياني، والدكتور نبيل الشيراوي )1942م(.
مدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة بالمحرق ومدرســـة عمر بن الخطاب )المدرســـة 
الشـــمالية للبنين( كانتا بدايته في التحصيل الدراسي في )1956 - 1958م(، 
بعدهـــا دخل المدرســـة الثانويـــة بالمنامـــة خـــالل )1958 - 1963م(. “التحق 
بكليـــة الطب بالجامعة األميركيـــة ببيروت في )1963 - 1974( حتى مرحلة 
الدكتـــوراه في الطب، وحصل على تخصص وزمالة في الطب النفســـي من 
جامعـــة واشـــنطن بالواليـــات المتحدة األميركيـــة فـــي )1974 - 1978(، ولم 
يكتِف طموحه بهذا الحد من التحصيل العلمي، بل واصل ليلتحق بالجامعة 
األميركية المشـــهورة “جونز هوبكنز للطب” بوالية ميريالند، ســـنة )1980 - 

1981م( ليحصل على ماجستير في الصحة العامة.
أمـــا مســـاهماته ونشـــاطاته العلميـــة واالجتماعيـــة: “زميـــل الطـــب النفســـي 
بجامعـــة واشـــنطن )1977 - 1978م(، واستشـــاري الطـــب النفســـي بـــوزارة 

الصحـــة )1978م(، ومديـــر مكتـــب القياســـات المهنية وتحليـــل األنظمة بها، 
واستشـــاري الطـــب النفســـي فـــي المستشـــفى العســـكري )1979م(، وأســـتاذ 
مســـاعد في كليـــة العلوم الصحية بالجامعة األميركيـــة في بيروت )1981 - 
1987م(، وأســـتاذ مســـاعد في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج 
العربـــي )1980 - 1987م(، وأســـتاذ مشـــارك في كلية العلـــوم الطبية جامعة 
الخليج العربي )1987 - 1995م(، وكان عضوًا بمجلس الشورى، وعضوا في 
جمعيـــة األطباء البحرينية )1978م(، ثم رئيســـًا لهـــذه الجمعية منذ )1987 - 
1994م(، ورئيـــس تحرير مجلة جمعية األطباء البحرينية )1989م(، وعضو 
مجلـــس الصحة العامة األميركيـــة )1994م(، وعضو جمعية الطب الرياضي 
البحرينـــي )1981م(، وعضـــو األكاديمية األميركية لألطبـــاء االختصاصيين 
منـــذ )1984م( حتى وفاته، وعضو المجلس االستشـــاري لألكاديمية الدولية 
للعالج النفســـي واإلرشـــادي )1984م(، وعضو األكاديمية األميركية لألطباء 
النفســـانيين )1986م(، كمـــا وكانـــت لـــه مســـاهمات فـــي العديـــد مـــن اللجان 
الوزارية والوطنية خالل مسيرته الطويلة، وله إصدارات ومؤلفات علمية”.
في نوفمبر )2002م(، افتتحت مكتبة الدكتور مطر في الطب النفسي، “بعد 

مرور )11( شهرًا على وفاته”، رحمه هللا.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية الصحية بالمحرق... الدكتور علي محمد أحمد مطر )7( 

 كان لي شـــرف حضور اللقاء المفتوح الذي عقده وزير الخارجية البحريني 
الدكتـــور عبداللطيف بن راشـــد الزياني مع كتاب الـــرأي بالصحف البحرينية 
ضمـــن تقليد محتـــرم ومثمر لـــوزارة الخارجية، حيث يتم طـــرح الكثير من 
القضايـــا المهمـــة لمملكـــة البحريـــن، والحديـــث عـــن التحـــرك الدبلوماســـي 
البحريني الخارجي الذي نجح باقتدار في عهد جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة في رسم صورة طيبة لمملكة البحرين لدى الشعوب والحكومات.

وكمـــا أشـــار وزيـــر الخارجية في كلمته أمـــام كتاب الرأي، فـــإن جاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة هو قائد وموجه وقدوة الدبلوماسية البحرينية، 
فدبلوماســـية القمـــة التي يقوم بها جاللة الملك بحكمة واقتدار تيســـر عمل 
الدبلوماســـية البحرينيـــة في أنحـــاء العالم، وتضمن لهـــا النجاح في تحقيق 
أهدافها نظرا للصورة الذهنية الطيبة التي ترسمها دبلوماسية القمة لجاللة 

الملك المعظم.
وال شـــك أن حـــرص جاللة الملك على التعامـــل بحكمة وتوازن مع كل دوائر 

السياســـة الخارجيـــة البحرينية يعد مـــن األدوات المهمة فـــي صنع الصورة 
الذهنية المشرقة لمملكة البحرين كدولة ال تتدخل في شؤون الغير وتدعم 
كل قضايا األمن والســـالم في العالم، وكما أشـــار وزيـــر الخارجية في اللقاء 
فقـــد كان التحـــرك الدبلوماســـي الحيـــوي جـــدا لجاللـــة الملك خـــالل الفترة 
الماضيـــة أكبـــر تأكيد علـــى النهج المتـــوازن واحترام جميع الدوائـــر العربية 
واإلقليميـــة والدوليـــة، وقـــد تجلـــى ذلك خالل كلمـــة جاللته فـــي قمة جدة 
ولقاءات جاللته مع أشـــقائه العرب واللقاء التشـــاوري مع القادة العرب في 

العلمين المصرية، ثم لقاء جاللته مع الرئيس الفرنسي في باريس.
زبـــدة القـــول.. إن دبلوماســـية القمة أو الدبلوماســـية التي يمارســـها الملوك 
والرؤساء يكون لها بالغ األثر في نجاح الدبلوماسية العامة للدولة، خصوصا 
إذا كان نهجهـــا كنهـــج جاللـــة الملك في عدم التدخل في الشـــؤون الداخلية 

للدول ودعم القضايا اإلنسانية والعادلة في العالم.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

لقاء وزير الخارجية بكتاب الرأي 
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17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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  For Advertising إلعالناتكـــم

ا ا    ا ا       

إلعالنا      م    

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

القيد : 142686
التاريخ : 2022/9/11

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 131543 ( لسنة 2022
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شماغة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شركة شماغة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 142686 ، طالبين تغيير االسم التجارة 

من شماغة ذ.م.م 
SHAMAGHA W.L.L

الى شماغة ذ.م.م
SHAMMAGHA W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

توب برو سلوشنز ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 150064-1 

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة توب برو سلوشنز ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 1-150064 ، بطلب 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة علي عبدهللا علي محمد عبدهللا 

حجير مصفيا للشركة. عنوان المصفي:
علي عبدهللا علي محمد عبدهللا حجير 

33212888
alihujer@gmail.com

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واإلوقاف 
إدارة المحاكم

     CS3007675813 : رقم الخطاب
التاريخ: 08 / 09/ 2022

المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية
رقم الملف: 022022122584

 
تعلن المحكمة الكبرى المدنية )الثانية( المدنية بأن المدعي: جميل علي متروك المتروك 
وغيره محامي المدعي: علي جاسم محمد البحار قد اقاموا هذه الدعوى ضد المدعى عليه: 
جهاز المساحة والتسجيل العقاري طالبين فيها اصدار وثيقة بدل فاقد للوثيقة العقارية رقم 
لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب   1950/1966 المقدمة   1633/1967 التسجيل 
المدعين أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه وقد حددت المحكمة جلسة 

بتاريخ 14/09/2022 لنظر الدعوى.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة عباره للتسويق لصاحبها حسين محمد شحود عباره و شريكه
شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة عباره للتسويق لصاحبها 
حسين محمد شحود عباره و شريكه شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم 149283، بطلب 

تغيير اسم الشركة من:
شركة عباره للتسويق لصاحبها حسين محمد شحود عباره و شريكه شركة تضامن بحرينية

 ABBARA MARKETING CO. OWNED BY HUSSEN MOHAMMED
 CHAHOUD ABBARA AND HIS PARTNER BAHRAINI PARTNERSHIP

COMPANY
الى: 

شركة نتاليا للزهور و الهدايا شركة تضامن بحرينية
NATALIA FLOWERS AND GIFTS COMPANY BAHRAINI 

PARTNERSHIP COMPANY 
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 اسم شركة شعاز لتشييد المباني ذ.م.م

إليها شركة شعاز  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم  تعلن إدارة 
لتشييد المباني ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )141805(، بطلب تغيير اسم الشركة 

من:
شعاز لتشييد المباني ذ.م.م

SHAAZ CONSTRUCTION OF BUILDINGS W.L.L
الى: 

شعاز للمقاوالت ذ.م.م
SHAAZ CONTRACTING 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 تصفية
شركة أتش.دي.جي العقارية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 73440

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة شركة أتش.دي.جي العقارية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 73440 ، 
بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة محمد حسن محمد حسن 

القطان مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

محمد حسن محمد حسن القطان
39554297

priscilla@century21.bh

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة ريشما للخضروات والفواكه الطازجة ذ.م.م
سجل تجاري رقم   1 - 133666

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بموجب  المسجلة  ذ.م.م  الطازجة  والفواكه  للخضروات  ريشما  شركة  شركة 
القيد رقم 1 - 133666 ، بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة 

طاهر حميد عبدالحميد شفيع مصفيا للشركة.
عنوان المصفي : طاهر حميد عبدالحميد شفيع

tahirhameed57@hotmail.com     -    39660750  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة فرحي لتصميم المجوهرات  ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  المجوهرات   لتصميم  فرحي  شركة  شركة 

122942 ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1
من: شركة فرحي لتصميم المجوهرات  ذ.م.م

FARHEE JEWELLERY DESIGN CO W.L.L
الى: شركة مهر لتصميم المجوهرات  ذ.م.م

MEHAR JEWELLERY DESIGN CO W.L.L
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 والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

فيجيوس للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 120174

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  
فيجيوس للتجارة ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   120174   بطلب تصفية 
الشركة تصفية اختيارية  وتعيين السادة  محمد خيري توفيق حامد الشيخ عبدهللا  

مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

محمد خيري توفيق حامد الشيخ عبدهللا  
dr.mohd.veggius@gmail.com    -    973  33722276     

تاريخ   12 - 9 - 2022
  CR2022-132091   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة صادق عبدالحسين علي الحجري بتحويل 
علي  محمد  اسماء  السيدة  السيد/  إلى  التالي:  التجاري  المحل 

ابراهيم مكي
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 2 – 75809

االسم التجاري : شيك ارت للعصير وااليسكريم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  صوفي بيوتي صالون ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد 
تقدم إليها السيد / السيدة  عبدهللا علي سلمان علي حسن  باعتباره 
المصفي القانوني لشركة  صوفي بيوتي صالون ذ.م.م والمسجلة 
انتهاء أعمال  148817 - 1   طالبا إشهار  القيد رقم    بموجب 
التجاري،  السجل  اختيارية  وشطبها من  الشركة تصفية  تصفية 
بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  تكنيكا واي برويكتوس اس أي فرع لشركة اجنبية

  
قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها  السادة مور ستيفنيز تضامن مهنية متخصصة  باعتبارهم 
أي  اس  برويكتوس  واي  تكنيكا  شركة   لشركة  القانوني  المصفي 
طالبا   118094 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  اجنبية  لشركة  فرع 
من  اختيارية  وشطبها  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

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

والمملوكة  نوفل  اسواق  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدم  قد  بأنه 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  الذوادي  متعب  ناصر محمد  وفاء  للسيد/السيدة 
وتحويله  المذكور  الفردية   المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  67758
بحريني  دينار   5000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  الى 
أصول  الفردية  عن جزء من  المؤسسة  التجاري   المحل  مالك  بتنازل  وذلك 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
وفاء ناصر محمد متعب الذوادي بنسبة 1 %

MOSTAK KARIM KHANDAKER بنسبة   2 %
 NASER UDDIN HOLDING CO. W.L.L بنسبة   95 %

 NAZIR MAJO MIAH MIAH بنسبة  2 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  وتحويله الى

  With Limited Liability Company 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
المؤسسة الفردية المسماة  كراج صقرالعرب تيربو  والمملوكة للسيد  خالد 
صقر ابراهيم زويد والمسجلة بموجب القيد رقم   124422 - 1   بطلب بيع 
 With Limited   المحل التجاري  المؤسسة الفردية المذكور وتحويله الى
1000   دينار بحريني وذلك  Liability Company   برأسمال وقدره   

بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول
وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

 PARMJIT KAUR   بنسبة   90 %
  KHALED SAQER EBRAHIM ZOWAYED   بنسبة   10%

تاريخ :11/9/2022
CR2022- 131436 إعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

المحل  بتحويل  حسن  احمد  حسن  محمد  مدينه  السيدة/  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيدة/ فاطمه محمد عبدهللا مكي علي

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

االسم التجاري: ميار صالون للتجميل
رقم القيد: 114168-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
)CR2022- 129702( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

يوسف  محمد  حسن  جمعه  رقيه  امنه  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
احمد  بدر  السيد  إلى   : التالي  التجاري  المحل  تحويل  بطلب  القصير 
عيسى غانم فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه .
االسم التجاري: زرن شوب

رقم القيد: 1-90203 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022- 131269( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تحويل  بطلب  شالل  عثمان  محمد  عيده  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
المحل التجاري التالي : إلى السيدة شكريه اسماعيل حميد اسميد

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

التجاري: الشيم بوتيك
رقم القيد: 1-149218 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة تي جي كونسبت صالون للشعر والتجمل للنساء ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة تي جي 
 ،  127206 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للنساء  والتجمل  للشعر  كونسبت صالون 

بطلب تغيير اسم الشركة
من: تي جي كونسبت صالون للشعر والتجمل للنساء ذ.م.م

TIGI CONCEPT SALON HAIR BEAUTY FOR LADIES W.L.L
الى: إي جيه كونسبت صالون للشعر والتجميل للنساء ذ.م.م

EJ CONCEPT SALON HAIR BEAUTY FOR LADIES 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 إشهار انتهاء أعمال تصفية
إنغلي للتصميم واإلستشارات اإلدارية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
باعتباره   SHEKHAR MORESHWAR INGLE السيدة   / السيد 
 ، ذ.م.م  اإلدارية  واإلستشارات  للتصميم  إنغلي    لشركة  القانوني  المصفي 
تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  139342 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام  السجل  اختيارية وشطبها من  ية  الشركة تصف 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ : 11/9/2022
CR2022-130297   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

بتحويل  سكاكاوي  عبدهلل  عيسى  زويره   / السيدة  إلينا  تقدم 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة/ اماني محمود عيسى عبدهلل 

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

اعتراضه.
رقم القيد : 78481 – 4

االسم التجاري : زويره عيسى عبد هللا سكاكاوي
رقم القيد : 78481 – 6

االسم التجاري : بوتيك وخياطة بوابة سند  
رقم القيد : 78481 – 13

االسم التجاري : قصر دكا للستاليت  
رقم القيد : 78481 – 14

االسم التجاري : بوتيك بوابة سند  
رقم القيد : 78481 – 17

االسم التجاري : قصر دكا لاللكترونيات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة المنظمه العالميه للمواصالت السلكيه والالسلكيه للطيران

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / جانو سليم نجيب معوض -باعتباره المصفي القانوني لشركة المنظمه 
العالميه للمواصالت السلكيه والالسلكيه للطيران ،المسجلة كشركة فرع شركة 
الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   1328 رقم  القيد  بموجب  اجنبية 
قانون  ذلك وفقا ألحكام  التجاري، و  السجل  اختيارية و شطبها من  ة  تصفي 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

Vacancies Available

الثالثاء  13 سبتمبر 2022 - 17 صفر 1444 - العدد 105082

BRK CARGO SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of WORKER suitably qualified applicants can contact 33353070 or CHAINAPUNJABI2013@GMAIL.COM 

Intelligent  Friends Constructions Co W.L.L has a vacancy for the occupation of WORKER suitably qualified applicants can contact 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA has a vacancy for the occupation of TRAINEE suitably qualified applicants can contact 17636363 or ahmed@jazayani.com 

SMALCO CONTRACTING W.L.L has a vacancy for the occupation of WORKER suitably qualified applicants can contact 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

ROSARIO MAINTENANCE AND SERVICES CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of WORKER suitably qualified applicants can contact 33795999 or H.ABGHANI@GMAIL.COM 

Seventies Karak has a vacancy for the occupation of WORKER suitably qualified applicants can contact 17578287 or AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

Element Beauty Lounge has a vacancy for the occupation of BEAUTICIAN suitably qualified applicants can contact 33351193 or element_beauty@hotmail.com 

Bujamal snacks has a vacancy for the occupation of BAKER-PASTRY COOK & CONFECTIONER suitably qualified applicants can contact 17335298 or BUJAMALMARKET@GMAIL.COM 

Aranjosh for fresh juices Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation of WORKER(JUICE) suitably qualified applicants can contact 39777509 or HUSSAIN.FALAH@GMAIL.COM 

MOHAMED ZAKI MAHJOOB MOHAMED has a vacancy for the occupation of WORKER suitably qualified applicants can contact 33757529 or WADZAKI741@GMAIL.COM 

HOWDY W.L.L has a vacancy for the occupation of COOK(GENERAL) suitably qualified applicants can contact 39245028 or INFO@HOWDYBH.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L has a vacancy for the occupation of INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST suitably qualified applicants can contact 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

HAKEEM FOR GLASS AND MIRORS W.L.L has a vacancy for the occupation of STEEL FABRICATOR suitably qualified applicants can contact 38884041 or HAKEEMGLASS@GMAIL.COM 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. has a vacancy for the occupation of MACHINIST suitably qualified applicants can contact 17166827 or ahmed@mtqos.com 

Haji Gallery W.L.L has a vacancy for the occupation of MANAGER (PROJECT) suitably qualified applicants can contact 39456616 or suresh@hajigallery.com 

Westin Hotel Bahrain City Centre has a vacancy for the occupation of CHEF suitably qualified applicants can contact 38885874 or Ali.alqattan@maf.ae 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. has a vacancy for the occupation of MACHINIST suitably qualified applicants can contact 17166827 or ahmed@mtqos.com 

ALHAMMADI STAR FOR GENERAL TRADING W.L.L has a vacancy for the occupation of MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) suitably qualified applicants can contact 39699339 or JASIMALHAMMADI@GMAIL.COM 

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For has a vacancy for the occupation of MANAGER (COMMERCIAL PLANNING) suitably qualified applicants can contact 17300616 or karim.eissa@falghanim.com 

Kintetsu World Express Saudi Arabia Ltd - Foreign Branch Co. has a vacancy for the occupation of MARINE CARGO OFFICER suitably qualified applicants can contact 17305330 or noor.ahmed@kwe.com 

MAST GENERAL TRADING has a vacancy for the occupation of ACCOUNTANT suitably qualified applicants can contact 33338681 or ABBAS461SD@GMAIL.COM 

Arabian International Contracting CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of CARPENTER suitably qualified applicants can contact 39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO has a vacancy for the occupation of MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIAN suitably qualified applicants can contact 36663995 or OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

HASAN MOHAMED ABDULLA ALI has a vacancy for the occupation of WORKER suitably qualified applicants can contact 17214045 or ILKNUR1968@HOTMAIL.COM 

CINECO JUFFAIR B.S.C. has a vacancy for the occupation of WORKER suitably qualified applicants can contact 39444962 or KARIMA@CINECO.NET 

OLIVE HOTEL has a vacancy for the occupation of WAITER (GENERAL) suitably qualified applicants can contact 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Silver Eye Cleaning has a vacancy for the occupation of DRIVER suitably qualified applicants can contact 33776161 or FATIMA.HUJAIRI@GMAIL.COM 

MINSK CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY has a vacancy for the occupation of LABOURER suitably qualified applicants can contact 36787411 or NED2110@GMAIL.COM 

MISTYCOOL TRADING W.L.L has a vacancy for the occupation of SALESMAN suitably qualified applicants can contact 33655884 or LAKME.BH@GMAIL.COM 

BUDGET SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of PACKER suitably qualified applicants can contact 17870023 or CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

Infinity Ships services has a vacancy for the occupation of ELECTRICIAN suitably qualified applicants can contact 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L has a vacancy for the occupation of MECHANICAL FITTER suitably qualified applicants can contact 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

RAYBON KINGDOM AUTO COSMETICS has a vacancy for the occupation of WORKER suitably qualified applicants can contact 36700011 or M.66661666@GMAIL.COM 

MUSTAFA QAED GARAGE FOR CAR SERVICES has a vacancy for the occupation of WORKER suitably qualified applicants can contact 36337000 or mqgarage@gmail.com 

THEJUS BUSINESS CONSULTANTS W.L.L. has a vacancy for the occupation of OFFICE HELPER suitably qualified applicants can contact 33777401 or dawn.jacob@norwellcomputers.com 

MARSEELIA BEAUTY CENTRE has a vacancy for the occupation of BARBER suitably qualified applicants can contact 39877737 or mandi20111@hotmail.com 

HOWAR SUPERIOR SHINE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36099194 or HOWARMARBLEBAHRAIN@YAHOO.COM 

CRAZY FROG CARS CARE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33663993 or a3_1202@HOTMAIL.COM 

MEGALINK TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact
 39801387 or pratap@megalinkmep.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17246616 or FSEENG@BATELCO.COM.BH 

ACCURATE INDUSTRIAL EQUIPMENT MAINTENANCE WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17550191 or ACCURATEINDUSTRIAL@GMAIL.COM 

AL KRAM CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33773844 or alkramconstruction@yahoo.com 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CABLE JOINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17701711 or lmra@kecc.me 

BLUE DIAMOND LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33998472 or abithn@gmail.com 

SUHAILA FOR BUIDING CONTRACTING CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36336233 or suhailaconstruction@gmail.com 

