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“تمكين”: برنامج رئيس مجلس الوزراء لـ “الكوادر” يحقق التنمية المستدامة
أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
“تمكيـــن” حســـين محمد رجـــب، على 
دور برنامـــج رئيـــس مجلـــس الوزراء 
لتنمية الكوادر الحكومية الفاعل وما 
يتيحه لمنتســـبيه من فـــرص لتفعيل 
التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  مشـــاركتهم 
المســـتدامة للوطن والمواطن، وذلك 
البـــاد  ملـــك  وتطلعـــات  رؤى  وفـــق 
الجالـــة  صاحـــب  حضـــرة  المعظـــم 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
والمتابعـــة المســـتمرة من ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، لخلـــق كوادر وطنيـــة قيادية 

تسهم في تطوير العمل الوطني. 
 جاء ذلك لدى لقاء الرئيس التنفيذي 
منتســـبي  تمكيـــن،  العمـــل  لصنـــدوق 
الدفعـــة الســـابعة مـــن برنامـــج رئيس 

الكـــوادر  لتنميـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
الحكومية، إذ أشار إلى دور البرنامج 
في رفع مستوى الكوادر الوطنية من 

خال تعزيز مشـــاركتهم في مختلف 
البرامـــج والـــدورات التدريبيـــة، التي 
تثـــري تجاربهـــم وخبراتهـــم، متمنًيـــا 

التوفيـــق  كل  البرنامـــج  لمنتســـبي 
العلميـــة  مســـيرتهم  فـــي  والنجـــاح 

)21(والعملية.

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  بـــن حمـــد  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة أن آفاق التعاون المشـــترك بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة البرازيل 
االتحاديـــة الصديقـــة تشـــهد مواصلـــة 
الجهود لتنميتها على المستويات كافة 
بما يعـــود بالخيـــر والنفع علـــى البلدين 

وشعبيهما الصديقين.
رئيـــس  لقائـــه  لـــدى  ســـموه،  وأشـــار 
جمهوريـــة البرازيـــل االتحاديـــة الفريق 
مـــا  إلـــى  روشـــا،  فافيـــو  بحـــري  أول 
تحظى بـــه العاقات الثنائية من رعايٍة 
واهتمام من ملك البـــاد المعظم القائد 
األعلى صاحـــب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ورئيـــس جمهوريـــة 
البرازيـــل االتحاديـــة الصديقـــة جاييـــر 

بولسونارو.

فتح آفاق التعاون المشترك مع البرازيل
االتفاقات عززت مسار العالقات الواعدة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء يستقبل األدميرال فالفيو روشا

تخطيـــط المنامة - بنا إدارة  مديـــرة  أكـــدت 
الطرق في وزارة األشغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
تســـتعد  الـــوزارة  أن  حمـــادة  مهـــا 
المشـــروعات  مـــن  3 حـــزم  لطـــرح 
لتطويـــر المداخل الرئيســـة لمدينة 
شـــرق اإلســـكانية، الـــذي يتوقع أن 
تخـــدم 10 آالف نســـمة مـــع نهايـــة 
التطويـــر  وينقســـم   ،2024 العـــام 
إلى جزئيـــن األول يمتد من تقاطع 
شارع سلمان الفاتح )مجمع سترة( 
لمشـــروع  الشـــمالي  المدخـــل  إلـــى 
مدينـــة ســـترة اإلســـكاني، والثاني 
يمتـــد مـــن المدخـــل الشـــمالي إلـــى 
المدخل الجنوبي لمشـــروع مدينة 

شرق سترة اإلسكاني. 
وأوضحـــت حمـــادة لــــ “البـــاد” أن 
المشـــروع  مـــن  األولـــى  الحزمـــة 

تتضمن إنشـــاء شـــارع شرق سترة 
وشـــارع 201 بــــ 4 مســـارات لـــكل 
اتجـــاه مع أعمال الـــردم المقترحة، 
عنـــد  بحرييـــن  معبريـــن  وإنشـــاء 
والجنوبـــي،  الشـــمالي  المنفذيـــن 
والحزمـــة الثانية تتضمن توســـعة 
شـــارع رقـــم 1 و5 بمســـارين لـــكل 
اتجاه وذلـــك بتكلفة تقدر بحوالي 
حمايـــة  مـــع  دينـــار،  ماييـــن   6
الخدمـــات  خطـــوط  وتحويـــل 
تقاطـــع خزانـــات  تطويـــر  وكذلـــك 
بشـــارع  التقاطـــع  وربـــط  “بابكـــو“ 
الشـــيخ جابر األحمـــد الصباح على 
المستوى الســـطحي متضمنا جسر 
علـــوي أحـــادي علـــى ذات الشـــارع 
وذلـــك  المنامـــة مســـتقبا  باتجـــاه 
بتكلفـــة تقديرية تبلغ حوالي 14,9 

مليون دينار.

حمادة لـ“^”: 14.9 مليون 
دينار كلفة تقاطع “خزانات بابكو”
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االنتخابات في “العاصمة”... على نار هادئة

ما يـــزال المشـــهد االنتخابي هادئا فـــي محافظة 
الثـــاث األخـــرى  للمحافظـــات  العاصمـــة خافـــا 
التي شـــهدت حراكا انتخابيا مبكـــرا، إذ إن أعداد 
المترشـــحين الذيـــن أعلنـــوا عـــن نيتهـــم دخـــول 
المعتـــرك االنتخابـــي المقبل 2022 قليلـــة مقارنة 
بعدد المترشـــحين نيابيا في المحافظات األخرى 
الذيـــن كشـــفوا فـــي األيـــام الماضيـــة عـــن نيتهم 
الترشح، حيث شهدت المحافظات الثاث إعان 
وجوه جديدة للمشـــاركة في االنتخابات النيابية 
والبلديـــة. وتضـــم محافظـــة العاصمـــة 10 دوائر 

انتخابيـــة بلغت كتلتها االنتخابيـــة 81892 ناخبا 
حسب انتخابات 2018.

وحســـب المعطيات األولية فإن أعضاء المجلس 
النيابـــي الحالـــي مـــن ممثلـــي محافظـــة العاصمة 
المتوقع ترشـــحهم لانتخابـــات المقبلة هم ممثل 
الدائـــرة األولى عادل العســـومي، وممثلة الدائرة 

الثانيـــة سوســـن كمـــال، وممثـــل الدائـــرة الثالثـــة 
ممـــدوح الصالح، وممثل الدائرة الخامســـة أحمد 
معصومـــة  السادســـة  الدائـــرة  وممثلـــة  الســـلوم 
زينـــب  الســـابعة  الدائـــرة  وممثلـــة  عبدالرحيـــم، 
علـــي  العاشـــرة  الدائـــرة  وممثـــل  عبداألميـــر، 

)11(إسحاقي.

أصدر وزير العدل والشـــئون اإلســـامية واألوقاف الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة قراًرا بشأن منح ترخيص مزاولة نشاط المنفذ الخاص لشركة 

الجبل للتنفيذ الخاص ذ. م. م.
وجـــاء ذلـــك بعـــد االطـــاع علـــى قانـــون التنفيـــذ فـــي المـــواد المدنيـــة 
والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون 22 لسنة 2021، وعلى القرار رقم 3 
لسنة 2022 بشأن تحديد طلب الترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص 
ورســـم تجديد الترخيص، باإلضافة إلى القرار رقم 4 لسنة 2022 بشأن 

تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص.

وزير العدل يرخص لشركة 
لمزاولة نشاط المنفذ الخاص

توقعات بتكثيف الغارات على مواقع الحرس الثوري

بينيت إليران: عهد “الحصانة” انتهى
عواصم ـ وكاالت

قـــال رئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي نفتالـــي بينيت 
أمـــس األحد إن إيران لـــن تفلت من العقاب على 
التحريـــض علـــى الهجمـــات مـــن خـــال وكائها، 
مضيفـــا “على مدى عقود، مارس النظام اإليراني 
اإلرهـــاب ضـــد إســـرائيل والمنطقـــة عـــن طريـــق 
األخطبـــوط،  رأس  لكـــن  والمبعوثيـــن،  الـــوكاء 

إيران نفسها، يتمتع بالحصانة”.
وشـــدد على أن الحصانة التـــي تتمتع بها طهران 
انتهت، متوعدا إيران ووكاءها بأنهم سيدفعون 
الثمـــن. وقـــال “كمـــا قلنـــا من قبـــل، انتهـــى عصر 
حصانة النظام اإليرانـــي. وهؤالء الذين يمولون 
ويرســـلون  اإلرهابييـــن  ويســـلحون  اإلرهابييـــن 

اإلرهابيين سيدفعون الثمن بالكامل”.
واتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي في تصريحات 
المصالـــح  باســـتهداف  إيـــران  أمـــس،  لوزرائـــه 

اإلسرائيلية بشكل متكرر.
وجاءت تهديدات بينيت بعد أسبوع من اغتيال 
فـــي  الثـــوري  بالحـــرس  العقيـــد  صيـــاد خدائـــي 

العاصمـــة اإليرانيـــة بينمـــا اتهم األخير إســـرائيل 
بالوقـــوف وراء عمليـــة االغتيـــال وتوعـــد بالثـــأر 

منها لمقتل خدائي.
ومـــن المتوقـــع أن تكثـــف إســـرائيل مـــن غاراتها 
الثـــوري  للحـــرس  تابعـــة  علـــى مواقـــع  الجويـــة 
اإليراني وحليفه حزب هللا في ســـوريا الســـاحة 

التي باتت مفتوحة لتصفية الحسابات.

تهديدات بينيت تأتي بعد أسبوع من اغتيال عقيد في الثوري

أقامت مدرســـة الروابـــي الخاصة حفل 
تخريج الفـــوج الثامن من طابها للعام 
الدراســـي 2021/    2022 البالـــغ عددهـــم 
75 طالبـــًا، بحضـــور النائـــب معصومـــة 
المدرســـة  مديـــر  وقـــال  عبدالرحيـــم. 
د. عبدالســـتار مصطفـــى العامـــري فـــي 
كلمتـــه خال الحفـــل الذي عقد مســـاء 
يـــوم الســـبت )28 مايـــو 2022(: “نقـــف 

اليـــوم إجـــاالً وتقديـــرًا لجهـــود أبنائنـــا 
الخريجيـــن لنبـــارك لهـــم نجاحهم، فهذا 
الفـــوج هم نخبـــة اســـتثنائية، إذا أتموا 
المرحلة الثانوية في ظروف استثنائية 
فرضتهـــا عليهم الجائحة، ولكن يقينهم 
باللـــه واصرارهـــم على النجـــاح مكنهم 
اليـــوم مـــن الوقوف بشـــموخ ليرســـموا 

أجمل لوحات التحدي والتفوق”.

