
أكــد وزيــر المواصــات واالتصــاالت محمــد الكعبــي أن مملكــة البحريــن قامــت 
بإعداد وتبني إســتراتيجية قطاع الخدمات اللوجســتية )2022 - 2026( استنادًا 
على تميز المملكة بتوفير بيئة صديقة للمستثمرين وجاذبة لرؤوس األموال في 

القطاع الخاص بغية تعظيم المكتسبات اللوجستية. 

وأوضح الكعبي في مقابلة أجرتها معه 
 )OBG( لألعمـــال  إكســـفورد  مجموعـــة 
فـــي أحدث تقرير لهـــا “البحرين 2022”، 
أن المملكـــة أجرت تحســـينات عدة في 
إجـــراءات الجمـــارك لتيســـير انســـيابية 
إضافـــة  التجاريـــة،  والحركـــة  األعمـــال 
إلـــى تدشـــين مركـــز عالمـــي لخدمـــات 
الشحن البحري – الجوي يتمّيز بتقديم 
خدمات أسرع بما يقارب 50 % مقارنة 
وأقـــل  منفـــرًدا،  البحـــري  الشـــحن  مـــع 
تكلفـــة بمـــا يقـــارب 40 % بالمقارنة مع 
الشـــحن الجوي منفرًدا، ومدة تستغرق 
الساعتين على أبعد تقدير لنقل الشحنة 

ما بين المنفذين البحري والجوي.  
وأضاف الكعبي “أكدت شـــركة الشـــحن 
العالمية )فيدكس( توسعة عملياتها في 
البحريـــن من خالل توقيع اتفاقية لمدة 
10 ســـنوات لتشـــغيل مســـاحة 9 آالف 
متر مربع تســـتوعب مستودع بمساحة 
5 آالف متـــر مربـــع ومنطقـــة مفتوحـــة 
بمســـاحة 4 آالف متر مربع، وغيرها من 
الشركات ستتبع نفس خطى )فيدكس( 

قريًبا”.
ولفـــت الكعبـــي إلـــى الـــدور الجوهـــري 
لمينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان فـــي تقديم 
الخدمـــات اللوجســـتية، والـــذي يتمّيـــز 

الصناعيـــة  ســـلمان  بمنطقـــة  بموقعـــه 
علـــى ُبعـــد 13 كيلومتًرا فقـــط من مطار 
البحريـــن الدولـــي، وبمـــا يتيـــح ســـهولة 
الوصول إلى المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة عـــن طريق جســـر الملـــك فهد 

بمسافة ال تزيد على 30 كيلومتًرا .
منحـــت  الحكومـــة  أن  الكعبـــي  وأكـــد 

شـــبكة  تطويـــر  لمســـألة  األولويـــة 
االتصـــاالت في مجـــال البنيـــة التحتية 
ممـــا  والثابتـــة،  الالســـلكية  لالتصـــاالت 
اســـتثمارات  اســـتقطاب  فـــي  ســـاهم 
تتجاوز 2 مليار دوالر أميركي منذ العام 
2010، و 831 مليون دوالر أميركي منذ 

العام 2017.

قطاع االتصاالت استقطب 831 مليون دوالر أميركي منذ العام 2017
وزير المواصالت: شركات شحن عالمية توسع عملياتها في البحرين قريًبا

حصـــدت مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة 
المركز األول في جائزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة ألفضـــل 
أداء تطوعـــي مؤسســـي، فئـــة أفضل 
خـــاص  رائـــد  تنمـــوي  لمشـــروع  أداء 
بالمنظمـــة األهلية، وذلـــك عن برنامج 
رايـــات للمنـــح الدراســـية، والـــذي يعد 
من مبادرات المؤسســـة األولى، حيث 
انطلـــق عام 2011 بهـــدف توفير منح 
دراســـية لطلبة الجامعات، إضافة إلى 
تقديـــم ورش عمـــل ودورات تدريبية 
تصقـــل مهاراتهـــم وتهيئهـــم لدخـــول 
ســـوق العمـــل. جـــاء ذلك خـــالل حفل 
نظمتـــه جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة، يوم 
فـــي  الفائزيـــن  لتكريـــم  األول،  أمـــس 
فئـــات المشـــروعات الوطنيـــة الرائدة 
والعمـــل المؤسســـي التطوعـــي علـــى 
مســـتوى مؤسســـات القطـــاع األهلي. 
لولـــوة  الشـــيخة  الجائـــزة  وتســـلمت 

بنـــت أحمـــد آل خليفـــة، عضو مجلس 
المؤسســـة  فـــوز  ويعكـــس  األمنـــاء. 
بهـــذه الجائزة تميـــز أدائها فـــي تنفيذ 
وطرح مبـــادرات ومشـــروعات وطنية 
منهجيـــة  ونجـــاح  مبتكـــرة،  تنمويـــة 
العمل والوســـائل المعتمـــدة لتحقيقها. 
كما يشـــهد هـــذا اإلنجـــاز علـــى المعيار 
المتقـــدم لجوانـــب هـــذه المشـــروعات 
وأبعادها المســـتقبلية، ومدى تحقيقها 
لألهداف المحـــددة وارتباطها بأهداف 
يبـــرز  مـــا  وهـــو  المســـتدامة.  التنميـــة 
الخليفيـــة  المبـــّرة  مؤسســـة  التـــزام 
بتطوير أعمالها وفق ركائز المســـؤولية 
بمـــا  وذلـــك  المجتمعيـــة واالســـتدامة، 

يتماشى مع التطلعات الوطنية.

“المبرة الخليفية” تحصل على 
أفضل أداء تطوعي مؤسسي

المنامة - بنا
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خطة استباقية طارئة للتعامل مع الفيروس... “الصحة”:

المنامة - بنا

أعلنت وزارة الصحة عن تســـجيل أول حالة قائمة 
بجـــدري القردة لرجل وافد قادم مـــن الخارج يبلغ 
مـــن العمـــر 29 عاًمـــا، حيث تـــم االشـــتباه بإصابته 
وظهـــور األعـــراض عليـــه، وتم فـــوًرا اتخـــاذ جميع 
اإلجـــراءات الالزمـــة وفـــق بروتـــوكالت الفحـــص 
والعـــزل والعالج وتتبع أثـــر المخالطين، مؤكدة أن 

الحالة تتلقى الرعاية الطبية الالزمة.
وأكدت الوزارة أنها وضعت خطة استباقية طارئة 

للتعامل مع جدري القردة منذ اإلعالن عن تسجيل 
أول حالـــة في عدد من الـــدول وذلك للحفاظ على 
الصحة العامة، تضمنت توعية العاملين الصحيين 
بجدري القـــردة وطرق انتقاله، ووضع آلية لإلبالغ 
عـــن الحاالت المشـــتبه بهـــا إلدارة الصحـــة العامة، 
وتوفيـــر االحتياجات المختبرية للتشـــخيص، إلى 
جانـــب تحديـــد آليات متابعـــة الحـــاالت وتتبع أثر 

المخالطين، وتوفير التطعيمات المضادة.

مواصلـــة  علـــى  حرصهـــا  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
التقصـــي الوبائـــي للحد مـــن فرص انتشـــار جدري 
القـــردة حفاًظـــا علـــى الســـالمة العامـــة للمجتمـــع، 
المســـتجدات  مـــع  للتعامـــل  اســـتعدادها  مشـــددًة 
فـــي هذا الشـــأن واتخاذها اإلجـــراءات االحترازية 
الالزمة وفق البروتوكـــوالت الصحية المعمول بها 
ـــا، ومواصلة التعاون مـــع المنظمات  ـــا وعالميًّ محليًّ

الصحية الدولية واإلقليمية بهذا الخصوص.

لندن ـ رويترز

تعرض اثنان من رجال األمن في العاصمة البريطانية لندن، للطعن، أمس )الجمعة(، 
فيمـــا تـــم إلقـــاء القبض على رجل لالشـــتباه في مســـؤوليته عن اعتـــداء على أحد 
العامليـــن فـــي الطوارئ والتســـبب في إصابة شـــديدة له. وجاء في بيان لشـــرطة 
العاصمة لندن “واجهت الشـــرطة رجالً مســـلحًا بســـكين في منطقة ساحة ليستر”. 
وأوضح البيان أنه “تعرض شرطيان للطعن ويجري عالجهما اآلن في المستشفى”، 
الفتة إلى أن المشـــتبه به نقل إلى المستشفى أيضًا للعالج، ومازال هناك”، وفق ما 
ذكرت وكالة رويترز. وعلق رئيس بلدية لندن، صديق خان، على الواقعة، قائالً إن 
“حادث الطعن غير مرتبط باإلرهاب”، مضيفًا أن إصابات الشـــرطيين “غير خطيرة 
وال تهـــدد حياتهمـــا”. وأضاف لهيئة اإلذاعة البريطانية “لطمأنة المشـــاهدين، أكدت 

شرطة العاصمة أن الحادث غير مرتبط باإلرهاب”.

طعن شرطيين في لندن... وغموض بشأن الحادث
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محمد الكعبي

مصادر “^”: مركز “المعارض” لتسجيل ترشيحات “المكرونين”
لتسهيل مباشرة حقهم الدستوري... وبالتنسيق مع وزارة “الصحة”

علمت “البالد” أنه تقرر تخصيص مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات 
مركزًا خاصًا الســـتقبال المترشـــحين المصابين بكورونا. ويعتبر المركز الواقع 
في منطقة الســـنابس بمحافظة العاصمـــة لجنة عامة، وضمن 15 مركز اقتراع 
عـــام. ويأتـــي قـــرار اللجنة العليا لإلشـــراف على ســـالمة االنتخابـــات من أجل تمكيـــن المصابين 
بكورونـــا مـــن مباشـــرة حقهم الدســـتوري فـــي حال اســـتيفائهم الشـــروط القانونيـــة. وكان وزير 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف نواف المعاودة قد أعلن عن وضع آلية تسمح ألي مصاب 
بفيروس كورونا ويرغب بالترشح أن يتقدم بطلب الترشيح عبر مسار خاص بالتعاون مع وزارة 
الصحة. وأكد المدير التنفيذي لالنتخابات نواف حمزة قبل أيام أن تخصيص مقر انتخابي عام 
لتمكين أي ناخب مصاب بفيروس كورونا من المشـــاركة في االنتخابات يأتي إيمانًا من اللجنة 
التنفيذية بإتاحة اإلمكانات كافة للناخبين لتسهيل وضمان قيامهم بممارسة حقهم الدستوري، 

أكثر من 124 ألف مواطن راجع قيده خالل يومين )تصوير: حوراء مرهون(ضمن سلسلة من التدابير واالحترازات الطبية.

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

اســـتقبل رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة 
نـــاس، وزيـــر شـــؤون  البحريـــن ســـمير 
البلديـــات والزراعـــة وائل المبـــارك، في 
بيـــت التجـــار، بحضـــور وكيـــل الـــوزارة 
لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد 
آل خليفـــة، ووكيـــل الثـــروة الحيوانيـــة 
القائـــم بأعمـــال وكيل الزراعـــة والثروة 
البلديـــات  شـــؤون  بـــوزارة  البحريـــة 
والزراعـــة خالـــد أحمد حســـن، وأعضاء 
غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين، وذلك 
فـــي إطـــار التواصـــل المســـتمر لبحـــث 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
وخـــالل اللقـــاء، دعـــا رئيـــس “الغرفـــة” 

إلـــى تعزيز دور القطـــاع الخاص ليكون 
المحرك الرئيس لالقتصاد في المملكة، 
وذلـــك عبر الشـــراكة بيـــن الجانبين من 
خالل تشكيل لجان بين غرفة البحرين 
والوزارة لتأســـيس مشـــروعات جديدة 
وتطويـــر المشـــروعات القائمـــة، مؤكدًا 
والتنســـيق  التعـــاون  مواصلـــة  أهمّيـــة 
المشـــترك مع الوزارة لتحقيق األهداف 
المنشـــودة، منّوهًا بحـــرص الغرفة على 
الدفع بعجلة التنمية بما يخدم مســـيرة 
للوطـــن،  االقتصـــادي  والتطـــور  النمـــو 
ويفتـــح  المواطـــن  تطلعـــات  وُيحّقـــق 

أمامه المزيد من الفرص الواعدة.

لجان بين “الغرفة” و“البلديات” لتأسيس مشروعات زراعية
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راشد الغائب

تسجيل أول حالة لجدري القردة لوافد قادم من الخارج



المنامة - مجلس التعليم العالي

زارت األميـــن العـــام لمجلس التعليم 
العالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس أمناء 
الشـــيخة  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس 
آل  دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 
الجامعـــة  إلـــى  بزيـــارة  خليفـــة، 
التقـــت خاللهـــا  المفتوحـــة  العربيـــة 
مديـــر الجامعـــة العربيـــة المفتوحـــة 
هللا  غـــرم  البحريـــن  مملكـــة  فـــرع 
الغامدي، وأعضاء الهيئتين اإلدارية 

واألكاديمية.
وخـــالل الزيـــارة، اطلعـــت الشـــيخة 
رنـــا بنـــت عيســـى آل خليفـــة علـــى 
الســـتقبال  الجامعـــة  اســـتعدادات 
الطـــالب ومـــدى الجاهزيـــة لتقديـــم 

بالجـــودة  التعليميـــة  الخدمـــات 
المطلوبة، وبحث الجوانب المتعلقة 

بعملية سير البرامج األكاديمية.
ومن جانبه، عبر الغامدي عن شـــكره 
للجهود والمساعي المبذولة من قبل 
األمين العـــام لمجلس التعليم العالي 
لالرتقـــاء بمنظومـــة التعليـــم العالي، 
معرًبـــا عن عميـــق تقديـــره وامتنانه 
العربيـــة  الجامعـــة  بـــه  تحظـــى  لمـــا 
كافـــة  علـــى  دعـــم  مـــن  المفتوحـــة 
المســـتويات، وهـــو مـــا يعكـــس مدى 
اهتمام األمين العام لمجلس التعليم 
العالـــي بالطالب وبقطاع التعليم في 

مملكة البحرين.

رنا بنت عيسى تتفقد سير برامج “العربية المفتوحة”

توظيف األدوات الرقمية لتطوير مناهج اللغة العربية
ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أكـــد 
النعيمـــي أن الوزارة تولـــي اهتمامًا كبيرًا 
بتدريس اللغة العربية؛ لكونها اللغة التي 
يعتمـــد عليهـــا الطالـــب فـــي العديـــد مـــن 
أمور حياته العامة والوظيفية، حيث تم 
في هذا اإلطـــار تطوير وثيقـــة المناهج، 
ووضـــع اإلطار العام لها والذي انبثق منه 
اإلطار التخصصي للغة العربية، وتطوير 
الكفايات التعليميـــة لهذه اللغة، واعتماد 
أدب الطفل مدخـــالً لتأليف كتب الحلقة 
األولـــى )سلســـلة براعـــم العربيـــة( التـــي 

عكست معايير القرائية.
وأضـــاف الوزيـــر أنـــه قـــد تـــم االهتمـــام 
بمهـــارة القـــراءة لـــدى الطلبة مـــن خالل 
برنامج القراءة المشـــتركة، وهو برنامج 
األولـــى  الحلقـــة  بطلبـــة  خـــاص  قرائـــي 
مـــن التعليـــم األساســـي، يعتمـــد حزمـــة 
كتـــب )القـــراءة فـــي اللغـــة العربيـــة( تـــم 
تصنيفها إلى ثالثة أنواع: أدبي )خيالي(، 
وعلمـــي )معلوماتـــي( وأدبي علمـــي، كما 
تم تقســـيمها إلـــى ثالثة مســـتويات، كل 
مســـتوى منهـــا يخـــص صفًا مـــن صفوف 

الحلقة األولى.

وأشـــار الوزير إلى أن عملية التطوير قد 
شـــملت اإلنتاج الكتابي، من خالل تعزيز 
مهـــارات الكتابـــة اإلبداعيـــة والوظيفية 
لـــدى الطالـــب، بإعـــداد كراســـات الســـرد 
المعلـــم  يوظفهـــا  إلكترونيـــة  ودروس 
فـــي الحصـــص الدراســـية، وُتعنى بفنون 
والمقالـــة  كالقصـــة  اإلبداعيـــة  الكتابـــة 
األدبيـــة والنص الحجاج؛ بهـــدف تمكين 
الطالـــب مـــن القـــدرة علـــى إنتـــاج النص 
األدبـــي وفـــق معاييـــر محددة مـــن جهة، 
ورعاية المواهب األدبية من جهة أخرى، 
وهذا إلى جانب فنون الكتابة الوظيفية، 

مثـــل كتابـــة الرســـائل وبطاقـــات الدعوة 
البحثيـــة  واألوراق  التقاريـــر  وإعـــداد 
التـــي تنمـــي المهـــارات البحثيـــة، وتهيئ 
الطالـــب لكتابة البحوث العلمية واألدبية 
ونشـــرها في بيئـــات التعلـــم االفتراضية 
داخل المدرســـة وخارجها، وهي مهارات 
يتـــدرج الطالـــب في التـــدّرب عليها بدءًا 
من الصـــف األول االبتدائـــي وصوالً إلى 

المرحلة الثانوية. 
وفي إطار التوظيف الفاعل للتكنولوجيا، 
فقـــد تـــم رفـــع مناهج اللغـــة العربيـــة بما 
تشمله من كتب وأدلة للمعلمين ودروس 

وإثـــراءات وامتحانـــات علـــى منظومـــة 
المحتوى التعليمي الرقمي، لتكون معينًا 
للمعلم يســـتثمرها في التخطيط للدرس 
وإعـــداده إلكترونيـــًا، وتقديـــم األنشـــطة 
الصفية والالصفية باســـتخدام األدوات 
الرقمية المتنوعة، كما تم ربط األنشـــطة 
المعززة للمنهج بمهارات البحث، فيوجه 
الطالـــب في األنشـــطة اإلثرائيـــة للدرس 
وإعـــداد  البحـــث  محـــركات  لتوظيـــف 

العروض التقديمية. 
وختـــم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن 
وزارة التربيـــة والتعليـــم متمثلـــة بإدارة 

المناهـــج تعكـــف علـــى تطويـــر الخطـــط 
الفنـــي  التعليـــم  يشـــمل  بمـــا  الدراســـية، 
والمهني والتعليم الديني؛ بهدف مواكبة 
التطـــّور فـــي مناهـــج التعليـــم العـــام بما 
يتوافـــق ورؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 
2030 ومواءمة المخرجات مع متطلبات 

سوق العمل.
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حصدت مؤسســـة المبرة الخليفية المركز 
األول فـــي جائـــزة ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علـــي آل خليفة ألفضـــل أداء تطوعي 
مؤسسي، فئة أفضل أداء لمشروع تنموي 
رائـــد خـــاص بالمنظمة األهليـــة، وذلك عن 
برنامـــج رايـــات للمنـــح الدراســـية، والـــذي 
األولـــى،  المؤسســـة  مبـــادرات  مـــن  يعـــد 
حيـــث انطلـــق عـــام 2011 بهـــدف توفيـــر 
منـــح دراســـية لطلبـــة الجامعـــات، إضافة 
إلـــى تقديم ورش عمـــل ودورات تدريبية 
تصقـــل مهاراتهـــم وتهيئهم لدخول ســـوق 

العمل.
جـــاء ذلـــك خـــالل حفـــل نظمتـــه جمعيـــة 
الكلمـــة الطيبـــة، يوم أمـــس األول، لتكريم 
الفائزيـــن فـــي فئـــات المشـــاريع الوطنيـــة 
التطوعـــي  المؤسســـي  والعمـــل  الرائـــدة 
على مســـتوى مؤسســـات القطـــاع األهلي. 
وتســـلمت الجائـــزة الشـــيخة لولـــوة بنـــت 

أحمد آل خليفة، عضو مجلس األمناء.
ويعكس فوز المؤسسة بهذه الجائزة تميز 
أدائها في تنفيذ وطرح مبادرات ومشاريع 
وطنيـــة تنموية مبتكرة، ونجـــاح منهجية 
لتحقيقهـــا.  المعتمـــدة  والوســـائل  العمـــل 

المعيـــار  علـــى  اإلنجـــاز  هـــذا  يشـــهد  كمـــا 
المتقدم لجوانب هذه المشـــاريع وأبعادها 
المســـتقبلية، ومـــدى تحقيقهـــا لألهـــداف 
التنميـــة  بأهـــداف  وارتباطهـــا  المحـــددة 
المســـتدامة. وهو ما يبرز التزام مؤسســـة 
المبـــّرة الخليفيـــة بتطويـــر أعمالهـــا وفـــق 
ركائز المسؤولية المجتمعية واالستدامة، 
وذلك بما يتماشى مع التطلعات الوطنية.

وجـــاء الفـــوز بعـــد تقييـــم شـــامل تضمـــن 
قياس مســـتوى األداء المؤسســـي الفعلي 
ومـــدى تطبيق مبادئ الحوكمة والجوانب 
التخطيـــط  وإمكانـــات  والفنيـــة  اإلداريـــة 

والتنفيـــذ للمشـــروعات التنمويـــة ومعايير 
التواصل ضمن الفريق الواحد، والشـــراكة 
مـــع مؤسســـات المجتمـــع مـــن القطاعيـــن، 
بجانـــب إثبـــات كفـــاءة المـــوارد البشـــرية 

العاملة ضمن المؤسسة.

وبهـــذه المناســـبة؛ قالـــت رئيـــس مجلـــس 
الخليفيـــة ســـمو  المبـــّرة  أمنـــاء مؤسســـة 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالد آل خليفـــة: “من 
دواعـــي فخرنـــا واعتزازنـــا فـــي مؤسســـة 
المبـــّرة الخليفيـــة أن نكـــون فـــي طليعـــة 
المؤسســـات الرائـــدة فـــي تفعيـــل حركـــة 
العمل الوطني التنموي، ويســـرنا أن تتوج 
جهودنـــا المؤسســـية بفوزنا بجائزة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة ألفضل 
بحرينـــي.  رائـــد  لمشـــروع  محتـــرف  أداء 
ونتقـــدم بجزيـــل الشـــكر لجمعيـــة الكلمـــة 
الطيبـــة نظيـــر مســـاعيها الحثيثـــة لغـــرس 

قيم العمل التطوعي والعطاء المجتمعي، 
وهـــي مســـاع كريمة تثمر فـــي تعزيز مبدأ 

الشراكة المجمعية”.
يذكر أن الجائزة تقام برعاية وكيل وزارة 
شـــؤون مجلس الـــوزراء الرئيـــس الفخري 
لجمعية الكلمة الطيبة سمو الشيخ عيسى 
بـــن علـــي آل خليفـــة، وقـــد شـــهدت إقباالً 
كبيـــرا وتفاعالً مـــن العديد مـــن المنظمات 
األهليـــة منذ إطالقها، وســـاهمت في إبراز 
دور منظمـــات المجتمـــع المدنـــي وتوثيـــق 
التجارب الوطنية الرائدة التي تضطلع بها 

في مجال العمل التطوعي والتنموي.

المنامة - بنا

“المبرة الخليفية” تحصل على أفضل أداء تطوعي مؤسسي
سمو الشيخة زين بنت خالد: نفخر بفوز “المؤسسة” بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي

لجان بين “الغرفة” و“البلديات” لتأسيس مشاريع زراعية
تعزيز دور الخاص ليكون المحرك الرئيس لالقتصاد الوطني

اســـتقبل رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحرين سمير ناس، وزير شؤون البلديات 
والزراعـــة وائل المبارك، فـــي بيت التجار، 
بحضـــور وكيل الـــوزارة لشـــؤون البلديات 
الشـــيخ محمد بن أحمد آل خليفة، ووكيل 
الثـــروة الحيوانيـــة القائـــم بأعمـــال وكيـــل 
الزراعـــة والثـــروة البحرية بوزارة شـــؤون 
البلديـــات والزراعـــة خالـــد أحمـــد حســـن، 
وأعضـــاء غرفة تجـــارة وصناعة البحرين، 
وذلـــك في إطار التواصل المســـتمر لبحث 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك .
وخالل اللقاء، أشاد وزير شؤون البلديات 
والزراعـــة خـــالل اللقـــاء بمبـــادرات غرفـــة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن الراميـــة إلـــى 
تعزيز وتطويـــر آليات تواصلها مع مجتمع 
األعمال، وبمســـيرة الغرفة البارزة كشريك 
أساســـي في نجاح ونمـــو القطاع الخاص، 
وحـــرص الغرفـــة علـــى مواصلـــة الجهـــود 
الراميـــة للنهـــوض بهـــذا القطـــاع الحيـــوي 
عبـــر تنفيـــذ المشـــاريع التنمويـــة المدرجة 
بما يســـهم في االرتقاء بالشـــراكة بالقطاع 

الخـــاص  القطـــاع  دور  مؤكـــدًا  الخـــاص، 
كشـــريٍك أساســـي وفّعال بتعزيز مسارات 
التنميـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، ومحـــرك 
رئيســـي لالقتصاد الوطني، وذلك تماشـــيًا 
مـــع مبـــادئ رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 

 .2030
واســـتعرض أعضـــاء مجلـــس إدارة غرفة 
البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  مـــع  البحريـــن، 
المشـــترك  التعـــاون  مجـــاالت  والزراعـــة 
وإمكانيات تبـــادل الخبرات وبحث فرص 
الشـــراكة والتعاون التجاري مـــن إمكانات 

ومقومات متعددة الســـيما فـــي المجاالت 
البلديـــة والزراعيـــة واألمـــن الغذائـــي إلى 
جانـــب التفاعـــل مـــع احتياجـــات الســـوق 
التطويـــر  فـــرص  واســـتغالل  المتغيـــرة، 
الممكنـــة علـــى الوجـــه األمثل، فيمـــا يعود 
بالنفع لتحقيق األثر االقتصادي المنشود .

مـــن جهتـــه، أكـــد نـــاس، أهمية االســـتمرار 
في التعاون والعمل المشترك بما يتماشى 
مـــع تطلعات عاهل البـــالد المعظم صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة، فـــي تعزيـــز دور القطـــاع الخاص 

بالنهـــوض باالقتصاد الوطني، مشـــيرًا في 
الوقـــت ذاته إلـــى أهمية مواصلـــة الجهود 
األطـــراف  جميـــع  قبـــل  مـــن  التضامنيـــة 
المعنيـــة لمواكبـــة واقـــع الســـوق الحاليـــة، 
واالستثمار في الفرص الجديدة؛ لتحقيق 
والتوســـع  اإلنتاجيـــة  مســـتويات  أعلـــى 
والتنافســـية العالميـــة لمؤسســـات وأفراد 
القطـــاع الخـــاص البحرينـــي بالشـــراكة مع 
الجهـــات الحكوميـــة. ودعا رئيـــس الغرفة 
القطـــاع  دور  تعزيـــز  إلـــى  اللقـــاء،  خـــالل 
الخـــاص ليكون المحرك الرئيس لالقتصاد 
فـــي المملكـــة، وذلـــك عبـــر الشـــراكة بيـــن 
الجانبيـــن مـــن خـــالل تشـــكيل لجـــان بين 
غرفة البحرين والوزارة لتأسيس مشاريع 
جديدة وتطوير المشـــاريع القائمة، مؤكدًا 
والتنســـيق  التعـــاون  مواصلـــة  أهمّيـــة 
المشـــترك مـــع الـــوزارة لتحقيـــق األهداف 
المنشـــودة، منّوهـــًا بحـــرص الغرفـــة علـــى 
الدفـــع بعجلـــة التنميـــة بما يخدم مســـيرة 
النمّو والتطور االقتصادي للوطن، وُيحّقق 
تطلعات المواطن ويفتح أمامه المزيد من 

الفرص الواعدة.

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

المنامة - وزارة الخارجية

أشـــاد وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد 
آل خليفـــة، بالمبـــادرات الرائـــدة لملـــك 
البـــالد الُمعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، في ترسيخ 
روح التســـامح والتعايش الســـلمي بين 
جميـــع األديـــان واألعـــراق والثقافـــات، 
وإعالء قيم المحبة واألخوة اإلنسانية 

واالنفتاح وقبول اآلخر.
مـــع  أمـــس،  اجتماعـــه،  لـــدى  وأشـــار، 
األميـــن العام للمركز العالمـــي للتعددية 
زيارتـــه  بمناســـبة  ماكغـــي،  ميريديـــث 
الرســـمية إلى العاصمة الكندية أوتاوا، 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  إلـــى 
تعزيز التعاون والتنســـيق المشترك مع 
كنـــدا في نشـــر ثقافة التســـامح الديني 
والحـــوار والتفاهم الثقافي والحضاري 
يدعـــم  بمـــا  اإلنســـاني،  والتضامـــن 
الشـــراكة الدوليـــة فـــي إرســـاء دعائـــم 

األمـــن والســـالم واالســـتقرار والتنميـــة 
المستدامة.

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  واســـتعرض 
السياســـية مبـــادرات جاللـــة  للشـــؤون 
الملك الُمعظم بإنشاء مركز الملك حمد 
العالمـــي للتعايـــش الســـلمي، وتدشـــين 
“إعالن مملكة البحرين” كوثيقة عالمية 
وتعميـــم  الدينيـــة،  الحريـــات  لتعزيـــز 
النمـــوذج البحرينـــي الفريـــد في رســـم 
السياســـات والبرامج الداعمة للتسامح 
والتعايش اإلنســـاني، وتوقيـــع المملكة 

على اتفاق مبادئ إبراهيم قبل عامين، 
فـــي إطـــار حرصها الدائـــم على تحقيق 
الســـالم والرخاء لصالح شعوب منطقة 

الشرق األوسط والعالم.
من جانبها، رحبـــت األمين العام للمركز 
العالمـــي للتعدديـــة بزيارة وفـــد مملكة 
البحرين إلى كنـــدا، معربة عن إعجابها 
بمـــا تقدمـــه المملكـــة من ُمثل إنســـانية 
عليا ترسخ مبادئ السالم والمحبة بين 
جميـــع األديـــان والثقافـــات والتعايـــش 

والتآخي بين شعوب العالم.

عبداهلل بن أحمد: المبادرات الملكية تعّزز االنفتاح وقبول اآلخر... مسؤولة كندية:

البحرين تمتلك ُمثًل إنسانية عليا ترّسخ المحبة بين جميع األديان
المنامة - وزارة الخارجية

للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  عقـــد 
السياســـية رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركـــز 
اإلســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
الشـــيخ  )دراســـات(  والطاقـــة  والدوليـــة 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، اجتماًعـــا 
معهـــد  فـــي  الباحثيـــن  كبـــار  مـــع  أمـــس، 
ماكدونالد لوريير، وذلك بمناســـبة زيارته 

الرسمية إلى العاصمة الكندية أوتاوا.
وكيـــل  اســـتعرض  االجتمـــاع،  وخـــالل 
السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
ســـبل تعزيز التعاون الثنائي في مجاالت 
الشـــراكات  وتوســـيع  العلمـــي  البحـــث 
إزاء  النظـــر  وجهـــات  وتبـــادل  الفكريـــة 
القضايـــا والتطورات السياســـية واألمنية 
واالقتصادية الدوليـــة، بحضور الباحثين 
مدير برنامج السياســـة الخارجية واألمن 
شـــوفالوي  الكنـــدي  بالمعهـــد  القومـــي 
ماجومـــدار، ومديـــر برنامـــج المحيطيـــن 
الهندي والهادئ جوناثان بيركشـــاير ميل، 

وزميل أول بلقان ديفلين.
وأكد الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
تطلع مملكة البحريـــن إلى تعزيز التعاون 
وتبـــادل الخبـــرات البحثيـــة والعلمية مع 
المراكـــز والمؤسســـات الفكريـــة فـــي كندا 
ومختلـــف أنحـــاء العالـــم، بما يســـهم في 
إيجاد حلول مبتكـــرة للتحديات العالمية 
المشـــتركة في قضايا الســـالم واالقتصاد 
واألمـــن الغذائـــي والتغيـــرات المناخيـــة، 
وخدمـــة المجتمـــع ودعـــم صنـــاع القـــرار 
فـــي إدارة األزمات األمنيـــة واالقتصادية 
والصحية والبيئية بكفـــاءة وفاعلية، بما 

يعـــود بالخيـــر والنمـــاء علـــى الصعيديـــن 
اإلقليمي والدولي.