SUPER STAR SPORTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 39902016 or jalaskari13@gmail.com   
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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 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38034111 or ALISWAR83@GMAIL.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39252020 or sharef.works@gmail.com 

DEMISTAN WASH SAND CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 33055066 or alnabley@gmail.com 

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

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

DAR FAY WEDDING DRESSES RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 13674600 or JOYOFBRIDE@OUTLOOK.COM 

ESTATE CAPITAL PREMIER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MAINTENANCE CLERK
 suitably qualified applicants can contact
 17713716 or isa@alsharfaholdings.com 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17166827 or ahmed@mtqos.com 

GAH MEDICAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17626977 or HUSSAINOWAINATIHOLDING@BATELCO.COM.BH 

Aroma salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39965696 or ENAS_S@MOE.GOV.BH 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 33879006 or PINKSADAF91@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39464122 or ROYAL_SIMO@HOTMAIL.COM 

Wawan Protein Bahrain w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 38058058 or nayef@wawan.cc 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33374488 or M-ALGANEIMI@HOTMAIL.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 

BEST KARAK cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33000206 or ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

ROSARIO MAINTENANCE AND SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33795999 or H.ABGHANI@GMAIL.COM 

ALSAMH CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17280855 or ALSAMHCARGO@GMAIL.COM 

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

Al adil super market co wll 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact
 17295879 or HASSAN@ARABASIAN.COM 

SMART BOATING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BOAT MAINTENANCE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39323838 or AHMED@SMARTBOATINGCENTRE.COM 

ALMABROUK CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36600052 or ALMABROUK.BH@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

MIRZA AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER
 suitably qualified applicants can contact

 36664458 or NRX1@HOTMAIL.COM 

SALEH MOHAMED MOHAMED ALI ALNOAIMI ( NOOR MAEDI / 6805 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17340518 or SALEH255525@HOTMAIL.COM 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

WALAD HAROON GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 36707999 or MOHAMMEDALNASER942@GMAIL.COM 

-Al-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224466 or ABOANAS@ALHOKAIL.COM.SA 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34237725 or CH.KASHIFGORSI@GMAIL.COM 

Y ACCESS TRAINING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINING AND CAREER DEV. SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact
 17162888 or MASHUKRI10@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

ELAF TAIBA HOLIDAYS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34633301 or HAMADALI346333@GMAIL.COM 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39000116 or MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

Happy Days Cosmetics W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 STORE MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33334373 

Praxis Welding & Fabrication Co - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 13609933 or PRAXIS.GROUP@YAHOO.COM

UM FARYAL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33395223 or GTR.ZX300@GMAIL.COM 

ALTAQWH projects CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33728682 or HAMOUDAWAD251@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

AL-MANAR MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39078105 or SHIHABSHALA@GMAIL.COM 

EPIX CINEMAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17712303 or CORP@DADABAI.COM 

Jin Jing Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33300877 or 12837927@QQ.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

K.P MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

S R A contracting CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICER(EXECUTIVE)
 suitably qualified applicants can contact

 39918782 or MJ.GROUP.BH@GMAIL.COM 

THE TEA HOUSE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17295879 or ABU.NADA.1986@ICLOUD.COM 

SOUND REVOLUTION ELCTRONICE. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37396726 or ALYAA.R.YUSUF@GMAIL.COM 

HAFSA TELECOM 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36008131 or AHMEDJAFFARADAM@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39411673 or FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
 HOST(CONFERENCES/MEETINGS)

 suitably qualified applicants can contact
 66316666 or mohammed@panoramabh.com 

2025 COMPUTERS & INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33294331 or ALIWANIH@GMAIL.COM 

AREA FOR FURNITURE RAPAIR 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39665776 or ALTHURAIYA-143@HOTMAIL.COM 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 35070603 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

GALAXY EVENTS MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 65008825 or VINCENTLUMCHEESING@GMAIL.COM 

SALON ALSAYED ALSHAEBI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36388878 or SALAMA98559@OUTLOOK.COM 

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

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

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

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

FISH BASKET RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CHIEF OF COOK(CHEF)
 suitably qualified applicants can contact

 33533322 or YASSER.ALRAYES@KUSALINGROUP.COM 

Gulfcoast International Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN (INSTRUMENT)
 suitably qualified applicants can contact

 17246733 or FINANCE@GULFCOASTINT.COM 

Green House Line Agricultural services 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39775995 or INFO@GHLINE.NET 

EduCom Management Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PUBLIC RELATIONS CLERK
 suitably qualified applicants can contact
 36655456 or hr@suhainvestments.com 

UM SAEEDA GOODS CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34522750 or SAID.MAHMOOD.KHAN@GMAIL.COM 

CRYSTAL METAL COATING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17784818 or TRADING@CRYSTALBAHRAIN.COM 

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 

AlDereiah Corner Furniture Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33639941 or ALSQAFMSHTAQ@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 

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 

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

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

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 

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

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact
 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17877880 or rmk@RMKGROUP.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

J Black car for auto services 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 66963687 or SERVICESJWHITE@GMAIL.COM 

Ilahui general trading w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17478626 or AL-161@HOTMAIL.COM 

TOUCHES STONE CLEANING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33131142 or foj_rehman@yahoo.com 

SEAPEAK BAHRAIN OPERATIONS L.L.C. - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 38838791 or JALAL.MEMARI@TEEKAY.COM 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY EQUIPMENT OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17210147 or ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Zaidies Studio W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33789177 or ZAIDIESBAHRAIN@GMAIL.COM 

WHITE POINT TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 38781614 or INFO@YOURVISION.US 

AMEERI SERVICES COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17456111 or HRAMEERI@AMEERI.GOV.BH 

AMEERI SERVICES COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17456111 or HRAMEERI@AMEERI.GOV.BH 

NaviParking MENA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(ELECTRIC & ELECTRONI ENGINEERING)
 suitably qualified applicants can contact

 33732285 or MAREK@NAVIPARKING.COM 

Do Pic Market W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 37375004 or PADUPPILMUNEER@GMAIL.COM 

NICE TOUCH IRONING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39440363 or INFO@KULSHA.COM 

KAWASHOW TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39006622 or 191410105@QQ.COM 

ORHAN TRADING FOODSTUFF AND SWEET WATER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33523132 or FASHAFEEZ.AH@GMAIL.COM 

MEDIA CRAFT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 TECHNICAL PROJECT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact
 33437323 or INFO@ORANGEMEDIA.ME 

ROASTERDAM SPECIALTY COFFEE ROASTERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 39914039 or AHMED@RAFANDFOLK.COM 

CLOUD ELECTROMECHANICAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 35399522 or INFOCLOUDEMS@GMAIL.COM 

ALI SABAH GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33004822 or GGLADS1981@GMAIL.COM 

KARAK KHAN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39622188 or MUBARAKALDOSERI226@GMAIL.COM 

FIVE HAND BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111343 or ADHIMALGHALI1968@GMAIL.COM 

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

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

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17830330 or HANGAMH@HOTMAI.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17830330 or HANGAMH@HOTMAI.COM 

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

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

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17232500 or HR@ALKOBRAGROUP.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 REINFORCED IRON WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33445560 or aamirbh@gmail.com 

AL NIDHAMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33937884 or alnidhami@gmail.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39617744 or alyaqeenbh@gmail.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 77371757 or RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Intelligent  Friends Constructions Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36103555 or MSAIF7479@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36823440 or SHAHIDRASOOL1250@GMAIL.COM 

SAUDI BAHRAINI COMPANY FOR  CONSTRUCTIONS AND METAL WORKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact
 37747377 or SBCCM.5161@GMAIL.COM 

ALETQAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33805508 or E-ALNOKATHA@HOTMAIL.COM 

ZOOM LIONE CONTRACTING & BUSINESS SUPPORT SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33932067 or hamadjafenbh@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36103555 or BAHADUR83122@GMAIL.COM 

GRT CONSLUTANCY & REAL ESTATE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37256861 or GOODMANSGROUP01@GMAIL.COM 

IMPECT DECOR AND INTERIORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33937611 or ROSECOLLECTION.BH@GMAIL.COM 

IMPECT FOR MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33937611 or ROSECOLLECTION.BH@GMAIL.COM 

GRAND LAND REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 38856057 or OXFORDBAH@GMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

MANAHEL  DOAN FOR HONEY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33302711 or LY8243127@GMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39983089 or SOHELAMER45@GMAIL.COM 

NEXON COMPUTER SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact
 39794951 or NEXONBAH@GMAIL.COM 

IMRAAT FACILITIES SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34065382 or MUHD.ZAINULLAH@GMAIL.COM 

SAHAR BUILDING DECOR AND COMPLETION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or SARAMUNEERBH@GMAIL.COM 

UNITED WAY TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34484407 or SHAZIAASGARALI.BH@GMAIL.COM 

GREEK CONSULTANCY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 35642975 or SHANI.JIGAR1987@GMAIL.COM 
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أسامة الماجد

بعد غياب طويل دام ألكثر من 
تسع سنوات ستعود جومانا 

مراد إلى شاشات السينما بعد 
توقيعها عقدًا للمشاركة في 
فيلم “ع الزيرو” من بطولة 

النجم محمد رمضان.
وستقّدم جومانا 
مراد الدور الذي 

كانت مرّشحة 
له النجمة إلهام 

شاهين لكنها 
اعتذرت 

عنه بسبب 
ارتباطها 

بأعمال فنية 
أخرى.

تكريــم خــاص لإليرانــي جعفــر بناهي المســجون فــي بلــده بجائزة مــن لجنــة التحكيم

في مهرجان البندقية... فوز سوري واألسد الذهبي من نصيب فيلم تسجيلي
فــازت المخرجة الســورية “ســؤدد كعــدان” بجائزة الجمهور في مســابقة 
“آفاق آخرى” في مهرجان البندقية السينمائي عن فيلمها ”زوح“ ويحكي 
قصــة األُســر التــي تعيــش في حي هرب منــه أغلب ســكانه نتيجة الدمار 
وفي خضم ذلك يرفض رب أسرة أن يترك بيته.  وفاز الفيلم التسجيلي 
)أول ذا بيوتــي أند بلودشــيد( “كل الجمال وإراقــة الدماء” عن المصورة 
األميركيــة نــان جولدن وصراعها مع أســرة ســاكلر الثرية بجائزة األســد 

الذهبي الرئيسية في مهرجان البندقية السينمائي، 

ويمزج الفيلم الذي أخرجته الصحافية 
القصة  بــويــتــراس  لـــورا  االستقصائية 
بالحملة  جــولــدن  حياة  عــن  المشهودة 
الــتــي شــنــتــهــا لــتــحــمــيــل أســــرة ســاكــلــر 
وشركة األدوية التي تملكها المسؤولية 
األميركية.  األفيونية  المواد  أزمــة  عن 
ــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخ  وهـــذه هــي ال
 79 منذ  الممتد  السينمائي  المهرجان 
عامًا التي تذهب فيها جائزته الرئيسية 
المهرجان  ويعتبر  تسجيلي.  فيلم  إلى 
ــب مــنــصــة انـــطـــاق ألعــمــال  ــغــال فـــي ال

الطامحين للفوز بجوائز األوسكار.
وفازت بجائزة أحسن ممثلة األسترالية 
فيلم  فــي  دورهـــا  عــن  بانشيت  كيت 
“تار” في حين فاز بجائزة أحسن ممثل 
في  دوره  عن  فاريل  كولين  األيرلندي 
بانشي  )ذا  المأساوية  الكوميديا  فيلم 

أوف إينيشيرين(.
وذهــبــت جــائــزة الــمــركــز الــثــانــي، وهي 
)األســد  الكبرى  التحكيم  لجنة  جــائــزة 
الفضي(، إلى الدراما الفرنسية المعقدة 

“سانت أومير” للمخرجة أليس ديوب 
لها  ســيــنــمــائــي  عــمــل  أول  وهـــو 

ــن األفــــام  ــعــد ســلــســلــة مـ ب
التسجيلية.

)أول  فــيــلــم  وتـــفـــوق 
أنــــد  بــــيــــوتــــي  ذا 

على  بــلــودشــيــد( 
ســـلـــســـلـــة مــن 

األفـــــــــــــــــــام 
الــمــنــافــســة 
الـــــــــــتـــــــــــي 
ــيــــت  ــظــ حــ
بـــاهـــتـــمـــام 

البث  لعماق  رباعية  بينها  ومــن  كبير 
درامـــا  وأفـــــام  نتفليكس  األمــيــركــي 

أوروبية.
الكثير  حول  التسجيلي  الفيلم  ويــدور 
ــوذة مــن  ــأخــ ــ ــم ــ ــدن ال ــ ــول ــن صـــــور جــ مــ
وعنوانه  بها  الــخــاص  الشرائح  عــرض 
يوثق  والذي  الجنسية”  التبعية  “أغنية 
في  نــيــويــورك  فــي  الفرعية  الــثــقــافــات 
الفترة من العام 1979 إلى العام 1986.
لكن جولدن تقول إن مسيرتها المهنية 
عندما   2014 العام  في  تقريبًا  انتهت 
المسكن  أوكسيكونتين  عقار  أدمــنــت 
لآلالم الذي تنتجه شركة بورديو فارما 
تناولته  والــذي  ساكلر  لعائلة  المملوكة 

بعد عملية جراحية.
هونت  فارما  بورديو  بــأن  زعــم  وهناك 
من شأن مخاطر إدمان أوكسيكونتين 
صحية  أزمـــة  اشتعال  فــي  ســاعــد  مما 
تسببت في وفاة أكثر من نصف مليون 
ــمــواد  ــدة مـــن ال ــ شــخــص بــجــرعــات زائـ
األفيونية على مدى 
عقدين. وطلبت 
ــة  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
إشـــــــــهـــــــــار 
ــا  ــ ــه ــاســ إفــ
ــعــام  فـــي ال

.2019
ونـــــــــــفـــــــــــت 
ساكلر  أســرة 
أي  ارتـــكـــاب 
لكنها  خــطــأ 
قـــالـــت في 
مـــارس 
إنـــهـــا 

“تأسف بصدق” ألن أوكسيكونتين صار 
“بشكل غير متوقع جزءًا من أزمة مواد 

أفيونية”.
وخـــاضـــت جـــولـــدن مــعــركــة اســتــمــرت 
عن  تتوقف  المتاحف  لجعل  ســنــوات 
قبول أموال من األسرة قائلة إنها يجب 
أال ُيسمح لها بأن تشتري االحترام عبر 

“التبرعات المسمومة”.
ــتـــراس وهــي  ــمــخــرجــة بـــويـ وقـــالـــت ال
“عرفت  الذهبي  األســد  جــائــزة  تتسلم 

في حياتي الكثير من األشخاص الذين 
لم  لكني  والشجاعة  بالجرأة  يتسمون 
ــدًا مثل نـــان، اإلنــســانــة التي  أقــابــل أحـ
ــرار مــواجــهــة  اســتــطــاعــت أن تــتــخــذ قــ

أسرة ساكلر صاحبة المليارات”.
واخــتــتــم حــفــل الــخــتــام مــن مــاراثــون 
ــى الــســجــادة  ــذب إلـ األفــــام والــــذي جـ
الـــحـــمـــراء فـــي الــبــنــدقــيــة كــوكــبــة من 
شاالمي،  تيموتي  بينهم:  مــن  النجوم 
آنــا دي أرمـــاس، ســايــدي سينك، هــاري 

وكريستوف  كــروز،  بينيلوبي  ستايلز، 
والتز.

الممنوحة  األخـــرى  الجوائز  بين  ومــن 
جائزة خاصة من لجنة التحكيم لفيلم 
اإليراني  للمخرج  أعباء”  “ال  بيرز(  )نــو 
ــذي يــقــضــي عــقــوبــة  ــ ــنــاهــي الـ جــعــفــر ب
السجن ست سنوات في باده، وحصد 
الــمــخــرج الــغــائــب قــســرًا عــن الــحــدث، 
ــجــمــهــور في  ــن ال ــاً مـ ــويـ تــصــفــيــقــًا طـ
البندقية، بعد اإلعان عن جائزته، وكان 

ــًا(  ــامـ عـ  62( بــنــاهــي 
مسيرته  ــدأ  ــ ب الــــذي 

كيارستمي،  لعباس  كمساعد  المهنية 
فاز بجائزة األسد الذهبي في البندقية 
العام 2000 عن فيلم “الدائرة”، وجائزة 
السيناريو في مهرجان كان السينمائي 
وجوه”،  “ثاثة  فيلم  عن   2018 بالعام 
بعد ثاث سنوات من نيله جائزة الدب 
“تاكسي  فيلمه  عن  برلين  في  الذهبي 

طهران”. 
ــائـــزة أفــضــل مــخــرج إلــى  ــبـــت جـ وذهـ
فيلمه  عن  جوادانيينو  لوكا  اإليطالي 
)بــونــز انــد أول( “الــعــظــام وكــل شــيء” 
طرفيها  أحــد  حب  قصة  يحكي  الــذي 
من آكلي لحوم البشر، وحصلت نجمته 
الشابة تيلور راسل على جائزة أفضل 
مارتن  ونــال  ناشئين.  ممثلة  أو  ممثل 
أفــضــل سيناريو عن  جــائــزة  مــاكــدونــا 
فيلم )ذا بانشي أوف إينيشيرين( الذي 

أخرجه أيضًا.
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السطح عند  تقف  ال  واقعية  سيف...  أبو  صالح  المخرج 
للمخرج المصري الكبير الراحل صاح 
كثيرًا  اجتهد  إبــداعــي  هــم  سيف  أبــو 
هــمــوم  فــنــه،  خـــال  مـــن  عــنــه  للتعبير 
فكرية واجتماعية ووطنية وإنسانية، 

فذات يوم قال عن نفسه:
“ أعتقد مجموع أفامي سواء المأخوذ 
أو  روايــات ألدبــاء معروفين  منها عن 
تــحــارب  للسينما  خصيصًا  المكتوبة 
عشرون  منها  فيلمًا،   41 حوالي  الفقر، 

مــأخــوذة عــن أعــمــال أدبية 
ــفــــوظ،  ــحــ لـــنـــجـــيـــب مــ

ويوسف  والسباعي، 
مكتوبة  او  إدريــس، 
خصيصًا عن أحداث 

خاصة، أو شخصيات 
في  كبيرًا  دورًا  لعبت 

الفقر  هـــذا  تــاريــخــنــا... 
ــره  ــبـ ــتـ مـــــازلـــــت أعـ

أهـــــــــــــم أعـــــظـــــم 
والـــذي  مشاكلنا 
ــا  ــنـ ــعـ ــطـ ــتـ لـــــــو اسـ

مواجهته لتحولت 

حياتها إلى األفضل”.
ــوع الـــمـــاضـــي  ــ ــبـ ــ ــقـــد خـــصـــصـــت األسـ لـ
لمشاهدة عدد من أفام المخرج صاح 
أبو سيف، منها “السقا مات”، “المواطن 
الماطيلي”،”البداية”  “حمام  مصري”، 
فيها  برع  أفــام  وكلها   ،”30 “القاهرة   ،
تحقيق  فــي  كبير  حــد  إلــى  أبــو سيف 
وزيادة  المصري،  للفيلم  واقعي  تصور 
هذا االتجاه وتأصيل الفكر السينمائي، 
تتوقف  ال  أعماله  في  والواقعية 
عند حدود السطح بل تتحول 
ينقل  اجتماعي  تصور  إلــى 
البسطاء  جــمــاهــيــر  حــيــاة 
ــة  ــ ــي األزقـ ــيـــن فــ ــكـــادحـ الـ

والحواري والقرى. 
ــو سيف  أبـ إن صـــاح 
بـــإنـــتـــاجـــه الــفــنــي 
الــزاخــر قــد حقق 
للسينما  الــكــثــيــر 
المصرية والعربية، 
أسلوبه  صــار  حتى 
اإلخـــــــراج سمة  ــي  فـ

بارزة ومعلمًا أساسيًا من معالمها تضعه 
السينما  تاريخ  الصدارة في  في مكان 

المصرية والعربية. 
عن  والمأخوذ   ”30 “القاهرة  فيلم  في 
نــجــيــب مــحــفــوظ ومـــن بطولة  قــصــة 
وحمدي  مظهر  وأحمد  حسني،  سعاد 
أحمد وغيرهم، والذي نال عنه الجائزة 
من  والسيناريو  اإلخـــراج  فــي  األولـــى 
خصائص  أبـــرز  قــد  العربية،  الجامعة 
أسلوبه فــي صــورة رائــعــة، ســواء في 
الرؤية الفنية أو االجتماعية وهو يعد 
مــمــتــازًا وقــف على قمة اإلنــتــاج  عــمــاً 

العام  أي  الفترة  تلك  فــي  السينمائي 
 .1966

طبيعة   ”30 ــقــاهــرة  “ال فيلم  يميز  مــا 
اإليقاع العام الذي يسيطر على أجزائه 
المختلفة، إيقاع سريع، متدفق الهث، 
والــصــراع الــخــارجــي الـــذي نــجــده بين 
من  مقاماتهم،  اخــتــاف  على  الــنــاس 
علي  والــشــاب  إحــســان،  الفقيرة  البنت 
طــه صــاحــب الــتــوجــهــات االشــتــراكــيــة، 
ــم الـــصـــراع  ــبـــدالـــدايـــم، ثـ وصـــديـــقـــه عـ
الداخلي بين الناس أنفسهم، إنما يشتد 

ويـــقـــوى مع 
كل حركة نامية من الخط الدرامي. إن 
كل شيء في هذا الفيلم يترك انطباعًا 
أمــواج  هناك  وتــوتــره،  بتقلصه  عميقًا 
يتدافعون  ونـــاس  وتــتــكــســر،  تــتــاطــم 
للوصول والتسلق والخيانة والمؤامرة.

