
ظفـــر فريـــق الخالدية بـــكأس الســـوبر البحريني 
لكـــرة القدم بعد فوزه علـــى الرفاع بنتيجة )0/ 2( 
في المباراة التي جمعتهما مســـاء الخميس على 
استاد البحرين الوطني وسط حضور جماهيري 
متوســـط العـــدد مـــن أنصـــار الطرفيـــن. وأحـــزر 
هدفـــّي الخالدية كل من ســـامي فريوز بالدقيقة 
)56( وزاهر ســـليمان بالدقيقـــة )58(. ويعتبر هذا 
اللقـــب هـــو األول للخالديـــة في هذه المســـابقة، 
ليبقـــى المحـــرق علـــى عرشـــها بثالثة ألقـــاب، ثم 

الرفاع، الحد، النجمة بلقبين لكل منها.

لندن ـ أ ف ب

شـــتى  مـــن  مشـــيعون  اصطـــف 
المناحي فـــي طابور طويل انتظارا 
للمرور أمام نعـــش الملكة إليزابيث 
فـــي قاعة وستمنســـتر القديمة في 
لنـــدن؛ لـــوداع الملكة األطـــول بقاء 
على عـــرش بريطانيا قبـــل جنازتها 

المقررة يوم اإلثنين.

وانتظر الناس في الصف لســـاعات 
الصبـــاح  وبحلـــول  الليـــل،  طـــوال 
كان الطابـــور قـــد امتـــد لمـــا يوازي 
طـــول  علـــى  كيلومتـــرات  خمســـة 
الضفـــة الجنوبية لنهـــر التيمز وعبر 
جســـر المبث مع اقترابـــه من قاعة 

وستمنستر.

طابور من “الحزن” لوداع نعش الملكة إليزابيث

تل أبيب ـ وكاالت

مع تراجع اآلمال الغربية بشأن إعادة 
إحيـــاء االتفـــاق النـــووي مـــع إيـــران، 
الســـيما فـــي الفتـــرة الماضيـــة بعد رد 
األوروبـــي،  المقتـــرح  علـــى  طهـــران 
المفاوضـــات  أن  إســـرائيل  اعتبـــرت 
الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال  تنـــازع.  باتـــت 
أمـــس  غانتـــس  بينـــي  اإلســـرائيلي 
الخميـــس إن االتفاق النووي اإليراني 
الموقع بالعام 2015 مع القوى العالمية 
أصبح “في غرفة اإلنعاش” وليس من 
المرجح إحيـــاؤه قريبا إذا حدث ذلك 
من األســـاس. كما أضاف، خالل كلمة 
ألقاهـــا بمؤتمر عن مكافحـــة اإلرهاب 
فـــي جامعـــة رايشـــمان، “ســـنرى كيف 
ستســـير األمور في فتـــرة الحقة ربما 
بعد االنتخابات”، في إشـــارة واضحة 
النصفـــي  التجديـــد  انتخابـــات  إلـــى 
األميركيـــة فـــي نوفمبـــر، بحســـب مـــا 

نقلت رويترز.

إسرائيل: االتفاق 
النووي اإليراني في 

“غرفة اإلنعاش”

المحرق - جمعية الكلمة الطيبة

أكد وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء 
الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة 
سمو الشيخ عيســـى بن علي آل خليفة 
أن جائزة ســـموه للعمل التطوعي تأتي 
ترجمة للتوجيهات الســـديدة من عاهل 
البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، والجهود 
الوطنيـــة المخلصـــة لولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
التطـــوع  قيـــم  تعزيـــز  إلـــى  والهادفـــة 
باعتباره إحدى الركائز األســـاس لتقدم 

ونهضة المجتمعات.
المغفـــور  أواله  مـــا  ســـموه  واســـتذكر 
الســـمو  تعالـــى صاحـــب  بـــإذن هللا  لـــه 
الملكـــي الوالد األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة طيـــب هللا ثراه، مـــن اهتمام 
بالـــغ ودعـــم لمســـيرة العمـــل التطوعـــي 

واإلنســـاني، وذلـــك من خـــالل مبادراته 
التـــي  الدائمـــة،  واإلنســـانية  الخيريـــة 
أتـــت مـــن منطلـــق إيمانـــه بالمســـؤولية 
تجـــاه الشـــعوب فـــي مختلـــف الظروف 

والمناسبات.

جـــاء ذلك لـــدى إلقـــاء ســـموه كلمة في 
الحفل الذي حضره نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر البنيـــة التحتية الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، بمناســـبة 
ختـــام جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 

علـــي آل خليفة للعمل التطوعي، والذي 
تنظمـــه جمعيـــة الكلمة الطيبـــة )لتكريم 
الكـــوادر العربيـــة العاملة فـــي الصفوف 
األمامية(، بالتعـــاون مع االتحاد العربي 
للتطوع. كما حضر االحتفال المستشار 

بديـــوان رئيـــس مجلس الـــوزراء بدولة 
الكويت الشـــقيقة الشـــيخ باســـل حمود 
الصبـــاح، ووزيرة التضامـــن االجتماعي 
بجمهوريـــة مصر العربيـــة نيفين رياض 
القبـــاج، ووزيـــر العمل جميـــل حميدان، 

ووزير شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمن 
االجتماعيـــة  التنميـــة  ووزيـــر  المؤيـــد، 
أســـامة العصفور، وعدد من المسؤولين 
والشـــخصيات البـــارزة، وســـط اهتمـــام 

إعالمي كبير.

خالد بن عبداهلل يحضر تكريم 18 شخصية بارزة بالصفوف األمامية... سمو الشيخ عيسى بن علي:

ســـمو األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان طيـــب اهلل ثـــراه داعـــم لمســـيرة العمـــل التطوعـــي واإلنســـاني
الجائزة ترجمة لتوجيهات الملك المعظم وجهود سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
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توريد خط أنابيب للمرحلة األولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال
فـــي  للبتـــرول  تطويـــر  شـــركة  طرحـــت 
الموقع اإللكترونـــي لمجلس المناقصات 
خـــط  لتوريـــد  مناقصـــة  والمزايـــدات 
أنابيب للمرحلة األولى من مشروع الغاز 

الطبيعي المسال.
ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فإنـــه ســـتتم 
ترقيـــة محطـــة غـــاز “البـــا” كجـــزء مـــن 
مشـــروع “دي بـــو تـــل نك”، وهذا ســـوف 
يـــؤدي إلى تحســـين التكـــرار لتلقي الغاز 
الطبيعـــي المســـال المعـــاد تحويلـــه بين 

المحطات. 
ونطاق هذا المشـــروع هو وضع خطوط 

ســـوف  عـــدة  محطـــات  بيـــن  أنابيـــب 
تســـتخدم مـــن محطـــة البحريـــن للغـــاز 
الطبيعـــي المســـال إلى الحقـــل ألغراض 

البيع وكذلك ألغراض الحقن.
يشـــار إلى أن مشـــروع الغاز المسال يعد 
الرائـــدة  اإلنتاجيـــة  المشـــروعات  أحـــد 

والفريـــدة مـــن نوعهـــا بمملكـــة البحرين 
والمنطقة، حيث تم تشـــييده في عرض 
البحـــر شـــمال شـــرق المملكـــة لتشـــغيله 
لشـــحنات  وتخزيـــن  مناولـــة  كمنصـــة 
الغـــاز المســـال المســـتخدم فـــي العديـــد 
مـــن الصناعـــات وأهمهـــا توليـــد الطاقـــة 
الطاقـــة  محطـــات  لجميـــع  الكهربائيـــة 

بالمملكة. 
أحـــد  المســـال  الغـــاز  رصيـــف  ويعتبـــر 
األرصفـــة الصناعيـــة المتطـــورة حديثـــة 
التشـــييد، حيـــث سيســـهم الرصيف في 
تأميـــن المخـــزون الوطني من شـــحنات 
توليـــد  فـــي  المســـتخدم  المســـال  الغـــاز 

الطاقة بالمملكة.
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وّجـــه ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
باســـتمرار صـــرف الدعـــم المالـــي لعـــالوة الغـــالء 
لمدربي السياقة المدرجين على قوائم استحقاق 
العالوة، وكلف ســـموه وزارة التنمية االجتماعية 
المبالـــغ  صـــرف  بمباشـــرة  المعنيـــة  والجهـــات 

للمســـتحقين واتخاذ اإلجـــراءات الالزمة لتقييم 
الخاصـــة  الضوابـــط  المعاييـــر ووضـــع  ودراســـة 

باستحقاقهم الدعم المالي لعالوة الغالء.
وتنفيًذا لتوجيه ســـمو ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء باســـتمرار صـــرف الدعم المالـــي لعالوة 
الغـــالء لمدربي الســـياقة المدرجين علـــى قوائم 

التنميـــة  وزارة  باشـــرت  العـــالوة،  اســـتحقاق 
االجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ 

االجراءات الالزمة لصرف المبالغ للمستحقين.
وأكـــد وزير التنمية االجتماعية أســـامة العصفور 
أنه بناء على تكليف صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الوزراء باشـــرت الـــوزارة 

وبالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة بشـــكل فوري 
تقييم ودراســـة قـــرار وزارة التنميـــة االجتماعية 
الســـياقة،  لمدربـــي  الغـــالء  عـــالوة  بخصـــوص 
لوضـــع  الالزمـــة  اإلجـــراءات  باتخـــاذ  وســـتقوم 
المالـــي  الدعـــم  باســـتحقاق  الخاصـــة  الضوابـــط 

لعالوة الغالء.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه باستمرار صرف “عالوة الغالء” لمدربي السياقة
“التنمية” تباشر بناء على تكليف سموه تقييم ودراسة قرار الوزارة

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

أمل الحامد

علي مجيد

التفاصيل
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة- وزارة الداخلية

المنامة -بنا

صــدر عــن ملــك البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفة مرســوم رقــم )56( لســنة 2022، بتعيين 
رئيــس للبعثــة الدبلوماســية لمملكة البحرين لــدى الجمهورية 
الفرنســية، وذلــك بنــاًء علــى ترشــيح وزيــر الخارجيــة وبعــد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
ُيعيـــن الســـفير الدكتور محمد 
بـــن عبدالغفار عبدهللا رئيًســـا 
للبعثـــة الدبلوماســـية لمملكـــة 
الجمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن 
الفرنســـية بلقـــب ســـفير فوق 

العادة مفوض.
المادة الثانية:

علـــى وزيـــر الخارجيـــة تنفيذ 
هـــذا المرســـوم، وُيعمل به من 
تاريـــخ صـــدوره، وُينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

بعث ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، برقية تهنئة إلى رئيـــــس 
المكسيكيــــة  المتحدة  الواليــــات 
لوبيـــس  مانويـــل  أندريـــس 
دولـــة  عـــــام  أوبـــرادور  وحاكـــم 
بابـــوا غينديا الجديدة بوب دادا؛ 

بمناسبة ذكرى استقالل بالدهما.
وأعـــرب جاللتـــه فـــي البرقيتين 
وتمنياتـــه  تهانيـــه  أطيـــب  عـــن 
لهمـــا بموفـــور الصحة والســـعادة 
المتحـــدة  الواليـــات  ولشـــعب 
المكســـيكية الصديق بالمزيد من 

التقدم واالزدهار.

المعظـــم  البـــالد  ملـــك  تلقـــى 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
برقيتـــي شـــكر جوابيتين من 
ملك مملكـــة كمبوديا صاحب 

نـــوردوم  الملـــك  الجاللـــة 
ســـيهاموني، وذلـــك ردا علـــى 
برقيتـــي التهنئـــة التـــي بعـــث 
بها جاللته وســـموه بمناســـبة 
ذكـــرى العيد الوطنـــي لمملكة 

كمبوديا.

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  كـــّرم 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة 
رئيـــس  وبحضـــور  أمـــس،  صبـــاح 
األمـــن العام الفريق طارق بن حســـن 
فاضـــل  الســـيد  العريـــف  الحســـن، 
عبـــاس علـــوي الخبـــاز من منتســـبي 
شـــرطة خدمـــة المجتمـــع ، بمديريـــة 
شـــرطة المحافظة الشـــمالية، والذي 
ســـاهم بـــدوره فـــي تأميـــن ســـالمة 
ابتدائيـــة  بمدرســـة  األطفـــال  أحـــد 
فـــي مدينـــة حمـــد، ومرافقتـــه حتى 

الوصول لمدرسته.
وأشـــاد وزيـــر الداخليـــة، بالتصـــرف 
ومـــا  للشـــرطي،  والمشـــّرف  الالئـــق 
أبـــداه مـــن اســـتجابة وتعـــاون فـــي 
التعامل مع الموقف اإلنســـاني، وهو 
ما ينم عن وعي وإنســـانية وتطبيق 
مشّرف للشراكة المجتمعية الفاعلة، 

بما يحفظ أمن وسالمة الجميع.
المســـاعد  الوكيـــل  اللقـــاء،  حضـــر 
للموارد البشرية ومدير عام مديرية 

شرطة المحافظة الشمالية.

تفقد القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بـــن  الشـــيخ خليفـــة  الركـــن  المشـــير 
أمـــس  صبـــاح  خليفـــة  آل  أحمـــد 
الخميـــس إحدى وحـــدات قوة دفاع 
البحرين، واطلع المشـــير على أحدث 
القتاليـــة  والمعـــدات  المنظومـــات 
المتطورة، وعلى مســـتوى الجاهزية 
القتاليـــة واالســـتعدادات العســـكرية 

التي وصلت إليها هذه الوحدة.
وقال القائد العام لقوة دفاع البحرين 
اليـــوم قواتنـــا  إليـــه  مـــا وصلـــت  إن 
من مســـتوى رفيـــع فـــي المنظومات 
العســـكرية المتكاملة والتطور الكبير 
فـــي كفاءة وقـــدرة كوادرها وبلوغها 
مراتـــب متقدمـــة من كافـــة النواحي 
وتحقيقهـــا أفضـــل درجـــات التأهـــب 
واالستعداد العسكري، مضيفًا أن قوة 

دفـــاع البحريـــن تحمـــل علـــى عاتقها 
وطنيـــا  ودورا  عظيمـــة  مســـؤولية 
جســـيما وجهودهـــا متواصلـــة علـــى 
كافة المســـتويات القتالية واإلدارية 
البـــالد  ملـــك  رؤى  بذلـــك  مجســـدة 
المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة. وأكـــد  القائد 
العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن أن هذه 
القـــوة العســـكرية الوطنيـــة المنيعـــة 
أصبحت مثاالً يحتـــذى به من خالل 
مـــا تحققه مـــن نتائج متميزة يشـــار 
لها بالبنان فـــي التمارين والمناورات 
المســـلحة  القـــوات  مـــع  المشـــتركة 
الشـــقيقة والصديقة، وما تمتلكه من 
خبرات وإمكانيات عسكرية متقدمة 
تمكنها من مواجهـــة التحديات بعزٍم 

صلب وإرادة قوية.

عبدالغفار رئيًسا للبعثة 
البحرينية الدبلوماسية في فرنسا

الملك المعظم يهنئ المكسيك وبابوا غينديا

البحرين تتلقى شكر ملك كمبوديا

تكريم شرطي أّمن سالمة طفل في االبتدائي

المشير: قوة الدفاع بلغت مستوى 
رفيعًا في المنظومات العسكرية

البحرين تعزي خادم الحرمين في وفاة عبدالكريم بن سعود

بعـــث ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتي 

تعزيـــة ومواســـاة إلـــى أخيهمـــا عاهل 
المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
ســـعود،  آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان 
وصـــادق  تعازيهمـــا  خالـــص  ضمناهـــا 
الحرميـــن  خـــادم  مواســـاتهما ألخيـــه 
الشـــريفين فـــي وفـــاة صاحب الســـمو 

الملكـــي األميـــر عبدالكريم بن ســـعود 
بن عبدالعزيز آل سعود، سائالً جاللته 
المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
فســـيح  ويدخلـــه  ورضوانـــه  رحمتـــه 
جناته، وأن يلهم العائلة المالكة جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولي 

العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء برقية 
تعزيـــة مماثلـــة إلـــى أخيه ولـــي العهد 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر 
الدفـــاع بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشقيقة صاحب السمو الملكي األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 

سعود.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءخادم الحرمين الشريفينجاللة الملك المعظم

الملك المعظم يتلقى دعوة لحضور قمة الجزائر
محمد بن مبارك يؤكد أهمية تقوية التضامن العربي

تلقـــى ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
رئيـــس  مـــن  خطيـــة  رســـالة  خليفـــة 
الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة 
الشـــعبية الشـــقيقة عبدالمجيد تبون، 
تتضمن دعـــوة جاللته للمشـــاركة في 
أعمـــال الدورة العادية الــــ 31 لمجلس 
جامعـــة الـــدول العربية على مســـتوى 
القمة التي تســـتضيفها الجزائر يومي 

1 و2 من  شهر نوفمبر المقبل.
تسلم الرســـالة الممثل الخاص لجاللة 
الملـــك المعظـــم ســـمو الشـــيخ محمـــد 
بـــن مبـــارك آل خليفة خالل اســـتقبال 
ســـموه بمكتبه بقصر القضيبية صباح 
أمس وزير الطاقة والمناجم المبعوث 
الخاص لرئيس الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية محمد عرقاب.

وقـــد رحـــب ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 

مبـــارك آل خليفـــة بالوزيـــر الجزائري، 
األخويـــة  بالعالقـــات  ســـموه  مشـــيًدا 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
والجمهورية الجزائريـــة الديمقراطية 

حـــرص  مؤكـــًدا  الشـــقيقة،  الشـــعبية 
تعزيزهـــا  علـــى  الشـــقيقين  البلديـــن 
وتنميتهـــا بمـــا يخدم مصالـــح البلدين 
ويقـــوي التضامـــن فيمـــا بيـــن الـــدول 

العربيـــة الشـــقيقة، معرًبـــا ســـموه عن 
تقديره للجزائر على اســـتضافة القمة 

العربية، مؤكدا أهمية انعقادها.
 من جانبه، أعرب عرقاب عن سعادته 
وشـــكره   ، البحريـــن  مملكـــة  بزيـــارة 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  وتقديـــره لســـمو 
اســـتقباله،  علـــى  خليفـــة  آل  مبـــارك 
واعتـــزازه بمـــا يجمع بيـــن البلدين من 
وطيـــدة،  أخويـــة  وعالقـــات  روابـــط 
مملكـــة  لـــدور  بـــالده  تقديـــر  مؤكـــًدا 
البحريـــن فـــي تعزيـــز وتطويـــر العمل 
لمملكـــة  متمنًيـــا  المشـــترك،  العربـــي 
البحريـــن دوام التقـــدم واالزدهار في 

ظل قيادتها الحكيمة.
حضر اللقاء وزير النفط والبيئة محمد 
مبـــارك بـــن دينـــة  وســـفير الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشـــعبية لدى 

مملكة البحرين عبدالحميد خوجة.

المنامة -بنا

73.5 % خفض المواد المستنفدة لألوزون في البحرين بحلول 2025
المملكة تحصد ثقة العالم برئاستها للجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريا... عبداهلل بن حمد:

الملـــك  لجاللـــة  الشـــخصي  الممثـــل  أكـــد 
المعظـــم، رئيـــس المجلـــس األعلـــى للبيئة 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة، 
أن تجديـــد تمثيل مملكـــة البحرين للدول 
اإلقليمية على مســـتوى اللجان التنفيذية 
اللجنـــة  رئاســـة  مقعـــد  علـــى  وحصولهـــا 
التنفيذيـــة للصنـــدوق المتعـــدد األطـــراف 
لبروتوكـــول مونتريال للعام 2022 يعكس 
ثقـــة المجتمـــع الدولـــي واإلقليمـــي بـــدور 
مملكة البحرين الفاعل في تعزيز التعاون 
الدولي من أجل تحقيق أهداف بروتوكول 
مونتريال بشـــأن المواد المستنفدة لطبقة 

األوزون وحماية طبقة األوزون.
 جاء ذلك خالل مشـــاركة مملكة البحرين 
لـــدول العالم في االحتفـــاء باليوم العالمي 
لألوزون الذي يصادف الســـادس عشر من 
ســـبتمبر من كل عـــام، وذلـــك بالتزامن مع 
الذكـــرى الخامســـة والثالثيـــن لبروتوكول 
مونتريال بشـــأن المواد المستنفدة لطبقة 
تحـــت  العـــام  هـــذا  جـــاء  الـــذي  األوزون، 
الحيـــاة  لحمايـــة  عالمـــي  “تعـــاون  شـــعار 

على األرض”، ليســـلط الضـــوء على أهمية 
التعاون العالمي في استمرار تعافي طبقة 

األوزون. 
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد 
آل خليفـــة إلـــى النمـــوذج المشـــرف الـــذي 
قدمتـــه مملكـــة البحريـــن بشـــأن تحقيـــق 
أهـــداف بروتوكول مونتريـــال، والذي يعد 
نموذجـــا يحتذى به على الصعيد اإلقليمي 
والدولـــي، ويجســـد االهتمـــام الكبير الذي 
الحفـــاظ  بشـــأن  البحريـــن  توليـــه مملكـــة 
علـــى طبقـــة األوزون، بتوجيهات ســـامية 
من ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وبدعم 
متواصـــل مـــن ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة. 
 وأوضـــح ســـمو رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للبيئـــة أن المبادرات التي أطلقها المجلس 
لدعم المؤسســـات والفنييـــن العاملين في 
قطاعـــي التبريـــد والتكييـــف، ســـاهم فـــي 
تحســـين الممارســـات التقنية والفنية في 
مجـــال إدارة وســـائط التبريـــد ووحـــدات 

التبريـــد والتكييـــف، وذلـــك وفـــق أفضـــل 
ا، مؤكًدا  الممارسات العالمية المعتمدة دوليًّ
حـــرص المجلـــس علـــى مواصلـــة تقديـــم 
الدعم الـــالزم لقطاعات التبريد والتكييف 
في الوقـــت الذي يحـــرز تقدما في خفض 
المواد المســـتنفدة لطبقـــة األوزون، والتي 
يعمـــل علـــى خفضهـــا بنســـبة 73.5 % من 
متوســـط خـــط األســـاس وفقـــا لمتطلبات 
بروتوكول مونتريال والمشاريع المعتمدة 
لمملكـــة البحريـــن حتـــى العـــام 2025 فـــي 

مجال التعـــاون الدولي لخفض االنبعاثات 
المستنفدة لطبقة األوزون. 

 وبهـــذه المناســـبة العالميـــة، أشـــاد ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة بالدور 
الـــذي قـــام بهـــا منتســـبو المجلـــس األعلى 
للبيئـــة والجهـــات الداعمـــة لـــه، مـــن أجـــل 
رســـم الخطط وتنفيذ المشـــاريع الوطنية 
والبرامـــج البيئيـــة الداعمة لجهـــود مملكة 
البحرين في حماية طبقة األوزون، مؤكدا 
أن هذه الجهود أســـهمت في تعزيز مكانة 
لتكـــون فـــي طليعـــة الـــدول التـــي حققت 
أهداف بروتوكول مونتريال بشـــأن المواد 

المستنفدة لطبقة األوزون. 
 وعبـــر ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد آل 
خليفـــة، عن اعتزاز ســـموه بمـــا تحقق من 
منجـــزات عالمية في مجـــال حماية طبقة 
األوزون، الســـيما بعـــد أن تمكـــن المجتمع 
الدولي من وقف توسع التدهور في طبقة 
األوزون، وبدأت طبقـــة األوزون بالتعافي 
التدريجي، آمال اســـتمرار التعاون الدولي 
مـــن أجـــل تحقيـــق التعافـــي التـــام لطبقة 

األوزون خالل العقدين المقبلين.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عبدالله بن حمد
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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

المنامة- وزارة الخارجية

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة  آل 
تواصـــل تعزيـــز مكانتها التنافســـية 
كمركـــز مالـــي ومصرفـــي رائـــد في 
اســـتقطاب  خـــال  مـــن  المنطقـــة 
المزيـــد مـــن الفـــرص االســـتثمارية 
الواعـــدة، مشـــيًدا بالتعـــاون القائـــم 
والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن  بيـــن 
وإســـهامات المؤسســـات المصرفية 
والماليـــة في هـــذا المجال ودورهم 
البـــارز فـــي رفـــد مســـارات التنميـــة 
االقتصاديـــة بمـــا يصب فـــي تعزيز 
البيئـــة الجاذبـــة لاســـتثمارات في 
مختلـــف القطاعـــات، ويعـــود بالنفع 

على الوطن والمواطنين.
جـــاء ذلك لـــدى لقائه ممثـــل رئيس 
الدولـــي  للتعـــاون  اليابانـــي  البنـــك 
لمنطقة الشـــرق األوســـط كينيشرو 

كيتامـــورا، حيث رحـــب بكيتامورا، 
مشـــيًدا بعاقـــات التعـــاون القائمة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن واليابان في 
مختلـــف المجـــاالت والتـــي عززتها 
المشـــتركة،  واالتفاقيات  الزيـــارات 
تبـــادل  مواصلـــة  أهميـــة  مؤكـــًدا 
الممارســـات  وأفضـــل  التجـــارب 
المجـــال  فـــي  الدوليـــة  والخبـــرات 
أداء  لتعزيـــز  والمصرفـــي  المالـــي 
القطاع نحو مستويات أكثر تقدًما، 
لمـــا يلعبه من دوٍر حيـــوي في دعم 
النمـــو االقتصـــادي. وجـــرى خـــال 
اللقـــاء بحـــث ســـبل تعزيـــز أوجـــه 
التعـــاون بيـــن البلديـــن الصديقين، 
ومناقشـــة عدد مـــن المواضيع ذات 
االهتمام المشـــترك الخاصة بالشأن 
واســـتعراض  والمصرفـــي،  المالـــي 
آخر التطورات والمســـتجدات على 

صعيد االقتصاد العالمي.

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس بمقـــر 
الـــوزارة، الرئيـــس التنفيـــذي لغرفة 
البحرين لتسوية المنازعات نسيب 
زيادة. وجـــرى خال اللقـــاء، بحث 
الجهـــود التي تقوم بهـــا الغرفة في 
مجال تسوية المنازعات التجارية، 

وســـبل تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق 
الخارجيـــة  وزارة  بيـــن  المشـــترك 
وغرفة البحرين؛ لتسوية المنازعات 
بمـــا يخـــدم المصالـــح االقتصاديـــة 
لمملكة البحرين، باإلضافة إلى عدد 
مـــن الموضوعـــات محـــل االهتمـــام 

المشترك.

وزير المالية: استقطاب المزيد من الفرص االستثمارية الواعدة

التنسيق بين “الخارجية” و”تسوية المنازعات”

بحضـــور وزير شـــئون البلديـــات والزراعة 
المحافظـــة  ومحافـــظ  المبـــارك،  وائـــل 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، تـــم افتتـــاح عيـــن 
أم غويفـــة التاريخيـــة بعد إعـــادة تأهيلها، 
حيث تفقد الوزير وسمو المحافظ مرافق 
عين أم غويفـــة واألعمال التطويرية التي 

شهدتها.
والزراعـــة  البلديـــات  وأكـــد وزيـــر شـــئون 
التراثيـــة  بالمواقـــع  الـــوزارة  اهتمـــام 
وتطويرها للحفاظ عليها لألجيال الحالية 
والقادمـــة، لمـــا تحملـــه مـــن إرث تاريخـــي 
عريق مرتبط بتاريخ مملكة البحرين، وما 
يزخر به من معالم حضارية وثقافية تعبر 
عن عادات وتقاليد أهلها منذ قديم األزل.

وأشـــار إلى أن هنـــاك خطة إلعـــادة تأهيل 
التاريخيـــة  المواقـــع  مختلـــف  وتطويـــر 
باختصاصـــات  العاقـــة  ذات  واألثريـــة 
للعامـــة  مقصـــًدا  تكـــون  بحيـــث  الـــوزارة 
ليتعرفـــوا علـــى تاريـــخ البحريـــن العريـــق 

وتراث مجتمعه وعاداته وتقاليده.
وأكـــد المبـــارك أن وزارة شـــؤون البلديات 
والزراعـــة وضعـــت ضمـــن برامجهـــا العمل 
العيـــون  وتطويـــر  تأهيـــل  إعـــادة  علـــى 

التاريخية والحدائق بالتنســـيق والتعاون 
مع المحافظات والمجالس البلدية، مشيًرا 
إلـــى أن عيـــن أم غويفة مـــن ضمن العيون 
التـــي ترتبـــط بتاريخ وذاكـــرة البحرينيين 
بشـــكل وثيـــق، مردًفـــا أن الـــوزارة عملـــت 
على إضفاء لمســـات تراثيـــة على المباني، 
وإنشـــاء جلســـات ومظـــات، وبناء ســـور 
للموقع بشكل تراثي من أخشاب الدنجل.

وأشـــاد محافظ المحافظة الجنوبية سمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة بالتوجيهات الســـديدة لملك الباد 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وبمتابعـــة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
بمســـيرة التنميـــة واإلنجاز ودعـــم القطاع 
الخدمـــي فـــي كافة مجاالت العمـــل، مبيًنا 
ســـموه أن هـــذا الدعم واالهتمـــام ينعكس 
علـــى مســـتوى جـــودة وكفـــاءة الخدمات 

المقدمة للمواطنين.
وأكد ســـمو محافظ المحافظـــة الجنوبية، 
جميـــع  رصـــد  علـــى  المحافظـــة  حـــرص 
احتياجات األهالي في مختلف المجاالت، 
مـــن خـــال الزيـــارات الميدانيـــة والعمـــل 
على تنفيذ المشـــاريع بالتعاون والتنســـيق 

مـــع مختلف الجهـــات الحكومية في إطار 
الشـــاملة،  التنمويـــة  المســـيرة  تحقيـــق 
موضحـــا ســـموه أن المحافظـــة الجنوبيـــة 
تعتمـــد علـــى منهـــج قائـــم علـــى التواصل 

والشراكة المجتمعية.
وأشار سموه إلى أن تطوير عين أم غويفة 
يتماشـــى مع حـــرص واهتمـــام المحافظة 
فـــي  المواطنيـــن  احتياجـــات  بمتابعـــة 
تطويـــر المواقـــع التاريخيـــة والحضاريـــة، 
مشـــيًدا باالهتمام البالغ الذي توليه وزارة 
شـــؤون البلديـــات والزراعـــة فـــي تطويـــر 

الحديقة وتحقيق كل ما يتماشى مع رؤى 
المحافظـــة تحقيًقا لتطلعـــات المواطنين، 
مؤكًدا ســـموه أن المحافظـــة تزخر باإلرث 
المحافظـــة  وأن  والوطنـــي،  التاريخـــي 
مســـتمرة في تطوير سلسلة من المشاريع 
والمواقـــع  العامـــة  للمرافـــق  التنمويـــة 
مخرجـــات  ضمـــن  وذلـــك  التاريخيـــة 
المجلس التنســـيقي بالتنسيق مع الجهات 

الحكومية والخاصة.
إلـــى ذلـــك، قـــال وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون 
البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة 

للحدائـــق  التطويـــر والتأهيـــل  أعمـــال  إن 
والمرافـــق العامـــة مســـتمرة، وأن الـــوزارة 
اعتمـــدت خطة متكاملـــة لتأهيل عدد من 
الحدائـــق خـــال الفتـــرة المقبلـــة، والعمـــل 

على تأهيلها وتطويرها.
 وأضـــاف وكيل الوزارة لشـــؤون البلديات 
“نعمل على تكثيف التشـــجير في مختلف 
المشـــاريع البلدية، ومنهـــا الحدائق العامة، 
وذلك ضمن استراتيجية التشجير، مشيًرا 
إلـــى أن األشـــجار التـــي يتـــم زراعتهـــا في 
الحدائـــق والمرافـــق العامة يتـــم اختيارها 

فـــي  البيئيـــة  للخصائـــص  وفًقـــا  بعنايـــة 
البحرين.

وأضاف “ســـعينا من خال أعمال التطوير 
لهذه الحديقـــة أن تلبي طموح ومتطلبات 
األهالـــي، وأن تتـــم وفـــق أعلـــى درجـــات 

الجودة، ومعايير السامة”.
بلديـــة  عـــام  مديـــر  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن 
تطويـــر  أن مشـــروع  الجنوبيـــة  المنطقـــة 
عين أم غويفة، يحتوي على مجســـم للبئر 
مـــع إضافـــة عنصر مائي ومجســـم يوضح 
نبـــذة عن تاريخ العين، مشـــيًرا إلى أنه تم 
الحـــرص مـــن خـــال هـــذا المشـــروع على 
المشـــهورة  البحرينيـــة  النباتـــات  اختيـــار 
مثـــل النخيـــل وشـــجرة النيم وشـــجيرات 
المشموم التي تعتبر من النباتات العطرية 

المميزة في تراث البحرين وبيئتها.
وذكـــر أن المشـــروع تضمـــن أيًضـــا تركيب 
أنـــواع مختلفة من اإلنـــارة لتضفي أجواء 
مميزة على الموقع خال الفترة المسائية، 
الفًتـــا إلـــى أن البلديـــة تحـــرص فـــي مثل 
هذه المشـــاريع على إبرازها بالشـــكل الذي 
يليق بســـمعتها وتاريخها العريق وشهرتها 
التـــي ال تقتصر على مملكة البحرين فقط، 
بـــل تمتـــد لمحيطنا الخليجـــي وتمثل أحد 

عناصر الجذب الترفيهي والسياحي.

المنامة -بنا

افتتـــاح عيــن أم غويفــــة بعـــد إعـــــادة تأهيلهــــا
سمو محافظ الجنوبية: حريصون على تطوير المواقع التاريخية والحضارية

الكويت قادرة على مواجهة األمراض المزمنة
ترشيح باسل الصباح لنيل جائزة سموه للعمل التطوعي... عيسى بن علي:

شـــؤون  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
مجلس الـــوزراء الرئيس الفخري 
ســـمو  الطيبـــة  الكلمـــة  لجمعيـــة 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
وزيـــر الصحـــة الســـابق مستشـــار 
ديـــوان مجلس الـــوزراء الكويتي 
حمـــود  باســـل  الدكتـــور  الشـــيخ 
الصبـــاح، أمـــس الخميـــس بقاعة 
التشـــريفات، وذلك ضمـــن تكريم 
للعمـــل  ســـموه  بجائـــزة  معاليـــه 
التطوعي بنسختها الثانية عشرة 
)لتكريـــم الكـــوادر العربية العاملة 

في الصفوف األمامية(.
وفي مســـتهل اللقاء، رحب سمو 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 

بالشيخ باسل الصباح. 
وأكـــد عمـــق العاقـــات األخويـــة 
مملكـــة  تجمـــع  التـــي  الراســـخة 
البحرين ودولة الكويت الشقيقة، 
مشـــيًدا ســـموه بجهـــوده البـــارزة 
والمخلصـــة فـــي تطويـــر القطاع 
الصحـــي بدولة الكويت والنهضة 
به، مثمًنا سموه إسهامات معاليه 
في بناء منظومة صحية حديثة 
الكويـــت،  دولـــة  فـــي  ومتطـــورة 
قـــادرة علـــى مواجهـــة التحديات 
التـــي واألمـــراض المزمنـــة التـــي 
تشهدها الكويت ودول المنطقة، 
والتـــي بدورهـــا نهضـــت بالواقـــع 
الصحي نحو مزيد من اإلنتاجية 

والعمل.
مـــن جانبه، أشـــاد الشـــيخ باســـل 
ســـمو  بجهـــود  الصبـــاح  حمـــود 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
الهادفة إلى تعزيز مســـيرة العمل 
التطوعـــي والتنمـــوي فـــي مملكة 
البحريـــن، وكذلـــك ترســـيخ قيـــم 
علـــى  ثقافتـــه  ونشـــر  التطـــوع 
فـــي  مثمنـــًا  العربـــي،  المســـتوى 
الوقت ذاته التقدير الســـامي من 

ســـموه، من خال ترشـــيحه لنيل 
جائـــزة ســـموه للعمـــل التطوعـــي 
بنســـختها الثانيـــة عشـــرة، والتي 
تأتـــي فـــي كل نســـخة لتؤكـــد ما 
التطوعـــي  العمـــل  بـــه  يحظـــى 

مـــن اهتمـــام ورعايـــة فـــي مملكة 
النهـــج  ظـــل  فـــي  البحريـــن، 
والرؤيـــة  الشـــامل  اإلصاحـــي 
الحكيمـــة  للقيـــادة  المســـتنيرة 
تحـــت راية عاهل البـــاد المعظم 

صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.

