
استثمارات “الخليج للطيران” في أجهزة المحاكاة

قــدم عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وبمعيــة جاللته ولي العهد رئيــس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، خالص التعازي والمواســاة إلى صاحب الجاللة الملك تشــارلز الثالث 
ملــك المملكــة المتحــدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــمالية في وفاة صاحبة الجاللة الملكــة إليزابيث الثانية، وذلك في قصر 

باكنغهام أمس.

وأكد جاللته أن العالم أجمع فقد برحيل جاللة الملكة قائدة عظيمة 
والخبرة  الحكمة  فــي  بــه  يحتذى  ونــمــوذجــا  الــتــاريــخ  سيخلدها 
العالقات  بعمق  اعــتــزازه  مــؤكــدا  والــتــســامــح،  والــســالم  والمحبة 
والمملكة  البحرين  مملكة  بين  الوثيقة  والشراكة  االستراتيجية 

المتحدة، والتي تمتد لتاريخ طويل من التنسيق والتعاون المثمر 
في مختلف المجاالت، مؤكدا العزم على مواصلة العمل مع صاحب 
الجاللة الملك تشارلز الثالث لدعم وتطوير هذه العالقات المتميزة 

بما يعود بالخير واالزدهار على الشعبين الصديقين.

الملك المعظم معزيا بوفاة الملكة إليزابيث: الفقيدة نموذج يحتذى به في الحكمة والخبرة والمحبة والسالم والتسامح

سنواصل العمل مع الملك 
تشارلــــز الثالـــث لدعــــم 
وتطوير عالقاتنا المتميزة
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قـــال الرئيـــس التنفيـــذي ألكاديميـــة 
ظافـــر   )GAA( للطيـــران  الخليـــج 
حجـــم  إجمالـــي  إن  العباســـي 
االســـتثمارات فـــي األكاديميـــة منـــذ 
تأسيســـها فـــي العـــام 2010 ولغايـــة 
دوالر،  مليـــون   70 تجـــاوز  اليـــوم 
تركـــزت غالبيتها على أجهزة محاكاة 
الجهـــاز  تكلفـــة  تصـــل  إذ  الطيـــران، 

الواحد إلى 10 ماليين دوالر. 
وأوضح العباسي في حوار مع “البالد 
تقـــدم  األكاديميـــة  أن  االقتصـــادي” 
خدماتهـــا حاليـــا لـ 18 شـــركة طيران 
مـــن داخل وخـــارج المملكـــة، متوقعا 
أن يســـتفيد مـــن برامـــج األكاديميـــة 
فـــي التدريـــب فـــي مجـــال الطيـــران 
وغيرهـــا مـــن قطاعـــات هـــذه الســـنة 
مســـجلة  شـــخص،  آالف   10 قرابـــة 
ضعـــف معدالت فترة الجائحة خالل 

العامين 2020 و2021. 
وكشـــف العباســـي عن أن األكاديمية 

بصـــدد التوســـع خـــارج المملكـــة مـــع 
عزمهـــا فتـــح فرعيـــن لهـــا فـــي دول 
مجـــاورة ســـيتم اإلعـــالن عنهـــا فـــي 

المســـتقبل القريـــب، معربا عـــن أمله 
فـــي افتتاح أول مركز تدريبي خارج 
المملكة مع نهاية العام الجاري 2022 

أو مطلع العام المقبل 2023. 
وأكـــد أنه بعد تخطـــي تبعات جائحة 
“كوفيد 19”، ســـتركز األكاديمية على 
تطوير البرامـــج الحالية التي تخص 
الطيران وما يرتبط بها من قطاعات 
مســـاندة، مـــع إضافة برامـــج جديدة 
أهمهـــا الواقـــع االفتراضـــي والتعليم 
الرقمي والتدريب اإللكتروني لنصل 
المســـتفيدين  مـــن  عـــدد  أكبـــر  إلـــى 
الحاصلـــة  التطـــورات  ومواكبـــة 
فـــي عالـــم التدريـــب والتكنولوجيـــا 
المتطـــورة. هـــذا إلـــى جانـــب طـــرح 
قطـــاع  تخـــص  ال  تدريـــب  برامـــج 
الطيران، كتخصيص برامج للمالحة 
البحريـــة مـــن جهات وبرامـــج إدارية 
عـــدة وغيرها من برامـــج غير جوية، 
البحريـــة  بالبرامـــج  هنـــا  ونقصـــد 
تلـــك المختصـــة بالموانـــئ وإصـــدار 
تراخيـــص للبحـــارة وقيـــادة الســـفن 

والبواخر واليخوت.

حاوره: أمل الحامد

)١٩(

“تمكين” يواصل دعمه لمركزي االبتكار 
السحابي بجامعة البحرين و “بوليتيكنيك”

 جانب من االجتماع

أصـــدر رئيـــس جهـــاز الخدمة المدنيـــة أحمد الزايـــد توجيهات الخدمـــة المدنية 
رقـــم )6( للعام 2022 بشـــأن الموظفين المترشـــحين لعضويـــة مجلس النواب أو 

المجالس البلدية.
وأوضـــح الزايد أنـــه ُيمنح الموظفون المترشـــحون لعضوية مجلـــس النواب أو 
المجالس البلدية إجازة ســـنوية أو إجازة خاصة من دون راتب وفًقا للضوابط 
المعتمـــدة فـــي الخدمة المدنية ابتداًء من اليوم التالي لقفل باب الترشـــيح، أي 
اعتباًرا من يوم اإلثنين الموافق 10 أكتوبر 2022م عمالً باألمر الملكي الســـامي 

رقم )26( لسنة 2022 والقرار رقم )46( لسنة 2022.

إجازة من دون راتب للموظفين 
المترشحين من 10 أكتوبر

الجفير - جهاز الخدمة المدنية
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افتتاح أول مركز تدريبي خارج المملكة مع نهاية العام... الرئيس التنفيذي ظافر العباسي:

العباسي في حوار مع “البالد”   )تصوير: بدر الحايكي(

المنامة - بنا



البحرين آلمها 
المصاب الجلل 
وتستذكر بكل 

االعتزاز المواقف 
المشرفة للفقيدة 

تجاهها

العالقـــــات 
االستراتيجيــــة 

مــــع بريطانيـــــا 
تمتد لتاريخ طويل 

مـن التنسيـق 
والتعــاون

نستذكــــر جهـــود 
الراحــــلة فــــي 

توثيـــق العالقات 
الراسـخة بين 

العائلتيـن المالكتـيـن
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قــدم عاهــل البــالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، وبمعية جاللته ولي العهد رئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، خالــص التعــازي والمواســاة إلى 
صاحــب الجاللــة الملــك تشــارلز الثالــث ملك المملكة المتحــدة لبريطانيا العظمــى وأيرلندا الشــمالية في وفاة 

صاحبة الجاللة الملكة إليزابيث الثانية وذلك في قصر باكنغهام أمس.

كمـــا قـــدم جاللتـــه التعازي إلـــى أفـــراد العائلـــة المالكة 
وإلـــى شـــعب وحكومـــة بريطانيـــا، راجيـــا لهـــا الرحمة 
والمغفـــرة، ولصاحـــب الجاللة الملك تشـــارلز واألســـرة 
المالكـــة والشـــعب البريطانـــي الصديـــق جميـــل الصبر 
وحســـن العزاء، مؤكدا جاللته وقـــوف مملكة البحرين 
إلـــى جانب قيـــادة المملكـــة المتحدة وشـــعبها في هذا 

المصاب األليم.
وأشـــاد جاللة الملـــك المعظم بمناقـــب الراحلة الكبيرة 
ومآثرها، مستذكرا جاللته ببالغ التقدير الجهود البارزة 
للفقيـــدة فـــي توثيـــق العالقـــات التاريخيـــة الراســـخة 
البلديـــن  فـــي  المالكتيـــن  العائلتيـــن  بيـــن  والمتميـــزة 
الصديقين وتعزيز العالقات الثنائية وروابط الصداقة 
البحرينية البريطانية المتجذرة والممتدة عبر السنين، 
حيـــث كان لجاللتهـــا دور كبير في بنـــاء هذه العالقات 
وتنميتهـــا وحـــرص دائـــم علـــى االرتقـــاء بها إلـــى آفاق 
أرحب، مؤكدا جاللته أن مملكة البحرين قيادة وشعبا 
التـــي آلمها هـــذا المصاب الجلل ســـتظل تســـتذكر بكل 
االعتـــزاز والفخر المواقف الخالدة والمشـــرفة للفقيدة 
البحريـــن  بمملكـــة  الراحلـــة تجاههـــا، حيـــث جمعتهـــا 

صداقة طويلة وروابط وثيقة.
كمـــا أعرب جاللـــة الملك المعظم عن االعتزاز بمســـيرة 
جاللـــة الملكـــة الحافلـــة بالعطـــاء فـــي خدمـــة بالدهـــا 
وتطورهـــا ورفـــاه شـــعبها وترســـيخ عالقـــات المملكـــة 

المتحـــدة مع الدول الحليفـــة والصديقة، والتي عززت 
المكانـــة المرموقـــة التـــي تحظى بها المملكـــة المتحدة 
علـــى الســـاحة الدوليـــة، حيـــث قـــادت جاللتهـــا بالدها 

لعقود طويلة بحكمة بالغة.
وأكـــد جاللته أن العالم أجمع فقد برحيل جاللة الملكة 
قائـــدة عظيمة ســـيخلدها التاريخ ونموذجا يحتذى به 
فـــي الحكمـــة والخبـــرة والمحبة والســـالم والتســـامح، 
وأن الجميع يســـتذكرون اليـــوم األثر العظيم واألعمال 
الجليلـــة التـــي قدمتهـــا طوال مســـيرتها، حيـــث كانت 
لهـــا مواقـــف تاريخيـــة مشـــرفة ومبـــادرات رائـــدة في 
خدمة البشـــرية والقضايا اإلنسانية وإسهامات عديدة 
فـــي تعزيز األمن والســـلم واالرتقاء بمســـارات التنمية 
المستدامة على المستوى العالمي وتعزيز قيم ومبادئ 
التعايش والتســـامح اإلنساني، ما أكسبها مكانة كبيرة 

وتقدير واحترام قادة وشعوب العالم كافة.
وأكـــد صاحب الجاللـــة بهذه المناســـبة اعتـــزازه بعمق 
العالقات االســـتراتيجية والشراكة الوثيقة بين مملكة 
البحريـــن والمملكة المتحدة والتي تمتد لتاريخ طويل 
من التنســـيق والتعاون المثمر فـــي مختلف المجاالت، 
مؤكـــدا العزم على مواصلة العمل مـــع صاحب الجاللة 
الملـــك تشـــارلز الثالـــث لدعـــم وتطوير هـــذه العالقات 
المتميـــزة بمـــا يعـــود بالخيـــر واالزدهار على الشـــعبين 

الصديقين.

وأعرب جاللته عـــن تمنياته الخالصة لصاحب الجاللة 
الملك تشـــارلز الثالث موفور الصحة والســـعادة ودوام 
التوفيق والســـداد ومواصلة الســـير على خطى جاللة 
الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة لقيـــادة المملكـــة المتحـــدة 
نحو مزيـــد من التقدم والرقي والتطـــور وتعزيز الدور 
الريادي والمكانة المرموقة التي تبوأتها على الســـاحة 

الدولية والتي أرست دعائمها جاللة الملكة الراحلة.
من جانبه، أعرب صاحب الجاللة الملك تشارلز الثالث 
عن شـــكره وتقديره لجاللة الملـــك المعظم على تعازي 
ومواســـاة جاللته وما أبـــداه من مشـــاعر طيبة ونبيلة 
والمجســـدة لعمق أواصر العالقات التاريخية الوطيدة 
بين المملكتين، متمنيا لجاللته وافر الصحة والسعادة.

المنامة - بنا

العالم فقد برحيلها قائدة عظيمة سيخلـدها التاريـخ
سنواصل العمل مع الملك تشارلز الثالث لدعم وتطوير عالقاتنا المتميزة... الملك المعظم معزًيا بوفاة الملكة إليزابيث:

الملك تشارلز الثالث أعرب عن شكـره للملـك المعظـم علـى تعـازي ومواسـاة جاللتـه
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القضيبية - مجلس الشورى

قّدم رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
واجـــب العزاء والمواســـاة إلى األســـرة 
المالكـــة والشـــعب البريطانـــي الصديق، 
بوفاة صاحبة الجاللـــة الملكة إليزابيث 
الثانيـــة، متمنًيـــا للمملكـــة المتحـــدة في 
عهـــد صاحـــب الجاللـــة الملـــك تشـــارلز 
الثالـــث ملك المملكة المتحـــدة وأيرلندا 
الشمالية ورئيس الكومنولث، مزيدا من 

التقدم والرخاء.
واستقبل الصالح لدى زيارته لمقر سفارة 
المملكـــة المتحـــدة أمس )األحد( ســـفير 
المملكـــة المتحدة لدى مملكـــة البحرين 
رودي درامونـــد، حيـــث عّبـــر عـــن بالـــغ 
الحزن واألســـى لنبأ وفاة جاللة الملكة، 
مســـتذكًرا جهودهـــا البـــارزة وعطاءهـــا 
الكبيـــر الـــذي أســـهم فـــي نهضـــة ونماء 
المملكـــة المتحـــدة علـــى مـــدى 7 عقود. 
ونوه رئيس مجلس الشـــورى بالمســـاع 

المخلصـــة التـــي بذلتهـــا جاللـــة الملكـــة 
الراحلـــة لتوطيـــد العالقـــات التاريخية 
الوثيقـــة بين مملكة البحريـــن والمملكة 
الصداقـــة  روابـــط  وتعزيـــز  المتحـــدة، 
الطويلـــة بيـــن المملكتيـــن الصديقتيـــن، 
مؤكـــًدا الحـــرص علـــى اســـتمرار تعزيـــز 

التعـــاون والعمـــل المشـــترك بمـــا يحقق 
مزيدا من التقـــدم واالزدهار للمملكتين 
والشـــعبين الصديقيـــن، راجًيـــا للفقيدة 
الراحلـــة ولجاللة الملك تشـــارلز الثالث، 
واألســـرة المالكـــة والشـــعب البريطانـــي 

الصديق جميل الصبر وحسن العزاء.

الصالح يقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

المنامة - وزارة الداخلية

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  زار 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
خليفـــة، صبـــاح أمـــس، مقـــر إقامـــة 
ســـفير المملكة المتحدة لدى مملكة 
وذلـــك  درامونـــد،  رودي  البحريـــن 
لتقديـــم واجـــب العـــزاء فـــي وفـــاة 
صاحبـــة الجاللـــة الملكـــة اليزابيـــث 

الثانية.
وأعـــرب وزير الداخلية للســـفير عن 
خالص التعـــازي وصادق المواســـاة 
مثمنـــا  األليـــم،  المصـــاب  بهـــذا 
اإلســـهامات الكبيـــرة لجاللـــة الملكة 
الراحلة في تعزيز الشـــراكة الوثيقة 
والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

المتحدة.
كمـــا أعـــرب عـــن تمنياتـــه الصادقـــة 

للمملكـــة المتحـــدة مواصلـــة التقدم 
واالزدهـــار، في ظل قيـــادة صاحب 

الجاللـــة الملك تشـــارلز الثالث ملك 
المملكة المتحدة.

وزير الداخلية: الملكة إليزابيث 
أسهمت في تعزيز العالقات
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

تحـــت رعاية النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية، 
بـــن حمـــد آل  ســـمو الشـــيخ خالـــد 
خليفة، تنظـــم المجموعـــة العالمية 
للـــذكاء االصطناعي وجي اي ســـي 
ميديـــا اإلماراتيـــة المؤتمـــر الدولي 
THE WORLD CIO 200 SUM�)

مـــن  بمجموعـــة  لالحتفـــاء   )MIT
الداعميـــن  التنفيذييـــن  الرؤســـاء 
لالبتـــكار التكنولوجـــي ومجموعـــة 
لتقنيـــة  التنفيذييـــن  المـــدراء  مـــن 
المعلومات.  وسيتم تكريم أكثر من 
ا من المؤسســـات  17 رئيًســـا تنفيذيًّ
الخاصـــة والعامـــة، والذيـــن يعدون 
الذيـــن  النخبـــة  مـــن  مجموعـــة 
فـــي  واالبتـــكار  الدعـــم  قدمـــوا 
مجـــال التقنيات الحديثـــة والذكاء 
االصطناعـــي، كما يشـــتمل المؤتمر 
مجموعة مـــن الجلســـات الحوارية 
االصطناعـــي  الـــذكاء  مجـــال  فـــي 
فقـــرات  مـــع  الرقمـــي  والتحـــول 
للمتحدثين متخصصين في مجال 
تكنولوجيا وتقنيات القطاع المالي 
الســـيبراني  واألمـــن  والمصرفـــي 

وعلوم المستقبل. 

حـــدث  أكبـــر  المؤتمـــر  هـــذا  ويعـــد 
عالمـــي لتكريـــم رؤســـاء تنفيذيين 
انخرطـــوا بفاعلية وإتقـــان لتطوير 
بتوظيـــف  للعمـــل  اســـتراتيجيتهم 

التقنيات والذكاء االصطناعي.
حاجـــي  جاســـم  الدكتـــور  وعبـــر 
رئيـــس المجموعة العالميـــة للذكاء 
اللجنـــة  ورئيـــس  االصطناعـــي 
شـــكره  عـــن  للمؤتمـــر  المنظمـــة 
وتقديره العميق لسمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى رعايتـــه 
الكريمـــة للمؤتمر ودعمه المتواصل 
الـــذكاء  وتوظيـــف  لالبتـــكار 
االصطناعـــي، حيـــث يعتبـــر ســـموه 
من أوائل الشخصيات الذين بادروا 
فـــي إنشـــاء مبـــادرات فـــي مجـــال 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي الخليـــج 
العربـــي، والـــذي كان بمثابـــة نقطـــة 
انطالقـــة للطلبة والشـــباب لالبتكار 

واإلبداع في علوم المستقبل.

اســـتقبل الشـــيخ خالـــد بن راشـــد 
اإلدارة  عـــام  مديـــر  خليفـــة  آل 
العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات 
البديلة، بـــاوال جاك خبيرة العدالة 
الجنائيـــة فـــي مؤسســـة “نايكـــو” 

بالمملكة المتحدة.
وفي مســـتهل اللقـــاء، رحب مدير 
عـــام تنفيـــذ األحـــكام والعقوبـــات 
البديلـــة ببـــاوال جـــاك، حيـــث تـــم 
اســـتعراض الـــدور الـــذي تقـــوم به 
اإلدارة فـــي التوســـع فـــي تطبيـــق 
قانون العقوبات والتدابير البديلة 
والبدء في تنفيذ برنامج السجون 
المفتوحة، مما سيسهم في تعزيز 
حمايـــة  مجـــال  فـــي  اإلنجـــازات 
وحفظ حقوق اإلنســـان من خالل 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
بالبدء والتوســـع في تنفيذ قانون 

العقوبات والتدابير البديلة.
كما جـــرى خـــالل اللقـــاء االطالع 
على آخر المستجدات والتطورات 

التي طرأت على قانون العقوبات 
وبرامـــج  البديلـــة،  والتدابيـــر 
المقدمـــة  والتدريـــب  التأهيـــل 
بمـــا  القانـــون  مـــن  للمســـتفيدين 
يعود عليهم بالنفع ليكونوا أفرادًا 

فاعلين في المجتمع.
كمـــا تم خـــالل اللقـــاء، بحث عدد 
مـــن الموضوعـــات ذات االهتمـــام 
المشـــترك بمـــا يعـــزز مـــن صيانـــة 
مـــا  كل  ودعـــم  اإلنســـان  حقـــوق 
من شـــأنه احتـــرام هـــذه الحقوق، 
ومـــدى االســـتفادة مـــن الخبـــرات 
البريطانيـــة في مجـــال العقوبات 
البديلـــة للعمـــل علـــى تطبيقها في 

مملكة البحرين.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت بـــاوال جـــاك 
عـــن تقديرها لما تقـــوم به اإلدارة 
العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات 
البديلة من جهود لزيادة شـــريحة 
المســـتفيدين مـــن تطبيـــق قانون 

العقوبات والتدابير البديلة.

خالد بن حمد يرعى مؤتمر “مديري المعلومات 200”

تبادل الخبرات مع بريطانيا في مجال العقوبات البديلة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبلت المدارس الحكوميـــة مزيدا من 
ردود الفعـــل اإليجابيـــة علـــى قـــرار وزارة 
التربيـــة والتعليـــم إعـــادة جدولـــة اليـــوم 
الحافـــالت،  انتظـــار  ومواعيـــد  الدراســـي 
خدمـــة  تطويـــر  فـــي  ســـاهم  والـــذي 
المواصالت التي توفرها الوزارة، وإيصال 
الطلبـــة من وإلـــى مناطق ســـكنهم بصورة 
أكثر ســـرعة وتنظيًما، فضاًل عن المساهمة 

في تخفيف االزدحام المروري عموما.
ورصدت المدارس أمس األحد وهو اليوم 

الثاني من تطبيـــق قرار الوزارة انطباعات 
أمورهـــم،  وأوليـــاء  الطلبـــة  مـــن  العديـــد 
والذيـــن أجمعـــوا علـــى أن تغييـــر مواعيد 
انطـــالق الحافـــالت صباًحـــا وظهـــًرا، مـــع 
تغييـــر مواعيـــد انصـــراف بعـــض المراحل 
الدراســـية، قد وّفر مرونـــًة أكبر في عملية 
نقـــل جميع الطلبـــة المســـجلين في خدمة 
المواصالت المدرسية، قبل أوقات الذورة 
الـــوزارة  بتفاعـــل  مشـــيدين  واالزدحـــام، 
واهتمامهـــا برصد المالحظـــات ومعالجتها 
على وجه الســـرعة. ووفًقـــا إلعادة جدولة 

المدرســـية  الحافـــالت  انتظـــار  مواعيـــد 
صباًحا، فقد أصبح الموعد لطلبة المرحلة 
 6:10 الســـاعة  واإلعداديـــة  االبتدائيـــة 
صباًحا، ولطلبة المرحلة الثانوية والتعليم 
صباًحـــا،   5:45 الســـاعة  والمهنـــي  الفنـــي 
ولطلبـــة المعهد الدينـــي والمعهد الجعفري 
)المراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية( 
تغييـــر  بعـــد  أمـــا  صباًحـــا.   5:45 الســـاعة 
مواعيـــد انصراف الطلبة، فقد أصبح دوام 
طلبـــة المرحلـــة االبتدائيـــة فـــي المدارس 
الحكوميـــة يمتـــد مـــن 7:05 صباًحـــا حتى 
12:35 ظهـــًرا، والمرحلـــة اإلعداديـــة مـــن 
7:05 صباًحـــا حتى 1:30 ظهًرا، فيما يظل 
دوام المرحلة الثانوية كما هو من الســـاعة 

7:05 صباًحا حتى 2:15 ظهًرا.
وبالنســـبة لطلبـــة التعليم الفنـــي والمهني، 
فالـــدوام للفتـــرة الصباحيـــة مـــن الســـاعة 
7:05 صباًحـــا حتـــى الســـاعة 1:45 ظهـــًرا، 
وللفترة المســـائية من الســـاعة 2:00 ظهًرا 
حتى 7:30 مســـاًء، فيما يمتـــد دوام طلبة 
المســـار التجـــاري بمعهـــد الشـــيخ خليفـــة 
بـــن ســـلمان للتكنولوجيـــا وطلبـــة المســـار 
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  بمدرســـة  التجـــاري 
عيسى الثانوية الصناعية للبنين من 7:05 

صباًحا حتى 1:45 ظهًرا. 
وبالنســـبة لطلبـــة المعهد الدينـــي والمعهد 
الجعفـــري فدوام الطلبة مـــن 7:05 صباًحا 
حتى 12:35 ظهًرا للمرحلة االبتدائية، أما 
المرحلتين اإلعدادية والثانوية فمن 7:05 

صباًحا حتى 2:15 ظهًرا.

توفير مرونة أكبر في عملية نقل الطلبة

االثنين 19 سبتمبر 2022 - 23 صفر 1444 - العدد 5088

تكريم 17 رئيًسا 
ا من  تنفيذّيً

الداعمين للذكاء 
االصطناعي

رصد حاالت محدودة للتنمر وارتكابه يقود إلعادة فصلين دراسيين
١٤ إلى ١٦ عاما أكثر الفئات إظهارا للسلوك العدواني ... “التربية”:

المـــدارس  لشـــؤون  العـــام  المديـــر  أكـــد 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم محمـــد مبـــارك 
اإلرشـــاد  وفـــرق  المدرســـية  اإلدارات  أن 
االجتماعـــي وقطـــاع الخدمـــات التعليمية 
والجهات المختصة في الهيئات التعليمية 
بالمـــدارس الحكوميـــة تتابـــع وترصـــد أي 
ممارسات ومسلكيات “تنمر” في المدارس 
الحكوميـــة، وتعمـــل علـــى معالجتها علميا 
وانضباطيـــا وتربويـــا وفق مـــا تنص عليه 
للمـــدارس  المســـلكية  الطالبيـــة  الالئحـــة 
االنعكاســـات  يراعـــي  وبمـــا  الحكوميـــة، 
النفسية والوجدانية على الطلبة في فترة 
االنقطـــاع عـــن الـــدوام المدرســـي بســـبب 
جائحة كورونا. وبين المدير العام لشؤون 
المـــدارس أن ســـلوك التنمـــر بيـــن الطالب 

والطالبـــات يرجـــع فـــي كثير مـــن األحيان 
إلى إشكاالت اجتماعية يعاني منها بعض 
الطلبة الذين تدفعهم هذه اإلشـــكاالت إلى 
إظهـــار نـــوع مـــن العـــداء الســـلوكي تجاه 
الطلبـــة اآلخرين، ســـواء كان التنمر لفظيا 
أو جســـديا. وكشـــف المدير العام لشـــؤون 
المدارس أنه قد تم رصد عدد محدود من 
حـــاالت التنمر بين الطالب والطالبات منذ 
بدء العام الدراسي، وتم اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة حيالها عبر تشكيل لجان التحقيق 
التربـــوي واالنضباطـــي، مشـــدًدا علـــى أن 
ســـلوك التنمـــر، وفـــق تصنيفـــات الالئحـــة 
ضمـــن  يصنـــف  الطالبيـــة،  المســـلكية 
المخالفـــات الجســـيمة، وقـــد يتســـبب في 
خسارة الطالب الذي يرتكب هذه المخالفة 
تجاه أقرانه نتائج العام الدراســـي بأكمله، 

وينتهي بـــه إلى إعادة فصلين دراســـيين، 
أو حتـــى تغييـــر نظـــام الدراســـة وتعليـــق 
إمكانيـــة الحضور االنتظامـــي مع األقران، 
كاشًفا عن أن أغلب حاالت التنمر الطالبية 

يتـــم رصدها في الفئة العمرية من ١٤ إلى 
١٦ عامـــا، وهـــي الســـنوات التـــي تقـــع في 
بدايـــة فتـــرة المراهقة، في حيـــن تقل عن 

ذلك كثيرا بين الفئات األصغر أو األكبر.
الحكوميـــة  المـــدارس  أن  إلـــى  ولفـــت 
تتخـــذ سلســـلة مـــن اإلجـــراءات التربوية 
واالنضباطيـــة للتعامـــل مع ســـلوك التنمر، 
فـــي مقدمتهـــا تقديـــم النصـــح واإلرشـــاد، 
ودعـــوة ولي األمر إلى المدرســـة لالطالع 
على ســـلوك الطالب ومناقشـــة سبل الحد 
منـــه، حيـــث إن ألوليـــاء األمـــور ولألســـرة 
بشـــكل عام دورا حيويـــا في الحد من هذا 
الســـلوك بيـــن الطلبـــة، وفي حال جســـامة 
االختـــالط  تعليـــق  فـــإن  التنمـــر،  ســـلوك 
باألقـــران وخســـارة نتائج العام الدراســـي 

قد تكون النتيجة النهائية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

محمد مبارك

التنسيق جار مع الجهات المعنية لتأمين المواصالت للطلبة
تفقدت سير العمل في أول يوم أكاديمي... المضحكي:

أّكدت رئيسة جامعة البحرين جواهر المضحكي، انتظام 
اآلالف مـــن طلبـــة جامعـــة البحرين بيســـر للدراســـة في 
اليـــوم األول من العـــام الجامعي الحالـــي 2022 / 2023، 
وذلك بعد توقف الدراســـة في الصفوف الدراسية قرابة 

السنتين إثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وعّبـــرت المضحكـــي عـــن ارتياحهـــا بالتفاعـــل الطالبـــي 
مـــع الجامعـــة، ولقـــاء الطلبة باألســـاتذة، مشـــيرة إلى أن 

الجامعة قد أعدت باقة متنوعة من األنشـــطة الالصفية 
والفعاليـــات التـــي تثري حياة الطالـــب الجامعي وتصقل 

شخصيته.
جاء ذلك خالل جولة رئيســـة جامعـــة البحرين بمختلف 
كليـــات ومرافـــق الجامعـــة بمعيـــة عـــدد من المســـؤولين 
بالجامعـــة، حيـــث التقت العمداء والطلبـــة للوقوف على 
مجريـــات اليـــوم األول وضمان ســـير العمليـــة التعليمية 

بانتظام، واالستماع إلى مالحظاتهم ومقترحاتهم.

وخـــالل حديثها مع الطلبة بشـــأن موضـــوع المواصالت 
العامـــة مـــن الجامعـــة وإليهـــا، أّكـــدت المضحكـــي حرص 
الجامعـــة علـــى تأميـــن أفضل الخدمـــات للطلبة الســـيما 
خدمات النقل والمواصالت، حيث إن الجامعة مســـتمرة 
في التنســـيق مع الجهات المعنية لتعزيز تسهيل وصول 
الطلبـــة إلـــى الجامعـــة، عبـــر طـــرح مزيـــد مـــن الخطوط 
والحافـــالت لتكـــون متاحـــة للطلبـــة فـــي رحلتهـــم مـــن 

المقرات الثالثة للجامعة وإليها.

