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إعادة جدولة اليوم الدراسي للمراحل التعليمية بدءا من الغد ... “التربية”:

انصراف طالب االبتدائي: 12:35 ظهرا ... واإلعدادي: 1:30
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلن المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية 
والتعليم محمد مبارك أنه تقرر إعادة جدولة اليوم 
بالمدارس  التعليمية  المراحل  لمختلف  الدراسي 
الحكومية ومواعيد انتظار الحافالت اعتباًرا من 
بما  الــجــاري،  سبتمبر   15 الموافق  الخميس  يــوم 
ويحافظ  األمــور،  وأولياء  الطلبة  يراعي مصلحة 
التنسيق  ويحقق  التعليمية،  العملية  جــودة  على 
الذي  بالشكل  الحكومية  الجهات  بين  والتكامل 
الحركة  فــي  الــالزمــة  الــمــرونــة  توفير  فــي  يسهم 

الــذروة، ويسهل  أوقات  المرورية، وخصوصًا في 
المدرسية  الحافالت  ووصــول  انتقال  عملية  من 
االنطالق  نقاط  من  والطالبات  الطالب  تقل  التي 
إلى المدارس الحكومية، ومن المدارس الحكومية 
إلى نقاط الوصول التي تم تحديدها، وذلك على 

النحو اآلتي:
في  االبتدائية  المرحلة  طلبة  إلــى  بالنسبة  أوالً: 
الطلبة  دوام  يكون  فسوف  الحكومية،  المدارس 
 12:35 حتى  صباًحا   7:05 الساعة  مــن  اعــتــبــاًرا 

ظهًرا.
في  اإلعــداديــة  المرحلة  طلبة  إلــى  بالنسبة  ثانيًا: 
الطلبة  دوام  يكون  فسوف  الحكومية،  المدارس 
اعتباًرا من الساعة 7:05 صباًحا حتى 1:30 ظهًرا.

في  الثانوية  المرحلة  طلبة  إلــى  بالنسبة  ثــالــثــًا: 
المدارس الحكومية، فسيكون دوام الطلبة اعتباًرا 
من الساعة 7:05 صباًحا حتى 2:15 ظهًرا، حيث 
ال تغيير في الوقت المقرر لمواعيد بداية ونهاية 

)06(الدوام المدرسي لهذه المرحلة التعليمية.

أعلنت شركة سبرنغ فيلدز، عن استيراد شحنة كبيرة قوامها يزيد عن 
5 آالف رأس من األغنام الصومالية، واألهوازية؛ بهدف تثبيت األسعار  

)18(وتعزيز األمن الغذائي في البحرين.
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أكــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر البنيــة التحتيــة الشــيخ خالــد بــن 
عبــدهللا آل خليفــة ثقة الحكومة وقدرتها على خفض العجز المالي والدين 
العام بفضل ما تم إرساؤه من مبادرات وإطالق خطة التعافي االقتصادي 
بإســتراتيجياتها الخمــس، مؤكــدا مضــي الحكومــة قدمــًا فــي توفير أفضل 
الفــرص والخدمــات للمواطنيــن والمقيميــن، وتحقيق زيادة فــي اإليرادات 

غير النفطية بنسبة 5 % على أساس سنوي. 

افتتاحية  فــي  ــد  خــال الــشــيــخ  وأوضــــح 
الصادر  الجديد   ”2022 “البحرين  تقرير 
مؤخرًا عن شركة األبحاث واالستشارات 
لألعمال  أكــســفــورد  مجموعة  العالمية 
يونيو  الحكومة شهدت في  أن   ،)OBG(
الماضي أكبر تعديالت وزارية في تاريخ 
البحرين، مع تغيير 17 وزيرا من أصل 22 

حقيبة وزارية، مما يجعل المملكة تملك 
أصغر مجلس وزراء من الناحية العمرية 
وأكثره تنوعا على اإلطالق، الفتا إلى أن 
الخروج  في  كبير  بشكل  سيساهم  ذلك 
االبتكار  إبداعية وتحفيز  تنموية  بأفكار 

والتقدم. 
الرئيسة  كلمته  فــي  خالد  الشيخ  وأكــد 

تــواصــل  الــبــحــريــن  مملكة  أن  بــالــتــقــريــر 
اإلنمائية  األهــداف  تنفيذ  تجاه  التزامها 

 ،SDGs المتحدة  لألمم  التابعة  لأللفية 
ــم مــؤخــرا إنــشــاء  ــيــل عــلــى ذلـــك ت ــدل وال
جانب  إلــى  المستدامة،  للتنمية  وزارة 
الحياد  باستهداف  الثابت  المملكة  تعهد 
 ،2060 العام  بحلول  الصفري  الكربوني 
المستقبلي  النمو  مسار  سيقود  والـــذي 
الشيخ  اإلستراتيجية.  وذكر  للصناعات 
ــد أن الــمــمــلــكــة ســجــلــت فــائــضــا في  خــال
أمريكي  دوالر  مليون   88 بلغ  الــمــوازنــة 
ــجــاري،  ــعــام ال فــي الــنــصــف األول مــن ال
من  الفترة  بنفس  مقارنة   %  52 بزيادة 
العام الماضي وذلك ألول مرة منذ العام 
2008، مدعومًا بزيادة االيرادات النفطية 
إلى جانب أجندة التطوير واإلصالحات 

على نطاق واسع.

 الشيخ خالد بن عبدالله

)19(

ــتــبــادل الــتــجــاري  ســجــل حــجــم ال
بنسبة  نمًوا  والبحرين  الهند  بين 
 ،2021-2022 ــعــام  ال فــي   54%
أميركي  1.65 مليار دوالر  بقيمة 
ليصل إلى أعلى مستوى له على 
ــالق واحـــتـــلـــت الــمــنــتــجــات  ــ اإلطــ
الــغــذائــيــة والـــزراعـــيـــة الــمــكــون 
بين  الثنائية  لــلــتــجــارة  الــرئــيــس 
مـــورًدا  الهند  تعتبر  إذ  الــبــلــديــن، 
والسكر  والــلــحــوم  لـــألرز  رئيسًيا 
والخضروات  والفواكه  والتوابل 

للبحرين. 
الــتــجــارة  تــرويــج  ونــظــم مجلس 
ــا  ــًثـ حـــديـ  )TPCI( الـــهـــنـــد  ــي  ــ فـ

الهندية  الــســفــارة  مــع  بــالــتــعــاون 
ــيــة  ــغــذائ ــلــمــنــتــجــات ال ــعـــرض ل مـ
ــمــشــروبــات شــاركــت فــيــه 13  وال
شـــركـــة هــنــديــة مــتــخــصــصــة في 
ــمــشــروبــات، وحضر  األغــذيــة وال
بالبحرين  الهند  سفير  المعرض 
ــيــس  بـــيـــوش ســريــفــاســتــافــا ورئ
جــمــعــيــة الـــصـــداقـــة الــبــحــريــنــيــة 
ــهــنــديــة عــبــد الــرحــمــن جــمــعــة،  ال
45 من كبار  الفعالية  وشارك في 
تــجــار الــتــجــزئــة والــمــســتــورديــن 
ــار الــجــمــلــة  ــجــ ــ والـــمـــوزعـــيـــن وت
ومستوردي  الغذائية  للمنتجات 

المشروبات في المملكة.

1.65 مليار دوالر حجم التبادل 
التجاري بين البحرين والهند

)17(

تغيير 17 وزيرا من أصل 22 حقيبة وزارية 
سيحفز االبتكار بالمبادرات الحكومية

في افتتاحية تقرير “البحرين 2022” لمجموعة أكسفورد لألعمال.. خالد بن عبداهلل:

تفعيل 17 اتفاقية سياسية واقتصادية ودفاعية وصحية مع اليابان
المنامة- وزارة الخارجية

المشاورات  السادسة من  الجولة  ُعقدت 
واليابان  البحرين  مملكة  بين  السياسية 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  برئاسة 

الــســيــاســيــة الــشــيــخ عــبــد هللا بــن أحمد 
الخارجية  وزيـــر  ومــســاعــد  خليفة،  آل 
الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الــشــرق األوســـط 
وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان ناجاوكا 
ــك بــمــقــر الـــــــوزارة في  ــ ــســوكــي، وذلـ كــان

طوكيو.
للتقدم  ارتياحهما  عن  الجانبان  وأعــرب 
الثنائي  التعاون  مستوى  في  الملموس 
بــالــتــزامــن مــع الــيــوبــيــل الــذهــبــي إلقــامــة 
البلدين  بــيــن  الــدبــلــومــاســيــة  ــعــالقــات  ال

أكثر  تفعيل  على  وحرصهما  الصديقين، 
موقعة  تفاهم  ومذكرة  اتفاقية   17 من 
واالقتصادية  السياسية  المجاالت  في 
ــثــقــافــيــة  ــيــمــيــة وال ــتــعــل والـــصـــحـــيـــة وال

)05(والدفاعية والتقنية.

تدشين الموقع اإللكتروني ومركز االتصاالت النتخابات 2022
المنامة - بنا

أعلنت اإلدارة التنفيذية لالنتخابات 
2022 عن تدشين  النيابية والبلدية 
الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي الــرســمــي على 
الــدورة  النتخابات  اإلنترنت  شبكة 
vote.( السادسة، والذي يحمل عنوان

اإلعــالمــيــة  اللجنة  رئــيــس  وقـــال   .)bh
 ،2022 والــبــلــديــة  النيابية  لالنتخابات 
الموقع  إن  الــمــدوب،  أحــمــد  المستشار 
اإللكتروني إلى جانب مضمونه المحدث 
بالعملية  المتعلقة  الــمــعــلــومــات  بــأهــم 
االنــتــخــابــيــة كــالــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات، 
المقروءة  اإلعالمية  بالمواد  وتــزويــده 

والمرئية، واإلجراءات المتعلقة بالرقابة 
أعلى  لضمان  االنتخابية  العملية  على 
على  فسيحتوي  الشفافية،  مستويات 
مجموعة من الخدمات اإللكترونية التي 
تقديم  والمرشحين  للناخبين  ستتيح 
ــراض لــدى  ــ ــت طــلــبــات الــتــصــحــيــح واالعــ

)08(اللجان اإلشرافية.

محمد الجيوسي

المحرر األقتصادي

“سبرنغ فيلدز” توفر 5000 رأس من 
األغنام لتثبيت األسعار بالبحرين



المنامة - بنا

الملك المعظم يتلقى شكر رئيسة سنغافورة
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سمو  الجنوبية  محافظ  استقبل 
خليفة  بن  علي  بن  خليفة  الشيخ 
المحافظة،  مجلس  في  خليفة  آل 
ــي الــمــحــافــظــة  ــ ــالـ ــ ــن أهـ ــ عـــــــــددًا مـ
المحافظ  نائب  بحضور  الجنوبية، 
وعــدد  ــري،  ــدوسـ الـ عيسى  العميد 
وضابط  المحافظة  مسؤولي  مــن 

التنسيق األمني لدى المحافظة.

الــلــقــاء، رحــب سمو  وفــي مستهل 
ــي  ــالـ ــاألهـ ــيـــة بـ ــنـــوبـ ــظ الـــجـ ــافـ ــحـ مـ
والــمــواطــنــيــن، مــؤكــدًا ســمــوه على 
تعزيز نهج التواصل الراسخ معهم 
وتلمس  المباشر  اللقاء  خــال  مــن 
احتياجاتهم عن قرب، وذلك تنفيذًا 
الباد  لملك  السديدة  للتوجيهات 
الملك  ــة  الــجــال الــمــعــظــم صــاحــب 
حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي 

ــكــي األمــيــر  ــمــل صـــاحـــب الــســمــو ال
سلمان بن حمد آل خليفة؛ لتحقيق 
بمختلف مجاالتها  الشاملة  التنمية 

األمنية واالجتماعية والخدمية.
الــمــحــافــظــة  ــوه أن  ــمـ ــد سـ ــ أكـ كـــمـــا 
جسور  مــد  فــي  ماضية  الجنوبية 
ــتــواصــل مــع األهـــالـــي مــن خــال  ال
إقامة اللقاءات المباشرة لما لها من 
والروابط  العاقات  تعزيز  في  أثر 
كافة  ومناقشة  المجتمع  أبناء  بين 

الموضوعات التي تسهم في تحقيق 
المحافظة  أهــالــي  وتطلعات  رؤى 
منوهًا  االستجابة،  وتحقيق سرعة 
سموه بأن المحافظة توّفر مختلف 
ــيــقــات الــذكــيــة  ــتــطــب ــوات وال ــنـ ــقـ الـ
من  الميداني  التواصل  واستمرار 
خال الزيارات التفقدية التي تقوم 
بها المحافظة، وذلك لاستماع إلى 
الهادفة  واقتراحاتهم  األهالي  آراء 
أفضل  وفــق  تنفيذها  على  والعمل 

المعايير والخدمات المقدمة.
كما استمع سمو محافظ الجنوبية 
ــمــقــتــرحــات  وال اآلراء  مـــن  لـــعـــدد 
الـــــــــواردة مــــن قـــبـــل األهــــالــــي فــي 
سموه  مــؤكــدًا  الــمــجــاالت،  مختلف 
ــمــتــابــعــة الــحــثــيــثــة لــكــافــة  ــى ال عــل
ــمــاحــظــات الـــــــواردة مـــن خــال  ال
العاقة  ذات  الجهات  مع  التنسيق 
إليــصــال الــمــقــتــرحــات الــتــي تسهم 
ــخــدمــات الــمــقــدمــة؛  فـــي تــطــويــر ال

األهالي  تطلعات  تحقيق  أجــل  من 
والـــمـــواطـــنـــيـــن بــمــخــتــلــف مــنــاطــق 

المحافظة.
ــاحــيــتــهــم، تـــوجـــه الــحــضــور  مـــن ن
ــر لسمو  ــقــدي ــت الــشــكــر وال بــجــزيــل 
خليفة  بن  علي  بن  خليفة  الشيخ 
آل خليفة على حرص سموه الدائم 
المحافظة  بــأهــالــي  االلــتــقــاء  عــلــى 
على  والــتــعــرف  إليهم  واالســتــمــاع 

متطلباتهم.

المنامة- وزارة الداخلية

إقامة لقاءات مباشرة لتلمس احتياجات المواطنين
التنسيق مع الجهات المعنية إليصال المقترحات... سمو محافظ الجنوبية:

أكثر من 2000 متقدم لالنضمام لبرنامج رئيس 
مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

انتهاء فترة التسجيل للدفعة الثامنة من البرنامج

الوزراء  أعلن مكتب رئيس مجلس 
عن انتهاء فترة التسجيل لالتحاق 
بــبــرنــامــج رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
والــذي  الحكومية،  الــكــوادر  لتنمية 
العهد  ولــي  يوليه  لما  تأكيًدا  يأتي 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء صــاحــب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
حمد آل خليفة من حرٍص واهتمام 
بــاالســتــثــمــار فـــي الــعــنــصــر الــبــشــري 
وتنمية  تعزيز  مــواصــلــة  خــال  مــن 
الوطنية  الكوادر  وإمكانات  قدرات 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــاعــتــبــارهــم 
البناء  مسيرة  في  رئيسين  شركاء 
على  ينعكس  بما  وذلــك  والتنمية، 

تقدم وازدهار الوطن والمواطن.
لالتحاق  التسجيل  بــاب  فتح  وتــم 
رئيس  برنامج  من  الثامنة  بالدفعة 
الــكــوادر  لتنمية  الــــــوزراء  مــجــلــس 
الــحــكــومــيــة يـــوم الــســبــت الــمــوافــق 

يــوم  حــتــى   2022 أغــســطــس   13
والذي  الحالي،  13 سبتمبر  الثاثاء 
قبل موظفي  من  واسًعا  إقبااًل  لقي 

القطاعات،  بمختلف  العام  القطاع 
حيث بلغ عدد المتقدمين لالتحاق 
أكثر  البرنامج  من  الثامنة  بالدفعة 

من 2000 متقدم.
ــتــســجــيــل  ــات ال ـــبـ وســـتـــخـــضـــع طـــل
التقييم  مــن  ابــتــداًء  عــدة،  لمراحل 
وتقديم  الشخصية،  المقابات  ثــم 
اختبارات القدرات تمهيًدا لاختيار 
النهائي لمنتسبي الدفعة الثامنة من 

البرنامج. 
ــيــس مجلس  رئ بــرنــامــج  أن  يــذكــر 
الحكومية  الــكــوادر  لتنمية  الـــوزراء 
يــعــد مــن الــبــرامــج الــطــمــوحــة التي 
لتثري  الشابة  الــطــاقــات  تستقطب 
خبراتها وتصقل مهاراتها من خال 
دورات مكثفة على يد أبرز الخبراء 
لتمكينهم من طرق البحث والتحليل 
كما  الــقــيــاديــة،  الــمــهــارات  ومختلف 
يــتــيــح لــهــم الــبــرنــامــج الــتــعــرف عن 
ــيــة صــنــع الــســيــاســات  ــرب عــلــى آل قـ
الحكومية وتنفيذ البرامج المرتبطة 

ببرنامج الحكومة.

المنامة-بنا

مجلس التعليم العالي

أّكدت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالي الشــيخة رنا بنت عيســى بن دعيج آل خليفة، أهمية مواصلة المســاعي من 
أجل تحقيق مستويات متقّدمة بمنظومة التعليم العالي في مملكة البحرين بحيث 
تتــاءم مــع أعلــى المعاييــر العالميــة، وتــوازي أفضــل النظــم التعليمية فــي العالم، 
مشــيرة إلــى ضرورة االســتمرار في توفير الفرص للمواطنيــن للحصول على تعليم 

عاٍل متنوع ومتميز في شتى حقول المعرفة. 

ــك خــال ترؤسها  جــاء ذل
الــثــالــث عشر  االجـــتـــمـــاع 
لـــلـــجـــنـــة االســــتــــشــــاريــــة 
المنبثقة عن أمناء مجلس 
بعضوية  العالي،  التعليم 
كاً من  الرئيس التنفيذي 
ــودة الــتــعــلــيــم  ــ ــ ــة جـ ــئ ــي ــه ل
والتدريب طارق السندي، 
وأمـــــيـــــن ســـــر الــمــجــلــس 
التعليم  لــتــطــويــر  ــى  األعــل
والتدريب مريم مصطفى.

رّحبت  االجتماع،  وخــال 

ــام لــمــجــلــس  ــعــ ــ ــن ال ــ ــي األمــ
بأعضاء  الــعــالــي  التعليم 
اللجنة، معربة عن شكرها 
لــتــعــاونــهــم وتــقــديــرهــا لما 
يــبــذلــونــه مـــن جــهــود ومــا 
أبدوه من آراء ومعلومات 
ــيـــق  ــقـ تـــــصـــــب فــــــــي تـــحـ
األهداف التي تسعى إليها 
ــمــا يــســهــم في  الــلــجــنــة وب
التعليم  منظومة  تطوير 
الــعــالــي وتــقــديــم خــدمــات 
ــة مـــســـتـــدامـــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ تـ

ومتميزة.
وبــحــثــت الــلــجــنــة الــعــديــد 
ــن الـــمـــوضـــوعـــات الــتــي  مـ
مجلس  من  إحالتها  تمت 
ــي،  ــعــال ــاء الــتــعــلــيــم ال ــنـ أمـ
أيــًضــا في  بالنظر  وقــامــت 
الـــطـــلـــبـــات الـــمـــقـــدمـــة مــن 
التعليم  مؤسسات  بعض 
الـــعـــالـــي لـــأمـــانـــة الــعــامــة 
الــعــالــي  التعليم  لمجلس 
بالنواحي  تتعلق  ــتــي  وال

األكاديمية.

االرتقاء بالتعليم العالي وفق أعلى المعايير العالمية... رنا بنت عيسى:

خلق فرص للمواطنين للحصول 
على تعليم عال متنوع

تلقى ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، برقية شكر جوابية من رئيسة جمهورية سنغافورة 
بها  بعث  التي  التهنئة  برقية  على  رًدا  ــك  وذل يعقوب،  حليمة 

جالته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية سنغافورة.

جاللة الملك المعظم



األجهزة األمنية البحرينية اإلماراتية سجلت نجاحات احترافية
أبرزها مكافحة اإلرهاب والمخدرات واالتجار بالبشر ... الحسن:

ترأس رئيس األمن العام الفريق طارق الحســن، وفد وزارة الداخلية الجتماع اللجنة 
األمنية العليا بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة، والذي عقد امس 
فــي أبوظبــي، فيما تــرأس الوفد اإلماراتي، وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة 

الخييلي.

وفـــي بدايـــة االجتمـــاع؛ أكد وكيـــل وزارة 
الداخلية اإلماراتي أن التعاون والتنســـيق 
األمنـــي بيـــن البلديـــن قديـــم، وأن اللجنـــة 
األمنية العليا المشتركة بمثابة امتداد لهذا 

التعاون وتسهم في تعزيزه وتطويره.
مـــن جهته؛ ألقـــى رئيس األمـــن العام كلمة 
أعـــرب فيهـــا عن بالـــغ االعتـــزاز بالعالقات 
البلديـــن  قيادتـــي  تربـــط  التـــي  األخويـــة 
أرســـى  والتـــي  الشـــقيقين،  وشـــعبيهما 
دعائمهـــا حـــكام البلديـــن الشـــقيقين علـــى 
مدى التاريخ، ال ســـيما ملك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وأخيـــه رئيس دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة صاحب الســـمو الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان وحرص القيادتين 
الحكيمتين على تعزيـــز العالقات الثنائية 
فـــي العديد مـــن مجاالت التعـــاون والعمل 

المشترك.
ونقل رئيس األمن العام للجانب اإلماراتي 

تحيـــات وتقديـــر وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
وتمنياتـــه الجتمـــاع اللجنة األمنيـــة العليا 
المشـــتركة بالتوفيق والنجاح، والمساهمة 
التعـــاون  درجـــات  أقصـــى  تحقيـــق  فـــي 
خالـــص  عـــن  معبـــرًا  األمنـــي،  والتنســـيق 
االعتزاز بما حققته مسيرة التعاون األمني 
بفضل توجيهـــات وزير الداخليـــة، وأخيه  
الـــوزراء ووزيـــر الداخليـــة  نائـــب رئيـــس 
بدولة اإلمارات سمو الفريق الشيخ سيف 
بـــن زايد آل نهيان،، والتـــي كان لها الفضل 
في بلورة رؤية أمنية مشتركة واستيعاب 
األمنيـــة  والتطـــورات  لألحـــداث  شـــامل 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  وتداعياتهـــا 

والدولية.
وفي تصريح بهذه المناسبة؛ أوضح رئيس 
األمن العام أن التعاون والتنســـيق األمني، 
رفيع المســـتوى، والحرص المشـــترك على 
تعزيـــز تبادل الخبـــرات والتجارب األمنية 

الناجحة ركيزة أساسية في العمل األمني 
وتعزيـــز جهـــود البلديـــن في حفـــظ األمن 
والســـالمة العامة، في إطار تعزيز التكامل 
والتنســـيق للحفـــاظ على األمـــن الجماعي 
وحماية مكتســـبات ومصالح دول مجلس 
التعـــاون، وصوالً إلى العمل على ترســـيخ 
االستقرار اإلقليمي وحماية األمن والسلم 

الدوليين.
وأضاف أن مملكـــة البحرين حريصة على 
تطويـــر مســـيرة العمـــل األمنـــي الخليجي 
المشـــترك لمواجهـــة التحديـــات المتزايدة 
وتعزيـــز روابط األخـــوة التاريخية، والتي 
والثوابـــت  الوثيقـــة  الصـــالت  تفرضهـــا 
الجامعـــة للعمـــل المشـــترك، الفتـــا إلـــى أن 
األجهـــزة األمنيـــة فـــي البلدين الشـــقيقين 

وإثبـــات  نجاحـــات  تســـجيل  اســـتطاعت 
قـــدرات احترافيـــة متميـــزة، األمـــر الـــذي 
الممارســـات  أفضـــل  تبـــادل  يتطلـــب 
والخبرات والتجـــارب الناجحة والوقوف 
علـــى االســـتراتيجيات المطبقـــة وخطـــط 
عـــدد  فـــي  المســـتجدات  مـــع  التعامـــل 
مكافحـــة  منهـــا  التعـــاون،  مجـــاالت  مـــن 
اإلرهاب وتمويلـــه، األمن الجمركي، األمن 
الســـيبراني، مكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة، 

مكافحة المخدرات واالتجار بالبشر.
وأشـــار رئيـــس األمن العام إلـــى أن النظرة 
تتطلـــب  اإلقليمـــي  للمشـــهد  الواقعيـــة 
بفعاليـــة  والتنســـيق  التعـــاون  مواصلـــة 
أعمـــال  ومواكبـــة  متســـارعة  ووتيـــرة 
التطويـــر والتحديث للتعامل بإيجابية مع 

التحديـــات الراهنة، مضيفـــًا أن التحديات 
متعـــددة وفي مجاالت أمنيـــة كثيرة، وأن 
تعزيـــز المظلـــة األمنيـــة الشـــاملة حتميـــة 

تفرضها الظروف.
وتـــم خـــالل اجتمـــاع اللجنـــة بحـــث عـــدد 
مـــن الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جدول 
األعمال، والتي تســـهم في تطوير التعاون 
والتنســـيق األمني، حيـــث تم االتفاق على 
تشـــكيل فـــرق عمـــل متخصصـــة تجتمـــع 
موضوعـــات  فـــي  للبحـــث  دوري  بشـــكل 
التعـــاون التـــي تناقشـــها اللجنـــة األمنيـــة 
العليا، كما تم بحث تبادل المعلومات بشأن 
التقنيات واألنظمة الحديثة المســـتخدمة 
والربـــط  القـــدرات  بنـــاء  المنافـــذ  فـــي 
اإللكتروني بين غرف العمليات الرئيســـية 

االســـتفادة  وتبـــادل  الداخليـــة،  بوزارتـــي 
مـــن التقنيـــات الحديثة المســـتخدمة في 
مكافحـــة الجريمـــة، واســـتكمال منظومـــة 
للمخالفـــات  الثنائـــي  اإللكترونـــي  الربـــط 

المرورية.
وضـــم وفـــد وزارة الداخلية المشـــارك في 
االجتمـــاع؛ وكيل وزارة الداخلية لشـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة، ورئيس 
شؤون الجمارك، والرئيس التنفيذي للمركز 
الوطنـــي لألمـــن الســـيبراني، ومديـــر عـــام 
اإلدارة العامة للمباحـــث واألدلة الجنائية، 
ومدير عام اإلدارة العامة لمكافحة الفساد 
واألمن االقتصادي وااللكتروني، ومساعد 
رئيـــس األمـــن العـــام للعمليـــات والتدريب 

وعدد من كبار الضباط.
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المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

استقبل وزير المواصالت واالتصاالت 
محمد الكعبي، مدير المكتب اإلقليمي 
للمنظمـــة العالميـــة لألرصـــاد الجويـــة 

هشام عبدالغني موسى.
المثمـــر  بالتعـــاون  الوزيـــر  وأشـــاد 
والبناء القائـــم بين وزارة المواصالت 
العالميـــة  والمنظمـــة  واالتصـــاالت 
خـــالل  تـــم  كمـــا  الجويـــة،  لألرصـــاد 
اللقاء مناقشـــة ســـبل تعزيـــز التعاون 
مـــع المنظمـــة بما يســـاهم فـــي تطوير 
خدمـــات الرصـــد والتنبـــؤات الجويـــة 
بالـــوزارة، بمـــا يتواكـــب مـــع المعاييـــر 

والتوصيات الدولية.

المكتـــب  مديـــر  تقـــدم  جانبـــه،  مـــن 
اإلقليمـــي للمنظمـــة العالميـــة لألرصاد 
الجويـــة بالشـــكر والتقديـــر إلـــى وزير 
علـــى  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
اهتمامـــه بتطويـــر التعاون المشـــترك 

لألرصاد الجوية مع المنظمة.

تطـــوير التعــاون بـين
 “المواصالت” و “األرصاد العالمية”

النعيمي يتفقد مواقف سيارات الطلبة المؤقت بجامعة البحرين
شاكًرا مجلس الوزراء لالستجابة السريعة لتحضير الموقف

رئيـــس  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  قـــام 
مجلـــس أمنـــاء جامعـــة البحريـــن ماجد 
النعيمي، ترافقه رئيسة الجامعة جواهر 
المضحكـــي بزيارة تفقديـــة لمرافق مقر 

الجامعة في الصخير.
واطلـــع الوزيـــر علـــى خطـــط الجامعـــة 
لتهيئة مواقف سيارات جديدة، لتضاف 

إلى مواقف السيارات الطلبة الحالية.
وتقـــدم وزير التربيـــة والتعليم بالشـــكر 
الموقـــر  الـــوزراء  لمجلـــس  الجزيـــل 
للتوجيـــه ببـــدء أعمـــال تهيئـــة المواقف 
األشـــغال،  ووزارة  الجديـــدة،  المؤقتـــة 
على االستجابة السريعة والعمل المتقن 

لتحضير هذا الموقف الســـتقبال الطلبة 
للعام الدراسي 2022/2023 الذي سيبدأ 
أول أيامـــه األحـــد المقبـــل الموافـــق 18 

سبتمبر الجاري.

واســـتمع وزير التربيـــة والتعليم رئيس 
إلـــى  مجلـــس أمنـــاء جامعـــة البحريـــن 
الجامعـــة  رئيســـة  مـــن  مفصـــل  شـــرح 
المضحكـــي عـــن اســـتعدادات الجامعـــة 

الستقبال الطلبة في العام الدراسي بعد 
فترة االنقطـــاع بســـبب الجائحة، حيث 
أشـــاد الوزيـــر بمـــا اتخذتـــه الجامعة من 
إجـــراءات واســـتعدادات في ســـبيل أن 
يســـير العام الدراسي بشكل ميسر على 

الجميع.
المضحكـــي  بينـــت  اخـــرى،  جهـــة  مـــن 
التنســـيق بيـــن جامعـــة البحريـــن وكلية 
البحريـــن التقنيـــة )بوليتكنيك البحرين( 
بشأن مواقف سيارات الطلبة في الحرم 
الجامعي بمدينة عيسى، بما ُيمكن طلبة 
المؤسســـتين الجامعيتيـــن من الوصول 

إلى وجهتهم بشكل ميسر للجميع.

المنامة - النيابة العامة

اســـتقبل النائـــب العـــام علي 
البوعينيـــن بمكتبـــه الطبيبة 
األدلـــة  بـــإدارة  الشـــرعية 
الفاضـــل،  فاطمـــة  الماديـــة 
حصولهـــا  بمناســـبة  وذلـــك 
الماجســـتير  درجـــة  علـــى 
فـــي علـــوم الطـــب الشـــرعي 
بدرجـــة امتيـــاز مـــن جامعة 
كوين ماري بلنـــدن بالمملكة 
رســـالتها  عـــن  المتحـــدة 
التعـــرض  أنمـــاط  )مراجعـــة 
للعقاقير في مملكة البحرين 
الشـــعر  عينـــات  باســـتخدام 

التـــي تـــم فحصها بواســـطة 
جهـــاز LC-MS/MS( حيـــث 
مـــن  نســـخة  إليـــه  قدمـــت 

الرسالة.
العـــام  النائـــب  أشـــاد  وقـــد 
التـــي  الطيبـــة  بالجهـــود 
بذلـــت إلعـــداد هذه الرســـالة 
فيمـــا  المتقدمـــة،  العلميـــة 
أعربـــت الفاضل عن شـــكرها 
وتقديرها للنائب العام لحثه 
المســـتمر علـــى التقـــدم فـــي 
التحصيـــل العلمـــي بمختلف 

التخصصات.

 البوعينين يتسّلم نسخة 
من رسالة الماجستير للفاضل

الصخير - جامعة البحرين

األنصاري تبحث مع وزير اإلعالم سبل التعاون المشترك
تسليط الضوء على إنجازات المرأة البحرينية

اســـتقبلت األمين العـــام للمجلس األعلى 
للمـــرأة هالة األنصاري فـــي مقر المجلس 
بالرفاع وزير شـــؤون اإلعـــالم رمزان بن 
عبـــد هللا النعيمـــي في لقاء جـــرى خالله 
بحـــث مجـــاالت تعزيز التعـــاون في عدد 
من الموضوعات ذات االهتمام المشترك، 
وفي مقدمتها أوجه تسليط الضوء على 
إنجـــازات المـــرأة البحرينية فـــي إطار ما 
تحظـــى به مـــن رعاية واهتمـــام في ظل 
العهـــد الزاهر لملك البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبمتابعة مستمرة لسبل تقدمها من قبل 
الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
وبالنظـــر إلـــى ما يبذل مـــن جهود حثيثة 
ومثمـــرة لصاحبة الســـمو الملكـــي قرينة 

عاهـــل البـــالد المعظـــم رئيســـة المجلـــس 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  للمـــرأة  األعلـــى 

إبراهيم آل خليفة.
وخـــالل اللقاء، أكـــدت األنصـــاري أهمية 
تكثيف التعاون في المشـــاريع المشتركة 
المـــرأة  اســـتدامة مشـــاركة  بمـــا يضمـــن 

البحرينية في قطاع اإلعالم وبما يتسق 
مـــع المســـتجدات الوطنيـــة، إلـــى جانـــب 
االســـتفادة من الدعم اإلعالمي لمختلف 
المجلـــس  ومبـــادرات  وبرامـــج  خطـــط 
األعلـــى للمرأة في إطـــار الخطة الوطنية 
للتعريـــف  البحرينيـــة  المـــرأة  لنهـــوض 

بمضامينهـــا وبيـــان أثرهـــا المتحقق على 
تعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحريـــن كدولـــة 
رائـــدة فـــي دعم وتقـــدم المـــرأة، متمنية 
للوزير كل توفيق وســـداد في مهام عمله 

الجديدة.
مـــن جانبه، أعـــرب وزير شـــؤون اإلعالم 
عـــن فخـــره واعتـــزازه بـــاألدوار الوطنية 
للمجلـــس األعلى للمرأة برئاســـة صاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
إبراهيـــم آل خليفة، بما في ذلك ما يبذله 
المجلـــس من جهود نوعية من أجل دعم 
تقدم المرأة وترســـيخ االستقرار األسري 
في مملكة البحرين، مؤكدا حرص وزارة 
الشـــراكة  تعزيـــز  علـــى  اإلعـــالم  شـــؤون 
مـــع المجلـــس األعلى للمـــرأة انطالقا من 
القناعـــة الراســـخة لـــدى الجميـــع بأهمية 
موضوع المرأة واألسرة بمختلف أبعاده.

