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الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  رأس 
ووزيـــر البنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، االجتمـــاع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقد 

أمس، بقصر القضيبية.
فـــي بدايـــة االجتمـــاع، أكـــد المجلـــس أن 
تقديم ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمعية 
جاللته ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، التعازي والمواســـاة إلى 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك تشـــارلز الثالث 
ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وأيرلنـــدا الشـــمالية فـــي وفـــاة صاحبـــة 
الجاللـــة الملكة إليزابيـــث الثانية يعكس 

قوة العالقات التي تربط مملكة البحرين 
بالمملكـــة المتحـــدة، مســـتذكًرا المجلـــس 
تعزيـــز  فـــي  الكبيـــرة  الراحلـــة  مناقـــب 
العالقـــات بين البلدين وفـــي تطور بلدها 

وتعزيز نهضته وتقدمه.
بعدها، تابع المجلس ما تم بشأن االنتهاء 
من تنفيذ توجيه صاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
باســـتمرار صـــرف الدعـــم المالـــي لعالوة 
الغـــالء لمدربي الســـياقة المدرجين على 
قوائـــم اســـتحقاق العـــالوة، واطلـــع على 
مـــا اتخذتـــه وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 
لتنفيـــذ توجيه ســـموه حفظـــه هللا حول 
تقييم ودراسة المعايير ووضع الضوابط 

الخاصة باستحقاقهم العالوة.

بعدهـــا تابـــع المجلـــس آخـــر مســـتجدات 
التصـــدي لألمـــراض الســـارية وتطـــورات 
بشـــأنها،  ـــا  عالميًّ الوبائـــي  التقصـــي 

وكلـــف وزارة الصحـــة بمواصلـــة اتخـــاذ 
اإلجراءات االحترازية والوقائية وزيادة 
االســـتعدادات لتعزيـــز االســـتجابة أليـــة 

مستجدات بهذا الشأن.
ثم هنـــأ مجلس الـــوزراء المملكـــة العربية 
السعودية الشـــقيقة ملًكا وحكومًة وشعًبا 
باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 
الشقيقة، مشـــيدًا بما حققته من إنجازات 
تنمويـــة ونهضـــة حضاريـــة بقيـــادة خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية 
الســـعودية ودعـــم صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع.

زيادة االستعدادات لمواجهة األمراض السارية
استكمال صرف عالوة الغالء لمدربي السياقة... مجلس الوزراء:
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فتح مجلس المناقصات والمزايدات، 
مراقبـــة  عـــن  المســـؤولة  الجهـــة 
للمؤسســـات  والعقـــود  المشـــتريات 
والشـــركات الحكوميـــة، في جلســـته 
األســـبوعية أمـــس اإلثنيـــن 46 عطاء 
مـــن مختلـــف الشـــركات والمورديـــن. 
للفـــوز  أمـــس  العطـــاءات  وتنافســـت 
بعشـــر مناقصـــات لمختلف الـــوزارات 
بلـــغ  حيـــث  الحكوميـــة،  والشـــركات 
المقدمـــة  العطـــاءات  أقـــل  إجمالـــي 
للمناقصـــات لهذا األســـبوع نحو 2.64 

مليون دينار.
الحكوميـــة  المستشـــفيات  وحـــازت 
أعمـــال  أجـــل  مـــن  مناقصـــة؛  علـــى 

األطبـــاء  ســـكن  وتجديـــد  صيانـــة 
الطابـــق  الطبـــي  الســـلمانية  بمجمـــع 
الثالـــث، حيـــث يعتبـــر هذا المشـــروع 
من المشـــاريع ذات األولوية القصوى؛ 
ألنـــه يؤثـــر علـــى األطبـــاء وراحتهـــم 
األساســـية،  اإلنســـان  واحتياجـــات 
والعمـــل يقتصر علـــى أعمال التجديد 
للحمامـــات  الكاملـــة  والصيانـــة 
النـــوم  غـــرف  أرضيـــات  واســـتبدال 
التالفة، واســـتبدال اإلضاءة والسقف 
المنطقـــة  طـــالء  وإعـــادة  التالـــف 
واســـتبدال وإصـــالح نظـــام التهويـــة 
الحالـــي، وتحســـين خدمـــات المرافق 

األخرى.

“مجلس المناقصات” يفتح 
عطاءات بأكثر من 2.6 مليون دينار
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علـــى  والبلديـــة  النيابيـــة  لالنتخابـــات  الرســـمي  الحســـاب  أعلـــن 
“االنســـتغرام” عـــن دليـــل إرشـــادي آلليـــة رفـــع الطعـــون االنتخابيـــة 
وتحديـــدا طعن الناخبيـــن. وأورد أن موضوع الدعوى يتلخص في 
قيد، تعديل، إضافة، إلغاء في جدول الناخبين والمحكمة المختصة 

هي محكمة االستئناف العليا المدنية - انتخابات.

الحساب الرسمي لالنتخابات يعلن 
عن دليل إرشادي لرفع الطعون

كابول ـ أ ف ب

ونظـــام  المتحـــدة  الواليـــات  أجـــرت 
طالبان األفغاني تبادالً لألســـرى لحظة 
المتحـــدة  للواليـــات  الحركـــة  تســـليم 
مقابـــل  فـــي  ســـابقًا  أميركيـــًا  جنديـــًا 
اإلفـــراج عـــن زعيـــم حـــرب ســـابق هو 
حليف كبير لطالبان، على ما أعلن وزير 
الخارجيـــة األفغاني أميـــر خان متقي 
أمـــس )اإلثنيـــن(. وقـــد ســـلمت طالبان 
األميركي مارك فريريكس الذي ُخطف 
عام 2020 في أفغانســـتان، في مقابل 
بشـــير نـــورزاي، زعيم الحرب الســـابق 

المقرب من طالبان.

تبادل أسرى 
بين الواليات 

المتحدة وطالبان

)08()19(
)05(

معين: أسهم جديدة للمنافسة على القمة بالبورصة

أوضـــح المستشـــار األســـتثماري أســـامة 
معيـــن أن شـــركة ألبـــا ســـتكون مصـــدًرا 
بورصـــة  فـــي  التـــداول  لتنشـــيط  دائًمـــا 
البحريـــن ألن األربـــاح والتوزيعات التي 
حققتهـــا خـــالل عـــام ونصف ال تنافســـها 
فيه أي شركة أخرى بالرغم من أن البنك 
األهلـــي المتحـــد كان منافًســـا لهـــا، مبيًنا 
أن ســـهم جـــي أف اتـــش بـــدأ يدخل في 

المنافسة أيضا. 
الســـيولة  أن  “ذكرنـــا  معيـــن  وأضـــاف 
ســـتكون متوفرة في هذا الوقت، ونحن 
ننتظـــر دخول أســـهم جديدة للمنافســـة 
علـــى القمة ونحـــن نتكلم عن 10 أســـهم 

في البورصة وهي المتنافسة دائما نأخذ 
منهـــم 5 في األول وقد توقعنا أن يدخل 

بنـــك البحريـــن والكويـــت، بينمـــا دخـــل 
بالفعل بنك البحرين الوطني”.

أسامة معين 

منال الشيخ

هبة محسن

 الشيخ خالد بن عبدالله

علي الفردان
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نيابـــًة عـــن ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، شـــارك ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،  
وبمعيته الممثل الشـــخصي لجاللة الملك المعظم ســـمو الشـــيخ 
عبدهللا بن حمد آل خليفة في مراسم الجنازة الرسمية لصاحبة 
الجاللـــة الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة، والتـــي أقيمـــت في كنيســـة 
وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن. واستذكر صاحب السمو 

الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مناقب الملكة الراحلة 
خالل مســـيرتها الحافلة في خدمة بلدها وأبناء شعبها والعالم، 
وجهودهـــا المبذولة فـــي تعزيز العالقات البحرينيـــة البريطانية 
علـــى مختلـــف الصعد.مؤكـــًدا ســـموه أن مملكـــة البحريـــن تعتز 
المتحـــدة  والمملكـــة  تجمعهـــا  التـــي  اإلســـتراتيجية  بعالقاتهـــا 
الصديقة وستواصل تنميتها نحو آفاٍق مشتركة أرحب بما يعود 

بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

نيابة عن الملك المعظـم.. سمـو 
ولي العهد رئيس الوزراء يشارك 
فــي جـــنازة الملكـــة إليزابيـــث
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بعـــث ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة،  برقيتي 
تهنئـــة إلى رئيســـة جمهوريـــة نيبال 
الديمقراطيـــة االتحاديـــة الصديقـــة 
بيديـــا ديفي بنداري بمناســـبة ذكرى 

يوم الدستور لبادها.
فـــي  وســـموه  جالتـــه  وأعـــرب 

تهانيهـــم  أطيـــب  عـــن  البرقيتيـــن 
الصحـــة  بموفـــور  لهـــا  وتمنياتهـــم 
والســـعادة ولشـــعب جمهورية نيبال 
الديمقراطيـــة االتحادية بالمزيد من 

النماء والتقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
رئيـــس  إلـــى  مماثلـــة  تهنئـــة  برقيـــة 
وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية 

االتحادية شير بهادور ديوبا.

لقـــوة دفـــاع  اســـتقبل القائـــد العـــام 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفة، أمـــس، العميد 
محمد الرميثي رئيس مجلس إدارة 
شـــركة الفتـــان القابضـــة لاســـتثمار 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
الشقيقة، يرافقه المدير العام لشركة 
الفتان لصناعة السفن مسفر الكربَي

القائـــد  اللقـــاء، رحـــب  وفـــي بدايـــة 
العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن برئيس 
مجلس إدارة شـــركة الفتان القابضة 
لشـــركة  العـــام  والمديـــر  لاســـتثمار 
مشـــيدا  الســـفن،  لصناعـــة  الفتـــان 

بالتطور البارز واإلنجازات الطموحة 
التـــي حققتها شـــركة الفتان القابضة 
لاســـتثمار الرائـــدة في مجـــال بناء 

السفن. 
حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيادة 
العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن محمد 
ســـعد، ومديـــر التخطيـــط والتنظيم 
والتقنية اللواء الركن الشيخ سلمان 
بـــن خالـــد آل خليفـــة، وقائـــد ســـاح 
البحريـــة الملكـــي البحرينـــي اللـــواء 
الركن بحري محمد يوســـف العســـم، 
وعـــدد مـــن كبـــار ضبـــاط قـــوة دفاع 

البحرين.

البحرين تهنئ النيبال بذكرى يوم الدستور

المشير يشيد بإنجازات “الفتان” اإلمارتية لصناعة السفن

البحرين تعتز 
بعالقاتها 

اإلستراتيجية مع 
المملكة المتحدة 

الصديقة

 تنمية العالقات 
نحو آفاٍق أرحب 
بما يعود بالخير 

والنماء على 
البلدين 

ناصر بن حمد يبعث برقية شكر إلى الملك المعظم
رفع ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة خالص الشكر والتقدير إلى 
ملـــك الباد المعظم صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الفخري 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية على 
مـــا تفضـــل بـــه جالتـــه مـــن صـــدور األمـــر 
الملكـــي بتشـــكيل مجلس أمناء المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، وعلى تجديد 
برئاســـة  ســـموه  بتكليـــف  الملكيـــة  الثقـــة 

مجلس األمناء.
جـــاء ذلـــك خـــال برقيـــة بعثها ســـموه إلى 

جالة الملك المعظم جاء فيها:
ســـيدي حضرة صاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المعظم
حفظه هللا ورعاه

ملك مملكة البحـــرين
الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية لألعمال 

اإلنسانية
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته

يشـــرفنا يا صاحـــب الجالـــة أن نتقدم إلى 

مقام جالتكم الرفيع بأســـمى آيات الشـــكر 
أعضـــاء  عـــن  ونيابـــة  باســـمي  والعرفـــان 
المؤسســـة  ومنتســـبي  األمنـــاء  مجلـــس 
الملكية لألعمال اإلنســـانية بمناسبة صدور 
األمر السامي بإعادة تشكيل مجلس أمناء 
وتجديـــد ثقتكـــم الغاليـــة بتكليفنا برئاســـة 
مجلـــس أمناء المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية، التـــي تســـعون مـــن خالهـــا إلى 
رفعـــة ورفاهيـــة شـــعبكم الوفـــي وتخفيف 
األعبـــاء المعيشـــية عـــن األســـر المحتاجة، 
وتطويـــر هـــذه المؤسســـة المباركـــة لتكون 

في مصاف المؤسســـات اإلنسانية العالمية 
تولونـــه  مـــا  بجـــاء  يؤكـــد  ممـــا  العريقـــة 
جالتكـــم حفظكـــم هللا ورعاكم من اهتمام 
كبير بالعمل اإلنســـاني فـــي مملكتنا الغالية 
اإلنســـاني  بدورهـــا  النهـــوض  لمواصلـــة 
واالجتماعـــي ويكـــون أكثر شـــمواًل والعمل 
جالتكـــم  وتطلعـــات  رؤى  تحقيـــق  علـــى 

أيدكم هللا.
نســـأل هللا العلـــي القديـــر أن يعيننـــا لنكون 
عنـــد حســـن ظـــن جالتكم بنـــا دائًمـــا، وأن 
ووالء  إخـــاص  بـــكل  جاهديـــن  نعمـــل 

كمـــا  الغاليـــة،  المملكـــة  ولهـــذه  لجالتكـــم 
نسأله ســـبحانه وتعالى أن يديم هذا العهد 
الميمـــون ومـــا تحقـــق فيـــه مـــن إنجـــازات 
ومكتســـبات حضارية وتنموية شاملة على 
يـــد جالتكم حفظكم هللا ورعاكم من أجل 
مســـتقبل مملكتنـــا الغاليـــة وعزتها في ظل 
قيادتكم الحكيمة حفظكم هللا وسدد على 

طريق الخير خطاكم.
داعًيـــا المولى عز وجل أن يبارك في جهود 
جالتكـــم لرفعـــة ورقي هذا البلـــد المعطاء 
وشـــعبه الوفـــي وأن يحفظكم عـــزا وفخًرا 

لبلدنا العزيز وأن يسبغ عليكم نعمة الصحة 
والســـعادة ويمتعكم بطـــول العمر لمواصلة 

مسيرة الخير والنماء التي تقودونها.
وتفضلـــوا جالتكـــم بقبـــول فائـــق تحياتنا 

وتقديرنا،،
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

سمو الشيخ ناصر بن حمد

مستذكرا جهودها المبذولة في تعزيز العالقات البحرينية البريطانية

 نيابة عن الملك المعظم.. سمو ولي العهد رئيس الوزراء يشارك في الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث

ــم  ــاد المعظـ ــك البـ ــن ملـ ــًة عـ نيابـ
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
ــي  ــارك ولـ ــة، شـ ــى آل خليفـ عيسـ
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة،   آل  حمـــد  بـــن  ـــلمان  س
الشـــخصي  الممثـــل  يتـــه  ع م ب و
ســـمو  المعظـــم  الملـــك  لـــة  ا ج ل
آل  حمـــد  بـــن  عبـــدهللا  ـــيخ  ش ل ا
الجنـــازة  مراســـم  فـــي  ة  ـ ـ ـ ف ي ل خ
الجالـــة  صاحبـــة  ل ة  ي م ـ ـ ـ س ر ل ا
الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة، والتـــي 
أقيمـــت فـــي كنيســـة وستمنســـتر 
بالعاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن.
و  م ـ ـ ـ س ل ا ب  ـ ـ ـ ح ا ص ر  ك ذ ت ـ ـ ـ س ا و
س  ـ ـ ـ ي ئ ر د  ـ ـ ـ ه ع ل ا ي  ـ ـ ـ ل و ي  ـ ـ ـ ك ل م ل ا
ب  ـ ـ ـ ق ا ن م ء  ا ر ز و ـ ـ ـ ل ا س  ـ ـ ـ ل ج م
ل  ا ـ ـ ـ خ ة  ـ ـ ـ ل ح ا ر ل ا ة  ـ ـ ـ ك ل م ل ا
مســـيرتها الحافلـــة فـــي خدمـــة 
بلدهـــا وأبنـــاء شـــعبها والعالـــم، 
ــز  ــا المبذولـــة فـــي تعزيـ وجهودهـ
العاقـــات البحرينيـــة البريطانيـــة 
علـــى مختلـــف الصعـــد، مؤكـــًدا 
ســـموه أن مملكـــة البحريـــن تعتـــز 
بعاقاتهـــا اإلســـتراتيجية التـــي 
ة  د ـ ـ ـ ح ت م ل ا ة  ـ ـ ـ ك ل م م ل ا و ا  ـ ـ ـ ه ع م ج ت
الصديقـــة وســـتواصل تنميتهـــا 
ـب  ـ أرحـ تركة  ـ ـ اٍق مشـ ـ ـ فـ آ و  ـ ـ نحـ
بمـــا يعـــود بالخيـــر والنمـــاء علـــى 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن.

المنامة - بنا
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نيابـــة عـــن ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، قـــام ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
بزيارة إلى قاعة وستمنســـتر التي تـــم تخصيصها إللقاء نظرة 
الـــوداع علـــى نعـــش الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة. وأكـــد صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العالم فقد 
برحيل الملكة إليزابيث الثانية رمًزا للتسامح العالمي والسام 
الدولي، وسنســـتذكر جميًعا إســـهاماتها الكبيرة طوال مســـيرة 
عطائهـــا خدمًة لوطنها وشـــعبها والعالم بأســـره، مؤكًدا ســـموه 
أن الراحلـــة الكبيـــرة كرســـت حياتها في تعزيـــز مكانة المملكة 
المتحـــدة، وتركت إرًثا تاريخًيا نتاجـــه العاقات المتميزة بين 
مملكة البحرين والمملكة المتحدة وشعبي البلدين الصديقين.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يزور نعش الملكة إليزابيث
نيابة عن الملك المعظم ... والراحلة تركت إرًثا تاريخًيا نتاجه العالقات بين بلدينا

بمناسبة إعادة تشكيل مجلس أمناء “المؤسسة الملكية”

جاللة الملك المعظم
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

ــرأس الوكيـــل المســـاعد للمـــوارد  تـ
البشـــرية العميد عادل عبدلله أمين 
اجتمـــاع يوم الضبـــاط الذي عقدته 
إدارة المـــوارد البشـــرية بمشـــاركة 
بهـــدف  ارة؛  د إل ا ط  ا ـ ـ ـ ب ض ع  ـ ـ ـ ي م ج
مناقشـــة آليـــات تطبيـــق الحوكمـــة 
بوزارة الداخلية. وتضمن االجتماع 
مناقشة عدد من المشاريع الجديدة 

التي سوف تتبناها الموارد البشرية 
فـــي إطـــار دعـــم تطبيـــق الحوكمة 
بـــوزارة الداخليـــة، باإلضافـــة إلـــى 
الحديـــث عـــن تأثير تطبيـــق مبادئ 
الحوكمة على أداء القيادات داخل 
اإلدارة فضـــاً عن دورهـــا في دعم 
إدارات الـــوزارة األخرى في تطبيق 

الحوكمة.

أكد مركـــز المنامة لحقوق اإلنســـان 
أن افتتـــاح العيـــادة الطبيـــة لنـــزالء 
مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل يعكس 
مـــن  بحريـــن  ل ا ة  ـ ـ ـ ك ه ممل ـ ـ ـ ي تول ا  ـ ـ ـ م
اهتمـــام كبير في تطويـــر الخدمات 
الصحية وتعزيزها، وتوفير الرعاية 
للجميع دون استثناء وفقًا لدستور 
مملكـــة البحريـــن، مشـــيراً إلـــى أن 
العيـــادة جديدة تأتـــي ضمن جهود 
اإلدارة العامـــة لإلصـــاح والتأهيـــل 
ة  ا ـ ـ عـ ون ومرا ـ ـ ـ ن قا ل ا ق  ـ ـ ـ ي ي تطب ـ ـ ـ ف
معاييـــر حقـــوق اإلنســـان وتطبيـــق 
البروتوكـــوالت الصحيـــة وتقديـــم 
العـــاج المناســـب لجميـــع النـــزالء 
ــز أن  ــر المركـ ــتثناء. وذكـ دون اسـ
الرعايـــة الصحية يتـــم تقديمها في 
مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل بوجود 
ج  ا ـ ـ ـ ع ل ا م  ـ ـ ـ ي د ق ت ل ن  ـ ـ ـ ي ي ص ا ص ت خ ا
للمرضى واستشـــاريين في مختلف 
م  ـ ـ ـ ت ي ا  ـ ـ ـ كم ة،  ـ ـ ـ ي لطب ا ات  ـ ـ لتخصصـ ا
متابعـــة حالـــة كل مريـــض بشـــكل 
مســـتمر ووفـــق مواعيـــد محـــددة، 
ويتـــم نقـــل بعـــض الحـــاالت التـــي 
تتطلـــب إمكانـــات طبيـــة أعلى إلى 

مجمـــع الســـلمانية الطبيـــة؛ لتلقـــي 
العـــاج المناســـب، مشـــدداً المركـــز 
على أن كل التخصصات الطبية يتم 
توفيرهـــا للنزالء بحســـب ما يتابعه 
مركـــز المنامـــة لحقوق اإلنســـان مع 
ـتمر  ـ ــكل مسـ ـة بشـ ـ ـات المعنيـ ـ الجهـ
والتأكـــد من توفير كافـــة الخدمات 
الطبيـــة لهم في حـــال تطلبت بعض 
حـــاالت النزالء فـــي مراكز اإلصاح 

والتأهيل.
لحقـــوق  المنامـــة  ـــز  ك ر م د  ا ـ ـ ـ ش أ و
اإلنســـان بجهـــود المجلـــس األعلـــى 
اً بالفريـــق طبيـــب  ـ ـ ـة متمثـ ـ للصحـ
ل  آ دهللا  ـ ـ ـ عب ن  ـ ـ ـ ب د  ـ ـ ـ محم يخ  ـ ـ شـ ل ا
ة  ـ ـ ـ ة ممثل ـ ـ ة، ووزارة الصحـ ـ ـ ـ خليف
ـاز  ـ ـيد، إلنجـ ـ ـة السـ ـ ـرة جليلـ ـ بالوزيـ
مشـــروع العيـــادة الطبيـــة لصالـــح 
تقديـــم خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة 
لنـــزالء مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل، 
وفـــي إطار مواصلـــة تقديم الرعاية 
ر  ا د ـ ـ ـ م ى  ـ ـ ـ ل ع ة  ل م ا ـ ـ ـ ش ل ا ة  ـ ـ ـ ي ح ص ل ا
الساعة وبأعلى مســـتويات الجودة 
والكفاءة للنزالء بما يضمن الحفاظ 

على صحتهم وسامتهم العامة.

الوكيل المساعد للموارد البشرية يترأس اجتماع يوم الضباط

“المنامة لحقوق اإلنسان”: توفير الرعاية للجميع دون استثناء

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
ة  ـ ـ الصناعـ ر  ـ ـ ـ عادة وزي ـ ـ ـي وسـ ـ ـ الوطن
والتجـــارة بشـــأن قـــرار اللجنـــة الدائمة 
ـي  ـ ارة فـ ـ ـ ـات الضـ ـ ـة الممارسـ ـ لمكافحـ
التجـــارة الدولية لدول مجلس التعاون 
بفرض رسوم اإلغراق ضد واردات دول 

مجلس التعاون لعدد من المنتجات.
 2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية حـــول مذكـــرة 
ــة  ــن التقنيـ ــة البحريـ ــم بيـــن كليـ تفاهـ
غ  ن و د ن ا ـ ـ ـ ش ة  ـ ـ ـ ع م ا ج و  ) ك ـ ـ ـ ي ن ك ت ي ل و ب (

جياوتونغ الصينية فـــي مجال التعليم 
وبناء القدرات التعليمية والمهنية.

 3. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية حـــول إعـــان 
بوخارست “بناء مستقبل رقمي أفضل 
للجميـــع” والـــذي يهـــدف إلى اإلســـراع 
فـــي التحـــول الرقمـــي وتعـــاون الدول 
فـــي تعزيـــز االتصـــاالت وتكنولوجيـــا 

المعلومات.
 4. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
رد  بشـــأن  تشـــريعية  ل ا و ة  ـ ـ ـ ي ن و ن ا ق ل ا
4 اقتراحـــات برغبـــة  ــة علـــى  الحكومـ

مقدمة من مجلس النواب.
 بعدهـــا، اســـتعرض المجلـــس مذكـــرة 
ســـعادة وزير النفط والبيئة بشأن نظام 
لرصـــد االنبعاثات الصادرة عن المصانع 

والمنشآت الصناعية.
ــذ المجلـــس علًمـــا مـــن خـــال  ــم أخـ ثـ
التقريـــر الـــوزاري المرفـــوع مـــن وزيرة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي حول 
المشـــاركة فـــي االجتمـــاع الــــ20 للجنة 
الـــوزراء المعنييـــن بشـــؤون اإلســـكان 
بـــدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 

العربية.

قرارات المجلس

رأس نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ووزيـــر البنيـــة التحتية الشـــيخ خالد 
ـدهللا آل خليفـــة، االجتمـــاع  ـ ـ ـن عب ـ ـ ب
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
فـــي بداية االجتماع، أكد المجلس أن 
تقديـــم ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وبمعيـــة جالتـــه ولـــي العهد 
ـب  ـ ـوزراء صاحـ ـ ـ ل ا ـس  ـ ـ ـس مجل ـ رئيـ
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، التعـــازي والمواســـاة إلـــى 
صاحب الجالة الملك تشـــارلز الثالث 
ـا  ـ ـدة لبريطانيـ ـ ـة المتحـ ـ ــك المملكـ ملـ
العظمـــى وأيرلندا الشـــمالية في وفاة 
ــة إليزابيـــث  ــة الملكـ ــة الجالـ صاحبـ
الثانيـــة يعكـــس قـــوة العاقـــات التي 
ة  ـ ـ ـ ك ل مم ل ا ب ن  ـ ـ ـ ي بحر ل ا ة  ـ ـ ـ ك ل مم ط  ـ ـ ـ ب ر ت
المتحـــدة، مســـتذكًرا المجلس مناقب 
الراحلـــة الكبيرة في تعزيـــز العاقات 

بين البلدين وفي تطور بلدها وتعزيز 
نهضته وتقدمه.

بعدهـــا، تابـــع المجلـــس مـــا تم بشـــأن 
االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ توجيـــه صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء باســـتمرار صـــرف 
الدعـــم المالـــي لعاوة الغـــاء لمدربي 
م  ـ ـ ـ ئ ـى قوا ـ ـ ـن عل ـ ـ المدرجي ياقة  ـ ـ السـ
اســـتحقاق العـــاوة، واطلـــع علـــى ما 
اتخذتـــه وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 
ــه هللا  ـموه حفظـ ـ ـه سـ ـ ـذ توجيـ ـ لتنفيـ
حول تقييم ودراســـة المعايير ووضع 
تحقاقهم  ـ ـ اسـ ب ة  ـ ـ لخاصـ ا ط  ـ ـ ـ ب الضوا

العاوة.
ثـــم أكـــد المجلس أن مملكـــة البحرين 
تنظر للسام كخيار استراتيجي يعزز 
مســـارات األمـــن ويكـــرس التعايـــش 
الســـلمي، وذلـــك فـــي معـــرض تنويـــه 

المجلس باليوم الدولي للسام.
بعدها تابع المجلس آخر مســـتجدات 

التصدي لألمراض السارية وتطورات 
أنها،  ـ ـ ا بشـ ـ ـ ـ ـي عالميًّ ـ ـ ئ الوبا ـي  ـ التقصـ
وكلـــف وزارة الصحة بمواصلة اتخاذ 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة 
ز  ـ ـ ـ ي ز ع ت ل ت  ا د ا د ع ت ـ ـ ـ س ال ا ة  د ا ـ ـ ـ ي ز و
ــذا  ــة مســـتجدات بهـ االســـتجابة أليـ

الشأن.
الـــوزراء المملكـــة  ـــأ مجلـــس  ـم هن ـ  ثـ
ملـــًكا  الشـــقيقة  عودية  ـ ـ لسـ ا ة  ـ ـ ـ ي لعرب ا
يـــوم الوطنـــي  بال ا  عًب ـ ـ ةً وشـ ـ ـ وحكومـ
للمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
ــازات  ــن إنجـ ــه مـ ــا حققتـ ــيداً بمـ مشـ
تنموية ونهضة حضارية بقيادة خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود عاهـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية ودعـــم صاحـــب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ولـــي العهد 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزير 

الدفاع.

المنامة - بنا

استكمال صرف عالوة الغالء لمدربي السياقة... وزيادة االستعدادات لمواجهة األوبئة 
نظام لرصد االنبعاثات الصادرة عن المصانع والمنشآت... مجلس الوزراء:

فرض رسوم اإلغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لعدد من المنتجات
البحرين تنظر للسالم كخيار استراتيجي يعزز مسارات األمن والتعايش

معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية
خالل جلسة مجلس الوزراء 19 سبتمبر 2022:

:

التأكيد أن تقديم جاللة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبمعية جاللته صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه الله، التعازي والمواســـاة إلى صاحب 
الجاللة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في وفاة صاحبة الجاللة 

الملكة إليزابيث الثانية يعكس قوة العالقات التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة.

متابعة ما تم بشـــأن االنتهاء من تنفيذ توجيه صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء باستمرار صرف الدعم المالي لعالوة الغالء لمدربي السياقة 

المدرجين على قوائم استحقاق العالوة.

متابعـــة آخر مســـتجدات التصدي لألمراض الســـارية وتطـــورات التقصي الوبائي 
عالميًا بشأنها.

التأكيد أن مملكة البحرين تنظر للسالم كخيار استراتيجي يعزز مسارات األمن ويكرس 
التعايش السلمي.

االطالع علـــى مـــا اتخذتـــه وزارة التنميـــة االجتماعيـــة لتنفيذ توجيه صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حول تقييم ودراســـة المعايير 

ووضع الضوابط الخاصة باستحقاقهم العالوة.

تهنئة المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة ملكًا وحكومًة وشـــعبًا باليوم الوطني 
للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

قـــرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارســـات 
الضـــارة في التجـــارة الدولية لدول مجلس 
التعاون بفرض رسوم اإلغراق ضد واردات 

دول مجلس التعاون لعدد من المنتجات.

إعالن بوخارســـت "بنـــاء مســـتقبل رقمي 
أفضل للجميع" والذي يهدف إلى اإلسراع 
في التحـــول الرقمي وتعـــاون الدول في 

تعزيز االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

نظـــام لرصـــد االنبعاثـــات الصـــادرة عن 
المصانع والمنشآت الصناعية.

مذكـــرة تفاهـــم بيـــن كليـــة البحريـــن التقنية 
(بوليتكنيـــك) وجامعـــة شـــاندونغ جياوتونغ 
الصينية فـــي مجال التعليم وبنـــاء القدرات 

التعليمية والمهنية.