الصخير - جامعة البحرين

تخفيض الرسوم البلدية عن 135 أسرة أغسطس المنصرم

مزيد من ردود الفعل اإليجابية بشأن جدولة اليوم الدراسي

أّكد وزير شئون البلديات والزراعة وائل 
المبـــارك، حرص مملكـــة البحرين الدائم 
لتعزيز المســـتوى المعيشي للمواطنين، 
وذلـــك بمـــا ُيحّقـــق رؤى وتطلعات ملك 
البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإنفـــاًذا 
للتوجيهات المستمرة لولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، بما 
يحقـــق تطلعاتهم ويعـــود عليهم وعلى 

الوطن بالخير والنفع.
جاء ذلك بمناسبة صدور القرار الوزاري 
بشأن تخفيض وإسقاط الرسوم البلدية 

خالل شهر أغسطس الماضي على 135 
أسرة بحرينية ال تمتلك مساكن خاصة 

بها وتسكن في مساكن مستأجرة. 
شـــئون  وزيـــر  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
البلديات والزراعـــة إّن الوزارة حريصة 
كافـــة  تســـخير  فـــي  االســـتمرار  علـــى 
اإلمكانيـــات المتاحة وتبّنـــي المبادرات 
الرامية إلى تعزيز المســـتوى المعيشـــي 
تخفيـــض  خـــالل  مـــن  للمواطنيـــن 
الرســـوم البلديـــة، وذلـــك بمـــا ينســـجم 
مـــع احتياجـــات المواطنيـــن وظروفهم 

المعيشية. 
وأشـــار المبـــارك إلـــى أنـــه وفًقـــا لقانون 
البلديات رقم )35( لسنة 2001 والمعدل 

بالقانـــون رقـــم )38( لســـنة 2001 وعلى 
البلديـــات  لقانـــون  التنفيذيـــة  الالئحـــة 

الصادر بقـــرار مجلس الوزراء رقم )16( 
لســـنة 2002 وبخاصـــة الفقـــرة )ب( من 
المادة )48( من الالئحة المذكورة وبناًء 
على عرض مدراء عموم البلديات، فقد 
تم تخفيض الرســـوم البلدية وإسقاطها 
عـــن 135 أســـرة بحرينيـــة، خالل شـــهر 

أغسطس من العام 2022م. 
كمـــا نـــّوه الوزير باســـتمرارية التنســـيق 
بيـــن شـــئون البلديـــات وإدارة خدمـــات 
المشـــتركين في هيئة الكهربـــاء والماء 
مـــن أجل تعديـــل الرســـوم البلدية لهذه 
األسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم، 
وذلك تنفيًذا للقرارات الوزارية في هذا 

الشأن.

المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة

وائل المبارك
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تمكن المحامي باسم الصفاف من كسب حكم 
بعد  أجنبية  طبيبة  موكلته  لصالح  الــبــراءة 
الدفاع عنها أمام المحكمة في شكاوى جنائية 
والحصول  قبل مستشفى خاص  من  مقدمة 
على كل الحقوق العمالية المسلوبة للدكتورة، 
المستشفى  قبل  مــن  استغاللها  تــم  أن  بعد 
العمالية  حقوقها  تسليمها  دون  وتسريحها 
بإلزام  المحكمة  حكمت  حيث  عليها،  المتفق 
المستشفى أن يؤدي للمدعية مبلغ 6153.333 
دينار مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 1150 دينار 
نهاية  شهادة  وتقديم  السنوية  اإلجــازة  بدل 

الخدمة وجواز السفر.
وبحسب المحامي باسم الصفاف، أن الطبيبة 
دون  خــاص  مستشفى  فــي  عملت  األجنبية 
تسليمها حقوقها المتفق عليها، حيث عمدت 
إلى تقديم شكاوى جنائية  المستشفى  إدارة 
ودفعها  ترهيبها  بغرض  الطبيبة  على  كيدية 
إلى التنازل عن حقوقها العمالية وبعد الدفاع 
وحقوقها  ــراءة  ــب ال حكم  على  حصلت  عنها 

المسلوبة.
المدعية  أن  إلـــى  القضية  حيثيات  وتــعــود 
المتأخرة  األجــور  فيها  تطلب  دعــوى  أقامت 
مع  ديــنــار   100 مبلغ  أجــر شهر  فــي  ــفــرق  وال
التأخير في سداد األجــر، بدل  التعويض عن 
اإلجــــازة الــســنــويــة، مــكــافــأة نــهــايــة الــخــدمــة، 
العلمية،  ــشــهــادات  وال الــســفــر  ــواز  اســتــالم جـ

العمل  عن  التعويض  الخدمة،  نهاية  شهادة 
نسبة  الرسمية،  واإلجـــازات  العطل  أيــام  في 

عمولة عن 4 شهور عمل.
بالعمل في  التحقت  المدعية “طبيبة”  وكانت 
في  جلدية  أخصائية  بوظيفة   2013 الــعــام 
العمل  إصــدار تصريح  وتــم  مستشفى خــاص 
دينار،   1200 قــدره  شهري  براتب   2014 في 
وتمت زيادته في العام 2020 إلى 1300 دينار، 
سنة  أواخر  في  باستقالتها  الطبيبة  وتقدمت 
لها في  يــوم عمل  آخــر  أن يكون  2020، على 
الطبيبة  أن  إال   ،2020 العام  أكتوبر من  نهاية 
مستحقاتها  عــلــى  حــصــولــهــا  بــعــدم  تــفــاجــأت 
إلقامة  بالطبيبة  حــدا  الـــذي  األمـــر  العمالية، 

دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

أمــام  بالجلسات  الــدعــوى  تــداولــت  وحيث 
وكــيــلــة  ــدمـــت  وقـ الـــدعـــوى  إدارة  قـــاضـــي 
ت فيها  الــمــدعــى عــلــيــه مــذكــرة بــالــرد أقــــرَّ
2020 وحيازة  أكتوبر  نهاية  العمل  بانتهاء 

وأن  المدعية  سفر  جــواز  عليه  المدعى 
راتب المدعية لم يتم زيادته بل كانت 

مــحــدودة  لفترة  تشجيعية  مكافأة 
مؤقتة لمدة 3 شهور، وبرفض طلب 
المدعية  استحقاق  لعدم  العمولة 
لرصيد  واستحقاقها  عمولة  ألي 
اإلجازة وعدم ممانعة المستشفى 
وعدم  الخبرة  شهادة  تسليم  في 
للمدعية  علمية  شــهــادات  وجــود 
“الطبيبة” في حيازة المدعى عليه 
وعدم استحقاقها لبدل العمل في 

اإلجازات الرسمية والعطل، كما تم 
تقديم عقد عمل براتب 600 دينار.

عالقة  الصفاف  باسم  المحامي  وأثبت 
ــيــن الــطــبــيــبــة والـــمـــدعـــى عليه  ــعــمــل ب ال

“المستشفى” من عقد عمل وتصريح العمل 
براتب 1200 دينار، مع االلتفات عما ورد عن 
 1300 المدعية  راتــب  أن  المستشفى  وكيل 
المقبول  الدليل  تقديم  يتم  لم  حيث  ديــنــار، 
قانونًا على ذلك، وُجّل ما تم تقديمه هو كشف 
 1287 حساب مصرفي يبين فيه إيداع مبلغ 
دينار بحساب المدعية كأجرها عن 3 أشهر من 
عام 2020، وتم إثبات عالقة العمل من خالل 
مصرفية  بحوالة  ديــنــار   1188 مبلغ  تسديد 
من  المقدم  الحساب  كشف  من  الثابت  وفــق 

المدعية. 
وأقـــــــــــــــــــــرت 

عليه  المدعى  وكيلة 
ــمــدعــيــة في  ــواز ســفــر ال ــ ــود جـ ــوجـ بـ

حكمت  األسباب  ولهذه  عليه  المدعى  حيازة 
المحكمة بإلزام المدعى عليه “المستشفى” بأن 

للمدعية  يؤدي 
 6153.333 مــبــلــغ 
الخدمة  نهاية  مكافأة  ديــنــار 
السنوية  اإلجــــازة  بـــدل  ديــنــار   1150 ومــبــلــغ 
جواز  وتسليم  الخدمة  نهاية  شهادة  وتقديم 

سفر المدعية.

المحامي باسم الصفاف 

منتدى "^" السنوي بمناسبة اليوم الوطني السعودي
برلمانيون عرب

إعالميون ومحللون

برلمانيون بحرينيون برعاية ومشاركة
معالي السيد

علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى

النائب الثاني لرئيس المجلس 
الوطني االتحادي اإلماراتي
ناعمة الشرهان

النائب
أحمد السلوم

أستاذ الدراسات اإلستراتيجية 
والعلوم السياسية والعسكرية
اللواء د. محمد الحربي

عضو مجلس النواب 
العراقي

أحمد الجبوري
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النائب
إبراهيم النفيعي

المحلل السياسي والخبير 
اإلستراتيجي السعودي

محمد الحبابي

الكاتبة والباحثة 
السعودية

لبنى الطحالوي الجهني

عضو مجلس النواب 
المصري

شادية الجمل

النائب
خالد بوعنق

الكاتبة بصحيفة 
الجزيرة السعودية
فوزية الشهري

كاتب الرأي 
السعودي

عبدالرحمن القراشي

كاتب ومحلل 
سياسي )بحريني(

موفق الخطاب

كاتب وإعالمي 
سعودي

عبدالمطلوب البدراني
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األمـــر  الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
الملكي رقم 27 لســـنة 2022 بإعادة 
تشـــكيل مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، وجاء 
فـــي المـــادة األولـــى ُيعـــاد تشـــكيل 
مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة 
ســـمو  برئاســـة  اإلنســـانية  ألعمـــال 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
بـــن  عدنـــان  مـــن،  كل  وعضويـــة 
علـــي  القطـــان، مصطفـــى  عبـــدهللا 

الدوســـري،  مهنـــا  ســـلمان  الســـيد، 
ســـيد ضياء يحيى علي الموسوي، 
حســـن إبراهيم كمال، صباح ســـالم 
الدوســـري، نبيل محمد أبـــو الفتح، 
علـــي  عبدالرحيـــم،  حســـين  دالل 
عبدالنبـــي مرهون، ســـلمان عبدهللا 
بـــو نجمة، إلهام إبراهيم طالب، مها 

عبدالحميد مفيز.
وتكـــون مدة عضويتهم 4 ســـنوات 

قابلة للتجديد.

نشـــرت الجريدة الرسمية قرار رقم 
43 لســـنه 2022 الصـــادر من وزيرة 
الصحـــة جليلة الســـيد بشـــأن قائمة 
األمـــراض المهنيـــة وتحديـــد نســـبة 

العجز الناجم عن هذه األمراض.
وجـــاء فـــي القـــرار أنـــه فـــي المـــادة 
الثانية تعتمد جداول تحديد نسبة 
العجز الناجمة عن األمراض المهنية 
البالـــغ عددها 46 مرضـــا، بإلغاء كل 
هـــذا  أحـــكام  مـــع  يتعـــارض  نـــص 
القـــرار، وأخيـــرا يلـــزم وكيـــل وزارة 
الصحة والمعنييـــن كل فيما يخص 
تنفيـــذ أحـــكام القـــرار ويعمل به من 
اليـــوم التالي لتاريخ بعد نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

ولفت القرار إلـــى أنه وبعد االطالع 
علـــى القانـــون رقم 34 لســـنة 2018 
بإصدار قانون الصحة العامة وعلى 
األخص المادة 78 وعلى القرار رقم 
31 لسنة 2018 بشأن اللجان الطبية 
العامـــة وعلـــى الالئحـــة الخليجيـــة 
لجداول األمـــراض المهنيـــة التابعة 
لمجلـــس الصحة لـــدول الخليج في 
تقييـــم  دليـــل  وعلـــى   2016 مايـــو 
التابعـــة  األمـــراض  بســـبب  العجـــز 
أغســـطس  فـــي  الصحـــة  لمجلـــس 
2016، وبنـــاء علـــى عـــرض وكيـــل 
وزارة الصحـــة قرروا اآلتـــي، المادة 
األمـــراض  قائمـــة  تعتمـــد  األولـــى 

المهنية الواردة لهذا القرار.

صرحـــت رئيـــس نيابة االســـتئناف 
بأن محكمـــة التمييز أصدرت حكًما 
بقبـــول طعـــن النيابة العامة شـــكالً 
الحكـــم  بنقـــض  الموضـــوع  وفـــي 
المطعـــون فيه وإعـــادة القضية إلى 
المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها 
من جديـــد. وكانـــت النيابـــة العامة 
قـــد تلقت بالغا من الجهات األمنية 
جثـــة  وجـــود  مفـــاده  المختصـــة 
لمتوفـــي فـــي الطريـــق إثـــر حـــادث 
تصادم بين سيارة المتهم والدراجة 
الناريـــة قيـــادة المجنـــي عليه. وقد 
النيابـــة العامـــة التحقيـــق  باشـــرت 
فـــور ورود البـــالغ واســـتمعت إلـــى 
شـــهود الواقعة واستجوبت المتهم 
الخـــاص  بالتصويـــر  وواجهتـــه 

للمحاكمـــة  بالواقعـــة وتـــم إحالتـــه 
أول  محكمـــة  فقضـــت  الجنائيـــة 
درجـــة بإدانتـــه ومعاقبتـــه بالحبس 
لمـــدة ثالثة أشـــهر عن جميـــع التهم 

المسندة إليه.
فطعن المحكوم عليه باالســـتئناف 
علـــى هذا الحكم فقضـــت المحكمة 
االستئنافية بإلغاء الحكم والقضاء 

ببراءته مما أسند إليه.
بالتمييـــز  العامـــة  النيابـــة  فطعنـــت 
لألســـباب القانونيـــة التـــي ســـاقتها 
فأصـــدرت محكمة التمييـــز حكمها 
المتقـــدم بقبول طعن النيابة العامة 
فيـــه  المطعـــون  الحكـــم  وبنقـــض 
وإعادة القضيـــة إلى المحكمة التي 

أصدرته لتحكم فيها من جديد.

إعادة تشكيل “أمناء الملكية لألعمال اإلنسانية”

وزيرة الصحة تصدر قرارا بشأن األمراض المهنية

إلغاء حكم ببراءة متهم في واقعة قتل خطأ

البحرين تدعم الجهود العربية لمواجهة تحديات أسواق العمل
بناء رؤى مشتركة بشأن القضايا العمالية... حميدان:

ترأس وزير العمل جميل حميدان، أمس 
األحـــد، وفـــد مملكـــة البحرين المشـــارك 
لمؤتمـــر  الــــ)48(  الـــدورة  أعمـــال  فـــي 
العمـــل العربي، الـــذي يعقد فـــي القاهرة 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة، خالل 
الفترة من 26-18 سبتمبر الجاري، وذلك 
تحـــت رعايـــة رئيـــس جمهوريـــة مصـــر 
العربية، عبد الفتاح السيســـي، وبحضور 
وزراء العمل الى جانب رؤساء منظمات 
االتحـــادات  وممثلـــي  العمـــل  أصحـــاب 

والنقابات العمالية في الدول العربية. 
ويتضمـــن وفد مملكة البحرين، برئاســـة 
وزير العمـــل، من ممثلين عـــن الحكومة 
وأصحـــاب العمل )غرفة تجارة وصناعة 
العـــام  )االتحـــاد  والعمـــال  البحريـــن(، 
واالتحـــاد  البحريـــن،  عمـــال  لنقابـــات 
الحـــر لنقابـــات عمـــال البحريـــن(، حيـــث 

تبحث الدورة الحاليـــة للمؤتمر القضايا 
المرتبطـــة بمجـــاالت العمـــل فـــي العالـــم 
العربي سعًيا إلى وضع األهداف والرؤى 
المشـــتركة بشـــأنها، وكذلك رسم المسار 

العمـــل  منظمـــة  لعمـــل  االســـتراتيجي 
العربية. 

ومن أبرز الملفات التي يناقشها المؤتمر 
فـــي دورته الحالية، تقريـــر المدير العام 

لمنظمـــة العمـــل العربيـــة، وموضوعـــات 
وقضايـــا  الرقمـــي  “االقتصـــاد  منهـــا 
االصطناعـــي  و”الـــذكاء  التشـــغيل”، 
وأنماط العمل الجديدة”، وتقرير بشـــأن 
االجتماعيـــة  الحمايـــة  أنظمـــة  “رقمنـــة 

وحوكمتها”.
وفـــي تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة، أكد 
حميـــدان أن مشـــاركة مملكـــة البحريـــن 
في المؤتمر تأتي تأكيًدا الســـتمرار دعم 
حكومة مملكة البحرين للتعاون العربي 
التحديـــات  بهـــدف مواجهـــة  المشـــترك 
التـــي تواجـــه أســـواق العمـــل العربيـــة، 
حيـــث يعد هـــذا التجمع فرصة مناســـبة 
لتبـــادل التجـــارب والمبـــادرات العمالية 
الرائـــدة المطبقـــة فـــي الـــدول األعضاء، 
واالســـتفادة منهـــا بمـــا يخـــدم ويطـــور 
أنظمة أســـواق العمل ومجاالت التنمية 

في العالم العربي.

مدينة عيسى - وزارة العمل

حميدان مترئسا وفد البحرين في مؤتمر العمل العربي الـ 48 في القاهرة

تحقيق التوازن في عالقة أطراف اإلنتاج الثالثة بمقدمة أولويات “الغرفة”
خالل مشاركته في الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي... ناس:

ناس: نعمل على تأهيل الكوادر العمالية لمواكبة تطورات مستقبل سوق العمل التكنولوجية
ناس: متغيرات المرحلة االقتصادية طورت من آليات العمل المشتركة بين أطراف اإلنتاج الثالثة لتخطي التأثيرات السلبية على عجلة النمو

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســـمير ناس أن 
تحقيـــق التوازن في العالقة بين أطـــراف اإلنتاج الثالثة 
في مقدمة أولويات عمل مجلس إدارة الغرفة فى دورتها 
الثالثين، مشـــيرا إلى أن العمل مستمر فى تكثيف برامج 
التدريب والتأهيل للكوادر التشغيلية العاملة فى القطاع 
الخاص، بما يرفد منشآتها بكفاءات فاعلة ومؤثرة قادرة 
علـــى تولي الوظائف القيادية بجانب إتاحة المجال أمام 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بفاعلية في 
تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة من خالل مساندتهم 
نحـــو زيـــادة ونمو المعـــدالت اإلنتاجيـــة دون معوقات أو 

صعوبات تحول دون تحقيق األهداف المنشودة.
ولفـــت على هامش مشـــاركته فى فعاليات الـــدورة الـ 48 
لمؤتمـــر العمل العربي التـــي تنظمها منظمة العمل العربية 
في مصر بمشـــاركة الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من 
منظمات أصحاب العمل واالتحادات العمالية في 21 دولة 
عربيـــة، وممثلـــي األمانة العامـــة لجامعة الـــدول العربية، 
متطلبـــات  أن  والدوليـــة،  العربيـــة  المنظمـــات  وممثلـــي 
ومتغيـــرات المرحلة االقتصادية التي شـــاهدتها الســـاحة 
الدولية فرضت على آليات العمل المشـــتركة بين أطراف 
اإلنتـــاج الثـــالث ضـــرورة مواصلـــة الســـعي نحـــو تخطي 
التأثيـــرات الســـلبية على عجلـــة النمو من خـــالل تحديد 
أولويـــات العمـــل للنهـــوض باالقتصـــاد الوطنـــي، موضحا 
أن الغرفـــة أسســـت ألرضية مشـــتركة مع جميـــع أطراف 

العمـــل تنعكس على تحســـين مســـتوى اإلنتاجيـــة، فضالً 
عن تهيئة البيئــــة المواتيــــة لمواكبة الحركة التنموية فى 
المجاالت االســـتثمارية والصناعيـــة والتجارية.  وأوضح 
ناس أن الغرفة أرتأت فى ظل مواجهة تنامي التطورات 
والتحـــوالت الرقميـــة أهميـــة النهـــوض بالقطـــاع العمالي 
بمـــا يتماشـــى مـــع إمكانـــات االقتصـــاد الرقمـــي، ودفعت 
بالعديـــد من المبادرات الهادفة إلـــى اإللمام بالتكنولوجيا 
الرقمية التي تســـتهدف تعزيز قدرة العمال على مواجهة 
الصعوبات والتطورات الطارئة فى بيئة األعمال من أجل 
ضمان اســـتيعابهم للمحتوى الرقمـــي والخدمات الرقمية 
واالرتقاء بمهاراتهم وإكسابهم خبرات جديدة تسهم فى 
تكيفهـــم مع التطورات الراهنة، مشـــددا على أن البحرين 
تمكنـــت مـــن تفـــادي حـــدوث أي خلـــل فـــى ســـوق العمل 
نتيجة التحوالت الرقمية على رغم من تقدمها الملحوظ 
فـــى هذا الشـــأن وذلك بفضل آليات التنســـيق المشـــتركة 
والتكامل بين أطـــراف اإلنتاج الثالثة “الحكومة، العمال، 
وأصحاب العمل” بما انعكس على خفض معدالت البطالة 

إلى نسب مرضية.
القضايا العمالية تحظى باهتمام القيادة الرشـــيدة، وقال 
رئيـــس الغرفـــة إن القضايا العمالية فـــى البحرين تحظى 
باهتمام بالغ من لدن عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأن الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، تنظر إليها كخيار استراتيجي 
من شـــأنه تحقيـــق األهـــداف التنموية وتنويـــع االقتصاد 
الوطنـــي، مبينـــا أن البحريـــن تمتلـــك منظومـــة متكاملـــة 
لحمايـــة حقـــوق العمـــال وتحقيـــق االســـتقرار الوظيفـــي 
مـــن خالل البنى التشـــريعية والضمانـــات الحقوقية لهذه 
الدوليـــة  الحقوقيـــة  المعاييـــر  مـــع  بالتوافـــق  الشـــريحة 
واالتفاقيـــات العمالية مـــن بينها اتفاقيـــات منظمة العمل 
الدوليـــة، بما يضمـــن حقوق العمال ويهيـــئ لهم الظروف 

لبيئة عمل آمنة تكفل السالمة والصحة المهنية.
ومـــن جانبهـــا، أكـــدت عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين، وعضو لجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة 
العمل العربية سونيا جناحي، أن دخول التكنولوجيا في 
عمليات اإلنتاج أدى إلى حدوث الكثير من التغيرات في 
عالـــم األعمال وبنية المشـــروعات الصناعيـــة والتجارية، 
بمـــا يتطلب وضع سياســـات متوافقة مـــع تلك التطورات 
المشهودة فى بيئة القطاعات االقتصادية تحقق مصالح 
جميـــع األطـــراف االنتاجيـــة وتضمـــن اســـتمرارية الفئات 
العماليـــة كشـــريك رئيســـي ومؤثـــر فـــى عمليـــة التنميـــة 
االقتصاديـــة، الفتـــًة إلـــى أن المـــرأة البحرينيـــة العاملـــة 
حققـــت حضـــورا فاعال فـــي القطاعـــات االقتصادية التى 
شـــهدت تحوالت رقمية مباشرة، وأصبحت قيمة مضافة 
فـــي مســـيرة التحـــول الرقمـــي المســـتدام التـــى تنتهجها 

مملكة البحرين فى كافة مؤسساتها.

رئيس “األعلى للصحة” يفتتح العيادة الطبية لنزالء “اإلصالح والتأهيل”
توفير أفضل الخدمات الصحية للمحكومين

فـــي إطـــار مواصلـــة الجهـــود لتوفيـــر 
الصحيـــة  الرعايـــة  خدمـــات  أفضـــل 
والوقائيـــة والعالجيـــة الالزمـــة لنزالء 
افتتـــح  والتأهيـــل،  اإلصـــالح  مراكـــز 
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة  ووزيـــرة الصحـــة جليلـــة بنت 
الســـيد جـــواد حســـن ، صبـــاح أمـــس، 
العيادة الطبيـــة لصالح تقديم خدمات 
الرعاية الصحية لنزالء مراكز اإلصالح 

والتأهيل.
الطبيـــة  العيـــادة  افتتـــاح  ويأتـــي 
الحكوميـــة  للمستشـــفيات  الخاضعـــة 
 ، متكاملـــة  صحيـــة  خدمـــات  وتقـــدم 
الرعايـــة  تقديـــم  إطـــار مواصلـــة  فـــي 
الصحيـــة الشـــاملة علـــى مدار الســـاعة 
وبأعلى مســـتويات الجـــودة والكفاءة 
علـــى  الحفـــاظ  يضمـــن  بمـــا  للنـــزالء 
صحتهم وســـالمتهم العامة. وســـتقوم 
المستشـــفيات الحكوميـــة بالعمل على 
 ، الصحيـــة  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم 

حســـب المعايير الدوليـــة ، حيث اعتبر 
للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس 
محمـــد  أحمـــد  الدكتـــور  الحكوميـــة 
النقلـــة النوعيـــة  ، أن هـــذه  األنصـــاري 
فـــي تقديم الخدمات ، ســـتؤمن خدمة 
صحيـــة في جميع التخصصات الطبية 
بالتعـــاون مـــع مراكز الرعايـــة الصحية 

األولية وخدمات الصحة النفسية.
وتـــم خـــالل االفتتـــاح ، االطـــالع على 
للعيـــادة  التابعـــة  الصحيـــة  المرافـــق 
اإلجـــراءات  مـــن  عـــدد  ومناقشـــة   ،

المتعلقـــة بتحويل الخدمـــات الصحية 
مملكـــة  وأن  خاصـــة    ، والعالجيـــة 
البحريـــن  تبوأت مراكـــز متقدمة على 
صعيـــد توفيرهـــا للعديـــد مـــن الخطط 
والبرامج والمشـــاريع التـــي تهدف إلى 
ضمان حقوق النـــزالء وحصولهم على 
كافة الخدمـــات الصحية واالجتماعية 
بجانـــب معاييـــر الســـالمة التـــي يتـــم 
تطبيقيهـــا بمعاييـــر دوليـــة ، فـــي إطار 
تعزيز أركان دولة المؤسسات والقانون 

وترسيخ مباديء حقوق اإلنسان.

المنامة - وزارة الصحة

االثنين 19 سبتمبر 2022 - 23 صفر 1444 - العدد 5088

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

سونيا جناحي: وضع 
سياسات متوافقة مع 

التحوالت الرقمية للقطاعات 
االقتصادية ضرورة لضمان 
استمرارية القطاع العمالي

ناس: غرفة البحرين 
أسست ألرضية مشتركة 
مع جميع أطراف العمل 

تنعكس على تحسين 
مستوى اإلنتاجية

جناحي: المرأة البحرينية 
أثبتت قدرتها على مواكبة 

التحوالت االقتصادية 
الرقمية وحجز موقعها 

في تلك المجاالت

ناس: حرصنا على إطالق 
مبادرات تدريبية تستهدف 
تعزيز قدرة “العمال” على 

التكيف مع التطورات 
الرقمية فى مجتمع األعمال

الشيخ محمد بن عبدالله

أمين عبدالله

 جميلة السلمان

 عائشة زمان

المنامة - المجلس األعلى للصحة

تحت رعاية رئيس المجلس األعلى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، يقام 
غـــدا الثالثـــاء المؤتمـــر الصحافـــي 
الخـــاص بمؤتمـــر األورام والرعايـــة 
التلطيفيـــة الذي تســـتضيفه مملكة 
نوفمبـــر  و6   5 يومـــي  البحريـــن 
المؤتمـــر  وســـيقام   .2022 المقبـــل 
الصحافـــي فـــي قاعـــة أوال بفندق 
الخليج عند الساعة 10:30 صباحا، 
حيـــث ســـيتحدث فـــي المؤتمر كل 
من جميلـــة الســـلمان الرئيس العام 
بالمستشـــفيات  الطبيـــة  للخدمـــات 
الحكوميـــة وعائشـــة زمـــان رئيـــس 

اللجنة العلمية للمؤتمر.
وسيشـــهد المؤتمـــر الصحافـــي غدا 
الكشف عن جميع تفاصيل المؤتمر 
الذيـــن  والمتحدثيـــن  والخبـــراء 
سيشـــاركون فـــي المؤتمـــر، إضافة 

إلى الكشـــف عـــن المحـــاور العلمية 
والعمليـــة التي سيشـــهدها المؤتمر 
المهـــم الذي سيســـلط الضـــوء على 

األورام والرعاية التلطيفية.
اللجنـــة  أن  عبـــدهللا  أميـــن  وأكـــد 
المنظمـــة للمؤتمـــر وجهـــت الدعوة 
المحليـــة  اإلعـــالم  لجميـــع وســـائل 
أنبـــاء  ووكالـــة  البحريـــن  وقنـــاة 
البحريـــن لتغطيـــة وقائـــق المؤتمـــر 
المؤتمـــر  أن  وأوضـــح  الصحافـــي. 
جميـــع  عـــن  سيكشـــف  الصحافـــي 
األورام  بمؤتمـــر  المتعلقـــة  البنـــود 
والرعايـــة التلطيفيـــة، حيث عملت 
اللجنـــة المنظمة علـــى االنتهاء من 
جميـــع التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر 
لوســـائل  عنهـــا  الكشـــف  وســـيتم 
اإلعـــالم، مبينـــا أن المؤتمـــر يعتبـــر 
مـــن المؤتمرات الطبية المهمة التي 

تقام على أرض المملكة.