أما في فيلم “السقا مات” والمأخوذ عن 
قصة يوسف السباعي، سيناريو وحوار 
شــوقــي،  فــريــد  وتمثيل  ــد  زايـ محسن 
شويكار،  رزق،  أمينة  العايلي،  عــزت 
ناهد جبر، والذي يعد من أهم وأقوى 

أبو سيف على اإلطاق،  أفام 
فيدخل المشاهد منذ أول عشر 
دقـــائـــق فـــي جـــو غــائــم حــزيــن 
مــشــحــون بـــإحـــســـاس غــريــب، 
بين  يتدحرج  “السقا”  فالبطل 
مفاهيم فلسفية تتعلق بالموت 
والحياة، وهذا االرتباط يعكس 
التي  المسحوقة  الطبقة  أزمــة 
ــل لقمة  تــقــاتــل يــومــيــًا مــن أجـ
العيش وســط ظــروف ال تــرحــم. وهنا 
ــو ســيــف عــن مــوضــوع الفيلم  عــبــر أبـ
اإليقاع  من خال  فذة  بلغة سينمائية 
الــتــراجــيــدي الــمــذهــل وبــشــكــل مشوق 

وممتع.
مـــع أفـــــام صــــاح أبــــو ســيــف حــتــمــًا 
فهو  غامضة،  عجيبة  بنشوة  ستشعر 
مخرج عماق مجنون يفتش عن عقله 

الضائع تحت تربة اإلبداع.

معَلماً أساسياً من معالم السينما العربية
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عواصم ـ وكاالت

رحبـــت األمم المتحـــدة ودول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بمشـــروع الدســـتور 
االنتقالـــي الجديـــد الذي فرغـــت نقابة المحامين الســـودانيين من صياغتـــه والمكون من 
76 بنـــدا. ووصفـــت مشـــروع الدســـتور الجديـــد بالخطوة الجـــادة والمشـــجعة، من أجل 
تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية 
واالنتخابـــات. ورأت أن المبادئ األساســـية التي تم تحديدها ســـتكون حاســـمة لتحقيق 
نظام موثوق وفعال للحكم االنتقالي بقيادة مدنية، وسيفتح المجال الستئناف التعاون 
والدعـــم الدولي. ونصت مســـودة الدســـتور على مدنيـــة الدولة واقترحت مجلســـا أعلى 
للقوات المســـلحة ومجلســـا للدفاع واألمن برئاســـة مدنية بجانب مجلس ســـيادة مدني 
ومجلـــس وزراء مـــن كفاءات وطنية مســـتقلة، كمـــا اقترحت دمج قوات الدعم الســـريع 
وقوات الحركات المســـلحة في الجيش الســـوداني مع حظر األخير من ممارسة األنشطة 

االستثمارية والتجارية.
ورحب نائب رئيس مجلس الســـيادة الســـوداني محمد حمدان دقلو بمشـــروع الدســـتور 
االنتقالـــي، داعيـــا جميع األطراف إلى االنخراط وبشـــكل عاجل في حوار شـــامل، يفضي 

إلى اتفاق الستكمال الفترة االنتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البالد.

السودان.. ترحيب واسع بمقترح الدستور االنتقالي

تل أبيب ـ وكاالت

العـــام  األمـــن  جهـــاز  رئيـــس  كشـــف 
اإلســـرائيلي “الشـــاباك” عـــن ارتفـــاع 
بنســـبة 30 % بعمليـــات إطـــالق النار 
العـــام  مقابـــل  الغربيـــة  الضفـــة  فـــي 
الماضـــي، محـــذرا مـــن أن الصراعات 
“تشـــجع  إســـرائيل  فـــي  الداخليـــة 

اإلرهاب”.
خـــالل  بـــار  رونـــن  وقـــال 

لمعهـــد  أمنـــي  مؤتمـــر 
ضـــد  “السياســـات 
اإلرهـــاب” فـــي جامعة 

رايخمان في هرتســـليا: 
“لقد واجهنا أكثر من 130 

عمليـــة إطالق نار فـــي الضفة 
الغربيـــة، مقارنـــة بــــ 98 خـــالل عـــام 

2021، و19 في 2020”.
وأضاف: “أحبطنـــا 312 عملية كبيرة 
)طعن، إطالق نـــار، تفجير انتحاري(، 
ونفذنا أكثر من 2000 عملية اعتقال 

عمليـــات  النســـب  بعشـــرات  ورفعنـــا 
اعتقال تجار األسلحة”. 

وأشـــار رئيس جهاز “الشاباك” إلى أن 
“العنف في الضفة الغربية يتزايد، لقد 
دخلنـــا إلى نوع من الدائـــرة المغلقة، 
على ضوء تعدد محاور االعتداءات 
وغيـــاب االهتمـــام المناســـب مـــن 
قبل األجهـــزة األمنية، ويضطر 
رجالنا إلى تنفيـــذ اعتقاالت 
ويتعرضـــون  ليلـــة،  كل 
الثمـــن  النـــار..  إلطـــالق 
المســـاس  أيضـــا  هـــو 
الفلســـطينيين  بالمواطنيـــن 

ومكانة األجهزة األمنية”. 
وحـــذر بار مـــن أن “االنقســـام العميق 
المجتمـــع  داخـــل  بالتطـــور  اآلخـــذ 
“األكثـــر  التحـــدي  هـــو  اإلســـرائيلي” 
تعقيدا” الذي تواجهه إســـرائيل، وأن 

الصراع الداخلي “يعزز اإلرهاب”.

الشاباك: الهجمات في الضفة الغربية ارتفعت 30 %
واشنطن ـ وكاالت

مستمرة  التحقيقات  تـــزال  ال  فيما 
عثر  التي  السرية  الوثائق  أزمــة  في 
األميركي  الرئيس  منزل  في  عليها 
ــرامـــب، اعــتــبــرت  ــد تـ ــالـ ــســابــق دونـ ال
وزيرة الخارجية والمرشحة السابقة 
ــيـــة هـــيـــالري  ــرئـــاسـ لـــالنـــتـــخـــابـــات الـ

العدل  أن على وزارة  كلينتون، 
ــأي  ــب كـ ــ ــرامـ ــ مـــحـــاكـــمـــة تـ

مواطن عادي.
وأضـــــافـــــت مــوضــحــة 
فــي مــقــابــلــة مــع شبكة 

األمــيــركــيــة،  أن  أن  ســي 
كانت  إذا  أنه  أمس،  مساء 

أن  إلى  كافية تشير  أدلة  هناك 
مخالفات،  ارتــكــب  السابق  الرئيس 
فيجب على وزارة العدل أن تعامله 

كما تفعل مع أي شخص آخر.
التي  العواقب  عــن  سؤالها  عند  أمــا 
العدل  وزارة  قــرار  يحملها  أن  يمكن 

ــامـــات مــحــتــمــلــة إلــى  ــهـ بــتــوجــيــه اتـ
التي  كلينتون  أقــرت  سابق،  رئيس 
لــطــالــمــا انــتــقــدت خــصــمــهــا الــســابــق، 
ــمــوضــوع صــعــب ومــعــقــد. إال  ــأن ال بـ
القانون  حكم  أن  على  شــددت  أنها 
ــــاس، أمــــر أســاســي  ــن ــ ــة ال ومــحــاســب

للواليات المتحدة.
أغسطس  منذ  أنــه  إلــى  يشار 
الملفات  وقضية  الماضي 
ــي تــنــظــر  ــتــ ــ ــــســــريــــة ال ال
أيلين  الــقــاضــيــة  فــيــهــا 
كانون المعينة من قبل 
تتفاعل   ،2020 فــي  تــرامــب 

في البالد.
التحقيقات  مــكــتــب  عــنــاصــر  وعــثــر 
الفيدرالي )إف بي آي( عند تفتيشهم 
فــلــوريــدا في  منتجع مــاراالغــو فــي 
الــثــامــن مــن أغــســطــس عــلــى وثــائــق 

سرية.

كلينتون: على القضاء األميركي محاكمة ترامب
موسكو ـ وكاالت

أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
تعاملـــت  روســـيا  أن  االثنيـــن،  أمـــس 
بنجـــاح مـــع الضغـــوط الغربية، مشـــيرا 
إلـــى أن تكتيـــك الحـــرب االقتصاديـــة 
الخاطفة لـــم ينجح، وأن بالده اتخذت 
تدابير عاجلة ونفذتها بصورة سريعة.

اجتمـــاع  خـــالل  بوتيـــن  وقـــال 
االقتصاديـــة  المســـائل  حـــول 

الحـــرب  “تكتيـــكات 
االقتصاديـــة،  الخاطفـــة 
كانـــوا  الـــذي  والهجـــوم 

يعتمـــدون عليـــه لـــم ينجح 
وهـــذا واضح بالفعـــل للجميع، 

ولهم أيًضا”.
وأضاف بوتين “لقد نفذنا تدابير وقائية 
وفعالـــة علـــى وجـــه الســـرعة وأطلقنـــا 
آليـــات لدعـــم الصناعات والمؤسســـات 
األساســـية، وكذلك الشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم”.

وتابـــع بوتيـــن “التضخـــم فـــي روســـيا 
انخفـــض إلـــى 14.1 % في أوائل شـــهر 
ســـبتمبر، بعـــد وصولـــه إلى الـــذروة في 
شهر أبريل، مشيرا إلى أن هناك أسباب 
لتوقـــع تواصل االنخفاض حتى نســـبة 
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يذكـــر أن الـــدول الغربية فرضت 
العديـــد من العقوبات ردا على 
العمليـــة الروســـية الخاصة 
في أوكرانيا. وأعلن عدد 
من الشركات انسحابها 
الروســـية  الســـوق  مـــن 
وإغـــالق منشـــآت اإلنتـــاج في 
الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــار  البـــالد. 
أن  إلـــى  الفـــروف  ســـيرغي  الروســـي 
الشركات الغربية التي ترفض العمل مع 
روســـيا فعلت ذلك تحـــت ضغط هائل، 
لكـــن روســـيا ســـتحل جميـــع المشـــاكل 

االقتصادية التي يخلقها الغرب لها.

بوتين: روسيا تعاملت بنجاح مع الضغط الغربي

السعودية.. ضبط تنظيم 
عصابي ومصادرة 4 مليارات

أكد مصدر في النيابة العامة السعودية، 
ــــس االثـــنـــيـــن، تـــوقـــيـــف مــــواطــــن و5  أمـ
وافدين من جنسيات عربية، إلى جانب 
التجارية  والعقارات  األمـــوال  مــصــادرة 
في  ضلوعهم  اكتشاف  إثــر  لهم،  التابعة 

قضية غسل أموال.
عن  السعودية  “اإلخبارية”  قناة  ونقلت 
مصدر في النيابة العامة السعودية قوله 
إن الــمــواطــن الــســعــودي والــوافــديــن من 
تنظيم  إلى  “ينتمون  العربية  الجنسيات 

عصابي”.

تأكيد ألماني إسرائيلي على عدم أحقية إيران بحيازة سالح نووي

الموساد: إن مست إيران إسرائيليين فسنرد داخل أراضيها
كشـــف رئيس الموســـاد اإلســـرائيلي، 
ديفيـــد بارنيـــا، أمس اإلثنيـــن، أنه في 
حال تم التوقيع على االتفاق النووي 
مـــع إيرانـــج، فـــإن ذلـــك لـــن يمنحهـــا 

حصانة في وجه عمليات الموساد.
وأضـــاف فـــي أول خطاب عـــام يلقيه 
منذ توليه منصبه في يونيو الماضي، 
أن الموساد أحبط عشرات المحاوالت 
إســـرائيليين  الســـتهداف  اإليرانيـــة 
فـــي الفتـــرة األخيـــرة، مؤكـــدًا أن الرد 
اإلســـرائيلي ســـيكون موجعًا وداخل 

إيران في حال مست إسرائيليين.
كما أشار إلى منع 3 خاليا إيرانية في 
تركيا من قتل اإلسرائيليين، وإحباط 
هجمـــات أخـــرى ضـــد رجـــال أعمـــال 
ودبلوماســـيين في قبرص وكولومبيا 

وأماكن أخرى كثيرة.
وقـــال إنـــه “حالمـــا يتـــم التوقيع على 
االتفـــاق لن يكون هناك أي قيود على 
اإلرهاب اإليراني”، مشيرًا إلى “المبالغ 
المالية الهائلة التي ســـتعطى إليران”، 
“جيروســـالم  موقـــع  نقـــل  مـــا  وفـــق 

بوست”.
وأوضـــح بارنيـــا أن التحقيقـــات التي 
فتحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فـــي مواقـــع تخصيـــب اليورانيـــوم ال 
يمكن إغالقها رغم مطالب إيران؛ ألن 
ذلـــك لن يؤدي إال إلـــى تصعيد نووي. 
وتابع قائالً “إذا جاء وكالء إيران من 

أجلنا، فإننا سنضربهم مباشرة”.
الـــوزراء  رئيـــس  يجـــري  وبالتزامـــن، 
اإلســـرائيلي، يائيـــر البيـــد، محادثات 

في برلين مع المسؤولين األلمان.
األلمانـــي  والمستشـــار  البيـــد،  وأكـــد 
أوالف تشـــولتس، أمس اإلثنين، على 
عـــدم أحقيـــة إيـــران بحيـــازة ســـالح 

نووي.
مؤتمـــر صحافـــي  فـــي  البيـــد  وقـــال 
جمعه بشـــولتس: ناقشنا معا الحاجة 

الستراتيجية جديدة لمواجهة إيران. 
إذا  ضدهـــا  التعـــاون  ضـــرورة  وأكـــد 

أصبحت دولة نووية.
وأكمل قائال: “الرجوع لالتفاق النووي 
خطـــأ،  ســـيكون  الحاليـــة  بصيغتـــه 
فاالتفـــاق المطـــروح حاليـــا ال يمنعهـــا 
مـــن النـــووي، وحـــان الوقـــت لتجاوز 

المفاوضات الفاشلة مع إيران”.
من جانبه، قال المستشار األلماني إنه 
ال يحق إليران الحصول على أســـلحة 
مبـــررات  لديهـــا  توجـــد  وال  نوويـــة، 
لرفض مقترحات االتحـــاد األوروبي، 
مســـتبعدا التوصـــل التفـــاق معها في 

الوقت القريب.

لم تتعاون

فـــي كلمـــة أمـــام مجلـــس محافظـــي 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية، أكد 
مديـــر عـــام الوكالة رافاييل غروســـي 

أن إيران لم تتعاون معه.
لـــم  اإليرانيـــة  الســـلطات  إن  وقـــال 
تتعاون مع تحقيقات الوكالة الدولية، 
آثـــار  حـــول  بمعلومـــات  لتزويدهـــا 

اليورانيوم التي عثر عليها المفتشون 
الدوليون في 3 مواقع غير معلن عنها 

قبل سنوات.
كمـــا اضـــاف أن الوكالـــة ال يمكنهـــا أن 
بـــأن  المعلومـــات  تلـــك  بـــدون  تؤكـــد 
برنامج طهران النووي سلمي محض.

رسالتان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
أمـــس  الكنعانـــي،  ناصـــر  اإليرانيـــة، 
اإلثنين، إن طهران مستعدة لمواصلة 
التعـــاون مـــع الوكالة الدوليـــة للطاقة 

الذرية.
ودعـــا الكنعانـــي فـــي مؤتمـــر صحفي 
عقده في طهـــران الوكالة الذرية إلى 
مـــا قال إنـــه “عـــدم اإلذعـــان لضغوط 
طهـــران  أنشـــطة  بشـــأن  إســـرائيل” 

النووية، وفق “رويترز”.
وتأتـــي رســـالتا الخارجيـــة اإليرانيـــة 
محافظـــي  مجلـــس  اجتمـــاع  قبيـــل 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية الذي 
ســـيعقد في وقـــت الحـــق، وذلك بعد 
ثالثـــة أشـــهر مـــن تبنـــي قـــرار يحـــث 

إيـــران علـــى تقديم إجابـــات موثوقة 
آثـــار  فـــي  الوكالـــة  تحقيقـــات  فـــي 
اليورانيـــوم التي ُعثر عليها في ثالثة 

مواقع في إيران.
ويأتـــي االجتمـــاع بعد تقريـــر للوكالة 
أن  أكـــد  الماضـــي،  األربعـــاء  صـــدر 
اليورانيـــوم  مـــن  طهـــران  مخـــزون 
المخصـــب، زاد إلـــى المســـتوى الـــذي 
يكفـــي، فـــي حالـــة زيـــادة تخصيبـــه، 

لصنع قنبلة نووية.
وأبلغـــت الوكالة الـــدول األعضاء في 
تقريرها الفصلي الســـري، بأنها تعتقد 
أن إيـــران لديهـــا ما يقـــدر بنحو 55.6 
كيلوغـــرام من اليورانيـــوم المخصب 
 60 تبلـــغ  انشـــطارية  نقـــاء  لدرجـــة 
بالمئـــة تقريبـــا، بزيادة تقـــدر ب 12.5 
كيلوغرام مقارنة بشهر مايو الماضي.

والتخصيـــب لدرجـــة نقـــاء تبلـــغ 60 
بالمئـــة يمثـــل خطـــوة تقنيـــة ال تبعـــد 
عـــن  أخـــرى  واحـــدة  خطـــوة  ســـوى 
التســـليحي  التخصيـــب  مســـتويات 

التي تبلغ 90 بالمئة.

عواصم ـ وكاالت

البيد وشولتس خالل المؤتمر الصحافي

لندن ـ وكاالت

تلقـــى الملك تشـــارلز الثالث أمس اإلثنين 
بمجلســـيه  البرلمـــان  أعضـــاء  تعـــازي 
برفقـــة زوجتـــه كاميال. وألقـــى ألول مرة 
أمـــام أعضـــاء مجلـــس العمـــوم ومجلس 
اللـــوردات كلمـــة مقتضبـــة، إذ أعـــرب عن 
يذكـــره  الـــذي  التاريـــخ”  “بثقـــل  شـــعوره 
بالتقاليـــد البرلمانية الحيوية التي يكرس 

أعضاء كال المجلسين أنفسهم لها.
باتبـــاع مســـيرة  الثالـــث  وتعهـــد تشـــارلز 
الملكـــة الراحلـــة، بالمحافظة علـــى تقاليد 
بريطانيا. وشدد على أهمية الديمقراطية 
للبرلمـــان  عريقـــًا  تقليـــدًا  تشـــكل  التـــي 
البريطانـــي. كمـــا لفـــت إلـــى أن اجتمـــاع 
اليوم يأتي إحياء لذكرى الملكة اليزابيث 
صغرهـــا  منـــذ  حرصـــت  التـــي  الثانيـــة، 
علـــى خدمـــة الشـــعب واألمـــة، والحفـــاظ 
الثمينـــة  الديمقراطيـــة  المبـــادئ  علـــى 
انتهـــاء  وبعـــد  الدســـتورية.   للحكومـــة 
كلمته المختصرة توجه الملك البريطاني 

ترافقـــه عقيلتـــه إلى أدنبـــره لحضور نقل 
جثمان والدتـــه الملكة إليزابيـــث الراحلة 
فـــي موكـــب مهيـــب مـــن أحـــد القصـــور 
اإلســـكتلندية إلى كاتدرائية سانت جيل، 
برفقـــة زوجتـــه وأشـــقائه  ثـــم ســـيحضر 
والعائلة الملكية صلوات ليلية بالكنيســـة 
قبـــل نقـــل الجثمان جـــوا إلى لنـــدن اليوم 
الثالثاء. وســـيتمكن اآلالف مـــن المعزين 

مـــن المـــرور أمام نعـــش الملكـــة إليزابيث 
علـــى مـــدار الســـاعة مـــن مســـاء األربعاء 

حتى وقت مبكر من يوم جنازتها.
اآلالف  مئـــات  يلقـــي  أن  المتوقـــع  ومـــن 
من األشـــخاص نظرة الـــوداع على أطول 
ملوك بريطانيا جلوســـا علـــى العرش قبل 
جنازتها الرســـمية يوم 19 سبتمبر والتي 

سيحضرها زعماء العالم.

من أسكتلندا إلى لندن.. الرحلة األخيرة لنعش الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يتعهد بالحفاظ على تقاليد بريطانيا

الملك تشارلز يخاطب النواب واللوردات

عواصم ـ وكاالت

أيـــام،  منـــذ  األوكرانيـــة،  القـــوات  تؤكـــد 
إحرازهـــا تقدمـــا ميدانيا “دؤوبا” شـــمالي 
اســـتعادت  إنهـــا  قائلـــة  البـــالد،  شـــرقي 
مســـاحات وبلدات اســـتراتيجية، وســـط 
تقاريـــر عـــن انســـحاب الجيش الروســـي 
الـــذي أطلق عمليات عســـكرية بالبالد في 
24 مـــن فبرايـــر الماضي. وتشـــير مصادر 
أوكرانية، إلى تمكن قوات البالد من إحراز 
تقدم في كافة االتجاهات، شرقا، وشماال 
وجنوبـــا، فيمـــا ال توجـــد تقارير مســـتقلة 
التـــي  الرســـمية  الروايـــة  صحـــة  تؤكـــد 
تصـــدر عن كييـــف. وفيما تنتشـــي كييف 
بهـــذه المكاســـب، أظهـــرت الصـــور جنودا 
أوكرانييـــن وهم يرفعون علم بالدهم في 
عـــدد مـــن المناطـــق التي اســـتعادوها من 
قبضـــة الـــروس، مثـــل مدينة إزيـــوم، في 
محيط خاركيف، إلى جانب بلدات أخرى 
وشكالوفســـكي،  شـــيفكا،  كينـــدرا  مثـــل 
وفيليكي كوشـــوفاخا. وأشـــعل الســـقوط 

الســـريع لبلدات مهمة في إقليم خاركيف 
شـــرق أوكرانيـــا، فـــي مـــا وصف بـ “أســـوأ 
هزيمـــة عســـكرية لروســـيا منذ انســـحاب 
قواتها من العاصمة األوكرانية كييف في 
مـــارس الماضـــي”، موجة غضب روســـية 
على مواقـــع التواصل. فخالل الســـاعات 
مـــن  عـــدد  دعـــوات  تقاطـــرت  الماضيـــة، 
“القومييـــن الـــروس” للرئيـــس فالديميـــر 

بوتين إلى إجراء تغييرات فورية لضمان 
النصر النهائي على األراضي األوكرانية.