المنامة - بنا



أكـــد وكيل وزارة شـــؤون مجلـــس الوزراء 
الرئيـــس الفخـــري لجمعية الكلمـــة الطيبة 
سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، أن 
جائزة سموه للعمل التطوعي تأتي ترجمة 
للتوجيهات الســـديدة لملك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، والجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة 
لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، والهادفة إلى تعزيـــز قيم التطوع 
باعتبـــاره إحـــدى الركائز األساســـية لتقدم 

ونهضة المجتمعات.
واستذكر ســـموه ما أواله المغفور له بإذن 
هللا تعالـــى صاحب الســـمو الملكـــي الوالد 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب 
هللا ثـــراه، مـــن اهتمام بالغ ودعم لمســـيرة 
العمـــل التطوعـــي واإلنســـاني، وذلـــك مـــن 
واإلنســـانية  الخيريـــة  مبادراتـــه  خـــالل 
الدائمـــة والتـــي أتـــت مـــن منطلـــق إيمانه 
بالمســـؤولية تجاه الشـــعوب فـــي مختلف 
الظـــروف والمناســـبات، ومـــا قـــام بـــه من 
أدوار عظيمـــة ومواقـــف ســـتظل خالـــدة 
في مســـيرة مملكة البحرين بشـــكل خاص 
والعالم العربي واإلسالمي بشكل عام، كما 
أكد سموه دور الوالد سمو الشيخ علي بن 
خليفة آل خليفة مستشـــار صاحب السمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
فـــي المتابعة والتشـــجيع الدائم واهتمامه 

بالجائزة بكل جوانبها.
جـــاء ذلـــك لـــدى إلقـــاء ســـموه كلمـــة فـــي 
الحفل الـــذي حضره نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيـــر البنيـــة التحتيـــة الشـــيخ 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، بمناســـبة  خالـــد 
ختام جائزة ســـمو الشـــيخ عيسى بن علي 
آل خليفـــة للعمل التطوعـــي والذي تنظمه 
جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة )لتكريـــم الكوادر 
العربيـــة العاملـــة في الصفـــوف األمامية(، 
بالتعاون مع االتحـــاد العربي للتطوع. كما 
حضر االحتفال المستشـــار بديوان رئيس 
مجلـــس الـــوزراء بدولة الكويت الشـــقيقة 
الشـــيخ باســـل حمـــود الصبـــاح، و وزيـــرة 
التضامـــن االجتماعـــي بجمهوريـــة مصـــر 
العربية نيفين رياض القباج، ووزير العمل 
جميـــل حميـــدان، ووزير شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد، ووزيـــر التنمية 
االجتماعيـــة أســـامة العصفـــور، وعدد من 
المســـؤولين والشـــخصيات البارزة، وسط 

اهتمام إعالمي كبير.
 وفي مســـتهل كلمته رحب ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة بالضيـــوف، 
مســـتذكرا ما حققته الجائزة من نجاحات 
هائلة على المستويين المحلي والخارجي 
فـــي كل نســـخة، محققًة األهـــداف النبيلة 
التي وضعت من أجلها الجائزة تقديرًا لما 
يبذله المتطوعون من خدمة لمجتمعاتهم 

وأوطانهم.
النســـخة  تخصيـــص  “إن  ســـموه:  وقـــال   

الثانيـــة عشـــرة لتكريـــم الكـــوادر العربيـــة 
العاملـــة في الصفـــوف األماميـــة للتصدي 
لجائحة كورونـــا )كوفيد 19(، يأتي عرفانا 
بعطـــاءات هـــذه النخبـــة المتميـــزة الذيـــن 
يواصلـــون العمل ليالً ونهارا بكل شـــجاعة 
وبسالة متحدين كل المخاطر، حتى ينعم 
المجتمـــع بالصحة والســـالمة في مواجهة 
التـــي  الصحيـــة  التحديـــات  أكبـــر  أحـــد 
تواجـــه العالـــم أجمـــع، وتقديـــرا ألعمالهم، 
فـــإن الجائزة تســـتهدف في المقـــام األول 
تشـــجيع هـــذه األعمـــال التـــي لهـــا آثارهـــا 
اإليجابية على المجتمع خصوصا في ظل 
تفشي هذه الجائحة، فتكريم هذه الكوادر 
هـــو تكريـــم للعطـــاء اإلنســـاني المخلـــص، 
ووســـيلة لتقديمهم كنماذج مضيئة يجب 
أن تحتـــذى من قبل الشـــباب واالســـتفادة 

منها ودعمها.
وأشـــار ســـموه إلى ما حققته الجائزة على 
مـــدار 12 عامـــا مـــن نجاحـــات هائلـــة على 
المســـتويين المحلـــي والخارجـــي، والتـــي 
تواصلت الجهود لتطويرها في كل نسخة 
لتكـــون محققة لألهداف التي وضعت من 
أجلهـــا، تقديرا وتفعيالً للـــدور النبيل الذي 
يبذله المتطوعون في خدمة مجتمعاتهم، 
تقـــدم  مـــن  الجائـــزة  تتيحـــه  لمـــا  وبيانـــا 
ضخـــم وتحـــول كبير فـــي النظـــرة العامة 
للعمـــل التطوعـــي ورســـالته الســـامية، كما 

أســـهمت هذه الجائزة في ترسيخ المكانة 
الرائـــدة لمملكـــة البحريـــن إقليميـــا ودوليا 
كبلـــد متحضـــر ُيعلـــي مـــن قيم اإلنســـانية 
والتعاضد الذي يســـهم في تحقيق السالم 

واألمن واالستقرار على مستوى العالم
وتوجـــه ســـموه بالشـــكر والتقديـــر لنائـــب 
البنيـــة  ووزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
التحتية الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة 
علـــى تفضلـــه بحضـــور الحفـــل الختامـــي 
الـــوزراء،  والســـعادة  المعالـــي  وأصحـــاب 
رئيـــس وأعضـــاء جمعيـــة  الســـادة  وإلـــى 
الكلمـــة الطيبـــة واالتحاد العربـــي للتطوع 
على الجهود المخلصـــة التي يبذلونها في 
خدمة العمل التطوعي واإلنساني العربي، 
حضاريـــة  بحرينيـــة  صـــورة  وتجســـيد 
مشرفة، كما ثمن ســـموه مساهمات ودعم 
الرعاة الداعمين للجائزة وكذلك الشـــركاء 
واألهليـــة  الحكوميـــة  القطاعـــات  فـــي 
والخاصـــة، فـــي البحرين والعالـــم العربي، 
على مســـاهماتهم الجليلة في صناعة هذا 

الحدث العربي، واستمرار نجاحه.
 وشـــهد الحفل تكريم 18 شـــخصية بارزة 
مـــن الكوادر العربيـــة العاملة في الصفوف 
األماميـــة، مـــن الذيـــن كان لهم إســـهامات 
بـــارزة ومتميـــزة خـــالل جائحـــة كورونـــا 
)كوفيد19( في الوطـــن العربي ودور كبير 
فـــي تعزيـــز ثقافة العمـــل التطوعـــي أثناء 

الجائحة، وذلك تقديرًا لدورهم المجتمعي 
وعطاءاتهم اإلنسانية والخيرية وتميزهم 
فـــي مجال العمل الخيـــري والتطوعي في 
مجتمعاتهـــم، أبرزهم والمستشـــار بديوان 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بدولـــة الكويـــت  
الشـــيخ باســـل حمـــود الصبـــاح، ووزيـــرة 
التضامـــن االجتماعـــي بجمهوريـــة مصـــر 
العربية نيفين رياض القباج ووزير الصحة 
العمانـــي الســـابق أحمد محمد الســـعيدي، 
وعـــدد ممـــن كان لهـــم دور واضـــح أثنـــاء 
الجائحة في الوطن العربي، حيث أشرفت 
على اختيارهم لجنـــة تحكيم متكونة من 
الخبيرة بالمركـــز الوطني لدعم المنظمات 
األهلية بوزارة التنمية االجتماعية لطيفة 
علـــي المناعي، والرئيس التنفيذي لشـــركة 
حلـــول الجـــودة لالستشـــارات والتطويـــر 
المؤسســـي – البحرين مهنـــدس الفتياني، 
بـــإدارة  المـــواد التقنيـــة  ورئيـــس مناهـــج 
المناهج بوزارة التربية والتعليم أســـمهان 

محمد الجودر. 
الكوهجـــي  عبدالرحيـــم  مبـــرة  ومنحـــت 
عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  جائـــزة  الخيريـــة 
بـــن علـــي آل خليفـــة للريـــادة فـــي العمـــل 
المجتمعـــي  لدورهـــا  تقديـــرا  المجتمعـــي، 
وعطاءاتهـــا اإلنســـانية والخيرية وتميزها 
فـــي مجال العمل الخيـــري والتطوعي من 
خـــالل تبني ودعـــم العديد مـــن المبادرات 

والبرامج التي تستهدف مختلف الشرائح 
فـــي مملكة البحريـــن، فضالً عـــن جهودها 
فـــي المجـــال التنمـــوي وتمكيـــن الشـــباب 
البحرينـــي للوصول بقدراتهـــم إلى أفضل 

المستويات 
وفـــي فئة أفضـــل أداء تطوعي مؤسســـي 
فـــازت  بالمنظمـــات األهليـــة فقـــد  خـــاص 
بالجائـــزة مجموعة مـــن المنظمات األهلية 
المعاييـــر  عليهـــا  وانطبقـــت  البحرينيـــة 
البرامـــج  عـــدد  منهـــا  بالجائـــزة  الخاصـــة 
التنموية المســـتدامة التـــي تقدمها ومدى 
تنوعهـــا وكذلـــك عـــدد البرامـــج التنمويـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  المســـاندة،  والخيريـــة 
حصولها على تقييمات عالية في مجاالت 
والبرامـــج واإلدارة  واألنشـــطة  الحوكمـــة 
العامـــة والماليـــة، وهـــذه الجمعيـــات هي: 
المركـــز األول جمعية “اكتشـــف اإلســـالم”، 
أمـــور  أوليـــاء  جمعيـــة  الثانـــي  المركـــز 
المعاقيـــن وأصدقائهـــم، وبالمركـــز الثالـــث 

جمعية كرانة الخيرية االجتماعية
كمـــا فـــازت 3 مشـــاريع تطوعيـــة بجائـــزة 
ســـموه ألفضل أداء تطوعي مؤسسي عن 
فئـــة أفضـــل مشـــروع تنمـــوي رائـــد خاص 
بالمنظمـــة األهلية وقد فـــاز بالمركز األول 
مشـــروع “برنامج رايات للمنح الدراســـية” 
والـــذي قدمتـــه جمعيـــة المبـــرة الخليفية، 
وفاز بالمركز الثاني مشـــروع “التعافي من 

المخدرات” والذي قدمته جمعية التعافي 
مـــن المخـــدرات، كمـــا فـــاز بالمركـــز الثالث 
لتنميـــة  األميـــر ســـلطان  “مركـــز  مشـــروع 
الســـمع والنطـــق” والـــذي قدمتـــه الجمعية 

البحرينية لتنمية الطفولة.
 كما شـــهد الحفل تكريـــم الرعاة الداعمين 
للجائزة وهم مجموعة gfh المالية، شركة 
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  البحريـــن،   stc
البتروكيماويـــات )جيبـــك(، وكذلك تكريم 
الرعـــاة اإلعالميين للجائزة وهم: صحيفة 

البالد، وصحيفة األيام.
وخالل الحفل، ألقى رئيس االتحاد العربي 
للتطـــوع رئيـــس جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة 
حســـن بوهـــزاع، كلمـــة أكد فيهـــا أن توجه 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة 
الســـتمرار تنظيـــم الجائـــزة وتخصيصهـــا 
هذا العام لتكريم الكـــوادر العربية العاملة 
فـــي الصفـــوف األماميـــة الذيـــن كانت لهم 
إســـهامات بارزة في التخفيـــف من تبعات 
وآثـــار جائحـــة كورونـــا، جـــاء تقديـــرا من 
ســـموه لهـــذه النخبـــة التـــي ســـاهمت فـــي 
خدمـــة مجتمعاتهـــا، كمـــا ثمن فـــي الوقت 
ذاته الدور الرائد الذي يقوم به ســـموه في 
دعم مســـيرة العمل التطوعـــي في مملكة 
البحريـــن والعالم العربـــي، من خالل تبنيه 
للعديـــد من المبـــادرات واالقتراحات التي 
تســـتهدف ترســـيخ ثقافـــة وقيـــم العمـــل 
التطوعـــي والتضامـــن االجتماعـــي، كآلية 
مهمـــة فـــي تطـــور المجتمعـــات وتقدمهـــا، 
مشـــيدًا بالدعم الســـخي الذي يقدمه سمو 
الشيخ عيسى بن علي، من خالل المتابعة 

الدائمة ألعمال اللجنة المنظمة للجائزة. 
العمـــل  مســـيرة  أن  بوهـــزاع  وأضـــاف 
تشـــهد  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  التطوعـــي 
تطـــورا مســـتمرا ومشـــهودا، وهذا يجســـد 
إيمـــان القيـــادة الحكيمة بأهميـــة التطوع 
المجتمـــع  تطويـــر  فـــي  المســـاهمة  فـــي 
وازدهـــاره وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة 

والرفاه.
وقـــال بوهـــزاع: “حرصـــت جمعيـــة الكلمة 
الطيبة على تفعيل دور التطوع من خالل 
ما تنظمه من برامج وأنشـــطة تخدم كافة 
المجاالت، حيث اســـتطاعت الجمعية من 
خالل كوادرها الشـــابة بأن تتوسع وتطلق 
خطـــة اســـتراتيجية شـــمولية، عبـــر حزمة 
كبيرة من المشـــاريع والمبـــادرات النوعية 
التطوعـــي  العمـــل  مجـــال  فـــي  والرائـــدة 
والتنمـــوي، ممـــا أهلهـــا لنيـــل العديـــد مـــن 
الجوائـــز المحلية والعربيـــة، باإلضافة إلى 

حصولها مؤخرا على شهادة األيزو”.
مـــن جانبهـــم أعـــرب المكرمـــون عـــن بالـــغ 
شـــكرهم لسمو الشيخ عيســـى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفة راعـــي الجائزة على هذا 
التقديـــر، مؤكديـــن أن جائزة ســـموه باتت 
من أهم الجوائز العربية، التي ساهمت في 
ترســـيخ المكانـــة الرائدة لمملكـــة البحرين 
كمنارة للعمل التطوعي والحاضنة األولى 

للمتطوعين.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

الجائزة ترجمة لتوجيهات الملك المعظم وجهــــــــــــود سمــــو ولــــي العهــــد رئيـــــس الــــوزراء
خالــــد بـــن عبداهلل يحضــــر تكريـــم 18 شخصيــة بــارزة بالصفــوف األماميـــــــــــــة... سمــو الشيــخ عيســى بــن علــي:

األمير الراحل كان داعماً لمسيـرة العمــل التطوعــي واإلنسانــي بمبــادراته الخيريــةاألدوار العظيمة لألميـر خليفـة بـن سلمــان ستظــل خالدة فــي العالــم اإلســالمي

الفقيد الكبير كان يؤمن بالمسؤولية تجاه الشعوب في مختلف الظـروف والمناسبـات
دور بارز لسمو الشيخ علي بن خليفة في متابعته واهتمامـه بجائـزة العمـل التطوعـي
المكرمون: جائزة سموه األهم عربيا وترسخ المكانة الرائدة للبحرين كمنارة للعمل التطوعي
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الجائـــزة حققــت نجاحـــات هائلـــة 
محليًا وخارجيـــًا في كــل نسخـــة 

تقديــرًا لعطـــاءات المتطوعيـــن

المكرمون نماذج مضيئة يجب 
أن تحتذى من قبل الشباب 

واالستفادة منهـا ودعمهـا

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
للعمل التطوعي

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
للعمل التطوعي



تكريم “قافلة جزائرية” أجرت آالف العمليات الجراحية مجانا
قال رئيـــس الشـــبكة الجزائرية للشـــباب 
الطبيـــة  “القوافـــل  إن  قانـــه  عـــادل 
ت مئات األطباء  التطوعية”، والتـــي ضمَّ
المتطوعين لعالج المحتاجين والمرضى 
فـــي المناطق النائية في الجزائر، تمكنت 
مـــن إجـــراء آالف العمليـــات الجراحيـــة 
بصورة مجانية، كما ســـاعدت في جهود 
التصـــدي لجائحـــة “كوفيـــد 19” بصـــورة 
بالتكريـــم ضمـــن  قانـــه  الفتـــة. وحظـــي 

الفائزين بجائزة ســـمو الشيخ عيسى بن 
علـــي آل خليفـــة للعمل التطوعـــي، نظير 
جهوده التطوعية والخيرية خالل فترة 

الجائحة.
ووجه رئيس الشـــبكة الجزائرية للشباب 
شـــكره العميق لســـمو الشـــيخ عيسى بن 
شـــؤون  وزارة  وكيـــل  خليفـــة  آل  علـــي 
مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية 
الكلمـــة الطيبـــة، علـــى هـــذا التكريـــم من 
قبـــل ســـموه، معتبـــًرا أن هـــذا التكريـــم 
والجائـــزة تعـــد حافـــز أكبـــر لـــه ولزمالئه 

علـــى تقديم وبذل مزيـــد من العطاء في 
العمل الخيري واإلنســـاني. وتحدث قانه 
لــــ ”البـــالد” عـــن جهـــود القافلـــة الخيري، 
حيث إنه وخالل فترة الجائحة، شهدت 
الجزائـــر نقًصا في عدد األطباء، في ظل 
مخاوف من انتشار العدوى بين السكان، 
مبيًنـــا أن النقـــص بدا جلًيا فـــي المناطق 
النائيـــة وعنـــد الســـكان مـــن ذوي الدخل 
المحدود. وأكد قانه المشـــاركة الواسعة 
مـــن قبـــل األطباء فـــي الجزائـــر في هذه 
المبادرة الخيرية، حيث شارك نحو 160 

طبيبـــا جراحـــا من جميـــع االختصاصات 
ضمن هذه القافلة الطبية.

وقال قانه إنه خالل عامين فقط، أجرى 
ألـــف   15 قرابـــة  المتطوعـــون  األطبـــاء 
عمليـــة جراحية بصـــورة مجانية، حيث 
ســـاهم هو شـــخصًيا في الترتيـــب لنحو 

140 عملية جراحية.
وتابـــع “بعض العمليـــات الجراحية كانت 
تكلـــف مـــا بيـــن 5 آالف و10 آالف دوالر 
للعملية الواحدة، حيث شـــملت العمليات 

جميع االختصاصات الطبية”.
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االجتماعـــي  التضامـــن  وزيـــرة  قالـــت 
بحمهورية مصـــر العربية نيفين القباج في 
تصريـــح لــــ ”البالد” إن جائحـــة “كوفيد 19” 
أبـــرزت صـــورا مبهـــرة للتضامـــن والتكاتف 
والعمل التطوعي والخيري، مشيرة إلى أن 
حجـــم العطاء الكبير خـــالل فترة الجائحة 
قد فـــاق التوقعـــات. ووجهـــت القباج على 
هامش مشـــاركتها فـــي حفل ختـــام جائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة 
للعمـــل التطوعـــي الشـــكر لمملكـــة البحرين 
قيـــادة وشـــعبا، علـــى هـــذا التكريـــم للعمل 
الخيـــري واإلنســـاني، والـــذي يلقـــي علـــى 
الجميع مســـؤولية مواصلـــة العطاء. ورأت 
الوزيـــرة المصريـــة أن جائحـــة “كوفيد 19” 
حملـــت وجهين  لـ ”المحنـــة والمنحة”، فقد 
كانـــت في جانـــب منهـــا محنة، حيـــث إنها 
شـــكلت محنة صحية، متمنية العافية لمن 

أصيب بهذا الوباء، وقدمت خالص تعازيها 
للراحليـــن، كمـــا رأت الوزيـــرة أن الجائحـــة 
شـــكلت من الجانـــب اآلخر منحـــة لتكاتف 
الجميـــع ووقفوهـــم إلـــى بعـــض، وتقديـــم 
لتقديـــم  عديـــدة  طـــرق  وابتـــكار  الدعـــم، 

المساندة.
وأشـــارت الوزيرة إلـــى أن الجائحة جعلت 
العالـــم يبتكـــر طرًقـــا جديدة للوصـــول إلى 

المصابيـــن، حيـــث شـــهدت الـــدول تعبئـــة 
كبيرة للمتطوعين بصورة لم تكن متوقعة، 
وشـــكل ذلك الزخم درًســـا للجميـــع لتقييم 
المخاطـــر واالســـتعداد ألي نكبـــة، وأهميـــة 
التكاتـــف، وأن يتم إيـــالء االهتمام للعطاء 
أن  علـــى  الوزيـــرة  وشـــددت  الخيـــري. 
اإلنســـانية ليـــس لهـــا حـــدود، وأن في مبدأ 
العطاء ســـعادة للجميع، حيـــث إن “الهدف 
مـــن العطـــاء ليـــس إســـعاد اآلخريـــن فقط، 
ولكن أن نســـعد أنفســـنا ونرتقي بإنسانيتنا 
وأدائنا”. وقالت الوزيرة “نتمنى أن يســـتمر 
هـــذا العمل الطيـــب حتى تعلـــو بالدنا أكثر 
وأكثـــر، ليـــس ألملنـــا منتهـــى وهـــو دائـــم، 
وطموحنا مستمر ألن ترتقي الدول العربية 
تصريحهـــا  الوزيـــرة  واختتمـــت  جميًعـــا”. 
بتجديد شـــكرها إلى مملكة البحرين وإلى 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة، 
مشـــيرة إلى أن هذا التكريم يجعل التزاًما 

على الجميع للحفاظ على هذه الثقة.

وزيرة التضامن االجتماعي المصرية لـ“^”:

جائحة “كوفيد 19” أظهرت أهمية التكاتف والعمل التطوعي

عبر استشـــاري طـــب األســـرة اإلماراتي 
عـــادل ســـجواني عن ســـعادته وشـــكره 
لحصوله على جائزة سمو الشيخ عيسى 

بن علي آل خليفة للعمل التطوعي.
وقـــال ســـجواني لــــ ”البـــالد” إن الجائزة 
مهمـــة جـــدًا ألنها تكـــرس مفهـــوم العمل 

التطوعي.
وأشـــار ســـجواني إلـــى أنه شـــارك خالل 
فتـــرة الجائحـــة فـــي العمـــل التطوعـــي 
ضمـــن الهالل األحمـــر اإلماراتـــي، حيث 
قدم أكثر من 300 ورشة للتوعية بشأن 
جائحـــة “كوفيـــد 19”، كمـــا فتـــح قنوات 
االتصال المباشر عبر الخطوط الهاتفية 
ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي لتلقـــي 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  استفســـارات 
بشـــأن الجائحة وتقديم التوعية الطبية 
فـــي وقت كانت المعلومة تكتســـب فيه 

أهمية كبيرة.
الـــدروس  مـــن  أن  ســـجواني  وبيـــن 
المســـتفادة مـــن الجائحـــة التـــي مـــر بها 
العالم في العامين األخيرين، هي أهمية 
المعلومـــة الصحيحـــة، حيـــث كان هناك 
معلومات خاطئة يتم نشـــرها في وقت 
وكانت هناك حالة من الهلع، حيث كانت 
عمليـــة نشـــر هـــذه المعلومـــات الخاطئة 

تتم إما عن جهل أو للبحث عن الشهرة.
وأكد ســـجواني أن الـــدرس المهم كذلك 
هـــو ضـــرورة اســـتقاء المعلومـــات مـــن 

مصادر رسمية ومن المختصين.
وتابـــع “كورونـــا ليســـت أول جائحة تمر 
على البشـــرية لن تكون األخيرة )...( في 
الطـــوارئ واألزمـــات يبـــرز دور المجتمع 

الذي يعتمد على التكاتف والترابط”.

شارك في الهالل األحمر وقدم 300 ورشة خالل الجائحة

الطبيب اإلماراتي سجواني: جائزة عيسى بن علي تكرس العمل التطوعي
علي الفردان من السيف

علي الفردان من السيف

علي الفردان من السيف

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
للعمل التطوعي



العليــا  اللجنــة  رئيــس  واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون  العــدل  وزيــر  قــال 
لانتخابــات نــواف المعــاودة إن االنتخابــات النيابيــة والبلديــة للعــام 2022 
ُتشكل محطة جديدة من المسيرة الديمقراطية التي أرسى قواعدها ميثاق 
العمل الوطني في ظل المشروع التنموي الشامل بقيادة عاهل الباد المعظم 
صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، ومتابعة ولي العهد رئيس 

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

جـــاء ذلك خـــال مؤتمر صحافـــي عقده 
أمس الخميس في مركز عيسى الثقافي 
بمشـــاركة رئيس هيئـــة التشـــريع والرأي 
القانونـــي المديـــر التنفيـــذي لانتخابات 

المستشار نواف حمزة. 
مملكـــة  أن  المعـــاودة  الوزيـــر  وأكـــد 
ترســـيخ  فـــي  قدمـــًا  تمضـــي  البحريـــن 
المســـار الديمقراطي من خال مشـــاركة 
ممثليهـــم  اختيـــار  فـــي  المواطنيـــن 
النيابييـــن، انطاقـــًا مـــن مبدأ المشـــاركة 
الشـــعبية، وذلـــك بعـــد أكثـــر مـــن عقدين 
من الزمن من انطاق الفصل التشـــريعي 

األول. 
ه رئيس اللجنة العليا لانتخابات بإن  ونوَّ
اإلشـــراف القضائـــي الكامـــل علـــى جميع 
مراحـــل العمليـــة االنتخابيـــة، بـــدءًا مـــن 
كشـــوف الناخبين وحتى إعـــان النتائج 
النهائيـــة، هـــو الضمانة األساســـية لنزاهة 

االنتخابات.
“وظيفتنـــا  قائـــاً  المعـــاودة  وأضـــاف 
وواجبنا في اللجنة العليا لإلشـــراف على 
سامة االنتخابات، ومن خال اإلشراف 
تمكيـــن  هـــو ضمـــان  الكامـــل،  القضائـــي 
الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية 
الختيـــار  التصويـــت  عبـــر  الدســـتورية 
ممثليهـــم لعضويـــة مجلـــس النـــواب في 

ظل إجراءات شفافة ونزيهة وسلسة”.
وكشـــف المعاودة عن قـــرار اللجنة العليا 
لإلشـــراف على سامة االنتخابات بوضع 
آلية تســـمح ألي مصاب بفيروس كورونا 
بطلـــب  يتقـــدم  أن  بالترشـــح،  ويرغـــب 
الترشـــيح عبر مســـار خاص بالتعاون مع 

وزارة الصحة.  
وأعلن عن عزم اللجنة العليا لانتخابات 
للمضي في الســـماح لمؤسسات المجتمع 
المدنـــي المحليـــة بالرقابـــة علـــى العملية 

االنتخابية حيث ســـيتم فتـــح الباب في 
الفترة المقبلة لتلقي طلباتها، مؤكدًا على 
دورهـــا وإســـهاماتها منـــذ الـــدورة األولى 

لانتخابات في العام 2002. 
وبشـــأن مرحلـــة جـــداول الناخبيـــن التي 
العـــدل  وزيـــر  ـــن  بيَّ أمـــس،  مـــن  بـــدأت 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف رئيس 
أن كشـــوف  لانتخابـــات  العليـــا  اللجنـــة 
الناخبين عرضت في اللجان اإلشـــرافية 
االطـــاع  إتاحـــة  تـــم  وكذلـــك  األربـــع، 
والتعديل عليها بشـــكل إلكتروني، ولمدة 

7 أيام. 
وأشـــار إلى أن جـــداول الناخبين تخضع 
أنفســـهم  الناخبيـــن  ومراجعـــة  لرقابـــة 
فضاً عن اإلشـــراف القضائي ســـواء من 
خـــال إعـــداد كشـــوف الناخبيـــن أو مـــن 
خـــال الفصل في الطعون االنتخابية إن 
وجـــدت؛ حيث بإمـــكان المعترضين على 
قـــرارات قضاة اللجان اإلشـــرافية الطعن 

عليها لدى المحكمة المختصة. 
كمـــا ُأعلن أن وزارة العدل دشـــنت تقديم 
الطعون االنتخابية أمـــام المحاكم ضمن 
عبـــر  المقدمـــة  اإللكترونيـــة  خدماتهـــا 
البوابـــة الوطنية للحكومـــة اإللكترونية، 
سواء بالنســـبة لطعون الناخب المرتبطة 
بجـــداول الناخبيـــن، أو طعـــون المرشـــح 
بشأن كشوف المرشحين، أو فيما يتعلق 

بنتائج االنتخابات.
واختتـــم رئيس اللجنة العليا لانتخابات 
مملكـــة  أن  علـــى  بالتأكيـــد  حديثـــه 
البحريـــن أصبـــح لديها خبـــرة كبيرة في 
مجـــال تنظيـــم االنتخابـــات، الفتـــًا إلـــى 
أن اللجنـــة التنفيذيـــة لانتخابـــات بهيئة 
التشـــريع والـــرأي القانونـــي قـــد انتهـــت 
مـــن التحضيـــرات األوليـــة لتنظيـــم هذه 

االنتخابات.

مـــن جانبه، قـــال حمـــزة إن الهيئـــة وفي 
ضـــوء اختصاصهـــا المـــوكل لهـــا، بـــدأت 
مـــن منتصف شـــهر مارس من هـــذا العام 

للتحضير النتخابات 2022. 
وأضاف قائاً “ومع صـــدور األمر الملكي 
االنتخـــاب  ميعـــاد  بتحديـــد  الســـامي 
والترشيح لعضوية مجلس النواب، نؤكد 
انتهاء وضع الخطط التحضيرية األولية 

لتنظيم االنتخابات النيابة والبلدية”.
ولفـــت إلـــى أن الهيئـــة تحـــرص بعـــد كل 
جميـــع  تقييـــم  علـــى  انتخابيـــة  دورة 
النواحـــي التنظيميـــة والبحـــث عـــن أطر 
وآليات أكثر ساســـة لتمكين الناخب من 

حقه في التصويت. 
وعـــن البدء في عرض كشـــوف الناخبين 
فـــي الموقـــع اإللكترونـــي وفـــي المراكـــز 
اإلشـــرافية األربع، حث المستشـــار حمزة 
الناخبيـــن على مراجعة الجـــداول للتأكد 
مـــن البيانات المدرجـــة وتقديم أي طلب 

لتحديثها، وخصوصًا ممن لم يشارك في 
االنتخابات السابقة. 

وأشـــار إلـــى أن دور الناخبيـــن مهم، فهم 
فـــي الحقيقـــة مـــن يتوّلـــون وضعهـــا من 
خـــال تأكدهـــم مـــن البيانـــات المدرجة، 
الفتـــًا إلى أن مراجعة الناخبين وتأكدهم 
ُيعد جزءًا أساســـيًا مـــن االعتماد النهائي 
لجـــداول الناخبيـــن فـــي ظـــل اإلشـــراف 

القضائي الكامل.
وأكـــد المستشـــار حمـــزة حـــرص اللجنـــة 
التنفيذيـــة لانتخابـــات علـــى تهيئـــة كل 
لضمـــان  والتســـهيات  الازمـــة  الســـبل 
ممارســـة الناخبين لحقهم في التصويت 
بـــكل يســـر وساســـة وذلـــك فـــي إطـــار 
العليـــا  اللجنـــة  لتوجيهـــات  ترجمتهـــا 
المراحـــل  مختلـــف  فـــي  لانتخابـــات 

االنتخابية. 
وأعلـــن فـــي هـــذا الصـــدد عـــن تخصيص 
مقـــر انتخابـــي عـــام لتمكيـــن أي ناخـــب 
مصـــاب بفايـــروس كورونـــا )كوفيد19-( 
مـــن المشـــاركة فـــي االنتخابـــات وذلـــك 
بالتنســـيق مـــع وزارة الصحـــة؛ إيمانًا من 
اللجنة التنفيذية بإتاحة جميع اإلمكانات 
قيامهـــم  وضمـــان  لتســـهيل  للناخبيـــن 
بممارسة حقهم الدستوري ضمن سلسلة 

من التدابير واالحترازات الطبية. 
التنفيذيـــة  اللجنـــة  أن  “كمـــا  وأضـــاف 
لانتخابـــات واصلت المضـــي في عرض 
جـــداول الناخبيـــن على الموقع الرســـمي 
عليهـــا  االطـــاع  وإتاحـــة  لانتخابـــات، 
مـــع إمكانيـــة تقديـــم طلبـــات التصحيح 

والتحديث واالعتراض إلكترونيًا”. 
التـــي  اإللكترونيـــة  الخدمـــات  أن  وأكـــد 
أتاحتهـــا اللجنـــة فـــي مختلـــف المراحـــل 
ومنهـــا مرحلة جـــداول الناخبين تمكنهم 
مـــن أداء حقهم الدســـتوري في انتخاب 
ممثليهم وفق إجراءات شفافة وميسرة 
ومتطـــورة دون أن يتطلب ذلك الحضور 
الشـــخصي؛ حيـــث يمكن االســـتفادة من 
هـــذه الخدمـــة عبـــر الهاتـــف مـــن خـــال 
www.“ الموقـــع اإللكترونـــي لانتخابات

 .”vote.bh
التنفيـــذي  المديـــر  الختـــام، حـــث  وفـــي 
لانتخابات األهالي على تشجيع أسرهم 
على مراجعة جداول الناخبين للتأكد من 
وجـــود أســـمائهم في الكشـــوفات لضمان 
تمكينهم من ممارســـة حقهم الدســـتوري 

في االنتخاب.

تقديم الطعون أمام المحاكم... ومسار خاص لالقتراع للمصابين بكورونا
دور بارز للرقابة األهلية على االنتخابات وفتح باب التسجيل قريباً... وزير العدل:

شكا بعض المواطنين عدم إدراج أسمائهم 
حـــاول  حيـــث  االنتخابيـــة،  القوائـــم  فـــي 
البعـــض منهم التعرف على بياناته، فتظهر 
رســـالة على الشاشـــة تخبره بعدم إدراجه 

على القائمة في الموقع الرسمي.
وباإلمـــكان، كمـــا هو متبع عـــادة، أن يتأكد 
المواطنون من صحة وجود أســـمائهم في 
جـــداول الناخبين خال الفتـــرة القانونية 
المعلـــن عنهـــا، عبـــر إحـــدى الوســـائل التي 

القيـــام  إمـــا  وهـــي  اللجنـــة  عنهـــا  أعلنـــت 
بزيـــارة ميدانيـــة للمركـــز اإلشـــرافي التابع 
موقـــع  طريـــق  عـــن  أو  لمحافظتهـــم، 

االنتخابات الرسمي المعلن عنه.
وسيشـــهد هـــذا العـــام تغيرًا كبيرًا، بســـبب 
للوحـــدات  الضخـــم  التوزيعـــات  حجـــم 
الســـكنية الـــذي قامـــت به وزارة اإلســـكان 
خـــال الســـنوات األربـــع الماضيـــة والتـــي 
شـــهدت خـــروج مـــدن جديـــدة، كالمدينـــة 
الشـــمالية، ومدينـــة خليفة، وشـــرق الحد، 

وضاحية الرملي وغيرها.

وكانت اللجنة العليا المسؤولة عن سامة 
انتخابات 2022 قد أصدرت أخيرًا ســـجل 
الناخبيـــن وســـمحت للمواطنيـــن  بيانـــات 
بمراجعـــة بياناتهـــم خـــال الفتـــرة من 15 
ســـبتمبر ولمـــدة أســـبوع، حيـــث ســـتعمل 
اللجـــان اإلشـــرافية فـــي المحافظات على 
التحقق مـــن وجود أســـمائهم ضمن قائمة 
الناخبيـــن والتأكـــد مـــن صحـــة عناوينهم، 
حســـب مواقع سكناهم كما هي واردة في 

بطاقاتهم الشخصية.

ناخبون غير مسجلين على القوائم
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النيابة العامة

صـــرح المحامي العام األول للنيابة الكلية والقائم بأعمال مســـاعد 
النائـــب العـــام المستشـــار أحمد الحمـــادي أن النيابـــة العامة وبعد 

الخـــاص  التدريبـــي  برنامجهـــا  فعاليـــات  اختتمـــت  أن 
الـــذي شـــارك فيـــه عـــدد مـــن القضـــاة وأعضـــاء النيابـــة 

والجهـــات  الـــوزارات  ممثلـــي  وجمـــع  العامـــة 
تنظيًمـــا  االنتخابيـــة  بالعمليـــة  الصلـــة  ذات 
وممارسًة للتعرف على المهام والمسؤوليات 
الموكولة إليها في شأن العملية االنتخابية، 

فستســـتكمل اعتباًرا من اليـــوم برنامجها 
التوعـــوي والتثقيفـــي العـــام تزامًنا مع 

والـــذي  لانتخابـــات  االســـتعدادات 
يهـــدف توعية المواطنين بمراحل 
والضوابـــط  االنتخابيـــة  العمليـــة 
القانونية المقررة بشـــأن الترشح 

والدعاية والتصويت.