مؤتمر صحافي لمناقشة تفاصيل 
“مؤتمر األورام الرعاية التلطيفية”



شـــؤون  وزيـــر  عـــن  الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
البلديات والزراعة وائل المبارك قراًرا بشأن تنظيم 
الدعايـــة االنتخابيـــة النتخابـــات مجلـــس النـــواب 
والمجالس البلدية حظـــر بموجبه وضع اإلعالنات 
بجميع أنواعها في 23 شـــارًعا، وهي، شـــارع الملك 
حمد، شـــارع الشـــيخ خليفة بن سلمان، شارع ولي 
العهد، شـــارع خليفة الكبير، شـــارع الفاتح، شـــارع 
الشـــيخ عيســـى بن سلمان، شـــارع الشـــيخ سلمان 
)من تقاطعه مع شـــارع الشـــيخ عيســـى شـــرقًا إلى 
شـــارع الـــزالق غربـــًا(، شـــارع الملك فيصل، شـــارع 
الملـــك عبدهللا، شـــارع المطار، شـــارع االســـتقالل، 
شـــارع الزالق، شارع الشـــيخ جابر األحمد الصباح، 
شـــارع الحوض الجاف، شارع جسر الشيخ خليفة 
بن ســـلمان، شارع جسر الشـــيخ حمد، شارع جسر 
الشـــيخ عيسى بن سلمان، شارع عراد، شارع الحد 
)من تقاطعه مع شـــارع 46 إلى تقاطعه مع شـــارع 
الحـــوض الجـــاف(، شـــارع الغـــوص، شـــارع خليج 
البحريـــن، شـــارع األميـــر ســـعود الفيصـــل، شـــارع 

المعسكر.
ووفًقـــا للقـــرار، على كل مرشـــح لعضويـــة مجلس 
النواب والمجالس البلدية اتباع القواعد السلوكية 
المتحضـــرة فـــي دعايتـــه االنتخابية دون مســـاس 
بشـــخص أي مرشح آخر أو اإلساءة إليه أو الطعن 

في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد القرار أنه ال يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية 

الشـــعارات والملصقـــات والصـــور  االنتخابيـــة وال 
والكتيبات والمطويات المستخدمة فيها المساس 
بأســـس العقيدة اإلســـالمية ووحدة الشـــعب أو ما 

يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.
وحذر القرار من اســـتعمال علم المملكة أو شعارها 
الرســـمي في االجتماعـــات واإلعالنـــات والبيانات 
والصـــور  الملصقـــات  ذلـــك  فـــي  بمـــا  االنتخابيـــة، 
والرسومات والكتابات التي تستخدم في الدعاية 
االنتخابيـــة، كمـــا يمنع اســـتعمال مكبـــرات الصوت 
للمترشـــحين  االنتخابيـــة  الدعايـــة  خـــارج مراكـــز 

وعلى وسائل النقل. 
وحظـــر القـــرار تنظيم وعقـــد االجتماعـــات وإلقاء 
الخطب االنتخابية ووضـــع الملصقات واإلعالنات 
والمنشـــآت  األماكـــن  علـــى  أو  خـــارج  أو  داخـــل 
اآلتية، المســـاجد والمآتم وغيرها من دور العبادة، 
واألجهــــزة  لـهــــا  التابعــــة  واإلدارات  الـــوزارات 
الملحقـــة بهـــا والمبانـــي الحكوميـــة والمؤسســـات، 
واألماكـــن  حكمهـــا،  فـــي  ومـــا  العامـــة  والهيئـــات 
العامـــة المخصصـــة للخدمـــات العامـــة، الجامعات 
والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة، 
النصـــب التذكاريـــة وقواعدهـــا والمبانـــي األثريـــة 
واألســـوار المحيطـــة بها، أعمدة الكهربـــاء واإلنارة 
والهاتف وأعمدة اإلشـــارات والعالمـــات المرورية، 
مقـــار اللجـــان اإلشـــرافية ولجان االقتـــراع والفرز، 
الجســـور واألنفاق والـــدوارات وجزر الشـــوارع أو 
تقاطعاتهـــا واألرصفـــة واألشـــجار، وســـائل النقـــل 
والمركبات العامة. كما يحظر بحسب القرار إقامة 

المهرجانـــات والتجمعات االنتخابية على بعد يقل 
عـــن مائتـــي متـــر مـــن جميـــع جهـــات مقـــار اللجان 
اإلشـــرافية ولجـــان االقتـــراع والفـــرز، ويجـــب في 
جميـــع األحوال أال تخل أعمال الدعاية االنتخابية 
باألمن العام أو اآلداب العامة أو العقائد الدينية أو 

التقاليد السائدة في المجتمع.
وبيـــن القـــرار أنه يجب علـــى كل مرشـــح لعضوية 
مجلـــس النـــواب والمجالـــس البلديـــة إيـــداع مبلغ 
نقدي قدره 100 دينار إلزالة الالفتات والملصقات 
والخيـــام االنتخابية الخاصة به، ويـــرد هذا المبلغ 
بعـــد انتهاء االنتخابات بشـــرط قيامـــه بإزالة هذه 
فتـــرة ال  الملصقـــات والالفتـــات والخيـــام خـــالل 
تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ انتهاء صفته كمرشح 

لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية.
وأشار القرار إلى أنه يجب على كل مرشح لعضوية 
مجلس النواب والمجالس البلدية يرغب في إقامة 
خيمة ألغراض الدعاية االنتخابية، الحصول على 
ترخيـــص من أمانة العاصمـــة أو البلدية المختصة 
بشـــرط تقديـــم موافقـــات إدارة الدفـــاع المدنـــي 
واإلدارة العامـــة للمـــرور، وموافقة المالك إذا كانت 
الخيمة ســـوف تقام في ملك خـــاص. ونص القرار 
على أنه “يحظر إلصاق أي إعالن أو بيان انتخابي، 
بمـــا في ذلـــك الصور والرســـومات والكتابات، على 
المنشآت والمباني الخاصة، وتحدد أمانة العاصمة 

أو البلدية المختصة األماكن المخصصة لذلك”.
وبين أنه يجوز بعد التنســـيق مـــع الجهات المعنية 
فـــي الـــوزارات ذات الصلـــة وضع لوحـــات إعالنية 

متحركة لكل مرشح بحجم )486( متًرا باستخدام 
قواعـــد صلبـــة تثبـــت علـــى األرض مغطاة بشـــكل 
وذلـــك  األرض،  حفـــر  عـــدم  مراعـــاة  مـــع  جمالـــي 
ألغـــراض الدعايـــة االنتخابيـــة، علـــى أال يتم وضع 
هـــذه اإلعالنـــات علـــى المســـطحات الخضـــراء أو 
المزروعـــات أو فـــي األماكـــن غيـــر المســـموح بهـــا 
حســـب مـــا تحـــدده الجهـــات المعنية فـــي الجهات 

الحكومية ذات الصلة.
وأشـــار إلـــى أنه يجب ترك مســـافة ال تقـــل عن 10 
أمتار بين اللوحة اإلعالنية المتحركة لكل مرشح، 
كمـــا يجـــب ترك مســـافة ال تقـــل عـــن 100 متر من 

الشوارع الرئيسة التي يحظر اإلعالن فيها.
وبيـــن القـــرار أنـــه يجـــب وضـــع إعالنـــات الدعاية 
االنتخابية على اختالف أنواعها ووسائلها بطريقة 
منســـقة وغيـــر متداخلة مع بعضهـــا البعض، وعلى 
أبعاد مناسبة ال تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات، وال 
تشـــوه المنظر العام، وأال يحجـــب اإلعالن الخاص 
بأي مرشـــح رؤية إعالن مرشـــح آخـــر، ويجب في 
جميع األحوال أال تحجب هذه اإلعالنات عالمات 

المرور اإلرشادية أو إشاراتها الضوئية.
وأكـــد القرار أنه يجب توقف جميع أعمال الدعاية 
االنتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد 

لبدء عملية االقتراع بـ 24 ساعة.
ونـــص علـــى أنـــه “يجـــب علـــى شـــركات الدعايـــة 
واإلعـــالن المرخـــص لهـــا، االلتـــزام فيما قد يســـند 
إليهـــا مـــن أعمال الدعايـــة االنتخابية للمرشـــحين، 
بالقواعـــد واألحـــكام المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا 

القرار”.
ولفـــت القـــرار إلـــى أنـــه يجـــوز ألمانـــة العاصمة أو 
البلديـــة المختصـــة إزالـــة جميـــع وســـائل الدعايـــة 
االنتخابيـــة والخيام المخالفة للشـــروط واألحكام 
المنصـــوص عليها في هـــذا القرار، كما يجوز لها أن 
تصدر قراًرا بإزالة جميع وسائل الدعاية االنتخابية 
التي ال يلتزم أصحابها بإزالتها في الميعاد المحدد 
فـــي المادة )5( من هذا القـــرار، وتتم أعمال اإلزالة 
فـــي جميع األحـــوال بالطريـــق اإلداري وعلى نفقة 
المخالـــف دون الحاجـــة إلـــى إنـــذاره، ويتم خصم 
تكاليف اإلزالة من مبلغ التأمين النقدي المنصوص 
عليـــه فـــي المادة )5( من هذا القرار، ويســـتوفى ما 
يزيـــد على هـــذا المبلغ مـــن المخالـــف باإلجراءات 

القانونية المقررة.
وبيـــن القرار أنه مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشـــد 
ينـــص عليهـــا أي قانـــون آخـــر يعاقـــب كل مرشـــح 
البلديـــة  المجالـــس  أو  النـــواب  لعضويـــة مجلـــس 
يباشـــر دعاية انتخابية خالًفا للشـــروط واألوضاع 
المنصـــوص عليها في هذا القـــرار بالعقوبة المقررة 
فـــي المـــادة )16( مـــن المرســـوم بقانون رقـــم )14( 
لســـنة 1973 بشـــأن تنظيـــم اإلعالنـــات، ويعاقـــب 
بالعقوبـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )17( من 
1973بشــــأن  لســـنة   )14( رقـــم  بقانـــون  المرســـوم 
تنـظيـم اإلعالنـات كـل مـن أزال أو كسـر أو نـزع أو 
مــــزق أو شـوه أي إعـالن أو صورة أو ملصق أو أي 
وســـيلة من وســـائل الدعاية االنتخابيـــة المرخص 

بها، وذلك خالل فترة االنتخابات.

حظـر إعالنــات المترشحيـن في 22 شارعا و8 منشـآت
100 دينار إلزالة الالفتات وملصقات الدعايات االنتخابية

الرســـمي  الحســـاب  كشـــف 
والبلديـــة  النيابيـــة  لالنتخابـــات 
عبـــر “اإلنســـتغرام” عـــن إتاحة آلية 
vote.“ الموقـــع  عبـــر  إلكترونيـــة 

التصحيـــح  طلبـــات  إلرســـال   ”bh
واالعتراض على جداول الناخبين.

وأشـــار إلـــى أن هـــذه اآلليـــة تمّكن 
الجميع مـــن تقديم الطلبات لقضاة 
المراكز اإلشـــرافية األربعة، وتؤّمن 
للناخـــب ضمـــان ممارســـته لحقـــه 
في االنتخاب والترشـــح بكل يســـر 
وســـهولة إلـــى جانـــب أنهـــا تحفظ 
فـــي  الموجوديـــن  الناخبيـــن  حـــق 
الجـــداول  عـــرض  أثنـــاء  الخـــارج 

بتقديم الطلب.
وأوضح أن إتمـــام العملية يتطلب 
أن يكـــون لـــدى المواطـــن المفتـــاح 
يســـتخدم  الـــذي  اإللكترونـــي 
للمعامـــالت اإللكترونيـــة مـــن هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية.

وأورد أن الرد على الطلب يتم عبر 
إرســـال رســـالة نصيـــة وإيميل عبر 

البريد اإللكتروني الشخصي.

آلية إلكترونية إلرسال طلبات التصحيح 
واالعتراض على جداول الناخبين

local@albiladpress.com االثنين 19 سبتمبر 2022 - 23 صفر 1444 - العدد 065088

حسن عبدالرسول

منال الشيخ

المنامة - اإلدارة التنفيذية لالنتخابات النيابية والبلدية

أعلنـــت اإلدارة التنفيذيـــة لالنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة 
2022 أن مجمـــوع الذيـــن راجعـــوا بياناتهـــم فـــي جـــداول 
الناخبيـــن قـــد بلـــغ أكثر مـــن 178 ألـــف مواطـــن، وذلك منذ 
بـــدء الفتـــرة القانونية لعرض جـــداول الناخبين في الموقع 
اإللكترونـــي واللجـــان اإلشـــرافية، والتي بـــدأت اعتباًرا من 

الخميس 15 سبتمبر 2022.
ويعد هذا الرقم غير مسبوق ويفوق أعداد كافة االنتخابات 
الســـابقة حيث لم يراجعها هذا العدد سابًقا، ويعكس وعي 
الناخـــب البحرينـــي، وذلك إيمانا بمبدأ المشـــاركة الشـــعبية 
الـــذي كفله الدســـتور، حيث بلـــغ أعلى مجمـــوع في تاريخ 
االنتخابـــات نحـــو 135 ألـــف مراجعة لفترة عـــرض جداول 

الناخبين كاملة )7 أيام(.

وبذلك يكون ما تم تسجيله في 4 أيام فقط منذ بدء عرض 
جداول الناخبين بمختلف الوسائل المتاحة أعلى نسبة في 
تاريـــخ االنتخابات لمراجعات الجداول، حيث بلغت نســـبة 
مراجعـــة الجـــداول أمس األحد 14.453 ألـــف فيما بلغ يوم 
الســـبت الماضي 39.601 ألف، فيما ســـبق أن أعلنت اللجنة 
التنفيذيـــة أن مراجعـــة الجـــداول في أول يوميـــن لعرضها 

هذا العام بلغ أكثر من 124 ألفا.
هذا، وتعلن اإلدارة التنفيذية النتخابات 2022 أنها ستصدر 
بشـــكل يومـــي قبيـــل منتصـــف الليـــل إحصائية تبيـــن عدد 
المراجعـــات التي تمت خالل اليوم نفســـه، وذلك إلى حين 
انتهـــاء الفتـــرة القانونيـــة لعرض جـــداول الناخبين المقررة 

األربعاء المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري.

أكثر من 178 ألف مواطن راجعوا جداول الناخبين خالل 4 أيام

أعلى نسبة مراجعة جداول في جميع االنتخابات
الجفير - جهاز الخدمة المدنية

أصـــدر رئيس جهـــاز الخدمة المدنية 
الخدمـــة  توجيهـــات  الزايـــد  أحمـــد 
المدنيـــة رقـــم )6( للعام 2022 بشـــأن 
لعضويـــة  المترشـــحين  الموظفيـــن 
مجلـــس النواب أو المجالس البلدية، 
والتـــي تهـــدف إلـــى بيـــان األحـــكام 
واألسس المنصوص عليها بالمرسوم 
 2002 لســـنة   )15( رقـــم  بقانـــون 
بشـــأن مجلســـي الشـــورى والنـــواب 
وتعديالتـــه، والمرســـوم بقانون رقم 
إصـــدار  بشـــأن   2001 لســـنة   )35(
قانـــون البلديات وتعديالتـــه، والتي 
يلـــزم تطبيقهـــا في شـــأن الموظفين 
المختلفـــة  الحكوميـــة  بالجهـــات 
الخاضعيـــن لقانـــون الخدمة المدنية 
الصادر بالمرســـوم بقانـــون رقم )48( 
الذيـــن  وتعديالتـــه،   2010 لســـنة 
يرشـــحون أنفســـهم لعضوية مجلس 

النواب أو المجالس البلدية.
وأوضح الزايـــد أنه يمنح الموظفون 

المترشحون لعضوية مجلس النواب 
أو المجالس البلدية إجازة سنوية أو 
إجـــازة خاصة مـــن دون راتـــب وفًقا 
الخدمـــة  فـــي  المعتمـــدة  للضوابـــط 
المدنية ابتداًء من اليوم التالي لقفل 
بـــاب الترشـــيح، أي اعتبـــاًرا من يوم 
اإلثنيـــن الموافـــق 10 أكتوبـــر 2022 
عمالً باألمر الملكي السامي رقم )26( 
لســـنة 2022 والقرار رقم )46( لســـنة 

2022 اللذيـــن نصـــا علـــى قفـــل باب 
الترشيح في 9 أكتوبر 2022 وحتى 
انتهـــاء عمليـــة االنتخـــاب، وال يجوز 
للموظفيـــن المترشـــحين خالل هذه 
الفترة ممارســـة أي من اختصاصات 

الوظيفة التي كانوا يشغلونها.
وبيـــن رئيس جهاز الخدمـــة المدنية 
أن اإلجـــازة تعتبـــر منتهية مع انتهاء 
عمليـــة االنتخـــاب، وعلـــى الموظـــف 
الـــذي لـــم ينـــل العضوية بالفـــوز في 
االنتخابـــات العـــودة لمباشـــرة عملـــه 
اعتبـــاًرا مـــن اليـــوم التالـــي النتهـــاء 
يعـــد  لـــم  فـــإن  االنتخـــاب،  عمليـــة 
الموظف إلى مباشـــرة مهام وظيفته 
خالل خمسة عشـــر يوًما متصلة من 
ذلـــك التاريـــخ دون عـــذر مقبول من 
الجهـــة الحكوميـــة المختصـــة اعتبر 
عـــن العمـــل وفًقـــا لحكـــم  مســـتقيالً 
الخدمـــة  قانـــون  مـــن   )28( المـــادة 

المدنية.

اعتبار الموظف مستقيال إذا غاب 15 يوما... “الخدمة”:

منح الموظفين المترشحين لالنتخابات إجازة من دون راتب

رئيس جهاز الخدمة المدنية



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

شـــهد المركز اإلشـــرافي بمحافظـــة العاصمة يوم 
أمـــس حركـــة نشـــطة من خـــال زيـــارة عـــدد من 
قاطني دوائر العاصمة للتأكد من وجود أســـمائهم 
فـــي جـــداول الناخبيـــن أو إلعـــادة إدراج أســـماء 
من ســـقطت أســـماؤهم في الجداول لانتخابات 
النيابيـــة المقبلـــة مـــن بينهـــم المترشـــح المتوقـــع 
عـــن الدائـــرة الثانيـــة بالعاصمـــة حميـــد ســـلطان، 
والمترشـــح المتوقـــع عـــن ثامنـــة العاصمـــة ناصر 
محمـــد علـــي، والمترشـــحة عـــن الدائرة العاشـــرة 
بالعاصمـــة مروة خليل، كما حضر في المركز عدد 
ممـــن ينـــوون الترشـــح فـــي االنتخابـــات النيابية 
المقبلـــة، وحـــرص كل مـــن النائبيـــن عمـــار عباس 
وممـــدوح الصالح علـــى الحضور في معظم وقت 
عمـــل اللجنـــة اإلشـــرافية بمحافظـــة العاصمة من 
أجـــل التأكد من إدراج أســـماء مئات من الناخبين 

في دوائرهم االنتخابية.
مـــن جانبه، قـــال النائب ممـــدوح الصالـــح إلى أن 
لديـــه حوالي 270 اســـما مـــن أجـــل إدراجهم يوم 
أمـــس األحـــد، وأنـــه كان لديه فـــي اليوم الســـابق 
حوالي 200 اســـم آخرين، مضيفـــا أن لديه قوائم 
من األســـماء يعمل على إدراجهم في الكشوفات، 

الفتـــا إلـــى أن مـــن األســـباب التـــي تحدثـــت عنها 
وزارة العـــدل عـــن ســـقوط أســـماء المترشـــحين 
لعدم تصويتهم في االنتخابات السابقة، أو تغيير 
عناوينهم، أو احتمالية انتهاء صاحية بطاقاتهم 

السكانية أو بحاجة إلى تحديث بياناتهم.
وأشـــاد الصالـــح بمدى تنظيـــم اللجنة اإلشـــرافية 
وإدخـــال  األســـماء  إدراج  فـــي  معـــه  وتعاونهـــا 
البيانـــات، مشـــيرا إلى أن المســـار اإللكتروني كان 

اســـتخدامه صعب في البدايـــة خصوصا من قبل 
كبـــار الســـن، لذلـــك لجأ إلـــى الحضور إلـــى اللجنة 

اإلشرافية.
إلـــى ذلك قـــال النائب عمـــار عبـــاس أن لديه نحو 
450 اســـما غيـــر مدرجين فـــي دائرتـــه وأنه عمل 
أمـــس علـــى التأكـــد مـــن إدراج حوالي 200 اســـم 
مـــن تلك األســـماء، مثمنا فـــي ذات الوقت تعاون 
الموظفيـــن باللجنـــة اإلشـــرافية ومســـاعدته فـــي 

إدراج أســـماء الناخبيـــن في دائرتـــه، الفتا إلى أن 
معظـــم تلك األســـماء إما خـــارج البحريـــن أو من 
كبار الســـن، لذلـــك فإنه حرص على زيـــارة اللجنة 

اإلشرافية من أجل إدراج أسمائهم.
بدوره، قال المترشح المتوقع عن ثامنة العاصمة 
ناصـــر علي إن برنامجه االنتخابي ســـيركز على 5 
محـــاور منها التعليـــم، ملفات الشـــباب، والتعافي 
االقتصادي للمرحلة المقبلة، وبرامج أخرى سيتم 

اإلعان عن تفاصيلها في وقت الحق.
حميد ســـمير ســـلطان الذي قال إنه سيكشف عن 
برنامـــج االنتخابي في الوقت المناســـب، أكد أنه 
شـــكل فريق عمل للتشـــاور بشـــأن طرح البرنامج 
االنتخابـــي. ورفضـــت المترشـــحة المتوقعـــة عن 
عاشـــرة العاصمـــة مـــروة خليـــل تصويرهـــا  مـــن 
قبـــل مصورة “الباد” وانصرفـــت من قاعة المركز 

اإلشرافي دون حديث مع الصحافة.

الصالح وآل عباس موجودان طوال الوقت إلدراج أسماء الناخبين
مترشحة الدائرة العاشرة رفضت تصوير “^”

لم يختلف الوضع كثيًرا بلجنة اإلشـــراف 
علـــى ســـامة االســـتفتاء واالنتخاب في 
مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين 
فـــي المحـــرق، عـــن األمـــس مـــن حيـــث 
الهـــدوء والصمـــت مع تردد محـــدود من 
قبل المواطنين والمترشحين المحتملين 

باختاف دوائرهم.
وأوضـــح رئيس مجلس المحـــرق البلدي 

غـــازي المرباطي خال حديثـــه لـ “الباد” 
أنه سيترشـــح برلمانًيا عن الدائرة األولى 
االنتخابـــات  فـــي  المحـــرق  بمحافظـــة 

المقبلة.
وقـــال “أعتقـــد أننـــا اكتســـبنا خبـــرة على 
مـــدى 12 عامـــا فـــي عملنـــا البلـــدي، فقد 
نكـــون مؤهلين في تمثيـــل الناخبين في 

المجلس النيابي”.
ســـيتبنى  أنـــه  وأكـــد 
عـــدة  وأمـــور  ملفـــات 
البطالـــة  وأبرزهـــا 
الســـترجاع  والســـعي 
المتقاعديـــن  حقـــوق 
مســـتوى  وتحســـين 

المعيشة.
“نعيـــش  واختتـــم 
أجـــواء جميلة  اليـــوم 
كل  لنـــا  تأتـــي  جـــًدا 
فبالتالـــي  ســـنوات   4
يجـــب اســـتغال هذه 
األجواء في ممارســـة 
استحقاقنا الدستوري 
األجـــدر  الختيـــار 
واألكفـــأ للتمثيـــل فـــي 

المجلس التشريعي”.
أوضـــح  جانبـــه،  مـــن 
أن  البنزايـــد  راشـــد 
نيته بالترشح برلمانًيا 
عـــن الدائـــرة الســـابعة 
المحـــرق  بمحافظـــة 
موجـــودة وســـبق وأن 

بالترشـــح   2018 انتخابـــات  فـــي  شـــارك 
ولكن لم يحالفه الحظ للفوز فيها.

وأشـــار إلى أن من بـــاب تجربته وتجربة 
المجلـــس خـــال 20 عامـــا، يـــرى أنـــه من 
الصعـــب أن يضـــع المترشـــح قوائـــم مـــن 
الوعـــود خصوًصا وعود من المســـتحيل 

أن تطبق على أرض الواقع.
بدورهـــا، أوضحت شـــموخ صليبيخ انها 
تعتزم الترشـــح بلدًيا عـــن الدائرة األولى 
بمحافظـــة المحرق وأن دافعها للترشـــح 

هـــو جملة المبادرات التـــي نظمتها داخل 
وخارج المملكة من بداية الجائحة لغاية 
اليـــوم و لخدمـــة الوطـــن وأبنـــاء دائرتها 

خصوًصا والمملكة عموًما. 
إلـــى ذلـــك، أكدت نـــور الشامســـي عزمها 
الترشـــح وخـــوض االنتخابـــات النيابيـــة 
عـــن الدائرة الثامنـــة بمحافظـــة المحرق 
لتطوير التشـــريعات واستخدام األدوات 
الدســـتورية ودعم المشـــروع اإلصاحي 

لجالة الملك المعظم.

بعـد 12 عامــا فــي البلــدي... المرباطــي يترشــح للبرلمــان
مرشح عراد البنزايد للمترشحين: اتركوا الوعود المستحيلة
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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

زار وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 
نـــواف المعـــاودة المركـــز اإلشـــرافي فـــي المحافظة 
الشـــمالية، بمعيـــة رئيـــس هيئـــة اإلفتـــاء والتشـــريع 
والرأي القانوني المدير التنفيذي النتخابات أعضاء 
مجلـــس النـــواب نـــواف حمـــزة وعـــدد مـــن القضاة، 

والمستشارين. 
وأكد الوزير أن “المشـــاركة كثيفة، وهو مؤشـــر يبين 
وعي الناخب البحريني في مشـــاركته باالســـتحقاق 
االنتخابـــي، كمـــا أن لدينـــا آليـــة تضمن عـــدم وجود 
أي اختـــراق ألي بيانـــات، والفريـــق التقنـــي باللجنـــة 
التنفيذية يعمل على ذلك من خال أفضل الخبراء”.

فـــي  البحريـــن  علـــم  اســـتخدام  عـــن  وفـــي ســـؤال 
الدعايـــات االنتخابية، قال الوزير المعاودة “القانون 
هو ما ينظم العمليـــة االنتخابية بالدعاية واإلعان، 

وعلى الجميع االلتزام به”.
وفي ســـؤال لـ “الباد” عن القـــرار الخاص بمنع وضع 
اإلعانـــات علـــى 23 شـــارعا، علـــق الوزير قـــال “هذا 
القرار ليس بالجديد، وهو مطبق بجميع االنتخابات 
الســـابقة فيما يخص الشوارع الرئيسة، حفاظًا على 
المظهـــر العام، وإتاحة الفرص للمترشـــحين لوضعها 

داخل دوائرهم وليس خارجها”.
وعن مشاركة الشـــباب، قال “معظم من أبدى رغبته 
فـــي المشـــاركة باالنتخابـــات هـــم فئـــة الشـــباب من 
الرجال والنساء، ونحن متشجعون بمدى مشاركتهم 

في االستحقاق االنتخابي”.

وأردف المعـــاودة “أكثـــر مؤشـــر واضـــح هـــو عـــدد 
الناخبيـــن الذين قاموا بالتحقق من وجود أســـمائهم 
في كشـــوف الناخبين خال اليومين األول والثاني، 
وبعـــدد يفوق أي انتخابات ســـابقة، ونحن فخورون 

برغبتهم في المشاركة بهذا العرس الديمقراطي”.

البيانات غير قابلة لالختراق... ونراهن على الشباب
التحقق من الكشوفات فاق االنتخابات السابقة... المعاودة:

بشكل تصاعدي بدأ ناخبو الجنوبية 
يتوافدون يوما عن آخر، سواء عن 
التفاعـــل عبـــر  طريـــق الحضـــور أو 
الموقـــع اإللكترونـــي، حيـــث بلغـــت 
طلبـــات الناخبيـــن لليـــوم الرابـــع 37 
كان منهم 27 عبر البريد اإللكتروني 

و10 عبر حضور المركز. 
وكان الحضـــور فـــي مركـــز اللجنـــة 
اإلشـــرافية على ســـامة االستفتاء 
واالنتخاب في المحافظة الجنوبية 
الفتـــا خصوصـــا بعـــد زيـــارة وزيـــر 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل 
واألوقـــاف نواف المعـــاودة، وكذلك 
عدد من المترشـــحين للمركز، وكان 
فـــي مقدمتهـــم النائـــب علـــي الزايد 
مترشـــح جمعيـــة األصالـــة وكذلـــك 
عـــن  الرفاعـــي  محمـــد  المترشـــح 

جمعية تجمع الوحدة الوطنية.
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  وكشـــف 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـامية 

المعـــاودة خـــال زيارتـــه للمركز عن 
الناخبيـــن  عـــدد مراجعـــي كشـــوف 
ســـواء في مراكـــز اإلشـــراف أو عن 
طريـــق الموقـــع اإللكترونـــي، حيث 
يبلـــغ العدد الكلي نحـــو 1124 ناخبا 
حتـــى اليوم الرابع مـــن فتح المراكز 
اإلشـــرافية في جميـــع المحافظات، 
مشـــيرا إلى أن هذا يـــدل على مدى 
وعـــي الناخب فـــي عمليـــة التحقق 
مـــن اســـمه فـــي الكشـــوف لضمـــان 

المشاركة في العملية االنتخابية. 
فأشـــاد  زايـــد  علـــي  النائـــب  أمـــا 
بانســـيابية العمليـــة التنظيمية التي 
شهدها في إشرافية الجنوبية وعما 
مـــن  تـــرددا  إذا كانـــوا ســـيواجهون 
الناخبيـــن فـــي انتخابهـــم خصوصا 
بعـــد أدائهـــم فـــي المجلس الســـابق. 
وذكر زايد أنهـــم يعولون على وعي 
النـــاس خصوصـــا أن ملـــف ضريبـــة 
القيمـــة المضافة فـــي صالح الناس، 
لـــه  عاقـــة  ال  األســـعار  وارتفـــاع 

بالضريبة.
فيمـــا أوضـــح المترشـــح عـــن تجمع 
الوحـــدة الوطنيـــة محمـــد الرفاعي 
أن جمعيتـــه تســـعى لتمثيـــل صوت 
المقبـــل  المجلـــس  فـــي  المجتمـــع 
وطرح حلـــول وبدائل لملفات مهمة 
اقتصاديـــة كملـــف قيمـــة الضريبـــة 
وتقدمـــت  ســـبق  الـــذي  المضافـــة، 
الجمعية برؤيتها الخاصة بشأن هذا 

الملف إلى رئاسة المجلس.

جمعية األصالة: ضريبة القيمة المضافة في صالح الناس
مترشحو الجمعيات السياسية يطرقون باب لجنة الجنوبية
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بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
مع الاستعداد

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
مـــــــــــــن

RA

������M
2

المســـاحات
مــــــن وإلى

��

�
�

�

سعر القدمـ
يبـــــــــدأ من

17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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Vacancies Available
TEAM CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39289289 or teamco98@gmail.com 

SMALCO CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

ANSAR GALLERY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

17140001 or pr@ag-bh.com 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

17464159 or vijaysharma@chemcogulf.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

 DRIVER/OPERATOR(CRAWLER CRANE)

 suitably qualified applicants can contact

32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

ABDULLA SAEED M. ALMUDAHKI / EAN HALI-9765  

has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN

 suitably qualified applicants can contact

33177773 or BUSHAHEEN25@GMAIL.COM 

JAFFAR PHARMACY  

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

39609034 or TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

MAZA PROMOS B.S.C. Closed  

has a vacancy for the occupation of

 PROMOTER(COMMERCIAL)

 suitably qualified applicants can contact

39632020 or SAMI@MAZA.COM 

BEHBEHANI BROS.LTD  

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

17459900 or edo@behbehani.com.bh 

AL KOBAISI BLOCK FACTORY  

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

17732002 or MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

17731475 or Nasreen@rafco.co 

ALMANAR CONSTRUCTION W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

17777703 or ALMANAREST@GMAIL.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

GULF PLASTIC INDUSTRIES  

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

17677757 or dp-mamdooh@gulfplas.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ALBOAINAIN AUTO SPARE PARTS  

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL ENGINEER(CARS)

 suitably qualified applicants can contact

17770551 or MONTANATRAVELS@GMAIL.COM 

MOHAMMAD SHAREEF NOOR MOHAMMAD MAWLA BAKHSH  

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

17254392 or DELWAR54321@GMAIL.COM 

LAZER ZONE CAR SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

 CAR WASHER/CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

17711335 or HASSAN@EMAAR.BH 

Lazer 3 Auto Services  

has a vacancy for the occupation of

 CAR WASHER/CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

36383555 or hassan@emaar.bh 

UNITED GULF CONTRACTING & ASPHALT CO.  

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

17700116 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

The Food Supply Co. Ltd.  