الدخيل يتسلم جائزة الشيخ عيسى آل خليفة للعمل التطوعي
عرفانا لما قدمه من إسهامات جليلة في قيادة “الصحة الخليجي”

تســـلم مدير عام مجلس الصحة 
الخليجي سليمان الدخيل جائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي 
آل خليفـــة للعمـــل التطوعي في 
نســـختها الثانيـــة عشـــرة؛ وذلـــك 
عرفانـــا لمـــا قدمه من إســـهامات 
ة  د ا ـ ـ ـ ي ق ي  ـ ـ ـ ف ة  ر ـ ـ ـ ي ب ك و ة  ـ ـ ـ ل ي ل ج
المجلس خـــال جائحـــة كورونا 

والتصدي لها. 
وتـــم تخصيص النســـخة الثانية 
عشـــرة لتكريـــم الكـــوادر العربية 
العاملـــة فـــي الصفـــوف األمامية 
للتصدي لجائحة كورونا )كوفيد 
19(، يأتـــي عرفانـــًا مـــن الجائـــزة 
بعطاءات هذه النخبـــة المتميزة 
ـاً  ـ ـل ليـ ـ ـون العمـ ـ ـن يواصلـ ـ الذيـ
ــالة  ـارًا بـــكل شـــجاعة وبسـ ـ ونهـ
إن  ـ ـ فـ ر،  ـ ـ ـن كل المخاطـ ـ ـ متحدي
الجائـــزة تســـتهدف فـــي المقـــام 
ـال  ـ ـذه األعمـ ـ ـجيع هـ ـ األول تشـ

التـــي لهـــا آثارهـــا اإليجابية على 
ل  ـ ـ ـي ظـ ـ ـ ف ًا  ـ ـ ع خصوصـ ـ ـ ـ لمجتم ا
تفشـــي هـــذه الجائحـــة، فتكريم 
هـــذه الكوادر هو تكريـــم للعطاء 
ـيلة  ـ ــص، ووسـ ـاني المخلـ ـ اإلنسـ
لتقديمهـــم كنماذج مضيئة يجب 
أن تحتـــذى مـــن قبـــل الشـــباب 

واالستفادة منها ودعمها.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

آلية لتالفي االزدواجية في العمل بين “جودة التدريب” و “التعليم العالي”
فريق مشترك لوضع إطار موحد للمراجعات المؤسسية

الموحـــد  ر  ا ـ ـ اإلطـ د  دا ـ ـ عـ إ ق  ـ ـ ـ فري د  ـ ـ ـ عق
د  ا ـ ـ ـ م ت ع ال ا و ة  ي ـ ـ ـ س س ؤ م ل ا ة  ـ ـ ـ ع ج ا ر م ل ل
األكاديمـــي - المشـــترك بيـــن هيئة جودة 
التعليـــم والتدريـــب، ومجلـــس التعليـــم 
ة  ـ ـ لمناقشـ ه األول،  ـ ـ - اجتماعـ ـي  ـ ـ ل عا ل ا
آليـــات إعـــداد إطـــار موحـــد للمراجعـــات 
المؤسســـية، والذي ســـيترتب عليه قرار 
منـــح االعتمـــاد األكاديمـــي لمؤسســـات 
التعليم العالي في مملكة البحرين، وذلك 

يوم األحد الموافق 18 سبتمبر 2022.
ويأتي تشكيل الفريق انطاًقا من أهمية 
تضافـــر الجهـــود بيـــن الهيئـــة والمجلس، 
يتولى الفريق المشـــترك عدًدا من المهام 
تتمثل في وضع إطار موحد للمراجعات 

المؤسسية، تعتمد عليه الهيئة في إصدار 
أحكامهـــا، ويعتمـــد عليـــه المجلـــس فـــي 
منـــح االعتماد، بحيث ُتصبح المراجعات 
التـــي تجريهـــا الهيئـــة وفًقـــا لهـــذا اإلطار 
الموحد هي المدخل الرئيس لعملية منح 
االعتماد من ِقَبِل مجلس التعليم العالي، 
كذلك ســـيتولى الفريق مهمـــة وضع آلية 

واضحة للتنسيق بين عمل الهيئة وعمل 
المجلـــس، بحيـــث تتافـــى أي ازدواجية 
في المهام أو االختصاصات فيما بينهما، 
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تخفيف 
عبء اإلعداد للمراجعات على مؤسسات 

التعليم العالي في مملكة البحرين.
 ويتكـــون فريـــق هيئـــة جـــودة التعليـــم 

والتدريـــب مـــن عضويـــة كل مـــن: مدير 
إدارة مراجعـــة أداء مؤسســـات التعليـــم 
العالي الدكتورة الشيخة لبنى آل خليفة، 
ومستشـــاري الشـــؤون األكاديميـــة فـــي 
إدارة مراجعـــة أداء مؤسســـات التعليـــم 
العالـــي هالـــة عبيـــد وســـلوى اإلكيابـــي 

وسارة عصام.
أما فريق مجلس التعليم العالي، فيتكون 
من عضوية كل من: رئيس قســـم تطوير 
البحـــث العلمـــي أمينة بوعـــاي، ورئيس 
قســـم معايير االعتماد والتراخيص عبير 
بودالمـــة، واختصاصـــي بـــإدارة البحـــث 
العلمي أحمد البـــاز، واختصاصي اعتماد 
أكاديمـــي أول عمـــر فـــرج، واختصاصـــي 

تربوي أول أمل القاسمي.

المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب
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رفع الوعي المائي بدول التعاون لمواجهة تحديات قطاع المياه
ورشـــة  مســـقط  العمانيـــة  العاصمـــة  ـــتضيف  س ت
تدريبيـــة تهـــدف إلـــى االرتقـــاء بـــدور اإلعالميين 
فـــي توعية المجتمع بتحديات وقضايا المياه في 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تقام 
فـــي 28 و29 ســـبتمبر الجاري تحـــت رعاية وكيل 
وزارة اإلعالم العماني محمد بن ســـعيد بن محمد 
البلوشـــي، بتنظيـــم جمعيـــة علـــوم وتقنيـــة المياه 
الخليجيـــة ووزارة الثـــروة الزراعيـــة والســـمكية 
ومـــوارد الميـــاه العمانية والشـــبكة العربيـــة للمياه 
 G-WADI Arab فـــة  ا ج ل ا ق  ـ ـ ـ ط ا ن م ل ل ة  ـ ـ ـ ي م ن ت ل ا و

والجمعية العمانية للمياه.
ويدعم تنظيم الورشـــة الصنـــدوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي بدولـــة الكويت واألمانة 
العامة لمجلـــس التعاون لدول الخليج العربية، إذ 
تهدف الورشة إلى تعريف اإلعالميين الخليجيين 
العامليـــن فـــي مختلـــف وســـائل اإلعـــالم المرئيـــة 
والمســـموعة والمقـــروءة بالقضايـــا والتحديـــات 
المائيـــة التـــي تواجـــه دول المجلـــس؛ وذلـــك مـــن 
أجل بنـــاء قدراتهم في مجال رفع وعي المجتمع 

الخليجي حول هذه القضايا المحورية. 
كما وتهدف الورشـــة أيضـــا إلى تزويد اإلعالميين 
الخليجييـــن بالبيانـــات األساســـية لقطـــاع الميـــاه 
فـــي دول المجلـــس، وإلى إنشـــاء شـــبكة خليجية 
مـــن اإلعالمييـــن الناشـــطين فـــي مجـــال التوعية 

المائيـــة، وذلـــك بعد بيـــان دور التعليـــم والمعرفة 
واإلعـــالم في تغيير ســـلوكيات األفراد في أنماط 
اســـتخدامات الميـــاه خـــالل التدريـــب علـــى مدى 

يومين متتالين.
وســـتبدأ الورشـــة التدريبية بمحاضـــرة عامة عن 
الموارد المائية والتنمية المســـتدامة يلقيها سيف 
الشـــقصي، رئيس الجمعية العمانيـــة للمياه، وبعد 
ذلـــك ســـتتناول الورشـــة ثالثـــة محـــاور رئيســـة، 
المحـــور األول منها حول الموارد المائية في دول 
المجلـــس التعـــاون، إذ ســـيتناول علـــي المكتومي 
من جامعة الســـلطان قابوس بيان طبيعة الموارد 
المائيـــة الطبيعيـــة في دول المجلس، وســـيناقش 
المناخ الســـائد من حيث معدالت األمطار والبخر، 
إلـــى جانب مصـــادر الميـــاه الجوفية والســـطحية 
مـــن حيث توزيعهـــا وحجمها ومعـــدالت تجددها، 
وأهـــم التحديـــات التـــي تواجـــه اســـتدامتها مثل 
االســـتنزاف والتملـــح والتلـــوث وتدنـــي نوعيتها، 
وق  ـ ـ ـ ة وحق ـ ـ ـ ي ئ ما ل ا ة  ـ ـ ـ لطبيعي ا رد  وا ـ ـ ـ م ل ا ة  ـ ـ ـ كي مل

االستخدام والتشريعات المائية.
وســـيحاضر أســـتاذ المـــواد المائيـــة وليـــد زبـــاري 
مـــن جامعة الخليـــج العربي عن المصـــادر المائية 
غيـــر التقليديـــة فـــي دول المجلـــس والتي يندرج 
تحتها المياه المحالة، حيث سيســـتعرض الطاقة 
ـات  ـ ـتقبلية، والتقنيـ ـ ـة والمسـ ـ ـة الحاليـ ـ اإلنتاجيـ

ا  ـ ـ ـات، أيضـ ـ ــف والتحديـ ـتخدمة، والتكاليـ ـ المسـ
سيتحدث عن مياه الصرف الصحي المعالجة بما 
فـــي ذلك الطاقة اإلنتاجية الحالية والمســـتقبلية، 

ومحاذير االستخدام والتحديات.
ويتنـــاول المحـــور الثانـــي في الورشـــة القطاعات 
الرئيســـة المســـتهلكة للميـــاه فـــي دول مجلـــس 

التعاون، إذ ســـيتحدث عبد رب الرســـول العمران 
مـــن جامعـــة الملك ســـعود عـــن القطـــاع الزراعي، 
ة  ـ ـ يسـ رئ ل ا ة  ـ ـ ـ فع دا ل ا وى  ـ ـ ـ ق ل ا ة  ـ ـ ـ ق ح حقي ـ ـ ويوضـ
ــائل  ــدر، ووسـ ــع الهـ ــوه، ومواقـ ــتهالك ونمـ لالسـ
الترشـــيد الفعالة، وأهم التحديـــات، ليتناول بعده 
يحيـــى العتيبي من نفـــس الجامعة محور القطاع 
البلـــدي )المنزلـــي(، حيـــث ســـيبّين القـــوى الدافعة 
الرئيســـة لالســـتهالك ونمـــوه، وكفـــاءة التزويـــد 
واالســـتخدام، وأهم التحديات، ووسائل الترشيد 
الفعالـــة، وحق اإلنســـان فـــي الحصـــول على مياه 
الشـــرب، نوعية المياه المنزليـــة المزودة في دول 

المجلس، نوعية المياه المنزلية.
وفـــي المحـــور الثالـــث الذي ســـيركز علـــى قضية 
األمـــن المائـــي والتحديـــات الرئيســـة للميـــاه فـــي 
دول المجلس، ســـيتحدث سليم زكري من جامعة 
الســـلطان قابوس عـــن القيمة االقتصاديـــة للمياه 
وتكاليـــف وســـعر المـــاء، ثـــم ســـيتناول كل مـــن 
عبدالعزيـــز الطربـــاق وخالـــد الرويس مـــن جامعة 
الملـــك ســـعود ووليد زباري بعد األمـــن المائي في 
دول المجلـــس  مـــن حيـــث المفهـــوم والتحديـــات 
وارتباطـــه باألمـــن الغذائـــي وأمن الطاقـــة، وبيان 
التحديات الرئيسة الســـتدامة وأمن قطاع المياه 

في دول المجلس.

المنامة ـ جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
ـورك أمـــس مـــع  ـ ـي نيويـ ـ ـي،  فـ ـ الزيانـ
وزيرالخارجيـــة فـــي جمهوريـــة العراق 
الشـــقيقة فـــؤاد حســـين، وذلـــك علـــى 
هامـــش اجتماعـــات الـــدورة الســـابعة 
م  ـ ـ ـ لألم ة  ـ ـ ـ م عا ل ا ة  ـ ـ ـ لجمعي ل بعين  ـ ـ لسـ وا

المتحدة.
اســـتعراض  االجتمـــاع،  الل  ـ ـ خـ رى  ـ ـ جـ

مســـار العالقات األخوية الوطيدة التي 
تجمـــع بين مملكـــة البحرين وجمهورية 
العراق وســـبل تعزيز التعاون المشـــترك 
علـــى مختلـــف المســـتويات بمـــا يخدم 
مصالح البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، 
إضافة إلى بحث مســـتجدات األوضاع 
علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة، 

والقضايا محل االهتمام المشترك.

استعراض مسار العالقات الوطيدة مع العراق

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اجتمـــع وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي، نائـــب رئيس مكتـــب التربية 
ــة  ــع لمنظمـ ــف التابـ ــي جنيـ ــي فـ الدولـ
اليونســـكو وممثـــل المجموعـــة العربية 
فـــي المكتـــب، مـــع وزيـــر التربيـــة فـــي 
ـورية دارم  ـ ـة السـ ـ ـة العربيـ ـ الجمهوريـ
ــاركتهما فـــي قمـــة  طبـــاع، خـــالل مشـ
تحويـــل التعليـــم بمقـــر األمـــم المتحدة 

ة  د ـ ـ ـ ح ت م ل ا ت  ا ـ ـ ـ ي ال و ل ا ب ك  ر و ـ ـ ـ ي و ي ن ب
األمريكيـــة، حيـــث تم خـــالل االجتماع 
بحث القضايا المتعلقة بشؤون التعليم 
ـات  ـ ــي، والموضوعـ ـم العربـ ـ ـ ــي العال فـ
المدرجـــة فـــي قمـــة تحويـــل التعليـــم، 
إضافـــًة إلـــى العالقـــات التعليميـــة بين 
مملكـــة البحريـــن والجمهوريـــة العربية 

السورية.

مناقشة العالقات التعليمية بين البحرين وسوريا

الفلكـــي  احـــث  ب ل ا د  ا ـ ـ ـ ف أ
محمـــد رضـــا العصفور أن 
مملكـــة البحرين ســـتودع 
فصـــل الصيـــف - أطـــول 
فصول السنة في النصف 
الشمالي للكرة األرضية - 
وتســـتقبل فصل الخريف 
ـ  ـ ـ ـ ب ـرف  ـ ا يعـ ـ ـ ا أو مـ ـ ـ فلكيـ
“االعتدال الخريفي” يوم 

الجمعـــة الموافق 23 ســـبتمبر 2022 في 
تمـــام الســـاعة 04:03 صباحـــا بحســـب 
التوقيـــت المحلـــي، ويســـتمر لمـــدة 89 

يوما و20 ساعة و44 دقيقة.
وأوضـــح العصفـــور أن الشـــمس في هذا 
اليوم في جميع دول العالم تصنع زاوية 
90 درجـــة مـــع األفـــق عند شـــروقها من 

نقطـــة الشـــرق الحقيقية 
ة  ـ ـ ـ د زاوي ـ ـ ـ ـتغرب عن ـ وسـ
ـة  ـ ـن نقطـ ـ ـة مـ ـ 270 درجـ
الغـــرب الحقيقيـــة بينمـــا 
ــالن  ا بالميـ ـ ـ ـدأ موقعهـ ـ يبـ
ة  ـ ـ ـ ه ج و  ـ ـ ـ ح ن ًا  ـ ـ ـ ي ج ي ر د ت
الجنوب، وستكون أشعة 
ي  ـ ـ ـ ف ة  ـ ـ ـ ـمس عمودي ـ لشـ ا
حركتهـــا الظاهريـــة تمامًا 
علـــى خـــط االســـتواء كما يتســـاوى فيه 
الليل والنهار بشكل نسبي، بينما سيكون 
التســـاوي التام لفترتي الليل والنهار في 
مملكة البحرين يوم الثالثاء الموافق 27 
ســـبتمبر 2022، حيث ستشـــرق الشمس 
05:28 صباحا وســـتغرب 05:28 مساء، 

بينما يكون منتصف النهار 11:28.

البحرين تودع الصيف نهاية األسبوع
محرر الشؤون المحلية

محمد العصفور

تكثيف الجهود للنهوض بآفاق البحث العلمي واألكاديمي
رعت حفل الطلبة المستجدين بـ “األهلية”... رنا بنت عيسى:

أكـــدت األمين العـــام لمجلس التعليم 
العالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس أمناء 
مجلـــس التعليـــم العالي الشـــيخة رنا 
بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة 
ضـــرورة تكثيـــف الجهـــود للنهـــوض 
بآفـــاق البحـــث العلمـــي واألكاديمـــي 
وتحقيـــق الجـــودة والرصانة العلمية 
بمؤسســـات التعليم العالـــي لالرتقاء 

بجودة التعليم في مملكة البحرين.
 وهنـــأت األمين العام، خالل رعايتها 
وحضورهـــا حفـــل افتتـــاح األســـبوع 
التعريفـــي للطلبة المســـتجدين للعام 
الدراسي 2022 - 2023، الذي نظمته 
الجامعة األهلية في الحرم الجامعي، 
جميـــع الطلبـــة والهيئـــات األكاديمية 
واإلداريـــة بالعـــام الدراســـي الجديد، 
اتذة  ـ ـ ة واألسـ ـ ـ م بالجامعـ ـ ـ وتعريفهـ
األكاديميين والخطط الدراســـية في 
حـــدث هو األول منذ عودة الدراســـة 

حضوريا في الجامعات.

 وأشـــادت الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيج آل خليفة بجهود الجامعة 
األهليـــة فـــي تنظيـــم هـــذه الفعاليـــة 
 ، م ه ت د ن ا ـ ـ ـ س م و ا  ـ ـ ـ ه ت ب ل ط ن  ا ـ ـ ـ ض ت ح ال
مشـــددة علـــى أهميـــة هـــذه المرحلة 
كونهـــا مرحلـــة انتقاليـــة مـــن التعليم 

عـــن بعـــد إلـــى التعليـــم المباشـــر، كما 
وجهـــت النصائح للطلبة التي تمثلت 
فـــي توعيتهم بالحـــرص على اختيار 
التخصص المناسب وبناء المستقبل 
من خالله، إلى جانب التفكير بمرونة 
االختيار والتوســـع فـــي التخصصات 

والحصـــول علـــى الدرجـــات العلميـــة 
ــج  ــب أو الخريـ ـ ـل الطال ـ ــي تؤهـ التـ
الرتقـــاء المناصـــب العالية وتوســـعة 

مداركه العلمية والمعرفية.
ــة  ــر رئيـــس الجامعـ ــه عبـ  مـــن جهتـ
األهلية البروفيســـور منصـــور العالي 
عـــن شـــكره ألميـــن العـــام لمجلـــس 
التعليـــم العالي نائـــب رئيس مجلس 
أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالـــي على 
رعايتهـــا ومشـــاركتها حفـــل الطلبـــة 
المســـتجدين، مؤكـــدا علـــى الجهـــود 
المشكورة التي بذلها مجلس التعليم 
العالـــي وحرصـــه على تقديـــم كل ما 
هـــو يصـــب فـــي االرتقـــاء بالتعليـــم 
العالـــي ونمائـــه، معربـــا عـــن عميـــق 
ــا تحظـــى بـــه  تقديـــره وامتنانـــه لمـ
الجامعة األهليـــة من دعم على كافة 
المســـتويات، وهـــو مـــا يعكـــس مدى 
االهتمـــام بقطاع التعليـــم في مملكة 

البحرين.

المنامة - بنا

متابعة تطوير بالج الجزائر واالستفادة من مياه الصرف الصحي
في اجتماع “األشغال” و“إدامة”:

إبراهيـــم  األشـــغال  يـــر  ز و ع  ـ ـ ـ م ت ج ا
التنفيـــذي  الرئيـــس  ع  ـ ـ ـ م  ، ج ا و ـ ـ ـ ح ل ا
لشـــركة البحرين لالســـتثمار العقاري 
)إدامـــة(  أمين العريض بحضور عدد 
من المســـؤولين من الجانبين؛ لبحث 
ســـبل تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بين 
الـــوزارة وشـــركة إدامة والعمـــل معًا 
لتحقيـــق تنفيـــذ المشـــاريع التنموية 
واإلســـتراتيجية وذلـــك ضمـــن خطة 

التعافي االقتصادي.
مناقشـــة  ع  ا ـ ـ ـ م ت ج ال ا ل  ال ـ ـ ـ خ م  ـ ـ ـ ت و
ج  ال ـ ـ ـ ب ل  ح ا ـ ـ ـ س ر  ـ ـ ـ ي و ط ت ع  و ر ـ ـ ـ ش م
الجزائـــر والذي يعتبر أحد المشـــاريع 
الوطنيـــة الضخمـــة، كما تـــم التطرق 

لإلجـــراءات الخاصـــة بنظام المســـار 
الســـريع المعتمد والخاص بالمشاريع 

االستراتيجية.
ومـــن جانب آخـــر، تباحـــث الطرفان 

كيفيـــة اســـتثمار الزيـــادة فـــي ميـــاه 
الصرف الصحي من بعض المشـــاريع 
المختلفة واالســـتفادة منها؛ من أجل 
ــة  ــي المنطقـ ــة فـ ـاريع التنمويـ ـ المشـ

والحـــد من فرص هـــدر المياه، حيث 
ســـيتم تقديم دراســـات فيما يختص 
بهذا الموضوع للعمل عليها ومناقشة 

مدى إمكانية تطبيقها.

المنامة - وزارة األشغال



محسن الغريري

منال الشيخ

محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

تزامنـــًا مـــع صـــدور األمـــر الملكي الســـامي رقم )26( لســـنة 
2022، بشـــأن تحديد ميعاد االنتخاب والترشـــيح لعضوية 
مجلـــس النـــواب؛ أعلـــن معهد البحريـــن للتنمية السياســـية 
عـــن إطالقـــه أولى فعاليـــات المرحلـــة العامة مـــن البرنامج 
الوطنـــي لالنتخابـــات النيابية والبلديـــة “دّرب2”، من خالل 
البرنامج الجماهيري التوعوي “شـــارك”، والذي سيبدأ أولى 
فعالياتـــه غـــدًا الثالثـــاء 20 ســـبتمبر الجـــاري بنـــدوة تحت 
عنوان “ممارســـة االنتخاب... انعكاســـاته وأثره”، عبر تقنية 
االتصال المرئي، تقدمها رئيس لجنة الشـــؤون التشـــريعية 
والقانونيـــة بمجلس الشـــورى، األســـتاذة دالل الزايد، حيث 
يمكـــن للجمهور التســـجيل مجاًنـــا في البرنامـــج عبر موقع 

.)bipd.org( المعهد
وســـتتناول الندوة حق االنتخاب ما بين الحق والممارســـة 
وأثـــر االنتخاب وانعكاســـاته في تشـــكيل المجلس النيابي 
ومســـتوى األداء، وبيـــان التشـــريع المنظم لحـــق االنتخاب 
والمســـؤولية والواجب الوطني في مباشرة حق االنتخاب 

صفات المرشح المؤثرة في اختيار الناخب. 
ويتضمـــن برنامج “شـــارك” سلســـلة من النـــدوات التوعوية 
تمتـــد إلى نهايـــة أكتوبر المقبل، والتي تأتـــي ضمن أهداف 
المعهد الرامية إلى تعزيز المســـيرة الديمقراطية في مملكة 

البحرين، ودعمًا للمشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم 
حفظه هللا ورعاه، عبر تعزيز المشاركة الشعبية في العملية 
السياســـية، حيث يهدف إلـــى تعريف المشـــاركين، ناخبين 
ومرشـــحين، بمجموعـــة مـــن المفاهيـــم الخاصـــة بالعمليـــة 
االنتخابية، من خالل التطرق إلى االنتخابات ما بين الحق 
والممارســـة، وأثرهـــا وانعكاســـاتها علـــى تشـــكيل المجلس 
النيابي والمجالس البلدية ومستوى األداء فيها، إلى جانب 
التعريف بالتشـــريعات والقوانين الوطنية المنظمة للعملية 
االنتخابيـــة، وحماية حقوق المرشـــح والناخب، إضافة إلى 
المســـؤولية والواجـــب الوطني في مباشـــرة حق االنتخاب 

وصفات المرشح المؤثرة على اختيارات الناخب.
يذكـــر أن برنامج “شـــارك” يأتـــي ضمن المرحلـــة العامة من 
البرنامـــج الوطنـــي لالنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة “دّرب 
2”، والتـــي ســـتتضمن عـــدة فعاليـــات أخـــرى، منهـــا برنامج 
توعوي خـــاص لطلبة الجامعات، بهـــدف توعيتهم بدورهم 
األساســـي فـــي العمليـــة االنتخابيـــة، إضافة إلـــى مجموعة 
من األفالم والرســـائل التوعوية  تنشر عبر مختلف وسائل 
اإلعـــالم المختلفـــة، وســـتتناول كل التفاصيـــل المتعلقـــة 
بالعمليـــة االنتخابيـــة، مع التركيـــز على تحفيـــز المواطنين 
للقيـــام بدورهـــم الوطني فـــي مواصلة تحقيـــق المزيد من 

المكتسبات التي تخدم المسيرة التنموية الشاملة.

تحت عنوان “ممارسة االنتخاب... انعكاساته وأثره”... “التنمية السياسية”:

إطالق أولى فعاليات المرحلة العامة من “دّرب2”
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أعلـــن الحســـاب الرســـمي لالنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة 
علـــى “االنســـتغرام” عن دليل إرشـــادي آللية رفـــع الطعون 

االنتخابية وتحديدا طعن الناخبين.
وأورد أن موضـــوع الدعـــوى يتلخـــص فـــي قيـــد، تعديل، 
إضافـــة، إلغاء فـــي جدول الناخبيـــن والمحكمة المختصة 
هـــي محكمـــة االســـتئناف العليـــا المدنية - انتخابـــات، أما 
عن المســـتندات المطلوبة اإللزامية فتتلخص في بيانات 
بطاقـــة هويـــة الطاعـــن، الئحـــة الطعـــن وبيـــان موضوعها 
ووقائعهـــا وبيانـــات الطاعـــن إضافـــة إلـــى مـــا يفيد رفض 
اللجنـــة والتوكيـــل الصـــادر عـــن الطاعـــن إن وجـــدوا مـــع 
مســـتندات أخرى، أمـــا عن الخصوم “المطعـــون ضده” هم 
اللجنة اإلشـــرافية على سالمة االستفتاء واالنتخابات أو 

الناخب في حال الطعن على ناخب آخر.
وأوضح أن آلية رفع الطعن عبر موقع البوابة اإللكترونية 
تتمثل في الدخـــول لموقع الحكومة اإللكترونية، الضغط 
علـــى خانـــة األفـــراد، اختيـــار خدمـــة المحاكـــم والقضايـــا 
مـــن بيـــن الخدمـــات المقدمة مـــن وزارة العدل والشـــؤون 

اإلســـالمية واألوقـــاف، الضغـــط علـــى زر “ابـــدأ الخدمـــة” 
واختيـــار خدمـــات الدعـــاوى القضائيـــة، واســـتكماالً على 
ذلـــك، يتم اختيار رفع دعوى قضائيـــة والدخول بالمفتاح 
اإللكترونـــي مـــن خالل إدخـــال رقـــم الهوية كلمـــة المرور 
والضغـــط علـــى زر الدخول واختيار “طعـــن الناخبين” في 

بيانات الدعوى القضائية. 
وتابـــع أنـــه في حال تقديم الطعن من مقدم الطعن نفســـه 
وبصفته الشخصية يتم اختيار “المدعى بشخصه” وملء 
خانـــات البيانات الخاصة بمقـــدم الطلب والضغظ على زر 
مواصلة ومن ثم يتم اختيار موضوع الدعوى من القائمة: 
“قيـــد/ تعديـــل/ إضافـــة/ في جـــدول الناخبيـــن“، وإدخال 
رقـــم )صفر( في مبلـــغ المطالبة، وســـيتم تحديد المحكمة 
“االستئناف العليا المدنية - انتخابات” في خانة المحكمة 

المختصة، ومن ثم يتم الضغط على زر مواصلة.
واســـتكماالً عليـــه، فـــي صفحـــة بيانـــات األطـــراف وكون 
الالئحـــة المقدمـــة الئحـــة طعـــن يجـــب اختيـــار صفحـــة 
األطـــراف كالتالـــي: أوال اســـتكمال بيانـــات مقـــدم الطلب 
واختيـــار صفـــة الطـــرف “الطاعـــن” والضغط علـــى إضافة 
وثانيًا إدخال بيانات الجهة المراد اختصامها وكون الجهة 

في هـــذه الدعوى هيئة حكومية يتـــم اختيار نوع الهوية 
“هيئـــة حكومية” ومن ثم الجهة المراد اختصامها “اللجنة 
اإلشرافية على سالمة االستفتاء واالنتخابات - الناخب” 
واختيـــار صفة الطـــرف المطعون ضده وإكمـــال البيانات. 
وبعد إضافة جميع األطراف يتم الضغط على زر مواصلة 
ومـــن ثم يتم اختيار نوع الملـــف المراد إرفاقه مع مراعاة 
الصيـــغ واألحجام المطلوبـــة وإلزامية إرفاق المســـتندات 
المؤشـــر عليها بـ” مطلوب”، وفي حـــال االنتهاء من إرفاق 

مرفقات الدعوى يتم الضغط على مواصلة.
وأردف: أما الخطوة ما قبل األخيرة فهي عبارة عن تأكيد 
الطلـــب وتليها خطوة اختيار آلية الدفع المناســـبة لســـداد 
رســـوم هـــذا الطعـــن وقدرهـــا 32 دينارا ســـواء عن طريق 
بطاقـــة الصراف اآللـــي أو االئتمان مع ضـــرورة االحتفاظ 

برصيد الدفع كونه إثباتا للرسوم.
وبعـــد االنتهـــاء من خطـــوة الدفع ســـيتم تســـجيل الطعن 
وعـــرض بيانـــات الئحـــة الطعـــن وعنوانها وبيانـــات مقدم 
الطعن وفور تسجيل الطعن ستصل رسالة نصية ببيانات 

الالئحة وعنوانها وموعد الجلسة ألطراف الطعن.

“مسج” إلبالغ الطاعن بجدول الناخبين عن موعد جلسته بالمحكمة

أكـــد رئيس جمعية المرصد لحقوق اإلنســـان محســـن 
الغريـــري حرص المشـــرع البحريني على ضمان نزاهة 
العمليـــة االنتخابية، وكفالة حـــق المواطنين بالتحقق 
مـــن مصداقيتهـــا، والحصـــول علـــى كافـــة المعلومات 
المتعلقـــة بها، وعلى وجه الخصوص ما يرتبط بصحة 

وسالمة جداول الناخبين.
وبّيـــن الغريري أن المشـــرع كفل تفعيـــل دور المواطن 
وإشراكه في مراجعة جداول الناخبين والتحقق منها 
تحقيقـــًا لمبدأ شـــفافية العملية االنتخابيـــة ونزاهتها، 
ـية الدوليـــة  ـ ـر األساسـ ـ ـد المعاييـ ـ ــى أحـ ـدًا علـ ـ وتأكيـ

لالنتخابـــات بكونهـــا تجـــرى فـــي إطـــار من الشـــفافية 
واالنفتـــاح والرقابـــة الشـــعبية، وبمـــا يســـاعد علـــى 
اتخـــاذ التدابيـــر الفعالة التي تضمن مشـــاركة الناخب 
فـــي العمليـــة االنتخابية وتفادي عدم إدراج اســـم من 

تنطبق عليه الشروط أو حدوث خطأ في بياناته.
وأشـــار رئيس جمعية المرصد لحقوق اإلنسان إلى أن 
جـــداول الناخبين تعـــد الخطوة األولى نحو ممارســـة 
الحق في االنتخاب والترشـــيح، فـــكان البد من توافر 
مبـــادئ تضمن صحة هذه الجداول وســـالمتها، والتي 
مـــن أهمهـــا مبدأ عالنية جـــداول الناخبين الـــذي تبناه 
المشرع البحريني من خالل اشتراط عرضها، وتحديد 
المدد الزمنية للطعن واالعتراض عليها، مشيدًا بسهولة 

إجراءات التحقق من جداول الناخبين وســـرعتها، إذ 
لم تشترط اللجنة العليا لالنتخابات أن تكون مراجعة 
المواطن لجداول الناخبين عبر عرضها بصورة ورقية 
فـــي المراكز اإلشـــرافية بالمحافظـــات األربع فقط، بل 
اســـتثمرت تكنولوجيـــا المعلومات من خـــالل إمكانية 
تحقـــق الناخـــب من قيد اســـمه في جـــداول الناخبين 
عـــن طريـــق الموقـــع اإللكترونـــي لالنتخابـــات وفقـــاً 
لطريقة تضمن السالســـة والســـرعة والتيسير بالنسبة 
للناخبين ولإلدارة، فأصبح المواطن قادرًا على التأكد 
من أحقيته في التصويت وإدراج اسمه ضمن جداول 
الناخبيـــن، ومعرفـــة المحافظـــة والدائـــرة االنتخابيـــة 
ومركـــز االقتراع الذي ســـيصوت من خالله، فضالً عن 

تقديـــم طلبات االعتـــراض والطعـــن دون الحاجة إلى 
الحضور الشخصي إلى المركز اإلشرافي للمحافظة.