يذكـــر أن النيابـــة العامـــة أطلقت برنامجهـــا التدريبـــي والتثقيفي 
بشـــأن االنتخابات ليســـتمر إلى انتهاء العمليـــة االنتخابية، 
وذلـــك فـــي إطـــار دورها الـــذي رســـمه القانـــون من 
أجل ضمان ســـامة العمليـــة االنتخابية من خال 
وصاحيـــات  اختصاصـــات  مـــن  خولهـــا  مـــا 
قضائيـــة؛ وبهـــدف تدريـــب المعنييـــن علـــى 
مباشرة اختصاصاتهم في مواجهة الجرائم 
االنتخابيـــة وإلحاطـــة المجتمـــع بمـــا أوجـــب 
القانـــون مراعاتـــه خـــال مســـيرة االنتخابـــات 
بغـــرض الحيلولة دون التـــردي فيما يخالف 

أحكامه. 
ونظمـــت النيابة في إطار ذلك البرنامج 
من سلسلة من ورش العمل التدريبية 
شاركت فيها الوزارات والجهات ذات 

الصلة بسير العملية االنتخابية.

النيابة العامة تستكمل برنامجها التثقيفي لتوعية المواطنين

إبراهيم النهام

فريق عمل ملحق االنتخابات

إشراف: راشد الغائب

فريق التغطية: ابراهيم النهام، بدر الحايكي، حسن عبدالرسول ومنال الشيخ

فريق المصورين: رسول الحجيري، خليل ابراهيم، حوراء مرهون وأيمن يعقوب

فريق السوشيل ميديا: حسن عدوان وجاسم محمد ومحمد الدرازي ومعاذ توفيق

التصحيح والتحرير: قسم الديسك والتصحيح 

تنفيذ الملحق: قسم اإلنتاج الفني

جداول الناخبين تخضع لرقابة 
ومراجعة الناخبين أنفسهم

مسار إلكتروني متكامل لتقديم 
االعتراضات لدى اللجان اإلشرافية



346 ،344 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،310 ،309 ،308 ،307 األولى 
357 ،356 ،354 ،353 ،351 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311 ،306 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301 الثانية 
592 ،438 ،436 ،434 ،432 ،430 ،428 ،426 ،424 ،422 ،414 ،412 ،410 ،408 ،406 ،404 ،402 الثالثة 

373 ،345 ،343 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،333 ،327 ،326 ،325 ،324 الرابعة 
364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،334 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328 الخامسة 

711 ،713 ،707 ،705 ،701 ،425 ،423 ،421 ،419 ،413 ،411 ،407 ،405 ،369 ،368 ،367 ،366 ،365 السادسة 
816 ،733 ،729 ،721 ،709 السابعة 

617 ،606 ،605 ،604 ،603 ،602 ،601 ،382 ،381 ،380 الثامنة 
634 ،633 ،624 ،623 ،619 ،618 ،611 ،609 ،608 ،607 التاسعة 

815 ،745 ،743 ،644 ،626 ،625 العاشرة 

229 ،228 ،226 ،225 األولى 
222 ،221 ،209 ،206 ،205 ،203 الثانية 

227 ،224 ،223 ،210 ،208 ،204 ،202 الثالثة 
217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،207 الرابعة 

269 ،266 ،265 ،264 ،263 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 الخامسة 

262 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 السادسة 

248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 السابعة 

 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 الثامنة 

128 ،122 ،121 ،120

علـــى  اإلشـــرافي  المركـــز  ^شـــهد 
سالمة االستفتاء واالنتخاب بمحافظة 
العاصمـــة هـــدوء منـــذ الســـاعة األولـــى 
مـــن فتح باب عرض جـــداول الناخبين، 
حيـــث توافد عدد قليل مـــن المواطنين 
العاصمـــة  محافظـــة  فـــي  القاطنيـــن 
للتأكـــد من إدراج أســـمائهم في جداول 
اإلشـــرافي  المركـــز  وســـاد  الناخبيـــن، 
بمدرســـة خولـــة الثانويـــة للبنات صمت 
إلـــى قبيل صـــالة المغرب وقلة في عدد 

المراجعين.
ومـــن جانب شـــكا عدد مـــن اإلعالميين 
والصحافيين مندوبي الصحف المحلية 
مـــن عـــدم وجـــود كراســـي فـــي المركز، 

حيث كانوا واقفين لمدة ساعة.
 وبعـــد نشـــر “البالد” عدم وجـــود مقاعد 
منصـــة  علـــى  لإلعالمييـــن  مخصصـــة 
االنســـتقرام، تم توفير الكراســـي بتمام 

الساعة 6.15 مساء.
العـــدل  وزيـــر  زيـــارة  المركـــز  وشـــهد 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف نواف 
المعـــاودة لتفقـــد المركز بمعيـــة أعضاء 
مـــن هيئـــة التشـــريع واالفتـــاء القانوني 

ووزارة العـــدل. وقـــال وزيـــر العدل في 
تصريحـــات للصحافـــة ال توجد تغيرات 
علـــى الدوائـــر االنتخابيـــة، حيـــث هناك 
مجمعـــات ســـكنية جديـــدة فـــي بعـــض 
المناطق تم إضافتها للدوائر االنتخابية.
وعلـــق الوزيـــر علـــى أســـئلة الصحافـــة 
حـــول مـــا يتعلـــق بالدعـــوات لمقاطعـــة 
واثقـــون  نحـــن  قـــال،  اذ  االنتخابـــات، 
مـــن وعـــي المواطنيـــن وحرصهـــم على 
السياســـية،  الحقـــوق  فـــي  المشـــاركة 
مؤكـــدا أن اللجنة التنفيذية لالنتخابات 
المراكـــز  كافـــة  تجهيـــز  علـــى  حريصـــة 

واالحتياجـــات  الهمـــم  ذوي  الســـتقبال 
الخاصـــة فـــي جميـــع مراحـــل العمليـــة 

االنتخابية.
من جهته، قال قاضي المركز اإلشرافي 
لجنـــة  رئيـــس  العاصمـــة  بمحافظـــة 
محافظة العاصمة نايف يوســـف: تلقى 
المركـــز خـــالل أول ســـاعتين مـــن نحـــو 
20 طلبـــا لمراجعة بياناتهم، مشـــيرا إلى 
أن الوســـائل اإللكترونيـــة ســـهلت علـــى 
الناخبيـــن للتأكـــد مـــن وجـــود أســـمائهم 
واالعتراض على أســـاس تغيير العنوان 
األسماء في قوائم الناخبين. ولفت إلى 

أن المركز اإلشـــرافي بالعاصمة يشـــرف 
 3 االعتـــراض  ومـــدة  دوائـــر   10 علـــى 
أيـــام لدراســـة الطلبات وفـــي حال عدم 
رضا أي شـــخص بقرارات اللجنة يمكنه 

اللجوء إلى القضاء وفق القانون.
إلـــى ذلك قـــال النائب عمـــار البناي الذي 
ان  بالعاصمـــة  االشـــرافي  المركـــز  زار 
المجلس الســـابق ســـعى لتلبيـــة طلبات 
مـــر  أن  بعـــد  المواطنيـــن  واحتياجـــات 
المجلس بظروف نتيجة جائحة كورونا 
ألداء  امتعـــاض  وجـــود  إلـــى  مشـــيرا 

المجلس النيابي األخير.

ال تغيير بالدوائر.. و20 طلبا للمراجعة خالل ساعتين
توفير الكراسي بعد ساعة لمندوبي الصحف تفاعال مع انستغرام “^”
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محافظة
العاصمة

^شـــهدت اللجنة اإلشرافية لعرض جداول 
مـــن  وتحديـــدًا  المحـــرق  بمحافظـــة  الناخبيـــن 
مدرســـة الهداية الخليفية الثانوية للبنين ترددًا 

من قبل المواطنين ومن بينهم كبار السن.
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  وأدلـــى 
واألوقاف نواف المعـــاودة بتصريح إلى “البالد” 
ـــن فيـــه أنـــه ســـيتم الســـماح  خـــالل جولتـــه، بيَّ
لمؤسسات المجتمع المدني بالمراقبة واإلشراف 

على سير العملية االنتخابية.
وقال “هناك من أبدى رغبته بالترشح عبر وسائل 
اإلعـــالم ونحـــن فـــي انتظـــار موعـــد فتـــح بـــاب 

الترشح بشكل رسمي لنرى عدد المترشحين”.
من جهته، قال النائب إبراهيم النفيعي إن نزوله 
الميدانـــي يأتي في إطار دعـــم الجهود المبذولة 
من قبل المعنيين باللجنة وحث المواطنين على 
التأكـــد مـــن إدراج أســـمائهم بجـــداول الناخبين 
ســـواء بالشـــكل الحضوري أم عن طريق “األون 

الين”.
مـــن جانبـــه، أكد الرئيـــس التنفيـــذي لالنتخابات 
المستشـــار نواف حمزة أن هيئة التشريع والرأي 
القانوني بدأت استعداداتها التحضيرية لتنظيم 
العملية االنتخابية من شـــهر مارس الماضي كما 

جرى في األعوام السابقة.
المقـــر يحظـــى  “البـــالد” أن  والحظـــت مندوبـــة 
بوجـــود كراســـي للصحافييـــن واإلعالميين من 
دون أي طـــاوالت، وبعد مناشـــدتها تم التنســـيق 
عليهـــا  ليتنـــاوب  صغيـــرة  طاولـــة  وإحضـــار 

الصحافيون خالل تأدية أعمالهم.
واستفســـرت عـــن مـــكان إقامة الصـــالة من أحد 
المنســـقين باللجنة والذي أفـــاد بأنه في الخارج 
لعدم إتاحة المدرسة أية مرافق إضافية للجنة.

واتضـــح أن موقع الصالة بالقرب من دورة مياه 
ومحاطة به بعض األوساخ.

السماح للجمعيات األهلية بمراقبة االنتخابات
موقع الصالة بقرب الحمامات وطاولة صغيرة للصحافيين... وزير العدل لـ”^”:

•

محافظة
المحــــرق



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

1095 ،1089 ،1010 ،1009 ،1006 ،1004 ،1003 ،1002 ،1001 ،591 ،589 ،585 ،581 ،587 ،569 ،565 ،561 ،559 ،557 ،555 ،553 ،552 ،550 الثالثة 
744 ،714 ،712 ،708 ،706 ،704 ،702 ،457 ،455 ،447 ،441 ،439 ،435 ،433 ،431 الرابعة 

533 ،529 ،527 ،525 ،523 ،521 ،517 ،515 ،513 ،509 ،507 ،505 ،481 ،479 ،477 ،475 ،473 ،471 ،469 ،465 ،463 ،453 ،449 الخامسة 
742 ،740 ،738 ،736 ،734 ،732 ،730 ،716 ،715 السادسة 

1022 ،1019 ،1014 ،1012 ،762 ،760 ،758 ،756 ،754 ،752 ،579 ،577 ،575 ،571 ،551 ،549 ،547 ،545 السابعة 
1206 ،1204 ،1203 ،1016 الثامنة 
1210 ،1209 ،1207 ،1205 التاسعة 
1218 ،1214 ،1212 ،1208 العاشرة 

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

810 ،808 ،807 ،806 ،805 ،804 ،803 ،802 ،801 ،720 ،718 األولى 
841 ،840 ،814 ،813 ،812 ،809 الثانية 
941 ،937 ،935 ،934 ،933 ،922 الثالثة 
939 ،931 ،929 ،646 ،645 ،643 الرابعة 
927 ،925 ،910 ،905 ،903 ،901 الخامسة 

923 ،921 ،919 ،918 ،917 ،916 ،915 ،914 ،913 السادسة 

932 ،930 ،928 ،926 ،924 ،920 ،912 ،908 ،906 ،904 ،902 ،748 ،746 السابعة 
 ،952 ،951 ،950 ،949 ،948 ،946 ،945 ،943 ،942 ،911 ،909 ،907 ،636 ،635 ،616 ،615 ،614 ،613 الثامنة 

985 ،983 ،982 ،981 ،959 ،955 ،954 ،953
1099 ،1070 ،1069 ،1068 ،1067 ،1064 ،1063 ،1062 ،1061 ،1058 ،1057 ،1056 ،1055 ،1054 ،1052 ،1051 ،1048 ،986 ،976 ،947 ،944 التاسعة 
 ،997 ،995 ،989 ،988 ،987 ،973 ،971 ،967 ،966 ،965 ،964 ،963 ،962 ،961 ،960 ،958 ،957 ،956 العاشرة 

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

^شـــهد المركـــز اإلشـــرافي بالمحافظـــة الشـــمالية 
خفيفـــًا  توافـــدًا  للبنـــات”  اإلعداديـــة  يثـــرب  “مدرســـة 
وهادئًا من ســـاعة فتـــح أبوابه للمواطنيـــن من ناخبين 
التســـجيل  بتســـهيل  ترتبـــط  ألســـباب  ومرشـــحين، 

والمراجعة عبر “النت”.
وافترش الزميل إبراهيم النهام األرض بالنصف الساعة 
األولى من فتح المركز ألبوابه بســـبب غياب الطاوالت 
أو الكراســـي او التجهيـــزات األخـــرى للصحافييـــن أو 
اإلعالمييـــن، قبل أن يتـــم توفير طاولـــة واحدة وعدد 

أربعة كراسي لإلعالميين والصحافيين الموجودين.

والتقت “البالد” بالمترشـــح النيابي عن تاسعة الشمالية 
أحمـــد الحـــدي الـــذي أكـــد أن التنظيـــم أكثـــر مـــن رائـــع 

ويعكس االهتمام الرسمي بإنجاح الحراك االنتخابي.
وشـــدد المترشـــح النيابـــي عـــن رابعـــة الشـــمالية أنـــور 

المحمد على أهمية إنجاح الحراك االنتخابي.
وأضـــاف أن ترشـــحه هـــو للمـــرة الثالثة علـــى التوالي، 
حيث ســـبق لـــه الترشـــح في العـــام 2010 فـــي الدائرة 
للســـابعة  الحقـــًا  تحولـــت  والتـــي  بالجنوبيـــة  الثالثـــة 
الجنوبيـــة، كما ســـبق له الترشـــح في ســـابعة الجنوبية 

في العام 2014.

وأكـــد مترشـــح ثامنـــة الشـــمالية خالـــد المناصيـــر وهو 
متقاعـــد مـــن قـــوة الدفـــاع بأهميـــة التصـــدي للدعوات 
المضللـــة لمقاطعة االنتخابات ومنح الفرصة للكفاءات 

الوطنية لخدمة البحرين.
وقـــال مترشـــح تاســـعة الشـــمالية عبـــاس العماني بأن 
الوعـــي الوطني عن االنتخابات في حالة تصاعد وأهل 
البحرين سيختارون األفضل الذي يعبر عن طموحهم.

وبيـــن نائب رئيس مجلس الشـــمالية البلدي والمرشـــح 
البلدي ياســـين زينل بأن لديه ملفات عالقة وسيواصل 

استكمال معالجتها في حال فاز باالنتخابات المقبلة.

أبرز المرشحين بمدينة حمد يراجعون لجنة الشمالية
الحدي: التنظيم رائع.. المناصير: التصدي لدعوات المقاطعة.. العماني: وعي البحرينيين متصاعد
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المحافظة
الشماليـــة

^لم يختلف المشـــهد كثيرا عن ســـابقه 
قبل 4 ســـنوات في مركز اللجنة اإلشـــرافية 
علـــى ســـالمة االســـتفتاء واالنتخـــاب فـــي 
المحافظة الجنوبية، إذا لم يشهد المركز في 
اليوم األول حضورا فاعال من قبل الناخبين؛ 
للتأكـــد مـــن ســـالمة بياناتهـــم وعناوينهـــم، 
إال أن الحـــدث األبـــرز هو منـــع الصحافة من 
التقـــاط الصور لمدة معينة وبعدها ســـمحت 
رئيســـة اللجنة للمصورين بممارسة دورهم، 

ولم يشهد المركز أحداثا أخرى.
بينما أكدت رئيســـة اللجنة اإلشـــرافية على 
القاضـــي  واالنتخـــاب  االســـتفتاء  ســـالمة 
فاطمـــة حبيـــل علـــى أن 17 ناخبـــا حضـــروا 
لموقـــع اللجنـــة بشـــأن عـــدم إمكانيـــة بعض 
الناخبيـــن التأكـــد مـــن عناوينهـــم وبياناتهم 
عبـــر الموقـــع أنهـــم لـــم تردهـــم أية شـــكاوى 
بشأن أي عطل فني في الموقع، وعزت عدم 
اســـتطاعة البعض التأكيد على بياناتهم إلى 

ضغط شبكات.
علـــى ضـــرورة  المواطنيـــن  وحثـــت حبيـــل 
التأكـــد مـــن االشـــتراطات القانونيـــة لعملية 
االنتخـــاب ثـــم عليه التأكد من إدراج اســـمه 

في سجل الناخبين عن طريق الموقع أو عن 
طريق الحضور لمركز اللجنة في المحافظة 
الجنوبية في مدرســـة المســـتقبل االبتدائية 

للبنات.
بينمـــا حضر النائب محمد السيســـي للمركز، 
وذكر بأن مشـــروع حضرة صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البالد 
المعظـــم أثبـــت بعـــد مضـــي 20 عامـــا النقلة 
الحضاريـــة والتنمويـــة للملكـــة علـــى جميـــع 
األصعـــدة ما نتج عنه االزدهـــار الذي نعيش 

في ظالله اليوم.

19 ناخبا حضروا “الجنوبية”.. وال شكاوى عن عطل بموقع االنتخابات
رئيسة اللجنة منعت الصحافة من التصوير في الساعات األولى

•

المحافظة
الجنوبيــــة
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أقامت وزارة التربية والتعليم حفل 
تســـليم جائزة المربي أحمد العمران 
للعـــام  األوائـــل  المتفوقيـــن  للطلبـــة 
بحضـــور   ،2021/2022 الدراســـي 
لطيفـــة  للتعليـــم  المســـاعد  الوكيـــل 
مســـؤولي  مـــن  وعـــدد  البونوظـــة، 
المرحـــوم،  عائلـــة  وأبنـــاء  الـــوزارة، 

ظافر وهالة ومازن أحمد العمران.
ســـنوًيا  الجائـــزة  هـــذه  وُتمنـــح 
للطالـــب الحائز علـــى المرتبة األولى 
علـــى طلبـــة الثانويـــة العامـــة ضمن 
مملكـــة  فـــي  الحكوميـــة  المـــدارس 
البحريـــن، وهـــي عبارة عـــن مكافأة 
ماليـــة ودرًعا تذكارًيا باســـم الطالب 

المتفوق. 
هـــذه  فـــي  الجائـــزة  علـــى  وحصـــل 
الـــدورة كل مـــن الطالبة ريـــم أحمد 
حمـــاد مـــن مدرســـة الحـــد الثانويـــة 
المعـــدل  علـــى  الحاصلـــة  للبنـــات، 
والطالـــب   ،%  99.9 التراكمـــي 
عبدالناصـــر محمـــد عبدالناصـــر من 
مدرســـة الهداية الخليفيـــة الثانوية 

المعـــدل  علـــى  الحاصـــل  للبنيـــن، 
التراكمـــي 99.9 % للعـــام الدراســـي 

.2021/2022
وأعربت أسرة المربي أحمد العمران 
عن شكرها لوزارة التربية والتعليم، 
علـــى الدعم الـــذي قدمتـــه للجائزة، 
التـــي تهدف إلـــى تحفيز وتشـــجيع 
الطلبـــة على التفوق العلمي، تخليًدا 
أحمـــد  األســـتاذ  المربـــي  لذكـــرى 
العمـــران، الـــذي أحـــب العلـــم وبـــذل 
جهـــًدا مخلًصـــا قرابـــة نصـــف قـــرن 
مـــن الزمـــان فـــي ســـبيل نشـــر العلم 
والمعرفـــة ألجيال عديـــدة من أبناء 

هذا الوطن. 
وبهـــذه المناســـبة، تم توزيـــع كتيب 
ُأعد خصيًصا لهذه المناســـبة باســـم 
علـــى  يحتـــوي  األجيـــال”،  “مربـــي 
معلومـــات عامة عن األســـتاذ أحمد 
العمران، لتعريـــف الطلبة من الجيل 
الجديـــد بالشـــخصية التـــي تحمـــل 
هذه الجائزة اسمها، ولتوفير المزيد 

من المعلومات للمهتمين.

تسليم جائزة “المربي أحمد العمران” 
لخريجي الثانوية األوائل

نحرص على توفير أعلى معايير الخدمات الصحية في البحرين
أكد  الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومية، أحمد األنصاري، الحرص 
علـــى االســـتمرار فـــي توفيـــر أعلـــى 
معاييـــر الخدمـــات الصحيـــة بمملكة 
البحريـــن، التـــي تتوافـــق مـــع أفضل 
االعتمـــادات العالميـــة ليضـــاف ذلـــك 
إلـــى رصيـــد تميـــز القطـــاع الصحـــي 

بالمملكة.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقباله عـــدًدا من 

المســـؤولين من المجلس األسترالي 
وذلـــك  الصحيـــة،  الرعايـــة  لمعاييـــر 
الســـلمانية  مجمـــع  جاهزيـــة  لتفّقـــد 
الطبي فـــي الحصول علـــى االعتماد 

األسترالي.
هـــذه  أن  إلـــى  األنصـــاري  وأشـــار 
الخطـــوة تأتـــي فـــي إطـــار تحســـين 
مســـتوى الخدمات المقدمـــة بمجمع 
الســـلمانية الطبي، الســـيما وأنه يعد 

أهـــم مرفـــق طبي حكومـــي، لتضاف 
إلى سلســـلة اســـتحقاقاته الدولية  ، 
ومـــن بينهـــا حصولـــه علـــى االعتماد 
الكنـــدي فـــي عـــام 2016، وذلـــك مـــا 
يؤكـــد الدعم الذي يحظى به القطاع 
الصحـــي بالمملكـــة مـــن ملـــك البـــاد 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  المعظـــم 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ومتابعة 
حثيثة من ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة.

هـــذه  “جـــاءت  األنصـــاري:  وقـــال 
االعتمـــاد  أن  باعتبـــار  الخطـــوة 
األســـترالي هـــو عمليـــة تقييـــم تقوم 
بهـــا هيئـــة تقييـــم خارجية مســـتقلة 
لتقدير مدى توافق المنشأة الصحية 
مـــع المعاييـــر الموضوعة مســـبًقا من 
قبل هيئـــة االعتمـــاد، ويكمن الهدف 

األساسي لاعتماد في تطوير أنظمة 
وإجـــراءات تقديم الخدمـــة لتطوير 
الصحيـــة  الرعايـــة  جـــودة خدمـــات 
وبالتالي تحســـين النتيجة المرجوة 

من العاج”.
وتابع الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكوميـــة بـــأن هذه الخطـــوة تؤكد 
أهميـــة تقييـــم الخدمـــات الصحيـــة 
المقدمة في مجمع السلمانية الطبي 

بصـــورة دوريـــة من قبل مؤسســـات 
بهـــدف  عريقـــة  وعالميـــة  دوليـــة 
مواصلة تطويـــر الخدمات العاجية 
اســـتمرار  يضمـــن  بمـــا  واســـتدامتها 
حصول كافـــة المواطنين والمقيمين 
بالمملكـــة علـــى أعلى وأكفأ مســـتوى 
الصحيـــة  الرعايـــة  خدمـــات  مـــن 

الشاملة.

المنامة - بنا

للمســـؤولية  الدولـــي  االتحـــاد  منـــح 
االجتماعية عضو لجنة األمم المتحدة 
للتنمية المســـتدامة، والمنسق السابق 
وممثـــل  المتحـــدة  األمـــم  ألنشـــطة 
للبرنامج اإلنمائي في مملكة البحرين 
التميـــز  جائـــزة  القـــادر  عبـــد  فيصـــل 
الدولية في مجال دعم جهود تحقيق 
 ،2030 المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
ضمن فعاليـــات الملتقى الدولي حول 
تجارب القيـــادات العربية في منظمة 
األمم المتحـــدة والهيئات الدولية في 
المشاركة بدعم جهود تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
وأكد االتحاد أن اختيار عبدالقادر لهذا 
التكريم يأتي تقديـــًرا للجهود الكبيرة 
والمتميـــزة في دعـــم تحقيق األجندة 
العالميـــة للتنميـــة المســـتدامة 2030، 
ومشيًدا بمشاركته المتميزة والمؤثرة 
فـــي أعمـــال الملتقـــى الدولـــي حـــول 
تجارب القيـــادات العربية في منظمة 
األمم المتحـــدة والهيئات الدولية في 

المشاركة بدعم جهود تحقيق أهداف 
التنمية المســـتدامة”، وما عكسته من 
صورة إيجابية علـــى تحقيق الملتقى 

العلمي أهدافه المرجوة.
ويعـــد فيصـــل عبدالقادر أحـــد أعضاء 
اللجنـــة العليـــا ورئيس لجنـــة التنظيم 
بـــدرع البـــاد للمســـؤولية االجتماعية 
فـــي  شـــارك  كمـــا   ،2022 للشـــركات 
عضويـــة لجنـــة تقييـــم قائمـــة البـــاد 
ألقوى 50 شركة بحرينية لعام 2022.

ا عضو بـ “عليا درع البالد للمسؤولية االجتماعية” ينال تكريًما دوليًّ
تقديًرا لجهود فيصل عبدالقادر في دعم تحقيق األجندة العالمية للتنمية المستدامة

سعادة الدكتور 
فيصل عبدالقادر محمد

عضــــو لجنة األمم المتحدة للتنميــة المستدامة 
منسق سابـــــق ألنشطـــــة األمم المتحدة 

وممثل للبرنامج اإلنمائي 
مملكة البحرين

 

 

 محمد ر عبد القادسعادة الدكتور فيصل 
 عضو لجنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة  

 منسق سابق ألنشطة األمم املتحدة وممثل للبرنامج اإلنمائي 
 مملكة البحرين 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 " 2030املوضوع" تكريم مقامكم بجائزة التميز الدولية في مجال دعم جهود تحقيق أهداف التنمية املستدامة

التحيات   أطيب  الكريم  إلى مقامكم  نتقدم ملقامكم بخالص الشكر والتقدير    والتقدير، نرفع  املوضوع أعاله، فإنه  إلى  وباإلشارة 

يحول تجارب القيادات العربية في منظمة األمم املتحدة والهيئات الدولية في املشاركة بدعم    ملشاركتكم الفاعلة في " امللتقى الدول 

 م. 2022سبتمبر  1لمسؤولية املجتمعية بتاريخ والذي نظمه اإلتحاد الدولي ل "،جهود تحقيق أهداف التنمية املستدامة

  املرجوة.تقى العلمي أهدافه  لوانعكست بصورة إيجابية على تحقيق هذا امل  ومؤثرة،لقد كانت مشاركة مقامكم العلمية متميزة 

" للتكريم  اختياركم  تم  بأنه  مقامكم  إفادة  يشرفنا  أهدافكما  تحقيق  جهود  دعم  مجال  في  الدولية  التميز  التنمية    بجائزة 

 . 2030"، وذلك لجهودكم الكبيرة واملتميزة في دعم تحقيق األجندة العاملية للتنمية املستدامة 2030املستدامة

العطاء للوصول إلى عالم يتم تحقيق التنمية فيها بصورة شاملة وعادلة   استدامة وإذ نقدر لكم هذه الجهود، نتمنى لكم مزيد من 

 بمساندتكم. 

 واالحتراموتفضلوا مقامكم فائق التقدير  
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رعبد الغفابروفيسور يوسف   
 رئيس الهيئة االستشارية 

 

 املوقر

نسخة من رسالة االتحاد 

يتضمن 12 مقررًا وسنة واحدة مدة الدراسة... “األعلى اإلسالمي”:

الوقوف على جاهزية  “السلمانية” للحصول على االعتماد األسترالي...  األنصاري:

أعلن رئيس المجلس األعلى للشئون اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن 
محمــد بن راشــد آل خليفــة، انطالق أول البرامج الدراســية في معهد 
القــراءات وإعــداد معلمــي القــرآن الكريــم، غــدا الســبت، وهــو برنامج 

دبلوم معلم القرآن الكريم.

وأعـــرب عن ســـعادته الغامرة ببدء 
البرامج الدراسية في المعهد، الفًتا 
إلى أن هذا البرنامج المهم سيكون 
إضافـــة نوعية في تأهيل العاملين 
فـــي مجال تدريس القـــرآن الكريم 
ـــا بكفـــاءة  ـــا وتربويًّ وعلومـــه علميًّ
واقتدار، وبالتالي اإلسهام في رفع 
كفـــاءة المراكز والحلقـــات القرآنية 
وزيـــادة فاعليتهـــا وقدرتهـــا علـــى 

تقديم خدمات أفضل لطابها.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
للشـــئون اإلســـامية أنَّ المعهد هو 
الملكيـــة  الرعايـــة  ثمـــرات  إحـــدى 
الكريمـــة التـــي يوليهـــا ملـــك الباد 

المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة لمجال 
وتعزيـــز  الكريـــم  القـــرآن  خدمـــة 
القرآنيـــة  والفعاليـــات  البرامـــج 
فـــي مملكـــة البحريـــن، بما يرســـخ 
المجتمـــع  فـــي  الســـمحاء  قيمـــه 
للبحريـــن  الريـــادي  الـــدور  ويعـــزز 
على المســـتوى العالمـــي بكفاءاتها 
العلميـــة المتخصصـــة فـــي مجـــال 
تدريس القـــرآن الكريـــم وقراءاته 

وعلومه الشريفة.
وكشـــف عن تسجيل أكثر من 100 
طالـــب وطالبة في هـــذا البرنامج، 
مشـــيًرا إلـــى أنه يهدف إلـــى إعداد 

كفاءات متميـــزة في تعليم القرآن 
الكريـــم وعلومـــه، وتأهيـــل معلمي 
والحلقـــات  المراكـــز  ومعلمـــات 
ا، وتوظيف  ـــا وتربويًّ القرآنية علميًّ
التقنيات الحديثة في تعلُّم القرآن 
الكريـــم وتعليمـــه، وغـــرس القيـــم 
واألخاق والمبادئ اإلسامّية في 

نفوس الدارسين.
مـــن جانبـــه، أوضـــح األميـــن العام 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  للمجلـــس 
معهـــد القـــراءات وإعـــداد معلمـــي 
القـــرآن الكريم خالد الشـــوملي أن 
برنامـــج دبلوم معلم القرآن الكريم 
مقـــرًرا  عشـــر  اثنـــي  مـــن  يتكـــون 
ا، تدرس خال سنة دراسية  دراسيًّ
واحـــدة، بمـــا مجموعـــه 30 ســـاعة 
معتمـــدة، الفًتـــا إلـــى أن المجلـــس 
األعلى للشـــئون اإلســـامية اعتمد 
البرنامـــج بعـــد إقراره مـــن مجلس 

إدارة المعهد.
وأشـــار إلى أن إدارة المعهد نظمت 
أمس األربعـــاء يوم التهيئة للطلبة 
بهـــدف إعـــداد الطلبـــة وتهيئتهـــم 
وتعريفهـــم  الدراســـي،  للبرنامـــج 
واللوائـــح  الدراســـية  بالخطـــة 
والضوابط األكاديمية والمسلكية.

ن أن الخطة الدراسية لبرنامج  وبيَّ
الكريـــم  القـــرآن  معلـــم  دبلـــوم 
تتضمن دراســـة المقـــررات اآلتية: 
التـــاوة وعلـــم التجويـــد، مدخـــل 
إلى علـــم القراءات، علـــوم القرآن، 
اللغـــة العربيـــة، القيـــاس والتقويم 
التربـــوي، اإلدارة الصفيـــة، مدخل 
الشـــريف،  المصحـــف  علـــوم  إلـــى 
التربـــوي،  النفـــس  علـــم  التفســـير، 
التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في 
تعليم القرآن، طرق تدريس القرآن 

الكريم، والتدريب العملي.

محرر الشؤون المحلية

فيصل عبدالقادر

التحاق 100 طالب في برنامج دبلوم معلم القرآن

المنامة - بنا



منال الشيخ

منال الشيخ

شـــهدت نقـــاط انطـــاق الحافـــات المدرســـية في 
مناطق ســـكن طلبة المـــدارس الحكومية بمختلف 
المحافظات انسيابية واضحة في عملية الوصول 
في الوقت المحدد صباًحا، ونقل جميع الطلبة في 
فترات تســـبق ســـاعات الذروة، واألمر ذاته تحقق 

في عملية االنصراف في نهاية الدوام المدرسي.
وجـــاء ذلـــك بعـــد تطبيـــق وزارة التربيـــة والتعليم 
أمس الخميس قرار إعادة جدولة اليوم الدراســـي 
انتظـــار  التعليميـــة ومواعيـــد  المراحـــل  لمختلـــف 

الحافات. 
وســـاهم هـــذا القـــرار بمـــا تضمنـــه مـــن تغييـــر في 
مواعيـــد انتظـــار الحافـــات فـــي نقـــاط االنطـــاق 
صباًحـــا، وتغيير مواعيد انصـــراف بعض المراحل 
الدراســـية ظهًرا، وخروج الطلبـــة على دفعات في 
نهاية الدوام المدرســـي، في توفير مرونة أكبر في 
عمليـــة نقـــل جميـــع الطلبة المســـجلين فـــي خدمة 

المواصات المدرسية من وإلى مناطق سكنهم.
هذا، وقد أكدت الـــوزارة على المدارس بأنه يمكن 

للطلبة الذين يســـتخدمون المواصات الخاصة أو 
الســـير على األقدام االنصراف من المدارس ظهًرا 
في التوقيت الجديد أو السابق، حيث إن األبواب 
ستظل مفتوحة ألولياء األمور الستام الطلبة من 

داخل الحرم المدرسي حتى مغادرتهم جميًعا. 
ويأتـــي هـــذا القـــرار فـــي ســـياق تفاعـــل الـــوزارة 

واهتمامها برصد ومتابعة الماحظات والتحديات 
ضـــوء  وفـــي  الســـرعة،  وجـــه  علـــى  ومعالجتهـــا 
المشـــاورات التـــي قامـــت بهـــا مـــع عدد مـــن لجان 
ومجالس اآلباء بمختلف المدارس الحكومية، في 

إطار الشراكة والتنسيق.
والجديـــر بالذكـــر أنـــه بـــدًءا مـــن أمـــس الخميـــس 

صـــار دوام طلبة المرحلـــة االبتدائية في المدارس 
الحكوميـــة مـــن 7:05 صباًحـــا حتـــى 12:35 ظهًرا، 
أمـــا طلبة المرحلـــة اإلعدادية فدوامهـــم من 7:05 
صباًحـــا حتى 1:30 ظهًرا، فيما يظل دوام المرحلة 
الثانويـــة كمـــا هو مـــن الســـاعة 7:05 صباًحا حتى 

2:15 ظهًرا. 