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR FOR STORES

 suitably qualified applicants can contact

17672837 or SURAJ49@BATELCO.COM.BH 

JASSIM PALACE BUILDING MATERIAL  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39456799 or jassimpalace@yahoo.com 

EAST ALUMINIUM W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 AIR-CONDITIONING ENGINEERING TECH.

 suitably qualified applicants can contact

17785704 or INFO@EASTALUMINIUM.NET 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

17786500 or careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

17786500 or careers@kcbahrain.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL  

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

CRYSTAL MAINTENANCE W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39822988 or EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM 

Macdonalds  

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17468522 or wanglinan@cpicfiber.com 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17468522 or wanglinan@cpicfiber.com 

SMALCO CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

 suitably qualified applicants can contact

36955566 or unni@expertisebahrain.com 

MOHAMMAD LIAKOT ELECTRONIC W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

36103555 or MSAIF7479@GMAIL.COM 

JC GROUND TEAM W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

34000816 or SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

AL HEDOOD BAKERY  

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

39452445 or BAHRAINHOUSE@GMAIL.COM 

BORAKAY RESTAURANT FILIPINO CHINESE CUISINE  

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

17514400 or marilou.martinez@unitedhotelscompany.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

17708888 or lmra@mmetc.com 

LAYLA ABDULHUSSAIN AHMED FARDAN  

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

39811128 or HUSSAIN.ALI@FOULATH.COM.BH 

911 MARKET  

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

17310077 or MAJEEDTHANAL@GMAIL.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

17714409 or SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

SHERLOCK PARTS & TRADING  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39460276 or FOZ-ALMAHMOOD@LIVE.COM 

BLUDAN BUILDING CONSTRUCTION & PAINITING  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17411168 or bludancontracting@gmail.com 

ALFURQAN CAFETERIA  

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FOOD DISTRIBUTION)

 suitably qualified applicants can contact

39411474 or MISS-JA76@HOTMAIL.COM 

Rifa fort bakery  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39933439 or ADEL33155@HOTMAIL.COM 

NOFA TAILORING  

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

39432202 or KBURSHAID71@GMAIL.COM 

ADMECCO MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17262256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

VELVET TOUCH BEAUTY SALON  

has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER

 suitably qualified applicants can contact

33366038 or masooma.shubber.1990@gmail.com 

Alshaya trading co w l l  

has a vacancy for the occupation of

 OFFICER

 suitably qualified applicants can contact

17556555 or ayman.jafar@alshaya.com 

ALFAJER ALMOSHRIQ RESTAURANT  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

38884380 or TAHER.ABDULAZIZ@GMIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

PAK DIAMOND CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

38473248 or ABDULRAHMAN110511@GMAIL.COM 

BOSS SPA AND SALON  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

36611882 or M.66661666@GMAIL.COM

 Bahrain truck and heavy trailer  

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

36653322 or BAHRAINTTC@GMAIL.COM

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 128499(إعالن رقم 
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة المعلنة ليلى علي عبدهللا حسن بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيدة حوراء حسن منصور يوسف محمد فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 23641-5

االسم التجاري : خباز النهرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-131805( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : طالل محمد حسن اليحيى

االسم التجاري الحالي : هلثي بوكس للوجبات الخفيفة
االســـــم التجـــاري الجديد : سندويشات فالفيلوو

رقم القيد: 72373-6 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة نيو بهاتيا القابضة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة نيو بهاتيا القابضة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 148494، بطلب 

تغيير اسم الشركة من:
شركة نيو بهاتيا القابضة ذ.م.م

NEW BHATIA HOLDING CO. W.L.L
إلى: جاي كومار آشر استيراد وتصدير المواد الغذائية ذ.م.م

JAY KUMAR ASHER FOOD STUFF IMPORT AND EXPORTS W.L.L
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تحول شركة تضامن بحرينيه إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  بحرينيه  تضامن  شركه  فودكس  مطعم  شركة 
1-119385 ، بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة بكامل فروعها 
من تضامن بحرينيه إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة ليصبح مملوكا للشركاء 

التالية ٔاسمأوهم:
ISMAIL KUNNUMMEL بعدد 15 حصة

WAFA ABDULLA EBRAHIM ALMASAAD بعدد 5 حصص

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

وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
مالك  إليها  ت  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة كراج كارتك والمملوكة للسيد/السيدة علي عبدهللا احمد الخباز 
الفردية)  (المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  62073 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
المذكور وتحويل القيد إلى (شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار 
بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري المؤسسة الفردية عن كافة أصول وموجودات 

والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
احمد علي عبدهللا احمد يحيى الخباز بنسبة 10 %

MUHAMMAD NAWAZISH MUHAMMED QALAB بنسبة 45 %
ADEEL RIAZ MOHAMMAD RIAZ بنسبة 45 %

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل  

إعالن بشأن تغيير اسم سفريات الفخامة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها سفريات الفخامة 
ذ.م.م والمسجلة تحت قيد رقم 153297 بطلب تغيير االسم التجاري من :

سفريات الفخامة ذ.م.م
LUXURY TRAVEL W.L.L
لتصبح : شركة إيست ويست ذ.م. م

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-134272   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقدم إلينا السيد المعلن يوسف سالم علي سريع بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد سالم محمد محسن الواقدي فعلى كل من لديه أي اعتراض 

قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 1 – 77826
االسم التجاري : صحاري لزينة السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-132394   إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  سرور  يوسف  عبدهلل  كلثم  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
التجاري التالي : إلى السيد نعمان محمد عيد محمد الظاعن

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

رقم القيد : 93665 – 1
االسم التجاري : دار هيمان للعطور
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11 Vacancies Available
Infinity Ships services  

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

RAYBON KINGDOM AUTO COSMETICS  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

36700011 or M.66661666@GMAIL.COM 

MUSTAFA QAED GARAGE FOR CAR SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

36337000 or mqgarage@gmail.com 

THEJUS BUSINESS CONSULTANTS W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE HELPER

 suitably qualified applicants can contact

33777401 or dawn.jacob@norwellcomputers.com 

MARSEELIA BEAUTY CENTRE  

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

39877737 or mandi20111@hotmail.com 

HOWAR SUPERIOR SHINE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

36099194 or HOWARMARBLEBAHRAIN@YAHOO.COM 

CRAZY FROG CARS CARE  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33663993 or a3_1202@HOTMAIL.COM 

MEGALINK TRADING AND CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

39801387 or pratap@megalinkmep.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17246616 or FSEENG@BATELCO.COM.BH 

ACCURATE INDUSTRIAL EQUIPMENT MAINTENANCE WLL  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17550191 or ACCURATEINDUSTRIAL@GMAIL.COM 

AL KRAM CONSTRUCTION W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33773844 or alkramconstruction@yahoo.com 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL  

has a vacancy for the occupation of

 CABLE JOINTER

 suitably qualified applicants can contact

17701711 or lmra@kecc.me 

BLUE DIAMOND LAUNDRY  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33998472 or abithn@gmail.com 

SUHAILA FOR BUIDING CONTRACTING CO . W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

36336233 or suhailaconstruction@gmail.com 

SUPER STAR SPORTS  

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

39902016 or jalaskari13@gmail.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.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 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L  

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

36020031 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

DANA TRANSPORT  

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

39922799 or danatransport@yahoo.com 

Kenan Mohammed Trading Co.W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

32222962 or KINO.78@HOTMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l  

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l  

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Dawaa Al-Riffa pharmacy  

has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST

 suitably qualified applicants can contact

17259135 or al-dawaapharmacy@OUTLOOK.COM 

Pure Skin Spa  

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

17642655 or ALHATEEM.INFO@GMAIL.COM 

DUNKIN’ DONUTS  

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

13300100 or QAIS@SOLIDVISION.CO 

BASSALI CAFETERIA  

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

35458563 or HAMADRAJA2005@GMAIL.COM 

UNIMECH INTERNATIONAL CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

36000022 or 196aljabribh@gmail.com 

THE ELITES FOR BUSINESS SUPPORT  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

35909357 or HAMAD.A.ALMAJED@GMAIL.COM 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 SANDBLASTER

 suitably qualified applicants can contact

36646766 or DAIREX1@HOTMAIL.COM 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

36646766 or DAIREX1@HOTMAIL.COM 

HONG KONG GARDEN RESTAURANT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

39692001 or OLIREMI@BATELCO.COM.BH 

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

 suitably qualified applicants can contact

36955566 or unni@expertisebahrain.com 

ZAWIT AL-HIDD MART  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

36924448 or ELTAF.BUALI@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 GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

BALJIT SERVICES AND AC REPAIRING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

35101234 or SINGH72045@GMAIL.COM 

Golden Marine Services Co. W.l.l  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

BLANC SPECIALTY COFFEE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER

 suitably qualified applicants can contact

36996636 or EMPIRE.RENTACAR@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM 

ALSABAH ELECTRICAL SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)

 suitably qualified applicants can contact

17786599 or alsabah.airconditioning@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 TYRES REPAIRMAN

 suitably qualified applicants can contact

17708888 or lmra@mmetc.com 

AHMAD ALI TRADING EST  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39711774 or AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

ERA CONSTRUCTION WLL  

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l  

has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

BALA CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33802366 or club88bah@yahoo.com 

ALMIQAT MARKET Co W.l.l  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39857850 or ALMIQATMARKETWLL@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17534342 or sajilnath@urbaser.com 

KR CONTRACTING COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

33919786 or KRCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

KRH W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

17421118 or Z.ALNOAIMI@KRHKW.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 

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

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 TEAM LEADER

 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 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 TEAM LEADER

 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 

PHP FOR CLEANING & PEST CONTROL CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

65004829 or PRIMEHOMEPROJECTS.BH@GMAIL.COM 

GUJRANWALA CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33907097 or SAAMIIR@LIVE.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)

 suitably qualified applicants can contact

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

MAQSOOD SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

36341794 or MJAWAD5422@GMAIL.COM 

P S A 650 SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33119365 or AQIBREHMANI786@GMAIL.COM 

Suitngs Corner  

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

17253652 or esscee2002002@yahoo.com 

HAKIMUDDIN HEBATULLAH & PARTNERS  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17253958 or gulamabbas52@hotmail.com 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE HELPER

 suitably qualified applicants can contact

17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM 

BAHRAIN WORKSHOP CO.  

has a vacancy for the occupation of

SUPERVISOR,FOREMAN(TURNING WORKSHOP)

 suitably qualified applicants can contact

17700798 or Khalifa@bwceng.com 

S Hotel  

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST & TRAVEL AGENCY CLERK

 suitably qualified applicants can contact

17785704 or RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & SONS B.S.C  

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

17211211 or AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

Union Press Company W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17738111 or MD@UNIONGROUP.CC 

MUDHISH TRADING  

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

39910399 or HAKEEMLMRA@YAHOO.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

17251444 or NAMALCO@BATELCO.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 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17514166 or info@panarabco.net 

H B C CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

34569303 or NEWPLAN.BH@GMAIL.COM 

HALAL62 GENTS BARBER SALON  

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

39883836 or HALAL5@HOTMAIL.COM 

AL AALI ENTERPRISES  

has a vacancy for the occupation of

 MAINTENANCE CLERK

 suitably qualified applicants can contact

36466445 or info@alaalienterprises.com 

AL ALA COMPUTER SYSTEMS  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

17238381 or ALALA@BATELCO.COM.BH 

Red Mack Industrial Services (Bahrain)  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17697800 or DAMANNAI@HOTMAIL.COM 

ALMAAMEERI CONTRACTING & MAINTENANCE EST  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

17701084 or maameeri_est@hotmail.com 

JOZ CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

 PEST CONTROL SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

39602650 or JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

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 

MELYA SELLING AND REAPAIRING ELECTRONIC AND ELECTRICAL EQUIPMENT  

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

39629922 or YASMEEN.ALSHEHAB@GMAIL.COM 

KENTUCKY  

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

37175533 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

ALHAIKI UNIVERSAL CONTRACTING COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

39458511 or alhayki.co@outlook.com 

MAZEN ALUMRAN CONSULTING ENGINEER  

has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR

 suitably qualified applicants can contact

17712171 or mazen@mazenalumran.com 

ABDULLA ALI ABDULRASOOL  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33226200 or mohd2014215@gmail.com 

AL SANEFR LAUNDRY  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39800028 or NAZHA2016@OUTLOOK.COM 

JAMBO LAUNDRY  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17245155 or JAMBOLAUNDRY@GMAIL.COM 

DHL INTERNATIONAL B.S.C.  

has a vacancy for the occupation of

 AIR TRANSPORT PILOT

 suitably qualified applicants can contact

17328393 or ALDIRIYAHAGENCY@GMAIL.COM 

SENTAN RESTAURANT  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39424276 or sebtanaresturant@yahoo.com 

ANWAR GOLDSMITHS  

has a vacancy for the occupation of

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

39462247 or alanwar022@hotmail.com 

RAFIE GOLDSMITHS W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL)

 suitably qualified applicants can contact

39622422 or RAFIEJ@BATELCO.COM.BH 

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 

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

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 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

 LABOURER

 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

 HEAVY DRIVER

 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 

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 
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الــوجــوه  مــن  مجموعة  تــشــارك 
مسلسل  في  الخليجية  الفنية 
ــحــنــيــن” من  بــعــنــوان “نـــفـــس ال
وإخراج  النشمي،  تأليف محمد 
هم،  والفنانون  الفضلي.  خالد 
البلوشي  ومــرام  الفضالة  إلهام 
ورانــيــا شــهــاب وأمــيــرة محمد 
وشهد سلمان وإيمان عبدالرزاق 
ــور الـــبـــلـــوشـــي  ــصــ ــ ــن ــ ــر وم ــبـ ــمـ قـ
المطوع  وحسن  سلمان  وسعاد 
وعبدالمحسن  الــعــلــي  وروان 
وفي  حاجيه  وشهاب  القفاص 

الشرقاوي.

عبر  قريبا  عرضه  المقرر  ومــن 
شــاشــة “شـــاهـــد نــــت”، كــمــا أنــه 
السباق  يخوض  أن  المقرر  من 
الــــــدرامــــــي لـــمـــوســـم رمـــضـــان 
المقبل، الذي يبدأ في األسبوع 
األخـــيـــر مـــن مـــــارس الــمــقــبــل. 
بدأ  المسلسل  تصوير  بأن  علما 
فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو الــمــاضــي 

بالكويت.
ونــشــر عـــدد مــن الــفــنــانــيــن عبر 
حساباتهم في وسائل التواصل 
من  مختلفة  صــورا  االجتماعي 

مواقع تصوير المسلسل.

نجوم الخليج في ”نفس الحنين”

شيماء عبدالكريمطارق البحار

حازت الممثلة 
الكوبية آنا دي 

أرماس على 
جائزة “هوليوود 

الجديدة” 
من مهرجان 

دوفيل للسينما 
األميركية، عن 

دورها في بطولة 
فيلم بلوند الذي 

يتطرق لسيرة 
حياة النجمة 

األميركية 
ماريلين مونرو.

tariq_albahhar

رئيس “أسرة األدباء” يشارك في ملتقى الراوي
بدعــوة مــن نــادي المنطقــة الشــرقية األدبــي بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
واحتفــاالً باليوم الوطني الســعودي 92 شــارك رئيس أســرة األدبــاء والكتاب 
راشــد نجــم فــي احتفاليــة تحــت عنــوان “الملــك عبدالعزيــز فــي ذاكــرة كّتاب 
الخليــج” مســاء أمس  )األحد( بمشــاركة مجموعة من األدبــاء والباحثين من 
دول الخليج العربي وهم: الشــاعر ســعيد الصقالوي رئيس الجمعية العمانية 
للكتــاب واألدبــاء، والباحــث طــالل الرميضــي األميــن العــام الســابق لرابطــة 

األدباء الكويتيين، والباحث بشار خليفوه من دولة الكويت. 

وقــــدم نــجــم فــي االحــتــفــالــيــة ورقــة 
بعنوان “والقلوب مجتمعة” استعرض 
والعميقة  التاريخية  العالقات  فيها 
بين مملكة البحرين والمملكة العربية 

السعودية من خالل 
الـــزيـــارات الــتــي قــام 
عبدالعزيز  الملك  بها 
مـــــؤســـــس الـــــدولـــــة 
للبحرين  السعودية 

خالل فترة حكمه.
ــب آخـــــر،  ــ ــانـ ــ مـــــن جـ
ــد نجم  يـــشـــارك راشــ
في فعاليات النسخة 
الــثــانــيــة والــعــشــريــن 
ــراوي  ــ مـــن مــلــتــقــى ال
والذي ينظمه سنويًا 

الفترة  فــي  لــلــتــراث  الــشــارقــة  معهد 
في  الــجــاري،  سبتمبر   23  -  21 مــن 
في  ويحمل  الــشــارقــة  إكسبو  مــركــز 
دورته الحالية شعار “حكايات البحر” 
ــل  ــؤمــ ــمــ ــ ومـــــــــن ال
يـــســـتـــقـــطـــب  أن 
العام  الملتقى هذا 
 160 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
ومشاركة  مشاركًا 
يـــشـــكـــلـــون نــخــبــة 
مــــــــن الـــــخـــــبـــــراء 
ــن  ــ ــ ــي ــ ــ ــث ــ ــاحــ ــ ــ ــب ــ ــ وال
ــن  ــيـ ــيـ ــواتـ ــكـ ــحـ والـ
واإلعــالمــيــيــن من 
هــي  دولــــــــــة،   46
ــج  ــيـ ــلـ ــخـ الـ دول 

وفلسطين  واألردن  والعراق  العربي 
ــا ومــصــر وتــونــس والــجــزائــر  وســوري
والمغرب وموريتانا والسودان وليبيا 
إفريقيا  يشارك من  كما  القمر،  وجزر 
كل من كينيا والسنغال، ومن الدول 
وباكستان  الهند  المشاركة  اآلسيوية 
والصين وكوريا وسنغافورة والفلبين 
فتشارك  أوروبــا  من  وأما  وأستراليا، 

وبريطانيا  وفرنسا  وإسبانيا  ألمانيا 
والتشيك والنرويج وهولندا وإيرلندا 
وإيطاليا  والدنمارك  والنمسا  وفنلندا 
األميركيتين  ومــن  والــدومــيــنــيــكــان، 
وكولومبيا  وكوستاريكا  كندا  تشارك 

والمكسيك والبرازيل.
من  باقة  الملتقى  خــالل  ستقام  كما 
األنشطة الفكرية والثقافية والورش 
من  التفاعلية  والــبــرامــج  التدريبية 
منها  ورشــة،   13 بينها  من  الجمهور، 
ورش  و10  اســـتـــبـــاقـــيـــة،  ورش   3
ــالل الـــمـــلـــتـــقـــى، حــيــث  ــ ســتــعــقــد خــ
والندوات  الفكرية  الجلسات  تناقش 
الموضوعات  من  قائمة  التخصصية 
نخبة  بمشاركة  والمتنوعة،  الغنية 
والدارسين،  والخبراء  الباحثين  من 
باإلضافة إلى مقهى الراوي، ومكتبة 
الملتقى، وركن التواقيع واإلطالقات، 
إلـــى جــانــب ذخــيــرة قــيــمــة تــبــلــغ 40 
ــكــتــب واإلصـــــــدارات  ــن ال عـــنـــوانـــًا مـ
ــم كـــل ذلــك  ــات، ويـــتـــم دعــ ــكــتــيــب وال
ونــشــرات  مكثفة  إعــالمــيــة  بتغطية 

إخبارية شاملة.

تتحدث ميالني “ميل سي” تشيشولم 
الــصــعــبــة” من  ــزاء  ــ “األجـ عــّمــا تسميه 
مــاضــيــهــا، فـــي مـــحـــاولـــة لــمــســاعــدة 
الشباب على االستعداد بشكل أفضل 
لدخول عالم الشهرة الخفي والصعب، 
فهو بحسب النجمة البريطانية مجال 

صعب جدًا عانت فيه الكثير.
وأطلقت أخيرًا نجمة سبايس جيرلز 
الـــمـــعـــروفـــة لــــدى الــمــعــجــبــيــن بــاســم 
الذاتية  سيرتها  الشهيرة،  “سبورتي” 
ــا”، وشـــرحـــت بعض  ــ بــعــنــوان “مـــن أنـ
صراعاتها المبكرة في مقابلة جديدة 
مـــع صــحــيــفــة “ديـــلـــي مــيــل” وقــالــت: 
ــن واحــــدة  “عـــنـــدمـــا كـــانـــت جــــــزءًا مـ
ــمــجــمــوعــات مــبــيــعــًا في  مـــن أكـــبـــر ال
من  كل  مع  أتعامل  كنت  التسعينات 
األكل،  واضطراب  السريري  االكتئاب 
على  أعيشه  الذي  الوقت  إلى  وانظر 
العواطف”،  من  مختلطة  “حقيبة  أنه 
لبضع  يرام  ما  على  “كنت  وأضافت:  
الــوراء، ال  سنوات، وعندما أنظر إلى 
أعرف جسديًا كيف فعلت ذلك، وأفكر 

ــا عشت  ــة مـ ــي مــــدى قــل فـ
التمرين  ومــقــدار  عليه 

الذي كنت أقوم به إلى 
جــانــب جـــدول زمني 

وحشي”!
ــام  ــ ــف عـ ــ ــيـ ــ فـــــــي صـ

ــان  ــ ــ ك  ،1994
ــي”  ــل ســ ــ ــيـ ــ “مـ

والمجموعة 
ــم  ــرهــ ــ ــدي ــ ي
رجـــــــــــــــــــل 
يـــــــدعـــــــى 
ــك  ــ ــ ــي ــ “شــ

ميرفي” 
الــــــــــذي 

ل  تقو
إنـــــــه 

ورشاقتها،  رجليها  عن  بتعليق  أدلــى 
ومــن هــنــاك بـــدأت فــي الــقــضــاء على 
ــيــة واســتــبــعــاد  ــغــذائ الــمــجــمــوعــات ال
الكربوهيدرات، مع اضطرابات كبيرة 
في هرموناتها، في حين أرسلها مدير 
“سايمون  المطاف  نهاية  في  الفرقة 
العقلية،  الــصــحــة  عــيــادة  إلـــى  فــولــر” 
وبحلول العام 200 قلت لنفسي إنني 
ســآكــل بــشــراهــة حتى أفــقــد وعــيــي”، 
أكــثــر مستوى من  عــاشــت ميل ســي 
فقد  المشاكل،  الكثير من  مع  الشهرة 
عــدم  أو  بالسيطرة  مــدفــوعــة  كــانــت 
ــرب  الــســيــطــرة، وتـــقـــول: “كـــنـــت أشـ
بالحرج  وشعرت  بشراهة،  وآكل 
والخجل من ذلك، كان علّي أن 
أبقي كل ذلك سرًا مع حالة 
إنكار مستمرة، مع صوت 
ــلـــي يــقــول:  صــغــيــر داخـ
ال  صحيحًا،  ليس  “هـــذا 
يــمــكــنــك االســـتـــمـــرار على 

هذا النحو”!
وأوضـــحـــت مــيــل سي 
ــــه فـــي الـــوقـــت الـــذي  أن
ــفــرقــة،  تـــم فــيــه حـــل ال
كانت األفكار االنتحارية 
قلق  مــصــدر  المحتملة 
ــالـــت:  لــهــا أيـــضـــًا وقـ
“ســلــوكــي الــخــاص 
أحــبــطــنــي كــثــيــرًا، 
لم أكن أعــرف إلى 
أن  يمكن  مــدى  أيِّ 
ــك إلـــى  ــ ــ يــســتــمــر ذل
بمساعدة  االســتــعــانــة 
ــة” وتــــم  ــ ــ ــي ــ ــارجــ ــ خــ
تـــشـــخـــيـــصـــهـــا 
ــاب  ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ــاالكـ ــ بـ

الـــــســـــريـــــري وفــــــقــــــدان الـــشـــهـــيـــة 
ــطــعــام والــقــلــق  واضـــطـــراب نــهــم ال
الـــشـــديـــد ورهـــــــاب الــــخــــالء، وتـــم 

عالجها بمضادات االكتئاب!
وأخـــيـــرًا قــالــت مــيــل ســي - والــتــي 
ــى أن لمَّ  ــارت الــعــام الــمــاضــي إل أشـ
شــمــل ســبــايــس جــيــرلــز آخـــر ليس 
نفسها  تــرى  إنها   - تمامًا  مستبعدًا 
محاربون   نحن  وقالت  “محاربة”، 
بعض  في  وأوضحت  تعلمون،  كما 
قمت  فيما  أفــكــر  عــنــدمــا  األحـــيـــان 
يوم  كــل  اآلن  معه  أتعامل  ومــا  بــه 
بهدوء، سواء في العمل، مع كوني 
أم، وغير األشياء العائلية المعتادة”.
مــــع وصـــــــول ســـيـــرتـــهـــا الـــذاتـــيـــة، 
تــصــل جــولــة كــتــاب مــيــل ســي إلــى 
الشهر  نهاية  المتحدة في  الواليات 
مــع تــوقــف فــي كــل مــن نــيــويــورك 
اآلن  تنضم  أنجلوس، وهي  ولوس 
إلـــى زمــيــالتــهــا فــي فــرقــة سبايس 
بيكهام  وفيكتوريا  بي  ميل  جيرلز 
قصصهن  تتناول  كتب  تقديم  في 

الخاصة!

هــل تــســألــت يــومــًا عــن ســبــب تمتع 
وقــدرات  بمهارات  األشــخــاص  بعض 
ــرى  ــيــنــمــا تــتــمــتــع فـــئـــة أخــ عـــالـــيـــة ب
بــمــهــارات عــكــس ذلــــك... يــعــود ذلــك 
والــذي  البشري  الــدمــاغ  تركيبة  إلــى 
يعتبر أعقد جهاز في هذا الكون من 
من  وحتى  ووظائفه  تركيبته  حيث 
نــاحــيــة طــريــقــة عــمــلــه، فــهــو يحتوي 
ــدد هــائــل مــن الــخــاليــا التي  عــلــى عـ
التفاعالت  مــن  الــعــديــد  فيها  يــجــرى 
كل  فــي  واإللــكــتــرونــيــة  الكيميائية 
لـــذلـــك تختلف  الــثــانــيــة،  ــن  مـ ــزء  جــ
ــراد مـــن شــخــص آلخــر  ــ ــ قـــــدرات األف
وفق  لديه  العقلية  المهارات  بحسب 
التخصيص  بـ”نظرية  تسميته  تم  ما 
الــجــانــبــي لــوظــائــف الـــدمـــاغ” والـــذي 
يفسر على أنه تقسيم الدماغ البشري 
إلى نصفين “الدماغ األيمن” و”الدماغ 
األيسر” ولكل منهم مهارات وظيفية 

محددة.
ــم روجــــر ســبــيــري في  ــعــال تــوصــل ال
الــقــرن  مــن  والسبعينات  الستينات 
الصرع  لمرض  دراســـة  إلــى  الماضي 
ــة “الــجــســم الثفني”  مــن خــالل دراسـ
ــيــرة من  والـــمـــقـــصـــود بـــه حـــزمـــة كــب
بين  تــربــط  الــتــي  العصبية  الــخــاليــا 
على  بتطبيقها  وقــام  الدماغ؛  نصفي 
مجموعة من القطط والقرود والبشر 
الوظيفية  االختالفات  دراسة  بهدف 
الـــدمـــاغ واســتــنــتــج من  بــيــن نصفي 
دراسته الى انه في حال تم تقسيم 
فسيتم  جزئين  الــى  وفصله  الــدمــاغ 
ــمــات أكــثــر  ــكــل تــقــســيــم الــشــخــص وب
شخصان؛  لــديــنــا  سينتج  وضـــوًحـــا، 
األيــمــن من  بــالــجــزء  أحــدهــمــا يعمل 
ــر يعمل  ــدمــاغ ويــعــي لــذلــك واآلخــ ال
بــالــجــزء األيــســر ويــعــي ذلـــك الــجــزء 
العام  ، وقد حصل سبيري في  فقط 
في  للسالم  نوبل  جائزة  على   1981
النصف  الطب الكتشافه ذاك.يسيطر 
اللغة، فهو  الــدمــاغ على  مــن  األيــســر 
ويــتــعــامــل مع  عــمــا نسمعه  مــســؤول 
ولــديــه مهمة  الــتــحــدث  مــهــام  معظم 
والتفكير  الشفهية  الكلمات  مهارات 
أيضًا عن  أنه مسؤوٌل  كما  المنطقي، 
الدقيقة  الرياضية  الحسابات  تنفيذ 

كذلك،  والمنطق 
فعندما تحتاج 

ــاع  ــرجـ ــتـ السـ
ــٍة مــا،  ــادثـ حـ
مخك  فـــإن 
األيــــــــســــــــر 
ــبـــهـــا  يـــســـحـ

من ذاكرتك، 
ويــــــتــــــمــــــيــــــز 

أصـــــــــــــحـــــــــــــاب 
ــاغ األيـــســـر  ــ ــ ــدم ــ ــ ال

المهارات  اكتساب  فــي 
الوضع  فهم  ومــحــاولــة  المختلفة 

كما  منطقي  بتسلسل  أو  بعقالنية 
االحداث  على  التركيز  شديدي  انهم 

الفردية التي تشكل الموضوع.
الدماغ  من  األيمن  النصف  ويشرف 
على القدرات المكانية، التعرف على 

لنا  يتيح  كما  والموسيقى،  الوجه 
ويجعل  المرئي  التصوير  إدراك 
إضافة  معنى،  ذو  شيئا  نـــراه  مــا 
النصوص  الى قدرته على تفسير 

يمثلون  وهـــم  األشـــخـــاص  ونـــبـــرات 
عكس األشــخــاص أصــحــاب الــدمــاغ 
لمعالجة  يــمــيــلــون  انــهــم  اذا  األيــســر 
أكــثــر شمولية  مــنــظــور  مـــن  األمـــــور 
للتحليل  الـــتـــوصـــل  مـــحـــاولـــة  ــل  قــب
وتؤكد  الموضوع.  لتفاصيل  الدقيق 
الفرضية على انه بالرغم من تطابق 

نصفي الدماغ فأن كل شق منهما 
المهام  تنفيذ  على  يهيمن 

الموكلة  والوظائف 
اليه بشكل أساسي 

بـــاألخـــر، كما  ــة  ــارن مــق
يتحكم  األيمن  النصف  ان 

للجسم،  األيـــســـر  الـــجـــزء  بــعــضــالت 
بعضالت  يتحكم  األيــســر  والــنــصــف 
عندما  لذلك  للجسم،  األيمن  الجزء 
يــتــضــرر احـــدى الــجــوانــب فـــإن ذلــك 

يؤثر على الجانب االخر.
استخدام  أهمية  على  العلم  ويشير 
كــال الــجــانــبــيــن األيــمــن واأليــســر من 
الدماغ، الن لكل منها وظائف متكاملة 
األشــخــاص  تــســاعــد  ــاألخــر  ب متصلة 
على التواصل والفعال وزيادة سرعة 
االختالفات  معرفة  ولكن  اإلنتاجية، 

ــد عــلــى  ــاعــ ــســ ــ ت
نقاط  معرفة 
الـــــضـــــعـــــف 
والـــــــقـــــــوة 
لــــــــــــــــــــــدى 
االفــــــــــراد، 
وعــــــــلــــــــى 
ــيــــد  ــعــ ــــصــ ال
فهي  المهني 
عن  لنا  تكشف 
ــمــهــن الــمــنــاســبــة  ال
ــي نــســتــطــيــع ان  ــ ــت ــ وال
التفوق بسبب  نحقق من خاللها 
فيه،  الــمــتــواجــدة  العقلية  الــقــدرات 
بــالــطــبــع مــعــظــمــنــا ال يــشــعــر بــنــقــاط 
العلم  بمجرد  ولكن  بسهولة.  ضعفه 
تحقيق  فــي  تــســاعــدك  بها 
المزيد من التعامل في 

التفاعالت اليومية.