المجلس األعلى للمرأة

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة تستقبل وزير شؤون اإلعالم

المرحلة االبتدائية ستشهد تطويرات في المناهج واألنشطة
توفير تعليم يتميز بالكفاءة ويخدم اقتصاد المعرفة ... النعيمي:

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
أن مملكـــة البحريـــن حريصة على تطوير 
الشـــاملة  والمراجعـــة  التعليـــم  منظومـــة 
لسياســـات القطاع التعليمـــي، التي تكفل 
للتعليـــم  محفـــزة  بيئـــة  توفيـــر  ضمـــان 
بأعلى مســـتويات الجـــودة؛ باعتباره أحد 
أهـــم أولويـــات الحكومـــة، وأداة رئيســـة 
تخدم المســـاعي نحـــو تطوير رأس المال 
البشـــري، واالقتصاد القائـــم على المعرفة 

وفقًا لرؤية البحرين االقتصادية 2030.
جـــاء ذلك خالل زيارة ســـعادته مدرســـة 
بـــوري االبتدائية للبنين، ومدرســـة بوري 
سلســـلة  إطـــار  فـــي  للبنـــات،  االبتدائيـــة 
جوالتـــه لعـــدد مـــن المـــدارس بمختلـــف 

محافظـــات مملكـــة البحرين، حيـــث تابع 
خالل الزيارة ســـير العملية التعليمية في 
المدرســـتين، والتقـــى عـــددا مـــن أعضاء 
الهيئـــات اإلداريـــة والتعليميـــة والطـــالب 

والطالبـــات، وحضـــر جانبـــًا مـــن الطابـــور 
االبتدائيـــة  بـــوري  بمدرســـة  الصباحـــي 
للبنيـــن، كمـــا قـــام بزيـــارة إلـــى الفصـــول 
الدراســـية وصـــف الدمج بمدرســـة بوري 

االبتدائية للبنات. 
وأعـــرب الوزير عن تقديـــره للجهود التي 
تبذلهـــا المـــدارس لضمـــان ســـير العمليـــة 
تولـــي  الـــوزارة  أن  مؤكـــدًا  التعليميـــة، 
االبتدائيـــة؛  بالمرحلـــة  كبيـــرًا  اهتمامـــًا 
باعتبارهـــا دعامًة أساســـية فـــي التعليم، 
ومشـــيرًا إلـــى أن الفترة المقبلة ستشـــهد 
لهـــذه  التطويـــرات  مـــن  عـــدد  إحـــداث 
واألنشـــطة؛  المناهـــج  تشـــمل  المرحلـــة، 
ســـعيًا مـــن الـــوزارة لتطويـــر المخرجـــات 
التعليمية، من خـــالل توفير تعليم يتميز 
بالكفاءة ويخدم اقتصاد المعرفة، ويعزز 
المهـــارات الحياتيـــة لـــدى الطلبـــة، والتي 

تؤهلهم لممارسة أدوارهم في المجتمع.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم في زيارة  لصف الدمج
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المنامة - بنا

عينـــت الكلية الملكيـــة للجراحين 
في إيرلندا قائد الخدمات الطبية 
الملكيـــة اللـــواء الشـــيخ خالد بن 
علـــي آل خليفـــة، رئيًســـا لمجلس 
الشـــرق  لمنطقـــة  الممتحنيـــن 

األوسط.
ويأتـــي هـــذا التعييـــن الـــذي مـــن 
رئيًســـا  اللـــواء  يصبـــح  خاللـــه 
للكليـــة  العضويـــة  المتحانـــات 
بإيرلنـــدا  للجراحيـــن  الملكيـــة 
لمنطقة الشـــرق األوسط، في ظل 
التعاون بين المؤسســـتين، حيث 
كانـــت الكليـــة مقصـــًدا لعديد من 
األطبـــاء والجراحين المنتســـبين 
لمـــا  الملكيـــة  الطبيـــة  للخدمـــات 
تقدمـــه الكليـــة من تدريـــب فائق 
الجامعـــة  هـــذه  فـــي  الجـــودة 

العريقة. 
والشـــيخ خالـــد بـــن علـــي عضـــو 
فـــي مجلـــس المحافظيـــن للكلية 
بإيرلنـــدا-  للجراحيـــن  الملكيـــة 

البحرين.
ومنـــذ إنشـــاء الكليـــة فـــي مملكة 
 ،2004 عـــام  فـــي  البحريـــن 
الطبيـــة  الخدمـــات  واكبـــت 
بدعـــم  مبادراتهـــا  الملكيـــة 
للطلبـــة  التعليميـــة  المســـيرة 
والمتدربيـــن، حيث يخدم العديد 
واألطبـــاء  االستشـــاريين  مـــن 
كمدربيـــن ومعلمين فـــي مختلف 

التخصصات بالكلية.
ويضـــاف إلى ذلـــك تعيين رئيس 

لألطبـــاء  المســـتمر  التعليـــم 
بالخدمات الطبية الملكية، العقيد 
طبيب نايـــف عبدالرحمـــن لوري، 
عضًوا بمجلس الممتحنين للكلية 
بالشرق األوسط، ويدل ذلك على 
الـــدور الريـــادي لمملكـــة البحرين 

في مجال التدريب الطبي.
ويأتي هذا التعاون بين الخدمات 
الطبيـــة الملكية والكليـــة الملكية 
بتعييـــن  بإيرلنـــدا  للجراحيـــن 
لمجلـــس  رئيـــس  كأول  اللـــواء 
الممتحنين في الشـــرق األوســـط، 
وسيشـــرف هـــذا المجلـــس علـــى 
التـــي  التخصصيـــة  االمتحانـــات 
تمنـــح العضويـــة والزمالـــة للكلية 
الملكيـــة للجراحيـــن فـــي إيرلنـــدا 
حيـــث تعتبـــر العضويـــة بالكليـــة 
التدريـــب  ركائـــز  مـــن  الملكيـــة 
المهني لألطباء خالل مســـيرتهم 
العمليـــة فـــي جمهوريـــة إيرلنـــدا 
والدول األخرى، ما يمكن الطبيب 
مواصلـــة تحصيله األكاديمي في 

التخصصات العليا.
ومـــن هذا المنطلـــق، أعرب اللواء 
عـــن اعتزازه بهـــذا التعييـــن الذي 
جاء ثمـــرة الجهـــود المبذولة في 
رفـــع مســـتويات الكفـــاءة للقطاع 
الصحـــي بالمملكة من خالل دعم 
لألطبـــاء  األكاديميـــة  المســـيرة 
وتحصيلهـــم  مهاراتهـــم  وصقـــل 
العمليـــة  يخـــدم  بمـــا  األكاديمـــي 

الصحية بمملكة البحرين.

خالد بن علي رئيًسا للممتحنين في “الملكية للجراحين”

خفض الصراعات األسرية وتفعيل زيارات أبناء المطلقين
تشارك مملكة البحرين المجتمع الخليجي االحتفال بيوم األسرة الخليجية الذي 
يصــادف الرابــع عشــر من شــهر ســبتمبر من كل عــام، والذي تقدمت بــه المملكة 
العربية السعودية كمقترح خالل االجتماع السابع للجنة وزراء شؤون التنمية 
االجتماعيــة بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي يــوم 21 ســبتمبر من 

العام الماضي، لالحتفاء باألسرة الخليجية وإبراز أهمية دورها في المجتمع.

وزارة  تقـــود  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنميـــة االجتماعيـــة مســـيرة العمل 
الشـــراكة  ضـــوء  فـــي  االجتماعـــي 
المجتمعية مع القطاعات الحكومية 
دورا  لتـــؤدي  والخاصـــة  واألهليـــة 
حيويا مهمـــا في مياديـــن ومجاالت 
والمبـــادرات  المشـــاريع  عبـــر  األســـر 
المتعددة التـــي تقدمها، حيث تعتبر 
مكاتب اإلرشاد األســـري في المراكز 
الموزعـــة علـــى جميـــع  االجتماعيـــة 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  محافظـــات 

ضمـــن هـــذه المشـــاريع والمبـــادرات، 
حيث حرص فريق العمل على الدفع 
بعجلـــة بنـــاء قاعـــدة توعويـــة صلبة 
راســـخة لـــدى أفـــراد المجتمـــع عـــن 
طبيعـــة اإلرشـــاد األســـري وخدمات؛ 
ســـعيًا ألن تتحقق االستفادة الكاملة 
مـــن هـــذه الخدمـــات، وذلـــك لبلـــوغ 
أعلـــى مســـتويات الصحـــة النفســـية 
واالســـتقرار  والرضـــا  والســـعادة 
األســـري، فضـــالً عـــن خفـــض نســـبة 
األســـرية  والصراعـــات  المشـــكالت 

ســـواًء كانـــت أســـرية أو زوجيـــة أو 
تربويـــة أو اجتماعيـــة أو شـــخصية، 
مناهـــج؛  عـــدة  اتبـــاع  طريـــق  عـــن 
للوصـــول لألهداف التي يســـعى إلى 
تحقيقهـــا كالمنهـــج الوقائي والمنهج 
العالجـــي والمنهـــج اإلنمائـــي، حيث 
إلـــى  يســـعى  األســـري  اإلرشـــاد  إن 
نشـــر الثقافة األســـرية فـــي المجتمع 
مـــن خـــالل برامجـــه المختلفـــة، مـــن 
واإلنمائيـــة  التوعويـــة  المحاضـــرات 

األفـــراد  لتزويـــد  وذلـــك  والوقائيـــة، 
بمهارات إيجابيـــة فعالة تمكنهم من 
التمتع باالستقرار والسعادة والرضا، 
ومن ثم المحافظة على بناء األسرة 

البحرينية والمجتمع. 
تفعيـــل  إلـــى  الـــوزارة  بـــادرت  كمـــا 

المعنـــي  األســـرية  الرعايـــة  برنامـــج 
بشـــأن  القضائيـــة  األحـــكام  بتنفيـــذ 
زيـــارات أبناء المطلقين والمنفصلين 
االجتماعيـــة  المراكـــز  خـــالل  مـــن 
بـــدالً من مراكـــز الشـــرطة، وذلك من 
منطلـــق رؤيـــة قرينـــة جاللـــة الملـــك 
االعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  المعظـــم 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
خليفـــة،  آل  ابراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
فـــي تحقيـــق  مـــن ســـموها  وإيمانـــًا 
األمان واالســـتقرار النفســـي لألسرة 
المجلـــس  وجـــه  حيـــث  البحرينيـــة، 
األعلى للمرأة التخـــاذ هذه الخطوة؛ 
وذلك ســـعيًا إلـــى توفير مناخ أفضل 
وراحة نفسية ألبناء المطلقين، وقد 
تولى قسم اإلرشاد األسري اإلشراف 

على تنفيذ هذا البرنامج.

وفيما يتعلق بالحماية االجتماعية، 
فـــإن دار األمان توفـــر للمتعرضات 
للعنـــف األســـري اإليـــواء المؤقـــت 
والحماية الالزمة للنساء المعنفات 
وأوالدهن القصر، إلى جانب توفير 
مختلف أنواع الخدمات المعيشية 
واالجتماعية والصحية والقانونية، 
حيث يمثل هذا المشـــروع نموذجًا 
للشـــراكة المجتمعيـــة بيـــن الوزارة 

والجمعيات األهلية.
وال تزال وزارة التنمية االجتماعية 
مســـتمرة فـــي تقديـــم خدماتها في 
رعايـــة وحمايـــة وتطويـــر األســـرة 
من جميع الجوانب، وتسعى لطرح 
مزيـــد مـــن المبـــادرات والمشـــاريع 
التـــي ترتقـــي بمســـتوى الخدمـــات 

المقدمة.

المنامة -  وزارة التنمية االجتماعية

“التنمية االجتماعية”: 
طرح مزيد من 

المبادرات لحماية 
وتطوير األسرة  

أدوية بديلة للحساسية والرشح في مختلف الصيدليات
وصول كميات إضافية إلى أسواق المملكة قريباً... الجالهمة:

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــدت 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
الجالهمـــة،  عذبـــي  مريـــم  الصحيـــة 
أن أدويـــة الحساســـية والرشـــح التي 
نفـــذت مـــن األســـواق تتوافـــر بدائـــل 
مطابقة من حيث التركيب الكيميائي 
وبديلـــة لها فـــي مختلـــف الصيدليات 
في مملكـــة البحرين تســـتخدم لذات 
تجاريـــة  بأســـماء  ولكـــن  الغـــرض، 

مختلفة.
وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى 
أنه بشأن ما أثير عن وجود نقص في 
الصيدليـــات الخاصة لبعـــض األدوية 
مثل “أدفيل كولد ساينس، و يونيفيد 

اكســـترا و ســـالينال”، فتـــود الهيئة أّن 
توضـــح أّن جميـــع األدويـــة المذكورة 
لهـــا بدائل مطابقـــة متوفرة في جميع 

الصيدليات األخرى.
وأهابـــت الهيئة بالمواطنيـــن الرجوع 
إلـــى الصيدلي إلرشـــادهم إلى الدواء 
البديـــل أو المطابق، كما تنشـــر الهيئة 
قائمـــة بجميـــع األدويـــة عبـــر الموقـــع 
ألي  ويمكـــن  للهيئـــة  اإللكترونـــي 
متصفـــح االطالع عليهـــا والبحث عن 
الـــدواء المطلـــوب وســـيظهر له اســـم 

الصيدلية والبدائل المتوفرة.
الهيئـــة  أّن  الجالهمـــة  وأوضحـــت 
اتخذت عددًا من اإلجراءات لتسهيل 

استيراد وترخيص وتسجيل األدوية 
والمســـتحضرات الصحيـــة واألجهزة 
دخولهـــا  ســـرعة  لضمـــان  الطبيـــة؛ 
إن  حيـــث  البحريـــن،  فـــي  وتداولهـــا 
جميـــع طلبات األدوية غير المســـجلة 
مؤقـــت  بشـــكل  باســـتيرادها  يســـمح 
توفرهـــا  لضمـــان  تســـجيلها؛  لحيـــن 
فـــي المملكة، كمـــا أن أيـــة أدوية غير 
مســـجلة مطلوب اســـتيرادها من قبل 
الســـتيرادها  التســـهيل  تـــم  الـــوكالء 
مـــن خالل القرار رقـــم 32 الصادر عن 
المجلـــس األعلى للصحـــة إذا لم يكن 

لها بديل مسجل.
وشـــددت الجالهمـــة علـــى أن الهيئـــة 

حريصـــة علـــى توافـــر جميـــع األدوية 
واتخـــذت  الطبيـــة،  والمســـتحضرات 
عددًا من اإلجراءات المتعلقة بتجديد 
التســـجيل والتسجيل المؤقت، حيث 
يتم السماح بإدخال األدوية إذا كانت 
مســـجلة في دول مجلس التعاون أو 
مســـجلة فـــي إحدى الهيئـــات الدولية 
المعروفـــة علـــى أن يســـتكمل المركـــز 
الصيدالنـــي إدخال الدواء لمدة ســـنة 
مـــن اإلجـــراءات، كما أصـــدرت الهيئة 
تســـجيل  إجـــراءات  يســـهل  تعميمـــا 
األدوية الجنســـية. وتتابـــع الهيئة مع 
كافة الوكالء مواعيد وصول األدوية 

غير المتوفرة وأسباب تأخيرها.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

اسامة العصفور

المنامة- وزارة الداخلية

شـــارك وفد من اإلدارة العامة 
للشرطة النسائية في المؤتمر 
العالمي للشرطة النسائية في 
دورته التاســـعة والخمســـين، 
والذي عقد في كندا بالتعاون 
مـــع شـــرطة نياجـــرا وبتنظيم 
من الجمعية العالمية للشرطة 

النسائية.
علـــي  منـــى  العميـــد  وأكـــدت 
عـــام  مديـــر  عبدالرحيـــم 
للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة 

المشـــاركة  أهميـــة  النســـائية 
المؤتمـــرات  هـــذه  مثـــل  فـــي 
تحت إطـــار التعـــاون وتبادل 
الخبـــرات فـــي مجـــال تمكين 
المـــرأة والمســـاهمة في أدائها 
لمختلـــف المهـــام والواجبـــات 
وتقديـــم الخدمات المتطورة، 
حيـــث يعـــد المؤتمـــر فرصـــة 
تجـــارب  علـــى  لالطـــالع 
القيادات الشـــرطية النســـائية 

من مختلف دول العالم.

البحرين تشارك في مؤتمر الشرطة النسائية بكندا

نظام تبليغ خليجي ضد مقدمي المستندات المزورة
التحديث الشامل يسهل إجراءات التوظيف... “نهرا”:

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ثمنـــت 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الجالهمـــة،  مريـــم  )نهـــرا(  الصحيـــة 
قـــرار مجلـــس الـــوزراء برئاســـة ولـــي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بشـــأن التحديث الشـــامل 
للتدقيـــق علـــى الشـــهادات الجامعيـــة 

والمؤهالت العلمية.
 وقالـــت الجالهمـــة إن هـــذا التحديث 
تســـريع عمليـــة  فـــي  ســـوف يســـاهم 
الصـــادرة  الشـــهادات  مـــن  التحقـــق 
عـــن مؤسســـات التعليـــم العالـــي مـــن 
وخارجهـــا،  البحريـــن  مملكـــة  داخـــل 
وبالتالي تيســـير عملية التوظيف في 
القطاعـــات الحكوميـــة والخاصـــة، مع 

الـــالزم  بالشـــكل  بالتدقيـــق  االهتمـــام 
المتعلقـــة  العلميـــة  المؤهـــالت  علـــى 
مجـــاالت  فـــي  التخصصيـــة  بالمهـــن 

الطب والهندسة وغيرها.
 وفـــي هذا اإلطـــار، نوهـــت الجالهمة 
فريـــق  مـــن  المتواليـــة  بالمبـــادرات 
بتطويـــر  االســـتمرار  فـــي  البحريـــن 
وتيســـير  الحكوميـــة  الخدمـــات 
اإلجراءات بما يدعم أهداف المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك البالد 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ويحقق 
توجيهات صاحب السمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
 وأشـــارت الجالهمـــة إلـــى دور الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 

الشـــامل  التحديـــث  ضمـــن  الصحيـــة 
الجامعيـــة  الشـــهادات  فـــي  للتدقيـــق 
والمؤهالت العلمية، حيث إنها تتولى 
مسؤولية التحقق من كفاءة المهنيين 
ترخيـــص  منحهـــم  قبـــل  الصحييـــن 
مزاولـــة المهنـــة فـــي مملكـــة البحرين 
وذلـــك بعـــد خضوعهـــم إلـــى امتحـــان 
لمنـــح التراخيـــص، ومن خـــالل طلب 
شـــهادات  والمؤهـــالت،  الشـــهادات 
الخبـــرات والمزاولة الســـابقة، شـــهادة 
حســـن ســـير وســـلوك مـــن الجهـــة أو 
الهيئـــات المرخصـــة فـــي آخـــر مـــكان 
عمل بـــه المهني، من أجل التحقق من 
عدم وجود مخالفة مهنية أو عقوبات 
تأديبية سابقة، وباإلضافة إلى نسخة 

من ترخيص المزاولة الحالي له.

 وأوضحت الجالهمة بأنه بعد استالم 
الهيئـــة كافـــة المســـتندات المطلوبـــة، 
فإنهـــا تقوم بالتحقـــق من صحتها عبر 
التدقيـــق مـــن المصـــدر، مفيـــدة بأنـــه 
يجـــوز للهيئة فـــي حال عـــدم وضوح 
أيـــة  تطلـــب  أن  المســـتندات  بعـــض 
مســـتندات أخـــرى تراهـــا مهمـــة لمنح 

الترخيص.
تبليـــغ  نظـــام  يوجـــد  بأنـــه  وبّينـــت   
قيامـــه  ثبـــت  مهنـــي  لـــكل  خليجـــي 
بتقديـــم أية مســـتندات مـــزورة أو تم 
ســـحب ترخيصـــه مـــن أي دولـــة مـــن 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربية، وذلك ما يؤّكد أن اإلجراءات 
المطبقة كافية للتحقق من الشهادات 

إلى جانب الخبرة والسلوك. 

المنامة - بنا

استعراض تجربة البحرين في مجال تطبيق العقوبات البديلة
تدعيم التعاون العربي بمجال تعزيز الحقوق بالعمل األمني

للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  تـــرأس 
القانونيـــة العميـــد حمـــود ســـعد، وفد 
وزارة الداخلية المشـــارك في المؤتمر 
الثامن للمسؤولين عن حقوق اإلنسان 
بوزارات الداخلية العربية، والذي عقد 
بأكاديميـــة الشـــرطة بجمهوريـــة مصر 
العربية الشقيقة، بالتنسيق مع االمانة 
الداخليـــة  وزراء  لمجلـــس  العامـــة 

العرب.
وتم خـــالل المؤتمر، والـــذي يأتي في 
إطار العمل على تعزيز حقوق اإلنسان 
فـــي العمـــل األمنـــي وتدعيـــم التعاون 
العربـــي فـــي هـــذا المجـــال، مناقشـــة 
دور  ومنهـــا  األعمـــال،  جـــدول  بنـــود 
االســـتراتيجية العربية لتعزيز حقوق 
اإلنســـان فـــي العمـــل األمنـــي، والئحة 
توجيهية موحدة حول تعامل أجهزة 
األمـــن مع األزمـــات الصحيـــة وكيفية 
تعزيز احترام حقوق اإلنسان أثناءها، 
فـــي  الداخليـــة  وزارات  ومســـاهمة 

حماية األسرة.
كما تـــم خـــالل االجتماع، اســـتعراض 
تجربـــة مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 
العقوبـــات  قانـــون  أحـــكام  تطبيـــق 
)فاعـــل  وبرنامـــج  البديلـــة  والتدابيـــر 
خير( وتجربة اإلدارة العامة لإلصالح 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  فـــي  والتأهيـــل 
جائحـــة  خـــالل  الالزمـــة  الصحيـــة 

كورونا.
وعلـــى هامش المؤتمر، عقدت ورشـــة 
عمـــل حـــول احتـــرام حقوق اإلنســـان 
بالتعـــاون  الحدوديـــة،  المنافـــذ  فـــي 
بيـــن األمانـــة العامـــة لمجلـــس وزراء 
حـــرس  ووكالـــة  العـــرب،  الداخليـــة 
الحـــدود والســـواحل األوروبيـــة، كمـــا 
قامـــت الوفود المشـــاركة بزيـــارة أحد 
مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل المتطورة 
فـــي جمهورية مصـــر العربية لالطالع 
علـــى اإلجـــراءات المعمـــول بها ضمن 

مواثيق حقوق اإلنسان. 

الوكيـــل  أشـــاد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
المساعد للشؤون القانونية بالمستوى 
المتطـــور لمراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل 
المصريـــة ومـــا تقدمـــه مـــن خدمـــات 
قانونيـــة وإنســـانية متطـــورة للنزالء، 
خـــالل تنفيذهـــم لعقوباتهـــم الســـالبة 
للحرية والرعاية االجتماعية المقدمة 

إلـــى  الفتـــا  عليهـــم،  المحكـــوم  ألســـر 
دورها فـــي تطويـــر منظومـــة التنفيذ 
العقابـــي فـــي إطـــار االلتـــزام بمبـــادئ 
حقوق اإلنسان، الفتا في الوقت ذاته 
إلى أهمية توصيات المؤتمر في دعم 
العمـــل العربـــي المشـــترك فـــي مجـــال 

حقوق اإلنسان.

المنامة - وزارة الداخلية



المنامة- وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشؤون السياســـية، الشيخ عبدهللا 
بن أحمد آل خليفة، مع رئيس لجنة 
الشـــؤون الخارجية بمجلس النواب 
زيارتـــه  بمناســـبة  وذلـــك  اليابانـــي، 
كيوتشـــي  طوكيـــو  إلـــى  الرســـمية 

مينورو.
وتـــم خـــال االجتمـــاع، اســـتعراض 
والصداقـــة  التعـــاون  عاقـــات 
بيـــن  االســـتراتيجية  والشـــراكة 
البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف 
والبرلمانيـــة  السياســـية  المجـــاالت 
واالقتصاديـــة بمـــا يخـــدم المصالح 
المشـــتركة، هذا إلى جانب مناقشـــة 
القضايـــا اإلقليميـــة والدوليـــة ذات 

االهتمام المشترك.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأطلـــع 
للشؤون السياسية الجانب الياباني 

على أبـــرز اإلنجـــازات الديمقراطية 
التـــي  والبرلمانيـــة  والحقوقيـــة 
تشـــهدها مملكـــة البحريـــن، وعزمها 
علـــى إجـــراء االنتخابـــات النيابيـــة 
والبلديـــة في دورتها السادســـة في 
المقبـــل، وتأكيـــد مواقفهـــا  نوفمبـــر 
للتســـامح  الداعمـــة  الدبلوماســـية 
والسام اإلقليمي والدولي في ظل 
النهـــج الحكيم لملك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة. 
مـــن جانبـــه، أكـــد كيوتشـــي مينورو 
اليابانـــي  النـــواب  مجلـــس  حـــرص 
علـــى تعزيز الشـــراكة الدبلوماســـية 
البرلمانيـــة، وتفعيل التعاون وتبادل 
الخبـــرات فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
بمـــا يعود بالخيـــر والنمـــاء على كا 

البلدين والشعبين الصديقين.

تعزيز الشراكة البرلمانية بين البحرين واليابان

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الخارجية

التقـــى ســـفير مملكـــة البحرين 
الكعبـــي،  جمعـــة  مســـقط  فـــي 
مـــع وزير العمل بســـلطنة ُعمان 
محاد بن ســـعيد باعوين، وذلك 

بمقر الوزارة.
وتم خال اللقـــاء، بحث تنفيذ 
البحرينيـــة  اللجنـــة  توصيـــات 
الُعمانيـــة المشـــتركة في مجال 
المقترحـــة  واآلليـــة  العمـــل 
لتسهيل تنفيذ هذه التوصيات، 
وعـــدد مـــن القضايـــا المتعلقـــة 
بنشـــاط المؤسســـات الصغيـــرة 
العاملة  البحرينية  والمتوسطة 
معرًبـــا  ُعمـــان،  ســـلطنة  فـــي 
لوزيـــر  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
العمـــل على اهتمامـــه وحرصه 

علـــى تنفيـــذ توصيـــات اللجنة 
البحرينية الُعمانية المشتركة.

باعويـــن  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن 
بالعاقـــات األخويـــة الوطيـــدة 
البلديـــن  بيـــن  والمتميـــزة 
مختلـــف  فـــي  الشـــقيقين 
المجاالت، مؤكًدا أهمية تفعيل 
توصيـــات ومخرجـــات اللجنـــة 
البحرينية - الُعمانية المشتركة 
بمجـــال  المتعلقـــة  وخاصـــة 

العمل.
دعـــم  ســـبل  اللقـــاء  وتنـــاول 
األخويـــة  العاقـــات  وتطويـــر 
بيـــن البلدين الشـــقيقين وآفاق 
مجـــال  فـــي  بينهمـــا  التعـــاون 

العمل.

 استعراض آفاق التعاون 
مع عمان بمجال العمل

ألمانيا تدرب الدبلوماسيين البحرينيين
سعيا إلعدادهم في تمثيل وطنهم ورعاية مصالح مواطنيه

ألكاديميـــة  العـــام  المديـــر  اجتمعـــت 
محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات 
منيـــرة  الشـــيخة  الدبلوماســـية 
بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، مـــع مديـــر 
أكاديميـــة الخدمـــة الخارجية بوزارة 
خارجية جمهوريـــة ألمانيا االتحادية 
وذلـــك  مارشـــال،  كاريـــن  الصديقـــة 
فـــي مقـــر األكاديميـــة بمدينـــة برلين، 
بحضـــور ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية عبدهللا 

عبداللطيف.
الشـــيخة  أكـــدت  اللقـــاء،  وخـــال 
منيـــرة بنت خليفـــة آل خليفة حرص 
أكاديمية محمـــد بن مبارك آل خليفة 
مـــد  علـــى  الدبلوماســـية  للدراســـات 
جســـور التعاون مع أكاديمية الخدمة 
باســـتضافة  مشـــيدة  الخارجيـــة، 

األكاديميـــة لعـــدد من الدبلوماســـيين 
مـــن مملكـــة البحريـــن ضمـــن الـــدورة 
التنفيذية للدبلوماســـيين من منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وأعربت الشـــيخة منيـــرة بنت خليفة 
آل خليفة عن تطلـــع أكاديمية محمد 
للدراســـات  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 

الدبلوماسية إلى تعزيز أوجه التعاون 
الدبلوماســـي  التدريـــب  مجـــال  فـــي 
الخدمـــة  أكاديميـــة  مـــع  والمهنـــي 
ألمانيـــا  جمهوريـــة  فـــي  الخارجيـــة 
االتحادية، وتكثيف تبـــادل الخبرات 
بيـــن الجانبيـــن، بما يصب فـــي تعزيز 
الدبلوماســـيين  وقـــدرات  مهـــارات 

وإعدادهـــم للتميز في تمثيل وطنهم 
ورعاية مصالح مواطنيه.

كمـــا أعـــرب الســـفير عبداللطيـــف عن 
اعتزازه بمســـتوى العاقات الوطيدة 
البحريـــن  بيـــن مملكـــة  التـــي تجمـــع 
االتحاديـــة  ألمانيـــا  وجمهوريـــة 
الصديقـــة، مشـــيدًا بمـــا وصلـــت إليه 
هـــذه العاقات من تقـــدم ونماء على 

مختلف األصعدة.
مـــن جانبهـــا، رحبت  الســـفيرة كارين 
المديـــر  ســـعادة  بزيـــارة  مارشـــال 
العـــام ألكاديميـــة محمـــد بـــن مبـــارك 
آل خليفـــة للدراســـات الدبلوماســـية، 
معربـــًة عـــن تطلعها لتعزيـــز العاقات 
وتبادل الخبرات في مجال التدريب 
لألكاديميـــة  متمنيـــة  الدبلوماســـي، 

دوام التوفيق والنجاح.
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رئيسة النواب تقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث
برحيلها فقد العالم رمزية مؤثرة

قدمت رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينـــل واجـــب العـــزاء إلـــى األســـرة 
المملكـــة  فـــي  والشـــعب  الحاكمـــة 
المتحـــدة، برحيـــل صاحبـــة الجالة 

الملكة اليزابيث الثانية.
وضمـــن زيارتهـــا مقر ســـفير المملكة 
المتحدة لدى مملكة البحرين رودي 
الثاثـــاء، أعربـــت  امـــس  درامونـــد، 
زينل عن خالص تعازيها ومواساتها 
بهـــذه المناســـبة، مؤكـــدة أن رحيـــل 
جالـــة الملكـــة يمثل فقـــدان رمزية 

عالمية مؤثرة.
وخال اللقاء نوهت رئيســـة النواب 

بالـــدور المحـــوري والدعم المســـتمر 
الملكـــة  جالـــة  بـــه  قامـــت  الـــذي 

إليزابيـــث الثانية في تعزيز التقارب 
والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

المتحـــدة، مؤكدة الثقة بأن تســـتمر 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  مســـيرة 
الجانبين، مع اعتاء صاحب الجالة 
الملك تشـــارلز الثالـــث، ملك المملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الشـــمالية رئيس الكومنولث، عرش 

المملكة المتحدة.
العاقـــات  بعمـــق  زينـــل  وأشـــادت 
التاريخيـــة التـــي تجمـــع المملكتيـــن 
الصديقتين، والممتدة منذ ســـنوات 
طويلـــة، مـــا أســـهم فـــي تعزيـــز أطر 
مختلـــف  فـــي  والتنســـيق  التعـــاون 

المجاالت.

القضيبية - مجلس النواب

رئيسة مجلس النواب تقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية 

 ندوة للمعنيين بتنفيذ مشاريع
الخطـــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان

حرًصـــا من اللجنـــة التنســـيقية العليا 
وزارة  برئاســـة  اإلنســـان  لحقـــوق 
الخارجية على ضمان متابعة وتنفيذ 
لحقـــوق  الوطنيـــة  الخطـــة  مشـــاريع 

 )2026  -  2022( للفتـــرة  اإلنســـان 
حســـب الجدول الزمنـــي المحدد لها، 
عقـــد قطـــاع شـــؤون حقوق اإلنســـان 
الســـفير  برئاســـة  الخارجيـــة  بـــوزارة 
االتصـــال  عبـــر  أمـــس  الســـيد،  أروى 
لجميـــع  نـــدوة  المرئـــي،  اإللكترونـــي 

نقـــاط االتصـــال المعنييـــن مـــن قبـــل 
المعنيـــة  والهيئـــات  الـــوزارات  كافـــة 
الوطنيـــة  الخطـــة  مشـــاريع  بتنفيـــذ 

لحقوق اإلنسان.
وتم خال الندوة، تقديم عرض حول 
“المنصـــة اإللكترونية الخاصة بتنفيذ 

مشـــاريع الخطة”، والتي قامت وزارة 
الخارجية بإطاقهـــا للجهات المعنية 
لتســـهيل عملية تحديـــث المعلومات 
فـــي  المنجـــزة  بالمشـــاريع  الخاصـــة 
حقوق اإلنســـان حســـب تخصص كل 

جهة.
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المنامة- وزارة الخارجية

التقى ســـفير مملكة البحرين 
اإليطالية،  الجمهوريـــة  لـــدى 
ناصر البلوشـــي، فـــي مكتبه، 
نائب رئيس الغرفة التجارية 
المشتركة،  العربية اإليطالية 
بحضـــور  رامبينـــو،  بيتـــرو 
مديـــر مكتب مجلس التنمية 
االقتصاديـــة البحرينـــي فـــي 

روما دافيدي اليغرا.

وتم خال اللقاء، استعراض 
عاقـــات الصداقـــة والتعاون 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  الوثيقـــة 
مملكة البحرين والجمهورية 
اإليطاليـــة الصديقـــة، وأوجه 
بيـــن  الممكنـــة  التعـــاون 
السفارة والغرفة والنشاطات 
المرتقبة للغرفة خال الفترة 

القادمة.

استعراض عالقات الصداقة 
والتعاون مع إيطاليا

تفعيل 17 اتفاقية سياسية واقتصادية ودفاعية وصحية مع اليابان
فرص استثمارية جاذبة أمام الشركات اليابانية في البحرين... “الخارجية”:

ُعقـــدت الجولة السادســـة من المشـــاورات السياســـية بين 
مملكـــة البحرين واليابان برئاســـة وكيـــل وزارة الخارجية 
للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبد هللا بن أحمد آل خليفة، 
ومســـاعد وزيـــر الخارجيـــة المدير العام لشـــؤون الشـــرق 
ناجـــاوكا  اليابـــان  خارجيـــة  بـــوزارة  وأفريقيـــا  األوســـط 

كانسوكي، وذلك بمقر الوزارة في طوكيو.
وخـــال االجتماع، أشـــاد وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياسية بعاقات التعاون والصداقة التاريخية الوثيقة 
والمتميـــزة بين مملكة البحرين واليابان، وما تشـــهده من 
تقدم ونماء في مختلف المجاالت، تفعيًا لمذكرة التفاهم 
حول المشاورات السياســـية الموقعة على هامش الزيارة 
التاريخية لملك الباد الُمعظم صاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة، إلى طوكيو في 11 أبريل 2012.

وأعـــرب الجانبـــان عـــن ارتياحهمـــا للتقـــدم الملمـــوس في 
مســـتوى التعـــاون الثنائـــي بالتزامـــن مع اليوبيـــل الذهبي 
إلقامـــة العاقات الدبلوماســـية بيـــن البلديـــن الصديقين، 
وحرصهما على تفعيل أكثر من 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم 
موقعـــة في المجاالت السياســـية واالقتصادية والصحية 
والتعليميـــة والثقافيـــة والدفاعية والتقنيـــة، واهتمامهما 
بتبادل الخبرات في قطاعات الطاقة المتجددة والتحول 
الرقمـــي وعلـــوم الفضـــاء، إلـــى جانـــب تنســـيق المواقـــف 
الدبلوماســـية فـــي تدعيم جهود األمن والســـام اإلقليمي 

والعالمي.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون االقتصادي وتشجيع 
التجـــارة البينيـــة واالســـتثمارات المشـــتركة، إلـــى جانـــب 
إطـــاع الجانـــب اليابانـــي علـــى إمكانات مملكـــة البحرين 

كوجهـــة اســـتثمارية جاذبة أمـــام الشـــركات اليابانية، في 
ظل تمتعها بموقع اســـتراتيجي مميز، وفرص استثمارية 
متنوعـــة في قطاعات الخدمات اللوجســـتية وتكنولوجيا 
والطاقـــة  الماليـــة،  المعلومـــات واالتصـــاالت والخدمـــات 

المتجددة.
حضر االجتماع، ســـفير مملكة البحرين في طوكيو أحمد 
الخارجيـــة،  فـــي وزارات  المســـؤولين  الدوســـري، وكبـــار 
والتجـــارة،  الصناعـــة  الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة 
ومجلـــس التنميـــة االقتصادية، وشـــركة الخليـــج لصناعة 
البتروكيماويـــات )جيبك(، وشـــركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، 
وممثليـــن عـــن الجانـــب الياباني مـــن وزارتـــي الخارجية، 
واالقتصاد والتجارة والصناعة، وهيئة التجارة الخارجية 

اليابانية )جيترو(.