أما بالنســـبة لطلبة التعليم الفني والمهني، فالدوام 
للفتـــرة الصباحيـــة من الســـاعة 7:05 صباًحا حتى 
الســـاعة 1:45 ظهًرا، وللفترة المسائية من الساعة 
2:00 ظهـــًرا حتـــى 7:30 مســـاًء، فيمـــا يمتـــد دوام 
طلبـــة المســـار التجـــاري بمعهـــد الشـــيخ خليفة بن 
التجـــاري  المســـار  وطلبـــة  للتكنولوجيـــا  ســـلمان 
الثانويـــة  بـــن عيســـى  عبـــدهللا  الشـــيخ  بمدرســـة 
الصناعيـــة للبنيـــن مـــن 7:05 صباًحـــا حتـــى 1:45 

ظهًرا.  
وبالنســـبة لطلبة المعهد الدينـــي والمعهد الجعفري 
فـــدوام الطلبة من 7:05 صباًحا حتى 12:35 ظهًرا 
اإلعداديـــة  المرحلتـــان  أمـــا  االبتدائيـــة،  للمرحلـــة 

والثانوية فمن 7:05 صباًحا حتى 2:15 ظهًرا.
ووفًقـــا إلعـــادة جدولـــة مواعيد انتظـــار الحافات 
المدرســـية صباًحـــا، فصـــار الموعد لطلبـــة المرحلة 
صباًحـــا،   6:10 الســـاعة  واإلعداديـــة  االبتدائيـــة 
ولطلبة المرحلة الثانويـــة والتعليم الفني والمهني 
الدينـــي  المعهـــد  ولطلبـــة  5:45 صباًحـــا،  الســـاعة 
والمعهد الجعفري )المراحل االبتدائية واإلعدادية 

والثانوية( الساعة 5:45 صباًحا.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

انسيابية واضحة أمس في حركة الحافالت المدرسية
تطبيق قرار “التربية” ساهم في تخفيف االزدحام

local@albiladpress.com
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القبول في جامعة البحرين “امتياز” وسنستقطب أفضل الكوادر العالمية
على الطلبة بذل الجهد في التحصيل وتوطيد عالقاتهم باالحترام المتبادل... المضحكي:

ـــأت رئيســـة جامعـــة البحريـــن جواهر  هنَّ
المضحكـــي، الطلبة المســـتجدين لقبولهم 
للدراسة في الجامعة الوطنية، مؤكدة أن 
القبول للدراســـة في جامعة البحرين يعد 
امتيازًا من حيث تكامل البنية األساسية 
األكاديميـــة،  البرامـــج  وجـــود  للجامعـــة، 
الكـــوادر  الجامعـــة ألفضـــل  واســـتقطاب 
األكاديميـــة - محليًا وعالميـــًا - للتدريس 

فيها.
 - البحريـــن  جامعـــة  رئيســـة  وأشـــارت 
فـــي افتتـــاح برنامـــج يـــوم التهيئـــة للعام 
أجـــري  الـــذي   2022/2023 األكاديمـــي 
إلكترونيـــًا أمـــس الخميـــس إلـــى الرعاية 
التـــي تحظـــى بهـــا الجامعـــة الوطنية من 
ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، والتوجيـــه 
والمتابعـــة مـــن قبـــل ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، وهو 
ـــن الجامعة مـــن أن تتبـــوأ المكانة  مـــا مكَّ
العالية الرفيعة، مثمنة - في الوقت نفسه 
- جهود إدارة الجامعة وجميع منتسبيها، 
لحرصهـــم علـــى توفير التعليـــم الجامعي 
المتقـــدم، والمهـــارات الحياتية المطلوبة، 
وطـــرح البرامج األكاديميـــة ذات الجودة 
العاليـــة، المعتمدة وطنيـــًا وعالميًا، معربة 
عـــن ثقتهـــا فـــي أن يبـــذل الطلبـــة كامـــل 
مجهودهـــم وطاقاتهـــم اإلبداعية، ســـواء 
فـــي المجـــال األكاديمـــي، أم النشـــاطات 
الطابيـــة لكـــي يعيشـــوا تجربـــة جامعية 

مميزة.
الجهـــود  بـــذل  إلـــى  الطلبـــة  دعـــت  كمـــا 
والمثابرة في التحصيل العلمي والعملي، 
بمـــا  المياديـــن،  جميـــع  فـــي  والمنافســـة 
واســـتثمار  الوطـــن،  ويخـــدم  يخدمهـــم 
الفـــرص التي تقدمهـــا الجامعة. باإلضافة 
إلى توطيـــد عاقاتهم الجامعيـــة القائمة 
علـــى االحترام المتبـــادل، متمنيًة للجميع 

سنة أكاديمية حافلة بالنشاط والتميز.
مـــن جانبها، أكدت عميدة شـــؤون الطلبة 
فاطمة المالكي، أهمية يوم التهيئة للطلبة 
المستجدين، لتعريفهم بالحياة الجامعية، 
وتســـهيل انخراطهم فيها، وتعرفهم على 
والخدمـــات  والتوجيهـــات،  اإلرشـــادات 
والتســـهيات التي تقدمها الجامعة مثل: 
مركـــز اللغـــة اإلنجليزيـــة، ومركـــز التعلـــم 
اإللكترونـــي، والمركـــز الصحي، وخدمات 
عمادة القبـــول والتســـجيل، وأضافت أن 
كل كلية ســـتحدد برنامـــج تهيئة لطلبتها، 

للتعـــرف علـــى مرافـــق الكليـــة وبرامجها 
المتعلقـــة  التفاصيـــل  وكل  وأقســـامها 

بتخصص الطالب.
ووجهت الطلبة المستجدين لبدء عامهم 
الدراســـي بالدافعية للتحصيل والدراسة 
والتعلـــم وبناء ذواتهم وصقـــل مهاراتهم 
وتعزيز قدراتهم، وقالت موجهة رسالتها 
للطلبـــة المســـتجدين: “بانتظاركم تجربة 
متعـــة  التعليميـــة  التجـــارب  أكثـــر  مـــن 
وفائدة، وهي مختلفة تمامًا عن المراحل 
لاهتمـــام  ودعتهـــم  الفائتـــة”  الدراســـية 
الكافـــي  والنـــوم  الصحيـــة،  بتغذيتهـــم 
وتنظيـــم أوقاتهم بين الدراســـة والراحة 
والترويـــح عـــن النفـــس واالنخـــراط فـــي 
داخـــل  المختلفـــة  الاصفيـــة  البرامـــج 
مـــن  واالســـتفادة  الجامعـــة،  وخـــارج 
التـــي  واإلرشـــادية  النفســـية  الخدمـــات 
تقدمهـــا لهـــم عمـــادة شـــؤون الطلبـــة من 
خال دائرة التوجيه واإلرشـــاد من خال 

أخصائيين متخصصين في هذا المجال. 
شـــؤون  عمـــادة  لزيـــارة  الطلبـــة  ودعـــت 
الطلبـــة والتعـــرف علـــى يناســـب ميولهم 
ومهاراتهـــم مـــن برامـــج ومـــا تحتاجونـــه 
مـــن دعم وخدمات توفرها دوائر العمادة 

وشعبها.
واشـــتمل برنامج يوم التهيئـــة - الذي تم 
عرضه على الموقـــع اإللكتروني للجامعة 
وقناتهـــا علـــى يوتيـــوب - علـــى فيديـــو 
وكلياتهـــا  البحريـــن،  بجامعـــة  تعريفـــيٍّ 
وخدماتها، باإلضافة إلـــى فيديو توعوي 
ألبـــرز  وعـــرٍض  الجامعيـــة،  الحيـــاة  عـــن 
تجارب الطلبة ومشاركاتهم، واستفادتهم 

من األنشطة والبرامج الاصفية.
نـــواب  التهيئـــة  يـــوم  برنامـــج  حضـــر 
الرئيس والعمـــداء وعدد كبير من الطلبة 
المستجدين وأولياء أمورهم، إضافة إلى 
أعضـــاء الهيئتيـــن األكاديميـــة واإلداريـــة 

بجامعة البحرين.

الصخير - جامعة البحرين

جواهر المضحكي

انعقاد االجتماع السنوي لمديري وممثلي المدارس الخاصة
بناء جسور التواصل مع أولياء األمور والطلبة

عقدت وزارة التربية والتعليم االجتماع السنوي للمدارس 
الخاصـــة للعام الدراســـي 2023-2022 بالمركـــز اإلقليمي 
لتكنلوجيا المعلومات واالتصال بحضور مســـئولي وزارة 
التربية والتعليم وممثلي وزارة الصحة باإلضافة لمدراء 

وممثلي المدارس الخاصة بمملكة البحرين.
وفي بداية االجتماع، ألقت ســـناء ســـعيد الحداد الوكيل 
المســـاعد لاســـتراتيجيات واألداء كلمـــة وّجهـــت فيهـــا 

الشـــكر للحضور من المـــدارس الخاصـــة مثمنة عطاءهم 
وإنجازاتهـــم وداعيـــًة إياهـــم لمواصلـــة الجهـــود الفاعلـــة 
فـــي العام الدراســـي الجديد لارتقاء بالعمليـــة التعليمية 
وتقديـــم األفضـــل لألبنـــاء الطلبـــة.  وفـــي ذات الســـياق 
إدارة  مديـــر  المهنـــا  غســـان  لولـــوة  األســـتاذة  تحدثـــت 
تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة خال االجتماع عن 
أهمية التواصل الفعال وبناء جســـور التواصل مع أولياء 
األمـــور والطلبـــة والمجتمـــع كونه ركيزة أساســـية لنجاح 

العمليـــة التعليميـــة.  ومـــن جهتهـــا، قدمـــت كبرى الســـيد 
ناصر استشـــاري صحة عامة ورئيس مجموعة األمراض 
المعديـــة بقســـم مكافحـــة األمـــراض مـــن وزارة الصحـــة 
العامـــة عرضـــًا يتضمـــن جملـــة مـــن اإلرشـــادات الصحية 
الهامـــة للمـــدارس. بعدهـــا قّدمـــت األســـتاذة أحـــام عيد 
صقر رئيس قســـم التراخيص والمتابعة بإدارة تراخيص 
ومتابعة المـــدارس الخاصة عرًضا للوائـــح وزارة التربية 

والتعليم المنظمة لعمل المدارس الخاصة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
الســـهلي  عبـــدهللا  العمـــات  لهـــواة 
أن عملـــة الملـــك جـــورج الخامـــس 
ملـــك بريطانيا من فئـــة ألف روبية، 
المتداولة أيام االستعمار اإلنجليزي 
لبعض دول الخليج والهند تعد من 

أندر العمات في الخليج والهند.
ولفت إلى أنـــه حاليًا يتم بيعها في 
المـــزادات العالمية بســـعر يفوق 20 

ألف دينار.
وأوضـــح أنها قـــد اســـتخدمت في 
البحرين، قطر، اإلمارات  والكويت 

سنة 1928.
وقال الســـهلي إن “الورقة الواحدة 
تعتبـــر ثـــروة حقيقيـــة فـــي أيامهـــا 
المواطنيـــن  معاشـــات  أن  بحكـــم 

كانـــت ال تتعـــدى الخمـــس روبيات 
شهريًا”.

واختتم بأن “أغلب اســـتخدام هذه 
العملـــة بين البنوك حيث تم طباعة 
العملـــة  مـــن  بســـيطة جـــدًا  أعـــداد 

بسبب قلة استخدامها”.

عملة الملك جورج الخامس تباع 
بالمزادات بـ 20 ألف دينار

أفـــاد اإلعامي محمـــود البنخليل خال 
حديثـــه لــ”الباد”، وذلك نقـــاً عن مراكز 
ومواقـــع مراقبـــة الطقس الدوليـــة، بأن 
الريـــاح  نشـــاط  بشـــأن  توقعـــات  هنـــاك 
حيـــث  الغربيـــة  والشـــمالية  الشـــمالية 
ســـيبدأ تأثيرهـــا علـــى مملكـــة البحريـــن 
بنشـــاط ملحـــوظ وهبـــات قويـــة ابتداء 
من اليوم )الجمعة( وستســـتمر إلى يوم 
األحـــد. وعـــزا البنخليل ذلـــك إلى تحرك 
مرتفـــع جـــوي من شـــمال شـــبه الجزيرة 
العربيـــة ليبـــدأ بتأثيراته وامتـــداده إلى 
تســـهم  أن  متوقعـــًا  البحريـــن  مملكـــة 
هذه الريـــاح بانخفاض نســـبي لدرجات 
لتكـــون  الصغـــرى  خاصـــة  الحـــرارة 
فـــي حـــدود 29 درجـــة أو أقـــل وهنـــاك 
احتمالية لتشكل موجات غبارية شمال 
الســـعودية وجنوب العراق وقد تتوسع 
لتصـــل إلـــى أجواء مملكـــة البحرين مما 
سيســـهم في تدني الرؤيـــة األفقية، كما 
هناك فرص لتشـــكل الضبـــاب في بعض 
المناطـــق خاصة في المناطـــق الزراعية 
والمفتوحـــة مـــع الســـاعات األخيرة من 

الفجر.
 وفـــي الســـياق ذاتـــه، أوضـــح البنخليل 
أن “شـــهر ســـبتمبر يتميـــز ببـــدء اعتدال 

الحـــرارة خاصة مـــع الســـاعات األخيرة 
اإلحســـاس  يبـــدأ  حيـــث  الفجـــر  مـــن 
باألجواء المعتدلة نســـبيًا وتقل ساعات 
األشـــعة العاموديـــة وعمليـــة التســـخين 
التي تتعرض إليها اليابســـة، كما يتوسع 
ويتمـــدد الظـــل تدريجيًا مما يســـهم في 

تبريد المسطحات”.
وأردف أن “أجواء شهر سبتمبر تختلف 
مـــن ســـنة إلـــى أخـــرى حســـب اقتـــراب 
وعبـــور المنخفصـــات الجويـــة  القادمـــة 
عـــادة من البحـــر المتوســـط أو المحلية 
الغيـــوم  المحـــدودة، ويمكـــن مشـــاهدة 
فـــي  “العوافيـــر”  وتشـــكل  المنخفضـــة 
األماكـــن المفتوحـــة خاصة فـــي جنوب 
وموجـــات  الظهيـــرة،  عنـــد  البحريـــن 
شـــهر  فـــي  مســـتبعدة  غيـــر  الرطوبـــة 
سبتمبر، مع انكسار الرياح وتحولها إلى 
ريـــاح “الكـــوس” أي الجنوبية الشـــرقية 
وتـــزداد فرص تشـــكل الغيـــوم الركامية 
المحليـــة كلمـــا اقتربنـــا إلـــى نهاية شـــهر 

سبتمبر ودخول شهر أكتوبر”.
هـــواة  “إن  قائـــاً  البنخليـــل  واختتـــم 
الطقـــس والمتابعيـــن للظواهـــر الجويـــة 
يعكفـــون خـــال هـــذه األيـــام على رصد 
التغيـــرات فـــي الطقـــس ورصـــد الفتـــرة 
االنتقالية من أجواء الصيف إلى أجواء 

الخريف”.

رياح قوية وموجات غبار بدءاً من اليوم

عبدالله السهلي 
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زيادة التصدي لمخالفات سوق العمل وتكثيف الحمالت التفتيشية
 بحثـــت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل مـــع 
شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة 
بـــوزارة الداخلية، تعزيـــز التعاون وتكامل 
الجهود للحفاظ على ســـوق عمل مســـتقر 
فـــي مملكـــة البحريـــن، مـــن خـــال زيـــادة 
التعـــاون في مجـــال التصدي للممارســـات 
غير القانونية والمخالفات التي تؤثر على 
إنتاجية ســـوق العمـــل، وتكثيف الحمات 
التفتيشـــية المشـــتركة بمـــا يحقـــق األمـــن 
المملكـــة،  فـــي  واالجتماعـــي  االقتصـــادي 
ويضمن مرونة وتنافســـية وعدالة ســـوق 

العمل.
 جـــاء ذلك خـــال لقـــاء الرئيـــس التنفيذي 
لهيئـــة تنظيم ســـوق العمل نوف جمشـــير 

المســـاعد  الوكيـــل  الهيئـــة  فـــي  بمكتبهـــا 
للجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة الشـــيخ 
أحمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، وبحضـــور 

مسؤولين من الجانبين.
 وأشـــادت جمشـــير بالتعاون المشترك بين 
الهيئة ووزارة الداخلية ممثلة في شـــؤون 
الجنســـية والجوازات واإلقامة منذ بداية 
تأسيس الهيئة، مشيرة إلى أن “الجوازات” 
تمثل مرتكزًا أساســـيًا للخدمـــات المقدمة 
لـــدى هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، مثمنـــة 
الجهود الكبيرة والتعاون الدائم لتســـهيل 
إجراءات إصدار تصاريح العمل واإلقامة.

 وأكـــدت الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيم 
ســـوق العمل علـــى ضرورة زيـــادة الجهود 
المشتركة مع شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامـــة ومختلـــف الجهـــات الحكوميـــة 

الوافـــدة  العمالـــة  بتوعيـــة  يتعلـــق  فيمـــا 
بحقوقهـــا وواجباتها وباألنظمة والقوانين 
التي يجـــب مراعاتها في مملكة البحرين، 
إلى جانـــب تفعيل جانب الضبط القانوني 
مـــن خال تكثيف حمـــات التفتيش على 
العمالة غير النظاميـــة والمخالفة لألنظمة 

والقوانين ومنها قانون هيئة تنظيم سوق 
العمل وقوانين اإلقامة في المملكة.

 كمـــا بحثـــت جمشـــير - خـــال االجتماع - 
تطويـــر الخدمـــات المقدمة لـــكل أصحاب 
واالرتقـــاء  الوافـــدة،  والعمالـــة  العمـــل 
للجمهـــور  المقدمـــة  الخدمـــات  بجـــودة 

ســـواًء اإللكترونيـــة أو من خـــال الفروع 
آليـــة  تحديـــث  جانـــب  إلـــى  المشـــتركة، 
إنجـــاز المعامـــات اإللكترونيـــة عبر نظام 
الربـــط اإللكترونـــي مع شـــؤون الجنســـية 
فـــي  يســـهم  بمـــا  واإلقامـــة  والجـــوازات 

انسيابية العمل وتحقيق رضا العماء.
 من جانبه، أكد الوكيل المســـاعد للجنسية 
والجـــوازات واإلقامـــة الشـــيخ أحمـــد بـــن 
عبدهللا آل خليفة حرص شؤون الجنسية 
التنســـيق  علـــى  واإلقامـــة  والجـــوازات 
المســـتمر مـــع هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 
والتـــي تعتبر شـــريكًا رئيســـيًا مع شـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة لتقديـــم 
لـــكل أصحـــاب العمـــل  أفضـــل الخدمـــات 
والعمالـــة الوافـــدة وهذا ما يثبتـــه التطور 
الكبير الذي حدث على الخدمات المقدمة 

لهـــذا القطاع حتى أصبحـــت الهيئة مركزًا 
يحتذى به على المستوى الدولي.

الجهـــود  المســـاعد علـــى  الوكيـــل  وأثنـــى 
الجبارة المقدمة بالشراكة من هيئة تنظيم 
سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامـــة، مشـــددًا على أهميـــة المواصلة 
فـــي هـــذا التعـــاون المثمـــر لدعـــم قطـــاع 
العمـــل ورفـــع مســـتوى جـــودة الخدمـــات 
الحكوميـــة المقدمة اســـتجابة لتوجيهات 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة بشـــأن تطوير الخدمات الحكومية 
بمـــا يعـــزز مـــن مســـتوى جـــودة الخدمـــة 
الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين 

وتسهيلها أمام المستفيدين.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

ضمان حماية الوافدين األكثر ضعًفا واألطفال غير المصحوبين بذويهم
تعاون بين “الداخلية” و”الهجرة الدولية” في إدارة الحدود الحقوقية

الجنســـية  شـــؤون  نظمـــت 
والجـــوازات واإلقامـــة بالتعاون مع 
بعثة منظمة الهجرة الدولية ورشة 
عمل لموظفـــي إدارة المنافذ، حول 
المفاهيم األساســـية إلدارة الحدود 
القائمـــة على الحقوق، ومقدمة عن 
نظـــام التحقـــق مـــن وثيقـــة الســـفر 
وحاملها والمفاهيم األساســـية في 
إدارة الحدود القائمة على الحقوق.
الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  ورحـــب 
والجـــوازات  الجنســـية  لشـــؤون 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  واإلقامـــة 
برئيـــس  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن 
الدوليـــة  الهجـــرة  منظمـــة  بعثـــة 
والمنســـق المقيم باإلنابة ألنشـــطة 
مملكـــة  لـــدى  المتحـــدة  األمـــم 
البحريـــن محمـــد الزرقاني وبجميع 
العمـــل،  ورشـــة  فـــي  المشـــاركين 
مؤكـــدا أهمية مثل هـــذه المبادرات 
والتعاون المشـــترك بما يســـهم في 

تطوير الخدمـــات المقدمة، متطلعا 
والبرامـــج  التعـــاون  مـــن  للمزيـــد 
المشـــتركة التي تســـهم في تطوير 
إدارة  فـــي  والمفاهيـــم  القـــدرات 

المنافذ.
بعثـــة  رئيـــس  رّحـــب  جانبـــه،  مـــن 
منظمـــة الهجـــرة الدوليـــة بالتعاون 

مع وزارة الداخلية الذي يعد األول 
مـــن نوعـــه، متمنيـــا اســـتمرار مثل 
هذا النـــوع من التعاون والتنســـيق 
الثنائي بيـــن الجانبين وخاصة في 

الجوانب ذات االهتمام المشترك.
التطويريـــة  بالمبـــادرات  وأشـــاد 
الجنســـية  شـــؤون  تنفذهـــا  التـــي 

والجـــوازات واإلقامة، مشـــيرًا إلى 
إلـــى  يهـــدف  الورشـــة  تنظيـــم  أن 
تعزيـــز قدرات مملكة البحرين على 
مكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبـــر 
الوطنيـــة المتّعلقـــة بالهجـــرة غيـــر 
االســـتعانة  خـــال  مـــن  النظاميـــة، 
بنهـــج قائـــم على الحقـــوق واألدلة، 
باإلضافة إلى المساهمة في ضمان 
حمايـــة الوافديـــن األكثـــر ضعفا، ال 
سيما ضحايا التجار واألطفال غير 

المصحوبين بذويهم.
عـــدة  العمـــل  ورشـــة  وتضمنـــت 
مواضيع مـــن أبرزها برامج الهجرة 
للمنظمـــة  التابـــع  الحـــدود  وإدارة 
الدوليـــة للهجـــرة، ونظـــام التحقـــق 
من وثيقة الســـفر وحاملها والهوية 
القانونيـــة، وإدارة الهجـــرة القائمـــة 
علـــى الحقـــوق، باإلضافـــة لتبـــادل 
مملكـــة  فـــي  الممارســـات  أفضـــل 

البحرين.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة اإلسكان

الصخير - جامعة البحرين

عقدت وزيرة اإلســـكان والتخطيط العمراني آمنـــة الرميحي اجتماع عمل ثنائي مع 
وزير الشئون البلدية والقروية واإلسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ماجد 
الحقيـــل. وخال االجتماع أكـــدت الوزيرة آمنة الرميحي عمـــق العاقات التاريخية 
العريقة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، وما تشهده العاقات 
الثنائية بين البلدين الشـــقيقين من تعاون وتنســـيق فـــي مختلف المجاالت في ظل 
ما تحظى به من دعم ورعاية من ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، منوهًة بالتعاون المثمر على صعيد قطاع السكن االجتماعي، مثمنة إسهامات 

األشقاء في دعم الخطط والمشاريع اإلسكانية التي تقوم الوزارة بتنفيذها.
وقـــد اســـتعرض الوزير الســـعودي خـــال الزيـــارة أبرز جوانـــب الخطط والمشـــاريع 

اإلسكانية لدى السعودية لتوفير الخدمات اإلسكانية للمواطنين.

بحثـــت رئيســـة جامعة البحريـــن الدكتورة جواهـــر بنت شـــاهين المضحكي، وفريق 
شركة دار الخليج للهندسة، مستجدات مشروع نقل كلية الهندسة إلى مقر الجامعة 
فـــي الصخيـــر. ولفتت المضحكي إلى أن المشـــروع - الذي صممته الشـــركة اليابانية 
تانجـــي أسوشـــيتد بالتعـــاون مع شـــركة دار الخليج للهندســـة- قد انتهـــى من أعمال 
التصاميم والرســـومات المعمارية والتخطيطية وتنســـيق المواقع، ومن المتوقع أن 

تطرح مناقصة البناء في الربع األول من العام المقبل 2023م.
وبحثت رئيسة الجامعة مع فريق المشروع - الذي يرأسه سهيل المصري - التصميم 
الداخلـــي للكليـــة العريقـــة، وتأثيث القاعـــات والمختبرات. وأشـــادت المضحكي في 
الوقت نفســـه بجهود وزارة األشـــغال، ولجنة مشاريع الجامعة الحثيثة للمضي قدمًا 
في المشـــروع، وشـــارك في االجتماع من جانب جامعة البحرين أيضًا: نائب الرئيس 
لخدمـــات تقنيـــة المعلومـــات والشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة أســـامة عبـــدهللا الجودر 
ونائـــب الرئيـــس للبرامـــج األكاديمية والدراســـات العليـــا محمد رضا قـــادر، وعميدة 
كلية الهندســـة الشـــيخة هيفاء بنت إبراهيم آل خليفة، ورئيس لجنة المشاريع فؤاد 
األنصـــاري، كمـــا حضر االجتماع من جانب وزارة األشـــغال المهندســـة دالل العريض 
رئيـــس قســـم الهندســـة المعماريـــة المدنية بالـــوزارة. وشـــددت المضحكـــي على أن 
الجامعة ماضية في مشـــروع نقل كلية الهندســـة إلى الصخير، مؤكدة أهمية تضافر 
الجهود لتذليل أية صعوبات تتعلق بزيادة إمدادات الطاقة وتطوير البنية التحتية.

وزيرة اإلسكان تشيد بعمق العالقات مع السعودية

بحث مستجدات نقل كلية “الهندسة” لجامعة البحرين

المنامة -بنا

اســـتقبل  وزير شـــؤون اإلعـــام رمزان النعيمـــي بمكتبه أمس، رئيـــس مجلس إدارة 
شـــركة “نيتـــزن” لرعاية األحـــداث الرياضية مؤســـس موقع “كووورة” خالد  يوســـف 
الدوسري.  وخال اللقاء، أكد وزير شؤون اإلعام أهمية دور المؤسسات والمنصات 
اإللكترونيـــة الرياضية في تقديم مـــواد إعامية تتمتع بالمصداقية وتبرز الفعاليات 
واألنشـــطة الرياضية في مملكة البحرين بشـــكل يعبر عّما تشـــهده من نهضة وتطور 
في هذا المجال المهم، مشـــيرًا إلى أن التميز في تغطية األحداث الرياضية المحلية 
واإلقليمية والدولية بشـــكل جاذب ويواكب أحدث التقنيات المستخدمة هو مفتاح 
النجـــاح للوصـــول إلـــى المتلقـــي وتحقيق التأثيـــر المطلـــوب، متمنيًا ســـعادته لخالد 
الدوســـري مزيـــدًا مـــن النجاح والتوفيـــق. من ناحيتـــه، أعرب الدوســـري عن خالص 
شـــكره وتقديره لوزير شـــؤون اإلعام على حفاوة االســـتقبال، منوهـــًا بما يبذله من 
جهود لارتقاء باإلعام الرياضي في مملكة البحرين بما يعزز من دوره في الترويج 

إلنجازات المملكة في مختلف األلعاب واألنشطة الرياضية إقليميًا ودوليًا.

النعيمي يؤكد أهمية دور المنصات اإللكترونية الرياضية

تأهيل عدد من المسعفين لتدريب متلقي البالغات
كوادرهـــا  لتطويـــر  ســـعيها  إطـــار  فـــي 
البشـــرية خدمًة للمواطنيـــن والمقيمين، 
قامـــت إدارة العمليات بمركز اإلســـعاف 
الوطنـــي بتأهيـــل عـــدد مـــن المدربيـــن 
مـــن منســـوبي اإلدارة لتدريـــب متلقـــي 
الباغـــات التـــي ترد إلى غرفـــة عمليات 
اإلســـعاف الوطنـــي بنـــاًء علـــى معاييـــر 
وبروتوكوالت خدمات الطوارئ الطبية، 
وذلك بعد اعتمادهم من قبل األكاديمية 
الدولية لخدمات الطـــوارئ، والمختصة 
بوضـــع معايير تعامـــل خدمات الطوارئ 
ووضـــع آليات العمل فـــي غرف عمليات 
خبـــرة  لديهـــا  والتـــي  الباغـــات،  تلقـــي 
 40 مـــن  أكثـــر  المجـــال منـــذ  فـــي هـــذا 

ســـنة ومقرهـــا فـــي الواليـــات المتحـــدة 
األميركية.

وفي السياق ذاته، قامت إدارة العمليات 
بمركز اإلســـعاف الوطني وشعبة النظام 
دورة  بتنظيـــم  األمنـــي  الجغرافـــي 

عمليـــات  غرفـــة  لمنتســـبي  تدريبيـــة 
اإلســـعاف الوطنـــي فـــي كيفيـــة التعامل 
مـــع باغات الطـــوارئ من خـــال النظام 
الجغرافـــي األمنـــي وبرنامـــج تعليمـــات 
وذلـــك   ،ProQA األوليـــة  اإلســـعافات 

لتقديم أفضـــل خدمة للمتصلين وتقليل 
زمن االســـتجابة لحاالت الطوارئ، سعيًا 
لخدمة المواطنين والمقيمين، من لحظة 
اســـتام المكالمـــة إلـــى وصـــول ســـيارة 

اإلسعاف ومعالجة الحالة الطارئة.

المنامة - وزارة الداخلية

وفد الصحة العالمية يزور الصروح الطبية في “المحرق”
تمهيداً لإلعالن عن اختيار الساية والبسيتين كمدينة صحية

تكامل الجهود للحفاظ على سوق عمل مستقر محلياً... “LMRA” و”الجوازات”:

أكـــد محافظ محافظـــة المحرق ســـلمان 
بـــن هنـــدي المناعـــي أن المحافظـــة تعتز 
بصروحها الطبية والتعليمية والرياضية 
أن  مؤكـــدًا  واالجتماعيـــة،  والثقافيـــة 
المحرق تعتز بمكارم وتوجيهات وأوامر 
جالـــة الملـــك المعظـــم وصاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بتنفيـــذ المشـــاريع الخدميـــة للمواطنيـــن 

والمقيمين على أرض المحافظة.
جـــاء ذلـــك في إطـــار زيارة وفـــد منظمة 
الصحـــة العالميـــة تمهيـــدًا لإلعـــان عـــن 
والبســـيتين  الســـاية  منطقتـــي  اختيـــار 
كمدينـــة صحية بمحافظة المحرق عطفًا 
علـــى المنشـــآت والبنيـــة التحتيـــة التـــي 
تتمتـــع بهـــا تلـــك المنطقـــة والتـــي تعتبر 

كواحة صحية متكاملة الخدمات.
واســـتقبل المحافـــظ بمبنـــى المحافظـــة 
وفـــد منظمة الصحـــة العالميـــة تتقدمهم 

الصحـــة  منظمـــة  خبيـــر  الفقـــي  ســـمر 
العالمية واألستاذ تيمور حسين مستشار 
المنظمة، بحضـــور العميد عبدهللا خليفة 
الجيـــران نائـــب المحافظ رئيـــس اللجنة 
الداخلية للمدن الصحية ومريم الهاجري 
الوكيل المســـاعد للصحة العامـــة بوزارة 
الصحة وتســـنيم عطاطرة ممثلة منظمة 
الصحـــة العالمية في البحرين، وعدد من 

النواب وأعضاء المجلس البلدي وممثلي 
األهالي بالمجلس التنسيقي بالمحافظة، 
حيـــث اطلع الحضور علـــى فيلم وثائقي 

عن صروح ومرافق المحافظة.
وأعّدت محافظة المحرق برنامجًا خاصًا 
بالوفـــد يحوي زيارات مكثفـــة ومتعددة 
الصحيـــة  والمراكـــز  الشـــبابية  للمراكـــز 
والمماشي واألندية الرياضية وعددًا من 

الصـــروح الطبيـــة والثقافيـــة والترفيهية 
واالجتماعية وجمعيات العمل التطوعي.

كما قام الوفد بزيارة إلى مستشفى الملك 
حمـــد الجامعـــي واطلـــع علـــى الخدمات 
يقدمهـــا  التـــي  والتمريضيـــة  الطبيـــة 
والتجهيـــزات  والمعـــدات  المستشـــفى، 
المتقدمـــة والتخصصـــات المتنوعة التي 
يطلـــع بهـــا، واســـتمع الوفـــد إلـــى شـــرح 
مفصـــل عـــن التطـــورات والخطـــط التي 
يســـير عليهـــا المستشـــفى فـــي المراحـــل 

المقبلة.
كمـــا زار وفـــد منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
علـــى  واطلـــع  الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة 
يقدمهـــا  التـــي  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
بمـــا  مشـــيدين  الســـن،  ولكبـــار  للشـــباب 
لســـموه من إســـهامات مجتمعيـــة تصب 
في صالـــح الشـــراكة المجتمعية وخدمة 

المجتمع.

البسيتين - محافظة المحرق
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Vacancies Available
YATHREB SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17713130 or yathreb1@batelco.com.bh 

EMPEROR AUTO SERVICES WOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32199330 or AL_MEHZAA@YAHOO.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17543000 or HO.HR@bank-abc.com 

ALWOLAYA BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66366042 or ALWELAYA_BAKERY@HOTMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17588787 or lmra@jasmis.com 

Jasmi’S Corporation  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17588787 or LMRA@JASMIS.COM 

RASHID ABDULKARIM MOHAMMED EBRAHIM BAKER 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17411584 or BURASHED1984@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ANWAR ALBASRA GARAG 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17789749 or ABBAS-H@LIVE.COM 

SHIATSU PROFESSIONAL MASSAGE CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR

 suitably qualified applicants can contact

 17243350 or MOHAMED@ALMAJIDGROUP.COM 

727 AUTO DETAILING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39877777 or janahi21912@hotmail.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING)

 suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

 TRENCH DIGGING MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17701711 or lmra@kecc.me 

Clean and green services 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39922434 or cleangreenbh@gmail.com 

Alakas restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39214792 or info@lucidt.com 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17233317 or aquatt.hr@gmail.com 

HISO ALUMINIUM CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66600080 or ALJAD25@HOTMAIL.COM 

ALDEERAH SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 34150248 or ALDEERAHSALON@GMAIL.COM 

CRIB construction 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36636333 or CRIBC.BH@GMAIL.COM 

KARAK SHAMS AL RIFFA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39892221 or SHAHANAIQBAL820@GMAIL.COM 

The Sun Real Estate and Trading 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 34440829 or support@bonyanlimitless.com 

BAIT ALMAHRA RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39600092 or FAJERALSENDI@GMAIL.COM 

Ashkal moain cold store 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36652226 or AGDCLMRA@GMAIL.COM 

NEW MISTER SILVER ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36729990 or RAZA4070@GMAIL.COM 

MARINO GENTS SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33462453 or NOREENAKHTAR948@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

Green palace cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33445235 or MARKBEST.TRADING.BH@GMAIL.COM 

NAIBTECH INDUSTRIAL SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33220131 or SPARKLINKBH@GMAIL.COM 

Pentark Properties W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 36480781 or SKYLARKPROPERTIES@YAHOO.CO.IN 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

CKMA Tower Contracting Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39410464 or PGDASHOK@GMAIL.COM 

BLACK TRUFFLES . W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 17008222 or VINCENT@INVENTHOUSE.NET 

THE PROMO POINT MARKETING AND ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 66608111 or THEPROMOPOINT@GMAIL.COM 

Rameen Construction Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38379798 or DEFCON1981@HOTMAIL.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 

Ledgers Accounting services 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17756000 or AK@LEDGERSFIRM.COM 

Master Mentor International Educational Services S P.C 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17001816 or MD@MMI.EDUCATION 

GOLDEN MAXSTAR UNIFORM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38267447 or FAIZINC@YAHOO.CO.IN 

IBN RUSHD COMPLEX W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)

 suitably qualified applicants can contact

 36313331 or mem-117@hotmail.com 

SAUD STYLE SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39566055 or FATIMAALJAZZAF37@GMAIL.COM 

Foodex restaurent w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33883638 or sajidpuliyamkot@gmail.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.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 

VANDIK BAHRAIN HOTEL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 77488080 or AAZ@EAGELEHILL.COM 

LIMITED SPARE PARTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66910660 or A.ALSHAMLAN@HOTMAIL.COM 

ALFA CARE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS)

 suitably qualified applicants can contact
 17002051 or ALIHANDOMA@GMAIL.COM 

DOC MAKERS CONSULTANCY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 34387916 or SAJMALPULIKKAL34@GMAIL.COM 

K4T GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39804325 or S4SAHLAS@GMAIL.COM 

MAGNETORS PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32306963 or PASRECOVE09@GMAIL.COM 

M B K FURNITURE WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 33580641 or MOZUMDER35@GMAIL.COM 

SMU FOOD TRANSPORTATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37274264 or RAJPUTTKHAN04@GMAIL.COM 

MINSA CONSTRUCTION OF FLOATING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33124163 or TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

DESICORE DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 38229971 or HASSAN.MLAIH@GMAIL.COM 

MOHAMED JASIM ALSALMAN MEAT SHOP BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33323108 or ELENAECLARINAL@GMAIL.COM 

TINGLE MINGLE CONSULTANCY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 33068239 or ALIRAZAANSARI781@GMAIL.COM 

LUXURY COMMUNICATION EQUIPMENT EST 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 35418281 or SYEDNAVEED0011@GMAIL.COM 

SOFT HAND FOR INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33579959 or SOFTHANDINTERIOR@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38871934 or UMOHD373@GMAIL.COM 

RASHED ALI MOHAMED MOHAMED ALARADI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39671787 or thalaradi@gmail.com 

NASER M.S ALBINALI(KASHIF ALBEHAR-6843) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33978558 or HASAN.BH7@GMAIL.COM 

ABDULHUSAIN ABDULALI ALI MOHAMED SHARAIAT ZADA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39933404 or AHMEDHOSEN236@GMAIL.COM 

YATHRIB UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33323888 or M3293@LIVE.COM  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)شركة النجم العربي شركة تضامن بحرينية( 
سجل تجاري رقم )126055-1(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )شركة 
النجم العربي شركة تضامن بحرينية( المسجلة بموجب القيد رقم )1-126055(، بطلب 
AZA UDDIN SAPON MAN� )تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة 

NAN( مصفيا عنوان المصفي:
)AZA UDDIN SAPON MANNAN(

)33050811 )973 +((
)computers@gmail.com724(

تاريخ   31/08/2022
  CR2022-126316   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة خليل غالم اسماعيل غالم  بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ السيدة مروه عبد هللا محمد علي الشمري

