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ر اإلخوان يوسف القرضاوي وفاة منظِّ
الدوحة - وكاالت

توفي القيادي اإلخواني يوســـف القرضـــاوي عن عمر ناهز 
96 عاما، وفق ما أعلن حســـابه الرســـمي على تويتر، أمس 

اإلثنين.
فيما كتب نجله عبدالرحمن يوسف القرضاوي على حسابه 

في “تويتر”: “ترجل الفارس”.
وينتمـــي القرضاوي لجماعـــة اإلخوان المســـلمين، وأصبح 
مـــن قياداتهـــا المعروفين، بـــل اعتبر منظـــر الجماعة األول 

على مر السنوات الماضية.
يوسف القرضاوي

الملك المعظم يعود ألرض الوطن
المنامة - بنا

عـــاد ملك البالد المعظم إلـــى أرض الوطن أمس، بعد أن 
قـــام بزيارة للمملكـــة العربية الســـعودية، التقـــى جاللته 
خاللهـــا مـــع أخيـــه خـــادم الحرميـــن الشـــريفين عاهـــل 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أجرى جاللته 
مباحثـــات مـــع خـــادم الحرمين الشـــريفين تركـــزت على 
العالقـــات األخوية المتميزة ومســـتجدات األحداث في 
المنطقـــة، ومجمل التطورات علـــى الصعيدين اإلقليمي 
والدولي. كما التقى جاللته في الزيارة بصاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان آل ســـعود ولـــي العهد 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة 
العربيـــة الســـعودية. وكان في مقدمة مســـتقبلي جاللة 
الملك المعظم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 

)02(السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة،

دشـــنت لجنـــة الشـــباب بالمجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة هويتهـــا الجديـــدة 
موســـم  انطالقـــة  مـــع  بالتزامـــن 
عمـــل اللجنـــة )2022 - 2023( وبما 
يعكـــس تطـــور عملهـــا فـــي مجـــال 
اســـتقطاب الشـــباب من الجنسين 
للمشاركة والتفاعل مع موضوعات 
المرأة، وإعداد قادة المستقبل في 
مجـــال العمل النســـائي وإكســـابهم 
المهـــارات الالزمـــة التـــي تؤهلهـــم 

للمشـــاركة الفاعلة واإليجابية في 
المجتمع.

إعداد قادة في العمل النسائي
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شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  دشـــن 
)ألبـــا(  ش.م.ب.  البحريـــن  ألمنيـــوم 
الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان بـــن دعيج 
آل خليفـــة أمس أعمـــال صب القواعد 
الرابـــع  الطاقـــة  بمجمـــع  الخرســـانية 
إيذاًنـــا  الخامســـة،  الطاقـــة  بمحطـــة 
ببـــدء األعمـــال اإلنشـــائية األولية في 
مـــن  كل  بحضـــور  المشـــروع،  موقـــع 
عضـــو مجلس إدارة الشـــركة الشـــيخ 
عيســـى بن خالد بن عبدهللا آل خليفة 
البقالـــي  علـــي  التنفيـــذي  والرئيـــس 
أميـــن  للطاقـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 

ســـلطان وعدد مـــن أعضـــاء الهيئتين 
بالشـــركة،  واإلداريـــة  التنفيذيـــة 

باإلضافـــة إلـــى ممثلين عـــن مجموعة 
.”IIIميتسوبيشي باور وسيبكو“

جانب من االحتجاجات التي شهدتها مناطق إيرانية

عواصم ـ وكاالت

تصاعـــد التوتـــر بين إيران ودول الغرب بشـــأن حملـــة القمع الدامية 
التي نفذتها طهران ضد االحتجاجات التي تواصلت لليلة العاشـــرة 
في أنحاء البالد على وفاة الشابة مهسا أميني بينما كانت موقوفة 
لدى شـــرطة األخالق. وخرج متظاهرون غاضبون إلى شوارع مدن 

في أنحاء إيران ليل األحد اإلثنين.

احتجاجات إيران تتواصل

بغداد - وكاالت

يعقد مجلس النواب العراقي، جلســـة 
غـــدا، للتصويت على اســـتقالة رئيس 
المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب 

نائب لرئيس المجلس.
وذكـــرت وثيقة صـــادرة عـــن البرلمان 
العراقـــي، أمـــس االثنين، أن الجلســـة 
التـــي ســـتعقد يـــوم األربعـــاء ســـيتم 
خاللها التصويت على استقالة محمد 

الحلبوسي.
العراقيـــة،  نيـــوز”  “شـــفق  وبحســـب 
طالـــب الحلبوســـي بالتصويـــت علـــى 
تعييـــن رئيـــس جديد للبرلمـــان في الـ 

28 من سبتمبر الجاري.

الحلبوسي 
يستقيل من رئاسة 

البرلمان العراقي
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تـــرأس ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، االجتماع االعتيادي األسبوعي 

لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية. 
 وأشـــاد المجلـــس بالجهـــود الوطنية التـــي يبذلها أعضـــاء فريق 
البحريـــن في تنفيذ الخطـــط التنموية واالقتصادية، ومنها خطة 
التعافـــي االقتصادي وما أثمرت عنه من نتائج طيبة على صعيد 
النمو االقتصـــادي، في معرض إطالع المجلس على مذكرة وزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطني بشـــأن التقرير االقتصـــادي الفصلي 

لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2022.
وأظهرت المذكرة نمو االقتصاد الوطني بنســـبة 6.9 % في الربع 
الثانـــي مـــن العام الجاري، محققا زيادة ســـنوية تعـــد األعلى منذ 

العام 2011.
كما اســـتعرض المجلس ما تم تنفيذه من اإلطار الموحد للبرامج 
الحكوميـــة ذات األولويـــة فـــي نســـخته الثالثة، ووجـــه المجلس 
الوزارات كٌل فيما يخصه بوضع الخطة التنفيذية لـ 23 مشـــروعًا 
متبقيـــا ضمن اإلطـــار الموحـــد للبرامج الحكوميـــة ذات األولوية 
التي تهدف إلى تحقيق االستدامة المالية وتأمين البيئة الداعمة 

للتنمية.

6.9 % نمو االقتصاد الوطني في أعلى زيادة سنوية منذ 2011
خطة لـ 23 مشروعا متبقيا ضمن اإلطار الموحد للبرامج ذات األولوية... مجلس الوزراء:

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه  
لمواصلة تطوير أداء “طيران الخليج”
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بـــأن  مصـــادر  مـــن  البـــالد  علمـــت 
تســـجيل الحضور للدوام الحكومي 
عبر “البصمة” ســـيفّعل بشـــكل كامل 
لكافـــة األجهزة الحكوميـــة بدًءا من 
األحـــد المقبـــل، بعـــد أن نفذته بعض 
الجهـــات بالفعل قبل أســـبوعين منها 
وزارة التربيـــة والتعليـــم ذات الكادر 

الوظيفي الضخم.

وأشـــارت إلـــى أن عـــدًدا مـــن مديري 
الموارد البشـــرية قد استلموا تعميًما 
إنفـــاًذا  الشـــأن، والـــذي يمثـــل  بهـــذا 
لعـــودة األوضـــاع إلى مـــا كانت عليه 
بالســـابق، والتي تساعد على تنظيم 
مواعيد الحضور واالنصراف بشكل 
آلـــي، كمـــا هـــو متبـــع عـــادة. وكانـــت 
علـــى  وبنـــاء  الحكوميـــة  األجهـــزة 

تعليمـــات الفريق الطبـــي قد أوقفت 
التســـجيل  قبـــل عاميـــن اســـتخدام 
للحضـــور للعمل عن طريـــق البصمة، 
لتعليمـــات الفريـــق الطبـــي،  امتثـــاالً 
الورقـــي  بالتســـجيل  واســـتبداال 
للحضـــور من كشـــوف خاصة، يدون 
بهـــا أيًضا أســـباب االنصراف اليومي 

من العمل، وساعة الرجوع.
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إيذاًنا ببدء األعمال اإلنشائية األولية للمشروع

“ألبا” تدشن أعمال صب خرسانة القواعد 
في “المجمع الرابع” بمحطة الطاقة الخامسة

بعد تعطيلها لعامين بسبب “كورونا”

عودة “البصمة” للدوام الحكومي األحد المقبل

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة 
طيران الخليج

إبراهيم النهام



غـــادر ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، أمس، 
مدينـــة جـــدة بالمملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة عائًدا إلى أرض الوطن بعد زيارة 
التقى جاللته خاللهـــا أخاه خادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيز 
آل ســـعود ملك المملكة العربية الســـعودية 
الشقيقة، كما التقى ولي العهد نائب رئيس 
صاحـــب  الدفـــاع  وزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود. 
وكان فـــي مقدمـــة مودعـــي جاللـــة الملـــك 
المعظـــم لـــدى مغادرتـــه مطـــار الملـــك عبـــد 
العزيـــز الدولـــي مستشـــار خـــادم الحرمين 
المكرمـــة  مكـــة  منطقـــة  أميـــر  الشـــريفين 
صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، 
وزيـــر الدولة عضو مجلس الـــوزراء رئيس 
بعثة الشـــرف صاحب السمو الملكي األمير 
تركـــي بـــن محمـــد بـــن فهـــد بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود، وســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
المملكة العربية الســـعودية الشيخ علي بن 
عبدالرحمـــن بـــن علـــي آل خليفـــة، وقنصل 

عام مملكة البحرين لدى مدينة جدة.
رافقت جاللـــة الملك المعظم الســـالمة في 

الحل والترحال. 
وبعث صاحب الجاللة لدى مغادرته برقية 
شـــكر وتقديـــر إلـــى أخيـــه خـــادم الحرمين 

الشريفين، فيما يلي نصها:
العزيـــز  األخ  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك 

المملكة العربية السعودية الشقيقة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يســـرنا ونحـــن نغـــادر بلدنـــا الثانـــي المملكة 
العربية السعودية الشقيقة، أن نتقدم إليكم 
بخالص الشكر واالمتنان، على ما حظينا به 
والوفـــد المرافـــق من كـــرم الضيافة وطيب 
الوفـــادة وحســـن اللقيـــا، معربيـــن عـــن بالغ 
التقديـــر للمباحثـــات البنـــاءة المثمـــرة التي 
أجريناهـــا، والتـــي تصـــب في خيـــر وصالح 
شـــعبينا الكريمين، وترسخ عالقات األخوة 

التاريخية الوثيقة بين بلدينا الشقيقين.
ويطيـــب لنا في هـــذا المقـــام أن نعرب لكم 
عـــن تقديرنا الكبير للجهـــود المخلصة التي 
تبذلونهـــا مـــن أجـــل خيـــر األمـــة ووحدتها 
وتضامنهـــا، ومســـاعيكم المباركـــة للدفـــاع 
عن مصالـــح أوطاننـــا العربية واإلســـالمية 
واســـتقرارها  أمنهـــا  علـــى  والحفـــاظ 
وازدهارهـــا، ســـائلين المولى العلـــي القدير 
أن ينعـــم عليكم بموفـــور الصحة والعافية، 
وأن يمـــن علـــى المملكة العربية الســـعودية 
بـــدوام الرفعـــة والنماء، ومزيـــًدا من الرقي 
واالزدهـــار في ظل عهدكـــم الزاهر حفظكم 
هللا ورعاكـــم، وبدعـــم ومســـاندة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، ولـــي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه 
هللا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
أخوكم

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وعاد ملك البـــالد المعظم إلى أرض الوطن 
أمـــس، بعـــد أن قام بزيـــارة للمملكة العربية 

مـــع  خاللهـــا  جاللتـــه  التقـــى  الســـعودية، 
أخيـــه خـــادم الحرميـــن الشـــريفين عاهـــل 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
حيـــث أجـــرى جاللتـــه مباحثات مـــع خادم 
الحرمين الشـــريفين تركزت على العالقات 
األخويـــة المتميـــزة ومســـتجدات األحداث 
فـــي المنطقـــة، ومجمـــل التطـــورات علـــى 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
 كمـــا التقـــى جاللتـــه فـــي الزيـــارة بصاحب 

الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
آل ســـعود ولـــي العهد نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية.   وكان فـــي مقدمـــة مســـتقبلي 
جاللة الملك المعظم صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
رافقت صاحب الجاللة الســـالمة في الحل 

والترحال.
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المنامة - بنا

الملك المعظم يصف المباحثات مع خادم الحرمين بالبناءة والمثمرة
تصب في صالح شعبينا وترسخ العالقات التاريخية بين بلدينا

جاللة الملك المعظم يغادر مدينة جدة عائًدا إلى أرض الوطن

المنامة - بنا

أكد ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
القطـــاع  أن  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
اللوجســـتي فـــي مملكـــة البحرين يعد 
أحـــد القطاعات الحيوية ذات األولوية 
والتـــي  الوطنـــي  لالقتصـــاد  الرافـــدة 
تســـهم في تعزيز تنافســـية القطاعات 
االقتصاديـــة للمملكـــة بمـــا يصـــب فـــي 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  تحقيـــق 
الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه فـــي قصر 
القضيبية أمس، بحضـــور نائب رئيس 
مجلس الـــوزراء ووزير البنية التحتية 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
ووزيـــر شـــؤون مجلـــس الـــوزراء حمد 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  المالكـــي، 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة طيـــران 
الخليـــج زايد الزيانـــي، والقائم بأعمال 
الخليـــج  لطيـــران  التنفيـــذي  الرئيـــس 
القبطـــان وليد العلوي، وذلك بمناســـبة 
حصول شـــركة طيـــران الخليج الناقلة 

جائـــزة  البحريـــن  لمملكـــة  الوطنيـــة 
“الطيـــران األكثـــر تطـــورًا فـــي العالـــم” 
للعـــام 2022 في جوائز ســـكاي تراكس 
للطيران العالمي، حيث نوه ســـموه بما 
حققته شركة طيران الخليج من تقدم 

وتطـــور في خدماتها أســـهم في تعزيز 
تنافســـيتها على صعيـــد خدمات النقل 

والمالحة الجوية.
ووجـــه ســـموه لمواصلـــة العمـــل علـــى 
تطويـــر أداء وجـــودة الخدمـــات التـــي 

تقدمها الشـــركة وذلك بما يتناسب مع 
إســـهاماتها في ترســـيخ صـــورة مملكة 
البحرين على مختلف األصعدة، معربًا 
عـــن شـــكره لرئيـــس وأعضـــاء مجلس 
إدارة شـــركة طيـــران الخليـــج وجميـــع 

منتســـبيها ومتمنيًا لهـــم دوام التوفيق 
والنجاح في بلوغ األهداف المنشودة.
 مـــن جانبهمـــا، أعـــرب وزيـــر الصناعـــة 
والتجـــارة رئيس مجلس إدارة شـــركة 
طيران الخليج والقائم بأعمال الرئيس 

التنفيذي لطيران الخليج، عن شكرهما 
وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء لما يوليه 
ســـموه من اهتمام برفع كفاءة القطاع 

اللوجستي في مملكة البحرين.

القطاع اللوجستي أحد القطاعات الحيوية ذات األولوية الرافدة لالقتصاد... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

مواصلـــة تطويـــر األداء بالشـــركة بمـــا يســـهم فـــي ترســـيخ صـــورة البحريـــن علـــى مختلـــف األصعـــدة
“طيران الخليج” عززت تنافسيتها على صعيد خدمات النقل والمالحة الجوية

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء األمير سلمان بن حمد يلتقي وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج 

بعـــث ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقيتي تهنئة إلى رئيس تركمانســـتان ســـردار بيــــــردي محمــــــــدوف بمناسبة ذكرى 

استقالل بالده.
وأعرب جاللته وسموه في البرقية عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم له بموفور الصحة 

والسعادة ولشعب تركمانستان الصديق بتحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.

البحرين تهنئ تركمانستان بذكرى االستقالل



في بداية االجتماع، أشاد المجلس بنتائج 
االجتمـــاع الذي عقده ملـــك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة مع أخيه ملـــك المملكة العربية 
الحرميـــن  خـــادم  الشـــقيقة  الســـعودية 
الشـــريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
ســـعود على صعيد تعزيز مســـار العالقات 
التاريخيـــة الوثيقـــة والمتجذرة ومختلف 
جوانـــب التعـــاون والعمـــل المشـــترك بين 
حيـــال  والتنســـيق  الشـــقيقين  البلديـــن 
القضايـــا والتطـــورات الراهنـــة بمـــا يعـــزز 
المصالـــح المتبادلـــة، كمـــا أشـــاد المجلس 
بلقـــاء صاحب الجاللة ملك البالد المعظم 
مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الدفاع بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
منوهـــًا بالدور المحـــوري الفاعـــل للمملكة 
العربية الســـعودية بقيادة خادم الحرمين 
األمـــن  دعائـــم  ترســـيخ  فـــي  الشـــريفين 

واالستقرار وتعزيز السالم في المنطقة. 
بعدها نوه المجلس بالجهود التي يقودها 
ولـــي العهد نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزيـــر الدفاع بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة ضمن المبـــادرات الدبلوماســـية 
واإلنســـانية الرائـــدة لســـموه فـــي ســـياق 
الحرص على تســـوية النزاعات اإلقليمية 
والدولية بالوســـائل الدبلوماســـية، ودعم 
اإلقليمـــي  واالســـتقرار  الســـالم  جهـــود 
الوســـاطة  بنجـــاح  مرحبـــًا  والعالمـــي، 
الســـعودية في اإلفراج عن عشـــرة أسرى 
في إطار عملية تبادل أســـرى بين روســـيا 

وأوكرانيا. 
الوطنيـــة  بالجهـــود  المجلـــس  أشـــاد  ثـــم 
التـــي يبذلهـــا أعضـــاء فريـــق البحرين في 
تنفيـــذ الخطـــط التنمويـــة واالقتصاديـــة، 
ومنهـــا خطـــة التعافـــي االقتصـــادي ومـــا 
أثمـــرت عنـــه من نتائج طيبـــة على صعيد 
الشـــكر  عـــن  معربـــًا  االقتصـــادي،  النمـــو 
لـــكل مـــن ســـاهم بـــروح الفريـــق الواحـــد 
فـــي تحقيـــق هـــذه النتائـــج، حاثهـــم على 
والعـــزم  الزخـــم  بـــذات  العمـــل  مواصلـــة 
لتحقيـــق األهـــداف المرجـــوة، وذلـــك في 
معرض إطالع المجلس على مذكرة وزير 
المالية واالقتصاد الوطني بشـــأن التقرير 
االقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع 

الثانـــي من العام 2022 ، والتي أظهرت ما 
تحقـــق ضمن خطـــة التعافـــي االقتصادي 
علـــى صعيـــد تســـجيل االقتصـــاد بمملكة 
البحريـــن نمـــوًا ملحوظًا باألســـعار الثابتة 
خـــالل الربـــع الثاني من العـــام 2022 على 
أساس سنوي، حيث نما االقتصاد الوطني 
بنســـبة 6.9 % في الربـــع الثاني من العام 
الجاري، محققًا زيادة ســـنوية تعد األعلى 
منـــذ العام 2011، فيما حقـــق القطاع غير 
النفطـــي نمـــوًا بنســـبة 9 % علـــى أســـاس 
ســـنوي، وشـــهدت األنشـــطة االقتصاديـــة 
انتعاشـــًا قويـــًا مدعومـــًا باســـتمرار تطـــور 
أداء القطاعـــات غيـــر النفطيـــة، باإلضافة 
إلى تســـجيل مؤشـــرات إيجابية ونوعية 
فـــي القطاعـــات التـــي اســـتهدفتها خطـــة 

التعافي االقتصادي.

األنشطة االقتصادية 
تسجل انتعاشًا 

قويًا مدعومًا بنمو 
القطاعات غير 

النفطية 9 %

الموافقة على 
مستجدات اآلليات 

التنفيذية للسجالت 
اإللكترونية القابلة 

للتداول

وضع خطة لـ 23 
مشروعًا متبقيَا 

ضمن اإلطار الموحد 
لبرامج الحكومة ذات 

األولوية
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أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
القانونية والتشـــريعية بشـــأن مستجدات 
اآلليات التنفيذية للمرســـوم بقانون حول 

السجالت اإللكترونية القابلة للتداول.
2. مذكـــرة وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط 
العمراني بشأن مواصلة تنفيذ إستراتيجية 
والخدمـــات  التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر 
المجتمعية في المدن اإلسكانية الجديدة.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .3
القانونية والتشـــريعية حـــول رد الحكومة 
مـــن  مقدمـــة  برغبـــة  اقتراحـــات   4 علـــى 

مجلس النواب.
بعدها، اســـتعرض المجلس مذكرة اللجنة 
الوزاريـــة للشـــؤون القانونية والتشـــريعية 
بشـــأن النموذج الموحد إلطار التعاون بين 
وزارة شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء والجهات 
الفنـــي  بالدعـــم  يتعلـــق  فيمـــا  الحكوميـــة 
وكفـــاءة  المتجـــددة  الطاقـــة  بمجـــاالت 

الطاقة.

كمـــا اســـتعرض المجلـــس مـــا تـــم تنفيـــذه 
مـــن اإلطـــار الموحـــد للبرامـــج الحكوميـــة 
ذات األولويـــة في نســـخته الثالثة، ووجه 
المجلـــس الوزارات كٌل فيما يخصه بوضع 
الخطـــة التنفيذيـــة لــــ 23 مشـــروعًا متبقيا 
ضمن اإلطـــار الموحد للبرامـــج الحكومية 
ذات األولويـــة التـــي تهـــدف إلـــى تحقيـــق 
االســـتدامة المالية وتأمين البيئة الداعمة 
للتنميـــة، وذلـــك بعد االطـــالع على مذكرة 

وزير شؤون مجلس الوزراء بهذا الشأن.
بعـــد ذلـــك أخـــذ المجلـــس علمًا مـــن خالل 
التقاريـــر الوزارية المرفوعـــة من أصحاب 
المشـــاركات  بشـــأن  الـــوزراء  الســـعادة 
الوفـــود  وزيـــارات  للـــوزراء  الخارجيـــة 
األجنبيـــة إلى مملكة البحريـــن في أكتوبر 
األول  الدولـــي  البحريـــن  2022، ومؤتمـــر 
لمرض نقص المناعة المكتسبة، والمشاركة 
فـــي اجتمـــاع الـــدورة 52 لمجلـــس وزراء 
اإلعـــالم العـــرب بجمهورية مصـــر العربية 

الشقيقة.

قرارات المجلس

المنامة - بنا

تــرأس ولــي العهــد رئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، االجتمــاع االعتيادي األســبوعي لمجلس الــوزراء الذي عقد أمس، 

بقصر القضيبية. 

6.9 % نمو االقتصاد الوطني في أعلى زيادة سنوية منذ 2011
مواصلة تطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية في المدن الجديدة ... مجلس الوزراء:

26 سبتمبر 2022

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يـتــرأس جــلــسـة مــجــلس الـوزراء

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

استعرض المجلس

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

اآلليـــات التنفيذية لقانون الســـجالت 
اإللكترونية القابلة للتداول.

التحتية  البنــيــة  تطوير  استراتيجية 
والخدمات بالمدن اإلسكانية الجديدة.

اإلشـــادة بنتائج اجتمـــاع جاللة الملك 
الحرمين  خـــادم  أخيه  مـــع  المعظم 
الشـــريفين و ولي عهـــده بالمملكة 

العربية السعودية الشقيقة.

السعودية  الوســـاطة  بنجاح  الترحيب 
لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

النمـــوذج الموحـــد إلطـــار التعـــاون بيـــن وزارة شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء 
والجهات الحكومية.

مستجدات تنفيذ اإلطار الموحد للبرامج الحكومية ذات األولوية 3.0.

%6.9 نمـــوًا   البحرينـــي  االقتصـــاد  تســـجيل 
خالل الربـــع الثاني من العام الحالـــي، ونمو القطاع 

غير النفطي %9.
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خالد بن حمد يرعى “بحرين كوميك كون” بنسخته الثالثة
ينطلق 28 أكتوبر بمشاركة عدد من المصارعين ونجوم هوليوود

لرئيس  األول  الــنــائــب  رعــايــة  تــحــت 
والرياضة  للشباب  األعــلــى  المجلس 
رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس 
الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، تقام 
“بحرين  معرض  من  الثالثة  النسخة 
ــون” فـــي حــلــبــة الــبــحــريــن  كــومــيــك كــ
الدولية في 28 و 29 أكتوبر 2022م.

ــعــــرض “بـــحـــريـــن كــومــيــك  ــد مــ ــعــ ــ وي
ــذي تنظمه شــركــة دلـــة أحــد  ــون” الـ كـ
العالم  في  تقام  التي  المعارض  أكبر 

العربي، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا في 
استقطب  حيث  السابقتين،  نسختيه 
التي  لفعالياته  زائـــر   30,000 نــحــو 
تستهدف جميع األعمار من المهتمين 
ــاب  ــ ــعـ ــ ــقـــصـــص الــــمــــصــــورة واأللـ ــالـ بـ
العائلية  والــتــقــلــيــديــة  اإللــكــتــرونــيــة 
ــرســم والــكــوســبــاي وعــالــم  ــواة ال وهــ

األفام والمسلسات.
بــن حمد  خــالــد  الشيخ  ــرب سمو  وأعـ
آل خليفة عن سعادته بإقامة معرض 
ــي مملكة  فـ مــــجــــددًا  ــون  كــ كــومــيــك 

على  الحرص  مؤكدًا سموه  البحرين، 
اهتمامًا  تلقى  التي  الفعاليات  دعــم 
ــاب والــنــاشــئــة  ــشــب ــرًا مـــن فــئــة ال ــي كــب
منظومة  على  التنوع  طابع  وتضفي 
ــامــة في  ــمــق ــة ال ــرامـــج واألنـــشـــطـ ــبـ الـ

المملكة.
ــال ســـمـــوه إن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ وقـ
ــع، مــرحــلــة  ــمـ تــشــهــد، كــمــا الــعــالــم أجـ
وتعتبر  الجائحة  فترة  مــن  التعافي 
المؤشرات  أهم  من  الفعاليات  إقامة 
اإليجابية على عودة الحياة الطبيعية 
سموه  مشيدًا  النواحي،  مختلف  في 
المعرض  وداعمي  المنظمين  بجهود 

الذي له قاعدة جماهيرية واسعة.
التحتية  الــبــنــى  أن  ســمــوه  وأضــــاف 
مملكة  فـــي  والـــمـــعـــارض  لــلــفــعــالــيــات 
ــبــحــريــن تــثــريــهــا طـــاقـــات الــشــبــاب  ال
وسعيهم لابتكار واإلبداع والتواصل 
مختلف  فــي  اإلبــداعــيــة  الطاقات  مــع 
من  والعمل  الجهود  لرفد  العالم  دول 

أجل مزيد من التطوير.
التنفيذي  الــرئــيــس  ــال  قـ جــانــبــه  مــن 
والمعارض  للسياحة  البحرين  لهيئة 
ناصر قائدي إن دعم مهرجان “بحرين 
الهيئة  حــرص  يعكس  كــون”  كوميك 
السياحة  فعاليات  إثــراء جدول  على 
والترفيه في مملكة البحرين وتنويع 

المنتج السياحي.
وأضاف أن هذا المهرجان يعود ألول 
ــا،  مـــرة بــعــد جــائــحــة فــيــروس كــورون
للدورات  الكبير  النجاح  على  ويبني 
السابقة منه، وقدرته على استقطاب 
ــن الــمــتــابــعــيــن  ــة مــ ــ ــع شـــريـــحـــة واســ
والمهتمين بمجال الكوميكس، خاصة 
داخل  والناشئة، من  الشباب  فئة  من 

وخارج البحرين.
بخاري  وخالد  بخاري  سلمان  وأعرب 
“بحرين  لمعرض  اإلداريـــان  المديران 
كــومــيــك كـــــون” عـــن جـــزيـــل الــشــكــر 
والعرفان لسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خــلــيــفــة عــلــى رعــايــتــه لــلــمــعــرض، 
الشباب  بــدعــم  اهتمامه  يجسد  مما 
أن  وأضــافــا  المملكة.  فــي  والــريــاضــة 
للسياحة  البحرين  هيئة  مع  الشراكة 

هذا  تنظيم  فــي  والــمــعــارض 
ــن شــأنــهــا  الــمــهــرجــان مـ

مـــنـــحـــه زخــــمــــًا غــيــر 
ــى  ــلـ ــوق عـ ــ ــ ــب ــ ــســ ــ ــ م
صــعــيــد االهــتــمــام 
وتنوع  والــتــوســع 
الفعاليات  برنامج 
ــل الــــــذي  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ الـ

سيقدمه. كما قدما 

لصندوق  والشكر  التقدير  كل  كذلك 
المستمر  دعمه  على  )تمكين(  العمل 

والمتواصل للمعرض.
من  مجموعة  المعرض  ويستضيف 
العديد  مشاركة  مع  هوليوود  نجوم 
من الرسامين والعارضين من مختلف 
ــمــيــة، حيث  ــعــال الـــــدول الــعــربــيــة وال
النجوم  أســمــاء  مــن  الــعــديــد  سيضم 
ــون الـــذي  ــدرسـ ــول أنـ الــكــبــرى مــثــل بـ
أحــد  فــي  شيلبي”  ــر  ــ “آرث دور  يلعب 
)بيكي  نتفلكس  مسسلسات  أشــهــر 
ــرســام  بـــايـــنـــدرز( وديــفــيــد آنــجــلــو ال
مورتي”  آند  “ريــك  لمسلسل  الرسمي 
المعرض  سيشمل  وكما  الــكــارتــونــي، 
ــرى مــن الــضــيــوف من  مــجــمــوعــة آخــ
“دبليو  الــحــرة  والــمــصــارعــة  نتفلكس 
على  عالميين  ومــؤثــريــن  إي”  دبليو 

وسائل التواصل االجتماعي.
وتقام في المعرض العديد من بطوالت 
األلعاب اإللكترونية كبطولة “فالورنت” 
وبطولة “كاونتر سترايك” وغيرها من 
البطوالت المتنوعة، مع جدول عروض 
الــمــســرح. كــمــا ستقام  مـــزدحـــم عــلــى 
حكام  بمشاركة  الكوسباي  مسابقة 
الخليج.  دول  مختلف  ومــن  عالميين 
وسيقدم المعرض العديد من الفعاليات 
الفن  مجاالت  في  التعليمية  كالورش 
السينما،  وصالة  الحواسيب  وتجميع 
مع دعم المواهب المحلية من صانعي 
األلعاب وغيرها. ويشارك في المعرض 
العديد من مختلف المطاعم 
والكافيهات المتميزة، 
أيضًا  وسيتضمن 
ترفيهية  ألعابًا 
مــــمــــا يــجــعــل 
الــــــمــــــعــــــرض 
وجهة تجذب 
األعمار  جميع 

و الفئات.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة:

ناصر بن حمد يطلع على الخطط التحولية لعدد من المشاريع اإلستراتيجية للشركة
سموه ترأس اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز

لألعمال  الــمــلــك  جــالــة  ممثل  ثــمــن 
رئيس  الشباب  وشـــؤون  اإلنسانية 
مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  والــغــاز 
الشركة  وجهود  مساعي  خليفة  آل 
القابضة للنفط والغاز الماضية ُقدًما 
نــحــو تــطــويــر قــطــاع الــنــفــط والــغــاز 
الباد  ملك  رؤيـــة  مــع  يتماشى  بما 
المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
وتطلعات  خــلــيــفــة،  آل  عــيــســى  بــن 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.
ــرؤس ســمــوه  ــ ــ ــال ت ــ ــك خـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
الــشــركــة  إدارة  مــجــلــس  اجـــتـــمـــاع 
لعام  الثالث  والغاز  للنفط  القابضة 
مــع مجلس  ونــاقــش ســمــوه   .٢٠٢٢
اإلدارة التقدم الحاصل في تحقيق 
مطلع  اعتمادها  تــم  التي  األهـــداف 
الـــعـــام الـــجـــاري، حــيــث أكـــد ســمــوه 
ــرورة دمـــج الــجــهــود والــخــبــرات  ضــ
ومشاركة  المشغلة  الــشــركــات  بين 
مــــواردهــــا؛ لـــدفـــع عــجــلــة الــتــحــول 
والغاز،  النفط  لقطاع  االستراتيجي 
مستوى  رفــع  بأهمية  سموه  منوهًا 
اإلنتاجية  مــعــدل  ــادة  ــ وزي الــكــفــاءة 

لدى الشركات التابعة.
بتسليط  االجتماع  سموه  وافتتح 
الضوء على مجموعة من القرارات 
التي من شأنها تنظيم بعض أنشطة 
األنشطة  على  وتركيزها  الشركات 
الرئيسة  الدخل  مصادر  تدعم  التي 
مشيدًا  الــتــجــاري،  النجاح  لتحقيق 
بــالــدعــم الـــذي تــتــلــقــاه الــشــركــة من 

قبل اللجنة العليا للطاقة والمصادر 
الطبيعية. 

ــال  ــــس خــ ــل ــمــــجــ ــ وإســـــتـــــعـــــرض ال
التنفيذية  اإلدارة  تقرير  االجتماع 
ــر مــســتــجــدات  ــ الـــــــذي تــــنــــاول آخــ

لعدد  التحولية  والخطط  الشركة، 
إلى  االستراتيجية.  المشاريع  مــن 
اإلدارة  مجلس  اعتمد  ذلــك  جانب 
المتعلقة  ــرارات  ــقـ الـ مــن  مجموعة 
وتحسين  النوعية  المشاريع  بدعم 

أنظمة العمل الداخلية.
مراحل  لمناقشة  المجلس  وتطرق 
إنـــجـــاز مـــشـــروع تــحــديــث مــصــفــاة 
ــو(،  ــكـ ــابـ ــة نـــفـــط الـــبـــحـــريـــن )بـ ــركـ شـ
مشددًا على األهمية اإلستراتيجية 
ــروع فـــــي خــــدمــــة قـــطـــاع  ــشــ ــمــ ــ ــل ــ ل
كذلك  وتــم  المنطقة.  فــي  التكرير 
مستجدات  عــلــى  الــضــوء  تسليط 
يتعلق  فيما  للبترول  تطوير  شركة 
بمشاريع البحث والتنقيب وتقنيات 
تعمل  الــتــي  الحديثة  االستكشاف 

الشركة على توفيرها. 
وفـــي الــخــتــام أشـــاد ســمــوه بــالــدور 
الشركة  تلعبه  الذي  والمتمّيز  المهم 
سبيل  فــي  ــغــاز  وال للنفط  القابضة 
الحيوي؛ بهدف  القطاع  تطوير هذا 
االقتصادية  الرؤية  أهداف  تحقيق 

للمملكة لعام 2030.