المنامة- وزارة الخارجية
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

شارك معلمون بحرينيون في البرنامج 
التدريبـــي الـــذي نظمته جائـــزة محمد 
بـــن زايـــد ألفضل معلم، فـــي جمهورية 
فنلندا، بالتعاون مع جامعة هلنســـكي، 
حيث اطلعوا على أحدث الممارســـات 

العالمية في التعليم.
وتضمـــن الوفـــد معلـــم نظـــام الفصـــل 
بمدرســـة أبوصبيـــع االبتدائيـــة للبنيـــن 
صعوبـــات  ومعلمـــة  حســـين،  عيســـى 
التعلـــم بمدرســـة القادســـية االبتدائية 
اللغـــة  للبنـــات كوثـــر حمـــزة، ومعلمـــة 
العربية بالمدرسة األهلية زينب سعيد، 
الجائـــزة مريـــم  إلـــى جانـــب منســـقي 
البلوشي وأســـمهان معروف من وزارة 

التربية والتعليم.
حصـــص  علـــى  البرنامـــج  واشـــتمل 
تدريبيـــة وورش عمـــل متخصصة في 
عـــدة مجاالت منهـــا تصميـــم المناهج، 
والتطويـــر المهني للمعلمين، والبرمجة 
والمهـــارات الرقميـــة، كمـــا تـــم تنفيـــذ 

علميـــة  ومراكـــز  لمـــدارس  زيـــارات 
وبحثية منهـــا الوكالة الوطنية للتعليم 
والمركـــز العلمـــي بفنلنـــدا، لالســـتفادة 
وأفضـــل  والخبـــرات  التجـــارب  مـــن 
الممارسات التربوية واالستراتيجيات 
التعليمية ووسائل التعلم المستخدمة 
المتاحـــف  زيـــارة  جانـــب  إلـــى  فيهـــا، 
والمكتبـــات  التاريخيـــة  والمناطـــق 

الوطنية.
ســـعادتهم  عـــن  المعلمـــون  وأعـــرب 
الفنلنديـــة  التجربـــة  علـــى  بالتعـــرف 
الرائـــدة في مجال التعليـــم، من خالل 
المكثـــف  التدريبـــي  البرنامـــج  هـــذا 
والمتنـــوع بأدواتـــه، وعن اســـتفادتهم 
الكبيـــرة من فقـــرات البرنامـــج الثرية، 
وشـــعورهم الكبير بمسؤولية نقل تلك 
التجربـــة بمعلوماتها وتفاصيلها الغنية 
للمجتمـــع التعليمـــي بمملكـــة البحرين، 
شـــاكرين ومقدرين دعـــم جائزة محمد 

بن زايد للتعليم وتطويره.

معلمون بحرينيون يشاركون في 
برنامج “جائزة محمد بن زايد” بفنلندا

جهود مشتركة تكللت بتشغيل “المنامة الثانوية للبنات”
قام المدير العام لشؤون المدارس 
محمـــد مبـــارك، وبحضـــور وكيـــل 
وزارة األشـــغال الشـــيخ مشعل بن 
محمـــد آل خليفـــة، ووكيـــل وزارة 
للسياســـات  والتعليـــم  التربيـــة 
نـــوال  واألداء  واالســـتراتيجيات 
إدارة  ومديـــر  الخاطـــر،  إبراهيـــم 
التـــراث الوطنـــي بهيئـــة البحريـــن 
محمـــد  الشـــيخ  واآلثـــار  للثقافـــة 
بن خليفـــة آل خليفـــة، بزيارة إلى 
مدرســـة المنامة الثانويـــة للبنات، 
الصيانـــة  أعمـــال  انتهـــاء  بعـــد 
التأهيليـــة الالزمـــة فيهـــا وإعـــادة 
تشغيلها اعتبارا من العام الدراسي 
الجـــاري مع الحفـــاظ على طرازها 
المعمـــاري القديـــم كمـــا هـــو منـــذ 
تأسيســـها بالعـــام ١٩٥١ ميالديـــة، 

حيث تخرجت من هذه المدرســـة 
العديد من الشخصيات البحرينية 
البـــارزة وذات البصمة الكبيرة في 

المجتمع البحريني.
وتم خـــالل الزيـــارة االطالع على 
مـــا أنجـــز مـــن صيانـــة فـــي مباني 
ومرافـــق وفصول المدرســـة البالغ 
عددهـــا ٢٣ فصالً دراســـيًا وبطاقة 
استيعابية تصل إلى أكثر من ٨٠٠ 
طالبة، كما تم االطمئنان على سير 
العملية التعليميـــة داخل الفصول 
الدراسية بحضور مديرة المدرسة 
نجية مال هللا وأعضـــاء الهيئتين 

التعليمية واإلدارية. 
تأهيـــل مدرســـة  إعـــادة  وشـــملت 
المنامـــة الثانويـــة للبنـــات مختلف 
والتطويريـــة  اإلنشـــائية  األعمـــال 

وفـــق أرقـــى المعاييـــر الدولية في 
األثريـــة  المبانـــي  علـــى  الحفـــاظ 
والتاريخيـــة مـــع تجهيز المدرســـة 
التعليميـــة  والمعـــدات  باألثـــاث 
لتســـيير  الالزمـــة  والتجهيـــزات 

العملية التعليمية بشكل منتظم.
وبهذه المناســـبة، قال المدير العام 
لشؤون المدارس إن إعادة تشغيل 
مدرســـة المنامة الثانويـــة للبنات، 
تراثيـــة  أهميـــة  مـــن  تشـــكله  بمـــا 

وتاريخيـــة، مـــع ضمـــان اســـتدامة 
خدماتهـــا التعليميـــة، تأتـــي ضمن 
خطة الحكومة برئاسة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة لتعزيز اســـتدامة 

البنى التحتيـــة التعليمية وتطوير 
منشـــآتها بمـــا يزيـــد مـــن الطاقات 
ويوفـــر  للمـــدارس  االســـتيعابية 
البيئة التعليمية المناسبة ويخفف 
من الكثافة الطالبية في المدارس 
الحكومية الواقعة في المجمعات 

السكنية المجاورة.
مـــن جانبـــه، قـــال الشـــيخ مشـــعل 
إن وزارة  آل خليفـــة  بـــن محمـــد 
تنفيـــذ  فـــي  مســـتمرة  األشـــغال 
برنامـــج تطويـــر البنـــى التحتيـــة 
وزارة  مـــع  بالتنســـيق  المدرســـية 
التربيـــة والتعليـــم، وإن المدارس 
ذات الطابـــع التاريخـــي والتراثي 
صيانتهـــا  عمليـــات  إجـــراء  يتـــم 
مـــع  بالتنســـيق  تأهيلهـــا  وإعـــادة 
مشـــيًرا  واآلثـــار،  الثقافـــة  هيئـــة 
إلـــى أن وزارة األشـــغال شـــارفت 
علـــى االنتهاء من صيانـــة وإعادة 
تأهيل مدرســـة مريم بنت عمران 
االبتدائيـــة للبنـــات، وهـــي إحـــدى 
المـــدارس التاريخية مـــع الحفاظ 

على طرازها المعماري.
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محمد مبارك: 
الحفاظ على الطابع 
المعماري للمدرسة 
وتعزيز بنيتها التحتية

انصراف طالب االبتدائي: 12:35 ظهرا ... واإلعدادي: 1:30
إعادة جدولة اليوم الدراسي للمراحل التعليمية بدءا من الغد ... “التربية”:

أغلـــب الحافـــات ســـتغادر مواقـــع المـــدارس فـــي فتـــرات تســـبق ســـاعات الـــذروة
الـــوزارة علـــى أهبـــة االســـتعداد لرصـــد الماحظـــات والتحديـــات ومعالجتها فورا

أعلن المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم محمد مبارك أنه تقرر إعادة جدولة اليوم الدراسي لمختلف 
المراحــل التعليميــة بالمــدارس الحكوميــة ومواعيــد انتظــار الحافــات اعتبــاًرا مــن يــوم الخميــس الموافق 15 ســبتمبر 
الجاري، بما يراعي مصلحة الطلبة وأولياء األمور، ويحافظ على جودة العملية التعليمية، ويحقق التنســيق والتكامل 
بيــن الجهــات الحكوميــة بالشــكل الذي يســهم فــي توفيــر المرونة الازمة فــي الحركــة المرورية، وخصوصــًا في أوقات 
الــذروة، ويســهل مــن عمليــة انتقال ووصول الحافات المدرســية التــي تقل الطاب والطالبات مــن نقاط االنطاق إلى 

المدارس الحكومية، ومن المدارس الحكومية إلى نقاط الوصول التي تم تحديدها، وذلك على النحو اآلتي:

أوالً: بالنســـبة إلـــى طلبـــة المرحلة 
المـــدارس  فـــي  االبتدائيـــة 
الحكوميـــة، فســـوف يكـــون دوام 
الطلبـــة اعتبـــاًرا من الســـاعة 7:05 

صباًحا حتى 12:35 ظهًرا.
ثانيًا: بالنســـبة إلى طلبـــة المرحلة 
المـــدارس  فـــي  اإلعداديـــة 
الحكوميـــة، فســـوف يكـــون دوام 
الطلبـــة اعتبـــاًرا من الســـاعة 7:05 

صباًحا حتى 1:30 ظهًرا.
ثالثـــًا: بالنســـبة إلى طلبـــة المرحلة 
الثانوية فـــي المدارس الحكومية، 
فســـيكون دوام الطلبة اعتباًرا من 
الســـاعة 7:05 صباًحـــا حتى 2:15 
ظهـــًرا، حيـــث ال تغيير فـــي الوقت 
ونهايـــة  بدايـــة  لمواعيـــد  المقـــرر 
الـــدوام المدرســـي لهـــذه المرحلـــة 

التعليمية.
رابعـــًا: بالنســـبة إلى طلبـــة التعليم 
المـــدارس  فـــي  والمهنـــي  الفنـــي 
الـــدوام  فســـيكون  الحكوميـــة، 
بالنسبة إلى طلبة الفترة الصباحية 
اعتبـــاًرا مـــن الســـاعة 7:05 صباًحا 
حتى الســـاعة 1:45 ظهًرا، ولطلبة 
مـــن  اعتبـــاًرا  المســـائية  الفتـــرة 
الســـاعة 2:00 ظهـــًرا حتـــى 7:30 
مســـاًء، حيث ال تغييـــر في الوقت 
ونهايـــة  بدايـــة  لمواعيـــد  المقـــرر 

الـــدوام المدرســـي لهـــذه المرحلـــة 
التعليمية. وبالنســـبة لـــدوام طلبة 
الشـــيخ  بمعهـــد  التجـــاري  المســـار 
للتكنولوجيـــا  بـــن ســـلمان  خليفـــة 
وطلبـــة المســـار التجاري بمدرســـة 
الشيخ عبدهللا بن عيسى الثانوية 
الصناعية للبنين فســـيكون اعتباًرا 
مـــن الســـاعة 7:05 صباًحـــا حتـــى 

1:45 ظهًرا.
طلبـــة  إلـــى  بالنســـبة  خامًســـا: 
المعهد الدينـــي والمعهد الجعفري، 
فســـيكون دوام الطلبة اعتباًرا من 
الســـاعة 7:05 صباًحا حتى 12:35 
أمـــا  االبتدائيـــة؛  للمرحلـــة  ظهـــًرا 
المرحلتـــان اإلعداديـــة والثانويـــة، 
فمـــن الســـاعة 7:05 صباًحـــا حتى 
2:15 ظهـــًرا، حيـــث ال تغييـــر فـــي 
بدايـــة  لمواعيـــد  المقـــرر  الوقـــت 
لهـــذه  المدرســـي  الـــدوام  ونهايـــة 

المرحلة التعليمية.
لشـــؤون  العـــام  المديـــر  وبيـــن 
المـــدارس أنه قد تمت أيًضا إعادة 
جدولة مواعيد انتظـــار الحافالت 
المدرســـية صباًحـــا بالشـــكل الـــذي 
يوفـــر لســـائقي الحافـــالت القـــدرة 
علـــى الوصـــول إلـــى نقـــاط انتظار 
الحافالت المقررة بأقل قدر ممكن 
مـــن االنتظـــار، وذلـــك علـــى النحو 

اآلتي:
االبتدائيـــة  المرحلـــة  طلبـــة  أوالً: 
واإلعدادية: الساعة 6:10 صباًحا.

الثانويـــة  المرحلـــة  طلبـــة  ثانيـــًا: 
والتعليـــم الفني والمهني: الســـاعة 

5:45 صباًحا.
ثالثا: طلبة المعهد الديني والمعهد 
االبتدائيـــة  )المراحـــل  الجعفـــري 
الســـاعة  والثانويـــة(:  واإلعداديـــة 

5:45 صباًحا.
وأكد المدير العام لشؤون المدارس 
جدولـــة  تطويـــر  علـــى  بنـــاًء  أنـــه 
األيـــام الدراســـية ومواعيد انتظار 
الحافـــالت المدرســـية الحكوميـــة، 
ســـتغادر  الحافـــالت  أغلـــب  فـــإن 
مواقع المدارس في فترات تسبق 
ســـاعات الـــذروة، بمـــا يخفـــف من 
وطأة االزدحام ويعزز من الشراكة 
مـــع الجهـــات الحكوميـــة، مشـــيًرا 
إلى أنه بالنســـبة إلـــى الطلبة الذين 
يســـتخدمون المواصالت الخاصة 
فإنـــه  األقـــدام،  علـــى  ســـيًرا  أو 
يمكنهـــم االنصـــراف مـــن المدارس 
خـــالل المواعيـــد المحددة ســـواًء 
في التوقيـــت الجديد أو التوقيت 
الســـابق، حيث إن أبواب المدارس 
ســـتظل مفتوحـــة ألوليـــاء األمـــور 
الســـتالم الطلبة من داخـــل الحرم 

جميـــع  مغـــادرة  حتـــى  المدرســـي 
الطلبة.

لشـــؤون  العـــام  المديـــر  وأوضـــح 
المختصـــة  الفـــرق  أن  المـــدارس 
بـــوزارة التربية والتعليم ســـتكون 
لرصـــد  االســـتعداد  أهبـــة  علـــى 
المالحظـــات والتحديات  ومتابعة 
ومعالجتهـــا علـــى وجـــه الســـرعة، 
مشـــيًرا إلى أن قـــرار إعادة جدولة 
اليوم الدراســـي لمختلف المراحل 
الحكوميـــة  بالمـــدارس  التعليميـــة 
ومواعيـــد انتظـــار الحافالت يأتي 
في ضوء المشـــاورات التي قامت 
لجميـــع  العمليـــات  إدارات  بهـــا 
المناطـــق التعليميـــة مـــع عـــدد من 
لجـــان ومجالـــس اآلبـــاء بمختلـــف 
المـــدارس الحكومية، وبالنظر إلى 
مخرجـــات التقاريـــر المرفوعة من 
اللجـــان المختصة بـــوزارة التربية 
والتعليـــم، والتـــي قامت بدراســـة 
اليـــوم  جدولـــة  إعـــادة  إمكانيـــة 
االبتدائيـــة  للمرحلتيـــن  الدراســـي 
واإلعداديـــة بما يصب في تحقيق 

األهداف المنشودة.
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محمد مبارك

مشاعر الفرح تغمر أطفال التوحد بعودتهم للتعليم الحضوري
خالد لفت األنظار بحماسه وتفاعله مع الدرس

لــدى دخولــك صــف “أبطال التحــدي” بمدرســة عقبة بن نافــع االبتدائية 
للبنيــن، تاحــظ مــدى ســعادة الطلبــة مــن فئــة التوحــد بعودتهــم إلــى 
الحضــور الفعلــي برفقــة معلمتهــم، ومــن ضمنهــم خالــد وليــد الــذي كان 

مميزًا بحماسه وتفاعله مع الدرس، في بيئة صفية جميلة ومحفزة.

ويأتي ذلك في سياق عودة الطلبة 
من فئات التربية الخاصة المتعددة 
برامجهـــم  فـــي  االنتظـــام  إلـــى 
التعليمية والتربويـــة حضوريًا في 
المدارس الحكومية، بعد أن وفرت 
وزارة التربيـــة والتعليم المتطلبات 

الالزمة لذلك.
وعّبرت معلمـــة التوحد بالمدرســـة 
منال ربيعة عن فرحتها بلقاء خالد 
وبقيـــة الطلبة، بعـــد زوال الظروف 
االســـتثنائية التـــي حّتمـــت اللجوء 
إلـــى خيـــار التعّلم عن بعد، مشـــيرًة 
إلى أنها ســـاهمت في تهيئة الصف 
بما يتناسب مع الحضور الكلي هذا 
العـــام، بما في ذلـــك تجهيز مرافقه 

تعليميـــة  ووســـائل  لوحـــات  مـــن 
وأدوات لـــكل مـــن: غرفـــة اللعـــب، 
وركـــن  الحســـية،  التنميـــة  وركـــن 
التدريـــس الفردي، وركـــن التدريب 
االعتمادي، وركن الحلقة الصباحية 
الذي يعشـــقه جميع الطلبة لتضمنه 
العديـــد مـــن الفعاليـــات واألنشـــطة 

التعليمية الهادفة والممتعة.
اســـتقبال  “كان  ربيعـــة:  وأضافـــت 
الطلبـــة وأوليـــاء أمورهم في اليوم 
جميلـــة،  بمشـــاعر  مفعمـــًا  األول 
الهدايـــا  تبـــادل  علـــى  ومشـــتمالً 
فيمـــا بيننـــا، وتنفيـــذ مجموعـــة من 
الفعاليـــات الترفيهية داخل الصف، 
مثـــل فعالية بحر الحـــروف، واختر 

المفاجـــآت،  صنـــدوق  مـــن  اللـــون 
ومســـابقة  مدرســـتي،  وأحـــب 
اكتشف العدد، ومسابقات رياضية، 

بما ســـاهم في إدخال الســـرور في 
نفـــوس الطلبـــة، وزيـــادة ارتباطهم 

وتعلقهم بالمدرسة”.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

خالد مع معلمته في الصف

المنامة- وزارة الداخلية

تعزيًزا لمبدأ الشراكة المجتمعية 
الـــذي تنتهجـــه وزارة الداخليـــة 
وبمناســـبة بدء العام الدراســـي 
الجديـــد، نظمـــت اإلدارة العامة 
للدفاع المدني زيارات ميدانية 
الحكوميـــة  المـــدارس  إلـــى 
األطفـــال،  وريـــاض  والخاصـــة 
الوعـــي  تعزيـــز  بهـــدف  وذلـــك 
والســـالمة  الحماية  بإجـــراءات 
لدى الطلبة والهيئتين التعليمية 

واإلدارية.

وزعـــت  الزيـــارة،  وخـــالل 
اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي 
التوعويـــة، إضافـــة  المطويـــات 
إلى تقديـــم محاضرات توعوية 
بالتنســـيق مـــع إدارة الخدمـــات 
التربيـــة  بـــوزارة  الطالبيـــة 
اشـــتراطات  حـــول  والتعليـــم 
الســـالمة في المدرسة والمنزل، 
الحريـــق  بمخاطـــر  والتعريـــف 
لمكافحتـــه،  المثلـــى  والطـــرق 
والتدريب على عملية اإلخالء.

محاضرات توعوية حول 
اشتراطات السالمة في المدارس
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ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

أكد رئيـــس المؤسســـة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان علـــي الدرازي، 
بـــه  تضطلـــع  الـــذي  الـــدور 
المؤسســـة الوطنية ومـــا تؤديه 
من مهام ومســـئوليات من أجل 
تعزيز وحماية حقوق اإلنســـان، 
قيمهـــا  ترســـيخ  علـــى  والعمـــل 
ونشـــر الوعي بها واإلســـهام في 
ضمـــان ممارســـتها بـــكل حريـــة 
واستقاللية في مملكة البحرين، 

وذلك وفق صالحياتها الواسعة 
التي أكد عليها قانون إنشائها.

اســـتقباله،  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
السياســـية  الشـــؤون  رئيـــس 
واالقتصادية بســـفارة الواليات 
المتحـــدة األميركية لدى مملكة 
هاتنـــغ،  اليزابيـــث  البحريـــن 
وذلـــك بمقر المؤسســـة الوطنية 
بضاحيـــة الســـيف، حيث رحب 

فيها.

الدرازي للسفارة األميركية: نمارس مهماتنا بحرية واستقاللية

فرص تدريبية في “الشورى” للطلبة المقبلين على التخرج
أكــدت القائــم بأعمال األمين العام لمجلس الشــورى كريمة العباســي، اهتمام 
األمانــة العامــة بدعــم الشــباب، والســعي للنهــوض بقدراتهــم وإبداعاتهم من 
خــالل إتاحــة الفرصــة أمامهــم للتدريــب العملــي وتهيئتهــم لالنخراط بســوق 

العمل، واطالعهم على بيئة العمل اإلداري باألمانة العامة.

جـــاء ذلك خـــالل حفل تكريـــم الطلبة 
عـــدد  فـــي  المتدربيـــن  الجامعييـــن 
حيـــث  العامـــة،  األمانـــة  إدارات  مـــن 
رئيـــس  تحيـــات  العباســـي  نقلـــت 
مجلس الشـــورى علـــي الصالح للطلبة 
المتدربيـــن، وإشـــادته بالجهـــود التـــي 
بذلوهـــا فـــي ســـبيل تعزيـــز قدراتهـــم 
وكفاءتهـــم العلمية والعمليـــة، منوهة 
بتوجيهاته لتعزيز الشـــراكة والتعاون 

وتوفيـــر  الوطنيـــة  الجامعـــات  مـــع 
فرص التدريب للطلبـــة المقبلين على 
التخرج، بما يســـهم في اطالعهم على 
آليـــات العمـــل المســـاند فـــي الســـلطة 

التشريعية. 
مـــن جانبهم، تقدم الطلبـــة المتدربون 
بخالص الشـــكر والتقديـــر إلى مجلس 
الشـــورى وكافـــة منتســـبيه علـــى مـــا 
لقوه مـــن اهتمام خالل فتـــرة تدربهم 

العملـــي، مثمنيـــن ما لمســـوه من دعم 
ومتابعـــة كان لهـــا عظيـــم األثـــر فـــي 

اكتسابهم للعديد من المهارات العملية 
والمعرفية.

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

اجتمـــع وزيـــر شـــؤون البلديـــات 
والزراعـــة وائـــل المبـــارك، وزيـــر 
والقرويـــة  البلديـــة  الشـــؤون 
العربيـــة  بالمملكـــة  واإلســـكان 
السعودية الشقيقة ماجد الحقيل 
وذلك على هامش مشـــاركته في 
الخامســـة  الـــدورة  اجتماعـــات 
والعشرين لوزراء البلديات بدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربية والذي اختتم مؤخرا في 

العاصمة السعودية الرياض.
الـــوزارة  وكيـــل  اللقـــاء  وحضـــر 
لشـــؤون البلديات الشـــيخ محمد 
بن أحمـــد آل خليفـــة ومدير عام 
بلديـــة المنطقـــة الجنوبية عاصم 

عبداللطيف.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  آفـــاق 
واالطـــالع  الشـــقيقين،  البلديـــن 
علـــى تجـــارب المملكـــة العربيـــة 

والمتقدمـــة  البـــارزة  الســـعودية 
فـــي المجـــال البلدي، إلـــى جانب 
تبـــادل الخبرات في أبرز البرامج 
والمشـــاريع ذات الصلـــة بمجـــال 
عمل الوزارة ومن أهمها مشاريع 

التنمية الحضرية.
وبهذه المناسبة، أكد وزير شؤون 
البلديات والزراعة عمق العالقات 
األخويـــة التاريخيـــة التـــي تربط 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة 

الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
فـــي ظل مـــا تحظى بـــه من دعم 
واهتمام من ملـــك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وأخيه خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود، وما 
تتسم به هذه العالقات الراسخة 
والمتميـــزة، من تقدم ونماء على 

مختلف المستويات.

تبادل الخبرات في المجال البلدي مع السعودية

الوزير المبارك مع الوزير السعودي

المنامة - وزارة اإلسكان

شـــارك وكيل وزارة اإلســـكان والتخطيط 
العمراني الشيخ خالد بن حمود آل خليفة 
في أعمـــال االجتمـــاع الثالث والعشـــرين 
لوكالء الوزارات المعنية بشؤون اإلسكان 
بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
بالمملكـــة  بالريـــاض  والمنعقـــد  العربيـــة، 
العربية الســـعودية الشقيقة، حيث ناقش 
االجتماع عـــدد من المواضيع اإلســـكانية 
المشـــتركة المدرجة على جدول األعمال، 
الـــوزراء  اجتمـــاع  إلـــى  لرفعهـــا  تمهيـــدا 
دول  فـــي  اإلســـكان  بشـــؤون  المعنييـــن 

المجلس التعاون الخليجي.
وقـــد أكد وكيـــل الوزارة خـــالل االجتماع 
علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات  أهميـــة 
علـــى  تركـــزت  والتـــي  األعمـــال،  جـــدول 
جهـــود اإلســـكان فـــي مواجهـــة تداعيات 
جائحـــة فيـــروس كورونا )كوفيـــد – 19(، 
وإستراتيجية العمل اإلسكاني المشترك، 
وقواعـــد المعلومـــات اإلســـكانية، كمـــا تم 
التطرق إلـــى جائزة مجلـــس التعاون في 

مجـــال اإلســـكان والنظـــام العـــام الموحد 
لمـــالك العقـــارات، باإلضافـــة إلـــى إقامـــة 
المتخصصـــة  العمـــل  المؤتمـــرات وورش 
في مجال اإلســـكان والتنســـيق واإلعداد 
لالجتماعات اإلقليمية والدولية، والتركيز 
اإلســـكاني  العمـــل  إبـــراز  أهميـــة  علـــى 

الخليجي في المحافل اإلقليمية.
وأشـــاد وكيـــل الـــوزارة بمقتـــرح األمانـــة 
العامة بشـــأن تبادل التجـــارب والخبرات 

والمعلومـــات فـــي ضـــوء مســـيرة العمـــل 
شـــمل  والـــذي  المشـــترك  الخليجـــي 
البنـــى  مجـــاالت عديـــدة مقترحـــة منهـــا 
التحتيـــة في مشـــاريع اإلســـكان وأنظمة 
الطاقـــة المتجددة بالمشـــاريع اإلســـكانية 
والتعرف على اللوائح واألنظمة الرقابية، 
واســـتعراض نماذج التخطيـــط العمراني، 
ومـــواد البنـــاء المصنفة، واالســـتفادة من 

الحلول السكنية التنموية المستدامة.

تبادل الخبرات بين دول الخليج في مجال اإلسكان

وكيل اإلسكان يشارك باالجتماع الـ 23 لوكالء اإلسكان بالرياض

المنامة - بنا

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
لشؤون اإلعالم نبيل الحمر بمكتبه 
محمـــد  أمـــس،  القضيبيـــة  بقصـــر 
وعلي شـــبر، حيـــث أهدياه نســـخة 
من كتاب “البروفيسور خليل شبر.. 
كيميـــاء العطـــاء”، والـــذي يتنـــاول 

الحياة العلمية والعملية لوالدهما.
وقـــد أعـــرب المستشـــار الحمـــر عن 
شـــكره علـــى هـــذا اإلهـــداء، ونـــوه 

بالجهـــد الذي بـــذل في إعـــداد هذا 
مـــن  احتـــواه  ومـــا  القيـــم  الكتـــاب 
معلومـــات لمراحـــل وســـيرة حيـــاة 
مشـــيًدا  هللا،  رحمـــه  شـــبر  خليـــل 
المســـيرة  خدمـــة  فـــي  بإســـهاماته 
التعليميـــة والتربويـــة فـــي المملكة 
من خـــالل عمله فـــي وزارة التربية 
والتعليـــم وجامعـــة البحرين والذي 

استمر 44 عاًما.

الحمر يتسلم كتاًبا حول مسيرة خليل شبر

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك 
نبيـــل الحمـــر  لشـــؤون اإلعـــالم 
بمكتبـــه بقصـــر القضيبية أمس، 
والروائـــي  الصحافـــي  الكاتـــب 
أهـــداه  الـــذي  بوعركـــي،  كريـــم 
نســـخة مـــن كتابـــه وهـــو عبارة 
عن رواية بعنـــوان “الهروب الى 

هللا”.
وقـــد نوه الحمـــر بجهود الكاتب 
بوعكري مـــن خالل هذا الكتاب 
الذي يسلط الضوء على الجانب 
االجتماعي بمـــا يثري المحتوى 
الثقافـــي والفكـــري، معرًبـــا عـــن 

شكره على هذا اإلهداء القيم.

الحمر يشيد بجهود بوعكري في إثراء المحتوى الثقافي

6.8 ماليين ساعة آمنة في توسعة محطة توبلي وتطوير الفاتح
التزام تام بقرار حظر العمل أوقات الظهيرة في أعمال مشاريع الوزارة ... “األشغال”:

أكـــد مدير إدارة المـــوارد البشـــرية بوزارة 
األشـــغال محمود عبدالرحيـــم، أن الوزارة 
حققـــت التزامـــا تامًا بالقرار رقم )3( لســـنة 
2013، بشـــأن حظـــر العمل وقـــت الظهيرة 
األماكـــن  وفـــي  الشـــمس  أشـــعة  تحـــت 
المكشـــوفة خالل شهري يوليو وأغسطس 
في المشاريع التي تعمل على تنفيذها في 
مختلف قطاعات الوزارة )الطرق، الصرف 

الصحي والمباني(.
األمـــن  قســـم  أن  عبدالرحيـــم  وأوضـــح 
والســـالمة التابـــع إلدارة الموارد البشـــرية 
القـــرار،  تنفيـــذ  علـــى  يشـــرف  بالـــوزارة 
إدارة  مـــع  المســـبق  والتنســـيق  بالتعـــاون 
التفتيش والسالمة المهنية بوزارة العمل.

تولـــي  الـــوزارة  أن  عبدالرحيـــم  وذكـــر 
إجـــراءات الصحـــة والســـالمة المهنية في 
مواقع العمل أهمية كبرى وذلك من خالل 
واالشـــتراطات؛  المعاييـــر  كافـــة  تطبيـــق 
لضمـــان ســـالمة العامليـــن فـــي المشـــاريع 

الوزاريـــة  القـــرارات  وتنفيـــذ  المختلفـــة 
واألنظمـــة والقوانيـــن التـــي تنظـــم عمـــل 
العمـــال أثنـــاء تنفيـــذ المشـــاريع بمختلـــف 
مواقـــع العمل حرصًا منها على توفير بيئة 

عمل آمنة أثناء تنفيذ هذه المشاريع.
الطارئـــة  األعمـــال  بعـــض  أن  وأوضـــح 
العمـــل  مواصلـــة  تســـتدعي  والعاجلـــة 
فـــي وقـــت الحظـــر، حيـــث تـــم اســـتصدار 
ببعـــض  للقيـــام  فقـــط  اثنيـــن  تصريحيـــن 
األعمـــال الطارئـــة في فتـــرة الحظر خالل 

شهري يوليو وأغسطس.
وأشـــار إلى أنه - وعلى ســـبيل المثال- تم 
إنجاز 5,100,792 ساعة آمنة في مشروع 
التوســـعة الرابعة بمحطـــة توبلي لمعالجة 
ميـــاه الصـــرف الصحـــي مـــن غيـــر وقـــوع 
إصابـــات عمـــل، كمـــا تـــم إنجـــاز 875,600 
ساعة عمل آمنة في مشروع تطوير شارع 
الفاتـــح دون أي إصابـــات عمـــل، مؤكدًا أن 
ذلـــك يؤكـــد المتابعـــة المســـتمرة مـــن قبل 

المعنييـــن بـــوزارة األشـــغال واإلجـــراءات 
إجـــراءات  جميـــع  لتحقيـــق  المتكاملـــة 
واشـــتراطات الصحـــة والســـالمة المهنيـــة 
في مختلف مواقع العمل لمشاريع الوزارة. 
مـــن  وانطالقـــًا  الـــوزارة  أن  وأوضـــح 
مســـؤوليتها فـــي تطبيـــق معاييـــر األمـــن 
المناســـبة  البيئـــة  وتوفيـــر  والســـالمة 
والمالئمة للعمل واإلنتاج تعمل وبالتنسيق 

مع وزارة العمل لتطبيق حظر العمل وقت 
الظهيـــرة خالل شـــهري يوليو وأغســـطس 
مـــن الســـاعة 12 وحتـــى الرابعـــة عصـــرًا، 
حيث يهدف هذا القرار إلى حماية العمال 
وتأميـــن ســـالمتهم مـــن أخطـــار اإلجهـــاد 
ومختلـــف  الشـــمس  وضربـــات  الحـــراري 
الحـــوادث  مـــن  الصيـــف والحـــد  أمـــراض 

المهنية.
ولفت مدير إدارة الموارد البشـــرية بوزارة 
األشـــغال إلـــى أن الـــوزارة وبالتعـــاون مـــع 
وزارة العمـــل تعمل منذ بدء تطبيق القرار 
الوزاري على التنسيق سنويًا مع المقاولين 
والشـــركات لتنفيذ هذا القرار وااللتزام به 
وتأميـــن ســـالمة وصحـــة جميـــع العاملين 
فـــي مواقع العمل بما يســـهم في تحســـين 
ظروف بيئة العمل وحمايتهم من مخاطر 
العمـــل، خصوصًا فـــي الظـــروف المناخية 
الحـــارة والرطبـــة التـــي تشـــهدها المملكة 

وتحديدًا خالل شهري يوليو وأغسطس.

المنامة - وزارة األشغال

 محمود عبدالرحيم 

حفظ 20 ألفا من صفحات متون التجويد
إقبال واسع على برنامج “معونة المتعلم” ... “السنية”:

برعايـــة  الســـنية  األوقـــاف  إدارة  نظمـــت 
الهاجـــري،  راشـــد  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الحفل الختامي للدورات الصيفية المكثفة 
لحفـــظ المتون لبرنامج معونة المتعلم يوم 
األحـــد الماضي وبحضور عدد من الوجهاء 
وأصحاب الفضيلة المشايخ بجامع الحسن 

بمنطقة البسيتين.
أثنـــى  الحفـــل،  ألقاهـــا خـــالل  وفـــي كلمـــة 
المســـابقة  فكـــرة  علـــى  خاللهـــا  الهاجـــري 
وبرامجها ومخرجاتها، حيث تجاوزت عدد 
الصفحـــات المحفوظـــة فيه العشـــرين ألفا، 
مؤكـــدًا أن مجلـــس إدارة األوقاف الســـنية 
يولي رعاية واهتمامـــا كبيرين إلقامة مثل 

هـــذه الـــدورات العلمية، وأن حفـــظ المتون 
يسهل وصول طالب العلم إلى مبتغاه، وهو 

أول مراحل تكوين طالب العلم.
 كمـــا وجـــه الشـــكر لجميـــع القائميـــن علـــى 
والمدرســـين  فيـــه  والمشـــاركين  البرنامـــج 
والمشـــرفين، مثمًنا دورهم البارز في نجاح 
هـــذه الدورة، داعًيا المولى تعالى أن يتقبل 
منهـــم وأن يكتـــب لهـــم القبـــول واإلخالص 
فـــي العمـــل ويجعلة في صحائـــف أعمالهم 

يوم القيامة.
 وأقـــام البرنامـــج فـــي هـــذا الصيـــف أربـــع 
دورات مكثفة في قاللـــي والرفاع ومدينة 
لإلنـــاث،  البســـيتين  وفـــي  للذكـــور،  حمـــد 

وقـــد شـــهدت الـــدورات األربع إقبـــاال كبيرا 
وأظهرت همـــة عالية ورغبة في التعلم من 

المشاركين.