مـــن جانبهم، أعـــرب الباحثـــون في معهد 
ماكدونالـــد لورييـــر عـــن تقديرهـــم لزيارة 
وفد مملكـــة البحرين إلى كنـــدا، مؤكدين 
تطلعهـــم للتعـــاون الثنائي فـــي المجاالت 
فـــي  والمشـــاركة  والعلميـــة،  البحثيـــة 
والنـــدوات  واالجتماعـــات  المؤتمـــرات 
والمحاضرات الفكريـــة وبرامج التدريب 
السياســـي واإلعالمي، بمـــا يلبي تطلعات 
البلديـــن الصديقيـــن فـــي ترســـيخ األمـــن 

والسالم والرخاء العالمي.

توسيع الشراكات الفكرية مع “ماكدونالد لوريير”... وكيل “الخارجية”:

حلول مبتكرة لتحديات السلم واالقتصاد واألمن الغذائي

تشمل فنون الكتابة اإلبداعية والنص الحجاجي... النعيمي:



الشـــورى  مجلســـي  رئيســـي  رعايـــة  تحـــت 
العامتـــان  األمانتـــان  نظمـــت  والنـــواب، 
للمجلسين ندوة برلمانية بعنوان “ديمقراطية 
البحرين.. ممارسة وإنجاز”، وذلك تزامًنا مع 
اليـــوم الدولـــي للديمقراطية، الـــذي يصادف 

15 سبتمبر من كل عام.
مشـــاركة  شـــهدت  التـــي  النـــدوة  وتضمنـــت 
واسعة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، 
ومنتســـبي األمانتين العامتين بالمجلســـين، 
وإعالمييـــن، إلـــى جانب عـــدد المدعوين من 
مختلـــف الجهات، إلقاء كلمة لكل من  رئيس 
لجنة حقوق اإلنســـان بمجلس النواب النائب 
عمـــار  البناي، وعضـــو لجنة حقوق اإلنســـان 
بمجلـــس الشـــورى رضـــا فـــرج، إلـــى جانـــب 
مداخـــالت للحضور والمشـــاركين عبر تقنية 
االتصال المرئي )عن ُبعد(، تم خاللها التأكيد 
على اإلنجازات التي شهدتها مسيرة التطور 
الديمقراطـــي فـــي مملكـــة البحريـــن في ظل 

القيادة الحكيمة.

حرية صحافية

مـــن جانبه، أكد رئيس لجنة حقوق اإلنســـان 
بمجلس النواب النائب عمار البناي أن مملكة 

البحرين تنعم بحرية صحفية وإعالمية في 
ظل المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وبّين البنـــاي أن الصحافة البحرينية تحظى 
باهتمـــام ودعـــم الســـلطة التشـــريعية، حيث 
مهًمـــا  شـــريًكا  الوطنيـــة  الصحافـــة  تمثـــل 
للســـلطة التشـــريعية من خالل تعزيز الوعي 
والثقافـــة المجتمعيـــة بالعمـــل البرلماني عن 
طريـــق التغطيات االحترافيـــة لعمل مجلس 

النـــواب وإبـــراز الجهـــد التشـــريعي، وتنفيذا 
للرؤية الملكية السامية يعمل مجلس النواب 
قانـــون  ومناقشـــة  بحـــث  علـــى  البحرينـــي 
الصحافـــة العصـــري المتطـــور، وفـــق رؤيـــة 
إعالميـــة رائـــدة، تدعم المزيد مـــن الحريات 

المكفولة والمصانة دستوريا.

النهج اإلصالحي

حقـــوق  لجنـــة  عضـــو  أكـــد  جهتـــه،  ومـــن 
اإلنســـان بمجلس الشورى رضا فرج، أن ما 

حققتـــه مملكة البحريـــن من إنجازات على 
الصعيـــد الديمقراطـــي، هـــي ثمـــرة الرؤية 
الملكيـــة الســـامية لعاهـــل البـــالد المعظـــم، 
وجهـــود صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، التي أرســـت دعائم 
الممارســـة الديمقراطية النزيهـــة في إطار 
واحتـــرام  والمؤسســـات،  القانـــون  دولـــة 

حقوق اإلنسان والحريات العامة.
النيابيـــة  االنتخابـــات  قـــرب  وبمناســـبة 
والبلديـــة لمملكـــة البحريـــن، اســـتذكر فرج 
نزاهـــة وشـــفافية االنتخابـــات عبـــر خمس 

دورات متتالية حظيت بمشـــاركة شـــعبية 
فاعلـــة، مؤكـــًدا أن مملكـــة البحريـــن كانت 
ومازالـــت تعمـــل ضمـــن منهـــج ديمقراطي 
يقوم على تمكين المواطنين رجاالً ونساًء 

من حقوقهم السياسية.
وأشـــار فرج إلـــى أن انتهـــاج الديمقراطية 
واحترام حقوق اإلنسان ركيزتان رئيستان 
فـــي النهـــج اإلصالحي الـــذي أطلقه جاللة 
الملك المعظم، وكان هذا النهج اإلصالحي 
تنمويـــة  لمســـيرة  راســـخًا  أساســـًا  يعـــد 
شـــاملة في مختلـــف المجاالت السياســـية 

والثقافيـــة  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
أسهمت وتسهم في حماية حقوق اإلنسان 
وحرياتـــه األساســـية، وبنـــاء مجتمع يقوم 
البحريـــن  فمملكـــة  الديمقراطيـــة،  علـــى 
تؤمـــن بأنه متى احُتِرَمت حقوق اإلنســـان 
عـــم األمـــن والســـالم واســـتدامت التنميـــة 

واالزدهار.
وأشـــار فرج إلى أن مملكـــة البحرين تولي 
دعما بالغا للدور المحوري الذي تقوم عليه 
الصحافة واإلعالم ليقينها التام بأن حرية 

التعبير والرأي من الحريات األساسية.

القضيبية - مجلس الشورى

االنتخابات البحرينية نزيهة وشفافة وتحظى بمشاركة شعبية
المناخ الديمقراطي جعل من حرية الصحافة حجراً للزاوية... ندوة برلمانية:

أمانتا الشورى والنواب تنظمان ندوة برلمانية بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطيةالبناي وفرج خالل الندوة

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

أعلـــن مديـــر إدارة المحاكـــم بـــوزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقاف نايف الـــذوادي فتح باب تقديم 
الطعـــون أمام محكمة االســـتئناف العليـــا المدنية في 
القـــرارات الصـــادرة عن لجان اإلشـــراف على ســـالمة 
االســـتفتاء واالنتخـــاب، وذلـــك فيما يتعلـــق بجداول 

الناخبين.

كمـــا أعلن الذوادي عن تدشـــين الـــوزارة خدمة تقديم 
اإللكترونيـــة  خدماتهـــا  ضمـــن  االنتخابيـــة  الطعـــون 
المقدمة عبـــر البوابة الوطنية للحكومـــة اإللكترونية، 
حيـــث ســـيتم اســـتقبال جميـــع الطعـــون ذات العالقة 
بكافـــة المراحـــل االنتخابيـــة عـــن طريق خدمـــة “رفع 
دعـــوى قضائية” المتاحة ضمن خدمات المحاكم على 

.bahrain.bh

ولفـــت الذوادي إلـــى أن الخدمـــة اإللكترونية المشـــار 
إليها متاحة طوال أيام األســـبوع وعلى مدار الساعة، 
علـــى أن يتـــم تقديم الطعـــون االنتخابيـــة وفًقا للمدة 

التي حددها القانون.
وفي هذا الصدد، أشـــار إلـــى أن الوزارة أصدرت ثالثة 
أدلة إرشـــادية تفصيلية تتعلق بكيفية تقديم الطعون 
moj. االنتخابية، مبيًنـــا أنها تتوفر على موقع الوزارة

gov.bh
وطبًقـــا للقانـــون، يحـــق لصاحـــب الشـــأن الطعـــن على 
القرارات الصادرة عن اللجان اإلشـــرافية أمام محكمة 
االســـتئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثالثة أيام 
من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون 
خـــالل ســـبعة أيـــام مـــن تاريخ إقامـــة الدعـــوى بحكم 

نهائي غير قابل للطعن.

تدشين خدمة تقديم جميع الطعون االنتخابية إلكترونًيا... مدير المحاكم:

فتح الطعون على قرارات “اإلشرافية” بشأن جداول الناخبين

نايف الذوادي

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

أفـــاد رئيـــس هيئـــة التشـــريع والـــرأي 
القانوني المدير التنفيذي لالنتخابات 
المستشـــار   2022 والبلديـــة  النيابيـــة 
نـــواف عبدهللا حمـــزة أن عـــدد الذين 
الناخبيـــن  جـــداول  بمراجعـــة  قامـــوا 
خالل يومين وصل إلى أكثر من 124 
ألـــف مواطن، وذلك عـــن طريق زيارة 
www. الموقـــع الرســـمي لالنتخابـــات

vote.bh أو بالحضور الشخصي.
وأكـــد المستشـــار حمـــزة أن تســـجيل 
هذا الرقـــم الكبير يعكس إحدى صور 
الوعي االنتخابـــي للمواطنين، بهدف 
التأكـــد مـــن البيانـــات المدرجـــة فـــي 
جـــداول الناخبيـــن واالســـتعالم عـــن 
دوائرهـــم االنتخابية، وتقديم طلبات 

التصحيح أو االعتراض إن وجدت.
وأشـــار إلى إن عـــدد مراجعي جداول 
 2022 فـــي  يوميـــن  فـــي  الناخبيـــن 
يعتبر قياســـيا ونوعيا، حيث بلغ عدد 

مراجعين جداول الناخبين في 2018 
بعـــد ثـــالث أيام مـــن عرضهـــا 81 ألف 

ناخب. 
وكانـــت اإلدارة التنفيذية لالنتخابات 
جـــداول  عـــرض  فتـــرة  عـــن  أعلنـــت 
يـــوم  مـــن  بـــدأت  والتـــي  الناخبيـــن، 
ســـبتمبر   15 الموافـــق  الخميـــس 
أســـبوع،  لمـــدة  وتســـتمر  الجـــاري، 
حيـــث يتـــم اســـتقبال الناخبيـــن فـــي 

الموزعـــة  األربـــع  اإلشـــرافية  اللجـــان 
علـــى محافظات المملكـــة، وهي لجنة 
محافظـــة العاصمـــة ومقرها مدرســـة 
ولجنـــة  للبنـــات،  الثانويـــة  خولـــة 
محافظـــة المحـــرق ومقرهـــا مدرســـة 
الهدايـــة الخليفيـــة الثانويـــة للبنيـــن، 
ولجنـــة المحافظـــة الشـــمالية ومقرها 
للبنـــات،  اإلعداديـــة  يثـــرب  مدرســـة 
ولجنـــة المحافظة الجنوبيـــة ومقرها 
مدرسة المســـتقبل االبتدائية للبنات، 
وذلـــك اعتباًرا من الســـاعة الخامســـة 

عصرا ولغاية التاسعة مساء.
كمـــا أتاحـــت إمكانيـــة االطـــالع علـــى 
جدول الناخبين من عبر زيارة الموقع 
اإللكترونـــي www.vote.bh  طـــوال 
أيـــام األســـبوع وعلـــى مدار الســـاعة، 
طلبـــات  تقديـــم  خدمـــة  توفيـــر  مـــع 
التصحيـــح أو االعتـــراض لـــدى قضاة 

اللجان اإلشرافية عبر ذات الموقع.

81 ألف ناخب راجعوا جداول االنتخابات الماضية بعد 3 أيام من عرضها

أكثر من 124 ألفًا راجعوا جداول الناخبين خالل يومين
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ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

أعرب رئيس المؤسســـة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان علـــي الـــدرازي؛ بمناســـبة اليـــوم 
تقديـــره  عـــن  للديمقراطيـــة،  الدولـــي 
المؤسســـة الكبيـــر لجهـــود عاهـــل البـــالد 
الملـــك حمـــد  المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
بـــن عيســـى آل خليفة في إرســـاء قواعد 
المشـــروع  خـــالل  مـــن  الديمقراطيـــة 
اإلصالحي الذي رســـخ دولة المؤسســـات 
والقانـــون، وأكد المشـــاركة الشـــعبية؛ من 

أجل تحقيق طموحات المواطنين.
كما ثمـــن الـــدرازي األمر الملكي الســـامي 
رقـــم )26( لســـنة 2022 بتحديـــد ميعـــاد 
االنتخـــاب والترشـــيح لعضويـــة مجلـــس 

النـــواب والقرار الـــوزاري بتحديـــد ميعاد 
االنتخـــاب والترشـــيح لعضوية المجالس 
المؤسســـة  حـــرص  مؤكـــدا  البلديـــة، 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، انطالقـــا من 
موقعهـــا الحقوقـــي، على تحقيـــق غايات 
وأهداف وقيـــم الديمقراطية عبر احترام 
حقوق اإلنســـان ومبدأ تنظيـــم انتخابات 
العـــام الســـري  دوريـــة نزيهـــة باالقتـــراع 
المباشـــر التـــي تشـــكل عناصـــر ضروريـــة 
للديمقراطية والواردة في دستور مملكة 
البحريـــن ومبادئ ميثـــاق العمل الوطني، 
والتـــي أكدهـــا اإلعـــالن العالمـــي لحقـــوق 
اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

تحقيقـــا  وذلـــك  والسياســـية؛  المدنيـــة 
للهدف السادس عشر من أهداف التنمية 
الســـالم  بنشـــر  ُيعنـــى  الـــذي  المســـتدامة 

والعدل والديمقراطية.

حرص حقوقي على تحقيق غايات الديمقراطية... الدرازي:

تنظيم االنتخابات الدورية من عناصر الديمقراطية

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

نواف حمزة



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

ســـامة  علـــى  اإلشـــراف  لجنـــة  شـــهدت 
االستفتاء واالنتخاب بمحافظة العاصمة 
بمدرســـة خولـــة الثانوية للبنـــات حضورا 
أشـــبه بقطـــرات المطـــر في اليـــوم الثاني 
من عرض جداول الناخبين، بعدما شـــهد 
المركـــز يـــوم أمس حالـــة متفاوتة ما بين 
الصمت والهدوء. وأوضح قاضي المركز 
رئيـــس  العاصمـــة  بمحافظـــة  اإلشـــرافي 
لجنة محافظة العاصمة نايف يوسف أن 
إجمالي عدد الطلبات التي تم التقدم بها 
إلى اللجنة 60، حيث أن 40 منها تقدموا 

الكترونيا و 20 حضوريا.
وأشـــار إلـــى أن طلبـــات أمـــس األول تـــم 
البـــت فيهـــا فـــورا، وطلبـــات أمـــس مـــن 
المتوقع إنهاؤها في الثاثة األيام المقبلة 
كحـــد أقصـــى. وحضـــر المركز المترشـــح 
الثانيـــة  الدائـــرة  عـــن  المتوقـــع  النيابـــي 
بمحافظة العاصمة حسن بن رجب، الذي 
أكـــد أن اعتزامه الترشـــح جـــاء بعد عدة 
خطـــوات اســـتباقية ومن أبرزها دراســـة 
الوضـــع الراهـــن بالدائرة، واصفـــا الحراك 

االنتخابـــي بالممتـــاز. وســـجل بـــن رجب 
تفاؤلـــه بالفوز كونه ينتمي لعائلة تحظى 
بمكانة خاصة في الدائرة، وســـبق أن فاز 

عنها فيها قبل عدة دورات.
من جانبه، أوضح العضو البلدي بالدائرة 
طـــال  الجنوبيـــة  بالمحافظـــة  التاســـعة 
البشـــير خال حديثه لـ “الباد” أن زيارته 
للمركـــز تأتي في إطار دعم المترشـــحين 
المحتملين باختاف دوائرهم إلى جانب 

التأكد من سيرورة العملية.
ونقـــل البشـــير أجـــواء المركز اإلشـــرافي 

بالمحافظـــة الجنوبية، مردفـــًا ان اإلقبال 
البلدييـــن  واالعضـــاء  فيـــه،  موجـــود 
متواجـــدون وتأكـــدوا من إدراج أســـماء 

ناخبيهم بالجداول.
وأوضحت المترشـــحة النيابية المتوقعة 
عن الدائـــرة الســـابعة بمحافظة العاصمة 
هنـــاء محمـــد أن حضورهـــا المركـــز يأتي 

بهدف التأكد من سيرورة العملية.
الترشـــح  اعتزامهـــا  أن  محمـــد  وذكـــرت 
يأتـــي بغية خدمة الوطن وتلبية حاجات 

المواطنين.

بن رجب: ســأفــوز لمكــانــة عائلتي في المنــامـــة
غموض حول سبب زيارة عضو بلدي من “الجنوبية” لمركز “العاصمة”
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محافظة
العاصمة

لعـــرض  اإلشـــرافية  اللجنـــة  حظـــت 
جـــداول الناخبين بمحافظة المحرق 
الخليفيـــة  الهدايـــة  مدرســـة  مـــن 
أيامهـــا  ثانـــي  فـــي  للبنيـــن  الثانويـــة 
بحضورعـــدد مـــن المواطنيـــن، ومن 
المتوقعـــان  المترشـــحان  بينهـــم 
لانتخابـــات النيابيـــة المقبلة 2022، 
صالـــح الســـادة عـــن الدائـــرة االولـــى 
بمحافظـــة المحرق وعـــادل الخالدي 

عن السابعة بالمحافظة ذاتها. 
اإلشـــراف  لجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
االســـتفتاء  ســـامة  علـــى 
المحـــرق  واالنتخاب بمحافظـــة 
أن  الشـــويخ  علـــي  المستشـــار 
االعتـــراض علـــى عدم إدراج اســـماء 
أو  بالحضـــور  ســـواء  الناخبيـــن 
الكترونيا مجانا، ويمكن الطعن على 
القرار الناتج أمام المحكمة  برســـوم 

قدرها 32 دينارا.
النـــواب،  مجلـــس  عضـــو  وأوضـــح 

خـــال  الكوهجـــي  حمـــد  النائـــب 
جولتـــه باللجنـــة أن العمليـــة منظمـــة 
جـــدًا وهناك حرص شـــديد من لجنة 
االفتاء والتشريع إلدارة هذه العملية 
من خال المواقع وتوعية الناخبين.
ساســـة  هنـــاك  أن  إلـــى  ولفـــت 
األرقـــام  مـــن خـــال  التواصـــل  فـــي 

الموجودة عبر اللجنة.

واختتـــم الكوهجـــي “نأمل أن ياقي 
المشـــروع اإلصاحـــي لجالـــة الملك 
المعظم إقباال شديدا في هذا العرس 
الوطنـــي الـــذي يأتينا كل 4 ســـنوات 
وتفـــرح به المملكـــة، فنحن متفائلون 

خيرا بإذن هللا”.
من جانبه، أوضح المترشـــح النيابي 
المتوقع عن الدائرة األولى بمحافظة 

المحـــرق صالـــح الســـادة أن األمـــور 
ميسرة وعلى ما يرام في هذا المركز 
اإلشرافي، والمعنيون به متعاونون.

وتمنى المترشح النيابي المتوقع عن 
الدائـــرة الســـابعة بمحافظـــة المحرق 
عادل الخالدي أن يخوض انتخابات 
الشـــعب  أجـــل خدمـــة  مـــن  شـــريفة 

والجميع.

االعتــــــراض مجــانـــــي... والطعـــــن بـ 32 دينـــــــــاراً
مرشحا البسيتين الكوهجي والسادة من أبرز الحاضرين بمركز المحرق

•

محافظة
المحــــرق

منال الشيخ

منال الشيخ



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

منـــذ أن فتـــح المركـــز اإلشـــرافي فـــي 
المحافظـــة الشـــمالية )مدرســـة يثـــرب 
اإلعداديـــة للبنات( والهـــدوء الصاخب 
هـــو عنـــوان الحـــال هنالك، لســـويعات 

التي تلت ذلك.
وتواجد عدد من المرشـــحين والنواب 
الحاليين في المركز، بأوقات متباعدة، 
في حين كان حضور الناخبين بسيطًا، 
االلكترونيـــة  الخدمـــات  مقابـــل  فـــي 
السلســـلة التـــي تقدمهـــا الهيئـــة العليـــا 
لالنتخابـــات عبـــر موقعهـــا االلكتروني 
والتـــي ســـهلت علـــى المراجعيـــن مـــن 

ناخبين ومرشحين الكثير.
البحرانـــي  محمـــود  النائـــب  وقـــال 
لـ”البالد” بأن حضوره للمركز اإلشرافي 
بالمحافظـــة الشـــمالية هـــو للنظـــر في 
فـــي قوائـــم  المدرجـــة  األســـماء غيـــر 
الناخبين، موضحًا بأنه تلقى عددا من 
االتصـــاالت ألهالـــي دائرتـــه، أوضحوا 
بـــأن أســـماءهم لم تـــدرج فـــي القوائم 

بعد.
وأضـــاف “ناقشـــت أعضـــاء اللجنـــة بما 
يتداول بمنصـــات التواصل بأن هنالك 
رســـوما بحدود 32 دينـــارا، للطعن في 
األســـماء،  إدراج  بعـــدم  اللجنـــة  قـــرار 
وتبيـــن أنـــه صحيـــح، ولكنـــه ال يرتبط 
بالمراكـــز اإلشـــرافية، وإنما هي رســـوم 

تخص القضاء”.
النيابـــي  المرشـــح  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
ضـــرورة  الفـــردان  محمـــد  المحتمـــل 

المشاركة الفعالة في االنتخابات، الفتا 
بأن المجلس التشـــريعي مكســـب مهم 

للمواطنين.
وقالـــت المترشـــحة البلديـــة المتوقعة 
زهـــرة رحيمي بـــأن العالقة بيـــن عملها 
الحالـــي في مجـــال صباغة الســـيارات 
والعمـــل البلـــدي عالقـــة متقاربـــة، ألن 
العمـــل فـــي مجـــال صيانـــة الســـيارات 
وصباغتها يتطلب جهدا بدنيا وتركيز، 
ونفس الشيء يتكرر في العمل البلدي.

زهرة من صيانة السيارات الى الترشح بلديا: جهد بدني بالموقعين
ناخبون غير مدرجين بالجداول يقودون البحراني لمقر “الشمالية”
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انخفضـــت حيويـــة الحضـــور نســـبيا في 
اليوم الثاني في مركز اللجنة االشرافية 
على ســـالمة االســـتفتاء واالنتخاب في 
تســـجيل  تـــم  إذ  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
10 طلبـــات فقط عبر الحضـــور والموقع 

اإللكتروني.
وكان أول الحاضريـــن للموقع المترشـــح 
الجنوبيـــة  فـــي  الرابعـــة  الدائـــرة  عـــن 
المحامـــي راشـــد آل بن علـــي، وهو زوج 
النائـــب كلثـــم الحايكـــي، حيث ذكـــر بأنه 
تقدم بطلب إدراج اســـمه ضمن كشـــوف 
الحضـــور  خـــالل  مـــن  وذلـــك  الناخبيـــن 
الشخصي باللجنة االشرافية بالمحافظة 
الجنوبية بمدرسة المســـتقبل االبتدائية 
للبنـــات، موضحـــا أن اســـمه أســـقط مـــن 
الـــذي حـــذاه  األمـــر  الناخبيـــن،  كشـــوف 
بتقديـــم طلـــب إدراج اســـمه إلـــى رئيس 
اللجنـــة اإلشـــرافية التـــي طالبتـــه ببيان 
عنوانه الســـكني وانتظـــار الرد من خالل 

رسالة نصية وذلك بعد دراسة طلبه.

من جانب آخر، أشـــاد بـــن علي بالتنظيم 
وســـهولة الوصول إلى كشوف الناخبين 
واالطـــالع عليهـــا بمجـــرد كتابـــة الرقـــم 

الشخصي.
بينمـــا أكـــدت رئيســـة اللجنة اإلشـــرافية 
واالنتخـــاب  االســـتفتاء  ســـالمة  علـــى 
القاضـــي فاطمة حبيل علـــى أن الطلبات 
التي قدمـــت يوم أمس جميعها تم البت 
بأمرها وأخـــرى مازالت تحت الدراســـة، 
أما بشـــأن القبـــول والرفض يســـتند إلى 

مـــدى توافر االشـــتراطات وقـــد تنوعت 
والرفـــض  القبـــول  بيـــن  أمـــس  طلبـــات 

استنادا لذات المعايير.
وأشـــارت حبيل بأن الناخب الذي تســـلم 
رســـالة نصية برفض طلبه لـــه الحق في 
الطعـــن علـــى قـــرار اللجنة أمـــام محكمة 
االســـتئناف العليـــا، وبينـــت حبيـــل بأنـــه 
مـــن الصعب اآلن تقديم أيـــة إحصاءات 
خـــالل  مـــن  إال  الطلبـــات  حـــول  دقيقـــة 

اللجنة العليا.

إسقاط اســم المرشـــح آل بن علي مـن كشــوف الناخبيــن
حبيل: رفضنا تسجيل طلبات البعض ... والقضاء مفتوح للطعن

•

بدر الحايكي
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هيئة علوم الفضاء تشارك في المؤتمر الدولي للمالحة الفضائية
بخمس أوراق علمية ومنافسة 433 جهة على عدة جوائز

ــبــحــريــن فـــي عــضــويــة  مــمــثــلــة لــمــمــلــكــة ال
ــيــة لــلــمــاحــة الــفــضــائــيــة،  ــدول الــمــنــظــمــة ال
تشارك الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في 
في  الفضائية  للماحة  الــدولــي  المؤتمر 
الجمهورية  في  يعقد  والــذي   73 نسخته 
دولــي  مؤتمر  أكبر  يعد  حيث  الفرنسية، 
ــفــضــاء تــشــارك  مــتــخــصــص فـــي قــطــاع ال

فــيــه كــافــة وكــــاالت الــفــضــاء والــشــركــات 
وعلومه  الفضاء  قطاع  في  المتخصصة 

وتطبيقاته.
في  ــعــام  ال هـــذا  الهيئة  مــشــاركــة  تتمثل   
المرموقة  الجوائز  احــدى  على  التنافس 
أفضل  بتطبيق  الــعــاقــة  ذات  للمنظمة 
الــمــمــارســات فــي مــجــاالت الــمــســاواة بين 

من  والتميز  الشباب،  وتمكين  الجنسين، 
الجهات  كــافــة  بين  الجغرافية  الناحية 
عدد  على  الهيئة  تنافس  كما  المتنافسة. 
بالتطبيقات  الــصــلــة  ذات  ــز  ــجــوائ ال مـــن 
الفضائية واألبحاث العلمية، حيث تشارك 
علمية  أوراق  خمس  مجموعة  بما  الهيئة 
التي  واالبتكارات  األبحاث  أبــرز  تتضمن 
نفذها أعضاء فريق البحرين للفضاء في 

بقطاع  تختص جميعها  مختلفة  مجاالت 
الفضاء. 

الفضائية  للماحة  الدولي  المؤتمر  يشهد 
 8000 تتجاوز  العام مشاركة واسعة  هذا 
مشارك من مختلف دول العالم، باإلضافة 
إلى مشاركات واسعة من وكاالت الفضاء 
والـــشـــركـــات فـــي الـــمـــعـــرض الــمــصــاحــب 
الجهات  فيه  تستعرض  والـــذي  للمؤتمر 

ومنتجاتها  مشاريعها  أحــدث  المشاركة 
التقنيات  ــه  ل تــوصــلــت  ومـــا  وابــتــكــاراتــهــا 

الفضائية. 
الجلسات  من  عدد  إلى  المؤتمر  وينقسم 
بشكل  تنعقد  التي  المتخصصة  العلمية 
متوازي ويشارك فيها الباحثون، والخبراء 
أفكارهم، ونتاج أعمالهم، ودراساتهم. كما 
المؤتمر  جــلــســات  الــمــؤتــمــر  خـــال  تنعقد 

الفضائية  للماحة  الدولية  للمنظمة  العام 
والتي يتم خالها استعراض جهود الدول 
األعــضــاء ومــنــاقــشــة عـــدد مــن الــقــرارات 
األهمية في تشكيل مستقبل قطاع  ذات 
الفضاء الدولي، حيث تضم هذه المنظمة 
بقطاع  المعنية  الــدولــيــة  الــكــيــانــات  ــرز  أبـ
المتحدة  ــم  األمــ مــكــتــب  ومــنــهــا  الــفــضــاء 

لشؤون الفضاء الخارجي.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

علي الفردان من المنامة

علي الفردان من المنامة

المنامة - وزارة الخارجية

ــخــارجــيــة  ــر ال ــ ــ نـــيـــابـــة عــــن وزي
عــبــدالــلــطــيــف الـــزيـــانـــي، شـــارك 
وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
محمد  واإلداريــــــــة  الــقــنــصــلــيــة 
ــــس، فـــي االحــتــفــال  بـــهـــزاد، أمـ
الذي نظمته سفارة ماليزيا لدى 
مملكة البحرين، وذلك بمناسبة 
الماليزي،  الوطني  اليوم  ذكــرى 
وبــحــضــور عــــدد مـــن الــســفــراء 

وكبار المسؤولين في المملكة.
وأعــــــــرب بــــهــــزاد عــــن خــالــص 
ــى مــالــيــزيــا، قــيــادًة  الــتــهــانــي إلـ
ــًبـــا، بــمــنــاســبــة  وحـــكـــومـــًة وشـــعـ

مشيًدا  لماليزيا،  الوطني  العيد 
بالمستوى المتميز الذي تشهده 
ــتــعــاون  عـــاقـــات الــصــداقــة وال
التي تجمع بين مملكة  الوثيقة 
الصديقة،  ومــالــيــزيــا  الــبــحــريــن 
ومــا تتسم بــه مــن تــطــور ونمو 
ملحوظين على كافة األصعدة، 
ــمــتــبــادل  فـــي ظـــل الـــحـــرص ال
البلدين؛  المشتركة من  والرغبة 
يعود  بــمــا  وتنميتها  لتعزيزها 
وعلى  عليهما  والمنفعة  بالخير 
دوام  لماليزيا  متمنًيا  شعبيهما، 

التقدم واالزدهار.

البحرين تشارك في االحتفال 
باليوم الوطني الماليزي

منظمة  ــيـــس  ورئـ مـــؤســـس  ــال  قــ
الــمــلــجــأ لــلــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة 
والــتــمــكــيــن الــعــراقــيــة، حــذيــفــه 
الدزدار، والذي فاز بجائزة سمو 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
المنظمة  إن  ــتــطــوعــي،  ال لــلــعــمــل 
 22 لنحو  الــعــون  تقديم  مــن  تمكنت 
ــريـــض فــــي مــخــتــلــف  ــف مـ ــ ألـ
ــراق خــال  ــعـ مــنــاطــق الـ

جائحة “كوفيد 19-”. 
الــــدزدار شكره  ووجـــه 
لسمو الشيخ عيسى بن 
وكيل  خليفة  آل  عــلــي 
مجلس  ــؤون  شــ وزارة 
الوزراء الرئيس الفخري 
الطيبة  الكلمة  لجمعية 
على هذا التكريم للعمل 
هذا  معتبرًا  اإلنساني، 

التكريم دفعة قوية للعمل الخيري واإلنساني.
المنظمة قدمت خال  أن  إلى  الــدزدار  وأشــار 
قامت  كــمــا  ــيــة،  غــذائ ســلــة  آالف   5 الــجــائــحــة 
واألثـــاث  بالمعدات  مستشفيات   10 بتجهيز 
الـــازم لــغــرف الــعــزل، فــي الــوقــت الـــذي كانت 
تواجه   العراقية  المدن  في  المستشفيات  فيه 

ضغطًا كبيرًا من أعداد المصابين.
ــس مــنــظــمــة الــمــلــجــأ  ــ ــي ــ وقــــــال مـــؤســـس ورئ
المنظمة  إن  والتمكين  اإلنسانية  للمساعدات 
قناني  تجهيز  عــلــى  الــجــائــحــة  خـــال  عــمــلــت 
للمرضى فــي عــدد من  ــازمــة  ال األوكــســجــيــن 
القناني  تجهيز  يتم  حيث  الــعــراقــيــة،  الــمــدن 

لقرابة الخمسين مريض يوميًا.
وتطرق الدزدار إلى الضغط الكبير الذي شهده 
الجائحة  خــال  الطبي  الــقــطــاع  على  الــعــراق 
قائًا “لم نكن نتمكن من النوم، والمستشفيات 
الثغرة  ســد  علينا  وكـــان  تــســتــوعــب،  تــكــن  لــم 

الموجودة”.