وأضـــاف الغريـــري أن المشـــرع البحرينـــي تميـــز بعدم 
ـه  ـ ـح بياناتـ ـ ــب تصحيـ ـب الناخـ ـ ـ ـى طل ـ ـ اره عل ـ ـ اقتصـ
الشـــخصية فـــي جـــداول الناخبيـــن، بل أتاح لـــه أيضًا 
الحـــق في التحقـــق من صحة أســـماء وبيانـــات غيره 
مـــن الناخبيـــن فـــي دائرتـــه، فأجـــاز لـــه تقديـــم طلـــب 
حذف أسماء من تم إدراجهم في الجداول بغير حق، 
وكذلـــك طلب إدراج أســـماء مـــن تم إهمـــال إدراجهم 
في جـــداول الناخبين بغير حق مما يفّعل دور الرقابة 
الشعبية للمواطنين؛ لضمان سالمة جداول الناخبين.

مبدأ عالنية جداول الناخبين يعزز شفافية االنتخابات ونزاهتها

 2019 ـر  ـ ــذ نوفمبـ ــي منـ ــهد العالمـ ــب للمشـ ̂ المراقـ
واشـــتعال شـــرارة جائحة كورونا في الصين يلحظ تسارع 
لوتيرة أحداث وإصطفافات سياسية واقتصادية حادة في 
المظهر واالتجاة تلقى بظاللها على المشـــهد العالمي برمته 
وتتطلـــب منـــا اليقظـــة والحـــذر ووضـــع اآلليـــات والخطط 
االســـتباقية لما هو قـــادم من تبعات وتحديات اســـتثنائية 

خطيرة وغير مسبوقة، وواهم من يعتقد أننا بمأمن منها.
ركـــود اقتصادى عالمي جـــراء تبعات جائحة كورونا وأزمة 
شـــح تهـــدد األمـــن الغذائـــي العالمي وأزمـــة طاقـــة عالمية 

متمثلة في النفط والغاز الذي سيشل أوروبا وما يتبعه من 
آثار داخل أوروبا وخارجها.

التضخـــم العالمـــي وأزمـــة الشـــحن وغيرها مـــن التحديات 
التـــي ال تقل خطورة كاألمراض واألوبئة والجفاف والتغير 

المناخي والبيئي.
كل تلـــك الظـــروف الماثلـــة أمامنـــا تجعلنـــا أمـــام تحديـــات 
واقعيـــة ســـليبة الظاهـــر والتعامل معهـــا بمثاليـــة حالمة أو 
الهـــروب لألمـــام وتجاهـــل كل هـــذه المعطيـــات ســـيوصلنا 

لواقع صادم تقل فيه الحلول وترتفع فيه الكلفة.

و حتى نكون من أهل الحلول المتجاوزين لترســـيخ ثقافة 
“الحلطمـــة” البد من مراجعة شـــاملة لرؤيتنا الوطنية التى 
قدمها ســـمو ولـــى العهد عـــام 2008 والوقـــوف على مدى 
اإلنجاز الحقيقى منها سيما وقد مررنا بتحديات حقيقية 
سياسية واقتصادية عرقلت ربما أو أخرت في مشوارنا 
الوطنـــي، واســـتقراء المشـــهد القـــادم بتقديـــر موضعـــي 

للتحديـــات العالمية الماثلة أمامنا ونحن على اســـتحقاق 
سياســـي بانتخاب أعضاء الســـلطة التشريعية وتشكيل 

حكومي جديد نأمل من الجميع منا حكومة 
وشعبا تقدير كل تلك التحديات الختيار 
عناصر مدركـــة وجادة في خدمة وطننا 
ــر  الغالـــي وســـط هـــذه التحديـــات غيـ

المسبوقة.

دنيا فخراوي 
مترشحة نيابية متوقعة
 عن خامسة المحرق

تحديات سياسية واقتصادية عالمية ... ماذا أعددنا لها؟
دنيا 

فخراوي



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

افتتح النائبان ممدوح الصالح وعمار آل عباس المركز اإلشرافي لمحافظة العاصمة يوم 
أمــس اإلثنيــن فــي تمام الســاعة 5 مســاًء؛ وذلك لفتح بــاب عرض كشــوف الناخبين لليوم 
الثالث على التوالي من خالل تواجد النائبين لرفع مئات األسماء من أهالي الدائرة الثالثة 
بمحافظــة العاصمة وتاســعة العاصمة، المســقطة أســماؤهم من قائمة جــداول الناخبين، 
وخــالل تواجــد النائبيــن طــول الوقــت فــي المركز اإلشــرافي تصفــح الصالــح وآل عباس 

شاشة البحث لعرض أسماء الناخبين في دوائرهم؛ للتأكد من وجود أسماء ناخبيهم.

مـــن جهته، قال النائب ممـــدوح الصالح تم 
االنتهـــاء مـــن بيانات 15 اســـم في الســـاعة 
األولـــى مـــن فتـــح بـــاب المركـــز اإلشـــرافي 
مـــن أصل 165 اســـما غير مدرج فـــي ثالثة 
العاصمـــة، فيما علل النائب عمال آل عباس 
ســـبب تواجده فـــي المركز اإلشـــرافي يوم 
أمس لرفع نحو 100 اسم غير موجود على 

جداول الناخبين من تاسعة العاصمة.
وشهد المركز اإلشـــرافي مساء أمس زيارة 
عدد من الناخبين ألجل إدراج أسمائهم في 
كشوف الناخبين أو لالعتراض لدى اللجنة 
اإلشـــرافية لتصحيح عناوين ســـكنهم، كما 
زار مترشـــح متوقـــع عـــن عاشـــرة العاصمة 

المركـــز اإلشـــرافي واصفـــًا زيارتـــه بالجولة 
التفقدية إلشرافية العاصمة.

إلـــى ذلك قال رئيـــس لجنة اإلشـــراف على 
ســـالمة االســـتفتاء واالنتخـــاب بمحافظـــة 
العاصمة المستشار نايف يوسف، إن اللجنة 
مازالت تتلقى المزيد من طلبات االعتراض 
الحضـــوري أو من خالل الموقع اإللكتروني 
المخصـــص ألســـماء الناخبيـــن، داعيـــًا فـــي 
الوقـــت بأهميـــة التأكـــد مـــن وجود أســـماء 
الناخبيـــن المقيميـــن خـــارج البحريـــن مـــن 
خالل الموقع اإللكتروني ألسماء الناخبين؛ 
للتأكـــد من وجود أســـمائهم لضمـــان حقهم 

في التصويت لالنتخابات.

165 اسما غير مدرج في “ثالثة العاصمة” و100 آخرين في “التاسعة”
الصالح وآل عباس دوام حضوري بالمركز االشرافي

ال أحــداث جديــدة ومختلفــة كثيــرا عــن أمــس بلجنــة اإلشــراف علــى ســالمة االســتفتاء 
واالنتخــاب فــي مدرســة الهدايــة الخليفيــة الثانويــة للبنيــن بمحافظة المحرق، ســوى ان 
عــددا مــن المواطنيــن قــد طــرق بــاب اللجنــة فــي اللحظــات األولى مــن االفتتاح واســتمر 
الوضــع كمــا هو عليه مع تردد بســيط منهم وعدد من المترشــحين المتوقعين حتى إغالق 

اللجنة أبوابها في تمام التاسعة.

وأوضـــح النائب عمـــار قمبر  خـــالل زيارته أنه لم 
يحسم قرار ترشحه لالنتخابات المقبلة.

وذكـــر أن قـــرار دخولـــه المعتـــرك االنتخابـــي مـــن 
جديـــد رهـــن لتقريـــر يعمـــل علـــى إعـــداده خـــالل 
هذه الفترة، وبحســـب نتائج هذا التقرير سيكون 

قراره.
وقـــال قمبـــر “انـــا هنـــا اليوم فقـــط القدم شـــكري 
ودعمي لجميـــع الصحافيين النهم يقومون بعمل 

جبار جدا، فهم بحق السلطة الرابعة”.
 و أضـــاف “مـــن أهـــم الملفـــات التي عملـــت عليها 

خـــالل فتـــرة وجـــودي فـــي المجلس هـــي ملفات 
التعليم و بحرنة الوظائف والتعليم ســـلك مسارة 
الصحيـــح وتـــم االنتهـــاء منـــه بنجـــاح، امـــا ملـــف 
“البحرنة” فلغاية اآلن لم ينجز ونتمنى أن يكتمل 
ويســـلك طريقـــه الصحيح في المجلـــس المقبل”، 
مؤكدًا أن اإلحباط موجود في الشارع البحريني، 

إال أن التفاؤل مطلوب والمشاركة تبقى واجبة.
بدورها، أبدت خولة البوســـميط رغبتها بالترشح 
برلمانيا عن الدائرة االولى بمحافظة المحرق في 

االنتخابات المقبلة.

ــا ســـتحمل ملـــف المتقاعديـــن إلـــى  وأكـــدت أنهـ
البرلمـــان كونها متقاعدة وعلى دراية تامة بهموم 

المتقاعدين.

ولفتت إلى أن  التعاون بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية له أهمية بالغة وتحديًدا لسن القوانين 

التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.

إلـــى ذلك، عبـــر رجل األعمـــال محمـــد آل محمود 
عـــن رغبتـــه بالترشـــح بلديـــًا عـــن الدائـــرة الثامنة 

بمحافظة المحرق )الحد( لتطوير المنطقة.

اإلحبـاط موجـود والتفاؤل بالقــادم مطلـوب
“البحرنة” أبرز الملفات العالقة... النائب قمبر: 
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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

بالمحافظـــة  اإلشـــرافية  المركـــز  ـــهد  ش
الشـــمالية في مدرســـة يثـــرب اإلعدادية 
المترشـــحين  لعـــدد  اكتظاظـــا  ت  ا ـ ـ ـ ن ب ل ل
المحتمليـــن )نيابـــي وبلـــدي(، مـــع تكـــرار 
حضـــور البعـــض منهـــم، وعلـــى وجوههم 

عالمات التوتر ولربما القلق.
وكانـــت إجـــراءات اللجنـــة اإلشـــرافية - 
كالمعتـــاد - سلســـة وهادئـــة، مـــع توافـــد 
الناخبين والمترشـــحين منذ ســـاعة فتح 
المركـــز أبوابـــه، مع تبـــادل البعـــض منهم 
األحاديث الجانبية بشـــأن أداء المجلس 
السابق، واإلحباطات التي أوجدها بعض 

النواب، وضرورة التغيير اإليجابي.
وعن ترشـــحها في معقل قبيلة الدواســـر 
فـــي “البديع والهملة والجنبية والجســـرة 
ـحة  ـ المترشـ ـت  ـ ـ ل ، قا لمان” ـ ـ ة سـ ـ ـ ـ ومدين
ـي  ـ ـمالية أمانـ ـ ـة الشـ ـ ـن ثالثـ ـ ـة عـ ـ النيابيـ
النفيعـــي “انه أمـــر ال يخيفنـــي، فأنا على 
ثقـــة بوعـــي الناخبيين، ولقـــد حان وقت 

التغيير”.
بدوره، رأى المترشـــح النيابي عن سابعة 
الشـــمالية منير إبراهيم ســـرور أنه يجب 
الشـــباب واحتياجاتهـــم  ى  ـ ـ ـ عل ز  ـ ـ ـ تركي ل ا
وميولهم، ألنهم اللبنة األســـاس، وترجمة 

ذلك لمشروعات ناضجة وممكنة. 
ــال المترشـــح النيابـــي عـــن الدائـــرة  وقـ
الحاديـــة عشـــرة بالمحافظـــة الشـــمالية 
محمـــد بوقيـــس “بـــو أنس”: هذه ليســـت 
عودة للساحة ألنني لم أنقطع عن خدمة 
أهالـــي مدينة حمـــد ومالمســـة همومهم 
منذ ثالثين سنة، وترشحي جاء لمواصلة 

العمل البرلماني الذي بدأته العام 2011. 
وأكـــد النائـــب محمد بوحمود أن ســـخط 
المواطنيـــن علـــى أداء المجلـــس النيابي 
الســـابق ســـخط محمود ويعكـــس أجواء 
الديمقراطيـــة في مملكـــة البحرين، الفتا 
إلـــى أن وصـــول النائـــب مـــرة أخـــرى من 
عدمه مرهون بتلبيته للتطلعات الشعبية 

وإرادة الناس، والعكس صحيح.

اإلحباط من المجلس السابق يسيطر على أحاديث “إشرافية الشمالية”
النفيعي عن ترشحها في معقل قبيلة الدواسر: ال يخيفني األمر

أوضحـــت رئيســـة اللجنة االشـــرافية 
علـــى ســـالمة االســـتفتاء واالنتخاب 
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة القاضـــي 
فاطمـــة حبيـــل أن مجمـــوع الطلبـــات 
التـــي تقدم بها الناخبـــون أمام اللجنة 
تبلـــغ 210 منـــذ اليـــوم األول ولغايـــة 
تاريخ 19 سبتمبر سواء بالحضور أو 

عبر الموقع اإللكتروني.
وأشـــارت حبيـــل إلى أن عـــدد طلبات 
اإللكترونيـــة بلغ نحـــو 159 بينما عدد 
الطلبات التي تقدم بها الناخبون أمام 
اللجنة حضوريـــا بلغ 51 طلبا تنوعت 

بين اإلدراج وتغيير عناوين.
وأوضحـــت أن عـــدد الطلبـــات التـــي 
تـــم البـــت فيهـــا بلغـــت 69 طلبـــا مـــن 
المجمـــوع الكلـــي للطلبـــات وطلبـــات 
أخـــرى قيـــد الدراســـة للتحقـــق مـــن 

استيفاء الشروط.
وختمـــت حبيـــل بأن مجمـــوع طلبات 
نهـــا  م  3 6 ا  ـ ـ ـ ب ل ط  4 1 ت  ـ ـ ـ غ ل ب س  ـ ـ ـ م ا
ــام  ــور أمـ ــر الحضـ إلكترونـــي و5 عبـ

اللجنة.
من جهته قال المترشح المحتمل في 
عاشـــرة الجنوبية عصـــام الخياط أنه 
لم يجد اســـمه فـــي قوائـــم الناخبين، 
وقـــد تقـــدم باعتـــراض لـــدى رئيســـة 
اللجنـــة االشـــرافية القاضـــي فاطمـــة 

حبيل.
وأثنـــى الخيـــاط لـــدى زيارتـــه لمركـــز 
دور  علـــى  الجنوبيـــة  ة  ي ف ا ر ـ ـ ـ ش ال ا
الصحافـــة المحليـــة، مشـــيرا إلـــى أنه 

ــل أي تيـــار أو خـــط سياســـي  ال يمثـ
موضحا بأن العمل السياسي هو عمل 
تراكمـــي وال يمكن تصنيفه آنيا، والبد 
للفـــرد أن يتابـــع الســـاحة السياســـية 

ومجرياتها.
ـا أكـــدت المترشـــحة عـــن  ـ مـــن جهتهـ
ســـابعة الجنوبيـــة لطيفة القعـــود أنها 
تترشـــح للمـــرة الثانيـــة لالنتخابـــات 
النيابية وهي ال تمثل أي خط أو تيار 

سياســـي وال تتبع أي خطى ألي نائب 
ســـواء كان ســـابق أو حالـــي، مشـــيرة 
إلى أن لهـــا أفكارها ورؤاهـــا، وهدفها 
األول واألخير هـــو الوطن والمواطن 

والبحرين.
وأشارت القعود لدى زيارتها إلشرافية 
الجنوبية أنها ســـتهتم بملف الرياضة 
المدرســـية ومحاولة ربطها بالرياضة 

األولمبية وتطوير مجاالتها.

الخياط ال يجد اسمه بين جداول الناخبين
210 طلبات في إشرافية الجنوبية حتى أمس
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية

مـــن  وعنصـــران  إرهابييـــن   8 ـــل  ت ق
الحشـــد الشـــعبي، فـــي عمليـــة أمنيـــة 
نفذتها قـــوة عراقية على وكر لتنظيم 
“داعش” داخل جزيرة الحضر جنوبي 

الموصل.
إن  األمنـــي  اإلعـــام  ليـــة  خ ت  ـ ـ ـ ل ا ق و
“قوة مشـــتركة مـــن الجيـــش العراقي 
بتنفيـــذ  عبي شـــرعت  ـ ـ الشـ د  ـ ـ والحشـ
واجـــب تفتيش داخل جزيرة الحضر، 
وتمكنـــت مـــن محاصـــرة أحـــد أوكار 
اإلرهابيين في منطقة وادي الثرثار”.

وأضـــاف بيان للخليـــة: “أثناء محاولة 
اقتحـــام الوكـــر قـــام أحـــد اإلرهابيين 
بتفجير نفســـه، إال أن القوة المشتركة 

واصلت عمليتها واشتبكت مع عناصر 
عصابات داعش اإلرهابية الذين كانوا 

داخل الوكر”.
وأوضحـــت خلية اإلعام األمني أن 8 
إرهابييـــن قتلـــوا في العمليـــة، إضافة 
ــواء 44 فـــي  إلـــى عنصريـــن مـــن اللـ

الحشد الشعبي، وأصيب آخرون.
وكانت الموصل، شـــمالي العراق، على 
مدار سنوات المعقل الرئيسي لتنظيم 
“داعـــش” فـــي الباد، وتعـــرض معظم 

أجزاء المدينة للدمار.
وفـــي 2017 أعلن العراق القضاء على 
تنظيـــم “داعش”، إال أن فلول التنظيم 

التزال تمثل خطرًا على الباد.

مقتل 8 إرهابيين وعنصرين من الحشد جنوبي الموصل

القدس المحتلة ـ وكاالت

اعتقلت قوات من الشرطة اإلسرائيلية، 
ــيــن، مــديــر المسجد  ــن صــبــاح أمـــس اإلث
ــكــســوانــي. واقتحمت  ــصــى، عمر ال األق
عــنــاصــر الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة مــنــزل 
ــطــور بــالــقــدس،  الــكــســوانــي فــي حــي ال

وصادروا بعض محتوياته.
ــادر إعــامــيــة إنــه  ــصـ ــالـــت مـ وقـ

ــم نــقــل الــشــيــخ إلـــى مركز  ت
يــة” للتحقيق  ــ وب كــ مــســ ــ ل “ا
ــك، أعــلــن  ــ ــ ــى ذل ــ ــه. إلـ ــعـ مـ
ــقـــدس  ــد مــنــطــقــة الـ ــ ــائ قــ

ــي الشرطة اإلسرائيلية،  ف
دورون تــــورجــــمــــان، تــعــزيــز 

األمن في المدينة، وسط تحذيرات 
استخباراتية بشأن هجمات فلسطينية 
يــاد المقبلة.  محتملة خــال عطلة األعــ
ــاد تورجمان بأنه سيتم نشر 2000  وأف
ــحــمــايــة سكانها  ــة ل ــن ــدي ــم ــي ال ضــابــط فـ
ــه مــن المتوقع  ــى أن والــســيــاح، مشيرا إل

ــيــهــود  أن يــــزور عــشــرات اآلالف مــن ال
الــقــدس خـــال رأس الــســنــة الــيــهــوديــة 
ــوع الــتــالــي من  ــبـ ــغــفــران واألسـ ــوم ال ــ وي
عيد العرش.  وأوضح أنه سيتم إغاق 
عــدة طــرق فــي محيط المدينة خال 
االحتفاالت الدينية، مبينا أن “جبل 
الــهــيــكــل ســيــكــون مــفــتــوحــا أمـــام 
الزائرين”. من جهة أخــرى، عّم 
ــيــوم  اإلضــــــراب الـــشـــامـــل، ال
ــدارس  اإلثـــنـــيـــن، كـــافـــة مــ
القدس، رفضا للمحاوالت 
ــــرض  اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فـ
المنهاج االسرائيلي على الطلبة 
المقدسيين. ويأتي اإلضراب استجابة 
ــوات أطــلــقــتــهــا الـــقـــوى الــوطــنــيــة  ــدعــ ــ ل
ــة الــمــقــدســة  ــن ــمــدي ــي ال ــة فـ ــيـ ــامـ واإلسـ
اللتزام كافة المدارس باإلضراب، رفضا 
ــرض المناهج  ـ “أي شكل من أشكال ف ل

اإلسرائيلية أو المنهاج المحرف”.

إسرائيل تعتقل مدير المسجد األقصى عمر الكسواني
كابول ـ أ ف ب

ــــواليــــات الــمــتــحــدة ونــظــام  أجــــرت ال
طالبان األفغاني تبادالً لألسرى لحظة 
لــواليــات المتحدة  ــ ل ــحــركــة  تسليم ال
ــاً فـــي مقابل  ــق ــاً ســاب ــي ــرك ــي ــاً أم ــدي جــن
اإلفــــراج عــن زعــيــم حـــرب ســابــق هو 

حليف كبير لطالبان، على ما أعلن 
ــر الــخــارجــيــة األفــغــانــي  ــ وزيـ

أمــيــر خـــان مــتــقــي أمــس 
)اإلثــنــيــن(. وقــد سلمت 
ــي  ــركــ ــ ــي طــــالــــبــــان األمــ
مـــارك فريريكس الــذي 

2020 في  ُخـــطـــف عــــام 
أفغانستان، في مقابل بشير 

ــحــرب السابق  نــــورزاي، زعــيــم ال
المقرب من طالبان والمسجون منذ 
17 عامًا في الواليات المتحدة بتهمة 
االتـــجـــار بــالــهــيــرويــيــن. وقــــال وزيـــر 
الخارجية األفغاني أمير خان متقي 
خــال مؤتمر صحافي في العاصمة 

كابول “بعد مفاوضات طويلة، ُسلم 
ــارك فريريكس  المواطن األميركي م
إلى بعثة أميركية، وهذه البعثة سلمتنا 
ــا )بــشــيــر نــــــورزاي( فــي مطار  بـــدورهـ
ــســابــق في  ــول”. وكـــان العنصر ال ــابـ كـ
البحرية األميركية يعمل مهندسًا 
مدنيًا لمشروعات إنشاءات في 
أفــغــانــســتــان عــنــدمــا تــعــرض 
للخطف، وفــق الخارجية 

األميركية.
وأوضــح الناطق باسم 
ــح هللا  ــيـ الـــحـــكـــومـــة ذبـ
مجاهد لوكالة فرانس برس أن 
بشير نورزاي المحكوم بالسجن مدى 
الحياة في الواليات المتحدة، لم يكن 
يشغل أي منصب رسمي داخل حركة 
ــاً كــبــيــراً بما  ــم ــبــان لكنه “قـــدم دع طــال
يشمل األسلحة” خال بــروز الحركة 

في التسعينات.

تبادل أسرى بين الواليات المتحدة و“طالبان” 
برلين ـ وكاالت

أوالف  األلمانـــي،  ـــار  ش ت س م ل ا ه  ـ ـ ـ ج و ت ي
شـــولتس، إلى الســـعودية يوم الســـبت 
المقبـــل، فـــي زيـــارة رســـمية للمملكـــة 
تســـتمر ليومين، ضمن جولـــة خليجية 

تشمل اإلمارات وقطر.
ونقلـــت وكالـــة األنبـــاء األلمانيـــة عـــن 

مصدر دبلوماســـي في الســـفارة 
م  ـ ـ ـ ل  ، ض ا ـ ـ ـ ي ر ل ا ب ة  ـ ـ ـ ي ن ا م ل أل ا

يكشـــف عـــن اســـمه بنـــاء 
على طلبه، أن المستشـــار 
ة  ـ ـ ـ ـق أهمي ـ ـ “يعل ولتس  ـ ـ شـ

كبيرة على نتائج محادثاته 
المرتقبـــة مع ولي العهد، األمير 

محمد بن سلمان، وعدد من أعضاء 
الحكومة السعودية”.

وأفاد المصدر ذاته بأن المحادثات بين 
الجانبين “ســـتركز على أهمية تصحيح 

مسار العاقات بين البلدين”.
كما جرت اإلشارة إلى أن “أزمة الطاقة 

أوكرانيـــا  ـي  ـ ـ ف رب  ـ ـ لحـ ا ات  ـ ـ وانعكاسـ
والوضـــع فـــي اليمـــن والملـــف النـــووي 
اإليراني وأجنـــدة أعمال قمة مجموعة 
العشـــرين” التـــي ســـتعقد فـــي نوفمبـــر 
المقبـــل في جزيـــرة بالي اإلندونيســـية 
ت  ا ـ ـ ـ ش ق ا ن م ل  و د ـ ـ ـ ج ر  د ص ت ت ـ ـ ـ س “
ر  د ـ ـ ـ ص م ل ا ت  ـ ـ ـ ف ل و  . ” ن ـ ـ ـ ي د ف و ل ا
الدبلوماســـي األلمانـــي أيضـــا 
إلـــى “إن تعزيـــز العاقـــات 
ي  ـ ـ فـ عودية(  ـ ـ لسـ ا ع  ـ ـ مـ (
ـتثمارات  ـ ـال االسـ ـ مجـ
المشـــتركة وفـــق رؤيـــة 
ا  ـ ـ عودية، خصوصـ ـ ـ لسـ ا  2030
فـــي قطاعـــات الصناعـــة والخدمـــات 
اللوجســـتية والرعايـــة الصحية وعلوم 
الحيـــاة والطاقـــة المتجـــددة والتعاون 
العسكري، بما في ذلك بحث احتياجات 
الريـــاض من األســـلحة، ســـتحتل حيزا 

مهما خال المناقشات الثنائية”.

المستشار األلماني في جولة خليجية تبدأ بالسعودية

هجوم “فاشل” على قاعدة 
أميركية في سوريا

)بنتاغون(  ــاع األميركية  دف ــ ل ا أعلنت وزارة 
تعرض قاعدة تضم قوات ومعدات أميركية 
وأخــرى تابعة للتحالف الــدولــي في سوريا، 

لهجوم صاروخي “فاشل”.
ــي بـــيـــان “فـــشـــل هــجــوم  ــت الــــــــوزارة فـ ــالـ وقـ
صاروخي استهدف قاعدة القرية الخضراء 
شــمــال شــرقــي ســوريــا فــي ضــرب الــقــوات أو 

المعدات األميركية أو قوات التحالف”.
وأضاف البيان: “استهدفت 3 صواريخ عيار 
ــعــثــور على  107 مــلــيــمــتــرات الــقــاعــدة. تــم ال
صاروخ رابع مع أنابيب صاروخية عند نقطة 

اإلطالق، على بعد نحو 5 كيلومترات”.

زعماء وملوك وحشود غفيرة يشيعون الملكة الراحلة في صمت وحزن

جنازة مهيبة... إليزابيث الثانية إلى مثواها األخير

أقيمــت مراســم جنازة مهيبة لملكــة بريطانيا الراحلــة إليزابيث الثانية 
فيمــا   احتشــد قــادة وملــوك مــن أنحــاء العالم فــي لندن، أمــس اإلثنين، 
لتوديعها، بعد وفاة الشخصية المحبوبة التي وّحدت األمة خالل فترة 

حكم استمرت 70 عاًما.

وقبـــل الســـاعة 11 صباحـــا بقليـــل، 
ظهـــر النعش المصنوع من خشـــب 
البلـــوط والمغطـــى بالعلـــم الملكـــي 
وفوقـــه تـــاج اإلمبراطوريـــة علـــى 
عربـــة مدفـــع تحـــت ســـماء ملبـــدة 
بالغيـــوم، ليتـــم نقلـــه فـــي موكـــب 
عســـكري إلى كنيســـة وستمنســـتر 

آبي.
وســـار نجلها األكبـــر ووريثها الملك 
تشـــارلز وكبار أفراد العائلة المالكة 
أصـــوات  وســـط  ش  ـ ـ ـ ع ن ل ا ء  ا ر و
جـــرس تـــدق في الخلفيـــة وصمت 
ــاد شـــوارع لنـــدن، بعـــد ختـــام  سـ
جنازة رســـمية أقيمت في كنيســـة 

وستمنستر آبي.
وانتهـــت الجنـــازة بصمت شـــهدته 
الكنيســـة واألمـــة لمـــدة دقيقتيـــن. 
وبعد ذلك، بـــدأ نقل النعش مجددا 
عبـــر وســـط لنـــدن، حيث مـــر بمقر 
الملكة الرســـمي قصر بكنغهام، إلى 
قـــوس ولينغتـــون فـــي هايـــد بارك 
كورنـــر، حيـــث تبعه الملك تشـــارلز 
وأفـــراد العائلة المالكـــة مرة أخرى 
ســـيرا علـــى األقـــدام لمســـافة 2.4 

كيلومتر.
ومـــن هنـــاك، تـــم نقلـــه إلـــى قلعـــة 
وندســـور غـــرب لندن، حيـــث أقيم 

قداس في كنيسة سانت جورج.
وتـــم بعـــد ذلـــك إنـــزال النعـــش في 
القبـــو الملكـــي. وفـــي وقـــت الحق 
مـــن المســـاء، فـــي مراســـم عائليـــة 
خاصة، سيتم دفن نعش إليزابيث 
وزوجهـــا ألكثر مـــن 70 عاًما األمير 
فيليب، الذي توفـــي العام الماضي 
عـــن 99 عامـــا، معـــا فـــي مقصـــورة 
الملك جورج الســـادس، حيث دفن 

والداها وشقيقتها.
فـــي  رات اآلالف  ـ ـ ـف عشـ ـ واصطـ
الشـــوارع لمشـــاهدة مـــرور نعـــش 
ر  ت ـ ـ ـ س ن م ت س و ة  ـ ـ ـ ع ا ق ن  ـ ـ ـ م ة  ـ ـ ـ ك ل م ل ا
التاريخية في البرلمان إلى كنيسة 
وستمنستر القريبة، ثم في النهاية 
إلـــى قلعـــة وندســـور حيث ســـيتم 

دفنها إلى جانب زوجها الراحل.
وكان مـــن بينهم الرئيس األميركي 
جـــو بايـــدن الذي نعـــى الملكة التي 
رحلت عن عمر ناهز 96 عاما بعدما 
قضـــت أطـــول فتـــرة بيـــن ملـــوك 

بريطانيـــا علـــى العـــرش، وتمتعـــت 
م  ـ ـ ـ ل لعا ا توى  ـ ـ ـى مسـ ـ ـ رام عل ـ ـ ـ باحت
بأســـره تقريبـــا لخدمتهـــا لبادهـــا. 
وقـــال بايـــدن: “كنتـــم محظوظين 
بوجودها لمـــدة 70 عاما... وكذلك 

كنا جميعا”.
ووســـط الحشـــود التـــي توافـــدت 
من أنحـــاء بريطانيا ومن خارجها، 

تسلق البعض أعمدة اإلنارة ووقفوا 
علـــى الحواجـــز إللقـــاء نظـــرة على 
الموكـــب الملكي. ويشـــاهد مايين 
آخـــرون عبـــر شاشـــات التلفزيـــون 
فـــي منازلهم الجنازة، أمس، والذي 
أعلـــن عطلـــة رســـمية. ولم يســـبق 
بـــث جنـــازة لملـــك بريطانـــي على 

التلفزيون من قبل.