متنوعـــة،  فقـــرات  الحفـــل  تضمـــن   وقـــد 
وتضمن اســـتعراضا لحفـــظ بعض الطالب 

المتميزين.

المنامة - األوقاف السنية



المنامة - بنا

بدء تطوير شارع الجنبية بكلفة 19 مليون دينار
متى سنرى الكوبري عوضا عن إشارات سلماباد؟... شبيب:

قال عضو مجلس بلدي رابعة الشــمالية فيصل شــبيب إن مشــروع تطوير شارع البديع الذي يدخل 
ضمن المخطط االستراتيجي للحكومة، من المتوقع بدء العمل فيه بالربع األول من العام 2023 بعد 
أن يتــم االنتهــاء مــن تطوير شــارع الجنبية الذي بدأ العمل فيه بســبتمبر الحالي، وسيســتغرق 

عاًما كامًل.

أن  “الــبــاد”  لـ  وأوضــح شبيب في تصريحه 
كا الشارعين )البديع والجنبية( سيخدمان 
بشكل كبير المناطق الواقعة في المنطقة 
“ال  مضيًفا  ســلــمــان،  ومــديــنــة  الشمالية 
واحد  آن  في  الشارعين  إغــاق  يمكن 
المختلفة  التطويرية  األعمال  إلنجاز 
ــك مــن إغــاق  ــا سيشمل ذلـ ــهــا، ومـ ل

لمسارات ومنافذ”.
“سيشمل  شبيب  قـــال  الجنبية  شـــارع  تــطــويــر  وعـــن 
تــطــويــره تــوســعــة 3 مــســارات فــي كــل طــريــق )ذهــابــا 
كوبري  بــدءا من  منهما،  لكل  اثنين  أصــل  وايـــاب( من 
وحتى  فهد،  الملك  جسر  بوابة  من  القريب  الجنبية 

مدخل مدينة سلمان على شارع البديع”.
وزاد “كما سيشمل التطوير أيضا تعديل المنافذ للقرى 

قرية  مثل  منها،  والقريبة  الــشــارع  جانب  على  التي 
)القرية( وبني جمرة، باإلضافة الى جنوب غرب سار”.

وتوقع شبيب استيعاب شارع الجنبية بعد إتمام اعمال 
السيارات،  من  بكثير  أكبر  كميات  والتطوير  التوسعة 
سيخدم  ألنه  المرورية،  الحركة  في  ساسة  يحق  ما 
أهالي منطقة سلمان، وقرى شارع البديع، خصوًصا مع 
تزايد الرقعة السكانية والجغرافية بها، وعودة الطلبة 

للدراسة الحضورية مجدًدا، والموظفين أيضا. 
تقدر  الجنبية  تكلفة تطوير شارع  أن  وأوضح شبيب 
بـ 19 مليون دينار، الفًتا إلى أن إنجاز المشروع خال 
المنطقة  تتطلب ظــروف  أمــر جيد، حيث  عــام واحــد 
والساكنين ذلك، إضافة للحركة التجارية الخصبة في 

المنطقة.

الشمالية  بلدي  أكد عضو مجلس  آخر،  وفي موضوع 
في  ــمــروريــة  ال االخــتــنــاقــات  أزمـــة  أن  شبيب  فيصل 
مسجد  )من  حمد  بن  سلمان  والشيخ  السهلة  شارعي 
ــاز الــبــحــريــن بــســلــمــابــاد(  ــى إشـــــارات غـ شــيــخ عــزيــز إلـ

مستمرة في معظم األوقات النهارية.
تقاطع  إشـــارة  مــن  السهلة،  لــشــارع  بالنسبة  ــل:  وواصـ
شارع 33 مدخل جبلة حبشي والسهلة وحتى تقاطع 
االختناقات  فإن  عزيز،  مسجد  إشــارة  سلمان،  الشيخ 
حادة، خصوًصا للمنفذ المفضي للخروج من مفروشات 
يؤدي خروج  المملكة، حيث  العاصمة، ومحات فخر 
إلى  األصــفــر،  بالمربع  وقوفها  أو  منه،  واحــدة  سيارة 
تعطيل 99 % من الحركة المرورية للسيارات المتجهة 

إلى مدينة عيسى، على الكوبري المتجه إلى سلماباد.
فيصل شبيب

منال الشيخ

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  اإلدارة  ــت  ــ ــن ــ ــل أعــ
لانتخابات النيابية والبلدية 2022 
عــن تــدشــيــن الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي 
ــتــرنــت  ــى شــبــكــة اإلن الـــرســـمـــي عــل
النتخابات الدورة السادسة، والذي 

.)vote.bh( يحمل عنوان
وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة اإلعــامــيــة 
لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة والــبــلــديــة 
الــمــدوب،  أحمد  المستشار   ،2022
جانب  إلــى  اإللكتروني  الموقع  إن 
مضمونه المحدث بأهم المعلومات 
الــمــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
وتزويده  والتشريعات،  كالقوانين 
ــروءة  ــقـ ــمـ بـــالـــمـــواد اإلعـــامـــيـــة الـ
المتعلقة  واإلجـــــراءات  والــمــرئــيــة، 
االنتخابية  العملية  على  بالرقابة 
الشفافية،  أعلى مستويات  لضمان 
فــســيــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــة من 
الخدمات اإللكترونية التي ستتيح 
ــمــرشــحــيــن تــقــديــم  لــلــنــاخــبــيــن وال
طلبات التصحيح واالعتراض لدى 
ستكون  والتي  اإلشرافية،  اللجان 
مــتــوفــرة على مـــدار الــســاعــة حين 

حلول موعدها القانوني.
وأكد المستشار المدوب أن الهدف 
ــومــات  ــمــعــل ــع ال ــن تـــوفـــيـــر جــمــي مــ
ــدة  والــخــدمــات تــحــت مــظــلــة واحـ
ــع مستوى  هــو الــمــســاهــمــة فــي رفـ
والمرشحين  الناخبين  لدى  الوعي 
الناخبين  وتمكين  على حد سواء، 
خال الفترات االنتخابية المختلفة 
السياسية  حقوقهم  مــبــاشــرة  مــن 
الـــذي كفله الــدســتــور  الــنــحــو  عــلــى 

والقانون.
إلى ذلك، أعلن المدوب عن تدشين 
مـــركـــز االتـــــصـــــاالت الــــــذي يــمــكــن 

ــا عــلــى رقــم  الــتــواصــل مــعــه هــاتــفــيًّ
األسبوع،  مدار  على   ”77277277“
بما في ذلك أيام العطات الرسمية 
وعطلة نهاية األسبوع، من الثامنة 
صــبــاًحــا وحــتــى الــعــاشــرة مــســاء، 
ــمــتــد عــمــلــه اعـــتـــبـــاًرا مـــن يــوم  وي
في  األخير  اليوم  وحتى  تدشينه 
الجميع  تمكين  بهدف  االنتخابات، 
من الحصول على كافة المعلومات 

المتعلقة بالعملية االنتخابية.
ــاالت يــدار  ــصـ وبــيــن أن مــركــز االتـ
ــن مــؤهــلــيــن  ــيـ ــفـ ــوظـ ــــل مـ ــب مـــــن قــ
القانونية  الــلــجــنــة  إشــــراف  تــحــت 
لـــانـــتـــخـــابـــات، والـــتـــي تــضــم في 
هيئة  مــن  مــســتــشــاريــن  عضويتها 
لإلجابة  القانوني،  والــرأي  التشريع 
ــافـــة االســـتـــفـــســـارات الــتــي  عـــن كـ
من  المتصلون  عليهم  سيطرحها 

الجمهور.
لعموم  يمكن  بــأنــه  بالذكر  الجدير 
جميع  متابعة  والمهتمين  الجمهور 
لانتخابات  الرسمية  الــحــســابــات 
النيابية والبلدية 2022 على وسائل 
 – )انستغرام  االجتماعي  التواصل 
تويتر – يوتيوب – فيسبوك( على 

.)votebh( اسم الحساب الموحد

 المدوب: تدشين الموقع اإللكتروني 
ومركز االتصاالت النتخابات 2022

ــدائــرة  ال عــن  الــبــلــدي  الممثل  أكـــدت 
الشمالية  المنطقة  بلدي  بمجلس   12
زينب الدرازي بدء أعمال التخطيط 
وتحديد العامات األرضية لمشروع 
ساحل  مخطط  إلى  المؤدي  الشارع 
إرســاء  بعد   1027 بمجمع  كــرزكــان 

مناقصة المشروع.
المنفذة  الشركة  أن  الــدرازي  وذكرت 
المشروع  مكاتب  مقر  بوضع  بــدأت 
الذي بلغت كلفته اإلجمالية 280 ألف 

دينار، كما قامت بتحديد العامات 
البدء  لحين  للشارع  األرضــيــة 

بإنشاء  الــخــاصــة  بــاألعــمــال 
مداخل ومواقف للسيارات 

البحرية  الــواجــهــة  لغاية 
بالمجمع المذكور.

وأشارت إلى أن أعمال 
ــروع تــشــمــل  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ

ــارع  ــ ــشـ ــ ــر الـ ــ ــوي ــطــ ــ ت
ــمــدخــل  مــــن ال

ــيــــس  ــ ــرئ ــ ال
للمنطقة 
وحـــتـــى 

مترًا،   773 بطول  البحرية  الواجهة 
ــــى تــطــويــر شــــارع بــطــول  إضـــافـــة إل
إلى  مترًا وصــوالً   442
البحرية،  الــواجــهــة 
مع إنشاء مواقف 
لــلــســيــارات في 
ــمــا  الـــــمـــــوقـــــع، ب
المنطقة  يــخــدم 

بشكل كامل.
ــى أنــه  ولــفــتــت إلـ
يجري العمل على 
ــة  ــ ــع ــ ــاب ــ ــت ــ م
إعــــــــــادة 
هيل  تأ

لمخطط  الداخلية  الــطــرق  وتسوية 
وذلــك  منفصل؛  كــمــشــروع  الــســاحــل 
مبينة  المنطقة،  تأهيل  إعــادة  بهدف 
أنه تم العمل سابقًا على تأهيل طرق 
تصحيح  خــال  مــن  جزئيًا  المنطقة 
يسهل  بما  ورفــعــه  الطريق  مستوى 
عــلــى أبــنــاء الــمــنــطــقــة الـــدخـــول إلــى 

منازلهم.
تطوير  بمشروع  يتعلق  فيما  وقالت 
يجري  المشروع  إن  كــرزكــان  ساحل 
المختصين  قبل  مــن  حاليًا  دراســتــه 
بالتيارات المائية، والتي سيتم البناء 
الساحل  مــشــروع  تنفيذ  فــي  عليها 
بــارزة  ترفيهية  وجهة  سيوفر  الــذي 

ألبناء المنطقة ومرتاديها.

الدرازي: متابعة تأهيل طرقات مخطط الساحل

بدء أعمال تخطيط شارع حيوي بكرزكان بكلفة 280 ألف دينار

زينب الدرازي

مهلة تقديم الطعون خالل 15 يوًما من تاريخ إعالن النتيجة
لجنة اإلشراف على سالمة االنتخاب تتولى إدراج أسماء الناخبين... العبدالرحمن:

المدنية،  الكبرى  المحكمة  رئيس  أكدت 
عــضــو بــالــمــكــتــب الــفــنــي لــنــائــب رئــيــس 
المجلس األعلى للقضاء، عضو بالمكتب 
جواهر  القاضي  التمييز  لمحكمة  الفني 
رئيسية  مراحل  هناك  أن  العبدالرحمن 
إن  حيث  االنتخابية،  العملية  بها  تمر 
الــمــرحــلــة األولــــى تــخــتــص بــالــقــيــد في 
والطعن  واالعتراض  الناخبين  جــداول 
بقبول  فتتعلق  الــثــانــيــة  بينما  عــلــيــهــا، 
المرشحين بما فيها االعتراض أو الطعن 
نتائج  إعان  تدور حول  والثالثة  عليه 
ذلك،  جــاء  فيها.   والطعن  االنتخابات 
تطبيق  عبر  إلكترونية  محاضرة  خال 
على  القضائية  “الرقابة  بعنوان  “زووم” 
والــتــي نظمتها  االنــتــخــابــيــة”،  الــطــعــون 

هيئة التشريع والرأي القانوني.
يدرج  لم  من  لكل  يحق  أنه  وأوضحت 
الناخبين ومن حدث  اسمه في جدول 
فيها  بقيده  الخاصة  البيانات  في  خطأ 
ومن زالت عنه موانع القيد في الجدول 
بـــعـــد تـــحـــريـــره أن يــطــلــب مــــن لــجــنــة 
إدراج  االنتخاب  االشــراف على سامة 
الخاصة  الــبــيــانــات  تصحيح  أو  اســمــه 

بقيده.  
ــاخــب إدراج  لــكــل ن ــافـــت “يـــجـــوز  وأضـ
وأن  الناخبين  جـــداول  أحــد  فــي  اسمه 
يطلب من لجنة اإلشــراف على سامة 
إدراج  أهمل  من  اسم  إدراج  االنتخاب 
اسمه بغير وجه حق، وحذف اسم من 
البيانات  تصحيح  أو  حــق  بغير  أدرج 

الخاصة بالقيد”. 
الطلب على  يــقــدم  أن  “يــجــب  ــرت  وذكـ
ــهــذا الــغــرض وذلــك  ــوذج الــمــعــد ل ــمـ األنـ
خال مدة عرض الجداول وهي 7 أيام 

من تاريخ العرض ويتعين على اللجنة 
 3 الطلب خــال  فــي  قــرارهــا  أن تصدر 
أيام من تاريخ تقديمه إليها كون فوات 
هذه المدة من دون إصدار القرار يعتبر 

مثابة قرار ضمني بالرفض”.
وأكدت أنه يحق لصاحب الشأن الطعن 
عــلــى الـــقـــرار الـــصـــادر بـــرفـــض الــطــلــب 
محكمة  ــام  ــ أمـ ــيــًا”  ضــمــن أو  “صـــراحـــة 
موعد  فــي  المدنية  العليا  االســتــئــنــاف 
أقصاه 3 أيام من تاريخ صدوره وتفصل 
المحكمة في تلك الطعون خال 7 أيام 
نهائي  بحكم  الدعوى  إقامة  تاريخ  من 

غير قابل للطعن.
إلــى أن لجنة اإلشـــراف على  وأشـــارت 
سامة االنتخاب تقوم بتعديل جداول 
الناخبين بصفة نهائية وفقًا لألحكام أو 
الصادرة وتعتبر هذه  النهائية  القرارات 

الجداول هي النهائية.
ــتـــراض والــطــعــن  ــاالعـ وفــيــمــا يــتــعــلــق بـ
ــارت  ــ ــوف الـــمـــرشـــحـــيـــن، أشـ ــشـ عـــلـــى كـ
االشـــراف  لجنة  أن  إلــى  العبدالرحمن 

كشوف  تعرض  االنتخاب  سامة  على 
الــمــرشــحــيــن ولـــمـــدة 3 أيــــام مـــن قفل 
االنتخابية  ــر  ــدوائ ال فــي  الــتــرشــح  ــاب  ب
فيما  ــواء  سـ اختصاصها  فــي  الــداخــلــة 
يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب 
البلدية.   المجالس  أعضاء  انتخاب  أم 
للترشح  تقدم  مــن  لكل  “يحق  وزادت 
المجالس  أو  الــنــواب  مجلس  لعضوية 
اإلشـــراف  لجنة  ــى  إل يــقــدم  أن  البلدية 
ــتــخــاب طــلــب إدراج  عــلــى ســامــة االن
اسمه ضمن المرشحين إذا لم يرد اسمه 
االعتراض  أو  لذلك  المعد  الكشف  في 
المرشحين  مــن  اي  اســـم  ادراج  عــلــى 

خال مدة عرض الكشوف 3” أيام”. 
الطلب على  يــقــدم  أن  “يــجــب  ــرت  وذكـ
ــهــذا الــغــرض وذلــك  ــوذج الــمــعــد ل ــمـ األنـ
خال مدة عرض الكشوف وهي 3 أيام 
ويتعين  الترشيح  باب  قفل  تاريخ  من 
على اللجنة أن تصدر قرارها في الطلب 
خال 3 أيام من تاريخ تقديمه إليها، إذ 
يعتبر فوات هذه المدة من دون إصدار 

القرار بمثابة قرار ضمني بالرفض”. 
الطعن  الشأن  لصاحب  “يحق  وتابعت 
عــلــى الـــقـــرار الـــصـــادر بـــرفـــض الــطــلــب 
محكمة  ــام  ــ أمـ ــيــًا”  ضــمــن أو  “صـــراحـــة 
موعد  فــي  المدنية  العليا  االســتــئــنــاف 
أقصاه 3 أيام من تاريخ صدوره وتفصل 
المحكمة في تلك الطعون خال 7 أيام 
نهائي  بحكم  الدعوى  إقامة  تاريخ  من 

غير قابل للطعن”. 
اإلشــراف على سامة  لجنة  أن  وبينت 
بأسماء  نهائية  كشوفًا  تعد  االنتخاب 
الــمــرشــحــيــن فـــي الـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة 
النهائية  الكشوف  وتعرض  لها  التابعة 
ــرة  ــ ألســـمـــاء الــمــرشــحــيــن فـــي مــقــر دائ
إحدى  في  وتعلن  االنتخابية  المرشح 
يخص  وفيما  المحلية.   النشر  وسائل 
ــطــعــون االنــتــخــابــيــة،  االعـــتـــراضـــات وال
ضمانتين  وضــع  المشرع  أن  إلــى  لفتت 
لــمــمــارســة حــقــي االنــتــخــاب والــتــرشــح، 
جعل  فــي  ــــى  األول الــضــمــانــة  وتتلخص 
االعتراضات األولية سواء على جداول 
أمــام  المرشحين  كشوف  أو  الناخبين 
في  القضاء،  رجــال  احــد  يرأسها  لجنة 
حين أن الثانية تعنى بالطعن على قرار 
االستئناف  محكمة  أمـــام  اللجنة  هــذه 

العليا المدنية. 
أما عن الطعن على نتيجة االنتخابات، 
للمرشح  أنه يحق  العبدالرحمن  فأكدت 
ــــواب أو  ــن ــ ــواء لــعــضــويــة مــجــلــس ال ــ سـ
نتيجة  يطعن في  أن  البلدية  المجالس 
أمام  دائــرتــه  الــذي جــرى في  االنتخاب 
من  يــومــًا   15 خـــال  التمييز  محكمة 
تاريخ إعان النتيجة العامة لانتخاب.
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 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
مـــــــــــــن

RA

������M
2

المســـاحات
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سعر القدمـ
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مـحـجـــوز
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تحديـث
Update��2022

SEP

17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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Vacancies Available
MARASEEL PHONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39090046 or MARASEELPHONEWLL@GMAIL.COM 

Hawar Auto Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR(CUSTOMER TECHNICAL SERVICES)

 suitably qualified applicants can contact

 17740120 or hawarauto@gmail.com 

GUJRANWALA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33907097 or SAAMIIR@LIVE.COM 

HIGH SPEED CAR AUTO SPARE PARTS- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34306903 or ALABER1@HOTMAIL.COM 

AL HATEEM PASTA 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 39347140 or AHMEDAL94@HOTMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39871069 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

SANJEEDA TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36226883 or ALBAHARNA56@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 

RIFFA MART CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39233478 or RIFFAMART@GMAIL.COM 

GLARING STAR TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39859343 or UUMAAREF79@GMAIL.COM 

SALMA BEAUTY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34211668 or SALMASALOON@GMAIL.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 37722884 or government@mre.co 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com 

SHABAB ALMUHARRAQ TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33313114 or MOHAMEDM436@GMAIL.COM 

PAKISTAN PUBLIC RELATION SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33347135 or ADVYAQOOT@YAHOO.COM 

Professional circle for Business support WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36020406 or AHMEDHOSSNY10@GMAIL.COM 

CLEANING LEADERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33347766 or PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

MISTER BROWN BAKERY NAD COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33027552 or ZAMZAMMAKI.ALBONI@YAHOO.COM 

Infinity Ships services 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 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 

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 

INSHA CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17870077 or Admin@inshacontracting.com 

HASAAD ALKHAIR CONSTRUTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32222055 or FREEDOM.WORLD@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED HASAN ABDULQADER ZAINALDIN 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33557775 or NURSE222@hotmail.com 

S. JAMIL SAEED CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39878411 or FOXMANZ@HOTMAIL.COM 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

AL SHAMAL WELDING & SMITHERY & FABRICATION 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 39916111 or saif-alajmi@hotmail.com 

RAHAL FITTING AWNINGS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39661446 or ADICHOODAN@YAHOO.COM 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39444923 or bigbossvip911@gmail.com 

AL-MUNTASIR BUILDING CONSTRUCTION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17324494 or MUNTASIRCON@YAHOO.COM 

THE INDIAN AYURVEDIC MEDICAL CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 39461743 or MKSADMN@GMAIL.COM 

POLITE CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38384115 or ayubian99@hotmail.com 

NAJLA BEAUTY CENTER 

has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 17645001 or NAJLACENTER@LIVE.COM 

OLIVE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SHAMASULQAMAR QAMARUDDIN TAJUDDIN 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39400253 or DR.BANO88@GMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

HEALTHY CALORIE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33358885 or FMUBARAK@HOTMAIL.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36020031 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

MOODA BITAR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17622832 or moda_bitar_bh@yahoo.com 

WOLF GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 34440446 or 3444EMAN@GMAIL.COM 

Kenz manufature of wooden furniture umberella and curtains W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17343976 or KENZ.BH@GMAIL.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or mattar@tamcon.bh 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

KALAVARA RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17668367 or KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM 

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39452896 or hr.jwf@jaberigroup.com 

Cape Homes Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17331633 or HANIFPEACE@GMAIL.COM 

SPUD Sliders Restaurants 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 36655510 or ysbgdates@gmail.com 

ROOTS WORLD CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33742002 or SHAHID_IKRAM94@YAHOO.COM 

FATEN BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39999704 or info@fatensalon.com 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

 A/C MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17701711 or lmra@kecc.me 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33374488 or M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

LALABELLA FLOWERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17670100 or accounts@lalabellabh.com 

Um Zainab Bakery 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39379127 or FAISALAFRIDI11@HOTMAIL.COM 

Teak Wood Co.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17003388 or mgmt@teakwd.com 

BLACK 22 COFFEE BAR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 33449049 or shahleen@black22bh.com 

ALAMEER PASTA 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE

 suitably qualified applicants can contact

 37774847 or ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM 

MY CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 66666730 or info@mycafebh.com  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

تاريخ :11-9-2022
)CR2022- 130867( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  بتحويل  مبارك  احمد  يوسف  طالل  السيدة   / السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيد/ السيدة سميه عمر كنعان قطرنجي 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 : 5-101186

االسم التجاري : وي وود للنجارة

وزارة الصناعة والتجارة 
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة صالون وسبا ميرايز للتجميل ذ.م.م

وسبا  إليها شركة صالون  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ميرايز للتجميل ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 133660، بطلب تغيير اسم الشركة من:

صالون وسبا ميرايز للتجميل ذ.م.م
MIRAYZ BEAUTY SALON & SPA W.L.L

الى:
شركة ميرايز ذ.م.م 

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

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

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة التسجيل
 )CR2022- 132448( إعالن رقم

معاملة مشتركة

اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى   ، مشتركة  معاملة  بطلب  أدناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :سكينه خليل ابراهيم الخالص 

االسم التجاري الحالي :ناريس عطرجي للتجارة
االســـــم التجـــاري : ناريس لتجارة السيارات المستعملة

رقم القيد : 4-76010

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )شركة ساوث إيست آسيا كارجو شركة تضامن 
ألصحابها مشرف حسين وشريكه(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )شركة ساوث إيست 
آسيا كارجو شركة تضامن ألصحابها مشرف حسين وشريكه( المسجلة بموجب القيد رقم )104755(، 

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )1( من:
)شركة ساوث إيست آسيا كارجو شركة تضامن ألصحابها مشرف حسين وشريكه ( 

)SOUTH EAST ASIA CARGO CO PARTNERSIP OWNED BY 
)MOSHARAF HOSSAIN AND PARTNER

:الى
)ساوث إيست آسيا للديكور شركة تضامن بحرينية(

SOUTH EAST ASIA DECORATION 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.

 For Advertising      إلعالناتكـــم

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
كراج الزهيره شركة تضامن بحرينية

وتحويل قيدها إلى مؤسسة فردية

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لشركة   القانوني  المصفي  باعتباره  محفوظ   السيدخلف  علوي  ماهر  السيد 
كراج الزهيره شركة تضامن بحرينية  ، والمسجلة بموجب القيد رقم 15248 
وشطبها  إختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،  1  -
الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  ذلك  و  التجاري،  السجل  من 
إلى مؤسسة فردية  قيدها  2001 ، وتحويل  21 لسنة  بقانون رقم  بالمرسوم 

بإسم  خليفه حسن ابراهيم محسن الزهيره .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بيتفورت كمبيوتر كونسلتنسي ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة EVELYN VALENTOS AVILES باعتباره المصفي 
القانوني لشركة بيتفورت كمبيوتر كونسلتنسي ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد 
)اختيارية( الشركة تصفية  أعمال تصفية  انتهاء  إشهار  135045 طالبا  رقم 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة
  شركة جرين اف اكس ادفرتايزينغ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركة 
جرين اف اكس ادفرتايزينغ ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   65004 - 1   طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم   1   من:
شركة جرين اف اكس ادفرتايزينغ ذ.م.م

  GREEN FX ADVERTISING W.L.L 
الى:

شركة جرين اف اكس اي تي ذ.م.م
  GREEN FX IT CO 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
شركة ريوق جمال ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني لشركة  شركة  المصفي  باعتباره  امين محمد جمال     السيد جمال 
ريوق جمال ذ.م.م بحرينية  ، والمسجلة بموجب القيد رقم    1 - 152430   ، 
طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية إختيارية وشطبها من السجل 
بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  ذلك  و  التجاري، 

بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة دريم لينك كونتراكتينغ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة دريم لينك 
كونتراكتينغ ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )134576(، بطلب تغيير اسم الشركة من:

دريم لينك كونتراكتينغ ذ.م.م
DREAM LINK CONTRACTING W.L.L

الى: 
كي سلوشنز ذ.م.م

KEY SOLUTIONS 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 ميدان الحدائق لتنسيق الحدائق ذ.م.م
سجل تجاري رقم 77659

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها شركة ميدان 
الحدائق لتنسيق الحدائق ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 77659، بطلب تصفية الشركة 

تصفية اختيارية وتعيين السيد عبدهللا جاسم علي حاجي مصفيا للشركة.

عنوان المصفي: عبدهللا جاسم علي حاجي
رقم الهواتف: 33233733  -  33179444

salah.rayes@hotmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
)132738-CR2022( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  احمد علي صالح  المعلن جعفر  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد انور خليل ابراهيم علي عبدهللا العالي

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: الفرصة لخدمات السيارات
رقم القيد: 4-35788

تاريخ :7/2022/ 26
CR2022- 108832 إعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  مشعل  محمد  امين  دانيا   / السيد  إلينا  تقدم 
التالي: إلى السيد/ سلمان سأيد حامد يوسف مشعل

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: ابتيرن للتدريب
رقم القيد: 1-115630

وزارة الصناعة والتجارة 
إدارة التسجيل

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

مالك  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة  والمملوكة  والفايبر جالس  للبالستيك  الكويت  المسماة مصنع  الفردية  المٔوسسة 
منى جميل مهدي احمد المحروس والمسجلة بموجب القيد رقم 18059، بطلب بيع المحل 
برٔاسمال  بحرينية  تضامن  شركة  إلى  وتحويلها  المذكور  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري 
وقدره 2000 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن 

كافة ٔاصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
1- محمود جميل مهدي احمد المحروس بنسبة 90 %

2- مريم جميل مهدي احمد المحروس بنسبة 10 %

األربعاء 14 سبتمبر 2022 - 18 صفر 1444 - العدد 105083



11 األربعاء 14 سبتمبر 2022 - 18 صفر 1444 - العدد 5083 Vacancies Available
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 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

MOHAMMED N.AHMED ALKHAIRANI (LUAWAYYER - 8486) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33511889 or BU.NASSER8@HOTMAIL.COM 

MIRZA AHMED ABDULLA 

has a vacancy for the occupation of

 FARMER

 suitably qualified applicants can contact

 36664458 or NRX1@HOTMAIL.COM 

DOWN TOWN SALON 

has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 66311010 or KOOKITOCLOUD@GMAIL.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(INFORMATION DESK)

 suitably qualified applicants can contact

 36361228 or ALIJMAA16@GMAIL.COM 

MAGIC STARS CAR ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33866291 or AHMEDALMANAMI@GMAIL.COM 

KENZ FOR KURTAINS ANDUPHOLSTERV W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17678286 or KENZ.BH@GMAIL.COM 

Hapag-Lloyd Bahrain Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17299460 or NADER.DARWISH@HLAG.COM 

CRAZY FROG CARS CARE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33663993 or a3_1202@HOTMAIL.COM 

City corner markets 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39860760 or cra66851@hotmail.com 

UNISKILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

ALQANBER RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 17550034 or HUSSAIN@POWER-ELECTRIC.ORG 

MADEM GULF INDUSTRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PRODUCTION PLANNING CLERK

 suitably qualified applicants can contact

 17832221 or adel@mademgulf.com 

Polaris International W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17595080 or JALABBAD@ALGOSAIBI.SA 

BANAT ALYOOM SALON 

has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 39648452 or mona.alshaikh67@gmail.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 

Falafel Palace cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER

 suitably qualified applicants can contact

 33022259 or ALWANI007@HOTMAIL.COM 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 

has a vacancy for the occupation of

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 

has a vacancy for the occupation of

 HOSPITAL ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or hussain.alali@royalbhrn.com 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 

has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or hussain.alali@royalbhrn.com 

LAHORE CHAPATI 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36274949 or alziafsd@gmail.com 

Grill Station W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17311301 or gom@allseasongroup.com 

BU ALI SPICE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17684885 or SHAJITH916@GMAIL.COM 

ALMUFEED INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300011 or info@ALMUFEEDIT.COM 

AL EKBAR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17772195 or ALEKBARBHR@GMAIL.COM 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17580517 or ATEQA@TAHACORP.COM 

Amwaj Peace Establishment for Electrical Systems Installation 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36383875 or AYMANMAHFOOD@YAHOO.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)

 suitably qualified applicants can contact

 17701711 or lmra@kecc.me 

NAYEF 3 AUTO ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36667546 or nafl77962@HOTMAIL.COM 

AL FAJER SECRETS CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 33305797 or ALFAJERSC@GMAIL.COM 

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH

 suitably qualified applicants can contact

 17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

Lamasat W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 37150339 or Abduazizqaid@gmail.com 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33374488 or M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

Infinity Ships services 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17270140 or alialtmimi@yahoo.com 

Brasa De Brazil Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 39970196 or LIAQUAT@MIAHOLDING.COM 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

HEAD MARKETING

 suitably qualified applicants can contact

 33477733 or muhammad.rizwan@alsalam.care 

PET PLANET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39993336 or FAWAZJANAHI@GMAIL.COM 

REFCONE HEAT INSULATION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39666128 or hussain@refcone.coM 

CLASSIC LINE SHINE 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 37777746 or PLATINUM.DISTRO3301@GMAIL.COM 

GREATWAY RE-EXPORTS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 39522715 or GREATWAYTRADINGCO@GMAIL.COM 

Al Najjar Water Desalination 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36161516 or production.media.bh@gmail.com 

Alliance Maritime Company W L L AMC 

has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE(IMPORT)

 suitably qualified applicants can contact

 13300800 or INFO@AWANGROUPS.COM 

Mohsan Iqbal Construction Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33718787 or MOHSIN_IQBAL111@YAHOO.COM 

SMILE STUDIOS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36748566 or DR_HAMOUZ@YAHOO.COM 

NOOR DANA CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39922799 or danatransport@yahoo.com 

Al rayah catering w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39444681 or RASHEED@UNIQUEWLL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17797998 or NIGEL@SECURESERVICES.BH 

KOJO RESTAURANT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17877880 or rmk@RMKGROUP.COM 

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 36777578 or AAAMALALLA@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com 

ALBOOM TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17612926 or alboomtrading@batelco.com.bh 

ROOPA JEWELLERY Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39631004 or TITUSBH@GMAIL.COM 

HOUSE TAYEB PERFUMES AND OUD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33317779 or ABRAAWI1@GMAIL.COM 

SQUARE GARAGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39766605 or FIROZVEKE@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 13600111 or mohammed@panoramabh.com 

Shine Tech Elevator And Escalator Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33777315 or MR_ALI_ALNAJJAR@HOTMAIL.COM 

Metal Tech Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17295455 or BASSEM@3CSBAHRAIN.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 

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 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Burj Waziristan Scrap 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39158402 or KG407004@GMAIL.COM 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 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 

K.P MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17297600 or danbahrain@danwayeme.com 

Bahrain Indian School W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SOCIAL SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17598000 or HVERMA@BHAVANSBAHRAIN.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 66316666 or mohammed@panoramabh.com 

Wyndham Garden W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 66316666 or mohammed@panoramabh.com 

MIRAKI BEAUTY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 34220558 or WHITEBUREAUSPC@GMAIL.COM 

I WORLD CONNECT 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contact

 33500370 or MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

CASAFORMA WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39451865 or ALMARAYADE@GMAIL.COM 

ALI HASAN CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39610116 or ALIHASANCAFE@GMAIL.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 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.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

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 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 

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 

RIFFA MART CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39233478 or RIFFAMART@GMAIL.COM 

Golden Marine Services Co. W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

THREE LIONS TRADING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39652299 or TAWFIG1959@GMAIL.COM 

NANO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Bonchon Korean Fried Chicken 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36588885 or EBRAHIM.FAKHR@OUTLOOK.COM 

Bonchon Korean Fried Chicken 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36588885 or EBRAHIM.FAKHR@OUTLOOK.COM 

EGYPTIANS MAYOR RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39505906 or OMDACPOMPANYBH@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 

VAL TECH CAR PARKING COMPANY - FOREIGN BRANCH COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33320115 3 

MAX CONTRACTING. Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33066004 or ALIJAMRI-63@HOTMAIL.COM

Curry Cafe W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 32354271 or CURRYCAFE2020@GMAIL.COM 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33551162 or samaha@vidahotels.com 

SPEED COOL REPAIRING WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33629930 or MUHAMMEDIRFAN1456@GMAIL.COM 

CROWN GOLD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 37733893 or HIMANSHU@SCSGOLD.COM 

BURGER ZOOM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17001720 or BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLERK(FINANCIAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM 

ZYLISH CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39199881 or LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

STEEL MASTERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 33199911 or DEALPROPERTIES.BH@GMAIL.COM 

S H ELECTRONICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38043086 or SHAMSUDIN371@GMAIL.COM 

SIALKOT COMBINED SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66387582 or ABUBAKRJUTT559@GMAIL.COM 

BETNA TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 66332003 or MOSTAFA1980.TR@GMAIL.COM 

SUPER GREEN ZONE CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35342659 or EJAZRANA009@GMAIL.COM 

RAJ BHOJ RESTAURANT AND CATERING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33340786 or JAROLI1962@GMAIL.COM 

RAJ BHOJ RESTAURANT AND CATERING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33340786 or JAROLI1962@GMAIL.COM 

MEME HOUSE FOR SKIN CARE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contact

 36827646 or AMY.ANCHALEE@GMAIL.COM 

MOHAMMAD LIAKOT REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36984242 or MSAIF7479@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 

ALAALI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17566444 or alaalico@batelco.com.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 

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 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.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 

MOON PLAZA HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 39001283 or SADEQ.ALBAHARNA@GMAIL.COM 

BLACKFIRE AUTO VEHICLE CARE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39313416 or FAHADRAYAB@GMAIL.COM 

Q-TIRE 

has a vacancy for the occupation of

 WHEEL-ALIGNMENT MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17732153 or ITCBAH@BATELCO.COM.BH 

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 

MOON PLAZA HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 39001283 or SADEQ.ALBAHARNA@GMAIL.COM 
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عرضت مؤخرا الحلقة األولى والثانية 
من مسلسل سيد الخواتم على أمازون 
 The Lord of the Rings: The برايم

.Rings of Power
 JRR معجبي  آراء  أن  يــبــدو  وبينما 
الــقــصــة  ــول  ــ حـ انــقــســمــت   Tolkien
اعتبرها  األغلبية  لكن  والشخصيات، 
بــدايــة مــوفــقــة وأجــمــعــوا عــلــى جمال 
وصــوره  للعرض  السينمائي  التصوير 

“المذهلة” وتأثيراته المرئية.
سيد  مسلسل  حصل  اللحظة،  حتى 
 The  - الــســلــطــة الـــخـــواتـــم:  خـــواتـــم 
 Lord of the Rings: The Rings of
 imdp على تقييم 6.2/10 في Power
و   Rotten Tomatoes فــي   % و84 
من   % و67   GamesRadar في   4/5

الناس على غوغل. 
أمازون  بها  قامت  التي  الحركة  كانت 
 Imdp التقييمات على  بإخفاء   ، أيًضا 
قد  ــازون،  أمـ ملك  باألصل  هي  والتي 
أثارت بعض التساؤالت والجدل على 
عليه  ردت  والـــذي  ميديا  السوشيال 
أمازون بأنه مؤقت؛ حتى يتم التحقق 

من التقييمات.
 The السلطة  خواتم  مسلسل  ويأتي 
أمــازون  إنتاج  من   Rings of Power

House of Drag� مسلسل  لينافس 
 ،HBO خليفة صراع العروش من ons
لــورد  مسلسل   The Rings  ويــعــتــبــر
حتى  عــرض  أغلى  هو  رينغر  ذا  اوف 
 Amazon Prime Video اآلن لبرنامج
وحده  األول  الموسم  أن  ورد  حيث   ،

كلف جهاز البث 465 مليون دوالر.
استناًدا إلى الشخصيات والعالم الذي 
 The من  ُيقصد   ،  JRR Tolkein بناه 
سلسلة  تكون  أن   Rings of Power
مواسم  خمسة  مــن  ســاعــة   50 مدتها 
ستحدث خالل العصر الثاني الملحمي 
لألرض الوسطى قبل آالف السنين من 
أحداث The Tolkien’s The الهوبيت 
وسيد الخواتم: “إنه شكل جديد نقوم 

بإنشائه هنا”. 
تــتــضــمــن مــجــمــوعــة حـــلـــقـــات الـــقـــوة 
الشخصيات  مــن  متنوعة  مجموعة 
أرونــديــر  إلــف  سيلفان  مثل  األصلية، 
والمعالج  كــوردوفــا(،  كــروز  )إسماعيل 
بونيادي(،  )نازانين  برونوين  البشري 
ــقــزمــيــة ديـــســـا )صــوفــيــا  ــرة ال ــ ــي واألمــ
نومفيتي(، وإلفن سميث سيليبريمبور 
هالبراند  واإلنــســان  إدواردز(  )تشارلز 

)تشارلي فيكرز(.
األصلية،  الشخصيات  هــذه  بين  مــن 

هناك بعض الوجوه المألوفة ألساطير 
بالنشيت  صورها  التي  الخواتم  سيد 
ويفينج وهاري سينكلير في  وهوجو 

ثالثية أفالم جاكسون. 
طرحت امازون أول حلقتين متاحتين 
وستصل  اآلن   Prime Video عــلــى 
 9 الــســاعــة  9 سبتمبر  فــي   3 الــحــلــقــة 
مساًء. ET / 6 مساًء بتوقيت المحيط 
الهادئ / 2 صباًحا )10 سبتمبر( المملكة 
سبتمبر(   10( صــبــاًحــا   11  / المتحدة 
الحلقات  ــدار  إصــ وســيــتــم  أســتــرالــيــا، 
ــوم جــمــعــة حــتــى 14  ــ الــالحــقــة كـــل ي
أكتوبر. وسيحتوي الموسم األول من 
8 حلقات كل  Rings of Power على 

منها ستستمر لمدة ساعة تقريًبا.