آل  علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  كــرم 
مجلس  شـــؤون  وزارة  وكــيــل  خليفة، 
الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة 
الصحي  القطاع  إصــاح  خبير  الطيبة، 
ــراض  ــ والســتــشــفــائــي وأخـــصـــائـــي األمـ

بجائزة  بالخير  هاشم  الليبي  الصدرية، 
سموه للعمل التطوعي.

بهذا  ســروره  لـ”الباد” عن  بالخير  وعبر 
وتشجيعًا  داعــمــًا  يشكل  الــذي  التكريم 
أنـــه ساهم  إلـــى  مــشــيــرًا  الــخــيــر،  للعمل 
الوقائية  التشغيلية  الخطة  وضــع  في 

للبلديات في ليبيا.

بالمساهمة  قــام  أنــه  إلــى  بالخير  وأشــار 
ــع بـــــرتـــــوكـــــوالت عــــاجــــات  ــ ــ فـــــي وضـ
مع   ”-19 “كوفيد  بفيروس  المصابين 

منظمة الصحة العالمية.
مــع شركة  أنــه عمل كمحاضر  وأوضـــح 
“استزنيكا” التي تقوم بتصنيع اللقاحات 
كما   .”-19 “كوفيد  لفيروس  الــمــضــادة 

300 حلقة  عــبــر  الــحــديــث  فــي  ســاهــم 
الجائحة  بــشــأن  للتوعية  تــلــفــزيــونــيــة 

والوقاية منها.
الصدرية  األمــراض  وأخصائي  وساهم 
وحساسية الصدر الليبي في عاج نحو 

ألف مريض مجانًا.

منظمة عراقية تجهز 10 مستشفيات بتجهيزات طبية لمواجهة الجائحة

طبيب “صدرية” ليبي عالج ألف مريض بال مقابل

قدمت المساعدة لـ22 ألف مريض وسط نقص الطاقة االستيعابية

الليبي هاشم بالخير

سفير البحرين يقدم التعازي في وفاة الملكة اليزابيث
دورها محوري وأساسي في توطيد عالقات الصداقة الراسخة بين البلدين

ــبــحــريــن لــدى  ــدم ســفــيــر مــمــلــكــة ال قــ
بن  فـــواز  الــشــيــخ  الــمــتــحــدة  المملكة 
وأعــضــاء  وحــرمــه  خليفة  آل  محمد 
ــتــعــازي في  الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة ال
الثانية،  إليزابيث  الملكة  جالة  وفاة 
لبريطانيا  الــمــتــحــدة  المملكة  ملكة 
وذلــك  الشمالية،  وإيــرلــنــدا  العظمى 
في   House Lancaster قصر  فــي 
السفير  عبر  حيث  المتحدة،  المملكة 
تعازيه وصادق مواساته  عن خالص 

ــة الــمــلــك تــشــارلــز الــثــالــث،  ــى جــال إلـ
الكريمة،  المالكة  العائلة  أفراد  وكافة 
المتحدة  المملكة  وشعب  وحكومة 
الملكة  أن جــالــة  مــؤكــدا  الــصــديــقــة، 
مملكة  مع  جمعتها  الثانية  إليزابيث 
تاريخية  صــداقــة  عــاقــات  البحرين 
مملكة  بين  ثنائية  وطيدة، وعاقات 
تمتد  الــمــتــحــدة  والمملكة  الــبــحــريــن 
ألكثر من 200 عام، كما كان لجالتها 
فــي توطيد  مــحــوري وأســاســي  دور 

ــات الـــصـــداقـــة الـــراســـخـــة بين  عـــاقـ
المتحدة  والمملكة  البحرين  مملكة 

في العديد من المجاالت.
لدى  البحرين  مملكة  سفير  قدم  كما 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وحـــرمـــه واجـــب 
ويستمينيستر  قـــاعـــة  فـــي  الـــعـــزاء 
ــمـــان  ــرلـ ــبـ ــي مـــقـــر الـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة فـ
نعش  تحتضن  والــتــي  الــبــريــطــانــي، 
جالتها لـ 4 أيام حتى موعد الجنازة 

في 19 سبتمبر المقبل.
الشيخ فواز بن محمد آل خليفة
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جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
للعمل التطوعي

توفير أقصى مستويات المأمونية وسالمة األدوية والتحقق من جودتها
“الصحة” تطبق برامج السالمة الدوائية للتقليل من نسبة األخطاء الدوائية

دول  إلى جانب  البحرين  مملكة  تحتفل 
العالم في كل عام باليوم العالمي لسامة 
سبتمبر   17 يــصــادف  والــــذي  الــمــرضــى 
2022 حيث يدور شعار هذا العام حول 
ــك تــحــت شــعــار  ــ مــأمــونــيــة الــــــدواء وذلـ

“الدواء دون أضرار”.
ــاء بـــالـــيـــوم الــعــالــمــي  ــفـ ــتـ  ويـــهـــدف االحـ
الجمهور  مشاركة  إلــى  المرضى  لسامة 
الناجم  الكبير  بــالــعــبء  الــوعــي  ــادة  ــ وزي
غير  الدوائية  والممارسات  األخطاء  عن 

المأمونة.
الــنــظــام  يــقــوم  الــصــحــة:  وزارة  وقـــالـــت 

أقصى  بتوفير  البحرين  بمملكة  الصحي 
األدويــة  وســامــة  المأمونية  مستويات 
من  وفاعليتها  جــودتــهــا  مــن  والــتــحــقــق 
واألنظمة  ــراءات  اإلجـ من  العديد  خــال 
ذات  بها  المعمول  المعتمدة  والمعايير 
تــبــنــت وزارة  ــفـــاءة، كــمــا  ــكـ ــودة والـ ــجـ الـ
الــصــحــة إســتــراتــيــجــيــة تــطــبــيــق بــرامــج 

نسبة  مــن  والتقليل  الــدوائــيــة  الــســامــة 
ــة وكــيــفــيــة رصــدهــا  ــيـ ــدوائـ األخـــطـــاء الـ
آليات  ومتابعتها وذلــك من خــال وضــع 
لتحقيق  فعالة وبشكل علمي ومــدروس 
األهداف المرجوة واالستفادة من أحدث 
الخبرات والتجارب العالمية الناجحة في 

هذا الجانب لصالح صحة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة
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منال الشيخ

المنامة - بنا

استقبل وزير التنمية االجتماعية أسامة 
العصفور، بمكتبه في مقر الوزارة، سفير 
الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة 

البحرين ستيفن بوندي.
وخـــال الــلــقــاء، رحــب الــوزيــر بالسفير 
ــًدا بــعــمــق الــعــاقــات  األمـــيـــركـــي، مــشــي
الثنائية بين البلدين الصديقين، ومؤكًدا 
البناء  مواصلة  أهمية  الــشــأن  هــذا  فــي 
وتعزيزها  منجزات  من  تحقق  ما  على 
آفــاق أرحــب على  بما يساهم في فتح 

كافة األصعدة.

ــارات الــشــراكــة  ــســ كــمــا وتــــم بــحــث مــ
الــتــنــمــويــة الـــتـــي تـــربـــط بــيــن الــبــلــديــن 
الصديقين وأهمية استمرارها واالرتقاء 
ــتــطــلــعــات واألهــــــداف  ــهــا لــتــحــقــيــق ال ب
المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من 
االهتمام  ذات  والقضايا  الموضوعات 
الــمــشــتــرك. ومــن جــانــبــه، تــقــدم السفير 
للوزير على  بالشكر والتقدير  األميركي 
بما  منوًها  واالستقبال،  الوفادة  حسن 
االجتماعية  التنمية  منظومة  تشهده 

في مملكة البحرين من تطور وتقدم.

بحث مسارات الشراكة التنموية بين البحرين وأميركا

60 % زيادة في اإلقبال على الفواكه
برتقال “أبو صرَّة” بسعر 500 فلس والموز 700

والخضار  الفاكهة  باعة  أحــد  أوضــح 
ــبــاد” أن األصــنــاف  “ال لـــ  فــي تصريح 
الوقت  في  الطلبات  تتسيد  الرئيسة 
الراهن لتفضيل الكثير لها وتزامنًا مع 

العودة للمدارس.
وأكد أن اإلقبال زاد بوقع 60 % في 
الــجــاري، متوقعًا زيــادتــه في  الــوقــت 

األيام المقبلة. 
الموز  من  واحــد  كيلو  أن سعر  وذكــر 
يتراوح من 500 فلس إلى 700 فلس، 
في حين ان البرتقال “أبو صرة” سعره 
 500 منه  الواحد  الكيلو  ثابت وقيمة 

فلس.
أما عن التفاح األحمر واألصفر، فأشار 

إلى أن أسعار الكيلو الواحد منهم ما 
700 فلس،  الـــ  400 فلس إلــى  الـــ  بين 

والتفاح األخضر يتراوح سعره ما بين 
الـ 500 فلس إلى دينار واحد”.

“جودة التعليم” تنظم محاضرة ”السالمة في المنشآت واإلخالء”
نظمت لجنة تنظيم الصحة 
المهنية في هيئة  والسامة 
والــتــدريــب،  التعليم  جـــودة 
الحماية  إدارة  مع  بالتعاون 
والسامة في اإلدارة العامة 
لــلــدفــاع الــمــدنــي فــي وزارة 
الداخلية، محاضرة بعنوان: 
ــة فــي  ــســــامــ ــ “الـــصـــحـــة وال
المنشآت واإلخــاء”، حاضر 
طارق  العرفاء  رئيس  فيها 
عبداللطيف النفيعي مفتش 
عمليات  ومــشــرف  مــنــشــآت 
مسئولي  بــحــضــور  إخــــاء، 

الهيئة ومنتسبيها.
وقد ُعِقَدْت هذه المحاضرة؛ 
بهدف ترسيخ ثقافة الصحة 
والــــســــامــــة، وإجــــــــــراءات 

اإلخـــــــــاء لــــــدى مــنــتــســبــي 
ــتــوعــيــة  الـــهـــيـــئـــة، ونـــشـــر ال
للطوارئ،  االســتــعــداد  حــول 
وااللــتــزام بـــاإلجـــراءات في 
ــضــرر  حــــاالت اإلصـــابـــة، وال
ــريـــق، وتــقــديــم  ــحـ جـــــراء الـ
لمختلف  المناسبة  العناية 
أنـــــــــواع اإلصــــــابــــــات حـــال 
إلى نشر  باإلضافة  حدوثها، 
إخــاء  بــإجــراءات  التوعية 

المبنى.
رئيس  استعرض  وقــد  هــذا 
من  عـــدًدا  النفيعي  العرفاء 
َن من خالها  المحاور التي بيَّ
طرائق التعامل مع الحريق، 
الوقاية منه، وبيان  وكيفية 
ــحــريــق  ــادر نـــشـــوب ال ــصــ مــ

ــاإلضــافــة  ــي الــمــنــشــآت، ب فـ
المتخذة  اإلجــــــراءات  ــى  إلـ
والمنشآت،  المباني  إلخــاء 
والـــخـــطـــط واإلجـــــــــــراءات 
الــمــخــاطــر  إلدارة  الــمــتــبــعــة 
إلى  تــطــرق  كما  ــات،  ــ واألزمـ
أهمية وجود فريق لإلخاء 

في المنشأة.
ــك،  ــ ــ بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـ
مبادئ  النفيعي  اســتــعــرض 
واإلخاء  والسامة  الصحة 
الموظف  عــلــى  يــجــب  الــتــي 
اإللمام بها؛ من أجل التعامل 
ــارئ في  ــ ــادث طـ ــ ــع أي حـ مـ
كافة  وتنفيذ  العمل،  محيط 
اإلجراءات المتبعة في هذا 

الشأن.

ضاحية السيف - هيئة جودة التعليم والتدريب

طلبة “اآلداب” و”البزنس” سيدرسون إلكترونيًا ألسبوعين
إعماالً لمبدأ التدرج في الدراسة بعد غياب سنتين... جامعة البحرين:

قرر مجلس جامعة البحرين في اجتماعها 
عن  الــدراســة  تكون  أن  )الخميس(  أمــس 
وإدارة  اآلداب  كليتي  مــن  كــل  فــي  بــعــد 
األعمال حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

الجامعة  رغبة  على  بناء  القرار  كان  وقد 
في تدرج دخول الطلبة إلى الجامعة بعد 
كليتا  وُتــَعــدُّ  سنتين.  من  أكثر  دام  غياب 
الكليات  أكبر  من  األعمال  وإدارة  اآلداب 
في الجامعة من حيث عدد الطلبة، وهم 
مـــوزعـــون عــلــى ســتــة عــشــر بــرنــامــج في 
)البكالوريوس(  األولى  الجامعية  المرحلة 
اآلداب،  كلية  تطرحها  بــرامــج   8 بــواقــع 
األعمال،  إدارة  كلية  تطرحها  برامج  و8 
بـــاإلضـــافـــة لـــبـــرامـــج الــــدراســــات الــعــلــيــا، 

برامج   4 عــدد  اآلداب  كلية  تطرح  حيث 
األعمال  إدارة  كلية  تطرح  كما  ماجستير 

7 برامج ماجستير وبرنامجًا للدكتوراه.
مــع جميع  عملها  الــجــامــعــة  تــواصــل  كــمــا 
الــمــرور  لــدراســة حــركــة  المعنية  الــجــهــات 
وصول  ساسة  في  يسهم  بما  وتنظيمها 
ــجــهــود  ــيــف ال ــكــث ــكــلــيــاتــهــم وت ــة ل ــب ــطــل ال
الفترة  هــذه  خــال  وسيتم  الستقبالهم، 
المبنيين  فــي  الصيانة  أعــمــال  استكمال 
الخاصين بكليتي إدارة األعمال واآلداب. 
وتؤكد جامعة البحرين أنها حريصة على 
أن يحظى طلبتها وأساتذتها وموظفوها 
ــواء الــدراســيــة والــعــمــلــيــة الــائــقــة  ــاألجـ بـ
بواجباتهم  القيام  على  لهم  والمساعدة 

على خير وجه.

الصخير - جامعة البحرين

ربط 437 عقاراً جديداً بشبكة الصرف الصحي
توسيع دائرة المستفيدين من الخدمة ... “األشغال”:

قامت وزارة األشغال بتوصيل وربط 437 
عــقــارا جــديــدا مــن مباني ومــنــازل لشبكة 
المحافظات  بمختلف  الصحي  الــصــرف 
الــعــام  الــنــصــف األول مـــن  وذلــــك خــــال 

الجاري )يناير-يونيو 2022(.
أعمال  أنها مستمرة في  الـــوزارة  وأكــدت 
مــنــازل  مــن  الــعــقــارات  تــوصــيــل مختلف 
الصحي  الــصــرف  بشبكة  وربطها  ومــبــاٍن 
الذي  المستمر  العمراني  التطور  لمواكبة 
المحافظات،  المملكة في مختلف  تشهده 
هــذه  مــن  المستفيدين  دائــــرة  وتــوســيــع 

الخدمة المهمة.
وأوضحت الوزارة أن توفير هذه الخدمة 
ــاء بــمــســتــوى الــصــحــة  ــ ــق ــ ــن شـــأنـــه االرت مـ
والــنــظــافــة الــعــامــة، وذلـــك ضــمــن الخطة 
الــتــي وضعتها  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة 
التطور  لمواكبة  الصحي  للصرف  الــوزارة 
العمراني واالستثماري، والتي تهدف إلى 
المتكاملة  التحتية  البنية  خدمات  توفير 

بأعلى معايير الجودة. 
تطوير  فــي  ماضية  أنها  الـــوزارة  وأكـــدت 
في  يسهم  بما  التحتية  البنية  خــدمــات 
دعم أهداف التنمية المستدامة والنهوض 

المناطق  مختلف  فــي  التحتية  بالبنية 
المواطنين  احــتــيــاجــات  لتلبية  وســعــيــًا 
بيئة  وتــوفــيــر  الــبــحــريــن  فــي  والمقيمين 

صحية سليمة وآمنة.
ولفتت الوزارة إلى أن إجراءات التوصيل 
توزعت على المناطق بمختلف محافظات 
مجمع  أبــرزهــا  من  والتي  األربـــع،  المملكة 
 1218 الـــجـــســـرة،   1003 الـــقـــريـــة،   545
الشمالية،  الــمــحــافــظــة  فــي  حــمــد  مــديــنــة 
وفـــي مــحــافــظــة الــمــحــرق تـــم الــتــوصــيــل 
البسيتين،   228 مجمع  في  عــقــارات  إلــى 

الدير، و113 الحد، فيما تم توصيل   233
 937 الجنوبية  المحافظة  فــي  عــقــارات 
محافظة  وفـــي  الـــرفـــاع،   919 الــبــحــيــر، 
العاصمة في مجمع 606-623 سترة، 633 

المعامير.
يشار ان إجراءات تقديم طلب التوصيل 
بشبكات الصرف الصحي إلكترونيًا لألفراد 
ومــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص والــجــهــات 
الحكومية والمنظمات األهلية الراغبة في 
للمباني  الصحي  الصرف  شبكة  توصيل 
ــتــجــاريــة، والــصــنــاعــيــة عن  الــســكــنــيــة، وال

www. اإللكتروني  الـــوزارة  موقع  طريق 
.works.gov.bh

الــوزارة في توصيل  وضمن استراتيجية 
ــكــة الـــصـــرف  ــشــب ــارات ب ــ ــق ــ ــع ــ مــخــتــلــف ال
وسليمة  صحية  بيئة  وتــوفــيــر  الــصــحــي 
حققت  والــمــقــيــمــيــن،  للمواطنين  وآمــنــة 
 )%  87( الـــ  تفوق  توصيل  نسبة  ــوزارة  الـ
إذا   2021 الــعــام  نهاية  مــع  الخدمة  بهذه 
العقارات  بنسبة  النسبة  هــذه  قيست  مــا 
مملكة  محافظات  مختلف  فــي  المعمرة 

البحرين.

المنامة - وزارة األشغال

المنامة- وزارة العمل

ــر الــعــمــل جــمــيــل حــمــيــدان،  ــ الــتــقــى وزي
تنظيم  هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
نيبال  جــمــهــوريــة  سفير  الــعــمــل،  ســـوق 
الــديــمــقــراطــيــة الــفــيــدرالــيــة تــيــرثــا راج 
واجـــــل، وذلــــك فـــي مــكــتــبــه بـــالـــوزارة، 
لباده  جــديــًدا  سفيًرا  تعيينه  بمناسبة 

لدى مملكة البحرين.
الثنائية  العاقات  الجانبان  واستعرض 
بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، 
العمالي.  بالتعاون  يتعلق  فيما  خاصة 
على  النيبال  سفير  حميدان  أطلع  كما 

تجربة البحرين في مجال تطوير سوق 
العمالية  للتشريعات  وتطبيقها  العمل 
العمل  معايير  مــع  المتوافقة  الوطنية 

الدولية.
ما  إلــى  النيبالي  السفير  لفت  ــدوره،  ــ ب
في  ونماء  تطور  من  البحرين  تشهده 
ــذا الــعــهــد  ــمـــجـــاالت، فـــي هــ مــخــتــلــف الـ
ــر، مـــؤكـــًدا رغــبــة حــكــومــة بـــاده  ــزاهـ الـ
لــتــعــزيــز وتــطــويــر الــعــاقــات الــثــنــائــيــة 
في  سيما  ال  الصديقين  الــبــلــديــن  بــيــن 

المجاالت العمالية.

تطوير العالقات مع نيبال بالمجاالت العمالية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

اســتــقــبــل وزيـــــر الـــعـــدل والـــشـــؤون 
اإلسامية واألوقاف نواف المعاودة، 
مملكة  لــدى  كــوريــا  جمهورية  سفير 

البحرين هاي كوان تشونغ.
ــدل بــالــســفــيــر  ــ ــعـ ــ ورحـــــــب وزيـــــــر الـ

العاقات  بمستوى  مشيدًا  الــكــوري، 
البحرين  مملكة  تربط  التي  الثنائية 
ــا، بـــمـــا يــحــقــق  ــ ــوريـ ــ ــة كـ ــوريـ ــهـ ــمـ وجـ
البلدين  لــكــا  الــمــشــتــركــة  الــمــصــالــح 

والشعبين الصديقين.

وزير العدل يشيد بالعالقات الثنائية مع كوريا



ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

^أشـــير إلـــى أن بعـــض الطالب 
للســـنة  المســـتجدين  والطالبـــات 
األولـــى يعانـــون مـــن موقـــع جامعـــة 
أرادوا  كلمـــا  إنهـــم  إذ  البحريـــن، 
الدخـــول لالطـــالع علـــى جداولهـــم 
الدراســـية ال يمكنهم االطالع عليها، 
علمـــا أن بعـــض الطـــالب والطالبـــات 
نزلـــت جداولهـــم فـــي كليـــة اآلداب 
تخصص اإلعـــالم من يـــوم األربعاء 

الموافـــق 14 ســـبتمبر 2022، بينمـــا 
كثيـــر من الطالب والطالبات يعانون 
للموقـــع  الدخـــول  عنـــد  عطـــل  مـــن 
ويريـــدون إيجـــاد حل للمشـــكلة ألن 
الدراســـة تبـــدأ يـــوم األحـــد المقبـــل، 
فـــإن الطلبـــة يريدون االطـــالع على 

جداولهم.

والد الطالبة نور

طالب جامعة البحرين ليس 
بمقدرتهم دخول الموقع

جامعة البحرين ظلمتني ولجنة التظلم غير قانونية
^ فوجئــت باســتالم رســالة تتضمــن عــدم الموافقــة علــى تمديــد عملــي فــي الجامعة 
لبلوغــي 62 مــن العمــر علــى الرغــم من موافقــة الجامعة علــى تمديد عمل جميع األســاتذة 

ممن هم في نفس عمري أو أكبر مني.

 أفادنـــي عميـــد كليـــة اآلداب الدكتور محمد 
عبـــد العزيـــز أبو ليلـــة، وعميد كليـــة الحقوق 
الدكتـــور صـــالح محمـــد ديـــاب أن اجتمـــاع 
مجلـــس الجامعة بتاريخ 5 /  4 /  2021 وافق 
على التمديد لي مع باقي األســـاتذة، إال أنني 
اســـتلمت رسالة بتاريخ 11 /  4 /  2021 بعدم 
الموافقـــة على التمديد مـــن رئيس الجامعة، 
األمر الذي ال يتفق مع لوائح الجامعة وال مع 
ســـياقات العمل اإلداري واألكاديمي، وتعتبر 
تجـــاوًزا على صالحية مجلـــس الجامعة مما 

يثبت وجود نية مسبقة ومبيتة.
 أكـــد لي أكثـــر من عضو مـــن أعضاء مجلس 
الجامعة أنهم ال علم لهم بهذا القرار ولم يتم 
مناقشـــته أصال في مجلس الجامعة حســـب 
مـــا أفادني به عضوان مـــن أعضاء المجلس، 
وهمـــا عميـــد الكليـــة المختصة وعميـــد كلية 
الحقـــوق المكلـــف بصياغـــة المحضـــر، حيث 
تـــم إدراج عـــدم التمديـــد فـــي جلســـة 19 /  
4 /  2021 بطريقـــة فيهـــا نـــوع مـــن اإلغفـــال 
والتمريـــر والتدليـــس بدليـــل أن عميد الكلية 
المختصـــة وعميد كلية الحقـــوق ال علم لهما 
بـــه حتـــى تاريـــخ 12 /  5 /  2021. وهـــو مـــا 
ينطبـــق علـــى بقيـــة أعضـــاء المجلـــس الذين 
تفاجئوا عندما ســـألتهم عن عدم التمديد لي 
مما يشير إلى وجود إغفال وتمرير وتدليس 

في اتخاذ القرار.
 علمـــا بـــأن قرار عدم التمديد ال يتناســـب مع 
جملـــة الجهـــود التـــي قمـــت بها خـــالل فترة 
عملـــي، والتي تتمثل فيما يأتي ) أنا األســـتاذ 
الوحيد في القســـم بتخصـــص الفقه المقارن 
والقضايـــا الفقهيـــة المعاصـــرة، وأنا المنســـق 

األكاديمـــي لبرنامـــج الدراســـات اإلســـالمية، 
وأنـــا رئيس لجنة المناهـــج األكاديمية، ولدي 
كتابـــان فـــي التخصص مـــن تأليفـــي وقد تم 
طباعتهما من قبل الجامعة ويتم تدريســـهما 
منـــذ 15 عاما، ولدي خمـــس مذكرات تدرس 
لطـــالب الجامعة من تأليفـــي وإعدادي، وقد 
حصلـــت علـــى الترقيـــة العلميـــة إلـــى درجـــة 
أســـتاذ فـــي نوفمبـــر 2020، ولدي عـــدد كبير 
من األنشـــطة التخصصيـــة خالل فترة عملي 
في الجامعة(. وبهذا يعتبر قرار عدم التمديد 
مخالفا لما جاء في المادة ) 44 ( من الالئحة 
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص 
علـــى مد خدمـــة الموظـــف إذا كان مســـتوى 
أدائه للســـنتين األخيرتيـــن ال يقل عن تقدير 

يفي تماما بالتوقعات.
 أنـــا األســـتاذ الوحيـــد الـــذي لم يتـــم التمديد 
لي بســـبب العمر، حيث تـــم التمديد لزمالئي 
اآلخريـــن وهـــم أكبـــر منـــي ســـنا وأقـــل مني 
عطـــاء وخبـــرة بدليـــل أنني األســـتاذ الوحيد 
فـــي الجامعـــة الفائـــز بخمـــس جوائـــز علمية 
تخصصية ولدي أكثر من 80 مشاركة علمية 
وبحثيـــة مـــا بيـــن مؤتمـــر ونـــدوة وتحكيـــم 
علمـــي، ولـــدي أكثـــر مـــن 60 مشـــاركة فـــي 
المؤتمرات والندوات العلمية. وهو ما يؤكده 
تقريـــر األداء الوظيفـــي الصـــادر مـــن جهـــاز 

الخدمة المدنية. 
 وهـــذا يعني أن رئيـــس الجامعة في اتخاذه 
هذا القـــرار اســـتبعد الكفاءة العلميـــة وأبقى 
مـــن هـــو أقـــل كفـــاءة، وهـــو مناقـــض للغاية 
التي أرادها المشـــرع والتـــي يهدف منها إلى 
اإلفـــادة مـــن الكفاءة العلميـــة وفقا للضوابط 

التـــي أشـــارت إليها المـــادة )44( مـــن الالئحة 
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

 أود اإلشـــارة هنـــا إلـــى عـــدم قانونيـــة لجنـــة 
التظلم، فقد تقدمت برسالة تظلم إلى رئيس 
الجامعة بتاريخ 18 مايو 2021، وتم إحالتها 
إلـــى لجنة التظلمـــات. لكن لم يتـــم الرد على 
رسالة التظلم إال بعد مرور أربعة أشهر تقريبا 
)118( يوًمـــا، بالرغـــم من أن المـــدة المحددة 
قانونـــا للرد على رســـالة التظلـــم هي 30 يوم 
عمل كحد أقصى كما تشـــير المادة الخامسة 

من نظام لجنة التظلمات في الجامعة
 هنـــاك مالحظـــة جديـــرة باالهتمـــام، وهـــي 
أن رئيـــس لجنـــة التظلـــم بالجامعـــة الدكتور 
محمـــد الحلـــو عميـــد كليـــة العلـــوم وعضـــو 
اللجنـــة الدكتـــور صـــالح محمد ديـــاب عميد 
كليـــة الحقوق بعـــد اطالعهما علـــى البيانات 
والوثائق التي قدمتها اعتذرا عن االســـتمرار 
في اللجنة. مما يشـــير إلى أن هناك مخاوف 
منهمـــا لعـــدم الوقوع فـــي الحرج مـــع رئيس 

الجامعـــة  رئيـــس  اضطـــر  حيـــث  الجامعـــة، 
إلـــى إعـــادة تشـــكيل اللجنة، وكان التشـــكيل 
الجديد للجنة بعد اعتذار اثنين من أعضائها 
مخالفـــا لقانون التظلم فـــي جامعة البحرين، 
حيـــث إنه مخالف لما جاء في المادة الرابعة 
مـــن نظام تظلمات أعضاء الهيئة األكاديمية، 
والتـــي تنـــص علـــى )يصـــدر الرئيـــس قـــرارا 
أن  علـــى  عاميـــن،  لمـــدة  اللجنـــة،  بتشـــكيل 
ُتشـــكل مـــن رئيـــس ال يقل مســـتوى وظيفته 
عـــن عميـــد وأربعة أعضاء مـــن ذوي الكفاءة 
والخبـــرة والنزاهـــة، يكـــون من بينهـــم عميد 

كلية الحقوق(.
 وحيـــث إن اللجنـــة التـــي شـــكلت للنظر في 
التظلـــم المرفـــوع مـــن قبلي لم يكن رئيســـها 
بوظيفة عميد وليس من بين أعضائها عميد 
كلية الحقوق، فإن ذلـــك يجعل لجنة التظلم 
غيـــر قانونيـــة وما يصـــدر عنها غيـــر قانوني 

أيضا. 
 كمـــا أن عمل اللجنة معيب بمخالفة قانونية 
أخرى حيث يجب أن يكون البت في التظلم 
خـــالل )30( يـــوم عمـــل كمـــا جاء فـــي المادة 
الخامســـة فقـــرة )2( من نظـــام التظلمات في 
الجامعـــة في الوقت الذي لـــم يتم البت فيها 
إال بعد مرور ) 118( يوًما من تاريخ تقديمها.
 وبعد هـــذه المعطيات والمخالفات القانونية 
التـــي ألحـــق بـــي الضـــرر المـــادي والمعنـــوي 
أتقـــدم بهـــذه المناشـــدة إلـــى صاحب الســـمو 
ولـــي العهـــد ورئيـــس مجلـــس الـــوزراء طالبا 
إنصافـــي وإحقاق الحـــق، ألن هذا القرار غير 
قانونـــي وفيه تجاوز علـــى اللوائح المعتمدة 
في الجامعة وال يتناســـب مـــع جملة الجهود 
التـــي قمت بها خالل فتـــرة عملي وألنه جاء 
مناقضـــا لتوصيـــة الجهـــة المختصـــة علميـــا 
وأكاديميـــا وإداريا )مجلس القســـم ومجلس 

الكليـــة( الـــذي وافق علـــى التمديـــد. وألنه ال 
يتفـــق مـــع التعديـــل األخيـــر لقانـــون التقاعد 
الذي يجعل التمديد حقـــا اختياريا للموظف 
إلـــى ســـن الخامســـة والســـتين والـــذي يتيح 
لـــي االســـتمرار بعملـــي إلـــى ســـن الخامســـة 

والستين.
 أتقـــدم إلى ســـموكم الكريم بهذه المناشـــدة، 
لـــن تقبلـــوا أن يلحقنـــي  وأنـــا واثـــق بأنكـــم 
الظلـــم مرتين: مـــرة بإنهاء عملي قبل بلوغي 
الخامســـة والســـتين، وهـــو إجـــراء لـــم يتـــم 
اتخاذه مع أي أستاذ آخر في الجامعة، ومرة 
بعـــدم إفادتـــي مـــن التعديل الجديـــد لقانون 

التقاعد.
 وألننـــا نعيش فـــي دولة المؤسســـات ودولة 
القانون في ظل قيادة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
بدعـــم ومـــؤازرة ســـموكم أتقدم بمناشـــدتي 
هـــذه وأرجـــو إنصافي من تبعات هـــذا القرار 
المجحـــف وغيـــر العـــادل ألن فيـــه مخالفات 
إجرائيـــة وقانونيـــة، وألنـــه مخالـــف لما جاء 
في المادة )44( من الالئحة التنفيذية لقانون 
الخدمـــة المدنية التي تنـــص على مد خدمة 
إذا كان  الســـتين  بلـــغ ســـن  الـــذي  الموظـــف 
مســـتوى أدائـــه للســـنتين األخيرتيـــن ال يقل 
عن تقدير يفـــي تماًما بالتوقعات. حيث كان 
أدائـــي خالل الســـنتين األخيرتين يفي تماما 

بالتوقعات المطلوبة إداريا وأكاديميا.
 وأنا واثق بالله تعالى ثم بســـموكم أن حقي 
لن يضيع فـــي ظل القيادة الحكيمة لســـيدي 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم، وهللا يوفقكم 

ويرعاكم.