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 2 � 21699

االسم التجاري : اسيا لتاجير السيارات
رقم القيد : 3 � 21699

االسم التجاري : اسيا لتاجير السيارات 

  For Advertising عالناتكـــم إلإ

أوقات الدوام:

األأحد - الخميس: 8 صباحًا ح�ت 4 مساًء

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

تاريخ :14-9-2022
) CR2022� 133134( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  الحلواجي بتحويل  السيدة زهراء غازي احمد كاظم   / السيد  إلينا  تقدم 
التالي: إلى السيد/ السيدة علي صالح محمد صالح عبدهللا العطوي  التجاري 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 2-61187

االسم التجاري : بولكس للخياطة الرجالية

تاريخ   14 � 9 � 2022
  CR2022-133436   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  بتحويل  جاسم  احمد  عباس  حسين  السيدة   / السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد/ السيدة اسيا خليل ابراهيم احمد

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

رقم القيد : 2 – 116765
االسم التجاري : عطورات رورزماري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركة فلك انتربرايسز ذ.م.م سجل تجاري رقم )65558-1(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
سهيل غازي عبدالرحمن القصيبي نيابة عن السادة شركة شركة فلك انتربرايسز ذ.م.م 
المسجلة بموجب القيد رقم )1-65558(، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين 
السادة سهيل غازي عبدالرحمن القصيبي مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
بالمستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقديم  إلى  الشركة  دائني  جميع  المصفي  يدعو 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

سهيل غازي عبدالرحمن القصيبي
suhail.algosaibi@falakconsulting.com )973 +(33555686

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة تضامن بحرينية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة سلمان علي حسين احمد حميد نيابة عن السادة شركة بوابة 
أسواق سلمان العالمية � شركة تضامن بحرينية. المسجلة بموجب القيد رقم 
)1-148599(، طالبين تحويل الشكل القانوني لجميع فروع الشركة رقم قيد 
)1,2( المذكورة من شركة تضامن بحرينية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022� 132971( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : ٔان ٔال للعقارات

اســـــــم التاجـــــــــــر : الليء هاني يوسف عبداللطيف محسن
االســـــم التجـــاري الجديد : إن إل للتجارة

قيد رقم: 1-140178
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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

 17456044 or ADEL@AWALGULF.COM 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.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

 REINFORCED IRON WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(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

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

Pearl Prestige Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

SULB COMPANY  B.S.C. CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39944980 or jobs@foulath.com.bh 

Hid AlKhier vegetables and fruits 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39416041 or JOJO--555@HOTMAIL.COM 

B CON CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

 17701166 or FAWAZ@BEHZAD-GROUP.COM 

ALUFEX ALUMINIUM 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17682526 or KKOOHEJI@HOTMAIL.COM 

AROMA CAFE & RESTAURANT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17326603 or HR@MESKHOLDINGS.COM 

AL BAYYNAT CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39471271 or ALBAYYNAT@HOTMAIL.COM 

Lavish W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36609666 or SONDOS@GMAIL.COM 

SBIC GLOBAL EST TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 39665286 or BXBBAH@GMAIL.COM 

ALNASAK COLDSTORE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17700204 or ABUOBAIDGROUP@GMAIL.COM 

BASF PLASTIC ADDITIVES MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PRODUCTION MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17585262 or ali090@hotmail.co.uk 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39335330 or DOMESTONE@GMAIL.COM 

INSTANT CLEAN FOR GENERAL CLEANING AND STERILIZATION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33004181 or SHAFI13111983@GMAIL.COM 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36363936 or daytona@daytonabh.com 

THE  FODA SPACE TRANSPORTATION 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 36668189 or JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM 

ACUITY ACCOUNTING 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FOOD DISTRIBUTION)

 suitably qualified applicants can contact

 36304274 or admin@ailgopme.com 

BREAED TOAST EXPRESS FOR BAKERY PRODUCTS CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39889334 or BREADTOS@BATELCO.COM.BH 

HAFEEZA MOHAMED ALI MOHAMED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39558823 or AQSARAJA93@GMAIL.COM 

FALCON WINGS SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 39606304 or HUSSAINREND@YAHOO.COM 

ARWA NUTS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17826260 or FTHEWHAT@HOTMAIL.COM 

Hend dream veg and fruits 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33761989 or HEBASLA.BH@GMAIL.COM 

BY KOJO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17877880 or RMK@RMKGROUP.COM 

Abu Hamza Transport 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33117285 or BAHLOVE6@GMAIL.COM 

JANAT AL ARRADH TRADIND 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39090597 or ZUHAIR_MAJEED@HOTMAIL.COM 

ALQUDS STORE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36000177 or HUSSAINGHREEB@GMAIL.COM 

FELWAH COLD STORES & BAKERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33275411 or ABDULJALEEL.TTK@GMAIL.COM 

NOOR DANA FIBER TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39922799 or danatransport@yahoo.com 

Alsayah gate for fruits and vegetables 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17421616 or pide.pastries@gmail.com 

EYE LINE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34585803 or wabdulla979@gmail.com 

Saudi Company For Environmental Works W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17700636 or TMBSA2004@YAHOO.COM 

DAIRY QUEEN 

has a vacancy for the occupation of

 SHIFT LEADER

 suitably qualified applicants can contact

 17253032 or hussain.jamal@jbgmail.com 

ALKHABBAZ KITCHEN 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17596061 or alkhabbazkitchen@gmail.com 

MAZMIZ RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.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 

Feryal tailoring 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36352227 or MARIAM.ICICI@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 

SHATT ALMUHARRAQ TAIILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 17438089 or BUALLAY1964@HOTMAIL.COM 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 66741383 or info@BAHSTS.COM 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

SHATT ALMUHARRAQ TAIILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 17438089 or BUALLAY1964@HOTMAIL.COM 

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CAPTAIN(RESTAURANT)

 suitably qualified applicants can contact

 17790090 or AHMED.ELMETWALLI@MARRIOTT.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17588787 or lmra@jasmis.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

AL-FIDA FOR IMPORT AND EXPORT ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33004181 or SHAFI13111983@GMAIL.COM 

ALMAJAL CAR LEASING 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (CUSTOMER SERVICES)

 suitably qualified applicants can contact

 33996931 or ALMAJALCARLEASING@GMAIL.COM 

LIZAZ REAL ESTATE CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36195019 or LIZAZREALESTATE8775@YAHOO.COM 

BAKE HOME BAKERY PROUDCTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CAKE MAKER

 suitably qualified applicants can contact

 39424492 or AFSALMUFAS@GMAIL.COM 

KHULOOD SHOWAITER SWEETS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17341735 or INFO@SHOWAITER.BH 

Infinity Ships services 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

Stradivarius 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (COMMERCIAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17507979 or YUNES.MOHAMED@AZADEA.COM 

Stradivarius 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17507979 or YUNES.MOHAMED@AZADEA.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 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17731475 or Nasreen@rafco.co 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39455537 or NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

ALNOOR OPTICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 REPAIRER(SPECTACLES FRAMES)

 suitably qualified applicants can contact

 33889911 or ALNOOROP@BATELCO.COM.BH 

MEGALINK TRADING AND CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 39801387 or pratap@megalinkmep.com 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CABLE JOINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17701711 or lmra@kecc.me 

SUHAILA FOR BUIDING CONTRACTING CO . W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36336233 or suhailaconstruction@gmail.com 

Infinity Ships services 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

Infinity Ships services 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

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 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

JIHAN CONTARCTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 34413075 or JAHANZAIB35463440@GMAIL.COM 

BADER HASAN ALNOAIMI AUTO CARE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 36000018 or ALNOAIMIBADERH85@GMAIL.COM 

BOU BILAL BAKER 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36120088 or ABDULLAABDULHALEEM183@GMAIL.COM 

ART VERSION SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17231538 or SAMIULLAH5896@GMAIL.COM 

ESSAB COMPUTER CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33401580 

ALI ABDULKARIM HUSAIN ALI JAN 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38883344 or ALIHASSANAIN@HOTMAIL.COM

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17001720 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

JAFFAR PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17731316 or TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BEHBEHANI BROS.LTD 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17459900 or edo@behbehani.com.bh 

KANOO INFORMATION Technology B.S.C. Closed 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

KOOHEJI JEWELLERY OFFICE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 17530771 or ISHAQ@KOOHEJI.NET 

Haji Gallery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39456616 or suresh@hajigallery.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

KPMG/FAKHRO. 

has a vacancy for the occupation of

 RESEARCHER

 suitably qualified applicants can contact

 17224807 or ebrahimahmed@kpmg.com 
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أكــدت الشــيخة جواهــر بنــت عبد هللا القاســمي مديرة مؤسســة فن ومهرجان الشــارقة الســينمائي الدولي 
لألطفــال والشــباب لوكالــة األنبــاء اإلماراتيــة ”وام“ أهميــة االلتفــات إلــى التأثيــر المتزايــد للســينما وكافــة 
الفنون اإلعالمية في ظل كثافة اإلنتاج الســينمائي والدرامي وانتشــار منصات العرض المختلفة وســهولة 
اقتنــاء األجهــزة التــي تتيــح للجمهور مشــاهدة محتوى ســينمائي يعكــس المفاهيم ثقافية والرســائل التي 

يتبناها منتجو ذلك المحتوى.

الفن  بتعزيز ودعــم  المعنية  وأشــارت مديرة مؤسسة فن 
إلــى أن  اإلمـــارات  اإلعــامــي لألطفال والناشئة في دولــة 
والشباب  لألطفال  الدولي  السينمائي  الشارقة  مهرجان 
إنسانية  رسائل  تتضمن  التي  السينمائية  األعمال  يتبنى 
والتي ترسخ في وجدان األطفال والشباب أن الفن قيمة 
الفنية  الذائقة  وتنمية  الوعي  لتشكيل  ووسيلة  حضارية 
بالثقافات  التعريف  في  تسهم  التي  األعــمــال  تلقي  على 
األخرى والحوار معها. وأوضحت مديرة مؤسسة فن أن 

الدورة الجديدة من المهرجان الذي يقام تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر 
بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس األعلى لشؤون األسرة خال الفترة من 10 حتى 15 من أكتوبر المقبل 
والشباب  األطفال  تائم  واختيار عروض سينمائية  الهادف  الفن  تبني  المهرجان في  رؤية  ترجمة  تستكمل 
وإعدادهم  وعيهم  صقل  في  تسهم  جماليات  تضميها  وبين  للسينما  الترفيهي  الطابع  بين  التوازن  وتحقق 
لما  الفكري والقيمي  المضمون  التركيز على  السينما ساح ذو حدين ومن دون  أن  إلى  للمستقبل. وأشــارت 
يتم عرضه من أفام يمكن أن تصبح المجتمعات عرضة لتسويق الثقافات والمفاهيم الدخيلة نتيجة للتأثير 
المصاحب الستهاك أفام السينما والرسوم المتحركة التي يتعارض محتواها مع ما ينبغي أن يتضمنه الفن 

الهادف من رسائل إيجابية. وأضافت أن مؤسسة فن تعي أن األطفال والشباب 
هم األكثر تأثرا بالمحتوى اإلعامي وأن العديد من الدراسات تؤكد أهمية 

التنشئة في تشكيل  الفنون خال مرحلة  به  الذي تسهم  للدور  اليقظة 
من  يرفع  ما  الشريحتين  هاتين  لدى  التفكير  ونمط  والوعي  السلوك 
من  المهرجان  يقدم  أن  على  الحرص  ويستدعي  المسؤولية  حجم 
بالفكر وتنمي  التي ترتقي  السينما  تبني  خال عروضه نموذجا في 

القيم اإلنسانية المشتركة.
بالفنون  االهتمام  أن  القاسمي  عبدهللا  بنت  جواهر  الشيخة  وأكــدت 

الهادفة مهمة الجميع ألن الترفيه يؤثر في الثقافة التي بدورها تؤثر 
والشباب  األطفال  ثقافة  بتشكيل  اهتمامنا  ما يجعل من  التنمية  في 
الحضاري  للمشروع  وانتمائهم  بمساعيهم  االهتمام  كذلك  يعكس 

للدولة ومن هنا فإن المجتمع ممثا بالجمهور واألهالي والقائمين 
على اختيار األفام شركاء في تعزيز رسالة المهرجان.

القاسمي: “الشارقة السينمائي” يكرس رؤية اإلمارة للفن الهادف

تعود الفنانة دينا 
الشربيني للتعاون مع 

الفنان أمير كرارة، 
من خال مسلسل 

”سوق الكانتو“، 
المقرر عرضه 

في السباق 
الرمضاني 

المقبل. 
وتواصل 

دينا الحضور 
في رمضان، 

متراجعة عن 
البطولة النسائية 
التي قدمتها قبل 

عدة سنوات.

tariq_albahhar

تأجيل تدشين كتاب “ الغرير صانع البهجة” حتى النصف الثاني من نوفمبر

ــمــســارح األهــلــيــة في  ــدد مــن ال ــدى عـ ــ أب
ــعــض الــجــهــات اإلبــداعــيــة  الــبــحــريــن وب
تدشين  حفل  في  المشاركة  في  رغبتها 
“صانع  الغرير  علي  الراحل  الفنان  كتاب 
مشروع  إلى  الفعالية  وتحويل  البهجة” 
وتقديم  الغرير  الفنان  لتأبين  متكامل 
فنية  كشخصية  بأهميته  تليق  تحية 
والدراما  والسينما  المسرح  في  أبدعت 

ــيــمــيــة  ــيــة واإلقــل ــمــحــل ــيــة ال ــفــزيــون ــل ــت ال
الفعالية  بــتــأجــيــل  وطــالــبــوا  والــعــربــيــة، 
من  الثاني  النصف  في  إقامتها  المزمع 
ببعض  انشغالهم  بسبب  الــجــاري  الشهر 
ــقــديــرا لهذه  الــفــعــالــيــات اإلقــلــيــمــيــة، وت
صاح  أعلن  والــصــادقــة  الوفية  الرغبة 
أحــمــد رئــيــس الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة بــنــادي 
عن  والثقافي  الرياضي  عيسى  مدينة 
تأجيل موعد الفعالية إلى النصف الثاني 
لكل  ليتسنى  وذلــك  المقبل،  نوفمبر  من 
الجهات المشاركة والحضور.
وقال رئيس اللجنة الثقافية 
خال اجتماع عقده مع معد 
الصحافي  الكاتب  الكتاب 
أســامــة الــمــاجــد، إن مــبــادرة 
ــل  ــواصــ ــ ــت ــ ــال ــ الــــــمــــــســــــارح ب
والـــحـــرص عــلــى الــمــشــاركــة 
ــل علي  ــراحــ ــ فـــي تــكــريــم ال
على  حقيقية  داللـــة  الــغــريــر 
واهتمامها  المسارح  الــتــزام 
بــالــمــدعــيــن، مــشــيــرا إلـــى ان 
نهاية  ــى  إل الفعالية  تأجيل 
سيمنح  المقبل  نوفمبر  شهر 
ــة لــتــنــظــيــم  ــرصــ الـــــنـــــادي فــ
باسم  تليق  بصورة  الفعالية 
صاحبها، حيث سيتم تكليف 
التابع  الثقافة  بيت 

والتنظيم  لإلعداد  عيسى  مدينة  لنادي 
وتكون من مهامهم التواصل مع المسارح 
لتنسيق  المشاركة  الراغبة في  والجهات 
ــه تم  ــ ــاح أحـــمـــد ان ــد صــ ــ الـــجـــهـــود. وأكـ
االتفاق على إنجاز كتيب بصورة مبتكرة 
بيت  كــوادر  وينفذه  سيصممه  للفعالية 
المشاركين  شعارات  سيتضمن  الثقافة، 
فيلم  إلــى  إضــافــة  للفعالية،  والداعمين 
قصير للمبدع الفنان خالد الرويعي يعمل 

على إنجازه حاليا.
من جهته قال الكاتب الصحافي أسامة 
الماجد إنني سعيد بمشاركة المؤسسات 
الثقافية وفي مقدمتها المسارح األهلية 
فـــي حــفــل تــدشــيــن الـــكـــتـــاب، ألن هــذه 
وتؤكد  للفعالية  زخما  تعطي  المشاركة 

أهمية فقيدنا الغالي الفنان علي الغرير.

وأشار ان التأجيل يمنح أصدقاء الغرير 
الحضور  مــن  الخليج  دول  فنانين  مــن 
ــك لــمــا لـــه مـــن مكانة  ــ والــمــشــاركــة، وذل
البحرين  في  ســواء  زمــائــه،  بين  كبيرة 
لــي جليا عندما  تــأكــد  وخــارجــهــا، وهـــذا 
سارع الجميع في كتابة كلمة للمساهمة 
ــذي نحن  ــ ــكــتــاب ال فـــي مــحــتــوى هـــذا ال

بصدد تشينه.
ــمــؤســســات  ودعـــــا الـــمـــاجـــد الـــتـــجـــار وال
الفعالية،  هــذه  ودعــم  للمبادرة  الرسمية 
البهجة  يصنع  كــان  حينما  الغرير  فعلي 
والفرح، كان يصنعها للجميع، ورفع اسم 
الفن  مــيــدان  فــي  عاليا  البحرين  مملكة 
واإلبداع وسيظل اسمه خالدا في ذاكرة 

الجميع جيل بعد جيل.

بناء على رغبة المسارح والمؤسسات الثقافية

صالح أحمدأسامة الماجد

ماجد الكدواني وهند صبري .. 
“فضل ونعمة”

شــاركت النجمــة هنــد صبــري، المتابعيــن عبر حســابها الرســمي في 
“فضــل  الجديــد  لفيلمهــا  التشــويقي  البوســتر  “انســتغرام”،  موقــع 

ونعمة” المنتظر طرحه قريبًا في دور السينما.

وتــتــقــاســم هــنــد صــبــري 
ــم مــع  ــ ــل ــ ــي ــ ــف ــ بــــطــــولــــة ال
الكدواني،  ماجد  الفنان 
عدد  العمل  في  ويشارك 
آخـــر مــن الــنــجــوم منهم 
ياسمينا  حافظ،  محمود 
العبد، والعمل من تأليف 
أيـــمـــن وتـــــــار، وإخــــــراج 
ــام. وتــصــدرت  رامـــي إمــ
البوستر  هند والكدواني 
إذ ظهرا  غريبة،  بإطالة 
يــرتــديــان مابس  وهــمــا 
غــيــر تــقــلــيــديــة، وعــّلــقــت 
هند قائلة: “قريبًا ..فضل 
ــاحــيــة  ــن ن ــ ونــــعــــمــــة”. مـ
النجمة  تــصــور  أخـــــرى، 
ــرى مــشــاهــدهــا  هــنــد صــب

في مسلسل “مهب الريح”، الذى تقدم بطولته مع الفنانون إياد نصار 
وماجد المصرى وهدى المفتي، من إخراج أحمد خالد موسى.

كما يعرض لها حاليًا في دور السينما، فيلم ” كيرة والجن”، من بطولة  «
كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز وهند صبري وروبي وسيد رجب، 

وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبد العظيم، وعارفة 
عبد الرسول، وتامر نبيل ورزان جمال وأكثر من 12 ممثال محترفا من 

جنسيات أخرى، ومن تأليف الكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

البيانو  وعازفة  األزيــاء  عارضة   حصلت 
البحرينية “إيفلين عبد هللا خليفة” البالغة 
من العمر 24 عاما على لقب ملكة “جمال 
وتم   .2022 العام  لهذا  البحرين”  الكون 
ضمت  تحكيم  لجنة  قبل  مــن  اختيارها 
الممثلة المصرية مي عمر، و”جري سول” 
فريال  والمؤثر  بيز،  آيــد  بــاك  فرقة  مــن 
مــخــدوم، مــن بين آخــريــن. وجــاءت في 
يعقوب  لوجين  مــن  كــا  التالية  الــمــراكــز 

ومريم ناجي وشيرين أحمد. وأكدت ملكة الجمال إيفلين عبد 
هللا خليفة أنها تعلن نفسها مدافعة عن التعليم، وتسعى أيضا 
الشهية”  “فقدان  أو   anorexia الوعي حول مرض  زيــادة  إلى 

الذي كانت تعاني منه.
وانطلقت مسابقة “ملكة جمال الكون البحرين” 2022 في السابع 
من سبتمبر الجاري بسلسلة من الحلقات عبر اإلنترنت وصوال 
الى النتائج. خال الجزء األخير من األسئلة واألجوبة، سئلت 
واستحوذت  متمكنة؟  المرأة  تكون  كيف  رأيــك  “في  إيفلين: 

إجابتها الفائزة على قلوب لجنة التحكيم، حيق قالت: 
عــنــدمــا تعرف  كــذلــك  ــمــرأة تصبح  ال أن  “أعــتــقــد 

قادرة  هي  ما  تعرف  وعندما  وقيمها،  نفسها، 
يحتذى  نموذج  هي  المتمكنة  الــمــرأة  عليه، 
هنا  وأنــا  الــنــجــاح،  إلــى  أفعالها  وتـــؤدي  بها، 
إلى  الناس  لقيادة جميع  المرأة  تلك  ألكون 
الفائزة  ولدت  بأنفسهم”.  واإليمان  النجاح 
ألب بحريني وأم روسية، وأعلنت نفسها 
إلى  أيضا  وتسعى  التعليم،  عن  مدافعة 
الذي  الشهية  فقدان  الوعي حول  زيادة 

تعاني منه.
قامت المرشحات في المرحلة النهائية 

المكونة  السلسلة  بتصوير  السبعة 
في  أجــزاء وشاركوا  ثمانية  من 

الــعــديــد مــن األنــشــطــة لــزيــادة 
الترويج لمختلف المواضيع 

الخيرية.
ــة  تــــــــوجــــــــت الــــنــــســــخــ

األولــــــى مـــن مــســابــقــة 
مــلــكــة جــمــال الــكــون 

عارضة  الــمــاضــي،  الــعــام  أقيمت  التي  البحرين، 
األزياء منار جيس دياني، التي صنعت التاريخ؛ 
لمسابقة  اإلطـــاق  على  مرشحة  أقــصــر  لكونها 
وقالت  ســم.   154.9 بــطــول  الــكــون  جــمــال  ملكة 
إيفلين إنها تدين بفوزها الخاص للدياني، وقالت: 
مسابقة  في  المشاركة  عن  فكرة  أول  “جاءتني 
ملكة جمال الكون في البحرين عندما رأيت منار على المسرح 
الدولي لملكة جمال الكون، في تلك اللحظة، أدركت أن نساء 
الشرق األوسط يمكنهن الظهور، ويمكننا أن نتوهج ويمكننا أن 
نظهر مدى جمال وقوتنا”. أحدثت دياني ضجة كبيرة عندما 
الجولة  في  التقليدية  السباحة  مابس  ارتــداء  عدم  اختارت 
من  والتقدير  الدعم  من  الكثير  وتلقت  للمسابقة،  التمهيدية 
لي  الذي تمثله، وقالت حول ذلك: “بالنسبة  النساء والمجتمع 
هذا هو ما يدور حوله هذا العرض، االحتفال بالفردية وحرية 
لتجربة  جدا  محظوظة  كنت  المابس،  في  االختيار 
مسابقة ملكة جمال الكون العام الماضي وأنا ممتنة 
الكون؛ ألنهم  بأكمله في ملكة جمال  للفريق  جدا 
بالثقافة  دراية  على  وجميعهم  للغاية  حساسون 
في  هــنــاك  ــى  إل وصــلــت  عندما  لــذلــك  والتمثيل، 
البوركيني  ــداء  ــ الرت خــيــارا  أعــطــونــي  المسابقة، 
أمر  وهــو  السباحة،  مابس  مسابقة  جولة  خــال 
للعديد  يمكن  لي، حيث  بالنسبة  للغاية  تمكيني 
والبيان  االختيار  بهذا  يرتبطن  أن  النساء  مــن 
الذي أدليت به في اللحظة التي خرجت فيها من 

المسرح”.
وفي الوقت نفسه، تم تأجيل مسابقة ملكة 
جمال الكون الـ 71 التي ستتنافس فيها 
ــعــام الــمــقــبــل، فــي حــيــن لم  إيــفــلــيــن ال
للتأجيل، فمن  يتم تقديم أي سبب 
المحتمل أن تقام مسابقتان لملكة 
المقبل،  العام  جمال الكون في 
مع تتويج الفائزة لعام 2023 
ــق مـــن هــذا  فـــي وقــــت الحــ

العام.

محرر مسافات

طارق البحار

إيفليـن عبداللـه تتـوج بجائـزة 
ملكـة جمـال الكـون البحريـن 2022
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ادعاءات الشركات حول ممارسة أنظمة االستدامة التسويقية باتت متسعة 
والمســـتهلك يدعمهـــا ظنا منه أنه يســـاهم فـــي حماية البيئـــة، وأن باختياره 
هذه المنتجات التي تحمل شـــعارات تمويه لالستدامة سيكون متضامنا مع 
بيئته. مزاعم االســـتدامة التســـويقية والتمويه الذي تتبعه الشـــركات حول 
تطبيـــق المعاييـــر الخضراء تعددت، فمنهم من يحمل شـــعار “صديق للبيئة” 
ومنهم من يدون على المنتج أنه “من المنتجات الخضراء”، وشركات طاقة 
ترفـــع شـــعار “الطاقـــة النظيفـــة” أو “الحيـــاد الكربوني”، كلهـــا مفاهيم مضللة 
تســـتعين بها في الترويج لمنتجاتها من أجل الحصول على ثقة المســـتهلك 
وتحقيـــق األربـــاح الطائلـــة دون أي تطبيـــق لقوانيـــن حماية البيئـــة وانتهاك 

حقوق الطبيعة والتعدي على كوكبنا.
مـــن مزاعم االســـتدامة مـــا كان في عـــام 2018، حيث ادعت شـــركة إدوارد 
بولمـــر المحدودة أن طالءها كان “الطالء األكثر صداقة للبيئة في الســـوق” 
ومـــع ذلك، رأت هيئة معايير اإلعالن في عام 2019 أن شـــركة إدوارد بولمر 
المحـــدودة لـــم تقـــدم دليـــالً أو شـــهادة تثبت أو تعـــزز أن طالءاتهـــا صديقة 
للبيئة، كما أنها لم تقدم دلياًل يظهر أن طالءاتها ســـجلت درجات أفضل في 

تأثيرها على البيئة مقارنة بغيرها من الدهانات األخرى في السوق”. 
هناك العديد من المزاعم الخضراء والشـــعارات التي تتستر تحتها الشركات 
مثـــل “اإليكـــو” و”المســـتدام” و”األخضـــر”، وتســـتخدمها الشـــركات من أجل 
الحصـــول علـــى الرســـوم البيئية وهـــي في الواقـــع ال تبذل جهـــدا كبيرا في 
تحقيـــق االســـتدامة الفعليـــة وتنظـــر لها على أنها مكســـب مـــادي عن طريق 
رفـــع الشـــعارات الباطلة دون اعتبارات مكافئة مـــن أجل مواردنا نحن اليوم 
نعيش واقع التضليل وانتهاك القوانين البيئية بطريقة غير مباشرة ومعايير 

الحوكمة البيئية غائبة.
التصنيـــف البيئـــي للمنتجـــات أو الشـــركات يجـــب أن يكون وفق سياســـات 
تضعها الجهة الحكومية وتقدم عليها الشركات وفق تقارير مدعومة بنتائج 
فعلية توضح األثر اإليجابي للشركة والمنتج الخاص بها، وال يكفي أن يكون 
لديك منتج مستدام بنسبة 30 % لتحصل على الشعارات الخضراء، أو أنك 
تتبع طريقة حفظ مورد طبيعي معين في إحدى سياســـات الشـــركة ونطلق 
على الشركة أنها مستدامة وفي المقابل هي نفسها يكون لها انبعاثات ضارة 

بالبيئة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

فاطمة الحنطوبي

قائمة الغسل األخضر تتوسع ومعايير االستدامة عالقة

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

للتواصل: 17111483

مزاد الروايات.. كل من هب ودب يكتب رواية
فـــي تحقيقنـــا عـــن “الواقعية في روايات الشـــباب البحرينـــي” قبل أيام، 
كتبنا أن الرواية بناء فني صعب جدا، والبد أن يكتب اإلنسان عشرا أو 
عشـــرين رواية حتى يضـــع قدمه على أول الطريـــق، فهي موضوع أوال 
قبـــل كل شـــيء، موضوع يقوم علـــى فكرة أو أفـــكار ويرمي إلى هدف، 
وكل هـــذه األفـــكار ينبغـــي أن تكـــون صحيحـــة ســـليمة ال مجـــرد أوهام 
مراهقيـــن، فالروايـــة الحقـــة ليســـت لعبا وتســـلية، بل بناء فني إنســـاني 

عسير جدا البد أن يكتب بعناية تامة وفهم ودقيق.
في ساحتنا الثقافية ظاهرة تحتاج إلى وقفة جادة من قبل النقاد الذين 
يؤمنـــون إيمانـــا عميقا بااللتـــزام الواعي، والفهم المســـتبصر والتوضيح 
والكشـــف، فـــكل مـــن هـــب ودب أصدر كتابـــا وقال عنـــه “روايـــة”، وكأن 
القضيـــة أصبحـــت مزادا وصوت صرير حادا يبعـــث على الضيق، تخرج 
برمـــوش مســـتعارة وكحـــل وتكتـــب “شـــخابيط مراهقين” وتقـــول عنها 
روايـــة، وآخـــر يخلط الســـكر مع الطحيـــن ويحمل في يده ســـلة صغيرة 

ويقول عن نفسه انه روائي “ويا ويل من ال يعرفه”.

يقول توفيق الحكيم: “الرواية لن ترضى منك بأقل من شبابك كله ثمنا، 
كلنـــا قـــد دفعنا هذا الثمن وعرفنا كيف نكتب على الورق أكثر من عشـــر 

ساعات في اليوم، أكثر من ربع قرن، وإال فكيف أخرجنا المجلدات”.
أديبنـــا الزميـــل أحمـــد جمعـــة بقامتـــه األدبية ونتاجـــه الغزيـــر وتاريخه 
الطويـــل، لـــم يصـــدر إال 12 روايـــة منذ التســـعينات لغاية  اليـــوم  وهناك 
أســـماء ألدبـــاء بحرينييـــن كبـــار أيضـــا ال تتجـــاوز رواياتهم أصابـــع اليد 
الواحدة، لكنك تشعر وأنت تقرأ لهم أن وراء كل سطر جهدا بالغا وعمال 
فنيا بكل معاني الكلمة، لكن ما نشـــاهده اليوم آفة خطيرة، فالكل يريد 
أن يتربـــع على كرســـي كتابة الروايـــة، ويزاحم العقاد ويوســـف إدريس 
ونجيب محفوظ وغيرهم، وما يزيد الطين بلة، هو من يفشل في طريق 
الشـــعر، يلقي الحجر على الناس ويتجه لكتابة الرواية، ومن يفشـــل في 

المسرح يحاول أن يجتاز حدودا وسدودا للوصول إلى الرواية عبثا.
وعلى رأي الكاتب بيتر فايس “متى تفتحون عيونكم.. متى تفهمون”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

واقع الوعود االنتخابية
اســـتعد العديد من المواطنين لترشـــيح أنفســـهم لشـــغر مقاعد المجلس 
النيابي والمجالس البلدية، وبدأ مهرجان الوعود االنتخابية، وهي وعود 
انقطع عنها جسر الثقة بين من سيشغر أحد المقعدين وبين المواطنين 
الذين تعودوا على ســـماع مثل هذه الوعود كل أربع ســـنوات، حيث من 
سيشـــغر هذه المقاعد وبعد إعـــالن نتيجة االنتخابات ســـتتبخر وعوده 

كتبخر السحاب مع مطلع أشعة الشمس.
المشـــكلة ليســـت في الوعود وال عددها، المشكلة في هؤالء المرشحين 
الذين ال يفكرون إال في كيفية الوصول إلى المقعد، ويســـتخدمون تلك 
الوعود التي ال يستطيعون جميعا تحقيق واحد منها، ومن ال تراه طيلة 
أربع ســـنوات فائتة تراه حاضًرا أمامك، في المسجد والمأتم ومناسبات 
العزاء، وفي الطريق وفي كل مكان تذهب إليه تراه أمامك وقد يتصل 
بك هاتفيا ليسأل عنك، ُكل ذلك لُيذِكَرك بأنه سيترشح وعليك انتاخبه، 
ويتكرر األمر ُكل أربع سنوات مع غياب ثقافة محاسبة الناخبين للنائب 
البرلماني أو البلدي، وعليه فإن الناخب يتحمل جزءا من مسؤولية عدم 

تنفيذ تلك الوعود التي تنهال عليه من كل حدٍب وصوب.
الوعـــود االنتخابية تتكلم عن مشـــاكل المواطنين، إال أن من يترشـــح ال 
ُيفكـــر فـــي مصالح البـــالد والناس إال في هذا الموســـم، ولـــو كان صادًقا 
فيما يقول لتفاعل مع هذه المصالح والمشكالت قبل موعد االنتخابات.
القانـــون ال ُيحاســـب علـــى الوعـــود االنتخابيـــة، وال يمكـــن فـــرض رقابة 
عامـــة عليها، فالوعـــود االنتخابية من أركان العمليـــة االنتخابية، إال أنها 
تمثـــل ظاهـــرة ُملفتـــة ومُبالغـــا فيهـــا، وتعكس غيـــاب وعي المرشـــحين 
عـــن الوضـــع التشـــريعي البحرينـــي. إذا، فهـــي وعـــاء لكســـب األصـــوات 
لنيـــل أحـــد المقعدين، ومـــن الواجب على ُكل من َيجد في نفســـه كفاءة 
العمـــل النيابـــي أو البلدي أال ُيقـــدم وعوًدا ال يكون قـــادًرا على تحقيقها، 
فاالنتخابات ليســـت ســـاحة للوعود بل هي طريق لخدمة البالد وأهلها، 
وعليه، فالوعود تعكس شـــخصية من يترشـــح وُتمثل ظاهرة سلبية إذا 

لم تكن لدى الُمرشح استطاعة تنفيذها.

 

عبدعلي الغسرة

هنا السعودية بفكر محمد بن سلمان
نعم تلك الجهود وتلك المنجزات للسعودية من أجل بيئة هانئة سعيدة، 
فنرى تلك التطورات تســـابق الزمن وتوحي بعصر جديد وُمغاير لما كنا 

عليه في السابق.
“ذا اليـــن” هديـــة مـــن محمـــد بن ســـلمان  للبشـــرية فـــي كيفيـــة تخطيط 
المـــدن إلـــى الــــ 150 ســـنة القادمـــة، وكيفيـــة تطويـــع المملكـــة لحلـــول 
الـــذكاء االصطناعـــي والبيانـــات لبناء المجتمعـــات المســـتدامة كما قال 
وزيـــر االتصـــاالت، وبدعم ولي العهـــد أصبحت المملكة أكبـــر قوة تقنية 
للمبرمجين وتدريب اآلالف منهم، وبـ 30 % من المشاركات في التقنية 

تجاوزنا معدل تمكين المرأة في وادي السيلكون.
حقيقـــة ما نشـــاهده من إنجازات يفوق الوصـــف، مؤتمرات تضم الكثير 
من المشـــاركين من أجل نهضة تنموية، فباألمس دشـــنت المملكة ممثلة 
فـــي المؤسســـة العامة لتحليـــة الميـــاه المالحة مؤتمر مســـتقبل التحلية 
الدولـــي، والـــذي يهدف إلى رســـم خارطة طريق لتطويـــر صناعة موارد 
الميـــاه غيـــر التقليديـــة حتى عـــام 2050، بمشـــاركة صانعي السياســـات 
والمبتكرين والممولين والمســـوقين والمشغلين والمقاولين والمطورين 
وموردي التكنولوجيا حول العالم، والذي يضم متحدثين من عدة دول، 
يصـــل عددهم إلـــى 120 متحدثا محليا ودوليا يشـــاركون فـــي المؤتمر، 
وهاهـــي الســـعودية اليـــوم تفتتح تحت رعاية ســـمو ولـــي العهد  أعمال 
القمة العالمية للذكاء االصطناعي في نسختها الثانية، بحضور 10 آالف 
شـــخص و200 متحدث من 90 دولة يشـــاركون في أكثر من 100 جلسة 
وورشـــة عمل، وبالفعل رعاية ســـمو ولي العهد الســـعودي للقمة العالمية 
للذكاء االصطناعي بنسختها الثانية تؤكد حرص سموه على االستفادة 
من هذا القطاع الحيوي المهم والبارز لتحقيق التنمية للمملكة وأن تكون 
نموذجـــًا عالميـــًا رائدًا في بناء اقتصادات المعرفة تحقيقًا لمســـتهدفات 

رؤية 2030.
وهـــذه الرعايـــة تؤكـــد أهميـــة الـــذكاء االصطناعـــي الذي يتعلـــق حقيقة 
بالقـــدرة علـــى التفكيـــر الفائـــق والمميـــز وكذلـــك تحليـــل البيانـــات أكثر 
مـــن تعلقه بشـــكل معيـــن أو وظيفة معينـــة، وعلى الرغم مـــن أن الذكاء 
االصطناعي يقدم صوًرا عن الروبوتات عالية األداء الشـــبيهة باإلنســـان 
التي تســـيطر على العالم، فإنه ال يهدف إلى أن يحل محل البشـــر هذا ما 
نريد قوله. لكنه يهدف إلى تعزيز القدرات والمســـاهمات البشرية بشكل 
كبيـــر، مـــا يجعله أصالً ذا قيمة كبيرة من أصـــول األعمال. “المقال كامال 

في الموقع اإللكتروني”.