هل أنت أيمن أم أيسر العقل؟“ميل سي” تتحدث عن “األجزاء الصعبة” في الشهرة

راشد نجم

قدم ورقة يوم أمس عن عالقة البحرين والسعودية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ال تعيدوا ترشيح أنفسكم
تســـتوقفني العبارة التي يرددها النواب السابقون الذين يعتزمون 
الترشـــح نيابيا، وهـــي “المجلس بحاجة ألعضاء بقدر المســـؤولية 
الوطنيـــة في تمثيل المواطنين”، وكأن المواطن لم يعش التجربة 
معهـــم عـــن كثـــب، بـــل وألـــم بأمورهـــم الدقيقـــة والمهمـــة خـــال 
تواجدهم في المجلس، وليت هؤالء يعلمون أنهم بعيدون بمقدار 
مئـــة وثمانيـــن درجة عن الواقع وأوســـاط النـــاس ولن يصوت لهم 
أي أحـــد مهمـــا فعلـــوا وطـــوروا مـــن منظومـــة اســـتقطاب الناخب 

والتحدث عن المسائل المهمة المتعلقة بمصلحته.
لقد اكتشـــف المواطن عبر الوقائع الملموسة فشلكم وتدني الخط 
البيانـــي لعملكـــم في المجلس قبل 2018، والمســـألة ال تحتاج إلى 
تحليل وتفســـير، فمنكم من كان يمثل جمعية إسامية وقواعدها 
الثابتة وهي العمل لمصلحتها على حساب مصلحة الجميع، فرفع 
صوتـــه وعا رأيه وكان مناضا ومدافعا عن خط جمعيته وعارفا 
بأصول اللعبة، ثم يأتي اليوم وفي لحظات مكاشفة ليقول سأعيد 
ترشـــيح نفســـي مســـتقا ألنه لم يعد قـــادرا على التحمـــل والصبر 

وبمقدوره الدخول في المجلس من جديد واالستمرار في العطاء. 
ومنكم من كان مستقا وحاول بشكل جاد اختيار وانتقاء مفرداته 
للتغطية على فشـــله في المجلـــس، ومع ذلك عرفه الناس وعرفوا 
إبداعه المســـرحي، ثم يأتي اليوم ليخوض جبهات متعددة وبأنه 
من ذوي المواهب الشامخة وأكثر من ذلك، ومفتاح حلول مشاكل 

المواطن في يده.
هـــذا النوع مـــن األفام لن ينجح، صدقوني وال تحرجوا أنفســـكم 
وتعيدوا رســـم وجوهكم على كراســـات الناخب، لـــن نقول أعطوا 
فرصـــة لغيركم، لكننا نقـــول.. المواطن يعرفكـــم وانتهى األمر كله 
ولـــن تنفعكـــم الموعظـــة األخاقيـــة الطنانـــة التي ســـتلقونها على 
النـــاس هذه األيام من خال وســـائل اإلعـــام، واألمر الذي يحتاج 
منـــا إلى تأمل دائم.. ما هي المعلومات القيمة التي تحتفظون بها 
حتـــى اآلن والمخطوطـــة األصليـــة لقصة تغييركم كل شـــيء من 
قوانيـــن ومقترحات لـــم يفعلها غيركم.. ما الذي ســـيتغير بكم في 

المجلس القادم ونوعية اإليقاع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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استراتيجية عاجلة لذوي الهمم
في األســـبوع الفائت شهدت مملكة البحرين عقد مؤتمر ومعرض دولي يدور 
حـــول فئـــة ذوي الحاجـــات الخاصـــة أو ذوي الهمـــم، والذي يلفـــت االنتباه أّن 
األوراق المقدمـــة تضمنـــت موضوعـــات فـــي غايـــة األهمية تعانـــي منها هذه 
الفئـــة، أبرزها احتضـــان ذوي الهمم في بيئة العمل، إضافة إلى أهمية دمجهم 
فـــي العملية التعليميـــة، والدور الذي يجب أن تنهض بـــه الجمعيات والمراكز 
الخاصـــة فـــي دعم ذوي الهمـــم. القائمون علـــى هذا المؤتمر حرصـــوا على أن 
يســـاهم أبطال مـــن ذوي الهمم في جلســـات المؤتمر ممن اســـتطاعوا التغلب 
علـــى إعاقتهـــم وقهرها كاألســـتاذ عصام األميـــر وأيمن الحـــدي والبطلة روان 

السعد. 
ورغم ما أنجزته الدولة من مراكز التأهيل على مدى الســـنوات الماضية لكن 
هناك تســـاؤل لدى األهالي.. لماذا يبقى ذوو الهمم با اســـتراتيجية؟ غير مرة 
نبهنا إلى ضرورة وضع االستراتيجية والمجلس النيابّي تقدم بمقترح وتمت 
مناقشـــته لكـــن المؤســـف أنه لم يقر حتـــى اللحظة، وهذا يعنـــي أّن هذه الفئة 
وأهاليهـــم تنقصهم الخدمـــات العاجلة وبالتالي فإنهم يعيشـــون معاناة ال حد 
لهـــا جـــراء هذا التســـويف في اإلقـــرار. إّن أعـــداد األفراد مـــن ذوي اإلعاقة أو 
االحتياجات الخاصة طبقا إلحصائية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة 

اإللكترونية بلغ أكثر من سبعة عشر ألف شخص.
ويهمنـــا التذكيـــر هنا بـــأّن توظيف هذه الفئـــة ال يزال محـــدودا ويقتصر على 
أفـــراد دون أن يشـــمل آخريـــن، ونذكر بـــأّن مقترحا آخر نيابيـــا كان قد طالب 
بتوظيـــف ما نســـبته 2 % ومنح أمهـــات ذوي اإلعاقة ســـاعة للراحة، لكن كل 
هذه المقترحات لم تأخذ طريقها للتنفيذ وهذا يعني أّن ذوي الهمم وأهاليهم 

يتكبدون عناء كبيرا يفوق طاقتهم. 
وال تفوتنـــا هنـــا اإلشـــادة بمـــا حرصت عليـــه الجمعيـــة األهلية لدعـــم التعليم 
والتدريب منظمة المؤتمر باإلشارة إلى أّن هناك الكثير من المؤسسات المالية 
واالقتصادية ورجال األعمال والتجار وفاعلي الخير على استعداد لتخصيص 
مبالـــغ مـــن أجل تمويل العديد من المشـــاريع لتدريب الطلبة ومســـاعدة أبناء 
األســـر المحتاجة من خال المشـــاريع المختلفة. ويبقى القول إّن المؤمل من 
مؤتمـــر ذوي الهمم أن يوفر الفرص لتبـــادل الخبرات وأن يتحول إلى برنامج 

عمل وتقديم مساعدات فعلية لذوي الهمم وأولياء أمورهم.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

ثقافة الرفق بالحيوان
عـــن أبـــي هريرة رضي هللا عنه قال، عن الرســـول صلى هللا عليه وســـلم: 
“بينما رجل يمشـــي فاشـــتد عليه العطش فنزل بئرًا فشرب منها، ثم خرج 
فـــإذا هـــو بكلب يلهـــث، يأكل الثرى من شـــدة العطـــش، قال: لقـــد بلغ هذا 
الكلـــب مثـــل الـــذي بلـــغ بي، فمأل خفـــه، ثم أمســـكه بفيه ثم رقى، فســـقى 
الكلـــب، فشـــكر هللا له”. قـــرأت خبًرا جديرا باالهتمام فـــي إحدى الصحف 
المحليـــة عـــن عدد مـــن المواطنين فـــي المملكة األردنية الهاشـــمية قاموا 
بوضع مواســـير للمياه في األعمدة الكهربائية وتم ملؤها بالطعام للقطط 

والكاب.
قـــد يقـــول البعـــض إن هذا ليـــس جديـــدا، لكنني أعتقـــد أن هـــذه الثقافة 
مفقـــودة عندنـــا وأقصد هنا فـــي العالم العربـــي، وهذه المبـــادرة يجب أن 
يشكروا عليها بل يجب تقديم الدعم الازم لهم لنشر هذه األعمال النبيلة 
التـــي ذكـــرت في القرآن الكريم واألحاديث النبوية. ال شـــك أن الكثير منا 
يقـــوم بأعمـــال إنســـانية مشـــابهة ويخصص مـــا تبقى من فضـــات األكل 
إلطعـــام الطيور، لكن ليـــس بالطريقة الصحيحـــة أو الحضارية، بل تفتقد 
إلى الشروط الصحية. كنت في زيارة إلحدى الدول مؤخرا، ولفت نظري 
أن هـــذه المهمـــة أو المســـؤولية أوكلـــت إلـــى بلديـــة المدينة، وهـــذا القرار 
أعتبـــره صائًبـــا ألنه ســـيكون أكثر فاعليـــة وتنظيًما، فجميـــع األعمال وإن 
كانت صحيحة إال أنها يجب أن تحكمها قوانين وأنظمة لضمان نجاحها.

الجميع يعلم أن الرفق بالحيوانات من أســـمى أهداف اإلنســـان، فهو يعّبر 
عن مدى أخاق اإلنسان ومدى تقّيده بالقواعد اإلنسانية، ويشتمل الرفق 
بالحيـــوان رعايتـــه وحمايته وإطعامـــه، وبالدرجة األولى عـــدم إيذائه أو 

ضربه، وهذه األفكار والثقافة علينا تلقينها للصغار قبل الكبار.
إّن أهمية الرفق بالحيوانات يتجلى بشكل واضح بوصية الرسول - صلى 
هللا عليـــه وســـلم - الـــذي أمرنا بعـــدم تعريضها لـــألذى ومعاملتهـــا بأفضل 

طريقة، وألّن في حمايتها جزاء كبيرا من عند هللا تعالى.
ومثل أي شـــيء آخر فإن نشـــر ثقافـــة الرفق بالحيوان يحتـــاج إلى حملة 
توعويـــة شـــاملة ومســـتمرة مـــن األهـــل والمدرســـة ووســـائل اإلعام من 
تلفزيـــون وإذاعـــة وصحـــف ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي والجمعيات 

األهلية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها. وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة هي الكلمـــة التي أبدأ بهـــا مقالي هذا، 
فالســـعودية وطـــن فـــي قلـــب كل بحرينـــي وبيت لـــكل العرب والمســـلمين، 
فهاهـــي المملكـــة تمضي إلى األمام بخطى ثابتـــة وواثقة تحت قيادة خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز حفظـــه هللا، وولي عهده 
األمين صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان حفظه هللا، منطلقة 
مـــن رؤيتهـــا الوطنية الطموحة التي رســـمت مامحها قيـــادة عظيمة، تعمل 
علـــى تحقيـــق مفاهيمهـــا ومعانيها األساســـية داخـــل وخارج الدولـــة إلنجاز 

التطلعات المستقبلية بعزيمة شعبها الوفي.
وتستعد المملكة العربية السعودية الشقيقة لتحتفل بعد أيام قليلة وتحديدًا 
يوم 23 ســـبتمبر المقبل بيومها الوطنـــي، والذي يعكس مدى فرحة وتفاعل 
وتاحم الشعب السعودي بقيادته الرشيدة، لتستمر مسيرة التقدم والتطور 

والنماء واالزدهار في تحقيق المزيد من األهداف التنموية الشاملة.
وفي غمرة هذه الفرحة العظيمة بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا 
جميعًا، فإننا حريصون على مشـــاركة أشقائنا في المملكة العربية السعودية 
االحتفال باليوم الوطني السعودي، لما تحمله هذه المناسبة الغالية والعزيزة 

مـــن مكانـــة في قلوب كل البحرينيين، وهي مناســـبة محفـــورة في وجداننا 
وذاكرتنا.

وفي هذه المناسبة العزيزة علينا جميعًا أن نستذكر مواقف المملكة العربية 
الســـعودية الثابتـــة والقويـــة والراســـخة تجـــاه مملكـــة البحريـــن، والروابط 
المتينـــة والمتجذرة التي تربط الشـــعبين الشـــقيقين البحريني والســـعودي، 
والعاقـــة المتميـــزة بين القيادتيـــن الحكيمتين صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك الباد المعظـــم حفظه هللا ورعـــاه، وأخيه خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا.
وتعـــد العاقات البحرينية الســـعودية نموذجًا متميـــزًا ومثاالً فريدًا للتكامل 
االستراتيجي في كل المجاالت، وتزداد قوة وثباتًا مع مرور السنوات، وهي 
عاقـــات تاريخية متجذرة وراســـخة تجســـد فـــي معانيها الرؤيـــة المتبادلة 
للقيادتين الحكيمتين. وفي الختام نكرر أجزل معاني الفرح والبهجة باليوم 
الوطنـــي للشـــقيقة المملكـــة العربيـــة الســـعودية، داعيـــن هللا أن يديم األمن 

واألمان والتقدم واالزدهار على السعودية وأن يحفظ قيادتها وشعبها.

د. خالد زايد

السعودية وطن في قلب كل بحريني

تمتلـــك المـــدن القديمة فـــي البحريـــن الكثير مـــن مقومات الحيـــاة الكريمة 
مـــن خدمـــات ومرافـــق، حيث تتوفـــر فيهـــا المدارس لـــكل الفئـــات العمرية، 
والمســـاجد، وريـــاض األطفال، والمراكز الصحيـــة، والمحات التجارية، لكن 
المشـــكلة اليوم تكمـــن في الهجرة من هـــذه المدن القديمـــة لمناطق حديثة 
ليســـت بها خدمات، ما ترتبت عليه الحاجة لانتقال بين المناطق للوصول 
لهـــذه الخدمات فـــي المدن القديمة، ما فاقم أزمـــة االختناقات المرورية مع 

افتتاح المدارس.
وكخطـــوة أولـــى: يجـــب النظـــر فـــي توظيـــف أدوات البحث العلمـــي - مثل 
دراسات علم االجتماع - إليجاد السبل الكفيلة بكبح جماح هجرة المواطنين 
مـــن هـــذه المدن القديمة، بدالً من العمالة الوافدة من العزاب وغيرهم الذين 
تتضاعـــف أعدادهـــم يومًا بعد يوم على حســـاب المواطنيـــن، فالمواطن هو 
ثـــروة الوطـــن وهـــو هـــدف التنميـــة المســـتدامة، وإن إهمال ظاهرة انتشـــار 
العمالة الوافدة من العزاب في المدن القديمة مثل مدينة عيسى التي أنفق 
عليها بسخاء من الدولة – وال يزال اإلنفاق مستمًرا - يعد هدًرا كبيًرا للموارد، 
أضف إلى ذلك العديد من الســـلبيات األخرى الناتجة عن بعد الخدمات عن 

مســـاكن المواطنين، ما ينشـــأ عنه اضطرار إلنفاق مبالـــغ كبيرة على الوقود، 
وصيانة الســـيارات، وتغييرها بعد فترات زمنية قليلة، بفعل استهاك العمر 
االفتراضـــي لهـــا جـــراء ذلـــك، ما يوقعهـــم تحت ضغـــوط مالية كبيـــرة تهدد 
اســـتقرارهم المالي، إضافة إلى زحام أكبر ناتج عن ذلك على شـــبكة الطرق 
المزدحمة أصًا، الســـيما مع فتح مختلف أنواع التأشـــيرات للعمالة الوافدة 
والزوار، وإنشـــاء الكثير من خدمات التوصيل التي تحتاج إلى االســـتخدام 
الكثيـــف لشـــبكة الطـــرق، مـــا يمثـــل عقبة أمـــام االقتصـــاد والتنميـــة وعجلة 
التطويـــر، وال ننســـى التلوث الذي ينتج عـــن كل ذلك، وتبعاته الصحية التي 

ستستنزف موازنة الدولة أيضا في القطاع الصحي.
ال يمكننـــا اليـــوم الوقـــوف مكتوفـــي األيـــدي جـــراء مصـــادرة الوافدين هذه 
المـــدن المجهزة بكل هذه الخدمـــات، نتيجة إهمال وضعها القائم، فالواجب 
عمل كل ما يلزم الســـتقطاب وإرجاع المواطنين للسكن فيها، وجعلها واحة 
صحيـــة آمنة ألبنـــاء الوطن، كما كانت عند بدايتها األولـــى، فمن المحزن أن 
نخســـر هـــذه المدن بالتنازل عـــن كل هذه االســـتثمارات العظيمة التي بذلت 

للموطنين.

علي جالل

خسران المدن القديمة.. مدينة عيسى أنموذًجا



 

 في إنجاز جديد يضاف لســـجل الرياضة 
الـــدول  مجموعـــة  اختـــارت  البحرينيـــة، 
المؤسسة لالتحاد اآلسيوي لفنون القتال 
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  المختلطـــة، 
المختلطـــة محمـــد علـــي  القتـــال  لفنـــون 
قمبـــر رئيســـا لالتحـــاد اآلســـيوي لفنـــون 
القتـــال المختلطـــة، وذلـــك فـــي االجتماع 
الذي عقده االتحـــاد الدولي لفنون القتال 
المختلطـــة IMMAF عبـــر تقنيـــة االتصال 
المرئـــي مؤخـــرا لوضـــع حجـــر األســـاس 

لالتحاد القاري للعبة.
مســـاعي  ضمـــن  االجتمـــاع  ُعقـــد  وقـــد   
االتحـــاد الدولي لفنون القتـــال المختلطة 
لتطوير الرياضة في آســـيا والمنطقة، إلى 
جانـــب الســـعي للحصـــول علـــى اعتراف 
الرابطـــة العالميـــة لالتحـــادات الرياضيـــة 
GAISF، حيـــث تمت الموافقـــة باإلجماع 
أن  علـــى  القـــاري  االتحـــاد  هيكلـــة  علـــى 

يتكـــون مـــن خمـــس مناطق، وتـــم خالل 
االجتماع تعيين محمد قمبر كأول رئيس 
لالتحاد، إلى جانب تعيين مديرين ضمن 
مجلـــس اإلدارة المؤقـــت، وذلك تحضيرا 
النتخابـــات الجمعية العمومية خالل عام 

واحد.
 وبهذه المناســـبة، رفع رئيـــس االتحادين 

البحريني واآلســـيوي محمـــد قمبر جزيل 
الشـــكر واالمتنان إلى ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفة النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينية، علـــى الدعم الكبير 
الـــذي يقدمه ســـموه لرياضة فنون القتال 
المختلطة، والذي ســـاهم في نشـــر ثقافة 
MMA ليس فقط على المســـتوى المحلي 

بل على الصعيد القاري والعالمي.
 وعبر قمبر عن شـــكره وتقديره إلى سمو 
الشيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة نائب 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
المجلس البحريني لأللعاب القتالية، على 
مساندة سموه الدائمة لالتحاد البحريني 
لفنـــون القتال المختلطة، وحرص ســـموه 
بالرياضـــات  االرتقـــاء  مواصلـــة  علـــى 

القتالية في المملكة.

في إنجاز جديد يضاف لسجل الرياضة البحرينية

”MMA“ تعيين قمبر أول رئيس لالتحاد اآلسيوي لـ

محمد قمبر

 

اســـتقبل صالـــح بـــن عيســـى بن هنـــدي المناعي مستشـــار 
جاللـــة الملـــك لشـــئون الشـــباب والرياضة، الدكتـــور أمين 
عبدهللا رئيس مجلس إدارة مركز الجنان الطبي والدكتور 

محمد سلمان المدير الطبي بالمركز.
وخالل اللقاء، تســـلم صالح بن هندي دعوة لرعاية فعالية 
يـــوم القلـــب العالمـــي للرياضييـــن الـــذي ســـينظمه المركـــز 
يوم 29 ســـبتمبر الحالي في إطـــار الخطوات الرائدة التي 
اتخذهـــا المركـــز مـــن أجـــل ســـالمة الرياضييـــن وتماشـــيا 
مـــع رؤية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
الهيئة العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية 

بضرورة فحص الرياضيين.
وأشـــاد بـــن هنـــدي بالجهـــود البـــارزة التـــي يبذلهـــا المركز 
فـــي ســـبيل تقديـــم الرعايـــة الطبيـــة المميـــزة للمواطنين 
والمقيميـــن، مقـــدرا جهـــود المركز في تنظيـــم فعالية يوم 
القلب العالمي للرياضيين ومتمنًيا لهم التوفيق والنجاح.

وأعـــرب الدكتـــور أميـــن عبدهللا عن شـــكره وتقديـــره إلى 
صالـــح بن هندي على دعمـــه الالمحدود في تحقيق كامل 

النجـــاح المنشـــود للفعاليـــة، مبينـــا إلى أن رعاية ســـعادته 
ستســـهم فـــي تحقيق األهداف المنشـــودة في ظل حرص 
المركـــز علـــى تقديم الرعايـــة الطبية المتميـــزة للمواطنين 

والمقيمين على أرض المملكة.

تسلم دعوة لرعاية فعالية يوم القلب العالمي للرياضيين

صالح بن هندي يستقبل رئيس مركز الجنان

االتحاد الملكي يفتح باب التسجيل للمشاركة في موسم القدرة
أصـــدر االتحاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة، تعميما لمنتسبي 
ومدربـــي  اإلســـطبالت  ومـــالك 
ســـباقات القـــدرة المشـــاركين في 
المســـابقات التي ينظمها االتحاد، 
مـــن  االتحـــاد  لمراجعـــة  وذلـــك 
أجـــل تســـجيل الجياد والفرســـان 
تمهيـــًدا النطالق الموســـم الجديد 

.2022/2023
التعميـــم  فـــي  االتحـــاد  وطلـــب 
االســـطبالت  تســـجيل  ضـــرورة 
والفرســـان  والمدربيـــن  والمـــالك 
خالل الموسم الجديد، إضافة إلى 
اعتماد مدرب االســـطبل والفريق 
ونقـــل ملكية الجيـــاد، إضافة إلى 
تحديث أرقام التواصل والتعرف 

على صالحية جوازات الجياد.

ويأتـــي التعميم فـــي إطار حرص 
كافـــة  تحديـــث  علـــى  االتحـــاد 
بالمـــالك  المتعلقـــة  التفاصيـــل 
والمدربين إلخراج  واالســـطبالت 
الموســـم الجديد بأفضل مســـتوى 
تنظيمي والحـــرص على مواصلة 
إبراز القدرة البحرينية التي تسير 
بخطى ثابتة نحو التطور والنمو.

وقال االتحـــاد الملكي للفروســـية 
االتحـــاد  إن  القـــدرة  وســـباقات 
ســـوف يســـتقبل كافـــة منتســـبي 
لتحديـــث  االســـطبالت  ومـــالك 
بياناتهم واعتماد الفرســـان الذين 

سيمثلونهم في الموسم الجديد.
الجدير ذكره أن الموســـم الجديد 
أكتوبـــر   14 فـــي  ينطلـــق  ســـوف 
القـــدرة  القـــادم بإقامـــة ســـباقات 

والســـباقات  الدوليـــة  التأهيليـــة 
والســـباق  المحليـــة،  التأهيليـــة 
 )2( التأهيلـــي  الدولـــي  الثانـــي 
والســـباقات الدوليـــة والتأهيليـــة 
نوفمبـــر  و5   4 يومـــي  ســـيقام 
القـــادم، فيما ســـتقام بطولة العيد 
و10   9 يومـــي  للقـــدرة  الوطنـــي 
ديســـمبر القادم،  ثم بطولة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة 
يومي 6 و7 ينايـــر 2023، وبعدها 
مهرجـــان كأس حضـــرة صاحـــب 
الجاللة الملك المعظم للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة أيـــام 16 و17 
و18 فبراير 2023، ومسك الختام 
بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة يومـــي 17 و18 مارس 

.2023 من سباقات القدرة في البحرين
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 الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة: 

 تحـــت رعايـــة النائـــب األول لرئيـــس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
تســـتعد اللجنة البارالمبية البحرينية 
للبوتشـــيا  العالـــم  كأس  الســـتضافة 
 3 تقـــام  والتـــي   ،2022  - البحريـــن 
مرات على مدار السنة، حيث أقيمت 
الجولـــة األولـــى منهـــا فـــي البرازيـــل 
)ريـــو(، والجولة الثانية فـــي البرتغال 
ســـتقام  بينمـــا  فارزيـــم(  دي  )بوفـــوا 
مملكـــة  ارض  علـــى  الثالثـــة  الجولـــة 
البحريـــن خـــالل الفتـــرة مـــن 6 - 11 

نوفمبر 2022.
 وبهذه المناســـبة، أعرب سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة عن ســـعادته 
البالغـــة باســـتضافة مملكـــة البحرين 
لهذه البطولة، وأشـــاد بالدعـــم الكبير 
المقدم من لـــدن عاهل البالد المعظم 
حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيســـى آل خليفـــة، واهتمام ولي 
العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفة لرياضات ذوي العزيمة.
  وأكـــد ســـموه علـــى الجهـــود الكبيرة 
التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيـــس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة، 
حيث رســـم ســـموه االســـتراتيجيات 
التطويريـــة، التـــي دفعـــت نحـــو تألق 
األلعاب الرياضية ومنتســـبيها السيما 
واســـتضافة  البارالمبيـــة،  الرياضـــة 
أهـــم البطـــوالت العالميـــة علـــى أرض 

المملكة.
 ونـــوه ســـموه بالجهود الكبيـــرة التي 
برئاســـة  البارالمبيـــة  اللجنـــة  تبذلهـــا 
الشـــيخ محمـــد بن دعيـــج آل خليفة، 
واللجنـــة المنظمـــة للبطولـــة وجميـــع 
كوادرهـــا العاملـــة والمتطوعيـــن مـــن 
أجـــل تنظيم هـــذه البطولة وإظهارها 

بحلـــة تنظيميـــة تليـــق باســـم مملكة 
البحريـــن، متمنيا ســـموه فـــي الوقت 
ذاتـــه كل التوفيـــق والنجـــاح لجميـــع 
تحقيـــق  فـــي  والالعبـــات  الالعبيـــن 
هـــذه  فـــي  اإلنجـــازات  مـــن  المزيـــد 

جانب من منافسات لعبة البوتشياالبطولة.

سمو الشيخ خالد بن حمد

تستضيفها البحرين في الفترة من 6 لغاية 11 نوفمبر

خالد بن حمد يرعى الجولة الثالثة لكأس العالم للبوتشيا
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ا تؤكد دعم سلمان بن إبراهيم في االنتخابات 46 اتحاًدا آسيويًّ
تلقـــى رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة دعما رســـميا من غالبية 
االتحادات الوطنية لترشـــيحه لوالية ثالثة في رئاسة 

االتحاد القاري.
وأكـــد مصـــدر آســـيوي موثـــوق أن 46 اتحـــادا وطنيـــا 
آســـيويا أرســـلت خطابات رســـمية للشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة تدعـــم ترشـــحه فـــي االنتخابـــات 
المقبلـــة المقـــررة خـــالل اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة 
العادي لالتحاد اآلســـيوي والذي ســـيعقد في العاصمة 

البحرينية المنامة مطلع شهر فبراير المقبل.
الوطنيـــة  االتحـــادات  أن  اآلســـيوي  المصـــدر  وأشـــار 

اآلســـيوية عبـــرت فـــي خطاباتهـــا الرســـمية عـــن كامل 
الدعم والمســـاندة للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
“لمواصلـــة مســـيرة البنـــاء والتحديـــث في بيـــت الكرة 
اآلســـيوية، وتعزيـــز قيم الوحـــدة والتضامن بين أفراد 
المنظومـــة القارية، وتأكيدًا على أهمية االســـتقرار في 
قيـــادة االتحـــاد القـــاري مـــن أجـــل تحقيـــق المزيد من 

المنجزات على مختلف األصعدة”.
وأعلـــن الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة عزمه 
الترشح لوالية ثالثة في رئاسة االتحاد اآلسيوي لكرة 
القـــدم وذلك خالل اجتمـــاع الجمعية العمومية العادي 
لالتحـــاد القـــاري الذي عقد عبر تقنيـــة االتصال المرئي 

في 18 مايو الماضي.

 

الشيخ سلمان بن إبراهيم
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عضـــو  كانـــو  خالـــد  فيصـــل  أقـــام 
األولمبيـــة  اللجنـــة  إدارة  مجلـــس 
نائـــب رئيـــس المجلـــس البحرينـــي 
لأللعـــاب القتاليـــة رئيـــس االتحـــاد 
البحرينـــي للجـــودو، حفـــل عشـــاء 
بفنـــدق ذا كـــي، وذلـــك على شـــرف 

المنتخب الوطني لرفع االثقال.
اســـحاق  الحفـــل،  حضـــر  وقـــد    
ابراهيـــم اســـحاق رئيـــس االتحـــاد 
البحرينـــي لرفـــع االثقـــال، وأعضاء 
وأفـــراد  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 

المنتخب الوطني.

  وقد أشـــاد فيصل كانو بالمستوى 
الفني الكبير الذي ظهر به المنتخب 
خالل مشـــاركاته االخيرة وبخاصة 
دورة ألعـــاب التضامـــن االســـالمي، 
ومـــا قدمتـــه الالعبة زينـــب يحيى 
من مســـتوى متميز ينبئ بمستقبل 
مشرق لها في هذه الرياضة، متمنيا 
كل التوفيق والنجاح للمنتخب في 
مشاركته ببطولة آسيا لرفع االثقال 
2022 والتـــي ســـتحتضنها مملكـــة 
البحرين فـــي الفترة 6 - 16 أكتوبر 

المقبل بفندق كراون بالزا.

حفل عشاء على شرف منتخب رفع األثقال

الرفاع - االتحاد البحريني للدراجات الهوائية

أشـــاد رئيس االتحاد البحريني للدراجات الهوائية الشيخ 
خالـــد بن حمد بن أحمد آل خليفة بتأهل نجمي الدراجات 
البحرينية أحمد مدن وأحمد ناصر ومشاركتهما التاريخية 
فـــي “بطولـــة العالم للدراجـــات الهوائية لســـباقات الطريق 
لفئة الرجال تحت 23 سنة 2022”، والتي تقام في مدينة 
“ولونغونـــغ” االســـترالية تحـــت إشـــراف ومتابعـــة االتحاد 
الدولي للدراجات الهوائية “يو سي آي”، وتنطلق منافسات 
البطولة صباح اليوم االثنين الموافق 19 ســـبتمبر الجاري 
في ظل المشـــاركة النوعية والتنافســـية لــــ 44 متأهل إلى 
هـــذا الحـــدث الرياضي العالمـــي من مختلـــف دول العالم. 
ووصف الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة مشاركة 
الدراجيـــن البحرينييـــن مـــدن وناصـــر فـــي قلـــب الحـــدث 
بعالمية “ولونغونغ” للدراجـــات الهوائية باإلنجاز الرياضي 
البحرينـــي الكبيـــر والمشـــرف والفريـــد مـــن نوعـــه، والذي 
يبعـــث على الفخر واالعتـــزاز لرياضة الدراجـــات الهوائية 
البحرينيـــة خصوصـــا وللرياضـــة البحرينيـــة عموما.وجاء 
تأهـــل النجميـــن البارزين أحمد مدن وأحمد ناصر للمشـــاركة في 
“بطولة العالم للدراجات الهوائية لســـباقات الطريق لفئة الرجال 

تحـــت 23 ســـنة 2022” بنـــاء علـــى النتائج البحرينيـــة اإليجابية 
والمتقدمة في كل من “البطولة اآلســـيوية بطاجكســـتان لسباق 
ضـــد الســـاعة” وكذلـــك فـــي دورة ألعـــاب التضامـــن اإلســـالمي 
الخامســـة في كونيا بتركيا في ســـباق ضد الساعة وإحراز مدن 
المركـــز األول ونيلـــه للميدالية الذهبية فـــي البطولتين، وبالتالي 
تبـــوء الدراجـــة البحرينية المركز 15 عالميا بنـــاء على التصنيف 
العالمـــي األخير الصادر عـــن االتحاد الدولـــي للدراجات الهوائية 

“يو سي آي”.