مدرسة الروابي الخاصة تحتفل 
بتخريج الفوج الثامن من طلبتها
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تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية... وزير الدخلية:

مكافحة اإلرهاب وغسل األموال أولوية وطنية بالعمل األمني
المنامة - وزارة الداخلية

ترأس وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة 
وتمويلـــه  اإلرهـــاب  ومكافحـــة  التطـــرف 
وغســـل األموال الفريق أول الشـــيخ راشد 
أمـــس، اجتمـــاع  بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 

اللجنة.
بالجهـــود  اعتـــزازه  عـــن  الوزيـــر  وأعـــرب 
حظـــر  مجـــاالت  فـــي  المبذولـــة  الوطنيـــة 
وتمويـــل  األمـــوال  غســـل  ومكافحـــة 
تعزيـــز  فـــي  ســـاهمت  والتـــي  اإلرهـــاب، 
مكانـــة البحريـــن وســـمعتها المرموقة على 
حيـــث  والدوليـــة.  اإلقليميـــة  الســـاحتين 
أشـــادت لجنة محاربة التطـــرف ومكافحة 
اإلرهاب وتمويله وغســـل األموال، باعتماد 
االجتمـــاع العـــام لمجموعـــة العمـــل المالي 
لمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال افريقيا 
فـــي  مؤخـــرا  عقـــد  والـــذي  )المينافاتـــف( 

مملكـــة البحريـــن، تقريـــر المتابعـــة المعززة 
الثالث لمملكة البحرين المتعلق بإجراءات 
وتشـــريعات حظر ومكافحة غسل األموال 
وتمويـــل اإلرهـــاب، ورفع درجـــات االلتزام 
للتقييـــم  طرحهـــا  تـــم  التـــي  للتوصيـــات 

والمراجعة إلى مستوى عال من االلتزام.

ونـــوه إلـــى أن هـــذه الجهود، تعتبـــر أولوية 
رئيسية في العمل األمني والوطني.

عـــدد  بحـــث  اللجنـــة،  اجتمـــاع  فـــي  وتـــم 
مـــن القضايـــا المتعلقـــة بمكافحـــة اإلرهاب 
وتمويله وغســـل األموال وتنسيق الجهود 

الوطنية في هذا الشأن.

وزير الداخلية يترأس اجتماع لجنة محاربة التطرف ومكافحة اإلرهاب وتمويله وغسل األموال

بدر الحايكي

)10(
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تتقدم

عائلة البلوشـــي
بخالص الشكر وعظيــــــــم االمتنـــــان

إلى مقام حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وإلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة أفرآد العائلة المالكة الكريمة

وٕالــــــى ٔاصحــــــاب المعالــــــي والســــــعادة نــــــواب رئيـــس مجلــــــس الــــــوزراء ورئيـــس 
ؤاعضاء مجلســــــي الشــــــورى والنواب ووزيــــــر الديوان الملكــــــي ورئيـــس ديوان ولي 
العهـــد والـــوزراء والمستشــــــارين ورئيــــــس المجلـــس األعلـــى للشــــــٔون اإلســــــالمية 
ــاء  ــاة والوجهـ ــاء والقضــــ ــة العلمـ ــاب الفضيلـ ــز ؤاصحــــ ــة التمييـ ــس محكمـ ورئيـ
واألعيــــــان ورئيـــس ؤاعضـــاء غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ورجـــال األعمـــال والتجـــار 
والســــــفراء ؤاعضاء الســــــلك الدبلوماســــــي وضباط وضباط صــــــف وزارتي الداخلية 
والدفــــــاع وجهـــاز المخابـــرات الوطنــــــي وجميــــــع األهـــل واألصدقـــاء وٕالـــى كل مـــن 
ـــا ٔاو بالبـــرق ٔاو بالنشــــــر ٔاو عبـــر شـــبكات  واســــــانا ســـواء بالحضـــور ٔاو باالتصــــــال هاتفّيً

ـــا. ـــن وخارجه ـــة البحري ـــل مملك ـــن داخ ـــي م ـــل االجتماع التواص

في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

عميدها الوالد محمد بن حسن بن خميس البلوشي
سـائـلـيــــن الـمـولــــى العـلـي الـقــــدير ٔان يـتـغمـد فـقـيدنـا بواســــع رحمتـه ويسـكـنه 
فـســــيح جــــناته ويـلـهـمـنــــا فــــي فـقــــده الـصـبــــر والـســــلوان ٕانــــه سمـيــــع مجـيــــب 
ـــم  ـــم ؤان يدي ـــز لديه ـــي عزي ـــا ف ـــم مكروًه ـــل ٔاال يريه ـــز وج ـــن اهلل ع ـــاء. داعي الـدعـ

عليهـــم نعمـــة الصحـــة والعافيـــة.

شكر على تعاٍز

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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البـــاد  ملـــك  مـــن  كريمـــة  رعايـــة  تحـــت 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، تنطلـــق فـــي المنامـــة 
خـــال الفترة من 30 مايو حتى األول من 
شـــھر يونيو مؤتمر “توسعة األفق.. حرية 
الديـــن والمعتقـــد” بالتعـــاون بيـــن مملكـــة 
البحريـــن واالتحاد األوروبي، وبمشـــاركة 
نخبة مـــن صانعي السياســـات والقرارات 
فـــي مملكـــة البحرين واالتحـــاد األوروبي 
وممثلي المجتمع المدني، بھدف ترســـيخ 
أسس حوار منظم لتعميق الفھم المشترك 
لحريـــة األديـــان والمعتقـــدات، واالرتقـــاء 
بالتعاون اإلنســـاني على مبـــادئ التعددية 
والتنـــوع لتعزيـــز احتـــرام حريـــة األديان 
والمعتقـــدات علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي 

والعالم.
ويقام على ھامش المؤتمر معرض تشارك 
والمؤسســـات  الـــوزارات  مختلـــف  فيـــه 
الرســـمية إلـــى جانـــب مشـــاركة عـــدد من 

الجھات األھلية.
وتعكس الرعاية الملكية السامية للمؤتمر، 
ما يوليه جالة الملك المعظم، من اھتمام 
ودعم لترســـيخ الحريـــات الدينية والقيم 
والمبادئ اإلنســـانية القائمـــة على احترام 
التعدديـــة وتعزيـــز التســـامح والتعايـــش 
جھـــود  يدعـــم  وبمـــا  المجتمعـــات،  بيـــن 
رســـالتھا  إيصـــال  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
الحضاريـــة إلـــى العالم كنمـــوذج رائد في 
مجـــال احتـــرام الحريـــات والحقـــوق، كما 
أنـــه يجســـد حـــرص البحرين علـــى تعزيز 
جميـــع  مـــع  القائمـــة  والشـــراكة  التعـــاون 
أطـــراف المجتمع الدولـــي، وكذلك تفعيل 
دور المجتمع المدني، من أجل المســـاھمة 
في نشـــر القيم اإلنسانية الجامعة وتعزيز 
ثقافة السام والتعايش والتسامح ودعم 
لترســـيخ  والدوليـــة  اإلقليميـــة  الجھـــود 
قيم الوســـطية واالعتـــدال ونبذ الكراھية 

والعنف والتطرف.
ويســـعى المؤتمـــر، الـــذي تنظمـــه جمعيـــة 
“ھـــذه ھـــي البحريـــن” بالتعـــاون مـــع بعثة 
االتحاد األوروبي في البحرين والســـفارة 

الفرنسية في البحرين ويستمر على مدى 
ثاثة أيـــام، إلى الخروج برؤية مشـــتركة 
البحريـــن  مملكـــة  لتاريـــخ  أفضـــل  لفھـــم 
األوروبـــي ووجھـــات نظرھمـــا  واالتحـــاد 
تجاه حرية الدين والمعتقد، واستكشـــاف 
مزيد من الفرص لتعزيز التعاون والحوار 
ودول  األوروبـــي  االتحـــاد  بيـــن  البنـــاء 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، إضافـــة إلى 
تفعيـــل قنوات التواصـــل وإقامة الروابط 
مع الجھـــات الفاعلـــة ذات الصلة على كا 
الجانبيـــن، مـــن خال مجموعة األنشـــطة 
بصنـــع  المرتبطـــة  والجماعيـــة  الفرديـــة 
السياســـات والقـــرارات وعمـــل المجتمـــع 

المدني.
ويجســـد إقامـــة ھـــذا الحـــدث الكبيـــر في 
مملكة البحرين، تكريسا للمكانة والسمعة 
الطيبـــة التي اكتســـبتھا المملكـــة كنموذج 
عالمـــي رائـــد للمجتمعـــات القائمـــة علـــى 
التنـــوع والتعدديـــة الدينيـــة والحضاريـــة 

والثقافية، وما تمتلكـــه من تجربة فريدة 
مـــن نوعھـــا فـــي مجـــال حمايـــة الحريات 
الدينيـــة واحترام التنوع الديني والفكري 
الدســـتور  مبـــادئ  إطـــار  فـــي  والثقافـــي 
وسيادة القانون، وھو ما يوفر للمشاركين 
فـــي المؤتمـــر بيئـــة مثاليـــة إلقامـــة حوار 
ھـــادف وبناء حـــول كيفية الوصـــول إلى 
رؤى مشتركة لتعزيز التعايش واالحترام 
المتبـــادل فـــي المجتمعـــات القادمـــة مـــن 
وفلســـفية  ودينيـــة  تاريخيـــة  خلفيـــات 

مختلفة.
وقـــد عرفت مملكة البحريـــن على امتداد 
بثوابتھـــا  المتجـــذر  الحضـــاري  تاريخھـــا 
القائمـــة علـــى احترام الشـــعائر والحريات 
الرؤيـــة  تعـــززت ضمـــن  والتـــي  الدينيـــة، 
الشـــاملة لجالـــة الملـــك المعظـــم، ونـــص 
عليھـــا ميثاق العمـــل الوطني والدســـتور، 
وتجســـدت في أســـمى صورھا من خال 
مـــا يتمتـــع بـــه المجتمـــع البحرينـــي ككل 