عبدالستار الهيتي

 جمعية مدينة سلمان الخيرية: 
رفضــنا طلــب مســاعــدة أم بـاســل

مجموع دخل أسرتها يفوق الحد المعتمد لتقديم المساعدة المعيشية

باســـل،  أم  لموضـــوع  باإلشـــارة 
يـــوم  جريدتكـــم  فـــي  والمنشـــور 
فـــي   2022 ســـبتمبر   11 األحـــد 
العـــدد 5080، تفيـــد جمعية مدينة 
االجتماعيـــة  الخيريـــة  ســـلمان 
بـــأن المذكـــورة هي مـــن القاطنين 
بمدينـــة ســـلمان مـــع أســـرتها، وقد 
تقدمت بطلب مســـاعدة معيشـــية 
)شـــهرية( لجمعيـــة مدينـــة ســـلمان 
الخيريـــة االجتماعيـــة، وقـــد تمت 
دراســـة الحالة والطلب تحت رقم 
العائلـــة )53( وتحـــت طلـــب رقـــم 
)54( فـــي 17 يوليـــو لعـــام 2022، 
والتقييـــم  الحالـــة  دراســـة  وبعـــد 
حســـب معاييـــر دليل المســـاعدات 
المعتمد مـــن قبل الجمعية فقد تم 

الرد على العائلة )الطلب مرفوض( 
2022م،  أغســـطس   05 بتاريـــخ 
لمعاييـــر  مطابقتـــه  لعـــدم  وذلـــك 
دليل المساعدات الُمعتمد من قبل 
مجلس اإلدارة، وكل ذلك بحســـب 
الثبوتيـــة  الرســـمية  الُمســـتندات 
الُمقدمـــة من قبـــل العائلة والتي ال 
ُتصرح بهـــا الجمعية رعايًة وصوًنا 
علـــى  وحفاًظـــا  األســـرة  لكرامـــة 
ســـرية المعلومات الخاصة باألسر، 
للـــرأي العـــام وعـــرض  وتوضيًحـــا 
الموضـــوع في جريدتكم فإننا نوُد 
إفادتكم بعد دراســـة طلبها والقرار 

الذي تم اتخاذه بالتالي: 
1 - مجمـــوع دخـــل األســـرة يفوق 
الحـــد الُمعتمـــد بـــه لتقديـــم طلـــب 

الُمســـاعدة المعيشـــية حسب دليل 
ِقبـــل  مـــن  الُمعتمـــد  الُمســـاعدات 

مجلس اإلدارة.
2 - قامـــت لجنـــة البحث بدراســـة 
اســـتيفائه  عـــدم  ُرغـــم  الطلـــب 
أن  وتبيـــن  الُمعتمـــدة  للشـــروط 
المذكـــورة  للعائلـــة  الفـــرد  نصيـــب 
أيًضـــا يفـــوق الحد الُمعتمـــد لتلقي 
بكثيـــر  المعيشـــية  الُمســـاعدات 
حســـب دليل الُمســـاعدات الُمعتمد 

من ِقبل مجلس اإلدارة.
3 - األســـرة ال تنطبق عليها معايير 
المســـاعدات الشـــهرية والموسمية 
المســـاعدات  دليـــل  بحســـب 
المعتمد، ولكن تســـتحق المساعدة 
المدرســـية حســـب الدليل المعتمد 

وقـــد تـــم تمريـــر تلـــك المســـاعدة 
لجميـــع الطـــالب المســـتحقين من 

األسرة المذكورة.
واســـتعماال لحق الجمعية في الرد 
والتصحيح طبقا لقانون الصحافة 
والنشـــر فإننـــا نطلـــب مـــن جنابكم 
نفـــس  فـــي  الخبـــر  بنشـــر  الكريـــم 
الموقـــع الـــذي تـــم فيه نشـــر الخبر 

الُمتعلق بالمذكورة أعاله.
التحيـــة  فائـــق  بقبـــول  وتفضلـــوا 

والتقدير

إبراهيم القطري
رئيس جمعية مدينة سلمان 
الخيرية االجتماعية

جمعية مدينة سلمان الخيرية االجتماعية

عبدالستار الهيتي

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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األستاذ الوحيد بتخصص الفقه المقارن ورئيس لجنة المناهج األكاديمية:

“أمانة العاصمة” ترفض خفض الرسوم البلدية
مستأجر لدى “الجعفرية”... وال أحصل على أكياس القمامة

^أتقدم بشكواي ضد أمانة العاصمة بخصوص 
موضـــوع تخفيـــض رســـوم األســـر البحرينية، حيث 
إنني تقدمت بطلبي منذ أشهر بطلب تخفيض رسوم 
البلديـــة؛ لكوني مســـتأجرا مـــن اآلوقـــاف الجعفرية 
ولست مالكا، حيث إنني شهريًا أدفع رسوما للبلدية 
6 دنانير بدال من دينارين، وال يمكنني صرف أكياس 

القمامة بحجة أنني ليس لدي دعم.
 الجديـــر بالذكـــر بأننـــي فـــي مســـكني الســـابق كنت 
مستأجرا أيضًا من األوقاف، وكانت الرسوم دينارين 
وعنـــد انتقالـــي للســـكن الحالـــي صدمـــت برســـوم 6 
دنانير للبلدية، أي الضعف وعدم اســـتطاعتي صرف 

أكياس القمامة.
تقدمـــت بالطلب إلكترونيـــًا في الموقع مرتين، وفي 
المرتيـــن يتـــم رفـــض طلبـــي وإخبـــاري بأنـــي مالـــك 
والمـــالك ال يحصلـــون على تخفيض، ولكنني لســـت 
مالكا أنا مســـتأجر مـــن األوقـــاف الجعفرية، ويوجد 
لـــدى عقـــد اإليجار وقد تـــم تزويد موظفـــي البلدية 
بجميع اإلثباتات التـــي تثبت أحقيتي في الحصول 

علـــى تخفيـــض رســـوم البلديـــة لألســـر البحرينيـــة 
وحصولي على أكياس القمامة. 

أتمنـــى حل الموضوع بعد نشـــره عبر صحيفة البالد 
ومســـاعدتي فـــي الحصـــول علـــى تخفيض رســـوم 

البلدية لألسر البحرينية وأكياس القمامة.

جعفر حسين

^ بعـــد توقـــف امتـــد ألكثـــر مـــن 
عامين بســـبب تفشـــي جائحـــة كورونا 
والمـــدارس  األطفـــال  ريـــاض  عـــادت 
لتفتـــح أبوابهـــا مـــن جديـــد لتســـتقبل 
أبناءنـــا الطـــالب وبناتنـــا الطالبـــات من 
جديـــد؛ لذا ســـوف يجد أوليـــاء األمور 
بعـــض التغيرات النفســـية والجســـدية 
طلبـــة  خصوصـــا  أبنائهـــم  بعـــض  فـــي 
رياض األطفال والمرحلتين االبتدائية 
واإلعداديـــة وذلك بعد أن اعتادوا على 
الدراســـة عن ُبعـــد وبمتابعة وإشـــراف 
أوليـــاء أمورهـــم فـــي المنـــزل. ولذلـــك 
يجـــب أن يفهـــم اآلباء واألمهـــات هذه 
التغيرات والتعامل معها بعناية وحذر؛ 
لكـــي ال تتفاقم الحالة بهـــم إلى مرحلة 
“رهـــاب المدرســـة “ أو مـــا ُيطلـــق عليها 

.school phobia باللغة االنجليزية
فـــإذا كانت أي أســـرة تعتقـــد أن طفلها 
يواجـــه صعوبـــة فـــي النوم فـــي األيام 
األولى مـــن افتتاح المـــدارس أو خائًفا 
للذهـــاب إليها، فإنـــه يجب على أعضاء 
مـــن  المزيـــد  إيـــالء  البالغيـــن  األســـرة 
الموضـــوع  لهـــذا  والجديـــة  االهتمـــام 
مســـاعدة  واألمهـــات  لآلبـــاء  ويمكـــن 
األســـاليب  بعـــض  التبـــاع  أطفالهـــم 
للتعامـــل مـــع شـــعور قلـــق العـــودة إلى 
المدرسة وبث االطمئنان في نفوسهم، 

ومنها:
- تعديـــل مواعيـــد النوم واالســـتيقاظ 
وتعويـــد األبناء علـــى الذهاب للســـرير 

مبكرا.
- توصيـــل أحد األبويـــن األبناء صباًحا 
إلى المدرســـة بنفسه في األيام األولى، 
فـــي  يذهـــب  ألن  الترتيـــب  يمكـــن  أو 
صحبة مع بعض أصدقائه في المنطقة 

، حتى يشعر أنه في بيئة آمنة.
الطفـــل  الوالـــدان  يخبـــر  أن  يجـــب   -

دائًما أنهما ســـيكونان على اتصال معه 
وموجودان متى ما احتاج إليهما.

-  يمكـــن لولـــي األمـــر طلب المســـاعدة 
المهنية من قســـم اإلرشـــاد االجتماعي 

في المدرسة. 
ألن مـــن الطبيعي أن ينزعج الطفل من 
مغادرة المنزل والذهاب إلى المدرســـة 
فجأة لســـاعات طويلـــة، ولكن إذا وجد 
الوالـــدان أن تأثـــر أطفالهـــم امتد ألكثر 
من أسبوع أو أسبوعين، فيجب عليهم 
معرفـــة الســـبب الحقيقـــي وراء القلق. 
فربمـــا يكـــون االبـــن متضايقـــا بســـبب 
تصرفـــات طفل آخر نحوه أو ما شـــابه 

ذلك من مواقف.
وفـــي بعـــض األحيان، ال يعـــرف الطفل 
حتـــى ما الذي يخاف منه أو يســـبب له 
القلـــق والتوتر. وهنا يجـــب أن يحاول 
اآلبـــاء التقرب إلـــى أطفالهم والتحدث 
إليهـــم وتشـــجيعهم علـــى التعبيـــر عـــن 
لمعرفـــة  عـــاٍل  بصـــوت  مشـــاعرهم 
شـــعورهم  وراء  الكامنـــة  األســـباب 

بالضيق أو القلق.
- اصطحاب األبناء إلى شراء الحقيبة 
مـــن  المطلوبـــة؛  واألدوات  المدرســـية 
أجـــل زرع الثقـــة فـــي نفوســـهم ولكي 
يشـــعروا بأنهـــم قـــادرون علـــى اختيار 
ســـوف  التـــي  المدرســـية  أدواتهـــم 

يحتاجون إليها.

تغييرات محتملة على الطلبة

حسين الحداد

صورة من مراجعات المواطن ألمانة العاصمة
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أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

Vacancies Available
GULNAR CAFE AND SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33707595 or MOHAMADALSHEIKH2015@GMAIL.COM

BASE BEAUTY STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

 WOMEN'S HAIRDRESSER
, suitably qualified applicants can contact

 66610505 or MANALJABERI94@GMAIL.COM

ROCKLAND SAM CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35171231 or WAQASSANAMEST@HOTMAIL.COM

HOPE DELIVERY CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34604652 or UALVI942@GMAIL.COM

REAL ARABIC RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34619886 or ALMEEZANOMAN@GMAIL.COM

ALWALEED ASHMAEG INTERIOR DESIGN & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 17000880 or HATIMED31@GMAIL.COM

STAR RIDER MOTORCYCLE REPAIR & SPARES PARTS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33878746 or AMITMEHTON@GMAIL.COM

AYAAN CHANDPUR MARKETS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34328451 or RASHELSHAHJAHAN84@YAHOO.COM

KAMYAB SERVICES COMANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33235989 or SHAHIDSULTANENTERPRISES@GMAIL.COM

JAMAL JASIM BUILDING COMPLETION AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 38980439 or JAMALJASIMBH@GMAIL.COM

ZAINAT ABDULRAHMAN ALMANSOORI BUREAU OF ATTORNEYS 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 17532012 or batool@ZEENATALMANSOORI.COM

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, 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

 WORKER
, 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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh

ATLAS COPCO SERVICES -MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
, suitably qualified applicants can contact

 33533315 or MOHAMED.REDA@ATLASCOPCO.COM

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39871069 or ADEL.JABBER@WPHOME.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

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

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 36020030 or M.MNAWAZ829@GMAIL.COM

Maria stationery and photocopy W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17404626 or RAJUJOSE71@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

FAST AND BEST CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
, suitably qualified applicants can contact

 37335277 or DOAAALY2@GMAIL.COM

RUCHI FOODS TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33602506 or ISULAIBIKH@GMAIL.COM

RELIANCE FOR FURNITURE CURTAINS AND UPHOLSTERY CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39625000 or BUTALAL@YAHOO.COM

Golden Marine Services Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO

MANNA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
, suitably qualified applicants can contact

 33922311 or PRABHULESHP@GMAIL.COM

Aswartha Technical Services WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39360795 or GANRAJU@ASWARTHA.COM

Continuum Commercial W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33316063 or SAJJADBUTT125@YAHOO.COM

BAIT UL HIKMA GENTS SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38380036 or MOHAMMADIKRAM978@GMAIL.COM

HOORAIN FATIMA CONSTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33929203 or BAHRAIN394@YAHOO.COM

ARAIB FACTORY FOR INDUSTRY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39985455 or Whaidarah1990@GMAIL.COM

ABU NASIR STYLISH SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33801352 or NASIRKORA8@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM

ARABIAN SHADE FOR COVERING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36501500 or ARABIANSHADECO@GMAIL.COM

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST
, suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh

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

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Alakas restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact

 39214792 or info@lucidt.com

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 16199376 or MOONSTARC.BH@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

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

SCALDO INTERNATIONAL TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES OFFICER
, suitably qualified applicants can contact

 17503006

AUTO FIT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 TYRES REPAIRMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17675072 or ameera.malalla@gmail.com

JAFFAR EBRAHIM MOHSIN ALMUATHEN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39179686 or jaffar1969bh@hotmail.com

MIKNAS FOOD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 17500777 or HR@SEVEN-ENERGY.COM

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM

AL QALLAF PEST CONTROL AND CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 17643606 or AL_QALLAF_PEST_CONTROL@HOTMAIL.COM

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
, suitably qualified applicants can contact
 17262998 or SSALEH@AMERICANA.BH

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE
, suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com

THE ARAB ARCHITECTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17243992 or accounts@arabarchs.com

ALTAWASEL PALACE KARAK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39556077 or SAJIDAYASEENALI@GMAIL.COM

RAHEEQ FLOWER CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686404 or RAHEEQFLOWER@HOTMAIL.COM

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 39279042 or sio.ptc.bh@gmail.com

BANK ALFALAH LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 TREASURY MANAGER (BANK)
, suitably qualified applicants can contact

 17203100 or MUSTAFASUBHANI@BANKALFALAH.COM

AMMAR OPTICIAN (Partnership) 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17593001 or ABOAMMAR72@HOTMAIL.COM

EVERSHINE JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17215541 or SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM

Evershine Jewellery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17215541 or SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 36099194 or HOWARMARBLEBAHRAIN@YAHOO.COM
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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

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

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

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

TEXSIM TRADING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39050093 or SHAMEERKCMAZYONRIFFA@GMAIL.COM

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

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

ABU OSAMA AL-KIBSI GOODS RE-EXPORT AND OTHER LOGISTICS VALUE ADD 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39842912 or alii_4000@hotmail.com

VITOL BAHRAIN E.C 
has a vacancy for the occupation of

 HEAD OF OPERATIONS
, suitably qualified applicants can contact

 33755090 or MAA@VITOL.COM

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
, suitably qualified applicants can contact
 17262998 or ssaleh@americana-food.com

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

MARCO POLO HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
, suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

Gulf Integrated Vertical Solutions WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36655456 or hr@suhainvestments.com

GRO SPORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINER
, suitably qualified applicants can contact

 38166836 or ABDULLAKUYILAN@GMAIL.COM

PAK KHAIBER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 36788606 or FAZALYOUSAFZAI12@GMAIL.COM

R.H. IT SOLUTIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
, suitably qualified applicants can contact
 36467526 or MISMAIL809@YAHOO.COM

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17561222 or hr@edamah.com

GLOBAL INDUSTRIAL RESOURCES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SERVICES ENGINEER
, suitably qualified applicants can contact

 33054436 or REZANAJJAR54@YAHOO.COM

Jiwan Saloon 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
, suitably qualified applicants can contact

 32185828 or MARIAM.FAY2136@GMAIL.COM

Golden Hanger Laundry 
has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)
, suitably qualified applicants can contact

 38051511 or ASAYEDMS@GMAIL.COM

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM

EASTERN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17729595 or abdulla@hhm-group.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17245512 or MAHMOA@SPU.EDU

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM

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

 RECEPTIONIST (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 13600111 or mohammed@panoramabh.com

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (RESTURANTS)
, suitably qualified applicants can contact

 33629071 or HUMAN.RESOURCES@BINRAJAB.CO

GLOBAL ARATCO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17660141 or BNCONSTRUCTION.BH@GMAIL.COM

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

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

FIRST HOTELS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact

 36060888 or PRO@GOLDENTULIPBAHRAIN.COM

THREE LIONS TRADING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL)
, suitably qualified applicants can contact
 39652299 or TAWFIG1959@GMAIL.COM

NASAYEM BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33044212 or NASAYEMSALON@GMAIL.COM

PAN FOCUS INTERIOR DECORATIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 35033476 or PAUL.GEORGE969@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com

RAFEEN COLD STORES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39126701 or venu.vish78@gmail.com

CONVSTORE MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 32295684 or FAGISMV@GMAIL.COM

HOT BUN BAKERY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39090833 or MAJEED_3005@HOTMAIL.COM

IFRAH LUSCIOUS LOCKS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 34191352 or FALLAKSHER96@GMAIL.COM

FASHION SENSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BANKING SECTOR TRAINEE
, suitably qualified applicants can contact

 33860711 or YAYA_GHULAM@YAHOO.COM

THAI SPOON RESTAURANT AND CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38719090 or AHMED.MPA15@GMAIL.COM

TALAL MARKETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 34369200 or TALALMARKET.BAH@TALALGROUPINTL.COM

CEVIRME SHAWARMA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact

 38888841 or ALMAJEDSAEED65@GMAIL.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

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.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

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

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

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

UNICORP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER
, suitably qualified applicants can contact
 38411180 or REZA@UNICORPWLL.COM

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

HEALTHY CALORIE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 33358885 or FMUBARAK@HOTMAIL.COM

Pure Skin Spa 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17642655 or ALHATEEM.INFO@GMAIL.COM

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM

A 1 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33860711 or YAYA_GHULAM@YAHOO.COM

TALAL MARKETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 34369200 or TALALMARKET.BAH@TALALGROUPINTL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34199008 or NASIRRANDHAWAPK@GMAIL.COM

AFTAB SALEEM MARKETING & PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33634897 or AFTAB.OPPOBAHRAIN@GMAIL.COM

LAKKI MARWAT SCRAP AND SECOND HAND ITEMS 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 66908835 or SOHAILBHAMIR@GMAIL.COM

AM TO PM FOOD TRANSPORTATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 33305789 or BURJNAWAL@GMAIL.COM

ABAYAT OLIVA 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 39090309 or YUSRA.JASIM03@GMAIL.COM

ESSAB COMPUTER CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33401580

ADEL HUSSAIN ABDULLA HAMADA WAFI /7520 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39470778 or ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM

OSAMA ABDULLA AHMED AL HARAM 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER
, suitably qualified applicants can contact

 17290001 or alharam_bahrain@yahoo.com

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
, 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

 PIPEFITTER
, 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

CASTLE PAK FOR UTILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35004921 or PAKCASTLECONTRACTING@GMAIL.COM

DAS JEWELLERY DESIGN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 39064621 or NIRANJANDAS249@GMAIL.COM

Mohammad Monish Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36894192 or SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM

DAR NOURA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 33332028 or NYFALNOON@GMAIL.COM

F.B.L Fatmas Beauty Lounge 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17555655 or FATIMA.ALHADAD@HOTMAIL.COM

HAIR & CARE GENTS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 35471230 or SHERAZKOKKAR@GMAIL.COM

AL MATLA ELECTRONICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33980698 or SHAHTAJADIL.SA@GMAIL.COM

SAMUNDRI CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33766412 or SAMUNDRICARGO434@GMAIL.COM

KARZAKKAN FASHION CARE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 32321690 or INFO.FMBHDC@GMAIL.COM

ON TIME MANAGEMENT SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33402268 or ALIMRAN.BH001@GMAIL.COM

ALASHRAQ ELECTRICALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39658966 or YMOHD.BH@GMAIL.COM

ECO MARKET INTRNATIONAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 37114151 or s.ecohrdepartment@gmail.com

AL ADL GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33824932 or BUA4398@GMAIL.COM

DREAM NIGHTS FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER(FASHION)
, suitably qualified applicants can contact

 39149939 or sanaachajri@icloud.com

MR MURTAZA MUSTAFA FOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66756754 or SAYEDMURTADAPLANT@GMAIL.COM

STARBUST FOOD DELIVERY CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33937884 or NIDHAMI.BH@GMAIL.COM

MADAR GATE STATIONARY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact
 35528412 or JBLDAMEEK@GMAIL.COM

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

 PACKER
, suitably qualified applicants can contact

 34340096 or RANARAVAID34@GMAIL.COM

MOHAMMAD LIAKOT REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36103555 or MSAIF7479@GMAIL.COM

SKILLED LABOUR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33087262 or NIAZ_AHMED1969@YAHOO.COM
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طارق البحار

أسامة الماجد

تستعد شيري عادل للمشاركة 
في الماراثون الرمضاني 

لعام 2023 من خالل 
مسلسل “ألف ليلة 
وليلة”. وتعاقدت 

شيري بشكل رسمي 
على العمل بعد 

الممثلة ياسمين رئيس 
التي تخوض البطولة 

النسائية أمام ياسر جالل، 
ومن المقرر الكشف عن 
باقي طاقم العمل خالل 

الفترة القادمة. يشار 
إلى أن آخر أعمال 

الفنانة شيري عادل 
مسلسل “أيام”.

tariq_albahhar

“العادات والتقاليد بين الـرمز والداللة”... جديد الباحثة أمينة الفردان وأحمـد الُمـؤّذن
تصدر قريبًا عن دار الدراويش للنشر والترجمة / كاوفبورين 
- بجمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية، الطبعــــة األولى مـــن الكتاب 
المشـــترك “العادات والتقاليد بين الرمز والداللة” بين الباحثة 

اإلنثروبولوجية أمينة الفردان والكاتب أحمد الُمؤّذن.
كتـــاب يجمـــع بيـــن دفتيـــه بحوثـــًا عــــلميًة تناولـــت العـــادات 
والتقاليـــد فـــي مجتمـــع البحرين مـــن منظور الرمـــز والداللة، 
وقـــد تجولـــت موضوعـــات الكتـــاب ما بيـــن )معماريـــة البيت 
البحرينـــي القديم وطقوس عودة الحجاج في قرى البحرين 
قديمًا وختان الذكور في الموروث الشـــعبي وطقوس الزواج 
فـــي القريـــة البحرينية... إلخ مـــن موضوعــــات(، حيث هناك 
ثمــــة تناغــــم شـــفيف في الطرح الموضوعـــي والعلمي، يأخذ 
علـــى عاتقه نبش الجوانـــب المعرفية المضمـــرة في العادات 
والتقاليد وخلفياتها الوظيفية، ضمن نطاق مجتمع الدراســـة 
وربطهـــا  الثقافيـــة  هويتـــه  وتأطيـــر  البحرينـــي”  “المجتمـــع 

بمختلـــف التحـــوالت التاريخيـــة؛ ومـــن هنـــا تنبـــع أهمية هذا 
الكتـــاب بالنســـبة لحقـــل الدراســـات األكاديميـــة علـــى وجـــه 

الخصوص أو للقارئ المختص في مجاله على حد سواء.

ومـــن المقـــرر أن يصدر الكتـــاب هذا العـــام 2022، وأن يكون 
متوافـــرًا لعمـــوم القـــراء ومتاحًا مـــن خالل معـــارض الكتاب 

العربية

يشارك الفنان القدير قحطان القحطاني في مسلسل جديد 
بعنـــوان “ عودة خالتي” من إنتاج “ ايجل فيلمز” من تأليف 
خالـــد ومحمـــود شـــكري، وإخـــراج محمد جمعة، بمشـــاركة 
نخبـــة مـــن النجـــوم منهم هـــدى حســـين “ بطلة المسلســـل” 
وأحمد إيراج، وفرح الصراف، وعبدهللا البلوشي، وغيرهم، 
ويتم تصوير المسلســـل حاليـــا في أبوظبي وليس لخريطة 

عروض رمضان حسبما قال الفنان قحطان لـ “البالد”.
يذكـــر أن قحطـــان كان أحد وأبرز نجوم مسلســـل “ الزقوم” 
الـــذي عـــرض العام الماضـــي بقيادة المخـــرج أحمد يعقوب 
المقلـــة، بمعية الفنان القدير ســـعد الفرج، وهيفاء حســـين، 
وحبيب غلوم، ويوسف بوهلول، وبروين، ومبارك خميس، 
وأميرة محمد ، وسامي رشدان وغيرهم ، والعمل من تأليف 
الكاتب اإلماراتي إســـماعيل عبدهللا، كما شـــارك في معظم 
أعمال “ األنيميشـــن” مع المخرجة والمنتجة إيناس يعقوب 
مثل “ عالم حلوبي الملون” ، و”رجال حول الرسول”، و ”ابن 

بطوطة” وغيرها من األعمال.

 قحطان القحطاني 
يترقب “ عودة خالتي”

محرر مسافات

دخل المسلســـل الكوري الناجح من نتفلكس 
جوائـــز  مســـابقة  تاريـــخ  جايـــم”  “ســـكويد 
بتحقيقـــه  الشـــهيرة،  التلفزيونيـــة  “إيمـــي” 
تلـــك  أبرزهـــا  الجوائـــز مؤخـــرا  مـــن  العديـــد 
المخصصـــة ألفضـــل ممثل، إذ منحـــت لبطله 
لي جونج جاي، وتقاسم المسلسل األميركي 
“ساكسيشـــن” الذي كان مرشـــًحا في 25 فئة 
بثـــالث جوائـــز، أبـــرز الجوائـــز مع المسلســـل 
الكوري الجنوبي “سكويد جايم” الذي تحّول 
ظاهرة، وفتـــح مسلســـل “نتفليكس” صفحة 
جديـــدة فـــي تاريخ جوائـــز “إيمـــي” الموازية 
ا لألوســـكار في الســـينما،  بأهميتهـــا تلفزيونيًّ
بفضل حصولـــه على جائزة أفضل ممثل في 
مسلســـل درامـــي لبطله لـــي جونج جـــاي، ما 
جعلـــه أول فائز بهذه الجائـــزة عن عمل بلغة 
غيـــر اإلنجليزيـــة. وانطلقـــت فعاليـــات حفل 
جوائـــز إيمي في نســـخته الــــ 74 مؤخرا على 
مســـرح مايكروســـوفت فـــي لـــوس أنجلوس 
هوليـــود  نجـــوم  مـــن  كبيـــر  حضـــور  وســـط 
بعـــرض  الحفـــل  وبـــدأ  للفـــوز،  والمرشـــحين 
 ،Kenan Thompson قدمـــه  اســـتعراضي 
كما شهدت الســـجادة الحمراء حضور ُملفت 
وإطـــالالت مميـــزة لنجـــوم هوليـــود تصدرت 

عناوين السوشال ميديا.
شـــهد الحفل حضـــور تريفـــور نـــوح  وجوليا 
جارنر وكريســـي تيجن بصحبة زوجها جون 

ليجنـــد ورايتشـــل بروســـنهان وويـــل بولتـــر 
ونيكـــوالس هولـــت وبن ســـتيلر وألكســـندرا 
فانينـــج  وإيـــل  جارفيلـــد  وأنـــدرو  داداريـــو 
و هويـــون جونـــج ولـــي جونـــج جـــاي بطلي 
Squid Game إضافـــة إلـــى الممثلـــة الفيرن 
كوكس وسيلينا جوميز وشهد مجموعة من 
المفاجآت منها حضور المذيعة أوبرا وينفري 
للحفـــل، ومـــن ثم بـــدأ توزيـــع الجوائـــز التي 

جاءت على الشكل التالي:
 حصل مايكل كيتون على جائزة أفضل ممثل  «

في مسلسل حلقات محدودة.

»  White حقق موراي بارتليت جائز إيمي عن 
Lotus كأفضل ممثل مساعد في المسلسل 

.HBO على قناة

حصل ماثيو مكفادين على جائزة أفضل  «
 .Succession ممثل مساعد في مسلسل

حصلت جوليا غارنر على جائزة إيمي  «

Ozark  الثالثة عن دورها في

 فاز بريت جولدشتاين بجائزة أفضل ممثل  «
 Ted مساعد لدوره في المسلسل الكوميدي

 .Lasso

 حققت جينيفر كوليدج جائزة إيمي ألفضل  «
 The White ممثلة مساعدة في مسلسل

Lotus  المحدود الحلقات.  

 فازت أماندا سيفريد بجائزة إيمي ألفضل  «
 The ممثلة في مسلسل محدود الحلقات

.Dropout

فازت ليزو على جائزة بجائزة إيمي لبرنامج  «
“Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls” عن 

المنافسة المتميزة.

 جيسون سوديكيس يحصل على جائزة إيمي  «
ألفضل ممثل في مسلسل 

كوميدي عن دوره كمدرب 
كرة قدم 

سعيد 
الحظ 

.Ted Lasso لمسلسل

فاز جيرود كارمايكل بجائزة إيمي عن كتاباته  «
المتميزة لمجموعة متنوعة خاصة عن عرضه 

Rothaniel الخاص

 حققت كوينتا برونسونجائزة إيمي عن كتابتها  «
.Abbott Elementary المسلسل الكوميدي

 النجمة المحبوبة زندايا تحصل على جائزة  «
إيمي كأفضل ممثلة في المسلسل الدرامي 

.Euphoria

 هوانغ دونغ هيوك يفوز بجائزة إيمي عن  «
اإلخراج عن المسلسل الكوري الجنوبي الشهير 

.Squid Game

 حصلت جان سمارت على جائزة إيمي كأفضل  «
ممثلة في مسلسل كوميدي عن دورها في 

.Hacks مسلسل

 فازت المخرجة إم جي ديالني تفوز بجائزة  «
 Ted اإلخراج المتميز للمسلسل الكوميدي

  .Lasso

جيسي أرمسترونج يحصل على جائزة  «
 Succession الكتابة المتميزة لمسلسل

الدرامي. 