عدد حلقات وتوقيت مسلسل 
سيد الخواتم:

)1 سبتمبر( الحلقة 1   
)1 سبتمبر( الحلقة 2   
)9 سبتمبر( الحلقة 3   

)16 سبتمبر( الحلقة 4   
)23 سبتمبر( الحلقة 5  
)30 سبتمبر( الحلقة 6   

)7 أكتوبر( الحلقة 7   
)14 أكتوبر( الحلقة 8   

The Lord of the Rings ماذا قالت الصحافة والنقاد عن

البوستر الرسمي لفيلم اإلثارة 
النرويجي “غول الجبل” القادم 

على نتفلكس في 1 ديسمبر، 
وتدور أحداثه في أعماق جبل 
دوفر حينما يستيقظ مخلوق 

عمالق بعد ألف عام في األسر، 
ويبدأ في تدمير كل شيء في 

طريقه ويقترب بسرعة من 
مدينة أوسلو!

tariq_albahhar

الشعاع األدبي الذهبي الدائم الذي تركه محمد الماجد
األديب  الكاتب  عن  اتحدث  عندما 
المفكر الراحل محمد الماجد رحمه 
ــكــون  ال ــاب  ــ ب افـــتـــح  يــجــب أن  هللا 
المجرات  بين  وأغـــوص  والــتــاريــخ 
إنه  الحقيقية،  هويته  عــن  أبــحــث 
متربع  الكون  عمق  في  جاثم  هناك 
يرى ما يجري بين تلك الهويات التي 
ضاعت بينها شتاتا فيكتب عنها بما 
يالمس إحساسه المتوحش األليف 

كما قال عنه بعض اإلخوة النقاد.
محمد الماجد اسم تربع في فضاء 
والــكــلــمــة  الـــحـــرف  والمــــس  األدب 
والقصة والشعر فأبدع فيها جميعا. 
اغنيات  ثالث  “قصة  مقتطفات  من 
مــن مجموعته   “ الــتــاريــخ  فــم  على 
ــــى “ ســيــمــفــونــيــة  ــ الــقــصــصــيــة األول
حزينة” وفيها سوف انثر ما بدا لي 
فتحها  بركان  فوهة 

محمد الماجد بقوة غريبة ال يراه إال 
من يشعر بها فيقول 

لله درك يا بو اسامة! غصت في نبع 
التعبير  فأجدت  واغــوارهــا  الثقافة 
والــوصــف، ولــو بــدأت بالكشف عما 
في  الفريد  وتعبيره  شعوره  يخالج 
زمنه لدخلت في عمق عنوان قصته 
وهي  األولـــى  بالجائزة  فــازت  التي 

بعنوان “أغنيات على فم التاريخ”.
والولوج  فهمه  بقوة  مجازي  تعبير 
هل  أنفسنا  فنسأل  مــعــنــاه..  داخـــل 
فم  للتاريخ  كــان  وأن  فــم؟  للتاريخ 
يستقي  أن  الماجد  استطاع  كيف 
ــذا الــمــوضــوع  مـــن عــقــلــه وفـــكـــره هـ
الذي لم يفتحه أحد غيره من قبل؟ 
كل  يبلع  فما  للتاريخ  إن  نعم  ولكن 
يعيش  ذكــراه،  إال  يترك  وال  إنسان 
ــددة من  ـــ ــان فـــي مــــدة مــحـــ ــســ ــ اإلن

الــتــاريــخ )مــن – إلـــى( ثم 

حقيقة  هذه  دوره،  وينتهي  يمـوت 
أوجــدهــا  لــهــا،  نــهــايــة  ال  فلسفة  ــل  ب
ألننا  الالمتناهية،  بفلسفته  الماجد 
فعالً نعيش ويبلعنا التاريخ في يوم 
إنسانا  يترك  ال  فم  للتاريخ  إذا  مــا، 
يبقى بل يفتح فمه لولوج روح كل 
في  بجسده  ويرمى  داخله،  إنسان 
في  الماجد  قالها  وقــد  القبر!  حفرة 
على  أغنيات  )ثــالث  قصته  عــنــوان 
فم التاريخ( وما هي الثالث أغنيات 
الــتــاريــخ ؟ فبفكره  الــتــي عــلــى فــم 
اكتشف الماجد أن األغنيات الثالث 
الموت  وأغنية  الــوالدة  )أغنية  هي 
الــعــزاء( مــا أروع مــا كتب  وأغــنــيــة 
والماجد  قصته،  عــنــوان  فــي  حتى 
كــاتــب ذكــي ومــاكــر قــد يــكــون ترك 
وشعره  قصصه  فــي  للقارئ  الــغــازا 
ولربما يتم اكتشافها في المستقبل! 
عندما قال في قصته قرأت اسمي 
الــكــون  عــلــى صفحة  مــنــقــوشــا 
نظره دفتر  الكون في  وكأن 
ولربما  األســمــاء  فيه  كتبت 
األعمار وكأنه دفتر مرقومة 
صفحاته، ثم يقول وسمعت 
مـــن حنجرة  يــتــدفــق  ــوت  صـ
توجد  ال  والــحــنــجــرة  الــزمــن 
ــزمــن  ال ــه  ــفــم وقــــد شــب ــال ب إال 
ــان ألنــه  ــسـ ــوحــش أمــــام اإلنـ ــال ب
الــتــاريــخ الـــذي عــاشــه اإلنــســان 
يعيشه  وســـوف  اآلن  ونعيشه 
ــان  ــم يـــقـــول وكــ ــ اآلخـــــــــرون. ث
هللا  إرادة  خــطــتــه  كــتــاب  لـــي 
اســتــقــيــت مـــن نــبــعــه عــصــارة 
كتاب  هــنــاك  ولــيــس  الحكمة 
الــقــرآن  إال  هللا  إرادة  خطته 
الكريم، وكما ذكر الماجد فقد 

استقى منه الحكمة، والقرآن الكريم 
هــو كــالم هللا وفــيــه حكمته، وهــذا 
ــــذي يتحدث  هــو الــســر الــعــجــيــب ال
في  وغسلت  يقول  ثم  الماجد  عنه 
أنــواره صــدري، فهل يا ترى تمسك 
محمد الماجد بقراءة القرآن الكريم 
في فترة ما حتى غسل في أنواره 
صدره )ربي اشرح لي صدري ويسر 
يقول ويومها عرفت  ثم  أمــري(  لي 
مـــن أنـــا فــأصــبــحــت واصـــبـــح قلبي 
يسر  المسلم  هكذا  ــراح،  افـ حديقة 
إذا قرأ  وال يضيق صــدره بل يفرح 

القرآن الكريم. 
وإبداعه  وكتاباته غور  ألغاز  كلماته 
وهذا  اللغة،  وفــي  الحياة  في  مشع 
ــنـــد الــكــاتــب  ــن فـــيـــض عـ غـــيـــض مــ
الماجد  محمد  عــصــره  ســبــق  الـــذي 

ــان  فــــاإلحــــســــاس الـــــــذي كـ
فيه  وتنطلق  فكره  يجسد 

هو  والكلمات  الــحــروف 
مــكــان بـــل مــنــبــع قد 

ال يــصــل إلــيــه أي 
مفكر  أو  كاتب 

ألنــــــــه تـــفـــرد 
بفلسفته  فيه 
الغير طبيعية 

والتي تنتج عنها شهوة الرغبة في 
التعامل بسهولة مع مواضيع معتمة 
وغريبة ال يصل إليها اآلخرون الذين 

عاشوا مفكرين وابتلعهم التاريخ.
القارئ  يلهم  الماجد  محمد  والزال 
ــان لي  عــنــدمــا يــقــول فــي قــصــتــه كـ

ــنــجــوم،  ــن ضـــيـــاء ال ــب مـ ســيــف صـ
وكذلك يقول يوم أن حملت كتابي 
ــبــي وســيــفــي فـــنـــراه يــتــحــدث  وقــل
)الحب(  وقلبه  )كــتــابــه(  الحياة  عــن 
والسيف )الحرب( هذه هي مجازية 
الكاتب المفكر محمد الماجد رحمة 

هللا عليه.

قراءة في قصة “ ثالث أغنيات على فم التاريخ”

بقلم: حمد الشهابي

Brahmastra  ”شاهدت لكم: جديد “سينيكو

عــشــاق األفــــالم الــهــنــديــة عــلــى موعد 
“سينيكو”  للسينما  البحرين  في شركة 
ــرا”،  ــراهــمــاســت ــجــديــد “ب مـــع الــفــيــلــم ال
علياء  بطولة  ومن  الكبيرة،  بالميزانية 
النجم  بمشاركة  كــابــور  ورانبير  بهات 
بــاتــشــان وشــاروخــان.  أمــيــتــاب  الكبير 
أساسية  بــصــورة  يعتمد  الـــذي  الفيلم 
السينما  فــي  المتقدمة  الــخــدع  عــلــى 
والتي تم تنفيذها بصورة متقنة يقدم 
إبداعا مذهال أيضا في التصوير! يصور 
بحًثا  الذي ينطلق  الفيلم قصة “شيفا” 
ــذات. خــالل  ــ عــن الــحــب واكــتــشــاف الـ
رحــلــتــه، عــلــيــه أن يــواجــه 
ــوى  ــقـ الـــعـــديـــد مــــن الـ
الــتــي تهدد  الــشــريــرة 

يتعرف شيفا  الــرحــلــة  وفــي  ــا،  وجــودن
القدرة  أيضا  ويحمل  بالنار  قوته  على 
سالح  وهــو  براهماسترا،  إيــقــاظ  على 
خارق للطبيعة يقال أنه قادر على 
تدمير  الكون، وقادر على  تدمير 
هناك  وبالمرصاد  الكائنات!  جميع 
جونون، ملكة قوى الظالم، تسعى 
أيضا إلى السيطرة على براهماسترا، 
ــات  ــيَّ ونــشــاهــد كــيــف يــحــبــط شــيــفــا ن
ويكون براهماسترا  ويهزمها،  جونون 
قضاها  سنوات  بعد  المؤامرة.  جوهر 
فـــي اإلنــــتــــاج، وصــــل أخـــيـــرا الــفــيــلــم 
دور  ــــى  إل  Ayan Mukerji لــلــمــخــرج 
العرض حول العالم، الفيلم تم إنتاجه 

بــمــيــزانــيــة قــدرهــا 410 كــــرور روبــيــة، 
هذا من شأنه أن يجعله ضمن األفالم 
العصور،  كل  في  تكلفة  األكثر  الهندية 
بصرف النظر عن األفالم الهندية مثل 
قليل  ــدد  وعــ  Saahoو  2.0 و   RRR
مــن األفـــالم األخـــرى، فــإن أغــلــى فيلم 
هــنــدي تــم إنــتــاجــه على اإلطـــالق كان 
 Thugs of  2018 لعام   YRF مغامرة 
صنعت  أنها  قيل  والتي   ،Hindostan

بميزانية قدرها 310 كرور روبية!
وفقا لبوليوود هونغاما، فإن ميزانية  «

“براهماسترا” تستثني نفقات الدعاية، 
وترجع الميزانية العالية إلى حد كبير 

إلى عمل VFX المكثف الذي تم إنجازه 
على الفيلم الذي بدأ العمل عليه 

منذ عام 2019، وتوقف بسبب الوباء 
العالمي، واستعان مخرج الفيلم إيان 
موخرجي إلى استديو خاص في لندن، 

إلضافة مؤثرات بصرية خاصة عليه، 
وأكد”موخرجي” أنه استعان بعمل 
المونتاج أيضا في لندن، قائال: “لقد 
أرسل جزءا كبيرا من فيديو الفيلم 

إلى فريق العمل في لندن، حتى تنفذ 
مؤثرات صوتية له”.

طارق البحار

الكون  صفحة  على  منقوشا  اسمي  قرأت  البدء  “في 
ــن  ــزم ــرة ال ــج ــن ــق مـــن ح ــدف ــت ــت صــوتــي ي ــع ــم وس

أنا!  من  عرفت  ويومها  صدري،  أنواره  في  وغسلت 
ــة افــــــراح!” ــق ــدي ــي ح ــب ــل ــح ق ــبـ ــت وأصـ ــح ــب ــأص ف

وكان لي كتاب خطته إرادة اهلل استقيت من نبعه
 عصـــارة الحكمـــة فأصبحـــت وأصبـــح قلبـــي حديقـــة افـــراح!”
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واشنطن ولندن، تمثالن األنجلوسكسونية الجديدة، وتسعيان للسيطرة على العالم 
والهيمنة عليه بكل الوســـائل المباشـــرة أو غير المباشـــرة، ونزعة األنجلوسكسونية 
الجديـــدة هـــي نتيجة اإلرث الثقافي واالجتماعي والسياســـي المشـــترك بين لندن 
وواشـــنطن، والـــذي تطـــور بعد تســـليم رايـــة قيادة العالـــم من لندن لواشـــنطن بعد 

انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ومن ضمن البقع الجغرافية التي تسعى األنجلوسكسونية الجديدة للسيطرة عليها 
بشـــكل غير مباشـــر العالم العربي من بحر عمان للمحيط األطلســـي المغاربي. ومن 
ضمن الوســـائل غير المباشرة التي تسعى األنجلوسكسونية الجديدة الستخدامها 
للسيطرة على العالم العربي نظام الديمقراطية األنجلوسكسونية الجديدة، وليس 
نظام الديمقراطية الغربية السائد بالغرب. وهناك فرق واضح بين الديمقراطيتين، 
فالديمقراطية األنجلوسكســـونية تعني أن هناك أحزابـــا عربية وقادة أحزاب عربا 
مهمتهـــم تســـويق أنفســـهم بيـــن عامة الشـــعب بأنهـــم يســـعون لإلصـــالح والتطور 
ومحاربـــة الفســـاد والدعوة للديمقراطيـــة، ومن يقوم بدعم هـــذه األحزاب العربية 
وقادتهـــا الجهات التابعة لألنجلوسكســـونية الجديدة كدكاكين الشـــذوذ األخالقي 
ومراكـــز أبحـــاث الديمقراطيـــة وبعـــض البرلمانييـــن، باإلضافـــة لذلـــك تقـــوم بعض 

المؤيـــدة لألنجلوسكســـونية الجديـــدة، بتمجيدهـــم  التابعـــة أو  وســـائل اإلعـــالم 
ورفعهم لمرتبة القديســـين السياســـيين والحقوقيين. ثم بعـــد نجاح هذه األحزاب 
باالنتخابات وقيادة دفة البلد العربي، تقوم بتحقيق كل ما يطلب منها تنفيذه من 
قبـــل األنجلوسكســـونية الجديدة من اتفاقيات ومعاهـــدات تحقق بالدرجة األولى 
وبنســـبة 90 بالمئة مصالح األنجلوسكســـونية الجديدة، على حســـاب البلد العربي 

ومصالحه وسيادته. 
أما الفرق بين الديمقراطية الغربية وديمقراطية األنجلوسكسونية هي أن األخيرة 
غطاء للســـيطرة على العالم العربي بواسطة أحزاب وقادة خونة وعمالء. بينما لو 
حـــدث ذلك بالديمقراطيـــة الغربية لرأينا قيـــام قيامة دعـــاة الديمقراطية الغربية، 
فالرئيـــس بايدن اتهم ترامب بأنه خائن ويريد تدمير الديمقراطية األميركية وهو 
رئيس ســـابق لواشـــنطن وأعلى ســـلطة فيها. وهذا هو الفرق بينهما، فديمقراطية 
األنجلوسكسونية الموجهة لألحزاب العربية وقادتها هي خيانة واستخدام عمالء 
لتحقيـــق مصالـــح األنجلوسكســـونية الجديـــدة، بينمـــا الديمقراطيـــة الغربية تعني 
الوالء وأمن الوطن والتصدي حتى ألعلى ســـلطة فيها حتى لو كان رئيســـا للبلد أو 

رئيسا للوزراء إذا ما تم الشك في والئه.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

العرب وديمقراطية األنجلوسكسونية الجديدة

مؤشرات التنافسية العالمية

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

للتواصل: 17111483

مصطفى السيد.. الصاعد على أجنحة التحدي
بعد مشـــاهدتي الفيلم الوثائقي “مصطفى الســـيد أيقونة العمل واألمل” 
الـــذي عرضته مبـــادرة حكاية المنامـــة يوم أمس األول بمجمع الســـيف، 
وجـــدت هنـــاك تقاطعـــا ينتصـــب كالعشـــق فـــي قلوبنـــا بين قصـــة كفاح 
وعصاميـــة والدنـــا األديب والصحافي محمد الماجـــد رحمه هللا، وقصة 
وكفاح الدكتور مصطفى الســـيد األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية “هللا يعطيه الصحة والعافية”، فالوالد رحمه هللا ترك المدرسة 
بعـــد الصـــف األول االبتدائـــي ودخل ميـــدان العمل ليكســـب قوته بيده، 
فعمل فراشـــا فـــي “كات كومباني” براتب 10 دنانير شـــهريا، ثم اشـــتغل 
كعامـــل بنـــاء، ثم في ورشـــة نجـــارة، وبعدها ســـافر إلـــى الكويت وعمل 
فراشـــا بدائـــرة المعارف، وعـــاد إلى البحريـــن والتحق بالكهرباء فراشـــا 
أيضـــا، وبعصاميته تعلـــم القراءة والكتابة حتى وصل إلى ما وصل إليه 

من مكانة رفيعة في عالم األدب والصحافة في البحرين.
الدكتـــور مصطفـــى الســـيد لـــم يكـــن أفضل حـــاال مـــن الوالد، فهـــو أيضا 

ســـحقته طفولة بائســـة جعلته يمخر أمواج المجهول، فقد توفي والده 
وهـــو ال يزال في ســـن 13 عامـــا، ما اضطره إلى ترك الدراســـة رغم حبه 
الشـــديد للعلم، والتحق بميدان العمل في شـــركة نفـــط البحرين “بابكو” 
كعامـــل بســـيط ليدعم أســـرته، فكان يقـــرأ الكتب ويبحـــث في مجاالت 
عدة حتى خالل ســـاعات عمله، تماما مثلما كان يفعل الوالد في مكتبة 
محمـــد المهـــزع، فقـــد كان يلتهـــم الكتـــب التهامـــا بعـــد أن كلفـــه صاحب 
المكتبـــة بتنظيـــم الكتـــب. إصرار مصطفى الســـيد على النجـــاح والتميز 
جعلـــه يصعـــد علـــى أجنحـــة التحـــدي ويطفئ حرائـــق المســـتحيل التي 
حاصرته في طفولته، وســـار على درب عســـير ومضى إلـــى النهاية غير 
مكترث باألشواك، ليصل إلى ما وصل إليه اليوم من مكانة ومنزلة نالها 
بجدارة واستحقاق، مسجال اسمه بأحرف من نور وضياء كأحد الرجال 
العظمـــاء في هذا البلـــد والوجوه النموذجية التي نحتـــذي بها وذلك لما 

حققته من أثر عميق ال يضاهيه أثر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تقبل التغيير
مربكـــة فكـــرة أن األحـــوال ال تـــدوم وال تثبـــت على ما هـــي عليه، حيث 
اعتدنـــا على ســـماع عبارة “دوام الحال من المحـــال”، لكن تصبح الفكرة 
أقـــل حـــدة إذا مـــا تـــم إدراك أهميـــة التغييـــر، والـــذي هـــو ســـنة الحيـــاة 
والوجود، وهو جزء من ســـير منظومة الكون، فالفرد يمر خالل مراحل 
حياتـــه بالكثيـــر مـــن التغييـــرات مـــن خـــالل األحـــداث والمواقـــف التي 
يتعـــرض لهـــا والتي تجعله يتخلى عن بعض األمـــور التي قد تصبح في 
الماضي، اإلشـــكالية ال تقع في مبادئ التغيير بل مدى قدرتنا على تقبل 
النســـخة الجديـــدة من الحدث الجديـــد الذي قد يداهـــم حياتنا، فبعض 
التغييـــرات تكـــون مفاجئـــة وتحـــدث بعض التوتـــر لصاحبهـــا، خصوصا 
عنـــد التعـــرض لألزمات، وبعض التغيير يحدث بعد تهيئة نفســـية لتقبل 
الصـــورة الجديدة، لكن في كل األحوال نجد أن أغلب األفراد يواجهون 
مشـــكلة في تقبل التغييـــر، يمر الفرد في مقاومة التغيير بحســـب رؤية 
علم النفس بمجموعة من المراحل يمكن تلخيصها في: مرحلة الصدمة، 
مرحلـــة الســـلبية، مرحلـــة الغضب، مرحلـــة التفاوض، مرحلـــة االكتئاب، 
مرحلـــة االختبـــار، مرحلة القبـــول، حيث إن جميع هذه المراحل تشـــكل 
عثرة في طريق تفكير الفرد من أجل تقبل التغيير فكلما زادت المقاومة 

تالشت الفرص المتاحة لتقبل التغيير.
إن إدراكنا أهمية التغيير الذي قد يصادفنا سواء على مستوى العالقات 
اإلنسانية أو على مستوى الوظيفة أو تدخل الطبيعة إلحداث الكوارث، 
يعـــد مـــن األمور المهمـــة ألنه يعزز المرونـــة لدى الفكر بـــل ويجعل الفرد 
يحـــاول دائمًا أن يجد الجانب المشـــرق في التغييرات التي تحدث، ألن 
تقبلها يحقق التكيف المناســـب الذي يعين الفرد على استكمال مسيرته 

دون الوقوع في دائرة التذمر والسخط ومضاعفة القلق والتوتر.

 naseemnada313@gmail.com

ندى نسيم

إيران وأوان انكشاف المستور
منـــذ بدء انطالقة البرنامج النووي اإليراني، والتصريحات ال تنقطع من 
قبل نظام الماللي بشـــأن سلمية هذا البرنامج، وكيف أنه مسخر لخدمة 
األهـــداف المدنية الســـلمية، ومـــن أجل زيادة قـــدرات الدولة على توليد 
الكهرباء الالزمة للصناعات الداخلية، والســـتنهاض قوى البالد والعباد.. 
هذه التصريحات لم تنطل على أحد في واقع الحال، السيما أن الجميع، 
مـــن مشـــارق األرض إلى مغاربها يعلم تمام العلـــم نوايا إيران الحقيقية، 
ورغبتهـــا في بســـط ســـيطرتها علـــى كل ربـــوع اإلقليم من جهـــة، وعلى 

العالم الخارجي من جهة أخرى.
ولعل اإلشـــكالية الحقيقية التي ال تجعل أحدا يثق في النظام اإليراني، 
تتمثـــل فـــي أنه وبعد أكثر من أربعة عقود من عودة الخميني، وإشـــعال 
نيـــران الراديكاليـــة في المنطقـــة، ال تزال إيران غير قـــادرة على تحديد 
هويتهـــا، ومـــا إذا كانت دولة بالمعنـــى المبني الويســـتفالي المتفق عليه 
دوليـــا، أي دولـــة تحترم حدود واســـتقاللية الدول المجـــاورة لها، أم أنها 
ثورة تريد أن تشعلها في من حولها يوما تلو اآلخر، األمر الذي ال يجعل 

منها محل ثقة في الحال أو االستقبال. 
ولعـــل هذه األيـــام التي تعطل فيها من جديـــد الحديث عن خطة العمل 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــع  الجديـــدة،  النوويـــة  أو االتفاقيـــة  المشـــتركة، 
األميركيـــة وأوروبـــا، بـــدت وكأنهـــا موعـــد انكشـــاف المســـتور من الســـر 
اإليراني، وافتضاح نواياها التي لطالما دارتها ووارتها عن العالم، وغاب 
عنهـــا أن مـــا يقال ســـرا فـــي المخـــادع اليوم، ســـينادى به غـــدا من فوق 

السطوح. 
قبـــل نحو أســـبوع كانت الوكالة الدوليـــة للطاقة الذريـــة، تصرح بأنها ال 
تســـتطيع “ضمان ســـلمية حصرية للبرنامج النووي اإليراني”، وذلك بعد 
رفـــض طهران الرد على مســـألة المواقع غير المعلنة، والتي يشـــتبه أنها 
شـــهدت أنشـــطة غير مصرح بها.. المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، 
وفي تقرير شـــامل نشـــر قبل أيام مـــن انعقاد مجلـــس محافظي الوكالة 

قال إنه يشعر “بقلق متزايد”.. ترى ما السبب؟
القصـــة باختصـــار غيـــر مخـــل، تتمثل فـــي أن الوكالـــة اكتشـــفت وجود 
آثـــار يورانيوم مخصب فـــي ثالثة مواقع إيرانية غيـــر معلن عنها ضمن 
الخارطة اإليرانية الرسمية لبرنامجها النووي، ما يعني أن هناك كواليس 
لهذا البرنامج، ال تتســـق وتصريحاتها الرسمية بخصوص االستخدامات 

السلمية لمفاعالتها.
إيران ترفض رفضا قاطعا فكرة التفتيش في تلك المواقع، وتضع شرطا 
مهما للتوصل إلى اتفاقية جديدة يتمثل في ضمان إنهاء المطالبة بفتح 

منشآت غير معلن عنها. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

المشـــتغل والمضطلع على عالم قطاع األعمال يدرُك أن دول العالم المتقدم 
تســـيُر وفـــق نظاٍم تنافســـي دقيق في هـــذا الزمن، يؤمُن باألرقـــام والنتائج، 
ويضع خططه التطويرية وفًقا لها ال وفق االرتجالية وال من خالل المحاولة 
والخطأ. النتائج المتوقعة ُترسُم مسبقًا، فليس هناك متسٌع من الوقت للعمل 
العشـــوائي الذي يكلف الكثير من التبعات السلبية، والنتائج غير المدروسة. 
التنافسية تكوُن معتمدة على استراتيجيات ونظم واضحة، وعلى منهجية 
ذات تفاصيل أعّدتها عقول فذة، اجتمعت وشّخصت ثم خططت ثم نّفذت 
بعـــد ذلـــك. لهذا ُيعّد هامش اإلخفاق ضيقًا وقليـــل الحدوث، وإن حدث فقد 
أعدت له الخطط لتالفيه بأقل الخسائر، فكل االحتماالت الفاشلة لها حلول 
بديلـــة، هي أشـــبه بخـــط الرجعة. تذكر المراجـــع المتخصصة أن التنافســـية 
مصطلٌح حديث في علم اإلدارة واالقتصاد، يهتُم هذا العلم بتحديد أســـس 

تنافسية الدول ومستوى الكفاءة في مختلف المجاالت.
الجديـــر بالذكـــر أن فكـــرة التنافســـية كانت منحصـــرة على القطـــاع الخاص 
ومؤسســـاته فـــي البداية، ثم تال ذلك اهتمام الـــدول في الحضور ضمن هذا 
الســـباق، والسعي لتحقيق مؤشرات متقدمة، مع األخذ في الحسبان أن كال 
المســـارين يمتلك معاييره الخاصة؛ فمعايير التنافســـية في القطاع الخاص 
تختلف فيما بين الدول بطبيعة الحال. وتنقســـم المؤشـــرات التنافسية إلى 

عدة أقســـام ومجاالت، منها المؤشرات العامة مثل مؤشر الرفاهية، ومؤشر 
الجاهزية لمســـتقبل اإلنتاج. ومن أقســـام المؤشـــرات التنافسية: المؤشرات 
الخاصـــة بقطـــاع األعمـــال والبيئة التنظيمية، ومن تلك المؤشـــرات: مؤشـــر 
تمكين التجارة، ومؤشر ريادة األعمال، ومؤشر الحرية االقتصادية، ومؤشر 
الســـوق العالمـــي. ولـــم تغفـــل رؤيـــة البحرين 2030 مبـــدأ التنافســـية، حيث 
وضعتـــه مبـــدًأ جوهريًا مـــن مبادئ الرؤيـــة الثالثة، لتمكيـــن االقتصاد وذلك 
بجذب االســـتثمارات األجنبية المباشـــرة، وتوليد الوظائف النوعية، على أن 

يكون البحريني الخيار األول في التوظيف.
ـــا بعـــد هـــذه المقدمـــة هـــو: لمـــاذا علينـــا أن نهتـــم  الســـؤال الـــذي يبـــدو ُملحًّ
بالتنافســـية؟ ولمـــاذا البـــد أن تكـــون لها مســـاحة مهمة مـــن اهتمامنا؟ ولعل 
الجـــواب األكثـــر حضورا هنا هو ألننا بحاجة لمعرفـــة مكامن القوة والضعف 
في عمل المؤسســـات المشـــاركة في االقتصاد المحلي، ووضع األسس التي 
تضمن زيادة نشـــاطها، وتعدد روافد القوة لنحصل على اقتصاد يتسم بقوة 
الجذب لالستثمارات الخارجية، وكذلك لنعرف من خالل جداول التصنيف 
موقعنا مع الدول المنافســـة، ونرســـم خططنا القادمة من خاللها، إنها دفعة 
قوية القتصاد البلد إلى األمام، تساهم في خلق الكثير من الفرص الوظيفية 

للمواطنين، وتقلص البطالة، وتزيد فرص اإلنتاجية.

عباس العمران



مع قرب انتهاء فترة غلق باب الترشـــح لرئاســـة وعضوية 
االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القدم فـــي 1 أكتوبـــر 2022 يبرز 
اســـم الشـــيخ إبراهيـــم بـــن ســـلمان آل خليفة فـــي مقدمة 
المرشـــحين لالحتفـــاظ بمنصبه لوالية جديـــدة على رأس 

االتحاد القاري.
وستجرى انتخابات االتحاد اآلسيوي في مملكة البحرين 
يومـــي 1 و2 فبراير المقبل 2023 في اجتماع الكونجرس 
اآلســـيوي الـ 33، الذي ســـيقام بمشـــاركة أعضـــاء الجمعية 
العموميـــة الختيـــار أعضـــاء اللجنـــة التنفيذية مـــن 2023 

حتى 2027.
ومـــع تبقي 3 أســـابيع على غلق باب الترشـــح فإن الهدوء 
هو العنوان األبرز للمشهد االنتخابي لالتحاد القاري؛ نظرا 
لعدم بروز أي أســـماء على الساحة للتقدم منصب الرئيس 
ونـــواب الرئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة، األمر الذي 
ينبأ بوجود توافق وإجماع آســـيوي على اســـتمرار الشيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة على رأس االتحاد القاري مع 
احتمال دخول أســـماء جديدة على منصب نواب الرئيس 

واألعضاء.
ويتجه الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم لحســـم مقعد الرئاسة 
للمـــرة الثالثـــة علـــى التوالـــي بعدمـــا تمـــت تزكيتـــه فـــي 
انتخابات 2019، إذ أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم عزمه 

الترشح من جديد.