سواء كمواطنين أو مقيمين في المملكة، 
ومـــن مختلـــف الديانـــات والطوائـــف، من 
حريـــة فـــي ممارســـة شـــعائرھم الدينيـــة، 
وقيـــام الدولـــة بمختلف أجھزتھـــا بتوفير 

كل ما يلزم من أجل ضمان ذلك. 
وتقـــوم رؤيـــة جالـــة الملـــك المعظـــم في 
دعـــم الحريات الدينية على نظرة حكيمة 
تؤمـــن بأھميـــة التنـــوع واالختـــاف بيـــن 
البشر باعتباره نعمة وقيمة سامية لتعزيز 
التعـــارف والترابـــط اإلنســـاني المشـــترك، 
وھـــو مـــا أكـــده جالتـــه فـــي العديـــد مـــن 
“إن  جالتـــه:  تأكيـــد  ومنھـــا  المناســـبات، 
البحرين باحتضانھـــا وتوقيرھا وحمايتھا 
المختلفـــة  بشـــعائرھا  الدينيـــة  للحريـــات 
تعبر تعبيـــًرا صادًقا عن رحابـــة مجتمعنا، 
وقـــدرة بادنـــا علـــى التعايـــش المتحضر 
فـــي ماضيھـــا وحاضرھـــا، والتي ســـتبقى 
بعون هللا واحة إخاء ومنارة سام ألھلھا 
ولجميـــع المقيميـــن علـــى أرضھـــا الطيبـــة 

المعطاءة بالخير”.
وقد أولت مملكـــة البحرين اھتماًما كبيرا 
بتعزيـــز الحريـــات الدينيـــة، ضمـــن رؤيـــة 
شاملة إلرساء دولة القانون والمؤسسات 
القائمـــة علـــى مبـــادئ المواطنـــة والعدالة 
االجتماعيـــة والقيم اإلنســـانية الســـامية، 
حيـــث يجســـد مجتمـــع البحريـــن بتنوعه 
الدينـــي والحضاري نموذجـــا يحتذى لكل 
شـــعوب العالـــم، فـــي ممارســـة الحريـــات 
المذھبيـــة،  التعدديـــة  واحتـــرام  الدينيـــة 
أكبـــر كنيســـة  البحريـــن  حيـــث تحتضـــن 
كاثوليكية في المنطقة )كاتدرائية ســـيدة 
العـــرب( إلى جانـــب العديد من المســـاجد 
يھـــودي،  وكنيـــس  والمعابـــد  والكنائـــس 
ويمـــارس جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن 
شعائرھم الدينية بحرية وأمن واطمئنان. 
كما قدمت المملكـــة العديد من المبادرات 
بقيـــم  تمســـكھا  تعكـــس  التـــي  الرائـــدة 
التعدديـــة والتعايش الدينـــي والحضاري، 

ومنھا إنشـــاء مركـــز الملك حمـــد العالمي، 
البحريـــن”،  مملكـــة  “إعـــان  وتدشـــين 
وكرســـي الملـــك حمـــد لدراســـات الحـــوار 
فـــي  األديـــان  بيـــن  والتعايـــش  والســـام 
إيطاليـــا، وغيرھا من اإلســـھامات الداعمة 
التـــي تعكـــس تنـــوع البحريـــن وحرصھـــا 
علـــى تعزيـــز مبـــادئ الصداقة والتســـامح 
واالنفتاح واالحترام المتبادل مع مختلف 

شعوب العالم. 
وبفضـــل الدعائـــم الثابتـــة التـــي أرســـاھا 
ممارســـة  فـــي  المعظـــم،  الملـــك  جالـــة 
الحريـــات الدينيـــة ونشـــر مبادئ الســـام 
والمحبـــة واالحترام المتبـــادل في العالم، 
اســـتطاعت مملكـــة البحريـــن أن تجـــذب 
أنظار العالـــم كمنارة للتعايـــش بين جميع 
األديـــان والمعتقـــدات والمذاھـــب، وباتت 
نموذجا يســـتلھم الجميـــع من تجربته في 

االعتدال والوسطية.

المنامة - بنا

جاللة الملك المعظم يرعى افتتاح مؤتمر “توسعة األفق... حرية الدين والمعتقد”
بمشاركة نخبة من صناع القرار في البحرين واالتحاد األوروبي

المنامة - بنا

استقبل مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي سمو اللواء الركن الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، أمس، السكرتير الخاص للشؤون االستراتيجية لرئيس جمهورية 
البرازيـــل االتحاديـــة الفريق أول بحري فافيو روشـــا. ورحب ســـمو مستشـــار األمن 
الوطنـــي قائـــد الحرس الملكي بالســـكرتير الخاص للشـــؤون االســـتراتيجية لفخامة 
رئيـــس جمهوريـــة البرازيـــل االتحاديـــة الصديقة، وخال اللقاء أشـــار ســـموه إلى أن 
العاقـــات البحرينيـــة البرازيليـــة تشـــهد على الـــدوام تطوًرا في العديـــد من مجاالت 
التعـــاون والتنســـيق بمـــا يخدم األهـــداف والمصالـــح المشـــتركة للبلدين والشـــعبين 
الصديقيـــن، كمـــا تم بحـــث عدد من المواضيـــع ذات االهتمام المشـــترك. حضر اللقاء 
رئيس لجنة العاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب بجمهورية البرازيل 

االتحادية النائب إدواردو بولسونارو وعدد من كبار المسؤولين البرازيليين.

العالقات مع البرازيل متطورة على الدوام

المنامة - بنا

أعلنت القيـادة العامــــة لقــوة دفـاع البحريـن أنها 
ســـتجري رمايـــة بالذخيـــرة الحيـــة بمنطقة “هير 
شـــتيه”، اعتبـــاًرا مـــن اليـــوم اإلثنين من الســـاعة 
10صباًحـــا ولغايـــة الخميـــس المقبل، الســـاعة 3 

عصًرا. 

ولفتـــت القيـــادة العامـــة لقوة دفـــاع البحرين في 
إعانهـــا الصـــادر عـــن مديرية اإلعـــام والتوجيه 
مـــن  األمـــر،  يهمهـــم  مـــن  كل  انتبـــاه  المعنـــوي، 
مواطنيـــن ومقيميـــن، إلـــى االبتعـــاد عـــن منطقة 

الرماية المذكورة حفاًظا على سامتهم.

رماية بالذخيرة الحية في “هير شتيه”

المنامة - بنا

اجتمـــع القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفة مع الســـكرتير الخاص للشؤون 
االستراتيجية لرئيس جمهورية البرازيل 
االتحاديـــة الفريـــق أول بحـــري فافيـــو 
روشـــا الصديقـــة بحضـــور الفريـــق الركن 
األركان،  هيئـــة  رئيـــس  النعيمـــي  ذيـــاب 

وذلك صباح أمس.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  ورحـــب 
البحريـــن بالســـكرتير الخـــاص للشـــؤون 
االســـتراتيجية لفخامة رئيس جمهورية 
البرازيـــل االتحاديـــة، مشـــيًدا بالعاقـــات 
القائمـــة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن والتي 
تشـــهد علـــى الـــدوام تطـــوًرا وتقدًما في 
مختلـــف المجـــاالت، خاصـــة مـــا يتعلـــق 
الكفيلـــة  والســـبل  الدفاعـــي  بالمجـــال 

بتطويره.
حضـــر االجتمـــاع مديـــر ديـــوان القيـــادة 
العامـــة اللواء الركن حســـن محمد ســـعد، 

ومســـاعد رئيس هيئـــة األركان للعمليات 
اللـــواء الركـــن غانـــم الفضالـــة، ورئيـــس 
القضاء العســـكري رئيس محكمة التمييز 
العسكرية اللواء حقوقي الدكتور يوسف 
فليفـــل، ومدير التعاون العســـكري اللواء 
الركن طيار الشـــيخ محمد بن ســـلمان آل 

خليفة، وعدد من كبار الضباط.
كما حضر االجتماع رئيس لجنة العاقات 
بمجلـــس  الوطنـــي  والدفـــاع  الخارجيـــة 
النـــواب بجمهوريـــة البرازيـــل االتحادية 
النائـــب إدواردو بولســـونارو وعـــدد مـــن 

كبار المسؤولين البرازيليين.

تقوية التعاون الدفاعي مع البرازيل
المنامة - بنا

بعث ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى رئيسة جمهورية نيبال 
الديمقراطيـــة االتحاديـــة بيديـــا بهانداري، بمناســـبة 
ذكـــرى العيـــد الوطني لبادهـــا، أعربا فـــي البرقيتين 

عـــن أطيـــب تهانيهما وتمنياتهما لهـــا بموفور الصحة 
والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

 كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة إلـــى رئيس 
وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية شـــير 

بهادور ديوبا.

البحرين تهنئ نيبال الديمقراطية

البحرين تحتضن إطالق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي
برعاية محمد بن مبارك... ومشاركة عربية ودولية واسعة

برعايـــة ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك 
آل خليفـــة نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
البحريـــن،  التعليـــم والتدريـــب بمملكـــة 
ينعقـــد مؤتمـــر إطـــاق وثيقـــة تطويـــر 
التعليـــم فـــي العالم العربي تحت شـــعار 
“البحريـــن بوابـــة تطويـــر التعليـــم فـــي 
العالـــم العربـــي “ والذي ينظمـــه البرلمان 
التربيـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  العربـــي 
والتعليـــم بمملكـــة البحرين خال يومي 
)1 - 2( يونيـــو 2022، وبمشـــاركة عـــدد 
مـــن كبـــار الشـــخصيات علـــى مســـتوى 
رؤســـاء المجالـــس والبرلمانـــات بالدول 
العربيـــة وممثلين عن المنظمات العربية 
والدوليـــة ومؤسســـات المجتمع المدني 

المعنية بالتعليم.

وبهذه المناســـبة، أشـــاد عادل العسومي 
بالدعـــم  العربـــي،  البرلمـــان  رئيـــس 
الامحدود الـــذي يوليه صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــاد المعظم، لقطـــاع التعليم باعتباره 
للمشـــروع  األساســـية  الركائـــز  إحـــدى 
اإلصاحـــي لجالته، وباالهتمـــام الكبير 
صاحـــب  برئاســـة  الموقـــرة  للحكومـــة 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

بقطاع التعليم وتطويره.
وأضـــاف “أن وثيقة تطويـــر التعليم في 
العالـــم العربـــي، جاءت نتـــاج جهد كبير 
قـــام بـــه البرلمان العربي علـــى مدار دور 
انعقـــاد كامـــل بالتعـــاون مـــع مجموعـــة 
فـــي  المســـتوى  رفيعـــي  الشـــركاء  مـــن 

إعـــداد الوثيقـــة التـــي تعـــد بمثابة خطة 
ورؤية اســـتراتيجية لتطويـــر المنظومة 
التعليمية في العالـــم العربي بما يواكب 
التغيـــرات الثقافية والثورة المعلوماتية 
ظـــل  فـــي  التكنولوجيـــة  والتطـــورات 
الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة ومتغيـــرات 
وظائـــف المســـتقبل وكذلـــك المتغيرات 

الحياتيـــة التي فرضتها جائحة فيروس 
كورونا عالمًيا”.