حصل لي جونغ جاي على جائزة أفضل  «
ممثل في مسلسل درامي عن المسلسل 

Squid Game  الكوري الجنوبي

 جائزة إيمي ألفضل مسلسل  «
محدود الحلقات تذهب إلى

.The White Lotus

* فاز المسلسل  «
 Ted الكوميدي

Lasso  على لقب أفضل 
مسلسل كوميدي، كما 

حصل المسلسل جائزة 
أفضل مسلسل كوميدي 

في عام 2021.  

» Succes�  * فاز مسلسل
sion  بجائزة إيمي ألفضل 

مسلسل درامي.  

توزيع جوائز “إيمي” التلفزيونية الشهيرة ونجاح “سكويد جايم” و“تيد لوسو”
”Adele One Night Only“ النجمة أديل تحقق جائزة على عرضها التلفزيوني

مهرجان البحرين الدولي للموسيقى ينطلق أكتوبر المقبل
بحفالت محلية وعالمية

ينطلـــق مهرجان البحرين الدولي للموســـيقى في دورته الـ 31 
فـــي الفترة مـــن 1 - 7 أكتوبـــر المقبل بمجموعـــة من الحفالت 
المميزة الشعبية منها والحديثة المحلية والعالمية وذلك على 
مسرح البحرين الوطني. ففي اليوم األول من أكتوبر سيكون 
الجمهور على موعد مع اوركسترا البحرين الفيلهارمونية كأول 
اوركســـترا فـــي المملكة بقيادة المايســـترو مبـــارك نجم، حيث 
ســـتقدم مقطوعـــات تدمـــج الموســـيقى الكالســـيكية العالمية 
مع ســـحر الموسيقى العربية، وبتاريخ 2 أكتوبر الموافق ليوم 
األحد ستقدم فرقة جوق الرباط لطرب اآلله سهرة من التراث 
المغربـــي األصيل، وهي فرقة تأسســـت على يـــد الفنان محمد 
أميـــن الدبـــي العـــام 1987. أما يوم الثالثـــاء الموافق 4 أكتوبر 
وبمناسبة الذكرى األربعين على رحيله، ستقدم فرقة البحرين 
للموســـيقى بقيـــادة المايســـترو زياد زيمان حفـــال تحية للفنان 

البحرينـــي محمـــد زويـــد وذلـــك تكريما لمســـيرته الفنيـــة التي 
بدأها في عشرينيات القرن الماضي.

كما ســـتكون فرقة إســـماعيل دواس للفنون الشـــعبية حاضرة 
فـــي المهرجـــان يـــوم األربعـــاء الموافـــق 5 أكتوبـــر، ويتبع ذلك 
عـــرض الطبـــول اليابانيـــة التقليديـــة لفرقة “ التايكـــو واغاكو” 

بالتعـــاون مع ســـفارة اليابان لدى المملكـــة وذلك يوم الخميس 
6 أكتوبر.

للفنانـــة  غنائيـــة  بأمســـية  فعالياتـــه  المهرجـــان  وســـيختتم 
الفلسطينية نويل خرمان يوم الجمعة 7 أكتوبر.

علما أن جميع الحفالت تقام في تمام الساعة الثامنة مساء.

أحمد الُمؤّذنأمينة الفردان 

 Adele One“ فـــازت النجمـــة أديـــل بجائزة إيمي علـــى عرضهـــا التلفزيونـــي
Night Only” الذي سجل في نهاية العام الماضي بمشاركة المقدمة العالمية 
أوبـــرا وينفـــري وتحدثت فيـــه أديل عن رحلة صناعة ألبومها 30 وكواليســـه 

كذلك قدمت أغاني من ألبومها الجديد.
وبحيازتها على اإليمي تكون أديل على بعد خطوة واحدة من تحقيق مكانة 
تاريخيـــة إذ إن أديـــل حائزة عدة مرات على جائـــزة الغرامي، كما أنها حائزة 
علـــى جائزة أوســـكار ألفضـــل أغنية أصليـــة. وتبقى لها فقط جائـــزة “توني” 
لتحقيق العالمة الكاملة أو EGOT والتي تشير إلى الجوائز األربع الرئيسية 
“Emmy وGrammy وOscar وTony”، وهـــي أفضل وأكبر الجوائز في عالم 

التلفزيون والتسجيل واألفالم والمسرح.

جائزة
إيمي أولى 

للبريطانية 

أديل
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فـــي مواجهـــة التوترات العالميـــة المتزايـــدة والمجتمع اإليرانـــي الغاضب على 
الوضـــع االقتصـــادي المتـــردي والصحي واالجتماعي والسياســـي، لجأ المرشـــد 
األعلى للنظام علي خامنئي إلى سلســـلة من اإلجراءات قد تؤدي إلى اســـتقرار 
نظامـــه الدكتاتوري القمعي. وخالصة هذه الحملة كان تعيين إبراهيم رئيســـي 
- وهـــو أحـــد المســـؤولين الرئيســـيين عن مجزرة عـــام 1988 البشـــعة التي راح 
ضحيتهـــا أكثر من 30 ألف ســـجين سياســـي - رئيســـًا للنظام. كمـــا قام خامنئي 
بتطهير مجلس الشـــورى من منافســـيه، على أمل تشـــكيل جبهات موحدة ضد 

االضطرابات الداخلية والضغط الدولي. 
ومـــع هـــذا وذاك وبعـــد مرور أكثر من عام على رئاســـة رئيســـي، يواجـــه النظام 
صراًعـــا داخلًيا متزايًدا، وأصبح بين المســـؤولين أنفســـهم الذيـــن ُيفترض أنهم 
حلفـــاء اآلن وأصبحـــوا يوجهـــون أصابـــع االتهـــام واإلدانة إلى بعضهـــم البعض 
بســـبب األزمات العديدة التي يواجهها النظام على جميع األصعدة االجتماعية 
التنفيذيـــة  الســـلطات  بيـــن  الخالفـــات  ووصلـــت  والسياســـية.  واالقتصاديـــة 
والقضائية والتشـــريعية، وحرس الماللي، الركيزة األساســـية لســـلطة خامنئي، 
إلى نقطة أن مسؤولي النظام أنفسهم يدقون ناقوس الخطر بشأن االتجاهات 

التـــي يمكـــن أن تؤدي إليها مثـــل هذه الخالفات، والســـيما الصـــراع على القوة 
االقتصادية، ومن األمثلة على ذلك تحقيق مجلس الشـــورى األخير في قضية 
اختالس بقيمة نحو 92 ألف مليار تومان لشركة أصفهان مباركة للصلب، والتي 
كان من المفترض أن تكشف الفساد في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، 
لكن انتهى بها األمر بالكشف عن فساد أعمق بكثير في العشرات من مؤسسات 
النظام، بما في ذلك حرس الماللي، ومكاتب صالة الجمعة، والشركات األخرى 
المملوكة للدولة، ومجلس الشـــورى نفســـه. وبعد تقرير مجلس الشورى، كشف 
النائـــب حســـين ميرزايي، الذي شـــارك في التحقيق، في مقابلـــة تلفزيونية عن 

قيام بعض المسؤولين بتقديم رشاوى مالية لتعديل محتويات التقرير.
ومع اســـتمرار تصاعد الجدل حول شـــركة مباركة للصلب، غرد رئيس المجلس 
محمد باقر قاليباف قائالً: “ما كان يجب نشـــر هذا التقرير على المأل”. من جهة 
أخـــرى فإن مســـؤولي المجلـــس الذين تم تعيينهم لدعم رئيســـي ينتقدون اآلن 
باستمرار األداء السيء للحكومة وحالة االقتصاد المتدهورة، األمر الذي جعل 
العديد من النواب يدعون المســـؤولين الحكوميين الرئيســـيين إلى االســـتقالة. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

حسين داعي اإلسالم

خامنئي سلطته وسطوته أهم من إيران

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

للتواصل: 17111483

“القهاوي” الشعبية تحتاج دعما
قبـــل أيام لفتني مقطع فيديو نشـــر عبر منصـــات التواصل ألحد أصحاب 
“القهـــاوي” الشـــعبية التـــي نالت شـــهرة فـــي البحرين، ومقرها فـــي مدينة 
المحرق، وصاحبها يشكو ويئن ويستنجد من خالل الفيديو من األوضاع 
االقتصاديـــة التـــي تمـــور بالمقهى، وذلك مـــن ناحية االلتزامات الشـــهرية 
المثقلـــة وأجـــور الموظفين العاملين وارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية في 

السوق وإيجار المحل وغيرها من األمور.
ويسترســـل صاحـــب المقهى بحرقـــة عن الوضـــع غير المطمئـــن، فهو في 
حيـــرة مـــن أمره ما بيـــن خيارين ال ثالث لهمـــا، فإما أن يبادر برفع أســـعار 
الوجبات الشـــعبية التي يقوم بتقديمها لزبائن المقهى كما فعلت المقاهي 
الشعبية األخرى ويثقل كاهل زبائنه الدائمين، كونهم من “بسطاء الديرة” 
الذيـــن يترددون باســـتمرار على المقهى وهذا خيـــار يؤلمه كما ذكر، أو أن 
يلجـــأ للخيار الثاني وهو أكثر ألمـــا وصعوبة ويتعلق بمصدر رزقه، فيقوم 
بإغـــالق المقهـــى، وبذلـــك تترتـــب عليـــه حزمـــة مـــن الديون مـــن الصعب 

تسديدها.
إثر مشاهدتي هذا الفيديو المؤثر، وألهمية بقاء واستمرارية ووجود مثل 

تلك المقاهي الشعبية، وتحديدا “القهاوي اللي ما فيها شيشة واللي تكتفي 
فقط ببيع األكالت والمشروبات الشعبية”، ويحرص أصحابها على تزيين 
زوايـــا وجدران المقهـــى بالمقتنيات والقمـــاش واألدوات القديمة والصور 
التاريخيـــة المرتبطـــة بأهـــل الديـــرة وعبـــق الماضـــي الجميـــل.. المطلوب 
علـــى وجه الســـرعة وقوف الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقة مع أصحاب 
المقاهـــي وتقديـــم كل الدعـــم المادي والمعنـــوي لهم  وتذليـــل الصعوبات 
أمامهـــم، لمـــا للمقاهي من حضور في المشـــهد االجتماعـــي، وكونها مكانا 
للتواصـــل والحديـــث بيـــن مرتاديها منذ “أيـــام المهاف”، مع هـــذا المقاهي 
الشعبية تلعب دورا مهما في حفظ وصون التراث اللصيق بحياة اإلنسان 

البحريني خصوصا كبار المواطنين والمتقاعدين و”بسطاء الديرة”.
 أيضا البد أن ندرك بأن المقاهي الشعبية الحالية التي يحتضر البعض منها 
لهـــا امتـــداد تاريخي مع المقاهي القديمة المنتشـــرة في مناطق البحرين، 
ولها كذلك إســـهامات ال يستهان بها في إنعاش الحركة السياحية وجذب 
وترغيب الســـياح من دول الخليج العربـــي واألجانب من كل دول العالم، 
وفوق ذلك تعد مصدرا من مصادر الدخل القومي للبلد. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

ُيخطـــئ مـــن يظن أن العالقات اإلســـرائيلية ـ األميركية يمكـــن أن تكون ضحية ألية 
تفاهمـــات جديدة بين واشـــنطن وطهران إلحياء االتفـــاق النووي الموقع عام 2015، 
فالمســـألة ليســـت بالســـطحية التي يتخيلها بعـــض المراقبين والمحلليـــن، والتحالف 
االســـتراتيجي اإلســـرائيلي ـ األميركي ال يتعرض الختبار قوة كما ُيعتقد، والمســـألة 
برمتهـــا تـــدور في حلقة التنســـيق المتبادل للوصول إلى أفضـــل البدائل التي تضمن 
مصالـــح الحليفيـــن. يائير البيد رئيس الوزراء اإلســـرائيلي قال مؤخرًا إن إســـرائيل 
تتمتـــع بحريـــة كاملـــة فـــي منـــع أي تهديـــد نووي، وأنـــه ال قيـــود أميركية علـــى قرار 
إســـرائيل فـــي حال قررت منـــع تهديد نووي محـــدق، وما أعتقـــده أن الرجل لم يقل 
ســـوى الحقيقـــة بحذافيرها، فال إســـرائيل يمكـــن أن توافق على قبـــول قيود تضعها 
اإلدارة األميركية، الســـيما فيما يتعلق بأمنها القومي، وال إدارة الرئيس بايدن يمكن 
أن تغامـــر بمقايضـــة توقيع تفاهمـــات نووية مع إيران مقابـــل التخلي بأية درجة من 

الدرجات عن التزامها الثابت بأمن إسرائيل.
هنـــاك حقائق عدة تســـتحق تســـليط الضوء عليها عند مناقشـــة هذه المســـألة، أولها 
ضرورة التسليم بوجود مستوى عال من التنسيق والتعاون المؤسسي بين إسرائيل 
والواليـــات المتحدة، واألمـــر هنا ال يتعلق بإدارات ديمقراطية أو جمهورية، أو هوية 

من يتولى الحكم في إســـرائيل، بل هو تنســـيق بين دولتين يمضي بوتيرة ثابتة قد 
يتقـــدم أو يتباطأ نســـبيًا بحكـــم تأثير كيمياء العالقات الشـــخصية بيـــن القادة، لكن 
تبقـــى هناك خطـــوط ثابتة ال يتجاوزها نـــزوالً مهما كانت الظروف واألســـباب. ثاني 
هـــذه النقـــاط أن المســـألة ال تتعلق فقط بتحالف اســـتراتيجي راســـخ ولكن بمصالح 
مشـــتركة للحليفيـــن، وهـــو أمـــر يمكن اســـتنتاجه بســـهولة من واقـــع البيئـــة األمنية 
المعقدة في الشـــرق األوســـط، حيث تؤكـــد المعطيات جميعها أنه ال غنى إلســـرائيل 
عن الدعم االســـتراتيجي األميركي، وال يمكن للواليـــات المتحدة االحتفاظ بنفوذها 
فـــي هـــذه المنطقـــة مـــن دون دعم وتعاون إســـرائيلي، أمـــا على صعيـــد التعاطي مع 
إيـــران تحديـــدًا، يمكن القول إنه يصعب على إســـرائيل توجيه ضربة عســـكرية ضد 
المنشآت النووية اإليرانية ما لم تحصل على ضوء أخضر أميركي صريح، ألن األمر 
ال يتعلـــق فقط بالشـــق العملياتـــي للهجوم بل يرتبـــط بتوابعه وتداعياته العســـكرية 
والسياســـية واالســـتراتيجية، مع األخذ باالعتبار قدرة إيران على تحريك ميلشيات 
مناطقية واســـعة في منطقة الشـــرق األوسط، وهذا يســـتدعي ضرورة توافر حائط 
صد أميركي قوي على المســـتوى العســـكري، وبالدرجة ذاتها على الصعيد السياسي 

واألمني. “إيالف”.

سالم الكتبي

هل تتأزم العالقات اإلسرائيلية األميركية بسبب االتفاق النووي؟

في الذكرى الثالثة لالنتفاضة الشعبية العراقية
في العـــراق ومع اقتراب االحتفاالت الجماهيريـــة المرتقبة إلحياء الذكرى 
الثالثـــة النتفاضة تشـــرين الشـــعبية، والتي تعرضت لقمع وحشـــي من ِقبل 
أوســـاط متنفـــذة داخل الجهـــاز األمنـــي، وعناصر من ميليشـــيات األحزاب 
اإلســـالموية المواليـــة لطهران، ســـتكون هذه القوى أمـــام محك صعب في 
كيفية مواجهتها اإلرادة الشـــعبية التي ستمثلها عودة االنتفاضة، خصوصًا 
إذا ما تحولت االحتفاالت إلى احتجاجات قوية ضد الفاسدين وقتلة شباب 
االنتفاضـــة األولى عـــام 2019 والمطالبـــة بمحاكمتهم، فهل ســـتتورط تلك 
العناصر الميليشـــياوية من جديد في جولة وحشـــية قمعية دموية إلخماد 
االنتفاضـــة؟ وهل ســـتمر هذه المرة جرائـــم القتل والقنص خـــارج القانون، 
والمدانة دستوريا ودوليا بال عقاب؟ ناهيك عما سينجم عنها من تداعيات 
جماهيرية وسياسية قوية للوقوف صفًا صموديًا واحدًا من مختلف القوى 
الشـــعبية والوطنية ضد الفاشـــيين الُجدد مهما كانـــت تضحياتهم من أجل 

الحرية كمعركة فاصلة تنتهي هذه المرة بانتصار االنتفاضة المحتوم؟ 
وكمـــا نعلم فقد انكشـــف زيف شـــعاراتهم الدينيـــة التي برعـــوا في دغدغة 
مشـــاعر الجماهير العادية الدينية بها - خدمًة لمآربهم ومنافعهم السياسية 
الضيقـــة - كما لم تنكشـــف في أي وقت مضـــى، وذلك إبان أحداث المنطقة 
الخضـــراء، الســـيما وأنهـــم لـــم يتورعوا عن اســـتخدام الرصـــاص الذي راح 
ضحيتـــه 30 قتيـــالً بدم بارد بحق المدنيين العزل من أتباع التيار الصدري، 
غريمهـــم مـــن نفـــس الطائفـــة، فمـــا بالنا لـــو كان هـــذا الخصـــم ال ينتمي إلى 
“مكونهـــم”؟ لقـــد أثبتت التجربة المريـــرة التي اكتوى بها الشـــعب العراقي، 
ومن خلفه قواه الوطنية والديمقراطية، أنهم ال يفهمون من معنى للممارسة 
الديمقراطية وإدارة الدولة عند استحواذهم على أهم مفاصلها، إال بمنطق 
وعقلية االســـتحواذ وإقصـــاء اآلخر، وهذا بالضبط مـــا دفعهم إلى محاولة 
حســـم الصراع السياســـي الملتهب داخل المنطقة الخضراء بلغة الرصاص، 
ال بلغـــة الحـــوار الصبـــور فـــي التحـــاور مع اآلخـــر المختلف معهـــم، ومن ثم 
احترام الواقع السياسي التعددي للعراق، وما يترتب عليه من احترام مبدأ 
تداول السلطة بروح رياضية ديمقراطية، هم الذين لم يتوانوا طوال أزمة 
االنســـداد السياسي وتعطيل مصالح الدولة، فمصالح الناس استتباعًا، عن 
التحدث باســـم الشـــعب تارة، وباسم الدســـتور تارة أخرى بل وباسم “ثورة 

الُحسين” تارة ثالثة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك

دروس وعبر في التربية
تلقيت مقطع فيديو عبر وســـائل التواصل االجتماعي يســـتحق اإلشـــادة، حيث 
تـــم عـــرض هـــذا الفيديو على طلبـــة المدارس فـــي الصين، وبـــه مقاطع مصورة 
عمـــا يمارســـه اآلباء مـــن أعمال شـــاقة من أجـــل توفير حيـــاة كريمـــة ألبنائهم.. 
هـــذا الفيديـــو لقي تفاعـــال وتعاطفا من قبل الطلبة وترك بال شـــك أثرا كبيرا في 
نفوسهم، لدرجة أن عدًدا منهم بكى من شدة تأثره وإحساسه بالذنب والتقصير 

تجاه والديه.
إن عـــرض مثـــل هذه الصـــور أو األفالم الواقعية له جانـــب تربوي وتعليمي مهم 
جدا، وحتًما ســـيؤثر بشـــكل إيجابي على ســـلوكيات أبنائنا الطلبة، حيث تأثرت 
الســـلوكيات وتغيـــرت كثيـــًرا، ومنهـــا على ســـبيل المثال وليس الحصـــر اإلهمال 
وعدم االكتراث وعدم تحمل المســـؤولية. نعم ليس عيًبا أن نظهر ألبنائنا مشقة 
الحياة وصعوبتها، فمن المهم أن يعلموا ويدركوا معاناة اآلباء وصعوبة الحياة 
وتضحياتهـــم، وليـــس عيًبـــا أن نظهـــر لهـــم طبيعة أعمالنـــا ووظائفنـــا وإن كانت 
دنيويـــة، فاألهم هو توصيل تلك المشـــاهد والصور ليشـــاهدوا كيف هي الحياة 
صعبـــة وكيف اســـتطاع اآلباء بصبرهم وعنائهم تحدي هـــذا الوضع. الكل يتفق 
علـــى أننـــا نعانـــي من أزمـــة وصعوبة حقيقيـــة في تربيـــة الجيـــل الجديد، وفي 
اعتقـــادي ان هـــذه الحالـــة غيـــر المقبولـــة موجودة فـــي كل عائلـــة وإن اختلفت 
درجاتهـــا، الالمباالة وعدم تحمل المســـؤولية ولو في أدنـــى األمور، فلدينا جيل 
معظمـــه يتصـــرف وكأنه ضيف، ال يســـاهم في أية مســـؤولية حتى بعد حصوله 

على وظيفة.
إن تحمـــل المســـؤولية في تربية األبنـــاء يزرعها الوالدان منـــذ الصغر وال نتوقع 
أن نخلـــق الثقافـــة الصحيحة فـــي ليلة وضحاها! فالتربية مســـؤولية مشـــتركة 
يتقاســـمها أوليـــاء األمور والمدرســـة، ومـــع كل احترامي وتقديري فـــإن التربية 
مفقودة في مناهج التعليم في مدارســـنا! الكاتب صالح محمد عبدالدايم كتب 
موضوعـــا يســـتحق القـــراءة وهو عن صـــدور قرار مـــن وزارة التعليـــم الصينية 
بإعـــداد خطة إلضافة مـــادة عن “الرجولة” في المناهج الدراســـية األولى، حيث 
ذكـــر أن المســـؤولين الحظـــوا أن فتيـــان هـــذا الجيـــل أصبحوا ناعميـــن أكثر من 
الـــالزم! وقـــد أوضحـــت الحكومـــة الصينيـــة عـــن طريق مستشـــارها ســـي زيفو 
أن ربـــات البيـــوت والمعلمات أفســـدن الصبيـــة الصينيين في المـــدارس، مضيًفا 
أن األوالد ســـيصبحون حساســـين وخجوليـــن وربمـــا شـــاذين مـــا لم يتـــم اتخاذ 
إجـــراءات وقرارات جادة وســـريعة وجريئة لمعالجة هـــذه القضية. علينا إعادة 
مراجعة مناهجنا وكتبنا وطرق التدريس وأساليب التربية الحديثة واالستفادة 

من تجارب الدول المتقدمة في التربية.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



طمــوح يهــزم فــريــق الحــالــة األول بــربــاعيــة
واصـــل فريـــق أكاديمية طمـــوح لكرة 
اإلبـــداع  ســـنة(   17( تحـــت  القـــدم 
واإلقناع في رابـــع تجاربه الودية مع 
األندية المحلية، وتغلب على منافسه 
فريـــق الحالـــة األول بأربعـــة أهـــداف 
مقابـــل ثالثـــة، وذلك فـــي اللقاء الذي 

أقيم بينهما على ملعب نادي سترة.
ولـــم يمهـــل فريـــق أكاديميـــة طمـــوح 
منافســـه فريـــق الحالـــة الـــذي اعتمد 
مجموعـــة  علـــى  األولـــى  بالدرجـــة 
مـــن العبيـــه الذيـــن لـــم يشـــاركوا في 
لقـــاء االفتتاح بـــدوري ناصـــر الممتاز 
أمـــام البديـــع، وفي مقدمتهمـــا العباه 
الخبيران عيســـى غالب وعلي جمال، 
الســـيطرة  فـــي  بـــادر طمـــوح  حيـــث 
واالســـتحواذ مـــن البدايـــة وذلك عن 
طريـــق الضغـــط العالي وجعـــل الكرة 

أكثـــر الوقت فـــي النصـــف الثاني من 
مرمـــى المنافـــس، ولـــم تمـــض ســـوى 
الفريـــق  تقـــدم  قليلـــة حتـــى  دقائـــق 
بهدفين ســـريعين بعد عمـــل تكتيكي 

أكثر من رائع.
واستغل فريق الحالة بعض األخطاء 
التي حدثت من جانب العبي طموح 
وتمكـــن مـــن تعديـــل النتيجـــة، إال أن 
نجـــوم األكاديمية بســـطوا أفضليتهم 
التعليمـــات  وترجمـــوا  جديـــد،  مـــن 
المعطاة لهم بقيادة المدير الفني عبد 
العزيز عبدو وطاقمه، وسجلوا عودة 
رائعـــة فـــي النتيجة النهائيـــة بإضافة 

هدفين جديدين ليكســـبوا اللقاء في 
المجمـــل أداء ونتيجـــة على حســـاب 

الفريق الحاالوي األول.
وســـبق لفريق أكاديمية طموح الفوز 
فـــي أول مبـــاراة تحضيريـــة محليـــة 
على حســـاب فريـــق الحد بسداســـية 
نظيفـــة، ومـــن ثـــم الفـــوز فـــي اللقـــاء 
الثاني على حســـاب الرفاع الشـــرقي 
بخمســـة أهداف مقابل هـــدف واحد، 
كما فاز على حســـاب فريق البسيتين 

بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
وســـيواصل فريـــق أكاديميـــة طموح 
التحضيـــري  برنامجـــه  القـــدم  لكـــرة 
محليـــا بإقامـــة المزيد مـــن المباريات 
الوديـــة؛ بهـــدف االســـتعداد وإعـــداد 
مـــن  قـــادم  هـــو  لمـــا  المجموعـــة 

استحقاقات مهمة.

اللجنة اإلعالمية

في رابع تجاربه 
الودية محلًيا

فريق طموح لكرة القدم

Sports@albiladpress.com 14
السبت 17 سبتمبر 2022 - 21 صفر 1444 - العدد 5086

اللجنة اإلعالمية

وسط أجواء احتفالية رائعة، وحضور 
متميز من كبار الشـــخصيات وضيوف 
وأعضاء نادي البحرين للتنس ومحبي 
رياضـــة التنس، أســـدل الســـتار مســـاء 
أمـــس األول الخميـــس علـــى النســـخة 
 BTC األولـــى والمتميـــزة مـــن بطولـــة
كالســـيك األولى لرواد التنـــس، والتي 
نظمهـــا نـــادي البحريـــن للتنـــس مـــن 1 
إلـــى 15 ســـبتمبر الجاري، حيـــث أقيم 
برعايـــة  للبطولـــة  الختامـــي  الحفـــل 
صالـــح بن عيســـى بـــن هنـــدي المناعي 
مستشـــار جاللة الملك لشؤون الشباب 
والرياضة، رئيـــس الجمعية البحرينية 
للرواد الرياضيين، بدعم من مستشفى 
رويال البحرين، وبحضور الشـــيخ عبد 
العزيـــز بـــن مبـــارك آل خليفـــة رئيـــس 
االتحـــاد البحرينـــي للتنـــس، وشـــريف 
ســـعد هللا الرئيس التنفيذي لمجموعة 
مستشـــفيات رويـــال البحريـــن وكيمز، 
وفيصـــل الموســـوي، وخميـــس محمد 
نـــادي  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  المقلـــة 
البحرين للتنـــس، وناصر محمد رئيس 
األيـــام  لجريـــدة  الرياضـــي  القســـم 
المكتـــب  مديـــر  الصالحـــي  وتوفيـــق 
اإلعالمي لســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة ومركز المعلومات.
وبـــدأ برنامج الحفل بالمبـــاراة النهائية 
لمســـابقة زوجي الرجال ســـن 35 سنة 
بيـــن الثنائـــي البحرينـــي عبـــد اللطيف 
والثنائـــي  النجـــار  وصـــالح  محمـــد 
الفلبيني جنجي وإيريل، حيث استمتع 
كبار الحضور وضيوف وأعضاء النادي 
بمبـــاراة نهائيـــة قويـــة وممتعـــة كانت 
بحق مسك الختام، وقد جاءت نتيجة 
اللقـــاء )فـــوز جنجـــي وإيريـــل بنتيجة 
3-6 و2-6( غيـــر معبـــرة علـــى اإلطالق 
عـــن مجريـــات اللعـــب، حيث قـــد يبدو 
لمن لـــم يتابعها في الملعـــب أنها كانت 
مباراة سهلة وسريعة قياسا بالنتيجة، 
لكنهـــا جاءت على العكس تماما، حيث 
توفرت الندية والتكافؤ في كل شـــوط 
من أشـــواط اللقاء بيـــن الفريقين، ولم 
بنقطـــة  إال  األشـــواط  معظـــم  تحســـم 
كســـر التعادل، والتـــي لعبت فيها خبرة 
الثنائي الفلبيني دورا كبيرا في حسمها 
لصالحهمـــا، وقـــدم الالعبـــون األربعـــة 
أداء فنيـــا عاليـــا تنـــوع بيـــن الضربات 

القويـــة والعميقـــة فـــي زوايـــا الملعـــب 
وبين الضربات الفنية والتكتيكية.

وأدار المبـــاراة تحكيميا الحكم الدولي 
أحمـــد الحـــواج بمعاونـــة مجموعة من 
حـــكام الخطـــوط البحرينييـــن، بينهمـــا 

محكمات بحرينيات.
وعقـــب انتهـــاء المباراة رحبـــت عريفة 
بالحضـــور  العمـــري  رؤيـــا  الحفـــل 
وشكرتهم على قبول الدعوة لمشاركة 
النـــادي فـــي االحتفال بختـــام البطولة، 
ثم ألقـــى خميس محمـــد المقلة رئيس 
مجلـــس إدارة نـــادي البحريـــن للتنـــس 
كلمـــة النـــادي والتـــي أعـــرب فيهـــا عن 
عيســـى  بـــن  صالـــح  لتفضـــل  تقديـــره 
بـــن هنـــدي المناعـــي بشـــمول البطولـــة 
الدائـــم  ودعمـــه  الكريمـــة  برعايتـــه 
ومســـاندته لكل أنشـــطة ومشـــروعات 
النادي، وتقدم بالشكر إلدارة مجموعة 
مستشـــفيات رويـــال البحريـــن وكيمـــز 

الداعمين للبطولة. 
ونـــوه رئيـــس نـــادي البحريـــن للتنـــس 
بـــأن هـــذه البطولـــة تأتـــي متواكبة مع 
أهـــداف ورؤيـــة الجمعيـــة البحرينيـــة 
للـــرواد الرياضييـــن التي تأسســـت في 
عـــام 2019 برئاســـة صالح بن عيســـى 
بـــن هندي المناعي، معربا عن ســـعادته 
بالنجـــاح الكبيـــر الذي حققتـــه البطولة 
كلمتـــه  واختتـــم  األول،  عامهـــا  فـــي 
بتقديـــم الشـــكر إلـــى اللجـــان المنظمة 
والحـــكام وحـــكام الخطـــوط وجامعي 
الكرات، وشـــكر أيضا رجـــال الصحافة 
واإلعـــالم وإذاعة وتلفزيـــون البحرين 

على تغطية ونشر أخبار البطولة.
تفضـــل  الترحيبـــة  الكلمـــات  وبعـــد 
صالـــح بن عيســـى بن هنـــدي المناعي، 
بـــن مبـــارك آل  العزيـــز  والشـــيخ عبـــد 
خليفـــة، وشـــريف ســـعد هللا، وفيصـــل 
المقلـــة  محمـــد  وخميـــس  الموســـوي، 

بتقديم الكؤوس والجوائز المالية لكل 
الفائزين، وتبادل الهدايا التذكارية.

 تصريح لراعي البطولة

 أدلـــى صالـــح بـــن عيســـى بـــن هنـــدي 
بتصريـــح  البطولـــة  راعـــي  المناعـــي 
أعـــرب فيه عـــن ســـعادته برعاية هذه 
البطولـــة فـــي نســـختها األولـــى بنادي 
هـــذا  بـــأن  منوهـــا  للتنـــس،  البحريـــن 
النـــادي يعـــد نموذجا لألندية النشـــطة 
أجيـــاال  ويضـــم  دائمـــا،  والمتجـــددة 
مـــن الـــرواد والشـــباب والناشـــئين من 
مختلف األعمار يمثلون نسيجا واحدا 
متجانســـا ومتحابا من أبنـــاء مملكتنا 
الحبيبـــة والجاليات المقيمة، مشـــيدا 
الالعبيـــن  مـــن  الكبيـــرة  بالمشـــاركة 
والالعبات وبتعدد مســـابقات البطولة 
في فـــردي وزوجي التنـــس والزوجي 
المختلـــط، كمـــا أشـــاد بـــأداء الالعبين 
فـــي المباراة الختامية وما قدموه من 
روح رياضيـــة عاليـــة وتنافـــس قـــوي، 
متمنيـــا مواصلـــة إقامة هـــذه البطولة 
ســـنويا؛ كونها مخصصة للرواد وتأتي 

ضمن رؤية الجمعية البحرينية للرواد 
الرياضيين، وِأشـــاد بن هنـــدي بجهود 
مجلس اإلدارة واللجان العاملة بنادي 
البحرين للتنـــس لتنظيم البطولة بهذا 

التميز والنجاح.