الحربييـــن  المراســـلين  بعـــض  واتهـــم 
المواليـــن للكرمليـــن والجنـــود الســـابقين 
والحالييـــن الذيـــن لديهـــم عـــدد كبير من 
المتابعيـــن علـــى تليغـــرام وزارة الدفـــاع 
بالتهويـــن من الهزيمة، بحســـب ما أفادت 

رويترز.

زوبعة انتقادات روسية.. “هذه النكسة ال يمكن أن تمر”

أوكرانيا تنتشي بـ “مكاسب مفاجئة” و “هروب روسي”

القوات األوكرانية تقول إنها تحرز تقدما دؤوبا في الشرق
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الرياض ـ وكاالت



تختتم اليوم )الثالثاء( منافســـات 
الجولـــة األولـــى مـــن دوري ناصـــر 
القـــدم  لكـــرة  الممتـــاز  حمـــد  بـــن 
بإقامـــة مباراتيـــن، حيـــث يواجـــه 
فريـــق ســـترة نظيـــره المنامـــة في 
الســـاعة 6.30 مســـاًء على اســـتاد 
البحرين الرياضي، وفي التوقيت 
ذاتـــه، يلتقي فريـــق الحالة نظيره 
البديـــع على اســـتاد مدينة خليفة 

الرياضية.
ففـــي اللقـــاء األول، ســـيكون بطل 
بالموســـم  الثانيـــة  الدرجـــة  دوري 

الماضي فريق ســـترة أمام اختبار 
جـــاد وقوي حينمـــا يلتقي وصيف 
دوري ناصـــر بـــن حمـــد. “البحارة” 
بقيادة المـــدرب مرجان عيد يأمل 
أن يقدم العبيه المستوى المأمول 
بنتيجـــة  يخـــرج  يجعلـــه  الـــذي 
إيجابية، أما المنامة بقيادة مدربه 
يســـعى  جطـــل،  هيثـــم  الســـوري 
ألن يبـــدأ بصـــورة مثاليـــة بـــاألداء 

والنتيجة وتجنب أي تعثر.
وفي المبـــاراة األخرى، يســـتهدف 
محمـــد  المصـــري  الحالـــة  مدربـــا 

الوطنـــي  والبديـــع  عبدالســـميع 
بدايـــة  لتحقيـــق  عدنـــان،  محمـــد 
المســـتوى  حيـــث  مـــن  صحيحـــة 
فريقهمـــا  تدفـــع  التـــي  والنتيجـــة 
المقبلـــة.  المراحـــل  فـــي  معنوًيـــا 
الفريقين عمدا في الفترة الماضية 
المحليـــة  الصفقـــات  ابـــرام  إلـــى 
والخارجية لتعزيز صفوفهما فنًيا 
وتقويتـــه للمنافســـة. حيث يتوقع 
لهـــذه المبـــاراة أن تكون أكثر ندية 
وقوة في ظل تســـاوي حظوظهما 

لتحقيق نتيجة الفوز.

ختام الجولة األولى لدوري ناصر بن حمد

سترة يواجه المنامة والحالة يلتقي البديع
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مباريات اليوم الثالثاء  نتائج مباريات اإلثنين 

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

الدير

الشباب

37

36

27

21

التضامن

توبلي

النويدرات6259المحرق

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري زين لكرة السلة

دوري ناصر بن حمد لكرة القدم

المنامة

البحرين

الحالة

سماهيج

سترة

االتفاق

البديع

االتحاد

6.30 مساًء

 الساعة 5.30 مساًء

6.30 مساًء

 الساعة 7.15 مساًء

غرفة البحرين

أكـــد ســـمير عبدهللا نـــاس رئيس غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، أن الغرفة 
حريصـــة على مد جســـور التعـــاون مع 
مختلـــف الجهـــات الرياضيـــة من أجل 
مواصلة اســـتثمار الرياضـــة البحرينية 
عبـــر اســـتضافة البطـــوالت المختلفـــة، 
مملكـــة  علـــى  الضـــوء  تســـلط  التـــي 
البحرين، في ظل الجهود الكبيرة التي 
يبذلها ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
االعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية، لتنشـــيط السياحة الرياضة 
ودعـــم التوجه لتكون العاصمة المنامة 

عاصمة للرياضة.
جاء ذلك خالل استقباله بمكتبه ببيت 
التجار، رئيـــس االتحاد البحريني لرفع 
اســـحاق،  إبراهيـــم  اســـحاق  األثقـــال 
وبحضور النائب األول لرئيس الغرفة، 

خالـــد محمد نجيبـــي، والنائـــب الثاني 
عبدالجبـــار  محمـــد  الغرفـــة،  لرئيـــس 
الكوهجـــي، والقائـــم بأعمـــال الرئيـــس 
التنفيـــذي لغرفـــة البحريـــن د. عبدهللا 
بدر الســـادة، ورئيس اللجنة التنفيذية 
مـــي  األثقـــال  لرفـــع  آســـيا  لبطولـــة 
المحميـــد، وذلـــك لبحث ســـبل التعاون 
والتنســـيق ودعـــم اســـتضافة وتنظيم 
مملكـــة البحريـــن لبطولـــة آســـيا لرفـــع 
تحـــت  ســـتقام  التـــي   ،2022 األثقـــال 
رعايـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، والتـــي ســـينظمها االتحـــاد 
البحرينـــي لرفع األثقال تحت إشـــراف 
االتحـــاد اآلســـيوي لرفـــع األثقـــال فـــي 
الفتـــرة مـــن 6 حتى 16 أكتوبـــر المقبل 

بفندق كراون بالزا.
وأشـــار رئيـــس الغرفـــة إلـــى أن الغرفة 
حريصـــة علـــى دعـــم وتعزيز الشـــراكة 
جميـــع  وبيـــن  بينهـــا  المجتمعيـــة 

القطاعات، مما يسهم في تعزيز القطاع 
الرياضي في المملكة، والذي ســـيصب 
في مصلحـــة الرياضـــة البحرينية، بما 

يحقـــق أهداف وتطلعـــات الرؤية التي 
رســـمها سمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، والتي تدعم الجهود لتنشـــيط 

الســـياحة الرياضية، بمـــا يؤكد على ما 
تتمتع به المملكـــة من مقومات نجاح، 
تســـهم في إبراز وتميز كبرى األحداث 

الرياضيـــة التي تحتضنها، والتي تعزز 
مـــن مكانتهـــا علـــى خارطـــة الرياضـــة 

العالمية”.
رئيـــس  بحـــث  االجتمـــاع،  وخـــالل 
الغرفـــة مع رئيس اتحـــاد رفع األثقال، 
ســـبل التعاون والتنســـيق بيـــن الغرفة 
واالتحـــاد، من أجل اســـتضافة ناجحة 
مملكـــة  ســـجلت  أن  بعـــد  للبطولـــة، 
فـــي  متعـــددة  نجاحـــات  البحريـــن 
اســـتضافة البطـــوالت الكبـــرى طـــوال 
بالجهـــود  مشـــيًدا  الماضيـــة،  الفتـــرة 
االتحـــاد  يبذلهـــا  التـــي  المتميـــزة 
برئاســـة   األثقـــال  لرفـــع  البحرينـــي 
اســـحاق إبراهيم اســـحاق في اإلعداد 
والتحضير المثالييـــن إلقامة البطولة، 
متمنيـــا فـــي الوقت ذاتـــه كل التوفيق 
والنجـــاح لهذه الجهـــود في إظهار هذا 
الحـــدث القـــاري فـــي أبهـــى حلـــة على 

أرض المملكة.

جانب من اللقاء

أكد مد جسور التعاون مع مختلف الجهات الرياضية

ناس: تعزيز التعاون والدعم الستضافة البحرين لبطولة آسيا لرفع األثقال

الثالثاء  13 سبتمبر 2022 - 17 صفر 1444 - العدد 5082

أعلنـــت شـــركة خدمات مطـــار البحرين “بـــاس”  رعايتها للبطولة 
اآلســـيوية لرفـــع األثقـــال، التي ينظمهـــا االتحـــاد البحريني لرفع 
األثقال تحت إشراف االتحاد اآلسيوي، وذلك برعاية كريمة من 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد آل خليفـــة، حيث من المقـــرر إقامة 
البطولـــة علـــى مدار عشـــرة أيام خالل شـــهر أكتوبـــر المقبل في 

قاعة المؤتمرات بفندق كراون بالزا. 
وقـــد تم تســـليم الرعاية من قبل نبيل خالـــد كانو رئيس مجلس 
إدارة شركة خدمات مطار البحرين “باس”، إلى إسحاق إبراهيم 
إســـحاق رئيس مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني لرفـــع األثقال، 
بحضـــور محمـــد خليـــل أحمـــد الرئيس التنفيـــذي للشـــركة ومّي 

المحميد رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة.
وتعكس هذه الرعاية التزام “باس” بتفعيل مبادرات المســـؤولية 
االجتماعيـــة، عبر المســـاهمة في دعم البرامـــج والفعاليات التي 
مـــن شـــأنها النهـــوض بالحركـــة الرياضية والشـــبابية، بما يســـهم 

بدوره في تعزيز مكانة المملكة إقليمًيا ودولًيا. 
وقـــال نبيل خالـــد كانو رئيـــس مجلس إدارة شـــركة باس “نفخر 
برعايتنا للبطولة اآلسيوية لرفع األثقال، التي تعد حدًثا رياضًيا 
دولًيـــا بـــارًزا تســـتضيفه المملكـــة ألول مـــرة فـــي تاريـــخ اللعبة. 
ونتطلـــع مـــن خالل هـــذه الرعاية للمســـاهمة بدورنـــا ضمن إطار 
الشـــراكة المجتمعية في جعـــل المملكة وجهة إقليمية ورياضية 
بـــارزة لتنظيـــم البطـــوالت العالميـــة الكبـــرى، وذلـــك بمـــا يدعـــم 

توجهات المملكة لتنشـــيط السياحة الرياضية، بما يدعم تحقيق 
أهداف رؤية البحرين االقتصادية “2030”.

ومن جهته، صرح الرئيس التنفيذي لشركة باس “إنه لمن دواعي 
اعتزازنـــا أن نكـــون مـــن الداعمين للحركـــة الرياضية والشـــبابية 
فـــي مملكتنـــا الحبيبة، وذلـــك عبر المســـاهمة برعايـــة البطوالت 
البحريـــن وترتقـــي  التـــي تمثـــل  الهامـــة  الرياضيـــة  واألحـــداث 
بمكانتهـــا على الخارطـــة الرياضيـــة الدولية. تأتي هـــذه الرعاية 
تماشـــًيا مع التوجيهات التي وضعها ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة لجعل المنامة عاصمة 
للرياضة. كما تعكس فاعلية الشراكة بين مؤسسات المجتمع بما 

يضمن تحقيق التطلعات الوطنية”.

انطالًقا من توجهاتها نحو تفعيل إطار الشراكة المجتمعية

“باس” تعلن رعايتها للبطولة اآلسيوية لرفع األثقال

علي مجيد
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أعلنت “لتس بادل” التابعة لشركة إيه القابضة عن رعايتها 
لفريق النادي األهلي لكرة السلة للموسم 2023/2022.

وتمـــت مراســـم توقيـــع اتفاقيـــة الرعايـــة في مركـــز لتس 
بـــادل الواقـــع في فنـــدق الرتـــز كارلتون، بحضـــور كل من 
خالـــد الرميحـــي الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ايـــه القابضة 
ويوســـف كانو رئيس جهاز كرة الســـلة إلى جانب عدد من 

المسؤولين من كال الطرفين.
وبهـــذه المناســـبة أكـــد خالـــد الرميحـــي، أن هـــذه الرعايـــة 
تأتـــي فـــي إطـــار توجيهـــات الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد آل 
خليفـــة رئيس مجلس إدارة إيه القابضة بتعزيز مســـاهمة 
شـــركة ايه القابضة في دعم الرياضـــة البحرينية في ظل 
مـــا يحظى بـــه القطـــاع الرياضي مـــن اهتمام مـــن حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البالد المعظم حفظه هللا ورعاه ومتابعة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
وقـــال الرميحـــي: اننـــا فخـــورون بـــأن نكـــون مـــن الرعـــاة 

البارزين لفريق النادي األهلى لكرة السلة.

وتعليقـــًا على هذه المناســـبة، أشـــاد يوســـف إبراهيم كانو 
بدعم لتس بادل ورعايتها للفريق وتقدم بالشـــكر الجزيل 
لرئيـــس مجلـــس إدارة ايـــه القابضة نظير دعمـــه ورعايته 
لفريق كرة الســـلة، وعلى دعمه الدائم للمســـيرة الشـــبابية 

والرياضية في مملكة البحرين.

الرميحي: مساهمة الشركة بدعم الرياضة البحرينية

“لتس بادل” ترعى فريق األهلي للسلة

جانب من توقيع الرعاية

حقـــق فريق الشـــباب انتصـــاره الثانـــي في دوري خالـــد بن حمد 
لكـــرة اليـــد، وكان ذلك على حســـاب توبلي بنتيجـــة )21/36( في 
المباراة التي جمعتهما مساء االثنين لحساب الجولة الثانية من 

المنافسات.
وانتهى الشوط األول لصالح الماروني بفارق 10 أهداف )8/18(، 
وبذلك نال نقاط الفوز وصار رصيده )6 نقاط(، فيما توبلي تكبد 

الخسارة الثانية على التوالي وبات رصيده نقطتين. 
وفـــي المبـــاراة األولـــى، تمكن فريـــق الدير من تحقيـــق انتصاره 
األول فـــي المنافســـات بعدمـــا اصطـــاد التضامـــن وتغلـــب عليـــه 

بنتيجة )27/37(. 
وأنهـــى “البحارة” الشـــوط األول بنتيجة التقـــدم بفارق 6 أهداف 
)10/16(، وبذلـــك صار رصيده )3 نقـــاط( من مباراة واحدة، فيما 
التضامـــن منـــّي بالخســـارة الثانيـــة علـــى التوالي وبـــات رصيده 

نقطتين. 
وتستكمل اليوم )الثالثاء( المنافسات بإقامة مباراتين، البحرين 
واالتفاق في الســـاعة 5.30 مساًء وتليها سماهيج واالتحاد عند 
الساعة 7.15. حيث يسعى البحرين واالتحاد )نقطة لكل منهما( 

لتعويـــض خســـارتهما بالجولة الســـابقة أمـــام النجمـــة واالتفاق، 
فيما ســـماهيج واالتفـــاق )3 نقاط( لكل منهما، يســـتهدفان نقاط 
الفـــوز للمرة الثانيـــة ومواصلـــة التقـــدم بمراكزهما. وفي الوقت 
الـــذي تبدوا فيه كفة االتفاق األرجـــح لتحقيق نقاط الفوز عطًفا 
على فارق اإلمكانات والخبرة الميدانية مع نظيره البحرين، فإن 
المواجهـــة الثانيـــة يتوقع لها الكثير من اإلثـــارة والندية في ظل 
تكافئ المستوى الفني بين سماهيج واالتحاد، وأيًضا لرغبة كل 
منهما في تحقيق مراده بالخروج فائًزا وعدم التعرض للخسارة.

الدير يتغلب على التضامن واليوم مباراتان

الشباب يحقق انتصاره الثاني بدوري خالد بن حمد

لقاء الشباب وتوبلي

علي مجيد
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لـــذوي  الوطنـــي  منتخبنـــا  وفـــد  يغـــادر 
العزيمـــة مســـاء )األحـــد( إلـــى المملكـــة 
منافســـات  فـــي  للمشـــاركة  المغربيـــة 
الملتقى الدولي السادس أللعاب القوى، 
الـــذي يقام في مدينـــة مراكش بالمملكة 

المغربية من 11 وحتى 18 سبتمبر. 
عبـــد هللا  البحرينـــي  الوفـــد   ويتـــرأس 
اإلدارة،  مجلـــس  عضـــو  الحســـيني 
والمدربيـــن  حســـن  إيمـــان  واإلداريـــة 
موسى حسن وحسن مفتاح. والالعبون 
هم: أحمد عباس وحمد التميمي وسعد 

المـــال، والالعبات: روبـــا العمري ومريم 
الحميدي وزينة البلوشي. 

 وأشـــاد رئيس الوفد عبد هللا الحسيني 
البحرينيـــة  البارالمبيـــة  اللجنـــة  بـــدور 
برئاســـة الشـــيخ محمـــد بـــن دعيـــج آل 
خليفـــة فـــي تســـهيل فـــي مهمـــة البعثة 
الملتقـــى،  فـــي  للمشـــاركة  البحرينيـــة 
مؤكـــدا على ثقته الكبيـــرة في الالعبين 
المشـــرف  التمثيـــل  علـــى  وقدرتهـــم 
للمملكـــة، خصوصا بعد تحقيق سلســـلة 

من النتائج اإليجابية مؤخرا.

منتخب ذوي العزيمة أللعاب القوى يغادر إلى المغرب

الرفاع الشرقي يحافظ على صدارة الدوري العام للبولينج
نـــادي الرفـــاع الشـــرقي علـــى  حافـــظ 
صـــدارة الدوري العـــام للبولينـــج الذي 
ينظمـــه االتحـــاد البحرينـــي للبولينـــج 
حتى منافسات األسبوع السابع بعدما 
رفـــع رصيده إلى 48 نقطة فيما واصل 
فـــي  موقعـــه  بتثبيـــت  المنامـــة  نـــادي 
المركـــز الثانـــي بـ 40 نقطـــة فيما ارتفع 
نـــادي البحرين إلى المركز الثالث بـ 38 
نقطـــة وجاء نـــادي الحالة فـــي المركز 

الرابع بـ 30 نقطة.
وتراجع الرفاع إلـــى المركز الخامس بـ 
25 نقطة، وأم الحصم بالمركز السادس 
20 نقطة، ونادي الصم سابًعا 10 نقاط 
واالتفاق ثامًنا 6 نقاط ومدينة عيسى 

بالمركز التاسع 6 نقاط.
وأســـفرت نتائج األســـبوع الســـابع عن 
فـــوز الحالـــة علـــى االتفـــاق 6/ 2، وفوز 

 ،2 /6 عيســـى  مدينـــة  علـــى  المنامـــة 
أم  علـــى  الشـــرقي  الرفـــاع  وانتصـــار 
الحصم 8/ 0، وفوز البحرين على نادي 

الصم 8/ 0.
واســـتحوذ العبـــو نـــادي البحرين على 
المراكـــز الثالثـــة األولـــى وفًقـــا لمراكـــز 
حيـــث  المعـــدالت  حســـب  الالعبيـــن 
حافظ ايمرسون على صدارة الترتيب 
232.33 من 3 أشـــواط، وجاء الالعب 
نقطـــة   215.87 ثانًيـــا  عبـــدهللا  فـــواز 
عبـــدهللا  والالعـــب  شـــوًطا،   15 مـــن 

عبدالكريم ثالًثا من 18 شوًطا.
وأحـــرز العـــب الرفـــاع الشـــرقي أحمد 
القعـــود المركـــز الرابـــع 210.56 نقطـــة 
من 18 شوًطا، والعب البحرين محمد 
مريـــد خامًســـا 206.28 نقـــاط مـــن 18 
شـــوًطا، والعب الرفاع الشرقي أسامة 

عبدالرحمن سادًســـا 204.53 نقاط من 
15 شـــوًطا، والعب الحالة عيسى تقي 
ســـابًعا 203.89 نقـــاط من 18 شـــوًطا، 
والعـــب المنامـــة عمـــر راشـــد 203.44 
أم  والعـــب  شـــوًطا،   18 مـــن  نقـــاط 
الحصـــم زياد العوضـــي 201.33 نقطة 
مـــن 6 أشـــواط، والعـــب الرفاع شـــاكر 
دراج عاشـــًرا بــــ 197.67 نقطـــة من 15 

شوًطا.
وحصـــل العب البحرين فـــواز عبدهللا 
علـــى أعلى شـــوط لهذا األســـبوع 259  
نقطـــة كمـــا حقق الالعب ذاتـــه أعلى 3 

أشواط 731 نقطة، ومازال العب نادي 
البحريـــن فواز عبـــدهللا يحتفظ بأعلى 
شوط 279 نقطة كما أنه صاحب أعلى 

3 أشواط 731 نقطة. 
األســـبوع  منافســـات  ضمـــن  ويلتقـــي 
الثامـــن يوم األحد 18 ســـبتمبر كاًل من 

نادي الرفاع والبحرين، مدينة عيســـى 
ونادي الصم، الرفاع الشـــرقي والحالة 

وأم الحصم مع المنامة.
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فواز عبدهللا 
يتألق... والبحرين 

يتقدم للمركز الثالث

أعـــرب رئيس مجلـــس إدارة هيئة 
الشـــيخ  الخيـــل  شـــؤون  رعايـــة 
دعيـــج بـــن ســـلمان آل خليفة عن 
خالـــص تهانيه إلى ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
االولمبية البحرينية قائد إســـطبل 
الخالديـــة بمناســـبة فـــوز الجـــواد 
 KHK لفريـــق  إلـــداروف”  “إلـــدار 
ريســـينغ العائـــد ملكيتـــه لســـموه، 
األول  المركـــز  علـــى  والحصـــول 
بجـــدارة واســـتحقاق فـــي ســـباق 
ســـانت ليجر ســـتيك للفئة األولى 
إحـــدى سلســـلة ســـباقات أبطـــال 
بريطانيا على مضمار داونكاســـتر 
االنجليـــزي، حيـــث يعتبر الســـباق 
من أقدم الســـباقات الكالســـيكية 

البريطانية.