المنامة - بنا

اليوم الوطني السعودي
Û  ليكن ذلك الحدث، هو أهم حدث، اليوم الوطني للشقيقة الكبرى المملكة العربية

الســعودية، والتاريخ العريق لتكوين الصروح، وتعظيم األمم، المســتقبل المزدهر 
للقــارة بأكملهــا، وللبيــت العتيــق، مئــات الماييــن مــن الحجيج، وماييــن الفرص 
فــي الطريــق، هــذه هي المملكــة العربية الســعودية الفتية بجيلهــا الطالع الجديد، 
بشــموخها الفــارع العريــض، وتلــك هــي رؤيتهــا الشــابة لعــام 2030، منصــة كاملة 

األوصاف، تقوم على ثاثة مرتكزات:
Û مجتمع حيوي  1-
Û اقتصاد مزدهر  2-
Û وطن طموح  3-
Û  هــذه المحــاور هــي مربط الفرس فــي رؤية قائد طموح، هو ولي العهد الســعودي

صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمد بن ســلمان حفظــه هللا ورعاه، وهــو الفاهم 
األكبر لتوجهات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

أطال هللا في عمره.
Û  هــي الســعودية الكبــرى بعمقهــا العربــي واإلســامي، وهــي القلــب الكبيــر الــذي

يحتضــن الحرميــن الشــريفين، ويخــدم المقدســات، ويفي بالحقــوق، ويدافع عن 
الثوابت والطموحات.

Û  هي السعودية الكبرى بأعماقها البعيدة، وأبنائها الكرام، بجذورها العميقة الطالعة
المتألقــة، هــي التنافســية فــي أدق صفاتهــا، والدولــة المدنية في أهــم منطلقاتها، 
وهي الشــجاعة التي يتســم بها محمد بن ســلمان والتي وضعت المملكة العربية 

السعودية في مكان آخر تحت شمس الحضارة والحداثة والمستقبل البهيج.
Û  لو قلنا هي الجغرافيا، لما أكملنا الوصف والشرح والتحليل، ولو تحدثنا عن القيم

المجتمعيــة والــدور القيــادي ومحــاور الرؤيــة الثاثة لضربنا فأًســا فــي أرض كي 
نســتخرج منهــا المكنون الوطنــي القائم على اإليمان بالله ورســوله، واالعتقاد أن 
االزدهار ال يموت، وأن الحيوية ال يضيع رونقها، وأن الطموح ال يتوقف عند حد.

Û  ،ثروة السعودية في مجتمعها العريض المتنوع، وفي جغرافيتها الممتدة العميقة
وفــي تاريخهــا القومــي المجيــد، بيئــة الوطــن األكبــر الســعودية ســتظل عامــرة 
بالخيــرات، أهدافهــا ال تنفصــل عــن تعزيز مبــادئ الرعاية االجتماعيــة وتطويرها 
مــن أجــل بنــاء مجتمع قوي ومنتج، أســرة البد من تعزيز دورهــا في تقديم الفرد 

المجتمعي العامر باإليمان، والواثق من نفسه، والقادر على العطاء.
Û  المهارات جزء من االقتصاد المزدهر الذي تسعى المملكة لكي تتفوق على نفسها

ا على  فيــه، ولكــي تتخطــى مكانتهــا المرموقــة بين أهم وأكبــر 20 اقتصــاًدا عالميًّ
اإلطاق.

Û  % 4 التحديــات كبيــرة ومتواتــرة، رغــم ذلــك كان النمــو االقتصــادي ال يقــل عــن
ا خال الـ25 سنة الماضية، وأن األكبر بقدوم 2030 يمكن أن يدفع الشقيقة  سنويًّ
الكبــرى لمكانــة أرفع بين الدول العظمى فــي العالم رغم التباطؤ االقتصادي الذي 

خيمت أشباحه مؤخًرا.
Û  هــي مصــدر الطاقــة الرئيســي فــي العالــم، وهــي المتحكــم العاقــل فــي دفــة أمور

أســواق النفــط بتقلباتهــا وجنونهــا اليومــي، وهــي القــادرة بــأن تقــود المنظومــة 
الدولية في”أوِبك” و “أوِبك+” بحيث يصل الجميع إلى أســعار عادلة للبترول في 

كل المحطات، وفي جميع المفترقات.
Û  ،استراتيجية المملكة لتحقيق النمو المستدام ال يغمض لها جفن وال يهدأ لها بال

فهي في صيرورة دائمة، وحيوية فائقة، وقدرة على ربط الجأش وصون القرار، 
وتوجيه عالمها اإلسامي الكبير.

Û  كل التهانــي أرفعهــا إلــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز
أطــال هللا فــي عمره وإلى ولي عهده األمين صاحب الســمو الملكي األمير محمد 
بن ســلمان وفقه هللا، وإلى حكومة وشــعب المملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
بيومهــا الوطنــي المجيــد، وال يفوتنــي أن أهنــئ حضــرة صاحــب الجالــة الملــك 
المعظم حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده األمين حفظهما هللا ورعاهما على 
مــا تحقــق لبادنــا وللشــقيقة الكبــرى الســعودية من أمــن وازدهار واســتقرار نراه 

ممتًدا ومؤثًرا، وكل عام وأنتم بخير.

د. عبد اهلل الحواج

سمو الشيخ خالد بن حمد



“التنمية االجتماعية” السعودية تكرم “المبرة الخليفية”
التكريمـــي  االحتفـــال  بمناســـبة 
الحـــادي عشـــر للمشـــروعات الرائـــدة 
فـــي مجال العمـــل االجتماعي كرمت 
والتنميـــة  البشـــرية  المـــوارد  وزارة 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  االجتماعيـــة 
السعودية، مؤسسة المبرة الخليفية، 
م يوم  خالل حفـــل التكريم الـــذي ُنظِّ
األحـــد الماضـــي على هامـــش افتتاح 
اجتماعـــات  مـــن  الثامنـــة  النســـخة 
اللجـــان الوزارية )العمل – والشـــؤون 
والخدمـــة  االجتماعيـــة  التنميـــة   /
المدنية( بدول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة فـــي فنـــدق كـــراون 
بالزا بمدينة الرياض، المملكة العربية 

السعودية.
وقد تســـلمت نـــورة بن هنـــدي رئيس 
قســـم برنامج رايات للمنح الدراسية 
تقـــف   - بدورهـــا   - والتـــي  الجائـــزة، 
شاهًدا على مســـاعي مؤسسة المبرة 
الخليفية المســـتمرة العتماد مشاريع 
وتبني مبادرات تنموية تصب لصالح 
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة 

والرؤية االقتصادية 2030. 
رئيـــس  صّرحـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
المبـــرة  مؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
ورئيـــس  ومؤســـس  الخليفيـــة 
مجلـــس إدارة إم كـــي إف للخدمـــات 
اإللكترونية ســـمو الشـــيخة زين بنت 

خالد آل خليفة، بقولها: “نود بداية أن 
نثمـــن ثقة وزارة التنمية االجتماعية، 
حيـــث قامت – مشـــكورة – بترشـــيح 
برنامـــج رايـــات كأحـــد المشـــروعات 
الرائـــدة التي يقدمهـــا القطاع األهلي 
في مجال العمـــل االجتماعي بمملكة 
لهـــو  التكريـــم  هـــذا  إن  البحريـــن. 
دافـــع عظيـــم لنا لنمضـــي ُقدًمـــا نحو 
تطوير أعمالنا بما يتماشـــى مع ركائز 
المســـؤولية االجتماعية المســـتدامة. 
كمـــا نتقـــدم بالشـــكر لجميـــع مـــن قام 
بدعـــم مســـيرة وأهـــداف المؤسســـة 
وســـاهم بتحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز مـــن 

أفراد ومؤسسات وغيرهم”.

للمنـــح  رايـــات  برنامـــج  أن  ويذكـــر 
برامـــج  أبـــرز  أحـــد  هـــو  الدراســـية 
مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة، وقـــد تم 

إطالقه فـــي العـــام 2011، وهو يأتي 
ضمن إطار رســـالة المؤسسة الرامية 
إلى تمكين الشـــباب وتنمية مهاراتهم 

مختلـــف  فـــي  والعمليـــة  العلميـــة 
ويســـعى  والمجـــاالت.  التخصصـــات 
البرنامـــج إلـــى توفيـــر منح دراســـية 
للتعليـــم األكاديمـــي، باإلضافـــة إلـــى 
تنظيم ورش عمـــل ودورات تعليمية 
علـــى مـــدار العـــام الدراســـي وخلـــق 
فـــرص عمـــل تدريبيـــة فـــي القطـــاع 
الحكومـــي والخـــاص بهـــدف تطويـــر 
الطلبـــة  وتزويـــد  الالزمـــة  المهـــارات 
باألخالقيـــات الالزمـــة للعمل. وكذلك 
يهـــدف البرنامـــج إلى تعزيـــز مفاهيم 
المســـؤولية االجتماعية تجاه الوطن 
وحـــث الطلبـــة علـــى المشـــاركة فـــي 

األعمال التطوعية لخدمة المجتمع.
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ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  اســـتقبل 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفة آل 
خليفة، بحضـــور نائب المحافظ  العميد 
عيســـى بـــن ثامـــر الدوســـري، عـــددًا من 
ضبـــاط اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني؛ 
لتكريمهـــم علـــى جهودهـــم المشـــتركة، 
وذلك في إطار تجسيد الشراكة األمنية 
بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق  والتواصـــل 
العامـــة  واإلدارة  الجنوبيـــة  المحافظـــة 

للدفاع المدني.
محافـــظ  ســـمو  أكـــد  اللقـــاء  وخـــالل 
الجنوبيـــة أن المحافظـــة حريصـــة على 
الشـــراكة المجتمعيـــة واألمنيـــة  تعزيـــز 
وترســـيخ دعائـــم األمـــن والســـالمة من 
خالل تبني واحتضان البرامج التوعوية 
الهادفـــة، وذلك تنفيـــذًا لتوجيهات وزير 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة؛ لمواصلة التنســـيق 
والتعـــاون مع مختلف األجهـــزة األمنية 
ونشـــر الوعـــي والســـالمة فـــي مختلـــف 

مناطق المحافظة.

وقد اطلع سمو محافظ الجنوبية، خالل 
اللقـــاء علـــى نتائـــج الحمـــالت والجهود 
المبذولة مـــن قبل اإلدارة العامة للدفاع 
المدني في فتـــرة الصيف وما نتج عنها 
من زيارات ميدانية وتفتيشـــية شـــملت 

الكائنـــة  والـــورش  المرافـــق  مـــن  عـــددا 
فـــي نطـــاق الجنوبيـــة، حيث نوه ســـمو 
المحافظ بمواصلة التعاون المشترك مع 
اإلدارة لرفـــع مســـتوى األمن والســـالمة 
في مناطـــق المحافظـــة وتعزيز الجهود 

الراميـــة الســـتمرار الحمـــالت الميدانية؛ 
لنشـــر الوعـــي ولضمـــان أمـــن وســـالمة 

جميع أفراد المجتمع.
كما قام ســـمو المحافظ بتكريم عدد من 
ضبـــاط اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني، 

رئيـــس  الجاســـم  أحمـــد  الرائـــد  منهـــم 
مركـــز الدفاع المدنـــي بالرفاع، والنقيب 
إبراهيـــم الكواري، والمالزم أول مشـــعل 
أول  المـــالزم  إلـــى  باإلضافـــة  الشـــنو، 
جمعة الخالدي؛ وذلك تقديرًا لجهودهم 

بـــأداء الواجـــب،  وعطائهـــم والتزامهـــم 
مشيدًا سموه بدور إدارة الدفاع المدني 
في الحفـــاظ علـــى األرواح والممتلكات 
وتعزيز الوعي باألمن والســـالمة، معربًا 
ســـموه عـــن شـــكره وتقديـــره لمســـتوى 
جاهزيـــة رجال الدفاع المدني وســـرعة 
االستجابة من خالل دورهم الفاعل في 
التعاون والتنســـيق األمنـــي الوثيق في 
سلســـلة الحمالت التوعوية والمبادرات 
األمنية الرائدة، مؤكدًا سموه استمرارية 
الشـــراكة والتنسيق مع مختلف الجهات 

األمنية.
مـــن جهتهم، أعرب الحضـــور من ضباط 
عـــن  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة 
شـــكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة 
مـــن   محافـــظ الجنوبية الشـــيخ خليفة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، والتي 
فـــي  ســـموه  واهتمـــام  حـــرص  تعكـــس 
الشـــراكة األمنيـــة والمجتمعيـــة  تعزيـــز 
ومواصلـــة الجهـــود فـــي تحقيـــق األمن 
المســـتويات  أعلـــى  وفـــق  والســـالمة 

األمنية المتقدمة.

المنامة - وزارة الداخلية

حريصون على تعزيز التعاون األمني والشراكة المجتمعية
سموه مكرًما عدداً من ضباط الدفاع المدني تقديًرا لجهودهم... سمو محافظ الجنوبية:

توحيد األنظمة العمالية في أسواق العمل بدول المجلس

أن  حميـــدان  جميـــل  العمـــل  وزيـــر  أكـــد 
مشـــاركة البحريـــن فـــي االجتمـــاع الثامن 
للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربية تأتـــي لتعزيز العمل 
الخليجـــي المشـــترك علـــى صعيـــد تطوير 
وتوحيـــد األنظمـــة والتشـــريعات العمالية 
المجلـــس،  بـــدول  العمـــل  أســـواق  فـــي 
واالطالع على أحدث التجارب الخليجية 
الناجحة في إدماج المواطنين في  ســـوق 
العمـــل، إضافة إلـــى بحث تعزيز مســـتوى 
علـــى  األعضـــاء  الـــدول  بيـــن  التنســـيق 
والدوليـــة  العربيـــة  المشـــاركات  مســـتوى 
وتوحيـــد المواقـــف إزاء القضايـــا العمالية 
التي يتم مناقشـــتها في المحافل العمالية 

على المستوين العربي والدولي.
علـــى  البحريـــن  حـــرص  حميـــدان  وأكـــد 
دعـــم كافـــة الجهـــود التـــي تبذلهـــا الـــدول 
األعضـــاء؛ لتعزيز أوجه التعاون المشـــترك 

في مختلـــف القضايا العماليـــة وما يتعلق 
بـــدول مجلـــس  العاملـــة  القـــوى  بتطويـــر 
التعـــاون لدول الخليـــج العربيـــة؛ لمواكبة 
المتغيرات المتســـارعة علـــى أنماط المهن 
والوظائـــف الجديـــدة، وتلبيـــة احتياجات 
القطـــاع الخـــاص مـــن الكفـــاءات الوطنية 

المؤهلة.
وكان وزيـــر العمـــل جميـــل حميـــدان، قـــد 
ترأس وفـــد مملكة البحرين المشـــارك في 
أعمـــال االجتمـــاع، أمـــس اإلثنيـــن، وذلـــك 

العربيـــة  بالمملكـــة  الريـــاض  مدينـــة  فـــي 
الســـعودية، بمشـــاركة  وزراء العمل بدول 
مجلـــس التعـــاون، حيـــث عقـــد االجتمـــاع 
برئاســـة أحمـــد الراجحـــي، وزيـــر المـــوارد 
البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة بالمملكـــة 
الـــدورة(،  )رئاســـة  الســـعودية  العربيـــة 
وبحضـــور نايـــف الحجـــرف، األميـــن العام 

لمجلس التعاون.
وقد بحث االجتماع متابعة تنفيذ قرارات 
المجلـــس األعلـــى لـــدول مجلـــس التعاون 

التـــي صدرت فـــي مجال العمـــل، ومتابعة 
المبادرات االســـتراتيجية للعمل المشـــترك 
في مجال العمل والقوى العاملة، ومن بين 
هذه الموضوعات تنفيذ القرارات المتعلقة 
بتســـهيل توظيف وانتقـــال مواطني دول 
مجلس التعاون ومناقشـــة الدراســـة التي 
أعدهـــا المكتـــب التنفيذي لمجلـــس وزراء 
تناولـــت  التـــي  المجلـــس  بـــدول  العمـــل 
التحديـــات التـــي تواجـــه تنفيذهـــا، فضالً 
عـــن اســـتعراض المقترحـــات التطويريـــة 
على اســـتراتيجية المجلس في المجاالت 
العماليـــة، والتأكيد على ضرورة مواءمتها 
مع رؤيـــة األمانة العامة لمجلـــس التعاون 
بشـــأن تعزيـــز العمـــل الخليجي المشـــترك. 
كمـــا بحـــث المجلـــس التنســـيق بيـــن دول 
المجلـــس فـــي المحافـــل الدوليـــة، إضافة 
الســـتعراض التجـــارب الناجحة في آليات 
فـــض المنازعـــات العماليـــة بـــدول مجلس 

التعاون.

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبهـــا 
واشـــنطن  جـــورج  جامعـــة  مـــن  وفـــدا 

والجامعة األهلية.
وخـــالل اللقـــاء، اطلعـــت الشـــيخة رنـــا 
بنـــت عيســـى علـــى آخـــر المســـتجدات 
الخاصة بعملية سير البرامج األكاديمية 
بالجامعـــة األهلية بالتعـــاون مع جامعة 
جـــورج واشـــنطن ومـــا تقدمـــه للطلبـــة 
فـــي مختلـــف المجـــاالت والتخصصات 
بالجامعـــة،  المتصلـــة  والموضوعـــات 

ورؤيـــة الجامعـــة المســـتقبلية لتطويـــر 
وتحديـــث البرامج األكاديمية والخطط 
واالســـتراتيجيات، مؤكـــدة أن مجلـــس 
التعليـــم العالـــي يولـــي اهتماًمـــا كبيـــًرا 
الجامعـــات  وتشـــجيع  باســـتقطاب 
لهـــا  فـــروع  لفتـــح  العريقـــة  الخارجيـــة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وذلـــك لالرتقـــاء 
بالخدمـــات المقدمة على صعيد التعليم 
العالي. من جانبهم، عبر الوفد عن عميق 
تقديرهم وامتنانهم لما يحظى به قطاع 
التعليـــم العالي من دعم، يعكس ما لهذا 
القطاع مـــن اهتمام وتقدير كبيرين في 

مملكة البحرين.

استقطاب الجامعات الخارجية العريقة للبحرين

حميدان: ندعم كافة الجهود لتعزيز التنسيق المشترك

سمو الشيخة زين بنت خالد: دافع عظيم لنا لنمضي قدًما نحو تطوير أعمالنا



المنامة - وزارة الداخلية

الفريـــق  العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
العـــام  المديـــر  أمـــس،  الحســـن،  طـــارق 
التربيـــة  بـــوزارة  المـــدارس  لشـــؤون 
والتعليـــم محمد مبـــارك، وذلك بحضور 
نائـــب رئيـــس األمـــن العـــام ومديـــر عام 
الشـــمالية  المحافظـــة  مديريـــة شـــرطة 
والوكيـــل المســـاعد للشـــؤون القانونية. 
وتـــم بحـــث أوجـــه التعـــاون والتنســـيق 
المشترك، وتكثيف الجهود من أجل عام 
دراسي آمن ومواصلة العملية التعليمية 
في جميع المراحل في أجواء ايجابية، 
ومنتســـبي  المعلميـــن  مكانـــة  تحفـــظ 
المؤسســـات المدرسية والطلبة وأولياء 

أمورهم.

وعبـــر رئيـــس االمـــن العـــام عـــن تقديره 
لدور وزارة التربية والتعليم وما تقدمه 
مـــن خدمـــات تعليمية مرموقة، مشـــيدا 
بدور الهيئـــات التعليميـــة واإلدارية في 
ورعايـــة  المرجـــوة  االهـــداف  تحقيـــق 
النشء وتحملهم المســـؤولية في تربية 
وتعليم األبناء وذلك استنادا الى أسس 
تربويـــة وعلميـــة، متمنيـــًا لهـــم التوفيق 

والسداد في مستهل العام الدراسي.
مـــن جهتـــه، عبـــر المديـــر العام لشـــؤون 
المدارس بـــوزارة التربيـــة والتعليم عن 
شـــكره وتقديـــره لـــوزارة الداخلية على 
جهودهـــا الكبيـــرة في توفيـــر بيئة آمنة 

للطلبة والهيئات التعليمية واإلدارية.

رئيس األمن العام يشيد بالخدمات التربوية والتعليمية 

local@albiladpress.com
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة،

الشـــباب  لجنـــة  دشـــنت 
األعلـــى  بالمجلـــس 
للمـــرأة هويتهـــا الجديدة 
انطالقـــة  مـــع  بالتزامـــن 
اللجنـــة  عمـــل  موســـم 
وبمـــا   )2023  -  2022(
يعكـــس تطـــور عملها في 
مجال استقطاب الشباب 
للمشـــاركة  من الجنســـين 

المـــرأة،  موضوعـــات  مـــع  والتفاعـــل 
مجـــال  فـــي  المســـتقبل  قـــادة  وإعـــداد 
المهـــارات  وإكســـابهم  النســـائي  العمـــل 
الالزمة التي تؤهلهم للمشـــاركة الفاعلة 

واإليجابية في المجتمع. 
وشهدت أعمال لجنة الشباب بالمجلس 
خـــالل العـــام الجـــاري تنظيـــم نحـــو 45 
لقاء مباشرا عن ُبعد عبر حساب اللجنة 
موضوعـــات  تناولـــت  انســـتغرام  علـــى 
شـــتى مـــن بينهـــا تســـليط الضـــوء على 
أبـــرز انجازات المرأة البحرينية الشـــابة، 
وجائزة الشـــيخة حصة بنت ســـلمان آل 

الشـــبابي  للعمـــل  خليفـــة 
ومبـــادرة  التطوعـــي 
لرائـــدة  الشـــرف  امتيـــاز 
الشابة،  البحرينية  العمل 
ودور مركـــز دعـــم المرأة 
في توعية المقبلين على 
الزواج، ومبادرة التوازن 
فـــي  الجنســـين  بيـــن 
مجاالت علوم المستقبل، 
مجـــاالت  فـــي  أخـــرى  وموضوعـــات 
التكنولوجيـــا واالســـتثمار االقتصـــادي، 
واالســـتهالك واســـتثمار فصـــل الصيف 

والعودة للمدارس، وغيرها.
 ووضعـــت لجنـــة الشـــباب خطـــة عمـــل 
لتنفيذهـــا فـــي الفتـــرة المقبلـــة تتضمن 
إقامـــة برنامـــج حـــول الثقافـــة الماليـــة 
بالتعـــاون مـــع بنـــك البحريـــن الوطنـــي، 
وبرنامـــج خـــاص لشـــهر أكتوبـــر لنشـــر 
الوعـــي بضـــرورة الكشـــف المبكـــر عـــن 
ســـرطان الثـــدي، إضافـــة إلـــى فعاليات 

ثقافية واجتماعية تنظمها اللجنة.

إعداد شباب قادة من الجنسين في العمل النسائي

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  قـــال 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة إن متوســـط التأمين الصحي للفرد 
فـــي دول الخليج العربية نحو 500 دينار، 
وســـيتم تطبيـــق الضمـــان الصحـــي علـــى 
األجانـــب في الربع األول مـــن العام 2023 
المقبل، مشـــيًرا إلى أن الخدمات الصحية 
في المملكة تمر بمرحلة تطوير عند تطبيق 
نظـــام الضمـــان الصحـــي من خـــالل تغيير 
نظـــام التمويـــل للمستشـــفيات الحكومية 
ميزانيـــة  مـــن  األوليـــة  الصحـــة  ومراكـــز 
مخصصـــة مـــن وزارة الصحة إلـــى تأمين 
صحـــي يعمل فيه صندوق الضمان “شـــفا” 
كمشـــتري خدمـــة للمواطنيـــن المؤمنيـــن، 
الحكوميـــة  المستشـــفيات  ســـتقوم  كمـــا 
والخاصة والمراكـــز الصحية األولية بدور 
مقدم للخدمة، حيث العالقة بين صندوق 
الضمـــان “شـــفا” ومقدمـــي الخدمـــة عقود 
تبيـــن واجبـــات مقدمـــي الخدمـــة وتعهـــد 
الصنـــدوق بتحمل تكاليف العالج حســـب 
االتفـــاق الموقـــع بيـــن الجهتيـــن موضـــح 
األســـعار وضمانات جودة الخدمة والقائم 
على أساس قانون الضمان الصحي. وذكر 
الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا خـــالل المؤتمر 
الصحافـــي الـــذي عقد ظهر أمـــس اإلثنين 
البحريـــن  مملكـــة  تنظيـــم  عـــن  لإلعـــالن 
للمؤتمر الدولـــي األول للتمريض والقبالة، 
الذي ســـينطلق فـــي المنامة خـــالل الفترة 
مـــن 21 حتـــى 23 ديســـمبر 2022 المقبل، 
بمشاركة نخبة من المحاضرين والخبراء، 
بتنظيـــم من الجمعية البحرينية للتمريض 
بالتعـــاون مع وزارة الصحة وأديوكيشـــن، 
االشـــتراك  بدفـــع  تتكفـــل  الحكومـــة  بـــأن 
الســـنوي للمواطنين لـ “شـــفا” والذي يكفل 
للمواطن حق المعالجـــة بمختلف درجاتها 

فـــي المراكـــز الصحية وفي المستشـــفيات 
العامـــة والمتخصصة كما تضمن له العالج 
في الخـــارج إذا تطلب األمر وذلك بتوفير 

لجنة خاصة لتقييم الحاالت.
مـــن مقدمـــي  المطالبـــات  إلـــى أن  ولفـــت 
الخدمـــة إلى “شـــفا” تمرر من خـــالل نظام 
التأميـــن الصحـــي الوطنـــي “NHIIS” الذي 
ستقوم بتشـــغيله شـــركة وطنية يمرر من 
خاللهـــا المعلومـــات إلـــى المجلـــس األعلى 
عبـــر دائرة اقتصاديات الصحة وإلى شـــفا 
لمراجعتـــه ودفعـــه إلـــى المستشـــفى فـــي 
فتـــرة محددة. تمر عليها جميع المعامالت 
المراكـــز  الخدمـــة  مقدمـــي  بيـــن  الماليـــة 
الصحيـــة والمستشـــفيات وبيـــن مشـــتري 

الخدمة، شفا وشركات التأمين.
وعـــن تغييـــر نظـــام اإلدارة للمستشـــفيات 
الحكوميـــة والصحـــة األوليـــة إلـــى نظـــام 
المجلـــس  رئيـــس  قـــال  الذاتـــي  التســـيير 
المستشـــفى  دخـــل  إن  للصحـــة  األعلـــى 
المقدمـــة  الخدمـــة  جـــودة  علـــى  يعتمـــد 
ومـــدى إقبـــال النـــاس إليـــه، كمـــا أن دخل 
طبيـــب األســـرة والذي يعملـــون كفرق من 

األطبـــاء والممرضيـــن من خـــالل المريض 
المجموعـــة  اختيـــار  أي  طبيبـــه  اختيـــار 
العالجيـــة المؤلفـــة من أطبـــاء وممرضين 
لتلقـــي الخدمة منهم بشـــكل تنافســـي مع 
المجموعـــات األخـــرى الخدمة فـــي جميع 

المستويات مركز اهتمامها المريض.

مؤتمر التمريض والقبالة

ومـــن جانب آخـــر، أكـــد الشـــيخ محمد بن 
الدولـــي  المؤتمـــر  أن  عبـــدهللا آل خليفـــة 
إلـــى  يهـــدف  والقبالـــة  للتمريـــض  األول 
تحفيـــز وإعـــادة تطوير مهنتـــي التمريض 
والقبالـــة في مجـــاالت التطبيـــق والتعليم 
والبحث العلمي من خالل تبادل الخبرات 
االســـتراتيجيات  ووضـــع  والبحـــوث 
التمريـــض  مهنتـــي  إلدارة  المســـتقبلية 
والقبالـــة فـــي مملكـــة البحريـــن فضال عن 
التواصل مع الخبراء المحليين والدوليين 

في هذا المجال.
وأشـــار إلـــى أن المؤتمر ســـيتناول العديد 
حـــول  المقدمـــة  العلميـــة  األوراق  مـــن 
تأثيـــرات جائحة كوفيد19 على التمريض 

يلقـــي  كمـــا  دراســـي  وتخصـــص  كمهنـــة 
الضـــوء على أبرز التحديـــات التي واجهها 
ـــا خالل الجائحـــة وكيفية  التمريـــض إداريًّ
التخطيط واالستعداد لمثل هذه الظروف 
االســـتثنائية، إضافـــة إلى أنه ســـيعزز دور 
التمريـــض والقبالة في المنظومة الصحية 
الكـــوادر  جهـــود  ولتقديـــر  البحريـــن  فـــي 
الصفـــوف  فـــي  كانـــت  التـــي  التمريضيـــة 
األماميـــة أثناء الجائحة، وفتح المناقشـــة 
للبحـــوث واألوراق العلمية وطرح الجديد 
فـــي مجـــال التمريـــض والقبالـــة واألدوار 
الصحيـــة، وتوفيـــر احتياجـــات التمريض 
والقبالـــة للســـاعات التعليميـــة التدريبيـــة 
فـــي  للتســـجيل  المطلوبـــة  المتخصصـــة 
الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية.

200 خبير 

إلى ذلك، قالت رئيســـة جمعيـــة التمريض 
البحرينيـــة جميلة مخيمـــر من المتوقع أن 
يســـتقطب المؤتمـــر أكثـــر مـــن 200 خبيـــر 
فـــي مهنتـــي التمريض والقبالـــة ومجاالت 

العلمـــي  والبحـــث  والتدريـــب  التعليـــم 
واإلدارة والصحـــة العامـــة ومـــن المتوقـــع 
حضـــور أكثر من 300 فـــرد من الممرضين 
والممرضات والقابالت من البحرين ودول 

الخليج والدول العربية واألوروبية.
وأشـــارت مخيمر إلى أن المؤتمر ســـيرتكز 
على االســـتثمار فـــي تعليـــم التمريض من 
أجـــل األمـــن الصحي”، والذي تم اقتباســـه 
مـــن الموضـــوع الســـنوي لالتحـــاد الدولي 
للممرضيـــن والممرضات، حيث إنه تواجه 
مهنـــة التمريـــض والقبالـــة فـــي البحريـــن 
تحديـــات مختلفـــة بمـــا فـــي ذلـــك نقـــص 
الممرضات والقابالت الوطنيات المدربات، 
التمريـــض  مـــدارس  برامـــج  ومحدوديـــة 
وزيـــادة الطلـــب علـــى خدمـــات التمريض 
والفجـــوات في أبحاث التمريض وبالتالي 
يوفر هـــذا المؤتمر وســـيلة لمناقشـــة هذه 
التحديات واقتراح استراتيجيات لتطوير 
التمريـــض. وتابعت أن المؤتمر ســـيتناول 
العديـــد من األوراق العلمية المقدمة حول 
تأثيرات جائحة كوفيد19- على التمريض 
كمهنـــة وتخصـــص دراســـي، كمـــا ســـيلقي 

الضـــوء علـــى أبـــرز التحديـــات مـــع توفير 
ورشـــة عمل عالية التخصـــص للممرضين 
والممرضـــات ومســـئول الرعايـــة الصحية 
لم يتـــم تقديمها من قبل، موجهة الدكتوة 
للممرضـــات والقابـــالت واألطباء ومديري 
الرعايـــة الصحية ومهـــن الرعاية الصحية 
بالبحـــوث  للمشـــاركة  التقديـــم  المســـاندة 

والقيام بدور نشط في المؤتمر.

الحوكمة والقيادة

مـــن جهتهـــا، قالـــت استشـــارية التمريـــض 
ورئيـــس اللجنـــة العلميـــة للمؤتمـــر فريبـــا 
الدرازي سيشـــهد المؤتمر مناقشـــة أوراق 
بحثيـــة  دراســـات  منهـــا  عديـــدة  علميـــة 
ومراجعات أدبية وقصص نجاح وتجارب 
واالبتـــكارات  الحالـــة،  دراســـة  وتقاريـــر 
والتدخالت الســـريرية ومكونات مشاريع 
الدراســـات العليـــا، وســـيخصص المؤتمـــر 
والقابـــالت  الممرضـــات  لتذكـــر  جلســـة 
وغيرهـــم مـــن المهنييـــن الصحييـــن الذين 
فقـــدوا حياتهـــم خـــالل جائحـــة كـــورون، 
للمؤتمـــر،  الرئيســـية  المحـــاور  حيـــث 
الحوكمة والقيادة، والممارسة التمريضية 
القائمـــة على األدلـــة والبراهيـــن، والرقمنة 
االصطناعـــي  والـــذكاء  والتكنولوجيـــا 
واالبتكار في التمريض والقبالة، وممارسة 
العامـــة،  والصحـــة  المتقدمـــة  الرعايـــة 
واألمـــن  المســـتدامة  التنميـــة  وأهـــداف 
اصحي وســـط جائحة كورونـــا، والتحول 

النوعي في تعليم التمريض والقبالة.
الـــدرازي بالقـــول أن المؤتمـــر  واختتمـــت 
ســـيكون فرصة مهمة للعاملين في الحقل 
الصحـــي فـــي البحرين لتقديـــم انجازاتهم 
وإســـهاماتهم فـــي كل من المهـــن الصحية 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق 
وتحقيق تغطية صحية شـــاملة إلى األمن 

الصحي.