الفائزون 

مســـابقة الفردي رجال ســـن 35 ســـنة: 
المركز األول الالعب جانجي سكوينو، 

المركز الثاني الالعب اريال بالدفينو.

 مســـابقة الفردي رجال ســـن 45 سنة: 
المركـــز األول الالعـــب عبـــد اللطيـــف 
محمـــد أحمـــد، المركـــز الثانـــي جوجو 

فرنانديز.
 مسابقة الفردي سيدات سن 30 سنة: 
المركـــز األول الالعبـــة ســـويم شـــون، 

المركز الثاني الالعبة تس كورال.
 مســـابقة الزوجي رجال سن 35 سنة: 
المركز األول الثنائي جانجي سكوينو، 
اريـــال بلدفينـــو، المركـــز الثانـــي عبـــد 

اللطيف محمد أحمد، صالح النجار.
 مســـابقة الزوجي رجال سن 45 سنة: 
جوجـــو  الثنائـــي  األول  بالمركـــز  فـــاز 
المركـــز  عتبانـــي،  وأشـــرف  فرنانـــدز، 
الثانـــي الثنائـــي عبـــد اللطيـــف محمـــد 

أحمد، أحمد محمود.
 مســـابقة الزوجي رجال سن 55 سنة:  
المركـــز األول الثنائي قدري رزق، نبيل 
دواني، المركز الثانـــي الثنائي نورمان 

إبيستيليان، روني سيفرا.
 مســـابقة الزوجي رجال سن 65 سنة: 
فاز بالمركز األول الثنائي عبد الرحمن 
رجب، خالد نور، المركز الثاني الثنائي 

سومنسان كي، موهنان في.
رجـــال  مختلـــط  الزوجـــي  مســـابقة 
وســـيدات سن 35 ســـنة: المركز االول 
الثنائي جانجي سكوينو، تس كورال. 
المركـــز الثاني الثنائي جوجو فرناندز، 

إليين إسبينوسا.
 مسابقة الزوجي سيدات ين 30 سنة: 
بيالجـــو،  أبـــي  الثنائـــي  األول  المركـــز 
سينســـيا إبيـــدان. المركـــز الثانـــي تس 

كورال، إليين إسبينوسا.

لقطات من التتويج

بعد نهائي قوي وممتع

بن هندي يتوج الفائزين ببطولة BTC كالسيك للتنس

روبا تحقق الميدالية الذهبية في ملتقى المغرب
اســـتطاعت الالعبة روبا العمـــري تحقيق المركز 
األول )الميداليـــة الذهبيـــة(، فـــي أول يـــوم مـــن 
الملتقـــى الدولـــي الســـادس أللعـــاب  منافســـات 
القـــوى الذي يقام فـــي مدينة مراكـــش بالمملكة 
المغربية من 11 وحتى 18 ســـبتمبر في مسابقة 
رمـــي الرمح فئة F55، ويعتبـــر هذه الملتقى من 
أقـــوى الملتقيات وتشـــارك فيـــه 45 دولة، حيث 
تنافســـت الالعبـــة مـــع 7 العبـــات دمج مـــن فئة 

.F55/F54
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لقطة من التتويج

صالح بن هندي 



فــريــق أكاديمية مستقبل المحــرق يهزم النجمـــة
افتتاح بطولة محمد بن عبدالرحمن.. وسوزا: بطولة مهمة

بتحقيق نادي الخالدية كأس السوبر 2022

اســتهل فريق أكاديمية مســتقبل المحرق مشــواره في بطولة المغفور له 
بــإذن هللا تعالــى الشــيخ محمد بــن عبدالرحمــن لكرة القــدم بفوز عريض 
علــى حســاب النجمــة بنتيجــة 6/0 فــي الجولــة األولــى من البطولــة التي 

يحتضنها منافسات ملعب نادي أم الحصم الثقافي والرياضي.

فريـــق أكاديميـــة مســـتقبل المحرق 
محمـــد  الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة 
جعفر وبإشراف المدير الفني سيف 
الديـــن تمكن الفـــوز بجـــدارة ليظفر 

بأول انتصار.
 وحصـــل العـــب أكاديمية مســـتقبل 
المحـــرق عمران عبدهللا على جائزة 

أفضل العب في المواجهة.
 وفـــي المواجهة الثانية حقق فريق 
الحـــد بقيادة المـــدرب الوطني علي 
المقلة فوزا مســـتحقا على حســـاب 
نظيفيـــن  بهدفيـــن  النجمـــة  نـــادي 
ليحـــرز هـــو اآلخـــر فـــوزا مهمـــا في 

بداية مشواره.
وكانـــت جائـــزة أفضـــل العـــب فـــي 
المبـــاراة مـــن نصيـــب حـــارس نادي 

الحد سلطان القيسي.
 وقد شـــهد منافســـات اليـــوم األول 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  البطولـــة  مـــن 
رئيـــس  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن 
أكاديميـــة مســـتقبل المحرق هشـــام 
بـــن عبدالرحمـــن آل بـــن علي رئيس 

نادي أم الحصم.
كمـــا حضـــر منافســـات اليـــوم األول 
األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  مـــدرب 
لكـــرة القـــدم هيليـــو ســـوزا انطالقا 
مـــن حرصه علـــى متابعـــة المواهب 

الكروية الواعدة.
الشـــيخ  قـــام  المباريـــات  وعقـــب 
عبدالرحمـــن بـــن راشـــد آل خليفـــة 
هيليـــو  المنتخـــب  مـــدرب  بتكريـــم 
ســـوزا تقديـــرا لجهـــوده وحضـــوره 

منافسات البطولة. 
المـــدرب هيليـــو ســـوزا عـــن  وعبـــر 
فـــي  بتواجـــده  الكبيـــرة  ســـعادته 
بطولـــة المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل 

محطـــة  بمثابـــة  واعتبرهـــا  خليفـــة 
مناسبة مع انطالق الموسم الجديد 
للفئـــات العمريـــة الكتســـاب الخبـــرة 
واالحتكاك المستمر لتهيئة وتطوير 
قدرات الالعبين في بطولة رسمية.

وتســـتمر منافســـات البطولة عندما 
يلتقي نادي الرفاع الشـــرقي ونادي 
الشـــباب يوم غد األحد 18 ســـبتمبر 
الجاري ضمن منافســـات المجموعة 

األولى. 

يذكـــر أن الدور قبل النهائي ســـيقام 
بنظـــام المقـــص عندمـــا يلتقـــي أول 
المجموعـــة )أ( مـــع ثانـــي المجموعة 
)ب( ويلتقـــي ثاني المجموعة )أ( مع 

أول المجموعة )ب(.

اللجنة اإلعالمية

حضور مدرب المنتخب لمتابعة المباريات جانب من المنافسات

رئيس ونائب اتحاد الكرة يهنئان محمود جناحي
قــدم رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علي 
بــن خليفــة آل خليفــة، خالــص التهانــي إلــى رئيــس مجلــس إدارة نــادي 
الخالديــة محمــود جناحــي، بمناســبة فــوز الخالدية بلقب كأس الســوبر 
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 كمـــا هنـــأ جميـــع أعضـــاء مجلـــس 
إدارة نادي الخالدية وأفراد الفريق 
مـــن جهازين فني وإداري والعبين، 
مشـــيًدا بعمـــل مجلـــس إدارة نادي 

الخالدية وجهازي الفريق.
وأكد رئيس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم أن تتويـــج 
الخالدية جاء اســـتمراًرا إلنجازات 
الفريـــق التـــي حققهـــا الفريـــق فـــي 
 ،2021/2022 الماضـــي  الموســـم 
عبر حصوله على لقب كأس جاللة 
الملك المعظم، مشـــيًدا بمجهودات 

فريق الرفاع وصيف كأس السوبر، 
فـــي  األوفـــر  الحـــظ  لـــه  ومتمنًيـــا 

المنافسات المقبلة.
وقال ضش”نبـــارك لفريق الخالدية 
هـــذا اإلنجـــاز الـــذي تحقـــق، ونحن 
نتطلع للبناء علـــى مخرجات كأس 
الســـوبر في اســـتمرار المكتســـبات 
التـــي تحققـــت والتطلـــع لمباريـــات 

بطابع تنافسي كبير”.
 وأشـــاد الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة 
آل خليفـــة بعمـــل فريـــق الخالدية، 
مؤكـــًدا أن الفريق قدم مســـتويات 

مميزة، واستطاع إحراز اللقب.
االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  قـــدم  كمـــا 
البحريني لكرة القدم ســـمو الشيخ 
آل  بـــن عيســـى  علـــي  بـــن  خليفـــة 
خليفة، خالـــص التهاني إلى رئيس 
الخالديـــة  نـــادي  إدارة  مجلـــس 

فـــوز  بمناســـبة  جناحـــي،  محمـــود 
الخالدية بلقب كأس السوبر 2022.

وقدم سموه التهاني لجميع أعضاء 
الخالديـــة  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
وأفـــراد الفريـــق مـــن جهازيـــن فني 
بعمـــل  مشـــيًدا  والعبيـــن،  وإداري 

مجلـــس إدارة نـــادي الخالديـــة في 
تهيئة الفريق للتتويج.

االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم إن تتويـــج 
الخالديـــة يؤكد المســـيرة الناجحة 
إلنجازات الفريـــق بعدما تمكن في 

 ،2021/2022 الماضـــي  الموســـم 
كأس  لقـــب  علـــى  الحصـــول  مـــن 
جاللـــة الملـــك المعظـــم، مثنًيا أيًضا 
بمجهـــودات فريق الرفـــاع وصيف 
كأس الســـوبر، ومتمنًيـــا لـــه الحـــظ 

األوفر في المنافسات المقبلة.
وقال “نهنئ نادي الخالدية بمناسبة 
للبنـــاء  نتطلـــع  كمـــا  اإلنجـــاز،  هـــذا 
علـــى مخرجـــات كأس الســـوبر في 
اســـتمرار المكتسبات التي تحققت 
والتطلـــع لمباريات بطابع تنافســـي 

مثير”.
بـــن خليفـــة  علـــي  الشـــيخ  وأشـــاد 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة بعمـــل فريق 
الخالديـــة، مؤكـــًدا أن الفريـــق قدم 
مستويات مميزة، واستطاع إحراز 

اللقب.

اتحاد كرة القدم

أعلنت الجمعية العمومية التحاد غرب آسيا عن تأييدها لترشح الشيخ 
ســلمان بن إبراهيم آل خليفة لوالية ثالثة في رئاســة االتحاد اآلســيوي 

لدورة جديدة في االنتخابات المقبلة والمقررة في فبراير 2023.

جـــاء ذلك خالل اجتمـــاع الجمعية 
التحـــاد  عشـــر  الثانـــي  العموميـــة 
فـــي  عقـــد  الـــذي  آســـيا  غـــرب 
يـــوم  عمـــان  األردنيـــة  العاصمـــة 
أمـــس )الخميـــس( برئاســـة األميـــر 
علـــي بن الحســـين وحضور ممثلي 

االتحادات الوطنية األعضاء.
وأكد األمير علي بن الحسين رئيس 
اتحاد غرب آسيا على ضرورة دعم 
االتحادات االثني عشـــر المنضوية 
تحت مظلة االتحاد لترشح الشيخ 
ســـلمان بن إبراهيم وذلك ترسيخًا 
لمفهوم توحيد الصفوف، وبدورها 
مـــع  العموميـــة  الجمعيـــة  اتفقـــت 
األميـــر علـــي بـــن الحســـين وأكدت 
تأييدهـــا ودعمهـــا للشـــيخ ســـلمان 

بـــن إبراهيـــم معلنـــة وقوفها خلف 
كافـــة المرشـــحين مـــن غرب آســـيا 
في انتخابـــات االتحاديـــن الدولي 

واآلسيوي.
صادقـــت  االجتمـــاع  وخـــالل 
الجمعية العموميـــة على تعديالت 
لوائـــح النظام االنتخابـــي لالتحاد، 
وعلـــى اللوائح التنظيمية للجمعية 
العموميـــة وعلـــى القوائـــم الماليـــة 

وتقرير المدققين للعام 2021.
بعـــد  التعديـــالت،  وجـــاءت 
المالحظـــات الـــواردة مـــن االتحاد 
بشـــأنها،  القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي 
اللوائـــح  مـــع  تتوافـــق  وبحيـــث 

الخاصة باالتحاد اآلسيوي.
وإلى جانب ذلك، اطلعت الجمعية 

األميـــن  تقريـــر  علـــى  العموميـــة، 
العـــام خليل الســـالم عن نشـــاطات 
االتحـــاد منـــذ انعقاد آخـــر اجتماع 
ولغايـــة اآلن، وأشـــادت بما تضمنه 
مـــن بطوالت شـــملت كافـــة الفئات 
العمرية ولكال الجنسين إلى جانب 

ما عقده االتحاد من برامج إدارية 
متنوعـــة علـــى مســـتوى الـــدورات 

التثقيفية والتطويرية. 
وأقيـــم االجتمـــاع بنصـــاب قانوني 
عـــن  ممثليـــن  وبحضـــور  مكتمـــل، 
11 اتحـــادًا أهليـــًا وغيـــاب االتحاد 

اليمنـــي فقـــط، وشـــارك فيـــه مـــن 
المخولين لهم بالتصويت: الشـــيخ 
حمـــد بـــن خليفـــة آل ثانـــي رئيس 
االتحـــاد القطـــري، عدنـــان درجـــال 
ياســـر  العراقـــي،  االتحـــاد  رئيـــس 
المسحل رئيس االتحاد السعودي، 
عبـــدهللا الشـــاهين رئيـــس االتحاد 
الكويتـــي، صـــالح الديـــن رمضـــان 
الســـوري، هاشـــم  رئيـــس االتحـــاد 
اللبنانـــي،  االتحـــاد  رئيـــس  حيـــدر 
سوزان شلبي نائب رئيس االتحاد 
الفلســـطيني، إبراهيم العلوي عضو 
مجلس إدارة االتحاد الُعماني، سمر 
نصار أميـــن عام االتحـــاد األردني، 
محمـــد هـــزام الظاهري أميـــن عام 
االتحـــاد اإلماراتـــي، راشـــد الزعبي 

أمين عام االتحاد البحريني.
خالـــد  االجتمـــاع:  حضـــر  كمـــا 
الثبيتـــي عضـــو المكتـــب التنفيذي 
فـــي االتحـــاد اآلســـيوي ممثـــالً عن 
اتحـــاد غـــرب آســـيا، عبـــد الرحمـــن 

االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  الخطيـــب 
الســـوري، أحمد عقلـــة نائب رئيس 
عميـــش  لـــؤي  الكويتـــي،  االتحـــاد 
عضو الهيئة التنفيذية في االتحاد 
األردنـــي، هشـــام الزرعونـــي عضـــو 
مجلـــس إدارة االتحـــاد اإلماراتـــي، 
نزيـــه النصـــر عضـــو مجلـــس إدارة 
االتحاد الســـعودي، محمـــد فرحان 
عبيد أميـــن عام االتحـــاد العراقي، 
جهـــاد الشـــحف أمين عـــام االتحاد 
اللبنانـــي، هـــالل الســـناني األميـــن 
العـــام والمديـــر التنفيـــذي لالتحاد 

الُعماني.
وشـــملت قائمة الحضور الضيوف: 
حيـــدر  وكريـــم  كردانـــي  وحيـــد 
االتحـــاد  مـــن  العبـــوة  ومحمـــد 
هايـــف  القـــدم،  لكـــرة  اآلســـيوي 
المطيـــري النائـــب للشـــؤون الفنية 
وصـــالح  الكويتـــي  االتحـــاد  فـــي 

القناعي األمين العام.

اللجنة اإلعالمية

عمومية غرب آسيا تؤكد دعم سلمان بن إبراهيم لوالية ثالثة لآلسيوي
األمير علي: دعمنا نابع من الحرص على وحدة الصف القاري

جانب من اجتماع الجمعية العمومية التحاد غرب آسيا

سلمان بن إبراهيم 

سمو الشيخ خليفة بن عليمحمود جناحيعلي بن خليفة 

Sports@albiladpress.com
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لندن ـ رويترز

تعــرض اثنــان مــن رجال األمــن في العاصمــة البريطانية لنــدن، للطعن، أمس 
الجمعة، فيما تم إلقاء القبض على رجل لالشتباه في مسؤوليته عن اعتداء 

على أحد العاملين في الطوارئ والتسبب في إصابة شديدة له.

وجـــاء فـــي بيـــان لشـــرطة العاصمـــة 
لندن “واجهت الشـــرطة رجال مســـلحا 

بسكين في منطقة ساحة ليستر”.
وأوضح البيان أنه “تعرض شـــرطيان 
فـــي  للطعـــن ويجـــري عالجهمـــا اآلن 
المستشـــفى”، الفتـــة إلى أن المشـــتبه 
بـــه نقل إلى المستشـــفى أيضا للعالج، 
ومازال هنـــاك”، وفق ما ذكـــرت وكالة 

رويترز.

وعلـــق رئيـــس بلديـــة لنـــدن، صديـــق 
خان، علـــى الواقعة، قائـــال إن “حادث 
الطعـــن غير مرتبط باإلرهاب”، مضيفا 
أن إصابـــات الشـــرطيين “غير خطيرة 

وال تهدد حياتهما”.
البريطانيـــة  لهيئـــة اإلذاعـــة  وأضـــاف 
“لطمأنـــة المشـــاهدين، أكـــدت شـــرطة 
مرتبـــط  غيـــر  الحـــادث  أن  العاصمـــة 

باإلرهاب”.

طعن شرطيين في لندن.. وغموض بشأن الحادث

واشنطن - وكاالت

فـــي قـــرار لصالـــح الرئيس الســـابق 
للواليـــات المتحدة، رفضت قاضية 
أميركيـــة مســـاء الخميس الســـماح 
لـــوزارة العـــدل بـــأن تســـتأنف على 
الفـــور مراجعة الســـجالت الســـرية 
التـــي صادرها مكتـــب التحقيقات 

االتحادي من مسكن دونالد 
ترامـــب في فلوريدا في 

إطـــار تحقيـــق جنائي 
جار.

وبعد حوالي أسبوعين 
مســـكنه،  تفتيـــش  مـــن 

ترامـــب  محامـــو  ســـعى 
إلـــى تعييـــن المشـــرف الخاص 

لمراجعة الســـجالت المصادرة بحثا 
عـــن مواد يمكن أن تكون مشـــمولة 
بامتيـــاز المحامـــي والمـــوكل، وهو 
مبدأ قانوني يمكن أن يمنع الكشف 

عن بعض السجالت الرئاسية.

كما عينت القاضية االتحادية إيلين 
كانـــون القاضي ريموند ديري، وهو 
كبيـــر قضاة بمحكمـــة جزئية، طرفا 
ثالثا لمراجعة الوثائق التي صادرها 
مكتب التحقيقـــات االتحادي بحثا 
عن مـــواد التـــي يمكـــن أن تكون 
خاضعة المتيـــاز إلبعادها عن 

المحققين االتحاديين.
العـــدل  وزارة  ووعـــدت 
إلـــى  القضيـــة  بإحالـــة 
االســـتئناف  محكمـــة 
إذا حكمـــت كانون ضد 
إلـــى  مطلبهـــا. وســـعت أيضـــا 
منـــع الُمحّكم المســـتقل، ديري، من 
فحـــص مـــا يقـــرب مـــن 100 وثيقة 
ســـرية ضمـــن 11 ألفـــا تـــم جمعهـــا 
خالل تفتيش مســـكن ترامب الذي 
تـــم بموافقـــة المحكمة فـــي الثامن 

من أغسطس.

حكم قضائي لمصلحة ترامب ُيبعد عنه ُتهًما جنائية
يريفان ـ أ ف ب

أعلنـــت أرمينيـــا أمـــس الجمعـــة مقتل 
136 مـــن جنودهـــا علـــى األقـــل فـــي 
أذربيجـــان  مـــع  حدوديـــة  مواجهـــات 
هذا األســـبوع ما يرفـــع إلى 200 قتيل 
حصيلة أعنف اشـــتباكات بين البلدين 

منذ الحرب بينهما قبل عامين.
ويتبـــادل الطرفان االتهامات 

ببـــدء االشـــتباكات التـــي 
الثالثـــاء  اندلعـــت 
بوســـاطة  وانتهـــت 

دولية ليل الخميس.
وخـــاض البلدان الجاران 

فـــي القوقـــاز حربيـــن )فـــي 
 )2020 وعـــام  التســـعينات 

للســـيطرة علـــى جيـــب ناغورنـــي قره 
باغ، األذربيجاني الذي يقطنه أرمن.

ويقـــول المحللـــون إن التصعيـــد هـــذا 
األســـبوع قضى علـــى جهـــود االتحاد 
باكـــو  لتقريـــب  األخيـــرة  األوروبـــي 

ويريفان من اتفاقية سالم.
وقـــال رئيس الوزراء األرميني نيكول 
باشـــينيان أثناء جلســـة حكومية “بلغ 

عدد القتلى حتى الساعة 135”.
العـــدد  ليـــس  هـــذا  “لألســـف،  أضـــاف 
النهائـــي. هنـــاك أيًضا عـــدد كبير من 
الجرحـــى”. وأكـــدت غريغوريـــان 
إن االشـــتباكات أرغمت مئات 
المدنييـــن األرمينييـــن على 

الفرار من منازلهم.
أفـــادت  جانبهـــا،  مـــن 
أذربيجـــان عـــن ســـقوط 

71 قتيال بين جنودها.
وهـــذه االشـــتباكات هي األعنـــف منذ 
 2020 عـــام  البلـــدان  خاضهـــا  حـــرب 
ناغورنـــي  إقليـــم  علـــى  للســـيطرة 
قـــره بـــاغ، وتأتـــي فـــي وقت تنشـــغل 
موســـكو أقرب حلفـــاء أرمينيا بحربها 

المتواصلة في أوكرانيا.

200 قتيل في المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان
برلين ـ وكاالت

أوالف  األلمانـــي،  المستشـــار  اعتبـــر 
شـــولتز، أمس الجمعـــة، أن بالده يجب 
أن تصبـــح “القـــوة المســـلحة األفضـــل 
تجهيـــزا” فـــي أوروبا، داعيـــا إلى زيادة 
نفوذ الدول األوروبية في حلف شـــمال 

األطلسي “الناتو”.
خطـــاب  فـــي  شـــولتز  وقـــال 

أمـــام ضبـــاط فـــي الجيش 
األمـــة  “كوننـــا  األلمانـــي 
ســـكانيا  تعـــدادا  األكثـــر 
والتـــي تتمتـــع بأكبر قوة 

اقتصاديـــة والواقعـــة فـــي 
وسط القارة، يجب أن يصبح 

جيشنا ركيزة الدفاع التقليدي في 
أوروبا. القوة المسلحة األفضل تجهيزا 

في أوروبا”.
وشـــكلت العملية العســـكرية الروســـية 
فـــي أوكرانيـــا منعطفـــا فـــي السياســـة 
الدفاعيـــة األلمانية، وحمـــل برلين على 

مئـــة  بقيمـــة  خـــاص  صنـــدوق  إنشـــاء 
مليـــار يـــورو لتجديـــد معـــّدات الجيش 
وتحديث اســـتراتيجيته. وأكد شـــولتز 
أنـــه “بعد ســـنوات مـــن االعتقاد بشـــكل 
خاطئ، بأن ألمانيا محاطة باألصدقاء، 
الحقيقة هي أن )الوســـط( السياسي 
كبيـــرا  وجـــزءا  واالقتصـــادي 
مـــن المجتمـــع، صدقـــوا هـــذه 
واســـتخلصوا  الفرضيـــة 

استنتاجات كبرى”.
المستشـــار  وأضـــاف 
الديمقراطي  االشتراكي 
“هـــذه اســـتنتاجات خاطئـــة، كما 
نـــدرك اليـــوم، خصوصـــا إذا نظرنا إلى 

وضع الجيش األلماني”.
وتابع “في الوقت نفسه، ُنظهر بوضوح 
وبشـــكل موثـــوق أن ألمانيـــا مســـتعدة 
لتحّمل مسؤولية أساسية من أجل أمن 

قارتنا”.

مستشار ألمانيا يتحدث عن “جيش أسطوري ال يقهر”

األردن.. 13 ضحية 
بمأساة اللويبدة

أمس  األردن،  في  العام  األمــن  مديرية  أعلنت 
المبنى  انهيار  ضحايا  حصيلة  ارتفاع  الجمعة، 
ــلــويــبــدة فـــي الــعــاصــمــة  الــســكــنــي فـــي عـــمـــارة ال
بيان  في  المديرية  وقالت  قتيال.   13 إلى  عمان 
تمكنت  ودقيقة  صعبة  عمل  ساعات  “وبعد  إنه 
فرق اإلنقاذ ظهر أمس من الوصول إلى 3 جثث 
اللويبدة،  عمارة  في  األنقاض  تحت  ألشخاص 
وتم إخالؤها، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه 
الحادثة 13 وفــاة و10 إصــابــات”. وأكــدت  فــي 
المديرية أن فرق اإلنقاذ ما زالت تواصل أعمالها 

بكامل قواها للوصول لكافة المحاصرين.

روسيا تبشر بمراكز نفوذ جديدة.. والصين بنظام دولي أكثر عدال

بوتين: سنفعل كل شيء إلنهاء الصراع في أوكرانيا
شـــنغهاي  “منظمـــة  قمـــة  انطـــالق  مـــع 
فـــي  ســـمرقند  بمدينـــة  للتعـــاون” 
أوزبكستان، وســـط تصاعد التوتر بين 
الصين وروســـيا من جهـــة والغرب من 
جهة أخرى، أمس الجمعة، قال الرئيس 
الروســـي فالديميـــر بوتين، إن روســـيا 
ســـتفعل كل شـــيء إلنهاء الصراع في 
أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وأشاد 
بـ”مراكـــز النفـــوذ الجديـــدة”، فيمـــا دعا 
نظيـــره الصينـــي، شـــي جينبينـــغ، إلـــى 

نظام دولي جديد أكثر عدالً.
وأكـــد بوتيـــن خـــالل كلمـــة ألقاهـــا في 
تلـــك القمـــة اإلقليميـــة، أمـــس الجمعة، 
على أن “الدور المتعاظم لمراكز النفوذ 
متزايـــد”،  بشـــكل  يتضـــح  الجديـــدة 
مشـــددا علـــى أن التعـــاون بيـــن بلـــدان 
منظمة شـــنغهاي، يســـتند خالفا للدول 
الغربيـــة، إلـــى مبـــادئ “مجـــردة من أي 

أنانية”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن موسكو مستعدة للعمل؛ 
مـــن أجل حل الكثير من المشـــاكل في 

العالم أهمها الطاقة والغذاء.
مـــن جهتـــه، دعا شـــي إلى نظـــام دولي 
“أكثر عدال وعقالنية”، خالل تلك القمة 
الراميـــة إلـــى تشـــكيل قطـــب مواجـــه 

للغرب.
وقال شـــي “يجدر تعزيز قيم البشـــرية 
السياســـة  عـــن  والتخلـــي  المشـــتركة 
القائمة على تشـــكيل كتل” من دون أن 
يأتي على ذكر أي بلد بعينه، لكن بكين 
تســـتخدم عادة هذه العبـــارات للتنديد 

بالواليات المتحدة وحلفائها.
وأكـــد شـــي “علينـــا الدفـــاع بحـــزم عن 
األمـــم  يضـــع  الـــذي  العالمـــي  النظـــام 
المتحـــدة فـــي صلبـــه فضال عـــن نظام 

عالمي يستند إلى القانون الدولي”.
وبوتيـــن  شـــي  تصريحـــات  وتعكـــس 
االضطرابـــات التي تشـــهدها العالقات 
الدوليـــة منـــذ عدة أشـــهر، الســـيما منذ 
بدء الغزو الروسي ألوكرانيا في نهاية 
فبرايـــر. فمنـــذ ذلك الحين، اســـتهدفت 
غربيـــة  اقتصاديـــة  عقوبـــات  روســـيا 

شديدة، وهي تتجه بشكل متزايد إلى 
آســـيا للحصول على الدعم االقتصادي 

والدبلوماسي.
وخـــالل اللقـــاء الـــذي جمعـــه برئيـــس 
الـــوزراء الهنـــدي ناريندرا مـــودي، قال 
الرئيس الروســـي إن بالده ستفعل كل 
شـــيء إلنهاء الصراع في أوكرانيا في 
أقـــرب وقـــت ممكن. وأكـــد بوتين على 
هامـــش مشـــاركتهما فـــي قمـــة منظمة 
شـــنغهاي للتعـــاون أن كييـــف رفضـــت 

التفاوض واختارت طريق الحرب.
تأسست منظمة شانغهاى للتعاون التي 
تضم الصين وروسيا والهند وباكستان 
وأربـــع جمهوريات ســـوفياتية ســـابقة 
في آســـيا الوســـطى فـــي العـــام 2001 
كمنصة للتعاون في موقع ندِّي منافس 

للمؤسسات التي أنشأها الغرب.

بيلوسي: يجب أن نكسب حربا 

أكدت رئيسة مجلس النواب األميركي 
نانســـي بيلوســـي أن أوكرانيا يجب أن 
تكسب الحرب ضد روسيا، مشيرة إلى 
أن روسيا يجب أن تتحمل المسؤولية 
تصريحـــات  جـــاءت  الصـــراع.  عـــن 

بيلوســـي في اجتماع مجموعة الدول 
الســـبع )G7( فـــي برلين أمـــس الجمعة، 

وفق وكالة “رويترز”. 
وكان الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن 
قـــد أعلـــن مســـاء الخميس عـــن حزمة 
مليـــون   600 بقيمـــة  أســـلحة جديـــدة 
دوالر لمساعدة الجيش األوكراني في 
محاربـــة روســـيا، وذلـــك وفقـــا لمذكرة 
وزارة  إلـــى  ُأرســـلت  األبيـــض  للبيـــت 

الخارجية.
كيـــف  المذكـــرة  توضـــح  لـــم  فيمـــا 
عـــدة  لكـــن  األمـــوال،  ستســـتخدم 
مصـــادر قالت لرويتـــرز إن من المتوقع 
عتـــاد  علـــى  الحزمـــة  تحتـــوي  أن 
يشـــمل المزيـــد مـــن أنظمـــة هيمـــارس 

الصاروخية.

الناتو: استعدوا لحرب طويلة المدى

مع دخول العملية العســـكرية الروسية 
شـــهرها  األوكرانيـــة  األراضـــي  علـــى 
السابع، حذر األمين العام لحلف شمال 
األطلســـي، ينـــس ســـتولتنبرغ، مـــن أن 

“الحرب ستطول”.
وقال في مقابلـــة إذاعية مع راديو بي 

بي ســـي، أمس الجمعة، إنه على الرغم 
مـــن التقـــدم األوكرانـــي الـــذي حصـــل 
مؤخرًا شـــرق البالد، فإن هـــذا ال يعني 
أن “الحرب أوشـــكت على االنتهاء”. إال 
أنـــه أثنى علـــى التقـــدم الملحوظ الذي 
حققتـــه القـــوات األوكرانية فـــي إقليم 
خاركيـــف، محـــذرا فـــي الوقـــت عينـــه 
الـــدول الغربية من ضرورة االســـتعداد 
ألشـــهر طويلة من الصـــراع. كما وصف 
بالمشـــجع  التقـــدم  هـــذا  ســـتولتنبرغ 
للغاية، في إشـــارة إلى استعادة كييف 
العديـــد مـــن البلدات التـــي كانت تحت 
سيطرة القوات الروسية ألشهر طويلة 

في الشرق األوكراني.