وأكد الشـــيخ دعيج بن سلمان آل 
خليفـــة أن الدعـــم الذي يحظى به 
الفريق من ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة ساهم في تحقيق 

الســـباقات  فـــي  إيجابيـــة  نتائـــج 
العالميـــة ممـــا يؤكـــد مـــا تتمتع به 
المملكة من امكانيات عالية خالل 
المشاركة في المحافل الخارجية، 

مبينـــا إلى أن هـــذا اإلنجاز يضاف 
إلى سلسلة اإلنجازات التي حققها 
واهتمـــام  دعـــم  بفضـــل  الفريـــق 

سموه.

وأشـــار الشـــيخ دعيج بن ســـلمان 
الـــذي  اإلنجـــاز  أن  خليفـــة  آل 
للفريـــق  حافـــزا  ســـيكون  تحقـــق 
فـــي مواصلـــة تأكيـــد ريادتـــه في 

مشـــيدا  الخارجيـــة،  المحافـــل 
أيغـــن  ديفيـــد  الفـــارس  بجهـــود 
والمـــدرب روجـــر فيرنـــر، ومتمنيًا 

للفريق دوام التوفيق والنجاح.

اللجنة اإلعالمية

دعــيج بــن ســلـمان يهــنئ خــالــد بــن حــمــد
بالفوز التاريخي للجواد “إلدار إلداروف” في بريطانيا

 دعيج بن سلمان 

فريق “الداخلية” يحقق المراكز األولى المتقدمة
في بطولة “ويستون الونز” بالمملكة المتحدة لقفز الحواجز

حقـــق فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز 
بطولـــة  فـــي  المتقدمـــة  األولـــى  المراكـــز 
الـــدوري  نظمهـــا  التـــي  “ويســـتون الونـــز” 
البريطانـــي لقفـــز الحواجـــز فـــي المملكـــة 

المتحدة.
الرميحـــي  معيـــوف  الفـــارس  واســـتطاع 
مـــن تحقيـــق المركـــز األول والمركز الثاني 
مرتيـــن والمركـــز الرابـــع والخامـــس، فيمـــا 
المركـــز  جناحـــي  خالـــد  الفـــارس  حقـــق 
الثانـــي، والفـــارس حســـين دادهللا المركـــز 
الثانـــي والثالث، كما حقق الفرســـان هيثم 
البســـتكي واحمـــد العلـــوي ومحمـــد رضي 
المركـــز الخامس والســـادس والســـابع في 
البطولـــة.  وبهـــذه المناســـبة، رفـــع رئيـــس 
وأعضـــاء الفريـــق إلى ممثل جاللـــة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  وإلـــى 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، وإلـــى وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، والى 

رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القدرة ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفة، أسمى آيات الشكر والتقدير للدعم 
والمســـاندة التي تلقاها أعضاء الفريق، ما 
ســـاهم في تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز الدولي 
الـــذي شـــارك فيـــه 105 فرســـان، منوهيـــن 
بالمتابعة الحثيثة والتوجيهات الســـديدة 

لرئيس األمن العام طارق الحســـن وتوفير 
كافـــة أنواع الدعم لتجهيز الفريق لخوض 
منافســـات البطولـــة، مؤكديـــن االســـتمرار 
في العطاء وبـــذل المزيد لتحقيق النجاح 
واإلنجـــازات في البطـــوالت القادمة ورفع 
اســـم وعلـــم مملكـــة البحريـــن عاليـــا فـــي 

المحافل الدولية.

اللجنة اإلعالمية

فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز

من منافسات األسبوع السابع للدوري العام للبولينج
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“األولمبية” تنظم استقباال رسميا لمنتخب السباحة
حظي منتخبنا الوطني للسباحة باستقبال 
رســـمي لـــدى عودتـــه مـــن جمهوريـــة مصر 
إثر مشـــاركته في البطولـــة العربية األولى 
لأللعـــاب المائية للفئات العمريـــة، محمال بـ 
3 ميداليـــات ملونة بينها ذهبية وفضيتان، 
وذلك لدى وصوله مطار البحرين الدولي.

البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  وأعـــدت 
استقباال رسميا لألبطال، وكان في مقدمة 

البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  المســـتقبلين 
للســـباحة المستشـــار محمد مجبـــل وأمين 
الســـر أحمـــد عبدالغفـــار ورئيـــس العالقات 

العامة باللجنة األولمبية محمد البلوشي.
اح  وأســـفرت نتائج المنتخب عن فوز السبَّ
والميداليـــة  األول  بالمركـــز  نعمـــة  حيـــدر 
الذهبية لســـباق 50 متر صدر بزمن 33.79 

ثانية.
وحقق الســـباح سعود صالح المركز الثاني 

والميدالية الفضية بسباق 100 متر سباحة 
اح  صدر بزمن 01:05:59 دقيقة، وفاز السبَّ
ســـعود صـــالح بالمركـــز الثانـــي والميدالية 
الفضيـــة فـــي ســـباق 200 متر صـــدر بزمن 

02:21:27 دقيقة.
احة آيـــة بن رجب رقما  بينما أحرزت الســـبَّ
بحرينيا قياســـيا جديدا في سباق 50 مترا 
حـــرة بزمـــن 28.62 ثانيـــة بعد مـــا حصلت 
على الترتيب األول خالل التصفية األولى.

اللجنة األولمبية

جانب من االستقبال

 وفد منتخبنا الوطني لذوي العزيمة 
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“البحرين للتكنولوجيا” و“بتلكو” يتعاونان لتقديم حل متقدم لـ“الواي فاي” جراح المسالك البولية النمساوي الشهير دجافان يزور البحرين

طبقـــت جامعـــة البحريـــن بالتعـــاون مـــع 
بتلكـــو أحد حلول خدمة الواي فاي األكثر 
تقدًمـــا، والمدارة بشـــكل كامـــل من خالل 
شـــاملة  تغطيـــة  توفـــر  والتـــي  الســـحابة 
فـــي  التدريـــس  هيئـــة  لطـــالب وأعضـــاء 
الحرم الجامعي الكائن في سلماباد، وتعد 
الجامعـــة أول معهـــد فـــي المملكـــة يتبنى 
خدمـــة الـــواي فـــاي المتقدمـــة اســـتعداًدا 

للعام الدراسي الجديد.

البحريـــن  جامعـــة  رئيـــس  وأعـــرب 
للتكنولوجيـــا، حســـن المـــال، عن ســـعادته 
بهذا التعاون: لقد كان من دواعي سروري 
العمـــل عـــن قـــرب مـــع بتلكـــو لتقديم حل 
واي فـــاي متطـــور لطالبنـــا، ونحـــن نفخـــر 
المملكـــة  فـــي  جامعـــة  أول  نكـــون  بـــأن 
تقـــوم بتزويد طلبتها وأعضـــاء التدريس 
بالخدمة المدارة عبر السحابة واالستفادة 

من خدمات بتلكو واي فاي المتطورة. 

 ومـــن جانبـــه، قـــال عبدهللا دانـــش، مدير 
عـــام القطـــاع التجـــاري في شـــركة بتلكو: 
نظًرا لتركيز جامعة البحرين للتكنولوجيا 
فـــي مناهجهـــا التعليميـــة األساســـية على 
التكنولوجيـــا، فـــإن ذلـــك يجعلهـــا المـــكان 
أحـــدث  لتقديـــم  اإلطـــالق  علـــى  األمثـــل 
حلـــول الواي فاي والمتوفـــرة حصرًيا في 
بتلكو وبدعم مســـتمر من شريكنا المعتمد 

هواوي.

رويـــال  مستشـــفى  يســـتقبل 
الدكتـــور  البروفيســـور  البحريـــن 
بوب دجافان، استشـــاري جراحة 
زيـــارة  فـــي  البوليـــة،  المســـالك 
المتخصصـــة  خدماتـــه  لتقديـــم 

لشعب البحرين.
 ســـيكون الدكتور دجافان متاحا 
لالستشارة في مستشفى رويال 
البحرين من 17 إلى 19 ســـبتمبر 

.2022
 البروفيســـور الدكتـــور دجافـــان 
المســـالك  جراحـــة  أســـتاذ  هـــو 
البولية في جامعة فيينا وجامعة 
كونـــه  إلـــى  إضافـــة  نيويـــورك، 
رئيـــس قســـم جراحـــة المســـالك 
البولية، في مستشـــفى مؤسســـة 
رودولفينرهاوس، فيينا النمســـا، 
وحاصـــل علـــى درجـــات علميـــة 
في جراحة المســـالك البولية من 

جامعـــة فيينـــا الطبيـــة وحاصـــل 
على زمالة قسم جراحة المسالك 
تكســـاس.  جامعـــة  مـــن  البوليـــة 
لغـــات  عـــدة  جافـــان  ويجيـــد 
ويتحدث اإلنجليزيـــة واأللمانية 

والفرنسية واإليطالية.
ويتمتع الدكتور جافان بســـنوات 
مـــن الخبـــرة فـــي مجـــال جراحة 
المســـالك البوليـــة ولديـــه خبـــرة 
جيدة في إدارة وعالج ســـرطان 
البروســـتاتا وأمراض البروستاتا 
وأورام المسالك البولية وسرطان 
وســـرطان  والمثانـــة  الكلـــى، 
الحصـــوات  وأمـــراض  الخصيـــة 
الروبوتيـــة  والجراحـــة  البوليـــة 
التوغـــل،  طفيفـــة  والجراحـــة 
وجراحة المسالك البولية لألنثى 
وتنظيـــر البطـــن وجراحـــة الليزر 
مـــن  لمزيـــد  البولـــي.  والجهـــاز 

اتصـــل  والمواعيـــد،  المعلومـــات 
بمستشـــفى رويال البحرين على 
17246800 أو علـــى الواتســـاب: 

.3218180
يمكنـــك أيًضا حجـــز موعدك عبر 
www.roy�  اإلنترنـــت من خـــالل

.albahrainhospital.com

أقامـــت جمعية اإلداريين البحرينية فعالية إفطار صباحي في مقهى ســـفن تي 
بمنطقـــة الســـيف فـــي يـــوم الســـبت الموافق 10 ســـبتمبر 2022. حضـــره كل من 
رئيسة الجمعية لولوة المطلق وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجمعية وبعض 

الضيوف يترأسهم الوجيه جواد الحواج. 
ويهـــدف هذا اللقاء الصباحـــي إلى التعريف بأعضاء مجلـــس اإلدارة والتباحث 
والتشـــاور علـــى آخـــر المســـتجدات في مجـــاالت االبتـــكار، إضافة إلى مناقشـــة 
األمور القيادية واإلدارية واالبتكارات في المجال اإلداري. وأثنى الحضور على 
الفعاليـــة ومخرجاتهـــا التـــي تصب في تقـــدم وازدهار الجمعية مـــن أجل خدمة 
جميـــع القطاعـــات، وشـــكروا القائميـــن على هـــذه الفعالية. وفي ختـــام الفعالية، 
تفضلـــت لولوة المطلق بإهداء الحضور نســـخة من كتابهـــا بعنوان إدارة الموارد 
البشرية وريادة األعمال، وهو آخر إصدارات الكتب التي دشنتها مؤخرًا. وعلق 
عضـــو مجلـــس اإلدارة ورئيس لجنـــة للعالقات العامة خالد الحســـن أن محتوى 
الكتـــاب يعـــد مرجعا مهمـــا ونموذجـــا تطبيقيا لرؤســـاء الموارد البشـــرية والذي 

بإمكانهم الرجوع إليه واالستفادة منه.

“اإلداريين البحرينية”
 تبحث آخر مستجدات االبتكارات

توقعات أن يناهز عددهم 6.5 ماليين بنهاية العام

3 ماليين مسافر عبر مطار البحرين بالنصف األول 2022
بلغ عـــدد المســـافرين عبـــر مطار 
البحريـــن الدولـــي خـــالل النصف 
ثالثـــة   2022 العـــام  مـــن  األول 
ماليين مسافر، ومن المتوقع أن 
يصـــل العـــدد إلـــى ما يقـــارب من 
6.5 ماليين مسافر بحلول نهاية 

العام الجاري 2022.
جـــاء ذلـــك خـــالل أول اجتمـــاع 
ُيعقـــد بحضـــور شـــخصي للجنـــة 
بشـــؤون  المعنيـــة  التنســـيقية 
مطـــار  لشـــركة  التابعـــة  المطـــار 
بدايـــة  منـــذ  وذلـــك  البحريـــن 
الجائحـــة، إذ اســـتعرضت اللجنة 
خاللـــه نتائج أداء مطار البحرين 
الدولي خـــالل النصف األول من 
العام 2022 وحصول المطار على 
شـــهادة االعتمـــاد مـــن المســـتوى 
الثاني للتمّيز في تجربة العمالء 
التـــي يمنحهـــا المجلـــس الدولي 
للمطارات ACI، ما يجســـد حجم 
تبذلهـــا  التـــي  الدؤوبـــة  الجهـــود 
شـــركة مطار البحرين وشركاؤها 

لمنح المسافرين تجربة ممّيزة.
وتتألف اللجنة التنسيقية المعنية 
بشؤون المطار من ممثلي جميع 
الجهـــات العاملة بمطـــار البحرين 
الدولـــي، وهي مكلفة باإلشـــراف 
علـــى تنظيـــم وتيســـير العمليات 
المتعلقـــة بالمســـافرين وطواقـــم 
الطائـــرات واألمتعـــة فـــي مطـــار 
البحريـــن الدولـــي، وذلـــك وفًقـــا 
لمعاييـــر برنامج تيســـير شـــؤون 
شـــؤون  وتوجيهـــات  المطـــار 

الطيران المدني.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
مطـــار البحريـــن محمـــد يوســـف 
مطـــار  حققـــه  مـــا  أن  البنفـــالح 
البحرين الدولي هذا العام يبعث 
علـــى االعتـــزاز بمـــا أثمـــرت عنـــه 
الجهـــود المشـــتركة، فقـــد وصـــل 
عـــدد المســـافرين ثالثـــة ماليين 
فـــي النصف األول مـــن العام بعد 

انتعاش أعمال المطار على مدار 
العام الماضي 2021 وتعافيه من 
تداعيات جائحة كوفيد 19 التي 
شـــهدها خـــالل العـــام 2020، بما 
فـــي ذلك فقدان المطار ألكثر من 
75 % من حجم الحركة المعتاد. 
وأشـــار إلـــى أنـــه مـــن المتوقع أن 
يبلـــغ عـــدد المســـافرين إلـــى مـــا 
يقـــارب 7 ماليين في 2022 وأن 
بحلـــول  مالييـــن   9 إلـــى  يرتفـــع 

نهاية العام المقبل 2023. 
وأضاف محمد يوســـف البنفالح 
علـــى  المســـافرين  حصـــول  أن 
تجربـــة ســـفر مميـــزة فـــي مطـــار 
البحريـــن الدولـــي يشـــكل محور 
شـــركة  واســـتراتيجيات  رؤيـــة 
مطـــار البحريـــن، منوًهـــا بالـــدور 
تعزيـــز  فـــي  للشـــركاء  الكبيـــر 
صـــورة مطـــار البحريـــن الدولـــي 

بالكفـــاءة  يتميـــز  جـــوي  كمرفـــأ 
العاليـــة وأســـلوب التعامـــل الذي 
يعكس ســـمات الكـــرم والترحاب 
المتأصلة فـــي الهوية البحرينية، 
ليشـــكل بوابـــة البحريـــن األولـــى 
إلـــى العالم. وقال إنـــه من المهم، 
ومع عودة الحيـــاة الطبيعية، أن 
يســـتمر العمل للبنـــاء على ما تم 
تحقيقـــه مـــن إنجـــازات وتجاوز 
التوقعـــات، مـــا يســـتلزم تنســـيق 
الجهـــود المشـــتركة بـــروح فريق 

البحرين.
اللجنـــة  اجتمـــاع  وناقـــش 
بشـــؤون  المعنيـــة  التنســـيقية 
المتعلقـــة  المســـتجدات  المطـــار 
بالمعاييـــر والممارســـات الدولّية 
مـــن  المعتمـــدة  بهـــا  الموصـــى 
مجلس منظمـــة الطيران المدني 
والمعنيـــة  )إيـــكاو(  الدولـــي 
باســـتجابة مؤسســـات الطيـــران 

المدني المحلية لحاالت الطوارئ 
العامـــة  بالصحـــة  المتعلقـــة 
األمنيـــة وفحـــص  واإلجـــراءات 
وثائق الســـفر والوثائق الصحية 
ذات الصلـــة. كمـــا تمت مناقشـــة 
التعديل التاســـع والعشرين على 
الملحق التاسع المعني بالتيسير 
فـــي اتفاقيـــة شـــيكاغو للطيران 
المدنـــي الدولي، والـــذي يتناول 
إجـــراءات  مـــن  أوســـع  نطاًقـــا 
بعمليـــات  المتعلقـــة  التيســـير 
اإلجـــالء  ورحـــالت  اإلنقـــاذ 
والمســـافرين ذوي االحتياجـــات 
ضحايـــا  ومســـاعدة  الخاصـــة 
وأســـرهم  الطيـــران  حـــوادث 

والتعامل مع اإلتجار بالبشر.
وتضمن االجتماع كذلك عرضين 
المطـــار  أمـــن  عـــن  توضيحييـــن 

وإجراءات التسجيل.

“السالم” من أوائل البنوك المشاركة بطرح حلول تمويلية ُميسرة
دعًما لبرامج التمويالت اإلسكانية الجديدة

وقـــع بنك الســـالم اتفاقية تعاون مشـــترك 
مـــع بنك اإلســـكان لتقديم حلـــول تمويلية 
ُميســـرة للمنتفعين من برامـــج التمويالت 
اإلســـكانية الجديـــدة والـــذي أعلنـــت عنها 
وزارة اإلســـكان والتخطيط العمراني، مما 
يصب في دعم أهداف المســـيرة التنموية 
المســـتدامة  التنميـــة  وأهـــداف  الشـــاملة 
لألمـــم المتحـــدة، بمـــا يتماشـــى مـــع رؤية 

البحرين االقتصادية 2030. 
 وُيعـــد بنـــك الســـالم أول بنك فـــي مملكة 
البحرين يتخذ هـــذه الخطوة، حيث تمت 
مراســـم توقيع االتفاقية في بنك اإلسكان 
لبنـــك  العـــام  المديـــر  مـــن:  كل  بحضـــور 
اإلســـكان خالـــد عبـــدهللا، ونائـــب الرئيس 
التنفيـــذي للخدمـــات المصرفيـــة فـــي بنك 
الســـالم أنور مـــراد، وعدد من المســـؤولين 

من الطرفين. 
وأشاد المدير العام لبنك اإلسكان بالشراكة 
المثمـــرة التـــي تجمع البنكين قائـــاًل “كوننا 

مـــن البنـــوك الرائدة في توفيـــر التمويالت 
العقاريـــة اإلســـكانية في مملكـــة البحرين، 
اإلســـكاني  القطـــاع  بدعـــم  نلتـــزم  فإننـــا 
فـــي  شـــركائنا  مـــع  التعـــاون  طريـــق  عـــن 
القطاع الخـــاص الذي يشـــمل المصرفيين 
والمطوريـــن العقاريـــن وغيرهـــم. وعليـــه، 
لبنـــك  الســـريعة  االســـتجابة  نثمـــن  فإننـــا 

السالم لهذه المبادرة.
اإلســـكانية  التمويـــالت  برامـــج  وتأتـــي 
الجديـــدة لتلبيـــة احتياجـــات المواطنيـــن 
المدرجـــة طلباتهم اإلســـكانية لـــدى وزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمراني من خالل 

تقديم خدمات منوعة وفورية”.
وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح نائـــب الرئيـــس 
التنفيـــذي للخدمـــات المصرفيـــة فـــي بنك 
الســـالم أنـــور مـــراد بقولـــه “نحـــن ســـعداء 
بكوننـــا من أوائـــل البنوك المشـــاركة ضمن 
برامـــج التمويـــالت اإلســـكانية الجديـــدة، 
حيـــث تنـــدرج هـــذه الخطوة تحـــت مظلة 

وزارة  مـــن:  كٍل  مـــع  المثمـــرة  شـــراكتنا 
وبنـــك  العمرانـــي،  والتخطيـــط  اإلســـكان 
اإلســـكان. ونحن نتطلـــع ُقدًما لالســـتمرار 
علـــى  عـــالوة  شـــراكاتنا  بإثـــراء محفظـــة 
تقديم منتجات ٌتلبي احتياجات السوق”.