خالد بن حمد: إنجاز تاريخي للدراجات الهوائية

تأهل مدن وناصر إلى عالمية “ولونغونغ”

 أحمد مدن وزميله أحمد ناصر وفرحة إنجاز مدينة “كونيا”

 االتحاد البحريني لكرة القدم

اختتـــم منتخبنـــا الوطنـــي للشـــباب مشـــواره بتصفيات كأس أســـيا 
بخســـارة أمـــام المنتخـــب القطـــري بهدفيـــن دون مقابـــل، ليتوقـــف 
رصيـــده عند 7 نقاط في وصافـــة ترتيب المجموعة بفارق األهداف 
عـــن منتخـــب بنغالديش، فيما تصـــدر المنتخب القطـــري المجموعة 
برصيـــد 12 نقطـــة الـــذي قطـــع بطاقـــة العبـــور المباشـــرة للنهائيـــات 

اآلسيوية التي ستقام العام المقبل.
وسيدخل منتخبنا بهذه النتيجة في حسابات معقدة مع المنتخبات 
التـــي احتلـــت المركـــز الثاني فـــي بقيـــة المجموعات التســـع األخرى 
لحســـم مصيـــر 5 بطاقات أخـــرى للتأهل للنهائيات، وذلـــك بعد نهاية 

التصفيات خالل الشهر المقبل.
قـــدم منتخبنا في الشـــوط األول أفضل مســـتوى له فـــي التصفيات 
ونجـــح فـــي الســـيطرة على مجريـــات اللعـــب بفضل ســـيطرته على 
منطقة المناورات بقيادة مبارك محمد وهاشم لؤي، ووصل منتخبنا 
لمرمى المنتخب القطري في عدة مناســـبات، ولكن دون االســـتفادة 
منهـــا خصوصـــا كرة أحمـــد ضياء التـــي كان باإلمـــكان التعامل معها 
بصـــورة أفضـــل، باإلضافـــة إلـــى كـــرة من مبـــارك محمـــد وأخرى من 

عبدالرحمن ضياء.
وفـــي الشـــوط الثانـــي باغـــت المنتخـــب القطـــري منتخبنـــا بهدفيـــن 

ســـريعين مـــع انطالقـــة الشـــوط وجـــاء األول عـــن طريـــق جاســـم 
الشرشـــني علـــى إثر كـــرة عرضيـــة “46”، والثانـــي من أحمـــد الراوي 

بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على إثر خطأ “52”.

تصفيات كأس آسيا للشباب

منتخبنا يخسر أمام قطر.. والمهمة أصبحت معقدة

من مباراة منتخبنا للشباب ونظيره القطري
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الهيئة العامة للرياضة تعلن عن تنظيم 
دورة تدريبية للمنسقين اإلعالميين

بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية

بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة، تنظم يوم غـــٍد اإلثنين الهيئة 
العامة للرياضة دورة تدريبية للمنســـقين 
واالتحـــادات  األنديـــة  فـــي  اإلعالمييـــن 
لجنـــة  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك  الرياضيـــة، 
لجمعيـــة  التابعـــة  الرياضـــي  اإلعـــالم 
الصحفييـــن البحرينيـــة، وذلك فـــي قاعة 
المؤتمر باستاد البحرين الوطني بالتزامن 

مع انطالق الموسم الرياضي الجديد
 مـــن جانبـــه، أكـــد الدكتـــور عبدالرحمـــن 
صـــادق عســـكر الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة 
العامة للرياضة على أن سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، دائمًا مـــا كان يؤكد 
علـــى أهميـــة دور اإلعـــالم فـــي الرياضـــة، 
وضـــرورة مواصلـــة تطويره، مشـــيًرا إلى 
أن هـــذه الـــدورة التدريبيـــة تهـــدف إلـــى 
إعداد المنســـقين اإلعالمييـــن في األندية 
واالتحـــادات مـــع بدايـــة انطالق الموســـم 
الرياضـــي، مشـــيًرا إلى أن تعزيـــز التعاون 
مع جمعية الصحفيين البحرينية، سيفتح 
المنظومـــة  لخدمـــة  اآلفـــاق  مـــن  المزيـــد 
الرياضية عبر االرتقاء بمستوى المعنيين 
المؤسســـات  مختلـــف  فـــي  باإلعـــالم 
الرياضيـــة فـــي المملكـــة، مؤكـــًدا أن هـــذه 

الدورة تمثل منطلق للمزيد من الفعاليات 
المرحلـــة  فـــي  الجمعيـــة  مـــع  المشـــتركة 

المقبلة.
 وتحـــدث الرئيـــس التنفيـــذي عـــن الـــدور 
المهم الذي يلعب اإلعالم كشريك رئيسي 
فـــي األســـرة الرياضية، مبيًنـــا أن ما يقوم 
بـــه اإلعالميـــون في كافة الوســـائل يؤدي 
إلى خلق الرأي العام ويســـاهم في تحفيز 
الضـــوء  وتســـليط  الرياضيـــة  الجماهيـــر 
علـــى اإلنجـــازات والمكتســـبات وإبرازهـــا 
أن تطويـــر  المناســـبة، مؤكـــًدا  بالطريقـــة 
مســـتوى اإلعالمي المؤسسي في األندية 
االرتقـــاء  فـــي  سيســـاهم  واالتحـــادات 
بمنظومـــة العمل الرياضـــي، وهو ما يمثل 
أحد أهم النقاط ضمن استراتيجية الهيئة 

العامة للرياضة. 
جمعيـــة  رئيـــس  أوضـــح  حيـــن  فـــي   
الصحفيين االســـتاذ عيسى الشايجي، إن 
التعـــاون مع الهيئة العامـــة للرياضة، يأتي 
ضمـــن أولويـــات مجلـــس إدارة الجمعية، 
والتـــي تنظـــر باهتمـــام بالـــغ إلـــى التطـــور 
الالفـــت للرياضـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، 
وتقـــدر بشـــكل كبيـــر الجهـــود الرامية إلى 
علـــى  الرياضيـــة  البحريـــن  مكانـــة  إبـــراز 
المســـتوى المحلـــي والدولـــي مـــن خـــالل 
إطالق عدة مبادرات من قبل نائب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
األولمبية ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 

خليفة.

االيجابـــي  بالتعـــاون  الشـــايجي  وأشـــاد   
مـــع الهيئـــة العامـــة للرياضـــة فـــي ســـبيل 
الصحيحـــة  اإلعالميـــة  المفاهيـــم  تعزيـــز 
لـــدى األنديـــة واالتحـــادات الوطنيـــة مـــن 
الرياضـــي  اإلعـــالم  لجنـــة  تبنـــي  خـــالل 
برئاســـة الزميل أحمد كريم عضو مجلس 
إدارة الجمعيـــة وبالتعاون والتنســـيق مع 
الهيئـــة لتنظيـــم دورة تدريبية للمنســـقين 

اإلعالميين.
مـــن  النـــوع  هـــذا  إن  الشـــايجي،  وقـــال   
التعـــاون بيـــن الجمعية والهيئة من شـــأنه 
أن يرفـــع من كفـــاءة العامليـــن في مجال 
اإلعـــالم بالمنظومـــة الرياضيـــة، وبالتالي 
تأدية دورهم على أكمل وجه، ومســـاعدة 
أنديتهـــم واتحاداتهم في إبراز أنشـــطتهم 
وجهودهـــم في ســـبيل تطويـــر المنظومة 
الرياضيـــة والعمل بـــروح الفريـــق الواحد 

من أجل خدمة مملكة البحرين.
العامـــة  الهيئـــة  وجهـــت  المقابـــل،  فـــي   
للرياضة في وقت ســـابق الدعوة لألندية 
الوطنية واالتحادات الرياضية للمشاركة 
لتســـجيل ممثليها في الـــدورة التدريبية، 
المحـــاور  مـــن  العديـــد  والتـــي ســـتتناول 
مـــع  التعامـــل  بطـــرق  المتعلقـــة  المهمـــة 
وسائل التواصل االجتماعي السليمة، إلى 
جانب النواحي الفنيـــة واإلنتاج والكتابة 

الصحفية.

عيسى الشايجي عبدالرحمن عسكر

باسيتش يستدعي 26 العبا لتجمع “األولمبي”
أعلـــن المـــدرب الكرواتي داريو باســـيتش 
أمس )األحد( اســـتدعاء 26 العبـــًا للتجمع 
التدريبـــي للمنتخب األولمبـــي لكرة القدم 

خالل الفترة من 18 إلى 27 سبتمبر.
وتضم القائمـــة 26 العبًا هم: أحمد ربيعة، 
محمـــد محمـــد فـــارس، صالـــح الزبيـــدي، 
)المحـــرق(،  صابـــر  عمـــر  إبراهيـــم،  ناصـــر 
ســـالم حســـين، علـــى محمد رضا، حســـين 
العكري، سيدجواد حيدر، حسن عبدالنبي 
)الشـــباب(، مصطفـــى الســـالم، عبدالرحمن 
حســـن  مســـلم،  أحمـــد  )المنامـــة(،  محمـــد 
عيســـى، حســـن طه )المالكية(، فينســـينت 
)ســـترة(،  عبدالحميـــد  أحمـــد  ايمانيـــول، 
حسين عبدالكريم، علي الدوسري )مدينة 

عيســـى(، عادل الرميحي )النجمة(، سلمان 
شـــرف  مهـــدي  ســـيد  )الرفـــاع(،  عبـــدهللا 
)األهلي(، بشـــير فـــؤاد )البديع(، عمار ميرزا 
)االتحـــاد(، عبدالرحمن الكوهجي )الحالة(، 

خليل إبراهيم )التضامن(.
ويتطلـــع الجهـــاز الفنـــي للمنتخـــب بقيادة 
داريـــو لمواصلـــة التحضيـــرات والوقـــوف 
بتهيئـــة  الخاصـــة  النقـــاط  جميـــع  علـــى 
علمـــًا  المقبلـــة،  لالســـتحقاقات  المنتخـــب 
أن المنتخـــب يضـــم الالعبيـــن مـــن مواليد 
المنتخـــب  وهـــو  2001 و2002،  العاميـــن 
الذي سيشـــارك فـــي تصفيات كأس آســـيا 
تحت 23 عامًا 2024، إذ ستقام التصفيات 

خالل شهر سبتمبر من العام المقبل.

سبورت

تدريبات منتخبنا األولمبي

الرياضة.. الغائب األكبر في برامج 
المرشحين لالنتخابات النيابية

مــع انطالقــة الحمــالت االنتخابيــة النيابية بالبلــد، كانت الرياضــة الغائب األكبر 
فــي البرامــج والخطابــات االنتخابيــة لغالبيــة المرشــحين، وقبل أيــام قليلة من 

العملية االنتخابية مازال أغلب المرشحين صامتين حيال هذا الموضوع.
خلــت برامــج المرشــحين لالنتخابــات النيابيــة مــن التطــرق لموضــوع االرتقاء 
بالرياضــة البحرينيــة وقضايــا ومشــاكل الرياضيين البحرينيين التــي يبدو أنها 
ال تشــكل أولوية بالنســبة للناخب البحريني، رغم تأثر العديد من فئات الشــعب 

بهذا القطاع.
مــع رؤيــة البحريــن 2030 نحتــاج لخارطــة طريــق تمكنــا مــن االســتفادة مــن 
إمكانيــات البحريــن ومميزاتهــا التنافســية فــي المجــال الرياضــي، مــن خــالل 
التعــرف علــى واقــع الرياضــة البحرينيــة وســبل تطويرها خصوصًا مــع التوجه 
الحالي؛ لتقليل الدعم الحكومي للمؤسســات الرياضية والشــبابية. ومع التوجه 
الحكومــي نحــو تشــجيع االســتثمار في القطــاع الرياضي وإدارته على أســاس 
تجاري نحتاج إلى نواب ذوي خبرة في هذا المجال يمتلكون األفكار والخطط 
الموضوعيــة؛ لتحقيــق هــذا التوجــه بشــكل صحيح ما يســاهم باالرتقــاء بعمل 

المؤسسات الرياضية البحرينية ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.
يجــب علــى المجلس النيابــي القادم تمكيــن مجمل الرياضييــن المحترفين من 
العبيــن ومدربيــن وإدارييــن مــن االســتفادة مــن قانــون االحتــراف الرياضــي، 
ورعايــة قدامــى الرياضيين وأصحــاب اإلنجازات الرياضية الدوليــة والعالمية، 
والعمــل علــى زيــادة عــدد المراكــز الشــبابية والترفيهيــة بالبلــد باإلضافــة إلــى 

االهتمام بالبنية التحتية للمنشآت الرياضية وتجهيزاتها المختلفة.
مــن أبــرز الملفــات التــي يجــب علــى أعضــاء مجلــس النــواب القــادم مناقشــتها 
الرياضيــة  األنديــة  خصخصــة  ملــف  ومتأنيــة  مســتضيفة  دراســة  ودراســتها 
للقطــاع  الحكومــي  إدارتهــا، والدعــم  واليــة  إلــى شــركات تجاريــة  وتحوليهــا 
الرياضي والشبابي وموضوع تطوير الرياضة في المملكة وتحويله إلى قطاع 
اقتصــادي قــادر علــى خلــق قيمــة مضافــة مــن ناحيــة، وتشــريع القوانيــن التي 
تشــجع على تطوير الســياحية الرياضية من ناحية أخرى. ما يساهم في تعزيز 

النمو االقتصادي ودخول الرياضة البحرينية إلى عالم الرياضة العالمية.
*باحث في اإلدارة الرياضية

Isa.almajed74@gmail.com

عيسى الماجد*

أعلنـــت هيئـــة البحريـــن للســـياحة عـــن 
دعمهـــا لسلســـلة الســـباقات النهائية من 
بطولـــة كأس العالـــم لإلبحار الشـــراعي، 
التـــي   ،SSL GOLD CUP 2022
ســـتنطلق نســـختها األولـــى فـــي مملكة 
البحريـــن، وذلـــك خـــالل الفتـــرة من 28 
أكتوبر إلى 20 نوفمبر، وتنظمها مؤسسة 
الرياضيين للشـــراع )SAF( بالتعاون مع 

االتحاد البحريني للرياضات البحرية.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 
أن  قائـــدي  ناصـــر  للســـياحة  البحريـــن 
دعـــم هيئة البحرين للســـياحة لنهائيات 

كأس العالـــم لإلبحـــار الشـــراعي ينـــدرج 
الهيئـــة علـــى دعـــم  فـــي إطـــار حـــرص 
مختلـــف الفعاليات الرياضية في مملكة 
البحرين، واســـتثمار تلـــك الفعاليات في 
تنمية القطاع السياحي بالمملكة، ورفع 

نسب تشغيله وعوائده.
وقـــال قائـــدي إن تنظيـــم كأس العالـــم 
لإلبحـــار الشـــراعي فـــي البحريـــن يعتبر 
حدثـــا رياضيـــا كبيـــرا وفرصـــة لترويج 
فـــي  والســـياحي  االقتصـــادي  النمـــو 
المملكة، مشـــيرا إلى أن هـــذه النهائيات 
التـــي تقام ألول مرة علـــى أرض مملكة 

البحريـــن ســـتجذب مزيـــدا مـــن أنظـــار 
العالم للمملكة.

االتحـــاد  رئيـــس  صـــرح  جانبـــه،  مـــن 
البحرينـــي للرياضـــات البحريـــة الشـــيخ 
بـــأن  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  خليفـــة 
كأس  لنهائيـــات  الســـياحة  هيئـــة  دعـــم 
العالـــم لإلبحار الشـــراعي فـــي البحرين 
يمنـــح هـــذه البطولة زخما غير مســـبوق 
ويجعلهـــا تحـــت دائـــرة الضـــوء محليـــا 
وإقليميـــا وعالميا، خصوصا مـــع ازدياد 
عـــدد المهمتين والشـــغوفين بهذا النوع 

من الرياضات المائية.

هيئة السياحة تدعم كأس العالم لإلبحار الشراعي في البحرين
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لندن ـ وكاالت

تضع الســـلطات البريطانية اللمســـات 
األخيرة للتحضيـــرات الخاصة بدفن 
)اإلثنيـــن(  اليـــوم  إليزابيـــث  الملكـــة 
فـــي لنـــدن، مـــع بـــدء وصـــول زعماء 
العالم ووســـط تدابير أمنية مشـــددة 
وفـــاة  منـــذ  رســـمية  جنـــازة  ألول 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي األســـبق 
ونســـتون تشرشـــل فـــي 1965. ومن 
أبرز المشـــاركين ضمن قائمة الدعوة 
التـــي وجهـــت إلـــى ألفـــي شـــخصية، 
الرئيس األميركي جو بايدن ونظيره 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون ورئيسة 
المفوضيـــة األوروبية أورســـوال فون 
اليابانـــي  واإلمبراطـــور  اليـــن  ديـــر 

ناروهيتـــو، إضافـــة إلى ملـــك األردن 
وأميـــر قطر وســـلطان عمـــان وممثل 
عـــن العائلـــة المالكـــة الســـعودية. في 
المقابـــل، لـــم توجـــه أي دعـــوة لقـــادة 
روسيا وأفغانســـتان وبورما وسوريا 

وكوريا الشمالية. 
وللساعات األربع والعشرين األخيرة، 
إللقـــاء  المشـــّيعين  توافـــد  يســـتمر 
النظـــرة األخيـــرة علـــى النعـــش. كمـــا 
تتجمع الحشـــود في محيط كنيســـة 
وستمنستر التي ستقام فيها الجنازة 
الرســـمية للملكـــة والتي مـــن المنتظر 
أن تشـــّل الحركة فـــي العاصمة لندن 

وأن يتابعها المليارات حول العالم.

استكمال االستعدادات لجنازة الملكة إليزابيث

تونس - وكاالت

النهضـــة  حـــزب  فـــي  مســـؤولون  قـــال 
إن  لألنبـــاء  رويتـــرز  لوكالـــة  التونســـي 
الحـــزب  قياديـــي  اســـتدعت  الشـــرطة 
العريـــض  وعلـــي  الغنوشـــي  راشـــد 
لالســـتجواب اليوم اإلثنين في تحقيق 

إلـــى  إرهابييـــن  “إرســـال  حـــول 
الغنوشـــي  وأبلـــغ  ســـوريا”. 

رويتـــرز عبـــر الهاتف بأنه 
تحقيـــق  أمـــام  ســـيمثل 
للشـــرطة اليـــوم اإلثنين، 

مضيفا أنه ليس على علم 
الوحدة  وأوقفـــت  بالســـبب. 

جرائـــم  فـــي  للبحـــث  الوطنيـــة 
النائـــب  الماضـــي،  األربعـــاء  اإلرهـــاب 
الســـابق عـــن حركـــة النهضـــة ورئيـــس 
الحبيـــب  واإلصـــالح  الدعـــوة  جمعيـــة 
اللـــوز، فـــي مدينـــة صفاقس، بشـــبهات 
التـــورط في شـــبكات التســـفير إلى بؤر 
التوتـــر. وتولـــت النيابـــة العموميـــة في 

القطـــب القضائـــي لمكافحـــة اإلرهـــاب، 
كذلـــك، اإلثنيـــن الماضي، إيقـــاف رجل 
األعمـــال والنائـــب الســـابق عـــن حركـــة 
كان  الـــذي  فريخـــة،  محمـــد  النهضـــة، 
يمتلك شـــركة طيران “سيفاكس”، على 

ذمة التحقيقات.
تـــورط  حـــول  شـــبهات  وتحـــوم 
الشـــركة المذكـــورة في تســـفير 
الشـــباب للقتـــال في ســـوريا 
خـــاص  بشـــكل  والعـــراق 
عبـــر نقلهم جـــوا إلى تركيا، 
بحسب شهادات أدلت بها قيادات 
قرطـــاج  تونـــس  لمطـــار  تابعـــة  أمنيـــة 
العموميـــة  النيابـــة  وأوقفـــت  الدولـــي. 
محافـــظ مطـــار تونس قرطـــاج الدولي 
األسبق لمدة 5 أيام قابلة للتمديد، على 
ذمة األبحاث المتعلقة بشبهات التورط 
في شـــبكات تسفير تونســـيين إلى بؤر 

التوتر واإلرهاب خارج البالد.

التحقيق مع الغنوشي في قضية إرسال مقاتلين لسوريا
موسكو ـ وكاالت

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، 
روســـيا  بـــأن  بيســـكوف،  دميتـــري 
العالـــم  لقيـــادة  تســـعيان  ال  والصيـــن 
بأســـره، مضيفـــًا أنه توجـــد هناك دول 

أخرى تسعى للقيام بذلك.
وقـــال بيســـكوف، أمـــس )األحد(: 

“تحقيقـــًا لعالقاتهما الثنائية 
والصيـــن  روســـيا  فـــإن 
بالذات ال تسعيان لقيادة 
العالـــم كله. ونعـــرف أنه 

توجـــد هنـــاك دول تتميـــز 
بمثل هذا السعي”.

كما أشـــار بيسكوف إلى التطابق 
الكامـــل فـــي موقف )روســـيا والصين( 
االســـتفزازية  األعمـــال  مختلـــف  مـــن 
الصادرة عـــن الواليات المتحدة. وأكد 
أن موســـكو وبكين متفقتـــان على أن 
“مثل هذا الســـلوك المزعزع لالستقرار 
إن  بيســـكوف،  وقـــال  مقبـــول”.  غيـــر 

تعمـــل  للتعـــاون  شـــنغهاي  منظمـــة 
ليـــس من أجـــل “تكويـــن أصدقاء ضد 
جهـــة ما”، ولكـــن تعمل لصالـــح الدول 
بيســـكوف  فيهـــا. وأضـــاف  األعضـــاء 
لوســـائل  صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي 
اإلعـــالم الروســـية: “ال يتعلق األمر 
بتكويـــن صداقـــة مـــع جهة ضد 
جهـــة مـــا. بـــل يتعلـــق األمـــر 
أصدقـــاء،  نكـــون  بـــأن 
العليـــا،  المثـــل  ونمثـــل 
ونعمـــل لصالـــح شـــعوب 
الدول التي تشـــارك في منظمة 
شـــنغهاي للتعـــاون”. وأعلنـــت منظمة 
شـــنغهاي للتعاون، أن عددًا من الدول 
العربية انضمت أخيرًا بصفة “شـــركاء 
الحوار” في المنظمة، وهي: البحرين، 
والكويـــت، واإلمـــارات، ومصر وقطر، 
باإلضافة إلـــى انضمام جزر المالديف، 

وميانمار بصفة شريك.

بيسكوف: الصين وروسيا ال تسعيان لقيادة العالم
كابول ـ أ ف ب

دعت األمم المتحدة سلطات طالبان 
مجددًا إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة” 
الثانويـــة  المـــدارس  فتـــح  إلعـــادة 
للفتيـــات في أفغانســـتان، معتبرًة أن 
إغالقها منذ عام “مخٍز” و”ال مثيل له 

في العالم”.
وقـــال األميـــن العـــام لألمـــم 

أنطونيـــو  المتحـــدة 
غوتيريـــش فـــي تغريدة 
على حســـابه فـــي تويتر 

ذكـــرى  األحـــد  “يصـــادف 
عـــام على اســـتبعاد الفتيات 

فـــي  الثانويـــة  المـــدارس  مـــن 
أفغانســـتان. عام مـــن معرفة ضائعة 
وفـــرص لـــن يجدنهـــا أبـــًدا. للفتيـــات 
مكانهـــن في المدرســـة وعلى طالبان 

السماح لهن بالعودة”.
بعـــد اســـتيالئها علـــى الســـلطة فـــي 
صيـــف 2021 منعت طالبان الفتيات 

من ارتيـــاد المـــدارس الثانوية. وفي 
23 مـــارس لم تســـتمر محاولة إعادة 
فتحها ســـوى بضع ساعات، إذ عادت 
طالبـــان عن قرارها في اليوم نفســـه 
المـــدارس  إغـــالق  وأعلنـــت مجـــددًا 
آالف  صدمـــة  وســـط  الثانويـــة 
إلـــى  عـــدن  اللواتـــي  الفتيـــات 

منازلهن باكيات.
وأعلنـــت طالبـــان حينهـــا 
أن اإلغـــالق أتـــى علـــى 
خلفية “مشـــاكل تقنية” 
وأن الـــدروس سُتســـتأنف مـــع 
إصـــدار منهـــج يرتكز علـــى التعاليم 
اإلســـالمية. وتؤكـــد األمـــم المتحدة 
أن “أكثـــر مـــن مليـــون فتـــاة” تـــراوح 
أعمارهـــن بيـــن 12 و18 عامـــًا ُحرمن 
الذهـــاب إلى المـــدارس خـــالل العام 
الذيـــن  الفتيـــان  بعكـــس  الماضـــي، 

ُفتحت مدارسهم في 18 سبتمبر.

األمم المتحدة تدعو طالبان إلعادة فتح مدارس الفتيات

إسرائيل تؤكد 
جاهزيتها ألي سيناريو

بعد  ــه  ــ إن الــعــبــري  “واال”  مــوقــع  ــال  قــ
ــهــديــدات األمـــيـــن الـــعـــام لــحــزب هللا  ت
باستهداف  األخــيــرة  هللا  نصر  حسن 
أرسلت  بالصواريخ،  “كاريش”  منصة 
إسرائيل بالفعل رسائل تأهب عملياتي 
واســـتـــعـــداد ألي ســـيـــنـــاريـــو. وصـــرح 
ــام لـــحـــزب هللا الــلــبــنــانــي  ــعـ ــن الـ ــيـ األمـ
استخراج  بــأن  )السبت(  األول  أمــس 
قبل  كاريش  حقل  من  للغاز  إسرائيل 
حصول لبنان على حقوقه خط أحمر، 
كاريش،  على  كلها  أعيننا  فــإن  “ولـــذا 

وصواريخنا كذلك”.

عواصم ـ وكاالت

وجنـــدي  ســـوريين  عســـكريين   3 قتـــل 
تركـــي، أمس األحد، من جراء اشـــتباكات 
وهجمـــات وقعـــت علـــى جانبـــي الحدود 
أنقـــرة  كثفـــت  فيمـــا  الســـورية،  التركيـــة 
والفصائـــل المواليـــة لهـــا قصـــف مناطـــق 
شـــمال  الحســـكة  فـــي  الذاتيـــة”  “اإلدارة 
الدفـــاع  وزارة  وقالـــت  ســـوريا.  شـــرقي 
هجومـــا  شـــنوا  مســـلحين  إن  التركيـــة 
صاروخيـــا علـــى موقـــع عســـكري تركـــي 
قـــرب الحـــدود الســـورية، مـــا أســـفر عـــن 
مـــا  آخـــر، وفـــق  مقتـــل جنـــدي وإصابـــة 
أوردت وكالة “رويترز”. ولم تحدد الدفاع 
التركية هوية المســـلحين. وقالت الوزارة 
تعـــرض  بعـــد  ردت  التركيـــة  القـــوات  إن 
موقـــع في ســـروج بإقليـــم شـــانلي أورفا 
لهجوم، وتتاخم هـــذه المنطقة بلدة عين 
العـــرب “كوباني” الســـورية، التي تســـكنها 
غالبيـــة كردية. وأضافت في بيان أنه “تم 
تحديد أهداف في المنطقة وإطالق النار 

عليهـــا علـــى الفـــور، وتحييـــد 12 إرهابيـــا 
بحســـب للمعلومات األوليـــة”. من جانبه، 
ذكـــر المرصـــد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
أن الطيـــران الحربـــي التركـــي، اســـتهدف 
ظهر األحـــد بعدة غـــارات، مواقع للقوات 
الحكومية وقـــوات ســـوريا الديمقراطية 
في منطقة قرموغ ومناطق أخرى واقعة 

بريف مدينة عين العرب “كوباني”.

وأضـــاف أن القصـــف أدى لســـقوط قتلى 
وجرحى فـــي صفوف القوات الحكومية، 
حيث تأكد مقتل 3 أشـــخاص عســـكريين 
من الموجودين في الموقع، وعدد القتلى 
مرشـــح لالرتفـــاع لوجـــود معلومـــات عن 
قتلـــى آخريـــن، إضافـــة لوجـــود جرحـــى 
بعضهـــم في حالة خطرة. لكن دمشـــق لم 

تؤكد النبأ حتى اآلن.

مقتل 3 عسكريين سوريين وجندي تركي في اشتباكات

قصف وهجمات على جانبي الحدود السورية التركية

تشهد الحدود التركية السورية اشتباكات بشكل متقطع

عواصم ـ وكاالت

تتواصـــل االحتجاجـــات في إيـــران عقب 
مقتل الشابة مهسا أميني تحت التعذيب. 
فيما أعلنـــت األحزاب الكردية وولي عهد 
إيران الســـابق، رضا بهلـــوي، الحداد العام 
واإلضـــراب يومـــي األحـــد واإلثنيـــن، في 
وقـــت تواصل الســـلطات اإليرانيـــة إنكار 

مسؤولية النظام في الحادث.
كمـــا أفـــادت منظمـــة حقوقيـــة بإصابـــة 5 
أشـــخاص بينهم حـــاالت حرجة برصاص 
األمن اإليراني ضـــد محتجين في مدينة 

سقز.
وشـــهدت إيران تظاهـــرات ليليـــة تنديدًا 
بمقتـــل الفتاة الكردية مهســـا أميني على 
يد شـــرطة األخـــالق، فقد أفاد ناشـــطون 
بعمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات 
األمـــن فـــي ســـنندج عاصمـــة كردســـتان 
إيران. كما قطع محتجون طريقًا رئيســـيًا 
يـــؤدي إلـــى ســـنندج عاصمـــة كردســـتان، 

وفق ما أفاد ناشطون.

ســـنندج  مدينـــة  بـــأن  مصـــادر  وأفـــادت 
انتفضت بمظاهرات ليلية أيضًا احتجاجًا 

على تصرفات القوات األمنية.
وأقـــدم المحتجـــون علـــى تمزيـــق صـــور 
المرشـــد اإليرانـــي علـــي خامنئـــي، وقائد 
فيلـــق القدس الســـابق قاســـم ســـليماني. 
فيمـــا واجهـــت قـــوات األمـــن المحتجين 
بالغاز المســـيل للدموع. جـــاء ذلك بعدما 

تشـــييع  أثنـــاء  غاضبـــون  شـــبان  أقـــدم 
جثمـــان الفتـــاة البالغة من العمـــر 22 عامًا 
والتـــي قضت جراء التعذيـــب على أيدي 
األمـــن، في مســـقط رأســـها بمدينة ســـقز 
في كردســـتان إيـــران، علـــى تمزيق صور 
المرشـــد اإليراني علي خامنئـــي، ورجمها 

بالحجارة ثم حرقها.