“غرف تعذيب ومقابر جماعية” 

الوطنيـــة  الشـــرطة  مديـــر  أعلـــن 
األوكرانيـــة، إيغـــور كليمنكـــو، أمـــس 
الجمعة، عن اكتشاف ما قال إنها 10 
“غرف تعذيب” في بلدات من منطقة 
خاركيف في شـــمال شـــرق أوكرانيا، 
اســـتعيدت فـــي الفترة األخيـــرة من 

الجيش الروسي.
 - “إنترفاكـــس  وكالـــة  عنـــه  ونقلـــت 
اآلن  “إلـــى  قولـــه  لألنبـــاء  أوكرانيـــا” 
غـــرف   10 عـــن  الحديـــث  يمكننـــي 
تعذيـــب )اكتشـــفت( فـــي بلـــدات في 
منطقـــة خاركيـــف” من بينهـــا اثنتان 

في بلدة باالكليا.
وقـــال كليمنكـــو أيضـــا إن الســـلطات 
فتحت 204 تحقيقات بشأن احتمال 
ارتكبتهـــا  حـــرب  جرائـــم  حصـــول 
القـــوات الروســـية، خـــالل األســـبوع 

المنصرم.
ورأى صحافيـــون من وكالة “فرانس 
بـــرس” مئـــات القبور فـــي غابة قرب 
مدينـــة إيزيوم، بعدمـــا أعلنت كييف 

اكتشاف مقابر جماعية فيها.
وفـــي مطلـــع أبريـــل الماضـــي، كانت 
أوكرانيا قـــد وجهت اتهامات مماثلة 
لروســـيا، إثر خـــروج قواتها من بلدة 

بوتشا القريبة من كييف.

عواصم ـ وكاالت

من قمة منظمة شنغهاي

مقبرة جماعية في منطقة إيزيوم

بيروت ـ وكاالت

شـــهد لبنان أمس الجمعة، موجة غضب 
جديـــدة للمودعيـــن، بعد تنفيـــذ حوالي 
7 عمليـــات اقتحـــام لعدة مصـــارف في 
مناطـــق مختلفـــة. وعلـــى االثـــر أعلنـــت 
جمعيـــة المصـــارف عن اإلغـــالق لمدة 3 
أيام.  وكانت أول عملية اقتحام، نفذها 
المـــودع محمد علـــي قرقمـــاز، في فرع 
“بيبلـــوس بنك” في منطقـــة الغازية في 
صيـــدا جنـــوب لبنان، واســـتحصل على 
مســـتعمال  بالقـــوة  دوالر   19200 مبلـــغ 
ســـالحا تبيـــن الحًقـــا بأنـــه بالســـتيكي. 
وبعـــد أن ســـلم المبلـــغ لجهة آمنـــة، قام 

بتسليم نفسه للقوى األمنية.
 تلتها عمليـــة ثانية في طريق الجديدة 
المـــودع  اقتحـــم  حيـــث  بيـــروت،  فـــي 
عبـــد الرحمن ســـوبرة فـــرع بنـــك “لبنان 
والمهجر في منطقـــة الطريق الجديدة، 
مطالبـــا بوديعتـــه التي تفـــوق 200 ألف 

دوالر.
 أما العمليـــة الثالثة فكانت في مصرف 

لبنان والخليج في الرملة البيضا، حيث 
اقتحم أحـــد المودعين و يدعى ج.س. 
البنك مطالًبا بوديعته التي تبلغ 50 ألف 

دوالر وهو يحمل “جفت صيد”.
 والرابعـــة كانـــت لفرع “البنـــك اللبناني-
الفرنسي” على دّوار الكفاءات ببيروت، 
الموســـوي  م.  المـــودع  اقتحـــم  حيـــث 
البنك بمسدس للحصول على وديعته.

 فيمـــا حصـــل االقتحـــام الخامـــس فـــي 

فـــي  الشـــياح  بمنطقـــة  عـــودة”  “بنـــك 
ضاحيـــة بيـــروت، والسادســـة لمصـــرف 
“بلوم بنك” فـــرع كونكورد في العاصمة 
أيضـــا. لتكون الســـابعة لمـــالزم أول في 
الجيـــش في بلدة شـــحيم في محافظة 
جبل لبنان، حيث اقتحم برفقة والدته، 
بنـــك البحر المتوســـط، وأطلـــق عيارين 
ناريين في الهواء مطالًبا بوديعته التي 

تفوق 150 ألف دوالر.

مسلسل االقتحامات يتواصل والبنوك تغلق أبوابها 3 أيام

ثورة غضب للمودعين بوجه مصارف لبنان

حوادث اقتحام المصارف تزايدت في لبنان

أنقرة/ بيروت - وكاالت

طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  أعلـــن 
أردوغـــان أنـــه ســـيكون علـــى اســـتعداد 
للقاء الرئيس الســـوري بشار األسد على 
هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون إذا 
حضـــر الرئيـــس الســـوري إلى ســـمرقند، 

حسبما ذكرت صحيفة “حريت”.
ونقلـــت الصحيفـــة عنـــه: “أود أن يأتـــي 
األسد إلى أوزبكستان، سألتقي به، لكنه 
ال يســـتطيع أن يأتي. ستنقســـم ســـوريا 
حـــارب  لقـــد  ســـلوكه.  وبســـبب  بســـببه 
المعارضـــة لحمايـــة ســـلطته”. وأضـــاف 
“من المؤســـف أنه لن يتمكن من القدوم 
إلى أوزبكستان. سألتقي به وأقول هذه 

األشياء له شخصًيا”.
وقالـــت 4 مصادر إن رئيـــس المخابرات 
التركية عقـــد عدة اجتماعات مع نظيره 
الســـوري فـــي دمشـــق خـــالل األســـابيع 
علـــى  مؤشـــر  فـــي  الماضيـــة،  القالئـــل 
تقدم جهود روســـية إلذابـــة الجليد بين 

الدولتيـــن اللتيـــن تقفـــان علـــى طرفي 
النقيض في الحرب السورية.

وقـــال مصـــدر إقليمـــي مؤيد لدمشـــق 
لرويتـــرز إن رئيـــس جهـــاز المخابرات 
الوطنية التركي هاكان فيدان ورئيس 
المخابرات السورية علي مملوك التقيا 

هذا األسبوع في العاصمة السورية.
والمصـــدر  أتـــراك  مســـؤولون  وقـــال 
اإلقليمـــي إن هـــذه االتصـــاالت تعكس 

تحـــوال فـــي السياســـة الروســـية فـــي 
وقت تعد فيه موســـكو نفســـها لصراع 
طويل األمد في أوكرانيا، بينما تسعى 
لتأميـــن موقعهـــا فـــي ســـوريا، حيـــث 
تدعم قواتها الرئيس بشـــار األسد منذ 

عام 2015.
ومن شأن أي تطبيع في العالقات بين 
أنقرة ودمشـــق أن يغيـــر معالم الحرب 
السورية المستمرة منذ عشر سنوات.

تحول الفت..اتصاالت مكثفة بين أنقرة ودمشق بضغط روسي

أردوغان يعلن أنه على استعداد للقاء األسد

أردوغان واألسد

عمان ـ بترا
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 تكريس مكانة البحرين على صعيد 
ريــادة األعمـــال خليجـيا وإقليمـــيا

خالل مشاركتها بالمؤتمر العالمي السابع للريادة في دبي.. جناحي:

األعمـــال  ســـيدات  جمعيـــة  شـــاركت 
البحرينيـــة ضمـــن فعاليـــات »المؤتمـــر 
واالبتـــكار  الســـابع  للريـــادة  العالمـــي 
والتميـــز« الذي اســـتضافته إمارة دبي 
مؤخـــرا وعلـــى مـــدار  يوميـــن، تحـــت 
رعايـــة رئيـــس دائرة  الطيـــران المدني 
برأس الخيمة المهندس الشـــيخ سالم 
بن ســـلطان بن صقر القاســـمي، وذلك 
بالتعـــاون مـــع »الهيئة العالميـــة لتبادل 
 المعرفة«، و»الهيئة الدولية للتسامح«. 

وتـــم تكريـــم رئيســـة جمعية ســـيدات 
األعمـــال البحرينيـــة ســـيدة األعمـــال 
أحـــام جناحي  مـــن المملكة باإلضافة 
إلـــى كل مـــن خالـــد الزيانـــي وجـــواد 
الحـــواج  ضمـــن نخبـــة مـــن المتمّيزين 
في الريادة واالبتكار إقليميا وعالميا، 
نخبـــة  مـــن  تكريـــم  الحفـــل  وشـــهد 
المتمّيزين مـــن دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، المملكة العربية الســـعودية، 
دولـــة  الكويت، ســـلطنة ُعمـــان ومصر 
وتونـــس والمغرب والســـودان، ودول 
أخـــرى مثـــل ألبانيـــا  وإيطاليـــا والهنـــد 

وكوسوفو . 
وقالت جناحـــي في تصريح صحافي 
أن مشـــاركة الجمعيـــة جـــاءت كممثل 
 لمملكـــة البحريـــن فـــي هـــذه الفعاليـــة 
واالبتـــكار  الريـــادة  لدعـــم  المتميـــزة 
المســـتوى  الدولـــي  علـــى  والتميـــز 
واإلقليمـــي، وهي ثمرة لعمل الجمعية 
الخليجـــي  المســـتوى  علـــى  الـــدؤوب 
المتميـــزة  واإلقليمـــي  ومســـاهماتها 
بهذا الصدد، خاصة على صعيد ريادة 
اســـتضافة  جناحـــي  وتـــم  األعمـــال. 

ضمن المتحدثين الرئيســـين بالمؤتمر 
في اليوم األول ضمن جلســـة  نقاشية 

تحت عنوان “رواد األعمال”. 
التكريـــم  أن  إلـــى  جناحـــي  وأشـــارت 
كـــّرس “ســـمعة البحريـــن” الطيبة على 
صعيد ريادة  األعمال عربيا ودوليا بما 
قدمتـــه من نماذج متميزة على صعيد 
ريـــادة األعمـــال إقليميـــا  وعالميـــا، بما 
فـــي ذلك النمـــوذج البحريني الذي تم 
اعتماده من قبل مكتب األمم المتحدة 
 للتنمية الصناعية “اليونيدو” وســـجل 
بإســـم المملكة. وكذلك العشـــرات من 
قصـــص النجـــاح  المتميزة فـــي قطاع 
ريادة األعمال التي تشـــرفت الجمعية 
بمســـاهماتها في مســـاعدة عـــدد كبير 
من  هذه القصص التي انتمت لعضوية 

الجمعية. 
 وأشـــادت جناحي بالـــدور الكبير الذي 
فـــي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  لعبـــه 
البحرين بقيـــادة جالة الملك المعظم 
 صاحب السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة قرينة على 
مـــدار أكثـــر مـــن 20 عاما دعـــم خالها 
أفكار الريـــادة واالبتكار بـــكل أصناف 

الدعم  والمساندة. 
حريصـــة  “الجمعيـــة  قائلـــة  وتابعـــت 
أشـــد الحـــرص على المضـــي قدما في 
دعـــم أعضاءها مـــن  رائـــدات األعمال 
والمســـاهمة في تذليـــل كافة العقبات 
التـــي تواجههـــم مـــن خـــال التواصل 
مـــع  كافة قنـــوات صنـــع القـــرار داخل 
المملكـــة، وهـــو مـــا سيســـاهم بشـــكل 

كبيـــر في التطـــور النوعـــي  للاقتصاد 
الوطنـــي وخاصة علـــى صعيد القطاع 

الخاص”. 
وتضمـــن االحتفال تكريم شـــخصيات 
بـــارزة من الرعيل األول في اإلمارات، 
ومنهـــم  المستشـــار إبراهيـــم بوملحة، 
وعبـــد الغفار حســـين، وتريـــم عمران، 
وعبـــدهللا عمران،  وســـلطان العويس، 
والمثقفيـــن  المفكريـــن  مـــن  ونخبـــة 
الذين أثروا العمـــل الوطني اإلماراتي 

 والعربي بشكل عام . 
كما شـــهد اليـــوم الثانـــي مـــن المؤتمر 
جلســـات حواريـــة تقـــدم فيهـــا نماذج 
عملية للريـــادة  واالبتـــكار والتميز من 
رواد القرن العشرين من مختلف دول 

العالم . 

مؤشر البحرين العام يواصل صعوده األسبوعي

أسهم “ألبا” تقود تداوالت البورصة بـ 891 ألف دينار
واصلـــت بورصة البحرين صعودها خال األســـبوع الماضي ليرتفع 
مؤشر البحرين العام بنسبة 0.56 %، لتغلق السوق المالية تداوالتها 

عند مستوى 1,938.86 نقطة.   
وبلغت كمية األسهم المتداولة في بورصة البحريـن خال األسبوع 
الماضـــي 3 ماييـــن و438 ألًفـــا و864 ســـهًما بقيمـــة إجمالية قدرها 
مليون و977 ألًفا و143 ديناًرا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين 

من خال 250 صفقة.
وتـــداول المســـتثمرون خال األســـبوع الماضي أســـهم 21 شركــــة، 
ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 3 

شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالـها السابق. 
استحوذ على الـمركز األول في تعامات هذا األسبوع قطاع المواد 
األساســـية، حيـــث بلغـــت قيمـــة أســـهمه الــــمتداولة 891 ألًفا و185 
ـــا أو ما نســـبته 45.07 % من إجمالي قيمة األســـهم  دينـــاًرا بحرينيًّ
الــــمتداولة وبكميـــة قدرهـــا 763 ألًفا و629 ســـهًما، تــــم تنفيذها من 

خال 88 صفقة.
أما الــــمرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المال، حيث بلغت 

ا بنســـبة  قيمـــــــة أســـهمه الـمتداولــــــة 616 ألًفـــا و376 ديناًرا بحرينيًّ
31.18 % مـــن إجــــمالي قيمـــة األســـهم الــــمتداولة فـــي البورصـــة 
وبكمية قدرها مليون و759 ألًفا و347 سهًما، تـم تنفيذها من خال 

79 صفقة.
أما على مستوى الشركات، فقد جاءت شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( 
في الــــمركز األول من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه 891 ألًفا 
و185 ديناًرا وبنسبة 45.07 % من قيمة األسهم المتداولة وبكـمية 

قـدرها 763 ألًفا و629 سهًما، تـم تنفيذها من خال 88 صفقة.
وجـــاء في المركز الثانـــي بنك البحرين والكويت بقيمة قدرها 429 
ألًفـــا و752 دينـــاًرا وبنســـبة 21.74 % من قيمة األســـهم الــــمتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 863 ألًفا و518 ســـهًما، تــــم تنفيذها مـــن خال 34 

صفقة.
وبلـــغ المتوســـط اليومـــي لقيمة األســـهم الــــمتداولة 395 ألًفا و429 
ديناًرا، في حين كان الــــمتوسط اليومي لكمية األســـهم الــــمتداولة 
687 ألًفا و773 ســـهم، أما متوســـط عدد الصفقات خال األســـبوع 

الماضي فبلغ 50 صفقة.

  
المؤشرات

اإلقفال الحالي
 15 سبتمبر 2022

اإلقفال السابق
08 سبتمبر 2022

التغير )%(التغير )نقطة(

1,938.861,928.1510.710.56مؤشر البحرين العام

0.06-0.42-676.06676.48مؤشر البحرين اإلسالمي

 الشركات األكثر 
تداوال من حيث القيمة

بقية الشركات

891,184.650

296, 836.510

120,016.870

72,783.040

429,752.140

166,570.150
45.07%

8.42%

15.01%

21.74%

6.07%

3.68%

أنت بعد تقدر
ليس هناك من إنســـان عاقل ســـوي ال يحـــب فعل الخير 
وتقديـــم العطـــاء لغيـــره، ســـواء أكان األمـــر بدافع ديني 
أو أخاقـــي أو لـــه عاقـــة بالجينـــات علـــى اعتبـــار أننـــا 
مفطـــورون علـــى فعـــل الخيـــر. وكلمـــا زاد علـــم ومعرفة 
ومال وقدرة اإلنســـان ارتفعت مســـؤوليته في مساعدة 

ومساندة شقيقه اإلنسان.
ا، كانـــت واحـــدة مـــن المعوقـــات الكبـــرى التـــي  شـــخصيًّ
واجهتنـــي فـــي بداية طريقـــي في عالم ريـــادة األعمال، 
هي صعوبـــة الحصول على المعلومات الكافية المتعلقة 
بما يسمى العمل المستقل أو العمل عن بعد، خاصة تلك 
الموجهـــة لمجتمعاتنا وأســـواقنا والتـــي تراعي القوانين 
واإلجـــراءات وبيئـــة العمـــل وطبيعـــة األعمـــال في هذه 

المنطقة من العالم.
كان هـــذا ســـبب إصراري على تقديـــم معلومات وبرامج 
الوصـــول  أجـــل  مـــن  ومســـاندتهم  الجـــدد  للمبادريـــن 
ألهدافهم بســـرعة وتجنب العثـــرات التي وقعت بها في 
بداياتي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إليماني بأهمية 
الشـــراكة المجتمعيـــة وعـــدم اقتصارهـــا على الشـــركات 
الكبـــرى، فالعطـــاء ليـــس مقتصـــًرا فقط علـــى التبرعات 
الماليـــة، بـــل هنـــاك الكثيـــر مـــن الطـــرق اإلبداعيـــة التي 
تســـتطيع من خالها الشـــركات الصغيـــرة ورواد األعمال 

رد الجميل للمجتمع.
ا  كرائـــد عمل أو صاحب مؤسســـة صغيرة، من المهم جدًّ
ترسيخ هويتك التجارية على نطاق محلي أو على نطاق 
المدينـــة، مما يســـاعد على تعزيز عاقتك مـــع المجتمع، 
تشـــير البيانـــات فـــي الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة أن 
75 % مـــن الشـــركات الصغيـــرة تبرعت بنســـبة 6 % من 
أرباحهـــا فـــي عام 2022، وهذا دليـــل واضح على أهمية 
رد الجميـــل للمجتمـــع في أكبر االقتصاديـــات في العالم، 
حتى بالنسبة للشركات التي تواجه صعوبة في السيولة 
النقديـــة، مـــن الممكن لـــرواد األعمال البحـــث عن قضايا 
مجتمعية تهمهم والتطوع بالخدمات أو حتى المهارات 
الشـــخصية للمؤسســـات المجتمعيـــة التـــي تخـــدم نفس 

األهداف.
يمكن للمؤسســـات الصغيـــرة تقديم خصومـــات للعماء 
الذيـــن يحملـــون قســـيمة مـــن منظمـــة مجتمعيـــة، ومن 
الممكن مشاركة الموظفين في فرص التطوع مثل زراعة 
األشـــجار أو تنظيـــف األماكن العامـــة أو توصيل الطعام 
للمحتاجيـــن أو تعليم وتدريب األطفال والشـــباب، كلها 
طرق إبداعية تســـتطيع من خالها دعم قضايا المجتمع 
وإنشـــاء اتصـــال اجتماعي قـــوي بينك وبيـــن مجتمعك 
بغـــض النظـــر عن أســـبابك الشـــخصية في تبنـــي أي من 
القضايـــا، ومـــن ناحيـــة أخـــرى التزامـــك بدعـــم المجتمع 
سيقدره الموظفون ويخلق جو إيجابي في مقر عملك.

مســـاعدة أعضـــاء مجتمعك علـــى التواصل مـــع بعضهم 
البعـــض هـــي فرصة أخرى لـــرد الجميل. إذا ســـمعت عن 
شـــخص محتاج، انشـــر قضيته، إذا كنت تعرف شـــخًصا 
يبحـــث عـــن وظيفـــة، وشـــخًصا يقـــوم بالتوظيـــف، قـــم 
بتوصيلهـــم فـــي بعـــض، فـــي عالم ملـــيء بالمؤسســـات 
التجارية الكبرى وتجار التجزئة الكبار وعمالقة التجارة 
اإللكترونيـــة، ينجـــذب الكثيـــر مـــن النـــاس إلى الشـــعور 
الشـــخصي الذي يأتي من الشـــركات المحليـــة الصغيرة، 
من خال رد الجميل لمجتمعك، فإنك تعمق هذا الشعور 
باالتصـــال وتحـــدث فرًقـــا فـــي حيـــاة اآلخريـــن، يوضح 

العطاء مدى اهتمامك بعمائك ومجتمعك.

نصيحة لنفسي وللجميع

حتى األشـــياء البســـيطة مثـــل “اإلعجاب” بالمنشـــورات 
على وسائل التواصل االجتماعي أو تقديم توصيات أو 
إرشاد للمبادرين قد يحدث فرًقا كبيًرا في المجتمع، من 
الممكن أن يصل تشجيعك لشخص ينتظر كلمة تشجيع 
ليبدأ مشروع يوظف مئات أو حتى آالف من العاطلين، 

فا تستهين أبًدا بقوة الكلمة أو الفعل المحفز.

خليل القاهري



أكد وزير المواصالت واالتصاالت محمد الكعبي أن مملكة البحرين قامت بإعداد وتبني اســتراتيجية قطاع الخدمات اللوجســتية )2022 - 2026( 
استنادا على تميز المملكة بتوفير بيئة صديقة للمستثمرين وجاذبة لرؤوس األموال في القطاع الخاص بغية تعظيم المكتسبات اللوجستية. 

أجرتهـــا  مقابلـــة  فـــي  الكعبـــي  وأوضـــح 
 OBG معـــه مجموعة اكســـفورد لألعمـــال
فـــي أحـــدث تقرير لهـــا “البحريـــن 2022”، 
أن المملكـــة أجـــرت تحســـينات عـــدة في 
انســـيابية  لتيســـير  الجمـــارك  إجـــراءات 
األعمـــال والحركـــة التجاريـــة، إضافة إلى 
تدشـــين مركـــز عالمـــي لخدمات الشـــحن 
البحـــري – الجوي يتمّيـــز بتقديم خدمات 
مـــع  مقارنـــة   %  50 يقـــارب  بمـــا  أســـرع 
الشـــحن البحري منفرًدا، وأقـــل تكلفة بما 
يقارب 40 % بالمقارنة مع الشحن الجوي 
منفـــرًدا، ومدة تســـتغرق الســـاعتين على 
أبعد تقدير لنقل الشحنة ما بين المنفذين 

البحري والجوي. 
وأضـــاف الكعبـــي “أكدت شـــركة الشـــحن 
العالميـــة “فيدكس” توســـعة عملياتها في 
البحريـــن من خـــال توقيـــع اتفاقية لمدة 
10 ســـنوات لتشغيل مســـاحة 9 آالف متر 
مربع تستوعب مستودع بمساحة 5 آالف 
متـــر مربع ومنطقـــة مفتوحة بمســـاحة 4 
آالف متـــر مربـــع، وغيرهـــا مـــن الشـــركات 

ستتبع نفس خطى “فيدكس” قريًبا”.

ولفـــت الكعبي إلى الدور الجوهري لميناء 
خليفـــة بن ســـلمان فـــي تقديـــم الخدمات 
اللوجستية، والذي يتمّيز بموقعه بمنطقة 
ســـلمان الصناعية على ُبعـــد 13 كيلومتًرا 
فقـــط مـــن مطـــار البحريـــن الدولـــي، وبما 
المملكـــة  إلـــى  الوصـــول  ســـهولة  يتيـــح 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة عـــن طريق 
جســـر الملـــك فهـــد بمســـافة ال تزيـــد على 
30 كيلومتًرا ، وبني الميناء على مســـاحة 
110 هكتارات من األراضي المســـتصلحة 
ويتضمن رصيًفا طوله 1800 متًرا يشـــمل 
محطـــة للحاويات على مســـاحة 900 متر 
مربـــع، وُيســـتخدم في المينـــاء 4 رافعات 
قنطرية تتمكن من مناولة سفن الحاويات 
بعرض61 متًرا، إلى جانب مرافق لمناولة 
وتخزين البضائع العامة وســـفن الدحرجة 

وسفن الركاب.
وذكـــر الكعبي أن ميناء خليفة بن ســـلمان 
يتمّيـــز كذلـــك بموقعه االســـتراتيجي في 
وســـط منطقـــة الخليج العربي، ومراســـي 
الميـــاه العميقـــة التـــي يحتضنهـــا، وقنـــاة 
الدخـــول مـــن اســـتقبال الجيـــل الجديـــد 

مـــن ســـفن الحاويات العماقـــة، باإلضافة 
المباشـــرة  البريـــة  الخطـــوط  توفـــر  إلـــى 
إلى المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
ودول الخليـــج العربـــي، األمـــر الذي جعله 
ا لتوزيـــع التجـــارة  ـــا رئيســـيًّ مركـــًزا إقليميًّ
فـــي المنطقة مضيًفا أّن شـــركة )إي بي إم 
تيرمينالز( -الرائدة في تشـــغيل الموانئ –
تقوم بتشـــغيل الميناء وإدارته وتطويره 
تحـــت إشـــراف ورقابـــة شـــؤون الموانـــئ 
االمتيـــاز  لعقـــد  وفًقـــا  وذلـــك  والماحـــة، 
البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  بيـــن  المبـــرم 

والشركة المشغلة.
ونعمـــل مع نظرائنا األشـــقاء فـــي المملكة 
تعظيـــم  لضمـــان  الســـعودية  العربيـــة 
لتعزيـــز  اللوجســـتية  روابطنـــا  مســـاهمة 
موقعنـــا الجغرافي كمركز لوجســـتي رائد 

على مستوى المنطقة.
االتصـــاالت  قطـــاع  صعيـــد  وعلـــى 
الكعبـــي  بيـــن  المعلومـــات،  وتكنولوجيـــا 
أن البحريـــن كانـــت في العـــام 2002 أول 
دولة على مســـتوى المنطقة تقوم بتحرير 
قطـــاع االتصاالت، وكنتيجة للتشـــريعات 

واألنظمـــة المتطـــورة وجاهزيـــة الشـــبكة، 
أصبحـــت المملكة دولة رائـــدة في تطوير 
االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات في 

العالم العربي. 
وأشار الكعبي إلى أنه تم تحديد مؤشرات 
قياس أداء استراتيجية قطاع االتصاالت 
واالقتصـــاد  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
الرقمـــي، والتـــي تتمّثـــل في زيادة نســـبة 
تغطية الشـــبكة الوطنية للنطاق العريض 
بجميع أنحاء المملكة إلى 100 % بحلول 
عام 2026، وزيادة عدد الشركات الناشئة 
في قطاع تقنية المعلومات بنسبة 20 %، 
ورفع نسبة الكوادر الوطنية العاملين في 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
العاميـــن  35 % خـــال  إلـــى   % 30 مـــن 

المقبلين، فضاً عن بناء القدرات البشرية 
الوطنيـــة في األمن الســـيبراني من خال 
توعيـــة وتدريـــب 20 ألـــف مواطـــن حتى 
عـــام 2026، وأتمتـــة مـــا ال يقـــل عـــن 200 
خدمـــة حكوميـــة إضافيـــة بحلـــول عـــام 

.2026
منحـــت  الحكومـــة  أن  الكعبـــي  وأكـــد 
األولوية لمســـألة تطوير شبكة االتصاالت 
فـــي مجـــال البنيـــة التحتيـــة لاتصـــاالت 
فـــي  ســـاهم  ممـــا  والثابتـــة،  الاســـلكية 
اســـتقطاب اســـتثمارات تتجـــاوز 2 مليـــار 
دوالر أميركـــي منـــذ العـــام 2010، و 831 

مليون دوالر أميركي منذ العام 2017. 
ونـــوه الكعبـــي إلـــى أن المملكـــة أحـــرزت 
تقدمـــا كبيرا في إنشـــاء الشـــبكة الوطنية 
البنيـــة  تمتـــد  حيـــث  العريـــض،  للنطـــاق 
التحتيـــة للشـــبكة إلى مـــا يزيد عن 78 % 

من المساكن و100 % من الشركات.
وبالنســـبة لشـــبكة الجيل الخامس، تعتبر 
البحرين بحســـب الوزير من أوائل الدول 
في العالم التي حققت نســـبة تغطية 100 
% منذ بدايـــات العام الماضي 2021، مما 
ســـيمكن قطـــاع االتصـــاالت وتكنولوجيـــا 
المعلومـــات مـــن دعـــم النمـــو االقتصـــادي 
ومضاعفة المساهمة في التحول الرقمي. 
واســـتطرد الكعبي بالقول “خطة التعافي 

االقتصـــادي مرتكزة على التحول الرقمي 
الذي بدأ فعا في المملكة، حيث تستهدف 
المملكة تقديم تغطية 100 % عبر الشبكة 
الوطنية للنطاق العريض وأتمتة أكثر من 
200 خدمـــة حكومية إلضافتهـــا إلى أكثر 
مـــن 560 خدمة الكترونية متوفرة حاليا. 
واتخـــذت الحكومـــة مبـــادرة لتدريب 20 
ألف مواطن في مجال األمن الســـيبراني، 
وســـتدرب “تمكيـــن” 1200 بحرينـــي فـــي 
مجـــال البرمجـــة والتكنولوجيا الناشـــئة. 
ســـيتي  مجموعـــة  اطـــاق  جانـــب  إلـــى 
المصرفية مركـــًزا عالمًيا للتكنولوجيا في 
 1000 مقـــر المجموعـــة والـــذي ســـيخلق 

وظيفة برمجية خال العقد المقبل”. 
واختتم الكعبي اللقاء بالقول “نعمل حاليا 
مع مجموعة من الشـــركاء لاســـتفادة من 
تقنيات الجيل الخامس على نطاق واسع 
في المملكة، إلى جانـــب تفعيل تطبيقات 
إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي في 
عـــدة قطاعـــات اقتصاديـــة. مـــع مواصلة 
تطويـــر البيئـــة التنظيمية وبيئـــة األعمال 
المتطورة لجذب االستثمارات في مجال 
البحوث التكنولوجية وتطوير االتصاالت 
وتوفير كفاءات بشرية مؤهلة ومتسلحة 

بالمهارات العالية في هذا القطاع”.

وزير المواصالت: شركات شحن عالمية توسع عملياتها في البحرين قريًبا
تطوير البنية التحتية لالتصاالت ساهم في استقطاب استثمارات 2 مليار دوالر منذ 2010

هاتف “HUAWEI nova Y90” أصبح متوافرا اآلن في البحرين
ألعمـــال  هـــواوي  مجموعـــة  أطلقـــت 
 HUAWEI nova“ هاتـــف  المســـتهلكين 
Y90” الذكـــي الجديـــد والقوي مـــن الفئة 
االبتدائيـــة، آخـــذًة خطـــوة مهمـــة لألمام 
مـــع أجهزتهـــا األكثـــر تطـــورًا كـــي توفـــر 
آخـــرًا  خيـــارًا  الشـــباب  للمســـتخدمين 
يتســـم باألناقـــة وتقنيـــات الهاتف الذكي 

المتطورة والفريدة. 
 ”HUAWEI nova Y90“ هاتـــف  ويضـــم 
وأبرزهـــا  الرائعـــة  المزايـــا  مـــن  سلســـلة 
شاشـــة العـــرض الكاملة 1 بـــدون حواف 
بقيـــاس 6.7 بوصـــة والتي توفـــر تجربة 
مشـــاهدة غنية وعمر بطارية محّسن مع 
بطاريتـــه 2 الكبيـــرة بقـــدرة 5000 مللـــي 
أمبيـــر وخاصيـــة الشـــحن فائق الســـرعة 
“HUAWEI SuperCharge3”  بقـــوة 40 
واط، فضـــاً عن ســـعة التخزيـــن الكبيرة 
الُمحدثة والتي تبلغ 128 جيجابايت4. 