وأضاف مـــراد “لطالما حرص بنك الســـالم 
على طرح مبادرات من شـــأنها أن تســـاهم 
الصعيـــد  علـــى  الرائـــدة  مكانتـــه  بتعزيـــز 
المحلـــي. لـــذا، يســـرنا أن نعلـــن عـــن طرح 
الراغبيـــن  للمواطنيـــن  تمويليـــة  حلـــول 
باالنتفـــاع مـــن برنامـــج “تســـهيل” وذلـــك 
بغية تيسير مســـاعيهم لتوفير مسكن عن 
طريق شراء وحدة سكنية أو قطعة أرض 
أو شـــراء أرض وبنائهـــا أو بنـــاء مســـكن. 
للمســـارعة  الجميـــع  وعليـــه، فإننـــا ندعـــو 
بتقديـــم طلباتهـــم التمويليـــة واالســـتفادة 

من عروضنا الحصرية”.
 وتشـــمل التمويـــالت اإلســـكانية الجديدة 
على برنامج “تسهيل” والذي يتألف بدوره 

من: تســـهيل عقاري، المخصـــص لالنتفاع 
من ميزة التمويل الفردي. وتسهيل البيت 
العـــود، المخصص لالنتفاع مـــن عقار أحد 
المخصـــص  تعـــاون،  وتســـهيل  األقربـــاء. 
لالنتفـــاع مـــن ميـــزة التمويـــل الجماعـــي. 
إضافـــة إلى برنامج مزايا الذي يضم الفئة 

الحاليـــة والفئـــة المســـتحدثة، والتـــي يتم 
منحها لغرض شراء / بناء مسكن أو شراء 
/ بناء أرض أو شـــراء أرض أو شراء أرض 

وبنائها أو شراء مبنى واإلضافة عليه.
مزايـــا  برنامـــج  مميـــزات  أهـــم  ومـــن 
المســـتحدث: رفـــع ســـن االنتفـــاع إلى 40 

ســـنة مـــع توفيـــر خيـــار رفـــع نســـبة الحـــد 
أمـــا   ،%  30 إلـــى  لالســـتقطاع  األقصـــى 
لبرنامج تســـهيل فقد تم رفع الحد األدنى 
لقيمة التمويل من 19,000 دينار بحريني 
إلـــى 40,000 دينـــار بحرينـــي، إضافة إلى 
رفـــع الحـــد األقصـــى لقيمـــة التمويـــل من 
60,000 دينـــار بحريني إلى 70,000 دينار 
بحرينـــي اســـتنادا لقيمة الدخل الشـــهري، 
فضـــال عـــن توفيـــر خيـــار زيـــادة التمويـــل 
مقابـــل رفع نســـبة االســـتقطاع إلى 30 % 
أو 35 %، على أن يتراوح الدخل الشهري 
لالنتفاع ببرنامج تســـهيل ما بين 320 إلى 
1,200 دينار بحريني. ومن بين الشـــروط 
يكـــون  أن  الواجـــب توافرهـــا:  والمعاييـــر 
رب األســـرة بحريني الجنسية مع ضرورة 
إقامة األســـرة في مملكة البحرين. إضافة 
انتفاعـــه بخدمـــة  أو  لعقـــار  لعـــدم تملكـــه 
ســـكنية مقدمة مـــن الحكومـــة أو أّي جهة 

أخرى.
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واحـــدة  الخليـــج،  جي.آي.جـــي  أعلنـــت 
مـــن كبـــار مـــزودي خدمـــات التاميـــن في 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، عـــن 
إطالق منصة “إيـــزي كليمز”، الرقمية كليًا 
المركبـــات،  لتقديـــم مطالبـــات  والشـــاملة 
والتي تعد األولى من نوعها في 4 أسواق 
خليجية مهمة هي: دولة اإلمارات، وقطر، 

وسلطنة عمان ومملكة البحرين. 
تتيـــح إيـــزي كليمـــز لعمـــالء جي.آي.جي 
الخليـــج تقديـــم مطالبـــات التأميـــن علـــى 
السيارات عبر االنترنت، عن طريق إدخال 
الحد األدنى من المعلومات اإللزامية دون 
الحاجة إلى أي مستندات أو وثائق ورقية، 
ودون انتظـــار على اإلطـــالق. تتوافر هذه 

الخدمة لعمالء جي.آي.جي الخليج على 
مدار 24 الســـاعة، وطوال أيام األســـبوع، 
بحيـــث تســـمح للعمالء بتتبـــع كل مرحلة 
مـــن مراحل عمليـــة المطالبـــات في وقتها 

الفعلي. 
وعبـــر اســـتخدام تقنيـــة تحديـــد الموقـــع 
بتحديـــد  المنصـــة  تقـــوم  الجغرافـــي، 
مجموعـــة مخصصـــة مـــن ورش ومرائب 
التصليـــح التي يمكن للعميل االختيار من 
بينها، حيـــث يتم ربط المـــرآب ذاته أيضًا 
بمنصـــة إيـــزي كليمـــز، مـــا يســـمح لفنيـــي 
الســـيارات تقديم تحديثات مباشـــرة عن 
حالـــة المركبـــة لــــ جي.آي.جـــي الخليـــج، 
العميـــل  عليهـــا  ليطلـــع  مرئيـــة  وتكـــون 

مباشرة.
وقال المدير اإلقليمي للمطالبات في جي 
أي جـــي الخليج )البحريـــن( بيتر برايتمور 

“تعـــد إيـــزي كليمـــز مـــن أحدث ابتـــكارات 
التأميـــن الرقميـــة التـــي تســـتهدف عمالء 
جي.آي.جي الخليج، إذ نســـعى دومًا إلى 

تبســـيط تجربة العمـــالء من خالل تطوير 
خدمتنـــا الذاتيـــة وتعزيـــز عامـــل الرؤيـــة 
واالطـــالع، ويأتي إطالق إيزي كليمز، في 
4 أسواق رئيسة في دول مجلس التعاون 
الخليجـــي تحقيقـــًا لذلـــك النهـــج، حيـــث 
ســـيتمكن العمالء من تتبع كل مرحلة من 
مراحـــل المطالبات، واختيـــار أقرب مرآب 
للتصليـــح، وتلقي تحديثات مباشـــرة عن 
آخر المســـتجدات لحالـــة المركبة تتضمن 
تفاصيل دقيقة عن األجزاء التي تستلزم 
وضـــع  وتاريـــخ  وتكاليفهـــا،  إصالحهـــا، 
الســـيارة فـــي المرآب، ووقت بـــدء العمل، 
ومن عمل على إصالحها، ومتى ســـتكون 

جاهزة للتسليم”.

خالد كانو

ــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  أقـــــرت ال
لــجــائــزة يـــوســـف بـــن أحــمــد 
رئيسية  أربعة مجاالت  كانو 
الحادية  ــدورة  الـ لمسابقات 
أعمالها  تنطلق  عشرة والتي 
الجاري  سبتمبر  شهر  خــالل 
وتستمر حتى مارس 2023. 
وتــشــمــل الــمــجــاالت األربــعــة 
العلمي  والــبــحــث  االقــتــصــاد 
والفن التشكيلي والتميز في 

العطاء.
ــد الــوجــيــه خــالــد محمد  وأكـ
أمــنــاء  رئــيــس مجلس  كــانــو 
جائزة يوسف بن أحمد كانو، 
رئــيــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
التي  األربــعــة  الــمــجــاالت  أن 
جاءت  االختيار  عليها  وقــع 
بــعــد مــــداوالت مــطــولــة بين 
من  المكونة  اللجنة  أعضاء 
أكــاديــمــيــيــن لــهــم خــبــرتــهــم 
ــي الــمــجــال الــعــلــمــي وتــم  فـ
مراجعة  بعد  إليها  التوصل 
ــزة وتــجــاربــهــا  ــجــائ تــاريــخ ال
أدى  مما  السابقة  الناجحة 
المسابقات  بعض  إبقاء  إلى 
في  اإليــجــابــي  التأثير  ذات 
انعكاس  لها  والتي  المجتمع 
مـــهـــم عـــلـــى مـــســـيـــرة الــعــلــم 
العربية.  الدول  في  والعلوم 
ــــى أن  ولــفــت خــالــد كــانــو إل
الحادية  الدورة  الجائزة في 
ــة  ــجــن ــل ل ــكـ ــشـ ــتـ عـــــشـــــرة سـ
المعايير  لتحديد  متخصصة 
التميز  جائزة  بمنح  الخاصة 
ــي أكـــد  ــتــ ــ ــمــســتــحــدثــة وال ال
مة  أنــهــا ســتــكــون إضــافــة قيِّ
كل  في  م  ُتقدَّ التي  للجوائز 

دورة. 
ــو إلـــى سعي  كــمــا أشــــار كــان
ــزة  ــائـ ــجـ مـــجـــلـــس أمــــنــــاء الـ
ــتــنــفــيــذيــة إلــى  والــلــجــنــة ال
مــواكــبــة كـــل الــمــســتــجــدات 
ــمــيــة  ــل ــع ــــى الــــســــاحــــة ال ــل عــ
المقارنات  وعقد  والثقافية 
مـــع مــثــيــالتــهــا مـــن الــجــوائــز 
ــلـــمـــاء  ــلـــعـ الـــــتـــــي ُتــــمــــنــــح لـ
على  والباحثين  والمفكرين 
مــســتــوى الــعــالــم، مــؤكــدًا أن 
أحمد  بــن  يــوســف  مجموعة 
اإلقليمي  التواجد  كانو ذات 
دأبت  الجائزة  ترعى  والتي 
منذ تأسيسها على أن تكون 
ــدة فــي الــعــمــل الــتــجــاري  ــ رائ
وفي تبني الجديد من علوم 
يصبح  لــذلــك  وتكنولوجيا؛ 
تعكس  أن  ــروري  ــضــ ــ ال ــن  مـ
ــذه الــتــوجــهــات  الـــجـــائـــزة هــ

أيضًا وتتبناها.
ــة فــي  ــنـ ــجـ ــلـ واعــــتــــمــــدت الـ
مــجــال االقــتــصــاد مــوضــوع 
والتعافي  كــورونــا  “جــائــحــة 
ــادي”؛ لــتــشــجــيــع  ــ ــصــ ــ ــ ــت ــ ــ االق
الــدول  جميع  مــن  الباحثين 
تبعات  دراســة  على  العربية 
ــى االقــتــصــاد  ــحــة عــل ــجــائ ال
الــعــالــمــي مـــع الــتــركــيــز على 
مملكة البحرين كنموذج. كما 
عاودت اللجنة إدراج مجال 
الــبــحــث الــعــلــمــي مـــن ضمن 

ــرًا لــنــجــاح  ــظـ ــقــات نـ ــمــســاب ال
التجربة السابقة في الدورة 
عن  أسفرت  والتي  العاشرة 
بحوث علمية رصينة قدمها 
ــذة جــامــعــة  ــ ــاتـ ــ ــالب وأسـ ــ طـ
اللجنة  ارتــأت  كما  البحرين. 
الفن  مسابقة  عــلــى  ــقــاء  اإلب
هذه  تشكله  لما  التشكيلي 
للحركة  أهمية  المسابقة من 
وأقرت  البحرين.  الفنية في 
اللجنة التنفيذية منح جائزة 
التميز ألول مرة منذ انطالقة 
جائزة يوسف بن أحمد كانو 
تمنح  أن  المؤمل  من  والتي 
لشخصية ذات عطاء علمي 
طويل  خــيــري  أو  فــكــري  أو 
ــهــا إســهــامــات كــبــيــرة في  ول
ــة إلــى  ــافـ ــاإلضـ مــجــتــمــعــهــا بـ
ــافــــل بـــالـــمـــواقـــف  ســـجـــل حــ

الوطنية النبيلة. 
ــائـــزة يــوســف بن  ــأتـــي جـ وتـ
تأسست  والــتــي  كانو  أحمد 
منذ 24 عامًا في إطار اهتمام 
بدعم  التجارية  المجموعة 
الخدمة  ذات  الــمــشــروعــات 
الفعالة  والمساهمة  العامة 
فـــي الــمــشــروعــات الــديــنــيــة 
والثقافية واإلنسانية ودعمًا 
ــعــلــم وتــشــجــيــعــًا  لــمــســيــرة ال
ــلـــمـــاء مــن  ــلــمــفــكــريــن والـــعـ ل
ــبــحــريــن والــبــلــدان  ــاء ال ــنـ أبـ
الــــعــــربــــيــــة فــــــي مــــجــــاالت 
ــة،  ــ ــي ــالمــ الـــــــدراســـــــات اإلســ
والمال واالقتصاد واألعمال، 
واآلداب  الــعــلــوم  ومــجــاالت 
الجائزة  وتحمل  المختلفة. 
للمجموعة  الــمــؤســس  اســـم 
بن  يوسف  الحاج  التجارية 
لــذكــراه  تخليدًا  كــانــو  أحــمــد 
حيث عرف باهتمامه بالعلم 
طالب  ومــســاعــدة  والعلماء 
مساهماته  جانب  إلى  العلم 
الــــكــــبــــيــــرة فــــــي األعـــــمـــــال 
التي  اإلنــســانــيــة والــخــيــريــة 
المجتمع.  على  بالنفع  تعود 
ــزة مــنــذ  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ ــــحــــت الـ ــن ومــ
انطالقتها ألكثر من 45 عالمًا 
وباحثًا وأكاديميًا وفنانًا من 

مختلف الدول العربية.

جائزة “يوسف كانو” ُتِقر 
مجاالت الدورة الحادية عشرة

تشمل االقتصاد 
والبحث العلمي 

والفن التشكيلي 
والتميز بالعطاء

وفرت شـــركة إبراهيـــم خليل كانو 
الوكيل الحصري لســـيارات تويوتا 
اســـتمرارًا   البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
إلرثهـــا العريق والتزامها في توفير 
حريـــة التنقـــل للجميـــع مـــع ضمان 
مستويات عالية من الراحة، مركبة 
تويوتا Hiace  الجديدة المخصصة 
ألصحـــاب الهمم بمســـتويات عالية 
من الراحة، ومزايا سالمة متقدمة 
والعديد مـــن الخصائص الجديدة. 
ـــد تفوق تويوتـــا Hiace من  يتجسَّ
مـــن  العاليـــة  المســـتويات  خـــالل 
المتانـــة والموثوقيـــة التي تقدمها، 
كحافلـــة  تســـتخدم  إنهـــا  حيـــث 
صغيـــرة أو مركبـــة للنقـــل الخاص. 
بشـــكل  حاليـــًا  تســـويقها  ويتـــم 
واســـع في كل من آســـيا، والشـــرق 
األوســـط، وإفريقيا، وأوقيانوسيا، 

والمكسيك، وأميركا الالتينية. 

صممـــت المقصورة الرحبة بشـــكل 
للتحميـــل،  أكبـــر  مســـاحة  يحقـــق 
فضـــالً عـــن مزايـــا إضافيـــة ترفـــع 
غيـــر  درجـــة  إلـــى  التنقـــل  تجربـــة 
مســـبوقة؛ لتوفير تجربة محّســـنة 
عنـــد دخـــول المركبـــة، تـــم توفيـــر 

إلتاحـــة  كهربائيـــة  خلفيـــة  رافعـــة 
الدخـــول إلـــى المركبة بســـهولة مع 
إمكانيـــة الرفـــع بحمولـــة تصل إلى 
350 كغم والتحكم بحركة الرافعة 
عبـــر لوحة تحكـــم. كما تـــم تعديل 
الـــركاب  لتمكيـــن  المركبـــة  هيـــكل 

مـــن الدخـــول والخروج مـــن وإلى 
المركبـــة بمقاعدهـــم المتحركة مع 
توفير مساحة رحبة لراحة الركاب 
عـــرض  وزيـــادة  المركبـــة  داخـــل 
مســـاحة عتبات األبواب، باإلضافة 
إلى مقابض اليد والســـقف المرتفع 
كذلـــك  زودت  الحركـــة.  لتســـهيل 
بحزام أمان مخصص لتثبيته على 

الكرسي المتحرك.
تتبنى شركة »تويوتا« توفير حلول 
وآمنـــة  عمليـــة  مســـتدامة،  تنقـــل 
تناســـب جميـــع األفـــراد ومختلـــف 
الظـــروف، كمـــا تلتزم بمبـــدأ إتاحة 
حرية التنقل للجميع. ٩فيما تؤمن 
شـــركة إبراهيـــم خليل كانـــو إيمانًا 
الشـــامل  المجتمـــع  بدعـــم  راســـخًا 
والمستدام الذي يتاح فيه لكل فرد 
فرصـــة تحدٍّ قد يبدو له مســـتحيل 

التحقيق.

استمرارًا إلرثها العريق في توفير حرية التنقل للجميع

“إبراهيم كانو” توفر “تويوتا Hiace” ألصحاب الهمم

حــازت مجموعــة بنــك البحريــن الوطنــي، المتمثلــة فــي بنــك البحريــن 
الوطني )NBB( وبنك البحرين اإلســامي )BisB(، على جائزة “أفضل 
فريــق الســتمرارية ومرونة األعمال”، وذلك من ِقبل معهد اســتمرارية 
األعمــال )BCI( لمنطقــة الشــرق األوســط. وتأتي هذه الجائــزة تقديرًا 
للمستوى العالي من المرونة الذي أظهره فريق عمل المجموعة، ومدى 

عمق التكاتف والتعاون ضمن الموظفين من كا البنكين.

ويشـــهد هذا اإلنجاز علـــى فاعلية 
العمـــل الجماعـــي، حيـــث تعد هذه 
الجائـــزة الثانيـــة التـــي تحصدهـــا 
المجموعـــة مـــن معهد اســـتمرارية 
الشـــرق  لمنطقـــة   )BCI( األعمـــال 
المجموعـــة  وحصلـــت  األوســـط. 
خـــالل العـــام الماضي علـــى جائزة 
“التعـــاون والمرونـــة المؤسســـية”، 
وذلـــك عبـــر تعزيز منهجيـــة العمل 
للمرونـــة  مثالـــي  نمـــوذج  لتقديـــم 
والتعـــاون الفّعال، بإشـــراف فريق 

مختص من المهنيين.
بتفعيـــل  المجموعـــة  قامـــت  كمـــا 
المعـــارف  وتبـــادل  التعـــاون  أطـــر 
والخبـــرات، وذلـــك بما يســـهم في 
تعزيـــز المرونـــة وتضمينهمـــا. وقد 
تـــم تحقيـــق ذلك عبـــر االســـتثمار 
فـــي التدريب الداخلـــي ومبادرات 
التوعيـــة المؤسســـية. وُتـــّوج ذلك 
بحصـــول كل مـــن بنـــك البحريـــن 
الوطني و بنك البحرين اإلسالمي 
 ISO(( اآليـــزو  شـــهادة  علـــى 

 .22301:2019
وفـــي حديثه حـــول هـــذا اإلنجاز، 
صرح عيسى حسن مسيح، رئيس 
لـــدى  المخاطـــر  إلدارة  تنفيـــذي 
مجموعـــة بنـــك البحريـــن الوطني 
قائـــاًل “تشـــهد هـــذه الجائـــزة علـــى 
تفاني منتسبي المجموعة وعملهم 
الجاد على مدار العام. ونحن نعتز 
تقديـــر  جائزتـــي  علـــى  بحصولنـــا 
علـــى التوالـــي مـــن جهـــة معتمـــدة 
اســـتمرارية  كمعهـــد  ومرموقـــة 
الشـــرق  لمنطقـــة   )BCI( األعمـــال 

األوســـط. وإنما يؤكـــد هذا اإلنجاز 
على التزامنا المستمر والمتواصل 
بتعزيـــز أواصر التعـــاون والمرونة 
بيـــن البنكيـــن، وذلـــك بمـــا يتوافق 
مع أفضل الممارسات العالمية في 
المجـــال. وقـــد تكلل هـــذا التعاون 
بتحقيقنـــا أهـــداف اســـتراتيجيتنا 
والتوســـع،  النمـــو  نحـــو  الموجهـــة 
وجعلنـــا فـــي طليعـــة المؤسســـات 

الرائدة في القطاع المصرفي”.
ومـــن جهتـــه، صـــرح رازي أميـــن، 
رئيس تنفيذي لتقنيـــة المعلومات 
البحريـــن  بنـــك  مجموعـــة  لـــدى 
الوطنـــي قائـــاًل “نؤمـــن بـــأن العمل 
كيانـــي  بيـــن  والتـــآزر  الجماعـــي 
المجموعة قد أســـهم في تبســـيط 
العمليـــات، وتعزيز المرونة وســـير 
عملنـــا  إطـــار  أثمـــر  كمـــا  العمـــل. 
الجماعـــي فـــي تحســـين األعمـــال 
والعمليـــات فـــي كال البنكين، وهو 
مـــا يعكـــس التزامنـــا بالوعـــد الذي 
قطعنـــاه لعمالئنـــا باعتمـــاد أفضـــل 
الممارســـات العالميـــة فـــي مجـــال 

المرونة واستمرارية األعمال”.
ونجحـــت مجموعة بنـــك البحرين 
مـــن  مجموعـــة  بتنفيـــذ  الوطنـــي 
المبـــادرات المتعلقة، بمـــا في ذلك 
األساســـي  العمـــل  فريـــق  تدريـــب 
ممارســـات  أفضـــل  تبنـــي  علـــى 
اســـتمرارية األعمال والمرونة، كما 
بـــادر البنـــكان بالتعاون فـــي تعزيز 
المؤسســـية.  التحتيـــة  بنيتهمـــا 
فـــي  المبـــادرات  هـــذه  وأســـهمت 
تبســـيط وتوحيد إطار عمل قســـم 

استمرارية األعمال باالعتماد على 
الحلول السحابية المتطّورة.

وقد أظهرت المجموعة تقدًما في 
استراتيجيات المرونة وممارسات 
اســـتمرارية األعمـــال، وذلـــك عبـــر 
علـــى  اللوائـــح  وتطويـــر  تعزيـــز 
مستوى مملكة البحرين، واإلسهام 
لمعهـــد  الدوليـــة  المبـــادرات  فـــي 
اســـتمرارية األعمـــال. كمـــا شـــارك 
منتسبو المجموعة أيًضا بمجموعة 
معيـــار  لتطويـــر  المقترحـــات  مـــن 
 ISO22301 األعمـــال  اســـتمرارية 
االستشـــارية  اللجـــان  خـــالل  مـــن 
الدوليـــة والنســـخة المحدثـــة مـــن 
أفضل المعايير الدولية في مجال 
 BCI Good( العمـــل  اســـتماريرة 

المتوقـــع   )Practice Guideline
إصدارها رسميًا في العام 2023.