 

غدير الطيار
تعيـــش بالدنا مملكـــة البحرين الغالية نهضة مميزة يشـــهد لهـــا العالم منذ انطالق 
المشـــروع اإلصالحـــي الكبيـــر لحضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملـــك البالد المعظم حفظـــه هللا ورعاه، وهاهي بشـــائر المســـتقبل تتجلى 
مـــن خـــالل أفكار ريادية بقيادة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، وتســـتمر المســـيرة الموثقة 
باالســـتقرار واإلنجازات الحقيقية اإلنسانية والتطويرية المستمرة بكل مشاربها، 
وهي تســـتمد مســـيرة تحقيقها ونجاحاتها من لدن مقام جاللة الملك المعظم منذ 

بداية عهده الزاهر.
إن البحريـــن تحفل بمســـيرة متألقة تشـــهد عليهـــا النجاحات تلـــو النجاحات التي 
أرســـت دعائمها منظومة التكامل المؤسســـي في األمن الذي تحيط به وتدفع به 
نحو األمان المعيشـــي واالقتصادي والمعرفي وفق الرؤية االســـتراتيجية 2030، 
والحديـــث بتعمـــق عـــن النجاحات التـــي تبلورت فـــي إطار المشـــروع اإلصالحي 
لجاللـــة الملـــك المعظم أيده هللا، ومســـيرة نموها وازدهارها تعطينـــا تصوًرا مليًئا 
بالفخر واالعتزاز وقناعة تامة راسخة عبر الزمن على ما يملكه جاللته حفظه هللا 
مـــن رؤيـــة صائبة حكيمة إبداعية متمكنة من الناحية االســـتراتيجية والتخطيط 
الذكي، بما ُيطلق عليه حديثا بالذكاء االستراتيجي، والتي اتخذت منه المنظمات 
والهيئات العالمية مواصفة من مواصفات أنظمة إدارة االبتكار. فال غرابة في أن 

يمثـــل المتميزون مـــن أبناء البحرين نمـــاذج عصرية تحاكـــي نظريات وفرضيات 
النجـــاح والقدرة على االبتكار والتحرك والتفكير غير التقليدي من أجل التحقيق 
واإلنجـــاز الرائـــد، فالنجاح له مراحل متعـــددة مرتبطة ارتباطـــا عميقا بمخرجات 
اإلبـــداع، والفرق بين المبدعين يكمن فـــي التحصيل األعلى والقدرة على تحويل 
اإلبداعـــات إلـــى ابتـــكارات ملموســـة، فاإلبـــداع بـــدون ابتـــكار قد ال يعتبـــر نجاحا 
بالمعنى الجوهري إنما هو وقتي األثر، وربما يعبر عنه باالبتكار الساكن إذا ارتبط 

بخطط مستقبلية بعيدة أو بدراسات جدوى ليست متكاملة األركان.
ومـــع ما تعيشـــه المملكة ســـنويا من احتفاالت أليام مباركـــة وطنية خالدة تؤصل 
للترابـــط الـــذي ارتبـــط بيـــن الحاكم والشـــعب، وهـــو الســـبب الحقيقي فـــي بلورة 
النجاحـــات علـــى أرض الواقع، وهو ما يدعونا لفكرة تأســـيس يـــوم وطني جديد 
نطلـــق عليـــه “اليـــوم الوطنـــي للنجـــاح” يحمل اســـم جاللـــة الملك المعظـــم.. رجل 
النجـــاح الحقيقـــي، وقد يأخذ موقعا مســـتقبليا فـــي األمم المتحدة باســـم “اليوم 
العالمـــي للنجاح”، والســـبب يكمن في كون يوم النجـــاح يمثل قمة الهرم والتقييم 
والقيـــاس لإلنجـــازات حينمـــا يصاغ بطريقـــة علمية ذكية في إطـــار نظرة جديدة 
للنجـــاح تســـتمد قوتها مـــن الـــذكاء االصطناعي للقيـــاس، وندعو العتبـــاره ممثال 
حقيقيـــا لقياس إنجازات أهداف التنمية المســـتدامة التي أقرتهـــا األمم المتحدة 

للتنفيذ حتى حلول العام 2030.

عادل المرزوق

نحتفي بيوم “النجاح البحريني” في إطار مشروع جاللة الملك
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نتائج مباريات األمس

كأس السوبر البحريني لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

الخالدية02الرفاع

دوري زين لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

المنامة

األهلي

92

72

62

56

سترة

الحالة

حلبة البحرين الدولية

أعلنـــت حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن 
رياضـــة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
اليـــوم عن اســـتضافتها لـ “ســـباق البحرين 
ProAm 1000”، ســـباق التحمل لســـيارات 
والـــذي  والمبتدئيـــن،  للهـــواة  تـــي  الجـــي 

سينطلق في28 يناير 2023.
ويعتبر الســـباق األول على مستوى دولي 
يشـــارك بـــه الهـــواة والمبتدئـــون فقط، وال 
يسمح بمشـــاركة المحترفين، وذلك ضمن 
فئتي ProAm وAm، كما ويعتبر أنه سباق 
التحمل العالمي الوحيد الذي يضمن الفوز 

لفئة الهواة والمبتدئين.
وســـيتنافس علـــى المضمـــار ســـيارات من 
نـــوع GT3 وGT4 وكـــب كارز مـــن جميـــع 
أنحاء العالم على مســـافة تزيد عن 1000 
البحريـــن  حلبـــة  مضمـــار  علـــى  كيلومتـــر 
الدوليـــة، الحلبـــة التـــي تســـتضيف ســـباق 
جائزة البحرين الكبرى للفورموال وان منذ 

عام 2004.
حلبـــة  بيـــن  بالتعـــاون  الســـباق  وينطلـــق 
 Driving Forceو الدوليـــة  البحريـــن 
Events، المروج لسباق الخليج 12 ساعة، 
الذي يجلب إثارة ســـباقات سيارات الجي 

تي للمنطقة سنويا منذ عام 2012.
وينضم سباق البحرين ProAm 1000 إلى 
نهاية أســـبوع مليئة بإثارة الســـباقات في 

حلبـــة البحرين الدوليـــة في 27 و28 يناير 
2023، حيث ســـينطلق إلى جانبه سباقان 
من الجولة الثالثة من بطولة TCR الشرق 
األوســـط التـــي أعيـــد إطالقهـــا، البطولـــة 
الوحيـــدة في منطقة الخليـــج المخصصة 

.TCR لسيارات
ووســـائل  والســـائقين  الفـــرق  وبإمـــكان 
اإلعالم ومحبي الســـباق وجميع المهتمين 
مـــن  المزيـــد  علـــى  الحصـــول  بالســـباق 
www.proam1000. علـــى  المعلومـــات 
com أو عبـــر موقعنـــا اإللكترونـــي علـــى 

.Bahraingp.com
ومـــن جانبه، أكد شـــريف المهـــدي الرئيس 
التنفيـــذي للشـــؤون التجاريـــة فـــي حلبـــة 

تاريخنـــا  “مـــع  قائـــال:  الدوليـــة،  البحريـــن 
الطويل والناجح في اســـتضافة ســـباقات 
الدوليـــة،  البحريـــن  حلبـــة  فـــي  التحمـــل 
يســـعدنا اســـتضافة النســـخة األولـــى مـــن 
حيـــث   ،ProAm 1000 البحريـــن  ســـباق 
ســـيقدم ســـباق التحمـــل المثيـــر جنًبا إلى 
جنـــب مـــع بطولـــة TCR الشـــرق األوســـط 
التـــي أعيـــد إطالقها، نهاية أســـبوع مثيرة 
للجماهيـــر، نتطلـــع إلـــى الترحيـــب بجميع 

المشاركين في مطلع العام المقبل “.
 Driving فيكاريلـــي مديـــر  أندريـــا  وقـــال 
Force Events قائـــال: “نـــود رؤيـــة الهواة 
والمبتدئيـــن علـــى منصـــة التتويـــج الذين 
يعد شـــغفهم أمـــرا مهما لســـباقات التحمل 

مـــن خالل تقديم ســـباق عالمـــي فريد من 
نوعـــه، خططنا في البداية إلطالق ســـباق 
البحريـــن ProAm 1000 العـــام الماضـــي، 
لكن قيود الســـفر بسبب الجائحة تفاقمت 

خـــالل فصل الشـــتاء؛ لذلك اتخذنـــا قراًرا 
بالتأجيل.

 نعتقـــد اآلن أنه الوقت المناســـب إلطالق 
هـــذا الســـباق الدولـــي الجديـــد، المصمـــم 

خصيًصـــا للهـــواة والمبتدئين فـــي واحدة 
مـــن أرقى حلبات العالم، شـــكرًا ألصدقائنا 
فـــي حلبـــة البحرين الدوليـــة الذين دعموا 

هذه الرؤية”.

جانب من السباقات

يعتبر السباق األول على مستوى دولي يشارك به الهواة والمبتدئون

انطالق سباق البحرين للتحمل “ProAm 1000” في يناير
سباق الجي 

تي الوحيد في 
العالم لفئتي 

 Amو ProAm

في حلبة البحرين 
الدولية 28 يناير 

2023

الفئات المشاركة 
في السباق من نوع 

 ”GT4”و ”GT3“
و”كب كارز”

اتحاد كرة القدم

يخـــوض المنتخـــب الوطنـــي للشـــباب لكرة القـــدم، اليـــوم “الجمعة”، 
مباراتـــه الثالثـــة أمـــام نظيـــره منتخـــب بوتـــان، وذلـــك عند الســـاعة 
9 مســـاء علـــى ملعـــب اســـتاد المغفور له الشـــيخ علي بـــن محمد بن 
عيسى آل خليفة بنادي المحرق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من 
مباريـــات المجموعـــة الثانية التـــي تحتضنها مملكـــة البحرين حتى 
يـــوم 18 ســـبتمبر الجاري، والمؤهلـــة لنهائيات كأس آســـيا تحت 20 
عاما بأوزبكســـتان 2023.  وكان أحمر الشباب قد حقق فوزا عريضا 
ومســـتحقا علـــى حســـاب نظيره منتخـــب النيبال بنتيجـــة 6 أهداف 
نظيفـــة، في المبـــاراة التي جمعت المنتخبين يـــوم األربعاء الماضي 
ضمن الجولة الثانية من مباريات هذه المجموعة.  ويتطلع المنتخب 
الوطني للشـــباب لتحقيق االنتصار  في هذه المباراة، حيث يســـعى 
للوصول إلى النقطة 7، والتي تمنحه فرصة أكبر في المنافسة على 
بطاقـــة التأهل الى النهائيات.  واختتم منتخب الشـــباب تحضيراته 
لمواجهة هذا المســـاء، بحصة تدريبية قادها المدرب الوطني عادل 

النعيمي بمعاونة الطاقم الفني المســـاعد وبمشاركة جميع الالعبين.  
واتســـم المران بالجدية والحماس، وضع من خالله المدرب النعيمي 
اللمســـات الفنية والتكتيكية التي ســـيعتمد عليهـــا في مواجهة هذه 

الليلة.

في ثالث مبارياته بالتصفيات اآلسيوية

أحمر الشباب بطموحات االنتصار يالقي بوتان... اليوم

منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم

اللجنة اإلعالمية

أشـــاد رئيـــس مجلـــس إدارة نادي الحـــد الرياضي أحمد المســـلم 
باهتمـــام ودعـــم رئيس شـــركة طمـــوح لـــإدارة الرياضية محمد 
عبداللطيـــف بـــن جالل, مـــن خالل الجهـــود التي تبذلها الشـــركة 
وحرصها المستمر في تقديم مختلف التسهيالت للفرق الكروية 
والتعاون المشـــترك بما يحقق أهدافنا اإلســـتراتيجية المشتركة 

في تطوير الكرة البحرينية.
جاء ذلك خالل استقبال نادي الحد الرياضي لبن جالل بحضور 
األمين العام بالنادي أحمد البهدهي ورئيس جهاز كرة القدم عضو 
مجلس اإلدارة أسامة المالكي واألمين المالي جاسم الحرمي, إذ 
شكر البهدهي رئيس شركة طموح على الدعم والتسهيالت التي 
يوفرهـــا لألنديـــة الوطنية حـــول الالعبين المحترفيـــن؛ من أجل 
االرتقاء بمستوى األندية ولرفع اسم البحرين عاليًا في المحافل 
الرياضية. كما أبدى محمد بن جالل اســـتعداده لدعم نادي الحد 
وجميع األندية الوطنية على صعيد فرق كرة القدم والعمل على 
خلـــق قاعـــدة صلبة للنـــادي تكون عمـــودًا أساســـيًا للفريق األول 

الحداوي في المستقبل.
كما أكد رئيس شركة طموح على اهتمام الشركة برفع المستوى 

الفني للفرق من خالل رفدهم بنخبة من الالعبين القادرين على 
تعزيـــز صفوفهـــم بأفضـــل صورة والســـعي لتوفيـــر احتياجاتهما 
ومتطلباتهمـــا مـــن الالعبين بما يعزز مـــن فدراتهما الفنية ليصب 
ذلـــك فـــي اتجاه تطويـــر الكـــرة البحرينيـــة عموما، ونـــادي الحد 
خصوصا . وفي ختام الزيارة قدم األمين العام بنادي الحد أحمد 
البهدهي درعًا تذكاريًا لمحمد عبداللطيف بن جالل رئيس شركة 

طموح؛ تقديرًا لجهوده ودعمه للنادي.

لتقديمه مختلف التسهيالت للفرق الكروية

رئيس نادي الحد يشيد بدعم بن جالل

اتحاد كمال األجسام

عقـــد ســـامي الحـــداد رئيـــس االتحـــاد 
واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال  البحرينـــي 
البدنيـــة اجتماعـــًا تنســـيقيًا مـــع محمـــد 
عبداللطيـــف بـــن جالل رئيـــس مجلس 
إدارة شـــركة “طموح” لإدارة الرياضية 
بيـــن  التعـــاون  أبـــواب  لفتـــح  وذلـــك 
الطرفين وبناء العالقات االستراتيجية 
والتـــي من شـــأنها تطويـــر رياضة كمال 

األجسام.
وفي بداية اللقاء هنأ محمد عبداللطيف 
بن جـــالل علـــى النتائج المتميـــزة التي 
لكمـــال  الوطنـــي  المنتخـــب  حققهـــا 
األجسام في مشاركته األخيرة ببطولة 
آســـيا في نسختها ال 55 والتي أقيمت 
بقرغيزســـتان، وكانت حصيلتها ذهبية 
بالمســـتويات  مشـــيدًا  برونزيـــات،  و3 
الفنيـــة العاليـــة التـــي قدمهـــا الالعبـــون 
فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  وتشـــريفهم 
المحفل الرياضي اآلســـيوي، كما أشـــاد 
بجهود مجلس االدارة برئاســـة ســـامي 

الحـــداد، ومتمنيًا لهـــم كل التوفيق في 
المشاركات القادمة.

 مـــن جانبـــه، اســـتعرض ســـامي الحداد 
البحرينـــي  االتحـــاد  وأنشـــطة  برامـــج 
البدنيـــة  واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال 
ومشاركات المنتخبات الوطنية وخطة 
االتحـــاد للفتـــرة المقبلـــة، حيـــث رحـــب 
الحـــداد بفتـــح مجـــاالت التعـــاون فيما 
بين االتحاد البحريني لكمال األجســـام 
الرياضيـــة،  لـــإدارة  “طمـــوح”  وشـــركة 

مشـــيدًا فـــي الوقـــت نفســـه مـــا تقدمـــه 
الوطنيـــة  لألنديـــة  دعـــم  مـــن  الشـــركة 
بمســـتوياتها  باالرتقـــاء  والـــذي ســـاهم 
ومســـتويات نتائجهـــا وخصوصـــًا دعم 
اهتمـــام  ومؤكـــدًا  البحرينيـــة،  الكـــرة 
مجلس إدارة االتحـــاد البحريني لكمال 
األجســـام واللياقة البدنية بالتعاون مع 
الشـــركة فـــي مختلف جوانـــب التطوير 
والتي من شـــأنها االرتقـــاء باللعبة على 

مستوى مملكة البحرين.

الحداد يلتقي بن جالل ويستعرض أنشطة وبرامج االتحاد

فتح مجاالت التعاون بين “طموح” و“كمال األجسام”
اتحاد السلة

أقـــر االتحاد البحريني لكرة الســـلة تغيير 
مســـمى كأس الســـوبر للموســـم الرياضي 
الحالي 2023-2022 ليكون تحت مسمى 
بطولة السوبر على كأس المرحوم الشيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، أحد 

الرؤساء السابقين لالتحاد.
وستقام المباراة يوم الخميس 22 سبتمبر 
الجـــاري علـــى صالة زين لكرة الســـلة بين 
المنامة بطل دوري زين للموســـم الماضي 

واألهلي بطل كأس خليفة بن سلمان.
ويأتي ذلك تكريمًا للفقيد الراحل الشـــيخ 
لجهـــوده  وتقديـــرًا  عبدالرحمـــن  محمـــد 
الكبيرة التي بذلها في تطوير كرة الســـلة 
لالتحـــاد  رئيســـًا  كان  البحرينيـــة حينمـــا 
البحريني للعبـــة، باإلضافة لعطائه الكبير 
للســـلة البحرينية من خالل رئاســـة جهاز 

كرة السلة بنادي المحرق لسنوات طويلة.
وأكد القبطان وليد العلوي رئيس االتحاد 
أن إطـــالق مســـمى الفقيد الشـــيخ محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة علـــى بطولة 
كأس الســـوبر البحريني 2022 هو أقل ما 
يمكن تقديمه لهذه الشـــخصية الرياضية 

التـــي خدمت كرة الســـلة طويـــالً، وكانت 
مـــن األســـباب التي أدت إلـــى وصول كرة 
السلة البحرينية إلى ما هي عليه اآلن من 

تطور ونماء.
البحرينـــي  االتحـــاد  إن  العلـــوي  وقـــال 
لكـــرة الســـلة يفخـــر بإقامة هـــذه البطولة 
الســـنوية على كأس الفقيد الشيخ محمد 
بـــن عبدالرحمن، مؤكدًا أن هذه المســـمى 
يعطـــي االتحـــاد الدافـــع للتنظيـــم بصورة 
مميزة؛ مـــن أجل إخراج الحدث بالصورة 

المطلوبة.
ويعـــد اتحـــاد الســـلة العـــدة فـــي الوقـــت 
الحالـــي لتنظيـــم هذه البطولـــة المهمة، إذ 
تـــم إقرار مكافآت ماليـــة للبطل وصاحب 
المركـــز الثانـــي باإلضافـــة لجائـــزة أفضل 
العـــب فـــي المبـــاراة وهـــداف الثالثيـــات 

وهداف المباراة.

تكريماً للفقيد الراحل نظير عطائه الكبير للسلة البحرينية

إطالق اسم محمد بن عبدالرحمن على كأس السوبر

المرحوم محمد بن عبدالرحمن
سامي الحداد محمد بن جالل

من لقاء المنامة وسترة بدوري زين لكرة السلة



ظفر فريـــق الخالدية بكأس الســـوبر 
البحرينـــي لكرة القدم بعد فوزه على 
الرفـــاع بنتيجـــة )0/2( فـــي المبـــاراة 
الخميـــس  مســـاء  جمعتهمـــا  التـــي 
على اســـتاد البحرين الوطني وســـط 
حضور جماهيري متوسط العدد من 

أنصار الطرفين.
وأحزر هدفّي الخالدية كل من سامي 
فريوز بالدقيقة )56( وزاهر ســـليمان 
بالدقيقة )58(. ويعتبر هذا اللقب هو 
األول للخالديـــة فـــي هذه المســـابقة، 
ليبقـــى المحـــرق على عرشـــها بثالثة 
ألقـــاب، ثـــم الرفـــاع، الحـــد، النجمـــة 

بلقبين لكل منهما.
وعقـــب المبـــاراة، تـــوج نائـــب رئيس 
االتحـــاد البحريني لكرة القدم ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي آل خليفـــة 
فريـــق الخالدية بـــكأس المركز األول 
تقلـــد  فيمـــا  الذهبيـــة  والميداليـــات 
الثانـــي  المركـــز  بميداليـــات  الرفـــاع 

الفضية.

شوط رفاعي

تسيد فريق الرفاع مجريات الشوط 

ظـــل  فـــي  وتفصيـــال،  جملـــة  األول 
االنتشار الصحيح واالستحواذ على 
الكـــرة ومحاولـــة شـــن الغـــارات على 
مرمى ســـيد شـــبر علـــوي، وخصوًصا 
أن الخالديـــة لعـــب بشـــكل متراجـــع 

للخلف بصورة كبيرة ولم يشـــكل أية 
خطورة تذكر في هذا الشوط.

ومـــن إحـــدى المحـــاوالت الرفاعية، 
سدد الالعب سيد هاشم عيسى كرة 
يســـارية مرت بجانب القائم األيسر 

للخالديـــة فـــي كـــرة خطيـــرة للغاية 
)23(. وكان لالعب نفســـه كرة أخرى 
داخل المنطقة إال أن دفاع الخالدية 
كان لـــه بالمرصاد )41(، وقبل انتهاء 
الشوط كاد الرفاع يحرز هدًفا بعدما 

قطع العبه علي حســـن سعيد الكرة 
من مدافع الخالدية وسددها بشكل 
“إســـقاط” فوق الحارس ســـيد شـــبر 
إال أن العارضـــة وقفت لها بالمرصاد 

.)44(

شوط خلداوي

بخالف الشوط األول، قدم الخالدية 
شـــوًطا مميـــًزا وقوًيـــا منـــذ الدقائـــق 
األولى للشـــوط الثاني، وكان المبادر 
فـــي التقدم وتهديد مرمـــى الرفاعي 
عبـــر  وأولهـــا  الفـــردان،  عبدالكريـــم 
تسديدة أيمن حرزي التي اصطدمت 
بالقائـــم األيمن )52(. واصل الخالدية 
الميدانيـــة وســـط ارتبـــاك  أفضليتـــه 
في أداء الرفاع، ليهتز شـــباك األخير 
بواســـاطة محترفه سامي الذي أجاد 
التعامل مع الكـــرة العرضية الهوائية 
الخالديـــة نظيـــره  )56(. ولـــم يمهـــل 
الرفاع إال دقيقتيـــن، ليضيف الهدف 
الثاني بواسط العماني زهير سليمان 
بعدما تقدم بالكرة ودخل بها منطقة 

الجزاء وسددها في الشباك )58(.
التـــي  بالتغييـــرات  الرفـــاع  ســـعى 
أحدثها مدربه علي عاشور بتحسين 
الوضـــع الفنـــي لفريقـــه إال أن ذلك لم 
يحدث، في ظل توهج أداء الخالدية 
بأرضية الميدان في جميع النواحي، 

لينتهي اللقاء بالنتيجة ذاتها.

الخــالــديــة “ســوبـــر” الـكــرة البحــريـنية
فاز على الرفاع بهدفي سامي وسليمان

منظمة BRAVE CF تعلن عودتها لمملكة البحرين
بثالث بطوالت كبرى في أكتوبر المقبل

عاًمـــا   BRAVE CF منظمـــة  شـــهدت 
حافـــاًل حتـــى اآلن، وتســـتمر المنظمة 
فـــي النمو عبر الفصل الثالث من العام 
2022، حيـــث أعلنـــت مؤخـــًرا عـــودة 
سلســـلة بطوالت مملكة القتال، والتي 
ستقام من 19 أكتوبر حتى 28 أكتوبر، 
لتنظـــم 3 بطـــوالت شـــيقة فـــي مملكة 
البحرين تضم عدة نزاالت قوية على 
مســـتوى عالمـــي فـــي رياضـــات فنون 

القتال المختلطة. 
 وســـتنطلق مملكة القتال بالنســـخة الـ 
63 مـــن بطولـــة BRAVE CF، والتـــي 
ســـتقام بتاريـــخ 19 مـــن أكتوبـــر، في 
حيـــن تتبعهـــا النســـخة الــــ64 والــــ65 
فـــي تاريخـــي 22 أكتوبـــر و28 أكتوبر 
على التوالي. وتأتي سلســـلة بطوالت 
 BRAVE مملكـــة القتال بعد أن نظمت
حـــول  دولـــة   28 فـــي  بطوالتهـــا   CF
العالم، محطمة لألرقام القياســـية في 
غضـــون 6 ســـنوات، في حين تســـتعد 
المنظمـــة لعودة كبيرة لموطنها مملكة 
البحرين حيث من المتوقع أن تحدث 
البطـــوالت الثالث صخًبا في المشـــهد 

الرياضي في المملكة.
يشـــارك  أن  المتوقـــع  ومـــن  هـــذا   
الرياضيـــون مـــن جميـــع أنحـــاء العالم 
تتطلـــع  حيـــث  القتـــال،  مملكـــة  فـــي 
لمواصلـــة   BRAVE CF منظمـــة 
لألرقـــام  وتحطيمهـــا  إنجازاتهـــا 
القياســـية هـــذا العـــام، حيـــث نظمـــت 
كوريـــا  فـــي  األولـــى  للمـــرة  بطـــوالت 

وألمانيـــا،  وأوزبكســـتان  الجنوبيـــة 
باإلضافـــة إلى عودتها إلـــى جمهورية 
كازاخســـتان. كما ومـــن المتوقع أيًضا 
أن تشهد البطوالت الثالث في مملكة 
القتال ظهور كبير بعـــد النجاح الهائل 
 BRAVE CF 57 الـــذي حققته بطولـــة

في المملكة في شـــهر مارس الماضي، 
حيـــث ســـتقام العـــروض الثالثـــة في 
مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة فـــي مدينة 

عيسى.
 مـــن الجديـــر بالذكـــر أنـــه ســـيتم بيـــع 
Wanasa�  التذاكـــر مـــن خالل منصـــة

Time ويمكـــن االطالع على األســـعار 
مشـــاهدة  فرصـــة  تفوتـــوا  ال  أدنـــاه! 
أفضل فنون القتال في العالم هنا في 

مملكة البحرين!

  19 أكتوبر 

 BRAVE CF 63 )مقاعد محدودة( * 
 مقاعد جانبية - 10 دنانير بحرينية 
 المقاعد العادية - 5 دنانير بحرينية 

  22 أكتوبر 

 BRAVE CF 64 )مقاعد محدودة( * 
 مقاعد جانبية - 10 دنانير بحرينية 
 المقاعد العادية - 5 دنانير بحرينية 

  28 أكتوبر 

المقاعـــد  )جميـــع   BRAVE CF 65  
متوفرة( * 

ا   مقاعد في آي بي - 25 ديناًرا بحرينيًّ
 مقاعد بريميوم A � 16 دينار بحريني 
)خصم 20 % للتذاكر مســـبقة الشراء 
- تســـري األســـعار المخفضة حتى 29 

سبتمبر( 
 مقاعد بريميوم B � 12 دينار بحريني 
)خصم 20 % للتذاكر مســـبقة الشراء 
- تســـري األســـعار المخفضة حتى 29 

سبتمبر( 
 مقاعـــد عاديـــة - 5.6 دينـــار بحرينـــي 
)خصم 20 % للتذاكر مســـبقة الشراء 
- تســـري األســـعار المخفضة حتى 29 

سبتمبر(

اللجنة اإلعالمية
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السيدة العجوز تحت المجهر
* على ما يبدو أن مدرب نادي يوفنتوس اإليطالي ماسيمليانو أليغري 
قــد نســي الكثير مــن فنون التدريب بعد عودتــه للفريق وتوقفه لمدة 
عاميــن... فمنــذ الموســم الماضــي وهو يتخبــط فنيًا وأصبــح الخوف 

يطغى عليه في إدارته للمباريات حتى أمام الفرق المغمورة.
 فليــس مــن المعقول وال المقبــول أن يدخل يوفنتوس لمواجهة فرق 
متواضعــة مثــل ســبيزيا وســاليارنتينا معتمــدًا فــي طريقــة لعبه على 
التأميــن الدفاعــي واللعب على الهجمات المرتدة... فال يوجد عاشــق 
لكيان السيدة العجوز يقبل بمثل هذه الفضائح التدريبية... فقد يتم 
التمــاس األعــذار عنــد مواجهــة فرق تفــوق يوفنتوس فــي اإلمكانات 
الفنية مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ وغيرها بينما سيكون الوضع 

مشمئزًا للغاية لو حدث أمام الصغار.
 اإلعــالم اإليطالــي برّمتــه أصبــح يوجــه انتقــادات الذعــة لألليغري... 
وإذا مــا اســتمر بتلــك التخبطــات فــإن رأســه ســيكون تحــت مقصلــة 

اإلقالة قريبًا جدًا.
  * ارتبــط إعالميــًا اســم المدرب األلماني تومــاس توخيل بيوفنتوس 
كثيرًا هذه األيام بعد إقالته أخيرًا من تدريب نادي تشيلسي... بيد أن 
لمن يعلم حقيقة أمر إدارة البيانكونيري سيدرك جيدًا أن اسم توخيل 
ســيكون بعيد المنال... وذلك بســبب العقلية المتحجرة الطاغية على 
اإلدارة... فيوفنتــوس لديــه إرث كــروي تأصل فــي كل اإلدارات التي 
توالــت عليــه عبــر التاريــخ يتمثــل في عدم إســناد مهمــة التدريب إال 
لمــدرب إيطالــي الجنســية فقط حتى لو لم تكن هنــاك خيارات كثيرة 
ومؤهلة... لذلك بالنهاية إن تمت إقالة أليغري ستتجه اإلدارة لمدرب 

إيطالي آخر مثل غاسبريني أو دي زيربي أو إيطاليانو.
 * عندمــا كانت تقوم اإلدارات الســابقة ليوفنتــوس باختيار المدربين 
اإليطالييــن فقــط لتدريــب الفريــق كانــت تمتلــك آنــذاك مجموعة من 
األســماء الكبيــرة فــي عالــم التدريــب وكانت األفضل فــي وقتها مثل 
تراباتونــي... ليبــي... كابيلــو وانشــيلوتي... أمــا في زمن عصــر الكرة 
الحديثــة فــإن المدربيــن الطليــان قــد تراجعــت أســهمهم كثيــرًا ولــم 
يعــودوا مدربــّي الصف األول... وهذه الحقيقة غائبة عن أذهان إدارة 

يوفنتوس الحالية.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

علي مجيد
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الخرطوم ـ وكاالت

ــة  ــ ــرار األزمــ ــمــ ــ ــت ــع اســ ــ ــ ــلـــى وق عـ
ــــســــودان منذ  الــســيــاســيــة فـــي ال
أشــهــر، أكـــد الــجــيــش الــســودانــي 
ــي تـــأمـــيـــن فــتــرة  أنـــــه مـــــاض فــ
الحكم االنتقالية في البالد، دون 

المعترك  في  مباشر  تدخل 
السياسي.

الرسمي  الناطق  وقــال 
ــجــيــش الـــســـودانـــي  ــل ل
ــــدهللا، أمـــس  ــب ــيــل عــ ــب ن

ــقـــوات  الـ إن  الــخــمــيــس، 
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــ ــة ت ــحــ ــ ــل ــســ ــمــ ــ ال

أي  من  االنتقالية  الفترة  تأمين 
اخـــتـــطـــاف، مـــشـــددا عــلــى أن ال 

انقالبيين في صفوفها. 
يسمح  لــن  الجيش  أن  أكــد  كما 
أجــل حكم  مــن  باستغالله  ألحــد 
أحد  بمقدور  “ليس  قائال  البالد، 
ــوات الــمــســلــحــة  ــقـ ــالـ الـــتـــالعـــب بـ

وتــجــيــيــرهــا لـــخـــدمـــة أجــنــدتــه 
الــذاتــيــة”. إلـــى ذلـــك، اعــتــبــر أنــه 
من الجيد أن تعمل بعض القوى 
السياسية على تصحيح مواقفها 

من الجيش.
“الــــــقــــــوات  أن  وأوضــــــــــــح 
تتفهم محاوالت  المسلحة 
مطية  اتــخــاذهــا  البعض 
لــتــحــقــيــق مــآربــهــا في 
دون  للسلطة  الوصول 
أنــه  تــفــويــض شــعــبــي”. إال 
يعرف  الــجــيــش  أن  عــلــى  شـــدد 
ضد  أفـــراده  ُيحصن  كيف  جيدًا 
أي اخــتــراقــات. وأكــد أنــه “ليس 
هــنــالــك انــقــالبــيــون فــي صفوف 

القوات المسلحة”.
كما أضاف قائال: “نثق في حكمة 
القيادات وقدرتها على اتخاذ ما 

يلزم لتأمين البالد”.

الجيش السوداني: لن نسمح ألحد باستغاللنا لحكم البالد
نور سلطان ـ أ ف ب

الخميس  أمس  فرنسيس  البابا  حذر 
ــن “تــأثــيــر الـــدومـــيـــنـــو” لــلــنــزاعــات  مـ
الــدولــيــة  الــعــالقــات  عــلــى  العسكرية 
ــالل اخـــتـــتـــام مــؤتــمــر في  ــك خــ ــ وذلـ
كــازاخــســتــان دعـــا فــيــه الــمــســؤولــون 

ــم بــأســره  ــعــال الــديــنــيــون مـــن ال
ــادة الــعــالــمــيــيــن إلـــى  ــ ــقـ ــ الـ

“الحوار”.
ــي خــتــام  ــال الـــبـــابـــا فـ ــ وقـ

ــابـــع لـــقـــادة  الـــمـــؤتـــمـــر الـــسـ
الديانات العالمية والتقليدية 

ــعــاصــمــة نــورســلــطــان إن  ــي ال فـ
“الــســالم هــو أمــر ُمــِلــّح؛ ألن أي نــزاع 
ــؤرة تــوتــر ومــواجــهــة  ــ عــســكــري أو ب
اليوم ال يمكنها إال أن يكون لها +تأثير 
بشكل  ض  وتــقــوِّ الشنيع  الدومينو+ 

خطير نظام العالقات الدولية”.
القمة  هــذه  فــي  الــمــشــاركــون  اعتمد 
الـــذيـــن يــمــثــلــون مــخــتــلــف األديـــــان 

والذين   ).. بــوذيــة  يهودية،  )إســـالم، 
تــوزعــوا عبر مئة وفــد مــن 50 دولــة 
إعالنا يدعو قادة العالم الى “التخلي 
عن الخطاب العدواني والمدّمر الذي 

يؤدي إلى زعزعة استقرار العالم”.
الختامي  إعالنهم  في  وأضافوا 
35 نقطة والــذي  الـــوارد فــي 
أوكرانيا  ذكر  على  يأت  لم 
ــــحــــن مــقــتــنــعــون بـــأن  “ن
نــزاع  ألي  العنان  إطــالق 
عسكري وبؤرة توتر ومواجهة 
ويــؤدي  الفعل  ردود  من  سلسلة  له 

إلى تدمير نظام العالقات الدولية”.
جاء في اإلعالن الختامي أيضا الذي 
“ندعم  األزهــر،  وقعه خصوصا شيخ 
حــمــايــة كــرامــة الــنــســاء وحــقــوقــهــن، 
وتــحــســيــَن مــكــانــِتــهــن االجــتــمــاعــيــة 
العائلة  ضــمــن  مــتــســاويــن  كــأعــضــاء 

والمجتمع”.

البابا يحذر من “تأثير الدومينو” للنزاعات
بنغازي ـ وكاالت

في تصعيد جديد وفي ظل أزمة 
اعتبر  الــبــالد،  تعيشها  سياسية 
الليبي  ــنــواب  ال مجلس  رئــيــس 
عقيلة صالح، االتفاق السياسي 
“قد  السياسيين  األفــرقــاء  بين 

يكون عفا عليه الزمن”.
مجلس  رئيس  أكــد  كما 
الــنــواب الــلــيــبــي، أمــس 
يمكن  ال  أنــه  الخميس، 
أن  الــرئــاســي  للمجلس 

“يـــلـــمـــح ويــــهــــدد” بــوضــع 
ــا  ــة. ودعــ ــ ــوري ــ ــت ــدة دســ ــاعــ ــ ق

عقدت  لــلــبــرلــمــان  جلسة  خـــالل 
الرئاسي  المجلس  بنغازي،  في 
لـــالطـــالع عــلــى اخــتــصــاصــاتــه 
المجلس  أن  إلــى  مشيرًا  جــيــدًا، 
الرئاسي منحاز لحكومة الوحدة 
عبدالحميد  بــرئــاســة  الــوطــنــيــة 
على  يدعمها  يــزال  وال  الدبيبة 

الرغم من ادعائه أنه على مسافة 
واحدة من جميع األطراف.