 HUAWEI nova“ هاتـــف  يشـــمل  كمـــا 

Y90” أيضـــًا ترقيـــات مـــن حيـــث قدرات 
التصويـــر، فهـــو مـــزود بكاميـــرا خلفيـــة 
ثاثية مدعمة بالذكاء االصطناعي بدقة 
50 ميجابكسل تدعم مزايا مبتكرة مثل 
الوضـــع الليلـــي الفائـــق وتقنيـــة تصويـــر 
الثنائـــي  والخلفـــي  األمامـــي  الفيديـــو 
والتصوير الفوتوجرافي المدعم بالذكاء 
للمســـتخدمين  يوفـــر  مـــا  االصطناعـــي، 

تجربة تصوير متميزة.
 ”HUAWEI nova Y90“ ويتوفـــر هاتـــف
 ”Emerald Green“ األخضـــر  باللـــون 
Mid-“ واألسود ”Pearl White “واألبيض 

 ،”Crystal Blue“ واألزرق ”night Black
وأصبح اآلن متاحًا للطلبات المسبقة في 
البحرين بســـعر يبدأ من 87.9 دينار على 
الموقع اإللكتروني الرسمي لهواوي وفي 

سيتي سنتر البحرين. 
 HUAWEI nova“ هاتـــف  تزويـــد  وتـــم 
Y90” بشاشـــة عـــرض كاملة دون حواف 

مقاس 6.7 بوصـــة تدعم معدل تحديث 
أخـــذ  ومعـــدل  هرتـــز   90 إلـــى  يصـــل   5
عينـــات لمـــس يبلـــغ 270 هرتز، مـــا يوفر 
تجربة سلسة وســـهلة االستخدام سواء 
لاســـتخدام اليومـــي أو األلعـــاب. ويبلغ 
قياس الحـــواف فائقة النحافة للشاشـــة 
1.05 مم 6 فقط، ما يجعل نســـبة شاشة 
94 % مـــن الحجم الكلي لتجربة بصرية 
غامـــرة. إضافـــًة إلـــى ذلك، تدعم شاشـــة 
مثـــل  مزايـــا   ”HUAWEI nova Y90“

الشاشـــة  فـــي تعتيـــم  الســـلس  التحكـــم 
الكتـــاب  ووضـــع  العيـــن  راحـــة  ووضـــع 
اإللكتروني لتوفير تجربة قراءة مريحة 
ولتعزيز تجربة المشاهدة للمستخدمين.
 ”HUAWEI nova Y90“ ويتيـــح هاتـــف
فـــي  البطاريـــة  شـــحن  للمســـتخدمين 
غضـــون دقائق بفضـــل خاصية الشـــحن 
فائـــق الســـرعة المســـتقر واآلمـــن بقـــوة 

المســـتخدمون  ويســـتطيع  واط.   40
االســـتمتاع باللعب لمدة 2.3 ســـاعة بعد 
شـــحن الهاتـــف لمـــدة 10 دقائـــق فقـــط. 
HUA- “إضافًة إلى ذلـــك، يحتوي هاتف 
WEI nova Y90” علـــى تقنيـــة مســـاعدة 
للحفـــاظ على صحة البطارية الكتشـــاف 
حالة البطارية بذكاء وتذكير المستخدم 
باتخـــاذ اإلجراءات الســـريعة في الوقت 

المناســـب. كمـــا يتضمـــن 8 طبقـــات مـــن 
و13  الســـريع  الشـــحن  خـــال  الحمايـــة 
الشـــحن  وخـــال  الحمايـــة،  مـــن  طبقـــة 
العادي هناك طبقة حماية من الســـخونة 
الزائـــدة لمنفذ USB، مما يجعل الشـــحن 

سريعًا وذكيًا وآمنًا.
ويعتبـــر عمـــر البطاريـــة من أهـــم النقاط 
التـــي تحـــدد أداء الهاتف. ويـــرث هاتف 
“HUAWEI nova Y90” عمـــر البطاريـــة 
 HUAWEI nova“ طويـــل األمد لسلســـلة
Y”، فهو مزود ببطارية كبيرة بقوة 5000 
مللـــي أمبير )القيمـــة النموذجيـــة( لتلبية 
متطلبـــات االســـتخدام المكثـــف طـــوال 
اليـــوم. وســـواء كان ُيســـتخدم الهاتـــف 
خـــال الســـفر أو لمشـــاهدة المسلســـات 
فـــي المنزل أو ممارســـة األلعاب أو تلقي 
HUA- “مكالمـــات العمـــل، ويوفر هاتـــف 

WEI nova Y90” بطاريـــة تـــدوم طوياً 
تخلصكم من القلق بشأن نفاد البطارية.

يتميز بشاشة 
ضخمة وخاصية 
الشحن الفائق 
بقوة 40 واط

منتدى اإلرشاد الشرق األوسط ينظم ورشة عن تصميم برامج اإلرشاد الناجحة
ستقام في 20 الجاري بمركز تدريب “بنفت”

أعلن منتدى اإلرشــاد الشــرق األوســط الثالث عن عقده ورشــة العمل األولى، والتي 
تأتــي ضمــن سلســلة مــن الفعاليات والــورش التي تســبق المنتدى المقــرر عقده في 6 
ديســمبر 2022، تحــت رعايــة كريمة من ســمو الشــيخة حصة بنت خليفــة آل خليفة، 

عضو المجلس األعلى للمرأة ورئيس مجلس اإلدارة - إنجاز البحرين. 

وتحمل ورشة العمل، التي ستقام يوم 20 
ســـبتمبر الجاري في مركز التدريب التابع 
لشـــركة “بنفـــت”، موضوع كيفيـــة تصميم 
برامـــج إرشـــاد فعالـــة للمؤسســـات، حيث 
ســـيجتمع مســـؤولو الموارد البشـــرية في 

جلسة تعليمية تفاعلية وعملية. 
وبقيادة خبراء الموارد البشرية واإلرشاد 
الذيـــن ســـيقدمون خبراتهـــم ضمـــن حلقة 
سيكتســـب  الورشـــة،  أثنـــاء  نقاشـــية 
الحاضـــرون نظـــرة متعمقـــة، ويســـتمعون 
إلـــى روايـــات مباشـــرة عـــن كيفيـــة قيـــام 

المؤسســـات باالستفادة بشـــكل فعال من 
البتـــكار  الداخلـــي،  البشـــري  مالهـــا  رأس 
بهـــا،  الخاصـــة  اإلرشـــاد  برامـــج  وإدارة 
باإلضافـــة إلـــى كيفيـــة تقييم مـــدى تأثير 
المختلفـــة،  الخارجيـــة  اإلرشـــاد  برامـــج 
وكيفية اختيار تلك التي تتماشـــى بشكل 
أفضـــل مـــع سياســـات المـــوارد البشـــرية 
تنميـــة  وأهـــداف  بمؤسســـاتهم  الخاصـــة 

المواهب.
وســـيتحدث فـــي ورشـــة العمـــل كل مـــن 
أحمـــد جناحـــي، مديـــر إدارة-العميل أوالً 

فـــي “تمكيـــن”، ومحمد مطـــر، مدير أول - 
الموارد البشرية وتنمية المواهب في بنك 
البحريـــن الوطني. فيما ســـتدير الورشـــة 
كارينا تشابا، مديرة برنامج اإلرشاد، قسم 

التنوع والشمول في أرامكو السعودية.
تعليقـــًا علـــى ذلـــك، قالـــت زهـــراء طاهـــر، 
مـــارك  “فيـــن  لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر 
والمنظمـــة  المؤسســـة  كوميونيكشـــنس” 

للمنتدى: “يسرنا اإلعان عن باكورة ورش 
العمل الرامية إلى دعم الهدف األساســـي 
للمنتـــدى، وهـــو مســـاعدة المنظمات على 
تبنـــي قـــوة اإلرشـــاد وتســـخيرها. كما إننا 

مســـرورون بانضمـــام نخبـــة مـــن خبـــراء 
الموارد البشـــرية واإلرشـــاد إلـــى الحدث، 
والذيـــن سيشـــاركون تجاربهـــم الخاصـــة 
في كل من تطوير واستخدام مخططات 
اإلرشـــاد ودمج اإلرشاد في أجندة تطوير 

المواهب األوسع”.
المـــوارد  فـــي  المتخصصيـــن  وشـــجعت 
البشرية إلى حضور الورشة، التي ستعقد 
مجانـــًا وبدون أي رســـوم، لمعرفـــة المزيد 
عن كيفية بـــدء رحلة اإلرشـــاد والتوجيه 

في مؤسساتهم. 
يذكر أن المنتدى سيقام بدعم من الشريك 
إلـــى  الوطنـــي،  البحريـــن  بنـــك  الرئيســـي 
جانب عدد من الشـــركاء اإلســـتراتيجيين 
والداعميـــن الذيـــن ســـيتم اإلعـــان عنهم 

قريبًا.

محمد مطر  أحمد جناحيكارينا تشابا
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طارق البحار

وارتفعت حركة شـــركات الطيران في الشـــرق 
األوســـط بنســـبة 193.1 % في يوليـــو مقارنة 
بالشهر نفسه من عام 2021. وارتفعت الطاقة 
االستيعابية لشـــهر يوليو بنسبة 84.1 % على 
أســـاس ســـنوي. وارتفعـــت عوامـــل الحمولـــة، 
وهـــي مقيـــاس لمـــدى نجـــاح شـــركة الطيـــران 
في ملء المقاعد المتاحة، بنســـبة 30.5 نقطة 
مئويـــة إلـــى 82 %، ومن المتوقـــع على نطاق 
واسع أن تتعافى صناعة الطيران العالمية إلى 
مســـتويات مـــا قبل الوباء بحلـــول عام 2024، 
علـــى الرغـــم مـــن وجـــود اختالفـــات إقليميـــة 
الواليـــات  تتعافـــى  أن  المتوقـــع  مـــن  حيـــث 
المتحـــدة بحلـــول عـــام 2023 والصين بحلول 
عام 2025، حســـبما قالت ماري أوينز تومسن، 
كبيـــرة االقتصاديين في”إياتـــا” التي لها نظرة 
إيجابيـــة للصناعـــة حاليـــا، فإن ارتفاع أســـعار 
الوقـــود ســـيظل “تحديـــا” لشـــركات الطيـــران، 
حســـبما قـــال رئيســـها، وقـــال إن أســـعار وقود 
الطائـــرات “ال تزال مرتفعة للغاية” وستســـتمر 
فـــي الضغـــط علـــى قاعـــدة تكاليـــف شـــركات 
بعـــض  “نـــرى  وقـــال:  العـــام.  لبقيـــة  الطيـــران 
“الترقـــب” في الصناعة، وأنـــا على علم ببعض 
شركات الطيران التي شرعت في المراقبة في 
األشـــهر األخيرة حيث لم يتـــم من قبل لمجرد 
توفير بعض الحماية لنفسها من التقلبات التي 
نشـــهدها في أسعار زيت الطائرات في الوقت 

الحالي”.
وقـــال والـــش إنـــه علـــى جانـــب “الكارجـــو” أو 
الشـــحن، فقد ســـجلت شـــركات الطيـــران أداء 
قويـــا فـــي يوليـــو، علـــى الرغم مـــن أن الحرب 
األوكرانيـــة أزالـــت القـــدرة مـــن الســـوق وعلى 
التوريـــد.   سلســـلة  اضطرابـــات  مـــن  الرغـــم 
وانخفـــض الطلـــب العالمـــي علـــى الشـــحنات، 
الـــذي يقـــاس بأطنان الشـــحن، بنســـبة 9.7 % 
في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، 
حسبما أظهر التقرير الشهري الصادر عن إياتا. 

وبلغ الطلب 3.5 % أقل من يوليو 2019. 
وقـــال التقريـــر إن ســـعة الشـــحن كانـــت أعلى 
بنســـبة 3.6 % من يوليو 2021 ، لكنها ال تزال 
أقل بنسبة 7.8 % من مستويات يوليو 2019 
وسجلت شركات الطيران في الشرق األوسط 
انخفاضـــا بنســـبة 11 % تقريبـــا علـــى أســـاس 
ســـنوي في أحجـــام البضائع في يوليو. وقالت 
إياتـــا: “إن الفوائـــد الكبيـــرة من إعـــادة توجيه 
حركـــة المـــرور لتجنـــب التحليق فوق روســـيا 

فشلت في تحقيق ذلك، كما أثرت أحجام 
الشـــحن الراكـــدة مـــن وإلـــى أوروبا 

وارتفعـــت  المنطقـــة”،  أداء  علـــى 
الطاقـــة االســـتيعابية بنســـبة 4.9 

% مقارنة بشهر يوليو 2021.

 التعافي في سوق الطائرات الخاصة 
العالمية

يقيـــم أكثـــر من ثلـــث أغنـــى 500 ملياردير 
في العالـــم في الواليـــات المتحدة، حيث 
يساعد الرحالة األثرياء للغاية في تعزيز 
انتعـــاش ســـوق الطائـــرات الخاصـــة فـــي 

البالد والعالم، وفقا لشركة إيرباص.
ويظهـــر تحليـــل إيربـــاص كوربوريـــت جيتس 
لبيانـــات الصناعـــة أن 35 % مـــن أغنـــى 500 
ملياردير في العالم بنوا ثرواتهم في الواليات 
المتحـــدة، ويمتلكـــون 43 % من إجمالي ثروة 

المجموعـــة، وتبلغ قيمـــة المليارديرات الـ 177 
والذيـــن  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  المقيميـــن 
يشـــكلون بعضـــا مـــن أكثـــر 500 شـــخص ثراء 
في العالم 3.38 تريليون دوالر مقارنة بـ 7.72 

تريليون دوالر للمجموعة.
ويبلغ متوسط ثروة المليارديرات األميركيين 
حوالـــي 18.91 مليار دوالر، وهو أعلى بنســـبة 
40 % - أو 5.37 مليـــار دوالر - مـــن متوســـط 
ثـــروة مليارديـــر غيـــر أميركي فـــي أعلى 500 

ملياردير يبلغ 13.54 مليار دوالر.
ويقول شـــون ماكجيو نائب الرئيس للشـــؤون 
ACJ ألمريـــكا الشـــمالية فـــي  التجاريـــة فـــي 
ايرباص: “إن عـــدد المليارديرات في الواليات 
المتحـــدة هـــو عامـــل في قـــوة االنتعـــاش في 
ســـوق طيران رجال األعمال العالمي، وخاصة 
فـــي الواليات المتحدة، حيـــث تتزايد عمليات 
الخاصـــة”،  الطائـــرات  واســـتخدام  المغـــادرة 
وخـــالل شـــهر أغســـطس بأكمله، اتجه نشـــاط 
طائـــرات رجال األعمـــال في أمريكا الشـــمالية 
بشـــهر  مقارنـــة   %  1 بنســـبة  االرتفـــاع  إلـــى 
أغســـطس من العـــام الماضي، وبنســـبة 13 % 
مقارنـــة بشـــهر أغســـطس 2019، وفقا ألحدث 
األرقام الصادرة عن شـــركة استشارات أبحاث 

 .WingX الطيران
وبالنســـبة للعـــام حتـــى اآلن، حققـــت المنطقة 
اإلجمالية ألمريكا الشمالية نشاطا قياسيا في 

مجال الطيران، 

حيث تم تســـيير مـــا يقرب مـــن مليوني رحلة 
جويـــة لطائرات رجال األعمـــال، بزيادة قدرها 
18 % عـــن العـــام الماضـــي، الـــذي كان بحلول 
أغســـطس 2021 قـــد لحق بركب عـــام 2019. 
وحققـــت الواليـــات المتحدة مكاســـب بنســـبة 
 ،2019 عـــام  مـــن  األول  النصـــف  فـــي   % 23
مـــع اســـتمرار كل مـــن كنـــدا والمكســـيك فـــي 
تتبع نشـــاط مـــا قبـــل الوبـــاء. وزادت وجهات 
مثـــل بورتوريكو وكوســـتاريكا وجـــزر فيرجن 
األميركيـــة بنســـبة 30 % علـــى األقـــل مقارنة 
بفتـــرة ما قبـــل الوباء من يناير إلى أغســـطس 
2019. وفي جميع أنحاء المنطقة، تعد طائرة 
الطائـــرات  أكثـــر   350 تشـــالنجر  بومباردييـــه 
ازدحامـــا هذا العام، حيـــث كانت أكثر ازدحاما 
بنسبة 17 % من مستويات ما قبل الجائحة.

وقال المركز إن ســـبعة من أغنى 10 أفراد في 
العالـــم يقيمـــون في الواليـــات المتحدة، حيث 
يشـــهد ســـوق طيران رجـــال األعمال انتعاشـــا 

“قويا”. 
جيـــد  وضـــع  فـــي  “نحـــن  ماكجيـــو:  وقـــال 
لالســـتفادة مـــن النمو في ســـوق طيران رجال 
األعمال الكبير والطويل المدى للغاية - خاصة 
 ،”ACJ TwoTwenty مـــع إطالقنـــا األخيـــر لــــ
وهي نســـخة نفاثة للشـــركات من 
 Airbus من طراز A220 طائرة
، قطاعا ســـوقيا جديـــدا تطلق 

 Xtra“ اســـم  الشـــركة  عليـــه 
Large Bizjet” ويمنح 

ACJ TwoTwenty الشـــركات ميزة تنافســـية 
حقيقية في جذب المديرين التنفيذيين الذين 
يحتاجون إلى مســـاحة خاصة بهـــم، وهو أمر 
مهم بشـــكل خاص نظرا للـــدور المتنامي لكبار 
المســـؤولين التنفيذييـــن فـــي القـــوى العاملـــة 

العالمية”. 
ومـــن المتوقع أن تدخـــل أول طائرة من طراز 
ACJ Two Twenty الخدمـــة مـــع مالكهـــا فـــي 
دبـــي في أوائل العـــام المقبل، وقالت الشـــركة 
المصنعـــة للطائرات إن أكثـــر من 210 طائرات 
تابعة لشـــركة إيرباص فـــي الخدمة في جميع 

أنحاء العالم، وتحلق في كل قارة.
المليارديـــرات  يكـــون  أن  المرّجـــح  ومـــن 
األميركيـــون قـــد كســـبوا أموالهـــم فـــي مجال 
مـــن   %  21 يمثلـــون  حيـــث  التكنولوجيـــا، 
المليارديرات األميركيين في أفضل 500 على 
مســـتوى العالم، يليهم التمويل بنســـبة 19 %، 

.ACJ وفقا لتحليل
وكانـــت قطاعـــات الطاقـــة وتجـــارة التجزئـــة 
والســـلع  واالتصـــاالت  اإلعـــالم  ووســـائل 
العليـــا.  القطاعـــات  بيـــن  مـــن  االســـتهالكية 
وانكمش االقتصاد األميركي 0.6 % في الربع 
الثانـــي من العام، وهي وتيرة أكثر اعتداالً مما 
كان يعتقـــد فـــي البداية، لكنها ال تزال تســـجل 

الربع الثاني على التوالي من النمو السلبي. 

انبعاثات

يمكـــن لصناعـــة الطيـــران أن تقلل بشـــكل 
كبيـــر من تأثيرها البيئي مـــع الحد األدنى 
مـــن التغييـــرات فـــي معـــدات الطائـــرات 
والبنيـــة التحتـــي ، وفقـــا لنتائـــج ورقـــة 
بحثيـــة جديـــدة.  يمكن أن يـــؤدي تعديل 
الجويـــة  الحركـــة  مراقبـــة  إجـــراءات 
وعمليـــات الطائـــرات إلـــى تقليـــل التأثير 
المناخـــي للصناعة بنســـبة تصـــل إلى 20 
فـــي المائة فـــي الســـنوات الخمـــس إلى 
الــــ 10 المقبلـــة ، حســـبما وجـــد باحثون 
مـــن جامعة بريســـتول في ورقة بحثية 

.Aerospace نشرت في مجلة
مـــن   CO2 غيـــر  االنبعاثـــات  وتمثـــل 
التأثيـــر  ثلثـــي  مـــن  أكثـــر  الطائـــرات 
ولكـــن  للطيـــران،  الصافـــي  المناخـــي 
نظـــرا للتركيز على إزالـــة الكربون في 
صنع السياســـات - وهـــو أمر ضروري 
لتحقيـــق أهداف صافي الصفر - غالبا 

ما يتم تجاهل التخفيف من هذه االنبعاثات، 
كمـــا قـــال المؤلف كيـــران تايت والـــذي أكمل 
مراجعة أحدث علوم انبعاثات الطيران: “إن 
تعديـــالت مســـار الطيران في شـــكل توجيه 
مناخـــي مثالـــي، لتجنب المناطق الحساســـة 
للمنـــاخ، ورحلـــة التشـــكيل، التي تطيـــر فيها 
طائرتان واحدة خلف األخرى )يفصل بينهما 
حوالي 2 كم( يمكـــن أن تحمل المفتاح للحد 

بشكل كبير من التأثير المناخي للطيران”. 
شـــركات  تعهـــدت  الماضـــي،  العـــام  وفـــي 
الطيـــران بتحقيق صافـــي انبعاثات كربونية 
صفريـــة مـــن عملياتهـــا بحلـــول عـــام 2050، 
ممـــا يجعـــل صناعة النقـــل الجوي تتماشـــى 
مع أهداف اتفاقيـــة باريس للحد من ظاهرة 
االحتبـــاس الحـــراري إلـــى 1.5 درجـــة مئوية 
فـــوق مســـتويات مـــا قبـــل الصناعـــة. تواجه 
شـــركات الطيـــران ضغوطـــا مـــن الجماعـــات 
البيئيـــة لخفض بصمتهـــا الكربونيـــة وإعادة 
Co-  بناء عمليات أكثر اخضرارا بعد جائحة

.vid-19
العـــام  االجتمـــاع  فـــي   ،2021 أكتوبـــر  فـــي 
الســـنوي الـ 77 لالتحـــاد الدولي للنقل الجوي 
في بوســـطن األميركية، حـــّددت المجموعة 
الصناعيـــة خططـــا لتحقيـــق هـــذا الهدف من 
خـــالل مزيج من القضاء على االنبعاثات من 
المصدر )مثل اســـتخدام SAF والتحسينات 
الجويـــة(، وتقنيـــات  الحركـــة  علـــى مالحـــة 
التعويـــض.  وتعكس نتائـــج الورقة البحثية 
خطـــة “صافـــي الصفر” التـــي وضعهـــا “إياتا” 
والتـــي تدعـــو إلـــى إدخـــال تحســـينات على 
عمليـــات الطائرات والكفاءة التشـــغيلية، مع 
التركيـــز بشـــكل خاص علـــى تحســـين إدارة 

الحركة الجوية.
هناك مساهمان رئيسيان في التأثير المناخي 
تكثيـــف  مســـارات   - للطيـــران   CO2 غيـــر 
أكاســـيد  وانبعـــاث   )contrails( الطائـــرات 
الورقـــة.  توضـــح  كمـــا   )NOx( النيتروجيـــن 
 CO2 ويعتمد تأثير االحترار لالنبعاثات غير
بشـــدة علـــى الحالـــة الكيميائيـــة واألرصـــاد 
الجويـــة للغالف الجوي فـــي لحظة إطالقها، 
وتمثـــل كونتريلز 51 % مـــن إجمالي التأثير 

المناخي للطيران.
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انخفاض عمليات الشحن بشركات 
الطيران في الشرق األوسط بنسبة 11 %

رئيس IATA ويلي والش: “نعيش حاليًّا انتعاًشا في السفر الجوي.. ولكن”!

قال رئيس االتحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا(، ويلي والش إن هناك انتعاًشـــا في ســـفر الركاب بصورة مســـتمرة، مدفوعا بالنمو في الرحالت المحلية والدولية، لكن ارتفاع 
أســـعار وقود الطائرات ســـيظل يمثل تحديا لصناعة الطيران. وبلغ إجمالي حركة المســـافرين العالمية في يوليو 75 % من مســـتويات ما قبل الجائحة في عام 2019، مع 
السفر الداخلي بنسبة 86.9 % من مستوى يوليو 2019، حيث أظهر الطلب الصيني تحسنا قويا، حسبما ذكرت أكبر هيئة تجارية في صناعة الطيران مؤخرا. وبلغت حركة 

المرور الدولية 67.9 % من مستويات يوليو 2019، مع تخلف منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير عن األسواق األخرى. 
كما قال ويلي والش المدير العام لـ Iata  خالل مؤتمر صحافي عبر اإلنترنت “الصناعة تحقق انتعاشـــا قويا بينما نمر بموســـم الصيف في نصف الكرة االرضية، واألســـواق 
المحلية تتعافى اآلن بشـــكل جيد مع زيادة النشـــاط في الســـوق الصينية، ونتوقع أن يســـتمر هذا في أرقام أغســـطس وسبتمبر، بالنظر إلى االتجاهات اإليجابية التي نراها 

.thenationalnews في الحجوزات اآلجلة” بحسب موقع
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تراجع األسعار وارتفاع التكاليف 30 % يلقي بثقله على األلمنيوم

“االسترليني” يهوي ألدنى مستوى في 37 عاًما

الربحية لم تعد موجودة بالنصف األول.. “ألبا”:

وسط قلق على صحة اقتصاد بريطانيا

قــال الرئيــس التنفيذي لشــركة ألمنيــوم البحرين “ألبا”، علــي البقالي إن 
العمــاء األوروبييــن متــرددون في تقديم طلباتهم للعام المقبل بســبب 

مخاوف من الركود، مما أدى إلى انخفاض الطلب.

ــال الــبــقــالــي لــوكــالــة “رويـــتـــرز”  وقــ
في  لأللمنيوم  مؤتمر  هامش  على 
أقل  اإلجــمــالــي  “الــطــلــب  برشلونة 

بسبب تردد الناس في الطلب”.
من  العديد  “لــدى  البقالي  وأضــاف 
العمالء )األوروبيين( دفتر طلبات، 
لديهم يقين بشأن متى  لكن ليس 
يخشون  ألنهم  المعدن  يتسلمون 
بالكامل  الكمية  حــجــزوا  إذا  أنـــه 

سيبدأ الركود”.
األسعار  تــراجــع  إن  البقالي  وقــال 
بنحو  التكاليف  ارتفاع  جانب  إلى 
30 % منذ 2020 يلقي بثقله على 

القطاع.
تعد  لـــم  “الـــربـــحـــيـــة  أن  وأوضــــــح 

موجودة في النصف األول”.
“ألبا” تنتج حاليا  البقالي إن  وقال 
وهو  مليون طن سنويا،   1.6 نحو 

ما يزيد قليال عن طاقتها.
يوروميتوكس  مجموعة  وقــالــت 

في  المعادن  منتجي  تمثل  التي 
أوروبا إن ارتفاع أسعار الطاقة 
الروسية  الحرب  منذ  زاد  الــذي 
األوكرانية تسبب في االضطرار 

ــاج  ــ ــت ــ ــة إن ــ ــاقـ ــ ــصــــف طـ ــ ــف ن ــ ــوقـ ــ لـ
األلومنيوم في االتحاد األوروبي.

بورصة  فــي  السعر  ووصــل 
لـــنـــدن لــلــمــعــادن لــمــدة 

 2300 إلـــى  أشــهــر   3
ــن،  ــطــ ــ ــل ــ ل دوالر 
وكـــــــــان قـــــد قــفــز 
إلـــــــــى مـــســـتـــوى 
قـــيـــاســـي يـــزيـــد 
آالف   4 ــى  ــ ــل عــ
دوالر للطن في 

مارس.

انخفض الجنيه االسترليني أمس الجمعة إلى أدنى 
األميركي،  الـــدوالر  مقابل  عاًما   37 في  له  مستوى 
الــيــورو،  مقابل  شــهــًرا   17 فــي  أدنـــى مستوى  وإلـــى 
لمبيعات  المتوقع  من  األضعف  األرقــام  أدت  أن  بعد 
المخاوف بشأن صحة االقتصاد  زيادة  إلى  التجزئة 
البريطاني.وهبط الجنيه أكثر من 1 % مقابل الدوالر 
إلى 1.1351، وهو أدنى مستوى له منذ العام 1985، 
وتسارع انخفاضه بمجرد تجاوزه أدنى مستوى في 

37 عاًما األسبوع الماضي.
بنًسا، وهو أعلى مستوى   87.66 إلى  اليورو  وارتفع 
0.39 % عند  آخر مرة  2021، وزاد في  فبراير  منذ 
97.52 بنًسا.وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية اليوم 
الجمعة، إن أحجام مبيعات التجزئة تراجعت 1.6 % 
على أساس شهري في أغسطس، وهو أكبر انخفاض 

التوقعات في  2021 وأســوأ من جميع  منذ ديسمبر 
أشار  اقتصاديين  لخبراء  رويترز  أجرته  استطالع 

إلى انخفاض بواقع 0.5 %.
العمالت  استراتيجية  رئــيــس  هـــاردي،  جــون  وقـــال 
األجنبية في ساكسو بنك: “إن الخلفية الطاحنة لكل 

ما يحدث تلقي بثقلها على الجنيه االسترليني، حيث 
الخارجية  العجوزات  هــذه  المتحدة  المملكة  تدير 
الــمــحــيــطــة بــســيــاســات رئيسة  الــهــائــلــة والــمــخــاطــر 
وأعلنت  ــك”.  ذل إلــى  تضيف  التي  الجديدة  الـــوزراء 
األسبوع  تــراس،  ليز  الجديدة،  البريطانية  الزعيمة 
لمدة  الطاقة  لفواتير  أقصى  حد  وضع  عن  الماضي 
للحرب  االقتصادية  الصدمة  من  للتخفيف  عامين 
في أوكرانيا، بإجراءات من المرجح أن تكلف البالد 
)115 مليار  100 مليار جنيه استرليني  ما يزيد عن 
دوالر(. ومن المقّرر أن يصدر وزير المالية البريطاني 
كواسي كوارتنج، بياًنا مالًيا هذا الشهر لشرح كيفية 
أن يوضح كيف  أيًضا  المتوقع  الخطة، ومن  تمويل 
سُتقدم التخفيضات الضريبية التي وعدت بها تراس 

خالل حملتها لقيادة حزب المحافظين.
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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

إغالق بنوك لبنان 3 أيام هرًبا من سخط المودعين
كافة  إغــالق  بقرار  اللبنانية  المصارف  جمعية  أفــادت 
البنوك في البالد لمدة 3 أيام بدًءا من اإلثنين المقبل، 
تزايد هجمات  أمام  أمنية  وذلك على خلفية مخاوف 
المحجوزة  مدخراتهم  الستعادة  الساعين  المودعين 
في بلد مزقته أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة.
البنوك في بيروت قد أغلقت أبوابها  ويبدو أن معظم 
بالفعل وسط توارد أنباء عن اقتحام 9 بنوك في لبنان 

خالل 48 ساعة فقط، فيما ارتفع عدد المقتحمين اليوم 
إلى 7 أشخاص.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، اقتحم رجل يبلغ 
من العمر 50 عاًما، برفقة ابنه، فرًعا لبنك بيبلوس في 
بمسدس  البنك  موظفي  وهــدد  لبنان،  جنوب  الغازية 
وطالب  مــزيــف،  إنــه  محلية  تلفزيونية  محطة  قــالــت 
بسحب مدخراته المجمدة منذ االنهيار المصرفي الذي 

تسبب في واحــدة من أسوأ األزمــات االقتصادية في 
العالم منذ العام 1850 وفًقا للبنك الدولي.

ويــنــدلــع الــعــنــف بــانــتــظــام بــيــن الــعــامــلــيــن فــي الــبــنــوك 
والمدخرين غير القادرين على استرداد أموالهم في بلد 
90 % من قيمتها، وسقط  فقدت فيه العملة أكثر من 
العام  منذ  الفقر  براثن  في  السكان  من   %  80 حوالي 

.2019

علي البقالي

مخاوف الركود تجعل األوروبيين مترددين في الشراء

2300 سعر الطن في بورصة لندن للمعادن لمدة 3 أشهر