المنامة تحتضن مؤتمر التمريض والقبالة بمشاركة 200 من الخبراء
رئيس “األعلى للصحة”: 500 دينار متوسط التأمين الصحي في الخليج

جانب من المؤتمر أمس األثنين  الشيخ محمد بن عبدالله

مشروع إلنشاء مكتبة تضم نسًخا للمخطوطات القديمة
الناصر نائًبا لرئيس الجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي

عينت اللجنة العليـــا للجمعية الدولية لتاريخ الطب 
اإلســـالمي فيصل الناصـــر نائًبا لرئيســـها وذلك على 
هامش انعقاد المؤتمر الدولي لتاريخ المستشـــفيات 
فـــي فلســـطين خالل الدولـــة العثمانيـــة، والذي عقد 
العاصمة التركية اسطنبول خالل الفترة من 12 إلى 

13 سبتمبر 2022.
وتـــم خالل اجتمـــاع اللجنة إعادة تشـــكيل المجلس 
التنفيـــذي للجمعيـــة حيـــث تـــم اختيـــار عبدالناصـــر 
كعـــدان من أميـــركا رئيًســـا فخرًيا، ونيل ســـاري من 
تركيـــا رئيًســـا، والناصر مـــن البحرين نائًبـــا للرئيس، 
وشـــريف كـــف الغـــزال مـــن بريطانيـــا أميًنـــا للســـر، 
والدكتـــور احمـــت أوزدينـــك من تركًيـــا أميًنـــا مالًيا، 
ويذكر أن البروفيســـور الناصر تولى منصب األمين 

العام للجمعية ألكثر من 10 أعوام.
وقـــال الناصـــر إن الجمعية التي تأسســـت في العام 
2000 وتضـــم 260 عضـــًوا مـــن مختلـــف دول العالم 

تهدف إلى تســـليط الضوء على مســـاهمات األطباء 
العرب والمســـلمين في تاريـــخ الطب وتعزيز الوعي 
العـــام بهذه المســـاهمات، كما تهتم بالدراســـات التي 
تبيـــن دور األطبـــاء المســـلمين فـــي النهضـــة الطبية 

الحضاريـــة ودورهم في االكتشـــافات واالختراعات 
العلمية والطبية.

وأضـــاف أن الجمعيـــة تشـــجع البحوث والدراســـات 
األكاديميـــة فـــي مجال الطـــب اإلســـالمي ومحاولة 
إنشـــاء مكتبـــة تضـــم فهرًســـا ونســـًخا للمخطوطات 
القديمة، باإلضافة إلى الكتب المنشورة حديًثا حول 
تاريـــخ الطـــب اإلســـالمي والتعـــاون مـــع الجمعيات 
والمنظمات األخرى ذات األغراض المماثلة، وتصدر 
الجمعية مجلة علمية نصف ســـنوية لنشـــر البحوث 
والمقاالت المتعلقة بتاريخ الطب اإلســـالمي، عالوة 
علـــى عقد مؤتمر دولـــي كل عامين في هذا المجال، 
ومـــن المقـــرر أن يعقـــد المؤتمر القادم في شـــيكاجو 

بالواليات المتحدة األميركية.
وخـــالل جلســـات المؤتمر، قدم الناصـــر ورقة علمية 
ألقـــت الضوء على تاريخ المستشـــفيات والخدمات 
الصحية في فلســـطين منذ ما قبل العهد اإلســـالمي 
مـــروًرا بـــه وحتـــى الحكـــم العثماني، القـــت إعجاب 

المشاركين لما احتوته من معلومات قيمة.

البروفيسور فيصل الناصر يقدم ورقته

تسخير جميع اإلمكانيات المادية والمعنوية لخدمة الطالب
مستقبال عدًدا من الطلبة المتميزين في العمل المجتمعي... “رئيس” العلوم التطبيقية:

اســـتقبل رئيس جامعة العلـــوم التطبيقية 
غســـان عواد مجموعة من طلبة الجامعة 
المجتمعـــي  العمـــل  فـــي  المتميزيـــن 
واألنشـــطة الالمنهجيـــة، حيـــث اســـتقبل 
الطالبـــة بتـــول المطـــوع والطالب ســـلمان 
المطـــوع والطالـــب نـــزار إبراهيـــم، معربـــا 
بتميـــز  واعتـــزازه  بلقائهـــم  عـــن ســـعادته 
طلبـــة الجامعـــة وخريجيهـــا فـــي مختلف 

المجاالت
وشـــارك الطالبـــان بتول المطوع وســـلمان 
المطـــوع في المعســـكر الطالبي لجامعات 
مـــن  بتنظيـــم  أقيـــم  الـــذي  العالـــم  دول 
قبـــل مؤسســـة عالء الديـــن بالتعـــاون مع 
منظمـــة اليونســـكو وجامعـــة بهچاشـــهير 
قدم الطالبـــان  حيـــث  اســـطنبول،  فـــي 
موضوعاتهـــم ومشـــاركتهم بنقـــل صـــورة 
إيجابيـــة عـــن مملكـــة البحريـــن، بحضـــور 
أكثـــر مـــن ٦٠ طالبـــا وطالبة مـــن ٢٠ دولة 
حول العالم، حيث تم تكريمهم في ختام 

فعاليات البرنامج ومنحهم شهادة سفراء 
الشباب لليونسكو.

أمـــا الطالب في برنامج البكالوريوس في 
التصميم الداخلي بكليـــة اآلداب والعلوم 
نزار إبراهيم فقد شـــارك بالرحلة التعليمة 
التي نظمتها الجامعة إلى معرض إكســـبو 
دبـــي 2022، وأبـــدى خـــالل هـــذه الرحلـــة 
ثقافـــات  علـــى  للتعـــرف  شـــغفًا وحماســـًا 
الدول المشاركة في المعرض فقام بزيارة 
135 جناحـــا مختلفـــا خـــالل يـــوم واحـــد، 
مكتســـًبا من خالل هذه الزيـــارات معرفة 
واسعة تتعلق بمجاالت العمارة والتصميم 

ممـــا انعكـــس بشـــكل إيجابي علـــى جميع 
مناحي دراســـته، وأكســـبه معرفة واسعة 

في تخصصه.
وأشاد رئيس الجامعة بمجهودات الطلبة 
ودورهـــم فـــي نقـــل صـــورة إيجابيـــة عن 
مملكـــة البحرين، وتمثيـــل جامعتهم خير 
تمثيـــل في المحافـــل المحليـــة والدولية، 
باعتبارهم سفرائها وخير ممثل لها بعلمهم 
وثقافتهم التي اكتســـبوها خالل ســـنوات 
دراســـتهم، مؤكـــدًا حـــرص إدارة الجامعة 
على دعـــم طلبتها بما يعزز رســـالتها التي 
تؤكد على أهمية بناء عالقات مســـتدامة 

وقوية بين الجامعة وطلبتها وخريجيها.
ســـروره  عـــن  الجامعـــة  رئيـــس  وعّبـــر 
بالطلبـــة بإنجازات طلبتهـــا، منوهًا إلى أن 
الجامعـــة تتطلـــع ألن توفـــر للطلبـــة بيئـــة 
جامعية مناســـبة تسهم في بناء شخصية 
الطالـــب المتكاملـــة مـــن الناحيـــة الفكرية 
واالجتماعية والنفسية، كما تحرص على 
تســـخير كل إمكاناتها الماديـــة والمعنوية 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  الطـــالب  لخدمـــة 
اســـتراتيجية واضحـــة المعالـــم، ومنهـــج 
علمـــي متكامـــل ومتزامـــن مـــع الخطـــط 

األكاديمية المطبقة في الجامعة.

المنامة - جامعة العلوم التطبيقية

حسن عبدالرسول من المنامة

محرر الشؤون المحلية

الهوية الجديدة للجنة الشباب



محفظة إلكترونية كخيار بديل لتحصيل رسوم المعامالت
طلبات شراء حكومية بـ 2.2 مليون دينار ... الحكومة اإللكترونية:

ناقشت لجنة حوكمة تقنية المعلومات واالتصاالت برئاسة  الرئيس التنفيذي 
لهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة محمــد القائــد، خــال اجتماعهــا 
الخامــس والخمســين المنعقــد يــوم األحد الموافــق 25 ســبتمبر الجاري وذلك 
عبر تقنية االتصال المرئي، حيث ناقشت اللجنة عدًدا من المشاريع وطلبات 
الشــراء المقدمــة من قبل الجهات الحكوميــة، والتي بلغت تكلفتها التقديرية 

نحو 2.2 مليون دينار.

وفــي بــدايــة االجــتــمــاع، رحــب القائد 
بــالــحــضــور وتـــقـــدم بــالــشــكــر الــجــزيــل 
جهودهم  عــلــى  اللجنة  أعــضــاء  إلـــى 
وعـــطـــائـــهـــم الـــمـــســـتـــمـــر، وبـــعـــد ذلـــك 

ــمــوضــوعــات  اســتــعــرضــت الــلــجــنــة ال
األعمال، حيث  على جدول  المدرجة 
المشاريع  مــن  مجموعة  مناقشة  تــم 
اإلســتــراتــيــجــيــة وطـــلـــبـــات الـــشـــراء 

المقدمة من قبل الجهات الحكومية.
ــاقــشــت الــلــجــنــة خـــال االجــتــمــاع  ون
مشروع المحفظة اإللكترونية المقدم 

والحكومة  المعلومات  هيئة  قبل  من 
من  اعــتــمــاده  تــم  والـــذي  اإللكترونية 
ــل مــجــلــس الـــــــــوزراء، ويــتــلــخــص  قــب

اســتــحــداث محفظة  فــي  ــمــشــروع  ال
جديدة  دفع  كقناة  تضاف  إلكترونية 
ــنــقــدي  ــل لــلــتــحــصــيــل ال ــديـ ــار بـ ــيــ وخــ
وذلك  الحكومية،  المعامات  لرسوم 
ضمن جهود الهيئة في سبيل تسريع 
للخدمات  الــرقــمــي  الــتــحــول  وتــيــرة 

والمدفوعات الحكومية.
ــال االجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة  ــم خــ كــمــا تـ
مـــشـــروع تــركــيــب شـــرائـــح االتــصــال 
الــكــهــربــاء  بهيئة  الــذكــيــة  لــلــعــدادات 
والماء، حيث تعتمد العدادات الذكية 
االستهاك  لقراءة  اآللــي  النظام  على 
استهاك  معرفة  يسهل  مما  ُبعد،  عن 

المشترك بصورة آنية ورصد أي خلل 
في العداد أو اختاف في االستهاك 
بــصــورة آلــيــة وســريــعــة. ويــأتــي ذلــك 
العدادات  العتماد  الهيئة  خطة  ضمن 
الذكية في جميع محافظات المملكة.

بمناقشة  اجتماعها  اللجنة  واختتمت 
ــمــشــاريــع وطــلــبــات  مــجــمــوعــة مـــن ال
خدمات  بتحسين  المتعلقة  الــشــراء 
تقنية المعلومات في عدد من الجهات 
تم  مــا  على  أطلعت  كما  الحكومية، 
خال  المعتمدة  القرارات  من  تنفيذه 
سير  ومتابعة  السابقة،  اجتماعاتها 

العمل فيها.

مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
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الملكية  للمؤسسة  العام  األمين  استقبل 
أمس  السيد  مصطفى  اإلنسانية  لألعمال 
الكاتب  بالمؤسسة،  مكتبه  فــي  اإلثــنــيــن 
النهام،  إبراهيم  الباد  بجريدة  الصحافي 
اإلمــاراتــيــة في  الــبــيــان  مــراســل صحيفة 

دبي.
الصحافة  دور  السيد  ثمن  اللقاء،  وخال 
الكبرى  المفاهيم  التعبير عن  المحلية في 
المعظم  الباد  لملك  اإلصاحي  للمشروع 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة  صــاحــب 
وتعزيز  المجتمع،  تنوير  وفي  خليفة،  آل 

حقوق المواطن، ونقل تطلعاته.
للكاتب  الصحافية  بــاإلســهــامــات  وأشـــاد 
ــم الـــنـــهـــام فـــي الـــشـــأن الــمــحــلــي  ــيـ ــراهـ إبـ
واإلنساني، وفي تسليطه الضوء المستمر 
على قطاعي األرامل واأليتام، عبر عموده 
جديد”  “فــجــر  الــبــاد  بــجــريــدة  الصحافي 

الصحافية  الــقــنــوات  إحـــدى  أنـــه  مـــؤكـــًدا 
يعكس  ألنــه  باهتمام،  تــقــرأ  الــتــي  المهمة 
يــومــيــات الــمــواطــن، ومــســتــجــدات الشأن 

الوطني.
ــات الــصــحــافــيــة  ــامـ ــهـ ــســيــد اإلسـ وثـــمـــن ال

في  المميزة  ومــداخــاتــه  للنهام،  األخـــرى 
والعالمية،  الــعــربــيــة  الفضائية  الــقــنــوات 
والتي تتناول أهم أحداث الشأن المحلي 
عن  بمواقفها  وتــذود  والــدولــي،  والعربي 
صون الوطن ومقدراته وسيادته الوطنية.

مثمًنا مداخالته المميزة في القنوات الفضائية

السيد يشيد بكتابات الزميل إبراهيم النهام في المجال اإلنساني

السيد يستقبل النهام

توظيف الخدمات الرقمية لتوعية أصحاب األعمال والوافدين

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

لهيئة  التنفيذي  الرئيس  استقبلت 
جمشير،  نــوف  العمل  ســوق  تنظيم 
بتلكو  لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
مــيــكــيــل فــيــنــتــر، فـــي مــكــتــبــهــا بمقر 
اإلثنين،  أمس  يوم  الرئيسي  الهيئة 
الشركة  مسؤولي  من  عدد  بحضور 

والهيئة.
جمشير  ــادت  ــ أشــ الـــلـــقـــاء،  ــال  ــ وخـ
في  وإسهامها  بتلكو  شركة  بجهود 
هيئة  بها  تــقــوم  الــتــي  الجهود  دعــم 

العمالة  لتوعية  العمل  سوق  تنظيم 
المملكة  فـــي  والــمــجــتــمــع  الـــوافـــدة 

بحقوقهم وواجباتهم.
التوعية  آليات  كما تم بحث تطوير 
للعمالة الوافدة من خال االستفادة 
مـــــن الــــخــــدمــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
ــتــي تــقــدمــهــا “بــتــلــكــو”؛  والــرقــمــيــة ال
في  الــرائــدة  الشركات  إحــدى  كونها 
مجال االتصاالت في المملكة، وذلك 
التوعوية  الرسائل  وصــول  لضمان 

األعمال  أصــحــاب  مــن  لكل  بفعالية 
والوافدين.

بتلكو  سعي  فينتر  أكــد  جانبه،  مــن 
الشراكة مع هيئة تنظيم  إلى تعزيز 
التنمية  في  يسهم  بما  العمل،  سوق 
ــداف  ــ االقـــتـــصـــاديـــة وتــحــقــيــق األهـ
المملكة،  التنمية في  المثلى لخطط 
ــى أن هــذا الــتــعــاون يأتي  مــشــيــًرا إل
ومسؤوليتها  حـــرص  مــن  ــا  انــطــاًق

تجاه المجتمع.

إدراج كتاب لمصطفى السيد ضمن مناهج المعاهد األزهرية
أكد أن محاربة التطرف يكون بغرس التطوع في أوساط الشباب

قال األمين العام للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مصطفى الســيد بأن “العمل التطوعي ليس بمســتغرب 
علــى البحريــن قيــادة وحكومــة وشــعبًا، فمســاعدة اآلخريــن وعمــل الخيــر نابع مــن مبادئنــا وقيمنا اإلســامية 
وعاداتنــا وتقاليدنــا العربية، والبحرين معروفة منذ القدم بحب الخير ومســاعدة اآلخرين والتطوع لمســاعدة 

المحتاجين”.

لـ  تصريحه  فــي  الــســيــد  ــار  وأشــ
من  تكريمه  بمناسبة  “الــبــاد” 
قبل جمعية اإلصــاح وكاف 

اإلنسانية بصفته عميد المتطوعين” 
هذا التكريم الذي أتشرف به اليوم 
هو بتوفيق من هللا سبحانه وتعالى، 
أن كرمني بهذا العمل اإلنساني وأن 
مساعدة  فــي  وسببا  وسيلة  أكــون 

وسعادة اآلخرين”.
ــاف “كــمــا أشــكــر ســيــدي جالة  وأضـ
ــك  ــ ــ ــل ــ ــ ــم ــ ــ ال
الـــمـــعـــظـــم 
هللا  حفظه 
ورعــــــــاه عــلــى 

شــرف  منحني  بـــأن  الــكــبــيــرة  ثقته 
العمل في المؤسسة المليكة لألعمال 
اإلنسانية والتي تحظى بدعم كبير 
من جالته، ومن الحكومة الرشيدة 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  بقيادة 
العهد األمين رئيس مجلس الوزراء، 
وأن أكون ضمن فريق العمل تحت 
قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة”.
وأردف السيد “إنني إذ أتشرف بهذا 
التكريم، فأحمد هللا سبحانه وتعالى 

أن كرمني بأن أساهم مع الكثيرين 
ــل الــخــيــر الــطــيــبــيــن الــذيــن  مـــن أهــ
المحتاجين  مساعدة  في  يتفانون 

داخل وخارج البحرين”.
رسالة  هو  التطوعي  “العمل  وتابع 
وقــيــمــة تـــربـــويـــة مــهــمــة يــجــب أن 
تغرس في نفوس وقلوب األطفال 
مؤخرًا  بــه  قمت  مــا  وهــو  والشباب 
من خال تأليف كتاب )مبادئ العمل 
ــذي يــهــدف إلــى نشر  اإلنــســانــي( والـ
الشباب  بين  والتطوع  الخير  ثقافة 
والمشاكل  التطرف  عن  وإبعادهم 
ــلء عــقــولــهــم بــأفــكــار  عــن طــريــق مـ
بالرحمة  وقلوبهم  إيجابية  إنسانية 

واإلنسانية”.
وقال السيد “نحن في أمس الحاجة 
ــلء الــــفــــراغ فــــي الــمــكــتــبــة  ــ ــى مـ ــ إلـ

والنزاعات  الحروب  بسبب  العربية 
السياسية  والــخــافــات  والكراهية 
والــديــنــيــة واالبــتــعــاد عــن الــحــلــول 
الوسطية والحوار البناء مما يجعله 
مختلف  في  للشباب  مفيدًا  مرجعًا 
األخــاق  للتحلي  حياتهم  مــراحــل 

الحميدة وهدم التطرف”.
وواصل “ألهمية هذا الكتاب وقيمته 
الفكرية والتربوية الكبيرة، فقد قام 
األزهــر  األكــبــر شيخ  اإلمـــام  فضيلة 
الطيب  أحــمــد  الــدكــتــور  ــشــريــف  ال
مــشــكــورا بــكــتــابــة مــقــدمــة خــاصــة 
للكتاب وتم اعتماده من قبل األزهر 
تعميمه  على  اآلن  العمل  ويــجــري 
في  وإدخاله  األزهرية  المعاهد  في 

المناهج الدراسية في عدة دول”.

المنامة - النيابة العامة

الثالث  االجــتــمــاع  أمــس  صباح  عقد 
عشر لمساعدي النواب العموم بدول 
بمشاركة  الخليجي  التعاون  مجلس 
بأعمال  القائم  األول  العام  المحامي 
مساعد النائب العام المستشار أحمد 
التفتيش  أول  ووكـــيـــل  الـــحـــمـــادي، 
المستشارة  العام  المحامي  القضائي 
التنفيذ  نيابة  ورئيس  عيسى  أمينة 

محمد المسلم.
ــاع عـــــددا من  ــمـ ــتـ وقــــد نـــاقـــش االجـ
ــمـــوضـــوعـــات الــمــشــتــركــة، أهــمــهــا  الـ
مشروع دليل تنظيم أجهزة النيابات 
العامة واالدعــاء العام بدول مجلس 
حماية  وقــواعــد  الخليجي،  التعاون 
الــطــفــل خــــال مــرحــلــة الــتــحــقــيــق، 
اإلجرائية  الضوابط  دليل  ومشروع 
إضافة  الحديثة،  التقنيات  لجرائم 
ألعضاء  العثمان  حــامــد  جــائــزة  إلــى 
ــعــامــة واالدعـــــــاء الــعــام  ــات ال ــيــاب ــن ال
بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
الــنــدوات  عقد  االجــتــمــاع  ناقش  كما 
التفاعلية، إضافة إلى مشروع قواعد 
السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات 
المالية،  والــعــقــوبــات  الــمــالــي  الــطــابــع 
النيابات  تــجــارب  عــن عــرض  فــضــاً 
العامة واالدعــاء العام بدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
التوصيات  رفع  يتم  أن  المقرر  ومن 
مناقشتها  تم  التي  المواضيع  بشأن 
النواب  اجتماع  إلى  االجتماع  خال 
المقبل  العامين  والمدعين  الــعــمــوم 
والـــمـــزمـــع عـــقـــده فـــي شــهــر أكــتــوبــر 

المقبل.

دليل خليجي لضوابط جرائم التقنيات الحديثة

المنامة - وزارة الداخلية

العامة  بـــاإلدارة  االقتصادية  الجرائم  مكافحة  شرطة  تمكنت 
القبض  من  وااللكتروني،  االقتصادي  واألمــن  الفساد  لمكافحة 
على  واحتيال  نصب  عمليات  ارتكابها  في  مشتبه  امــرأة،  على 
التواصل  وسائل  عبر  إيهامهم  خال  من  المواطنين،  من  عدد 
االجتماعي بما يخالف الحقيقة، أن لديها القدرة على استيراد 
بضائع ذات ماركات عالمية بأسعار رخيصة، مقارنة باألسعار في 

األسواق المحلية.
ودلت أعمال البحث والتحري أن المذكورة، كانت تقوم بعرض 
لدى  مميزة  عميلة  أنها  مدعية  المنصات،  بعض  عبر  البضائع 
العديد من الشركات والمحات المشهورة عالميًا من أجل كسب 
تلك  الستيراد  المطلوبة  المالية  المبالغ  وتسليمها  الضحايا  ثقة 
البضائع، فضا عن قيامها أحيانا بتسليم بعض زبائنها البضائع 
وإيهام  الثقة  كسب  بهدف  العالمية،  الماركات  ذات  المطلوبة 
اآلخرين أنها مستعدة لتسليم البضاعة، إال أنها لم تف بوعدها 

ولم تقم بإرجاع المبالغ التي تحصلت عليها.
وأوضحت شرطة مكافحة الجرائم االقتصادية باإلدارة العامة 
لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي وااللكتروني، أنه فور تلقيها 
باغا بهذه الوقائع، تم تشكيل فريق بحث وتحٍر مختص، حيث 

القانونية  ــراءات  اإلجـ اتخاذ  وجــار  المذكورة،  على  القبض  تم 
الازمة، تمهيدا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

االقتصادي  واألمـــن  الفساد  لمكافحة  العامة  اإلدارة  وتهيب 
وااللكتروني، بالمواطنين والمقيمين، عدم االنصياع لمثل هذه 
األعمال، واإلباغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عن طريق الخط 

الساخن لإلدارة )992(.

القبض عليها بعد تشكيل فريق تحٍر مختص... “مكافحة الجرائم”:

نصابة توهم الزبائن باستيراد ماركات عالمية بأسعار رخيصة

محرر الشئون المحلية

إبراهيم النهام



مختار الصفار

عبدالرحمن جناحي 

سوسن كمال 

محمد الظاعن 

تكريم موظفي “أمانة المجلس” تقديًرا لجهودهم في مساندة النواب

يعقـــوب يترشـــح بلديـــا بمدينـــة حمــد

استخدام دور العبادة بالدعاية االنتخابية مخالفة يعاقب عليها القانون

ا بالحد آل محمود استشاري عيون ويترشح برلمانيًّ

الهمــالن تترشـــح بدائــرة العكــر

مد يد العون والمساعدة للمحتاجين

لرجال الدين الراغبين في الترشح

الذوادي ركز على الخدمات وأهمل الرقابة والتشريع

قّيمت أداء إسحاقي بأنه “ضعيف”

أكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب 
المســـيرة  أن  زينـــل  فوزيـــة 
الديمقراطيـــة لمملكـــة البحريـــن 
المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بقيـــادة 
حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
تأخـــذ  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
والريـــادة،  التقـــدم  فـــي  مداهـــا 
وتنفتـــح علـــى آفـــاق رحبـــٍة من 
أن  مؤكـــدة  الشـــامل،  النهـــوض 
ســـخرْت  التشـــريعية  الســـلطة 
كافـــة إمكانياتهـــا لتعزيـــز ودعم 
وتحقيـــق  الديمقراطيـــة  القيـــم 
مصالح الشـــعب، طـــوال عقدين 
مزهريـــن منذ انطاق المشـــروع 

اإلصاحي.

مجلـــس  أن  إلـــى  وأشـــارت 
النواب خال الفصل التشـــريعي 
مـــن  العديـــد  حقـــق  الخامـــس 

والرقابية  التشريعية  اإلنجازات 
بالتعـــاون والتنســـيق مع مجلس 
والحكومـــة  الموقـــر،  الشـــورى 

العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الموقـــرة 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
جـــاء ذلك خال حضور  رئيســـة 
مجلـــس النـــواب، صبـــاح أمـــس 
الســـنوي  اللقـــاء  )اإلثنيـــن(، 
ختـــام  وبمناســـبة  للموظفيـــن 
الخامـــس،  التشـــريعي  الفصـــل 
العامـــة  والـــذي نظمتـــه األمانـــة 
الخليـــج،  فنـــدق  فـــي  للمجلـــس 
بحضور عدد مـــن النواب، حيث 
الموظفيـــن  تكريـــم  خالـــه  تـــم 
قضـــوا  ممـــن  المجلـــس  بأمانـــة 
فتـــرات عمـــل تتراوح مـــا بين 5 
سنوات - 20 سنة، وذلك تقديرًا 
لجهودهـــم وإســـهاماتهم الفاعلة 
في دعم ومساندة النواب خال 

الفصل التشريعي الخامس.

أبدى يعقوب يوســـف خال حديثه لـ “الباد” 
رغبته بالترشـــح بلدًيا بالدائرة التاســـعة في 
المقبلـــة  باالنتخابـــات  الشـــمالية  المحافظـــة 
بلدًيـــا  الترشـــح  اعتزامـــه  وأرجـــع    .2022
لرصيـــد الخبرة الذي يحظى بـــه جراء عمله 
بالعقـــارات وتواصلـــه عن قرب مـــع اآلخرين 
ولدعم عائلته وأصحابه له ولرغبته بتطوير 

الدارة وخدمة القاطنين فيها.
العـــرس  فـــي  المشـــاركة  أن  إلـــى  وأشـــار 

العتزامـــه  رئيًســـا  هدًفـــا  تعـــد  االنتخابـــي 
الترشـــح، مردًفا أنها استحقاق انتخابي وله 
الشرف بخوض التجربة.  ولفت يوسف إلى 
أن االهتمـــام بالحدائـــق والشـــوارع وتزويـــد 
بعض مناطق دائرته بالخدمات ســـتكون من 

ضمن األولويات حال فوزه.
كما أكد أنه ســـيمد يد العون والمساعدة لمن 
هـــم في أمس الحاجة لذلـــك لعاقته الطيبة 

مع القائمين مع المبرات.
وأضاف يوسف “برنامجي شامل وبه حلول 

مثلـــى ألبـــرز المشـــكات وســـأعلن عنـــه فور 
قبول طلب الترشح”. 

بالمحافظـــة  التاســـعة  الدائـــرة  أن  يذكـــر 
الشـــمالية تغطـــي الجـــزء الغربي مـــن مدينة 
حمـــد وتحديًدا من الـــدوار الرابع إلى الثالث 
عشـــر ويشـــغل مقعدها فـــي الوقـــت الحالي 
العضـــو البلدي عبدهللا القبيســـي، الذي أبدى 
رغبـــة الترشـــح فيهـــا مجـــدًدا باالنتخابـــات 
المقبلـــة بجانـــب يعقـــوب يوســـف ومحمـــد 

األنصاري وزهرة رحيمي.

أصـــدرت إدارة األوقاف الســـنية اشـــتراطات وتعليمات 
لائمـــة والخطبـــاء والمؤذنيـــن الراغبيـــن فـــي الترشـــح 
لانتخابـــات النيابيـــة والبلدية، والتي تحظر اســـتخدام 
المساجد وماحقها في الدعاية االنتخابية للمترشحين، 
وضـــرورة التوقف وأخذ إجازة رســـمية اعتبـــاًرا من 10 

أكتوبر المقبل حتى انتهاء فترة االنتخابات.
وجـــاء فـــي التعميم الصـــادر مـــن إدارة األوقـــات لائمة 
والخطباء والمؤذنين بأنه بناء على بناًء على توجيهات 

وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف، ســـعادة 
الســـيد نواف بن محمـــد المعاودة، بشـــأن الفصل القادم 
لانتخابـــات النيابيـــة والبلدية، وللراغبين في الترشـــح 
ضـــرورة االلتـــزام بعـــدة شـــروط، تتمثـــل فـــي أنـــه على 
الخطبـــاء واألئمـــة والمؤذنيـــن الراغبيـــن فـــي الترشـــح 
لانتخابات النيابية والبلدية ضرورة التوقف عن العمل 
وأخـــذ إجـــازة رســـمية عـــن الخطابـــة واإلمامـــة واألذان 
اعتبـــاًرا من يوم االثنيـــن 10/10/2022 إلى انتهاء فترة 

االنتخابات

كمـــا يمنع منًعـــا باًتا اســـتخدام المســـاجد وماحقها في 
الدعاية االنتخابية للمترشـــحين بأي شكل من األشكال، 
وفي حالة رصد مثل هذه الحاالت فســـيتعرض من قام 

بذلك للمساءلة القانونية.
ونـــص التعميـــم، علـــى منـــع إلقـــاء الكلمـــات والمواعـــظ 
قبـــل وبعد صاة الجمعة باســـتثناء ترجمة الخطب في 
المســـاجد المعتمدة لدى اإلدارة بشكل رسمي. كما يمنع 
إلقـــاء المواعـــظ والـــدروس فـــي المســـاجد إال بعـــد أخذ 

الموافقات الرسمية المعتمدة من اإلدارة.

ا عن الدائـــرة الثامنة  يعتـــزم استشـــاري طـــب وجراحة العيون عمـــار آل محمود الترشـــح برلمانيًّ
بمحافظة المحرق والتي تغطي الحد بأكملها في االنتخابات المقبلة. وبّين أن اعتزامه الترشـــح 
يأتي بغية االرتقاء بالعمل البرلماني وليكون البرلمان قويا وقائًما على أصحاب التعليم والخبرة 
واالختصـــاص وقادًرا على تحقيق المكاســـب للوطـــن والمواطنين. أما عـــن تقييمه ألداء النائب 
الحالي، فأوضح عبر “الباد” أن تواصله جيد مع الناس ولكنه يرتكز في عمله على الخدمات مع 
إهمال جوهر العمل البرلماني وهو التشـــريع والرقابة. الجدير بالذكر أن النائب يوســـف الذوادي 
يشغل مقعد “ثامنة المحرق” ونال 5246 صوًتا بانتخابات 2018. أما عن العازمين الترشح فيها 
لانتخابـــات المقبلـــة بجانـــب آل محمود فهم: ســـمير الخـــادم، محمد المالكي، رائـــد األحمد، فهد 

ربيعة، علي القطان، أحمد المسلم، نور الشامسي وعبدالرحمن بوعلي.

تعتزم الباحثة القانونيـــة عالية الهمان 
ـــا عـــن الدائرة العاشـــرة  الترشـــح برلمانيًّ
االنتخابـــات  فـــي  العاصمـــة  بمحافظـــة 

المقبلة.
األول  “الهـــدف  أن  الهمـــان  وذكـــرت 
الترشـــح  نّيـــة  إعـــان  مـــن  واألخيـــر 
فـــي اإلنتخابـــات النيابيـــة المقبلـــة هـــو 
الديمقراطيـــة  العمليـــة  فـــي  المشـــاركة 
ضمن المشـــروع اإلصاحي لملك الباد 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفة، ولتحقيق طموح 

المواطنين”.

وتابعت “هذا المشروع يحظى بالتقدير 
واالهتمام والمتابعة على مستوى العالم 
باعتبـــاره مشـــروًعا رائـــًدا فـــي التجربة 

الديمقراطيـــة لمملكـــة البحرين وُيعطي 
الجميـــع دون تفرقة حق المشـــاركة في 
العملية الديمقراطية وممارســـة دورهم 

في صنع القرار بكل حيادية ونزاهة”. 
وقّيمت أداء النائب الحالي بــ “ضعيف”.
العاشـــرة  الدائـــرة  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
بمحافظة العاصمة تضـــم العكر الغربي، 
ســـند وجنـــوب مدينة عيســـى ويشـــغل 
مقعدها فـــي الوقت الحالي النائب علي 
إســـحاقي الحاصـــل علـــى 3279 صوًتـــا 
معـــاوًدا  الماضيـــة  االنتخابـــات  خـــال 
الترشـــح فيهـــا بجانبهـــا وكل مـــن هاني 
حمـــزة، مـــروة خليـــل، إيمـــان شـــويطر، 
نـــواف الجشـــي، محمـــد مـــراد، فاطمـــة 
أحمد، نجمة تقي، عطية هللا آل ســـنان، 

حسن الرويعي ومحمد الدوسري.