االنتخابات تجرى 1 فبراير بالبحرين

سلمان بن إبراهيم المرشح األبرز لرئاسة “اآلسيوي”
اتحاد كرة القدم

يخـــوض المنتخب الوطني للشـــباب لكرة 
القـــدم، اليـــوم “األربعاء”، مباراتـــه الثانية 
أمام نظيـــره منتخب النيبـــال، وذلك عند 
الساعة 9 مساء على ملعب استاد المغفور 
له الشـــيخ علـــي بن محمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ضمن منافســـات الجولـــة الثانية 
مـــن مباريـــات المجموعـــة الثانيـــة التـــي 
تحتضنهـــا مملكة البحريـــن حتى يوم 18 
سبتمبر الجاري، والمؤهلة لنهائيات كأس 

آسيا تحت 20 عاما بأوزبكستان 2023.
أمـــام  قـــد تعـــادل  الشـــاب  وكان األحمـــر 
نظيره منتخب بنغالديش بنتيجة سلبية 
مـــن دون أهـــداف، فـــي افتتـــاح مباريات 

هذه المجموعة. 
ويرفـــع المنتخب الوطني للشـــباب شـــعار 
الفـــوز في هذه المواجهـــة، خصوصا وأنه 
يسعى لتحقيق النقاط الثالث التي تجدد 
من حظوظه وفرصته في المنافسة على 

بطاقة العبور للنهائيات. 
وبالعودة لترتيب المجموعة، فإن منتخب 
بنغالديـــش بعد فوزه فـــي مباراته الثانية 
علـــى منتخـــب بوتـــان بنتيجـــة هدفيـــن 
مقابـــل هـــدف، والتي رفعت مـــن رصيده 
إلى 4 نقاط، يليه منتخب قطر في المركز 
الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزه في لقائه 

األول علـــى حســـاب منتخب النيبـــال بـ 3 
أهداف مقابل هدف، فيما يحتل منتخب 
بوتان المركـــز الثالث برصيد 3 نقاط، في 
حيـــن يحتـــل منتخبنـــا الوطنـــي للشـــباب 
المركـــز الرابع برصيد نقطة واحدة ويقبع 
المنتخـــب النيبالـــي فـــي المركـــز األخيـــر 

برصيد خاٍل من النقاط.

ضمن ثاني مبارياته في التصفيات اآلسيوية

األحمر الشاب يرفع شعار الفوز أمام النيبال.. اليوم

منتخب الشباب لكرة القدم
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نتائج مباريات الثالثاء

مباريات اليوم األربعاء

دوري خالد بن حمد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

المنامة

الحالة

0

1

0

1

سترة

البديع

دوري خالد بن حمد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

االتفاق

سماهيج

29

25

28

26

البحرين

االتحاد

دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

باربار  الساعة 7 مساًءالنجمة

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

استقبل النائب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، رئيـــس االتحاد 
البحرينـــي للبـــادل فهـــد كانـــو ، وذلـــك 

بحضـــور نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامة 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو  للرياضـــة 
محمد آل خليفـــة، والرئيس التنفيذي 
للهيئـــة العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن 

عسكر. 
ويأتي اللقاء في إطار اهتمام ســـموه 
بدعم ومســـاندة االتحـــادات ومتابعة 

تطورها لتحقيق المزيد من اإلنجازات 
في القطاع الرياضي بالمملكة. 

وتلقـــى ســـموه خـــالل اللقـــاء تقريـــرًا 
قدمـــه كانـــو عن عمـــل االتحـــاد، وأكد 
ســـموه أهميـــة أن يركـــز االتحـــاد فـــي 
المرحلة المقبلـــة على مواصلة تطوير 
وتنظيم لعبة البادل في البحرين، مما 

ســـيلقى الدعم والمســـاندة من الهيئة 
العامة للرياضة. 

وقـــد أصـــدر ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفة قرار رقم )12( بشـــأن 
إعـــادة تعييـــن مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي للبادل في دورتـــه الحالية 

 .)2021-2024(

وجاء في المادة األولى من القرار، أنه 
يعـــاد تعيين مجلـــس اإلدارة برئاســـة 
فهد فـــوزي أحمد كانـــو، وعضوية كل 
مـــن يوســـف عبـــدهللا محمـــد جمعـــة 
الرميحـــي  علـــي  خميـــس  ومحمـــد 
وحبيب جواد حبيـــب الخياط وخالد 
إبراهيـــم  وعلـــي  الريـــس  محمـــود 

عبدالرحيم شريف وعلي خليفة خالد 
المطر ومحمد عبدهللا عبدالملك. 

 كمـــا جـــاء في المـــادة الثانية أنه على 
العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للجنـــة  العـــام  واألميـــن  للرياضـــة 
األولمبيـــة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به 

من تاريخ صدوره.

جانب من اللقاء  سمو الشيخ خالد بن حمد 

سموه أصدر قراراً بإعادة تعيين مجلس اإلدارة ... خالد بن حمد:

تطــويــر وتنظيم لــعبة البـادل في البحــريــن

حسن علي

يـــود “البالد ســـبورت” التنويه، 
بأنـــه ورد عـــن طريـــق الخطـــأ 
في المـــادة الصحافية “ســـترة 
يواجـــه المنامة والحالة يلتقي 
البديـــع، التـــي نشـــرت في عدد 
يـــوم  الصـــادر  البـــالد  جريـــدة 
الثالثاء 13 سبتمبر 2022، بأن 
فريـــق ســـترة هـــو بطـــل دوري 
الدرجـــة الثانية، بينما الشـــباب 
الثانيـــة  الدرجـــة  بطـــل  هـــو 
لـــزم  لـــذا  الماضـــي،  بالموســـم 

التنويه.

تنويه “البالد سبورت”

خـــرج فريـــق المنامـــة بنتيجـــة التعادل 
الســـلبي أمام نظيره ســـترة في المباراة 
التـــي جمعتهمـــا مســـاء الثالثـــاء علـــى 
اســـتاد البحرين الوطنـــي بختام الجولة 
األولـــى مـــن دوري ناصر بن حمـــد لكرة 

القدم.
المنامـــة  رصيـــد  فـــي  أصبـــح  وبذلـــك، 
وسترة نقطة واحدة لكل منهما. ويعتبر 
هـــذا التعـــادل دون شـــك، بطعـــم الفـــوز 
ســـترة،  دورينـــا  علـــى  الجديـــد  للوافـــد 
الـــذي ظهـــر بشـــكل جيـــد فـــي الجوانب 
الدفاعيـــة، وتمكـــن مـــن إحـــراز التقـــدم 
هجومًيـــا إال أنـــه افتقـــد لحســـن التدبير 

في األمتار األخيرة.
وفـــي المقابل، على رغم خروجه بنقطة 
واحدة، إال أنها بمثابة الخسارة للمنامة، 

الترشـــيحات  لـــه  تصـــب  كانـــت  الـــذي 
الفـــرق  مـــن  باعتبـــاره  الفـــوز،  لتحقيـــق 
القويـــة والمنافســـة ويمتلـــك المقومات 
العاليـــة والخبـــرة الميدانيـــة التي تفوق 
المنامـــة  العبـــو  يقـــدم  ولـــم  خصمـــه. 
المســـتوى المنتظـــر منهم طيلـــة اللقاء، 
وغابـــت الخطورة على مرمى ســـترة إال 
فـــي كرتين في الشـــوط الثانـــي، األولى 
عبر رأســـية محمد المرمور، ثم تسديدة 

عبدالرحمن السيد.
ورغم التغييرات التي أحدثها المدربان 
هيثـــم جطل في المنامـــة ومرجان عيد 
فـــي ســـترة، إال أن األمـــور بقيـــت علـــى 
مســـتوى  علـــى  تغييـــر  أي  دون  حالهـــا 

النتيجة.

تعادل البديع والحالة

تعـــادل فريق البديـــع مع نظيـــره الحالة 

بنتيجة )1/1( في المباراة التي جمعتهما 
على استاد مدينة خليفة الرياضي.

وأحرز هـــدف الحالـــة المدافـــع المتقدم 
آليـــن بالدقيقـــة )33( من الشـــوط األول 
مســـتغاًل خطأ حارس البديع عمر ســـالم 
الـــذي أخفق في إمســـاك الكرة الهوائية، 
فيمـــا جـــاء هـــدف البديـــع عـــن طريـــق 
رأسية دي سوزا بالدقيقة )48( بالشوط 

الثاني. 
وبذلـــك أصبـــح رصيـــد الحالـــة والبديع 

نقطة واحدة لكل منهما.

ختام الجولة األولى لدوري ناصر بن حمد

تعادل سلبي بين المنامة وسترة

لقاء المنامة وسترة

ســـيكون عشـــاق كرة اليد علـــى موعد مرتقب اليـــوم )االربعاء( 
حينما يواجه النجمة نظيره باربار في ختام الجولة الثانية من 
منافسات دوري خالد بن حمد وذلك في تمام الساعة 7 مساًء 

على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
يدخـــل النجمة هذا اللقـــاء وفي جعبته ثالث نقاط جراء فوزه 
علـــى البحريـــن، فيما باربار يمتلـــك نقطتين بعـــد تعادله المثير 
مـــع األهلـــي بالجولـــة الماضيـــة، ولقاء اليـــوم متوقع لـــه الكثير 
مـــن اإلثارة والندية، في ظـــل رغبة الطرفين بتحقيق االنتصار 

وعدم التعرض للخسارة.

مباريات أمس

فـــاز فريق االتفاق على نظيره البحرين بنتيجة )28/29( بعدما 
أنهـــى الشـــوط األول متقدًما بفارق 6 أهـــداف )10/16(، وبذلك 
أصبـــح رصيد االتفاق )6 نقـــاط( فيما البحرين ُمنّي بالخســـارة 

الثانية ليكون رصيده نقطتين.

وفي المباراة األخرى، انتصر فريق االتحاد على على سماهيج 
بنتيجـــة )25/26( بعدمـــا انتهـــى الشـــوط األول بتقـــدم األخيـــر 
)11/12(. وبذلك أصبح رصيد االتحاد )4 نقاط(، فيما سماهيج 

تعرض للخسارة األولى وصار رصيده )4 نقاط(.

االتفاق واالتحاد ينتصران بدوري خالد بن حمد

لقاء مرتقب بين النجمة وباربار اليوم

لقاء سماهيج واالتحاد

علي مجيدعلي مجيد



زارت عضـــو اللجنـــة األولمبية البحرينية 
رئيس مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  الطاولـــة  لكـــرة 
عبدالعزيز آل خليفة، تدريبات المنتخب 
الوطنـــي لرفـــع األثقـــال، والـــذي يســـتعد 
للمشـــاركة في بطولة آســـيا لرفع األثقال 
مملكـــة  فـــي  تحتضنهـــا  التـــي   2022
البحريـــن تحت رعايـــة كريمة من النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة، والتي 
ينظمهـــا االتحاد البحرينـــي لرفع األثقال 
تحـــت إشـــراف االتحـــاد اآلســـيوي لرفـــع 
أكتوبـــر   16  6- الفتـــرة  خـــال  األثقـــال، 

المقبل بفندق كراون بازا.
ورافق الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
خليفة فـــي هذه الزيـــارة، رئيس االتحاد 
البحريني لرفع األثقال إســـحاق إبراهيم 
االتحـــاد  أعضـــاء  مـــن  وعـــدد  إســـحاق 

واللجنة المنظمة للبطولة.

وأكـــدت الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيز 
آل خليفـــة أن اســـتضافة مملكة البحرين 
للبطولة اآلســـيوية يجســـد الدعم الكبير 
الشـــبابي  القطاعيـــن  بـــه  يحظـــى  الـــذي 
الرشـــيدة  القيـــادة  مـــن  والرياضـــي 
والحكومـــة الموقرة، في جعـــل البحرين 
أيقونـــة رياضيـــة وهو النهج الذي تســـير 
الرياضـــي  الجانـــب  فـــي  المملكـــة  عليـــه 
لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  بقيـــادة 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 
وســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة. 
وأوضحت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
أن اســـتضافة المملكة لهذا الحدث البارز 
يشـــكل منعطفا مهما في تســـجيل نجاح 
جديـــد لمملكـــة البحريـــن، ويتماشـــى مع 
رؤيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة فـــي تنشـــيط وتعزيـــز الســـياحة 
الرياضيـــة والتي تظهر إشـــراقة المملكة 
عـــن  معربـــة  الرياضـــي،  الجانـــب  فـــي 

تقديرهـــا للجهـــود البـــارزة التـــي يبذلهـــا 
االتحاد البحريني لرفـــع األثقال ومثابرة 
االتحـــاد فـــي تنظيـــم مثالـــي للبطولة، إذ 
إن الجهـــود الكبيرة التـــي يبذلها االتحاد 
والحماس والنشـــاط الكبيـــر من مختلف 
اللجان يؤكد تســـجيل نجـــاح جديد قبل 
انطـــاق البطولـــة. وأضافـــت “نحن على 

ثقـــة كبيـــرة بقـــدرات المنتخـــب الوطني 
النتائـــج  تحقيـــق  فـــي  األثقـــال  لرفـــع 
اإليجابية التي تضع المملكة على عرض 
هـــذه الرياضـــة العريقـــة، وأحيـــي جهود 
االتحـــاد فـــي توفيـــر ســـبل الدعـــم لكافة 
الاعبيـــن والاعبـــات، حيث يســـهم ذلك 
فـــي تحقيـــق أفضـــل النتائـــج. وســـعداء 

يســـجل  الســـيدات  منتخـــب  برؤيـــة 
إنجـــازات فريدة خصوصـــا لاعبة زينب 
علي التي تمتلك إمكانات عالية ساهمت 
فـــي ظهورهـــا فـــي البطـــوالت الماضيـــة 
متمنيـــن  إنجـــازات  عـــدة  وتحقيقهـــا 

للمنتخب دوام التوفيق والنجاح”.
من جانبه، ثمن إســـحاق إبراهيم إسحاق 

رئيـــس االتحـــاد البحريني لرفـــع األثقال 
الدور البارز الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
األولمبيـــة  اللجنـــة  عضـــو  خليفـــة  آل 
البحرينية رئيس االتحاد البحريني لكرة 
الطاولـــة، والتعاون المميز من اتحاد كرة 
الطاولة الذي يســـهم فـــي تحقيق العديد 
التـــي  بالكلمـــة  مشـــيدا  األهـــداف،  مـــن 
وجهتها الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
خليفة لاعبين والاعبات خال الزيارة، 
والتي شكلت أجواء إيجابية في نفوس 
أعضـــاء المنتخب الوطني، مما سيســـهم 
فـــي حصولهم على دفعـــة معنوية عالية 

لتحقيق النتائج اإليجابية.
ويخوض المنتخب الوطني لرفع األثقال 
معســـكرا تدريبيـــا علـــى صالـــة االتحـــاد 
البحريني لكرة الطاولة، وذلك اســـتعدادا 
للمشـــاركة فـــي منافســـات بطولـــة آســـيا 
لرفع األثقال 2022، حيث سيســـتمر هذا 
المعســـكر حتى 30 سبتمبر الجاري، على 
أن يخوض معسكره الثاني مطلع أكتوبر 
فـــي فنـــدق جولـــدن توليب قبـــل خوض 

غمار المنافسات في البطولة اآلسيوية.

االتحاد البحريني لرفع األثقال - المركز اإلعالمي

استضافة آسيوية رفع األثقال إشراقة تنظيمية مميزة للبحرين
يخوض المنتخب معسكرا تدريبا على صالة اتحاد الطاولة

يبدأ منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
تجمعه يوم الجمعة 16 سبتمبر الجاري 
بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا.

وسيخوض المنتخب تجمعه في األيام 
الدوليـــة المعتمدة مـــن االتحاد الدولي 
لكرة القـــدم )الفيفا(، والتي ســـيخوض 
خالهـــا المنتخب مواجهتيـــن وديتين 
أمـــام منتخـــب جزيرة الـــرأس األخضر 
“كوب فيرد” بتاريخ 23 سبتمبر، وأمام 

منتخب بنما 27 من الشهر ذاته.
ومـــن المؤمـــل أن يتـــم خـــال الفتـــرة 
قائمـــة  عـــن  اإلعـــان  المقبلـــة  القليلـــة 
لخـــوض  األول  للمنتخـــب  جديـــدة 
المباراتيـــن الوديتيـــن، ومـــن المقرر أن 
يخـــوض المنتخـــب حصتـــه التدريبية 
إمـــا علـــى اســـتاد مركـــز مدينـــة حمـــد 
النموذجـــي الشـــبابي أو اســـتاد النادي 

األهلي.
اســـتعدادا  التحضيـــرات  تلـــك  وتأتـــي 
االســـتحقاقات  مـــن  العديـــد  لخـــوض 
القادمة أقربها منافســـات بطولة كأس 
التـــي  والعشـــرين  الخامســـة  الخليـــج 
ســـتقام بمدينـــة البصـــرة العراقيـــة من 

بمشـــاركة   2022 ينايـــر   19 لغايـــة   6
نهائيـــات  إلـــى  إضافـــة  منتخبـــات،   8
كأس آســـيا التـــي ســـتقام فـــي صيـــف 
تحديـــد  دون   2023 المقبـــل  العـــام 
مـــكان إقامتها حتـــى اآلن والعديد من 

االستحقاقات األخرى.

سيخوض مواجهتين وديتين

المنتخب األول يبدأ تجمعه 16 سبتمبر

أجريـــت عصـــر يـــوم الثاثاء مراســـم 
قرعة البطولـــة العربية 34 ألندية كرة 
الســـلة والتـــي سيشـــارك فيهـــا األهلي 

كممثل عن مملكة البحرين.
وتســـتضيف دولة الكويت منافســـات 
البطولـــة خـــال الفتـــرة مـــن 5 حتـــى 
15 أكتوبر المقبل، بمشـــاركة 16فريًقا 
الكويـــت،  )البحريـــن(،  األهلـــي  وهـــم: 
الجهـــراء، كاظمـــة )الكويـــت(، االتحاد 
الســـد  )مصـــر(،  واألهلـــي  الســـكندري 
والغراقـــة )قطـــر(، بيـــروت والرياضي 
األهلـــي  )اليمـــن(،  المينـــاء  )لبنـــان(، 
بنغـــازي )ليبيـــا(، أهلي حلب )ســـوريا(، 
دجلـــة )العراق(، البشـــائر )ُعمان(، وداد 

بوفاريك )الجزائر(.
وتم توزيع الفرق بحســـب القرعة إلى 

4 مجموعـــات، ووقـــع ممثـــل المملكـــة 
فـــي المجموعـــة الثالثـــة التـــي تضـــم 
)البشـــائر العمانـــي، كاظمـــة الكويتـــي 
والسد القطري(. أما المجموعة األولى 
)الكويت الكويتي، االتحاد السكندري 
المصري، أهلي حلب الســـوري، األهلي 

بنغـــازي الليبـــي(، المجموعـــة الثانيـــة 
)األهلي المصـــري، الرياضـــي اللبناني، 
الغرافـــة القطـــري والمينـــاء اليمنـــي(، 
وأخيـــًرا المجموعـــة الرابعـــة )الجهراء 
وداد  اللبنانـــي،  بيـــروت  الكويتـــي، 

بوفاريك الجزائري ودجلة العراقي(.

مراسم قرعة البطولة العربية 34 ألندية كرة السلة

األهلي بجانب البشائر وكاظمة والسد القطري
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سلمان بن محمد: المالكمة البحرينية سطرت نجاًحا جديًدا
أعـــرب نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة 
رئيـــس المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب القتالية 
ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة، عن 
بالـــغ ســـعادته باإلنجـــاز المشـــرف الـــذي حققه 
ماكم المنتخـــب الوطني عزت محمدوف في 
بطولة راســـتكتيرنس وسيداسفنســـكا الدولية 
فنلنـــدا،  بجمهوريـــة  أقيمـــت  التـــي  للماكمـــة 
مشيدا سموه بالمستويات التي قدمها الماكم 

والتـــي نجـــح من خالها في أن يســـجل اســـم 
مملكـــة البحريـــن بأحرف من ذهب في ســـجل 

هذا الحدث الرياضي الدولي.
 وقال ســـموه “نهنئ رئيس وأعضاء ومنتسبي 
االتحـــاد البحرينـــي للماكمـــة، علـــى النتيجـــة 
المنتخـــب  ماكـــم  حققهـــا  التـــي  المشـــرفة 
الوطنـــي عـــزت محمـــدوف، بإحـــرازه المركـــز 
منافســـات  فـــي  الذهبيـــة  والميداليـــة  األول 
راســـتكتيرنس  ببطولـــة  كيلوجـــرام   54 وزن 

وسيداسفنسكا الدولية للماكمة”.
 وتابع سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة 
“إن هذا اإلنجاز هو سطر جديد يضاف لسطور 
النجاحات التي حققتهـــا هذه الرياضة، بفضل 
لرئيـــس  األول  النائـــب  رســـمها  التـــي  الرؤيـــة 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
الهيئـــة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة، والتي اســـتطاعت الماكمة البحرينية 

أن تشـــق طريـــق النجـــاح وتحقـــق العديد من 
لمســـابقة  الوصـــول  أهمهـــا  المميـــزة  النتائـــج 
الماكمـــة بمنافســـات دورة األلعـــاب األولمبية 
طوكيـــو 2020، والـــذي يعد اإلنجـــاز األبرز في 

تاريخ هذه الرياضة”.
الشـــيخ  ســـمو  ورعايـــة  دعـــم  ســـموه  وثمـــن   
خالـــد بن حمـــد آل خليفة للمجلـــس البحريني 
لأللعـــاب القتالية ولجميـــع االتحادات الوطنية 

المنضوية تحت مظلة المجلس.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

من زيارة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز لتدريبات رفع األثقال

حسن علي
علي مجيد

اتحاد السلة

عقد رئيس لجنة المنتخبات باالتحاد البحريني لكرة السلة محمد العجمي، 
اجتماًعا تنسيقًيا مع رؤساء أجهزة كرة السلة باألندية الوطنية المنضوية 

تحت مظلة االتحاد.

وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، رحـــب العجمي 
برؤســـاء أجهـــزة كـــرة الســـلة باألنديـــة، 
مثنيا على عملهم الدؤوب داخل األندية 
فـــي المســـاهمة بعمليـــة ارتقـــاء وتطـــور 
لعبـــة كرة الســـلة، مشـــيدا بتعاونهم التام 
مع المنتخبـــات الوطنية. وحث العجمي 
رؤســـاء أجهزة كرة الســـلة باألندية على 
ضـــرورة وأهميـــة زيادة عملية التنســـيق 
بيـــن المنتخبـــات الوطنيـــة واألندية في 
الفتـــرة المقبلة، على جميع المســـتويات، 

من أجل أن تعم الفائدة على الطرفين. 
التـــي  النجاحـــات  أن  العجمـــي،  وأكـــد 
حققتهـــا المنتخبات فـــي الفترة األخيرة، 
هـــي نتـــاج عمـــل مشـــترك بيـــن األنديـــة 
الوطنيـــة والمنتخبـــات. وشـــرح العجمي 
للجنـــة  المقبلـــة  المرحلـــة  تفاصيـــل 

المنتخبات، حيث القت الخطة إشادة 
واســـعة من قبل األنديـــة الذين أثنوا 

على عمل وجهود لجنة المنتخبات.

العجمي يجتمع برؤساء األجهزة السالوية
اتحاد كرة القدم

شــارك عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم رئيــس اللجنــة 
المالية محمد الحمادي، في اجتماع مرئي للجنة المالية باتحاد غرب آسيا 

لكرة القدم، وذلك بصفته نائًبا لرئيس اللجنة المالية باتحاد غرب آسيا.

الـــذي  االجتمـــاع  الحمـــادي  وحضـــر 
عقدتـــه اللجنـــة الماليـــة التحـــاد غرب 
المنظومـــة  عبـــر  القـــدم  لكـــرة  آســـيا 
اإللكترونية، وترأســـه الكويتي محمد 

فليطح الشمري.
 وخـــال االجتمـــاع قام األميـــن العام 
الســـالم  خليـــل  آســـيا  غـــرب  التحـــاد 
باطـــاع اللجنـــة على القوائـــم المالية 
تضمنـــه  ومـــا   2021 لســـنة  المدققـــة 
مـــن  الخارجييـــن  المدققيـــن  تقريـــر 
االتحاد اآلسيوي من بنود وتوصيات. 
بدورها، اســـتعرضت مديرة الشـــؤون 
الدولية فـــرح بدارنـــة تفاصيل الدعم 
الـــذي يتلقـــاه االتحاد مـــن االتحادين 
الدولـــي واآلســـيوي، وأوجـــه صرفـــه 

خال البطوالت المغطاة. 
 وإلى جانب ذلك، وافقت اللجنة على 

النظـــام المالي المحـــدث التحاد غرب 
آســـيا، مع األخذ بعيـــن االعتبار وقبل 
اعتمـــاده بعـــدد من الماحظـــات التي 

تم عرضها.

الحمادي يشارك باجتماع اللجنة المالية لغرب آسيا
اللجنة اإلعالمية

كلــف االتحــاد الدولي للترايثلون نائب رئيــس االتحاد البحريني للترايثلون 
عبــاس بوحســان لإلشــراف على بطولــة آســيا للترايثلون القادمــة والمقرر 
إقامتهــا فــي كازخســتان خــال الفترة مــن 17 ولغاية 18 ســبتمبر الجاري، 

وذلك باختيار من قبل اللجنة الفنية باالتحاد الدولي للعبة الترايثلون.

تأكيـــدًا  بوحســـان  اختيـــار  ويأتـــي   
للثقـــة الكبيـــرة التي يحظـــى بها في 
اإلشـــراف وإدارة البطـــوالت القارية 
والعالميـــة. ويغـــادر اليـــوم األربعـــاء 
إلـــى كازخســـان تمهيدًا لبـــدء مهمته 

الرسمية الجديدة.
المشـــرفين  أحـــد  بوحســـان  ويعـــد 
الدولييـــن على بطـــوالت الترايثلون، 
إذ يتمتـــع بخبـــرة كبيـــرة وســـبق لـــه 
اإلشـــراف على العديد من البطوالت 
علـــى المســـتوى القـــاري واآلســـيوي، 
كمـــا يعد أحد أبـــرز الوجـــوه الدولية 
فـــي اللعبـــة؛ نظـــرًا لمـــا يمتلكـــه مـــن 

خبرات واسعة.
“اعتـــز  بوحســـان  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
بثقـــة االتحاد الدولي للترايثلون في 

اختياري لإلشـــراف على بطولة آسيا 
علـــى  أعمـــل  بكازخســـتان، وســـوف 

تشريف المملكة في هذه المهمة”.

بوحسان مشرًفا لبطولة آسيا للترايثلون

سمو الشيخ سلمان بن محمد 

عباس بوحسان

محمد العجميمحمد الحمادي
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الدوحة ـ وكاالت

ألول مـــرة منـــذ توليه منصبه فـــي 2014، 
قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
أمـــس الثالثـــاء بزيـــارة إلـــى قطر تســـتمر 
ليوميـــن؛ بهـــدف تكريـــس المصالحـــة بين 
البلدين بعد قطيعة استمرت ثالث سنوات 
فـــي ضـــوء األزمـــة الخليجيـــة فـــي يونيو 
2017. وصـــرح المتحدث الرســـمي باســـم 
رئاســـة الجمهورية في مصر بســـام راضي 
للمباحثـــات  تتويجـــا  تأتـــي  الزيـــارة  بـــأن 
المكثفـــة المتبادلة في الفترة األخيرة بين 
البلدين؛ بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي 

المشترك على جميع األصعدة.
وســـيبحث الرئيس المصري خالل الزيارة 
مـــع أمير دولة قطر أهم محـــاور العالقات 

الثنائيـــة التـــي تجمـــع البلدين الشـــقيقين، 
حـــول  والتنســـيق  التشـــاور  عـــن  فضـــالً 
مختلف القضايـــا اإلقليمية والدولية ذات 
االهتمام المشترك خالل المرحلة الراهنة، 
والتـــي تتطلـــب تضافر الجهـــود؛ من أجل 

حماية األمن القومي العربي.
وقطعـــت مصـــر عالقاتهـــا مـــع قطـــر فـــي 
يونيو 2017 إلى جانب كل من الســـعودية 
وجهـــت  بعدمـــا  والبحريـــن  واإلمـــارات 
القاهـــرة اتهامـــات للدوحـــة بدعـــم جماعة 
اإلخوان المســـلمين التـــي أطاحها الجيش 
المصـــري مـــن الســـلطة فـــي 2013. وفـــي 
ينايـــر 2021 أعادت الدول األربع عالقاتها 

مع قطر.

الرئيس المصري يزور قطر لتكريس المصالحة

بلغراد ـ نوفوستي

ألكســـندر  الصربـــي  الرئيـــس  حـــذر 
فوتشيتش، من أن خطر اندالع نزاع 
مســـلح في كوســـوفو قريـــب وجدي 
بســـبب الخطـــوات أحاديـــة الجانـــب 

لبريشتينا.
وأشـــار فوتشـــيتش في خطاب ألقاه 
أمـــس الثالثـــاء فـــي جلســـة خاصـــة 
للبرلمـــان الصربـــي حـــول الوضع في 
كوســـوفو والمفاوضـــات بيـــن بلغراد 
وبريشتينا، إلى زيادة وجود وحدات 
وزارة داخليـــة إقليم كوســـوفو ونقل 
أفرادها ومعداتها إلى شمال اإلقليم.

وقال “نحن نمر حاليا بمرحلة تواجه 
فيهـــا صربيـــا تحديـــات أمنيـــة كبيرة 
اتخذتهـــا  التـــي  الخطـــوات  بســـبب 

إنـــه  أقـــول  أن  أود  بريشـــتينا... 
القـــوات  وجـــود  يـــزداد 

لشـــرطة  الخاصـــة 
فـــي شـــمال  بريشـــتينا 

كوســـوفو وميتوهيا. سأتحدث أيضا 
عـــن تعزيز نقاطهم للتفتيش. ال يقوم 
الجانـــب الصربي بإنشـــاء أزمة هنا... 

الخطر قريب وموضوعي وجدي”.
يمكـــن  تصريحاتـــه  أن  إلـــى  وأشـــار 
أن يؤكدهـــا الصـــرب المقيمـــون فـــي 
كوســـوفو، مضيفا أن بلغـــراد “ال تزال 

تتمسك بالحوار”.
وتأتـــي الجلســـة الخاصـــة للحكومـــة 
الصربيـــة أمـــس فـــي ضـــوء الضغـــط 
الغربي المتزايد علـــى صربيا الهادف 
تنـــازالت  علـــى  بلغـــراد  إجبـــار  إلـــى 
واالعتراف باستقالل إقليم كوسوفو 
المعلن من جانب واحد. ويشارك في 
هذه الجلسة ممثل للصرب المقيمين 
والدبلوماســـيون  كوســـوفو  فـــي 
كوســـوفو  مكتـــب  وممثلـــو 
الحكومـــة  فـــي  وميتوهيـــا 

الصربية.

تحذير صربي من خطر نزاع عنيف في كوسوفو
بلفاست ـ وكاالت

علـــى جـــدول أعمـــال الملـــك تشـــارلز 
الثالث هذا األسبوع زيارة المقاطعات 
األربـــع للمملكة المتحدة وعلى رأســـها 
إيرلنـــدا الشـــمالية التـــي وصـــل إليهـــا 
مـــن  أجـــواء  وســـط  الثالثـــاء  أمـــس 
التوتـــر. فبعـــد وفـــاة الملكـــة إليزابيث 
الثانيـــة وفـــي خضم مشـــهد سياســـي 
يســـيطر عليه القوميون الجمهوريون 
وأنصـــار إعادة التوحيـــد مع جمهورية 
إيرلنـــدا تزداد مخاوف الوحدويين أن 
تصبـــح قضيتهـــم وهـــي االنتمـــاء إلى 

المملكة المتحدة مهددة.
إســـكتلندا  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
التـــي زارهـــا الملـــك الجديـــد اإلثنيـــن 
لديهـــا نيـــة لتنظيـــم اســـتفتاء جديـــد 

على اســـتقاللها، لكـــن المقاومة 
فيهـــا  للتـــاج  المســـلحة 

تالشت منذ قرون.
إيرلنـــدا  تشـــهد  ولـــم 

ومـــا   1998 قبـــل  ســـالما  الشـــمالية 
الوحدويـــون  ويخشـــى  هشـــا.   زال 
األوفيـــاء جدا للملكة إليزابيث الثانية 
أن تصبـــح قضيتهـــم وهـــي االنتمـــاء 
إلـــى المملكـــة المتحـــدة، مهـــددة أكثر 
أجـــواء  فـــي  مضـــى  وقـــت  أي  مـــن 
سياســـية يهزهـــا بريكســـيت والتقدم 
الجمهورييـــن  للقومييـــن  التاريخـــي 
وأنصار إعادة التوحيـــد مع جمهورية 
إيرلنـــدا المجاورة. وفاز في انتخابات 
مايـــو حزب شـــين فيـــن - كان الجناح 
الجمهـــوري  للجيـــش  السياســـي 
اإليرلندي شبه العســـكري الذي اغتال 
فـــي 1979 لويـــس مونتباتـــن ابن عم 
والشـــين  تشـــارلز.  ومرشـــد  الملكـــة 
بســـلطة  فيـــن فيرفـــض االعتـــراف 
الملكيـــة فـــي إيرلنـــدا الشـــمالية 
وال يشغل مقاعده في برلمان 

ويستمنستر.

تشارلز الثالث يصل إيرلندا الشمالية وسط أجواء متوترة
موسكو ـ نوفوستي

صـــرح المتحـــدث الرســـمي باســـم 
الكرملين، دميتري بيســـكوف، بأن 
وجود عالم أحـــادي القطب أصبح 
أمـــرا مســـتحيال، بينمـــا “تتداخـــل 
وتتصدع على نحو خطير” أســـس 

هذا النظام.
وتابـــع بيســـكوف، ردا على أســـئلة 
الصحافييـــن، أمـــس الثالثـــاء “إننا 
نتفق ونتناغم مع الرفاق الصينيين 
من حيث استحالة استمرار وجود 
العالـــم أحادي القطب، واســـتحالة 
وضـــع يدعـــي فيـــه مـــا يســـمى بــــ 
)المليـــار الذهبي( أنهم المشـــرعون 
للقواعد في االقتصاد والسياسة”، 
مشـــددا على أن “مثـــل هذا الوضع 

لم يعد ممكنا”.
إلى  بيســـكوف  وخلص 

مثـــل  “أســـس  أن 
قـــد  النظـــام  هـــذا 

انهـــارت بشـــكل خطيـــر وتعثـــرت، 
وهناك واقع جديد في ســـبيله إلى 

الظهور”.
الدائمـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وزار 
للمجلـــس الوطنـــي لنواب الشـــعب 
مجلـــس  شـــو،  تشـــان  الصينـــي، 
الدوما الروســـي، الجمعة الماضية، 
9 ســـبتمبر، وقـــال خـــالل اجتمـــاع 
لـــه مـــع زعمـــاء أحـــزاب الدوما إن 
مـــن المجاالت المهمـــة في التعاون 
االستراتيجي بين روسيا والصين 
لسياســـة  المشـــتركة  “المعارضـــة 

الهيمنة والمضايقة والقوة”.
الجانـــب  أن  بيســـكوف  وأعلـــن 
المعلومـــات  وفـــق  األوكرانـــي 
مـــن  العديـــد  ينفـــذ  المتوافـــرة 
فـــي  العقابيـــة  اإلجـــراءات 
منطقـــة خاركـــوف، واصفـــا 

إياها بالشائنة.