لندن ـ وكاالت

كييف ـ أ ف ب

اّتهمـــت أوكرانيـــا أمـــس )االثنين( روســـيا 
بقصف موقـــع محطة بيفدينوكراينســـك 
للطاقة النووية في جنوب الباد، ما يثير 
الخشـــية مرة جديدة من أن تتسبب هذه 

الحرب بحادثة نووية كبرى.
وهذه المنشـــأة النووية األوكرانية الثالثة 
التي تتعـــرض للقصـــف أو االحتال، منذ 
إطـــاق روســـيا فـــي 24 فبرايـــر غزوهـــا 
ألوكرانيـــا، رغـــم دعـــوات دوليـــة كثيـــرة 
إلبقـــاء مثـــل هـــذه المنشـــآت بعيـــدًا عـــن 
النزاع لعدم التسبب بكارثة على مستوى 

القارة األوروبية.
أمـــس  موســـكو  ت  د ّد ـ ـ ـ ن  ، ا ـ ـ ـ ه ب ن ا ج ن  ـ ـ ـ م
بمعلومات عن العثـــور على مئات الجثث 
وم  ـ ـ ـ إيزي ـي  ـ فـ ة  ـ ـ ـ رة جماعي ـ ـ ـ ـى مقب ـ ـ وعل
فـــي شـــرق أوكرانيـــا بعـــد اســـتعادتها من 
القوات الروســـية، معتبرًا أنهـــا “أكاذيب”. 
وكانـــت كييـــف اّتهمت الجيش الروســـي 
بارتكاب فظائع في هذه المدينة. وصرح 

ـن،  ـ ـم الكرمليـ ـ ـمي باسـ ـ ـدث الرسـ ـ المتحـ
دميتري بيســـكوف، بأن الســـيناريو نفسه 
الذي حدث في “بوتشـــا” مـــن قبل، هو ما 
تتبعـــه كييف في “إيزيـــوم”. وتعقيبًا على 
الضربـــة الصاروخيـــة التـــي اســـتهدفت 
ـي  ـ ـك فـ ـ ـة بيفدينوكراينسـ ـ ـع محطـ ـ موقـ
منطقة ميكواليـــف )جنوب(، قال الرئيس 
األوكرانـــي فولوديميـــر زيلينســـكي عبـــر 
تلغـــرام إن “روســـيا تعرض العالم بأســـره 

ــل  ـا قبـ ـ ــا وقفهـ ــاف “علينـ ــر”. وأضـ للخطـ
فـــوات األوان”. يأتـــي هـــذا القصـــف فـــي 
وقت ســـّجلت القوات الروسية إخفاقات 
متتاليـــة فـــي ســـبتمبر، مع انســـحابها من 
منطقـــة كبرى في شـــمال شـــرق الباد إثر 
هجـــوم مضـــاد خاطف شـــّنه األوكرانيون 
على منطقة خاركيف. واســـتعادت قوات 
كييـــف أيضًا أراضي لكن ببـــطء أكبر في 

الجنوب.

موسكو: االتهامات بارتكاب جرائم في إيزيوم “أكاذيب”

أوكرانيا تتهم الجيش الروسي بقصف موقع محطة نووية

موقع محطة بيفدينوكراينسك للطاقة النووية 

طهران ـ أ ف ب

شـــهدت إيـــران تظاهرات جديـــدة تنديدًا 
بوفـــاة شـــابة إثـــر توقيفهـــا مـــن جانـــب 
“شـــرطة األخـــاق”، فيمـــا نفـــت األخيـــرة 
مجددا أي مسؤولية لها في هذه الحادثة.
وذكرت وكالتا فارس وتسنيم اإليرانيتان 
لألنبـــاء أن تظاهـــرة أقيمـــت في ســـنندج 
عاصمـــة محافظـــة كردســـتان في شـــمال 
غرب إيران، فيما سارت تظاهرات أخرى 
أمـــس اإلثنيـــن فـــي جامعـــات عـــدة مـــن 

العاصمة إيران.
ودخلت الشـــابة مهســـا أمينـــي )22 عامًا( 
ر توقيفهـــا، وتوفيـــت  ـ ـ ـ ث إ ة  ـ ـ ـ ـي غيبوب ـ ـ ف
الجمعة الفائت في المستشـــفى، بحســـب 

قناة التلفزيون العامة وعائلتها.
ــة غضـــب  ـابة موجـ ـ ـاة الشـ ـ ــارت وفـ وأثـ
فـــي إيـــران. واعتبـــر ناشـــطون أن وفـــاة 
مهســـا أميني “مشـــبوهة”. وبعـــد تظاهرة 
أولى الســـبت في مدينة ســـاغير، مسقط 
رأس مهســـا أمينـــي، احتشـــد نحـــو 500 

شـــخص فـــي تظاهـــرة في ســـنندج، وفق 
وكالـــة فـــارس. وأوضحـــت الوكالـــة أن 
د  ـ ـ عارات ضـ ـ ـ وا شـ ـ ـ ـن أطلقـ ـ ـ “المتظاهري
ـض  ـ ـ ع ب اج  ـ ـ زجـ وا  ـ ـ ـ ين وحطم ؤول ـ ـ مسـ ل ا
الســـيارات وأحرقـــوا حاويـــات قمامـــة”، 
مشيرة إلى أن الشرطة استخدمت “الغاز 
المســـيل للدمـــوع لتفريـــق” المتظاهريـــن 

وأوقفت عددًا منهم.

وذكـــرت وكالـــة فـــارس أن “العديـــد مـــن 
المتظاهرين على اقتناع بأن مهسا قضت 

تحت التعذيب”.
وفـــي العاصمـــة اإليرانيـــة، أطلـــق طاب 
حـــركات احتجاجيـــة في جامعـــات عدة، 
بينهـــا جامعتـــا طهـــران وشـــهيد بهشـــتي، 
مطالبيـــن الســـلطات بـ “إيضاحات” بشـــأن 

وفاة الشابة، وفق وكالة تسنيم.

شرطة طهران تنفي قتلها وتصف ما حصل بـ “الحادث المؤسف”

إيران.. تواصل االحتجاجات تنديًدا بمقتل الشابة أميني

غضب بين اإليرانيين لمقتل مهسا.. وصورها على الفراش تنتشر

واشنطن ـ أ ف ب



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
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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
GUJRANWALA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 33907097 or SAAMIIR@LIVE.COM 

GUJRATI GENTS SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33032025 or GUJRATIGENTS@YAHOO.COM 

SMART KITCHEN APPLIANCES TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 35150279 or ANEES1611@GMAIL.COM 

FNF SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33523132 or GUJJARG1614@YAHOO.COM 

SONEX DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37113001 or MURTAZA.MAC.BH@GMAIL.COM 

WADI KARANA  REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66612224 or ALIALI3332010@GMAIL.COM 

S W FOR EVENTS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35316931 or WAQASWAQAR975@GMAIL.COM 

SHAHIN SECOND HAND FURNITURE AND ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or USMANBAH887@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38980439 or JAMALJASIMBH@GMAIL.COM 

AHMED YOUSIF SALMA ALKAABI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17761101 or ALKAABI59@HOTMAIL.COM 

EAST ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17785704 or INFO@EASTALUMINIUM.NET 

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 

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

 TEAM LEADER
 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

 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

 SCAFFOLDER
 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

 LABOURER
 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 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@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 

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 

Yousif Ben Yousif Fakhro Co Bsc Closed 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17408111 or info@yyfakho.com 

International Motor Trading Agency W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17593434 or SUZY_KANOO@KEKANOO.COM 

Ghulam Mohammed Garments Factory 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17225938 or EMTEYAZ@GHULAMS.COM 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39602650 or JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

Regency hotel 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 17227777 or MOHAMMED.SANAD@IHG.COM 

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 66666858 or JAFFAR.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALBOAINAIN AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILES MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17342454 or ghada0samy@gmail.com 

AL WATANI TOWERS SALE OF SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39458577 or SAMIALWATANI@YAHOO.COM 

ADISON AUTO ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39475757 or bu-khalid-@hotmail.com 

HAJI ALI AHMED BUKANAN & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39461900 or ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

ALZAINAH PHONE ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39655512 or ADELSWAR689@YAHOO.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 

HITACHI ENERGY TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECT ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 17810666 or AATIF.M.SHAHZAD@HITACHIENERGY.COM 

JASMI’S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17588787 or lmra@jasmis.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 

ESBI Engineering & Facility Management - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

 TELECOMMUNICATIONS ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 17708118 or esbicareers@esbi.ie 

QURAH ELECTRIC CONTRCTING 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST (ADMIN. DEVELOPMENT)
 suitably qualified applicants can contact

 39858812 or MAALMEEL55@HOTMAIL.COM 

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33347766 or PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

Alnoorain bakery est 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39456969 or UMZAAL1975@GMAIL.COM 

UNIQUE STONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34001598 or citi20000@hotmail.com 

ERICSSON AB 
has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMS DEVELOPMENT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17584515 or maryam.al.sulaiman@ericsson.com 

GHAYA BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 34577873 or JALKHABBAZ@GMAIL.COM 

ALTAWAKUL ALUMINUM FABRICATION & WELDING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39868575 or info.altawakul@gmail.com 

AL SAWIQA BUILDING MANTNIC 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39660750 or NUSRAT.HAMEED1965@GMAIL.COM 

SALSEL COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36622993 or DOWNWINDREALESTATE@GMAIL.COM 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17246616 or FSEENG@BATELCO.COM.BH 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 32046472 or Sandhusahib143@gmail.com  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

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

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

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
 إدارة المحاكم

CS3007717779 : رقم الخطاب
التاريخ: 14/09/2022

المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية
رقم الملف: 022022068679

 
تعلن المحكمة الكبرى الثانية بأن المدعي : رياض صالح 
علي عبدهللا وغيره قد أقاموا هذه الدعوى ضد المستأنف 
 ، وغيره  العقاري   والتسجيل  المساحة  جهاز   : ضده 
طالبين فيها : اثبات ملكيتهم للعقار الكائن بمنطقة البالد 
القديم وثقية رقم 988/1963 والمقدمة رقم 521/1961 
. لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المستأنفين أن 
يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه وقد 

حددت  المحكمة الجلسة 4/10/2022 م لنظر الدعوى.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 129444( إعالن رقم 
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة المعلنة امنه حسين علي حسن ابوحسن بطلب تحويل المحل 
التالي : إلى السيدة زهراء علي محمد ناصر فعلى كل من لديه أي  التجاري 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-149630 

االسم التجاري : كركني كفيتيريا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 134285( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيد ةالمعلنة احالم داود مطر المهنا بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد خليل عباس عبدهللا فتح هللا شريف 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 : 1-119968

االسم التجاري : ازادي لتلميع السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-134725( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المحل  المعلن جعفر محمد جاسم عبدهللا بطلب تحويل  السيد  إلينا ورثة  تقدم 
أي  لديه  من  كل  فعلى  جاسم  محمد  جعفر  محمد  السيد  إلى   : التالي  التجاري 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 2-58811

االسم التجاري : سفن بالس فون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )جت نيلد صالون( وتحويل القيد إلى
 )ذات مسئولية محدودة(

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة )جت نيلد صالون( والمملوكة للسيد/السيدة )الليء عبدالرحمن 
توفيق حسين الجمل( والمسجلة بموجب القيد رقم )100418(، بطلب بيع المحل التجاري 
وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  إلى  القيد  وتحويل  المذكور  الفردية(  )المؤسسة 
)2000( دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن كافة 

أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)اعتدال محمد احمد شخاتره ( بنسبة )0.05( %

)هدى محمد نجيب عبدالحي( بنسبة )50( %
)رند عبدهللا محمد العمرى( بنسبة )49.95( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
انهار السعودية للتجارة ذ.م.م سجل تجاري رقم 133305

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها محمد محمد صفوت عبدالمنعم 
امين مرسي نيابة عن السادة شركة انهار السعودية للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 133305 
، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )محمد محمد صفوت عبدالمنعم امين مرسي( 
قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا  للشركة.  مصفيا 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
)محمد محمد صفوت عبدالمنعم امين مرسي( 

 35536880 )973 +(
mk35536880@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة السامر لتقطيع المعادن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة السامر 
لتقطيع المعادن المسجلة بموجب القيد رقم 49968، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 

رقم )4( من:
السامر لتقطيع المعادن

AL SAMER METAL CUTTING
الى: 

السامر لطالء المعادن ذ.م.م
ALSAMER GOLD PLATING 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 العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
إدارة المحاكم

CS3007681988 : رقم الخطاب
التاريخ: 11/09/2022

المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية
رقم الملف: 022022109179

 
تعلن المحكمة الكبرى الدائرة المدنية الثانية  بأن المدعي عيسى عبدعلي عيسى ابراهيم 
الدعيسي  قد أقام دعوى ضد جهاز المساحة والتسجيل العقاري طالب فيها اثبات ملكيتهم 
للعقار الكائن في عالي في المنامة برقم الوثيقة 39979 والمقدمة رقم 2585/1984

فإن كل من لديه اعتراض على طلب المدعي أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع بأوجه 
اعتراضه وقد حددت  المحكمة جلسة الدعوى 21-09-2022 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
سلمان  للسيد/الشيخ  والمملوكة  البناء  لمقاوالت  البناء  دار  المسماة  الفردية  المؤسسة 
علي راشد ال خليفه والمسجلة بموجب القيد رقم 2-91651 ، بطلب بيع المحل التجاري 
إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(برأسمال  القيد  المذكور وتحويل  الفردية(  )المؤسسة 
الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   10000 وقدره 
التالية  للشركاء  مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  والتزامات  أصول وموجودات  كافة  عن 

أسماؤهم:
الشيخ سلمان علي راشد صباح ال خليفه بنسبة 100 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)نوال منذ 1989 ذ.م.م( سجل تجاري رقم )1-52288(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها شركة )نوال 
منذ 1989 ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )52288(، بطلب تصفية الشركة 

تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )اسم المصفي( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)نوال يوسف احمد عيسى الصباغ(
+ 97339334429

ayman19641964@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

ميدجورو ذ.م.م سجل تجاري رقم )148000(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة )ميدجورو ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )148000(، بطلب تصفية 
الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيد / محمد عصام كمور مصفيا للشركة.

عنوان المصفي:
محمد عصام كمور

)+973( 39685658 
essam@kamourlegal.com

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 133811( إعالن رقم
تغيير االسم التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حسن مكي محمد الشاخوري 

بنظام  السكنية  والشقق  للمنازل  المتميزة  النظافة   : الحالي  التجاري  االسم 
الساعة وتنظيف السجاد

االســـــم التجـــاري الجديد : النظافة المتميزة للسجاد ومنتجات الفراء

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)جالف - إى إكس ذ.م.م( سجل تجاري رقم )146147-1(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد رقم )146147-1(،  المسجلة بموجب  إى إكس ذ.م.م(   - شركة )جالف 
 PRAVEEN( السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب 

MARIA AUGUSTINE( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي: 

PRAVEEN MARIA AUGUSTINE
n.s.c.group10@gmail.com   -   )+973( 34143333 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)شركة عدسة البحرين االحترافية ذ.م.م( سجل تجاري رقم 91091

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  االحترافية  البحرين  عدسة  )شركة 
)علي  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،)91091(

عبدالكريم عبدهللا جاسم بحر( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)علي عبدالكريم عبدهللا جاسم بحر(
)+973(39466673 

bahar981@hotmail.com

الثالثاء 20 سبتمبر 2022 - 24 صفر 1444 - العدد 105089



11 الثالثاء 20 سبتمبر 2022 - 24 صفر 1444 - العدد 5089 Vacancies Available
ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of
 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact
 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

HEALTHY CALORIE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33358885 or FMUBARAK@HOTMAIL.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36020031 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

MOODA BITAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17622832 or moda_bitar_bh@yahoo.com 

WOLF GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 34440446 or 3444EMAN@GMAIL.COM 

Kenz manufature of wooden furniture umberella and curtains W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17343976 or KENZ.BH@GMAIL.COM 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or mattar@tamcon.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17668367 or KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM 

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39452896 or hr.jwf@jaberigroup.com 

Cape Homes Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17331633 or HANIFPEACE@GMAIL.COM 

SPUD Sliders Restaurants 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 36655510 or ysbgdates@gmail.com 

ROOTS WORLD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33742002 or SHAHID_IKRAM94@YAHOO.COM 

FATEN BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39999704 or info@fatensalon.com 

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

 A/C MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17701711 or lmra@kecc.me 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33374488 or M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

LALABELLA FLOWERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17670100 or accounts@lalabellabh.com 

Um Zainab Bakery 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39379127 or FAISALAFRIDI11@HOTMAIL.COM 

Teak Wood Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17003388 or mgmt@teakwd.com 

BLACK 22 COFFEE BAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact
 33449049 or shahleen@black22bh.com 

ALAMEER PASTA 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE
 suitably qualified applicants can contact

 37774847 or ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM 

MY CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 66666730 or info@mycafebh.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING)
 suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com 

AHMAD ALI TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39711774 or AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

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

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

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 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

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 

BAHRAIN RECYCLING PLANT 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17830456 or BRPBAH@BATELCO.COM.BH 

GERMANY GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39522889 or SJABERAZIZ61@GMAIL.COM 

ROSEMARY GOURMET RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 36771166 or JENANTRD@GMAIL.COM 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39664667 or KARAK1977.BAHRAIN@GMAIL.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 

NEIAM BEACH SHABAB COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE)
 suitably qualified applicants can contact

 33212271 or ANEESA_1954@HOTMAIL.COM 

ALTAER AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38388177 or ALSKHAAGARAGE@GMAIL.COM 

VOLUME CAFE AND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 36662601 or ALI.ALMRSHDI1992@GMAIL.COM 

HAMELON GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 37001113 or MARYAMALAWADHI@HOTMAIL.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17623882 or accounts@florabh.com 

GOOD MORNING FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 36787886 or ABUMUSSA99@GMAIL.COM 

AL HARAM SANDWICHES & JUICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 672556 or LATIFAALMEJREN@YAHOO.COM 

TEA CLUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39693934 or NAIMA.MUTTAR@GMAIL.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL ENGINEER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com 

ALKOWARI MAN POWER 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS)
 suitably qualified applicants can contact

 39461657 or AMSABUFATHY@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17245512 or MAHMOA@SPU.EDU 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com 

Qand palace welding and fabrication 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 33550665 or NURSE222@HOTMAIL.COM 

On spot computer 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39456969 or UMZAAL1975@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL LABORATORIES AND AL HOTY STANGER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GEOLOGIST
 suitably qualified applicants can contact
 38970789 or accounts1@interlabbh.com 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17774477 or MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

ALI ABDULHUSSAIN KHAMIS HILAL ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39650349 or TAWEELAMAL@GMAIL.COM 

ALDAWLAH TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33918999 or jakclr@yahoo.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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 

ZUBAIDA PALACE LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36604099 or RED_FLOWER848@HOTMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17404435 or khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

ALATLAL FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39460276 or ARAZZAQALI@YAHOO.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

ORGINAL VISION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17001056 or AYOOBIFM@YAHOO.COM 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17714409 or SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Splash palace pool contracting 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 36111060 or ALHARAM62@GMAIL.COM 

ALGHALIA W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

HAMAD LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 34349392 or AMEERAMOHDKAMAL@HOTMAIL.COM 

Shalimar cafateria 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39602040 or ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

ALSALWA WATER FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17593699 or HR@ALZAEEMBH.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Nadwah Hairdrssing Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 17874430 or alethad56066@gmail.com 

NESTO EXPERTS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or HANEEF.M@WESTERNINT.COM 

GOLTENS BAHRAIN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 MECHANIC(SHIPS ENGINE ROOM)

 suitably qualified applicants can contact
 39409189 or JEYANTHAN@GOLTENS.COM 

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

SOLO WASH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36001639 or SAYED3LI98@GMAIL.COM 

MIRACLE GRAPHICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PRINTER
 suitably qualified applicants can contact

 39637999 or hussain@miracle.com.bh 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

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

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

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

 OPERATOR (FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

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

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

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

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 

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

 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

 LIGHT VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DADABHAI TRAVEL 
has a vacancy for the occupation of

 TOURISM SPECIALIST (TRAVEL AGENCIES)
 suitably qualified applicants can contact
 17103001 or Hameed912@hotmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

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

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

ROYAL SARAY RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 77707070 or adam.mohamed@fairmont.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 

RIZWAN AND BAKHSH GENERAL TRADE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34424340 or RIZWAN99991@GMAIL.COM 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BRANCH MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17772900 or YIR@AFI.COM.SA 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com 

Alameri international Trading company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PURCHASING AGENT
 suitably qualified applicants can contact
 33522335 or alameri.projects@gmail.com 

FRY AWAYS BROASTED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35690426 or MDS147956@GMAIL.COM 

ARIZONA GARDENS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contact

 33203666 or ARIZONA.GARDENS.BH@GMAIL.COM 

GULF KARAK BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34339370 or ADILLINE00@GMAIL.COM 
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أسامة الماجد

 The حصل فيلم األكشن
Woman King على تقييم 
نقدي عال ٪95 من بطولة 
األوسكارية فيوال دايفس، 

وهو يتناول حكاية ملحمة 
تاريخية تستند على قصة 

حقيقية إلحدى أقوى الدول 
األفريقية في القرن الثامن 

عشر كانت تقودها امرأة.

شاهدُت لكم: “Ticket to Paradise” في “سينيكو”

يعود كل من جوليا روبرتس وجورج 
 Ticket فيلم  جديد،  عمل  في  لوني  ك
 Money فيلمهما  بعد   t o Paradise
العام  فــي  تــم عرضة  ــذي  ال  Monster
فـــي ســيــنــمــات شــركــة  وذلـــــك   2016
ضمن  ”ســيــنــيــكــو“  للسينما  لــبــحــريــن  ا

أفالمها الجديدة المتنوعة.
إنـــهـــا خــطــة مــحــكــمــة لــصــيــاغــة فيلم 
على  الكيمياء  حــول  تقريبا  الكامل  ب
ــيــن نــجــمــيــن ســيــنــمــائــيــيــن  الـــشـــاشـــة ب
ــكــن عــنــدمــا يــكــون هـــذان  واألمـــــل، ول
وجوليا  كلوني  جـــورج  هما  لنجمان  ا
ــإن الــشــعــلــة الــمــشــتــعــلــة  ــ ــس، ف ــ ــرت ــ روب

القترانهما ستقطع شوطا طويال. 
 Ticket to Paradise فــيــلــم  يــشــق 
خالل  طريقه  رقيق  بشكل  المكتوب 
الرئيسيين  ممثليه  حــول  دقائق   104
الذين يتحركون معا بنجاح، وإن كان 
الطبيعية  المناظر  من  بمساعدة  ذلــك 

األسترالية المذهلة.
ــار  ــي إطــ يــــــدور الــفــيــلــم الــخــفــيــف فــ
البطلين  يــقــوم  كــومــيــدي،  رومــانــســي 
يكرهان  مطلقان  زوجـــان  دور  بـــأداء 
الــزواج  ابنتهما  تقرر  البعض،  بعضهما 
من حبيبها الجديد ويقرران السفر إلى 
وبأن ال  ابنتهما،  لمساعدة  بالي  مدينة 
منذ  به  قاما  الذي  ذاته  الخطأ  ترتكب 

25 عامًا.
Ticket to Para� فيلم ببطولة   يقوم 

روبرتس  جوليا  الثنائي  بجانب   dise
ابنتهما  دور  تــقــدم  كــلــونــي  ــورج  ــ وجـ
الفنانة كايتلين ديفير أما الذي يجسده 
ماكسيم  الممثل  المستقبلي  زوجــهــا 
ــــورد ولــوكــاس  بــوتــيــر بــجــانــب بــيــلــي ل

برافو.
إنها المرة األولى التي يتم فيها إقران 
الممثلين على الشاشة معا، وهذه هي 
ــى مــنــذ فــتــرة مــن الــوقــت  ــ ــمــرة األول ال
شيء  بــأي  منهما  أي  فيها  يقوم  التي 
جوهري على اإلطالق للشاشة الكبيرة 
هو  لروبرتس  دور مسرحي  آخر  )كان 
كان   .2018 عــام  فــي   Ben Is Back
في   The Midnight Sky في  كلوني 
عام 2020(، لذلك من السهل أن تشعر 

أخرى  مــرة  بهم  وترحب  لهما  بالحب 
بالنظر  خاصة  السينما،  شاشات  على 
يقدمونها  ــتــي  ال الــمــتــعــة  مــقــدار  ــى  إلـ
أو  األلفية  لجيل  خصوصا  لناحولها، 

! Z أطفال الجيل
ــلــفــنــان  ــديــــث ل فــــي حــ
جورج كلوني وجوليا 
ــــر ذا  ــب روبــــــرتــــــس عــ

نيويورك تايمز 
العمل  عــن 
يــــــــقــــــــول 
جـــــــــــورج 
كــلــونــي:” 
حـــيـــنـــمـــا 
ــــوا  ــل أرســ
لــــــــــــــــــــي 
الـــــنـــــص، 

شـــــــعـــــــرت 
وكــــــــــأنــــــــــه 
ــا  ــ ــوًب ــ ــت ــ ــك مــ

ــا،  ــن خـــصـــيـــصـــًا ل
فــــــــي الــــــواقــــــع 
حــــتــــى أســــمــــاء 
ــيــــات  ــــشــــخــــصــ ال
فــــــــــي األصــــــــــل 
ــا جــورجــيــا  ــانـ كـ

وجـــولـــيـــان. لـــم أقـــم بــعــمــل كــومــيــدي 
رومانسي منذ عام �1996 لم يحالفني 
ــيــا في  الــنــجــاح مــثــلــمــا نــجــحــت جــول
كانت  إذا  وقــلــت  قــرأتــه  لكنني  ذلـــك- 
جوليا  أما  أيضًا”  فأنا  مستعدة  جوليا 
ــرتـــس فــتــقــول :كـــان  روبـ
ــدًا  ــمــنــطــقــي جــ ــن ال مــ
جـــورج  أشــــــارك  أن 
بـــالـــبـــطـــولـــة بـــنـــاًء 
الكيمياء  على 
والــــصــــداقــــة 

التي بيننا.”
ــرف  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ يـ
ــأن  ــي ب ــون كــل
الكثير  لــديــه 
لــــــيــــــشــــــعــــــر 
ــان  ــ ــن ــ ــت ــاالمــ ــ ب
ــه،  ــ ــل ــن أجــ ــ ــ م
حيث قال ذات 
مرة: “كل يوم 
حياتي،  فــي 
بأنني  أشعر 
محظوظ.. 
مــحــظــوظ 
فـــــــــــــــــــــي 
تي  حيا

ألنني  يكفي  بما  محظوظ  المهنية.. 
وجـــدت الــشــريــك الــمــثــالــي. فــي بعض 
ذلــك في  يــحــدث  ال  بالحياة  األحــيــان 

جدولك الزمني”. 
العرض  في  للصحفيين  كلوني  وقــال 
لندن”كان  فــي  للفيلم  األول  العالمي 
كنا  ألنــنــا  بــه  استمتعنا  ممتعا،  األمـــر 
نتعامل بشكل ساخر مع بعضنا البعض. 
كــان مضحكا“. وأضــاف  ذلــك  أن  رأينا 
“اعــتــقــدنــا أيــضــا أنــه كــان وقــتــا لطيفا 

مناسبا لفعل شيء خفيف ممتع”.
واشتهرت روبرتس بسلسلة من أفالم 
الكوميديا الرومانسية في الثمانينيات 
من  الماضي،  القرن  من  والتسعينيات 
إلى  ــرأة جميلة(  )امــ ــان”  وومــ “بــريــتــي 
فيلم  آخـــر  كـــان  بينما  هــيــل”،  “نــوتــنــج 
لــكــلــونــي “وان  كــومــيــدي رومـــانـــســـي 
فاين داي” )يوم جيد( في عام 1996. 
دور  تلعب  التي  ديفر،  كيتلين  وقالت 
ليلي “يسيطر عليك التوتر في البداية 

عندما تسمع اسميهما”.
بالفيلم  التنبؤ  على  القدرة  تكون  ربما 
بسعادة  جــمــيــلــة، وســتــشــعــر  بـــاألرقـــام 
بينما  تبتسم  روبــرتــس  لــرؤيــة  غــامــرة 
تـــحـــاول تــدمــيــر حــفــل زفـــــاف آخـــر، 
وكــلــونــي مـــع لــمــعــة عــيــنــيــه كــمــا كــان 
يفعل  كالهما   .ER مسلسل  منذ  يفعل 
هذه األشياء بشكل جيد للغاية، ومن 
بين  الــمــاضــي  ــى  إل الحنين  فــي  يمانع 
الحين واآلخر، خاصة مع ممثلين مثل 
مثل  برشاقة  يشيخان  االثنين،  هذين 
خصوصا  المهاجرة  الطيور  مــن  زوج 
في  تصويره  تــم  الجديد  الفيلم  وان 

أستراليا وإخراج أول باركر.

tariq_albahhar

“مدخل إلى تاريخ السينما العربية” لسمير فريد

السينما  تــاريــخ  إلــى  “مــدخــل  كتاب  يعتبر 
رحمه  فريد  سمير  الكبير  للناقد  العربية” 
هللا، الذي أصدرته الهيئة المصرية للكتاب، 
السابع  بــالــفــن  المتعلقة  الــكــتــب  أهـــم  مــن 
معلومات  مفصل  بشكل  يستعرض  حيث 
العربية  السينما  تاريخ  عن  ومهمة  دقيقة 

وتحديات التوثيق.
الحجم  من  صفحة   231 في  الكتاب  يقع 
الــصــغــيــر ويــنــقــســم إلـــى ســبــعــة فـــصـــول... 

الفصل األول بعنوان “مشاكل 
البحث في تاريخ السينما 

الثاني  الفصل  العربية”، 
ــــحــــث  ــب ــ “مــــــشــــــاكــــــل ال
ــاريــــخ الــســيــنــمــا  ــ فــــي ت
ــفــصــل  ــة”، ال ــ ــري ــصــ ــمــ ــ ال

الثالث 

في  السينما  لتأريخ  قومي  مشروع  “نحو 
مصر”، الفصل الرابع “التأريخ العام للسينما 
ــشــأة فن  فــي مــصــر”، الــفــصــل الــخــامــس “ن
“أفالم  السادس  الفصل  العربي”،  التمثيل 
لومير العربية”، الفصل السابع “قراءة في 

ــاريــخ  كـــتـــاب ت
الــســيــنــمــا فــي 
مــصــر”، وأخــيــرًا 

“بيبيلوجرافيا المؤلفات العربية في تاريخ 
السينما”.