يذكـــر أن البرلمان العربي قد أعد وثيقة 
العربـــي  العالـــم  فـــي  التعليـــم  تطويـــر 
بالتعـــاون مـــع مجموعـــة مـــن الشـــركاء، 
ومنهـــم؛ جامعة الدول العربية، ومنظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
اإلســـامية  والمنظمـــة  “اليونســـكو”، 
للتربيـــة والعلوم والثقافة “إيسيســـكو”، 
والثقافـــة  للتربيـــة  العربيـــة  والمنظمـــة 
التربيـــة  ومكتـــب  “إلكســـو”،  والعلـــوم 
العربي لدول الخليج، واتحاد الجامعات 
العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي 
العربيـــة، بهـــدف إقامـــة نظـــام تعليمـــي 
عربـــي عالي الجودة فـــي جميع مراحله 

يتماشى مع التغيرات العالمية.



ترأس وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف 
ومكافحة اإلرهاب وتمويله وغسل األموال الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أمـــس، 
اجتمـــاع اللجنـــة، بحضـــور وزراء العـــدل والشـــئون 
اإلسالمية واألوقاف، اإلعالم، شئون الدفاع، رئيس 
جهـــاز المخابـــرات الوطني، وكيـــل وزارة الخارجية 
نائـــب  العـــام،  األمـــن  رئيـــس  السياســـية،  للشـــئون 
محافـــظ مصـــرف البحريـــن المركزي، ومديـــر إدارة 

التحريات المالية.
وفي بداية االجتماع، رحب الوزير بأعضاء اللجنة، 
معربـــا عن اعتـــزازه بالجهود الوطنيـــة المبذولة في 

مجـــاالت حظـــر ومكافحة غســـل األمـــوال وتمويل 
اإلرهاب، والتي ســـاهمت في تعزيز مكانة البحرين 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  المرموقـــة  وســـمعتها 
والدوليـــة. حيـــث أشـــادت لجنـــة محاربـــة التطرف 
ومكافحة اإلرهاب وتمويله وغسل األموال، باعتماد 
االجتمـــاع العـــام لمجموعـــة العمـــل المالـــي لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا )المينافاتف( والذي 
عقـــد مؤخرا فـــي مملكة البحريـــن، تقريـــر المتابعة 
المعـــززة الثالث لمملكة البحرين المتعلق بإجراءات 
وتشـــريعات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهـــاب، ورفع درجات االلتزام للتوصيات التي تم 
طرحهـــا للتقييـــم والمراجعـــة إلى مســـتوى عال من 

االلتزام.

وأعـــرب وزير الداخليـــة عن شـــكره وتقديره لنائب 
محافـــظ مصـــرف البحريـــن المركزي، رئيـــس لجنة 
وضـــع سياســـات حظـــر ومكافحـــة غســـل األمـــوال 
وتمويل اإلرهاب، وفريق العاملين معه على دورهم 

في تحقيق هذا اإلنجاز. 
كما ثمن التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات 
المعنية في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب، منوها إلى أن هذه الجهود، تعتبر 

أولوية رئيسية في العمل األمني والوطني.
وتـــم خالل اجتماع اللجنة، بحـــث عدد من القضايا 
المتعلقة بمكافحة اإلرهاب وتمويله وغسل األموال 

وتنسيق الجهود الوطنية في هذا الشأن.

أكد المنتدون في الملتقى الحواري الخامس بعنوان 
“الملك القائد اإلنســـان” الذي نظمه مجلس النفيعي، 
ـــز مملكة البحريـــن على صعيد العمل اإلنســـاني  تميُّ
والمالـــي واالقتصـــادي والتنمـــوي، إلـــى جانب تميز 
حضـــور المملكـــة علـــى صعيد العمـــل الدبلوماســـي 
والنهـــوض بدور المرأة التنموي، في إطار المســـيرة 
التنموية الشـــاملة التي يقودهـــا ملك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وبدعـــم مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
وتحـــدث األمين العام للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية مصطفى الســـيد عن رعاية جاللة الملك 
المعظم لدور المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
وبصمـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيس مجلـــس أمناء المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة فـــي تنفيذ توجيهـــات جاللة الملك 
المعظم لتحقيق أهداف المؤسســـة لتقديم الرعاية 

والكفالـــة الشـــاملة لأليتـــام واألرامـــل فـــي المملكـــة 
فـــي  المنكوبيـــن  وإغاثـــة  المحتاجيـــن  ومســـاعدة 

مختلف دول العالم.
وأشـــار الســـيد إلـــى عمـــل المؤسســـة علـــى توثيـــق 
تجربـــة البحريـــن فـــي العمـــل اإلنســـاني فـــي كتاب 
سوف تصدره المؤسســـة، مبينا وجود أمثلة كثيرة 
على نجاح وتميز البحرين في العمل اإلنساني مثل 
حملة فينا خير التي أطلقها ســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة بالعام 2020.
من جانبه، اســـتعرض رئيس مجلـــس إدارة جمعية 
المنجـــزات  عبدالملـــك  عدنـــان  البحريـــن  مصـــارف 
والماليـــة  المصرفيـــة  المجـــاالت  فـــي  الكبيـــرة 
واالقتصادية عبر إطالق حزمة واسعة من القرارات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة،  واإلجـــراءات 
المدروســـة التي عملت على احتواء تبعات جائحة 
كورونـــا، وصوالً إلى خطة التعافي االقتصادي التي 

دشنتها الحكومة العام الماضي. 
وأشار إلى أن البنوك والمؤسسات المالية انخرطت 
في شـــراكة متكاملة مع مصـــرف البحرين المركزي 
فـــي تنفيـــذ اســـتراتيجية تطويـــر قطـــاع الخدمات 
الماليـــة التـــي أعلـــن عنهـــا المصـــرف نهايـــة العـــام 

الماضـــي، مشـــيرا إلـــى أن تطويـــر قطـــاع الخدمات 
الماليـــة والمندرج تحت خّطـــة التعافي االقتصادي 
يعتبـــر من األولويـــات والبرامـــج التي تعمـــل عليها 
المملكـــة مـــا ينعكـــس علـــى زيـــادة تنافســـية مملكة 
البحرين بجذب االستثمارات النوعية وبما يتماشى 

مع رؤية البحرين االقتصادية 2030.

من جانبها، أكدت الســـفيرة بهية الجشي ما تحظى 
بـــه مملكـــة البحريـــن مـــن احتـــرام وتقديـــر عالمي، 
اســـتطاعت مـــن خاللـــه أن ترتبط بعالقـــات وثيقة 
مـــع الـــدول وأن تصبح قاعدة لنشـــر مبادئ الســـالم 
الملـــك  مركـــز  أن  مبينـــة  والتســـامح،  والتعايـــش 
حمـــد للتعايـــش الســـلمي يعـــد نموذجـــا عمليـــا على 

هـــذه الحقيقـــة. وأكـــدت الجشـــي الجهـــود الدؤوبة 
والطموحة التـــي تبذلها قرينة جاللة الملك المعظم 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وسعيها ألن 
تكون المرأة جزءا أصيال ومساهما فعليا في عملية 
التنميـــة والبنـــاء، وبينـــت أن وجـــود المرأة ســـفيرة 
فـــي بلد مهم وكيان له ثقلـــه مثل االتحاد األوروبي 
تعبيـــر حي عما تحظى به من ثقة وإيمان بقدراتها، 
فتوجـــه المملكـــة لتعيين ســـفيرات ودبلوماســـيات 
في عـــدد من العواصم العالمية يجســـد مقولة “إنما 

يقاس تقدم األمم بمدى تقدم المرأة فيها”. 
كمـــا تحـــدث عبـــدهللا الحـــواج عمـــا شـــهدته مملكة 
التعليميـــة  المجـــاالت  فـــي  تقـــدم  مـــن  البحريـــن 
واألكاديميـــة خـــالل العهـــد الزاهر لصاحـــب الجاللة 
الملـــك المعظم، حيث أولى جاللتـــه اهتماما بتعزيز 
المكتســـبات التعليميـــة ممـــا ارتبـــط ارتباطـــا وثيقا 
بمســـارات التنميـــة األخرى، وتجســـد ذلك في رؤية 
البحرين االقتصادية 2030. وأشار إلى ارتفاع عدد 
الجامعـــات فـــي المملكة من اثنتين إلـــى 17 جامعة 
خالل العقدين الماضيين تســـهم في العمل الوطني 

والبناء التعليمي ألبناء الوطن.

ملتقى الملك القائد االنسان بنسخته الخامسة   

محرر الشؤون المحلية
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أكد ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة أن آفاق التعاون المشــترك بين مملكة البحرين وجمهورية 
البرازيــل االتحاديــة الصديقة تشــهد مواصلــة الجهود لتنميتها على المســتويات كافة 
بمــا يعــود بالخيــر والنفع على البلدين وشــعبيهما الصديقين، مشــيًرا إلى ما تحظى به 
العاقــات الثنائيــة مــن رعايــٍة واهتمام من ملك البــاد المعظم القائــد األعلى صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ورئيــس جمهوريــة البرازيــل االتحاديــة 

الصديقة جايير بولسونارو.

جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه، بقصـــر الرفاع 
أمـــس، بحضـــور ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، ورئيس هيئة 
النعيمـــي،  ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق  األركان 
الســـكرتير الخاص للشؤون االستراتيجية 
البرازيـــل  جمهوريـــة  رئيـــس  لفخامـــة 
فالفيـــو  بحـــري  أول  الفريـــق  االتحاديـــة 
روشـــا، الذي نقل إلى جاللة الملك المعظم 
القائـــد األعلـــى وصاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى رئيـــس 
مجلس الـــوزراء تحيات وتقديـــر الرئيس 
البرازيلـــي، كما حمله ســـموه نقـــل تحيات 

جاللـــة الملـــك المعظـــم القائـــد األعلى إلى 
االتحاديـــة،  البرازيـــل  جمهوريـــة  رئيـــس 
وتمنيات جاللته للبرازيل الصديقة بمزيٍد 
من التطور واالزدهار، مثمًنا سموه حرص 
الرئيـــس البرازيلـــي علـــى تطويـــر مختلف 
أوجـــه التعاون مـــع مملكة البحريـــن بلوًغا 

لألهداف المنشودة.
ونـــّوه ســـموه بمســـار العالقـــات الواعـــدة 
بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية البرازيل 
االتفاقيـــات  عززتهـــا  والتـــي  االتحاديـــة، 
ومذكـــرات التفاهـــم والزيـــارات المتبادلة، 
الفًتـــا إلـــى أهميـــة الدفـــع بســـبل تعزيزهـــا 

على مختلف األصعدة بما يســـهم في رفد 
مختلـــف القطاعات الحيويـــة ويصب في 
تحقيـــق المصالح المشـــتركة بيـــن البلدين 

الصديقين.

آخـــر  اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــالل  وجـــرى 
المســـتجدات علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة 
والدولية، وعدد من القضايا ذات االهتمام 

المشترك.

بحـــري  أول  الفريـــق  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
فالفيو روشـــا عن خالص الشكر والتقدير 
لصاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
القائد األعلـــى رئيس مجلس الوزراء على 

مـــا يبديـــه مـــن حـــرص واهتمـــام بتطوير 
العالقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
ـــا  وجمهوريـــة البرازيـــل االتحاديـــة، متمنيًّ

للمملكة المزيد من النماء والتقدم.

المنامة - بنا

مواصلـة الجهـود لتنميـة آفـاق التعـاون مـع البرازيـل
االتفاقات عززت مسار العالقات الواعدة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء يستقبل األدميرال فالفيو روشا

المنامة - وزارة الداخلية

 وزير الداخلية يترأس اجتماع لجنة محاربة التطرف ومكافحة اإلرهاب وتمويله وغسل األموال

ثمن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

المرأة مساهم فعلي في عملية التنمية والبناء... الملتقى الحواري” الملك القائد اإلنسان”:

ز البحرين في شتى الميادين اإلنسانية واالقتصادية تميُّ
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تتقدم

عائلتا الكوهجي والعوضي
بخالص الشكر وعظيــــــــم االمتنـــــان

إلى مقام حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة أفراد العائلة المالكة الكريمة

وٕالــــــى ٔاصحــــــاب المعالــــــي والســــــعادة نــــــواب رئيـــس مجلــــــس الــــــوزراء ورئيـــس 
ؤاعضاء مجلســــــي الشــــــورى والنواب ووزيــــــر الديوان الملكــــــي ورئيـــس ديوان ولي 
العهـــد والـــوزراء والمستشــــــارين ورئيــــــس المجلـــس األعلـــى  للشــــــٔون اإلســــــالمية 
ــاء  ــاة والوجهـ ــاء والقضــــ ــة العلمـ ــاب الفضيلـ ــز ؤاصحــــ ــة التمييـ ــس محكمـ ورئيـ
واألعيــــــان ورئيـــس ؤاعضـــاء غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ورجـــال األعمـــال والتجـــار 
والســــــفراء ؤاعضاء الســــــلك الدبلوماســــــي وضباط وضباط صــــــف وزارتي الداخلية 
والدفــــــاع وجهـــاز المخابـــرات الوطنــــــي وجميــــــع األهـــل واألصدقـــاء وٕالـــى كل مـــن 
ـــا ٔاو بالبـــرق ٔاو بالنشــــــر ٔاو عبـــر شـــبكات  واســــــانا ســـواء بالحضـــور ٔاو باالتصــــــال هاتفّيً

ـــا. ـــن وخارجه ـــة البحري ـــل مملك ـــن داخ ـــي م ـــل االجتماع التواص

في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

عبدالحميد عبدالجبار محمود الكوهجي
سـائـلـيــــن الـمـولــــى العـلـي الـقــــدير ٔان يـتـغمـد فـقـيدنـا بواســــع رحمتـه ويسـكـنه 
فـســــيح جــــناته ويـلـهـمـنــــا فــــي فـقــــده الـصـبــــر والـســــلوان ٕانــــه سمـيــــع مجـيــــب 
ـــم  ـــم ؤان يدي ـــز لديه ـــي عزي ـــا ف ـــم مكروًه ـــل ٔاال يريه ـــز وج ـــن اهلل ع ـــاء. داعي الـدعـ

عليهـــم نعمـــة الصحـــة والعافيـــة.

شكر على تعاٍز

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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أقامـــت مدرســـة الروابـــي الخاصـــة 
حفـــل تخريـــج الفـــوج الثامـــن مـــن 
طالبها للعام الدراسي 2021/  2022 
البالـــغ عددهـــم 75 طالبـــًا، بحضـــور 

النائب معصومة عبدالرحيم.
وقال مدير المدرســـة د. عبدالستار 
كلمتـــه  فـــي  العامـــري  مصطفـــى 
خالل الحفل الذي عقد مســـاء يوم 
“نقـــف   :)2022 مايـــو   28( الســـبت 
اليـــوم إجالالً وتقديرًا لجهود أبنائنا 
الخريجيـــن لنبـــارك لهـــم نجاحهـــم، 
فهذا الفوج هم نخبة استثنائية، إذا 
أتمـــوا المرحلة الثانوية في ظروف 
استثنائية فرضتها عليهم الجائحة، 
ولكـــن يقينهم بالله واصرارهم على 
النجـــاح مكنهم اليوم مـــن الوقوف 
بشـــموخ ليرســـموا أجمـــل لوحـــات 

التحدي والتفوق”.
نفســـي،  عـــن  :”وأصالـــًة  وأضـــاف 
مدرســـة  منتســـبي  عـــن  ونيابـــًة 
هيئـــات  مـــن  الخاصـــة،  الروابـــي 
إدارية وتعليمية وخدماتية، أتقدم 
إليكـــم بخالـــص عبـــارات الترحيب 
لهـــذا  التخـــرج  حفـــل  لحضوركـــم 
العـــام الـــذي تواصـــل خاللـــه العمل 
الجاد واالجتهـــاد من قبل المعلمين 
والطـــالب على حد ســـواء من أجل 
رفـــع جميـــع التحديـــات والوقـــوف 
بالنجـــاح  لنحتفـــل  اليـــوم  مجـــددًا 
والتفـــوق كمـــا جـــرت العـــادة وذلك 

بعد ما مررنا به أثناء الجائحة”.

وتابـــع :”لقـــد تجاوز خريجـــو اليوم 
مرحلـــة مهمـــة مـــن مراحـــل الحياة 
الدراسية، هذه المرحلة التأسيسية 
كانت رحلة لبناء مســـتقبل مشـــرق 
بإذن هللا، فلقد أسس هؤالء الطلبة 
بفضـــل هللا أوالً ثـــم بفضـــل همتهم 
العاليـــة، فلقد اجتهدوا حتى يبلغوا 
هذا اليوم الـــذي يمثل نقطة تحّول 
فـــي مســـيرتهم علـــى درب النجـــاح 
والتمكين، إن الحصول على شهادة 
الثانوية العامة ســـتفتح لهم أبواب 
الصـــروح التعليميـــة مـــن جامعـــات 
ومعاهـــد عليـــا، حيث ســـيواصلون 
حســـب  كلٌّ  التعليميـــة  مســـيرتهم 
تخصصـــه، ونحـــن علـــى يقيـــن من 
أنهـــم ســـتتأهلون ألن يكونـــوا مثاالً 

للمواطـــن الصالـــح الذي يســـهم بما 
نهل من العلم في مواصلة مســـيرة 
البنـــاء والتطويـــر بمملكتنـــا الغالية، 

لـــذا تذّكـــروا جيـــدًا أن هـــذا اليـــوم 
ليس إال نقطة انطـــالق نحو المزيد 
مـــن العمـــل الجاد والتألـــق من أجل 

والصعوبـــات  العقبـــات  كل  تجـــاوز 
مهمـــا كان حجمها، ونجاحكم اليوم 
جنـــا جميعـــًا، فهـــو نجاح  وغـــدًا يتوِّ
ومدرســـتكم،  ومعلميكـــم  آبائكـــم 

مدرسة الروابي الخاصة”.
وذكـــر أنه لمـــدة تجـــاوزت العامين، 
ظـــروف  فـــي  تعمـــل  والمدرســـة 
إذ  الجائحـــة،  بســـبب  اســـتثنائية 
إنهـــا ضاعفـــت الجهود لتجـــاوز كل 
بفضـــل  تمكنـــت  وقـــد  المعوقـــات، 
الـــذي  الجهـــود، واإلصـــرار  تكاتـــف 
أبـــداه الطـــالب األعـــزاء ومعلموهم 
وآباؤهـــم، علـــى تجـــاوز الصعوبات 
ومثبطـــات النجـــاح، قائـــاًل:” نحـــن، 
اليـــوم، نجنـــي ثمـــار التعـــب الـــذي 
الفتـــرة  هـــذه  طيلـــة  منـــه  عانينـــا 

العصيبة، فهنيئًا مجددًا للخريجين 
األعـــزاء، وهنيئـــًا ألوليـــاء أمورهـــم 
بهـــذا التميـــز، ثـــم هنيئـــًا لمدرســـتنا 
مدرســـة الروابي الخاصـــة، بتخرج 
أبنائهـــا وتأهيلهم لتحقيق أحالمهم 

وبناء مستقبلهم. 
المرحلـــة  هـــذه  تكـــون  أن  وتمنـــى 
فاتحـــة ألفـــراح ونجـــاح الطلبة في 

مراحل حياتهم المختلفة. 
الطـــالب  دعـــا  الختـــام،  وفـــي 
جيـــن إلـــى الســـير علـــى نهـــج  المتوَّ
العلـــم والمعرفـــة، ليكونـــوا منـــارات 
مدرســـة  فـــي  الالحقـــة  لألجيـــال 
الروابـــي الخاصـــة، وتشـــريف إلـــى 
أهلهـــم ومدرســـتهم بتميزهـــم فـــي 

المرحلة العلمية والعملية المقبلة.