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - بنا

يعقوب يوسف 

يوسف الذوادي عمار آل محمود

علي إسحاقي عالية الهمالن 
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النائب الصحيح بعد المراجيح
Û  أكثر من 42 ســاعة عمل قضاها الصحافيون في المراكز اإلشــرافية على

ســامة االســتفتاء واالنتخــاب علــى مدار 7 أيــام متواصلة خــال الفترة 
من 15 ولغاية 21 سبتمبر الجاري، لرصد المتابعات األولية لغمار المعترك 

االنتخابي المقبل.
Û  ومن أبرز الماحظات التي مرت على مندوبي الصحف المحلية، الزيارات

المتكررة للمترشــحين المتوقعين للمراكز اإلشــرافية ألجل إدراج أســماء 
بعض الناخبين المســقطة أســماؤهم من جداول كشــوف الناخبين وعمل 

لقاءات جانبية مع الصحافيين المتواجدين في المراكز األربعة.
Û  البعــض مــن “المترشــحين المحتمليــن” للمجلــس النيابي ربمــا يبحث عن

التكســب اإلعامــي فــي الوقت الراهــن، وآخرون حين ســألناهم عن أبرز 
مامــح برامجهــم االنتخابيــة للمرحلــة المقبلــة ركــزوا فــي أقوالهــم على 
الجانــب الخدماتــي المتعلــق بطبيعــة العمــل البلــدي دون التفريــق فــي 
ازدواجيــة العمــل النيابــي “التشــريعي” والبلــدي “الخدماتــي” بعيــدًا عــن 
الملفــات السياســية واالقتصاديــة، بالرغــم مــن تدريــب وتأهيــل 3136 
ب 2” منذ انطاقه اســتعدادًا لانتخابات النيابية  مشــاركًا في برنامج “َدرِّ
والبلديــة المقبلــة بمعهــد البحريــن للتنميــة السياســية لتثقيفهم سياســيًا 

بشأن طبيعة االنتخابات والعمل التشريعي في البرلمان.
Û  كمــا أن عــددًا ممــن لديــه الرغبــة فــي خــوض الســباق االنتخابــي النيابــي

)تحديدًا( اليزال يفتقر إلى أبجديات العمل التشريعي، والبعض ال يعرف 
الفــرق مــا بيــن المقتــرح برغبــة والمقترح بقانــون ومراحل ســن القوانين 
وطبيعــة التشــريع والرقابــة، ناهيــك عــن تلعثــم البعــض أثنــاء الحوارات 
الجانبيــة مــع الصحافة وعدم القدرة على فــن التحدث واإلقناع والجهل 

باألدوات التشريعية النيابية والدبلوماسية البرلمانية.
Û  فيمــا يتحــدث البعــض عــن برامــج خياليــة ال تتماشــى مــع الواقــع الــذي

نعيشــه، فــي ظل الحاجة إلى برامج تدعم مبــادرات التعافي االقتصادي 
للمرحلة المقبلة.

Û .ويبقى الرهان على الناخب الواعي في التصويت إلى المترشح الناضج

ختام الرمسة:

Hasan.rasool@albiladpress.com

حسن عبدالرسول

رمســــــــة

هـــــــــــــــــــــات الخبـــــــــــر مـــــن دون تكلـيـــــــــــف
يالمـطـلـعــــــــــــــــــي بـالـخـبـــــــــــــــــــــر مــلــــــــــــــزوم

عــــــــــــــــن صاحبــــــــــي عــــــــــــذب المراهيــــــــــف
شـــــــــــــــــره يــــــــــــــداري رمـســــــــــــــــــــــة الـلـــــــــوم

ب هللا ثراه لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّ

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

أبدى مختار الصفار رغبته بالترشـــح برلمانيـــا بالدائرة الثانية في محافظة 
العاصمـــة باالنتخابـــات المقبلة 2022 لخدمة الوطـــن والمواطن. وقيم أداء 

النائب الحالي بـ “جيد”. 
يذكـــر أن الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة تغطي: فرجان المنامة القديمة 
)المخارقـــة ورأس رمان(، النعيـــم، القفول، البرهامة، الســـويفية، الصالحية، 
وجـــزءًا من الســـلمانية ومنطقة باب البحرين، وتشـــغل مقعدها في الوقت 
الحالـــي النائـــب سوســـن كمـــال التـــي نالـــت 1894 صوتـــًا فـــي االنتخابـــات 
الماضية، معاودة الترشـــح فيها في الوقت الحالي بجانبه وكل من ســـلمان 
الحوطـــي، أمـــل بودهيـــش، حســـن بن رجـــب، عاء آل نـــوح، ســـعاد مبارك 

ومحمد هزاع.

يعتزم رجل األعمال عبدالرحمن جناحي الترشح  بلديا عن الدائرة 
العاشرة بالمحافظة الشمالية في االنتخابات المقبلة 2022.

وأكد أن اعتزامه الترشـــح يأتي لتطوير منظومة العمل الحكومي 
والدفع بعجلة التنمية واالزدهار في البحرين.

يذكـــر أن الدائـــرة العاشـــرة بالمحافظـــة الشـــمالية تغطـــي الجـــزء 
الشرقي من مدينة حمد وتحديًدا الدوار السابع إلى الدوار الحادي 
والعشـــرين ويمثلها العضـــو البلدي محمد الظاعن معاوًدا الترشـــح 

فيها إلى جانب كمال سعد وخالد الزباري.

الصفار يترشح برلمانيًا بدائرة المنامة

جناحي: تطوير منظومة العمل الحكومي أولوية



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
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17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 ) CR2022- 139498( إعالن رقم

تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عبدهللا علي عبدالعزيز عبدهللا

االسم التجاري الحالي : بوابة الريف للسفر
االســـــم التجـــاري الجديد : األنوار المحمدية للسفر والسياحة

قيد رقم : 63743-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليه مالك المؤسسة 

الفردية المسماة )كريستال كوبي سنتر( والمملوكة للسيد/ )السيد حسن يحيى حمزه مسلم 

الفرع رقم ٣ و٥ و٦  القيد رقم )٤٣٣٧١(، بطلب تحويل  الساري( والمسجلة بموجب 

للمؤسسه المذكوره أعاله لتكون فرع من فروع شركة دار كريستال للطباعة والنشر ذ.م.م 

المسجل على سجل رقم ٩٦٥٨٧، ليصبح مملوكا للنفس المالك :

)السيد حسن يحيى حمزه مسلم الساري( بنسبة )١٠٠( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

222 للمقاوالت المربعة شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 147039

 222 إليها شركة  تقدم  قد  بأنه  السياحة  الصناعة والتجارة  التسجيل بوزارة  إدارة  تعلن 
بطلب   147039 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  بحرينية  تضامن  المربعة شركة  للمقاوالت 
احمد  بشير  علي  سرداد  عبدالرحمن  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية 

عبدالرحيم مصفيا للشركة.عنوان المصفي:
عبدالرحمن سرداد علي بشير احمد عبدالرحيم

ar39313086@gmail.com -  39313086

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022-139074 ( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن السيد علي نجاح عباس اسماعيل ابراهيم بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي : إلى السيدة فضه علي محمد زيد على كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 2-134906

االسم التجاري : الترا برودكشن 

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising      إلعالناتكـــم

أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة ايكوالز لإلستشارات اإلدارية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  الكعبي  سلمان  احمد  عبدهللا  فوءاد  حسين  السيدة   / السيد 
بموجب  والمسجلة   ، ذ.م.م  اإلدارية  لإلستشارات  ايكوالز  لشركة  القانوني 
القيد رقم )1-144009 (، طالبا إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات  )اختيارية( وشطبها من السجل 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة ايفستار ماركتينج كونسلتننس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة ايفستار ماركتينج 
كونسلتننس ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 74225 1- ، بطلب تغيير اسم الشركة من:

شركة ايفستار ماركتينج كونسلتننس ذ.م.م
EVASTAR MARKETING CONSULTANTS CO. W.L.L

الى: شركة ايفستار للعقارات ذ.م.م
EVASTAR REAL ESTATE CO. W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة
المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

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

وتحويل القيد إلى  شركة ذات مسئولية محدودة
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة
الفردية المسماة  مؤسسة الشرفي للمواد الزجاجيه  والمملوكة للسيد/السيدة  سكينه علي
 /  6  -  50234  /  2  -  50234  /  1  -  50234 رقم   القيد  بموجب  والمسجلة  عوض  
50234 - 7   بطلب بيع المحل التجاري  المؤسسة الفردية  المذكور وتحويل القيد إلى  
شركة ذات مسئولية محدودة  برأسمال وقدره   1000   دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك 
المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن كافة أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
ABDULSALAM ABDO HIZAM SAEED   بنسبة   1 %  

  ZAHEER-UD-DIN SHEIKH CHIRAGH UDDIN   بنسبة   99%

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير فرع اسم شركة ريبلز كاترينج ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها السيد / حسن علي مكي 
القيد رقم  المسجلة بموجب  السادة شركة ريبلز كاترينج ذ.م.م  نيابة عن  الكوفي  عيسى 

147494، طالبين تغيير اسم الشركة للفرع رقم 3 من:
ريبلز كالود ذ.م.م

RIPPLES CLOUD W.L.L
KITOPI KITCHEN W.L.L الى: كيتوبي كيتشن ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة )جراند باك للتجارة ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها شركة )جراند باك للتجارة 
ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم 145828، بطلب تغيير اسم الشركة من:

جراند باك للتجارة ذ.م.م
GRAND PACK TRADING W.L.L

الى: جراند باك للتجارة ذ.م.م
GRAND PACK PACKAGINGN W.L.L 

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة زاهد المجوهرات ذ.م.م
سجل تجاري رقم   104630 - 1  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركة 
زاهد المجوهرات ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   104630 - 1   بطلب تصفية الشركة 
 ZAHID GHALAM MOHAMED DIN   السادة اختيارية  وتعيين  تصفية 

MAHMOOD   مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

  ZAHID GHALAM MOHAMED DIN MAHMOOD 
mrzee276676@gmail.com      -      33454090   973  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

  CR2022-139716   إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حميده شعبان غريب باقر

االسم التجاري الحالي : بوتيك زايا كولكشن
االسم التجاري الجديد : زايا برايد لالزياء

قيد رقم :  45526 – 8

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  و تحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة ماز للهواتف و لالتصاالت   والمملوكة للسيدة نادره ارشد بركات ماسي 
التجاري   المحل  بيع  بطلب   ،2 الفرع   110108 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  سمويل 
وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  الى شركة  وتحويله  المذكور  الفردية  المؤسسة 
1000 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء من 

أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
- نادره ارشد بركات ماسي سمويل بنسبة 1 %

- NOUFAL MANIKKOTH بنسبة 75 %
- MOHSIN UMMAR بنسبة 24.90 %

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم ت إليها 
والمملوكة  مينجمنت  اتوميشان  اكروترون  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
للسيد/السيدة جهمان محمد حسين محمد ابراهيم والمسجلة بموجب القيد رقم 
98075 ، بطلب بيع المحل التجاري المؤسسة الفردية  المذكور وتحويل القيد 
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني، وذلك 
بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول وموجودات 

والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
جهمان محمد حسين محمد ابراهي م بنسبة 1 %

KHALFE SHOUKAT DAWOOD بنسبة 99%

التاريخ : 22/9/2022
CR2022-137698

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  تحويل  علي  حسين  عبدهلل  صادق  السيد/  إلينا  تقدم 
التالي: إلى السيد/ بديع عبدهلل حسين علي

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 : 110011 – 1
االسم التجاري : سوبر بوس لخدمات التنظيف

رقم القيد : 110011 – 2
االسم التجاري : سوبر بوس بوتيك

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

ليزي بي تك ذ.م.م
سجل تجاري رقم 147656

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة ليزي بي تك ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 147656 ، بطلب تصفية 
 PRAMOD BABY JOSEPH الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة

مصفيا للشركة.
PRAMOD BABY JOSEPH : عنوان المصفي

pramod@wafiapps.com    -     38383007

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة المبدأ إلدارة العقارات والتجارة العامة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد    خليفه حسن علي عبدهللا راشد العشار  باعتباره المصفي القانوني 
لشركة المبدأ إلدارة العقارات والتجارة العامة ذ.م.م ، والمسجلة بموجب القيد 
رقم   138425   طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية  اختيارية  
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
  CR2022-138199   إعالن رقم

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد علي احمد محمد

االسم التجاري الحالي : الزاهر اكسبرس لإللكترونيات وزينة السيارات
االسم التجاري : الزاهر للمخازن المركزيه

رقم القيد : 2 – 32494

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية
وتحويله الى  شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مالك المؤسسة الفردية المسماة  أعيان للهواتف واكسسواراتها  والمملوكة 
للسيد/السيدة  فرح ارم محمود اياز تاج الدين   والمسجلة بموجب القيد رقم   
71230 - 8   بطلب بيع المحل التجاري  المؤسسة الفردية  المذكور وتحويله 
الى  شركة ذات مسئولية محدودة  برأسمال وقدر ه   1,000   دينار بحريني 
وذلك بتنازل مالك المحل التجاري   المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
فرح ارم محمود اياز تاج الدين  بنسبة   5 %  

  RAIHAN MD RAFIQUL MDRAFIQUL ISLAM   بنسبة   95%

Vacancies Available

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39829689 or FARSANABAHRAIN@GMAIL.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 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

Black and white laundry w  l l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17532268 or I.ALSHAIKH@YAHOO.COM 

MCDONALD’S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 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 

ARENA FOOD DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36600817 or DSR.2030@HOTMAIL.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 

CENTRAL CAFE AND RESTAURANT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17263271 or CENTRALCAFE.CO.WLL@GMAIL.COM 

WTOG METAL & PLASTIC SCRAP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact
 66311095 or nadiatradingadv@gmail.com 

ALFATEH GATE TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17336682 or contact@agt-bh.com 

BLUE  SAPPHIRE CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17272871 or mariapaz101@hotmail.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17792434 or cleangreenbh@gmail.com 

BEHBEHANI BROS.LTD 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17459900 or edo@behbehani.com.bh 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17792434 or cleangreenbh@gmail.com 

FARAS SWIMMING POOL partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact
 17717636 or J2000@BATELCO.COM.BH 

Faisal Al deleigan consultancy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT RESEARCHER
 suitably qualified applicants can contact

 39716000 or FAISALDELEIGAN@GMAIL.COM 

FOZIA ABDULREHMAN OMAR HAYAT MOHAMMAD HAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35457897 or TAHIRMAHMOOD0788@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 36502555 or talshaala@almansoori.biz 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33710029 or bishnoicontractingwll@gmail.com 

AlFateh Group W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17222222 or Jasim@alfateh.bh 

Gulf Route Transport 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 34344537 or gulfroutetrans@gmail.com 

Etoile Salon And Spa 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36000903 or R.ASEERI@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM 

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 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77177771 or arjconst70@gmail.com 

MASTER COOL REFRIGERANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17783698 or TEJVINDER@MASTERCOOLBH.COM 

ALKHALEEJ PRINTING PRESS 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact

 39461900 or ALKHALEEJ@BATELCO.COM.BH  
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Vacancies Available
ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of
 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact
 36552200 or abuobaidgroup@gmail.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 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

Elite Crystal Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

BISHNOI FOR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38797925 or S.K.ART.BH@GMAIL.COM 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224678 or fatima@unitag.net 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

ALMANNAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39697800 or DM@MANNAIGROUP.NET 

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

 STORE MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17698500 or ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830032 or GABCO@ALABBASIGROUP.NET 

BEST DECORATION CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39669069 or adelameen62@gmail.com 

BADER TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17583121 or GMCI@BATELCO.COM.BH 

QONOOT MOTOR REWIAINING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39252402 or SIGNH1000SINGH@GMAIL.COM 

ZINGER LAND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of
 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

 suitably qualified applicants can contact
 33388111 or KHAMISEID23@GMAIL.COM 

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

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

ARAD GATE SATELLITE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39460244 or ENTESAR.E1971@GMAIL.COM 

MCDONALD’S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com 

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

 ASSISTANT SANITARIAN (PREVENTIVE)
 suitably qualified applicants can contact

 38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM 

ASHAAB AL SAADAAH FOR CAR SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33961870 or WALEEDZAMAN77@GMAIL.COM 

ALJAZI REF AND A C REPAIRAIR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39812388 or ALENEZI_101@HOTMAIL.COM 

AMEENA ABDULHAMEED MOHAMMED ABDULLA ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36623666 or AMZ559@HOTMAIL.COM 

KHALIL CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39777649 or AZIZA_R1980@HOTMAIL.COM 

OLIVETO RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CHIEF OF COOK(CHEF)
 suitably qualified applicants can contact
 33445884 or NADER0601@GMAIL.COM 

BEAUTY AND SPARADISE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contact

 17313131 or NEDHAL@SPARADISE.COM.BH 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contact

 33599939 or gosi@DRM.BH 

LUCKY BIRD CONTRACTING & SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33750898 or LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

AEZTEK Security Devices 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 17232422 or arioflorido@janada.net 

Mezbaan restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33118489 or ILAHORI@YAHOO.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17414070 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

JBF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SYSTEM ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 17181500 or CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

ALQARYAH ALTURATHYA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38106122 or DEEAS81@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

AlMasaood Co. - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact
 69990030 or yasser_mtu@masaood.com 

Abatique 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact
 37150339 or Abduazizqaid@gmail.com 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 38080801 or HR@issbh.com 

THE NAIL STORY SPA AND SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33030503 or MARWAALBAKER@GMAIL.COM 

NAWAF SALON (GENTLEMEN) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34567437 or WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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 

Hardees 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 39025100 or ssaleh@americana-food.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MCDONALD’S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ALI SABAH CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 35003161 or ALIBAH999@HOTMAIL.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39279042 or sio.ptc.bh@gmail.com 

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39111147 or RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

MOHAMED HASAN ALSHAIBANI est. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 66664555 or SASJSMSN@GMAIL.COM 

BEN EID TOWERS CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17250078 or KEHF-2011@HOTMAIL.COM 

TRANSCORE CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or USMANBAH887@GMAIL.COM 

GATE ALHARA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39688982 or ABDULLA.RASHED207@GMAIL.COM 

MAGIC TOUCH BEAUTY SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 33021436 or K.SIRAJ.BH@GMAIL.COM 

VIVID UNIFORM  AND TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 38888675 or ABDUL-MUNEER@HOTMAIL.COM 

BADER 69 CARS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33032222 or 69CLASSIC69@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

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

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 13600111 or mohammed@panoramabh.com 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

ALAMADI AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17415191 or ebahim.amadi@yahoo.com 

Dr.Helmy beautification medical center 
has a vacancy for the occupation of

 MEDICAL CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17323191 or drhelmy05@gmail.com 

HUDA EBRAHIM HASAN MOHARAM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38433320 or ANIMESTORE_BH@HOTMAIL.COM 

AMAZON WEB SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17204600 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

Aaloo Gate Shabir Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39245209 or INAMCONST@GMAIL.COM 

CKMA Tower Contracting Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 39410464 or PGDASHOK@GMAIL.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 66316666 or mohammed@panoramabh.com 

Shabab alkhaleej electronic company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33777328 or ABUAREEBATRADING@YAHOO.COM 

CAPRICON TRADING & CONTRACTING CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39531396 or CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 66767587 or Forceps17@gmail.com 

HAMEED ALI SYED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66660843 or SYEDKALEEMULLAH7@GMAIL.COM 

ALKHULOOD LAND SWEET 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39657146 or SALAHALKHAN64@GMAIL.COM 

CMS MARKETING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 38063496 or JESS.PHILIP@CMSGLOBAL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36894192 or SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM 

IHOB Mobesories Co. WLL. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 66937000 or RASAK@TACHORBIT.NET 

True man Services Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33511718 or RASHADALI669@GMAIL.COM 

YOUR CHOICE UNIFORM TAILORING CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33331807 or ALHAMEEDI.89@GMAIL.COM 

ORIGINAL OUD ASIA MARKETING & PROMOTION TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 37756666 or TIGER.REALSTATE.CLEARANCE@GMAIL.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 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39721721 or saju@falkhor.com 

ARM SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35136192 or AHMEDRAZA161283@GMAIL.COM 

DAR ALNOOR SILK TAILORING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17340960 or Salim59@hotmail.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 38311663 or admin01@kameshki.com 

JEFF AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39953658 or JEFFAUTOBH@GMAIL.COM 

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 36955566 or unni@expertisebahrain.com 

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER
 suitably qualified applicants can contact
 36955566 or unni@expertisebahrain.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39496994 or SHABUPARAKADAN@GMAIL.COM 

ALADHRAA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36052604 or UM.NARJIS294@GMAIL.COM 

ALKARAWAN DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39900084 or ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

RIYADH TAHER ALMAHROOS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39150524 or ABUTAHERM@HOTMAIL.COM 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39496994 or SHABUPARAKADAN@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

S & A CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38721909 or SACONSTRUCTIONSPC@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

ZESHAN & IRFAN SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34342810 or ABBAS307@YAHOO.COM 

ALSANABIS BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39292412 or AMOONALMU@HOTMAIL.COM 

AL KARAMA SANDWITCHES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39611067 or AL-ASSY1@HOTMAIL.COM 

SAMAN ELECTROMECHANICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39667888 or AZEEEZEE@HOTMAIL.COM 

ALFAROOQ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39053163 or MANEENETANCHALEE@YAHOO.COM 

VANISH CLEAN W L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DIRECTOR@MADARISTRADING.COM 

GULF RUBBER FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39332626 or GULFRUBBER@HOTMAIL.COM 

AL MAZRAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17643970 or ABC51854@GMAIL.COM 

ABDULHASAN JAFFAR YUSIF MAHFOOD 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33289780 or LAYLA@ALKHAIRAGRI.COM 

DIAMOMD SECRETS ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 13656001 or ASKARALI402012@HOTMAIL.COM 

M M WASIF SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR AND GENERAL FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39656645 or SALOONBEAUTY0@GMAIL.COM 

BRIGHT SKY ALUMINIUM AND GLASS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33090989 or IMRANHOSSAIN250@GMAIL.COM 

AL SARHAN GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39293510 or J.Ganesh@alba.com.bh 

MILKD STATION CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 34133533 or DALJAIRAN@GMAIL.COM 

GULSHAN NISA UMMAT RASOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33007451 or PARAGONCITY88@GMAIL.COM 

ALJAREM TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39155093 or BENJAMINFR@WORKS.GOV.BH 

MJ GENTS 673 HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 36338008 or NAWAL.ALSARHAN79@GMAIL.COM 

ALI ABDULLA MOHAMED ALSHEHABI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39229279 or ALIALSHEHABI78@GMAIL.COM 

ALZUBARAH GARAGE 
has a vacancy for the occupation of
 AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 17232195 or esimonm@gmail.com 

ARABIAN SUITINGS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17251385 or MURTAZA58@HOTMAIL.COM 

SEVEN SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35905665 or MUHAMMADBILAL343@GMAIL.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

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

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 66316666 or mohammed@panoramabh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66908835 or SOHAILBHAMIR@GMAIL.COM 

AHMAD RAZA PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36823440 or SHAHIDRASOOL1250@GMAIL.COM 

BAHRAIN SHIP REPAIRING & ENGINEERING CO. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17725300 or chro@basrec.com.bh 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17464719 or hussain.mansoor@engie.com 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

 PETROLEUM REFINING SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 36663995 or OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

GARAGE ALDADA  BODYWORK REPAIRING AND PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33323381 or AHMADMOHD0200@GMAIL.COM 

Al OOLA Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 36360306 or MOHAMED.ISA750@GMAIL.COM 

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33666412 or HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17777703 or ALMANAREST@GMAIL.COM 

WALKMAN SERVICES COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13691113 or SABT001@GMAIL.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 

HM HYPER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37371876 or BH@COMPUTERCODING.NET 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

GHANI DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33975560 or GHANI.BH.PK@GMAIL.COM 

MCDONALD’S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.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 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Super Max Services Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35301525 or RMINHAS560@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

ABU RAKAN FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33533001 or WAJDIY0@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 
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Sluber� ”إطالق“ ُملصق“ رسمي“ لفيلم“ 
land”“ تدور“ القصة“ حول“ فتاة“ صغيرة“ 
تكتشف“ خريطة“ سرّية“ لعالم“ األحالم“ 
في“ “سلمبرالند”،“ وتتمّكن“ بمساعدة“ 
مجرم“ غريب“ األطوار،“ من“ تجاوز“ 

األحالم“ والهرب“ من“ الكوابيس،“ على“ 
أمل“ رؤية“ والدها“ الراحل“ مّرة“ أخرى.
الفيلم“ من“ بطولة“ “جيسون“ موموا”“ 
قادم“ على“ منصة“ نتفليكس“ في“ 18 

نوفمبر“ المقبل.

tariq_albahhar

“العين السينمائي الدولي” يستقبل األفالم .. 
وفرصة للسينمائيين البحرينيين

بـــدأ“ مهرجـــان“ العيـــن“ الســـينمائي“ الدولـــي“ بدورته“ 
الخامســـة“ تلقـــي“ طلبـــات“ األفالم“ المتنافســـة“ على“ 
جوائـــزه،“ مـــن“ أول“ ســـبتمبر“ الجـــاري،“ وحتـــى“ 10 
نوفمبر“ 2022،“ ضمن“ مســـابقاته“ الرســـمية:“ “الصقر“ 
الخليجـــي“ الطويل“ والقصير”“ و”الصقـــر“ اإلماراتي“ 
القصيـــر”“ و”أفـــالم“ الطلبة“ والمقيميـــن”،“ إلى“ جانب“ 

اســـتحداث“ مســـابقة“ دولية“ في“ الـــدورة“ الجديدة“ 
بعنـــوان“ “الصقـــر“ للفيلـــم“ الدولي“ الطويـــل”،“ والتي“ 
ُتمكـــن“ صنـــاع“ الســـينما“ مـــن“ كل“ دول“ العالـــم“ مـــن“ 
المشـــاركة“ بأفالمهم“ ضمـــن“ مســـابقات“ المهرجان،“ 
الذي“ سيقام“ في“ الفترة“ ما“ بين“ 11�6“ فبراير“ 2023 

في“ مدينة“ العين.

وســـُيغلق“ بـــاب“ التقديـــم“ بتاريـــخ“ 10“ نوفمبر“ 
2022،“ كمـــا“ يمكـــن“ للمشـــاركين“ العثـــور“ على“ 
نمـــوذج“ التقديـــم،“ واإلطـــالع“ علـــى“ القواعـــد“ 
واللوائـــح“ الخاصـــة“ بتقديـــم“ األفـــالم“ للدورة“ 
الخامســـة“ مـــن“ خـــالل“ الموقـــع“ اإللكترونـــي“ 

www.alainfilmfest.com

ملتقـــى“  فعاليـــات“  فـــي“  المشـــاركون“  رفـــع“ 
الشارقة“ الدولي“ للراوي“ أسمى“ آيات“ الشكر“ 
والعرفان“ لصاحب“ الســـمو“ الشيخ“ الدكتور“ 
سلطان“ بن“ محمد“ القاسمي“ عضو“ المجلس“ 
أواله“  مـــا“  علـــى“  الشـــارقة“  حاكـــم“  األعلـــى“ 
ســـموه“ من“ دعم“ ورعايـــة“ كبيرتين“ للملتقى“ 
المحليـــة“  الشـــعبية“  وللثقافـــة“  خصوصـــا“ 
والخليجـــة“ عمومـــا،“ وأثـــر“ ذلـــك“ فـــي“ نمـــو“ 
األعمـــال“ الفنية“ الشـــعبية،“ وتعزيز“ التعاون“ 
المحلـــي“ والعربـــي“ والدولي“ المشـــترك“ في“ 

هذا“ المجال.
جـــاء“ ذلك“ خـــالل“ اختتام“ فعاليـــات“ الدورة“ 
الــــ“ 22“ لملتقـــى“ الشـــارقة“ الدولـــي“ للـــراوي“ 
الـــذي“ أقيم“ بتنظيم“ معهد“ الشـــارقة“ للتراث“ 
فـــي“ مركـــز“ إكســـبو“ الشـــارقة،“ للفتـــرة“ بيـــن“ 
23�21“ مـــن“ ســـبتمبر“ الجاري“ تحت“ شـــعار“ 
محليـــة“  وبمشـــاركة“  البحـــر”،“  “حكايـــات“ 
وعربيـــة“ وإقليمية“ الفتـــة“ لنحو“ 160“ باحثًا“ 
ومتخصصـــًا“ فـــي“ األدب“ والتراث“ الشـــعبي“ 
جلســـات“  إقامـــة“  تخللهـــا“  دولـــة،“   “46 مـــن“ 
أكاديمية،“ وفعاليات“ فنية“ شـــعبية،“ وورش“ 
أركان“  علـــى“  توزعـــت“  تعليميـــة“  ترفيهيـــة“ 
إبداعيـــة“  بطريقـــة“  الـــذي“ صمـــم“  الملتقـــى“ 

انســـجمت“ مـــع“ شـــعار“ دورة“ العـــام“ الجاري“ 
واستقطبت“ حضورًا“ كبيرًا.

وفـــي“ هـــذه“ المناســـبة“ قـــال“ رئيـــس“ معهـــد“ 
الشارقة“ للتراث“ عبد“ العزيز“ المسلم،“ رئيس“ 
اللجنـــة“ المنظمـــة“ الُعليـــا“ للملتقـــى“ الراوي:“ 
“تميـــزت“ دورة“ العـــام“ الجـــاري“ بالكثيـــر“ من“ 
مـــن“  تضمنتـــه“  بمـــا“  وحـــازت“  النشـــاطات،“ 
إنجـــازات“ على“ إعجاب“ وثناء“ المشـــاركين“ 
والمهتميـــن،“ حيث“ نســـتمر“ في“ ســـبر“ أغوار“ 
هـــذا“ العالـــم“ المدهش“ الملـــيء“ بالحكايات،“ 
وبالشك،“ أن“ كل“ هذه“ اإلنجازات“ والمسيرة“ 

الحافلـــة“ ما“ كانـــت“ لترى“ النـــور“ وتصل“ إلى“ 
العالميـــة“ لـــوال“ الدعم“ الدائم“ غيـــر“ المحدود“ 
لصاحب“ السمو“ الشيخ“ الدكتور“ سلطان“ بن“ 
محمـــد“ القاســـمي،“ عضو“ المجلـــس“ األعلى،“ 
حاكـــم“ الشـــارقة“ الـــذي“ يذلـــل“ الصعوبـــات،“ 
ويســـخر“ كافة“ اإلمكانات“ لنجاح“ الفعاليات“ 
المؤثـــر“  الشـــارقة“  دور“  وتأكيـــد“  الثقافيـــة،“ 
العربيـــة“  الثقافـــة“  فضـــاء“  فـــي“  والمشـــرق“ 
والعالميـــة”.“ وقالـــت“ مديـــر“ مركـــز“ التـــراث“ 
العـــام“  والمنســـق“  للمعهـــد،“  التابـــع“  العربـــي“ 
للملتقى“ عائشة“ الحصان“ الشامسي:“ “كانت“ 

أيـــام“ الملتقـــى“ الثالثـــة“ حافلـــة“ بالنقـــاش،“ 
ُقّدمـــت“ خاللها“ عشـــرات“ الورقـــات“ العلمية“ 
الرصينـــة،“ وبحث“ فيها“ المشـــاركون“ قضايا“ 
متعـــددة“ ومتشـــعبة“ حول“ التـــراث“ البحري“ 
وعوالمه“ ورموزه“ وكنوزه،“ وســـيكون“ لهذه“ 
النقاشـــات“ أثر“ إيجابي“ ُمبِهـــرا،“ يضاف“ إلى“ 
اآلثـــار“ اإليجابيـــة“ لألبحـــاث“ واإلصـــدارات“ 
التي“ ستشـــكل“ لبنات“ مرجعيـــة“ وأكاديمية“ 

في“ التراث“ الشعبي“ البحري”.
الشامســـي“  الحصـــان“  عائشـــة“  ورفعـــت“ 
فـــي“ ختـــام“ فعاليـــات“ الملتقـــى“ عـــددًا“ مـــن“ 

أهميـــة“  بينهـــا“  مـــن“  المهمـــة،“  التوصيـــات“ 
التســـريع“ بإرســـاء“ بنيـــات“ رقميـــة“ تفاعلية“ 
ذاُت“ صلة“ بالرواة“ والكنوز“ البشـــرية“ الحية“ 
المحليـــة“ واإلقليميـــة“ والدوليـــة،“ وتعزيـــز“ 
وتقويـــة“ العمـــل“ بمعايير“ دوليـــة،“ وتحديدا“ 
معاييـــر“ منظمـــة“ األمـــم“ المتحـــدة“ للتربيـــة“ 
“اليونســـكو”،“ وتوســـيع“  والثقافـــة“  والعلـــم“ 
المـــواد“ التراثيـــة“ وإتاحتهـــا“ عبـــر“ بوابـــات“ 
رقمية“ تحت“ إشراف“ خبراء“ ومتخصصين“ 
الكمـــي“  التراكـــم“  ورصـــد“  المجـــال،“  فـــي“ 
والكيفـــي“ فـــي“ العمل“ مع“ الـــرواة“ عبر“ وضع“ 

وتحديـــد“  ومهاراتهـــم“  ببياناتهـــم“  كشـــاف“ 
خصائص“ مادتهم.

كما“ أوصى“ الملتقى“ بضرورة“ توسيع“ دائرة“ 
مشـــاركة“ األطفـــال،“ واليافعين،“ والشـــباب،“ 
خصوصـــًا“ علـــى“ المســـتوى“ المحلـــي،“ فـــي“ 
ســـرد“  فـــي“  وتحديـــدًا“  الملتقـــى“  فعاليـــات“ 
ورعايتهـــم“  وتشـــجيعهم“  الحكايـــات،“ 
ومتابعتهـــم،“ من“ خـــالل“ المدرســـة“ الدولية“ 
للحكاية“ التابعة“ لمعهد“ الشارقة“ للتراث.

ومـــن“ أجل“ تعزيـــز“ العمل“ العربي“ المشـــترك“ 
اتحـــاد“  تأســـيس“  إلـــى“  المشـــاركون“  دعـــا“ 
للعاملين“ في“ التراث“ الثقافي“ العربي،“ يضم“ 
أعمالهـــم،“ ويكون“ له“ دور“ في“ صون“ التراث“ 
غير“ المـــادي،“ والمحافظة“ عليه،“ كما“ طالب“ 
المشـــاركون“ بإعداد“ دبلـــوم“ متخصص“ في“ 
فنون“ األداء“ الشعبي،“ على“ أن“ يتم“ التركيز“ 
خصوصـــًا“  البحـــري،“  األداء“  فنـــون“  علـــى“ 
يتولـــى“  وأن“  باالنقـــراض،“  مهـــددة“  وأنهـــا“ 
هـــذا“ الدبلـــوم،“ إدارة“ التـــراث“ الفنـــي“ بمعهد“ 

الشارقة“ للتراث.
وتضمـــن“ ختـــام“ الملتقى“ تـــم“ تكريم“ تكريم“ 
علـــى“  البـــالد”“   ““ فيهـــم“  بمـــا“  المشـــاركين“ 

تفطياتها“ المتميزة.