يــقــول سمير فــريــد فــي مــقــدمــة الــكــتــاب: 
على  يصور  مــا  كــل  هــي  العربية  “السينما 
أرض الــعــرب مــن أفـــالم، ألن هــذه األفــالم 
تــعــكــس مــكــانــًا مـــحـــددًا هــو مكان 
تصويرها، وزمانًا محددًا هو زمان 
وبالتالي فهي جزء من  تصويرها، 
عن  ــاذا  مـ ولــكــن  الــعــربــيــة.  الثقافة 
ال  التي  بالعربية  الناطقة  األفـــالم 
ومــاذا  عربية؟  جنسية  أي  تحمل 
ــيــة الــتــي  ــعــرب ــن األفــــــالم غــيــر ال عـ
يــصــنــعــهــا مــخــرجــون عــــرب ســـواء 
أو  العربية  بجنسياتهم  احتفظوا 
وأصبحوا  بها،  يحتفظوا  لم 

يحملون جنسيات أخرى؟ 
هو  بالعربية  ينطق  فيلم  كــل  أن  ــواقــع  ال
عربي، وكل فيلم يصنعه عربي هو عربي، 
ولكن كما أننا ال يجب أن نخلط بين اإلنتاج 
األجنبي المصور في بالد العرب، واإلنتاج 
العربي المصور في هذه البالد، ال يجب أن 
بالعربية  الناطق  العربي  الفيلم  بين  نخلط 
بين  وال  بها،  الناطق  العربي  غير  والفيلم 
المخرج العربي في أفالمه العربية وأفالمه 

غير العربية”.
 100 أكثر من  مــرور  “رغــم  ويضيف فريد: 
في  ووجودها  السينما،  اختراع  على  سنة 
من  قليلة  سنوات  بعد  العالم  مناطق  كل 
العربي،  العالم  منطقة  ومنها  اخــتــراعــهــا، 
ــى هـــامـــش الــثــقــافــة  التــــــزال الــســيــنــمــا عــل
تــعــريــف متفق عليه  يــوجــد  فــال  الــعــربــيــة، 
ومصطلحاتها،  للسينما  العربية  اللغة  في 
وال يوجد في أي دولة عربية بما في ذلك 
من  الساحقة  الغالبية  أنتجت  التي  مصر 
األفــالم  أرشــيــف ألصـــول  العربية  األفـــالم 
“الــنــيــجــاتــيــف” أو مــكــتــبــة لــنــســخ األفـــالم 
لنسخ  مــكــتــبــة  أو  “ســيــنــمــاتــيــك”  الــعــربــيــة 
األفالم على شرائط فيديو “فيديوتيك” أو 

مكتبة لوثائق األفالم أو متحف للسينما.

هدى حسين تم اإلعالن عن مسلسلها الجديد “عودة خالتي” الذي تشارك في 
الكبيرة  الفنانة  2023، وكشفت  بطولته وسوف يعرض خالل شهر رمضان 
بقيادة  تصويره  انطلق  الذي  العمل  كواليس  من  الخاصة  الصور  بعض  عن 
المخرج محمد جمعة الذي أعاد نشر بعض الصور على خاصية “االستوري” 
رمضان  شهر  في  العمل  عــرض  على  للتأكيد  “إنستغرام”  على  حسابه  عبر 
2023، حيث إن العمل الذي كان يحمل “بطن الحوت” وتتعاون فيه الفنانة 

هدى حسين مع الفنان أحمد الجسمي قد تم تأجيله.
مسلسل “عودة خالتي” لم يتم الكشف حتى اآلن عن النجوم الذين سوف 
يشاركون في بطولته حيث اكتفت هدى حسين بنشر أكثر من صورة في 
الرائع  للمخرج  خالتي(  )عودة  “مسلسل  فكتبت:  عليها  والتعليق  الكواليس 
محمد جمعة”، كما أثار اسم المسلسل ردود فعل من قبل الجمهور الذي يتوقع 
أن العمل سيحمل طابعًا كوميديًا تكسر به الفنانة هدى حسين حاجز األعمال 
التي سيطر عليها الغموض والجريمة، وقد تلقت الفنانة الكبيرة العديد من 
رسائل التهنئة من زمالئها في الوسط الفني على العمل الجديد الذي يأتي 
“من  مسلسل  وأيضًا  الحسن”،  “ست  مسلسل  في  حققته  الــذي  النجاح  بعد 

شارع الهرم إلى... “.

التزال السينما على هامش الثقافة العربية

كشف رئيس مهرجان البحرين السينمائي 
البحرين  نادي  إدارة  رئيس مجلس  نائب 
الــدورة  إقامة  عن  فــوالذ  يوسف  للسينما 
الــثــانــيــة مــن الــمــهــرجــان حــتــى الــــ 15 من 
 19 تاريخ  حتى  لتستمر  المقبل،  أكتوبر 
ــدورة  الـ إن  ــوالذ  فـ ــال  وقـ  .2022 اكــتــوبــر 
الثانية من المهرجان ستقام تحت رعاية 
كــريــمــة مــن الــشــيــخ خليفة بــن أحــمــد آل 
للثقافة  الــبــحــريــن  هــيــئــة  رئــيــس  خليفة 
السينمائيين  من  نخبة  واآلثــار، وبحضور 

الخليجيين والعرب.
وفي ذات السياق أعرب فوالذ عن شكره 
وتقديره لما تقدمه هيئة البحرين للثقافة 
لفعاليات نادي  واآلثــار من دعم متواصل 
مهرجان  بينها  ومــن  للسينما،  البحرين 

البحرين السينمائي.
مشاركة  يشهد  المهرجان  أن  فوالذ  وذكر 
ــدول الــعــربــيــة، إلــى  ــ واســعــة مــن جميع ال
التي  العالمية  الــمــشــاركــات  بعض  جــانــب 
ــًا كــفــعــالــيــات  ــالن عــنــهــا قــريــب ــ ســيــتــم اإلعـ
مصاحبة. وأشار فوالذ إن اللجنة المنظمة 
استقبلت 430 فيلما للمشاركة في مسابقة 
في  المشاركة  باب  إغــالق  بعد  المهرجان 

31 من أغسطس الماضي، لتحال األفالم بعد ذلك إلى اللجنة المختصة باختيار األفالم 
المشاركة. وحول الفعاليات المصاحبة للمهرجان بين فوالذ أن المهرجان سينظم عدد من 
الورش التدريبية المتقدمة لصناع األفالم، إلى جانب بعض الندوات وحلقات النقاش 

المصاحبة للعروض، متوقعا أن يشهد المهرجان حضور عربي الفت.
3 فئات رئيسة  السينمائي تضم  البحرين  الثانية من مهرجان  الدورة  يذكر أن مسابقة 
هي: األفالم الروائية القصيرة، األفالم الوثائقية، وأفالم التحريك، إلى جانب مسابقة 
من  بعرض مجموعة  المهرجان  فعاليات  افتتاح  يتم  أن  المقرر  ومن  البحريني،  الفيلم 
نجوم خليجيين  بحضور  المصاحبة،  األفالم  وبعض  و  المسابقة  في  المشاركة  األفالم 
الشباب في  البحرين، وتشجيع انخراط  السينما في مملكة  وعرب بهدف دعم صناعة 
إلى  للسينما  البحرين  نــادي  يسعى  ما  وهو  االحترافية،  إلى  بهم  وصــوالً  المجال،  هذا 

تحقيقه من خالل مبادراته و أنشطته المختلفة.

يوسف فوالذ

مهرجان البحرين السينمائي 
ينطلق في 15 أكتوبر المقبل

هدى حسين بصورة 
جديدة في مسلسل 

“عودة خالتي”

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

للتواصل: 17111483

تسوُّل َنِشط بمحيط جامع سبيكة األنصاري
بعـــد تناولي قضية التســـول األســـبوع الماضي ومـــدى خطورة 
الوضـــع علـــى المجتمـــع، بعـــث لي إمـــام وخطيب جامع ســـبيكة 
األنصـــاري الشـــيخ إبراهيـــم الحـــادي صـــورة لمتســـولة وكتـــب 
التعليق التالي وأنشـــره كما هو: “هذه الطرارة أجنبية، تتســـول 
فـــي مواقـــف الســـيارات وعنـــد كل بـــاب يـــوم الجمعـــة وتلحـــق 
الشـــخص إلـــى ســـيارته وتدخل مصلى النســـاء. فـــا يترك أحد 
شـــيئا ثمينـــا في ســـيارته، وأحذر النســـاء في المصلـــى من ترك 
الشـــنط أو أي شـــيء ثميـــن خلفهـــن فـــي الصاة. بـــدأت جموع 
“الطرارين والطرارات” يتوافدون على المســـجد ويســـتخدمون 
طرقـــا مبتكـــرة، منهـــا بيع دهن العـــود، ونحذر من شـــمه ألنه قد 
يكون مادة مخدرة، وإذا لم تشـــتر منه عطرا أخرج صورا يزعم 
أنهـــا ألحـــد أبنائه المرضى بالســـرطان أو الحروق أو أي شـــيء. 
مـــن أراد أن يوصلها إلى شـــرطة مكافحة التســـول فعندنا صور 

ومقاطع أكثر صورتها الكاميرا األمنية”.
الجهات المعنية أعلنت مشكورة قبل أيام أن مديريات الشرطة 

بالمحافظـــات األربـــع وتطبيقـــا للقانـــون في إطـــار الحفاظ على 
النظـــام العـــام، ضبطـــت 573 شـــخصا مـــن الجنســـين يحملـــون 
جنســـيات مختلفة، إثر ارتكابهم وقائع تســـول بمناطق مختلفة 
بالمحافظـــات خـــال الفترة من ســـبتمبر 2021 ولغاية ســـبتمبر 
2022، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة حيالهم، وبالنظر 
إلى الرقم المذكور فهو مخيف، وكأن هناك توسعا كميا يغطي كل 
المحافظات تقريبا، وبما أن الجهات المعنية أهابت بالمواطنين 
والمقيميـــن اإلبـــاغ فورا عن مثل هذه الحاالت ليتســـنى اتخاذ 
اإلجراءات القانونية، فها نحن نبلغ عن متســـولة نشطة تستغل 
المصليـــن في الجامع، وحســـب ما أخبرني أحـــد المواطنين أنها 
تملك ســـيارة “ســـكويا ذهبـــي” تركنها بجانب منـــزل والدته، ويا 
حبـــذا لـــو تتواصـــل الجهـــات المعنيـــة مـــع إمام وخطيـــب جامع 
ســـبيكة األنصاري لســـماع قصص وحكايات ال يمكن تخيلها عن 
ما يدور في المنطقة المحيطة بالمســـجد، ودورنا في الصحافة 

هو تنوير الرأي العام بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

 في حلقتين سابقتين نشرتا في 12 و19 من شهر يوليو )2022(، عرضنا هنا 
تقرير “الباد” السنوي ألقوى 50 شركة بحرينية للعام )2022(، حيث تناولت 
الحلقة األولى خلفية تاريخية النطاق إنشاء الشركات في مملكة البحرين 
منـــذ العـــام )1957( حتـــى ختـــام الســـنة المنصرمة، وغطـــت الحلقـــة الثانية 
القيمـــة الســـوقية، وإجمالي األصـــول، وصافـــي األربـــاح، والمبيعات/ الدخل 
التشـــغيلي للمؤسسات التي وفرت البيانات المطلوبة للتقرير، وعرجنا فقط 

إلى مؤشرات نسب البحرنة.
واليـــوم ومع إطـــاق ملحق “البحرنـــة” التكميلي للقائمة، المنشـــور بـ “الباد” 
في 4 ســـبتمبر )2022(، الذي بين نســـب البحرينيين وعددهم في الشـــركات 
المدرجـــة فـــي التقرير الصادر فـــي 3 يوليو الفائت، لتبيان “دور المؤسســـات 
الوطنيـــة الرائـــدة فـــي تبنـــي الكفـــاءات الوطنيـــة لدعـــم النمـــو االقتصـــادي 
وترســـيخ خطـــوات ازدهـــاره بصورة مســـتدامة، إلى جانب تســـليط الضوء 
على أكثر القطاعات اســـتقطابًا للعمالة المحلية بما يدعم المســـيرة التنموية 

الشاملة لمملكة البحرين”.
تراوحت نســـب البحرنة المبينة بـ “ملحـــق البحرنة” لقطاع الخدمات المالية 
في مملكة البحرين بين )51 – 100 %(، لعدد )24( مؤسسة - من أصل )48( 

- وفـــرت بيانـــات البحرنة في هذا القطاع الرائد المســـتحوذ على ما نســـبته 
)50 %( مصرفـــًا وشـــركة تأمين، ومن في حكمهمـــا، وبالتالي يعتبر من أكثر 
القطاعات اســـتقطابًا للعمالة المحلية بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة 
فـــي الباد، حيـــث بلغ عدد البحرينيين العاملين فـــي القطاع المالي )2598(، 
لعـــدد )16( مصرفـــًا ومؤسســـة ماليـــة فقط، والتـــي وفرت بياناتهـــا عن عدد 
العمالـــة الوطنيـــة لديهـــا. أمـــا البحرنـــة فـــي قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات 
واالتصـــاالت فقد بلغت )1211( في )3( شـــركات اتصـــاالت فقط، ليكون هذا 
القطـــاع الثاني في اســـتقطاب الموارد البشـــرية المواطنة، أما قطاع الســـلع 
االســـتهاكية األساسية )333( وعددها )5( شـــركات، يليه القطاعات األخرى 

كالعقارات، والفندقة والضيافة، والسينما.
شـــاكرين للقائميـــن علـــى إعـــداد ملحـــق تقريـــر “البـــاد” الســـنوي ألقـــوى 50 
شـــركة بحرينية للعام )2022(، ومقدرين للشركات والمؤسسات التي زودت 
البيانات الواردة فيه، ومتطلعين إلى المزيد من اإلحصائيات التي يســـتفيد 
منهـــا الباحثـــون والمســـتثمرون خصوصـــًا، والمهتمـــون بالشـــأن االقتصادي 

والمالي عمومًا.
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@gmail.com

حسين المهدي

“قائمة أقوى 50 شركة بحرينية 2022”...  ملحق البحرنة )3( 

تحدثنـــا فيما ســـبق عن ضـــرورة مراجعة المناهـــج الدراســـية لمعرفة مدى 
توافقها مع الواقع العملي والحقبة الزمنية الحالية، وبالتالي قياس جدوى 

القيمة العلمية لكل مادة قبل أن تفرض على الطلبة.
والحق أن بعض هذه المواد، إنما هي مراجع ونظريات علمية قابلة للتغيير 
وال يســـتقيم اعتمادها كمواد دراســـية، وبالتالي ال يمكن إخضاعها للقياس، 
والقاعـــدة اإلداريـــة تقـــول: “مـــا ال يمكن قياســـه، ال يمكن إدارتـــه”، كخطوة 
أساســـية لقياس نســـبة التحصيل مقابل الجهـــد واألداء، ناهيك عن صرف 
المبالغ الطائلة لطباعتها، بل ومطالبة أولياء األمور أحيانًا بالطباعة لتغطية 
النقص الحاصل في المدارس، ومن ثم حشرها ضمن المواد الدراسية دون 
حاجـــة أو فائـــدة مرجوة، فقـــد وضعها أصحاب مقولة “خـــذ من هنا.. وضع 
هنـــا، وقـــل مؤلفه أنا”، كحشـــوات ضمن فلســـفة “من كل بحر قطـــرة”، األمر 
الـــذي يجعلنا نتحســـر على األوقات المهـــدورة دون تحصيل علمي وثقافي 

موزون. 
إن المحصلـــة النهائية عند إتمام أية مرحلة من المراحل الدراســـية الثاث، 
تعتبر شـــحيحة مقابل الجهد المبذول طوال العام الدراسي من قبل الطلبة 

المغلوب على أمرهم بالدرجة األولى ومن ثم المدرســـين والطاقم اإلداري، 
فضـــاً عـــن الميزانيـــات الضخمـــة المرصودة، ناهيـــك عن المعاناة النفســـية 
والتشـــتيت الذهنـــي الذي يصاحبهم طوال الســـنة الدراســـية بســـبب مواد 
دراســـية لم تزل حبيســـة “البروباغندا” المهيمنة التي عفـــا عليها الزمن، فما 
عاقـــة الطالـــب بالزراعة فـــي المناطق االســـتوائية وزراعـــة األرز في الهند 
على ســـبيل المثال، أو األعراق البشـــرية التي تعيش في آسيا أو أن تفرض 
عليه اإلحاطة بدراسة جغرافية قارة أوروبا أو أميركا، وذلك ضمن تسلسل 
يبعث السأم والتشويش على األذهان فضاً عن االستفادة منها في حياتهم 
المســـتقبلية، علمًا أن هناك كتبا إثرائية وموسوعات باإلمكان الرجوع إليها 

للمهتمين، بدالً من حشرها ضمن المواد الدراسية.
ختامـــًا، ال نملـــك هنا أن نقيس نســـبة التحصيل في مقابل مؤشـــرات األداء 
والجهـــد المبـــذول بشـــكل إحصائـــي ودقيـــق وذلـــك لعـــدم توافـــر العوامـــل 
األساســـية للقيـــاس، إال أن بـــوادر اإلخفـــاق فـــي التحصيـــل باديـــة للعيـــان، 
خصوصـــًا بعـــد تمديـــد الـــدوام المدرســـي منذ عـــام 2012 دون مبـــرر مقنع، 

وللحديث بقية.

عصام عبداهلل

المناهج الدراسية بين الكم والكيف )3(

 كلهم يشيدون بمآثر الملك المعظم
 فـــي لقاءاتـــي اليوميـــة مـــع المرشـــحين والناخبيـــن فـــي مركـــز إشـــرافية 
المحافظـــة الشـــمالية، كان مـــن محاســـن الصـــدف لقـــاء المرشـــحين الجدد 
والنـــواب والبلدييـــن العازميـــن على دخـــول االنتخابات القريبة وتســـجيل 

إضافة مشرفة في الرصيد الوطني.
كما كانت فرصة حســـنة أيضا، لتبادل أطراف الحديث معهم بصراحة، عن 
أداء النـــواب والبلديين، وما حدث في جلســـات البرلمـــان الفائت من دراما 

مؤسفة، وما يريده المواطن كأولوية، ويشغل باله.
هـــذه اللقـــاءات والتـــي أصفهـــا دومـــًا بــــ “المهمـــة” هـــي المغـــذي الرئيســـي 
للصحافـــي، ومصـــدر المعلومات األول له، لما يجب أن يعرف، وما يجب أن 
يشـــغل اهتمامه، ويكتب عنه، وباســـتفاضة، فالصحافي الحقيقي هو الذي 
يجعـــل المواطنين مصدر همه الرئيس، ومصدر متابعته، وأولوياته بكل ما 
يكتـــب، فهذا هو واجبه الحقيقي، والذي يتطلب الوصل المباشـــر، والنزول 
الميدانـــي، والنفـــس الطويـــل مع هـــذا وذاك، بأن يتركهـــم يفضفضون حتى 

يوصلوا ما يريدون منه، ويأملون، وهذا حقهم.
وفـــي ســـياق هـــذا االزدحـــام الجميـــل، كان من الافـــت إشـــادة الجميع من 
مرشحين وناخبين بمآثر جالة الملك المعظم، وما قدمه للوطن من خدمات 
جليلـــة عبـــر مشـــروعه اإلصاحـــي الزاهـــر، كالمجلـــس النيابـــي والمجالس 
البلديـــة المنتخبـــة من قبـــل المواطنين. قالوا أيضًا إن هذا المشـــروع يجب 
أن يســـتمر نجاحـــه، وفشـــل أفـــراد بعينهم فـــي أداء واجبهـــم، ال يعني تأثر 
صورة وهوية المشـــروع نفســـه، والذي هو إطار ونهج حياة دائم للمواطن 
البحريني، وحمل األمانة بعد الفوز باالنتخابات ذمة سيحاسب عليها المرء 

بالدنيا، قبل اآلخرة.
إن مشـــروع جالـــة الملـــك المعظـــم اإلصاحـــي خارطـــة الطريـــق للوطـــن، 
بمســـؤولية يتحملها الجميـــع على كاهلهم، من نـــواب وبلديين وصحافيين 
وساســـة وغيرهـــم، لكـــن الناخـــب يظل حجـــر الزاويـــة الرئيســـي، والمحدد 
للمسارات كلها، عبر انتخاب الكفاءات والمخلصين، والقادرين على تشريف 

الواجب، وحمل األمانة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مكتسبات التنمية السياسية في البحرين
دأبت مسيرة التنمية السياسية في مملكة البحرين منذ سنواتها األولى 
علـــى تعزيـــز مختلـــف مســـارات المشـــاهد السياســـية لتكـــون ذات قيمة 
مضافة لارتقاء بالمؤشـــرات التنموية لبرنامـــج عمل الحكومة، وبما أن 
البحريـــن وشـــعبها الوفي يســـتعدون خال األيام القادمـــة لخوض غمار 
معتـــرك سياســـي ديمقراطي فريد مـــن نوعه يؤرخون بـــه معالم الدورة 
السادســـة لانتخابـــات النيابيـــة والبلدية، فإنه لزاًما وإلزاًمـــا علينا البدء 
بالمحصات التي تساهم في توعية وتثقيف المجتمع بكل فئاته ليكون 
قـــادًرا علـــى بلـــورة معالم رحلـــة جديدة للعمـــل البرلماني والبلـــدي، وبها 
تســـتمر رحلـــة التنمية السياســـية في مملكتنا الغالية، ومـــا الجهود التي 
يبذلها معهد البحرين للتنمية السياسية إال إحدى دعائم النهضة المباركة 
التـــي أرســـاها حضرة صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملك الباد المعظم حفظه هللا ورعاه، لدعم المشاركة الشعبية والمسيرة 
الديمقراطيـــة، والتـــي تســـير بخطاهـــا الثابتـــة بتوجيهـــات مـــن صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه هللا، حيث خطى المعهد خطوات ثابتة في تقديم برامج 
نوعيـــة طوال العـــام، وتركيًزا على ما تم تقديمه من مكتســـبات وطنية 
خـــال العاميـــن الماضييـــن، فقـــد حـــرص المعهد علـــى تعزيز المشـــاركة 
الشـــعبية، وتأهيـــل المترشـــحين لخـــوض انتخابات بمســـتوى عـــاٍل من 
المهنيـــة واالحترافية، من خال تدريب نوعي ومحترف لمختلف فئات 
المجتمـــع اســـتعداًدا لانتخابـــات النيابية والبلدية المقبلة، اســـتفاد منها 
حوالـــي ٣١٣٦ مشـــارًكا مـــن مجمـــوع ٥٨ فعالية قدمها المعهـــد بدًءا من 
العـــام الجـــاري وحتى اليـــوم، تضمنت مجموعة من الـــدورات التدريبية 
وورش العمل واجتماعات التركيز واســـتطاعات ودراسات تخصصية، 
تـــم تنفيذهـــا مـــن قبـــل عناصـــر وطنية مشـــهود لهـــا بالخبـــرة والكفاءة، 
والمتتبـــع لخارطـــة طريـــق المعهد يراهـــا مواكبة باســـتمرار الحتياجات 
الشـــعب، منهم وإليهم حيث ستشـــهد الفترة المقبلـــة المزيد من البرامج 
التدريبية، إضافة إلى خطة االستعداد إلطاق مجموعة من اإلصدارات 
الجديدة واألفام التوعوية والرســـائل اإلعاميـــة خال األيام القادمة، 
ما يجعلنا جميًعا أمام مســـؤولية الحفاظ على هذه المكتسبات وتعميق 

الحس الوطني لتأدية واجب المشاركة بكل نزاهة وإتقان.

د. حورية الديري



الثانية  الجولة  )الثالثاء(  اليوم  تستكمل 
بــإقــامــة  ــة  ــســل ال لـــكـــرة  ــن  ــ زي ــن دوري  مـ
مــبــاراتــيــن، فـــي األولـــــى يــلــعــب مــديــنــة 
عيسى مع النويدرات عند الساعة 5.30 
واالتحاد  مباراة سماهيج  وتليها  مساًء، 
في الساعة 7.30 مساًء وذلك على صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.
منتظر  بلقاء  غــٍد  يــوم  الجولة  وتختتم 
يجمع المحرق والبحرين. وكانت الجولة 
قد افتتحت يوم الخميس الماضي، وفاز 
المنامة على سترة وانتصر األهلي على 

الحالة.
اليوم  مواجهتا  تكون  أن  المؤمل  ومــن 
نديتين، إذ يدخل مدينة عيسى برصيد 

ويأمل  ســتــرة،  على  فــوزه  بعد  نقطتين 
ليضعه  الثاني  والفوز  التقدم  بمواصلة 
برغبة  سيصطدم  ولكنه  المقدمة،  فــي 
خسارته  لتعويض  الساعي  النويدرات 
ــقــاتــلــة أمــــام الـــمـــحـــرق، بــعــدمــا قــدم  ال

مستوى كبيرا للغاية.
واحــدة  نقطة  يمتلك  الـــذي  وسماهيج 
من خسارته أمام بطل النسخة الماضية 
تصحيح  في  يرغب  شك  دون  المنامة، 

الــمــســار وتــحــقــيــق االنــتــصــار األول، 
الــــذي ســيــكــون هـــو مــطــمــع فــريــق 
ــا، الـــــذي ســيــدشــن  ــ ــًض ــ ــاد أي ــحــ ــ االت

اليوم  بدًءا من  المنافسات  مشواره في 
بعدما غاب عن الجولة االفتتاحية.

مدينة عيسى والنويدرات.. سماهيج واالتحاد

استكمال الجولة الثانية لدوري زين اليوم
المجلس البحريني لأللعاب القتالية

العامة  الهيئة  رئــيــس  نــائــب  هــنــأ 
ــس الـــمـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــة رئـ ــاضــ ــ ــري ــ ــل ــ ل
البحريني لأللعاب القتالية، رئيس 
القتال  لفنون  البحريني  االتحاد 
المختلطة سمو الشيخ سلمان بن 
قمبر،  محمد  خليفة،   آل  محمد 
لالتحاد  رئيسا  تعيينه  بمناسبة 
اآلسيوي لفنون القتال المختلطة. 
وأكــــد ســمــو الــشــيــخ ســلــمــان بن 
محمد آل خليفة إن تعيين محمد 
قــمــبــر رئــيــســا لــالتــحــاد اآلســيــوي 
لسلسلة  يضاف  نجاح  هو  للعبة، 
مملكة  حققتها  الــتــي  النجاحات 
أبنائها  تبوؤ  خــالل  من  البحرين، 
في  والقيادية  اإلداريــة  المناصب 
ــجــهــات واالتـــحـــادات  مــخــتــلــف ال
وهو  والدولية،  القارية  الرياضية 
تــأكــيــد كــذلــك عــلــى مــا يتمتع به 
أبناء البحرين من كفاءة واقتدار، 
والذين نجحوا من خالل ذلك في 
والجهات  االتــحــادات  ثقة  كسب 

المختلفة لتبوؤ هذه المناصب. 

محمد  رئاسة  أن  سموه  وأضــاف 
لفنون  لــالتــحــاد اآلســـيـــوي  قــمــبــر 
ــعـــزز من  ــمــخــتــلــطــة، يـ الـــقـــتـــال ال
مملكة  حققتها  الــتــي  النجاحات 
البحرين في هذه الرياضة، بفضل 
األول  النائب  رسمها  التي  الرؤية 
للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس 
العامة  الهيئة  رئــيــس  والــريــاضــة 
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة 

بن  خالد  الشيخ  سمو  البحرينية 
وضعت  والــتــي  خليفة،  آل  حمد 
ــدول  ــ ــاف الـ ــصـ الـــبـــحـــريـــن فــــي مـ
ــمــتــقــدمــة فـــي هــــذه الــريــاضــة  ال
ودفـــعـــهـــا لــتــحــقــيــق الـــعـــديـــد من 
إلــى  ســمــوه  متمنيا  ــازات،  ــجــ ــ اإلن
أداء  في  والنجاح  التوفيق  قمبر 
القاري  المنصب  هــذا  فــي  مهامه 

الجديد.