مدرسة الروابي الخاصة تحتفل بتخريج الفوج الثامن من طلبتها 
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تـــرأس محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علي بن خليفـــة آل خليفة، اجتماع اللجنة األمنية 
الخامس للعام 2022، بحضور عدد من الضباط من 

ممثلي الجهات األمنية والمسؤولين بالمحافظة.
وخـــال االجتماع، رحب ســـموه بالحضور، مؤكدا 
الـــدور الكبير للجنـــة األمنية في تنفيـــذ توجيهات 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفـــة فـــي تلبية احتياجـــات األهالـــي لتعزيز 
األمـــن واالســـتقرار فـــي مجتمـــع الجنوبيـــة، مثنيا 
ســـموه على الجهود البارزة التي تقوم بها األجهزة 
األمنية في ترســـيخ مقومات األمن والسامة في 
مناطق المحافظة، منوها ســـموه بمستوى التعاون 
والتنسيق القائم بين المحافظة ومختلف األجهزة 
األمنيـــة بمـــا يعزز من نجـــاح المحافظـــة في تلبية 
احتياجـــات المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي المجـــال 
األمنـــي. كمـــا ناقشـــت اللجنـــة احتياجـــات مدينـــة 
عيســـى، والجهـــود المبذولـــة مـــن مديرية شـــرطة 
والســـامة  األمـــن  لتعزيـــز  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
فـــي المرافـــق العامـــة، كمـــا اطلعـــت اللجنـــة علـــى 

الشـــكاوى الـــواردة من قبـــل األهالـــي، حيث بحث 
ســـمو المحافظ مع المديرية اإلجـــراءات المتخذة 
حيـــال القضايا األمنية المســـجلة، مبينا ســـموه أن 
المحافظة حريصة على تحقيق سرعة االستجابة 
للباغـــات الواردة مـــن قبل األهالـــي لضمان تعزيز 

األمن والطمأنينة.
إدارة  مـــع مديـــر  المحافـــظ  بعدهـــا، بحـــث ســـمو 
العمليـــات بـــاإلدارة العامـــة للدفاع المدنـــي رئيس 
لمواجهـــة  الوطنيـــة  للجنـــة  التنفيـــذي  المكتـــب 
الكـــوارث بـــوزارة الداخليـــة العقيـــد الركـــن  محمد 
البنغدير، سبل التعاون المشترك من خال مناقشة 
الخطـــط والجهـــود ذات االهتمام المشـــترك، حيث 
اعتمـــد ســـمو المحافظ مـــع اللجنة االســـتراتيجية 
المشـــتركة لرفـــع مســـتوى األمـــن والســـامة فـــي 
الراميـــة  الجهـــود  ومواصلـــة  المحافظـــة  مناطـــق 
لتعزيـــز الحمـــات الميدانيـــة التـــي تصـــب بـــذات 
المنحـــى، مشـــيدا ســـموه بجهـــود اللجنة فـــي رفع 

مستوى الوعي المجتمعي.
كمـــا اطلع ســـمو المحافـــظ رئيس اللجنـــة األمنية، 
على جهـــود اإلدارة العامة للدفـــاع المدني، مؤكدا 

سموه أهمية مواصلة التعاون المشترك مع اإلدارة 
فـــي تأميـــن الســـامة المطلوبة في جميـــع مناطق 
المحافظـــة ومكافحـــة الحـــوادث ورفـــع مســـتوى 

الوعي الوقائي لدى المواطنين والمقيمين.
واســـتعرضت اللجنـــة األمنيـــة جهـــود المحافظـــة 
الجنوبية في إقامة برنامج “سمو المحافظ األمني 
االجتماعـــي لعـــام 2022م، فـــي نســـخته الثالثـــة” 
والمزمع إقامته نهاية شهر يونيو المقبل، إلى جانب 
االحتفـــاء باليوم العالمـــي لمكافحة المخدرات في 
26 من الشـــهر ذاته من كل عام، حيث أكد ســـموه 
أهمية االســـتعداد لهاتين المناسبتين بالتعاون مع 
مختلف اإلدارات األمنيـــة بوزارة الداخلية، بهدف 
تعزيـــز مفهوم الشـــراكة المجتمعية ورفع مســـتوى 

الوعي األمني لدى عموم األهالي.
فـــي ختـــام االجتمـــاع، أشـــاد الحضور مـــن ممثلي 
اإلدارات األمنية بالدور الذي يقوم به سمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة آل خليفة فـــي متابعة 
وتنفيذ المبادرات األمنية الهادفة، وســـعي ســـموه 
إلـــى تحقيقهـــا وفـــق مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة 

الرائدة.

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
أقامـــت  حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
جمعية كيراال الكاثوليكية، مســـاء أمس 
األول الســـبت، احتفـــااًل بمناســـبة ذكـــرى 
مـــرور 50 عاًمـــا على تأسيســـها )اليوبيل 
الذهبي(، بحضور سفير جمهورية الهند، 
بيوش شريفاســـتاف، وقداســـة األسقف 
ابراهام مار جوليوس، ورئيس الجمعية 
روي انتونـــي، وعـــدد مـــن الشـــخصيات 

المدعوة.
العاقـــات  بعمـــق  حميـــدان  وأشـــاد 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التاريخيـــة 

منوًهـــا  الصديقـــة،  الهنـــد  وجمهوريـــة 
بـــدور الجمعية في تعزيز قيم التســـامح 
الدينـــي من خال أنشـــطتها االجتماعية 
الهنديـــة  للجاليـــة  الموجهـــة  والثقافيـــة 
مـــن طائفة كيرال، مؤكـــًدا حرص “مملكة 
البحريـــن على بناء جســـور التواصل مع 

مختلف األعـــراق واألديان، الذي يعكس 
مـــا تتمتع بـــه المملكة مـــن إرث حضاري 
اإلســـامي  ديننـــا  تعاليـــم  مـــن  مســـتمد 
األصيـــل  العربـــي  وتراثنـــا  الحنيـــف 
فـــي االنفتـــاح علـــى المكونـــات الدينيـــة 

والثقافية األخرى”.

من جانبه، نقل جوليوس تحيات وتقدير 
الجاليـــة الهندية لمملكـــة البحرين قيادة 
وحكومة وشـــعًبا على مـــا تحظى به من 
اهتمام ورعاية تتيح لهم حرية ممارسة 
معتقداتهم وطقوســـهم الدينية، مشـــيًدا 
بالنهـــج الحكيم لحضرة صاحب الجالة 

الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــاد المعظم، في مد جســـور الصداقة 
والتعاون مع دول وشـــعوب العالم ونشر 
قيم التســـامح واالعتـــدال والحوار بين 
مقـــدًرا  الثقافـــات،  ومختلـــف  األديـــان 
فـــي الوقـــت ذاتـــه دور جمعيـــة كيـــراال 

الكاثوليكية في ترســـيخ قيـــم التعايش 
والتسامح الديني والتنوع الثقافي.

وبـــدوره، نـــوه الســـفير الهنـــدي برعايـــة 
االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر 
لهـــذه الفعاليـــة التي تعكس مـــا تتمتع به 
البحريـــن من قيـــم التواصل والتســـامح 
فـــي المجتمع، مؤكًدا الســـعي المشـــترك 
لتعزيـــز أواصـــر العاقـــات الثقافيـــة بين 
الهنـــد والبحريـــن، مشـــيًدا بالتســـهيات 
لمختلـــف  البحريـــن  تقدمهـــا  التـــي 
الجمعيـــات األهليـــة للجاليـــات األجنبية 
ومنها الهندية، والتي تهدف إلى تحسين 

مستوى المعيشة للجالية في المملكة.

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

اعتماد االستراتيجية المشتركة لرفع مستوى األمن والسالمة في مناطق المحافظة 

طائفة كيرال: نمارس معتقداتنا بكل حرية في البحرين

سمو الشيخ خليفة بن علي: حريصون على سرعة االستجابة للبالغات

وزير التنمية: حريصون على االنفتاح مع مختلف األعراق واألديان

تعزيز الشراكة المجتمعية ورفع المفهوم األمني لدى عموم أهالي المحافظة
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم 
العالـــي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة  بمكتبهـــا وفدا من 
والجامعـــة  البريطانيـــة  برونيـــل  جامعـــة 

االهلية .
رنـــا  الشـــيخة  اطلعـــت  اللقـــاء،  وخـــال 
بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة على 
آخـــر المســـتجدات الخاصة بعملية ســـير 

بالجامعـــة االهليـــة  البرامـــج االكاديميـــة 
ومـــا  برونيـــل  جامعـــة  مـــع  بالتعـــاون 
تقدمـــه للطلبـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت 
المتصلـــة  والموضوعـــات  والتخصصـــات 
بالجامعـــة، ورؤيـــة الجامعة المســـتقبلية 
لتطويـــر وتحديـــث البرامـــج االكاديميـــة 
والخطـــط واالســـتراتيجيات، مؤكـــده أن 
مجلـــس التعليـــم العالـــي يولـــي اهتمامـــًا 
كبيـــرًا باســـتقطاب وتشـــجيع الجامعـــات 
لهـــا  فـــروع  لفتـــح  العريقـــة  الخارجيـــة 

لارتقـــاء  وذلـــك  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
بالخدمـــات المقدمة على صعيـــد التعليم 

العالي.
مـــن جانبهـــم، عبـــر الوفـــد عـــن اعتزازهم 
التعليـــم  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  بلقـــاء 
العالـــي، معربيـــن عـــن عميـــق تقديرهـــم 
وامتنانهـــم لمـــا يحظى به قطـــاع التعليم 
العالـــي من دعـــم، يعكس ما لهـــذا القطاع 
مـــن اهتمـــام وتقديـــر كبيرين فـــي مملكة 

البحرين.