إصابة 5 أشخاص بينهم حاالت حرجة برصاص األمن في سقز

توسع االحتجاجات بعد مقتل فتاة على يد الشرطة اإليرانية

من تظاهرات سابقة في إيران
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تل أبيب ـ وكاالت

عمليات إخالء للمدن الحدودية ومخاوف المواطنين تحاصر بوتين

الحرب في أوكرانيا تصل أعتاب األراضي الروسية
بعـــد الهجوم المضاد األوكراني الناجح 
في شـــمال شرق البالد، وصلت الحرب 
الفوضوية التي بدأها الرئيس الروسي 
إلـــى  مباشـــرة  اآلن  بوتيـــن  فالديميـــر 
القصـــف  أصـــاب  حيـــث  بابـــه،  عتبـــة 
بالمدفعية أهدافًا عسكرية في روسيا، 
وأمـــر المســـؤولون الروس فـــي المدن 
والبلدات علـــى طول الحدود باإلجالء 
“واشـــنطن  لصحيفـــة  وفقـــًا  العاجـــل، 

بوست”.
وضربـــت جولـــة جديـــدة مـــن القصف 
أمس األول )الســـبت( منطقة بيلغورود 
غـــرب روســـيا، مـــا أســـفر عـــن مقتـــل 
شـــخص واحـــد علـــى األقـــل وإصابـــة 
اثنيـــن. ويوم الجمعـــة ورد أن أوكرانيا 
قصفت قاعدة الفرقة الروســـية الثالثة 
للبنـــادق اآلليـــة بالقـــرب مـــن فالويكي، 
علـــى بعـــد تســـعة أميـــال فقط شـــمال 

الحدود الروسية األوكرانية.
ولم يقـــر المســـؤولون الـــروس بقصف 

هـــدف عســـكري لكنهم قالـــوا إن مدنيًا 
مات، وشـــبكة الكهرباء المحلية عانت 
مـــن انقطـــاع مؤقـــت. وألقـــت روســـيا 
باللوم في الهجمات على أوكرانيا، لكن 
كييـــف لم تعلن مســـؤوليتها عن قصف 

أهداف في األراضي الروسية.
وأمـــر الحاكـــم المحلي، فياتشيســـالف 
غالدكـــوف بإجـــالء مئـــات األشـــخاص 

البلـــدات  فـــي  المـــدارس  وإغـــالق 
الحدودية خالل األشهر الماضية. لكن 
الســـلطات في بيلغـــورود اآلن تتعرض 
لضغـــوط متزايدة من الســـكان القلقين 
الذين يعانـــون مما يعيشـــه العديد من 
األوكرانيين منذ شـــهور حيث تتوصل 
مـــن  وغيرهـــا  الليليـــة  االنفجـــارات 

الحوادث.

وأوضـــح التقريـــر أن القوات الروســـية 
اســـتنزفت بعـــد وقوع أخطـــاء فادحة 
فـــي ســـاحة المعركة، وتســـعى جاهدة 
عمـــل  ومعـــدات  أفـــراد  علـــى  للعثـــور 
للحفاظ على أراضيها في شـــمال شرق 

أوكرانيا.
وأكدت كييف للمســـؤولين األميركيين 
أن األســـلحة المتبرع بها لن تســـتخدم 
لضـــرب أهـــداف داخـــل روســـيا، لكـــن 
القوات األوكرانية أصبحت اآلن قريبة 
جدًا من الحـــدود بحيث يمكنها ضرب 
األقـــل  أســـلحتها  باســـتخدام  أهـــداف 

تقدمًا.
وأشار التقربر إلى أن شعور المواطنين 
الـــروس بجديـــة تأثيـــر الحرب بشـــكل 
مباشـــر هـــو مصدر جديد آخـــر للضغط 
علـــى بوتين، الذي عـــاد إلى الوطن في 
نهاية هذا األسبوع من اجتماع لمنظمة 

شنغهاي للتعاون في أوزبكستان.

واشنطن بوست

القوات األوكرانية تحقق تقدًما مذهال في منطقة خاركيف

على وقع الحرب األوكرانية... “الحدائق الخلفية” لروسيا متوترة

بيلوسي تدين هجمات أذربيجان... وتبكي ضحايا “إبادة األرمن”
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  اســـتنكرت 
أمـــس  بيلوســـي  نانســـي  األميركـــي 
)األحـــد( من يريفـــان الهجمات األخيرة 
“غير القانونية” التي تنّفذها أذربيجان 
علـــى أرمينيا، حيـــث تقوم بزيـــارة إثر 
مواجهات حدودية هذا األســـبوع بين 

باكو ويريفان.
وأكدت بيلوســـي فـــي مؤتمر صحافي 
عقدتـــه في العاصمـــة األرمنيـــة “ندين 
بشدة هذه الهجمات، باسم الكونغرس” 

بأنهـــا  أذربيجـــان  مّتهمـــًة  األميركـــي، 
الجهة التي أشعلت شرارة االشتباكات 
األخيـــرة التـــي تهـــدد وفـــق بيلوســـي، 
“احتمال التوصل إلى اتفاق ســـالم إذا 

لزم األمر”. 
بيلوسي زارت النصب التذكاري إلبادة 
األرمـــن، حيث شـــوهدت وهـــي تذرف 

الدموع وتضع باقة من الورد.
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  ووصلـــت 
األول  أمـــس  أرمينيـــا  إلـــى  األميركـــي 
)الســـبت( بعـــد أيـــام مـــن االشـــتباكات 
الحدوديـــة الداميـــة التي أســـفرت عن 

تنتهـــي  أن  قبـــل  215 شـــخصًا  مقتـــل 
الخميس بوساطة دولية.

وانتقـــدت أذربيجـــان أمـــس، بيلوســـي 
فتيـــل  بإشـــعال  باكـــو  اتهمـــت  التـــي 
نـــزاع حدودي مـــع أرمينيـــا، وقالت إن 
التصريحات “المجحفة التي ال أســـاس 
لجهـــود  خطيـــرة  صفعـــة  تمثـــل  لهـــا” 

السالم. 
وخاضـــت أرمينيا وأذربيجـــان حربين 
في العام 2020 وفي تســـعينات القرن 
الماضي حول منطقة ناغورني قره باغ 
المتنازع عليها، وهي جيب أذربيجاني 

تقطنه غالبية من األرمن.
مـــن جهـــة أخـــرى، قالت قيرغيزســـتان 
إن  )األحـــد(،  أمـــس  وطاجيكســـتان، 
إجمالـــي عـــدد القتلـــى الذيـــن ســـقطوا 
جـــراء الصراع الحـــدودي بينهما ارتفع 
هـــش  وقـــف  يصمـــد  بينمـــا   ،71 إلـــى 
إلطالق النار بيـــن الدولتين الواقعتين 

في آسيا الوسطى لليوم الثاني.
ومـــن جانبـــه، حـــّض الرئيس الروســـي 
)األحـــد(  أمـــس  بوتيـــن  فالديميـــر 
علـــى  وطاجيكســـتان  قيرغيزســـتان 

تجّنب “أي تصعيد جديد”.

عواصم ـ وكاالت
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سبتمبر   18 األحــد  أمــس  انطلقت صباح 
سيتي  إنتركونتيننتال  بــفــنــدق   ،2022
لمؤتمر   48 الــــ  الــــدورة  بــالــقــاهــرة،  ســتــار 
الفترة  في  تستمر  والتي  العربي،  العمل 
رعــايــة  تــحــت  سبتمبر،   18-25 بــيــن  مــا 
الرئيس  العربية،  مصر  جمهورية  رئيس 
المؤتمر  عبدالفتاح السيسي، حيث شهد 
ــيــة تــكــريــم الــكــوكــبــة  فـــي دورتـــــه الــحــال
المتميزة والفاعلة من رواد العمل العرب 
لهم دور ملموس  في خدمة  الذين كان 
قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، 
وتاريخهم  وعطائهم  بجهودهم  اعترافًا 

العطائي الكبير. 
 وقد تم اختيار الشيخة هند بنت سلمان 
آل خليفة من بين هذه الكوكبة المتميزة 
المتعددة  المجاالت  في  العطاء  الدائمة 
الفعالة  ومــشــاركــاتــهــا  ولــجــهــودهــا  عــامــًة 
والعربية  الــدولــيــة  العمل  مــؤتــمــرات  فــي 
واالجتماعات المرتبطة بها خاصة. يذكر 

ملحوظة  كــانــت  الشيخة  مــشــاركــات  أن 
شاركت  فقد  الماضية،  السنوات  خــال 
التي  الموتمرات  العديد من  الشيخة في 
العربية  العمل  منظمة  ونظمتها  أقامتها 
المؤتمر   )105( الـــدورة  كالتالي:  وكانت 
 11  - 29 مايو  الدولي جنيف، من  العمل 

يونيو 2016،االجتماع االقليمي السادس 
في  الــهــادي  والمحيط  آسيا  ــدول  ل عشر 
إندونيسيا  بالي/  الدولية  العمل  منظمة 
 )106( ،الـــدورة   2016 نوفمبر   9 _  6 من 
لمؤتمر العمل الدولي، جنيف من 5 _ 16 
يونيو 2017، والــدورة)46( لمؤتمر العمل 
العربي القاهرة من 14 _ 21 ابريل 2018.
بنت  هند  للشيخة  التكريم  هــذا  وجـــاء 
سلمان ال خليفة لدورها البارز ولجهودها 
المخلصة في دعم مسيرة المنظمة، فقد 
ــادروا  كــانــت مــن أبـــرز الــذيــن ساهموا وبـ
واالفكار  المبادرات  من  الكثير  وقــدمــوا 
مــركــزة  الــعــربــيــة  للمنطقة  ــازات  ــــجــ واالن
وتقديم  والعمال،  األعمال  أصحاب  على 
األهـــداف  فــي تحقيق  الــمــثــلــى  الــحــلــول 
المنظمة  التي تسعى من أجل تحقيقها  
ــتــجــاريــة أصــحــاب  الــعــربــيــة والـــغـــرف ال
ــعــمــال، حــمــايــًة لهم  األعـــمـــال واتـــحـــاد ال

وضمانًا لحقوقهم.

الشيخة هند بنت سلمان

خالل انطالق الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

تكريم الشيخة هند بنت سلمان ضمن رواد العمل العرب

اإلرشــاد  فعالية  البحرين،  زيــن  أقامت 
المهني لخريجي المدارس بالتعاون مع 
البحرين  العدلية ورايــا  نــادي روتــاري 
المتخرجين  الــمــدارس  طلبة  لتعريف 
للشركة.  المختلفة  بــاألقــســام  حــديــثــًا 
تهدف فعالية اإلرشاد المهني لمساعدة 
حديثًا  والمتخرجين  الــمــدارس  طلبة 
المهنية  حــيــاتــهــم  مــســار  اخــتــيــار  فـــي 
ــن خـــال  وتــخــصــصــهــم الـــجـــامـــعـــي مــ
تعريفهم على األقسام المختلفة في زين 
األقسام  هذه  مديرو  وانضم  البحرين. 
تخصصاتهم  عــن  لــلــتــحــدث  للفعالية 
وقدموا  المهني،  ومسارهم  الجامعية 
للطلبة  سريعة  فردية  توجيه  جلسات 
الحاضرين لتبادل المعرفة واإلجابة عن 
مدير  وقــال  واستفساراتهم.  أسئلتهم 
الموظفين  التوظيف وعاقات شؤون 
البحرين،  زيــن  الــشــبــاب فــي  وتــطــويــر 

مع  الــتــعــاون  “يــشــرفــنــا  عيسى  محمد 
البحرين  العدلية ورايــا  روتــاري  نادي 
وتمكين  دعــم  فــي  جــهــودنــا  لمواصلة 
مبادراتنا  البحريني من خال  الشباب 
ــتــي تــنــدرج  الــجــديــدة والــمــتــنــوعــة وال
الشباب.  لتمكين  زيــن  بــرنــامــج  تحت 
التوجيه  الــفــعــالــيــة  ــذه  هـ وفــــرت  فــقــد 
المتخرجين  المدارس  لطلبة  والمعرفة 
في  المهني  مسارهم  لتحديد  حديثًا 
تقديم  البحرين  زين  ويسر  المستقبل، 
المزيد من البرامج والفعاليات لتمكين 

الشباب البحريني”.
تم تخصيص جزء من فعالية اإلرشاد 
المشاركين  الــطــلــبــة  لــتــعــريــف  الــمــهــنــي 
وفرص  الشباب  لتمكين  زيــن  ببرنامج 
ــتــي يــوفــرهــا هـــذا الــبــرنــامــج  الــعــمــل ال
للشباب البحريني في سن 24-19 عامًا 

لدعم تطورهم المهني.

“زين” تقيم فعالية اإلرشاد المهني لخريجي المدارس

ــن صـــنـــدوق الــعــمــل “تــمــكــيــن”  أعــل
“خدمات  مع  الشراكة  تجديد  عن 
وذلــك   ”AWS السحابية  ــازون  أمـ
الســتــمــرار دعـــم مــركــزي االبــتــكــار 
CIC) Cloud Inno- (السحابي 

جــامــعــة  فـــي   vation Centers
البحرين  وبوليتيكنيك  البحرين 
 ،2019 العام  اللذين تم تدشينهما 
الرقمي  الــتــحــول  تــســريــع  بــهــدف 
التنسيق  البحرين عبر  في مملكة 
بين المؤسسات المختلفة والجيل 
التالي من التكنولوجيا الستخدام 
ــة الــســحــابــيــة فـــي حل  ــحــوســب ال
التحديات التي تواجه مؤسسات 
الجهات  فيها  بما  الــعــام،  القطاع 
غير  ــمـــؤســـســـات  والـ الــتــعــلــيــمــيــة 
التحديات  تلك  الربحية وتحويل 
في  لــلــدخــول  استثمارية  لــفــرص 

مجال ريادة األعمال.
الفترة  الــمــركــزان خـــال  وســاهــم 
الــمــاضــيــة فــي دعـــم وتــحــفــيــز 64 
من  مبتكرة  حلول  لتقديم  طالبا 
المكثف  العملي  الــتــدريــب  خــال 
عــلــى أيـــــدي خـــبـــراء مـــن شــركــة 
أمــــــــازون والـــــــذي نـــتـــج عـــنـــه 17 
مقترحة  كحلول  مبتكرا  نموذجا 
تواجه  التي  التحديات  من  لعدد 

القطاع العام.

القائم  أكـــدت  الــمــنــاســبــة،  ــهــذه  وب
بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق 
الــعــمــل “تــمــكــيــن” مــهــا مــفــيــز على 
أهمية هذه الشراكة اإلستراتيجية 
الفاعلة مع شركة خدمات أمازون 
السحابية AWS، والتي تعتبر أحد 
أكبر الشركات العالمية الرائدة في 
مــجــال تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات. 
التعاون مع  “نثمن  قائلًة  وأشادت 
الــرائــدة، إذ   AWS أمـــازون  شركة 
تعزيز  على  الــتــعــاون  هــذا  يسهم 
البحرين  مملكة  في  االبتكار  بيئة 
وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، 
بـــدورة ساهم فــي توجيه  والـــذي 
الطابية  ــات  ــدراســ ــ وال الــبــحــوث 
االبتكارية  الــحــلــول  تقديم  نحو 
الــمــنــاســبــة لــلــعــديــد مــن تــحــديــات 
تماشيًا  بالمملكة،  الــعــام  الــقــطــاع 
نحو  اإلستراتيجية  أهــدافــنــا  مــع 
الوطنية  كوادرنا  مهارات  تطوير 
مجال  ــول  دخــ نــحــو  وتشجيعها 
ــت  ــافــ ريـــــــــادة األعـــــــمـــــــال.” وأضــ
ــمــشــاريــع  ــل ــا ل ــنـ ــواصــــل دعـــمـ ــ ــن “ســ
والـــمـــبـــادرات الــتــي تــســاهــم في 
الوطنية  كــوادرنــا  مــهــارات  تعزيز 
العمل  سوق  لمتطلبات  وتأهليهم 
هدفنا  تحقيق  فــي  يــســاهــم  مــمــا 
جعل  في  المتمثل  اإلستراتيجي 

الــخــيــار األول  الــبــحــريــنــي  الـــفـــرد 
لــلــتــوظــيــف وتـــعـــزيـــز تــنــافــســيــتــه 

محليًا ودوليًا”.
الرئيس  نائب  عبرت  جانبها،  من 
العالمي  الــعــام  الــقــطــاع  لــشــؤون 
األوســط  والشرق  ــا  أوروب لمنطقة 
إيــزابــيــا   ”AWS“ فــي  وإفــريــقــيــا 
ــو تــشــيــكــوفــيــتــش عــن  ــغــ ــ ــروي غــ
ــشــراكــة مع  ســعــادتــهــا بــتــجــديــد ال
“سنواصل  قائلة  وأكدت  “تمكين” 
الرقمي  الــتــحــول  لــدعــم  جــهــودنــا 
ــك  ــ ــن، وذل ــريـ ــحـ ــبـ ــكــة الـ ــي مــمــل فــ
ــات  ــدمـ خـ ــز  ــركــ مــ دور  ــتــفــعــيــل  ب
أمـــــازون الــســحــابــيــة فـــي الــشــرق 
األوســـــط فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
إلى  تأسيسه  منذ  يــهــدف  ــذي  والـ
تقريب الحلول الرقمية الحسابية 
والمؤسسات  والــطــاب،  للعماء، 
وتمكينهم  المنطقة  في  التعليمية 
من االبتكار بشكل أسرع وتطوير 
منتجات وخدمات جديدة تساهم 
ــي تــقــديــم الـــحـــلـــول الــمــنــاســبــة  فـ
القطاع  مــؤســســات  الحــتــيــاجــات 

العام والخاص”.
االبتكار  مركزي  أهــداف  أن  يذكر 
البحرين  جــامــعــة  فــي  الــســحــابــي 
ستتمحور  الــقــادمــة  وبولتكنيك 
الطلبة  مــن  المزيد  تــدريــب  حــول 

السحابية  الــحــوســبــة  مــجــال  فــي 
الذكاء  تقنيات  به من  يتعلق  وما 
ــمــتــة األشـــيـــاء،  االصــطــنــاعــي وأت
المزيد من  وذلك من أجل تقديم 
الحلول والنماذج األولية الجديدة 

للتحديات المرصودة.
تضاف هذه المبادرة إلى عدد من 
الــمــبــادرات والــشــراكــات األخـــرى 
ــتــي أطــلــقــتــهــا “تــمــكــيــن“مــؤخــًرا  ال
كــمــبــادرة دعــم توظيف وتــدريــب 
ــوادر الـــوطـــنـــيـــة فــــي مــجــال  ــ ــكـ ــ الـ
ــاعــي بــالــتــعــاون  ــاء االصــطــن ــذكـ الـ
ــز ســـمـــو الـــشـــيـــخ نــاصــر  ــركـ ــع مـ مــ
لــلــبــحــوث والــتــطــويــر فــي الــذكــاء 
االصطناعي، وذلك ضمن جهودها 
لتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية 
وتزويدها بالفرص التدريبية التي 
تسهم فــي ســد فــجــوة الــمــهــارات 
من  انطاًقا  السوق  في  المطلوبة 
أحد أهداف تمكين الرئيسية في 
الخيار  البحريني  المواطن  جعل 
هـــذه  ــي  ــأتـ تـ لــلــتــوظــيــف.  األول 
المبادرات تماشًيا مع باقة البرامج 
هذا  تمكين  أطلقتها  التي   16 ـــ  ال
التحول  جــانــب خطة  إلــى  الــعــام 
الشاملة والتي تركز على تحقيق 

تأثير أكبر في االقتصاد الوطني.

بالتعاون مع “أمازون AWS“ لتوفير بيئة محفزة على االبتكار للكوادر الوطنية

“تمكين” تواصل دعمها لمركزي االبتكار السحابي بجامعة البحرين و “بوليتيكنيك”
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 “البا” تكرم 18 موظفة الستكمالهن “تطوير المهارات القيادية”
 البرنامج أقيم بالتعاون مع “ستيبنغ ستون جلوبال” 

 كّرم الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم 
البقالي  علي  )البا(  ش.م.ب.  البحرين 
ثــمــانــي عــشــرة مــوظــفــة مــن مختلف 
برنامًجا  الستكمالهن  الشركة  دوائـــر 

تــدريــبــًيــا يــهــدف لــتــطــويــر الــمــهــارات 
ــًرا بــالــتــعــاون مع  الــقــيــاديــة أقــيــم أخــي
شركة ستيبنغ ستون جلوبال )ذ.م.م.( 
التدريبي  الــبــرنــامــج  هـــذا  ــداد  إعــ تــم 

احــتــيــاجــات  مــع  ليتناسب  خــصــيــًصــا 
يعزز  حيث  “البا”،  في  العاملة  المرأة 
مبدأ تكافؤ الفرص التي تهدف لتعزيز 
ــدى مــوظــفــات  الــمــهــارات الــقــيــاديــة لـ

الـــشـــركـــة وتــحــقــيــق الـــنـــمـــو الــمــهــنــي 
البرنامج  ركــز  وقــد  لهن.  المستقبلي 
الجوانب  من  العديد  على  التدريبي 
القيادية ومن ضمنها اتخاذ القرارات، 

المؤسسية،  الثقافة  العاطفي،  الذكاء 
وحل النزاعات. 

وجاء هذا التكريم الذي عقد بتاريخ 
الــدانــة  قــاعــة  فــي   2022 سبتمبر   18

ــالــشــركــة بــحــضــور كـــل مـــن الــمــديــر  ب
حــمــد  اإلداريـــــــــة  ــلـــشـــؤون  لـ اإلداري 
البشرية  الموارد  أول  ومدير  الشيبة 

والتدريب روضة سلمان العرادي.

العقارية  ـــذراع  الـ ــة،  إدامــ أعــلــنــت شــركــة 
لــشــركــة مــمــتــلــكــات الــبــحــريــن الــقــابــضــة، 
صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، 
الباتيني  الــراعــي  اتــفــاقــيــة  تــوقــيــع  عــن 
لمعرض »سيتي سكيب« البحرين 2022، 
العهد  ــي  ول رعــايــة  تحت  سيقام  ــذي  والـ
السمو  ــوزراء صــاحــب  ــ ال رئــيــس مجلس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
العقاري،  التنظيم  مؤسسة  مــن  وبــدعــم 
خال الفترة من 22 وحتى 24 نوفمبر من 
معرض  أول  بذلك  ليكون  الجاري،  العام 
البحرين  مــركــز  فــي  المملكة  تستضيفه 

العالمي للمعارض بمنطقة الصخير.
من  كــلٌّ  الجانبين  عــن  االتفاقية  ووقــع   
التنفيذي لشركة  الرئيس  العريض  أمين: 
المعارض  مدير  هــوف  وألكسندر  إدامــة، 
في »إنفورما ماركتس«، الشركة المنظمة 
ومن  البحرين،  سكيب«  »سيتي  لمعرض 
المقرر أن يشمل المعرض آخر ما توصل 

له السوق واالستثمار في القطاع العقاري 
من تقنيات ومشاريع عقارية مبتكرة.

التنفيذي  الرئيس  العريض،  أمين  وأكــد 
ــحــدث  ال ــذا  ــم هــ ــشــركــة إدامــــــة أّن دعــ ل
العقاري الضخم الذي تستضيفه البحرين 
بــاألهــداف  الشركة  اللــتــزام  تأكيدًا  يأتي 
تطوير  فــي  تسهم  الــتــي  اإلستراتيجية 
ــقـــاري الـــحـــيـــوي بــالــمــمــلــكــة  ــعـ الـــقـــطـــاع الـ
باعتباره أحد المرتكزات األساسية للنمو 

االقتصادي المستدام، متطلعًا ألن ُيحّقق 
الــمــعــرض أهــدافــه الــمــرجــوة فــي  تقديم 
بما  االبتكارية  العقارية  الحلول  أحــدث 
خارطة  على  البحرين  مكانة  من  يرسخ 

الفعاليات العقارية العالمية. 
ــوف،  ــكــســنــدر هـ ومــــن جـــانـــبـــه، رحــــب أل
إدامة  شركة  مع  اإلستراتيجي  بالتعاون 
ــات الــتــطــويــر  ــركـ ــن أكـــبـــر شـ كــــواحــــدة مـ

العقاري الرائدة في مملكة البحرين.

وقعت اتفاقية مع شركة “إنفورما ماركتس”

“إدامة”... راعيا بالتينيا لمعرض “سيتي سكيب” البحرين



حّول رصيد بطاقتك االئتمانية لـ “الكويت 
الوطني - البحرين” واستمتع بمزايا عديدة

من دون رسوم سنوية والحصول على فائدة 0 % لمدة 3 أشهر

أطلـــق بنـــك الكويت الوطنـــي – البحرين حملة 
إلـــى  االئتمانيـــة  البطاقـــات  رصيـــد  “تحويـــل 
الوطنـــي”. اآلن يمكـــن للعمـــاء تحويل رصيد 
بطاقاتهـــم االئتمانيـــة مـــن البنوك األخـــرى إلى 
بنـــك الكويـــت الوطنـــي بـــدون رســـوم ســـنوية 
والحصـــول علـــى فائـــدة 0 % لمـــدة 3 أشـــهر، 
وإعفاء من المدفوعات لمدة 3 أشـــهر و1,000 
نقطـــة مـــن خـــال برنامـــج مكافـــآت الوطنـــي. 
ويمكـــن للعماء اآلن تحويـــل رصيد بطاقاتهم 
االئتمانية إلى بنك الكويت الوطني، لاستفادة 
مـــن الحملـــة حتـــى 30 نوفمبـــر 2022، ليكونوا 
مؤهلين للحصول على مزايا الحملة اإلعانية.
المديـــر  قـــال  المناســـبة،  هـــذه  علـــى  وتعليقـــًا 
العـــام لبنك الكويـــت الوطنـــي - البحرين، علي 
تكـــون  بـــأن  اليـــوم  فخـــورون  “نحـــن  فـــردان 
بطاقـــات الوطني االئتمانية إحدى أبرز مزودي 

البطاقـــات فـــي القطـــاع المصرفـــي البحريني ، 
والتـــي تعبر عـــن العماء المتميزيـــن وتمنحهم 

احتياجاتهـــم  مـــع  تتناســـب  وعروضـــًا  مزايـــا 
وأسلوب حياتهم

 وبذلـــك تتيح حملة “تحويـــل رصيد البطاقات 
فرصـــًا  للعميـــل  الوطنـــي”  إلـــى  االئتمانيـــة 
لاســـتمتاع بمجموعـــة متنوعـــة وواســـعة من 
العـــروض. وهـــذا مـــا يســـعى لـــه بنـــك الكويت 

الوطني لخدمة عمائه بأعلى المستويات”. 
وأضاف: “نسعى دائمًا لتزويد عمائنا بعروض 
ومكافـــآت حصريـــة، باإلضافة إلـــى المنتجات 
التـــي  المتطـــورة  المصرفيـــة  والخدمـــات 

يحصلون عليها من البنك”.
للمزيـــد من المعلومـــات يرجـــى االتصال على 
17155555 أو قـــم بزيـــارة أقـــرب فـــرع مـــن 
فـــروع بنـــك الكويـــت الوطنـــي- البحريـــن أو 
صفحة بنك الكويت الوطني على اإلنستغرام 
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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 0.037

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 $ 0.315

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 0.498

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 0.645

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 0.478

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

المطلق: االستراتيجية القادمة لـ ”اإلداريين” طموحة وواعدة
تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ومتطلبات “التعافي االقتصادي”

تســـتعرض جمعيـــة اإلدارييـــن البحرينيـــة، مـــع 
خطتهـــا  الجديـــد،  اإلدارة  مجلـــس  انتخـــاب 
االســـتراتيجية والتـــي أعدتها رئيســـة الجمعية 
اســـتعداًدا لمناقشـــتها قريًبـــا مـــن قبـــل أعضاء 
مجلـــس اإلدارة باإلضافـــة إلـــى دعـــوة عدد من 
للحصـــول  والقيـــادة  اإلدارة  فـــي  المختصيـــن 
علـــى التغذيـــة الراجعـــة وآرائهـــم حـــول بلـــورة 
االســـتراتيجية النهائيـــة كأطـــراف ذات عاقـــة 
وبمـــا يتناســـب مـــع متطلبـــات خطـــة التعافـــي 
لدعـــوة حضـــرة صاحـــب  تنفيـــًذا  االقتصـــادي 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــاد المعظـــم والتـــي أعلنهـــا مجلـــس الوزراء 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء. وســـوف تركز الجمعيـــة على مبادرات 
خطـــة التعافي االقتصادي من الناحية اإلدارية 
والقياديـــة مـــن ناحيـــة تأهيـــل الشـــباب لتولـــي 

المراكز اإلشرافية ومنها اإلدارية والقيادية.  
وأكـــدت رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة لولوة 
المطلق أن الجمعية تســـعى للتعـــاون مع جميع 
الجهات لتسهيل عملية تطوير وتأهيل الشباب 
والرقـــي بالممارســـات اإلداريـــة والقياديـــة بمـــا 
يخـــدم خطـــة التعافـــي االقتصادي ويكـــون لها 
مردود إيجابي ســـريع في مسألة النمو اإلداري 
والـــذي يشـــكل أمـــر هام فـــي رقي المؤسســـات 

والمنظمات.  
كما أن االســـتراتيجية تعمل على تعزيز القيادة 
واإلدارة الرقميـــة مـــن خـــال توفيـــر مبـــادرات 
حديثة تواكـــب التطورات وتحقق االســـتدامة 
الرقمية مـــن خال التدريـــب اإلداري والقيادي 

المســـتمر. كذلك ســـوف تشـــمل االســـتراتيجية 
عدة مجـــاالت منها اإلدارة الســـياحية واإلدارة 
الماليـــة  واإلدارة  التقنيـــة  واإلدارة  الصحيـــة 

واإلدارة الصناعية. 
والجديـــر بالذكـــر أن مجلـــس اإلدارة ســـيعمل 
علـــى وضـــع مؤشـــرات لتحقيق االســـتراتيجية 
بالتعاون والتكاتف مـــع الجهات المختلفة ذات 

العاقة في المملكة. 
ومن خال استمرارية تأهيل اإلداريين والقادة 
وإمدادهـــم بمـــا هـــو جديـــد فـــي علـــم اإلدارة 
والقيـــادة ســـيكون هناك تطوير هام ومســـتدام 
فـــي العلـــوم اإلداريـــة والقيادية التـــي تعزز من 
الممارســـات التـــي تنعـــش االقتصـــاد الوطنـــي 

وتساهم في رفع مستوى الخدمات.