MMA بمناسبة تعيينه رئيسا لالتحاد اآلسيوي لـ

سلمان بن محمد يهنئ محمد قمبر

محمد قمبرسمو الشيخ سلمان بن محمد

منتخب الصاالت يواصل تحضيراته المحلية
ــمــنــتــخــب الــبــحــريــنــي  يــــواصــــل ال
المحلية  تدريباته  الــصــاالت  لكرة 
البطولة  في  للمشاركة  استعدادًا 
اآلسيوية 2022، والتي ستقام في 
دولة الكويت  من 27 سبتمبر إلى 

8 أكتوبر  بمشاركة 16 منتخبًا. 
ــمــنــتــخــب  ــود تــــدريــــبــــات ال ــ ــقـ ــ ويـ
ــلــي  ــرازي ــب ــمــــدرب ال ــ ــبــحــريــنــي ال ال
ــى  ــول إل ــــوصــ ــى أمــــل ال ــو، عــل ــن ــي ل
إلى  السفر  قبل  الكافية  الجاهزية 
الفريق  يقيم  الكويت حيث  دولــة 
خوض  يتخلله  قــصــيــرًا،  معسكرًا 
عــــدد مـــن الــحــصــص الــتــدريــبــيــة 
ــة فــي  ــاركـ ــشـ ــمـ ــفــة قـــبـــل الـ ــمــكــث ال

البطولة.
وتضم قائمة األحمر البحريني 14 
محمد،  عبدهللا  يوسف  هم:  العبًا 

صالح أحمد سنجار، أحمد محمد 
حسن  عيسى،  عباس  فالح  عنتر، 
إبراهيم مرزوق، عمار حسن علي، 
الــعــلــوانــي، محمد  عــلــي عــبــدهللا 
رضــــي الـــســـنـــدي، مــحــمــد عــبــدهللا 
حميد  عــنــان،  صالح  جاسم  علي، 
عبدهللا عبدالرحمن، سلمان حمزة 
ــمــال، ســيــدفــاضــل رضـــي مجيد،  ال

سيدمحمد حميد سبت.
وأكد رائد بابا عضو لجنة الصاالت 
البحريني  بــاالتــحــاد  والــشــواطــئ 
ــدم مـــديـــر الــمــنــتــخــب  ــ ــق ــ لـــكـــرة ال

الوطني لكرة الصاالت، أن الفريق 
الــبــحــريــنــي ســيــخــوض مــواجــهــة 
استعدادية وحيدة ستكون  ودية 
 23 الجمعة  الياباني  نظيره  أمــام 
في  مباشرة  السفر  قبل  سبتمبر  
اليوم ذاته إلى العاصمة الكويتية، 
والتي تعذر فيها إقامة أي مواجهة 

استعدادية أخرى. 
وأشـــــار بــابــا إلـــى أن الــتــدريــبــات 
تــقــام بــشــكــل يــومــي ولــكــن دون 
اكتمال الصفوف بسبب ارتباطات 
سعي  مــؤكــدًا  الــخــاصــة،  الالعبين 
أفضل  تقديم  البحريني  األحــمــر 
للمنافسة  يؤهلهم  بما  المستويات 
البطولة،  في  األولــى  المراكز  على 
المنتخب  نجح  أن  بعد  خصوصًا 
فــي الــتــأهــل لــهــذه الــنــهــائــيــات عن 

جدارة واستحقاق في التصفيات 
الفجيرة  مدينة  في  خاضها  التي 

اإلماراتية في أبريل الماضي.
البحريني ضمن  المنتخب  ويلعب 
مواجهة  فــي  الثانية  المجموعة 
مــنــتــخــبــات كـــل مـــن أوزبــكــســتــان 
وطــاجــيــكــســتــان وتــركــمــانــســتــان، 
حــيــث تـــم تــقــســيــم الــمــنــتــخــبــات 
مجموعات،   4 إلــى  المشاركة   16
أربعة  مجموعة  كــل  تضم  بحيث 
منتخبات، وجاء منتخب الكويت 
المضيف في المستوى األول، في 
حين تم تصنيف بقية المنتخبات 
لكرة  آسيا  بطولة  نتائج  بحسب 
الصاالت 2018 في الصين تايبيه. 
كل  فـــي  فــريــقــيــن  أول  ويــتــأهــل 

مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

بنا
استعدادًا للبطولة 

اآلسيوية بدولة 
الكويت

جانب من تدريبات منتخب الصاالت
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مباريات اليوم الثالثاءنتائج مباريات اإلثنين 

كأس الملك لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

البســــــــيتين

ركالت الترجيحة

21

عــــــــــــالي

أم الحصـــم

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

كأس الملك لكرة القدم

دوري زين لكرة السلة

قاللي

التضامن

مدينة عيسى

سماهيج

  الساعة 6.30 مساًء

الساعة 6.30 مساًء

 الساعة 5.30 مساًء

الساعة 7.30 مساًء

بوري

اتحاد الريف

النويدرات

االتحاد

اتحاد الدراجات الهوائية

البحريني  ــاد  االتـــحـ ــيــس  رئ ــرب  أعــ
بن  خالد  الشيخ  الهوائية  للدراجات 
حمد بن أحمد آل خليفة عن ارتياحه 
الــدراجــات  ريــاضــة  نجما  حققاه  لما 
ناصر  وأحمد  مدن  أحمد  البحرينية 
مشاركتهما  فــي  ــعــة  رائ نــتــائــج  مــن 
الحالية في “بطولة العالم للدراجات 
ــال تــحــت 23  الــهــوائــيــة لــفــئــة الـــرجـ
مدينة  فــي  الــمــقــامــة   ،”2022 ســنــة 
“ولونغونغ” األسترالية تحت إشراف 
للدراجات  الدولي  االتحاد  ومتابعة 

الهوائية “يو سي آي”.
يــمــثــلــون  ــا  ــاركـ 44 مـــشـ بـــيـــن  ــن  ــ ومـ
الصفوة  وهــم  العالم  دول  مختلف 
العالميين  الــدراجــيــن  ــرز  وأبـ ألقـــوى 

البحرين  ابنا  تمكن  سنة،   23 تحت 
أحمد مدن وأحمد ناصر من تشريف 
رياضة الدراجات الهوائية البحرينية 
خــصــوصــا، والـــريـــاضـــة الــبــحــريــنــيــة 
عموما من خالل حضورهما المتميز 
أول  فــي  طيبة  نتائج  وتحقيقهما 
مــشــاركــة عــالــمــيــة لــهــمــا فـــي ســبــاق 
في  أقيم  الــذي  الساعة  الفردي ضد 
 28.8 لمسافة  األول  أمـــس  صــبــاح 

كيلومتر.
 فقد أحرز الدراج أحمد مدن المركز 
في  السباق  مسافة  أكمل  بعدما   32
وبــمــعــدل  دقــيــقــة   38.69 بــلــغ  ــن  زمـ
سرعة 44.138 كيلومتر في الساعة، 
وجاء زميله الدراج أحمد ناصر في 

الــمــركــز 34 بــعــدمــا أكــمــل هــو اآلخــر 
ــام في  ــ ــنــجــاح ت مــســافــة الـــســـبـــاق ب
سرعة  وبمعدل  دقيقة   39.49 زمن 
الــســاعــة،  فـــي  كــيــلــومــتــرا   43.399
ــذا الــســبــاق الــعــالــمــي فــوز  وشــهــد هـ
 waerenskjold النرويجي  الـــدراج 
 34.13 بزمن  األول  بالمركز   Sqren
 50.502 ســـرعـــة  ومـــعـــدل  ــقــة  دقــي
كيلومترا في الساعة، وجاء الدراج 
البلجيكي Segaert Alec في المركز 
ومعدل  دقيقة   34.30 بزمن  الثاني 
فــي  كــيــلــومــتــرا   50.087 ســـرعـــة 
الساعة، أمام صاحب المركز الثالث 
 Hayter leo الــبــريــطــانــي  الــــــدراج 
سرعة  ومعدل  دقيقة   34.38 بزمن 

49.894 كيلومترا في الساعة.
بن  بــن حمد  خــالــد  الشيخ  ووصـــف 
بالمشرفة  النتيجة  خليفة  آل  أحمد 
خــصــوصــا وأنـــهـــا تــتــحــقــق فـــي أول 
مشاركة عالمية، مؤكدا أن الالعبين 
الالعبين  مقدمة  فــي  المتمركزين 
العرب ينتظرهما مستقبل واعد بين 
ــى أن هذه  ــار إل أبــطــال الــعــالــم، وأشـ
النتائج تؤكد التطور الكبير للدراجة 
على  المنافسة  وإمكانية  البحرينية 
للدراجين  متأمال  األصــعــدة،  جميع 
عالية  ونتائج  قوية  مشاركة  أحمد 
في سباق الطريق الذي يقام الجمعة 
جميع  تـــواكـــب  أن  وعـــلـــى  الــمــقــبــل 

أحمد مدن وأحمد ناصر خالل استعدادهما للسباقالتطلعات.

مدن في المركز 32 وناصر 34 في بطولة “ولونغونغ”

خالد بن حمد: نتيجة مشرفة بأول مشاركة عالمية للدراجة البحرينية

علي مجيد

2مدينة عيسى ٤



حقق فريقا مدينة عيسى والبسيتين نتيجتا 
الفوز في الدور التمهيدي لبطولة كأس جاللة 
الملـــك المعظم لكرة القدم للموســـم الرياضي 

.2022   /2023
حيـــث فاز فريق مدينة عيســـى علـــى نظيره 
عالـــي بـــركالت الجـــزاء )4/ 2( بعـــد التعـــادل 
اإليجابـــي )1/1( فـــي المباراة التـــي جمعتهما 

مساء االلثنين على ملعب نادي الرفاع.
وأحرز هدف مدينة عيسى المحترف كيسي 
وهـــدف عالي المحترف ايغـــور، وفي ركالت 
الجـــزاء ســـجل للمدينـــة كل مـــن: المحتـــرف 
كيســـي، غانـــم مســـعد، علـــي خليفـــة ومهدي 
عبدالفتـــاح، فيمـــا أحـــرز لعالـــي إســـراء عامر 
ومحترفه ســـندي ابالو، فيما أضاع كوميدور 
وايغـــور الركلتيـــن األخريتيـــن. وبذلـــك تأهل 
مدينة عيســـى لخـــوض المرحلـــة الثانية من 
فريـــق  ســـيواجه  حيـــث  التمهيـــدي،  الـــدور 

االتفاق يوم االربعاء 28 سبتمبر.
البســـيتين  تمكـــن  األخـــرى،  المبـــاراة  وفـــي 
مـــن عبور نظيـــره أم الحصـــم بنتيجـــة )1/ 2( 

فـــي المبـــاراة التـــي أقيمت علـــى ملعب نادي 
النجمة.

وأحرز هدفّي البســـيتين محمود عبدالرحمن 
أم  هـــدف  ســـجل  فيمـــا  ياتمـــي،  ومحترفـــه 
ســـيلعب  وبذلـــك  زايـــد.  عبـــدهللا  الحصـــم 

البسيتين مع المالكية بالمرحلة المقبلة.

اليوم مباراتين

تختتـــم اليـــوم )الثالثـــاء( منافســـات المرحلة 
للـــدور التمهيـــدي بإقامـــة مباراتيـــن،  األولـــى 
قاللي مع بوري في الســـاعة 6.30 مساًء على 
ملعـــب النجمـــة، وفـــي التوقيـــت ذاتـــه يلعـــب 

اتحاد الريف مع التضامن على ملعب الرفاع. 
الفائز من لقاء قاللي وبوري ســـيواجه ســـترة 
بالمرحلـــة المقبلـــة، فيما االتحـــاد ينتظر الفائز 

من لقاء التضامن واتحاد الريف.

وستكون المواجهات بنظام )إخراج المغلوب(، 
علـــى أن تحســـم مـــن خـــالل الوقـــت األصلـــي 
للمباراة أو اللجوء لركالت الجزاء مباشرة في 

حال التعادل دون خوض أشواط إضافية.

فوز مدينة عيسى والبسيتين على عالي وأم الحصم
الدور التمهيدي لكأس الملك لكرة القدم واليوم مباراتان

لقاء البسيتين وأم الحصم

لقاء مدينة عيسى وعالي

“األحمر” يـــواصـــل تــدريبــاتــه المحليــة
تحضيًرا للمرحلة المقبلة ووديتي الرأس األخضر وبنما

األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  يواصـــل 
لكرة القدم تدريباته المحلية بقيادة 
المـــدرب البرتغالي ســـوزا والمحددة 
مـــن 16 حنتـــى 27 ســـبتمبر الجاري، 
حيث ســـيخوض مباراتيـــن وديتين 
أمام منتخبـــّي الرأس األخضر وبنما 
في الفترة المذكورة، وذلك في إطار 
تحضيراتـــه للمرحلـــة المقبلـــة التـــي 
ستشـــهد مشـــاركته في بطولة كأس 

الخليج وكأس آسيا العام 2023. 
وتضم قائمة المدرب البرتغالي لهذه 
المرحلـــة 24 العًبـــا وهـــم: إبراهيـــم 
لطف هللا )األهلي(، حســـين الخياط، 
جاســـم خليـــف وعبدالعزيز الشـــيخ 
محمـــد،  عمـــار  الشـــرقي(،  )الرفـــاع 
إبراهيم الختال ومهدي عبداللطيف 

)المنامـــة(، مهـــدي حميـــدان، محمـــد 
عادل وسيد ضياء سعيد )الخالدية(، 
عبدالوهـــاب المالود، أمين بن عدي، 
راشـــد الحوطي، ســـيد محمد جعفر 
علـــي  )المحـــرق(،  الحيـــام  ووليـــد 
حرم، جاســـم الشيخ، حمد شمسان، 
ســـيد رضا عيســـى، محمـــد مرهون، 
الرميحـــي  محمـــد  األســـود،  كميـــل 
)الرفـــاع(، عبـــدهللا يوســـف )جاكرتا 
اإلندونيســـي(، علـــي مـــدن )عجمان 

اإلماراتي(.
وســـيواجه منتخبنا الوطني نظيره 
الـــرأس األحضـــر يـــوم الجمعـــة 23 
ســـبتمبر الجـــاري، وبعد ذلـــك يلتقي 
بنمـــا يـــوم الثالثـــاء 27 مـــن الشـــهر 

ذاته. جانب من تدريبات منتخبنا
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قراءة في الدوريات الكبرى

نــود عبــر هــذه المســاحة المتواضعــة اســتغالل 
بــدء فتــرة التوقــف الدولي اإلجبارية لتســليط 
الضــوء علــى أبــرز الفــرق فــي أبــرز الدوريــات 
الكبــرى ومــا قدمتــه خــالل الفتــرة األولــى مــن 
معالــم  تتضــح  قــد  مــدى  أي  وإلــى  الموســم، 
المنافســات فيهــا رغــم أن المعطيــات األوليــة 
لــن تكــون عامــاًل حاســمًا فــي إطــالق األحــكام 
النهائيــة ألن المشــوار اليــزال طويــاًل جــدًا وقد 

تنقلب األمور رأسًا على عقب فيما بعد.
أن مانشســتر  يبــدو  اإلنجليــزي  الــدوري  ففــي 
ســيتي سيمضي في الطريق الصحيح للحفاظ 
وتقديمــه  الالفــت  ظهــوره  بعــد  اللقــب  علــى 
لمســتويات بــارزة كانــت أكثــر إقناعــًا حتى مما 
قــد  ومــا  الماضــي،  الموســم  فــي  عليــه  كانــت 
يســهل المهمة أمام “الســيتيزنز” أكثــر أن أقرب 
المنافســين لــه ال يبــدو أنهم بحالــة فنية مثالية 
مــن  األول  الربــع  فــي  األقــل  علــى  للمنافســة 
الموســم ونعنــي تحديــدًا ليفربول وتشيلســي، 
وإذا مــا اســتمر الليفــر والبلــوز بهــذا المســتوى 
المتذبذب، فإن السيتيزنز لن يجد من يستطيع 
مقارعتــه فعليــًا على لقــب البريميرليغ حتى لو 
توحــي  واألرســنال  توتنهــام  انطالقــة  كانــت 

بعكس بذلك.
 أما في الكالتشيو اإليطالي، فلك أن تتخيل أن 
أندية كلٍّ من: ميالن،اإلنتر، يوفنتوس وروما ال 
تحتــل المراكز األربعة األولى بعد انقضاء الربع 
األول من الموســم، فــي الوقت الذي تتألق فيه 
أنديــة أتالنتــا وأودينيــزي ونابولــي، وهذا يدل 
حتمــًا علــى أن المنافســة علــى اللقــب ســتكون 
محتدمــة جــدًا بيــن أربعة أو خمســة فرق دون 
أن يكــون هنــاك تفضيــاًل واضحــًا لفريــق علــى 
حساب اآلخرين مثل السيتي في البريميرليغ.

وأخيــرًا فــإن عــودة برشــلونة القويــة للواجهــة 
أعــادت إحيــاء الليغا من جديــد بعد احتضارها 
الموسم الماضي عندما فاز ريال مدريد باللقب 
دون أي عنــاء يذكــر... فالبلوغرانــا ظهر بشــكل 
مميــز للغاية فــي جميع مبارياتــه تقريبًا وأظهر 
نوايــاه البطوليــة... وفــي ظــل اســتمرار ريــال 
مدريد بالتألق... فإن الصراع على اللقب بينهما 
ســيكون حامي الوطيس حتى األمتار األخيرة 

ومن الصعب أن يقارعهما أحد.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

الماجد يشيد بنتائج ذوي العزيمة بملتقى المغرب
بعد إحراز المنتخب 5 ميداليات ملونة وأرقام شخصية جديدة

أشــاد األميــن العــام للجنــة البارالمبيــة البحرينيــة علــي محمــد الماجــد 
بالنتائــج اإليجابيــة المشــرفة لمنتخــب البحرين الوطني لــذوي العزيمة 
في ختام منافســات الملتقى الدولي الســادس أللعاب القوى المقام في 
مدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة 18-11 سبتمبر 2022، حيث 
أحــرز المنتخــب 5 ميداليــات ملونة منها 3 ذهبيــات وفضيتان باإلضافة 
إلــى تســجيل أرقــام شــخصية جديدة فــي الملتقــى بمشــاركة نحو 400 
رياضــي مثلــوا 40 بلــدا مــن إفريقيــا وأوروبــا وآســيا وأمريكا الشــمالية 

والجنوبية. 

وأكـــد أن النتائـــج اإليجابيـــة التـــي 
حققهـــا منتخـــب البحريـــن الوطني 
لـــذوي العزيمـــة والـــذي خـــرج بهـــا 
مـــن الملتقـــى تعكس حجـــم الدعم 
المتواصل الـــذي تحظى به الحركة 
الرياضية لـــذوي العزيمة والمتمثلة 
بالجهـــود الكبيرة التي يبذلها ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 

وباالهتمام الذي يوليه سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمد آل خليفـــة في دعم 
جميـــع الرياضـــات على حد ســـواء، 
والـــذي كان لـــه أثـــر اإليجابـــي فـــي 
العامليـــن  جميـــع  معنويـــات  رفـــع 
والالعبيـــن والالعبـــات فـــي قطـــاع 
رياضات ذوي العزيمة، ويبين الدور 
االرتقـــاء  فـــي  لســـموهم  الواضـــح 

بهـــذه الرياضـــات؛ للوصـــول ألعلى 
المستويات ولتعزيز مكانة المملكة 

على خارطة الرياضة الدولية. 
ونوه األمين العام للجنة البارالمبية 

البحرينيـــة بـــأن النتائـــج اإليجابية 
واألرقـــام الجديـــدة التـــي أحرزهـــا 
الالعبـــون والالعبات بهـــذا الملتقى 
تأهلهم لحجز مقاعدهم في بطولة 
العالـــم أللعـــاب القـــوى صيف ســـنة 
2023 فـــي باريـــس، باإلضافـــة إلى 
 2024 فـــي  البارالمبيـــة  األلعـــاب 

بباريس. 
إدارة  بجهـــود  الماجـــد  أشـــاد  كمـــا 
االتحاد البحريني لذوي اإلعاقة في 
دعم رياضـــة ذوي العزيمـــة والدور 
البـــارز للطاقـــم الفنـــي واإلداري في 
ما حققه العبـــو والعبات من نتائج 
إيجابيـــة ممـــا يعكـــس مـــا تتمتع به 
لـــذوي  البحرينيـــة  القـــوى  ألعـــاب 
العزيمة من عناصر تشرف الرياضة 

البحرينية محليا ودوليا.

اللجنة اإلعالمية

علي مجيد

علي الماجد

دعم المرأة العربية في الرياضات المائية
اســـتقبلت رئيســـة جامعة البحرين 
جواهـــر المضحكـــي، نائبـــة رئيـــس 
للســـباحة  البحرينـــي  االتحـــاد 
آل  أحمـــد  بنـــت  حصـــة  الشـــيخة 
خليفة، في مقر الجامعة بالصخير، 
للجنـــة  لتعيينهـــا رئيســـًة  وهنأتهـــا 
المرأة في االتحاد العربي للسباحة 
للفتـــرة 2022 - 2025، متمنيـــًة لها 

دوام التوفيق والسداد.
أهميـــة  المضحكـــي،  وأكـــدت 
االتحـــاد البحرينـــي للســـباحة فـــي 
تنميـــة الرياضـــات المائيـــة، ودوره 
فـــي تمكيـــن المـــرأة البحرينية من 
علـــى  متميـــزة  إنجـــازات  تحقيـــق 

مستوى الوطن العربي.
من جانبها، عبرت الدكتورة الشيخة 

حصـــة بنت أحمـــد آل خليفـــة، عن 
سعادتها باستقبال رئيسة الجامعة 
لها، مشيرة إلى حرصها على تقديم 
المـــرأة  دعـــم  ســـبيل  فـــي  المزيـــد 
العربية في مجال الرياضة عموًما، 
والرياضـــات  الســـباحة  ورياضـــة 
المائية خصوصا وتفعيل الشـــراكة 

المجتمعية.

الصخير - جامعة البحرين

جانب من اللقاء

علي مجيد
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أطلقت شـــركة هواوي، تحت رعاية وزارة شـــؤون الشباب والرياضة ووزارة العمل، 
أحدث نسخة من برنامجها التعليمي السنوي “بذور من أجل المستقبل  2022” في 
البحرين، والذي يهدف إلى دفع وتعزيز تنمية المواهب المحلية. وشهد برنامج هذا 
العـــام مشـــاركة أكثر من 40 طالبًا من إنجـــاز البحرين والجامعات العليا مثل جامعة 
البحريـــن، بوليتكنـــك البحريـــن، الجامعـــة األهليـــة، جامعـــة البحريـــن للتكنولوجيا، 

وجامعة البحرين للعلوم التطبيقية.
ســـينظم برنامـــج “بذور مـــن أجل المســـتقبل  2022” في البحرين لمـــدة ثمانية أيام 
وســـيحصل المشـــاركون علـــى دورات علـــى مســـتوى المبتدئيـــن والمتقدمـــة حول 
التقنيات الرئيســـة، بما في ذلك الجيل الخامس )5G( والحوسبة السحابية والذكاء 
االصطناعـــي )AI(، الـــذي ســـيدفعهم لالبتـــكار فـــي مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات 
واالتصـــاالت وصقل تطورهم المهني. ومن أجل إثراء تجربتهم التعليمية، ســـتتاح 

الفرصة للطالب الستكشاف وتجربة الثقافة الصينية التقليدية والحديثة.

“هواوي” تطلق “بذور من أجل المستقبل 2022 “ بالبحرين

اســـتقبل وزيـــر النفط والبيئـــة المبعوث 
الخاص لشؤون المناخ محمد بن مبارك 
بـــن دينـــه، الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
القابضـــة للنفـــط والغاز، مـــارك توماس، 
والـــذي قـــدم للوزيـــر  مديـــر عام شـــركة 

شيفرون الجديد، كريس بارتليت. 
وفـــي بداية اللقاء، رحـــب الوزير بمدير 
عام شركة شـــيفرون، مشيًدا بالعالقات 
التاريخيـــة والوطيـــدة مع الشـــركة في 
مختلف مشـــروعات التنقيـــب واإلنتاج 
في مملكـــة البحرين. وخالل االجتماع، 
اســـتعرض مديـــر عام شـــركة شـــيفرون 
عـــدًدا مـــن خطط ومشـــروعات وبرامج 
الشـــركة الحاليـــة والمســـتقبلية، وجرت 
مناقشـــة أوجه التعـــاون بيـــن الطرفين 

وسبل تعزيزها وتنميتها بما يتوافق مع 
التطور الكبير الذي يشهده قطاع النفط 
والـــذي  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والغـــاز 
يســـير بخطى ثابتة نحو التطور التقني 

واإلنتاجي.
 ومـــن جانبـــه، أعرب الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز مـــارك 
لوزيـــر  عـــن شـــكره وتقديـــره  تومـــاس 
النفـــط والبيئة على ُحســـن االســـتقبال، 
وعلـــى ما تم التطرق إليـــه من مواضيع 
الجهـــود  عالًيـــا  مثمًنـــا  مهمـــة،  نفطيـــة 
المبذولـــة والتـــي تؤكـــد حـــرص مملكـــة 
المشـــروعات  البحريـــن علـــى مواصلـــة 
الوطنـــي  االقتصـــاد  لدعـــم  التطويريـــة 

واالرتقاء بقطاع النفط والغاز.

وزير “النفط” يستعرض مع “شيفرون” خطط ومشروعات الشركة

البنك له حضور واسع بالمنطقة

“البركة اإلسالمي” يرسل إغاثة عاجلة لمتضرري الفيضانات بباكستان
عـــن  اإلســـالمي  البركـــة  بنـــك  أعلـــن 
تسيير مســـاعدات مالية عاجلة دعًما 
للمتضرريـــن من الفيضانـــات الجارفة 
التي تأثر بهـــا الماليين في جمهورية 

باكستان اإلسالمية. 
وســـتكون المســـاعدات الماليـــة التي 
يقدمهـــا البنك مخصصـــة للمتضررين 
من الفيضانات الواسعة التي أغرقت 
مســـاحات واســـعة من البـــالد، والتي 
تأثـــر بتداعياتهـــا الكثيـــر مـــن األســـر 
واألفـــراد وتســـببت بنـــزوح المالييـــن 
عـــن منازلهـــم، باإلضافـــة إلـــى تدمير 
مساحات واسعة من الطرق الحيوية، 

وعزل قرى بأكملها. 
وفـــي تصريح لـــه، قال حمـــد عبدهللا 
العقاب الرئيس التنفيذي لبنك البركة 
اإلســـالمي: “المســـاعدة التـــي قدمهـــا 
مســـؤوليتنا  مـــن  جـــزء  هـــي  البنـــك 
الوطنية والمجتمعية تجاه متضرري 
باكســـتان، كما يجـــدر بالذكـــر أن بنك 
البركـــة اإلســـالمي لـــه تواجـــد واســـع 
بالمنطقة من خالل وحدة بنك البركة 
أن  متمنيـــن  باكســـتان،   – اإلســـالمي 

تتخطى دولة باكســـتان هذه المرحلة 
بحـــول هللا قوته ثـــم بتكاتف وجهود 

الجميع”.
وشـــكر محمد أيوب ســـفير جمهورية 
البركـــة  بنـــك  اإلســـالمية  باكســـتان 
اإلســـالمي على المســـاعدة الســـخية 
باكســـتان  لجمهوريـــة  قدمهـــا  التـــي 

أعقـــاب  فـــي  المناســـب  الوقـــت  فـــي 
أن  وأضـــاف  المدمـــرة.  الفيضانـــات 
هطـــول األمطار الغزيرة وتغير المناخ 
فـــي  الفيضانـــات  تفاقـــم  إلـــى  أدى 
باكســـتان هـــذا الصيـــف، ممـــا تســـبب 
في نـــزوح جماعي وأضرار في البنية 
والمحاصيـــل  والمنـــازل  التحتيـــة 

المبـــادرة  هـــذه  وتعكـــس  والماليـــة. 
اإلنســـانية المتمثلـــة بتقديـــم الدعـــم 
العاجـــل التزام بنك البركة اإلســـالمي 
وإدارتـــه دائًمـــا علـــى مـــد يـــد العـــون 
بشـــتى صـــوره المتاحـــة للمحتاجيـــن 
والمتضرريـــن من الكـــوارث الطبيعية 

واألزمات في مختلف أنحاء العالم.

“شيري Pro” تحظى بإقبال متزايـد في الشـرق األوسـط
بفضل تصميمها القوي ومزاياها العديدة

مــنـذ إطـــالق TIGGO 7 PRO بالبحريـــن حققـــت مبيعــات تزيــد عـــن 332 وحـــــدة

أعلنـــت مجموعـــة شـــيري مؤخـــرًا عـــن 
فـــي  بهـــا  الخاصـــة  المبيعـــات  بيانـــات 
منطقة الشـــرق األوســـط التي تجاوزت 
6.000 وحـــدة بزيـــادة ســـنوية قدرهـــا 
280 % مـــن يناير إلى مايو. وقد وصل 
 15,000 الصـــادرات  حجـــم  إجمالـــي 
وحـــدة بزيـــادة ســـنوية قدرهـــا 92 %، 
محققـــة بذلـــك إنجـــازًا قياســـيًا جديدًا. 
ويعود امتيـــاز أداء مبيعـــات موديالت 
شـــيري Pro الجديدة إلى جودة تصنيع 

وتصميم هذا الجيل المزود بالعديد من 
التقنيات الحديثة. تم إطالق موديالت 
الرئيســـة  األســـواق  فـــي   Pro شـــيري 
العربيـــة  المملكـــة  مثـــل  المنطقـــة  فـــي 
الســـعودية، البحريـــن، العـــراق، الكويت 
وقطر، وتمكنت من تحقيق أداء متميز 

في السوق.
عشـــر  أفضـــل  ضمـــن  شـــيري  صنفـــت 
عالمات في المملكة العربية السعودية. 
الحديثـــة  ســـنابل  شـــركة  عـــزت  وقـــد 
لعالمـــة  الرســـمي  المـــوزع  للســـيارات، 
مســـتوى  إلـــى  اإلنجـــاز  هـــذا  شـــيري 

خدمـــات العمـــالء المتميز لديهـــا. وفي 
 Tiggo 7 قطـــر، حققـــت مركبـــة شـــيري
Pro المركز األول للســـيارة األكثر مبيعًا 
بفئـــة SUV فـــي أواخر ديســـمبر، وذلك 
ضمن حفـــل توزيع جوائز ســـيارة العام 
في قطر للعام 2021. فمنذ إطالقها في 
 Tiggo 7 Pro أبريـــل، حظيـــت شـــيري
بإقبـــال مذهـــل مـــن العمـــالء فـــي قطر؛ 
نظرًا لمظهرهـــا األنيق ومزاياها التقنية 
المتطـــورة باإلضافـــة إلـــى قـــوة أدائها، 
وبـــدا ذلك واضحـــًا من خـــالل االرتفاع 
الشـــهري المطـــرد فـــي حجـــم مبيعاتهـــا 

بالسوق. 
فـــي   TIGGO 7 PRO إطـــالق  ومنـــذ 
مملكـــة البحرين، حققـــت مبيعات تزيد 
بذلـــك  وتصـــدرت  وحـــدة،   332 عـــن 
مبيعـــات الســـيارات المنافســـة مـــن فئة 
فتمكنـــت  البحريـــن.  بمملكـــة   )SUV(
ســـوق  ريـــادة  مـــن   TIGGO 7 PRO
بتصميمهـــا  البحريـــن  فـــي  الســـيارات 
األنيق واســـتخدامها ألحـــدث التقنيات 
ينضـــم  أن  المتوقـــع  ومـــن  المتطـــورة. 
لعائلـــة شـــيري PRO المزيد من العمالء 
لمـــا  وذلـــك  والمنطقـــة  البحريـــن  فـــي 

تشـــهده تطويـــر لموديالتهـــا وتحديـــث 
لمزاياها التقنية.  

تضـــم موديالت شـــيري Pro حتى اآلن 
 Tiggo 8 Pro، Tiggo 7 Pro، Tiggo
مـــن  وغيرهـــا   4 Pro، Arrizo6 Pro
الموديالت. وتعتزم شـــيري االســـتمرار 
في التوســـع في ســـوق الشرق األوسط 
فـــي المســـتقبل وتزويـــد عمالء شـــيري 
بالمزيـــد مـــن موديـــالت Pro، وذلك في 
إطار رؤيتهـــا الرامية إلى توفير أحدث 
بتقنياتهـــا  الرائـــدة  شـــيري  موديـــالت 
المتطـــورة لعمالئها في منطقة الشـــرق 

األوسط. 
للعمـــالء الراغبيـــن فـــي الحصـــول على 
مزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول ســـيارات 
شيري Pro وغيرها من موديالت شيري 
في البحرين، الرجاء زيارة موترسيتي، 
الوكيل الحصري لموديالت شـــيري في 
البحريـــن وذلـــك بمعرضهـــا فـــي ســـند. 
www.  أو زيـــارة موقهـــم اإللكترونـــي

يمكنهـــم  كمـــا    CheryBahrain.com
ومتابعـــة   17500900 علـــى  االتصـــال 
صفحة شـــيري على موقعي الفيســـبوك 

.CheryBahrain@واالنستغرام عبر

المنامة - بنا

”GITEX 2022“ الصغيرة والمتوسطة البحرينية” تدعو للمشاركة في“
المعرض سيقام باإلمارات في الفترة 10 حتى 14 أكتوبر 2022

الصغيـــرة  المؤسســـات  جمعيـــة  دعـــت 
والمتوسطة البحرينية بالتعاون مع جمعية 
البحريـــن للشـــركات التقنيـــة للمشـــاركة في 
والـــذي   GITEX 2022 الدولـــي  المعـــرض 
ســـوف يقـــام فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة في الفتـــرة 14-10 أكتوبر 2022. 
وقد أوضح رئيس مجلس اإلدارة بالجمعية 
عبدالحســـن الديـــري أن هـــذه تعتبـــر فرصة 
ألصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
من عـــرض خدماتهـــم ومنتجاتهـــم في هذا 
المعرض الدولي والذي سوف يجذب مزيدا 

من الزبائن لهذه المؤسسات. 
وأوضح الديري بأن هذه فرصة لالســـتفادة 
مـــن دعم تمكين المالي للرســـوم التي تصل 
إلـــى 100 % للمؤسســـات الناشـــئة التـــي لم 
يمـــر علـــى تأسيســـها عاميـــن، بينمـــا يكـــون 
الدعـــم 50 % للمؤسســـات األخـــرى. وعلـــى 

الراغبين فـــي اغتنام هـــذه الفرصة، الرجاء 
مـــلء االســـتمارة المرفقـــة والتواصـــل على  
الهاتـــف 17717200 أو البريـــد اإللكترونـــي 
 ،mona.domingo@gfbholdings.com
علمًا بأن آخر يوم الســـتالم الطلبات هو 22 

سبتمبر 2022. عبدالحسن الديري 

االحتفاء بيوم المهندس البحريني منتصف أكتوبر المقبل
إقامة ندوة حول الكفاءات الوطنية ومشاريع البنية التحتية

أكدت رئيس جمعية المهندسين البحرينية، رائدة 
العلوي، الدور الذي يضطلع به المهندس البحريني 
فـــي تطـــور مهنـــة الهندســـة ورفـــع شـــأن القطـــاع 
الهندســـي وتعزيز النهضة التنموية الشـــاملة التي 
تعيشـــها مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، ملك البـــالد المعظم وحكومته الرشـــيدة 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.  