أولياء“  يحرص“  الجديد“  الــدراســي“  العام“  بداية“  مع“ 
لتلبية“  األمـــــور“ عــلــى“ شــــراء“ مــســتــلــزمــات“ عــمــلــيــة“ 
مهتمون“  وألنــهــم“  الــدراســيــة،“  أبنائهم“  احــتــيــاجــات“ 
أبــنــائــهــم“ عــلــى“ تــغــذيــة“ ســلــيــمــة“ مناسبة“  بــحــصــول“ 
تركيزهم“  قــوة“  لضمان“  المدرسية“  الفسحة“  خــالل“ 
الطعام”“  “حافظة“  شكلت“  الدراسية؛“  الحصص“  في“ 
أولــيــاء“  الكثيرين“ مــن“  لـــدى“  احــتــيــاج“  أهـــم“  حــديــًثــا“ 
األمور“ ألبنائهم“ الطلبة،“ والتي“ تعمل“ على“ االحتفاظ“ 
خالل“  لتناولها“  تحضر“  الــتــي“  والــوجــبــات“  بالطعام“ 
تشكل“  اآلخــر“  الجانب“  وعلى“  المدرسية،“  الفسحة“ 
أخرى؛“  كبيًرا“ على“ مجموعة“  عبًئا“  الطعام”“  “حافظة“ 

الذين“ يرون“ أنها“ تحتاج“ لمجهود“ إلعدادها.

إعادة النشاط للطفل
ــود“ “حــافــظــة“  شــجــعــت“ ســوســن“ حــســيــن“ فــكــرة“ وجــ

مجموعة“ من“ الطعام”“ ألبنائها،“ ألنها“ تحتوي“ على“ 
تعزز“  التي“  المتنوع“  الطعام“ 
الــطــفــل“ بــالــنــشــاط“ خــالل“ 

يـــــــــومـــــــــه“ 

الدراسي“ واعتبرت“ الفسحة“ المدرسية“ التي“ تقع“ في“ 
منتصف“ اليوم“ فرصة“ للطفل“ في“ تعزيز“ طاقته“ من“ 
خالل“ التزود“ بالطعام“ المنوع“ الذي“ تعده“ له“ األم“ في“ 

حافظة“ الطعام.

مجهود إضافي
تمثل“  ال“  الــطــعــام”“  “حافظة“  أن“  جمعة“  مــنــال“  تبين“   “
أهمية“ كبرى“ بالنسبة“ لها،“ لكنها“ تحرص“ على“ تجهيز“ 
من“  مجموعة“  على“  تحتوي“  ألطفالها“  طعام“  حقيبة“ 
وقالت:“  اإلبــداع،“  إلى“  الحاجة“  دون“  المفيد“  الطعام“ 
تعتبر“ “حافظة“ الطعام”“ متطلًبا“ جديًدا“ على“ أولياء“ 
لــم“ نشهد“ ذلك“  األمـــور“ فــي“ اآلونـــة“ األخــيــرة“ فنحن“ 
على“  تحرص“  أمي“  كانت“  فقد“  الدراسية“  أيامنا“  في“ 
إمدادنا“ بالطعام“ البسيط“ الذي“ يكفي“ لشعورنا“ بالشبع“ 
الطعام”“  “حافظة“  ألن“  المدرسية؛“  الفسحة“  خــالل“ 
تعتبر“ مجهوًدا“ على“ األم“ إذا“ كان“ لديها“ أكثر“ 
من“ طفل“ وإن“ كان“ الطفل“ ال“ يميل“ لألكل“ 
فال“ تتوقع“ أنك“ بهذه“ الطريقة“ سترغمه“ 
األم“  أن“  غير“  وأضــافــت:“  ــل،“  األكـ على“ 
لتجهيز“  الــصــبــاح“  فــي“  جــاهــدة“  تسعى“ 
قرع“  قبل“  للمدرسة“  ليصلوا“  أبنائها“ 

الجرس“ إضافة“ إلى“ االزدحام“ المروري“ فليس“ لديها“ 
الوقت“ الكافي“ لذلك.

تنظيم الوقت
تحرص“ سارة“ الهاشمي“ على“ توفير“ “حافظة“ الطعام”“ 
تكون“  بــذلــك“  ألنــهــا“  لــلــروضــة“  ذهــابــهــم“  عند“  ألبنائها“ 
سيحصلون“  أبناءها“  بأن“  عملها“  في“  وهي“  مطمئنة“ 
أيضا“  هي“  وتستمتع“  به“  يرغبون“  منوع“  طعام“  على“ 
الوقت“  تنظيم“  بــضــرورة“  ــادت“  وأشــ لــهــم،“  بــإعــداده“ 
واالستيقاظ“ مبكًرا“ لتجهيزه“ قبل“ الذهاب“ للعمل.

البساطة مطلوبة
“ توضح“ جليلة“ شاكر“ أهمية“ 

ــة“  ــظــ ــافــ وجــــــــــود“ “حــ
باعتبارها“  الــطــعــام”“ 
وســـــــيـــــــلـــــــة“ آمـــــنـــــة“ 

أن“  كما“  الطعام“  لحفظ“ 
ــطــعــام“ داخـــل“  لــتــرتــيــب“ ال
للطفل“  تــشــجــيــًعــا“  الــعــلــبــة“ 
عــلــى“ األكــــــل،“ كــمــا“ يــســاهــم“ 
استهالك“  على“  الــحــفــاظ“  فــي“ 

الطعام“ بحسب“ احتياجات“ الطفل“ بدل“ إهدار“ كمية“ 
بــالــكــامــل،“ وأكـــدت“ ضــرورة“  تــؤكــل“  لــن“  علبة“ كاملة“ 
معقول“  بمبلغ“  طعام“  حافظة“  شــراء“  في“  االعــتــدال“ 
وبمواصفات“ عادية“ ألنها“ ليست“ “للهبة”“ أو“ للتفاخر“ 
وإنما“ لتلبية“ احتياجات“ الطفل“ من“ الطعام“ األساسي“ 
وأن“ أي“ حافظة“ طعام“ ستؤدي“ لنفس“ الغرض“ واألهم“ 
أن“ تكون“ مناسًبا“ لعمر“ الطفل“ وتحافظ“ على“ جودة“ 
األكل،“ وأضافت“ البساطة“ مطلوبة“ في“ إعداد“ الطعام“ 
فال“ أحبذ“ أن“ يكون“ مكلًفا“ وال“ أن“ يرسم“ بلوحة“ فنية“ 
معقدة،“ كما“ أن“ التخطيط“ المسبق“ إلعداد“ الوجبات“ 
يسهل“ على“ األم“ تجهيزه“ في“ حافظة“ الطعام“ صباًحا.

االعتبارات العمرية
“ تــذكــر“ مــديــنــة“ الــقــيــدوم“ بـــأن“ لــكــل“ مــرحــلــة“ عمرية“ 
الــتــي“ تختلف“ عن“  الــخــاصــة“  اعــتــبــاراتــهــا“ 
األخـــرى،“  العمرية“  الــمــراحــل“ 
ــبـــيـــل“  فــــعــــلــــى“ سـ
يتقبل“  الــمــثــال“ 
الـــــطـــــفـــــل“ فـــي“ 
الــــــمــــــرحــــــلــــــة“ 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة“ 

واالبتدائية“ في“ الحلقة“ األولى“ لفكرة“ وجود“ حافظة“ 
الطعام“ متنوعة“ األصناف“ ولكن“ في“ بعض“ األحيان“ 
قد“ ال“ يتقبل“ الطفل“ فكرة“ وجودها“ في“ الحلقة“ الثانية“ 
من“ المرحلة“ االبتدائية“ أو“ اإلعدادية“ أو“ الثانوية“ ألنه“ 
يراها“ أمًرا“ غير“ ضروري“ ويمكن“ استبدالها“ باألطعمة“ 

الجاهزة“ في“ كيس“ أو“ من“ مقصف“ المدرسة.

ثقافة التغذية الصحية
يــؤكــد“ فــاضــل“ عــبــاس“ مــســؤول“ فــي“ إحـــدى“ محالت“ 
إقبال“  تزايد“  على“  المنزلية،“  األوانــي“  لبيع“  التجزئة“ 
شــراء“ حافظات“  على“  األخــيــرة“  الفترة“  فــي“  الــنــاس“ 
يرجع“  ذلك“  أن“  إلى“  وأشــار“  بالسابق“  مقارنة“  الطعام“ 
أولياء“  لدى“  الصحية“  التغذية“  ثقافة“  انتشار“  لسبب“ 
األمور“ مقارنة“ بالسابق“ بطرق“ تجذب“ األطفال“ على“ 
ا“ عوًضا“ عن“  تناول“ األغذية“ الصحية“ المحضرة“ منزليًّ
الخارجي،“  المدرسي“ واألكل“  المقصف“  التزاحم“ في“ 
كما“ أن“ لمواقع“ التواصل“ االجتماعي“ دوًرا“ فعاال“ في“ 
اإليجابي“  والتقليد“  األفــكــار“  على“  الحصول“  عامل“ 
جائحة“  أن“  إلى“  إضافة“  الصحية،“  الغذائية“  للعادات“ 
كورونا“ ساهمت“ بشكل“ كبير“ في“ إعداد“ الطعام“ في“ 

المنزل“ لتجنب“ مخاطر“ العدى.
وصرح“ بأن“ أسعار“ حافظات“ الطعام“ تختلف“ أنواعها“ 
ــفــوالذ“  وال والـــزجـــاج“  البالستيك“  منها“  وأحــجــامــهــا“ 
وجميعها“ تتلقى“ إقباال“ بين“ األطفال“ والكبار،“ حيث“ 
إن“ األسعار“ فيها“ تتفاوت“ بين“ “الـ“ 800“ فلس”“ والـ“ 6 
التصنيع“  مــواد“  بحسب“  تعود“  األسعار“  وهــذه“  نانير”“ 
من“  ومؤثراته“  السوق“  ألسعار“  أن“  كما“  المنشأ،“  وبلد“ 
دوًرا“  والتضخم“  األولية“  واألسعار“  اإلمــداد“  ضغوط“ 

كبيًرا“ في“ تحديد“ أسعار“ “حافظات“ الطعام”.

الشارقة تطوي صفحة “ملتقى الراوي 22” بإنجازات باهرة للتراث الشعبي البحري

أولياء أمور لـ “^”: “حافظات الطعام تكلفة مستحدثة”

توصيات بتأسيس اتحاد تراثي عربي ودبلوم أكاديمي لفنون األداء الشعبي

ا بالرغم من أنها مجهود إضافي على األمهات! مهمة جدًّ

عائشة الشامسي خالل حفل الختام تكريم البالد 

مدينة القيدوم جليلة شاكر سارة الهاشمي منال جمعة سوسن حسين

شيماء عبد الكريم
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

يبدو أن العالم سيكون محكومًا بمشيئة روسيا
لقـــد تأكـــد للواليـــات المتحدة األميركيـــة أكثر من أي وقـــت مضى، أن 
العالـــم أشـــد اتســـاعًا مـــن أن يضيـــق بوجـــود مراكـــز عالمية تســـتطيع 
أن تحـــدد الـــدور األميركي، وأن تقلـــص حجم تأثيـــره وفاعليته، فقد 
تمكنت روســـيا اليوم بقوتها السياســـية والعســـكرية واالقتصادية من 
أن تواجـــه أميركا، وأن تســـحب من تحتها مواقـــف كثيرة كانت تقف 
عليهـــا، وكذلـــك الصيـــن التي أصبحـــت قوة فاعلـــة ومؤثـــرة وعمالقًا 
اقتصاديـــًا مخيفًا، وبدأت الســـيارات الصينية تغزو العالم على شـــكل 
ســـالح اقتصـــادي يهـــدد الســـيارات اليابانيـــة واألميركيـــة باالنقراض، 
وكل المؤشـــرات تشير إلى أن سيارات األجيال القادمة هي السيارات 

الصينية.
أمـــا أوروبا فقد وجدت نفســـها فجأة بعد الثـــراء الفاحش والنوم على 
وســـائد اليورو الوثيرة، تنغرس في طيـــن من تعقيدات ال علم لها بها، 
لتها من االزدهار إلى االنزالق، واختنقت بأزمة طاقة  فضربة الغاز حوَّ
وتكاليف معيشـــية عالية إلى درجة أن هنـــاك دعوات إلقامة مباريات 
كرة القدم في الدوري األوروبي نهارًا بدل الليل لتوفير الطاقة، وحتمًا 

هناك مرحلة تالية لألزمة األوروبية مع الطاقة ولن تعود األشياء إلى 
طبيعتها، ألن الروس وحســـب ما ذكر لي أحـــد الخبراء كانوا يعرفون 
بحـــدوث تحول رئيســـي في العالم وجهزوا أنفســـهم لمجابهة مخاطر 
محـــدودة منـــذ العـــام 2012، خصوصـــًا أن الرئيـــس بوتيـــن لـــن يقبـــل 
بالتبعية والتجزئة، فقد أجبر مشتري الغاز الروسي على الدفع بالعملة 
الروســـية “الروبـــل” بـــدل الـــدوالر واليـــورو، ما رفـــع قيمـــة الروبل إلى 
أعلى مستوياتها منذ سنوات عديدة، ودخل على الخط أيضًا “اليوان 

الصيني”، “ والروبية الهندية”.
فـــي يومنـــا هذا يســـيطر القلق على أميـــركا وأوروبا، ويبـــدو أن العالم 
سيكون محكومًا بمشيئة روسيا، وحسب تقرير “إيكونوميست” بشأن 
أزمـــة الطاقـــة العالمية والجغرافيا السياســـية، ســـتكون دول المنطقة 
الالعب األبرز فيها، وأن خليجًا جديدًا أخذ في الظهور على الســـاحة 

العالمية، حيث لم تعد أميركا ضامنًا موثوقًا به. 
أخيـــرًا أقول... إن األشـــياء الكثيرة التي وقعت، من شـــأنها أن تجعل 

عودة القوة والسياسة األميركية أمرًا مستحيالً.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نتابـــع اليوم رواد التنمية الصحية لألطبـــاء والممرضين في مملكة البحرين 
مـــن مواليد المحـــرق “أم المدن”، والذين عرضنا ســـيرهم العلميـــة والعملية، 
وفقًا لســـنوات والدتهم بدءا باألطباء وهم: الدكتور راشـــد فليفل )1931م(، 
)1935م(،  يعقـــوب  إبراهيـــم  والدكتـــور  )1932م(،  فخـــرو  علـــي  والدكتـــور 
والدكتـــور نبيـــل الشـــيراوي )1942م(، والدكتـــور علـــي محمـــد أحمـــد مطـــر، 
والممرضـــة البحرينيـــة األولى فاطمـــة الزيانـــي )1918م(، والممرضة الثانية 

عائشة الزياني.
الدكتـــور حمـــد حســـن بـــن شـــمس، رائدنـــا “مـــن مواليـــد المحـــرق فـــي العام 
)1946م( وفقـــًا لكتـــاب )تكريـــم رواد المحـــرق، لنـــادي المحـــرق(، والذي كُرم 
فيـــه، عام )1996م(، ونال الشـــهادة الثانوية البحرينية في )1963م(، ودرس 
اللغـــة اإلنجليزيـــة لمـــدة ســـنتين، بالجامعـــة األميركيـــة في بيـــروت - لبنان، 
وحصـــل علـــى بكالوريوس طب وجراحة الفم واألســـنان مـــن جامعة بغداد 
بالعراق، وأخذ دورة متقدمة في مجال تخصصه من الدنمارك، بعدها تخرج 
بالماجســـتير مـــن جامعـــة لندن بالمملكـــة المتحدة، فـــي )1976م(، كما حضر 
دورة تدريبيـــة أخـــرى ذات عالقة بعمله”، هذا من حيث تحصيله الدراســـي 

والعلمي.
أما بخصوص مســـاهمات الدكتور بن شـــمس، وأعماله، “فقـــد التحق بوزارة 
الصحة مزاوالً مهنة طب األسنان في )1970م(، وعمل كاستشاري في مجال 
جراحة الفم واألسنان )1977م(، وهو أول طبيب أسنان من مدينة المحرق، 
وأول مبتعث من البحرين للتخصص في طب األســـنان من بريطانيا، وأول 
رئيـــس للجنـــة التوعية الصحيـــة في جمعية الهـــالل األحمـــر البحريني منذ 
تأسيسها حتى سنة )1974م(، وشارك بعضويته بجمعية األطباء البحرينية، 
وجمعية أطباء األسنان، واألكاديمية األميرية”، كما أنه “حاصل على الزمالة 
في جراحة األســـنان بالكلية الملكية للجراحيـــن في أدنبره، وانضم الدكتور 
لمستشـــفى ابـــن النفيس عـــام )2001م( وعضوًا بمجلس إدارتهـــا، وهو أيضا 
مدير طب األسنان اإلقليمي ومستشار للكلية الملكية للجراحين في أدنبره، 
عـــام )2012م(”، وعليـــه يكـــون بن شـــمس “أول مستشـــار للكلية فـــي مملكة 
البحريـــن، والتي تتمتع بعالقة وطيدة وتاريخية منذ أعوام طويلة، وتعتبر 
الكلية من أقدم الكليات حيث مضى على إنشـــائها أكثر من )500( عام، وتم 
االحتفال بهذه المناسبة بحفل أقيم في مملكة البحرين في عام )2006م(”.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية الصحية بالمحرق... الدكتور حمد حسن بن شمس )8(

fatin.hamza 
@gmail.com

عقـــد حضـــرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البالد 
المعظم حفظه هللا ورعاه، اجتماعًا مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود ملك المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
حفظه هللا، وأعرب جاللة الملك المعظم في بداية اللقاء عن شكره وتقديره 
ألخيـــه خـــادم الحرمين الشـــريفين على حفاوة االســـتقبال وكـــرم الضيافة، 
وعن أخلص تهانيه لخادم الحرمين الشـــريفين والشـــعب السعودي الشقيق 
بمناســـبة اليوم الوطني الثاني والتســـعين للمملكة العربية السعودية، سائالً 
هللا ســـبحانه وتعالى أن يديم على المملكة الشـــقيقة عزها ورخاءها وأمنها 
واســـتقرارها فـــي ظـــل قيادته الحكيمـــة حفظـــه هللا، واســـتعرض الجانبان 
مســـار العالقـــات التاريخية الوثيقـــة والمتجذرة ومختلـــف جوانب التعاون 

والتنسيق حيال القضايا والتطورات الراهنة بما يعزز المصالح المتبادلة.
وأعـــرب صاحب الجاللة عن اعتـــزازه بعمق العالقات البحرينية الســـعودية 
وتميزهـــا، والحـــرص المتبـــادل علـــى تقويتهـــا واالرتقـــاء بهـــا فـــي مختلـــف 

المجاالت.
البحريـــن والســـعودية وطـــن واحـــد، وزيـــارة جاللـــة الملـــك وكلماتـــه إثبات 

للتكاتـــف والتالحـــم وتعزيز العمل المشـــترك، زيارة تواجـــه التحديات وتقر 
أهم اإلنجازات والقرارات التي كانت وســـتكون لها بصمة في مسيرة العمل 
الموحـــد، مرســـخة مـــا يربـــط بينهـــا من أواصـــر المحبـــة واألخـــوة والتعاون 
والتنسيق لخدمة شعوب المنطقة. إن هذا التعاون المشترك وتطوير آليات 
التنســـيق المتبادل على مختلف الصعد، وترســـيخ دعائم األمن واالســـتقرار 

حتما سيعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
العالقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية الســـعودية متميزة وفريدة، 
مـــا جعلهـــا أنموذًجا يحتذى به في العالقات بين األشـــقاء، توافق وتنســـيق 
فـــي المواقف من القضايا اإلقليمية والدولية، وتعاون في مجاالت مكافحة 
اإلرهاب، إضافة إلى تفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشـــترك. لن 
نطيل الحديث في وصف الترابط ومشـــاعر المحبة األزلية، فالعالقات بيننا 
متجذرة، قلب وروح في جسد واحد، أخوة تاريخية عريقة أصيلة راسخة، 

والمواقف خير برهان.
اللهـــم أدم علينا المحبة ووثق رباطها، واحفظ أوطاننا ووالة أمورنا وأعنهم 

على حفظ أمننا وأماننا وانصرهم على أعداء الوطن والدين.

فاتن حمزة

جاللة الملك وخادم الحرمين... عالقات تاريخية وثيقة

ماذا عن البقية الصامتة؟
ال يـــكاد يمـــر يوم، إال وخرجت لنا على بغتة أخبار تصنف البحرين 
بأنها من الدول الغنيـــة، وأنها “مليانه” بأصحاب المداخيل العالية، 

واألثرياء.
وإن صـــح ذلـــك، فالســـؤال الذي يطرح نفســـه هو: أيـــن هم هؤالء 
المليونيـــرات؟ ولمـــاذا ال نرى لهم تكافال اجتماعيا؟ أو مســـاهمات 

خيرية واضحة لألسر المتعففة، أو المحتاجة؟
لماذا ال نســـمع عنهم بمنصات “السوشـــال ميديا” أو غيرها؟ والتي 
باتـــت اليـــوم تغـــرق بأخبـــار العامـــة، ومأكوالتهـــم، وتحركاتهـــم، 

وعاداتهم اليومية، وآرائهم، واهتماماتهم.
فـــي كل دول المنطقـــة، ال تتوقـــف مبـــادرات اإلحســـان والفزعـــة 
للمقتدريـــن، من أثرياء، وتجـــار، وعوائل، وأفراد، والذين ينجدون 
بفائـــض أموالهم الناس، ويغيثوهـــم من كربهم، بتنافس جميل مع 

الدولة نفسها.
وفـــي البحريـــن أيضًا، ال يختلف هـــذا الحال جزئيـــًا، فهناك عوائل 
معروفـــة بعمل الخير، ويدها مبســـوطة بســـخاء، تبني المســـاجد، 
والمستشـــفيات، وتســـاعد المحتاجين عبر المبرات والمؤسســـات 

الخيرية والمبادرات الشخصية المختلفة.
لكـــن ماذا عـــن البقية الصامتة؟ أين هم من حـــال المواطن اليوم؟ 
ومـــاذا ســـيفعلون بكل هـــذه األمـــوال التي حباهم هللا بهـــا؟ وماذا 

ستضيف لهم أكثر من الرغد الذي أنعم هللا عليهم؟
إننـــي علـــى ثقة بأنه لو أدى كل مقتدر في هذا البلد، ما أمر هللا به، 
وأعنـــي الصدقة والـــزكاة، لكن حـــال الكثيرين بغير ما نـــراه اليوم 
مـــن وجع وحرمان وألم، لكنه الجشـــع، وشـــهوة حـــب المال، وهللا 

المستعان.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

قانون العقوبات والتدابير البديلة
مـــن أهـــم ما يميـــز المنظومـــة العدليـــة والحقوقية في مملكـــة البحرين، 
نهجهـــا الحضـــاري الرائد منـــذ بداية العهـــد اإلصالحي لحضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة ملـــك البـــالد المعظم حفظه 
هللا ورعاه، إذ شـــملت موضوع التوســـع في تطبيق العقوبات والتدابير 
البديلـــة باعتبـــاره تأطيـــًرا ألهم التشـــريعات الصادرة فـــي مجال حماية 
وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان. وفـــي إطـــار الجهـــود التـــي تبذلها المؤسســـة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان بصفتهـــا إحـــدى اآلليـــات الوطنيـــة المعنيـــة 
بحماية حقوق اإلنسان، فإنها تركز على دراسة تلك التشريعات والنظم 
المعمول بها وتسعى نحو تقديم التوصيات بشأن تطويرها لتتواءم مع 
كل مبـــادئ حقوق اإلنســـان المنصوص عليها فـــي االتفاقيات والصكوك 
الدوليـــة التـــي انضمـــت إليهـــا المملكـــة، وفـــي هـــذا الصدد فقـــد أطلقت 
المؤسســـة اليوم عنانهـــا عبر مؤتمرها الدولي الذي ينعقد هذا األســـبوع 
حـــول “قانـــون العقوبات والتدابيـــر البديلة” باعتبـــاره تجربة نوعية في 
التشـــريع الجنائـــي، تأكيًدا لدورها في تثقيف المجتمع ومســـاهمتها في 
تســـليط الضـــوء على آليات تطبيـــق القانون والجهـــات ذات العالقة من 
خالل طرح العديد من أوراق العمل والجلســـات النقاشـــية التي يشـــارك 
في تداولها قادة ومســـؤولون وحقوقيون مـــن مختلف الجهات المعنية 
داخل البحرين وخارجها من مؤسســـات حقوق اإلنســـان العالمية، حيث 
ســـيتم عـــرض تجربة مملكـــة البحريـــن والعديد مـــن التجـــارب العالمية 
للخـــروج بتوصيـــات ومقترحـــات تحقـــق التكامـــل فـــي تطويـــر العمـــل 
الحقوقي والعدلي، كما يحرص المؤتمر على إشـــراك نوعي لمؤسســـات 
القطـــاع العام والخـــاص، والمنتديـــات الحقوقية العالميـــة، والجامعات، 

وسيكون هناك حضور مميز لمؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة. 
إن ما تقوم به المؤسســـة الوطنية اليوم للدفـــع بعجلة الملف الحقوقي، 
لم يبلغ مســـاره هذا إال بفضل ما تنعم به من إيمان تام من قبل مختلف 
المؤسســـات الرســـمية، واالســـتجابة لمـــا ينـــص عليـــه قانـــون تأسيســـها 
الـــذي يركـــز علـــى “حمايـــة الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وكفالتها وضمان توفير الضمانات لمنع االعتداء 

عليها وسبل االنتصاف المتاحة حال المساس بها”.
أعزائي.. إن هذا الحدث العالمي الذي تحتضنه البحرين اليوم وغًدا هو 
انعكاس حقيقي ألهمية التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، 
وهـــو توجـــه نحو تطبيـــق نظام الســـجون المفتوحة مســـتقبالً، وبالتالي 
مســـيرة إصالحية حقوقية شـــاملة ونهج حضاري يجعل البحرين دائًما 

في مقدمة الدول.

د. حورية الديري



قـــال مـــدرب منتخبنـــا الوطنـــي لرفع 
إن  باشـــا  خضيـــر  الكابتـــن  األثقـــال 
التـــي  األثقـــال  لرفـــع  آســـيا  بطولـــة 
ســـتحتضنها المملكة مـــن 6 لغاية 16 
أكتوبـــر 2022 ســـتكون بمثابة بطولة 
عالـــم؛ ألن أقوى المنتخبـــات العالمية 

من قارة آسيا.
ســـبورت”  “البـــاد  لــــ  باشـــا  وأضـــاف 
بمشـــاركة  ســـتحظى  البطولـــة  أن 
نخبـــة وصفـــوة المنتخبـــات العالميـــة 
مثـــل الصيـــن وإيـــران اللتيـــن تأتيان 
تايبيـــه  ثـــم  األولـــى  المرتبـــة  فـــي 
وكازاخســـتان وأوزبكســـتان، مشـــيرا 
إلى أن تلك المنتخبات تعتبر األفضل 
نتيجة لتميزهـــا وتألقها في الدورات 
األولمبية وحصول العبيها والعباتها 
علـــى الميداليـــات الملونـــة بالدورات 
األولمبيـــة والبطـــوالت العالمية، وهو 

ما يجعل البطولة قوية.
وأضاف أن البحرين ستشارك بثاثة 
العبيـــن والعبتيـــن، وأن اتحـــاد رفـــع 
األثقـــال يعول على الاعبين لتحقيق 
نتائـــج إيجابيـــة، وهو يدفع ويشـــجع 
أفضـــل  لتقديـــم  كذلـــك  الاعبـــات 
االتحـــاد  بـــأن  مؤكـــدا  المســـتويات، 
وفـــر أجـــواء مثاليـــة للمنتخـــب عبـــر 

الســـعودي  المنتخبيـــن  اســـتقطاب 
والقيرغستاني؛ لخلق أجواء إيجابية 
ومالية، وتوفير أجواء تنافســـية في 
المعســـكر الداخلي لزيادة الخبرة عبر 
االحتـــكاك ليكـــون لذلـــك انعكاســـات 
الاعبيـــن  مســـتوى  علـــى  إيجابيـــة 

والاعبات.
وعبر باشـــا عـــن ثقته الكبيـــرة بقدرة 
اســـتضافة  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
البطـــوالت  أفضـــل  مـــن  واحـــدة 
الصيـــن  أن  إلـــى  مشـــيرا  اآلســـيوية، 
وتايبيـــه توقفتـــا عـــن المشـــاركة في 
ولكنهمـــا  الماضيتيـــن،  النســـختين 
عادتا للمشـــاركة في نسخة البحرين؛ 
نظـــرا للســـمعة العطـــرة التـــي تتمتـــع 
بهـــا البحريـــن على صعيد اســـتضافة 
بينهـــا  ومـــن  الرياضيـــة،  البطـــوالت 

رياضة رفع األثقال.

منتخب رفع األثقال يشارك بخمسة رياضيين

باشا: بطولة آسيا بالبحرين بمثابة بطولة عالم

خضير باشا

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

تألـــق العـــب منتخبنـــا الوطنـــي للســـنوكر الســـوبر حبيـــب صباح 
وتصدر مجموعته في بطولة آســـيا للســـنوكر ست كرات حمراء 
المقامـــة فـــي مدينـــة كوااللمبـــور في ماليزيـــا بثاثـــة انتصارات 

وخسارة واحدة.
ففـــي اليوم األول تمكـــن صباح من الفوز علـــى الاعب الماليزي 
لـــو جـــون ليون بأربعة أشـــواط دون مقابل، وفي ثانـــي مبارياته 
خســـر مـــن الســـنغافوري جيا جون أونغ بشـــوطين مقابـــل أربعة 
أشواط، ولعب السوبر يوم أمس مباراته الثالثة ضد العب هونغ 
كونغ جان كا كين وتمكن صباح من الفوز بأربعة أشـــواط مقابل 
شـــوطين، وفي آخـــر مباريات دور المجموعات برع الســـوبر في 
تحويـــل تأخـــره أمام الكمبـــودي هوك تاي بشـــوطين دون مقابل 
إلـــى انتصـــار رائـــع بأربعة أشـــواط مقابـــل شـــوطين ليتأهل إلى 
الدور ثمن النهائي بجدارة، متصدًرا مجموعته بثاثة انتصارات 

وخسارة واحدة.
في المقابل بدأ العب منتخبنا خليل بوسيف مبارياته بالخسارة 
من العراقي علي حســـين بأربعة أشـــواط مقابل شوطين، وتلقى 
الخســـارة الثانيـــة في اليـــوم األول من الماليزي ليـــم كوك ليونج 
بأربعة أشـــواط مقابل شـــوط واحد، ويوم أمس أنعش بوســـيف 

آمالـــه بالتأهـــل مـــن خـــال الفوز علـــى الكمبـــودي بيثـــون ديونغ 
بأربعة أشواط دون مقابل، لكن بوسيف عاد وخسر من اإليراني 
روشـــانيكا بأربعـــة أشـــواط مقابـــل ثاثـــة أشـــواط، ولـــم يحالفه 

التوفيق لبلوغ الدور ثمن النهائي.

خروج خليل بوسيف من بطولة آسيا للسنوكر

السوبر حبيب يتأهل إلى ثمن النهائي

حبيب صباح

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

الوطنـــي  منتخبنـــا  العـــب  انتـــزع 
للبليـــارد إبراهيم القائـــد لقب البطولة 
التصنيفية الثالثة للبليارد بفوزه على 
منافسه عبدهللا بوجيري بـ 11 مقابل 
فـــي مبـــاراة دانـــت فيهـــا  3 أشـــواط 
الســـيطرة للقائـــد منذ البداية موســـًعا 
بجـــدارة،  بالـــكأس  ويتـــوج  الفـــارق 
ليعـــّوض بذلـــك فقدانه لقـــب البطولة 
التصنيفيـــة الثانية الذي ذهب لاعب 

علي عبدالكريم أحمد. 

القائد ينتزع لقب 
تصنيفية البليارد

Sports@albiladpress.com 14
الثالثاء 27 سبتمبر 2022 - غرة ربيع األول 1444 - العدد 5096

مباريات اليوم الثالثاءنتائج مباريات اإلثنين

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد
األهلي

الدير

٣٣

30

26

27

التضامن

توبلي

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

مباراة ودية دولية بكرة القدم

دوري زين لكرة السلة

اللجنة اإلعالمية

أشاد الممثل الشخصي لجالة الملك 
المعظم سمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفـــة بتحقيق فريـــق بحرين1” 
المركزيـــن األول والثانـــي فـــي جولة 
 NHRA العالـــم  بطولـــة  منافســـات 
للسيارات فئة برومود لموسم 2022. 
وأكد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن حمد 
آل خليفـــة أن النتائج المشـــرفة التي 
يحققها الفريق تأتي في إطار الدعم 
الـــذي يحظـــى بـــه الفريـــق مـــن لـــدن 
حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل الباد 
المعظم حفظه هللا ورعاه ومســـاندة 
دائمـــة من ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة حفظه 

هللا.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
النتائـــج  هـــذه  أن  خليفـــة  آل  حمـــد 
ســـتكون حافزا للفريـــق في مواصلة 
التـــي  العاليـــة  اإلمكانيـــات  تأكيـــد 
البطـــوالت  خـــال  الفريـــق  يمتلكهـــا 
القادمة، مشـــيدا ســـموه باإلمكانيات 
العاليـــة التـــي يمتلكها الســـائقون في 

إبراز الفريق في المحافل العالمية.
وحقـــق فريـــق “بحريـــن 1” المركزين 

األول والثاني في السباق الذي أقيم 
علـــى حلبـــة زي ماكـــس فـــي واليـــة 
نـــورث كارولينـــا بالواليـــات المتحدة 
جـــوالت  ضمـــن  وذلـــك  األمريكيـــة 
 NHRA العالـــم  بطولـــة  منافســـات 
لموســـم  برومـــود  فئـــة  للســـيارات 
2022م، حيـــث حقـــق لقـــب الجولـــة 
وحـــل  جاكســـون  ســـتيفي  الســـائق 
وصيفًا له زميله السائق جستن بوند.