يشار أن معهد استمرارية األعمال 
احترافيـــة  منظمـــة  هـــو   )BCI(
دولية داعمة الســـتمرارية األعمال 
والمرونـــة، وينظـــم حفـــل الجوائز 
مناطـــق   6 فـــي  دوري  بشـــكل 
إقليميـــة حول العالـــم. ومن خالل 
منح المجموعة لجائزة ثانية على 
التوالـــي ضمن الفئة ذاتها، ســـاهم 
المعهد بتسليط الضوء على تقدم 
واالســـتمرارية  المرونـــة  معاييـــر 
والمشاركة، حيث ُتولي المجموعة 
مبـــادرات  بتنفيـــذ  بالغـــة  أولويـــة 
مبتكـــرة للمســـاهمة بفاعليـــة فـــي 

النهوض بالقطاع.

مجموعة “البحرين الوطني” تحصد جائزة 
أفضل فريق الستمرارية ومرونة األعمال

“جي آي جي الخليج” تطلق المنصة الرقمية “إيزي كليمز”

ضمن جوائز “BCI” لمنطقة الشرق األوسط

لمطالبات المركبات في 4 أسواق خليجية
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3.3
دينار مليــون 

تنافســـت شـــركتان في جلسة مجلس 
المناقصات والمزايدات على مناقصة 
إلدارة  للصحـــة  األعلـــى  للمجلـــس 
وتشـــغيل المخازن المركزيـــة لألدوية 
أقـــل  وكان  الطبيـــة،  والمســـتلزمات 
عطـــاء لشـــركة سمســـا للنقـــل الســـريع 
المحدودة بنحو 3.3 مليون دينار، في 
حين بلغ أكبرها قرابة 6 ماليين دينار.
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  ويســـعى 
للحصـــول على مورد مؤهل قادر على 
أداء مهـــام إدارة وتشـــغيل المخـــازن 
االســـتالم  بمهـــام  والقيـــام  المركزيـــة 
والتخزيـــن وإدارة المخزون والتوزيع 
لألدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة على 
مقدمي الخدمات الصحية وباإلضافة 
إلى تطبيق نظام إدارة مخازن حديث 
احتياجـــات  جميـــع  يشـــمل  ومتطـــور 

المخازن المركزية.
وفتح مجلس المناقصات والمزايدات 
3 مناقصات للشـــركة العامة للدواجن، 
أولهـــا لتوريد 8,368 طـــن علف دجاج 
بيـــاض وذلك لمدة 6 أشـــهر تنافســـت 
عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركتان،  عليهـــا 
للشـــركة العربية للخدمـــات المتكاملة 
بنحـــو 1.7 مليـــون دينـــار، فـــي حيـــن 
بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 1.9 مليـــون دينار، 
صيصـــان  علـــف  لتوريـــد  والثانيـــة 
)بّياضة( وذلك لمدة 6 أشـــهر تنافست 
عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركتان،  عليهـــا 
للشـــركة العربية للخدمـــات المتكاملة 
بنحـــو 295.7 ألـــف دينـــار، فـــي حيـــن 
بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 325.4 ألـــف دينار، 
واألخيـــرة لتوريـــد 231 ألـــف صـــوص 
بياض عمر يوم واحد تنافســـت عليها 
لشـــركة  أقـــل عطـــاء  شـــركتان، وكان 
مزارع البيـــاض المحدودة بنحو 91.3 
ألف دينار، في حيـــن بلغ أكبرها قرابة 

98.2 ألف دينار.
وتـــم إجماال، فتح 7 مناقصات تابعة لـ 
5 جهات حكومية بإجمالي 18 عطاء، 
وبلغ مجمـــوع أقل العطاءات المقدمة 

نحو 6.9 دينار.
وفتـــح المجلس مناقصة لشـــركة نفط 
خدمـــات  لتوفيـــر  )بابكـــو(  البحريـــن 
الصيانة لمولـــدي التوربينات البخارية 
مـــن جنرال إلكتريك في مصفاة بابكو 

البحرين وجميع إكسســـوارات اآلالت 
المرتبطـــة بهـــا تقدمـــت إليهـــا شـــركة 
DE PRETTO INDUS� )وحيدة هـــي 
TRIE S.R.L.( بنحو 1.3 مليون دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لهيئـــة 

البحرين للســـياحة والمعارض لتعيين 
شركة إلعداد وتصميم وتصنيع وبناء 
العـــرض  منصـــة  وتفكيـــك  وتســـليم 
فـــي ســـوق الســـفر العالمـــي فـــي لندن 
و)IBTM World( في برشـــلونة 2022 

تنافســـت عليها 4 شـــركات، وكان أقل 
عطاء لشـــركة )Clavis Events( بنحو 

145.5 ألف دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
لمجلـــس النـــواب لتوفيرخدمات دعم 

تقنيـــة المعلومـــات تنافســـت عليهـــا 5 
شـــركات، وكان أقل عطـــاء لمجموعة 
المؤيد بقيمـــة 35.2 ألف دينار، ووفق 
وصـــف المناقصة، فإنهـــا لتوفير اثنين 
من الفنيين البحرينيين لدعم خدمات 

تقنيـــة المعلومات لمـــدة عامين لهدف 
وجـــودة  وســـرعة  مســـتوى  تحســـين 
الدعـــم  وتوفيـــر  للقســـم  الخدمـــات 
الفني لألعمـــال اليومية بـــإدارة تقنية 

المعلومات.

لتشغيل المخازن المركزية لألدوية والمستلزمات الطبية
تطبيق نظام إدارة مخازن حديث ومتطور ... “األعلى للصحة”:

ــار ــن دي ــون  ــي ــل م  1.7 ـــ  بـ بـــيـــاض  ــاج  ــ دجـ ــف  ــل ع ــن  طـ  8,368 ــد  ــوريـ تـ
ــواب” ــن “ال ـــ  ب المعلومات  تقنية  لــدعــم  فنيين  لتوفير  ــار  ــن دي ألــف   35.2
ــة” ــ ــاض ــ ــّي ــ “ب ــان  ــصـ ــيـ صـ ــف  ــلـ عـ ــد  ــ ــوري ــ ــت ــ ل ديــــنــــار  ــف  ــ ــ أل  295.7
دينار مليون   1.3 بـــ  “بابكو”  بمصفاة  البخارية  التوربينات  مــولــدي  صيانة 
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السياحة وقوة جذب جديدة

كثرة الكتابة عن الســـياحة هذه األيام، خاصة بعد إنشاء 
االهتمـــام  زاد  وأيضـــًا  القطـــاع  لهـــذا  متخصصـــة  وزارة 
بالســـياحة ومرافقهـــا لكونها رافـــدًا مهمـــًا للناتج الوطني 
وبعد نشـــر المعلومة بأن القطاع الســـياحي ساهم بمعدل 

26.6 % أخيرًا خالل 6 أشهر من السنة.
إن القطـــاع الســـياحي في حاجة إلـــى العناية واالهتمام، 
بـــل منـــذ قرابـــة 20 عامـــًا لم يطـــرأ أي جديد أو مســـتجد 
فـــي هـــذا المضمـــار إال ما هوتقليـــدي وهو إنشـــاء المزيد 
من الفنادق وأيضًا إنشـــاء المزيد من المطاعم. الشك أن 
إنشـــاء وزارة متخصصـــة ترعى هذا القطاع ومســـؤولية 
تطويره واستحداث عناصر جذابة لنشاطات هذا القطاع 
سوف تكون قوة جذب وقوة لزيادة النشاط وزيادة عدد 

السياح وبالتالي زيادة النشاط بالسوق.
يجـــب أن ننظـــر لمـــا حبانـــا هللا ســـبحانه وتعالـــى به من 
مناظـــر وعناصـــر ومميزات حتـــى نقوم باســـتغاللها على 
أحسن وأكمل وجه بل تكون قوة وميزة لما نقوم به في 

هذا السبيل من مشاريع مستقبلية.
إن هللا ســـبحانه وتعالـــى أعطـــى بلدنـــا مملكـــة البحريـــن 
قـــوة جذب طبيعيـــة؛ وذلك ألنهـــا تتكون من عـــدة جزر، 
والســـؤال هنا: لماذا لم نستغل هذه الميزة، وقوة الجذب 
هـــذه؟! ولماذا لـــم نفكر كيف يمكن أن تكون هذه العالمة 
المميـــزة فـــي صالح وخيـــر مملكة البحريـــن ونبني عليها 
الكثير من المشـــروعات الســـياحية التي تؤدي إلى زيادة 

في الناتج الوطني.
وبنـــاًء علـــى هـــذه المقدمـــة الموجـــزة، أضـــع محوريـــن 

رئيســـيين للمناقشـــة والدراســـة لتطوير وتقدم السياحة 
في البالد.

  

المحور األول:

إن النشاط التقليدي للسياحة من بناء الفنادق والمطاعم 
قـــد أخـــذ وقتـــًا طويـــالً، بل إنه ســـاهم فـــي تكويـــن بنية 
تحتية لهذا القطاع، وساهم واليزال يساهم في النشاط 

السياحي.
ولقـــد آن األوان ألن ننتقـــل إلـــى نقلـــة نوعيـــة للتجديـــد 
وزيادة النشـــاط الســـياحي لهذا القطاع وذلك باســـتغالل 
هذا التميز والميزة من تكوين الجزر إلى واقع عملي حي 
ينبـــض بالحيـــاة واالنتعاش واالزدهار وذلـــك على النحو 

التالي:
المنامـــة  بيـــن  الرائعـــة  الجميلـــة  البحيـــرة  اســـتغالل  إن 
والمحـــرق، هـــذه البحيـــرة التي كلهـــا حيويـــة وانبهار لما 
تحويـــه من مبـــاٍن وفنادق وأنوار وشـــوارع وغيرها على 

الجانبين.
إن الميزة األساســـية أنها محصورة بيـــن جزيرتين وبين 
عدة جســـور وما فيها من حركة دائمة لتعطي داللة على 

ميزة هذه البالد التي تتكون من العديد من الجزر.
علينـــا أن نقـــوم بعمـــل دراســـة معمقـــة ودراســـة ميدانية 
عـــن إمكانية جعل هذه البحيرة منطقة ســـياحية جذابة 
للســـياح عامـــة ولإلخـــوة الخليجييـــن خاصـــة من خالل 
إنشـــاء مقاٍه مائيـــة ومطاعم مائية وغيرهـــا من العناصر 

الســـياحية التـــي تبهر الســـياح واألهالي وتشـــّع إشـــعاعًا 
جميالً وتكون دائمة الحركة والحيوية.

إن هذه البحيرة تمتد من مستشفى الملك حمد الجامعي 
إلـــى مينـــاء ســـلمان عبـــر الجســـور الممتـــدة والعمـــارات 
الشـــاهقة واألنـــوار الزاهية التي تحتاج إلـــى ازدهار أكثر 

وتلوينها حسب المتطلبات. 
  

المحور الثاني:

الً  إن هـــذا المحـــور ليس بعيدًا عن المحـــور األول بل مكمِّ
لـــه مع اتســـاع اســـتغالل البحـــر والمـــدن المنتشـــرة على 
ســـواحل البحريـــن. كمـــا كان فـــي المحـــور األول، لم يتم 
اســـتغالل الميزة التي حبانا هللا بها حول البقعة الواقعة 
بين المنامة والمحرق، فإن المحور الثاني يكمل ويوســـع 
رقعة النشـــاط الســـياحي من حيث إعداد أســـطول سفن 
بحريـــة يلبـــي حاجيـــات ومتطلبـــات وراحة الســـياح من 
حيث اتســـاع المكان والكراســـي المريحة وغيرها الكثير 

من مستلزمات السياحة.
تقوم هذه الســـفن باإلبحار مساًء حول المنامة والمحرق 
مع عشـــاء فاخر وعلى وقع موســـيقى وغنـــاء مميز وبها 

كل المقومات وخاصة األمن والسالمة.
وتبحر هذه السفن قريبًا من الساحل مع شرح موجز عن 

كل موقع مهم على الساحل.
ومما الشـــك فيه أن السياحة الليلية بهذا النمط والشكل 
ســـوف يكـــون مطلبـــًا ليس للســـياح فقـــط بـــل لكثير من 

البحرينييـــن الـــذي يـــوّدون قضاء وقت ممتع مع عشـــاء 
طيب يصحب كل ذلك الموسيقى والغناء. 

إن نجاح هذا المشروع سوف يؤدي مستقبالً إلى اتساع 
رقعة المشـــروع وزيادة الســـفن والبرامج وســـوف تعتبر 
نقلـــة نوعيـــة كبيـــرة أخرى حيث تكـــون الزيـــارات للجزر 
األخـــرى غيـــر اآلهلـــة بالســـكان ) وهـــذه فـــي حاجـــة إلى 

دراسة أخرى(.
إننـــا بهذه الفكرة األولية الموجـــزة نكون قد غيرنا النمط 
االعتيادي للسياحة إلى نمط آخر يلبي متطلبات المرحلة 
المســـتقبلية مـــن ســـياحة جديدة وأســـلوب مغايـــر كلية 
للسياحة وتحقيق وإشباع رغبات السياح. إن هذه النقلة 
النوعية سوف تخلق وظائف عديدة ومتنوعة في البالد 
وتجعل من السواحل والمدن والقرى تتألأل بأنوار زاهية 
وتصبح مملكة البحرين حية تضاهي الدول األخرى في 

العالم.
قد يتســـاءل البعض كيـــف نمّول هذه المشـــروعات ألنها 
تحتـــاج إلـــى رأس مـــال كبيـــر فـــي حالـــة الموافقـــة بعـــد 
الخطوات األولى وأنها أي هذه المشروعات سوف تؤدي 

إلى تنشيط وزيادة السياحة في البالد.
إننـــا إزاء هـــذا الوضع وبعد إجراء الدراســـة الالزمة، فإن 
توفير رأس المال يكون عن طريق إنشاء شركة مساهمة 
عامة تطرح األســـهم في مملكـــة البحرين وبالتالي نكون 
قد وجدنا الحل المناســـب بإنشـــاء شـــركة مساهمة عامة 

وطرح أسهم في بورصة البحرين.
وهللا من وراء القصد.

حسن محمد زين العابدين

عدد وصف المناقصة / المزايدةاسم الجهة
أقل عطاء اسم الشركة المتقدمةالعطاءات

)بالدينار(

الشركة العامة 
للدواجن

الشركة العربية للخدمات 2توفير الخدمات الهندسية
1,700,817.82المتكاملة

الشركة العربية للخدمات 2توريد علف صيصان )بياّضة(
295,661.80المتكاملة

توريد 231 ألف صوص بياض عمر 
91,332.28شركة مزارع البياض المحدودة2يوم واحد

إدارة وتشغيل المخازن المركزية هيئة الكهرباء والماء
شركة سمسا للنقل السريع 2لألدوية والمستلزمات الطبية

3,281,740المحدودة

شركة نفط البحرين 
)بابكو(

توفير خدمات الصيانة لمولدي 
التوربينات      البخارية من جنرال 

إلكتريك
1 DE PRETTO INDUSTRIE

S.R.L1,348,131.63

هيئة البحرين 
للسياحة والمعارض

إعداد وتصميم وتصنيع وبناء 
وتسليم وتفكيك منصة العرض 
في سوق السفر العالمي في لندن 

و)IBTM World( في برشلونة 2022

4Clavis Events145,524.50

توفير خدمات دعم تقنية مجلس النواب
5Almoayed Group35,200المعلومات
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وكهربائييـــن ميكانيكييـــن  لمهندســـين  بحاجـــة  المحليـــة  الســـوق 

إلـــى 1800 وظيفـــة لمهندســـين ورســـامي خرائـــط شـــواغر تصـــل 
التخـــرج حديثـــي  للمهندســـين  الرواتـــب  دعـــم  ســـنوات  زيـــادة 

ضـــرورة التـــزام المكاتـــب الهندســـية العاملـــة بالمملكـــة بأخالقيـــات المهنـــة

قال رئيس مجلس إدارة جمعية المكاتب الهندســية البحرينية مازن العمران 
العمــل  وزارة  مــع  التنســيقية  االجتماعــات  خــال  مــن  ســعت  الجمعيــة  إن 
وصنــدوق العمــل )تمكيــن( ومجلــس مزاولــة المهــن الهندســية إليجــاد حلــول 
وآليــة الســتيعاب حديثي التخرج مــن مختلف التخصصات الهندســية، الفًتا 
إلــى ارتفــاع أعــداد العاطليــن مــن حديثي التخــرج في مختلــف التخصصات 

الهندسية.

ــران خــــال بــرنــامــج  ــمـ ــعـ وأوضــــــح الـ
“البحرين  األسبوعي  “الباد”  صحيفة 
من  ســعــت  الجمعية  أن  ــام”  ــ أرقـ فــي 
خـــال اجــتــمــاعــاتــهــا الــتــنــســيــقــيــة مع 
زيــادة  ــى  إل “تمكين”  العمل  صــنــدوق 
لتطوير  الهندسية  للمكاتب  الــدعــم 
أدائـــهـــا مــن خـــال تــحــديــث الــبــرامــج 
ــهــنــدســيــة وزيـــــــادة ســـنـــوات دعــم  ال
التخرج  للمهندسين حديثي  الرواتب 
مـــع إضـــافـــة الــمــهــنــدســيــن الــعــاطــلــيــن 
الشركات  مــن  تسريحهم  يتم  الــذيــن 
خبرات  يمتلكون  والــذيــن  الهندسية 
الدعم  سنوات  بــزيــادة  وذلــك  طويلة 

ونسبة دعم الرواتب إلى 5 سنوات.
ــمــهــنــدســيــن  وأشــــــــار إلـــــى إحــــــال ال
محل  الــتــخــرج  حديثي  البحرينيين 
المكاتب  فــي  األجــانــب  المهندسين 
الهندسية، متوقًعا وجود 600 وظيفة 
الهندسية، و1200  بالمكاتب  مهندس 
وظيفة رسام خرائط في 300 مكتب 
مكتب   200 بين  ما  موزعة  هندسي 

محلي و100 مكتب أجنبي.
وركزت حلقة برنامج صحيفة “الباد” 
ــبــحــريــن فـــي أرقـــــام”،  األســبــوعــي “ال
ــذي يــبــث مــبــاشــرة كـــل يـــوم أحـــد،  ــ ال
عــلــى الــقــطــاع الــهــنــدســي فــي مملكة 
البحرين ودور المهندسين في النهضة 
تواجه  التي  والتحديات  االقتصادية 

هذا القطاع.
تأسست  الجمعية  إن  العمران  وقــال 
 10 قــرابــة  وأكملت   ،2013 الــعــام  فــي 

أعوام.
وعن الدور الذي تقوم به الجمعية مع 
الهندسة،  تخصصات  خريجي  زيــادة 
ــمــــران أنـــــه “مـــــن خـــال  ــعــ ــ أوضــــــح ال
الحثيثة  ومتابعتنا  المتكررة  لقاءاتنا 
في  لوحظ  العاقة  ذات  الجهات  مع 
اآلونة األخيرة ارتفاع أعداد العاطلين 
ــتــخــرج مـــن مختلف  ال مـــن حــديــثــي 
زيادة  بسبب  الهندسية؛  التخصصات 
ــجــامــعــات الــتــي تــــدرس الــهــنــدســة  ال
والجامعات  البحرين  جامعة  تشمل 
تضخم  وجــود  إلــى  مشيًرا  الخاصة”، 
الهندسة  مــن خــريــجــي  ــاٍف  كــ وعــــدد 

المعمارية والهندسة اإلنشائية.
العاطلين  أعـــداد  ارتــفــاع  إلــى  ولــفــت 
ــتــخــرج مـــن مختلف  ال مـــن حــديــثــي 
في  خصوًصا  الهندسية  التخصصات 
التخصصات التي السوق بحاجة لها، 
ومهندس  ميكانيكي  مهندس  ومنها 
إلى  مشيًرا  كميات،  ومساح  كهربائي 
الجمعية  الصدد سعت  هــذا  “فــي  أنــه 
التنسيقية مع  من خال االجتماعات 
وزارة العمل وصندوق العمل )تمكين( 
الهندسية  الــمــهــن  مـــزاولـــة  ومــجــلــس 
إليجاد حلول وآلية الستيعاب هؤالء 
الجمعية  تقدمت  حيث  الخريجين، 
تــعــديــات مــســودة الائحة  بــاقــتــراح 
التنفيذية إلحال المهندسين حديثي 
للمهندسين األجانب  التخرج كنظراء 
لتأهيلهم  الــهــنــدســيــة  الــمــكــاتــب  فـــي 
في  المطلوبة  المجاالت  مختلف  في 
برامج  ضمن  وإعدادهم  العمل  سوق 
تــدريــبــيــة بــالــتــعــاون مــع الــمــؤســســات 

األكاديمية والمهنية”.