وأشـــارت العلـــوي إلى أن هـــذا الـــدور الكبير الذي 
يلعبه المهندســـون والمهندســـات هـــو محل تقدير 
وثنـــاء من قبل قيـــادة وحكومة مملكـــة البحرين 
وال أدل على ذلك من تشـــرف جمعية المهندسين 
البحرينيـــة بالرعاية الملكية الســـامية الحتفاالتها 
باليوبيـــل الذهبـــي لتأسيســـها والـــذي أقيـــم فـــي 
منتصف مـــارس الماضي، كما حظي المهندســـون 
والقطـــاع الهندســـي باالهتمـــام والدعـــم والرعاية 
تقديرهـــا  عـــن  معربـــًة  عديـــدة،  مناســـبات  فـــي 

لضيـــف الشـــرف الحتفالية هذا العـــام، وهو عضو 
الجمعية المهندس ياســـر عبد الرحيم العباســـي 

الرئيس التنفيذي لشـــركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويـــات )جيبـــك( والذي أعطى 
مـــن جهـــده ووقتـــه الكثيـــر فـــي خدمة 
الهندســـي  والقطـــاع  الهندســـة  مهنـــة 
عمومـــا، وعمله التطوعـــي في جمعية 

المهندسين البحرينية خصوصا.
وأفادت العلوي بأنه وتقديرًا وعرفانًا 

وشـــكرًا من جمعية المهندســـين 
للمهنـــدس  البحرينيـــة 
البحرينـــي، فقـــد أقـــرت فـــي 
العـــام 2014 خـــالل اجتماع 

الجمعية العمومية السنوي 
تخصيص يوم للمهندس 
واالحتفـــال  البحرينـــي 

بـــه للتعريـــف بالجهود 
الدءوبـــة التـــي يبذلها 

المهندســـون فـــي مراحـــل التحاقهم بهـــذه المهنة 
الجامعيـــة والتخـــرج  مـــن دراســـتها  بـــدًءا 
واالنخـــراط فـــي ســـوق العمـــل، حيث 
العـــام  ذلـــك  منـــذ  الجمعيـــة  تقيـــم 

احتفاالً بهذه المناسبة.
مـــن جانبه، صـــرح مدير األنشـــطة 
جمعيـــة  فـــي  المجتمـــع  وخدمـــة 
حبيـــب  البحرينيـــة  المهندســـين 
اللجنـــة  بـــأن  الجبـــوري 
تعطف على االنتهاء من 
الالزمـــة  االســـتعدادات 
لتنظيـــم احتفاليـــة يوم 
البحرينـــي  المهنـــدس 
2022 والتي من المقرر 
أن تكـــون فـــي منتصف 
بمقـــر  المقبـــل  أكتوبـــر 

الجمعية في الجفيير.
رائدة العلوي



أعلنـــت وزارة الصناعـــة والتجـــارة أمـــس عن إغالق منشـــأة بصفة 
مؤقتة. وجاء في منشـــور للوزارة على منصة أنســـتغرام، أن إدارة 
حماية المســـتهلك بـــوزارة الصناعة والتجارة تعلن عن غلق شـــركة 
متخصصـــة فـــي بيـــع أجهـــزة التعديـــن والبيانـــات الرقمية؛ بســـبب 
الشكاوى المتكررة ضدها لعدم التزامها بتسليم أو تقديم الخدمات 

أو المنتجات المتفق عليها للمستهلكين.

حماية المستهلك 
تغلق شركة تبيع أجهزة التعدين

عقـــد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زايـــد الزياني، فـــي إطار 
الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة االقتصاد والصناعة 
بدولة إســـرائيل إلى مملكـــة البحرين، اجتماًعا مع الوزيرة 
أورنا باربيفاي، بحضور آيتان نائي، ســـفير دولة إســـرائيل 
لـــدى مملكـــة البحريـــن، تـــم خاللـــه اســـتعراض عـــدد مـــن 
تطويـــر  وطـــرق  المشـــترك  االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 
العالقات التجارية والصناعية بين مملكة البحرين ودولة 

إسرائيل.
وخـــالل أعمـــال االجتمـــاع، أكد وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
على أهمية الزيارات المتبادلة والمشـــروعات االستثمارية 
واالقتصادية المشتركة والمبادرات اإليجابية بين أقطاب 
االقتصـــاد فـــي كال البلديـــن، األمر الذي يســـهم فـــي تعزيز 
عرى التعاون والتنســـيق والعمل المشـــترك بينهما، مشيًرا 
في هذا الســـياق إلى الحـــرص المتواصل لدعم القطاعات 
االقتصاديـــة وتحفيزها، إيماًنـــا بالدور الكبيـــر الذي تلعبه 

كمحرك أساسي للنمو والتنمية االقتصادية.

كمـــا تـــم أيضا اســـتعرض العالقـــات الثنائية بيـــن البلدين، 
وســـبل تعزيز آليـــات التعـــاون بينهما في كافـــة المجاالت 
وباألخـــص المجـــاالت التجارية والصناعيـــة ذات العالقة، 
في ظل وجود فرص عمل مشـــتركة في قطاعات واعدة، 

إضافة إلى بحث القضايا موضع االهتمام المشترك.

من جانبها، أشادت وزيرة االقتصاد والصناعة اإلسرائيلية 
بتطور مســـار العالقات الثنائيـــة بين البلدين، متطلعة إلى 
أن تصـــل إلى آفاق أرحب فـــي ظل التعاون اإليجابي بين 
الجانبيـــن، مؤكـــدًة تطلـــع دولـــة إســـرائيل إلـــى المزيد من 
التعاون مع مملكة البحرين بما يحقق األهداف المرجوة.

وزير الصناعة والتجارة يجري مباحثات ثنائية 
مع وزيرة االقتصاد والصناعة اإلسرائيلية

في إطار زيارتها الرسمية للمملكة

اســـتعراض الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك وتطوير العالقات التجارية والصناعية

business@albiladpress.com
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الثـــالث  االتصـــاالت  شـــركات  أعلنـــت 
بالبحريـــن، بتلكـــو وstc وزيـــن، عـــن طرح 
مبادرة جديـــدة تهدف إلى حماية العمالء 
مـــن عمليات االحتيال المعنية ببيع أجهزة 

الموبايل.
علمـــت شـــركات االتصـــاالت الثـــالث عـــن 
قـــام فيهـــا  التـــي  الحـــاالت  بعـــض  تكـــرار 
عـــدد مـــن األفـــراد بشـــراء أجهـــزة موبايل 
مرتبطـــة بعقـــود التقســـيط تابعـــة للمالـــك 
األصلـــي للجهـــاز مـــن غيـــر علمهـــم، والتي 
لـــم يتم تســـوية رصيدهـــا المســـتحق بعد 
لشـــركة االتصـــاالت. فقـــد تـــّم إعـــادة بيـــع 
هذه الهواتف التي قد تكون مســـتعملة أو 
جديدة كلًيـــا بطريقـــة احتيالية من خالل 

أفراد أو بائعين من الطرف الثالث.
ومـــن منطلق دعم وحمايـــة العمالء الذين 
األجهـــزة،  هـــذه  مثـــل  بشـــراء  يقومـــون 
دشـــنت شـــركات االتصاالت الثالث منصة 
جديـــدة بمواقعهـــا اإللكترونيـــة الخاصـــة، 
لتتيـــح التحقـــق مـــن عـــدم ارتبـــاط هـــذه 
األجهـــزة بـــأي التزامات أو عقود تقســـيط 
ســـارية المفعـــول، مما لـــن يجعلها معرضة 
لحظـــر الشـــبكة من االتصال على شـــبكات 
الموبايـــل. ويمكنهـــم التأكـــد مـــن ذلك من 
خـــالل إدخال رمز الهوية الدولية لألجهزة 

المتنقلـــة )IMEI( الخاص بالجهاز والمدرج 
على علبة الجهاز. كما يمكن الحصول على 
رمـــز IMEI الخاص بأي جهاز عند االتصال 
علـــى رمـــز االتصـــال *#06# مـــن الجهـــاز 
نفســـه. وســـيتوفر رمـــزي IMEI لألجهـــزة 
التي تحتوي على منفذ لشريحتي اتصال 
ســـيتوجب  لـــذا  أيضـــًا،   )dual sim port(
التحقـــق مـــن كال الرمزيـــن للتأكد من عدم 
ارتبـــاط الهاتف مـــن أي التزامات أو عقود 

تقسيط سارية المفعول.
batelco.com/ :روابط المنصات كالتالي

أو   www.stc.com.bh/imei imeiأو 

bh.zain.com/imei
المنصـــة  فـــي   IMEI رمـــز  إدخـــال  عنـــد 
االلكترونيـــة، ســـيتمكن العميل من معرفة 

حالة الجهاز، وفًقا لما يلي:
اللون األخضر – لم يتم العثور   .1
علـــى رمـــز IMEI وذلك يعني بأنـــه تّم دفع 
ثمـــن الجهـــاز بالكامـــل مـــن قبل المشـــتري 
األصلـــي لشـــركة االتصـــال، أو أنـــه قـــد تم 
شـــرائه مـــن مصـــدر آخـــر وليس مـــن قبل 

شركات االتصاالت الثالث المذكورة.
مـــازال   – البرتقالـــي  اللـــون   .2
الجهـــاز مرتبـــط بعقـــد ســـاٍر وهنـــاك مبلـــغ 

مســـتحق مـــن المشـــتري األصلـــي للجهاز، 
وقد يكـــون الجهاز معرض لحظر االتصال 

بشبكات الموبايل.
اللـــون األحمر – الجهاز مرتبط   .3
االتصـــاالت،  شـــركات  إحـــدى  مـــع  بعقـــد 
وقـــد تـــّم مخالفة العقد من قبل المشـــتري 
األصلي للجهاز بعدم التســـديد التام للمبلغ 
المســـتحق. وعليـــه، تـــم حظر الجهـــاز من 

االتصال بشبكات الموبايل.
واعتبـــاًرا مـــن تاريـــخ 19 ســـبتمبر 2022، 
ســـتخضع جميـــع األجهزة التـــي يتم بيعها 
مـــن قبل بتلكـــو وstc و زين، آللية جديدة 
تقـــوم بمنع اســـتخدام األجهـــزة المرتبطة 
بعمليـــات االحتيـــال أو المخالفـــة للعقد أو 
الواقعـــة تحـــت عقد ســـاري المفعـــول ولم 
ُتســـدد قيمتهـــا المســـتحقة بعـــد مـــن قبل 
المشـــتري األصلي حتى تتم عملية ســـداد 
قيمـــة الجهاز المســـتحق بالكامـــل، وعليه، 
سيتم إزالة الحظر عن الجهاز فور تسوية 
الرصيد المســـتحق. كما يسر كل من بتلكو 
المبـــادرة  لهـــذه  بإطالقهـــم  وزيـــن   stcو
المهمـــة والتـــي تعمل على حمايـــة العمالء 
من أي نشـــاط احتيالي عند شـــرائهم لمثل 

هذه األجهزة.

نظمـــت جامعة البحريـــن للتكنولوجيا 
برنامجـــا تعريفيـــا للترحيـــب بالطلبـــة 
الجدد وتهيئتهم إيذانا بفتح الفصول 
الدراســـية للعـــام األكاديمـــي الجديـــد 
2023-2022، حيث عـــاد كافة الطلبة 
يـــوم أمـــس األول األحـــد 18 ســـبتمبر 
الدراســـية  مقاعدهـــم  إلـــى   2022
بشـــكل فعلـــي دون الحاجـــة للحضور 
بشـــكل افتراضي جراء الظروف التي 

فرضتها كورونا سابقًا. 
وحرصـــت الجامعة خالل هـــذا اللقاء 
بالطلبـــة وجهـــًا  للترحيـــب  التعريفـــي 
لوجه ومســـاعدتهم علـــى التكيف في 
بيئتهـــم األكاديميـــة الجديـــدة وبنـــاء 
تواصـــل مـــع الطلبـــة وأعضـــاء هيئـــة 
مرافـــق  علـــى  وتعريفهـــم  التدريـــس 
الجامعـــة واإلمكانـــات الفنية والتقنية 
المتوفـــرة فيهـــا، إضافـــة الـــى التعرف 
واللوائـــح  الجامعـــة  أنظمـــة  علـــى 
المتعـــددة الخاصة بمختلف الخدمات 

اإلدارية واألكاديمية المتعلقة بالطلبة 
وتحصيلهـــم العلمـــي لضمـــان ســـهولة 
هـــذه  أجـــواء  فـــي  الطلبـــة  اندمـــاج 
المرحلة الهامـــة والمبكرة من حياتهم 

الجامعية.
بـــدوره رحب رئيـــس الجامعة حســـن 
المـــال، في كلمتـــه االفتتاحيـــة بجميع 
الطلبة واألســـاتذة والموظفين متمنيًا 
لهـــم التوفيق والنجاح في مســـيرتهم 
الجامعية، مؤكدًا لهم حرص الجامعة 
على توفيـــر كل الخدمـــات الضرورية 
األكاديمية واإلدارية والفنية والتقنية 
لتســـهيل تحصيلهم العلمي واالرتقاء 
بأدائهـــم، كما واســـتعرض المال عرضا 
قـــدم مـــن خاللـــه 10 نصائـــح للطلبـــة 
توضيـــح  فـــي  يســـهم  المســـتجدين 
الحيـــاة الجامعية للطلبـــة ومتطلباتها 
الضرورية التي ستســـهم في االرتقاء 
بمســـتواهم األكاديمي، كما اشـــار الى 
خطط التطوير التي تعمل عليها إدارة 

الجامعـــة لتحســـين الجوانـــب العلمية 
والتعليميـــة للطلبة، بمـــا في ذلك على 
ســـبيل المثـــال طـــرح برامـــج جديـــدة 

وتطوير البنية التحتية للجامعة.
مـــن جانبه قـــال  عميد شـــؤون الطلبة 
عمـــر الحـــاوي: “بالتزامـــن مـــع عـــودة 
الطلبة إلى الحضور الفعلي والمباشـــر 
اليـــوم  الجامعـــة  نظمـــت  للجامعـــة، 
بهـــدف  الجـــدد  للطلبـــة  التعريفـــي 
تعريفهم على أبرز القوانين ومتطلبات 
الجامعـــة إلـــى جانـــب تعريفهـــم علـــى 
أبـــرز اإلدارييـــن فـــي الجامعـــة اللذين 
يقدمـــون الدعـــم الكامـــل للطلبـــة في 
عـــدة جوانـــب”. وأضـــاف: “يعتبر هذا 
اليوم من أفضل األيام بالنسبة للطلبة 
حيث ســـيلتقون مع الطلبة واألساتذة 
وستكون عملية الدراسة أكثر سالسة 

لكونها ستكون مباشرة”. 
وقال الطالب عبدهللا الغضاير: “تعتبر 
تجربة الدراســـة في جامعـــة البحرين 

التجـــارب  أبـــرز  مـــن  للتكنولوجيـــا 
بالنجـــاح  اتســـمت  التـــي  الدراســـية 
مـــن  اســـتطعت  لـــي، حيـــث  بالنســـبة 
خـــالل هـــذه المرحلـــة تحقيـــق العديد 
من اإلنجازات مع الجامعة إلى جانب 
الطلبـــة  مـــن  الجامعـــة  إدارة  تعـــاون 
تطويـــر  فـــي  ســـاهم  مســـتمر  بشـــكل 

المخرجات الدراسية للطلبة”. 
خـــالل  نظمـــت  الجامعـــة  أن  يذكـــر 
اليـــوم التعريفـــي العديد مـــن الفقرات 
واألنشـــطة الترفيهية التي قدمت من 
خاللهـــا بعـــض الجوائز للطلبـــة اللذين 
تمكنوا من اإلجابة على بعض األسئلة، 
كمـــا والتقى أعضـــاء هيئـــة التدريس 
والموظفـــون وأعضـــاء مجلس الطلبة 
بالطلبـــة الجـــدد والحاليين اســـتعدادا 
لبدء األشهر الثالثة األولى من الفصل 

الدراسي األول.

شركات االتصاالت الثالث الرائدة بالبحرين تطلق مبادرة تعزز حماية المستهلك

جامعة البحرين للتكنولوجيا.. تنظم اليوم التعريفي للترحيب بالطلبة الجدد

لمنع عمليات االحتيال المعنية ببيع أجهزة الموبايل

إيذانا بفتح الفصول الدراسية للعام األكاديمي الجديد 2022 - 2023

المحرر االقتصادي

ليكن تنشيط سوق األوراق المالية 
ضمن أولويات طموحاتنا

تشـــكل أســـواق األوراق الماليـــة فـــي معظـــم دول العالـــم أحـــد أهـــم أعمدة 
النشـــاط االقتصـــادي. تعتبر أســـواق األوراق المالية أو ما تســـمى في اللغة 
العربيـــة الحديثـــة بالبورصات مكان طبيعـــي أو افتراضي يتم فيه التداول 
غالبا من خالل مكاتب الوسطاء في أسهم الشركات واألذونات التي يمكننا 
تعريفها بأنها السندات ذات االستحقاق القصير األمد في مدة أقصاها سنة 
واحدة والســـندات المتوســـطة والطويلة األجل باإلضافة إلى أدوات مالية 
أخرى. السبب الرئيس ألهمية البورصة في بلد ما هو دورها في خلق سوق 
لعدد من الشركات الصغيرة والكبيرة والعمل على إدراج شركات جديدة أو 
اإلصـــدارات األولية لســـندات حكوميـــة أو خاصة. وينتج مـــن هذا التداول 
تدوير الســـيولة الماليـــة وخلق وظائف لهذا التخصـــص وانتقال الثروة من 
قطـــاع اقتصـــادي إلـــى آخر أو من بلد إلـــى آخر. وللتوضيـــح يحصل انتقال 
الثرة عندما يبيع مســـتثمر أو مســـاهم ملكيته في قطاع كالقطاع الصناعي 
ويشـــتري أســـهما فـــي القطاع المالـــي أو قد يبيع المســـاهم ملكيتـــه في بلد 
ما ويشـــتري أســـهما فـــي بلد آخر. ومـــن الطبيعي أن يكون الهـــدف الرئيس 
من هذه المعامالت في األســـهم أو الســـندات أو األدوات المالية األخرى هو 

تحقيق األرباح، وهذا بحد ذاته يحقق زيادة في النشاط االقتصادي. 
ولقـــد تطـــورت البورصات في كثير من البلدان خالل فترة العشـــرين ســـنة 
الماضيـــة، وبالتأكيـــد فـــإن التكنولوجيا والتكنولوجيا الماليـــة والرقمنة هي 
بين أهم العوامل التي أسهمت في هذا التطور والذي نتج عنه توفر خدمة 
التـــداول لعـــدد أكبـــر من المســـتثمرين صغارا وكبـــارا من مختلـــف المناطق 
الجغرافية وعلى مدار الســـاعة، مستهدفة حاملي أجهزة االتصاالت الذكية 
وباألخص بين جيل الشباب الذين يملكون معرفة عالية بتطبيقات التداول 
المتوفرة من قبل عدد كبير من البنوك والشركات التي أنشئت لهذا الغرض.
 ويتم التداول في البورصة عبر عرض ســـعر شـــراء وســـعر بيع، كما يوجد 
مؤشر أو أكثر للسوق ككل أو لقطاع معين في البورصة. إن مقياس نجاح 
البورصـــة ال يكـــون بحجمها فقط بل بعـــدد وقيمة الصفقـــات اليومية التي 
تتـــم من خاللهـــا. وقد يتســـاءل البعض عـــن الطرف المســـؤول عن تحديد 
ســـعر الشـــراء والبيع والجواب على هذا الســـؤال هو السوق نفسه، فهو من 
يحدد الســـعر مســـتندا على المعلومـــات المتوفرة، أذكر هنا عـــددا منها مثل 
أداء هـــذه الشـــركات وبياناتهـــا المالية أو مســـتوى الســـيولة في الســـوق أو 
تحـــركات أســـعار الفائدة أو إدراج شـــركات جديدة أو عمليات االســـتحواذ 
واالندماج بين الشركات المدرجة أو االداء االقتصادي للبلد المعني ونسبة 
التضخـــم ونســـبة البطالة والنمـــو االقتصادي باألخص ما ينـــدرج تحت بند 
المشـــاريع واالســـتثمار مـــن قبل الدولة. لـــم أذكر جميع العوامـــل التي تؤثر 
على سعر الشراء والبيع هنا إال أنني ذكرت معظمها. وما تجدر اإلشارة إليه 
هنـــا هـــو ضـــرورة أن تكون اإلفصاحات لهـــذه المعلومات علـــى درجة عالية 
من الشفافية والدقة حول أداء الشركات المدرجة وضرورة اإلفصاح عنها 
عند حدوثها، باإلضافة لتوفر إفصاحات دقيقة عن المؤشـــرات االقتصادية 

الداخلية والخارجية بصفة دورية. 
لنتحدث قليال عن سوق البحرين لالوراق المالية والتي تأسست في أواخر 
الثمانينـــات مـــن القرن الماضي، والتي أصبحت شـــركة خاصـــة مملوكة من 
قبل الدولة. وتعد هذه الشركة جزء من منظومة النشاط االقتصادي والذي 
يحظـــى بدعم المحدود من قبل القيادة الرشـــيدة. طبعـــا طموحاتنا تتمثل 
فـــي أن يرتقي دور هذه البورصة لتكون إحدى أعمدة النشـــاط االقتصادي 
ومحرك رئيســـي لجذب االســـتثمار المحلي واألجنبي وتشـــجيع إدراج عدد 
أكبر من الشـــركات وخصوًصا شركات المساهمة العامة، حيث أن الشركات 
المقفلـــة والعائليـــة قد ال تخلق زيـــادة في عدد وقيمـــة الصفقات والذي هو 
الهدف المرجو. ومن المعروف فإن دول كثيرة تتجه نحو تحويل شـــركات 
حكومية بما فيها شـــركات البورصة إلى شـــركات مساهمة عامة عن طريق 
بيع نسبة منها قد تصل إلى 100 ٪ للقطاع الخاص. باإلضافة لخلق كوادر 
بحرينيـــة مؤهلة لهذا النشـــاط، والعمـــل على كل ما قد يجذب المســـاهمين 
والمســـتثمرين الكبـــار والصغـــار باألخص فئة الشـــباب والعمـــل على تطويع 
التكنولوجيـــا والتطبيقـــات الحديثة في أقرب فرصـــة لدعم عملية التطوير 
الـــالزم لهـــذا النشـــاط االقتصادي الهـــام. وبالرغم مـــن أن بورصـــة البحرين 
مؤهلـــة من ناحية القوانين واللوائح واألنظمة حيث أن هناك مســـاٍع جادة 
لتحديثهـــا وتطويرهـــا، إال أنهـــا تفتقـــد العمـــق فـــي الســـيولة، اذ يجب  على 
جميع الجهات المعنية وباألخص في مجلس إدارة شركة بورصة البحرين، 
تكريـــس كافـــة الجهـــود إلضافـــة صناع الســـوق وإنشـــاء صناديـــق جديدة 
للسيولة وخلق أدوات مالية جديدة تسهم في زيادة التداول من حيث عدد 
الصفقـــات اليوميـــة وقيمتها. إن أداء الشـــركات المدرجـــة يعد جيد بصورة 
عامـــة وبالرغـــم مـــن كل التحديات الداخليـــة والخارجية إال أنـــه ال ينعكس 
على أســـعار األســـهم أو عدد الصفقات اليومية وقيمتها لعدم وجود صناع 
السوق والنقص في السيولة المطلوبة. إن تحقيق هذا المطلب يحتاج إلى 
تكاتف جهود عدة أطراف باإلضافة لشـــركة بورصـــة البحرين، متمنيا لهذه 

الجهود أن تكلل بالتوفيق والنجاح.

مراد علي مراد

حسن المال
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بنك اإلسكان يشيد مجمًعا تجارًيا جديًدا في سار

مجموعة “البحرين الوطني” تطلق أكبر مشروع لتركيب األلواح الشمسية بالقطاع المصرفي

14 شركة مقاوالت تتنافس لتنفيذ المشروع

سيمثل مصدرًا مستداًما للطاقة الكهربائية

تنافست 14 شركة مقاوالت بحرينية على 
منطقة  فــي  جــديــد  تــجــاري  مجمع  إقــامــة 
مجلس  وفتح  اإلســكــان.  بنك  لصالح  ســار 
جسلته  فـــي  ــدات  ــ ــزاي ــ ــم ــ وال الــمــنــاقــصــات 
مقاول  تعيين  مناقصة  أمــس  األسبوعية 
ــار الــتــجــاري. وبــلــغ أقــل  لــبــنــاء مــشــروع سـ

العطاءات المقدمة 947,100 دينار من قبل 
مؤسسة سرايا للمقاوالت. وفي التفاصيل، 
يعتزم بنك اإلسكان تطوير أرض مساحتها 
شــارع  واجــهــة  على  تقع  مربع  متر   8,370
ســار.  بمنطقة  ــوضــوح  ال عــالــي  بــمــوقــع   35
 10 بناء  هو  للمشروع  المقترح  والتطوير 
متر  تــقــدر ب2358  بــنــاء  بــمــســاحــة  مــبــاٍن 

مربع. ويعتبر نطاق العمل هو بناء محالت 
 MEP ــال ــمـ ــى أعـ ــ ــة إل ــافـ ــاإلضـ تـــجـــاريـــة وبـ
موضح  هو  ما  حسب  الخارجية  واألعمال 

في خرائط المشروع. 
واقـــتـــصـــرت الــمــنــاقــصــة عــلــى الــمــقــاولــيــن 
ــدار  ــوم إصــ ــ الــمــؤهــلــيــن مــســبــقــًا قــبــل أو ي
المناقصة من درجة B أو أعلى لدى وزارة 

درجــة  أو  البيوت  لبناء  كمقاول  اإلســكــان 
كمقاول  األشــغــال  وزارة  ــدى  ل أعــلــى  أو   C
المقاولين  على  ويتوجب  المشاريع.  لبناء 
قاموا  قــد  المناقصة  دخــول  فــي  الراغبين 
ببناء مشاريع بقيمة 600 ألف دينار بحريني 
أو أكثر خالل 5 سنوات الماضية، وإال سيتم 

استبعادهم من المناقصة.

أعــلــنــت مــجــمــوعــة بــنــك الــبــحــريــن 
البحرين  بنك  في  المتمثلة  الوطني، 
الــبــحــريــن  وبـــنـــك   )NBB( الــوطــنــي 
ألواح  تركيب  عن   )BisB( اإلسالمي 
كهروضوئية شمسية، والتي ستمثل 
الكهربائية  للطاقة  مستدامًا  مصدرًا 
الوطني  البحرين  بنك  فــروع  ضمن 
في شارع االستقالل وسوق الرفاع، 
والــمــجــمــعــات الــمــالــيــة الــتــابــعــة لبنك 
البحرين اإلسالمي في عراد ومدينة 
لتبني  مساعيها  مع  وتماشيًا  حمد. 
إطــار  تتجاوز  مستدامة  مــمــارســات 
المجموعة  عملت  المالية،  عملياتها 
للقطاع  جديدة  معايير  إرســاء  على 
المصرفي عن طريق تشغيل فروعها 
األربعة باستخدام الطاقة الشمسية. 
جهودها  تعزيز  في  ُيساهم  ما  وهــو 
ــرامــيــة نــحــو الــحــد مـــن انــبــعــاثــات  ال

الكربون بنسبة 50 % سنويًا.
ــادرة،  ــمــب ــذه ال ــي حــديــثــهــا عــن هـ وفـ
صــــّرحــــت دانـــــــة بـــوحـــجـــي رئــيــس 
تنفيذي للموارد البشرية واالستدامة 
الوطني  البحرين  بنك  في مجموعة 
ــروع األلــــــواح  ــشــ ــد مــ ــعــ ــ بـــقـــولـــهـــا: “ُي
مجموعة  مبادرات  إحدى  الشمسية 

بنك البحرين الوطني العتماد حلول 
انبعاثات  من  والحد  للبيئة  صديقة 
الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة. وتبلغ 
القدرة اإلجمالية للطاقة الناتجة عن 
هــذه الــلــوحــات أكــثــر مــن 350 كيلو 
ــعــة، وهــو ما  الــفــروع األرب واط عبر 
الطاقة  استهالك  تقليل  في  ُيساهم 
نتطلع  ــا  ــنـ وإنـ ــيــف.  ــتــكــال ال وخـــفـــض 
مجموعة  ليشمل  المشروع  لتوسيع 
واســـعـــة مـــن مـــواقـــع بــنــك الــبــحــريــن 
اإلســالمــي  البحرين  وبــنــك  الوطني 
وذلك تماشيًا مع تنفيذ إستراتيجية 
الــمــجــمــوعــة الــمــعــنــيــة بــالــمــمــارســات 
المستقبلية  والــمــســتــدامــة  البيئية 

ضمن القطاع”.
ــال هــيــثــم ســيــادي  ــ ــن جـــانـــبـــه، ق ومــ
رئيس قسم الممتلكات والمشتريات 
والشؤون اإلدارية في مجموعة بنك 
فخورون  “نحن  الوطني:  البحرين 
باستعراض التقدم الذي أحرزناه في 
مشروع األلواح الشمسية عبر فروع 
التركيز  لنهج  واستنادًا  المجموعة. 
بنك  مجموعة  تستمر  العمالء،  على 
نطاق  توسيع  في  الوطني  البحرين 
بدعم  وعــد  مع  الخضراء  مبادراتها 

المزيد من المشاريع البيئية. وبالنظر 
للنتائج اإليجابية أللواح كهروضوئية 
شمسية، فإننا سنسعى لزيادة الوعي 
البيئية  الــحــوكــمــة  تــقــاريــر  بــأهــمــيــة 

واالجــتــمــاعــيــة وحــوكــمــة الــشــركــات 
)ESG( في المملكة عن طريق تبني 
ــمــمــارســات فـــي جميع  مــثــل هـــذه ال
عملياتنا”. ولطالما شكلت المسؤولية 

البيئية جزءًا مهمًا من إستراتيجية 
الــوطــنــي،  الــبــحــريــن  بــنــك  مجموعة 
التي قامت بدورها بتعزيز جهودها 
للعمل بمسؤولية أكبر. وكونها إحدى 

الــمــجــمــوعــات الــمــصــرفــيــة الـــرائـــدة 
تــلــتــزم بتنفيذ  الــمــمــلــكــة، فــهــي  فــي 
ممارسات صديقة للبيئة على جميع 

األصعدة.
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المســؤولة عــن مراقبــة  المناقصــات والمزايــدات، الجهــة  فتــح مجلــس 
فــي جلســته  الحكوميــة،  والشــركات  للمؤسســات  والعقــود  المشــتريات 
األســبوعية أمــس اإلثنيــن 46 عطــاء مــن مختلــف الشــركات والمورديــن. 
وتنافســت العطــاءات أمــس للفــوز بعشــر مناقصــات لمختلــف الــوزارات 
المقدمــة  العطــاءات  أقــل  إجمالــي  بلــغ  حيــث  الحكوميــة،  والشــركات 

للمناقصات لهذا األسبوع نحو 2.64 مليون دينار.