الكرملين: وجود عالم أحادي القطب أصبح مستحيال

إيران تتهم “مجهولين” 
بإضرام النيران بحقل نفطي

“عناصر  محلية  نفط  بشركة  مــســؤول  اتهم 
مجهولة” بإضرام النيران في حقل شاديجان 
ــاه بـــ “الــعــمــل  ــ الــنــفــطــي الــجــنــوبــي، واصــفــا إي

التخريبي”.
الواقع  بالحقل  الثالثاء  أمــس  حريق  وشــب 
غربي  جــنــوب  الفالحية  مدينة  مــن  بــالــقــرب 
األهواز، ثم أعلن التلفزيون الرسمي اإليراني 
داعي  وال  الحريق  على  السيطرة  “تمت  أنــه 
لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  وأوضـــح  للقلق”. 
مارون الستخراج النفط والغاز قباد ناصري، 
أن العمل ناجم على ما يبدو عن عمل تخريبي 

بسبب “تالعب مجهولين بالبئر النفطي”.

الفروف: الغرب يشن حربا هجينة غير مسبوقة ضد روسيا

كييف تعلن انتصارات جديدة وموسكو تكثف غاراتها
أعلنت أوكرانيا تقدًما جديًدا تمّثل في 
استعادة “أكثر من عشرين بلدة” خالل 
24 ســـاعة فـــي إطـــار الهجـــوم المضاد 
علـــى روســـيا، التي تعتـــزم القتال “إلى 
أن تتحّقـــق أهدافها”. فيما أكد الجيش 
الروسي أنه يشن “ضربات مكّثفة” على 
القـــوات األوكرانيـــة فـــي كل الجبهات 
أمـــس الثالثـــاء، رًدا علـــى اختراقـــات 
أعلنـــت عنهـــا كييف في شـــمال شـــرق 

البالد وتقدمها في الجنوب.
وأعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية أمس 
صفـــوف  فـــي  الخســـائر  أن  الثالثـــاء 
والمســـلحين  األوكرانييـــن  الجنـــود 
األجانـــب تجاوزت 800 فرد بين قتيل 
وجريـــح خـــالل الـ 24 ســـاعة الماضية. 
الدفـــاع  باســـم  المتحـــدث  وأوضـــح 
أن  كوناشـــينكوف  إيغـــور  الروســـية 
هـــذه الخســـائر جـــاءت جـــراء ضربات 
جويـــة وصاروخية ومدفعية روســـية، 
اســـتهدفت مواقـــع عـــدد مـــن األلويـــة 
بدونيتســـك  فـــي مناطـــق  األوكرانيـــة 

ونيكواليف وزابوروجيه وخاركوف.
عـــن  أواًل  األوكرانـــي  الجيـــش  وأعلـــن 
هجـــوم مضـــاد فـــي الجنـــوب قبـــل أن 
منطقـــة  فـــي  خاطفـــا  تقدمـــا  يحقـــق 

خاركيف )شمال شرق(.
وفي الشـــرق، قال الجيـــش األوكراني 
إن “تحريـــر البلدات مـــن الغزاة الروس 
خاركيـــف  منطقتـــي  فـــي  مســـتمر 
ودونيتســـك”. وأكـــد أنـــه اســـتعاد فـــي 
 500 )جنـــوب(  خيرســـون  منطقـــة 
كيلومتـــر مربـــع خـــالل أســـبوعين في 
أول تقديـــرات باألرقـــام لتقدمـــه فـــي 

الجنوب.

إسقاط مسيرة إيرانية

أمـــس  األوكرانـــي،  الجيـــش  أعلـــن 
الثالثـــاء، أنه واجه للمرة األولى طائرة 
مســـيرة إيرانيـــة اســـتخدمتها روســـيا 
في ســـاحة المعركة، ما يدل على عمق 
العالقـــات بيـــن موســـكو وطهـــران في 

الوقـــت الذي بات فيـــه االتفاق النووي 
الـــذي أبرمته إيران مـــع القوى العالمية 

على المحك.
األميركيـــة  االســـتخبارات  وحـــذرت 
خطـــط  مـــن  الماضـــي  يوليـــو  فـــي 
الطائـــرات  مئـــات  إلرســـال  طهـــران 
المســـيرة المحملة بالقنابل إلى روســـيا 
لمســـاعدتها في عمليتها العسكرية في 
أوكرانيـــا. ورغـــم نفـــي إيـــران ذلك في 
البدايـــة، تباهـــى قائد الحـــرس الثوري 
اإليراني مؤخًرا بتسليح القوة العظمى 

العالمية.

الكرملين يحذر

حذر الكرملين، أمس الثالثاء، منتقدي 
العمليـــة العســـكرية فـــي أوكرانيـــا من 
المتعلقـــة  الحمـــر”  “الخطـــوط  تجـــاوز 

بالهجوم.
وأوضـــح الكرمليـــن أنـــه ال مناقشـــات 
تجري بشـــأن إعالن تعبئـــة عامة لدعم 
الحملة العســـكرية للبـــالد في أوكرانيا، 
وذلـــك بعـــد أيام مـــن هجـــوم أوكراني 
خاطـــف أجبر روســـيا على االنســـحاب 
خاركيـــف  منطقـــة  أنحـــاء  كافـــة  مـــن 

تقريبا.
الكرمليـــن  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
دميتـــري بيســـكوف، فـــي اتصـــال مـــع 
الصحافييـــن، إن انتقـــاد قيـــادة البـــالد 
ومطالبـــة البعـــض بالتعبئـــة دليل على 
“التعدديـــة”، وإن الـــروس فـــي المجمل 
فالديميـــر  الرئيـــس  دعـــم  يواصلـــون 

بوتين.
وبعـــد الخســـائر الكبيـــرة التـــي منيـــت 
قـــال  مؤخـــرا،  الروســـية  القـــوات  بهـــا 
العضو الســـابق فـــي البرلمان الروســـي 
بوريس ناديجدين، إنه من المستحيل 
علـــى روســـيا هزيمـــة أوكرانيـــا، ودعـــا 
إلـــى محادثـــات ســـالم بيـــن الجانبين، 
للغايـــة عبـــر  انتقـــادات صريحـــة  فـــي 
الســـتراتيجية  الرســـمي  التلفزيـــون 
الرئيس فالديمير بوتين في أوكرانيا.

حرب غير مسبوقة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
التـــي  الهجينـــة  الحـــرب  أن  الفـــروف، 
يشـــنها الغرب ضد روســـيا منذ سنوات 
اكتسبت في اآلونة األخيرة طابعا غير 

مسبوق.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس األعمال 
الروســـية،  الخارجيـــة  لـــوزارة  التابـــع 
حيـــث تابـــع أن الغـــرب “أطلـــق حربـــه 
الهجينـــة الحقيقيـــة ضـــد روســـيا منـــذ 
ســـنوات عديـــدة، إال أن تلـــك الحـــرب، 
بعـــد بدء العملية العســـكرية الروســـية 
الخاصة اكتســـبت طابعا غير مسبوق”، 
مشيرا إلى استهداف الغرب لالقتصاد 
الروســـي الـــذي يريـــد تدميـــره، ودفـــع 
البالد نحو هوامش السياســـة العالمية، 
إلـــى  يهـــدف  العقوبـــات  وبمســـاعدة 

“تقويض االستقرار” في روسيا.
أولويـــة  أن  علـــى  أكـــد  الوزيـــر  لكـــن 
الخارجيـــة الروســـية تظـــل تعزيز بناء 
عالقات مســـتدامة مع “جميع الشركاء 
األجانـــب المهتميـــن” علـــى أســـاس من 
التعاون القائم على االحترام المتبادل.

إخفاء أنشطة بيولوجية 
أعلـــن نائب وزيـــر الخارجية الروســـي، 
ســـيرغي ريابكوف أن لندن وواشنطن 
تحـــاوالن أن “تخفيـــا تحت الســـجادة” 
معلومـــات حول األنشـــطة البيولوجية 

العسكرية األميركية في أوكرانيا.

عواصم ـ وكاالت

كنيسة متضررة في مدينة إيزيوم التي استعادتها القوات األوكرانية

القدس المحتلة ـ وكاالت

أمـــس  المســـتوطنين  عشـــرات  اقتحـــم 
الثالثـــاء ســـاحات المســـجد األقصى من 
جهـــة بـــاب المغاربـــة فيما شـــنت القوات 
اإلسرائيلية حملة اقتحامات واعتقاالت 
تخللتهـــا  والقـــدس  الغربيـــة  بالضفـــة 

اشتباكات مسلحة.
القـــوات  أن  األســـير  نـــادي  وأفـــاد 
اإلســـرائيلية اقتحمـــت مناطـــق مختلفة 
بالضفة، كمـــا اقتحمت عشـــرات المنازل 
وعبثـــت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها 

لتحقيقات ميدانية.
وذكـــر نادي األســـير أنـــه تم اعتقـــال 15 
فلســـطينيا مـــن الضفـــة، جـــرى تحويلهم 
للتحقيـــق لـــدى األجهـــزة األمنيـــة بحجة 

المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.
وحســـب وسائل إعالم فلســـطينية، فإنه 
خالل اعتقال شـــابين فـــي نابلس وثالث 
فـــي طولكـــرم، فتـــح فلســـطينيون النـــار 

باتجـــاه الجنـــود اإلســـرائيليين لكن دون 
إصابات.

عشـــرات  أن  األوقـــاف  دائـــرة  وأفـــادت 
الصبـــاح،  منـــذ  اقتحمـــوا  المســـتوطنين 
جـــوالت  ونظمـــوا  األقصـــى،  المســـجد 
وتلقـــوا  ســـاحاته،  فـــي  اســـتفزازية 
شـــروحات عـــن “الهيـــكل” المزعـــوم، كما 
منطقـــة  فـــي  تلموديـــة  طقوســـا  أدوا 

بـــاب الرحمـــة وقبالـــة قبة الصخـــرة قبل 
أن يغـــادروا الســـاحات مـــن جهـــة بـــاب 

السلسلة.
مـــن جانـــب آخـــر، أفـــادت وســـائل إعالم 
بـــدأ  اإلســـرائيلي  الجيـــش  بـــأن  عبريـــة 
بتشـــغيل طائرات مســـيرة ترافقه خالل 
اقتحامه محافظات الضفة الغربية على 

غرار ما يحصل في قطاع غزة.

الجيش اإلسرائيلي يبدأ تشغيل طائرات مسيرة مسلحة بالضفة

اقتحامات لألقصى وحملة اعتقاالت بالضفة والقدس

عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد األقصى 

يريفان ـ أ ف ب

قتـــل 49 جندًيا أرمينًيـــا على األقل أمس 
الثالثـــاء فـــي مواجهـــات حدوديـــة هـــي 
األكثـــر دموية مع أذربيجـــان منذ الحرب 
بيـــن الدولتيـــن الواقعتيـــن فـــي القوقـــاز 
فـــي 2020، حســـبما أعلنت يريفـــان التي 
رئيـــس  وقـــال  باكـــو.  “عـــدوان”  شـــجبت 
الـــوزراء األرمينـــي نيكول باشـــينيان في 
خطاب أمـــام البرلمان فـــي يريفان “حتى 
 )...( ُقتلـــوا  )جندًيـــا(   49 لدينـــا  الســـاعة، 
ولألســـف ليس هذا العدد النهائي”. وأفاد 
الخارجيـــة  لـــوزارة  الصحافـــي  المكتـــب 
األرمنيـــة أن يريفـــان بادرت بعقد جلســـة 
للمجلـــس الدائم لمنظمـــة األمن والتعاون 
في أوروبا في ضـــوء التطورات األخيرة 

على الحدود األرمنية األذربيجانية.
الســـوفيتيتان  الجمهوريتان  وتواجهـــت، 
الســـابقتان المتنافســـتان في القوقاز، في 
حربيـــن خـــالل العقـــود الثالثـــة الماضيـــة 

حـــول الســـيطرة على ناغورني قـــره باغ. 
واندلعـــت الحـــرب األخيـــرة بيـــن البلدين 

في العام 2020.
ويعكـــس القتـــال الجديد الـــذي اندلع في 
الليـــل مـــدى تقلـــب الوضـــع، بينمـــا ُيهـــدد 
أيًضا بعرقلة عملية الســـالم التي تتوسط 
فيهـــا أوروبا. واعترفت أذربيجان بوقوع 

“خسائر” من دون إعطاء عدد محدد.

مـــن جهتـــه، شـــجب باشـــينيان “عـــدوان” 
باكـــو، داعًيـــا المجتمـــع الدولي إلـــى الرد، 
خـــالل محادثـــات أجراهـــا مع عـــدة قادة 
الروســـي  الرئيـــس  بينهـــم  مـــن  أجانـــب 
فالديميـــر بوتيـــن. وقـــال أمـــام البرلمـــان 
تقـــوض  التصعيـــد،  “بهـــذا  األرمينـــي 
أذربيجـــان عمليـــة الســـالم” الجاريـــة بين 
يريفان وباكو بوساطة االتحاد األوروبي.

يريفان تدعو لعقد جلسة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا

مقتل 49 جندًيا أرمينًيا في مواجهات دموية مع أذربيجان

نقطة تفتيش حدودية بين أرمينيا وأذربيجان

طهران - وكاالت
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المحرر االقتصادي

 iOS 16 التشغيل  أصدرت أبل، نظام 
على  يحتوي  والــذي  رسمًيا،  المنتظر 
ــجــديــدة ألجــهــزة  بــعــض الــمــمــيــزات ال
ــاك بــعــض الــنــصــائــح  ــفـــون، لــكــن هــن آيـ
المهمة التي ينبغي اتباعها قبل تنزيله.

الطرازات  بعض  أبــل حرمان  وقــررت 
هواتف  تعتبرها  والتي  الهواتف،  من 
التشغيل  نظام  أن  وكشفت  قديمة، 

للتنزيل  متاحا  الجديد سيكون 
“آيــفــون  لــمــالــكــي  اآلن 

مــن  ــده  ــعـ بـ ــا  ــ ومـ  ”8
اإلصدارات.

ويــــــــوفــــــــر نــــظــــام 
الجديد  التشغيل 
تخصيص  مــيــزات 
ــدة تـــمـــاًمـــا  ــ ــ ــدي ــ جــ
ــق  ــمــ وذكــــــــــــــاء أعــ
ــر  ــ ــث ــ وطـــــــــرًقـــــــــا أك
للتواصل  ســاســة 

والمشاركة.
ويـــــجـــــب اتــــبــــاع 
نــــصــــائــــح مــهــمــة 
نظام  تنزيل  قبل 
 iOS ــيــــل  ــغــ ــشــ ــ ت
التأكد  منها   ،16
ــهــاتــف  ال أن  مـــن 
مساحة  يتضمن 

ســواء  غيغا   15 مــن  أقــل  ليس  كافية، 
ــفــــون أو  ــ ــف اآلي ــواتـ ــي هـ كــــان ذلــــك فـ
الجهاز  أن  التأكد من  األيباد.كما يجب 
الـــذكـــي مــشــحــون بــأكــثــر مـــن 50 %، 
من  احتياطية  نسخة  بــأخــذ  وُينصح 

بيانات الهاتف.
ويوفر نظام iOS 16 ميزات تخصيص 
جديدة، وبالتالي يعزز تجربة استخدام 
آيفون، كما يحسن نظام 
ــن عــمــل  ــتــشــغــيــل مــ ال
ــزات  ــيـ ــمـ األجــــــهــــــزة بـ
تــخــصــيــص جـــديـــدة 
أعمق  تــمــاًمــا وذكــــاء 
أكــثــر ساسة  وطــــرق 

للتواصل والمشاركة.
األدوات  يـــوفـــر  كـــمـــا 
شاشة  على  المصغرة 
يمكنك  حــيــث  الــقــفــل، 
اخــــــــتــــــــيــــــــار عـــــــرض 
األدوات  مجموعة من 
ــزء مـــــن شـــاشـــة  ــ ــجـ ــ كـ
ــاء نــظــرة  ــقـ ــقــفــل إللـ ال
خاطفة على معلومات 
والوقت  الطقس  مثل 
ومستويات  والتاريخ 

البطارية.

iOS 16 ميزات غير مسبوقة بنظام

ــبــحــريــن الـــدولـــي  ــد مـــديـــر مـــعـــرض ال أكــ
على  الحرص  محمود،  يوسف  للطيران 
ــا بين  تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة مـ
مختلف الجهات والمؤسسات بالبحرين، 
منوها بمواصلة المساعي من أجل إشراك 
وتفعيل  الــوطــنــيــة  والــشــركــات  الــبــنــوك 
ــم فـــي الــفــعــالــيــات  دورهــــــم وحـــضـــورهـ
العالمية التي تستضيفها المملكة السيما 

معرض البحرين الدولي للطيران.
 جــاء ذلــك خــال توقيع مــديــر معرض 
ــي لـــلـــطـــيـــران يــوســف  ــ ــدول ــ الـــبـــحـــريـــن ال
محمود، والرئيس التنفيذي لبنك الخليج 
رعاية  اتفاقية  الكشي،  جــمــال  الــدولــي 
البحرين  لمعرض  أســاس  كــداعــم  البنك 

الدولي للطيران للعام 2022 .
بمرور  العام  هذا  “نحتفل  محمود  وقــال 
عشر سنوات على انطاق النسخة األولى 
من معرض البحرين الدولي للطيران في 
بأن  تــامــة  ثقة  على  وإنــنــا   ،2010 الــعــام 

هذه النسخة من المعرض ستوفر منصة 
من  للمشاركين  األعمال  لتهيئة  مناسبة 
وتــبــادل  الــعــاقــات،  وبــنــاء  تعزيز  حيث 
بين  المثمر  الــتــعــاون  وتوطيد  األفــكــار، 

الشركات المشاركة”.
مــن جــانــبــه، قـــال الــكــشــي “لــمــن دواعـــي 

العربي  الخليج  بنك  يــكــون  أن  فخرنا 
الدولي  البحرين  لمعرض  رسميًا  راعيًا 
رعايتنا  تأتي  إذ   ،2022 للعام  للطيران 
ــراز  ــار الــجــهــود الــمــبــذولــة إلبـ ضــمــن إطــ
ــات الـــفـــائـــقـــة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا  ــ ــان ــكــ اإلمــ

البحرين”.

تفعيل دور البنوك والشركات في الفعاليات العالمية بالمملكة

“الخليج الدولي” راعًيا لمعرض البحرين للطيران

المحاجر البيطرية تعتبر خط الدفاع األول ضد األمراض

“شؤون الثروة الحيوانية”: ال اشتراطات جديدة 
وإصدار أذونات االستيراد للمواشي مستمر

أكدت شؤون الثروة الحيوانية في وزارة شؤون البلديات والزراعة، أمس، تعقيبًا على ما نشر في صحيفة البالد في عدد الخميس 
8 ســبتمبر 2022 تحــت عنــوان )مــن ضمنهــا عمليــة حجر مســبقة لنحــو 21 يوما.. اشــتراطات جديدة للثــروة الحيوانيــة تقيد واردات 
الماشــية مــن األردن(، “ أنــه “بشــأن مــا ذكــره بعــض المســتوردين من تجار المواشــي والذيــن يطالبون باالســتثناء في االســتيراد من 
دون أن يتــم تطبيــق مجمــل االشــتراطات المحجرية التي تضمن ســالمة المواشــي من األمراض وجاهزيتهــا للتصدير، فإنه ال توجد 
اشــتراطات جديدة الســتيراد المواشــي من المملكة األردنية الهاشــمية، وأن شــؤون الثروة الحيوانية في الوزارة تعمل دائما على 

تيسير عملية االستيراد من الدول التي لديها ثروة حيوانية ويمكن االستيراد منها”.

“ أن إصدار  “الثروة الحيوانية   وأوضحت 
المملكة  مــن  مستمر  االســتــيــراد  ــات  ــ أذونـ
المباشر  الــتــواصــل  خــطــوط  وأن  ــيــة  األردن
البيطرية مستمرة  بالمحاجر  المعنيين  بين 
وبشكل إيجابي بين المملكتين الشقيقتين 
لتيسير  أي مواضيع بين البلدين الشقيقين 
الحيوانية”،  لشحنات  استيراد  مجال  في 
لمدة  المنشأ  بدول  الحجر  “أن  إلى  مشيرة 
21 يوما مطبق على جميع الدول المصدرة 
للمواشي لمملكة البحرين وليس مخصصة 

على دولة بعينها”. 
خط  تعتبر  البيطرية  المحاجر  أن  وبينت   
ــســاريــة  ال ــراض  ــ ــ األمـ ــد  ضـ األول  ــــدفــــاع  ال
ينتقل  والتي  للحدود  والعابرة  والمعدية 
ــان “، مــشــيــرة إلـــى أن  ــسـ بــعــضــهــا إلـــى اإلنـ
ــات الــمــحــجــريــة هـــي مـــن أجــل  ــراطـ ــتـ االشـ
سامة الجميع، وهي مطبقة على مستوى 
تم  والتي  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
التعاون  للجنة   28 االجتماع  في  إقــرارهــا 
الزراعي )لجنة وزراء دول مجلس التعاون 
البحرين  مملكة  فــي  بــالــزراعــة(  المعنيين 

بتاريخ 14 مايو 2017.
تطبيق  عينها  نــصــب  تــضــع  أنــهــا  وذكــــرت 
ــكــفــل ســامــة  ــي ت ــتـ ــم الـ ــظـ ــنـ الـــلـــوائـــح والـ
الحيوانات التي يتم استيرادها إلى مملكة 
البحرين سواء للذبح أو لتربية وتزيد في 
إلى  أمــراض  دخــول  احتمالية  الوقت  ذات 

المملكة. 
الخليجية  االشـــتـــراطـــات  أن  وأوضـــحـــت 
هي  البحرين  مملكة  في  إقــرارهــا  تم  التي 
دول  مستوى  على  مشتركة  اشــتــراطــات 

مجلس التعاون الخليجي وأن جميع الدول 
الخليجية تطبق هذه االشتراطات، إذ ليس 
من المناسب وال المصلحة العامة  السماح 
للمواشي بدخول دول المجلس دون حجر 
هـــذه الــمــواشــي عــلــى األقـــل 21 يــومــا في 
الشهادة  في  ذلــك  يذكر  وأن  المصدر،  بلد 
الــصــحــيــة وتــطــبــيــق جــمــيــع االشــتــراطــات 
األخرى المذكورة في إذن االستيراد، حيث 
ــدد الــدلــيــل الــخــلــيــجــي الــمــوحــد للحجر  حـ
نوع  لكل  االســتــيــراد  اشــتــراطــات  البيطري 
من الحيوانات باإلضافة إلى دول التصدير  
تحليل  حــســب  ــيــراد  االســت دول  تصنيف 

المخاطر.
ــيــة” أن هــذه  ــحــيــوان ــروة ال ــثــ ــ  وأكـــــدت “ال
ــثــــروة  ــ ــايـــة ال ــمـ ــا حـ ــهـ ــأنـ ــات شـ ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ االشـ
الحيوانية في مملكة البحرين وتحول دون 
دخول األمراض الحيوانية والمشتركة عبر 
شحنات المواشي أو أي شحنات أخرى لها 
عاقة بالثروة الحيوانية”، مشددة على أن 
وسامة  وصحة  المواطنين  صحة  سامة 

الثروة الحيوانية تأتي أوال.

حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند
“مجلس الترويج TPCI” ينظم معرضا لألغذية بمشاركة 13 شركة

ســجل حجــم التبــادل التجــاري بيــن الهنــد والبحريــن نمــًوا بنســبة 54 % فــي 
العــام 2021 - 2022، بقيمــة 1.65 مليــار دوالر ليصــل إلــى أعلــى مســتوى لــه 
على اإلطالق واحتلت المنتجات الغذائية والزراعية المكون الرئيس للتجارة 
الثنائيــة بيــن البلديــن، إذ تعتبــر الهنــد مــورًدا رئيســا لــأرز واللحــوم والســكر 

والتوابل والفواكه والخضروات للبحرين. 

ــج الـــتـــجـــارة في  ــرويـ ونـــظـــم مــجــلــس تـ
مع  بــالــتــعــاون  حـــديـــًثـــا   )TPCI( ــهــنــد  ال
للمنتجات  مــعــرضــا  الــهــنــديــة  الــســفــارة 
 13 فيه  شاركت  والمشروبات  الغذائية 
األغــذيــة  فــي  متخصصة  هندية  شــركــة 
والــمــشــروبــات، وحــضــر الــمــعــرض سفير 
سريفاستافا  بــيــوش  بــالــبــحــريــن  الــهــنــد 
البحرينية  الــصــداقــة  جمعية  ــيــس  ورئ
الــهــنــديــة عــبــد الــرحــمــن جــمــعــة، وشـــارك 
التجزئة  تجار  كبار  من   45 الفعالية  في 
ــيـــن وتــجــار  ــمـــوزعـ والـــمـــســـتـــورديـــن والـ

ومستوردي  الغذائية  للمنتجات  الجملة 
المشروبات في المملكة.

الهندي  السفير  صــرح  المناسبة،  وبهذه 
شــريــًكــا  تـــكـــون  أن  تـــنـــوي  ــنـــد  الـــهـ أن 
ــي مــجــال  ــا فــ ــودهـ ــهـ ــي جـ ــحــريــن فــ ــب ــل ل
ــذائـــي وتـــحـــويـــل الــعــاقــات  ــغـ األمـــــن الـ
القطاع  هـــذا  فــي  التقليدية  الــتــجــاريــة 
إلى  مشيًرا  إستراتيجية،  عــاقــات  إلــى 
الطعام  مجمعات  في  االستثمار  فــرص 
نحو  المختلفة  ــادرات  ــمــب وال الهند  فــي 
تحسين االتصال والخدمات اللوجستية 

لاستفادة من اإلمكانات في هذا القطاع. 
وأضـــاف “فــي اآلونـــة األخــيــرة، ازدادت 
شــعــبــيــة الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة الــهــنــديــة 
والصحية  العضوية  الغذائية  ــمــواد  وال
بسبب  البحرين  فــي  األلــبــان  ومنتجات 

جودتها العالية وأسعارها المعقولة”.

يشار الى أن صادرات الهند من المنتجات 
الزراعية نمت بنسبة 20 % تقريًبا خال 
2021 - 2022 لتتخطى 50 مليار دوالر، 
تم  إذ  ملحوظ،  نمو  مــعــدل  يعد  والـــذي 
تــحــقــيــقــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــديــات 
المتمثلة  الــمــســبــوقــة  غــيــر  اللوجستية 

ــاع مـــعـــدالت الــشــحــن ونــقــص  ــفـ فـــي ارتـ
الــحــاويــات، ومــا إلــى ذلـــك. واســتــمــراًرا 
لاتجاه السائد في العام السابق، ارتفعت 
والغذائية  الزراعية  المنتجات  صــادرات 
فـــي األشــهــر   % 14 بــنــســبــة  الــمــصــنــعــة 
الثاثة األولى من السنة المالية الحالية. 

شهادة  على  الحصول  أجل ضمان  ومن 
سيتم  ــتــي  ال للمنتجات  ســلــســة  ــودة  جــ
ـــ 220  تــصــديــرهــا، اعــتــرفــت الــحــكــومــة ب
لتقديم  الهند  أنحاء  جميع  في  مختبًرا 
من  واسعة  لمجموعة  االختبار  خدمات 

المنتجات والمصدرين.

أحمد العمادي

عـــن مسابقة  الـــمـــحـــرق،  ديــــار  أعــلــنــت 
لمدخل  معماري  لنصب  تصميم  أفضل 
يوم  من  اعتباًرا  بــدأت  والتي  المدينة، 
2022 حتى  13 سبتمبر  الثاثاء  أمس 
يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022 
المبدعين  جميع  أمــام  المجال  لتتيح 
لنصب  جــديــد  تــصــور  تصميم  لتقديم 
تقاطع  في  إنــشــاؤه  مزمع  من  معماري 

المدخل الرئيسي.
المحرق من خــال طرح  ديــار  وتتطلع 
هـــذه الــمــســابــقــة لــتــعــزيــز روح اإلبـــداع 
معماري  نصب  تصميم  عبر  واالبــتــكــار 
يــعــكــس الــثــقــافــة الــبــحــريــنــيــة األصــيــلــة 
التقليدية  العمارة  عناصر  بين  ويمزج 
ــمــعــاصــرة لــيــخــلــق مــفــهــوم إبــداعــي  وال
التصميم استدامة  يبرز  أن  فريد، على 
بإنشاء  ورؤيتها  المحرق  ديار  مشروع 
النصب  هــذا  لُيصبح  متكاملة،  مدينة 
أحـــــد أهـــــم وأبـــــــرز مـــعـــالـــم الــمــمــلــكــة.  

وُيشترط في التصميم أن يكون واضح 
ــفـــاع  ــقــيــاســات االرتـ ــامـــاً ل ــاد، شـ ــعــ ــ األب
الــرســومــات  بكافة  ومــرفــًقــا  والــعــرض، 
المعايير  كافة  مراعاة  مع  التخطيطية 
جانب  إلــى  والمالية،  والفنية  المهنية 

تقديم عرض متكامل لخطة التنفيذ. 

الفائزين  مكافأة  المحرق  ديار  وتعتزم 
فـــي الــمــســابــقــة بــجــوائــز نــقــديــة قيمة 
بالمركز  للفائز  دوالر   50,000 تتضمن: 
بالمركز  للفائز  دوالر  و20,000  األول، 
بالمركز  للفائز  دوالر  و10,000  الثاني، 

الثالث.
ديار  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قــال  و 
“نطمح  الــعــمــادي  علي  أحمد  الــمــحــرق، 
ــمــحــرق ألن نــمــنــح فــرصــة  ــار ال ــ فـــي دي
ــشــركــهــم في  اســتــثــنــائــيــة لــلــجــمــيــع، وُن
ومميز  مبتكر  معماري  نصب  تصميم 
ــار الــمــحــرق الــرئــيــســي من  ــ لــمــدخــل دي
خـــال هـــذه الــمــســابــقــة. ونــحــن نتطلع 
المشاركين  إبــداعــات  لمشاهدة  بشغف 
على  مفردة  كانت  ســواء  وتصاميمهم 
حتى  أو  مــشــاة  جــســر  أو  بــوابــة  هيئة 
مدينة  ولــرؤيــة  منفصلين،  كعنصرين 
كيفية  ومعرفة  بعيونهم  المحرق  ديــار 

تصورهم لها”.

تمثل فرصة الستعراض اإلبداعات الهندسية

“ديار المحرق” تعلن عن مسابقة تصميم نصب معماري لمدخل المدينة

تيسير عملية االستيراد من الدول التي لديها ثروة حيوانية

االشتراطات المحجرية هي من أجل سالمة الجميع ومطبقة خليجيا 

الحجر بدول المنشأ لمدة 21 يوما مطبق على جميع الدول المصدرة للمواشي

1.65
دوالر مليــار 



أعلنـــت شـــركة ســـبرنغ فيلـــدز، ضمن 
الغذائـــي  األمـــن  تعزيـــز  فـــي  دورهـــا 
األســـعار،  اســـتقرار  علـــى  والحفـــاظ 
عـــن اســـتيراد شـــحنة كبيـــرة قوامهـــا 
يزيـــد عـــن 5 آالف رأس مـــن األغنـــام 
وذلـــك  واألهوازيـــة  الصوماليـــة، 
بهـــدف تعزيز األمـــن الغذائي في ظل 
انخفاض حاد في المخزون الحيواني 

فـــي الفتـــرة الحاليـــة والذي يتســـبب 
في ارتفاع األســـعار في حـــال ارتفاع 
الشـــركات  دور  أن  مؤكـــًدا  الطلـــب، 
وتجـــار المواشـــي هـــو تغذية الســـوق 
بشـــكل مســـتمر والحـــرص علـــى عدم 
وجود شـــح في المخـــزون الحيواني 
مـــن أجـــل أن تكـــون األســـعار متاحة 

للجميع.

وأشـــارت الشركة أن األســـواق تشهد 
ارتفاًعـــا كبيـــًرا فـــي الســـلع الغذائيـــة 
واآلثـــار  العالمـــي  التضخـــم  بســـبب 
التعـــاون  مـــن  بـــد  وال  االقتصاديـــة، 
اإليجابي بين الشـــركات المتخصصة 
فـــي األمـــن الغذائـــي إليجـــاد مخزون 
كبير مراعـــاة للمواطنيـــن والمقيمين، 
الثـــروة  وكالـــة  بـــدور  منوهيـــن 

الحيوانيـــة بتذليـــل كافـــة الصعوبات 
أمام العاملين في قطاع المواشي من 
مربيـــن وتجـــار، وتســـهيل اإلجراءات 
في مقابل ضمان ســـامة الشـــحنات، 
وحماية المســـتهلكين بحصولهم على 

لحوم صالحة.
الهملـــة  مســـلخ  أن  الشـــركة  وأكـــدت 
حريـــص  للشـــركة  التابـــع  المركـــزي 

علـــى اتبـــاع االشـــتراطات البيطريـــة 
والصحيـــة مـــن خـــال وجـــود طبيب 
جميـــع  لفحـــص  متخصـــص  بيطـــري 
اللحوم التي تباع على المســـتهلكين، 
ووجود إشـــراف بيطـــري متكامل من 
وكالة الثـــروة الحيوانية كي ال يكون 
هنـــاك عشـــوائية أو عـــدم التـــزام في 
تقديـــم خدمـــات الذبح للمســـتهلكين، 

وتوصيلها في سيارات مبردة تراعي 
كل الشـــروط الواجـــب توافرهـــا عنـــد 

نقل اللحوم الطازجة.
يشار إلى أن مسلخ الهملة هو المسلخ 
األهلـــي الوحيد المرخص من الجهات 
المعنيـــة باإلضافة إلى مســـلخ ســـترة 
للمواشـــي  البحريـــن  لشـــركة  التابـــع 

بمنطقة سترة.

عقـــدت الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغاز 
بالتعـــاون مـــع شـــركة تطويـــر للبتـــرول 
اجتماًعـــا عاًمـــا، حيـــث اســـتعرضت من 
خالـــه مخرجـــات دراســـة تقييـــم األثـــر 
البيئـــي واالجتماعـــي لمشـــروع توســـيع 
وشـــملت  البحريـــن،  حقـــل  وتطويـــر 
الدراسة التي أعّدها مكتب انفيرونمنت 
ذ.م.م  البيئيـــة  لاستشـــارات  أريبيـــا 
بالتعاون مع شركة رامبول لاستشارات 
الهندســـية على عـــّدة جوانـــب تقييمية 
الميـــاه  وجـــودة  الهـــواء  جـــودة  منهـــا: 
والضوضاء والتأثيـــرات المحتملة على 

األثريـــة  والمواقـــع  المروريـــة  الحركـــة 
باإلضافـــة إلـــى البيئـــة البريـــة والبحرية 
وحقـــوق اإلنســـان. يأتي هـــذا االجتماع 
بضمـــان  الشـــركة  التـــزام  مـــع  تماشـــًيا 
والشـــمول  الشـــفافية  معاييـــر  تطبيـــق 
والكفـــاءة في العمليات، وشـــهد انعقاده 
حضور كل من ممثلي الشركة وعدد من 
الجهـــات المعنية بالدراســـة كالـــوزارات 
والمنظمـــات  الحكوميـــة  والهيئـــات 
األهلية، باإلضافة إلى شريحة من أفراد 
المجتمـــع وذلـــك حرًصا علـــى اطاعهم 

الشامل بالمشروع.