وقد شـــهد الســـباق تنافســـا قويا بين 
جميـــع المشـــاركين فيـــه؛ ســـعيًا نحو 
كســـب لقب الجولة التي أقيمت قبل 
نهايـــة الموســـم بجولتين، بمشـــاركة 

فريـــق “بحريـــن 1” بثاثـــة ســـائقين 
في هذا الســـباق، والذي شهد خروج 
خالد البلوشي من السباق األول أمام 
زميله البطل ســـتيفي جاكســـون بعد 
منافســـة قوية فـــي األمتـــار األخيرة 

من السباق وبفارق 0.024 ثانية.
وفـــي الســـباق الثانـــي مـــن الجولـــة، 
نجح جاكسون في التفوق على بطل 
الواليـــات المتحدة لعام 2022م اليل 
بارنيت، ومن ثم تفوق على المصنف 
األول خوسيه جونزاليس في نصف 
نهائـــي الجولـــة، قبـــل أن يتفوق على 

زميله بوند في السباق النهائي. 

ومـــن جانبه، أعرب الســـائق ســـتيفي 
جاكســـون عن ســـعادته فـــي تحقيق 
انتصـــاره على حلبة نـــورث كارولينا، 
مشـــيرًا إلـــى إن المنافســـة كان علـــى 
أوجهـــا بيـــن جميـــع الســـائقين خال 
ســـباقات الجولـــة، مما أضـــاف مزيدًا 
من الحماســـة واإلثـــارة فيمـــا بينهم، 

وسط أجواء مألها التحدي.
وأكـــد أن هـــذا االنتصـــار تحقق نظير 

بـــه  يحظـــى  الـــذي  والدعـــم  الثقـــة 
الفريق من الممثل الشـــخصي لجالة 
المعظـــم حفظـــه هللا ورعـــاه  الملـــك 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل 
األول  الداعـــم  يعتبـــر  الـــذي  خليفـــة 
إلى “بحريـــن 1”، إلى جانـــب الجهود 
الكبيـــرة التي يبذلهـــا أعضاء الفريق؛ 
الوقـــوف علـــى جاهزيـــة  أجـــل  مـــن 
عـــن  معربـــًا  للســـباقات،  الســـيارات 

تمنياتـــه بالتوفيـــق والنجـــاح لفريقه 
في السباقات القادمة.

وسوف يقام آخر سباقين من بطولة 
العالم في مدينة ســـان لويس بوالية 
كاليفورنيـــا، ومدينـــة داالس بواليـــة 
تكساس، والتي من المتوقع أن تشهد 
منافسة كبيرة بين فرق المقدمة؛ من 
أجل تحقيق لقـــب بطولة العالم لعام 

2022م.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

بطولة العالم NHRA للسيارات فئة برومود لموسم 2022

عبدهلل بن حمد يشيد بتحقيق سائق فريق “بحرين1” لقب سباق نورث كارولينا

حسن علي

منتخب البحرين

النجمة

المنامة

االتحاد

االتحاد

 الساعة 6.30 مساًء

الساعة 5.30 مساًء

الساعة 5.30 مساًء

الساعة 7.15 مساًء

 الساعة 7.30 مساًء

منتخب بنما

االتفاق

النويدرات

الشباب

النجمة



أعلنت حلبة البحرين الدولية “موطن 
رياضة السيارات في الشرق األوسط” 
ــتــرويــج  ــع شـــركـــة ال عـــن شــراكــتــهــا مـ
محترفي  شركة  مــع   CBX الرياضي 
العالم  بــطــولــة  الـــدارتـــس إلســتــضــافــة 
للدارتس إلى البحرين ألول مرة على 

اإلطالق.
نوعها  من  األولــى  البطولة  وستنطلق 
يــنــايــر   13 ــــى  إل  12 ــفــتــرة مـــن  ال فـــي 
الــدولــيــة  الــبــحــريــن  حلبة  فــي   2023
مــن خـــالل بــطــولــة الــبــحــريــن دارتـــس 
مــاســتــرز، وتــعــتــبــر جـــزء مــن الجولة 
في  الدارتس  العبي  ألفضل  العالمية 
الجولة  البحرين  ستستضيف  العالم. 
كجزء   ،2023 العالم  لبطولة  األولـــى 
إعالنه  تم  الــذي  العالمي  التقويم  من 
ــة مــحــتــرفــي  ــركـ ــس، مــــن قـــبـــل شـ ــ أمــ
الدارتس، وقد وقعت الحلبة وشركة 
متعددة  اتفاقية  الرياضي  الترويج 
بطولة  الستضافة  معهم،  الــســنــوات 

العالم للدارتس في البحرين سنويا.
وُتبث فعاليات بطولة العالم للدارتس 
إلى  لتصل  دولـــة،   185 مــن  أكثر  فــي 
مليون   200 عن  يزيد  عالمي  جمهور 
ثاني  الــدارتــس  لعبة  وتــعــد  شــخــص، 
أكثر الرياضات مشاهدة في بريطانيا 
الرياضة  هذه  تشتهر  القدم.  كرة  بعد 
للدارتس،  العالم  بطولة  باستضافة 
 90 عن  يزيد  جمهورًا  تجذب  والتي 
ألف شخص إلى ألكسندرا باالس في 
فــتــرة عيد  طـــوال  عــام  كــل  بريطانيا 

الميالد ورأس السنة الجديدة.
ســتــشــمــل بــطــولــة الــبــحــريــن دارتـــس 
المنافسة،  من  يومين   2023 ماسترز 
مــع ثــمــانــيــة العــبــيــن مــحــتــرفــيــن، من 
المقرر مشاركة بطل العالم بيتر رايت 
غــيــرويــن  عــالــمــًيــا  األول  والــمــصــنــف 

برايس، مع ثمانية ممثلين إقليميين، 
البحرين،  العبي  أفضل  ذلــك  في  بما 
يــومــيــن. ســيــتــم تنظيم  ــدى  مــ عــلــى 
البطولة للجمهور مباشرة في المنطقة 
الدولية  البحرين  لحلبة  الترفيهية 
وسيتم أيًضا بثه على الهواء مباشرة 

إلى الجمهور العالمي.
البطولة  هــذه  تذاكر  طــرح  كما سيتم 
في وقت الحق  للبيع  بشكل محدود 
مــن الــعــام، ونــشــجــع الــجــمــاهــيــر على 
 Bahraingp.com التسجيل اآلن في
عن  المعلومات  آخــر  على  للحصول 

التذاكر والفعالية.
التنفيذي  الــرئــيــس  أكـــد  ومـــن جــانــبــه 
لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان 
يسعنا  “ال  خــلــيــفــة:  آل  عــيــســى  ــن  بـ
لــلــتــرحــيــب بــأفــضــل العبي  ــتــظــار  االن
النسخة  فـــي  ــم  ــعــال ال فـــي  الـــدارتـــس 

بطولة  مــن  االفتتاحية 
الــــبــــحــــريــــن دارتــــــــس 
ــعــام  مــاســتــرز مــطــلــع ال

ــكــــون  ــتــ الــــمــــقــــبــــل، وســ
ــا  ــ ــهـ ــ ــوائـ ــ الــــبــــطــــولــــة وأجـ

الــتــنــافــســيــة تــجــربــة جــديــدة 
وفريدة من نوعها لجماهيرنا، وأود 

الرياضي  الترويج  بشركة  الترحيب 
الـــدارتـــس  مــحــتــرفــي  CBX وشـــركـــة 
الدولية،  البحرين  حلبة  عائلة  ضمن 
ونتطلع إلقامة فعالية رائعة للجماهير 

من مختلف انحاء العالم.”
ــو بــوتــاجــي الــمــؤســس  ــارلـ ــرح كـ ــ وصـ
 :CBX ــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة وال
البحرين  حلبة  مــع  بشراكتنا  “نفخر 
الــدارتــس  محترفي  وشــركــة  الدولية 
للدارتس  الــعــالــم  بطولة  إلستضافة 
بينما  مرة.  ألول  البحرين  مملكة  في 

لــريــاضــة  بــالــتــرويــج  شــركــتــنــا  تشتهر 
مجموعة  في  نعمل  فإننا  السيارات، 
الرياضية  التخصصات  مــن  متنوعة 
عالم  فــي  المغامرة  اآلن  الــرائــع  ومــن 
تتمتع  ريــاضــة  باعتبارها  الــدارتــس. 
ــة، نــحــن  ــمـ ــخـ بــمــتــابــعــة عـــالـــمـــيـــة ضـ
في  بالمشجعين  بالترحيب  ســعــداء 
الرياضية  المملكة كجزء من قاعدتنا 
إلــى  وإضــافــة  بــاســتــمــرار،  المتنامية 
الجديدة  للرياضات  الموسعة  القائمة 

ــتــي يــتــم عــرضــهــا،  ال
العمل  إلــى  ونتطلع 
مًعا إلقامة فعالية ال 

تنسى “.
ــيـــس  ــرئـ الـ  وأضـــــــــاف 
ــذي لـــشـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
مـــحـــتـــرفـــي الـــــدارتـــــس مـــات 
من  العالمي  نمونا  كــان  “لــقــد  بــورتــر: 
ــلــدارتــس في  خـــالل بــطــولــة الــعــالــم ل
وهــي خطوة  مــذهــالً  الــمــاضــي  العقد 
لتنظيم  لــنــا  بــالــنــســبــة  أخــــرى  كــبــيــرة 
يناير،  في  للدارتس  البحرين  بطولة 
يــســعــدنــا الــعــمــل مـــع حــلــبــة الــبــحــريــن 
الرياضي  الــتــرويــج  الــدولــيــة وشــركــة 
الــمــثــيــرة  الــفــعــالــيــة  ــذه  هــ ــي  فـ  CBX
بالبطولة  ستصل  والتي  والمتميزة، 
لجمهور جديد وسيكون أيًضا فرصة 
لالعبين من المنطقة الختبار أنفسهم 

العالم. هذه  الالعبين في  أفضل  ضد 
فــعــالــيــة جـــديـــده ومــثــيــرة وســتــكــون 
ــبــدء بــطــولــة الــعــالــم  طــريــقــة رائـــعـــة ل

للدارتس 2023”.
ــة مــحــتــرفــي الـــدارتـــس  ــركـ ــر شـ ــديـ تـ
فعاليات عالمية، والتي تشمل بطولة 
ــم لـــلـــدارتـــس، وجـــولـــة الــــدوري  ــعــال ال
العام  هذا  وبطولة  أشهر،  أربعة  لمدة 
وأمريكا  الدنمارك  أيًضا  ستزور  التي 
في  وهــولــنــدا  ونيوزيلندا  وأستراليا 

عام 2023 .
العالم  بطولة  في  الفائزين  بين  ومن 
سميث  مايكل   2022 لعام  للدارتس 
بيرغ  دن  فــان  ديميتري  والبلجيكي 
فان  إلى  باإلضافة  كاليتون،  وجوني 
أيًضا  فــازا  اللذين  وبرايس،  جيروين 
في  للدارتس  العالم  بطولة  بنهائيات 

نهاية الموسم.

حلبة البحرين الدولية

مملكة البحرين تستضيف بطولة العالم للدارتس 2023
أفضل الالعبين سيتنافسون في النسخة االفتتاحية بحلبة البحرين الدولية

منافسات  )الثالثاء(  اليوم  تنطلق 
زيــن  مـــن دوري  الــثــالــثــة  الــجــولــة 
على  مباراتين  بإقامة  السلة  لكرة 
الحصم،  بــأم  اللعبة  اتــحــاد  صــالــة 
فـــي األولـــــى يــلــتــقــي الــمــنــامــة مع 
 5.30 ــســاعــة  ال ــويـــدرات عــنــد  ــنـ الـ
مع  االتحاد  مباراة  وتليها  مساًء، 
 7.30 الساعة  في  النجمة  نظيره 

مساًء.
وتستكمل المنافسات يوم االربعاء 
بــمــواجــهــتــّي ســمــاهــيــج والــحــالــة، 
مدينة عيسى مع األهلي، وتختتم 
الجولة يوم الخميس بلقاء وحيد 

يجمع سترة والبحرين.
األولــى، يسعى  اليوم  مباراة  ففي 
ــامــة بـــطـــّي صــفــحــة خــســارة  ــمــن ال
ــلـــي،  الـــســـوبـــر أمـــــام غــريــمــه األهـ

والعودة مجدًدا لمنافسات الدوري 
وتحقيق  ممكنة  ــورة  صـ بــأفــضــل 
ــار الـــثـــالـــث والــــوصــــول  ــصــ ــتــ ــ االن
ــقـــاط( بــعــدمــا  ــى )6 نـ ــ بــرصــيــده إل
كسب أول جولتين، وفي المقابل 

ــدرات الـــــذي يـــدخـــل هــذه  ــويــ ــ ــن ــ ال
األول  بــفــوزه  منتشًيا  الــمــواجــهــة 
خسارته  بعد  عيسى  مدينة  على 
الرمق  فــي  المحرق  أمـــام  القاتلة 
المفاجأة  يحقق  أن  يأمل  األخير، 
باالنتصار الثاني من بوابة المنامة.
أن  والمتوقع  اآلخـــر  الــلــقــاء  وفــي 
ــراع، يــســعــى  ــ ــصـ ــ يـــحـــتـــدم فـــيـــه الـ
الـــنـــجـــمـــة الــــمــــدجــــج بـــالـــنـــجـــوم 
لــتــعــويــض خــســارتــه االفــتــتــاحــيــة 
االنتصار  وتحقيق  األهــلــي،  أمــام 
الترتيب،  ذيــل  يبعده  الــذي  األول 
ولـــكـــنـــه ســيــصــطــدم بــمــعــنــويــات 
استهل  بــعــدمــا  الــعــالــيــة  ــاد  ــحـ االتـ
باالنتصار على سماهيج،  مشواره 
الثاني  انتصاره  يحقق  أن  ويأمل 
ومركزه  بنتائج  التقدم  ومواصلة 

بسلم الترتيب.

المنامة يلتقي النويدرات واالتحاد يواجه النجمة

انطالق الجولة الثالثة لدوري زين لكرة السلة

شعار دوري زين 2023

اللجنة اإلعالمية

لألعمال  الملكية  للمؤسسة  العام  األمين  من  كريمة  برعاية 
مدريد  ريـــال  أكاديمية  أقــامــت  السيد،  مصطفى  اإلنسانية 
البحرين احتفاالً خاصًا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية 
السعودية، حيث رفع السيد أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، مؤكدًا عمق 

العالقات وتأصلها بين المملكتين والشعبين الشقيقسن.
االحتفال  فــي  األكــاديــمــيــة  بــمــبــادرة  السيد  مصطفى  ــاد  وأشـ
بهذه المناسبة التي تعمق وتؤصل العالقات األخوية وتورث 
أهداف  أهم  تحقق  أنها  كما  األكاديمية،  ألبطال  العالقة  هذه 

األكاديمية وهو تعزيز القيم االجتماعية.
الملك  جــاللــة  ممثل  مــن  خــاص  بــدعــم  األكــاديــمــيــة  وتحظى 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  الشباب  وشـــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
إلى  الالعبين  بمستوى  االرتقاء  في  أثر  مما  آل خليفة،  حمد 
إلى  لالنضمام  اســتــدعــاؤهــم  تــم  حيث  متفوقة،  مستويات 
منتخب  للعب في  يؤهلهم  قد  مما  البحرين  فرق عريقة في 

البحرين. 
ويوم النادي أكثر من 80 العبا، كما سيتم التوسع وفتح فروع 

أخرى في منطقة المحرق ومنطقة سار.

السيد: مبادرة تعمق وتؤصل العالقات األخوية

أكاديمية ريال مدريد البحرين تحتفل باليوم الوطني السعودي

جلنب من االحتفالية
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اتحاد كرة القدم

لــكــرة  األول  الــوطــنــي  منتخبنا  يــدشــن 
 2022 آسيا  كأس  في  مشواره  الصاالت 
ــقــاء نــظــيــره  ــل ــك ب ــ ــاالت، وذلـ ــصــ ــ لـــكـــرة ال
ظهر  مــن   2 عند  طاجيكستان،  منتخب 
الــجــاري،  سبتمبر   27 الــمــوافــق  الــثــالثــاء 
بدولة  العبدهللا  سعد  صالة  على  وذلــك 
الجولة  منافسات  إطــار  ضمن  الكويت، 
األولى للمجموعة الثانية التي تضم أيًضا 

منتخبي أوزبكستان وتركمانستان.
 ويقود منتخبنا المدرب البرازيلي لينو.

للمباراة  تحضيراته  المنتخب  وأنــهــى   
أن  علًما  اإلثنين،  أخــيــًرا،  مــراًنــا  بخوضه 
الجمعة  يـــوم  الــكــويــت  وصـــل  المنتخب 
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  وأقــام  الماضي.  
لمنتخبنا  الــفــرق  وصــول  اجتماع  الــقــدم 
تخصيصه  تــم  إذ  الماضي،  السبت  يــوم 
إلى  البطولة، إضافة  لوائح  لبيان وشرح 

الترحيب بالمشاركين في البطولة.

 وشارك مدرب منتخبنا لينو في المؤتمر 
الصحافي الذي يسبق مباريات البطولة، 
لخوض  المنتخب  جاهزية  لينو  أكــد  إذ 
االســتــحــقــاق اآلســـيـــوي، مــشــيــًرا إلـــى أن 
البطولة تضم منتخبات قوية ومتطورة، 
وأن المنافسة لن تكون سهلة، متمنًيا أن 

يوفق المنتخب للظهور اإليجابي.

 وتضم قائمة منتخبنا للبطولة الالعبين: 
ــي الــســنــدي،  جــســام صـــالـــح، مــحــمــد رضـ
أحمد عنتر، محمد عبدهللا، فالح عباس، 
حسن مرزوق، صالح محمد، عمار ميحد، 
العلواني، سيد محمد  علي  المال،  سلمان 
حميد، يوسف جناحي، سيد فاضل رضي 

وحامد عبدهللا.

بطولة كأس آسيا 2022 لكرة الصاالت

أحمر الصاالت يدشن مشواره بلقاء طاجيكستان

منتخبنا الوطني لكرة الصاالت

لكرة  األول  الــوطــنــي  منتخبنا  يــخــوض 
القدم اليوم )الثالثاء( مباراته التجريبية 
الدولية الثانية، حينما يلتقي نظيره بنما 
في تمام الساعة 6.30 مساًء على استاد 

البحرين الوطني.
حيث تأتي هذه المواجهة والمباراة التي 
األسبوع  األخــضــر  الـــرأس  أمــام  سبقتها 
التحضيرية  المرحلة  إطار  في  الماضي، 
مقبل  هــو  لــمــا  ــاري،  الـــجـ سبتمبر  بــشــهــر 
خارجية،  مشاركات  من  “األحــمــر”  عليه 
 25 الخليج  كأس  بطولة  مقدمتها  وفي 

باإلضافة لبطولة كأس آسيا 2023.
من  ــاراة  ــمــب ال لــهــذه  منتخبنا  واســتــعــد 
خــــالل الـــتـــدريـــبـــات بـــقـــيـــادة الـــمـــدرب 
لمباراة  التالي  باليوم  ســوزا  البرتغالي 
األخير  بها  فــاز  والتي  األخضر  الــرأس 

بنتيجة )1/2(.

لطف  إبــراهــيــم  منتخبنا:  قائمة  وتــضــم 
جاسم  الــخــيــاط،  حسين  )األهـــلـــي(،  هللا 
ــرفـــاع  ــز الــشــيــخ )الـ ــعــزي ــدال خــلــيــف وعــب
الختال  إبراهيم  محمد،  عمار  الشرقي(، 
مهدي  )الــمــنــامــة(،  عبداللطيف  ومــهــدي 
حميدان، محمد عادل وسيدضياء سعيد 
)الخالدية(، عبدالوهاب المالود، أمين بن 

عدي، راشد الحوطي، سيدمحمد جعفر 
ــيــد الــحــيــام )الــمــحــرق(، عــلــي حــرم،  وول
الشيخ، حمد شمسان، سيد رضا  جاسم 
األســود،  كميل  مــرهــون،  محمد  عيسى، 
محمد الرميحي )الرفاع(، عبدهللا يوسف 
)جاكرتا اإلندونيسي(، علي مدن )عجمان 

اإلماراتي(.

آخر تجاربه الدولية بشهر سبتمبر

“األحمر” يلتقي منتخب بنما اليوم

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

علي مجيد

علي مجيد



international@albiladpress.com 16
الثالثاء 27 سبتمبر 2022 - غرة ربيع األول 1444 - العدد 5096

طرابلس ـ أ ف ب

أسفر اشتباك بين مجموعات مسلحة 
ليـــل األحد االثنين، في مدينة الزاوية 
فـــي غـــرب ليبيـــا، عـــن مقتـــل خمســـة 
أشـــخاص وإصابة 13 آخرين، على ما 

أفاد تقرير رسمي.
أن  محليـــة  إعـــام  وســـائل  وذكـــرت 
االشتباكات باألســـلحة الثقيلة نشبت 
بيـــن مجموعتيـــن تابعتيـــن لوزارتـــي 
الدفـــاع والداخليـــة، فـــي قلـــب هـــذه 
المدينة الواقعة على بعد 40 كيلومتًرا 

غرب العاصمة طرابلس.
والطـــوارئ  اإلســـعاف  جهـــاز  وأعلـــن 
)حكومـــي(، مقتـــل خمســـة أشـــخاص 
بينهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، 

وإصابة 13 آخرين.
وأفاد مصدر أمني، أن القتال اندلع بعد 
مقتل أحد أفـــراد إحدى المجموعتين 
علـــى يـــد مناصـــر للمجموعـــة األخرى 
بســـبب خـــاف علـــى قضيـــة متعلقـــة 
ببيع وشـــراء الوقود المهرب، وهو أمر 
ا في هـــذه المدينـــة القريبة  شـــائع جدًّ

من الحدود مع تونس.
ووقعـــت هـــذه االشـــتباكات في وقت 
تمـــر فيـــه الدولـــة الواقعة في شـــمال 
إفريقيـــا بأزمة سياســـية خطـــرة على 
خلفيـــة انعـــدام األمـــن المزمـــن الـــذي 
يتســـم بالقتال المتكرر بين الجماعات 

المسلحة.

ليبيا... اشتباكات دامية بين 
الميليشيات غربي طرابلس

روما ـ أ ف ب

اتخـــذت إيطاليـــا منعطفا حـــادا نحو 
اليميـــن أمـــس اإلثنيـــن بفـــوز الحزب 
جورجيـــا  تتزعمـــه  الـــذي  الشـــعبوي 
ميلونـــي فـــي االنتخابـــات العامة، ما 

يفتـــح البـــاب للمـــرأة التـــي أبـــدت 
إعجابهـــا  الماضـــي  فـــي 

بموسوليني لتكون أول 
للـــوزراء في  رئيســـة 

تاريخ البلد.
ميلونـــي  حـــزب  فـــاز 

ديتاليـــا”  “فراتيلـــي 
)إخـــوة إيطاليـــا( الذي له 

جذور فاشـــية جديدة، بـ 26 
بالمئـــة من األصوات فـــي انتخابات 

األحد وفق نتائج جزئية.
وتقـــود ميلونـــي ائتافـــا يتوقـــع أن 
يفـــوز بغالبية مقاعد البرلمان ويؤلف 
فـــي  يمينيـــة  األكثـــر  هـــي  حكومـــة 

إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية.

فـــي  هائـــا  تغييـــرا  نجاحهـــا  يمثـــل 
إيطاليـــا العضـــو المؤســـس لاتحـــاد 
األوروبـــي وثالـــث أكبـــر اقتصاد في 
منطقـــة اليـــورو، بعـــد أســـابيع فقـــط 
مـــن انتصـــار اليميـــن المتطـــرف فـــي 

االنتخابات في السويد.
“ريبوبليـــكا”  صحيفـــة  كتبـــت 
اليومية في عنوانها الرئيسي 
“ميلونـــي تظفـــر بإيطاليا”، 
ســـتيفانو  قـــال  بينمـــا 
فولي في افتتاحيتها إن 
إيطاليا “تســـتيقظ هـــذا الصباح 

وقد تغيرت للغاية”.
أن تصبـــح ميلونـــي  المتوقـــع  ومـــن 
التي أجرت حملتها االنتخابية تحت 
شعار “هللا الوطن العائلة”، أول امرأة 
تتولـــى رئاســـة الـــوزراء فـــي إيطاليا 
حكومـــة  تشـــكيل  عمليـــة  أن  رغـــم 

جديدة قد تستغرق أسابيع.

إيطاليا: اليمين المتطرف يحقق انتصارا تاريخيا
الدوحة - وكاالت

الدكتـــور  اإلخوانـــي  القيـــادي  توفـــي 
يوســـف القرضـــاوي عن عمـــر ناهز 96 
عامـــًا، وفق ما أعلن حســـابه الرســـمي 

على تويتر، أمس اإلثنين.
فيمـــا كتب نجله عبدالرحمن يوســـف 

القرضـــاوي علـــى حســـابه في 
تويتر: “ترجل الفارس”.
القرضـــاوي  وينتمـــي 
اإلخـــوان  لجماعـــة 
المسلمين، وأصبح من 

قياداتها المعروفين، بل 
اعتبر منظر الجماعة األول 
على مر السنوات الماضية.

كما عرض عليه تولي منصب المرشـــد 
لقـــاءات  يحضـــر  وكان  مـــرات،  عـــدة 

التنظيم العالمي للجماعة.
منـــح  لكنـــه  مصـــري،  والقرضـــاوي 
الجنســـية القطرية بعد أن غادر الباد 

عام 2013.

فيما أصـــدرت محكمـــة مصرية حكما 
غيابيـــا بإعدامه عام 2015 إلى جانب 
مصريين آخرين منتمين لإلخوان في 
قضية لها عاقة باقتحام سجون عام 

.2011
يذكـــر أن القرضـــاوي هـــو الرئيس 
الســـابق لمـــا يســـمى “االتحـــاد 
المســـلمين”.  لعلماء  العالمي 
فقـــد ظل رئيســـا لاتحاد 
عـــام  تأسيســـه  منـــذ 
2004، ولمـــدة 14ســـنة، 
إلـــى أن خلفه أحمد الريســـوني، 
قبـــل أن يســـتقيل هـــذا العـــام، علـــى 

خلفية تصريحات أثارت الجدل.
وقدم القرضاوي خال مشـــواره 170 
مؤلفـــا، منهـــا “الحـــال والحـــرام فـــي 
اإلســـام”، و”االجتهـــاد فـــي الشـــريعة 
اإلســـامية”، و”فقـــه الجهـــاد”، و”فقـــه 

الزكاة”.

ر اإلخوان يوسف القرضاوي وفاة منظِّ
اإلندبندنت

قالت وزيرة بريطانية ســـابقة إن بعض 
أعضـــاء البرلمـــان المحافظيـــن أرســـلوا 
رســـائل يطالبـــون فيهـــا بحجـــب الثقة 
عـــن رئيســـة الوزراء ليز تراس، بســـبب 

مخاوف من أنها “ستدمر االقتصاد”.
“اإلندبندنـــت”  صحيفـــة  وذكـــرت 

البريطانيـــة أن رد فعـــل كبـــار 
وأســـواق  االقتصادييـــن 
العمـــات وأحزاب المعارضة 
حـــزب  نـــواب  وبعـــض 

المحافظين، كانت مستاءة من 
فـــورة التخفيـــض الضريبـــي التي 

فرضها وزير المال كواسي كوارتنغ.
وصرح وزير سابق في حكومة بوريس 
جونســـون بأن الرســـائل التي يمكن أن 
تثيـــر الثقة قـــد تم إرســـالها بالفعل إلى 
رئيـــس لجنة عام 1922 غراهام برادي، 
معتبـــرًا أن “تـــراس وكوارتنـــغ يلعبـــان 

بحياة الناس”.

وأضافـــت: “تـــم بالفعل توجيه رســـائل 
تـــراس،  مـــن  الثقـــة  بســـحب  تهـــدد 
ســـتدمر  أنهـــا  يعتقـــدون  النـــواب  ألن 
االقتصـــاد”، مبينـــة أن “المســـألة هي أن 
الحكوميـــة  الماليـــة  السياســـة 
السياســـة  مـــع  تتعـــارض 
النقديـــة لبنك إنجلترا، لذا 
بعضهم  يقاتلـــون  فهـــم 
البعـــض. مـــا يقدمـــه 
يســـلبه  كوارتنـــغ، 
أن  يمكـــن  ال  البنـــك. 
نقديـــة  لديـــك سياســـة  تكـــون 

وسياسة مالية في خاف”.
البرلمـــان  عضـــو  ســـترايد،  ميـــل  ورأى 
عـــن حـــزب المحافظيـــن، ورئيس لجنة 
الخزانـــة، أن كوارتنـــغ كان مخطئـــًا في 
اإلشـــارة إلـــى مزيـــد مـــن التخفيضـــات 
الضريبيـــة، وســـط التراجـــع الكبيـــر في 

قيمة الجنيه اإلسترليني.

نواب بريطانيون يطالبون بسحب الثقة من تراس

13 قتياًل بإطالق نار 
في مدرسة في روسيا

قتل 13 شخصًا على األقل بينهم سبعة 
أطــفــال عــنــدمــا أطــلــق مــســلــح الــنــار في 
مدرسة في مدينة إيجيفسك في وسط 
ــّدد الــرئــيــس  ــ ــيــن، ونـ ــن روســـيـــا أمـــس اإلث
غير  إرهــابــي  بـــ”هــجــوم  بوتين  فالديمير 

إنساني”.
في  روســيــا  فــي  التحقيق  لجنة  وقــالــت 
 13 بــأن  األولــيــة  المعلومات  “تفيد  بيان 
 6 هــم  الجريمة  هــذه  فــي  قتلوا  شخصًا 
طفالً   14 وأصيب  قصر،  وسبعة  بالغين 
وســبــعــة بــالــغــيــن بـــجـــروح”، مـــؤكـــدًة أن 

مطلق النار انتحر.

“الموت للديكتاتور” هتافات غاضبة في طهران

احتجاجات إيران تتواصل رغم القمع والتهديد والتخوين
ودول  إيـــران  بيـــن  التوتـــر  تصاعـــد 
الغرب بشـــأن حملة القمع الدامية التي 
نفذتهـــا طهران ضد االحتجاجات التي 
تواصلـــت لليلـــة العاشـــرة فـــي أنحـــاء 
البـــاد على وفاة الشـــابة مهســـا أميني 
شـــرطة  لـــدى  موقوفـــة  كانـــت  بينمـــا 

األخاق.
إلـــى  غاضبـــون  متظاهـــرون  وخـــرج 
شـــوارع مـــدن فـــي أنحـــاء إيـــران ليل 
األحـــد اإلثنين، وأطلـــق محتجون في 
للمرشـــد  مناهضـــة  شـــعارات  طهـــران 
األعلى آية هللا علي خامنئي )83 عاما( 
وهتفـــوا “المـــوت للديكتاتـــور”، على ما 
أظهر تســـجيل نشـــرته منظمـــة “إيران 

هيومن رايتس” ومقرها في أوسلو.
مثـــل  شـــعارات  المتظاهـــرون  وردد 
“امـــرأة، حيـــاة، حرية” وأحرقت نســـاء 
وقامـــت  الـــرأس  أغطيـــة  إيرانيـــات 
بقـــص شـــعرهن داللـــة علـــى  بعضهـــن 
اللبـــاس  قواعـــد  علـــى  احتجاجهـــن 

الصارمة.
وجـــددت إيـــران تخوينهـــا للمحتجين 
عبـــر اتهامهـــم بالتبعية للغرب، الســـيما 
الواليات المتحدة، بطرق غير مباشرة.
فقـــد اعتبـــرت وزارة الخارجيـــة أمس 
اإلثنيـــن أن واشـــنطن تحـــاول انتهـــاك 
ســـيادة البـــاد، عبر دعمهـــا للتظاهرات 
العارمـــة التـــي انطلقـــت منذ أيـــام في 

كافة أنحاء إيران.
وأكـــد المتحـــدث باســـم الـــوزارة ناصر 
كنعاني لموقع نور نيوز اإلخباري التابع 
لجهـــاز أمني كبيـــر، أن تلك المحاوالت 
علـــى  الســـيادة،  النتهـــاك  األميركيـــة 
خلفية االحتجاجات التي أثارتها وفاة 
الشـــابة مهســـا أميني “لن تمر دون رد”، 

بحسب ما نقلت رويترز.
“مثيـــري  مـــن   450 قرابـــة  وأوقـــف 
الشـــغب” في محافظة مازندران، على 
ما أعلـــن المدعي العام فـــي المحافظة 
محمد كريمي وفق ما نقلت عنه وكالة 
األنبـــاء اإليرانية الرســـمية “إرنـــا”، بعد 

يوميـــن علـــى توقيـــف أكثـــر مـــن 700 
شخص في محافظة غيان المجاورة 
بحســـب تقاريـــر. وقـــال كريمـــي “فـــي 
األيـــام األخيـــرة هاجـــم مثيـــرو شـــغب 
وألحقـــوا  حكوميـــة  إدارات  مقـــار 
أضـــرارا بممتلـــكات عامـــة فـــي بعـــض 
مناطـــق مازندران بتوجيـــه من عماء 
أجانـــب مناهضيـــن للثـــورة”. ونشـــرت 
وكالـــة “تســـنيم” لألنباء أمـــس اإلثنين 
بينهـــم  لمتظاهريـــن  صـــورة   20 نحـــو 
نســـاء في شـــوارع عدة في مدينة قم 
الواقعـــة على بعد نحـــو 150 كيلومترا 
جنـــوب العاصمـــة. وأوضحـــت الوكالة 
واألمنيـــة  العســـكرية  المؤسســـات  أن 
نشـــرت هذه الصور التي تظهر “مثيري 
إلـــى  الســـكان  دعـــت  وأنهـــا  شـــغب” 
“التعـــرف عليهـــم وإبـــاغ الســـلطات”. 
إيـــران  األوروبـــي  االتحـــاد  وانتقـــد 
وقـــال إن “االســـتخدام غيـــر المتكافئ 
للقـــوة في حـــق المتظاهريـــن مرفوض 
وغيـــر مبـــرر”، علـــى مـــا جاء فـــي بيان 
لمســـؤول السياســـة الخارجية لاتحاد 
إن  بوريـــل  وقـــال  بوريـــل.  جوزيـــب 
درس  “ســـيواصل  األوروبـــي  االتحـــاد 

كل الخيـــارات المتاحة قبـــل االجتماع 
المقبـــل لـــوزراء الخارجيـــة إزاء وفـــاة 
تـــرد  التـــي  والطريقـــة  أمينـــي  مهســـا 
فيهـــا القـــوى األمنيـــة اإليرانيـــة علـــى 
التظاهرات التي تلـــت”، في البلد الذي 
فرضـــت عليـــه عقوبـــات علـــى خلفيـــة 
برنامجه النووي. واستدعت الحكومة 
األلمانيـــة ســـفير إيـــران فـــي برلين بعد 
ظهـــر اإلثنيـــن “لمباحثـــات” بشـــأن قمع 
االحتجاجـــات. وقال المتحدث باســـم 
فاغنـــر  كريســـتيان  الخارجيـــة  وزارة 
في مؤتمر صحافي دوري “اســـتدعينا 
الســـفير اإليرانـــي، وســـندرس بشـــكل 
رســـمي كل الخيـــارات” ردا على القمع. 
الســـفير  اســـتدعت طهـــران  وبدورهـــا 
البريطانـــي؛ لاحتجاج على ما وصفته 
بأنـــه “تحريـــض علـــى أعمـــال شـــغب” 
تنتهجه شـــبكة “بي.بي.ســـي فارســـي” 
التـــي تبـــث بالفارســـي ومقرهـــا لنـــدن. 
كذلـــك اســـتدعت ســـفير النرويج على 
خلفيـــة “تصريحـــات غير بنـــاءة” أدلى 
بهـــا رئيـــس البرلمـــان النرويجـــي علـــى 
الجمهوريـــة  فـــي  التظاهـــرات  خلفيـــة 
“إيـــران  اإلســـامية. وأفـــادت منظمـــة 

 57 بمقتـــل  األحـــد  رايتـــس”  هيومـــن 
متظاهـــرا علـــى األقـــل، لكنهـــا أشـــارت 
بســـبب  محـــدودة؛  تغطيتهـــا  أن  إلـــى 
خدمـــات  وحظـــر  اإلنترنـــت  حجـــب 
واتساب وإنستغرام، وقبلهما فيسبوك 
وتويتـــر وتيك تـــوك وســـواها. ولقيت 
التظاهـــرات اإليرانية تضامنا في مدن 
في أنحاء العالـــم، واندلعت مواجهات 
فـــي باريس ولندن في نهاية األســـبوع 
عندمـــا حاول متظاهرون الوصول إلى 

السفارتين اإليرانيتين.
ونظمـــت الحكومة اإليرانية مســـيرات 
تأييد واســـعة دفاعا عـــن قوانين وضع 
أغطيـــة الـــرأس، ومـــن بينهـــا تظاهـــرة 
األحد في ســـاحة انقـــاب )الثورة( في 
طهـــران. ودعـــا حـــزب “اتحـــاد شـــعب 
إيـــران اإلســـامي” أكبـــر المجموعـــات 
اإلصاحيـــة داخـــل إيـــران إلـــى إلغـــاء 

قواعد اللباس اإللزامية.
وذكرت منظمة “إيران هيومن رايتس” 
دعـــت  إيرانيـــة  معلميـــن  نقابـــات  أن 
مقاطعـــة  إلـــى  والطـــاب  الموظفيـــن 
واألربعـــاء؛  اإلثنيـــن  يومـــي  الـــدروس 

دعما لاحتجاجات.