المهندسين  ــال  إحــ أن  ــى  إلـ وأشــــار 
محل  الــتــخــرج  حديثي  البحرينيين 
المكاتب  فــي  األجــانــب  المهندسين 
ــكــــون مــــســــؤوال عــن  الـــهـــنـــدســـيـــة، ويــ
تـــدريـــبـــهـــم مـــهـــنـــدس بــحــريــنــي مــمــا 
كبير  عــدد  استقطاب  فــي  سيساهم 
العمل  عن  العاطلين  المهندسين  من 
هندسي  مكتب   200 ــود  وجـ بسبب 
هندسي  مكتب   100 ونحو  بحريني، 
مكتب   300 بــمــجــمــوع  أي  ــبــي،  أجــن
كل  يستقطب  أن  متوقًعا  هــنــدســي، 
يعني  مــمــا  اثــنــيــن  مهندسين  مكتب 
سيتم  الذين  المهندسين  مجموع  أن 
مما  مهندس،   600 سيبلغ  توظيفهم 
المهندسين  مــعــظــم  تــوظــيــف  يــعــنــي 

العاطلين عن عمل.
الهندسي يشمل  العمل  أن  إلى  ولفت 
وظائف أخرى مثل رسامي الخرائط، 
حيث هنالك ما ال يقل 2 إلى 4 رسام 
مما  هندسي،  مكتب  كل  في  خرائط 
رسام  وظيفة   1200 هنالك  أن  يعني 
فإنه  لذا  الهندسية؛  بالمكاتب  خرائط 
يــجــب الــتــركــيــز عــلــى تــخــريــج حملة 
كرسامي  لتوظيفهم  الدبلوم  شهادة 
خرائط محل األجانب، مؤكًدا ضرورة 
إحال البحرينيين محل األجانب في 

هذه الوظيفة.

نسبة دعم الرواتب إلى 5 سنوات

إلــى  الجمعية  بسعي  يتعلق  وفــيــمــا 
تعديل لوائح تنظيم العمل الهندسي، 
وتــحــويــل الــمــكــاتــب الــهــنــدســيــة إلــى 
شــركــات تــجــاريــة، واالرتـــقـــاء بعمل 
بالعمل،  لــهــا  الــســمــاح  عــبــر  الــمــكــاتــب 
مـــع جــمــيــع الــجــهــات مــثــل “تــمــكــيــن” 
ــوزارات  ال من  وغيرها  العمل  ووزارة 
ــات، وآخـــــر مــســتــجــدات  ــسـ ــؤسـ ــمـ والـ
ــهـــدف مــنــه لــاقــتــصــاد  الــمــشــروع والـ
الجمعية  أن  العمران  الوطني، أوضح 
ــا  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــعــــت مـــــن خـــــــال اجـ ســ
التنسيقية مع صندوق العمل “تمكين” 
الهندسية  للمكاتب  الدعم  زيــادة  إلى 
ــال تحديث  لــتــطــويــر أدائـــهـــا مـــن خـ
سنوات  ــادة  ــ وزي الهندسية  الــبــرامــج 
حديثي  للمهندسين  الـــرواتـــب  دعـــم 
ــافــــة الــمــهــنــدســيــن  الـــتـــخـــرج مــــع إضــ
من  تسريحهم  يتم  الــذيــن  العاطلين 
يمتلكون  والذين  الهندسية  الشركات 
سنوات  بزيادة  وذلك  طويلة  خبرات 
ــى 5  ــرواتــب إل الــدعــم ونسبة دعــم ال
ســنــوات بـــدال مــن 3 ســـنـــوات، حيث 
صــنــدوق  مــن  عملًيا  تــجــاوبــا  “لمسنا 
العمل “تمكين” لتطوير برامج الدعم”.

الـــواحـــد  الــتــطــبــيــق  إلــــى أن  وأشــــــار 
الهندسي  الــمــكــتــب  فــي  الــمــســتــخــدم 
يتجاوز سعره األلفي دينار، والمكتب 
5 تطبيقات  أو   4 إلى  الواحد بحاجة 
والتي يتجاوز سعرها 10 آالف دينار، 
ــم، مــؤكــًدا  لـــذا فــإنــهــا تــحــتــاج إلـــى دعـ
الهندسية  لــلــمــكــاتــب  الـــدعـــم  وجــــود 
خصوًصا التي أنشئت حديًثا وعمرها 
بحاجة  فهي  ســنــوات،   3 يــتــجــاوز  ال 
لتوفير برامج تدريبية ودعم الرواتب 

لتوظيف العاطلين عن عمل.

دور الجمعية

الجمعية في  تلعبه  الــذي  الــدور  وعن 
المملكة،  في  العقاري  القطاع  تنمية 
ــع مـــؤســـســـة الــتــنــظــيــم  والـــعـــاقـــة مــ
العقاري ومجلس تنظيم مزاولة المهن 
الهندسية، أوضح رئيس مجلس إدارة 
البحرينية  الهندسية  المكاتب  جمعية 
دوًرا  تلعب  الهندسية  المكاتب  أن 
ريادًيا في استقطاب االستثمارات في 
القطاع  العمرانية، هذا  التنمية  قطاع 
رفــع معدالت  فــي  المهم  االقــتــصــادي 
وخطط  برامج  في  االقتصادي  النمو 
التعافي  اســتــراتــيــجــيــة  فــي  الـــدولـــة 
ــاء اســتــحــداث  ــد جـ االقـــتـــصـــادي، وقـ
وتطوير  الــعــقــاري  التنظيم  مؤسسة 
المنظومة التشريعية للقطاع العقاري 
إضافة مهمة ومفصلية في تعزيز ثقة 
القطاع  في  والمستثمرين  المطورين 
العقاري وإحساسهم باألمان واالتزان 

في السوق العقارية. 
المنطلق، فقد  “ومن هذا  أنه  وأضاف 
الهندسية  الــمــكــاتــب  جمعية  ــأت  ــ ارت
رفـــع رغــبــة الــمــكــاتــب الــهــنــدســيــة في 
ضمن  والمباشرة  الفعلية  المشاركة 
فـــرق مــشــتــركــة لــمــراجــعــة وصــيــاغــة 
ــأعــمــال  ــفــيــذيــة ل ــن ــت اإلجــــــــــراءات ال
المهن  مـــزاولـــة  وتــنــظــيــم  الــهــنــدســيــة 
ــرح بعض  ــال طــ ــن خــ ــهــنــدســيــة مـ ال
ــتــعــديــات عــلــى مـــســـودة الــائــحــة  ال
قبل مجلس  المقترحة من  التنفيذية 
تنظيم مزاولة المهن الهندسية والتي 
في  وتصب  إيجابية  تكون  أن  نأمل 
واالســتــراتــيــجــيــة  األهـــــداف  تحقيق 
المهم  الــقــطــاع  هــذا  لتطوير  الــعــامــة 

في  أساسًيا  ــًدا  رافـ يعتبر  والـــذي 
عجلة التنمية العمرانية وتعزيز 

برامج التعافي االقتصادي”.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الجمعية 
عقد  الجديد  و2023   2022 للعامين 
وخال  تشاورية،  اجتماعات   5 نحو 
آخر اجتماع حضر أكثر من 50 مكتًبا 
السوق،  في  وتعمل  معروفة  هندسًيا 
المكاتب في  أن وجود هؤالء  مؤكًدا 
شهر  من  أكثر  قبل  األخير  االجتماع 
والتشاور معهم نتج عنه إنشاء نحو 
6 لــجــان تــــدرس الــــقــــرارات؛ بــهــدف 

توسيع عمل المكاتب الهندسية.

انعكاسات إيجابية للتطور

ــورات  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ وعــــــــن انـ
الهندسية  المهن  على  التكنولوجية 
ــثـــورة  ــالـ ــق بـ ــعــل ــت خـــصـــوًصـــا فــيــمــا ي
الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة، وتــرقــب ظهور 
تخصصات هندسية جديدة يحتاجها 
السوق في الفترة المقبلة، أكد العمران 
أنـــه مــمــا الشـــك فــيــه أن انــعــكــاســات 
ــوجــيــة تــســهــم  ــول ــتــكــن ــتــــطــــورات ال ــ ال
الهندسي  العمل  تطوير  في  إيجابًيا 

ــرامــج  ــة ب ــاصـ ومــخــرجــاتــه وخـ
الــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة فــي 

العمراني  التصميم 
واإلنـــــــشـــــــائـــــــي 

وحــــــــســــــــاب 
الكميات 

الــمــشــاريــع.  إدارة  أعـــمـــال  وتــنــظــيــم 
التكنولوجية  الــثــورة  بــرامــج  أن  كما 
جــديــدة  مــجــاالت  ستفتح  الــحــديــثــة 
في قطاع األعمال الهندسية وخاصة 
فيما يتعلق بالتصاميم ثاثية األبعاد، 
واستخدام الواقع االفتراضي المعزز، 
كما أن استخدام التكنولوجيا سيقلل 
المكاتب  على  اإلداريــة  التكاليف  من 
الــهــنــدســيــة وســتــرفــع مــســتــوى دقــة 
الــتــصــامــيــم لــتــجــاوز األخـــطـــاء غير 
الصناعية  الــشــركــات  مــن  المقصودة 

المصنعية  مستويات  فــــــي وارتــفــاع 
تــــنــــفــــيــــذ 

المشاريع الكبرى.
البحرينيين  معظم  أن  العمران  ورأى 
الهندسية  المكاتب  يترأسون  الذين 
الــبــحــريــن مـــن خريجي  فـــي مــمــلــكــة 
إنجلترا والواليات المتحدة األميركية 

واستراليا وكندا.
ــمــكــاتــب  ــزام ال ــ ــتـ ــ وأكــــــد ضــــــــرورة الـ
ــة فــــي مــمــلــكــة  ــلـ ــامـ ــعـ الـــهـــنـــدســـيـــة الـ
ــات الــتــصــمــيــم  ــيـ ــأخـــاقـ الـــبـــحـــريـــن بـ
ألن  الصحيح؛  ــراف  واإلشــ الصحيح 
وجــود  هــو  بالمهنة  االرتـــقـــاء  نــجــاح 
اإلشراف  أهمية  مؤكًدا  األخاقيات، 
والـــــتـــــواجـــــد وقــــت 
المبنى،  تنفيذ 
الفًتا إلى وجود 
مــيــثــاق أخــاقــي 
الــجــمــعــيــة بين  لـــدى 
الهندسية،  المكاتب 
المجال  فتح  متوقًعا 
التشاوري  اللقاء  خال 
للدخول  للجمعية  المقبل 
بالميثاق  وااللتزام 
األخاقي.

اجتماعات تنسيقية إليجاد آلية الستيعاب حديثي التخرج من التخصصات الهندسية
إحالل البحرينيين محل األجانب في المكاتب المهنية بالقطاع... العمران:
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مازن العمران

2013 عام تأسيس 
جمعية المكاتب 

الهندسية البحرينية

1200 وظيفة رسام 
خرائط بالمكاتب 

الهندسية

300 مكتب هندسي 
يعمل في مملكة 

البحرين

توقع وجود 600 
وظيفة مهندس 

بالمكاتب الهندسية 
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رق
األ
ب



 علي الفردان

@albiladpress @albiladpress

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

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

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

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

الفجر: 04:04 - الظهر: 11:35 - العصر: 03:02  

المغرب: 05:45 - العشاء: 07:01

رائدة العلوي

يعتبر فرصة مثالية لعرض واستكشاف أحدث االبتكارات والتقنيات

االستفادة من خبرات المتقاعدين في المشروعات العامة

“بنفت” ترعى المؤتمر والمعرض الدولي لذوي الهمم

رئيسة المهندسين لـ “^”: حزمة مبادرات 
بالتعاون مع الحكومة لتدريب وتوظيف البحرينيين

43 مليون دينار لصكوك السلم الحكومية قصيرة األجل

للمؤتمر  رعايتها  عــن  بنفت،  شــركــة  أعلنت 
يقام  والــذي  الهمم،  لــذوي  الدولي  والمعرض 
لألعمال  الــمــلــك  جــالــة  ممثل  رعــايــة  تــحــت 
المجلس  رئيس  الشباب،  وشــؤون  اإلنسانية 
ناصر  الشيخ  للشباب والرياضة سمو  األعلى 
13 و14 سبتمبر  بتاريخ  بن حمد آل خليفة، 
كــراون  بفندق  المؤتمرات  مركز  فــي   2022

بازا.
الجمعية  تستضيفه  الـــذي  المؤتمر  ويــقــدم 
فرصة  والــتــدريــب  التعليم  لــدعــم  الــوطــنــيــة 
أرقـــى وأحــدث  لــعــرض واســتــكــشــاف  مثالية 
االبتكارات والتقنيات والمنتجات والخدمات 
الخاصة بذوي الهمم من جميع أنحاء العالم. 
أمـــور األطــفــال مــن ذوي  أولــيــاء  وسيتعرف 
الهمم على الجمعيات والمراكز التي تستهدف 

من  تمكينهم  إلى  باإلضافة  الفئة،  هذه 
الحصول على تقييم نفسي وتربوي 

ــن الــمــتــخــصــصــيــن  مـــجـــانـــي مــ
واالســــتــــشــــاريــــيــــن 
ــيــــن فــي  ــاركــ ــمــــشــ ــ ال

الفعالية.
وتهدف الفعالية 

الوعي  نشر  إلــى 
بــــــــيــــــــن جــــمــــيــــع 
المجتمع،  شــرائــح 
ــا اآلبـــــــاء  ــ ــم ــ ــي الســ
ــور  ــ ــاء األمـ ــ ــيـ ــ وأولـ

والمؤسسات 

والمهنيين  والباحثين  والعلمية  األكاديمية 
األفـــــــراد  مــــن  وغـــيـــرهـــم  ــم  ــمـ ــهـ الـ وذوي 
والمؤسسات في المملكة. كما تهدف أيًضا 
في  الهمم  ذوي  دمــج  فــي  المساهمة  إلــى 
المؤسسات  لتحفيز  سعًيا  قطاعات؛  عدة 
والــخــاص  ــعــام  ال القطاعين  مــن  كــل  فــي 
من  للموهوبين  عمل  فــرص  توفير  على 
الفئة، فضًا عن زيادة الوعي حول  هذه 
والتي  الهمم،  ذوي  من  المتعددة  الفئات 
التعلم،  وبــطء  التعلم،  صعوبات  تشمل 
واإلعــاقــات  التوحد،  طيف  واضــطــرابــات 
ــة،  ــديـ ــسـ ــجـ ــريــــة والـ ــــصــ ــب ــ الـــســـمـــعـــيـــة وال
واضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة، 
واضــطــرابــات الــتــواصــل )مــشــاكــل النطق 
واضــــــطــــــرابــــــات 
الـــصـــوت 

البسيطة،  الذهنية  واإلعــاقــة  والـــكـــام(، 
التحصيلي،  والتفريط  الدراسي  والتأخر 
من  الموهوبين  وجميع  داون،  ومتازمة 

ذوي الهمم.
العاقات  المناسبة، صرح مدير أول  وبهذه 
ــادل  الـــعـــامـــة واالتــــصــــاالت الــمــؤســســيــة عـ
ــقــول: “نــحــن ســعــداء بدعم  ــال الــكــوهــجــي ب
لــذوي  الــدولــي  والمعرض  المؤتمر  ورعــايــة 
نكون  أن  حقيقي  شــرف  إنــه  حيث  الِهمم، 
جزًءا من هذه المبادرة النبيلة، والتي تهدف 
التخاذ تدابير ملموسة لدعم األفراد من فئة 
وتوفير  البحرين  مملكة  فــي  الهمم  ذوي 
منصة تواصل لجميع القادة المشاركين في 
أنحاء  الهمم في جميع  دمج وتمكين ذوي 
هذه  مــع  بنفت  فــي  رؤيتنا  تتوافق  الــبــاد. 
المساعي، حيث نطمح إلى تشكيل مستقبل 
العنان  ــاق  إلطـ األفــــراد  ــهــام  وإل المجتمع، 
لقوتهم وخلق آفاق لفرص جديدة، وهذا لن 
يكون ممكًنا دون االلتزام بدمج األفراد من 

ذوي الهمم في المجتمع”.
لذوي  الدولي  والمعرض  المؤتمر  أن  يشار 
البحرين  مملكة  التزام  مع  يتماشى  الِهمم 
بــإنــشــاء مــجــتــمــع شــامــل عــبــر الــجــمــع بين 
الجمعيات المختصة باألفراد من ذوي الهمم 
االجتماعيين  واألخــصــائــيــيــن  والمعلمين 
وصــــانــــعــــي الــــســــيــــاســــات الـــرئـــيـــســـيـــيـــن 
واالســـتـــشـــاريـــيـــن والــمــهــنــيــيــن وأصـــحـــاب 
مملكة  وتعطي  وغيرهم.  الخيرية  األعمال 
الــبــحــريــن األولـــويـــة لـــذوي الــهــمــم وتضمن 
المجتمع  في  متساوين  كأعضاء  حقوقهم 
سبيل  فــي  ودعــمــهــم  مساهماتهم  وتــكــّرم 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كــشــفــت رئــيــســة جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن 
الجمعية  أن  العلوي عن  رائدة  البحرينية 
ــدد من  ــدأت فـــي عــقــد لـــقـــاءات مـــع عــ ــ بـ
ضمن  الحكومية  والمؤسسات  الــوزارات 
وفتح  مــبــادرات  وخلق  لتعزيز  جهودها 
آفاق للتعاون؛ بغية الدفع بالعمل الهندسي 

وتدريب البحرينيين وتوظفيهم.
ـــ “الــبــاد  وأكــــدت الــعــلــوي فــي تــصــريــح ل
االقتصادي” أن لقاء أعضاء مجلس إدارة 
الحواج  إبراهيم  األشغال  وزير  الجمعية 
والمبادرات  المقترحات  من  عددا  تناول 
لتعزيز العاقة بين الطرفين والدفع نحو 
بالعمل  تتعلق  التي  المشتركة  األهـــداف 

الهندسي.
المبادرات االستفادة  بين  أنه من  وبينت 
ــتــدريــب الــخــاص  ــتــعــاون مــع مــركــز ال وال
بالجمعية وهو مؤسسة تدريبية حاصلة 
عــلــى تــرخــيــص خـــاص فــي عــقــد الـــورش 

والدورات.
كما أشـــارت إلــى أنــه تــم عقد مــشــاورات 
فيما يخص االستفادة من أعضاء جمعية 
الخبرات  ذوي  البحرينيين  المهندسين 
العمل  عــن  تــقــاعــدوا  ــذيــن  وال الهندسية 
الحكومية  الــمــشــروعــات  فــي  إلشــراكــهــم 

ولجان العمل.

عليها  تعمل  الــتــي  الــمــبــادرات  بين  ومــن 
تدريب  المقبلة،  المرحلة  فــي  الجمعية 
الجامعات  مــن  البحرينيين  الخريجين 
ــهـــم في  ــاجـ الــبــحــريــنــيــة مـــن خــــال إدمـ
األشــغــال  وزارة  تنفذها  الــتــي  المشاريع 
مــن جــســور وطـــرق ومــشــروعــات كبيرة؛ 
ليكونوا على إطاع عن كثب على هذه 
مبدئيا  التفاهم  المشروعات، حيث جرى 
على أن تقوم الجمعية بدور المنسق بين 
مختلف الجامعات في البحرين والوزارة 
الــمــشــروعــات، حيث  الطلبة فــي  إلشـــراك 
أبـــرمـــت الــجــمــعــيــة مـــذكـــرات تــفــاهــم مع 
الــدور  هــذا  لممارسة  تؤهلها  الجامعات 

التنسيقي.
وقالت العلوي إن الجمعية شددت  خال 
أن  أهمية  على  األشغال  وزيــر  مع  اللقاء 
تقوم الوزارة بحث الشركات والمقاولين 
تنفذ  التي  األجنبية  الشركات  خصوصا 
مشاريع مع الوزارة، على توظيف المزيد 
من المهندسين البحرينيين لديها.وأكدت 
ــادرات الــتــي  ــبـ ــمـ ــوي عــلــى أهــمــيــة الـ ــعــل ال
العاطلين  المهندسين  توظيف  تستهدف 

في مختلف االختصاصات.
المهندسين  جــمــعــيــة  رئــيــســة  ــارت  ــ وأشــ
من  طلبت  الجمعية  أن  إلــى  البحرينية 

منتسبيها  أحــد  ترشيح  األشــغــال  وزارة 
ليكون ضمن مجلس أمناء مركز التدريب 
ــمــبــادرات  ال فــي  الـــــوزارة  رؤيــــة  ليعكس 
والبرامج التدريبية التي يقوم بها المركز.
واختتمت العلوي تصريحها بالتأكيد على 
أهمية التنسيق والتعاون بين الجمعيات 
مشيرة  الحكومية،  والمؤسسات  المهنية 
إدارة  أن مجلس  ــى  إل الــســيــاق  هــذا  فــي 
اللقاءات مع مختلف  الجمعية سيواصل 
البرامج  يدعم  بما  بالوزرات  المسؤولين 
ــعـــزز مـــن حــضــور  ــتـــي تـ ــادرات الـ ــ ــب ــ ــم ــ وال

المهندس البحريني.

أنه  الــمــركــزي  البحرين  مصرف  أعلن 
تمت تغطية اإلصدار رقم 257 صكوك 
قصيرة  الحكومية  اإلسامية  السلم 
األجل التي يصدرها مصرف البحرين 
الــمــركــزي نــيــابــة عــن حــكــومــة مملكة 

البحرين.
43 مليون دينار  وتبلغ قيمة اإلصــدار 

بحريني لفترة استحقاق 91 يوًما تبدأ 
في 14 سبتمبر 2022 إلى 14 ديسمبر 
لهذه  الــمــتــوقــع  الــعــائــد  ويــبــلــغ   .2022
الصكوك 3.79 % مقارنة بسعر العائد 
 17 بتاريخ  السابق  لإلصدار   % 3.80
تمت  قــد  أنــه  علما   ،2022 أغسطس 

تغطية اإلصدار بنسبة 100 %.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A تحديث جديد
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.15

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.255

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1

شركة ناس 
NASS BD 0.04

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.638

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.377

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.139

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.313

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.29

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.39

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.47

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(

BMB BD 0.00

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.494

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.287

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.643

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.745

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.375

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.477

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.072

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.16

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

عادل الكوهجي