“سبرنغ فيلدز” توفر 5000 رأس من األغنام لتثبيت أسعار المواشي بالبحرين

 استعراض مخرجات دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي لـ “توسيع وتطوير حقل البحرين”

ضمن دورها في تعزيز األمن الغذائي

“القابضة للنفط والغاز” و ”تطوير للبترول” تعقدان اجتماًعا عاًما
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تردد مؤخًرا وبشكل واسع اسم جي بي 
البحرين،  مملكة  أرجــاء  في   )GPS( أس 
إذ لمعت التقنية وأحدثت ثورة في عالم 
األسنان  ومستلزمات  تركيبات  صناعة 

بدقة ومهارة وتميز.
ــيــس الــتــنــفــيــذي والــشــريــك  ــرئ وصــــرح ال
 GPS International لشركة  المؤسس 
أن  الحلواني  رشيد   Dental Company
الشركة  أن  إلــى  تشير  المبيعات  زيـــادة 
كحصة   %  20 مــن  أكــثــر  على  تستحوذ 
ســوقــيــة فـــي مــجــال تــركــيــبــات األســنــان 
بــالــبــحــريــن، مــؤكــًدا أن طــمــوح الــشــركــاء 
عــامــيــن  خـــــال   % 80 إلـــــى  الــــوصــــول 
للتسويق  كـــادرا  ومــن أجــل ذلــك نؤسس 
ــــى هــذه  ــمــبــيــعــات لــنــصــل بــالــمــنــتــج إل وال

النسبة.
”الباد  لـ  لقاء  خال  التصريح  ذلك  جاء 
ــوانــي، إذ  ــحــل االقـــتـــصـــادي” مـــع رشــيــد ال
عالم شركة  في  الجديد  عن  فيه  تحدث 
الــتــي وصلت  الــتــطــورات  GPS وأحـــدث 

إليها.
وجاء الحوار كالتالي:

ما سر نجاح شركة GPS وهل وصلتم  «
للعالمية؟

كانت  أحامنا  ولكن  بسيطة  إمكاناتنا   -
ذلك  أجــل  ومــن  ومازلنا،  السحاب  تعانق 
حــالــفــنــا الـــنـــجـــاح، نــحــن مــنــظــمــة هــدفــهــا 
الـــشـــراكـــة مـــع طــبــيــب األســـنـــان لــخــدمــة 

العميل 
و لــديــنــا   أطــبــاء   مــعــتــمــدون   فــي   كــل   دول  
 الــعــالــم،   و  استطعنا   أن   نحقق   زيـــادة   في  
 عــدد   األطــبــاء   المعتمدين   شــهــريــا،   ومــن  
 ضمن   أهدافنا   أن   نكون   المصدر  واالســم  
 األول   مــن   داخـــل   مملكة   البحرين   على  

 مستوى   العالم . 
22 مركز طب أسنان داخل  ونتعامل مع 

البحرين. 
GPS هي   أول   ماركة   مسجلة   في   مجال  

 صناعة   تركيبات   األســنــان   فــي   الخليج  
 العربي،   وقريبا   ستكون   مسجلة   أيضا   في  

 االتحاد   األوروبي   وكندا  . 
لماذا جاء اختياركم للبحرين لتكون  «

نقطة االنطالق؟

نشكر في البداية المولى عز وجل على ما 
بعد  إليه شركتنا اآلن ويأتي من  وصلت 
مملكة  في  الرشيدة  للقيادة  الشكر  ذلــك 
للمستثمرين  لدعمها ومساندتها  البحرين 
األفكار  واحتضان  األمــان  سبل  وتوفير 
احتضان  في  نجحت  البحرين  الجديدة. 
لتحقيق  أرض  بالفعل  وهي  المستثمرين 

األحام. 
جميع  مــن  للمستثمرين  رســالــة  وأوجــــه 
كبيئة  بالبحرين  “فــكــروا  الــعــالــم  أنــحــاء 
لكونها  بـــاإلضـــافـــة  لــاســتــثــمــار  صــالــحــة 
تحفز  التي  واألســبــاب  المقومات  تمتلك 
والتي  السياسية  فالحكمة  لاستثمار، 
لنمو  واألســـــــاس  األول  ــــدافــــع  ال تــعــتــبــر 
يبدأ  من  خصوصا  جيد  بشكل  االقتصاد 
شركتنا  مثل  بالتصدير  واستثماره  عمله 
يهمه النظر إلى العاقات السياسية للبلد 
األخرى.  البلدان  مع  لاستثمار  الحاضنة 
البحرين  أن  ــي  وهـ مــهــمــة  ــرى  أخــ نــقــطــة 

نفس  قوية وفي  وأنظمة  قوانين  تمتلك 
لديها  البحرين  فمملكة  ميسرة،  الــوقــت 
فعندما  تعقيد،  دون  بالقوانين  االنضباط 
بدول  لديك تطلعات  أعمال  تصبح رجل 
ــد مـــن مــاحــظــة قــوانــيــن  ــ مــخــتــلــفــة، والب
االســتــثــمــار ألنــهــا فــي كثير مــن الــبــلــدان 
تكون معقدة إلصدار تراخيص، تخليص 

معامات وتصبح عائًقا أمام المستثمر.
ــمــوقــع  ــي ال ــأتـ ــب الـــقـــوانـــيـــن يـ ــانـ ــى جـ ــ إلـ
ــبــحــريــن والـــــــذي يــســهــل  ــل ــرافـــي ل ــغـ الـــجـ
الــتــصــديــر  فـــي  يــرغــب  الــــذي  للمستثمر 
الوصول إلى بلدان كثيرة بسهولة كما أن 

انتعاش السياحة يسهل وصول إعانات 
مختلفة  وبـــلـــدان  ألمــاكــن  المستثمرين 
ولــخــدمــة شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الـــنـــاس. 
البحريني  الشعب  ــًرا  آخـ ولــيــس  وأخــيــرا 
محب والحياة بالبحرين آمنة والمستثمر 

يشعر أنه يعمل وسط أهله. 
لماذا كانت األولوية في GPS التصدير  «

وليس السوق المحلية؟

بدأنا التصدير بحكم عاقتنا القديمة، كنا 
نعمل ببرامج تصميم االبتسامة وتدريب 
ــان وكـــانـــت لــنــا عــاقــات  ــ ــن أطـــبـــاء األســ
في  استثمرناها  الخليج  دول  في  سابقة 
تصدير منتجاتنا، بدأنا بجودة عالية جدا 
لمنتجاتنا التي نصنعها في البحرين ولكن 
جيدا  تجاوبا  وجدنا  اقتصادية.  أسعارنا 
منذ العام 2016 للتصدير ووجدنا طلبات 
قررنا  لذلك  المجاورة،  البلدان  من  كبيرة 
داخل  منتجاتنا  توزيع  فقط  عامين  منذ 
السوق المحلية، ونجحنا في أشهر قليلة 
أن نستحوذ على حصة مناسبة من سوق 
ونــطــمــح في  ــان  األســن تــركــيــبــات  تصنيع 

المزيد.
ما نموذج العمل للشركة وحجم  «

استثمارها؟ 

نموذج العمل لـ ”GPS” هو معمل لصناعة 
نضع  خاله  من  بدأنا  األســنــان،  تركيبات 
على  الــعــمــيــل  ليطمئن  جــديــدة  قــوانــيــن 
طبيب  سيستخدمها  الــتــي  الــمــنــتــجــات 
ــفــــات الــتــفــصــيــلــيــة  ــمــــواصــ ــ األســــنــــان وال
للتركيبات وهدفنا هو ثقة العميل، كوننا 
منظمة هدفها الشراكة مع طبيب األسنان 

لخدمة العميل. 
نعتمد في انتشارنا على أطباء معتمدين 
من جهتنا، وطبيب األسنان يمر بمراحل 
بالنسبة  مــعــتــمــدا  يــصــبــح  حــتــى  مــعــيــنــة 

الذين  األطــبــاء  قائمة  ضمن  ويــكــون  لنا 
بلدان  GPS في  لشركة  نعتبرهم سفراء 
منتجاتنا  اســتــخــدام  ويــمــكــنــهــم  الــعــالــم 
صناعة  تتصدر  تجارية  عــامــة  لنصبح 

تركيبات األسنان بالعالم.
بدأنا باستثمار متواضع جدا وبرأس مال 
لم يتجاوز 10 آالف دينار ولكنه في نهاية 
ذلــك  ضــعــف   35 بنسبة  تــضــاعــف   2021

نتيجة سرعة انتشارنا وزيادة مبيعاتنا.
يكون  وأن  الــجــغــرافــي،  االنــتــشــار  هدفنا 
أكاديمية  شهادات  يمتلكون  أطباء  لدينا 
عالية ونبدأ عملية التواصل معهم لنعمل 
ويكون  ناجحة  وشــراكــة  بــاتــفــاق  ــا  ســويًّ
فــريــق األطـــبـــاء الــمــعــتــمــد لــديــنــا داخـــل 
مختلف  فــي  للعماء  ترشيحاتنا  قائمة 
معنا  يتواصل  االبتسامة  طالب  البلدان. 
بلدته  فــي  أفــضــل طبيب  إلـــى  لــنــرشــده 
ونوفر  يرغبها  التي  المواصفات  حسب 
عليه عناء السفر. التركيز في األول على 
مدنها  بكل  السعودية  العربية  المملكة 

ودولة الكويت وقطر وسلطنة عمان.
ننتشر من خال حمات تسويقية  نحن 
نوعية  اخــتــيــار  بكيفية  الــنــاس  لتوعية 
خال  من  الثقة  وبث  أسنانهم  تركيبات 
تجربة منتجاتنا التي تتميز بجودة عالية 

وسعر اقتصادي. 
GPS كانت شريًكا داعًما لجريدة “البالد”  «

في مشروعها األخير “قائمة أقوى 
50 شركة بحرينية”.. ما سبب اختياركم 

لدعم مشروع “البالد” هذا؟

االحتكاك بالناجحين والمتميزين يجعلك 
مثلهم وقريًبا منهم، حلمي بأنه في يوم 
العالم  ويفتخر  جميعا  نفتخر  األيــام  من 
بوجود عامة تجارية عالمية في صناعة 
ما  مثل  البحرين  في  األســنــان  تركيبات 

هي عامة في صناعة اللؤلؤ.

“ GPS” أول مـاركــة فــي مجــال 
تـركيبـات األسنــان بـالبـحريــن

تستحوذ على 20 % كحصة سوقية وتعتزم الوصول لـ 80 %

الحلواني متحدثا لـ” البالد”

هبة محسن

البحريـــن أرض األحـــالم وبيئـــة صالحـــة لالســـتثمار 
 الحلواني: إمكاناتنا بسيطة ولكن أحالمنا تعانق السحاب

عامين  خـــالل  “الــعــالــمــيــة”  إلـــى  تسعى   ”GPS“

 رشيد الحلواني

الحرص على عدم 
وجود شح بالمخزون 

الحيواني يجعل 
األسعار متاحة للجميع

األسواق تشهد 
ارتفاًعا كبيًرا في 

السلع الغذائية بسبب 
التضخم العالمي
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 تــم تســليط الضــوء علــى الخطــط الموضوعــة لدفــع عجلة النمــو االقتصــادي في مملكــة البحرين، 
وذلك في تقرير جديد صادر عن شركة األبحاث واالستشارات العالمية مجموعة أكسفورد لألعمال 
)OBG(، والتــي تشــمل جــذب االســتثمارات فــي القطاعــات ذات اإلمكانات العالية وتنفيذ مشــاريع 

البنية التحتية.

يشـــير تقريـــر “البحرين 2022” عـــن توجه وطني 
يهـــدف إلشـــراك القطـــاع الخـــاص فـــي تدشـــين 
مشـــاريع بقيمـــة 30 مليـــار دوالر أميركـــي، ومـــن 
ضمنها مشـــاريع البنية التحتية التي من المتوقع 
أن تســـهم في دعـــم نمو في عدد مـــن القطاعات. 
وعلوة على ذلك، يتضمن التقرير دليًل إرشـــادًيا 
مفصـــل عن فرص االســـتثمار المتاحة لكل قطاع 

على حدة.
ويركـــز التقريـــر علـــى المشـــاريع المدشـــنة بهدف 
تسهيل حركة انتقال كل من البضائع واألشخاص 
داخـــل حـــدود المملكـــة وعبرهـــا، والتـــي تســـهم 
بشـــكل كبير في تعزيز مكانة الدولة على مستوى 
قطاع الخدمات اللوجســـتية إقليمًيا، إضافة إلى 
الخطـــط والمســـاعي التـــي مـــن المقـــرر العمل بها 
لتعزيـــز نهـــوض القطـــاع الســـياحي فـــي المملكة، 
الســـيما فـــي الوقت الراهن بعد عودة النشـــاطات 
الســـياحية وزيـــادة أعـــداد الـــزوار والســـياح، في 

أعقاب تخفيف القيود المرتبة عن الجائحة.
من جانب آخر، كشـــف التقرير عـــن آخر تطورات 
القطاع المالي بصفته أحد القطاعات النابضة في 
البحرين، والذي بـــات ينافس قطاع النفط والغاز 
باعتبـــاره أكبر مســـاهم في االقتصـــادي الوطني. 
كمـــا وتـــم تســـليط الضـــوء علـــى مكانـــة المملكـــة 

الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.
ويتنـــاول التقرير بشـــكل مســـهب اســـتراتيجيات 
تنميـــة القطـــاع الصناعـــي وتأثيراتـــه المحتملـــة، 

باإلضافـــة إلى أبرز الطرق التـــي يمكن من خللها 
استغلل مواردها الطبيعية بشكل يضيف القيمة 
القتصادهـــا النامي، إضافة إلى التطرق إلمكانات 

ثورتها الصناعية الرابعة.
ومع تعافي أســـعار النفط والغاز بشكل كامل بعد 
بلوغهـــا ألدنـــى مســـتوياتها إثر الجائحـــة، يتناول 
التقريـــر آخـــر تطـــورات قطـــاع النفـــط والغاز في 
المملكة، بما في ذلك اإلشـــارة إلى خطط المملكة 
الســـتثمار أكبـــر حقل نفطي صخري تم اكتشـــافه 
فـــي أراضـــي المملكـــة العـــام 2018. وفـــي جانب 
آخر، تم الكشف عن توجه البحرين لجذب المزيد 
من االســـتثمارات في مصادر الطاقـــة المتجددة، 
وهو ما يعـــد أمًرا محورًيا لبلـــوغ أهداف المملكة 
المتمثلـــة فـــي تحقيق صافـــي انبعاثـــات كربونية 

صفرية بحلول العام 2060.
ويســـتعرض تقريـــر “البحريـــن 2022” آراء نائـــب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر البنيـــة التحتية 
ورئيس مجلس إدارة شـــركة ممتلـــكات البحرين 
القابضـــة الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
وتوجهاتـــه واســـتراتيجياته فيمـــا يتعلـــق بخطة 
التنميـــة  واســـتراتيجيات  االقتصـــادي  التعافـــي 
بمكانـــة  للنهـــوض  والراميـــة  المـــدى،  البعيـــدة 
المملكـــة وازدهارهـــا. علوة علـــى تضمينه لدليل 
تفصيلي يســـتهدف المستثمرين، ويتناول خطط 
واستراتيجيات التنمية في كل قطاع على حدة.
وتضمـــن التقريـــر عـــدًدا مـــن المقابلت مـــع قادة 

ورواد فـــي مجالـــي السياســـة واالقتصـــاد، منهم: 
وزيـــر المواصـــلت واالتصـــاالت محمـــد الكعبـــي، 
والرئيـــس التنفيذي لبنك البحريـــن الوطني جان 
كريســـتوف دورانـــد، والرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
ألمنيـــوم البحريـــن “ألبا” علـــي البقالـــي، والرئيس 
التنفيـــذي للمجموعة في الشـــركة القابضة للنفط 
والغـــاز مارك تومـــاس، والرئيس التنفيـــذي لهيئة 

البحرين للسياحة والمعارض ناصر قائدي.
وتعليًقـــا حول مـــا ورد في التقريـــر، صرح رئيس 
تحرير مجموعة أكسفورد لألعمال )OBG( أوليفر 
كورنوك أن ارتفاع األسعار العالمية للنفط والغاز، 
وتدشـــين مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة سيســـاعدان 
بعـــد  االقتصـــادي  التعافـــي  فـــي رحلـــة  المملكـــة 

تداعيات أزمة الكورونا.
وصـــرح قائًل “خـــلل العام الماضي، بلغت نســـبة 

النمـــو االقتصـــادي فـــي البحريـــن 2.2 %، وذلـــك 
نتيجـــة دعم وازدهار قطاعي الطاقة والســـياحة. 
كمـــا وارتفعـــت عائـــدات االســـتثمارات الخارجية 
ألكثـــر مـــن النصـــف فـــي األربـــاع الثـــلث األولـــى 
021. ونحن نتوقع أن يســـهم جذب االستثمارات 
ودعم مشـــاريع تطوير البنية التحتية المهمة في 
وضـــع المملكة على المســـار الصحيـــح نحو النمو 

المستدام”.
مـــن جهتها، أشـــادت العضـــو المنتـــدب لمجموعة 
أكسفورد لألعمال في منطقة الشرق األوسط جانا 
ترييـــك بتقـــدم كل من قطـــاع الصناعـــة والقطاع 
المالـــي، ودورهـــم المحوري في تأســـيس المملكة 
لخـــوض المرحلـــة القادمـــة مـــن النمـــو، وصرحت 
قائلة “يعد اقتصاد المملكة أحد أكثر االقتصادات 
تنوًعـــا على مســـتوى المنطقة. وهو يدعـــم حالًيا 

توجهـــات تهـــدف لتنفيـــذ برنامج طمـــوح لجذب 
اســـتثمارات رائـــدة فـــي البنيـــة التحتيـــة بقيمـــة 
30 مليـــار دوالر أميركـــي، إلـــى جانـــب العديد من 
المساعي لتحقيق تطلعات التوازن المالي بحلول 
العـــام 2024. ومـــن المؤمـــل أن يســـهم االرتفـــاع 
الذي تشهده أسعار النفط العالمية في دفع عجلة 
التنميـــة االقتصاديـــة وتحقيـــق خطـــط التعافـــي 
المنشـــودة، بما يدعم بدوره تنفيذ أهداف الرؤية 

االقتصادية الوطنية 2030”.
ُيذكـــر أنـــه قم تم إصـــدار “تقريـــر البحرين 2022” 
بالشـــراكة مـــع كل مـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي 
وبورصـــة البحرين وشـــركة )KPMG( – البحرين. 
ويأتـــي هـــذا التقريـــر تتويًجـــا لســـتة أشـــهر مـــن 
البحـــث الميدانـــي مـــن قبـــل فريق مـــن المحللين 
من مجموعة أكســـفورد لألعمـــال. ويقّيم التقرير 
االتجاهـــات والتطـــورات الحاصلـــة عبـــر مختلف 
جوانـــب االقتصـــاد، بما في ذلـــك االقتصاد الكلي 

والبنية التحتية والقطاع المصرفي وغيرها.
وســـيكون “تقريـــر البحريـــن 2022” متوافـــر عبـــر 
نسخة إلكترونية ومطبوعة، ويأتي ضمن سلسلة 
مـــن التقاريـــر المتخصصة التي تعدهـــا مجموعة 
أكســـفورد لألعمال مستعينة بالعديد من األدوات 
البحثيـــة وثيقـــة الصلة بهذا الشـــأن، بمـــا في ذلك 
تقاريـــر الجاهزية المســـتقبلية وتقاريـــر الحوكمة 
الشـــركات،  وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
والمقـــاالت الصحافيـــة والمقابلت التـــي تناقش 

النمو والتعافي االقتصادي.
محتـــوى  أحـــدث  بمتابعـــة  للمهتميـــن  ويمكـــن 
الرابـــط  زيـــارة  لألعمـــال  أكســـفورد  لمجموعـــة 
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البنية التحتية واالستثمار يدفعان عجلة النمو االقتصادي بالبحرين
ـــ 30 مــلــيــار دوالر ب ــي تــدشــيــن مــشــاريــع  “الـــخـــاص” ف ــراك  ــ ــي يــهــدف إلش ــوجــه وطــن ت

أكـــد نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزير 
البنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة ثقـــة الحكومـــة وقدرتهـــا علـــى 
خفـــض العجز المالي والديـــن العام بفضل 
ما تم إرســـاؤه من مبادرات وإطلق خطة 
بإســـتراتيجياتها  االقتصـــادي  التعافـــي 
الخمـــس، مؤكـــدا مضـــي الحكومـــة قدمـــًا 
الفـــرص والخدمـــات  فـــي توفيـــر أفضـــل 
للمواطنين والمقيمين، وتحقيق زيادة في 
اإليـــرادات غير النفطية بنســـبة 5 % على 

أساس سنوي. 
وأوضح الشـــيخ خالد في افتتاحية تقرير 
“البحريـــن 2022” الجديـــد الصـــادر مؤخرًا 
عن شركة األبحاث واالستشارات العالمية 
مجموعـــة أكســـفورد لألعمـــال )OBG(، أن 
الحكومة شـــهدت في يونيو الماضي أكبر 
تعديـــلت وزاريـــة فـــي تاريـــخ البحريـــن، 
مـــع تغييـــر 17 وزيرا من أصـــل 22 حقيبة 
وزاريـــة، مما يجعـــل المملكـــة تملك أصغر 
مجلس وزراء من الناحية العمرية وأكثره 
تنوعـــا علـــى اإلطـــلق، الفتـــا إلـــى أن ذلك 
سيساهم بشـــكل كبير في الخروج بأفكار 
تنموية إبداعية وتحفيز االبتكار والتقدم. 
وأكـــد الشـــيخ خالـــد فـــي كلمتـــه الرئيســـة 
تواصـــل  البحريـــن  مملكـــة  أن  بالتقريـــر 
التزامهـــا تجـــاه تنفيـــذ األهـــداف اإلنمائية 
 ،SDGs لأللفيـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة
تـــم إنشـــاء مؤخـــرا  والدليـــل علـــى ذلـــك 
جانـــب  إلـــى  المســـتدامة،  للتنميـــة  وزارة 
تعهـــد المملكـــة الثابت باســـتهداف الحياد 
الكربونـــي الصفـــري بحلـــول العـــام 2060، 
والـــذي ســـيقود مســـار النمـــو المســـتقبلي 

للصناعات اإلستراتيجية. 
وشـــدد علـــى أن البحريـــن تســـير بخطـــى 
جائحـــة  بعـــد  مـــا  التعافـــي  نحـــو  ثابتـــة 
تفـــوق  )كوفيـــد19-( وبوتيـــرة متســـارعة 
التوقعـــات، منوها إلى أن المملكة حصدت 

تصنيفات إيجابية في المؤشرات الدولية 
خصوصا في استطلعات الرأي السياحية 
مـــا بعـــد الجائحة. وتوقـــع صنـــدوق النقد 
االجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  نمـــو  الدولـــي 
بنســـبة 2.2 % في 2021، وتسجيل نسبة 
نمـــو 3 % فـــي العام الجـــاري 2022 وذلك 
بفضل مســـعى الحكومة الشامل لمواجهة 
مختلـــف التحديات وتمهيد الطريق لمزيد 

من الفرص التنموية الواعدة.
وذكـــر الشـــيخ خالـــد أن المملكـــة ســـجلت 
فائضـــا فـــي الموازنة بلـــغ 88 مليون دوالر 
العـــام  مـــن  األول  النصـــف  فـــي  أمريكـــي 
بنفـــس  مقارنـــة   %  52 بزيـــادة  الجـــاري، 
الماضـــي وذلـــك ألول  العـــام  الفتـــرة مـــن 
مـــرة منـــذ العـــام 2008، مدعومـــًا بزيـــادة 
إلـــى جانـــب أجنـــدة  النفطيـــة  االيـــرادات 

التطوير واإلصلحات على نطاق واسع.
وسلط الشـــيخ خالد كذلك الضوء على ما 
حققته شـــركة ممتلكات البحرين القابضة 
مـــن نتائج ماليـــة إيجابية مؤخـــرا، عندما 
أعلـــن الصنـــدوق الســـيادي البحرينـــي عن 
أعلى صافي أرباح منذ تأسيســـه في العام 
2006، مسجل أرباحا سنوية 45.6 مليون 

دينار بحريني )121 مليون دوالر أمريكي( 
بنهايـــة العـــام 2021 مقابل خســـائر قدرها 
550.7 مليـــون دينـــار بحرينـــي )1.5 مليار 

دوالر أمريكـــي( فـــي العـــام 2020، وذلـــك 
في وقـــت ألقت الجائحة بظللهـــا الثقيلة 
جدا على البيئة االستثمارية على مستوى 

المنطقة والعالم. 
شـــأن  مـــن  أنـــه  خالـــد  الشـــيخ  وأوضـــح 
ومبـــادرات  االقتصاديـــة  اإلصلحـــات 
االســـتراتيجية  والمشـــروعات  التطويـــر 
ضمن خطـــة التعافي االقتصادي أن تمكن 
المملكة من استقطاب استثمارات أجنبية 
مباشـــرة قيمتهـــا 2.5 مليـــار دوالر بحلول 

العام المقبل 2023،

تغيير 17 وزيرا من أصل 22 حقيبة وزارية سيحفز االبتكار بالمبادرات الحكومية
في افتتاحية تقرير “البحرين 2022” لمجموعة أكسفورد لألعمال.. خالد بن عبداهلل:

المملكـــة تســـير بخطـــى أســـرع مـــن التوقعـــات نحـــو التعافـــي مـــا بعـــد جائحـــة )كوفيـــد 19( 

وفًقا ألحدث التقارير التحليلية لمجموعة أكسفورد لألعمال

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة 

واثقون من قدرتنا 
على خفض العجز 

المالي والدين العام 

ماضون قدما لتحقيق 
5 % زيادة سنوية 

باإليرادات غير النفطية

إنشاء وزارة التنمية 
المستدامة لتأكيد التزام 

المملكة باألهداف 
اإلنمائية لأللفية

“ممتلكات” سجلت 
أعلى أرباح في 

تاريخها في أكثر 
األوقات صعوبة 
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“االتصاالت” تجري مسحًا على الخدمات المقدمة

تعتزم هيئة االتصاالت إجراء عملية مســـح واســـتبيانات 
ومراجعـــة للخدمات التي تقدمها شـــركات االتصاالت في 

السوق المحلية للعام 2022.
وســـيغطي مســـح الســـوق كحد أدنـــى خدمـــات الخطوط 
الثابتـــة وخدمات الهاتـــف المحمول وخدمـــات اإلنترنت.
وســـيكون االســـتبيان  أكثـــر تفصيالً، حيث ســـيتم مســـح 

الســـوق بجميـــع المتطلبات المحددة فـــي  وثائق مناقصة 
المشـــروع.وطلبت الهيئـــة من الشـــركات  تقديم عروضها 
شـــركة  وتعييـــن  استشـــارية  خدمـــات  علـــى  للحصـــول 
استشـــارية مـــن ذوي الخبـــرة والمؤهلين بشـــكل مناســـب 
إلجراء المسح واالستبيانات ومراجعة االستبيان األخير.

يشـــار إلـــى أن  اشـــتراكات الهاتـــف النقال تخطـــت حاجز 
المليوني مشترك في النصف األول من العام الجاري للمرة 
األولى منذ نحو 4 أعوام، حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف 

النقـــال بنهاية الربع الثاني  من العـــام الجاري 2,038,167 
اشـــتراك )1.99 مليونـــًا في الربـــع األول(  ، في حين بلغت 

نسبة النفاذ نحو %130 ) %127 في الربع األول(.

13 سبتمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.177

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 0.37

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.139

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

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 0.499

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 0.647

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

جاٍر البحث عن فرص عمل لـ 30 بحرينيا

توظيـف 20 مفصـوال مـن “ريـن” 
فـي بنـك “ila” وشركـات تقنيـة

كشــف الرئيــس التنفيــذي لشــركة انفينيــت ويــر لبرمجيــات الــذكاء االصطناعي، أميــن التاجر عــن إطالق مبــادرة لتوظيف موظفــي منصة “رين” 
للعمالت المشــفرة الذين تم االســتغناء عن خدماتهم على دفعتين في يونيو الماضي وســبتمبر الجاري والبالغ إجمالي عددهم قرابة 71 موظف 

بحريني  )41 في يونيو و 30 في سبتمبر(.

وبيـــن التاجـــر لــــ “البـــالد االقتصـــادي” أنه أنشـــأ 
فريقا لمتابعة ملف المفصولين في “رين” برفقة 
خبيـــرة المـــوارد البشـــرية ندى المحســـن لجمع 
بيانـــات المفصوليـــن والتواصـــل مـــع الشـــركات 
مـــن أجل إيجـــاد فرص عمل جديـــدة لهم، الفتا 
الـــى ان التواصـــل مـــع الشـــركات والمفصوليـــن 
قائم على اســـاس اســـبوعي من أجـــل تحديث 

البيانات.
وأضـــاف التاجـــر  بالقـــول “تنوعـــت الشـــركات 
التي تعاونت معنا والبالغ عددها 105 شـــركات 
لتشـــمل بنوك كبرى ومؤسسات مالية وشركات 

عقارية وتدقيق محاسبي وغيرها”.
واوضـــح التاجـــر ان فريـــق المتابعـــة تمكن من 
تـــم فصلهـــم فـــي  41 بحرينـــي  التواصـــل مـــع 
الدفعـــة االولـــى فـــي يونيو،حيـــث تـــم توظيف 
منهـــم ما يقارب 20 بحرينيـــا، غالبيتهم حصلوا 
 Tap الرقمي وشـــركة ila علـــى وظائف في بنك
Payments. كما شـــارك في توظيفهم أيضًا كل 
مـــن بنـــك البحرين والكويـــت، منصـــة باينانس 
Deloitte، Pro�  للعمـــالت المشـــفرة، وشـــركات

.Informa Markets و ،tiviti، Spare

ولفـــت التاجر الى ان هنـــاك العديد من الجهات 
التـــي حاولـــت توظيـــف المفصولين علـــى غرار 
شـــركة “ون بيرســـنت” وشـــركة الهـــالل للتأمين 
أوبتيـــكا  وشـــركة  )تمكيـــن(  العمـــل  وصنـــدوق 
البحريـــن  ومعهـــد  الدولـــي  الخليـــج  وبنـــك 
للدراســـات المصرفيـــة والمالية وشـــركة انفيتا 
وشـــركة بليبوك. أما بالنسبة للدفعة الثانية من 
المفصوليـــن في “رين” والبالغ عددهم قرابة 30 
بحرينيا، فقد بين التاجر انه تم التواصل معهم 
وجمع ســـيرهم الذاتية، وتتوزع وظائفهم التي 
كانـــوا يشـــغلونها فـــي قطاعات خدمـــة العمالء 
والعمليـــات اإلداريـــة ونطـــاق الجـــودة وقســـم 
مراقبة االمتثـــال والجرائم الماليـــة، منوها الى 
ان عـــدد األشـــخاص العاملين في قســـم خدمة 

العمالء في الدفعتين بلغ 35 بحرينيا.
واختتم التاجر تصريحـــه بالقول “يكمن هدفنا 
اليوم من هذه المبادرة التطوعية هي مساعدة 
البحريني على الحصول علي وظيفة تتناســـب 
مـــع مهاراته الوظيفية التي اكتســـبها من خالل 
ســـنوات الخبرة، خاصـــة وأن اغلب المفصولين 
يعيلون أسرهم كما تقع على كواهلهم التزامات 

التـــي  التحديـــات  أكبـــر  ماليـــة وقـــروض. وان 
واجهتنـــا خـــالل تنفيذ هـــذ المبـــادرة تتركز في 
قبول الشـــركات للمبـــادرة ومحاولة المســـاهمة 
كل  نشـــكر  بدورنـــا  ونحـــن  التوظيـــف.  فـــي  
الشـــركات التي تعاونت معنا وبادرت بتوظيف 

المفصولين ومحاولة توفير فرص عمل لهم”.
يذكـــر ان منصـــة ريـــن للعمـــالت المشـــفرة التي 
تتخـــذ من مملكة البحرين مقرا لها اصدرت في 
1 ســـبتمبر تصريحـــا أوضحـــت فيه أن أســـواق 
العمالت المشـــفرة العالمية تتعرض لضغوطات 
كبيـــرة ناتجـــة عن عدة  تحديـــات، وأعلنت عن 
اضطرارهـــا إلـــى تخفيـــض عـــدد موظفيهـــا في 
مختلف األســـواق، بما في ذلك 30 من موظفي 
الشركة البحرينيين، وذلك استيفاءًا للمتطلبات 
التشـــغيلية في ظل هـــذه الظروف التي تمر بها 

األسواق العالمية.
وكان قـــد ســـبق هـــذه الخطوة تســـريح الدفعة 
االولـــى مطلـــع يونيـــو الماضـــي لذات االســـباب 
فـــي مكاتبها الكائنة في كل من مملكة البحرين 

واالمارات العربية المتحدة وتركيا

تســـعى هيئة تنظيم االتصاالت لتعيين شـــركة 
الســـنوية  اإليـــرادات  لمراجعـــة  استشـــارية 
للخدمـــات المرخـــص لهـــا وغيـــر مرخـــص لهـــا 
الناتجة عن مشـــغل مرخص له من العام 2015 

إلى 2020.
وطرحـــت المناقصـــة فـــي الموقـــع اإللكتروني 
لمجلس المناقصات والمزايدات أمس الثالثاء، 
والغرض منها هو تعيين شركة استشارية ذات 
خبرة ومؤهالت مناســـبة كطرف ثالث إلجراء 
مراجعـــة تقارير اإليـــرادات الماضيـــة الصادرة 
عـــن المشـــغل المرخـــص لـــه. يجـــب أن تغطـــي 
مراجعـــة التدقيـــق كالً من تدفقـــات اإليرادات 
المرخصـــة وغيـــر المرخصـــة للفترة مـــن 2015 

إلى 2020.
ودعا المجلس الراغبين في المشاركة في هذه 
المناقصة، ممن تتوافـــر فيهم الكفاءة الالزمة، 
شـــراء وثائـــق المناقصـــة إلكترونًيـــا من خالل 
نظـــام المناقصـــات اإللكتروني التابـــع لمجلس 
https://e�tender� والمزايـــدات  المناقصـــات 
ing.tenderboard.gov.bh وذلـــك اعتباًرا من 
يـــوم أمـــس الثالثـــاء، وســـيتم إغالق اســـتالم 
مظاريـــف العطـــاءات يـــوم األحـــد الموافـــق 2 
أكتوبـــر المقبـــل، علـــى أن يتم فتـــح المظاريف 

في اليوم التالي.
المرســـوم  المناقصـــة ألحـــكام  هـــذه  وتخضـــع 
بقانـــون رقـــم )36( لســـنة 2002 بشـــأن تنظيـــم 

والمشـــتريات  والمزايـــدات  المناقصـــات 
والمبيعـــات الحكوميـــة، وتعديالتـــه، والئحتـــه 
التنفيذية الصادرة بالمرســـوم رقم )37( لســـنة 

.2002
وتعطى المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوســـطة أفضلية بنسبة 10 % في مرحلة 
التقييم المالي، على أن تقدم هذه المؤسســـات 
ضمـــن عطاءاتهـــا المقدمـــة للمناقصة )شـــهادة 
تصنيـــف المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة( 
الصـــادرة من وزارة الصناعـــة والتجارة، والتي 
الرابـــط:  باســـتخدام  عليهـــا  الحصـــول  يمكـــن 
https://www.moic.gov.bh/en/eSer�

.vices/sme

علي الفردان

محمد الجيوسي

ندى المحسنأمين التاجر

للخدمات المرخص لها وغير المرخصة لألعوام 2015 إلى 2020

“االتصاالت”: تعيين شركة استشارية لمراجعة اإليرادات السنوية
أمل الحامد