أن مؤسسات  “نعلن  قائال  وتابع 
ــزي وديـــــوان  ــركـ ــمـ الـــمـــصـــرف الـ
ــة  ــرقــاب ــة ال ــئ ــمــحــاســبــة وهــي ال
ــد تــتــبــع  ــعـ اإلداريـــــــــــة لــــم تـ
وفقدت  الــنــواب  مجلس 

صفتها القانونية”.
“يجب  أضــاف  كذلك 
عـــلـــيـــنـــا اســــتــــبــــدال 
مـــــنـــــاصـــــب مــــســــؤولــــي 
ــمــصــرف الــمــركــزي وديــــوان  ال
ــابـــة  ــئـــة الـــرقـ ــيـ الـــمـــحـــاســـبـــة وهـ

اإلدارية وإحالتهم للتحقيق”.
البرلمان  باسم  المتحدث  وكــان 
اإلثنين  أعــلــن  بليحق،  عــبــدهللا 
للمجلس،  جلسة  إلغاء  الماضي، 
بعد منع عدد من نواب المنطقة 

الغربية من السفر.

رئيس برلمان ليبيا: االتفاق السياسي عفا عليه الزمن

استشهاد فتى فلسطيني 
برصاصة في الرأس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فتى 
الجيش  عليه جنود  أطلقها  الرأس  برصاصة في 
ما  جنين،  بمحافظة  دان  كفر  فــي  اإلســرائــيــلــي 
يرفع عدد الشهداء إلى 149، بينهم 34 في جنين. 
عاما(،   17( صــاح  طــراد  عــدي  الفتى  واستشهد 
االحتال،  قــوات  برصاص  الخميس،  أمــس  فجر 
في  جنين  بقضاء  دان  كفر  بلدة  اقتحمت  التي 
برصاص  أشــخــاص   3 وأصــيــب  الغربية.  الضفة 
الــجــيــش اإلســرائــيــلــي فــي بــلــدة كـــفـــردان، بينهم 
أصيب  بينما  وفاته،  عن  أعلن  الــذي  عــدي  الفتى 
المسيل  الــغــاز  جــراء  اختناق  بــحــاالت  العشرات 

للدموع في الخليل.

هددت لبنان بـ “دفع الثمن” في حال ضرب “حزب اهلل” حقل كاريش

إسرائيل: االتفاق النووي اإليراني في “غرفة اإلنعاش”
بشأن  الغربية  اآلمـــال  تــراجــع  مــع 
إعـــادة إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي مع 
الماضية  الفترة  إيران، السيما في 
الــمــقــتــرح  ــى  ــعــد رد طـــهـــران عــل ب
ــي، اعــتــبــرت إســرائــيــل أن  ــ األوروبـ

المفاوضات باتت تنازع.
وقـــال وزيـــر الـــدفـــاع اإلســرائــيــلــي 
إن  الخميس  أمــس  غانتس  بيني 
االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي الموقع 
الــعــالــمــيــة  الـــقـــوى  مـــع   2015 عـــام 
أصبح “في غرفة اإلنعاش” وليس 
ــاؤه قــريــبــا إذا  ــيـ ــمــرجــح إحـ مـــن ال

حدث ذلك من األساس.
ــاف، خـــالل كــلــمــة ألــقــاهــا  ــ كــمــا أضـ
اإلرهــاب في  بمؤتمر عن مكافحة 
جــامــعــة رايــشــمــان، “ســنــرى كيف 
الحقة  فــتــرة  فــي  ــور  األمــ ستسير 
إشــارة  في  االنتخابات”،  بعد  ربما 
التجديد  انتخابات  إلــى  واضــحــة 
نوفمبر،  فــي  األمــيــركــيــة  النصفي 

بحسب ما نقلت رويترز.
جاءت تصريحات غانتس بعد أن 
عبر قادة أوروبيون خالل اليومين 
الــمــاضــيــيــن عـــن شــكــوكــهــم بــشــأن 
االتفاق  إلحــيــاء  طــهــران  استعداد 

النووي.
ــؤول الـــســـيـــاســـة  ــ ــسـ ــ فـــقـــد أكــــــد مـ
األوروبـــي  االتــحــاد  فــي  الخارجية 
جــوزيــب بــوريــل أن الــمــفــاوضــات 
ــدود”.  ــسـ ــق مـ ــريـ وصـــلـــت إلــــى “طـ
وأعرب بوريل في تصريح لوكالة 
البقاء  برس” عن خشيته  “فرانس 
أمـــام طــريــق مــســدود، مــع الوضع 

السياسي في الواليات المتحدة. 
ــكـــت كـــــل مـــــن فـــرنـــســـا  ــكـ ــا شـ ــمــ كــ
وبــريــطــانــيــا وألــمــانــيــا يـــوم السبت 
بإحياء  إيــران  التزام  في  الماضي 

االتفاق مقابل رفع العقوبات.
يذكر أن االتحاد األوروبي كان قدم 
الماضي  أغسطس  من  الثامن  في 
ومفاوضات  جــوالت  وبعد   ،2022

طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل 
)2021( بفيينا، واستمرت  الماضي 
للتغلب على  نهائيا  نصًا  16 شهرا، 

مأزق إحياء هذا االتفاق.
وقــد تسلم بــوريــل، الــرد اإليــرانــي 
األول في منتصف أغسطس، تاله 
المالحظات  على  األمــيــركــي  الـــرد 
الحقا  ليأتي  اإليرانية،  والمطالب 
رد طهران، ويضع المحادثات ثانية 

في مهب الريح.

الثمن سيكون لبنان

وجه وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني 
الخميس  أمـــس  تــحــذيــرا  غــانــتــس 
هللا  نصر  حسن  هللا  حــزب  لزعيم 
مـــن عــرقــلــة مـــفـــاوضـــات الــحــدود 
ضرر  إلحاق  أو  لبنان  مع  البحرية 
في  وقـــال  كــاريــش.  حقل  بمنصة 
حــدث  “إذا  صحفية  تــصــريــحــات 

ذلك، فإن الثمن سيكون لبنان”.
ــن الــتــصــريــحــات  ــم مـ ــرغـ فــعــلــى الـ
اللبنانية الرسمية المتفائلة مؤخرًا 
الجانب  مع  توافق  إلــى  بالتوصل 

ــي الـــمـــفـــاوضـــات  اإلســـرائـــيـــلـــي فــ
ــة الـــجـــاريـــة،  ــحــري ــب الـــحـــدوديـــة ال
حذرت إسرائيل حزب هللا من أي 

تعطيل لهذا الملف.
ومــنــذ نــحــو ســنــتــيــن، يــتــفــاوض 
لــبــنــان بــوســاطــة أمــيــركــيــة؛ من 
أجل ترسيم الحدود البحرية مع 
إسرائيل، بما يسمح للبلد الغارق 
بأزمة اقتصادية خانقة بالتنقيب 

عن النفط والغاز.
فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال 
عون يوم األربعاء أن االتصاالت 
ترسيم  مــفــاوضــات  ملف  إلنــجــاز 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة الــجــنــوبــيــة 
أنه  إال  متقدما”،  “شوطا  قطعت 
أشار إلى وجود بعض التفاصيل 
التقنية التي تتم دراستها لما فيه 

مصلحة البالد وحقوقه.
بـــدوره، أوضــح مدير عــام األمن 
الـــعـــام الــلــبــنــانــي الـــلـــواء عــبــاس 
الــمــحــادثــات  تــلــك  إبـــراهـــيـــم أن 
التي يمكن أن تساعد في توزيع 
على  توشك  والغاز  النفط  موارد 

مع  مقابلة  فــي  وقـــال  االنــتــهــاء. 
“نحن  يومين،  قبل  محلية  قناة 
بــل عن  أســابــيــع، ال  نتحدث عــن 
أيام لالنتهاء من ملف الترسيم... 
وأنـــــا أمـــيـــل ألن تـــكـــون األمــــور 

إيجابية”.
فــي الــمــقــابــل، حـــذرت إســرائــيــل 
مــؤخــرًا مــن أي تصعيد مــن قبل 
عــلــى  تـــشـــويـــش  أو  هللا  حـــــزب 
رئيس  وأكـــد  الــمــفــاوضــات.  تلك 
اإلسرائيلية  االستخبارات  هيئة 
أيام،  قبل  القول،  أهارون حاليڤا 
ــار  ــب بـــــالده تـــأخـــذ فـــي االعــت أن 
الساحة  “التصعيد” على  إمكانية 
التوصل  عــدم  نتيجة  الشمالية 

إلى اتفاق بشأن الحدود. 
في حين أظهرت وثيقة عسكرية 
يعتقد  اإلســرائــيــلــي  الــجــيــش  أن 
مــعــقــوال”  ــاال  ــمــ ــ ــت “احــ هـــنـــاك  أن 
لنشوب مــواجــهــة مــع حــزب هللا 
بشأن  التوتر  حدة  تصاعدت  إذا 

الحدود البحرية.

تل أبيب ـ وكاالت

وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس

سمرقند ـ وكاالت

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  انتقد 
“المحاوالت  وصفها  مــا  الخميس  أمــس 
أحادي  عالم  إقامة  إلى  الهادفة  الغربية 
نظيره  مــع  لقاء  خــالل  مشيدا  القطب”، 
أوزبكستان  فــي  جينبينغ  شــي  الصيني 
ــتــــوازن” لــبــكــيــن بــشــأن  ــمــ ــ بــــ”الـــمـــوقـــف ال

أوكرانيا.
لقاء جمعهما  وأكد بوتين لشي في أول 
بدء  منذ  القديمة  سمرقند  مدينة  فــي 
الحرب في أوكرانيا، أن “محاوالت إقامة 
الفترة  في  اتخذت  القطب  أحــادي  عالم 
غير  وهــي  للغاية،  قبيحا  شكال  األخيرة 
مقبولة بتاتا”، مضيفا “نثمن كثيرا موقف 
بشأن  ــمــتــوازن  ال الصينيين  أصــدقــائــنــا 

األزمة األوكرانية”.
بالده  إن  بوتين  قال  آخــر،  وعلى صعيد 
أميركية”  “استفزازات  اعتبرها  ما  تدين 
فــي جــزيــرة تــايــوان، مــؤكــدا أن موسكو 

تدعم سياسة الصين الواحدة.
ترحيبه  الصيني  الرئيس  أكد  من جهته، 
بالتعاون المشترك مع روسيا والعمل معًا 

كـ”قوة عظمى”.
كما أشــار إلــى أن بــالده تسعى إلــى “بث 
عالم  في  اإليجابية  والطاقة  االستقرار 

تسوده الفوضى”.
من  الصين  غربية،  دول  حــذرت  وطالما 
عليها  ُفرضت  التي  لروسيا  دعم  تقديم 
حزمة واسعة من العقوبات االقتصادية، 
إثر إطالق عمليات عسكرية في أوكرانيا.
ــتــي يــجــريــهــا الــرئــيــس  ــارة ال ــزيـ ــذه الـ وهــ
له  األولــى  أوزبكستان، هي  إلى  الصيني 
إلى الخارج، منذ بدء تفشي وباء “كوفيد 

.”19
ــقــاء عــلــى هــامــش قمة  ــل ويـــأتـــي هـــذا ال
)منظمة شانغهاي( تبدو أشبه بجبهة ضد 
الغرب في أوج توتر حاد فاقمه الصراع 
الروسي األوكراني، وتموضع الغرب في 
المنظمة  وتضم  لموسكو.  العداء  موقع 
ــا  ــيـ ــيــمــيــة كـــال مـــن الــصــيــن وروسـ اإلقــل
آسيا  في  دول  ــع  وأرب وباكستان  والهند 
وقرغيزستان  كازاخستان  هي  الوسطى 

وأوزبكستان وطاجيكستان.

أثنى على موقف الصين “المتوازن” بشأن الحرب في أوكرانيا

بوتين لشي: ندين محاوالت إقامة عالم أحادي القطب

بوتين يشيد بموقف الصين ويدين سياسة أميركا 

لندن ـ أ ف ب

المناحي  شتى  من  مشيعون  اصطف 
فـــي طـــابـــور طــويــل انــتــظــارا لــلــمــرور 
قاعة  في  إليزابيث  الملكة  نعش  أمام 
لــوداع  لندن  في  القديمة  وستمنستر 
ــقـــاء عــلــى عــرش  ــكــة األطــــــول بـ ــمــل ال
يوم  الــمــقــررة  جنازتها  قبل  بريطانيا 

اإلثنين.
ــنــاس فــي الــصــف لساعات  ال وانــتــظــر 
طــــوال الــلــيــل وبــحــلــول الــصــبــاح كــان 
الــطــابــور قــد امــتــد لما يـــوازي خمسة 
ــضــفــة  ــى طــــــول ال ــلـ ــرات عـ ــتـ ــومـ ــلـ ــيـ كـ
الجنوبية لنهر التيمز وعبر جسر المبث 

مع اقترابه من قاعة وستمنستر.
وعـــاد الــمــلــك تــشــارلــز إلـــى مــنــزلــه في 
جلوسترشير  مقاطعة  في  هايجروف 

في جنوب إنجلترا بعد أن قضى األيام 
إطار  في  مرتبة  مراسم  في  الماضية 

تأبين والدته الملكة.
يصل  مــا  تــوافــد  المسؤولون  ويتوقع 
إلى 750 ألفا من المعزين إللقاء نظرة 
قاعة  فــي  الملكة  نعش  على  ــوداع  ــ ال

وستمنستر حتى يوم االثنين.
البالد  المعزين من خارج  وجاء بعض 
فنادق  فــي  سريعا  حقائبهم  وتــركــوا 
يتحرك  الــذي  للصف  لالنضمام  قريبة 

ببطء للوصول لقاعة وستمنستر.
وكان من بين المعزين رئيسة الوزراء 
فيليب  وزوجــهــا  مــاي  تيريزا  السابقة 
ــام الــنــعــش لــدى  ونــكــســا رأســيــهــمــا أمــ

مرورهما مع باقي الناس.

طابور من “الحزن” لوداع نعش الملكة إليزابيث

مدريد ـ وكاالت

أكــد ممثــل الشــؤون الخارجيــة والسياســة األمنيــة باالتحاد 
ا داخــل  األوروبــي جوزيــب بوريــل أن هنــاك انقســاًما حــادًّ
الكرمليــن بعــد التقدم األوكراني األخيــر والتأخر في التعبئة 

العامة، الفًتا إلى ضرورة استثمار هذه الحالة.

تصريحات  فــي  وأضــــاف 
مـــونـــدو”  “إل  لــصــحــيــفــة 
الخميس،  أمس  اإلسبانية 
الـــصـــراع ضـــد روســيــا  أن 
أرض  فـــــــي  ــم  ــســ ــحــ ــ ــي ســ
مــــــؤكــــــًدا أن  ــة،  ــركــ ــعــ ــ ــم ــ ال

الدبلوماسية توقفت.
كــذلــك أوضـــح أن الــوقــت 
ــت  ــ ــــس وقـ ــيـ ــ الـــــحـــــالـــــي لـ
أوكرانيا،  فــي  االستسالم 
مــــشــــيــــًرا إلـــــــى ضـــــــرورة 

االستمرار في دعمها.
في مـــوازاة ذلــك، قــال إنه 
يــجــب مـــواجـــهـــة طــريــقــة 
األوروبــيــيــن  بعض  تفكير 
ــون إلــــى  ــ ــل ــ ــي ــمــ ــ الــــــذيــــــن ي
أوكرانيا  التوقف عن دعم 

ويــريــدون إنــهــاء الــصــراع، 
معتبًرا أنهم ال يستطيعون 
تــحــمــل عــواقــبــه وارتــفــاع 

األسعار.
يستمر  فــيــمــا  ــــك  ذل يــأتــي 
تــقــدم الــقــوات األوكــرانــيــة 
على حساب  الــبــالد  شــرق 
ــروســيــة، جــراء  الـــقـــوات ال
الهجوم المضاد الذي أطلق 

األسبوع الماضي.
األوكــرانــي  الجيش  وكـــان 
أعــــلــــن خــــــالل األســــبــــوع 
الــمــاضــي اســـتـــعـــادة أكــثــر 
بــلــدة مــن الجيش   20 مــن 
ــي مــحــيــط  ــ ــ الــــــروســــــي ف
مــنــطــقــة خــاركــيــف شــمــال 

البالد.

الصراع ضد روسيا سيحسمه الميدان

جنين ـ آر تي
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 ياسر الشريفي

الحق القانوني لحماية شكل الوجه “اإليمج”
بموجـــب القانون واالتفاقيات الدولية يجـــوز حماية العالمات التجارية 
والصناعيـــة والتأليـــف وغيرهـــا ممـــا يتعلـــق باإلنتـــاج العقلـــي والملكية 
الفكريـــة. فهـــل ينتقـــل الحق القانونـــي ليقدم الحماية لصورة الشـــخص 
)صـــورة الوجـــه  الشـــكل االيمج بروفايـــل(؟ ألن موضـــوع حماية صورة 
الشـــخص )الوجه( قفز للســـطح بســـبب المشـــاهير من كبار الشخصيات 
الفنيـــة والتمثيـــل والعبـــي كـــرة القـــدم لرغبتهم فـــي دخـــل إضافي من 
نشاطات متعددة مثل رعاية المناسبات والحضور فيها، والسماح بوضع 
صورهم الشخصية )صورة الوجه( في المالبس واإلعالنات والملصقات 
الدعائية. وهذه النشـــاطات بالطبع ذات قيمة تجارية ألنها تجلب دخال 
إضافيـــا، وفي نفـــس الوقت تعمل علـــى ترويج المناســـبات والمنتجات 
لدرجة كبيرة إلقبال المعجبين على الشراء. ويمكن القول بوجود فراغ 
قانوني لحماية هذه الحقوق الناشئة من صورة الوجه )االيمج بروفايل( 
باإلضافـــة لمـــا يميـــز هـــذه الصورة مـــن صفات خاصـــة بالشـــخص ولغة 
الجســـد التـــي تنطق بها الصـــورة. إن مبدأ حق الملكية بالنســـبة للصورة 
وشـــكل الشـــخصية يعتبـــر أمـــرا حديثـــا، وكابتن كـــرة القـــدم اإلنجليزي 
“كيفيـــن كيقـــان” أول مـــن قام بتوقيـــع ما يســـمى “عقد صـــورة الوجه”، 
وذلـــك بغـــرض حفظ حقـــوق الملكيـــة المرتبطة بشـــكله وصـــورة وجهه 
والتعابير الخاصة به. وهناك صورة “نمطية” خاصة بأشـــخاص معينين، 
مثل طريقة قص شـــارب هتلر التي تميزه ولذا ال يســـتطيع شخص اآلن 
فـــي ألمانيـــا تقليد هذا الشـــارب وإال يعتبـــر من مروجـــي النازية. وأيضا 
صـــورة وجه تشرشـــل وعلى رأســـه القبعـــة وفي فمه الســـيجار، أو وجه 
غاندي األصلع وعلى عينيه النظارة الدائرية، أو قصة شـــعر زعيم كوريا 
الشـــمالية. وعندما ترى مالمح شخص بهذه الصفات مباشرة يطرأ على 
خاطرك صاحب الوجه األصلي. وهذه الصفات والتعابير واالبتســـامات 
أو العبـــوس وغيرهـــا مـــن لغة الجســـد وصلـــت لدرجة تجعلـــك تميز بها 
أشـــخاصا معينيـــن معروفيـــن للجميع. ومن هنا يأتي هـــذا الحق كـ “حق 
خاص” يجب حمايته لالســـتغالل التجاري والمنفعة المادية، وهناك من 
يسعى لالستفادة من هذا “الحق” مثله مثل غيره من الحقوق األخرى.

في أميركا، صدرت أحكام تؤيد حماية ما يسمى “حقوق الشهرة” للفرد. 
ولكـــن هذا الوضع يختلف من والية ألخـــرى، وال يوجد تطبيق فيدرالي 
في أميركا. واآلن، نحن في عصر المناداة بحفظ الحقوق كافة وتطبيق 
القوانين في هذا المجال لردع المتجاوزين. ومن األمثلة، تم رفع دعوى 
قضائيـــة ضـــد “رود ســـتيورات” لوضعـــه صـــورة تخصه قـــام بتصويرها 
مصـــور ولكنه وضعها مكان صورة مشـــابهة قـــام بتصويرها مصور آخر. 
والممثـــل “فرانـــك ســـيفيرو” رفـــع دعـــوى ضد منتجـــي فلم “سمبســـونز” 
مدعيـــا أنهـــم قاموا بســـرقة “شـــخصيته وصورته” وتقمـــص تمثيلها في 
شـــخصية “لوي”. وكذلك قام “ليندسي لووهان” و “مانويل نوريقا” برفع 
دعـــاوى تتضمن ســـرقة شـــخصياتهم وصور وجوههم فـــي بعض ألعاب 
الفيديـــو. وهنـــاك دعاوى في انجلترا وغيرها، ويتم النظر في كل دعوى 
وفقا للوقائع ومدى انطباقها من ناحية المســـؤولية التقصيرية وحماية 
الحقـــوق الخاصـــة. وبالرغم من اللجوء للتقاضي، لكننا نســـتطيع القول 
إنـــه ال يوجد حتـــى اآلن تصور قانوني متكامل وواضح لكيفية التعامل 

مع هذا النوع من الحقوق “الجديدة” في عالم الحقوق الخاصة. 
والمعضلـــة تنجم مـــن أن اســـتخدام أو اختراق هذه الحقـــوق يتم غالبا 
عبر وســـائل التقنية الحديثة، وهذا بدوره قاد إلى خلق أوضاع حديثة 
جديدة ال يمكن تغطيتها بصورة واضحة استنادا إلى القوانين التقليدية 
المنظمة للحقوق وللملكية الفكرية المرتبطة بها. فحقوق المؤلف، مثال، 
تحمي من قام بالتأليف، والعالمات التجارية تحفظ األسماء والمنتجات 
التجاريـــة ألصحابهـــا. وبالمقارنة مـــع هذا، ال نجد وســـائل معينة لضبط 
الحقوق المرتبطة بحق “صورة  الشـــكل أو االيمج بروفايل” وما يرتبط 
بهـــا من صفات خاصـــة بغرض معاقبة من يســـتغلها لمصلحتـــه الذاتية. 
وظلت هذه القتامة مستمرة حتى 2012 حيث قامت “قرونسي”، إحدى 
جزر الجنال آيلندس االنجليزية، بإصدار قانون بتسجيل حقوق حماية 
“صـــورة الشـــخص – االيمج بروفايل” وكل مـــا يرتبط بها. وبموجب هذا 
القانـــون يجـــوز اآلن تســـجيل هذه الحقـــوق، وقام العديـــد ممن يدعون 
هذه الحقوق بالتسجيل لفرض الحماية القانونية الالزمة. وهذه خطوة 
جريئـــة تحســـب لجزيرة “قرونســـي”. وفي جميع األحـــوال، هناك حاجة 
لبعـــض الوقـــت النتهـــاج الطرق الســـليمة التـــي توضح كنـــه وأبعاد هذه 
الحقـــوق وحمايتهـــا وإجراءات تســـجيلها وما يترتـــب عليها من حقوق 
ملكيـــة ال يجوز التعـــدي عليها حماية للخصوصية والملكية الشـــخصية 

وما يرتبط بها.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

مشروع “نيوم ذا الين” في السعودية بكلفة 500 مليار دوالر
سيحتوي على المركز المالي بالمنطقة للتجارة العالمية

مشـــاريع  أكثـــر  اليـــن  ذا  مشـــروع  يعـــد 
المملكـــة العربية الســـعودية تطوًرا حتى 
اآلن وُتقـــدر تكلفتـــه بـ 500 مليـــار دوالر، 
فـــي  المالـــي  المركـــز  علـــى  وســـيحتوي 
المنطقة للتجارة العالمية؛ بسبب موقعها 
االستراتيجي بين 3 من قارات العالم، مع 
إمكانية الوصول له في 6 ساعات من 40 

% من بلدان العالم.
 يجســـد هذا المشـــروع اإلقليمـــي الرؤية 
االقتصـــاد  لتجديـــد   2030 الســـعودية 
حيـــاة  لنمـــط  والترويـــج  واالســـتدامة 
مســـتقبلية، وتوفير فرص عمل للســـكان 
المحليين واألشـــخاص مـــن جميع أنحاء 
باحتضـــان  المشـــروع  ســـيقوم  العالـــم.  
أحـــدث األفـــكار االســـتثمارية التعليميـــة 
مـــع  يتماشـــى  بمـــا  والثقافيـــة  والطبيـــة 
أهدافه المستدامة والبيئة التكنولوجية، 
حيث ترحب نيوم بالمســـتثمرين ورجال 
األعمـــال وتوفر مراكـــز منخفضة التكلفة 

للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. 
تـــم اإلعالن عن المشـــروع مـــن قبل ولي 
العهد بالمملكة العربية السعودية ورئيس 
مجلس إدارة نيوم صاحب السمو الملكي 
األميـــر محمـــد بن ســـلمان آل ســـعود في 
يوليـــو الماضـــي. ويهدف تصميـــم مدينة 

نيوم لتطبيق نموذج واقعي يحافظ على 
الطبيعـــة فـــي بيئـــة المشـــاريع العمرانية.  
وأقيـــم معـــرض لعـــرض النمـــاذج األولية 
الظهـــران  معـــارض  مركـــز  فـــي  للمدينـــة 
الدولـــي بالدمـــام، حيـــث يتـــم مـــن خالله 
شرح التصاميم المطروحة من قبل فريق 
إعالمـــي يقوم بأخـــذ الزوار فـــي جوالت 
حـــول المعـــرض مع الشـــرح الوافـــي لكل 
النمـــاذج المعماريـــة والمقاطـــع التخيليـــة 
لمشروع ذا الين.  ويأتي المشروع تنفيًذا 
لرؤيـــة األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان وثقته 
بالكوادر الشبابية السعودية الذين شكلوا 
عنصًرا مهًما فـــي بنائه منذ اللبنة األولى. 
عمل السعوديون جنبًا إلى جنب مع نخبة 

مـــن المصمميـــن مـــن ألمـــع العقـــول حول 
العالـــم وكان لهم إســـهاما كبيـــرا في قيام 
المشـــروع بجميـــع مراحلـــه من الهندســـة 
االســـتراتيجي  والتخطيـــط  والتصميـــم 
واالبتـــكار، وال يخفى دورهـــم في تقديم 
النمـــوذج التصويـــري القريب مـــن الواقع 
في المعرض بشكل مبهر.   ُيطلق مشروع 
البنـــاء  فـــي  الجديـــد  المفهـــوم  اليـــن  ذا 
العمـــودي مـــا ُيســـمى “انعـــدام الجاذبيـــة 
العمرانـــي”، الـــذي يمنح الســـكان إمكانية 
التحرك بسالسة في 3 أبعاد للوصول إلى 
جميع المرافـــق في غضون خمس دقائق 
ســـيًرا علـــى األقـــدام.  أحـــد أهـــم الركائز 
لمشـــروع ذا الين هـــو الحفاظ على البيئة 

الطبيعيـــة، حيـــث يبلـــغ طـــول المشـــروع 
170 كـــم ويمر علـــى 3 تضاريس طبيعية 
والجبـــال  والوديـــان  الشـــواطئ  وهـــي 
المغطـــاة بالثلـــوج التـــي يصـــل ارتفاعهـــا 
إلـــى 2600 متـــر، مع إطـــالالت عبر خليج 
العقبـــة والبحـــر األحمر. ويضمـــن الموقع 
الجغرافـــي الفريـــد لمدينـــة نيـــوم مناًخـــا 
معتـــداًل، أبرد بحوالـــي 10 درجات مئوية 
عـــن باقـــي دول الخليـــج، وهـــي منطقـــة 
مناسبة لبناء مدينة مستدامة تعمل على 
مصادر الطاقة المتجددة الثالثة: الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.
 ســـتحافظ المدينة على 95 % من البيئة 
الطبيعيـــة للمنطقة لتعزيز حياة الســـكان 
طريـــق  عـــن  الفطريـــة  البيئـــة  وحمايـــة 
زراعـــة 100 مليـــون نـــوع مـــن األشـــجار 
والشـــجيرات والنباتـــات المحلية بحلول 
العام 2030 لمكافحة التصحر واســـتعادة 
موائـــل  وإصـــالح  المتدهـــورة  األراضـــي 
الحيـــاة البريـــة.  يعتمـــد مشـــروع نيـــوم 
ذا اليـــن، المعـــروف أيًضـــا باســـم “مدينـــة 
المســـتقبل”، اعتمـــاًدا كلًيـــا علـــى وســـائل 
النقـــل الخضـــراء حيـــث ســـتكون خاليـــة 
من الســـيارات واالنبعاثات الكربونية، ما 

يوفر هواء نقيا للجميع.

“الوطني” يودع الشريفي.. الرئيس التنفيذي للمجموعة االستراتيجية
ساهم في تمهيد مرحلة استثنائية من االزدهار والنمو

أعلن بنك البحرين الوطني عن اســـتقالة 
رئيســـا  منصبـــه  مـــن  الشـــريفي  ياســـر 
االســـتراتيجية.   – للمجموعـــة  تنفيذيـــا 
وطـــوال فترة عمله التي امتدت لخمس 
ســـنوات في البنك، لعب الشـــريفي دوًرا 
محورًيا في قيادة استراتيجية التحول 
واالبتـــكار عبـــر تـــرأس إدارة المشـــاريع 
وتطويـــر األعمـــال، عـــالوة علـــى جهوده 
في إدارة وتطوير عمليات البنك في كل 
مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
وقد كان الشريفي من ضمن أبرز أعضاء 

اإلدارة التنفيذيـــة فـــي البنك منـــذ العام 
2017. وعبـــر منصبه، ســـاهم في تمهيد 
الطريق لمرحلة اســـتثنائية من االزدهار 
والنمو، ما أســـهم في جعل بنك البحرين 
الوطني أحد البنوك الرائدة في المملكة. 
التنفيذيـــة فـــي  وخـــالل فتـــرة قيادتـــه 
مـــن  بالعديـــد  البنـــك  احتفـــى  البنـــك، 
اإلنجـــازات المحوريـــة المنضويـــة تحت 
المؤسســـي  العمـــل  مجـــاالت  مختلـــف 
الرئيســـة، بما في ذلك التوســـع اإلقليمي 

والرقمنة.
يشـــار إلى أن خبرة الشـــريفي الواســـعة 

االســـتراتيجية  وقيادتـــه  القطـــاع  فـــي 
كانـــت بمثابة نقطة حاســـمة فـــي قيادة 
اســـتراتيجية التحـــول الرقمـــي في بنك 
البحريـــن الوطني، وركيزة أساســـية في 

دعم تحقيق البنك ألهدافه وتوجهاته.
ويعرب بنك البحرين الوطني عن خالص 
تقديره للشريفي نظير جهوده المتميزة 
والمثمـــرة فـــي دعم رحلة تحـــول البنك، 
إلـــى جانـــب دوره في تعزيـــز مكانة بنك 
البحريـــن الوطني على مســـتوى القطاع 
إقليمًيا. ويتقدم البنك بخالص التمنيات 

له التوفيق في مساعيه المستقبلية.
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تريليون دوالر

تحت عنوان “نتعلم ونمضي قدما”

“إي بي إم تيرمينالز” البحرين تحتفل بيوم األمن والسالمة العالمي
احتفلـــت إي بي إم تيرمينالز البحرين 
العالمـــي  والســـالمة  األمـــن  بيـــوم 
بالتزامـــن مـــع 76 ميناء حـــول العالم، 
وأتـــت احتفـــاالت هـــذا العـــام تحـــت 
 ،“ قدًمـــا  ونمضـــي  “نتعلـــم  عنـــوان 
حيـــث ركـــزت فعاليات هذا األســـبوع 
الفريـــق عبـــر  بـــروح  علـــى االحتفـــاء 
القيـــام بالعديـــد مـــن األنشـــطة علـــى 
مـــدى الخمســـة أيـــام إلتاحـــة الفرصة 
الســـماع  مـــن  واإلدارة  للموظفيـــن 
والتعلم والتفاعل مع مختلف وجهات 
النظر بشـــأن أهميـــة ومتطلبات العمل 
واإلنتاجيـــة  الســـالمة  لتحقيـــق  معـــا 

المطلوبة بكل أمان.
ونظمـــت إي بي إم تيرمينالز البحرين 
أنشـــطة وعـــروض على مـــدى 5 أيام، 
حضرهـــا كل مـــن الرئيـــس التنفيـــذي 
العـــام  والمديـــر  بانرمـــان  موريـــن 
اإلقليمي آلســـيا والشرق األوسط في 
إي بي إم تيرمينالز، جونثان جولدنر، 
المنطقـــة.  فـــي  جولتـــه  مـــع  تزامنـــا 
وأشـــرف على تنســـيق األنشطة كارل 
الصحـــة  قســـم  رئيـــس  جنلونفيـــن 
والســـالمة فـــي إي بـــي إم تيرمينالـــز 
البحريـــن الـــذي حـــرص علـــى أن تبرز 
جميع األنشـــطة األهمية والقيمة التي 
يوليها ميناء خليفة بن سلمان لضمان 

صحة وسالمة الموظفين. 
واشـــتمل برنامـــج األســـبوع الحافـــل 
تفقديـــة  جـــوالت  علـــى  بالفعاليـــات 
تـــم خاللهـــا زيـــارة مواقـــع العمـــل في 

الصفوف األماميـــة، وانضم المديرون 
لهذه الجوالت من أجل إتاحة الفرصة 
لهـــم بخـــوض تجربـــة تحاكـــي مهـــام 
لترســـخ عندهـــم طبيعـــة  الموظفيـــن 

عمـــل هؤالء الموظفيـــن في الصفوف 
األماميـــة. وتنوعـــت الفعاليـــات التـــي 
ُأقيمـــت خالل هـــذا األســـبوع فغطت 
عدًدا مـــن المواضيع مثل إدارة حركة 
المـــرور الفعالـــة والنقطـــة العمياء في 
األنشـــطة  مـــن  والعديـــد  الشـــاحنات 
التفاعليـــة التـــي تشـــجع علـــى تطبيق 
أفضل ممارســـات الســـالمة في جميع 

أنحاء الميناء. 
زيـــادة  إلـــى  التدريـــب  هـــذا  ويهـــدف 
المحتملـــة  المخاطـــر  بشـــأن  الوعـــي 
للعمـــل فـــي المينـــاء، وكيفيـــة إدارتها 
والدعـــم الالزم لجعل بيئـــة عمل أكثر 

أمًنا. 
تيرمينالـــز  إم  بـــي  إي  عبـــرت  كمـــا 
البحريـــن عـــن حرصها علـــى مواصلة 
جهودهـــا فـــي تحســـين وتنميـــة أداء 
عمليـــات األمن والســـالمة المســـتمرة 
لموظفيهـــا بشـــكل دوري عبـــر منهـــاج 
ممتع وتفاعلي من خالل عقد ورشات 
التدريـــب عملية، وجوالت تفقدية مع 
المديريـــن، مـــن أجل ضمـــان مالحظة 
وإصـــالح أي فجـــوة فـــي إجـــاراءات 
الســـالمة، عبـــر نشـــر وتطبيـــق أحدث 
الممارســـات فـــي هذا القطـــاع لضمان 
صحة وســـالمة الموظفيـــن باإلضافة 

للسالمة البيئية في الميناء.