ديار المحرق: إنجاز أعمال البنية التحتية الثانوية لـ“ُمزون”
المشروع أحدث مخططات التمّلك الحر في المدينة

أعلنت شـــركة ديـــار المحـــرق، عـــن انتهائها من 
جميـــع أعمال البنية التحتية الثانوية لمشـــروع 
ُمـــزون، حيـــث تم بـــدء العمـــل فيها منـــذ نهاية 
أغســـطس 2021، ليتم إنجازها واستكمالها في 
أغسطس الماضي، وذلك وفق الجدول الزمني 
المعد لها. وتأتي هذه المرحلة استكماالً ألعمال 
البنيـــة التحتيـــة األساســـية لمشـــروع “ُمـــزون” 
الســـكني، الـــذي تـــم طرحـــه للجمهور في شـــهر 
مـــارس 2021، لُيمّثـــل بذلك أحـــدث مخططات 
المحـــرق.  ديـــار  مدينـــة  فـــي  الحـــر  التمّلـــك 
ويشـــار إلـــى أن مشـــروع ُمـــزون يتمتـــع بموقع 
إســـتراتيجي، ويمتـــاز بإطاالتـــه الخابـــة على 
القناة المائية الرئيســـية في ديار المحرق. وهو 
يتكّون من قســـائم ســـكنية ُمطلة على الواجهة 
المائيـــة، وأخـــرى داخليـــة قريبـــة مـــن البحـــر، 
جميعهـــا متاحة للتملك بمســـاحة تبدأ من 320 

مترًا مربعًا.
ومـــن أجـــل تنفيذ المشـــروع، تم تعيين شـــركة 

لتنفيـــذ  رئيســـي  كمقـــاول  للمقـــاوالت  حفيـــرة 
أعمـــال البنيـــة التحتية الثانوية فـــي كل أنحاء 
بصفتهـــا  “أيكـــوم”  وشـــركة  ُمـــزون،  مشـــروع 
تنفيـــذ  علـــى  لإلشـــراف  أساســـيًا  استشـــاريًا 
وإنـــارة  رصـــف  األعمـــال  وتضمنـــت  األعمـــال. 

الطرق، وتمديد شـــبكات الكهرباء واالتصاالت، 
وشـــبكات الصرف الصحي، وشـــبكات تصريف 
ميـــاه األمطـــار، وشـــبكات الـــري، عـــاوة علـــى 
تدشـــين محطـــات الكهربـــاء الفرعيـــة، وتأهيل 
البنيـــة التحتيـــة لتوفير الماء الصالح للشـــرب. 
وقـــد تم إنجاز هـــذه األعمال بنجـــاح خال 12 

شهرًا فقط.
وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة ديـــار المحرق، 
أحمـــد علـــي العمادي “نحن ســـعداء باســـتكمال 
أعمـــال البنية التحتية الثانوية لمشـــروع ُمزون 
حســـب الجدول الزمني، وذلـــك باعتماد معايير 
رفيعـــة الجـــودة كمـــا هـــو الحـــال فـــي جميـــع 
مشـــروعاتنا في ديـــار المحرق. ويوفـــر “ُمزون” 
قســـائم ســـكنية فاخـــرة للتملـــك الحّر مـــن ِقبل 
المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي المملكـــة على حدٍّ 
ســـواء، وذلـــك بمـــا يضمن اســـتقطاب شـــريحة 
أوســـع مـــن المشـــترين الذين يتطلعون للســـكن 

في مدينة عصرية ومستدامة ومتكاملة”.

علي فردان

أحمد العمادي
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تكلفة التدريب 
للساعة الواحدة 
بجهاز المحاكاة 
تعادل أكثر من 

500 دوالر

األكاديمية تعتمد 
في مدخولها على 

65 % من الخارج 
البحرين

قــال الرئيــس التنفيــذي ألكاديميــة الخليــج للطيــران )GAA(، الكابتــن ظافــر 
العباســي، إن إجمالــي حجــم االســتثمارات فــي األكاديمية منذ تأسيســها في 
العام 2010 ولغاية اليوم تجاوز 70 مليون دوالر، تركزت غالبيتها على أجهزة 

محاكاة الطيران التي تصل تكلفة الجهاز الواحد إلى 10 ماليين دوالر. 
وأوضــح العباســي فــي حــوار مــع “البــالد االقتصــادي” أن األكاديميــة تقــدم 
خدماتهــا حاليــًا لـــ 18 شــركة طيــران مــن داخــل وخــارج المملكــة، متوقعًا أن 
يســتفيد مــن برامــج األكاديميــة فــي التدريــب فــي مجــال الطيــران وغيرهــا 

مــن قطاعــات هذه الســنة قرابة 10 آالف شــخص، مســجلة ضعف 
معدالت فترة الجائحة خالل عامي 2020 و2021. 

وكشــف العباســي أن األكاديمية بصدد التوســع 
خارج المملكة مع عزمها فتح فرعين لها في 

دول مجــاورة ســيتم اإلعــالن عنها في 
المســتقبل القريــب، معربــًا عن أمله 

فــي افتتــاح أول مركــز تدريبــي 
نهايــة  مــع  المملكــة  خــارج 
العــام الجاري 2022 أو مطلع 
العام المقبل 2023. فيما يلي 

النص الكامل للحوار:

حاوره: أمل الحامد  )تصوير: بدر الحايكي(

الــمــتــدربــيــن ــي  ــال ــم إج مـــن  ــن 60 %  ــري ــح ــب ال خــــارج  مـــن  الــمــتــدربــون  يــشــكــل 
بداية لو تحدثنا عن رؤية وأهداف أكاديمية  «

الخليج للطيران؟  

تأسست أكاديمية الخليج للطيران في العام 2010 
لتكـــون أول أكاديميـــة للتدريـــب علـــى الطيران في 
مملكـــة البحريـــن، وهي واحدة مـــن مراكز التدريب 
المعتمـــدة القليلة في مجال الطيـــران في المنطقة، 
حيـــث تعتبـــر مركـــز تدريـــب معتمـــد مـــن الوكالـــة 
األوروبية لســـامة الطيران )األياســـا(، وأيضًا لديها 
العديـــد من شـــهادات االعتماد من مملكـــة البحرين 
ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وغيرها. 
وتقدم أكاديمية الخليج للطيران مجموعة واســـعة 
مـــن الـــدورات التدريبية فـــي مجال الطيـــران ذات 
جـــودة عاليـــة لخدمة صناعـــة الطيران فـــي منطقة 
إلـــى  إضافـــة  إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
اعتمادهـــا كمركز تدريـــب إقليمي من قبـــل االتحاد 
الدولـــي للنقـــل الجـــوي ومنظمـــة الطيـــران المدنـــي 

الدولي.
وتشـــمل مرافـــق أكاديميـــة الخليج للطيـــران أربعة 
أجهـــزة محـــاكاة مـــن نـــوع “أيربـــاص A320”، جهاز 
وامبرايـــر   ،”A330 “أيربـــاص  نـــوع  مـــن  محـــاكاة 
170/ 190 والـــذي تـــم نقلـــه حاليـــًا إلـــى أمســـتردام. 
وتشـــتمل أيضًا مرافـــق التدريب علـــى اإلخاء في 
ومحـــاكاة  المقصـــورة،  خدمـــة  الطـــوارئ،  حـــاالت 

مراقبة الحركة الجوية.
وتقـــدم أكاديميـــة الخليـــج للطيـــران أيضـــًا دورات 
تدريبيـــة للطياريـــن على أنواع الطائـــرات “أيرباص 
 ،”190 /170 “امبرايـــر   ،A330 أيربـــاص   ،”AA320
والمهندســـين  الطائـــرة  لطاقـــم  أخـــرى  ودورات 

ودورات التحكم بالحركة الجوية.
ويصل إجمالي حجم االســـتثمارات في األكاديمية 
منـــذ انطاقتهـــا األولى وحتـــى اليوم إلـــى أكثر من 
70 مليـــون دوالر، تـــم اســـتثمار غالبيتها في شـــراء 
أجهـــزة المحـــاكاة، حيث تبلغ تكلفـــة الجهاز الواحد 

10 مايين دوالر.
ونفخـــر بوجـــود كفـــاءات وطنيـــة تمتلـــك إمكانات 
عالية، وتبلغ نسبة البحرنة في األكاديمية 75.6 %.

ما أبرز مالمح خططكم المستقبلية لتطوير أداء  «
األكاديمية؟ 

  بعـــد تخطـــي تبعات جائحـــة “كوفيد 19”، ســـتركز 
األكاديمية على تطوير البرامج الحالية التي تخص 
الطيـــران ومـــا يرتبط بها من قطاعات مســـاندة، مع 
إضافـــة برامـــج جديـــدة أهمهـــا الواقـــع االفتراضي 
والتعليـــم الرقمي والتدريـــب اإللكتروني لنصل إلى 

أكبـــر عـــدد مـــن المســـتفيدين ومواكبـــة التطـــورات 
والتكنولوجيـــا  التدريـــب  عالـــم  فـــي  الحاصلـــة 
المتطورة. إلى جانب طرح برامج تدريب ال تخص 
قطاع الطيران، كتخصيص برامج للماحة البحرية 
مـــن عدة جهات وبرامج إداريـــة وغيرها من برامج 
غيـــر جويـــة، ونقصـــد هنـــا بالبرامـــج البحريـــة تلك 
المختصـــة بالموانـــئ وإصـــدار تراخيـــص للبحـــارة 

وقيادة السفن والبواخر واليخوت.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، نســـعى إلـــى إقامة شـــراكات مع 
عـــدة جهـــات لتطويـــر مرافـــق األكاديميـــة وجلـــب 
أجهـــزة محـــاكاة جديـــدة وطـــرح دورات تدريبيـــة 
عصرية دون الحاجة إلى اإلنفاق عليها من ميزانية 

األكاديمية. 
هل هناك نية للتوسع خارج مملكة البحرين؟    «

  بـــكل تأكيـــد، نضـــع نصـــب أعيننـــا التوســـع إقليميًا 
ودخـــول أســـواق إقليميـــة إلقامـــة مراكـــز تدريبية 
وتعميم التجربة البحرينية إلى الخارج. ونطمح أن 

يرى أول فرع لألكاديمية خارج المملكة النور نهاية 
العـــام الجـــاري 2022 أو مطلع العـــام المقبل 2023، 
ونفكر حاليًا بتدشين فرعين في دول مجاورة جاٍر 
دراســـتها، ولن يقل االستثمار في الفرع الواحد عن 
14 مليـــون دينـــار. ونهدف من خال هـــذه الخطوة 
خدمـــات  مـــن  المســـتفيدين  شـــريحة  زيـــادة  إلـــى 
ودورات األكاديميـــة المتنوعة والنوعية في مجال 
الطيران والماحة الجوية وغيرها من اختصاصات 

غير جوية. 
هل لديكم إحصائيات جديدة عن عدد المستفيدين  «

من برامج ومرافق األكاديمية؟

اســـتطاعت األكاديميـــة تدريـــب 2994 متدربـــًا في 
العـــام 2019، وانخفـــض العـــدد إلـــى 1500 خـــال 
عامي 2020 و2021 بســـبب جائحـــة كورونا، ولكن 
عدنـــا لتســـجيل مســـتويات ما قبـــل الجائحة خال 
هذا العام مع تسجيل 2000 متدرب شهريًا، ونتوقع 
أن يتخطى عدد المستفيدين من برامجنا ودوراتنا 

التدريبيـــة حاجـــز الـ 20 ألف مســـتفيد خـــال العام 
الجاري 2022، ونحن متفائلون بمضاعفة هذا العدد 
مع تدشـــين الواقع االفتراضـــي في برامج التدريب 

والتعليم اإللكتروني. 
أمـــا بالنســـبة إلجمالي عدد البرامـــج التدريبية التي 
 400 إلـــى أكثـــر مـــن  تقدمهـــا األكاديميـــة، فتصـــل 
برنامـــج تتنوع في عدة قطاعـــات، مع التركيز على 
تأهيـــل الطياريـــن والمضيفين ومهندســـي الطيران 
ومتخصصـــو الصيانـــة والخدمات اللوجســـتية في 

الماحة الجوية. 
كم إجمالي عدد شركات الطيران المستفيدة من  «

برامج األكاديمية؟

يصـــل عددهـــا حاليـــًا إلـــى 18 شـــركة طيـــران مـــن 
داخـــل وخـــارج المملكة ممن تســـتفيد طواقمها من 
برامـــج األكاديميـــة ودوراتهـــا التدريبيـــة المكثفـــة. 
وأبرمنا 6 شـــراكات منذ سبتمبر 2021 ولغاية اآلن، 
مع اســـتفادة 500 متـــدرب. كما لدينـــا اتفاقيات مع 

3 شـــركات مرموقـــة عالميـــًا لجلـــب أحـــدث أجهـــزة 
المحـــاكاة الجويـــة وغيرهـــا مـــن معـــدات ضرورية 
تكلفـــة  أن  كمـــا  الجـــوي.  الجـــوي وغيـــر  للتدريـــب 
التدريب للساعة الواحدة في جهاز المحاكاة تعادل 
أكثـــر من 500 دوالر، أي بمعـــدل 4800 دوالر لفترة 

8 ساعات كاملة. 
إذًا كم تبلغ الحصة السوقية لألكاديمية حاليًا؟ «

يمكنني أن أؤكد لكم وبكل فخر بأن جميع شـــركات 
الطيـــران في المملكة تســـتفيد مـــن مرافق وبرامج 
األكاديمية، حيث تبلغ ســـعة االســـتخدام اإلجمالي 
اآلن 60 % وهنـــاك زيـــادة مضطـــردة بهـــذه النســـبة 
منســـوبة لتعافي العالم من الجائحة أخيرًا. وتعتمد 
األكاديميـــة فـــي مدخولهـــا علـــى 65 % مـــن خارج 
البحرين، والنســـبة المتبقية مـــن داخل المملكة. أما 
على مســـتوى تدريـــب الطيران، يشـــكل المتدربون 
مـــن خارج البحريـــن 60 % من اإلجمالي، والنســـبة 

المتبقية 40 % من داخل المملكة. 
ما الدروس المستفادة من جائحة كورونا؟ «

ربمـــا كان التعليـــم اإللكترونـــي والتحـــول الرقمـــي 
أبـــرز اإليجابيات الناتجة عن الجائحة مع تحســـين 
مســـتويات األداء علـــى صعيـــد الواقـــع االفتراضي 
والتدريب عن ُبعد. وبهذه المناســـبة البد من تقديم 
الشـــكر لـــوزارة المواصـــات واالتصاالت ولشـــؤون 
لارتقـــاء  معنـــا  تعاونهـــم  علـــى  المدنـــي  الطيـــران 
بمســـتوى برامجنـــا التدريبيـــة، ممـــا ســـاهم فـــي أن 
نكـــون مـــن أوائـــل األكاديميـــات فـــي دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي الحاصلـــة على موافقـــة لتأدية 

امتحانات برامج الطيران عبراألوناين.  
وبالنسبة لنا نرى أن الدورات المدارة عبر األوناين 
تكـــون أقـــل كلفـــة لعمائنـــا مـــن شـــركات الطيـــران 

وغيرها من المؤسسات المستفيدة من برامجنا. 
كيف تقّيمون مستوى برامج التدريب للطيارين  «

على مستوى المنطقة؟

يمكـــن القـــول إنـــه شـــهد تطـــورًا كبيـــرًا، ولكـــن فـــي 
أكاديميـــة الخليـــج للطيـــران نفخـــر في كوننـــا أول 
أكاديمية في الخليج مستقلة ال تتبع شركة طيران 
كمـــا هـــو الحـــال مـــع باقـــي المراكـــز التدريبيـــة في 
المنطقة. كما أن جميع شـــركات الطيران الخليجية 
اســـتفادت مـــن برامجنا، ففـــي العـــام 2019 أي قبل 
الجائحـــة وصلنـــا إلـــى ســـعة اســـتخدام تصـــل إلى 
105 %، بحيث نرصد 20 ســـاعة يوميًا الســـتخدام 
جهاز المحاكاة للطيارين، 4 ساعات للصيانة، أي أن 

المركز يعمل 24 ساعة / 7 أيام في األسبوع.

استثمارات “الخليج للطيران” في أجهزة المحاكاة

اتفاقيـــات مـــع 3 شـــركات مرموقـــة عالميـــًا لجلـــب أحـــدث أجهـــزة المحـــاكاة الجويـــة

األكاديمية تقدم خدماتها لـ 18 شركة... الرئيس التنفيذي ظافر العباسي:

قطاعات عدة  في  تتنوع  برنامج   400 من  أكثر  لديها  األكاديمية 
طيران لشركة  تتبع  ال  مستقلة  الخليج  في  أكاديمية  أول   ”GAA“
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أكــد رئيــس صنــدوق النقــد العربي، عبــد الرحمن الحميدي، اســتمرار قدرة المصارف العربيــة على اإلقراض حتى في ظــل رفع الفائدة. 
وتوقع الحميدي في كلمته االفتتاحية ضمن اجتماع الدورة االعتيادية الـ 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد، 

ا بنحو 5.4 و4.0 % في العامين 2022 و2023 على الترتيب. أن تحقق االقتصادات العربية نموًّ

وحول الموجة التضخمية الحالية، 
أشار رئيس مجلس إدارة صندوق 
الــنــقــد الــعــربــي إلـــى ارتــفــاع معدل 
التضخم العالمي، ليبلغ 8.3 % في 

الــعــام  فــي   % و5.7   ،2022 الــعــام 
صندوق  توقع  إلــى  مشيًرا   ،2023
النقد العربي تسجيل الدول العربية 
ا خالل  مستوى تضخم مرتفع نسبيًّ

العامين 2022 و2023 يبلغ حوالي 
7.6 % و7.1 %، على التوالي، في 
الدولية  الــتــطــورات  اســتــمــرار  ظــل 

الراهنة.

رئيس “النقد العربي”: اقتصادات المنطقة ستنمو 5.4 % في 2022

ا للنسخة الخامسة من “المستثمر الذكي” “األهلي المتحد” راعًيا ذهبيًّ
البرنامج تنظمه بورصة البحرين

أعلنت بورصة البحرين، مؤخًرا عن مشــاركة البنك األهلي المتحد كراٍع ذهبي للنســخة الخامســة من برنامج المســتثمر الذكي الذي تنظمه البورصة. ويعد 
ا لنشر الثقافة المالية، يتم تنظيمه بالتعاون مع إنجاز البحرين، وهو جزء من المناهج الدراسية للمدارس الحكومية،  برنـامج المستثمر الذكي برنامًجا وطنيًّ

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة المالية واالستثمارية بين طلبة الصف الرابع االبتدائي في البحرين.

للعمليات  التنفيذي  الرئيس  وعلقت 
البحرين، نرجس جمال،  في بورصة 
بــالــقــول “نــحــن ســعــداء بــدعــم البنك 
لبرنامج  أخــرى  مــرة  المتحد  األهلي 
الــمــســتــثــمــر الــــذكــــي فــــي نــســخــتــه 
الدعم  هــذا  ســاهــم  حيث  الخامسة، 

في توسعة البرنامج من خالل 
الوصول إلى أكثر من 

في  طــالــب   8,000
ــمــاضــي.  ــام ال ــعـ الـ

ثقة  على  إنــنــا 
من أن الدعم 
ــر  ــمــ ــ ــت ــســ ــمــ ــ ال
يقدمه  ــــذي  ال

الــبــنــك األهــلــي 
الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــد 

ــداف  ــ ســـيـــســـاعـــد فــــي تــحــقــيــق أهــ
البرنامج، كما نتطلع إلى رؤية التأثير 
اإليــجــابــي عــلــى ثــقــة الــطــالب على 
النقدية  والــمــبــادئ  الــمــالــي،  الصعيد 
ــارات الــتــخــطــيــط  ــ ــه ــة، ومــ ــيـ ــاسـ األسـ
المالي التي سيكتسبونها على المدى 

الطويل”.

ــرح نـــائـــب الــرئــيــس  ــن جــانــبــه، صــ مـ
الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة – الــخــزيــنــة 
واالســتــثــمــارات فــي الــبــنــك األهــلــي 
“دعمنا  قائالً:  أولون،  ديفيد  المتحد، 
المتواصل لبرنامج ’المستثمر الذكي‘ 
من بورصة البحرين نابع من اهتمامنا 
تم  الـــقـــادم.  الــجــيــل  بتمكين  الكبير 
تصميم البرنامج لمنح المشاركين 
ــات الــمــعــرفــة  ــ ــي ــاســ ــه أســ ــيـ فـ
واإلبـــــــــــــداع فـــــي مــخــتــلــف 
أن  كما  المالية.  المجاالت 
تتماشى  الــمــبــادرات  هــذه 
المدى  طويلة  أهدافنا  مع 
ــة،  ــدامـ ــتـ فـــي مـــجـــال االسـ
والـــتـــي نــعــتــبــر الــمــواهــب 
ا  جوهريًّ مــحــوًرا  البشرية 
ــادرات  ــ ــب ــمــ ــ ــا. هـــــذه ال ــيـــهـ فـ
بــأن  كفيلة  االجــتــمــاعــيــة 
ــر لــنــا ولــلــمــمــلــكــة  تـــوفـ
والمهارات  العقول 
الـــــشـــــابـــــة الـــتـــي 

ستدفع عجلة النمو في المستقبل”.
يعد برنامج المستثمر الذكي برنامًجا 
 2018 ــام  ــ ــع ــ ال ــي  فــ أطـــلـــق  ــا  ـ ــيًّ ــنـ وطـ
بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين 
الــنــشء فــي المرحلة  بــهــدف تــزويــد 
االبـــتـــدائـــيـــة بــالــمــفــاهــيــم األســاســيــة 
وتزويد  المالية  بالمعرفة  المتعلقة 
المتعلقة  بالمفاهيم األساسية  الطلبة 
والتخطيط  واالدخار  األموال  بإدارة 
خالل  مــن  للمستقبل  الــذكــي  المالي 
أنشطة تفاعلية التخاذ قرارات مالية 

سليمة. 
وسيتمكن الطلبة بعد إتمام المشاركة 
في البرنامج من تحديد طرق الدفع 
الــمــالــيــة الــمــخــتــلــفــة، مــثــل بــطــاقــات 
والنقد،  االئتمان،  وبطاقات  الخصم، 
ــد مــن  ــديـ ــعـ والـــشـــيـــكـــات، وتـــعـــلـــم الـ
مصطلحات ومفاهيم الثقافة المالية، 
الـــتـــعـــرف عــلــى قيمة  إلــــى  إضـــافـــة 
ــار واكــتــســاب الــمــعــرفــة حــول  ــ االدخـ

العديد من مبادئ التخطيط المالي.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة
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رئيس التحريرمؤنس المردي

امتحان اللغة اإلنجليزية
Û  قــررت إدارة إحــدى المــدارس إخضــاع جميــع مدرســي اللغــة اإلنجليزيــة المتحــان تقييــم 

المســتوى، وذلك من خالل اختبارات تحريرية ومقابالت شــخصية، وكلفت إحدى المنظمات 
المتخصصــة للقيــام بهــذه المهمــة. أوضحــت اإلدارة أن الهــدف مــن هــذا القــرار هــو الحفــاظ 
علــى الكــوادر األكفــاء واالرتقاء والتطوير المســتمر لقدراتها، وذلك من خــالل توفير البرامج 
التدريبية والتطويرية لمواكبة متطلبات وطموحات الطلبة المســتقبلية. دعنا ســيدي القارئ 

نستعرض ردة فعل المدرسين تجاه هذا القرار من خالل هذا الموقف:
Û  الفئة األولى اســتقبلت القرار بكثير من التذمر وقامت بنشــر اإلشــاعات غير اإليجابية بغية 

خلق الطاقة السلبية بين زمالئهم كما وأبدت توجسها وميلها إلى عدم تنفيذه وأخذت تعمل 
على كسب تأييد اآلخرين إلفشال هذا القرار بحجة تأثيره السلبي على االستقرار الوظيفي.

Û  الفئة الثانية استقبلت القرار بتفاؤل، فقد كانت تتوقع أن تعدل اإلدارة عن قرارها هذا تحت 
ضغــط المتذمريــن فقــررت االنتظــار دون إبــداء الــرأي، يحدوهــا األمــل والتفاؤل في ســحب 
القرار. هذه الفئة لزمت الصمت في انتظار النتيجة لترسم على ضوئها الرأي وهدفها مسايرة 

الوضع مهما كان. في الواقع هي مترددة في تنفيذ القرار ولكن ال تريد أن تفصح عن ذلك.
Û  الفئة الثالثة طالعت القرار بنظرة إيجابية بل إنها بادرت في دعم اإلدارة وعبرت عن شكرها 

وتقديرهــا التخاذهــا هــذه الخطــوة التطويريــة المهمة وتحملهــا التكاليف المترتبــة على ذلك 
وثمنــت جهــود مجلــس اإلدارة فــي وضــع مثــل هــذه االســتراتيجيات والسياســات ومتابعــة 
تنفيذهــا بهــدف االرتقــاء بمســتوى الــكادر التعليمــي، وتمنــت لــو أن هــذا القــرار يطبــق علــى 

التخصصات األخرى أيًضا. 
Û  خبير القيادة اإلدارية جون سي ماكسويل ربما يلخص ما ورد في الموقف السابق ويقدم لنا 

تجاربه وخبرته الطويلة والمتجددة دائًما في هذا الســياق حيث يقول “المتشــائم يشــكو من 
الرياح والمتفائل يتوقع أن تغير الرياح مســارها والقائد يعدل الشــراع بحســب اتجاهها”. ما 

رأيك سيدي القارئ؟ هل نسقط هذه المقولة على ما ورد في الموقف السابق؟.

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com
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زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

المحكمة تخفض إيجار فندق شهير 50 % خالل الجائحة
على  المدنية  الكبرى  المحكمة  حكمت 
عليها(  )الــمــدعــى  شهير  فندق  صاحبة 
)المدعية(  للمؤجرة  اإليجار  بتخفيض 
أبريل  حتى   2020 مــارس  مــن  للفترة 
األجـــــرة  ــن  مــ  %  50 بـــمـــعـــدل   2020
األصلية لتصبح األجرة الشهرية بواقع 

40 ألف دينار.
الـــدعـــوة كــمــا يلخصها  ــع  وتــرجــع وقــائ
المحامي عصام الطيب إلى أنه بموجب 
 2019 15 يــنــايــر  بــتــاريــخ  عــقــد إيــجــار 
عليها  المدعى  من  المدعية  استأجرت 
الجفير  بمنطقة  بالبحرين  شهير  فندق 
دينار.  ألــف   120 شهرية  أجــرة  مقابل 
 2020 فــبــرايــر  “بــدايــة  الطيب  ويــقــول 
بـــدأت جــائــحــة كــوفــيــد 19 تــطــل على 
عن  المستأجر  الفندق  وتــوقــف  الــبــالد 
معظم  الركود  وأصــاب  أنشطته  معظم 
األنشطة السياحية. ومع تفاقم الوضع 
تم االتفاق بين المدعية والمدعى عليها 
األخيرة  تقوم  أن  على   01-12-2019
المؤجرة  المنافذ  إيــجــارات  بتخفيض 
أماكن  تقليص  مــع  الــتــداعــي  عين  فــي 
وصالة  المطاعم  فقط  لتشمل  المنفعة 
من  ــدة  واحـ لــمــرة  كاستثناء  الحفالت 
لتكون   2021 ديسمبر  إلى   2021 مايو 
ديــنــار،  آالف   10 مــايــو  شــهــر  كـــاآلتـــي 
يوليو  شهر  دينار،  ألف   25 يونيو  شهر 
ألف   35 أغسطس  دينار، شهر  ألف   30
دينار، شهر سبتمبر 40 ألف دينار، شهر 
 50 نوفمبر  دينار، شهر  ألف   45 أكتوبر 
ألف دينار، وشهر ديسمبر 65 ألف دينار. 

أن  “وبــمــا  بالقول  المحامي  ويستطرد 
ــرارا مع  ــكـ ــت مــــرارا وتـ الــمــدعــيــة حــاول
المدعى عليها أن يكون إنقاص األجرة 
شــامــال الــفــتــرة الــمــنــصــرمــة مــن تــاريــخ 
من  المدعية  كــون  2020م،  مـــارس   1
تــاريــخ اإلغــــالق أصــبــحــت عــاجــزة عن 
أداء التزاماتها نحو المدعى عليها مما 
للوفاء  الغير  مــن  لالستدانة  بها  حــدا 
الكثير  بــالــتــزامــاتــهــا مــمــا حــمــل ذمــتــهــا 
المدعى  فيهم  بما  للغير  المطالبات  من 
رفضت  عليها  الــمــدعــى  أن  إال  عليها، 
أن  باألخيرة  حــدا  مما  المدعية،  طلب 
األجــرة  إلنــقــاص  الماثلة  دعــواهــا  تقيم 
استنادا  2020م،  مــارس   1 تــاريــخ  مــن 
المدني  القانون  )523( من  المـادة  لنص 
صدر  عمل  على  ترتب  “إذا  ومقتضاها 
القانون  حــدود  في  العامة  السلطة  من 
المستأجر، جــاز  انتفاع  نقص كبير في 
إنقاص  أو  العقد  فسخ  يطلب  أن  لـــه 

األجرة، ما لم يكن عمل السلطة العامة 
لسبب يكون مسؤوال عنه.وحسبنا في 
ذلـــك مــا انــتــهــت إلــيــه أحــكــام محكمة 
أن  الــمــقــرر  “مـــن  ــررت  قـ التمييز حــيــث 
النص في المادة 523 على أنه إذا ترتب 
على عمل صدر من السلطة العامة في 
انتفاع  من  كبير  نقص  القانون  حــدود 
لــه أن يــطــلــب فسخ  ــاز  الــمــســتــأجــر، جـ
العقد أو انقاص األجرة ما لم يكن عمل 
مسؤوال  يكون  لسبب  العامة  السلطة 

عنه”. الطعن رقم 726 لسنة 2019.
ويقول الطيب “هديا بالنصوص سابقة 
المحكمة  البيان وال يخفى على عدالة 
المختلفة  بمرافقها  الفنادق  أن  خافية 
التي  القطاعات  أكثر  من  هي  وغيرها 
شلت حركتها تماما إثر جائحة كورونا 
ــتــوصــل مع  وقـــد حـــاولـــت الــمــدعــيــة ال
الطرفين  ترضي  لحلول  عليها  المدعى 
إال أن المدعى عليها تمسكت بحقها في 
دينار  ألــف   120 شهريا  البالغة  األجــرة 
عدالتكم  إلــى  المدعية  تحتكم  لــذلــك 

بإنقاص األجرة.
فإنه ولما جاءت شهادة شاهد المدعية 
منذ  كامل  بشكل  أعمالها  عــاودت  بأنها 
 2021 الفتح في يوليو  صدور قرارات 
االستثنائية  الـــظـــروف  ــإن  فـ ثــم  ــن  ومـ
مــا يستتبع معه رفض  زالــت وهــو  قــد 
دعوى المدعية عن هذه الفترة. فلهذه 
األســـبـــاب حــكــمــت الــمــحــكــمــة بــإنــقــاص 

األجرة.
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