عواصم ـ وكاالت

جانب من االحتجاجات التي شهدتها مناطق إيرانية

بغداد - وكاالت

يعقـــد مجلـــس النـــواب العراقـــي، جلســـة 
يوم غد األربعاء، للتصويت على استقالة 
الحلبوســـي،  محمـــد  المجلـــس  رئيـــس 

وانتخاب نائب لرئيس المجلس.
البرلمـــان  عـــن  صـــادرة  وثيقـــة  وذكـــرت 
الجلســـة  أن  االثنيـــن،  أمـــس  العراقـــي، 
ســـيتم  األربعـــاء  يـــوم  ســـتعقد  التـــي 
خالهـــا التصويـــت علـــى اســـتقالة محمد 
نيـــوز”  “شـــفق  وبحســـب  الحلبوســـي. 
العراقيـــة، طالـــب الحلبوســـي بالتصويت 
علـــى تعيين رئيس جديـــد للبرلمان في الـ 

28 من شهر سبتمبر الجاري.
فـــي غضـــون ذلـــك، يتحـــرك قـــادة اإلطار 
التنســـيقي لتطويق زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر مـــن خـــال العمـــل علـــى 
يجـــري  جديـــد  سياســـي  تحالـــف  بنـــاء 
العمل على اســـتقطاب حلفاء الصدر إليه 
لتشـــكيل حكومـــة جديـــدة علـــى قاعـــدة 
المحاصصـــة السياســـية وهو مـــا يرفضه 
الزعيم الشـــيعي النافذ.  وبحسب مصادر 

سياســـية، فـــإن زعيـــم تحالف “الســـيادة” 
خميـــس الخنجر أبدى علـــى ما يبدو ميا 
لانضمـــام للتحالـــف الذي تـــروج له قوى 
سياســـية مقربـــة من اإلطـــار التنســـيقي، 
لكنـــه أبدى فـــي المقابل عـــدم التحرك إال 

بتنسيق مع زعيم التيار الصدري.
وذكرت شـــفق نيوز الكردية العراقية نقا 
عـــن مصـــادر سياســـية، أن الخنجر أجرى 
اتصـــاال هاتفيا مـــع الصدر، مضيفـــة أنهما 

“ناقشـــا في بدايـــة األمر انضمـــام تحالف 
السيادة إلى ائتاف إدارة الدولة المؤمل 
تشـــكيله قريبا ومعرفـــة رأي الصدر بهذه 
الخطوة”. وسيضم “ائتاف إدارة الدولة” 
)التحالـــف السياســـي الجديـــد(، بحســـب 
مصادر سياســـية كل من العزم والســـيادة 
الديمقراطـــي  الكردييـــن:  والحزبيـــن 
الكردســـتاني  واالتحـــاد  الكردســـتاني 

وبابليون وكذلك قوى اإلطار التنسيقي.

حلفاء التيار يميلون لتحالف سياسي مع اإلطار بـ “إذن الصدر”

الحلبوسي يستقيل من رئاسة البرلمان

الحلبوسي يقدم استقالته.. واجتماع مرتقب للبرلمان 

موسكو ـ وكاالت

أكد الرئيـــس الروســـي فاديمير بوتين 
على ضرورة أن يحترم الغرب روسيا.

وقال أمس االثنين خال لقائه الرئيس 
البياروسي، ألكســـندر لوكاشينكو، في 
سوتشـــي “على الغرب أن يعامل روسيا 

وبياروسيا باحترام”.
بدوره، أكد لوكاشـــينكو أن مينســـك لن 
تتحدث مع الغرب إذا لم يظهر احتراما، 
وقـــال “من يريد أن يعيش بســـام معنا 
ويحترمنا، فنحن منفتحون عليه. لكننا 
لن نتســـامح مع اإلذالل”. كما أضاف أن 
“روســـيا بلد عماق”، متســـائًا “أي نوع 
مـــن اإلذالل يمكـــن أن يحصـــل هنـــا؟”. 
بحسب ما نقلت وسائل إعام روسية.

يبـــدو  “أوروبـــا  أن  اعتبـــر  ذلـــك،  إلـــى 
وكأنهـــا جن جنونهـــا.. ناهيك عن أولئك 
الموجوديـــن وراء المحيـــط.. عليهم أن 
يفكـــروا جيـــدا. لقد قلـــت لهـــم 3 مرات 
إن مســـتقبلهم معنـــا، مع روســـيا، حيث 
يوجد كل ما يحتاجون إليه، ولديهم ما 

يمكننا شـــراؤه منهم مثـــل التكنولوجيا 
وما إلى ذلك”. وختم مؤكدا أن موسكو 
ستنتصر في مواجهة العقوبات الغربية، 
قائـــًا “قضيتنا عادلة، وســـننتصر! ليس 
لدينا خيار آخـــر”. من جانب آخر، قالت 
وكالـــة األنباء الروســـية “تـــاس”، أمس، 
إن عمليـــة التصويـــت في اســـتفتاءات 
االنضمـــام إلـــى روســـيا فـــي 4 مناطـــق 
الرغـــم مـــن  أوكرانيـــة مســـتمرة، علـــى 

مواصلة كييف قصف هذه المناطق.
وبدأت مناطق لوغانســـك ودونيتسك 
الجمعـــة  وزاباروجيـــا،  وخيرســـون 
اســـتفتاءات مـــن أجـــل االنضمـــام إلى 
روسيا، على أن تنتهي اليوم الثاثاء.

وذكـــرت “تـــاس” أن اليـــوم الثالـــث من 
التصويـــت انتهى فـــي المناطق األربع، 
رغـــم قصف القـــوات األوكرانيـــة لهذه 

المناطق.

التصويت في استفتاءات الضم مستمر رغم القصف األوكراني

بوتين: الغرب يجب أن يعاملنا باحترام

جانب من عملية االستفتاء في دونيتسك

موسكو ـ أ ف ب
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انتهـــت فتـــرة االنتظار للحصـــول على 
أحـــدث سلســـلة هواتـــف “آيفـــون 14”، 
حيث تمكـــن العديد من محبي شـــركة 
آبـــل )Apple( الحصـــول علـــى سلســـلة 
هواتـــف “آيفـــون 14” فـــي فعاليـــة زين 
البحريـــن إلطـــاق “آيفـــون 14” والتـــي 
أقيمـــت ليلـــة الجمعة، 23 ســـبتمبر في 
منتصـــف الليـــل فـــي مجمـــع الســـيف. 
أقيمـــت هـــذه الفعاليـــة للعمـــاء الذين 
خـــال  مـــن  المســـبق  بالطلـــب  قامـــوا 
للحصـــول  البحريـــن  زيـــن  تطبيـــق 
علـــى “آيفـــون 14”، و”آيفـــون 14 بـــرو”، 
تتوافـــر  ماكـــس”.  بـــرو   14 و”آيفـــون 
سلســـلة هواتـــف “آيفـــون 14” في زين 
البحرين بجميع ألوانها، األزرق الغامق، 

 ،)PRODUCT Red( والفضي، واألحمر
والبنفسجي، واألزرق الفاتح.

بعـــض  الفعاليـــة  هـــذه  حضـــر  وقـــد 
شخصيات السوشـــيال ميديا لمشاركة 
التـــي  األلعـــاب  فـــي  اآليفـــون  محبـــي 
أقيمـــت خال الفعاليـــة للفوز بعدد من 

الهدايا والجوائز.
 Apple Watch“ ســـاعات  توفيـــر  تـــم 
 Apple Watch”و  ”SE”و  ”8 Series
Ultra” فـــي متجـــر زيـــن اإللكترونـــي، 
وســـيتوفر “آيفون Plus 14” الحقًا في 
أكتوبـــر للطلـــب المســـبق عبـــر تحميـــل 
 Apple“ مـــن  البحريـــن  زيـــن  تطبيـــق 
“Google Play Store” أو  Store”  أو 
زيارة متجر زين البحرين اإللكتروني.

زيـن البحـريـن تقيـم فعـاليـة إطالق 
سلسلــة هـواتــف “آيفــون 14”

لدى مشاركته بمؤتمر المندوبين المفوضين برومانيا... وزير “المواصالت”:

البحرين حققت إنجازات بمجال التحول الرقمي الحكومي

أكـــد وزيـــر المواصـــات واالتصـــاالت، 
محمـــد بـــن ثامـــر الكعبـــي أن البحرين 
حققـــت إنجـــازات كبيـــرة فـــي مجـــال 
التحـــول الرقمـــي الحكومـــي الشـــامل، 
الفتـــًا إلـــى ما تم تنفيذه من سياســـات 
كافـــة  تشـــمل  طموحـــة  ومبـــادرات 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات 
الجهـــود  جانـــب  إلـــى  والمقيميـــن، 
المنصبـــة نحـــو تمكينهـــم مـــن الحلول 
أعلـــى  بســـهولة ويســـر ووفـــق  عليهـــا 

معايير الجودة.
جـــاء ذلـــك لـــدى تـــرؤس الوزيـــر وفـــد 
مؤتمـــر  فـــي  المشـــارك  البحريـــن 
 ،2022 للعـــام  المفوضيـــن  المندوبيـــن 
بوخارســـت  بمدينـــة  أمـــس  صبـــاح 
برومانيا، وبمشاركة سفير المملكة في 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة عبـــدهللا 

عبداللطيف . 
وأوضـــح الوزيـــر أن البحريـــن وضعت 
سياســـات وبرامـــج تهـــدف إلـــى أتمتة 
أكثـــر من 200 خدمة حكومية إضافية 
بحلـــول العام 2026، فضـــاً عن وجود 
إلكترونيـــة  خدمـــة   560 مـــن  أكثـــر 
حكوميـــة يتـــم تقديمها بالفعـــل حاليًا، 
لتحســـين  جميعـــًا  وضعهـــا  تـــم  قـــد 
الكفاءة التشـــغيلية والجودة وتبسيط 

الخدمـــات  وتطويـــر  اإلجـــراءات، 
المقدمة للمستفيدين.

وأشـــار الوزيـــر إلـــى اســـتهداف زيـــادة 
العمالـــة الوطنية في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت من 30 % إلى 
35 % بحلـــول العـــام 2023 في مملكة 
التحـــول  أن  علـــى  مشـــددًا  البحريـــن، 
الرقمـــي يعـــد أحـــد أهـــم محـــاور رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

يذكر أن مؤتمـــر المندوبين المفوضين 
الـــذي يقـــام في الفترة من 26 ســـبتمبر 
وحتـــى 14 أكتوبـــر 2022 يعتبـــر أعلى 
ســـلطة باالتحـــاد الدولـــي لاتصـــاالت، 
وهو المســـؤول عـــن وضع السياســـات 
ويعتمـــد  ويعـــدل  لاتحـــاد،  العامـــة 
الخطط االستراتيجية والمالية، ويعقد 
كل أربع ســـنوات، ويشارك في المؤتمر 
فريـــق اإلدارة العليـــا لاتحـــاد والدول 
األعضاء في المجلـــس وأعضاء فريق 

مجالس وفرق عمل االتحاد.
وتـــم علـــى هامـــش المؤتمـــر، التوقيـــع 
على إعان بوخارســـت “بناء مستقبل 
رقمـــي أفضـــل للجميع”، والـــذي يهدف 
الرقمـــي  التحـــول  فـــي  إلـــى اإلســـراع 
وتعـــاون الـــدول في تعزيـــز االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.

“ديار المحرق” تفتتح مسجد مال اهلل وقاعة يوسف جناحي بمشروع سارات
لتسهيل إقامة الشعائر الدينية والمناسبات االجتماعية

أعلنـــت شـــركة ديـــار المحـــرق، عـــن افتتاح مســـجد 
مـــال هللا وقاعة المرحوم يوســـف عبـــدهللا جناحي 
للمناســـبات، فـــي مشـــروع ســـارات الســـكني، تحت 
رعاية رئيس مجلس األوقاف الســـنية الشيخ راشد 
بـــن محمـــد بن فطيـــس الهاجـــري، ورئيـــس مجلس 
إدارة شـــركة ديـــار المحـــرق عبدالحكيـــم يعقـــوب 
الخيـــاط، والرئيس التنفيذي لشـــركة ديـــار المحرق 
أحمد العمادي، إلى جانب ممثلين من إدارة األوقاف 
السنية وشركة ديار المحرق، وعدد من المهندسين 
واالستشـــاريين وممثلـــي شـــركة المقـــاوالت التـــي 

ُكِلفت باإلشراف على تشييد المسجد والقاعة.
تبلغ مســـاحة مســـجد مـــال هللا اإلجماليـــة أكثر من 
840 متـــرا مربعا، بســـعة مائمة الســـتقبال أكثر من 
200 مصـــٍل مـــع وجـــود مصلى للنســـاء. وســـيخدم 
المســـجد مـــا يقارب 160 وحدة ســـكنية في منطقة 
ســـارات والمناطـــق المجاورة، كما يشـــمل قاعة في 
المنطقة المجاورة باســـم المرحوم يوســـف عبدهللا 
جناحي، وهي مخصصة إلقامة المناســـبات الدينية 

واالجتماعية المتنوعة.
ويتســـم البناء الهندســـي والتصميـــم الفني وعمارة 
المســـجد بالطابـــع البحرينـــي التقليـــدي، الذي يائم 
الـــروح العصريـــة في بعـــض لمســـاته. وتتمّيز قاعة 
المرحوم يوســـف عبد هللا جناحي بتصميم مستمد 
مـــن العمـــارة البحرينية التراثيـــة العريقـــة، ومزّينة 
بزخارف بسيطة تتماشى مع فن العمارة البحرينية 

واإلسامية األصيلة.
وفـــي حديثـــه حـــول هـــذه المناســـبة صـــّرح رئيس 
مجلس األوقاف الســـنية الشـــيخ راشـــد بـــن محمد 
افتتـــاح  عـــن  اإلعـــان  “يســـّرنا  قائـــاً:  الهاجـــري، 
مســـجد مـــال هللا وقاعة المرحوم يوســـف عبد هللا 
جناحـــي فـــي مشـــروع ســـارات الســـكني؛ لتســـهيل 
وصـــول القاطنيـــن والـــزّوار إلى بيـــوت هللا وإقامة 
شـــعائرهم الدينيـــة، ومناســـباتهم االجتماعيـــة بكل 
يســـٍر وســـهولة. نحـــن نتطلـــع قدمـــًا لاســـتمرار في 
إنجاز هذه المشـــاريع المهمـــة والمواصلة في إعمار 
بيـــوت هللا، ممـــا لـــه أهميـــة بالغة فـــي تعزيـــز القيم 

الدينية واالجتماعية لـــدى أفراد المجتمع. ونتوجه 
بالشكر الجزيل وبالغ االمتنان للمتبرعين لمبادرتهم 
القيمة والمثمنة في تشييد وإنجاز كٍل من المسجد 

والقاعة”.
ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شـــركة ديار 
المحرق عبد الحكيم يعقوب الخياط: “أّود أن أنتهز 

الفرصة ألتقدم لجميع قاطني ديار المحرق بالتهنئة 
بمناســـبة افتتاح مســـجد مال هللا وقاعـــة المرحوم 
يوســـف عبـــد هللا جناحـــي. ويأتـــي هـــذا االفتتـــاح 
اســـتجابة لحاجـــة جميـــع قاطنـــي وزّوار المنطقـــة، 
واســـتمرارًا للنهـــج الـــذي نســـير عليـــه فـــي تشـــييد 
المســـاجد والجوامـــع والمرافـــق الحيويـــة األخـــرى 
فـــي مختلف األحيـــاء الســـكنية في ديـــار المحرق؛ 
لتحقيـــق نموذج المدينـــة العصريـــة المتكاملة التي 
تحتـــوي على كل ما يلبي حاجات الزّوار والقاطنين 

على حٍد سواء”.
وتعـــد “ديـــار المحـــرق” مـــن أكبـــر المـــدن الســـكنية 
المتكاملة في مملكة البحرين، حيث تتسم بطابعها 
المتميـــز والمغايـــر والتـــي توفر من خالـــه خيارات 
متنوعة من حلول إســـكانية وسبل الحياة العصرية 
ذات القيمة والجـــودة العالية. يتأتى هذا من خال 
المـــزج الفريـــد الـــذي تقدمـــه “ديـــار المحـــرق” مـــن 
مرافق سكنية وتجارية وترفيهية وصحية تأصياً 

لتأسيس نموذج للمدينة العصرية المتكاملة.

“بافليون” توقع اتفاقية مع “إم تي كيو” لتوليد 19.9 جيجاوات/ساعة من الطاقة النظيفة
للطاقـــة  بافليـــون  مجموعـــة  أعلنـــت 
المتجـــددة، أحـــد مـــزودي حلـــول الطاقـــة 
ومعالجـــة الميـــاه وتحويـــل المخلفات إلى 
طاقـــة الرائدين عالمًيا، عن توقيعها أخيًرا 
التفاقيـــة تزويـــد الطاقـــة المتجـــددة مـــع 
شـــركة إم تي كيو )MTQ(، شـــركة هندسة 
حقول النفط المتخصصة التي يقع مقرها 
الرئيســـي فـــي ســـنغافورة وتملك منشـــأة 
حديثـــة لتوفيـــر خدمـــات حقـــول النفـــط 
فـــي البحريـــن. وتنـــص االتفاقيـــة على أن 
المـــزود  للطاقـــة،  بافليـــون  شـــركة  تقـــوم 
الرائـــد لحلول الطاقة المســـتدامة والعضو 
بمجموعة بافليون، بتزويد منشـــأة شركة 
إم تي كيـــو في البحرين بحلـــول بافليون 
المبتكرة للطاقة المتجددة، والتي تشـــمل 
أنظمـــة الطاقـــة الشمســـية المركبـــة علـــى 
الســـيارات  مواقـــف  ومظـــات  األســـطح 

المخصصة المزودة باأللواح الشمسية.
و تـــم التوقيـــع علـــى االتفاقية أخيـــًرا في 
المقـــر الرئيســـي لمجموعـــة بافليـــون فـــي 

وذلـــك  المالـــي،  البحريـــن  مرفـــأ  منطقـــة 
الرئيـــس  روس،  إيـــان  مـــن  كل  بحضـــور 
التنفيـــذي لمجموعة بافليـــون، وكواه بون 
وي، الرئيـــس التنفيذي لشـــركة إم تي كيو 
لخدمـــات حقـــول النفـــط )ذ.م.م(، وآصـــف 
فوراجـــي، العضـــو المنتدب لشـــركة إم تي 
كيو لخدمـــات حقول النفـــط )ذ.م.م.(، كما 
حضر الجلســـة عيســـى الدوســـري، العضو 
المنتدب لشركة بافليون للطاقة والرئيس 
إلـــى  للميـــاه،  بافليـــون  التنفيـــذي لشـــركة 

جانب ممثلين عن الجانبين.
يشـــار إلى أن حلول بافليون ستعمل على 
تعزيز مساعي شـــركة إم تي كيو لتسخير 
الطاقـــة النظيفـــة فـــي عملياتهـــا والتقليل 
مـــن بصمتهـــا الكربونية، وذلـــك من خال 
 19.9 حوالـــي  توليـــد  علـــى  مســـاعدتها 
النظيفـــة  الطاقـــة  مـــن  جيجاوات/ ســـاعة 
عبـــر تركيـــب أكثر من 1200 لوح شمســـي 
على في منشأتها في البحرين. وسيساعد 
المشـــروع شـــركة إم تـــي كيو علـــى تقليل 

14083 طـــن  الكربـــون بمقـــدار  انبعاثـــات 
متـــري. كما ســـيكون لهـــذه الخطـــوة تأثير 
إيجابي كبير على البيئة، حيث إنها تعادل 
سحب أكثر من 3000 سيارة من الطرقات 

وزراعة حوالي 233 ألف شجرة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  روس،  إيـــان  وقـــال 
لمجموعـــة بافليـــون “يســـرنا اإلعـــان عن 
إبرام اتفاقية شراء الطاقة هذه مع شركة 
إم تـــي كيو إلكمـــال هذا المشـــروع الواعد 
في منشأتها في مملكة البحرين. وبصفتنا 
مؤسســـة مرخصـــة مـــن البحريـــن إلنتـــاج 
وتوليـــد وبيع الطاقة، نســـعى في بافليون 
باســـتمرار لتعزيـــز االســـتدامة، وذلـــك من 
جميـــع  فـــي  المؤسســـات  تمكيـــن  خـــال 
النظيفـــة  الطاقـــة  الســـتخدام  القطاعـــات 
االســـتدامة  إســـتراتيجيات  وتحقيـــق 
الخاصـــة بهـــا وتقليـــل انبعاثـــات الكربون. 
ويعكـــس هـــذا أيًضا حـــرص بافليون على 
تعزيـــز دورهـــا الرئيســـي الداعـــم لتحقيق 
أهداف رؤية البحريـــن االقتصادية 2030 

ومبـــادرة المملكـــة للوصـــول إلـــى صافـــي 
انبعاثـــات كربونيـــة صفريـــة بحلـــول العام 
“2060.  وصرح عيســـى الدوسري، العضو 
المنتدب لشركة بافليون للطاقة والرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة بافليـــون للميـــاه، قائًا: 
“تعمل شـــركة بافليون للطاقة منذ إنشائها 
علـــى التركيز على توفيـــر الطاقة النظيفة 
بكفاءة عاليـــة وعبر حلول صديقة للبيئة. 
نحـــن نقـــدم تقنيـــات مبتكـــرة فريـــدة من 

نوعهـــا تســـاعد عماءنـــا وشـــركاءنا فـــي 
إنتـــاج الطاقـــة الخاصـــة  تقليـــل تكاليـــف 
بهـــم وزيادة الربحية والحـــد من انبعاثات 
الكربـــون فـــي مؤسســـاتهم. عـــاوة علـــى 
خدمـــات  للطاقـــة  بافليـــون  تقـــدم  ذلـــك، 
طويلة األجل لتســـخير الطاقـــة وتوليدها 
وتوريدها، بدون تكلفة مسبقة، مع توفير 
خدمـــة صيانـــة احترافيـــة يقدمهـــا فريـــق 

هندسي عالي الكفاءة ”.

مـــن جانبـــه، قـــال كـــواه بـــون وي، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة إم تـــي كيـــو لخدمـــات 
حقول النفط )ذ.م.م.(: “يعد تقليل بصمتنا 
الكربونيـــة أمـــًرا مهًما بالنســـبة إلـــى إم تي 
كيو. وعبر هذا التعاون مع شركة بافليون 
للطاقـــة ســـنتمكن من تزويد ثالث منشـــأة 
لنـــا بألواح شمســـية إلنتـــاج الطاقة، وذلك 
بعـــد أن نفذنـــا مبادرتيـــن مشـــابهتين فـــي 

سنغافورة”.
وأضاف آصف فوراجـــي، العضو المنتدب 
لشـــركة إم تي كيـــو لخدمات حقول النفط 
)ذ.م.م.(، بالقـــول: “نركـــز قـــي إم تـــي كيـــو 
على تقليل بصمتنا الكربونية ونهدف إلى 
االعتماد على مصادر متجددة لتلبية أكبر 
قـــدر ممكـــن مـــن احتياجاتنا مـــن الطاقة. 
وبتوقيع هذه االتفاقية مع شركة بافليون 
للطاقـــة فـــي البحريـــن، ســـنقوم بتحويـــل 
مســـاحة الســـطح لدينا ومســـاحة مواقف 
السيارات التي تم إنشـــاؤها أخيًرا لتوفير 

الطاقة التي تنتجها األلواح الشمسية”.

أتمتة أكثر من 
200 خدمة 

حكومية إضافية 
بحلول 2026

تقديم أكثر من 
560 خدمة 

إلكترونية 
حكومية حاليًا

التقى وزير المواصات واالتصاالت، محمد بن ثامر 
الكعبـــي، األمين العام لاتحـــاد الدولي لاتصاالت، 
هولين جـــاو، وذلك على هامـــش مؤتمر المندوبين 

المفوضين PP22 في بوخارست، رومانيا. 
السياســـات  اســـتعراض  اللقـــاء  خـــال  وتـــم 
والمبـــادرات التـــي اتخذتها مملكـــة البحرين لدعم 
مســـيرة التطـــور فـــي قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 
المعلومـــات ومـــا تشـــهده المملكـــة مـــن تقـــدم في 

التحويـــل الرقمـــي لخدماتها باســـتخدام التقنيات 
الحديثـــة وبمـــا يضمن كفاءتهـــا وجودتهـــا العالية 

لخدمة المستفيدين.
مـــن جانبـــه، أشـــاد األميـــن العـــام لاتحـــاد الدولـــي 
لاتصـــاالت بمـــا توصلـــت إليه مملكـــة البحرين من 
تطور ونماء في قطاع االتصاالت؛ األمر الذي يؤكد 
وجـــود رؤية واســـتراتيجية واضحة للنهوض بهذا 

القطاع الحيوي المهم.

 وزير “المواصالت” يستعرض 
مع جاو مسيرة التطور بالقطاع



المناقصـــات  مجلـــس  فتـــح 
وهـــو  الحكوميـــة،  والمزايـــدات 
مراقبـــة  عـــن  المســـؤول  الجهـــاز 
المشتريات والعقود العامة لمملكة 
البحرين، أمس، مظاريف عطاءات 
الجهـــات  مـــن  لعـــدد  مناقصـــات   9
تقـــدم  وقـــد  الدولـــة.  ووزارات 
اإلثنيـــن  أمـــس  جلســـة  لمناقصـــة 
45 عطـــاء مـــن مختلف الشـــركات 
المحليـــة واألجنبية؛ للتنافس على 

الحصول على إحدى المناقصات.
وبلـــغ إجمالي أقـــل العطاءات التي 
تـــم تقديمهـــا فـــي جلســـة األمـــس 
بحرينـــي،  دينـــار  المليـــون  قرابـــة 
حيـــث إن العطـــاء األقـــل ال يعبـــر 
الفائـــز،  العطـــاء  عـــن  بالضـــرورة 
ولكـــن أفضليـــة قيمـــة العطـــاء من 
العوامل الرئيســـة التي يتم أخذها 
فـــي الحســـبان عنـــد عمليـــة تقييم 

العطاءات المتنافسة.
وفتح المجلس مناقصتين عامتين 
للبتـــرول،  تطويـــر  شـــركة  لصالـــح 
حيث خصصت إحداهما، مناقصة 
 Groman غيـــار  قطـــع  لتوريـــد 
Rupp، والتـــي تقدمـــت لها شـــركة 
يوسف بن أحمد كانو بعطاء وحيد 

بقيمة 216 ألف دينار.
كمـــا نالت شـــركة تطويـــر مناقصة 
ثانية؛ بغرض توريد كابالت للجهد 

المنخفـــض، وهـــي المناقصـــة التي 
تنافســـت عليهـــا 5 شـــركات، حيث 
شـــركة  مـــن  المقـــدم  العطـــاء  كان 
ســـنترال ألنظمة الطاقة والعمليات 

هو األقل بقيمة 116 ألف دينار.
وشـــهدت جلســـة األمـــس مناقصة 
إنشـــاء  مناقصـــة  األشـــغال  وزارة 
شـــبكة الصرف الصحي في منطقة 
صدد مجمع 1038 المرحلة الثالثة، 
 AL NOSAIF حيث تقدمت شركة
CONTRACTING & EXCAVA�
TION بأقـــل العطاءات بقيمة 248 

ألف دينار.
وحظيـــت هيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثـــار بمناقصتيـــن هـــي األخرى، 
األجهـــزة  صيانـــة  لغايـــة  األولـــى 
الميكانيكية والكهربائية، الســـباكة، 
الصرف الصحي، وتركيب األجهزة 
األخـــرى بهيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
واآلثـــار والمواقع التابعة لها، حيث 
تنافســـت علـــى هـــذه المناقصـــة 8 
عطـــاءات، كان أقلهـــا مـــن شـــركة 
TRANS GLOBAL CON�
ألـــف   49.7 بقيمـــة   TRACTING

دينـــار، والثانيـــة خصصـــت لغايـــة 
لتوريـــد كابالت للجهـــد المنخفض، 
والتي تقدمت لها شـــركة ســـنترال 
ألنظمـــة الطاقـــة والعمليـــات بأقـــل 

العطاءات بقيمة 116 ألف دينار.
الصحـــة  وزارة  مـــن  كل  وحـــازت 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  ووزارة 
علـــى مناقصـــة يتيمـــة لـــكل منهما، 
مناقصـــة  لألولـــى  كانـــت  حيـــث 
توفيـــر أثـــاث مكاتـــب للتنفيذييـــن 
بمقـــر الـــوزارة أبراج الخيـــر، والتي 
تقدمت لها شـــركة معرض جاســـم 

المطـــوع للتجـــارة بقيمـــة 16 ألـــف 
دينـــار. أما الثانيـــة، فنالت مناقصة 
خدمـــات البـــث التلفزيونـــي عالـــي 
الدقـــة لمعـــرض البحريـــن الدولـــي 
تقدمـــت  والتـــي   ،2022 للطيـــران 
Mark Stewart Pro� شـــركة  لهـــا 
ductions بقيمـــة 165 ألـــف دينار، 
ليكـــون األقل من بيـــن عطائين تم 

تقديمها للمناقصة.
المناقصـــات  مجلـــس  وفتـــح 
والمزايـــدات الحكوميـــة مناقصـــة 
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  لصالـــح 

مـــن  جـــاءت  والتـــي  والرياضـــة، 
أجـــل عقـــد زمنـــي لصيانة عـــوازل 
وزارة  منشـــآت  لمختلـــف  الميـــاه 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة، حيث 
yzayani trad� للمناقصـــة  تقـــدم 
بأقـــل   ing& contracting co wll

العطاءات بقيمة 5.2 ألف دينار.
أما شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكو(، 
فقد كان لها مناقصة واحدة بهدف 
توفيـــر خدمـــات التحكـــم المتقدم 
فـــي العملية، حيـــث تقدمت أبكس 
بأقل عطاء بقيمة 112 ألف دينار.

مليـون دينـار عطـاءات لتسـع منـاقصـات حكـوميـة
إنشاء شبكة صرف صحي في صدد بـ 248 ألف دينار
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زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات.