حجم سوق الذكاء االصطناعي بحلول 2030
أكد المتحدثون في جلســـة “االستثمار 
فـــي الـــذكاء االصطناعي من شـــركات 
تعاونيـــة”،  شـــركات  إلـــى  ناشـــئة 
بالريـــاض  األول  أمـــس  عقـــدت  التـــي 
ضمـــن أعمـــال القمـــة العالميـــة للـــذكاء 
االصطناعـــي فـــي نســـختها الثانية، أن 
حجـــم ســـوق الـــذكاء االصطناعي قدر 
بنحـــو والـــي 65 مليـــار دوالر في العام 
2020، ومـــن المتوقـــع أن يصل إلى 15 

تريليون دوالر بحلول العام 2030.
وشـــارك في الجلســـة العضـــو المنتدب 
والرئيـــس العالمـــي الفخـــري لمجموعة 
بـــول،  هانـــس  االســـتثمارية  بوســـطن 
ومؤســـس شـــركة إعمـــار ونـــون دوت 
كـــوم محمـــد العبـــار، ورئيســـة قطـــاع 
بصنـــدوق  واإلعـــالم  التكنولوجيـــا 

االستثمارات العامة شهد العطار.
وأشـــار المتحدثون إلـــى أهمية تعاون 

الـــذكاء  لتوظيـــف  الناشـــئة  الشـــركات 
اإلمكانـــات  لتطويـــر  االصطناعـــي 
هـــذا  فـــي  العالمـــي  النمـــو  ومواكبـــة 
المجـــال، إضافـــة إلـــى كيفيـــة ضمـــان 
اســـتفادة البشر والمدن والنظم البيئية 
والمجتمعات من االستثمار في الذكاء 

االصطناعي.
وتطرقوا إلى كيفية استثمار الشركات 
والصناديق االســـتثمارية والمؤسسات 

والـــذكاء  التقنيـــات  شـــركات  فـــي 
االصطناعـــي، ومـــا يضفيـــه مـــن فائدة 

على المستوى االقتصادي.
تحديـــات  مداخالتهـــم  فـــي  وتناولـــوا 
البحث والنشر التي تواجهها الشركات 
فـــي االســـتثمار بالـــذكاء االصطناعي، 
الحلـــول  اســـتعراض  إلـــى  إضافـــة 
واألســـاليب التي استخدمت لمواجهة 

المشكالت التي تمت في السابق.
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

ينبغـــي عليك كتابة قائمـــة محددة قبل الذهاب 
للتســـوق، وااللتزام بها، فهي أحد أســـهل الطرق 
لتوفيـــر المـــال، ألنـــه عند إعـــدادك علـــى القائمة 
ســـتحدد األغراض التي تحتاجها فقط، وسوف 
تتفادى شـــراء األغراض التي ال تحتاجها والتي 
تكلـــف الكثير من المال، فإعداد قائمة التســـوق 
تساعدك على شراء األغراض التي تتناسب مع 
الوجبات الخاصة بك، كما تساعدك على تجنب 

شراء الطعام الذي قد ال تستخدمه.

نصيحة للتسوق في زمن التضخم الكنعد
د.ب4.5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4.5

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.8

الصايف
د.ب3

السبريم
د.ب  3

الشعري
د.ب2.5

الهامور
د.ب6.5

اجلنم
د.ب4

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.9

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.5

بيض بحريني
بالشدةد.ب2

بيض تركي
بالشدةد.ب1.3

بيض سعودي
بالشدةد.ب1.3

دجاج المزرعة
بالكيلو1.35 د.ب

شــهدت أســعار الذهب أدنى مســتوياتها، حيث وصل ســعر العيار 21 إلى 18 
دينار. وفي هذا الصدد، قال تاجر المجوهرات صاحب محالت العلوي للذهب، 
أحمد العلوي “تشهد أسعار الذهب تراجعا كبيرا في هذه الفترة بشكل لم نره 
منــذ مــا يقــارب الثــالث ســنوات، ولكــن بالرغم مــن ذلك مــا زالت حركــة البيع 
ضعيفــة ولــم نالحــظ زيادة في الطلــب”، مبينا العلوي أن هــذا التراجع يرجع 
إلــى التضخــم والركــود الموجــود فــي العالــم، والــذي ســببته جائحــة كورونــا 

والحرب األوكرانية الروسية”.

وأوضـــح أن االنخفـــاض وصـــل لما 
يقارب 10 حتى 12 %، فقد ســـجل 
 18.100 ســـعر   21 الذهـــب  عيـــار 
ســـجل   18 الذهـــب  وعيـــار  دينـــار، 
24 ســـجل  15.400 دينـــار، وعيـــار 

20.500 دينار.

وقـــال العلـــوي إن االنخفـــاض فـــي 
مـــع  مســـتمر  الذهـــب  عيـــار  ســـعر 
اســـتمرار حالة الركود العالمية التي 

تشهدها دول العالم.
وأضاف “أما ضعف الطلب فبســـبب 
موسم المدارس واإلجازات والسفر 

وعودة استقطاع أقساط القروض، 
كل هـــذه األســـباب كافيـــة لتراجـــع 
الطلـــب وركود حركة الشـــراء التي 

وصلت حدتها بالرغم من انخفاض 
السعر”. ويتوقع العلوي بعد انقضاء 
شـــهر صفر وقدوم موسم األعراس 
وحفـــات الـــزواج أن يزيـــد الطلب 

قليـــا ولكـــن ليـــس بالشـــكل الـــذي 
يحقق انتعاشا في حركة الشراء.

ويتوقع محللون وخبـــراء بأوضاع 
ســـوق الذهـــب أن تتعـــرض أســـعار 

الحـــاد  للهبـــوط  النفيـــس  المعـــدن 
 1,680 مســـتوى  دون  مـــا  إلـــى 
دوالر لألوقيـــة، خصوصـــا إذا قـــام 
االحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة 
بمقدار 100 نقط أســـاس. وأشـــاروا 
إلى عزوف المستثمرين عن حيازة 
الذهـــب علـــى المـــدى القصيـــر، مـــا 
سيســـبب انخفـــاض ســـعره الفوري 
 1,675 نطـــاق  ضمـــن  ليتـــداول 

و1,679 دوالر لألوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، 
المعامـــات  فـــي  الفضـــة  تراجعـــت 
الفوريـــة 1.3 % إلـــى 19.44 دوالر 
لألوقية، وهبط الباتين 0.1 % إلى 
905.16 دوالر، وتراجـــع الباديـــوم 

0.8 % إلى 2141.30 دوالر.

قـــال الجـــزاف علـــي ســـلمان إن ســـوق 
الســـمك تشـــهد حالـــة مـــن االســـتقرار 
أن  موضحـــا  األســـعار،  فـــي  والثبـــات 
اســـتقرار حالـــة الطقـــس يعتبـــر عامـــا 
كبيرا في حالة االستقرار التي تشهدها 

األسواق حالًيا.
وبيـــن ســـلمان أن اإلقبـــال على شـــراء 
األســـماك يقيـــم بالوضـــع الطبيعي في 
هذه الفترة من العام. وبالنسبة لألسعار 
أفاد سلمان بأن الهامور البحريني يباع 
بــــ 6.5 دينار للكيلو، والمســـتورد بـ 3.5 
و4 دمانيـــر، الصافي بيـــن 2 و3 دنانير، 

الشـــعري بـ 3.5 دينـــار، الحمـــام العربي 
3.5 دينار، الكنعد المحلي غير متوافر، 

فقط الباكستاني بـ4.5 دينار. 
وأكـــد ســـلمان أن الوضـــع الحالـــي فـــي 
االســـتيراد وتوفيـــر األســـماك المحلية 
ال تشـــوبه أي مشـــكات تذكر، مبينا أن 
اإلقبال يزيد في أيام اإلجازات ونهاية 
التجمعـــات  تكـــون  حيـــث  األســـبوع 
العائليـــة. وأشـــار ســـلمان إلـــى وجـــود 
مشكلة مســـتمرة تواجه تجار األسماك 
فـــي األســـواق المركزيـــة وهـــي أماكن 
الخضـــرة  “شـــاحنات  قائـــًا  االنتظـــار، 
تســـبب لنـــا أزمـــة فـــي أماكـــن االنتظار 

للزبائـــن بســـبب انتظارهـــا أيامـــا عـــدة 
بعـــد تفريـــغ حمولتها”، وناشـــد ســـلمان 
المســـؤولين فـــي البلديـــات حـــل هـــذه 
فقـــدان  لهـــم  تســـبب  التـــي  المشـــكلة 

الزبائن الراغبين في التسوق.
يشـــار إلـــى أنـــه خـــال فصـــل الخريف 
يفضل صيد األسماك في فترة الغسق؛ 
ألن الميـــاه تكـــون أكثـــر دفئـــا نتيجـــة 
تعّرضها لضوء الشمس لفترة طويلة. 

يذكـــر أّن األســـماك تنشـــط فـــي هـــذه 
الفتـــرة من العام وتتجه لتناول كميات 
أكبر من الطعام تحّســـًبا لنقص مصادر 

الغذاء في فصل الشتاء.

الذهب يسجل أكبر انخفاض منذ 3 سنوات وسط تواضع الطلب

سلمان: اإلقبال جيد على األسماك ونواجه مشكلة أماكن االنتظار

عيار 21 يصل إلى 18 دينار

األسعار مستقرة والعرض والطلب إيجابيان

إعداد: هبة محسن

 أسعار 
الفواكه

 
تفاح: 800 فلس

 
موز: 600 فلسا

 

مانجو: 1 دينار

 

سنطره: 900 فلس

 
الرمان: 1.3 فلسا

 

أناناس: 800 فلس

 

بطيخ: 400 فلس

 

شمام: 500 فلسا

 

كيوي: 1.5 دينار

 

أفوكادو : 1.2 دينار

 

عنب : 1.5 دينار

 

جوافة: 1.3 دينار

 

برتقال أبوصرة: 400 فلس

 

جريب فروت: 600 فلس

أسعار الورقيات
نعناع : 100 فلس للحزمةسبنت : 50 فلًسا للحزمة.بربير : 25 فلًسا للحزمة

جرير : 25  فلًسا للحزمة.ملوخية : 150 فلًسا للحزمةبقدونس : 80 فلًسا للحزمة

ريحان : 100 فلًسا للحزمةرويد : 30 فلًسا للحزمةسبانخ : 50 فلًسا للحزمة

أسعار اخلضروات

 
طماطم:

500 فلًسا

 
خيار:

600 فلسا

 
كوسة:

600 فلس

 
فاصوليا:

1.2 دينار

 

باذنجان:
600 فلس

 

ثوم:
700 فلس

 
بصل أحمر:
300 فلس

 
بامية:

1.5 دينار

 
ليمون:

700 فلس

 

زنجبيل:
800 فلس 

 

بطاطس:
300 فلس

 
فندال:

1.5 فلس

 

بروكلي:
1.8 دينار

 

فلفل أخضر:
700 فلس

 
قرنبيط:

800 فلس

 

مشروم:
800 فلس

 

جزر:
500 فلس

 

خس:
700 فلس

أحمد العلوي

هبة محسن

هبة محسن



نشر حساب انستغرام مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
أمـــس أنـــه تنفيـــًذا لقـــرار مجلـــس الـــوزراء وفي إطـــار عمـــل برنامج 
المشـــتريات الحكوميـــة، أحـــد مبـــادرات مجلـــس تنمية المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، تـــم اإلعـــان مـــن قبـــل وزارة األشـــغال عـــن 
طرح مناقصتين للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة وذلك في نظام 

المناقصات اإللكتروني الخاص بمجلس المناقصات والمزايدات.
وتتعلـــق المناقصـــة األولى بقطاع الصرف الصحي لمشـــروع توصيل 
شبكة صرف صحي جديدة لخدمة 43 عقارا بمجمع 939 في الرفاع، 

والمناقصة الثانية خاصة بصيانة أجهزة الحاسب اآللي وملحقاته.
ودعـــت المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة الراغبين في المشـــاركة 
في المناقصتين التســـجيل في نظام تســـجيل المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي لـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة 
للحصـــول علـــى شـــهادة تصنيف المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، 
والتســـجيل فـــي نظـــام المناقصـــات اإللكتروني لمجلـــس المناقصات 

والمزايدات، ليتسنى لهم المشاركة في المناقصتين المذكورتين.
كما دعت وزارة األشغال الشركات الراغبة في التقدم، للتأكد من أنها 
مؤهلـــة من قبل الوزارة في بعض المناقصات، حســـب االشـــتراطات 

المعتمدة والمذكورة في وثائق المناقصة.

تخصيص مناقصتين لوزارة 
األشغال لـ “الصغيرة والمتوسطة”

طرحـــت شـــركة تطوير للبتـــرول فـــي الموقع 
اإللكترونـــي لمجلس المناقصـــات والمزايدات 
مناقصـــة لتوريد خط أنابيـــب للمرحلة األولى 

من مشروع الغاز الطبيعي المسال.
ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فإنه ســـتتم ترقية 
محطـــة غاز ألبا كجزء من مشـــروع دي بو تل 
نـــك وهذا ســـوف يـــؤدي إلى تحســـين التكرار 
لتلقي الغـــاز الطبيعي المســـال المعاد تحويله 
بين المحطات. استمراًرا للمشروع، فإن نطاق 
هـــذا المشـــروع هو وضع خطـــوط أنابيب بين 
عـــدة محطـــات والتـــي ســـوف تســـتخدم من 
محطـــة البحرين للغـــاز الطبيعي المســـال إلى 
الحقل ألغراض البيع وكذلك ألغراض الحقن.

إلـــى أن مشـــروع الغـــاز المســـال يعـــد  يشـــار 

أحـــد المشـــاريع اإلنتاجيـــة الرائـــدة والفريـــدة 
مـــن نوعها بمملكـــة البحريـــن والمنطقة حيث 
تـــم تشـــييده فـــي عرض البحر بشـــمال شـــرق 
المملكـــة لتشـــغيله كمنصـــة مناولـــة وتخزيـــن 
لشـــحنات الغاز المسال المستخدم في العديد 
من الصناعات وأهمها توليد الطاقة الكهربائية 
بالمملكـــة. ويعتبـــر  الطاقـــة  لكافـــة محطـــات 
رصيف الغاز المســـال أحد األرصفة الصناعية 
المتطـــورة حديثـــة التشـــييد حيـــث سيســـهم 
الرصيـــف فـــي تأميـــن المخـــزون الوطني من 
شـــحنات الغاز المســـال المســـتخدم في توليد 

الطاقة بالمملكة.
ودعـــا المجلـــس الراغبيـــن في المشـــاركة في 
هـــذه المناقصـــة، ممـــن تتوافر فيهـــم الكفاءة 
الازمـــة، شـــراء وثائـــق المناقصـــة إلكترونًيـــا 
مـــن خال نظام المناقصات اإللكتروني التابع 

https://e- لمجلـــس المناقصات والمزايـــدات
وذلـــك   tendering.tenderboard.gov.bh
اعتبـــاًرا مـــن يـــوم أمـــس الخميـــس، وســـيتم  
استام مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة 
إلـــى يوم األربعاء الموافـــق 12 أكتوبر المقبل، 
على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وتخضـــع هـــذه المناقصـــة ألحـــكام المرســـوم 
بقانـــون رقـــم )36( لســـنة 2002 بشـــأن تنظيم 

والمشـــتريات  والمزايـــدات  المناقصـــات 
والمبيعـــات الحكوميـــة، وتعدياتـــه، والئحته 
التنفيذية الصادرة بالمرســـوم رقم )37( لسنة 

.2002
الصغـــر  متناهيـــة  المؤسســـات  تعطـــى  كمـــا 
والصغيـــرة والمتوســـطة أفضليـــة بنســـبة 10 
% فـــي مرحلة التقييم المالـــي، على أن تقدم 
هـــذه المؤسســـات ضمـــن عطاءاتهـــا المقدمة 
المؤسســـات  تصنيـــف  )شـــهادة  للمناقصـــة 
الصغيـــرة والمتوســـطة( الصـــادرة مـــن وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة، والتـــي يمكـــن الحصول 
https://www. الرابـــط:  باســـتخدام  عليهـــا 
ودعـــا   ،moic.gov.bh/en/eServices/sme
الموردين غير المسجلين في نظام المناقصات 
اإللكتروني بمجلـــس المناقصات والمزايدات، 

التسجيل من خال الرابط اإللكتروني.

توريد خط أنابيب للمرحلة األولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
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@albiladpress.com
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دينــار ألــف 

تنافســـت 7 شـــركات في جلسة مجلس 
علـــى  أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
مناقصـــة لوزارة األشـــغال لتنفيذ أعمال 
البســـيتين  الشـــاملة لمدرســـة  الصيانـــة 
االبتدائيـــة للبنات ومدرســـة البســـيتين 
عطـــاء  أقـــل  وكان  للبنيـــن،  االبتدائيـــة 
لشـــركة دار الخليج للتجارة والمقاوالت 
بنحـــو 401.4 ألـــف دينار، فـــي حين بلغ 

أكبرها قرابة 529.5 ألف دينار.
مـــدة  تبلـــغ  الـــذي  المشـــروع  ويتضمـــن 
تنفيـــذه 5 أشـــهر، تنفيذ أعمـــال الصيانة 
الصباغـــة  مثـــل  واإلنشـــائية  المدنيـــة 
الداخلية والخارجية وصيانة التشققات 
وإصاح األســـقف واألرضيات وإصاح 
أو اســـتبدال األبواب والنوافذ وتجديد 
دورات الميـــاه. باإلضافـــة إلـــى األعمال 
الميكانيكية مثل تطوير شـــبكات المياه 
الميـــاه واألعمـــال  واســـتبدال خزانـــات 
الكهربائيـــة مثـــل اعـــادة تأهيـــل غرفـــة 
الكهربـــاء واســـتبدال لوحـــات التوزيـــع 
مـــن  وغيرهـــا  والمصابيـــح  الكهربائيـــة 

األعمال. 
كما تنافســـت 3 شـــركات علـــى مناقصة 
أخرى للـــوزارة لتدعيم مؤقت وتنظيف 
أقـــل  وكان  القديـــم،  الحكومـــة  لمقـــر 
عطاء لشركة الســـرايا للمقاوالت بقيمة 
287.5 ألف دينار، ويشـــمل نطاق العمل 
توفيـــر دعامات مؤقتـــة لجميع العناصر 
تجنـــب  أجـــل  مـــن  للمبنـــى  اإلنشـــائية 
عمليـــة  وإبطـــاء  الخرســـانية  الكســـور 

التدهور. 
باإلضافة إلى ذلك، يشمل أيًضا تنظيف 
األنقاض الخرســـانية داخـــل المبنى، من 
أجل الوصـــول اآلمن إلـــى جميع أجزاء 
المبنـــى. واشـــترطت الـــوزارة أن تكـــون 

مدة العقد 4 أشهر.
وفتح المجلس مناقصة لوزارة شـــؤون 
زيـــادة  لمشـــروع  والزراعـــة  البلديـــات 
أعمـــال التشـــجير علـــى امتـــداد جانبـــي 
ســـلمان،  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  شـــارع 
تنافســـت عليهـــا 8 شـــركات وكان أقـــل 
للتســـيج  الخليـــج  لمؤسســـة  عطـــاء 
والتســـطيح بنحـــو 488.8 ألـــف دينـــار. 
وتتكـــون أعمـــال المناقصـــة ممـــا يلـــي: 
أعمال الزراعة والمســـطحات الخضراء 
أشـــجار  وزراعـــة  توريـــد  تشـــمل  التـــي 
الحفـــر،  أعمـــال  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الزينـــة 
توريد وتوفيـــر األتربة الزراعية وجميع 
األعمال الازمة المرتبطة بذلك، وكذلك 
أعمال الري بما في ذلك توفير األنابيب، 
وأجهزة االنبعاث، الصمامات ومضخات 
الـــري واألعمـــال األخـــرى المرتبطـــة بها، 

كمـــا يشـــمل العقـــد صيانة المســـطحات 
لمـــدة عـــام  الـــري  الخضـــراء وشـــبكات 

واحد.
كما فتح المجلس مناقصة لشركة مطار 
البحريـــن لتقديـــم خدمـــات استشـــارية 
لدراسة إمكان استخدام مدرج الطوارئ 
بمطار البحرين الدولي تنافست عليها 7 
شـــركات وكان أقل عطاء لمكتب ضياء 
توفيقي لاستشـــارات الهندســـية بنحو 

72.4 ألف دينار.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 15 مناقصـــة تابعـــة 
 78 بإجمالـــي  حكوميـــة  جهـــات   10 لــــ 
عطـــاء، في حين تم تعليق عطاء وحيد 
لمناقصـــة هيئـــة الكهرباء والمـــاء. وبلغ 

مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمة نحو 
3.1 مليون دينار.

إلدارة  مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 
الكهربـــاء  بهيئـــة  المركزيـــة  المخـــازن 
والمـــاء، أولها لشـــراء قواطـــع كهربائية 
لغرض استخدامها من قبل إدارة توزيع 
الكهربـــاء تقدمـــت إليهـــا شـــركة وحيدة 
هي محـــات أميري بقيمـــة 197.9 ألف 
دينـــار، والثانية لشـــراء كابـــات أرضية 
لغرض استخدامها من قبل إدارة توزيع 
شـــركات   5 عليهـــا  تنافســـت  الكهربـــاء 
إنيرجيـــا  لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان 
ألـــف   61.7 بنحـــو  للكابـــات  الدوليـــة 
دينار، واألخيرة لشـــراء أقفال حديدية 

لغرض استخدامها من قبل إدارة توزيع 
الكهربـــاء تنافســـت عليها شـــركتان وتم 
تعليـــق عطـــاء أحدها وكان أقـــل عطاء 
لمجموعـــة المؤيـــد العالميـــة بنحو 57.8 

ألف دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لهيئـــة 
البحريـــن للثقافة واآلثار، أولهما لتقديم 
خدمات التنظيـــف االحترافية لمختلف 
المباني والمواقع التابعة للهيئة تنافست 
عليها 9 شركات وكان أقل عطاء لشركة 
عبدالعزيز الســـيد للتجـــارة والمقاوالت 
بنحو 24.4 ألف دينـــار، والثانية لتوريد 
خدمات مهنيـــة لتكنولوجيا المعلومات 
شـــركات   4 عليهـــا  تنافســـت   )SITPS(

وكان أقل عطاء لشركة عالم الكمبيوتر 
بنحو 104.3 ألف دينار.

وكذلك فتـــح المجلس مناقصة لوزارة 
لصيانـــة  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
الـــوزارة  لمرافـــق  الحريـــق  أنظمـــة 
تنافســـت عليهـــا 4 شـــركات وكان أقل 
عطـــاء لشـــركة خدمـــات الفـــا للحريـــق 
ومناقصـــة  دينـــار،  ألـــف   4.5 بنحـــو 
للمجلـــس األعلى للشـــؤون اإلســـامية 
لتنظيـــف المبنـــى الرئيس فـــي الجفير 
والمباني التابعة له تنافســـت عليها 10 
شـــركات وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 2.2 

ألف دينار.
وأيًضـــا فتـــح المجلس مناقصـــة لمراكز 

لتوفيـــر  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
خدمات مبردات وقنينات مياه الشـــرب 
واألكواب الورقيـــة بجميع هذه المراكز، 
شـــهًرا   36 التعاقـــد  فتـــرة  وســـتكون 
تنافست عليها شركتان وكان أقل عطاء 
لشركة جال ايونيكس بنحو 58.1 ألف 
دينار، ومناقصة لوزارة شـــؤون اإلعام 
مولـــدات  وتوصيـــل  لتوفيرتركيـــب 
كهربائيـــة وقاطـــع كهربـــاء اوتوماتيكي 
شاما األعمال اإلنشائية بمجمع الوزارة 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات وكان أقـــل 
عطاء لشـــركة ســـلمك بنحو 239.1 ألف 
دينـــار، فـــي حين بلغ أكبرهـــا قرابة 366 

ألف دينار.

ألف دينار لصيانة شاملة لمدرستين 
تنفيذ المشروع خالل 5 أشهر

ــالم” “اإلع لـ  أوتوماتيكي  كهرباء  وقاطع  مــولــدات  لتوصيل  دينار  ألــف   239
بـ 58 ألف دينار الرعاية الصحية  مبردات وقنينات مياه شرب وأكواب ورقية لمراكز 
بالمطار الــطــوارئ  ــدرج  مـ اســتــخــدام  دراســـة  ــارات  ــش ــت الس ــار  ــن دي ألــف   72.4

اعداد: أمل الحامد

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

المحرر االقتصادي

أمل الحامد

نمـــت التجـــارة العربيـــة في الســـلع بــــ 31.6 % لتتجـــاوز حاجز 
التريليونـــي دوالر خال عـــام 2021، كمحصلة لنمو الصادرات 
بنحو 42.4 % إلى 1.2 تريليون دوالر، والواردات بمعدل 19.8 
% إلـــى 897 مليـــار دوالر. وقالـــت المؤسســـة العربيـــة لضمان 
االســـتثمار وائتمـــان الصـــادرات “ضمـــان”، فـــي بيـــان لها أمس 
الخميـــس، إن تلك الطفـــرة في التجارة الســـلعية العربية العام 
الماضي جاءت مدعومة بتحسن الوضع الوبائي في المنطقة.

 أشـــارت إلـــى أن األســـباب ترجـــع أيًضـــا إلـــى عـــودة النشـــاط 
االقتصـــادي وتخفيـــف القيـــود علـــى حركـــة الســـلع والبضائـــع، 

وزيـــادة قيمـــة الصادرات العربيـــة خاصة من النفـــط تزامًنا مع 
ارتفـــاع متوســـط ســـعر البرميـــل إلـــى 67.3 دوالر خـــال العام 
نفســـه. وذكرت المؤسســـة، أن التجارة الســـلعية العربية مثلت 
نحـــو 4.6 % من اإلجمالـــي العالمي، ونحو 10.8 % من مجمل 
تجارة الســـلع في الدول النامية، وعلى صعيد التوزيع السلعي 
ال زالت المواد األولية بأنواعها تمثل الحصة األكبر من إجمالي 
صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تجاوزت 72 %، حيث 

مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 56 % من اإلجمالي.
وفي المقابل اســـتحوذت الســـلع المصنعة علـــى الحصة األكبر 

مـــن إجمالـــي الـــواردات الســـلعية بحصـــة 64.2 % خـــال عام 
2021، حيث ساهمت 5 دول عربية بأكثر من 77 % من مجمل 
صـــادرات المنطقـــة. بينما اســـتحوذت 5 دول على نحو 72 % 
من مجمل وارداتها الســـلعية، فيما اســـتحوذت دولتا اإلمارات 
والســـعودية علـــى 56.2 % من التجارة الســـلعية العربية للعام 
نفســـه. وعلـــى صعيـــد الشـــركاء التجارييـــن، اســـتحوذت أهم 
10 دول مصـــدرة إلـــى المنطقة على نحـــو 61.2 % من مجمل 
الـــواردات الســـلعية للمنطقـــة، فيمـــا اســـتحوذت أهـــم 10 دول 

مستوردة من المنطقة على 56.4 % من صادراتها السلعية.

“ضمان”: طفرة التجارة السلعية مدعومة بتحسن الوضع الوبائي

الصادرات العربية ترتفع 42 % إلى 1.2 تريليون دوالر خالل 2021

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصةاسم الجهة

هيئة الكهرباء والماء

5Energya Cables International61,698كابالت أرضية
2Almoayyed International Group57,750أقفال حديدية

197,900محالت أميري1قواطع كهربائية

وزارة األشغال

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة البسيتين االبتدائية 
للبنات ومدرسة البسيتين االبتدائية للبنين

7
 DAR AL KHALEEJ TRADING &

CONTRACTING401,350

3Saraya Contractors Co287,500تدعيم مؤقت وتنظيف لمقر الحكومة القديم

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

)SITPS( 4توريد خدمات مهنية لتكنولوجيا المعلوماتComputer World104,306.40

تقديم خدمات التنظيف االحترافية لمختلف المباني 
والمواقع التابعة للهيئة

9Abdulaziz alsayed traing and cotracting24,376

شركة مطار البحرين
خدمات استشارية لدراسة إمكانية استخدام مدرج 

الطوارئ بمطار البحرين الدولي
7

 Dheya Tawfiqi Engineering Consultancy

Bureau72,380

10Elite Facility Management Co2,172.50تنظيف مبنى المجلس والمباني التابعة لهالمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

مراكز الرعاية الصحية األولية
توفير خدمات مبردات وقنينات مياه الشرب واألكواب 

الورقية
2Jalal Ionics Co58,108.70

4,510.99شركة خدمات الفا للحريق4صيانة أنظمة الحريق لمرافق الوزارةوزارة شؤون الشباب والرياضة

وزارة شؤون البلديات والزراعة
مشروع زيادة أعمال التشجير على امتداد جانبي شارع 

الشيخ خليفة بن سلمان
8Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est488,750

وزارة شؤون اإلعالم
توفير، تركيب وتوصيل مولدات كهربائية وقاطع كهرباء 

أوتوماتيكي شامال األعمال اإلنشائية بمجمع الوزارة
3CELLMEC239,135.24
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15 سبتمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.175

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.255

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1.02

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 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.29

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

“جي بي مورغان” يستبعد رفع الفائدة 100 نقطة باجتماع الفيدرالي المقبل
استبعد بنك “جي بي مورغان” أن يرفع االحتياطي 
الفيدرالـــي األميركـــي معـــدل الفائـــدة بمقـــدار 100 

نقطة أساس في اجتماع األسبوع المقبل.
 30 نســـبته نحـــو  وقـــال البنـــك إن هنـــاك احتمـــاالً 
%، للجـــوء الفيدرالـــي إلـــى هـــذه الخطوة. وتشـــير 
األســـواق إلـــى أن معظـــم المســـتثمرين يتوقعـــون 
رفـــع الفائـــدة األميركيـــة بمقـــدار 75 نقطـــة أســـاس 

فـــي اجتمـــاع 21 ســـبتمبر 2022. وأظهـــرت بيانات 
ارتفـــاع مؤشـــر التضخم بالواليات المتحدة بنســـبة 
8.3 %، في أغســـطس على أســـاس ســـنوي، مقابل 
8.5 %، في يوليو الســـابق. وتختلف توقعات “جي 
بي مورغان” مع ما نقلته وسائل إعالم غربية أمس 
األول بشـــأن ارتفـــاع احتمـــاالت قيـــام االحتياطـــي 

الفيدرالي برفع الفائدة.

أمل الحامد

ــات الــصــنــاعــيــة ــدم ــخ ــل ــي مــوحــد ل ــرون ــت ــك  نــظــام إل

نـعتـزم دراسـة طلبـات األراضـي 
الصنـاعيـة وتـقييـم المشاريـع

10 مناطق صناعية تحتضن 700 مشروع ... الظاعن:

أكـــدت المهندس العام في إدارة المناطـــق الصناعية بوزارة الصناعة 
والتجارة، والء الظاعن، أن اإلدارة تقوم بإدارة 10 مناطق صناعية 
تحت مظلة الوزارة أحدثها منطقة فشت العظم، منطقة الصناعات 
التحويليـــة، ومنطقـــة التجـــارة األميركيـــة، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه 
المناطق الصناعية تحتضن أكثر من 700 مشـــروع منها المشـــاريع 
الوطنيـــة والعالميـــة واإلقليميـــة، وتتنـــوع أنشـــطة هذه المشـــاريع 
الداعمـــة  واللوجســـتية  والتجاريـــة  الصناعيـــة  األنشـــطة  لتشـــمل 

للصناعة بنسب محددة.
وأوضحـــت الظاعن في البرنامج اإلذاعي “صباح الخير 

يا بحرين” أن استراتيجية القطاع الصناعي التي 
تنـــدرج تحت إطار خطـــة التعافي االقتصادي 

اإلعـــالن  تـــم  والتـــي   - البحريـــن  لمملكـــة 
عنها فـــي نهايـــة العام 2021 - تســـتهدف 
قطاعات صناعـــات األلمنيوم التحويلية، 
صناعـــات  البتروكيماويـــة،  صناعـــات 
الطاقة المتجـــددة، والصناعـــات الغذائية 

والدوائيـــة واإللكترونيات الدقيقة.  وأشـــارت إلى أن هـــذا التنوع في القطاعات 
يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة 
الصـــادرات، إضافـــة إلـــى خلـــق فـــرص نوعيـــة وواعـــدة للمواطنين فـــي القطاع 

الصناعي. 
ولفتت إلى أن اإلدارة تقوم بدراســـة طلبات األراضي الصناعية 
وتقييـــم المشـــاريع بحســـب معاييـــر وأســـس محـــددة تضمـــن 
الشـــفافية فـــي التعامل مـــع المســـتثمرين، وال تقتصر خدمات 
اإلدارة على المســـتثمرين المســـتجدين في القطاع الصناعي، 
بل يقدم فريق اإلدارة الدعم الفني للمستثمرين خالل مرحلة 
التخصيص والدعم الهندســـي في مرحلة البناء باإلضافة إلى 
متابعة  احتياجات الشـــركات والمصانـــع القائمة في مختلف 

األصعدة طوال فترة سريان العقد.
إلكترونيـــا  نظامـــا  توفـــر  الـــوزارة  أن  وأضافـــت 
لتســـهيل  الصناعيـــة؛  للخدمـــات  موحـــدا 
اإلجراءات وضمان ســـرعة إنجاز الخدمات 
المقدمـــة للمســـتثمرين وتحســـين تجربة 
أهـــم  مـــن  تعـــد  والتـــي  المســـتثمرين 
األولويات التي تهدف لها اســـتراتيجية 
قطـــاع الصناعـــة والتي أفـــردت محوًرا 
خاًصا لتحســـين تجربة المســـتثمرين وتحســـين جـــودة الخدمـــات المقدمة لهم. 
وأكـــدت الظاعن فتـــح إدارة المناطق الصناعية أبوابها لإلجابة عن استفســـارات 

المهتمين عن طريق قنوات التواصل المختلفة.

“المصارف” تثمن عطاء عضوي مجلس إدارتها كعوان وجرار
لتقاعدهما من منصبيهما رئيسين تنفيذيين لـ “ABC” و “اإلسالمي”

ثمنـــت جمعيـــة مصـــارف البحريـــن 
إدارتهـــا  مجلـــس  عضـــوي  عطـــاء 
الســـابقين، خالـــد كعـــوان وحســـان 
جـــرار، بعـــد خروجهما مـــن عضوية 
المجلـــس لتقاعدهما مـــن منصبيهما 
رئيســـين تنفيذيـــن لـــكل مـــن بنـــك 
اإلســـالمي  البحريـــن  وبنـــك   ABC

على التوالي.
وأشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية 
عدنان يوســـف بمســـيرة اإلنجازات 
لكل مـــن كعوان وجرار فـــي تطوير 
مملكـــة  فـــي  المصرفيـــة  الصناعـــة 
البحريـــن، وقدرتهمـــا علـــى االنتقال 
بهذه الصناعة إلى مستويات أرحب 
من التميز، وتعزيز تنافســـية مملكة 

البحرين عالميا في هذا المجال.

ونوه يوسف بااللتزام الكبير من قبل 
كعـــوان وجـــرار بمتابعـــة اجتماعات 
جمعية مصارف البحرين، والحرص 

ومتابعـــة  بعملهـــا،  االرتقـــاء  علـــى 
األداء، والتأكد من تحقيق األهداف 
مســـاندة  إطـــار  فـــي  المرســـومة 

تطويـــر  الســـتراتيجية  الجمعيـــة 
قطاع الخدمـــات المالية في مملكة 

البحرين.
مـــن جانبه، أكـــد الرئيـــس التنفيذي 
لجمعيـــة مصـــارف البحريـــن وحيد 
القاســـم أن توجيهـــات كل من خالد 
كعـــوان وحســـان جـــرار ومتابعتهما 
مســـيرة عمل الجمعية أســـهمت في 
االرتقاء أكثر بعمل الجمعية، مؤكدا 
أنهما قامتـــان مصرفيتـــان بارزتان، 
وأنهما قادران على مواصلة العطاء 
واإلرشـــادات  الخبـــرات  وتقديـــم 
لفائـــدة الجمعيـــة والقطـــاع المالـــي 
البحريـــن  والمصرفـــي فـــي مملكـــة 

ككل.

ارتفاع التضخم السنوي بالسعودية إلى 3 % خالل أغسطس
األغذية والمشروبات صعدت بنسبة 4 %

العامـــة  الهيئـــة  بيانـــات  كشـــفت 
لإلحصاء في الســـعودية عن ارتفاع 
أغســـطس  لشـــهر  التضخـــم  معـــدل 
2022، إلى 3 % على أساس سنوي.
وأرجعت الهيئة في تقرير لها، أمس 
الخميس، االرتفاع إلى زيادة أسعار 
األغذيـــة والمشـــروبات بنســـبة 4 % 

وأسعار النقل بنسبة 4 %.
األغذيـــة  قســـم  إن  الهيئـــة  وقالـــت 
والمشـــروبات تأثـــر بارتفـــاع أســـعار 
األغذية بنســـبة 4.3 %، التي تأثرت 
بارتفـــاع أســـعار اللحـــوم والدواجن 

بنسبة 6.7 %. 
وكان الرتفاع هذا القسم تأثير كبير 
فـــي ارتفـــاع التضخـــم الســـنوي في 
أغســـطس 2022، نظـــرا لوزنـــه فـــي 

المؤشر البالغ 18.8 %.
وتأثـــر قســـم النقـــل بارتفاع أســـعار 

السيارات بنسبة 4.7 %.
المســـتهلك  أســـعار  وســـجل مؤشـــر 
ارتفاعـــا   2022 أغســـطس  لشـــهر 

مقارنـــة   %  0.4 بنســـبة  هامشـــيا 
بشـــهر يوليـــو 2022، وتأثر التضخم 
األغذيـــة  قســـم  بارتفـــاع  الشـــهري 

والمشـــروبات بنســـبة 0.8 % والذي 
بـــدروه تأثر بارتفاع أســـعار األغذية 

بنسبة 0.9 %.