الحكومية  المستشفيات  ــازت  وحـ
ــل أعــمــال  عــلــى مــنــاقــصــة؛ مـــن أجــ
صــيــانــة وتــجــديــد ســكــن األطـــبـــاء 
الطابق  الطبي  السلمانية  بمجمع 
المشروع  هذا  يعتبر  حيث  الثالث، 
األولــــويــــة  ذات  الـــمـــشـــاريـــع  مــــن 
ــه يــؤثــر على األطــبــاء  الــقــصــوى؛ ألن
ــســان  ــيــاجــات اإلن وراحــتــهــم واحــت
على  يقتصر  والــعــمــل  األســاســيــة، 
الكاملة  والصيانة  التجديد  أعمال 
ــبـــدال أرضــيــات  لــلــحــمــامــات واســـتـ
ــفــة، واســتــبــدال  ــتــال غـــرف الـــنـــوم ال
وإعــادة  التالف  والسقف  اإلضـــاءة 
وإصالح  واستبدال  المنطقة  طالء 
وتحسين  الــحــالــي،  التهوية  نــظــام 

خدمات المرافق األخرى.
للمنافسة  شــركــات   6 تقدمت  وقــد 
على المشروع كان أقل عطاء مقدم 
 Altinah Building شركة  قبل  من 
بقيمة  وذلـــك   Contracting Est

204 آالف و573 دينارا.
ونالت شركة مطار البحرين الدولي 
عـــلـــى مــنــاقــصــة خــصــصــت لــغــايــة 
كأمناء  خارجية  بمصادر  االستعانة 
سنوات،  خمس  لمدة  المستودعات 
مزود  يقدم  أن  المتوقع  من  حيث 
الــخــدمــة الــنــاجــح 4 أمــنــاء مــخــازن 
المستودعات على  لتغطية عمليات 
أيــام األسبوع  الساعة طــوال  مــدار 
ــد تــنــافــســت  لـــمـــدة 5 ســـنـــوات. وقــ
أقل  كــان  شركتان،  المشروع   على 
Ab� من شركة المقدمة   العطاءات 
dulaziz alsayed traing and co�

 124 بمبلغ  وذلــك   tracting W.L.L
ألف دينار.

ــلـــبـــة الـــبـــحـــريـــن الـــدولـــيـــة  أمــــــا حـ
للسباقات، فقد حظيت بمناقصتين 
ــغــايــة تــأجــيــر رافـــعـــات  خــصــصــتــا ل
، وتأجير شاحنات   JCB تلسكوبية 
الحلبة،  لفعاليات  وذلـــك  مسطحة 
لكل  ــعــطــاءات  ال أقـــل  بلغت  حــيــث 
و6748   770 مبلغ  المناقصتين  من 

دينارا على التوالي.
ــاقــصــات  ــمــن كـــمـــا فـــتـــح مــجــلــس ال
مناقصة  الحكومية،  ــمــزايــدات  وال
ــبــحــريــن لــلــثــقــافــة  لــصــالــح هــيــئــة ال
أنظمة  لصيانة  خصصت  واآلثــــار، 
المراقبة  وكاميرات  الحريق  ــذار  ان
والمواقع  بالهيئة  األخرى  واألجهزة 
أقل  قيمة  بلغت  حيث  لها،  التابعة 

عطاء نحو 14740 دينارا.
أما وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
ــدة من  ــ فــقــد نـــالـــت مــنــاقــصــة واحــ
االصطناعي  العشب  صيانة  أجــل 
لــوزارة  التابعة  المالعب  مــن  لعدد 
وتسلم  والرياضة،  الشباب  شــؤون 
أقلها  كـــان  ــاءات  ــطـ عـ  4 الــمــجــلــس 
سيد  شركة  من  ديــنــارا   845 بقيمة 
ــــت شــركــة  ــال ــ ــم الــــــــــدرازي. ون ــاظـ كـ
أجل  مــن  مناقصة؛  البحرين  نفط 
والتحديث  الــدعــم  خــدمــات  توفير 
ــالشــتــراك فــي تــرخــيــص الــبــرامــج  ل
والتكنولوجيا، حيث تقدمت شركة 
 ASPEN TECHNOLOGY INC

بمبلغ 1,247,328 دينار.

“مجلس المناقصات” يفتح عطاءات بأكثر من 2.6 مليون دينار
204 آالف دينار لتجديد سكن األطباء في مجمع السلمانية

إعداد: أمل الحامد

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

موضوع المناقصةالجهة
عدد 

العطاءات 
الشركةاقل عطاء

إدارة المخازن 
المركزية بهيئة 

الكهرباء والماء
محالت أميري ذ.م.م 32,293  5كابالت أرضية

هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار

صيانة أنظمة انذار الحريق 
وكاميرات المراقبة واالجهزة 

األخرى بهيئة البحرين للثقافة 
واآلثار والمواقع التابعة لها

8 14,740 Secure Services Limited W. L. L.

وزارة شؤون 
الشباب والرياضة

مناقصة زمنية لصيانة العشب 
الصناعي لعدد من المالعب 

التابعة لوزارة شئون الشباب 
والرياضة

4    845
 Sayed Kadhem Al Durazi & Sons

 BSC (c)

شركة نفط 
البحرين (بابكو)

توفير خدمات الدعم والتحديث 
ASPEN TECHNOLOGY INC 1,247,328 1لالشتراك في ترخيص

وزارة األشغال 
وشئون البلديات 

والتخطيط 
العمراني (شؤون 

األشغال)

عقد تصميم وبناء لصيانة 
269,539Accepted with Condition 2مدرسة المنامة الصناعية

بنك االسكان
تعيين مقاول لبناء مشروع سار 

.Saraya Contractors Co. WLL 947,100    14 التجاري

المستشفيات 
الحكومية

أعمال صيانة وتجديد سكن 
األطباء بمجمع السلمانية الطبي 

الطابق الثالث
6   246,948TRANS GLOBAL CONTRACTING

حلبة البحرين 
الدولية

 JCB تأجير رافعات تلسكوبية
770    1لفعاليات حلبة البحرين الدولية

 Gulf Equipment & Technology
 W.L.L.

حلبة البحرين 
الدولية

تأجير شاحنات مسطحة 
A.A.CAR RENTAL CO.W.L.L 6,748 3لفعاليات حلبة البحرين الدولية

شركة مطار 
البحرين

االستعانة بمصادر خارجية 
كأمناء المستودعات لمدة خمس 

سنوات
2 124,080

 Abdulaziz alsayed traing and
 cotracting W.L.L
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^أوضح المستشار األستثماري 
أسامة معين أن شركة ألبا ستتصدر 
البحرين  بورصة  في  دائًما  التداول 
ألن األرباح والتوزيعات التي حققتها 
فيه  تنافسها  ال  ونــصــف  عــام  خــال 
أي شركة أخرى بالرغم من أن البنك 
األهلي المتحد كان منافًسا لها، مبيًنا 
أن سهم جي أف اتش بدأ يدخل في 

المنافسة أيضا. 
ستكون  الــســيــولــة   “ معين  وأضــــاف 
ــذا الـــوقـــت، ونــحــن  مــتــوفــرة فـــي هــ
ننتظر دخول أسهم جديدة للمنافسة 
على القمة ونحن نتكلم عن 10 أسهم 
دائما  المتنافسة  وهي  البورصة  في 
5 في األول وقد توقعنا  نأخذ منهم 
والكويت،  البحرين  بنك  يدخل  أن 

بينما دخل بالفعل بنك البحرين 
الوطني”.

السيولة  أن  وأوضـــح 
اســـــتـــــنـــــفـــــذت فـــي 
ــيــرة  ــكــب ــم ال ــ ــه األســ
وبــــــــدأت الـــحـــركـــة 
في التداول بشكل 
كانت  مــمــا  بــطــيء 

عليه 

بــدأت تدخل أسهم جديدة  ثم  ومن 
من المتوقع أن تأخذ حيًزا كبيًرا من 

التداول خال األسابيع القادمة.
نظرا الرتفاع  أنــه  إلــى  معين  وأشــار 
نسبة  ارتــفــاع  بسبب  األربـــاح  حجم 
الفائدة في اإلقراض، يجب أن نحذر 
من االرتفاعات وناحظ كذلك هدوء 
مشيًرا  األســهــم،  بعض  وانخفاضات 
الى أن هناك أسهًما نعتبرها طويلة أو 
متوسطة المدى، وأسهًما تتحقق منها 
بعض األربــاح مع الدخول والخروج 
من البورصة بهدف تحقيق السيولة.

ــرار  ــات قــ ــعـ ــوقـ ــع تـ ــه مــ ــ وأوضـــــــح أنـ
الفائدة  بــرفــع  األمــيــركــي  الــفــيــدرالــي 
ــرى ســيــكــون مـــــردود ذلــك  ــ ــرة أخـ مــ
على األسواق مزيًدا من الزيادة في 
عمات  أن  ــى  إل ــا  ،الفــًت التضخم 
مرتبطة  الخليجية  الــدول 
بالدوالر ونتيجة ارتفاع 
الـــدوالر  على  الــفــائــدة 
ــزداد الــتــضــخــم،  ــ ــ يـ
ــه في  مــوضــًحــا أنـ
المتحدة  الواليات 
األمـــيـــركـــيـــة هــنــاك 
أمور عديدة تحد 
مــــــن 

الزيادة في التضخم،  ولكن المشكلة 
في الدول الخليجية والدول األخرى، 
في  الــودائــع  وتزيد  التضخم  سيزيد 
الــبــنــوك وســيــقــل الــصــرف فــي بعض 
ا على  األماكن والتأثير سيكون سلبيًّ

البورصات.
التي  الــفــوائــد  أن  إلــى  معين  وأشـــار 
مخاطرة  بدون  ستأتي 
من  بكثير  أفــضــل 
األربـــــــــاح الــتــي 
ســتــتــحــقــق فــي 
مخاطرة  وجـــود 
ــــك  ــذل ــ عـــــالـــــيـــــة، ل
ســيــحــد هــــذا من 
السيولة وسيكون 
سلبي  تــأثــيــر  لـــه 

على البورصة.

نــنــبــه  أن  ضـــــــــرورة  ــيـــن  ــعـ مـ وأكــــــــد 
السوق  إلى  النظر  بعدم  المستثمرين 
الطويل األجل، يجب أيضا النظر إلى 
والمتوسطة  المدى  قصيرة  األسواق 
تنضب  وأال  ــتــداول  ال تحقق  بحيث 
االستثمارية.  الحقيبة  مــن  ــــاح  األرب
ــــه ســيــكــون  وقــــال مــعــيــن “أعــتــقــد إن
هناك تحقيق أرباح أعلى من الفائدة 
نـــوع معين  ــاك  هــن يــكــون  أن  شـــرط 
الذين  البورصة،  في  المتداولين  من 
يفهمون كيف يتداولون بشكل سريع 
والدخول والخروج إلى البورصة مع 

اتجاهات االرتفاع واالنخفاض”.
أســهــم  ــي خــفــض  فـ الـــشـــركـــات  دور 

الخزينة وسط ارتفاع الفائدة 
من جهة أخرى، قال معين “مشكلتنا 
أســهــم الــخــزيــنــة والــتــي امــتــأت بها 

المتداولة  األســهــم  فكمية  الــخــزائــن، 
المالية  لـــأوراق  البحرين  ســوق  في 
المسجلة  األســهــم  بمجمل  مــقــارنــة 
المشكلة  و   ،% 7 إلــى   5 جــدا  قليلة 
مبينا  تتحرك”،  ال  الخزينة  أسهم  أن 
يجب  بــل  خطأ  المستثمر  ترقب  أن 
المثل  إلى  مشيًرا  الفرصة،  ينتهز  أن 
الــشــائــع فــي الــبــورصــة وهــو “اشــتــرى 
موضًحا  الحقيقة”،  وبيع  الشائعات 
يستفيد  أن  يــجــب  الــمــســتــثــمــر  أن 
الفيدرالي  إعـــان  حتى  الــفــتــرة  مــن 
األميركي عن فوائد الدوالر للتداول 
في البورصة واالستفادة من األسعار 
الشاطر  “المستثمر  قائاً  المنخفضة 
الذكي ال ينتظر وال يترقب بل ينتهز 

الفرصة”.

معين: السيولة متوافرة ببورصة البحرين 
وأسهم جديدة ستشغل حيزا كبيرا خالل أسابيع 

المستثمر الذكي ال ينتظر وال يترقب بل ينتهز الفرصة

معين متحدثا في برنامج البحرين في أرقام

ــاج  وإدمـ تمكين  لجنة  رئــيــس  قــالــت 
الماليين  المحللين  بجمعية  ــمــرأة  ال
المعتمدين في البحرين ونائب رئيس 
“إطــاق  إن   ، عسكر  زيــبــا  الجمعية، 
بــرنــامــج تـــدريـــب الـــمـــرأة فـــي قــطــاع 
االســتــثــمــار وتــطــويــر مــهــاراتــهــا في 
)قــدوة(  االستثمارية  المحافظ  إدارة 
المرأة في قطاع  تدريب  بهدف  جاء 
للتمثيل  نظرًا  المالية؛  االستثمارات 
المتواضع للمرأة في مجاالت واجهة 
األعمال، مثل الوساطة، االستثمارات، 
ــلــشــركــات”،  الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة ل
مضيفة “نتعاون مع مختلف الجهات 
يركز  وشامل  متكامل  برنامج  إلنتاج 
ــى تــطــويــر  ــ ــدف إل ــهـ ــمــــرأة ويـ ــ عــلــى ال
ــارات االســتــثــمــاريــة لــفــئــة من  ــهـ ــمـ الـ
الخريجات والنساء المهتمات بقطاع 

االستثمار في مملكة البحرين”.
وبينت عسكر أن البرنامج يتكون من 
أربعة محاور هي “البرامج التدريبية 

تدريبيا  برنامجا   16 من  ويتكون 
ــع مــعــهــد الــبــحــريــن  بــالــتــعــاون مـ

ويتضمن  المصرفية  للدراسات 
والتعامل  الــذات  لبناء  دورات 
ــة االتـــــــصـــــــاالت،   ــكــ ــ ــب مــــــع شــ
ويتكون  اإلرشــــاد  وبــرنــامــج 
إرشــــــــاد  ســــــاعــــــات   8 مــــــن 
وتوجيه من قبل خبراء في 
التابعين  االستثمارات  قطاع 

خــال  الــمــالــيــيــن  المحللين  لجمعية 
برنامج “قدوة”.

الثالث  “المحور  عسكر  واســتــطــردت 
وهو عبارة عن أساسيات األعمال عن 
قطاع  من  بخبراء  االستعانة  طريق 
الــصــنــاعــة يــتــحــدثــون عـــن تــجــاربــهــم 
الشخصية ونصائحهم للمشاركين في 
وهو  الرابع،  المحور  بينما  البرنامج”، 
فيها  “نمنح  تدريبية  فترة  عن  عبارة 

المتدربين فرصة 
للتدريب في 

شــــركــــات 
ســـيـــتـــم 

بأن  موضحة  قــريــبــا”،  عنهم  اإلعـــان 
المصرفية  للدراسات  البحرين  معهد 
البرنامج  تنفيذ  سيتولى  والــمــالــيــة 
التدريبي؛ بوصفها الشريك المعرفي. 

تم تصميم كل  أنه  وأوضحت عسكر 
وحدة من البرنامج على شكل جلسات 
حــرة  ونــقــاشــات  تعليمية  تــفــاعــلــيــة 
التواصل  للمشاركات  الفرصة  تتيح 
ــقـــطـــاع،  ــمــتــخــصــصــيــن فــــي الـ مــــع ال
وخبراتهم.  أفكارهم  من  واالستفادة 
الــذي   “ ومــن خــال برنامج “قـــدوة 
تزويد  سيتم  الجمعية،  تطرحه 
ــات بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات  ــ ــارك ــشــ ــ ــم ــ ال
الازمة  المستمرة  واإلرشادات 
وتطويرها.   مهاراتهن  لصقل 
البرنامج  في  الشركاء  وعــن 
شريكان  لدينا  عسكر  قالت 
البرنامج  في  إستراتيجيان 
هما المجلس األعلى للمرأة 
كــشــريــك إســتــراتــيــجــي 
ــــذي  ــنـــك ســيــكــو ال وبـ
ــبــنــوك  مـــن أحــــد ال
اإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة 
الـــــــــرائـــــــــدة فـــي 
الوساطة  مجال 
واالستثمارات. 

ــى  بـــاإلضـــافـــة إل
معهد البحرين 
ــات  ــ ــدراســ ــ ــ ــل ــ ــ ل

ــذي يــعــمــل تحت  ــ اإلســتــراتــيــجــيــة الـ
ــمــركــزي،  مــظــلــة مــصــرف الــبــحــريــن ال
الماليين.   المحللين  جمعية  وبرنامج 
البرنامج،  هذا  من  المستفيدين  وعن 
على  “ركــزنــا  بقائلة   أوضــحــت عسكر 
النساء في بداية حياتهن العملية مثل 
حديثات  الــمــوظــفــات  أو  الخريجين 
الــتــوظــيــف ألكــثــر مــن 6 ســنــوات، وقــد 
بــدايــة  مــع  تــقــديــم  طــلــب   50 استقبلنا 
هو  المعيار  وكان  المتدربات،  استقبال 
أن تكون للمتقدمات سلوكيات االلتزام 
والمؤهات الازمة”، مضيفة “بدأنا من 
أربــع  ونفذنا  الــجــاري  سبتمبر   10 يــوم 
دورات من أصل 16 دورة على أن يكون 

نهاية البرنامج في 15/  10/  2022.

أثر البرنامج

وعن تأثير هذا البرنامج على القطاعات 
قالت  البحرين،  مملكة  في  المختلفة 
المجتمع،  نصف  تمثل  “الــمــرأة  عسكر 
ــمــالــي يمثل  ــقــطــاع الــمــصــرفــي وال وال
إذا  المحلي،  الناتج  من   %  16 تقريبًا 
هذا  في  االندماج  على  المرأة  شجعنا 
قطاع  على  بالفائدة  سيعود  القطاع 
االستثمار في البحرين”، موضحة بأنه 
الخريجات  تعمل  أن  بالضرورة  ليس 
من هذا البرنامج في القطاع المصرفي 
قد  تكون  أن  يكفي  ولكن  تستثمر،  أو 
اكتسبن وعيًا والمعلومات واالستثمار 

الشخصي. 

مميزات للمرأة

وأوضحت رئيس لجنة تمكين وإدماج 
المرأة ونائب رئيس جمعية المحللين 
البحرين  فــي  الــمــعــتــمــديــن  الــمــالــيــيــن 
المرأة  وجــود  أن  عليه  المتعارف  بأن 
تجعل  للشركات  اإلدارة  مجالس  في 
أقــل،  الــمــال  ــرأس  ب المخاطرة  عملية 
مشيرة إلى أنه في فترة األزمة المالية 
أن  الــدراســات  أثبتت   2008 العالمية 
امرأة في  كانت تضم  التي  الشركات 
مجالس إداراتــهــا كانت األقــل عرضة 
للخسارة والمخاطر، فالمرأة بطبيعتها 
تحليلية  بنظرة  لأمور  وتنظر  محللة 

سليمة وإيجابية.

إطالق برنامج “قدوة” لتدريب المرأة بقطاع االستثمار 
وتطويــر مهـاراتـــها إلدارة المحـــافـظ االســـتثماريـة

نظرا للتمثيل المتواضع للنساء في مجاالت واجهة األعمال... نائب رئيس جمعية المحللين الماليين بالبحرين:

business@albiladpress.com
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برنامج “قدوة” لتدريب 
المرأة بقطاع االستثمار  

يتكون من 4 محاور

التدريب  يتضمن
 16 برنامجا

برنامج اإلرشاد يتكون 
من 8 ساعات توجيه

التركيز على الموظفات 
حديثات التوظيف ألكثر 

من 6 سنوات

استقبال 50 طلبا من 
الراغبين في التدريب

البرنامج بدأ في 10 
سبتمبر الجاري وينتهي 

في 15 أكتوبر

تنفيذ 4 دورات من أصل 
16 دورة تدريبية

القطاع المصرفي 
والمالي يمثل تقريبا 16 

% من الناتج المحلي

باألرقام

 أسامة معين

زيبا عسكر
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“أسـري” تشارك بخبراتها العريقة في أكبر المعارض المالحية األوروبـية

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

جناحها اسُتخدم كمنصة للتواصل مع قاعدة عمالئها العالميين

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي بــأنــه تمت 
تغطية اإلصدار رقم 1930 من أذونات الخزانة 
مصرف  يصدرها  التي  األسبوعية  الحكومية 
مملكة  حكومة  عــن  نيابة  المركزي  البحرين 
مليون   70 اإلصــدار  هذا  قيمة  تبلغ  البحرين. 
تبدأ  يومًا   91 استحقاق  لفترة  بحريني  دينار 
فـي 21 سبتمبر 2022  وتنتهي في 21 ديسمبر 
هذه  على  الفائدة  سعر  معدل  بلغ  كما   ،2022

األذونات 4.08 % مقارنة بسعر الفائدة 3.79 
 .2022 7 سبتمبر  بتاريخ  السابق  % لإلصدار 
وقد بلغ معدل سعر الخصم  98.980 %، وتم 
 ،% 98.929 بواقع  للمشاركة  أقل سعر  قبول 
علمًا بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 216 

 .%
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا 
اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

)أســري(  السفن  وإصــاح  لبناء  العربية  الشركة  شاركت 
التجارية  المحافل  الفاعل في  أخيرًا، تعزيزًا لحضورها 
 ”2022 إم إم هــامــبــورغ  “مــعــرض إس  األوروبـــيـــة؛ فــي 
بألمانيا والذي يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في 

قطاع الشحن البحري على مستوى القارة األوروبية.
وقد استخدم جناح الشركة بالمعرض كمنصة للتواصل 
واستعراض  والعالميين  األوروبيين  عمائها  قاعدة  مع 
منتجاتها وخبراتها العريقة في القطاع البحري العالمي 
في  الــرائــدة  مكانتها  ترسيخ  للشركة  يتيح  الــذي  األمــر 
أحد  في  التجاري  حضورها  وتعزيز  العالمية  األســواق 
أهم مراكز الشحن الرئيسية في العالم، فضاً عن إتاحة 
الفرصة للكشف عن أحدث التقنيات التي تلبي متطلبات 
النمو في قطاعات الشحن البحري والماحة في العالم 
فيها  بما  للبيئة  الصديقة  الخضراء  التقنيات  سيما  وال 
كالتحول  الطاقة  توفير  وحلول  الكربون  إزالــة  تقنيات 

نحو استخدام الوقود البديل.
ــاح السفن  وفـــي هـــذا الـــصـــدد، صـــرح مــديــر عـــام إصــ
خال  ساركار  سوفيير  بالشركة  الهندسية  والخدمات 
“تعد هذه  المعرض  بهذا  الشخصي ومشاركته  حضوره 

قاعدة  مع  للتواصل  فعالية  الطرق  أكثر  أحد  المشاركة 
عمائنا المتنوعة حيث اتيحت لنا الفرصة لتعزيز شبكة 
عمائنا العالمية وتباحث فرص التعاون وتوسيع نطاق 

األعمال في هذا المحفل الذي يشكل نقطة إستراتيجية 
لاتصال بالسوق األوروبية الواسعة واألسواق العالمية 

األخرى على حد سواء”.
دعم  في  مثالية  منصة  المعرض  هــذا  “يشكل  وأضــاف 
العالمية  المحافل  في  والتقني  التجاري  أســري  حضور 
كساحة إصاح متعددة الخدمات بإمكانات تكنولوجية 
بما  للطاقة  ومــوفــرة  للبيئة  صديقة  وبتقنيات  عالية 
يسهم في ترسيخ مكانتنا الريادية في القطاع البحري 

العالمي”.
لــدواعــي جائحة  انقطاعه  مــن  وبــالــرغــم  أنــه  إلــى  يشار 
إم  إم  مــعــرض إس  أن  إال  2020؛  الــعــام  فــي  الــكــورونــا 
هــامــبــورغ قــد عـــاد بنسخته الــثــاثــيــن فــي هـــذا الــعــام 
الذي  المتواصل  باالنتعاش  تأثر  حيث  بنموه  محتفظًا 

يشهده قطاع الشحن البحري العالمي.
هامبورغ  مركز  بقاعات  أقيم  الــذي  المعرض  ضم  وقــد 
للمعارض عددًا قياسيًا من العارضين لهذا العام إذ فاق 
العالم،  عددهم األلفين شركة عارضة من مختلف دول 
كما استقطب أكثر من 40000 زائرًا دوليًا من أكثر من 

100 دولة.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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يوسف 
النفيعي

بعقد  مــؤخــًرا  بنفت،  شركة  قامت 
جمعية  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون  اجـــتـــمـــاع 
إشــراف  وتحت  البحرين  مصارف 
مصرف البحرين المركزي وبحضور 
وعدد  بالجمعية  المختصة  اللجان 
كبير من أعضاء المؤسسات المالية 
ــمــصــرفــيــة، حــيــث اســتــعــرضــت  وال
الشركة وخطتها  إستراتيجية  فيه 
 -  2022( المقبلة  الثاث  للسنوات 

.)2024
التنفيذي  الرئيس  نائب  قــام  وقــد 
النفيعي،  يــوســف  بــنــفــت،  لــشــركــة 
اإلستراتيجية،  عن  عرض  بتقديم 
تـــاه نــقــاش مــفــتــوح، حــيــث تمت 
دعوة أعضاء اللجان للمشاركة في 
القّيمة  التوصيات  وتقديم  النقاش 
لتضمينها في اإلستراتيجية لزيادة 
تعزيز القطاع المالي وتقديم قيمة 

للمجتمع ككل.
ويــتــمــاشــى االجــتــمــاع مـــع حــرص 
الخاصة  خطتها  على  بنفت  شركة 
بـــالـــرقـــمـــنـــة، ومـــــبـــــادرات مــصــرف 
التحول  لتسريع  المركزي  البحرين 
ــاق  ــ ــمــمــلــكــة وإطـ الـــرقـــمـــي فــــي ال
لرؤية  وفًقا  مبتكرة  مالية  خدمات 
البحرين االقتصادية 2030. عاوة 
الشراكات  هــذه  تسعى  ــك،  ذل على 
ــة مـــائـــمـــة عــبــر  ــئ ــي إلـــــى تـــقـــديـــم ب
النجاح  إســتــراتــيــجــيــات  مــشــاركــة 
بنفت  شركة  حققتها  التي  الكبيرة 
خطة  وتتوافق  السنين.   مر  على 
شركة بنفت لألعوام الثاثة المقبلة 
األربــع  اإلستراتيجية  ركائزها  مــع 
التحتية  البنية  التي تشمل تطوير 
ــمــكــيــن خــطــط  ــت لـــلـــمـــدفـــوعـــات؛ ل
وتمكين  الــجــديــدة،  ــمــدفــوعــات  ال
ــــوصــــول إلــــى االئـــتـــمـــان، ودعـــم  ال
والقطاعات  الحكومة  في  الرقمنة 
الــرئــيــســة، والــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
اإلقليمية  والــشــراكــات  التحالفات 
ــيــة. وقــدمــت شــركــة بنفت  ــدول وال
لتحقيق  إســتــراتــيــجــيــة  ــادرات  ــبـ مـ
إطــار هذه  المحددة فــي  األهـــداف 
عمل  خطة  إلــى  باإلضافة  الركائز، 
تنفيذه  يتم  مــشــروع  لكل  مفصلة 

ضمن الجدول الزمني المعتمد.
النفيعي  الــمــنــاســبــة، صـــرح  وبــهــذه 
بالقول: “تلتزم شركة بنفت بتطوير 
خــدمــاتــهــا وتــوســيــعــهــا بــاســتــمــرار، 
في  كبير  نمو  تحقيق  إلى  ونهدف 
المقبلة. وستلعب  القليلة  السنوات 
هــــذه اإلســتــراتــيــجــيــة لــلــســنــوات 
في  حــاســًمــا  دوًرا  المقبلة  الــثــاث 
مـــســـاعـــدتـــنـــا عـــلـــى تــحــقــيــق هـــذه 

األهداف”.

وأضاف معلًقا على االجتماع: “لقد 
الحضور  الــســادة  مساهمة  كــانــت 
قّيمة للغاية وستؤخذ في االعتبار 
ــي تــوجــهــات شـــركـــة بــنــفــت في  فـ
المساهمات  المقبلة. هذه  السنوات 
مهمة للشركة وللقطاع المالي ككل، 
المستمر  هدفنا  من  كجزء  وتأتي 
لــتــعــزيــز مــكــانــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
للخدمات  ــد  رائـ كمركز  المتقدمة 

والحلول المالية المبتكرة”.
بــنــفــت قد  إلــــى أن شـــركـــة  يـــشـــار 
الحلول  فــي  باستمرار  استثمرت 
ــتــكــرة الــقــيــمــة، وقــــد ُتــرجــم  ــمــب ال
ــعــديــد من  ــل ذلــــك عــبــر إطـــاقـــهـــا ل
ــمــبــادرات غــيــر الــنــقــديــة، بــمــا في  ال
ذلـــك مــيــزات تــطــبــيــق” بــنــفــت بــي” 
ــرقــمــيــة، وإطــــاق  ــلــمــدفــوعــات ال ل
خدمة الشيك اإللكتروني، كما تركز 
اإلستراتيجية الجديدة على دعمها 
للنظام البيئي للمؤسسات الصغيرة 
ــمــتــوســطــة مـــن خــــال تــقــديــم  وال
حول  الشاملة  المالية  المعلومات 
المؤسسات عبر إنشاء منصة  هذه 
الــمــعــلــومــات الــمــالــيــة واالئــتــمــانــيــة 
الشاملة بشأن المؤسسات الصغيرة 
وخدمات   )SME360( والمتوسطة 
لقطاع  اإللــكــتــرونــيــة  الــمــدفــوعــات 
المستمرة  والتحسينات  األعــمــال 
ــبــحــريــن  ــات مـــركـــز ال ــدمــ عـــلـــى خــ
لــلــمــعــلــومــات االئــتــمــانــيــة ومــنــصــة 
 ،”eKYC – اعرف عميلك إلكترونًيا“

وغيرها المزيد.
تنمية  بتحقيق  بنفت  شركة  تلتزم 
مــتــمــيــزة فـــي الـــســـنـــوات الــمــقــبــلــة، 
في  الخبراء  مــع  بالتعاون  وتفخر 
الـــقـــطـــاع مــثــل جــمــعــيــة مــصــارف 
ــّدر مــقــتــرحــاتــهــم  ــ ــق ــ الـــبـــحـــريـــن، وت
التي تساهم في  ووجهات نظرهم 
الــنــهــوض بــالــقــطــاع الــمــصــرفــي في 
الــمــمــلــكــة. إضــافــة إلـــى ذلـــك، تتبع 
شركة بنفت سياسة دورية لتنفيذ 
وفق  وإستراتيجيات  عمل  خطط 
االقتصادية  األوضـــاع  مستجدات 
ــفــيــذ  ــن ــة وت ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـــمـــحـــلـــيـــة والـ
الـــمـــبـــادرات الــمــبــتــكــرة والــجــديــدة 
وبما يتماشى مع سياسات مصرف 

البحرين المركزي.
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