 أقل عطاء / دينار الشركة عدد العطاءاتالمناقصة الجهة 

2Mark Stewart Productions 165,000خدمات البث التلفزيوني عالي الدقة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2022وزارة المواصالت واالتصاالت

Al a’ali Engineering 38,500 8تطوير سوق المنامة التصميم واإلشرافهيئة البحرين للسياحة والمعارض

16,108  معرض جاسم المطوع للتجارة8توفير أثاث مكاتب للتنفيذيين بمقر الوزارة أبراج الخيروزارة الصحة

116,861 شركة سنترال ألنظمة الطاقة والعمليات5توريد كابالت للجهد المنخفضتطوير للبترول

2yzayani trading& contracting co wll 5,209عقد زمني لصيانة عوازل المياه لمختلف منشآت وزارة شئون الشباب والرياضةوزارة شؤون الشباب والرياضة

112,480 ابكس2توفير خدمات التحكم المتقدم في العمليةشركة نفط البحرين )بابكو(

9AL NOSAIF CONTRACTING&EXCAVATION 248,998إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة صدد مجمع 1038 المرحلة الثالثةوزارة األشغال

صيانة األجهزة الميكانيكية والكهربائية، السباكة، الصرف الصحي، وتركيب هيئة البحرين للثقافة واآلثار
TRANS GLOBAL CONTRACTING 49,768 8األجهزة األخرى بهيئة البحرين للثقافة واآلثار والمواقع التابعة لها

1YUSUF BIN AHMED KANOO W.L.L 216,826خمس 5 سنوات LTPA لتوريد قطع غيار Groman Ruppتطوير للبترول

أعلن بنـــك البحرين الوطني عن نســـخة 
الوطنـــي”  “تمويـــل  لبرنامـــج  ُمحدثـــة 
المؤسســـات  مـــن  أكبـــر  شـــريحة  لدعـــم 
الصغيـــرة والمتوســـطة، حيـــث ســـيتميز 
ســـيمنح  كمـــا  أســـرع،  معالجـــة  بوقـــت 
المؤسســـات مرونـــة أكثـــر وأســـعار أقـــل 
للنســـاء.  المملوكـــة  للشـــركات  مصممـــة 
وضمـــن إطـــار التزامـــه بتمكيـــن قطـــاع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطلق 
بنـــك البحريـــن الوطني برنامـــج “تمويل 
الوطنـــي” في شـــهر مايـــو 2021؛ بهدف 
مســـاعدة تلـــك الشـــركات علـــى تحقيـــق 

أهدافها المســـتدامة مع تحسين أوضاع 
التدفـــق النقـــدي فـــي مملكـــة البحريـــن. 
وتأتـــي النســـخة المحدثة مـــن البرنامج 
تعليقـــات   – مباشـــر  بشـــكل   – لتعكـــس 
وتقييـــم  الســـوق  وتطـــورات  العمـــالء 
البنك لالحتياجـــات االقتصادية الحالية 
وذلـــك بما يتماشـــى مـــع خطـــة التعافي 
االقتصـــادي للمملكـــة. ومـــع التحديثات 
طلبـــات  معالجـــة  ســـتتم  الجديـــدة، 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
المحليـــة فـــي فتـــرة زمنية أقصـــر وبكل 
ســـهولة وذلك بفضل تيســـير المعامالت 

وتقليل الشـــروط األساسية. وسيحظى 
أصحـــاب األعمـــال الصغيـــرة بخيـــارات 
تمويليـــة ُتمكنهم من تنميـــة أعمالهم مع 
إعفائهم مـــن الضمانات المالية المرتبطة 

بالقروض.
المصرفيـــة  الخدمـــات  رئيـــس  وصـــّرح 
والمؤسســـات  التجاريـــة  للشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة فـــي البنك عارف 
برنامـــج  نجـــاح  أعقـــاب  “فـــي  جناحـــي 
“تمويل الوطني” العام الماضي، يســـعدنا 
أن نعلـــن عـــن طـــرح النســـخة المحدثـــة 
للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، والتي 

ُتعـــد فـــي غايـــة األهميـــة للبنـــوك وبيئـــة 
األعمال في المملكة كونها تساهم بشكل 
كبيـــر في دفع عجلـــة االقتصاد الوطني. 
ويتعين علينـــا أن نقوم بتجديد خططنا 
بشـــكل دوري لتوفير خدمـــات مصرفية 
سلســـة لهـــذا القطـــاع الحيـــوي، وتمكين 
أصحاب األعمال من النســـاء. كما يلتزم 
قطـــاع  بدعـــم  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك 
فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
ظـــل خطة اإلنعاش االقتصـــادي للمملكة 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وأهـــداف 

للشركات الصغيرة والمتوسطة”.

طرح نسخة ُمحدثة من برنامج “تمويل الوطني”
لتعزيز دعم البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دشـــن رئيس مجلس إدارة شـــركة 
ألمنيـــوم البحريـــن ش.م.ب. )ألبـــا( 
الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج 
 26 )اإلثنيـــن(  أمـــس  خليفـــة  آل 
سبتمبر 2022 أعمال صب القواعد 
الخرســـانية بمجمع الطاقـــة الرابع 
بمحطـــة الطاقـــة الخامســـة، إيذاًنا 
ببـــدء األعمـــال اإلنشـــائية األوليـــة 
في موقع المشروع، وذلك بحضور 
كل من عضو مجلس إدارة الشركة 
الشيخ عيسى بن خالد بن عبدهللا 
آل خليفة والرئيس التنفيذي علي 
البقالي والرئيس التنفيذي للطاقة 
أميـــن ســـلطان وعـــدد مـــن أعضاء 
واإلداريـــة  التنفيذيـــة  الهيئتيـــن 
بالشـــركة، باإلضافـــة إلـــى ممثلين 
عـــن مجموعة “ميتسوبيشـــي باور 
وســـيبكوIII”. وبهذه المناسبة، علق 
الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج 
آل خليفـــة، قائالً: “يســـرنا تدشـــين 
أعمـــال صـــب القواعد الخرســـانية 
في مشـــروع مجمع الطاقـــة الرابع 
بمحطة الطاقة الخامسة، وبالتالي 
واألنشـــطة  اإلنشـــاء  أعمـــال  بـــدء 
موقـــع  فـــي  الصلـــة  ذات  األخـــرى 

المشروع.
الـــذي   - المشـــروع  هـــذا  ويهـــدف 
يأتي ضمن مبادرات ألبا الطموحة 
الرامية للحد من انبعاثات الكربون 
- إلى تشـــييد محطة للطاقة تعمل 
بنظـــام الدورة المركبة باســـتخدام 

أحدث تقنيات التوربينات الغازية 
تتميـــز   ”J “الفئـــة  سلســـلة  مـــن 
وقـــود  الســـتخدام  باســـتعداديتها 
ستســـاهم  والتـــي  الهيدروجيـــن، 
عند اســـتكمال األعمال اإلنشـــائية 
في الربـــع األخير مـــن العام 2024 
انبعاثـــات  إجمالـــي  تقليـــل  فـــي 
الغازات الدفيئة للشـــركة، وبالتالي 
إرساء معايير متقدمة لالستدامة 
وكفـــاءة إنتـــاج األلمنيـــوم ودعـــم 
أهـــداف مملكـــة البحريـــن لتحقيق 
الحيـــاد الصفـــري الكربوني بحلول 

.”2060
يذكـــر أن مجمع الطاقـــة الرابع تبلغ 
طاقته اإلنتاجية 680.9 ميغاوات، 
لمحطـــة  توســـعة  مشـــروع  وهـــو 
ســـيتم  حيـــث  الخامســـة،  الطاقـــة 
ربطـــه بالمحطـــة الفرعيـــة الحاليـــة 
ذات جهـــد 022 كيلـــو فولـــت. ومن 
المقـــرر أن تزداد الطاقـــة اإلنتاجية 
عنـــد  الخامســـة  الطاقـــة  لمحطـــة 
االنتهـــاء مـــن هـــذا المشـــروع مـــن 
1.8 غيغـــاوات إلـــى أكثـــر مـــن 2.4 
المجموعـــة  وتتولـــى  غيغـــاوات. 
المكونة من شركتي “ميتسوبيشي 
باور” و”سيبكوIII” مسؤولية أعمال 
التصميم والهندســـة والمشـــتريات 
بمجمـــع  والتشـــغيل  واإلنشـــاء 
الطاقـــة الرابـــع؛ ومـــن المتوقـــع أن 
تبدأ العمليات التشغيلية للمشروع 
خالل الربع األخير من العام 2024.

“ألبا” تدشن أعمال صب خرسانة القواعد في “المجمع الرابع” بمحطة الطاقة الخامسة
إيذاًنا ببدء األعمال اإلنشائية األولية للمشروع
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دعــت رئيســة االتحــاد العالمــي لصاحبــات األعمــال والمهــن البحرينية، الشــيخة هند بنت ســلمان آل خليفة، الشــركات 
البحرينيــة إلظهــار مــا تقدمــه مــن أعمــال خيــر فــي المجتمع، وأال تتــم أعمال الخيــر في الخفــاء.   وقالت إن الشــركات 
البحرينية باتت تتنافس بينها في برامج ومبادرات المسؤولية االجتماعية وهو ما يعكس مستوى الوعي في المجتمع 

البحريني. 

بــرنــامــج  ــي  فـ حــديــثــهــا  ــال  خــ ورأت 
أرقـــام”  فــي  “البحرين  الــبــاد  صحيفة 
بمستوى  تتمتع  تــزال  ال  البحرين  أن 
ــال الــخــيــريــة،  ــمــ عـــــاِل مـــن زخــــم األعــ
الشركات  أن بعض  إلى  أشــارت  لكنها  
الــبــحــريــنــيــة ال تــقــوم بـــاإلفـــصـــاح عن 
مبطنا  لوما  موجهة  الخيرية،  أعمالها 
ــمــفــيــد أن تــطــلــع  ــه مــــن ال ــ ــالـــقـــول إنـ بـ
من  تقدمه  ما  على  المجتمع  الشركات 
أعــمــال، ســواء فــي ترميم الــمــنــازل أو 
المشاريع  من  غيرها  أو  التعليم  دعــم 

بلغة األرقام. 
وأكدت أن اإلدارة التنفيذية للشركات 
بـــرامـــج  تــقــيــيــم  ــي  فــ ــيــر  كــب لـــهـــا دور 
الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، وتــحــديــد 
في  الــمــرصــودة  المبالغ  صــرف  خطط 
العمل الخيري، إلى جانب قياس األثر 

من هذه البرامج. 
وشــــــددت عــلــى أهــمــيــة الــمــســؤولــيــة 
ــادرات تــتــخــذهــا  ــ ــب ــ ــم االجـــتـــمـــاعـــيـــة كــ
لدعم قطاعات  والمؤسسات  الشركات 
المجتمع بأساليب مختلفة، ومنها تتم 
لمرة  مــبــادرات  وبعضها  دوري  بشكل 
الــمــبــادرات  تشجيع  مــؤكــدة  ــدة،  ــ واحـ

المستمرة والدائمة.

تحديات

بـــرامـــج  أن  هـــنـــد  الـــشـــيـــخـــة  ورأت 
الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــات 
بمستوى  يتعلق  فيما  تحديات  تواجه 

هذه  تتحقق  لكي  المجتمعي  الــوعــي 
إن  حيث  الــواقــع،  أرض  على  البرامج 
فقط،  بالشركات  يتعلق  ال  الوعي  هذا 

بل باألفراد أنفسهم. 
وأيدت أن تتبنى الشركات ميزانية أو 
نسب محددة لإلنفاق على المسؤولية 
ــــى أن ذلــك  االجــتــمــاعــيــة، مــشــيــرة إل
اإلدارات  مجالس  تــكــون  أن  يتطلب 
ــهــذا الــتــوجــه، مــنــوهــة بــأن  مــقــتــنــعــة ب
بات  االجتماعية  المسؤولية  مفهوم 
واسعا ويشمل عددا من مناحي الحياة 
من  وغيرها  والمرأة  والشباب  كالبيئة 

القطاعات الواعدة.

التعلم من الكبرى

ــالـــي  ــجـ ــيــق االرتـ ــتــطــب ــخـــصـــوص ال وبـ
لــلــبــرامــج واألعـــمـــال الــخــيــريــة، وعــدم 
مدروسة  وإستراتيجية  خطط  وجود 
لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة واألعـــمـــال 
بنت  هند  الشيخة  ــارت  أشـ الخيرية، 
ســلــمــان بـــأن الــشــركــات الــكــبــيــرة تضع 
ولذلك  مــدروســة؛  إستراتيجية  عــادة 

أن  الصغيرة  الشركات  على  يجب 
تــتــعــلــم ذلــــك مـــن الــشــركــات 

ــدأ  ــبـ ــًا وتـ ــمـ ــجـ األكــــبــــر حـ
هذه  مثل  بممارسة 

الــــخــــطــــط مــع 
مرور الوقت. 

للمسؤولية  “الباد”  وتحدثت عن درع 
ترأست  حيث  للشركات،  االجتماعية 
لجنة التحكيم، إذ وجهت هند لصحيفة 
لهذه  إدارتها  مجلس  وأعضاء  “الباد” 
في  بالتأكيد  ستساهم  التي  المبادرة 

نشر الوعي.
ــادرة  ــبـ ــمـ الـ هـــــذه  “إن  ــت  ــ ــال ــ وق

ــرا  ــ ــظـ ــ مــــــطــــــلــــــوبــــــة؛ نـ
المسؤولية  ألهمية 

ــة  ــ ــي ــاعــ ــ ــم ــ ــت االجــ
ــتــــي تــأتــي  ــ وال

ضــمــن هــذه 
ــادرة  ــمــب ال
ودعــمــهــا 

للتنمية 

المستدامة”.

تفاعل المجتمع

وعـــن دور لــجــنــة الــتــحــكــيــم فـــي فــرز 
العام،  وانطباعها  المتميزة  المشاريع 
ــالـــت الــشــيــخ هــنــد “مــــا وصــــل إلــى  قـ
الباد  درع  في  مشاركات  من  اللجنة 
يعبر  للشركات  للمسؤولية االجتماعية 
الذي  المفهوم  مع  المجتمع  تفاعل  عن 
لــيــس بــالــجــديــد، ولــكــن هـــذه الــمــبــادرة 
ستضيف عليه نمطا جديدا، 
حيث وصلنا عدد 
26 مشاركا”. 

وأشـــــــــارت 
ــى أنــه  إلـ
ــرى  ــ جــ

المعايير  حسب  الــمــشــاركــات  تصفية 
التحكيم  تم  حيث  العامة،  والشروط 

في 8 شركات من التي تقدمت. 
تــواجــدوا  التحكيم  لجنة  أن  وأكـــدت 
ألكثر من جلسة للدخول في تفاصيل 
أفضل  بدورهم على  المعايير، وقاموا 

ما يمكن.
وبشـأن الرسالة التي توجهها الشيخة 
وقدمت  ــادرت  بـ الــتــي  للشركات  هند 
الباد  بــدرع  والفوز  للمنافسة  ملفاتها 
للمسؤولية االجتماعية للشركات للعام 
من  الهدف  إن  بالقول  أشــارت   ،2022
أن  ولكن  فقط،  الفوز  ليس  المشاركة 
تتعلم هذه الشركات من هذه التجربة 
وتكون بمثابة الخطوة األولى، ويمكن 
الشركات  بين  مقارنات  عقد  بالتالي 
الــصــغــيــرة والـــشـــركـــات الــكــبــيــرة ما 
برامج  من  الشركات  تقدمه  أن  يمكن 
البعض  بعضها  تجارب  من  وتستفيد 
في موضوع المسؤولية  االجتماعية.
واخــتــتــمــت حــديــثــهــا بـــالـــقـــول إن 
المسؤولية  بــرامــج  فــي  اإلنــجــاز 
بحجم  يــقــاس  ال  االجــتــمــاعــيــة 
الشركة أو المؤسسة، ولكن باألثر 
المسؤولية  مبادرات  تتركه  الذي 
القطاع  عــلــى  االجــتــمــاعــيــة 
الـــمـــســـتـــهـــدف ونــســب 

األثر المحققة.

50 طالبا  لـ  ابتعاثه  البحرين والكويت، عن  أعلن بنك 
البحرين  البحرين وكلية  للدراسة في جامعة  وطالبة 
برنامج  إطار  البحرين(. وذلك في  )بوليتكنك  التقنية 
الجاري  العام  البنك  أطلقها  التي  النوعية  المبادرات 
التأسيس  بمناسبة احتفائه بمرور خمسين عاما على 
االجتماعية  البنك على مسؤوليته  من جهة، وحرص 
في دعم وتنمية قطاع التعليم في مملكة البحرين من 

جهة أخرى.
وبهذه المناسبة، استقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بنك البحرين والكويت عبد الرحمن علي سيف رئيسة 
والرئيس  المضحكي  البحرين جواهر شاهين  جامعة 
البحرين(  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  لكلية  التنفيذي 
كيران اوكاهون في المقر الرئيس للبنك وذلك لإلعان 
وذلك  السامية،  الوطنية  التعليمية  المبادرة  هذه  عن 
وكـــوادر  للبنك  التنفيذية  اإلدارة  مــن  عــدد  بحضور 

إدارية وتعليمية من المؤسستين التعليميتين.
وصرح سيف “يسعدنا اليوم أن نعلن عن مبادرة بنك 
الوطنية  الكوادر  من   50 البتعاث  والكويت  البحرين 
تكاليف  وتحمل  والطالبات،  الطلبة  أبنائنا  من  الشابة 
دراستهم الجامعية بشكل كامل للحصول على شهادة 
البكالوريوس، حيث نتيح لهم حرية اختيار تخصصهم 
حيوية  مجاالت  على  التركيز  مع  رغباتهم  على  بناء 
األمــن  فــي  الحالية  الــســوق  احتياجات  مــع  تتناسب 
السيبراني وهندسة البرمجيات والحوسبة السحابية 
بما  والمالية،  المصرفية  واألعــمــال  األعــمــال  وتحليل 

واإلســهــام  الــعــمــل  ســـوق  فــي  دمــجــهــم  عملية  يسهل 
وأضــاف  الغالية”.  مملكتنا  تنمية  مسيرة  تعزيز  فــي 
التعليم  بأهمية  البنك  حرص  يؤكد  التعاون  هذا  “أن 
الوطني، حيث تتضمن إستراتيجيته على  واالزدهار 
المصرفي  منها  عديدة  أخــرى  تنموية  قطاعات  دعــم 
والصحي والخيري بما يؤكد دور المؤسسة في التنمية 

المستدامة والنمو المجتمعي لمجتمعات أفضل”.
الــمــبــادرة  بــهــذه  اعــتــزازهــا  عــن  المضحكي  وأعـــربـــت 
تقديم  في  والكويت  البحرين  بنك  مبادرة  الوطنية 
ــي جــامــعــة  ــنــك فـ ــب ــة وثـــقـــة ال ــيـ ــدراسـ ــمــنــح الـ ـــذه ال هـ

على  أكــدت  كما  الوطني،  التعليمي  الصرح  البحرين 
بأفضل  الطلبة  تزويد  في  الجامعة  عمل  استمرارية 
الحالية  االحتياجات  تناسب  التي  والمهارات  العلوم 

والمستقبلية لسوق العمل. 
الشراكة  برنامج  ضمن  المبادرة  هذه  “تأتي  وأضافت 
يتضمن  الـــذي  والــبــنــك  الجامعة  بين  االستراتيجية 
النوعية،  التعليمية  المجتمعية  المبادرات  من  الكثير 
إذ كان آخرها تدشين مختبر بنك البحرين والكويت 
للواقع االفتراضي والمعزز في مركز التعلم اإللكتروني 

في جامعة البحرين”.

الشيخة هند بنت سلمان:
شركات تتبرع ألعمال الخير في الخفاء

“البحرين والكويت” يبتعث 50 طالبا بجامعة البحرين و“بوليتكنك”

على المؤسسات وضع إستراتيجيات وخطط للمسؤولية االجتماعية

ضمن مبادراته بمناسبة احتفائه بمرور خمسين عاما على التأسيس

business@albiladpress.com
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مشروعات المسؤولية 
االجتماعية في البحرين 

ال تزال تتمتع بالزخم

مبادرة “درع 
البالد للمسؤولية  
االجتماعية” تساهم 

في نشر الوعي 

دور كبير لمجالس 
اإلدارات والمديرين 

التنفيذيين في 
المشاريع الخيرية

الوعي المجتمعي تحّدٍ 
لتحقيق المسؤولية 

االجتماعية على أرض 
الواقع

مشاركة 26 شركة 
في مشروع “البالد” 
للمسؤولية االجتماعية

 8 شركات تنافست 
على الفوز بدرع “البالد” 
للمسؤولية االجتماعية 

2022

تسلم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
الغرف  اتــحــاد  رئــاســة  رسميًا،  ــاس،  ن سمير 
بعد  والثاثين  الثالثة  دورتــه  في  العربية 
المئة، خلفًا لعبد هللا المزروعى رئيس اتحاد 
غرف التجارة والصناعة في دولة اإلمارات. 
وأعرب ناس  عن اعتزازه بالثقة التي أوالها 
له مجلس إدارة االتحاد، مؤكدًا أن أولويات 
في  العربية  الغرف  التحاد  البحرين  رئاسة 
التي  الجهود  كافة  دعــم  المقبلة  المرحلة 
ــادرات بين  ــــصــ ــادة حــجــم ال ــ مـــن شــأنــهــا زيـ
زيادة  تشجيع  على  والعمل  العربية  الــدول 
التبادل التجاري البينية بين الدول العربية، 
مشددًا على أن تنمية القطاع الخاص لدفع 
الــرفــاهــيــة االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة في 
أولويات  من  سيكون  العربية  االقتصادات 
الــدورة  ترؤسها  خــال  البحرين  اهتمامات 
عـــن مساعيها  فــضــاً  ــاتــحــاد،  ل ــجــديــدة  ال
الــجــادة فــي وضــع خــارطــة طــريــق؛ لتعزيز 
أكثر  وجعله  العربي  االقــتــصــادي  الــتــعــاون 
مستهدفات  تحقيق  على  ــدرة  وقـ فاعلية 
ملوك  والــفــخــامــة  الــجــالــة  أصــحــاب  رؤى 

ورؤساء الدول العربية.
المهم  بالدور  البالغ  اعتزازه  ناس عن  وعبر 
والكبير الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية 
للقطاع  الممثلة  العربية  الغرف  تجميع  في 
لتعزيز  العربي تحت مظلة واحدة  الخاص 
أجل  من  جهودها؛  وتنسيق  بينها  التعاون 
األعمال  قطاع  وتطوير  اإلقليمي  التعاون 
العربي عالميًا، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف 

العربية سيعمل كجهة تمثل القطاع الخاص 
الـــعـــربـــي ضــمــن رؤيـــــة واضـــحـــة وســيــضــع 
يتعلق  مــا  السيما  وأفــكــارًا  استراتيجيات 

منها بدعم التجارة العربية البينية.
وبــدوره، هنأ خالد حنفي، أمين عام اتحاد 
إلى  االتحاد  رئاسة  انتقال  العربية،  الغرف 
غرفة البحرين، مبديًا عميق الشكر والتقدير 
والصناعة  التجارة  غرف  اتحاد  رئيس  إلى 
في دولة اإلمارات عبد هللا المزروعي، على 
الــدورة  إنجازات طــوال فترة  ما حققه من 

الماضية.
ــجــاحــات الـــتـــي حــقــقــهــا االتـــحـــاد  ــن ــد ال ــ وأكـ
فــي الـــــدورات الــســابــقــة لــخــدمــة الــكــيــانــات 
به  تقوم  بما  منوهًا  العربية،  االقتصادية 
غرف التجارة والصناعة في الدول العربية 
الــتــعــاون بينها نــحــو اإلســهــام في  إلنــجــاح 
التي  التحديات  مــن  الــمــزيــد  على  التغلب 
تواجه الصادرات العربية والتجارة البينية.

البحرين تتسلم مهام رئاسة “الغرف العربية
ناس رئيساً لالتحاد

سمير ناس
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عقـــدت وزيرة الســـياحة، فاطمة بنـــت جعفر الصيرفي، 
اجتماًعا مع وزير االقتصاد اإلماراتي، عبدهللا بن طوق 
المـــري، علـــى هامـــش فعاليـــات يـــوم الســـياحة العالمي 
والتـــي تقيمـــه منظمـــة الســـياحة العالميـــة فـــي جزيرة 
بالـــي بإندونيســـيا.  وفـــي بدايـــة اللقاء، أكـــدت الوزيرة 
عمـــق العالقـــات األخوية الراســـخة التي تجمـــع مملكة 
البحرين بدولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما 
تشـــهده مسارات التعاون الثنائي من تقدم مستمر على 

كافة األصعدة، ال ســـيما في القطاع الســـياحي. وخالل 
االجتماع، بحث الجانبان أفق تعزيز التعاون بين مملكة 
البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة في 
المجال الســـياحي، وأهمية العمل على تدعيم التنسيق 
المشـــترك بهـــدف الترويـــج للبلديـــن محليـــا وإقليميـــا 
وعالميا كوجهة سياحية موحدة، إضافة إلى االستفادة 
من التجارب المشتركة في تطوير صناعة السياحة، مع 

التركيز بشكل خاص على سياحة األعمال والترفيه.

الصيرفي تبحث تعزيز التعاون السياحي مع وزير االقتصاد اإلماراتي

البحراني: مجمع الريف التجاري 
“متعثر” وإنقاذه بخطوتين

المجمع مهجور ودوره األساسي في القرى الغربية لم ُيفعَّل

النائـــب محمـــود البحرانـــي إن  قـــال 
مجمع الريف التجاري يمكن تصنيفه 
“المتعثـــرة”  المشـــاريع  خانـــة  ضمـــن 
والتي تحتاج إلعادة إحياء والعودة 
باألهداف التي أطلقت فيها المشروع 
قبل أكثر من عشـــرة أعوام كوســـيلة 
تنموية لقـــرى المنطقة الغربية. وكان 
البحراني يعلق على مســـاعي شـــركة 
“إدامـــة” مـــن أجـــل تطويـــر المجمـــع 
ضعـــف  مـــن  عانـــى  الـــذي  التجـــاري 
حركـــة التأجير وتغييـــر اإلدارة لعدة 
مـــرات، حيـــث أشـــار إلـــى خطوتيـــن 
أساســـيتين مطلوبتين إلعادة الروح 

لهذا المشروع التنموي.
وأوضح البحراني أن إنقاذ المشروع 
خطوتيـــن  يتطلـــب  وإحيـــاءه 
جوهريتين األولى هي أن يتم تأجير 
مســـاحات لجهـــاز أو جهـــة حكوميـــة 
فـــي  المواطنـــون  حيويـــة يحتاجهـــا 
ممـــا  الخدمـــات،  علـــى  الحصـــول 
يرفـــع حجـــم الحركـــة علـــى المجمـــع 
مثـــل الكهربـــاء والمـــاء أو غيرها من 
هـــي  الثانيـــة  والخطـــوة  الجهـــات، 
تطوير مرافق المجمع بحيث تحتوي 
على جميع احتياجات األســـرة سواء 
مـــن قضـــاء االحتياجـــات اليومية أو 

الترفيه وغيرها.
الريـــف  مجمـــع  أن  النائـــب  ورأى 
الفتـــرة  فـــي  إهمالـــه  تـــم  التجـــاري 
ا”، وإذا  الماضية وبشـــكل “ســـيئ جـــدًّ
مـــا كانـــت هنـــاك رغبـــة فـــي تطويـــر 
المنطقة الغربية بشـــكل حقيقي فإن 
تطوير المجمع سيشـــكل نقلة نوعية 
أن  أهميـــة  علـــى  مشـــدًدا  للمنطقـــة، 
يواكب المشـــروع األهداف الســـامية 
التـــي تأســـس مـــن أجلهـــا وهـــي أن 
يكـــون جزًءا مـــن إيراداته للجمعيات 

لتطويـــر  المنطقـــة  فـــي  الخيريـــة 
المنطقة الغربية، مستذكًرا البحراني 
أنـــه فـــي فترة إطـــالق المشـــروع تم 
المنطقـــة  قـــرى  مـــن  لجنـــة  تشـــكيل 
كالمالكية وكـــرزكان وصدد وغيرها، 
ولكن لألسف هذا الهدف لم يتحقق، 
حيث كانت الخطة أن تشارك اللجنة 
األهلية في إدارة المجمع والحصول 

على العائدات.
ورأى البحرانـــي، وهـــو أيًضـــا خبيـــر 
عقاري ومطلع على الحركة العمرانية 
والعقاريـــة، أن المجمـــع التجاري من 
والمحيـــط  والفكـــرة  الموقـــع  حيـــث 
والكثافة الســـكانية، مشـــروع يمتلك 
مقومـــات النجـــاح إذا ما تـــم مراعاة 
عناصـــر تطويـــره وتنشـــيطه وخلـــق 

البيئة الجاذبة فيه.
المحـــالت  معظـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
هجـــرت المجمع بســـبب قلـــة الزوار، 
وأن قلـــة مـــن المطاعـــم الموجـــودة 
ـــا تعتمد على طلبـــات التوصيل  حاليًّ

بشـــكل أساســـي وليس الزيارات 
المباشرة إلى المجمع.

وبّين أن المقترح األساسي 
يتضمـــن  كان  للمجمـــع 

مكونـــات أخـــرى مـــن بينهـــا محطـــة 
يتمثـــل  اآلن  الوضـــع  لكـــن  بتـــرول، 
فـــي وجـــود الكثيـــر مـــن المســـاحات 
غيـــر المســـتغلة، مشـــيًرا إلـــى أهمية 
كســـب والء أهل المنطقـــة من خالل 

تخصيص مساحات لألسر المنتجة 
لتنميـــة  المتعففـــة  واألســـر 

مشـــاريعها وخلـــق التزام 
اجتماعي يشـــكل ســـببًا 
إضافيـــًا لتوجـــه النـــاس 

إلى المجمع.
د مجمـــع الريـــف  وُشـــيِّ
ســـاٍم  ملكـــي  بتوجيـــه 

لخدمـــة أهالـــي المنطقة، 
حيث افتتح في العام 2010، 

إحـــدى  منـــح  وتـــم 
ت  كا لشـــر ا

الخاصـــة 
عمليـــة 

يمتـــد  امتيـــاز  عقـــد  وفـــق  اإلدارة 
تـــدّب  أن  قبـــل  عاًمـــا،  لعشـــرين 
األخيـــرة  وفـــاء  بشـــأن  الخالفـــات 
لـــوزارة شـــؤون  الماليـــة  بالتزاماتهـــا 
البلديـــات، قبل أن يتم بعد ذلك بعدة 
ســـنوات نقل اإلدارة لشـــركة “إدامة” 
والتـــي انتقل لمحفظتها كذلك مجمع 
سترة التجاري الذي يعاني من وضع 

مشابه.
وفـــي العـــام الماضـــي أعلنت شـــركة 
الشـــركة  العقـــارات،  إلدارة  إدامـــة 
التابعـــة والمملوكـــة بالكامـــل لشـــركة 
البحرين لالســـتثمار العقاري )إدامة(، 
عـــن منح عقـــد خدمـــات استشـــارّية 
لشـــركة  التجـــاري  الريـــف  لمجّمـــع 
المعماريون العرب، لتولي مســـؤولّية 
والتصميمـــات  الفنّيـــة  التقييمـــات 
الخاصـــة بالمجّمـــع المزمـــع البدء في 
أعمال تجديده وتطويره قريًبا، 
طرحـــت  أســـابيع  وقبـــل 
لتعييـــن  مناقصتيـــن 
هندســـية  شـــركة 
فـــي مجـــال تطويـــر 
وصيانة المجمعات 
وأخـــرى لإلشـــراف 
علـــى  الهندســـي 

عملية التطوير.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

26 سبتمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.050

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.200

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1.02

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.638

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.360

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.139

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.089

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.280

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.39

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.462

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.260

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.049

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.614

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.480

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف السيارات 
)أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان العقارية
EBRIT BD 0.072

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.155

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 

BMUSC BD 0.754
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علي الفردان

“البحرين الوطنية القابضة” تنشئ وحدة اكتوارية داخلية
ستعمل على تقييم المخاطر وتقدير أقساط التأمين وعوائد االستثمارات

أعلنـــت البحرين الوطنية القابضة )BNH(، المجموعة الرائــــدة فـــــي 
مجــال التٔاميـــــن، عن إنشاء وحدة اكتوارية داخلية. وستعمل هذه 
الوحـــدة علـــى تقييـــم المخاطـــر، وتقديـــر أقســـاط التأميـــن وعوائد 
االســـتثمارات، وإعـــداد التقارير المطلوبة لشـــركة البحرين الوطنية 

القابضة وشركاتها التابعة.
وفـــي تعليقه على هذا التشـــكيل، قال الرئيـــس التنفيذي لمجموعة 
البحريـــن الوطنيـــة القابضـــة ســـمير الـــوزان “يســـعدنا اإلعـــالن عـــن 
إنشـــاء وحدة اكتواريـــة داخلية والتي تتضمن من كـــوادر بحرينية 
متخصصة ساعين في دعم مسيرتهم المهنية. ويأتي إنشاء وحدة 
اكتوارية داخلية للمجموعـــة ضمن الهيكل التنظيمي بغرض تعيين 
الكفـــاءات البحرينيـــة لتمكينهـــم من أن يصبحوا خبـــراء اكتواريين 
مؤهليـــن، يحملون الشـــهادات المتخصصـــة من معاهـــد معترف بها 

وإعـــداد  االكتواريـــة  باألعمـــال  للقيـــام  ـــا  دوليًّ
التقاريـــر المطلوبـــة وفًقا لمتطلبـــات مصرف 

البحرين المركزي”.
وأضاف “وإننا فخورون بأن نكون أول شركة 
بحرينيـــة متخصصـــة فـــي مجـــال التأميـــن 
تقـــوم بإنشـــاء وحـــدة اكتوارية تماشـــًيا مع 

توجيهـــات مصـــرف البحرين المركـــزي لدعم 
جهودهـــم فـــي تطويـــر قطـــاع التأميـــن حتى 

يواكب بذلك أفضـــل المعايير الدولية، 
وإعداد كـــوادر بحرينيـــة مؤهلة 

في تخصصات أساسية لقطاع 
التأمين”.

سمير الوزان

محمود البحراني

ـــة ـــة ناجح ـــات كتجرب ـــع التأمين ـــن مجم ـــتفادة م ـــن االس ـــن الممك م

الموقع والكثافة السكانية تصب في 
صالح مجمع الريف

على هامش فعاليات يوم السياحة العالمي بإندونيسيا