االطالع على مستجدات برامج “األهلية” بالتعاون مع “برونيل”

ســـؤال مشـــروع يطرحـــه كثيـــر مـــن 
أولياء األمور على مســـامع اآلخرين، 
قبيل نهاية الســـنة الدراســـية من كل 
عـــام، ســـؤال يطـــرح فـــي اللقـــاءات 
الخاصة، وفي “اللمـــة” العائلية، وفي 
منصـــات التواصـــل االجتماعي أيضا 
مفـــاده: بمـــاذا سنشـــغل أوالدنـــا فـــي 
اإلجازة الصيفية الساخنة والطويلة؟

الطـــرح،  تكـــرار  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
واالستفســـار والتأفـــف، يظـــل الحال 
علـــى ما هـــو عليـــه، بـــا تغييـــر، هدر 
ومشـــكات  )الفاضـــي(،  علـــى  وقـــت 

يومية ال نهاية لها.
التكفـــل  عـــن  )هنـــا(  فالعاجـــزون 
وألوالدهـــم  لهـــم  الســـفر  بمصاريـــف 
ســـيكونون علـــى موعـــد مـــع إجـــازة 
التســـعين  تقـــارب  طويلـــة  دراســـية 
يومـــا، فما المطلوب من الجميع؟ وما 

العمل؟

معظم أولياء األمور، يرون أن إشغال 
اإلجـــازة  فـــي  ينفعهـــم  بمـــا  األوالد 
الصيفيـــة لـــن يكـــون باألمـــر الســـهل، 
أثنـــاء كورونـــا  الســـابقة،  فالتجـــارب 
وقبلها، عنونت بـ “الملل” والورطة إن 

صح التعبير.
كمـــا أن البرامـــج، وإن وجـــدت، فلـــن 
دروس  فهنـــاك  بالمجـــان،  تكـــون 
الســـباحة، وكـــرة القـــدم، والكراتيـــه، 
وحتى القرآنية أضحت برســـوم وإن 

كانت رمزية.
وألن األطفـــال بإجـــازة فمـــن الصعب 
زجهـــم مجـــددا بالدراســـة، وإن كانت 
بشـــكل آخر، كما يفعل البعض، حيث 
يرى أوليـــاء أمور أن األطفال بحاجة 
للراحـــة واالســـتجمام، وأخـــذ قيلولة 
طويلـــة، حتى ال ينفروا من الدراســـة 

ويكرهونها.
وال يبـــدو بالمجمـــل أن هنـــاك خطـــة 
الطلبـــة  المعالـــم، الحتـــواء  واضحـــة 

الصيفيـــة،  اإلجـــازة  فـــي  والطالبـــات 
وال فعاليـــات قادرة على اســـتقطابهم 
وإفادتهـــم وإخراجهـــم مما هـــم فيه، 
وهو أمر ملحـــوظ ومعروف، ويحمل 
الوالديـــن مســـؤولية حـــل المعاضـــل 

كلها، لوحدهما.
هـــذا العـــزوف الرســـمي واألهلي معا، 
ال  وضـــع  فـــي  األســـر  أربـــاب  وضـــع 
يحســـدون عليه، يلزمهـــم بأن يضعوا 
هم الحلول كلها، ويســـيرون بها، وإن 
كانت إشغال أطفالهم ببرامج منزلية، 

ترفيهية وغيرها، ولكن.. إلى متى؟
ونوجز الواقع اليوم، بحدائق صغيرة 
وســـواحل  وهنـــاك،  هنـــا  متناثـــرة 
هادئـــة، علـــى ضفـــاف البعـــض منهـــا 
عـــدد مـــن عربـــات الطعـــام، واأللعاب 
غير المجانية، ومراكز شـــبابية تعمل 
ببـــطء وبروتيـــن قاتـــل، وطموحـــات 
وآمـــال وأوقـــات مـــن أبنائنـــا الطلبـــة 

والطالبات تهدر فيما ال طائل منه.

أولياء أمور: بماذا نشغل أوالدنا في اإلجازة الصيفية؟

المنامة - بنا

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أعلنـــت 
والمعارض عزمها المشـــاركة في المعرض 
األوروبـــي  االتحـــاد  لمؤتمـــر  المصاحـــب 
والبحرين “توسيع النطاق: حرية األديان 
والمعتقدات”، والذي تنظمه جميعة “هذه 
هـــي البحريـــن” تحت رعايـــة عاهل الباد 
المعظـــم حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،  والمقـــرر 
إقامتـــه فـــي الفتـــرة من 30 مايـــو وحتى 
1 يونيـــو 2022 فـــي فندق الخليج، وذلك 
إلى جانب عدد من المؤسسات البحرينية 
الحكومية واألهليـــة والخاصة وبحضور 

وفد من االتحاد األوروبي.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة ناصـــر 
قائـــدي إن هـــذه المشـــاركة تهـــدف إلـــى 
مملكـــة  وعراقـــة  بحضـــارة  التعريـــف 
البحريـــن التـــي تمتـــد ألكثـــر من خمســـة 
آالف عـــام، ومـــا تشـــهده البحريـــن علـــى 

هـــذا الصعيد من تآخ وتســـامح وتعايش 
مشـــترك يجعلهـــا قبلـــة لكثيـــر مـــن الزوار 

والسياح حول العالم.
وأضـــاف  قائدي أن فريـــق هيئة البحرين 
خـــال  جناحـــه  فـــي  ســـيركز  للســـياحة 
المعـــرض علـــى إبـــراز الصـــورة المشـــرقة 
للبحريـــن وتنوعها الحضاري واإلنســـاني 
الـــذي يعتبـــر عامـــل  والعرقـــي والدينـــي 
جذب ســـياحي بالغ األهمية، خاصة وأنه 
ينعكس على طبيعية الشـــعب والمجتمع 
يرحـــب  والـــذي  المتســـامح  البحرينـــي 

باآلخر ويتعامل معه بأريحية تامة.
وأشـــار إلـــى وجـــود كثيـــر مـــن المقاصـــد 
الســـياحية ذات الصفة الدينية، الفتا إلى 
أن البحريـــن تحتضـــن اليوم أكبر كنيســـة 
كاثوليكية في المنطقة )كاتدرائية سيدة 
الكنائـــس  إلـــى جانـــب عشـــرات  العـــرب( 
والمســـاجد والمعابد وكنيس يهودي، كما 
تضـــم أول معبـــٍد للهنـــدوس فـــي منطقة 

الخليـــج قد بني في المنامـــة، قبل مائتي 
ســـنة علـــى األقل، والتـــزال فـــي البحرين 
مقبـــرة لليهـــود الذيـــن قدمـــوا اليهـــا مـــن 
العـــراق، كمـــا ويوجـــد فيها كنيـــس الزال 

قائًما.
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أن  وأكـــد 
والمعـــارض معنيـــة أيضـــا فـــي الترويـــج 
لمملكـــة البحريـــن كدولة تعمل على نشـــر 
ثقافـــة الســـام والتســـامح ودعـــم جهود 
قيـــم  ترســـيخ  فـــي  الدولـــي  المجتمـــع 
الوســـطية واالعتدال، إضافة إلى تقدمها 
فـــي مجال حماية حقـــوق المرأة والطفل 
والعمـــال وغيرهـــا مـــن الفئـــات، وهـــو مـــا 
يمنـــح الزائـــر والســـائح مزيـــدا مـــن الثقة 
استكشـــاف  فـــي  والرغبـــة  والطمأنينـــة، 
المزيـــد عـــن البحريـــن كدولـــة حضاريـــة 
متقدمـــة ملتزمة بحماية حقوق اإلنســـان 
وازدهـــار  بأمـــن  فيهـــا  النـــاس  ويعيـــش 

وسام.

التعريف بالبحرين كدولة حاضنة للثقافات والمعالم الدينية

“السياحة” تشارك بالمعرض المصاحب لمؤتمر “حرية األديان”

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل رئيس األمن العام الفريق 
بمكتبـــه صبـــاح   ، الحســـن  طـــارق 
الهيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  أمـــس، 
الرقابـــة  بهيئـــة  الدولـــي  للتعـــاون 
ومكافحة الفساد بالمملكة العربية 
بـــن  ناصـــر  الشـــقيقة،  الســـعودية 

أحمد أبا الخيل.
وفـــي اللقـــاء، رحب رئيـــس األمن 
العام بمساعد رئيس الهيئة للتعاون 
الدولـــي بهيئـــة الرقابـــة ومكافحة 
الفساد السعودي، مشيدًا بمستوى 
التعـــاون والتنســـيق األمنـــي بيـــن 
مملكة البحريـــن والمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، وبما حققته 
فـــي  إنجـــازات  مـــن  الســـعودية 
مكافحـــة الفســـاد وتعزيـــز النزاهة 
بـــه  يحتـــذى  مثـــاالً  جعلهـــا  ممـــا 
وأكســـبها ســـمعة عالميـــة مرموقة 

في هذا المجال.
بحـــث  اللقـــاء،  خـــال  تـــم  كمـــا 
تعزيـــز التعـــاون في مجـــال تبادل 
المعلومات في قضايا الفســـاد بين 
أجهـــزة إنفـــاذ القانـــون المختصـــة 
بمكافحـــة الفســـاد، والتعـــاون في 
الفســـاد  قضايـــا  فـــي  التحقيقـــات 
العابرة للحدود وماحقة مرتكبيها 
لتقديمهم للعدالة، والدور المأمول 

لشـــبكة مبـــادرة الريـــاض العالميـــة 
)شـــبكة قلوبل( فـــي تعزيز التعاون 
الســـترداد  والدولـــي  العربـــي 

الموجودات.
حضـــر اللقـــاء، نائب رئيـــس األمن 
العـــام اللـــواء الركـــن الشـــيخ حمد 
بن محمـــد آل خليفـــة، ومدير عام 
الفســـاد  لمكافحـــة  العامـــة  اإلدارة 

واألمن االقتصادي واإللكتروني.

الحسن:  إنجازات الشقيقة في تعزيز النزاهة جعلها مثاالً يحتذى

تبادل المعلومات مع السعودية بقضايا الفساد

يبــدأ عــدد مــن المــدارس الخاصــة اختباراتها النهائيــة اليوم، بعــدٍّ تنازلي 
ستطوي به صفحة تاريخية من منظومة الدراسة عن بعد، التي فرضتها 
ظــروف جائحــة كورونــا، مــع توقــع غيابهــا في الفصــل الجديد مــن العام 

الدراسي المقبل بسبتمبر.

ومشـــرفو  المعلمـــون  وينظـــم 
االختبـــارات،  آليـــة  الفصـــول 
وطريقـــة التواصل المباشـــرة مع 
أوليـــاء األمـــور، لضمـــان حضـــور 
الدراســـية  للفصـــول  الطلبـــة 
عـــن  بوقتهـــا،  واالختبـــارات 
طريـــق مجموعـــات فـــي تطبيق 
“الواتساب” أنشئت لهذا الغرض.

وتـــوزع االختبـــارات علـــى أيـــام 
بيـــن  مـــا  المقبليـــن  األســـبوعين 
الشـــفوية  والقـــراءة  اإلمـــاء 
والتحريرية، ويلزم الطاب فتح 
لمتابعـــة  زووم  تطبيـــق  عدســـة 
تـــدرج  كمـــا  االختبـــارات،  ســـير 
االمتحانـــات التحريرية ببرنامج 

“غوغل كاس”.
بتوفيـــر  المعلمـــون  يهتـــم  كمـــا 
دروس مراجعـــة يومية للطاب، 
فـــي  ورقـــي  بشـــكل  وإدراجهـــا 
“الغوغـــل كاس” ومنـــح الطاب 
خيار طباعتها، أو مراجعتها على 
اللوحـــي  الجهـــاز  أو  الحاســـوب 

المتوافر.
وعلى الرغم من المزايا الحســـنة 
والمهمة للدراسة عن بعد )األون 
اليـــن( بفتـــرة الجائحـــة ألوليـــاء 
األمور مع تفشي الجائحة حينها 
والوفيـــات،  اإلصابـــات  ومعهـــا 
يظل للدراســـة الحضورية نكتها 

المميزة واالستثنائية.

المـــدارس الخاصـــة تبـــدأ 
االمتحانـــــات النهائيــــة اليــــوم

الحكومة حريصة على دعم القطاع التجاري
شهد إطالق “Geely” الصينية... وزير “الصناعة”:

أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزياني 
التجـــاري  القطـــاع  دعـــم  فـــي  الدائـــم  الحكومـــة  حـــرص 
البحرينـــي، والعمـــل على خلـــق بيئة اســـتثمارية متطورة 
والتي من شـــأنها تحقيق الساســـة المطلوبة لهذا القطاع 
وتعزيـــزه ورفده بكل المتطلبات التي تســـهم في االرتقاء 
بـــه ليعكـــس بـــدوره الســـمة المتقدمـــة لمملكـــة البحريـــن 
وموقعهـــا اإلســـتراتيجي المتميـــز فـــي المجـــال التجـــاري 
واالقتصـــادي بشـــكل عام. جـــاء ذلك خال حفـــل إطاق 
عامـــة جيلي الصينية والـــذي أقيم برعاية وزير الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة، بمعـــرض شـــركة األولى للســـيارات 
بمنطقة سترة الوكيل الرسمي لجيلي البحرين، حيث كان 
في مقدمة مســـتقبلي الوزير كلٌّ من رئيس مجلس إدارة 
شركة استثمارات الزياني خالد الزياني، والعضو المنتدب 
لشـــركة األولـــى للســـيارات نواف خالـــد الزيانـــي، بحضور 
عدد مـــن كبار المســـئولين والمعنيين. وفـــي الحفل، اطلع 
الوزير على التقنيات المســـتخدمة في تصنيع هذا الطراز 
الجديد من الشـــركة والتي تعد من الشـــركات الرائدة في 
صناعة الســـيارات فـــي الصين، والتي تأسســـت في العام 
1997 كشـــركة تابعة لمجموعة تشـــجيانغ جيلي القابضة، 
حيـــث أثنى ســـعادته على الجهـــود التي تبذلها الشـــركات 
الوطنيـــة والقطـــاع الخـــاص في إضافة خيـــارات متعددة 

أمام الجمهور في مملكة البحرين.

وفـــي تصريح له بهذه المناســـبة، أكد رئيس مجلس إدارة 
شـــركة اســـتثمارات الزياني خالـــد الزياني: “يســـعدنا جدًا 
تســـليط الضوء على معَلم آخر في رحلتنا للســـيارات في 
مملكـــة البحرين من خال اســـتقطاب واحـــدة من أفضل 
العامات التجارية عالميًا والتي تلقى استحســـانًا وإقباالً 
كبيـــرًا من قبل العماء في األســـواق المجاورة، وإطاقها 

بأفضل الخدمات والمعايير للجمهور.
هذا وتعد شركة سيارات جيلي إحدى الشركات المتميزة 
فـــي صناعة الســـيارات بجمهورية الصين وبـــدأت أعمالها 
منذ أكثر من 25 عامًا كشـــركة تابعة لمجموعة تشـــجيانغ 
جيلي القابضة كما ستشكل إضافة جديدة ضمن األسماء 

المتنوعة المطروحة في سوق السيارات المتنامي.

المنامة - بنا

وزير الصناعة والتجارة والسياحة يشهد إطالق عالمة “Geely” الصينية

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

المنامة - بنا

األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز  أكـــدت 
اســـتمرار التســـجيل ببرنامج اختر طبيبك في 
مركـــز المحرق الصحـــي، ومركز حالـــة بوماهر 
الصحي، ومركز الشيخ سلمان الصحي، والذي 
يطبـــق حالًيـــا بصـــورة تجريبية فـــي محافظة 
المحـــرق كمرحلة أولى ومن ثم ســـيعمم تباًعا 

على جميع محافظات مملكة البحرين.
األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز  ودعـــت 
المواطنيـــن التابعيـــن للمراكز الصحية المشـــار 
إليهـــا بمحافظة المحـــرق للمبادرة بالتســـجيل 

واختيـــار طبيـــب العائلـــة المفضـــل لديهـــم من 
www. خـــال الموقـــع اإللكتروني عبـــر الرابط

phc.gov.bh، مبينـــة أنه ســـيتم توزيع من لم 
يبادر بالتسجيل على حسب الشواغر المتبقية 

بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل.
وبينـــت أنـــه تـــم مســـبًقا فتح بـــاب التســـجيل 
العائلـــة  طبيـــب  الختيـــار  الكريـــم  للجمهـــور 
بمحافظة المحرق فـــي 3 مراكز صحية أخرى 
ضمـــن المرحلة األولى مـــن التطبيق التجريبي 
للبرنامـــج، وهي مركز بنـــك البحرين والكويت 
البحريـــن  بنـــك  الحـــد، ومركـــز  فـــي  الصحـــي 

بنـــك  ومركـــز  الديـــر،  فـــي  الصحـــي  الوطنـــي 
البحرين الوطني الصحي في عراد.

ويعـــد برنامـــج اختـــر طبيبـــك أحـــد البرامـــج 
األساســـية لمشـــروع التســـيير الذاتـــي لمراكـــز 
الرعايـــة الصحيـــة والـــذي يندرج ضمـــن مظلة 
برنامـــج الضمـــان الصحي الوطنـــي )صحتي(، 
حيـــث يتم مـــن خاله إتاحـــة حريـــة االختيار 
لطبيـــب العائلة بربط كل فرد مع طبيب أســـرة 

من اختياره.
ويهـــدف برنامـــج اختـــر طبيبـــك إلـــى تعزيـــز 
وضمـــان  الخدمـــات  مـــن  المســـتفيدين  رضـــا 

الوقائيـــة  الخدمـــات  وتعزيـــز  اســـتمراريتها، 
كأمـــراض  األمـــراض  عـــن  المبكـــر  والكشـــف 
السرطان والســـكري واالستمرارية في تطوير 
الكـــوادر  تقدمهـــا  التـــي  العاجيـــة  الخدمـــات 
الصحيـــة المؤهلة وفق نهـــج الرعاية الصحية 
األولية أخـــًذا باالعتبار المســـتجدات الصحية 
وإذكاء الوعي بالســـلوكيات الصحية لتحسين 
جـــودة الحياة، ويأتـــي ذلك في إطـــار تحقيق 
التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة وتعزيـــز الجـــودة 
والتنافســـية في تقديم الخدمات الصحية بما 

يلبي تطلعات المستفيدين.

وحرصت مراكز الرعاية الصحية األولية على 
اتخـــاذ اإلجـــراءات لتوســـيع نطـــاق الخدمات 
الصحيـــة وتطويرهـــا مـــن خال العمـــل بفريق 
يقـــدم خدمـــات طبيـــة وتمريضيـــة وخدمـــات 
مساندة وفق مفهوم الرعاية الصحية األولية، 
وتعزيـــز التواصـــل الفعـــال مـــع المرضـــى أثناء 
الزيارات للمراكز الصحية أو من خال خدمات 
التطبيـــب عـــن بعـــد وتقويـــة نظـــم وخدمـــات 
اإلحالـــة بين الرعاية األوليـــة والثانوية، حيث 
تعـــد الرعايـــة الصحية األولية حلقـــة االتصال 

األولى للمرضى مع النظام الصحي.

توزيع من لم يبادر بالتسجيل على حسب الشواغر المتبقية بعد انتهاء المدة المحددة

استمرار التسجيل لـ“اختر طبيبك” بمراكز المحرق لغاية 8 يونيو



أن  الوطنيـــة  الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  أكـــد 
البحرين في ظل العهد الزاهر لملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة شهدت إنجازات كبيرة 
في جميع المجاالت التنموية واإلنسانية، 
مؤكديـــن في تصريحات أمـــس أن جاللة 
الملـــك المعظم قائد فـــّذ ألهم العالم بفكره 

السامي.
وأضافـــوا أن فـــي عهـــد جاللتـــه تمكنـــت 
مملكـــة البحرين من تجـــاوز أزمات كثيرة 
الخليـــج  أمـــن  لزعزعـــة  مفتعلـــة  كانـــت 
أنـــه  إلـــى  مشـــيرين  األوســـط،  والشـــرق 
بفضل من هللا عـــز وجل، ومن ثم القيادة 
الحكيمـــة لجاللـــة الملك المعظـــم وكفاءة 
وزارة الداخلية، ووحدة الشعب والتفافه 
حـــول قيادتـــه، كل ذلك أظهـــر أن المملكة 
عصيـــة علـــى المؤامـــرات، وأي محاوالت 
لشـــق الصف الوطني ســـتخيب وســـترتد 

على أصحابها.

أرض مباركة

الخليجـــي  للمركـــز  العـــام  األميـــن  صـــرح 
األوروبـــي لحقوق اإلنســـان فيصل فوالذ 
مـــن مقر المركـــز في العاصمـــة البريطانية 
لندن بأن المشروع اإلصالحي لملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، شـــكل انطالقـــة نحو 
تعزيـــز أجـــواء الديمقراطيـــة والمشـــاركة 
السياســـية، وترســـيخ دولـــة المؤسســـات 
والقانـــون، ورفـــع وتنمية مســـتوى الوعي 
الثقافـــة  وترســـيخ  للمجتمـــع،  السياســـي 
الديمقراطيـــة، مـــا جعـــل مملكـــة البحرين 

محط إشادة دائمة من المجتمع الدولي.
البحريـــن  فـــي  الوطنـــي  التوافـــق  وعـــزز 
نهضتـــه وتقدمـــه، ونجـــاح  علـــى  وعمـــل 
تجربة جميع مؤسســـات المجتمع المدني 
كشـــريك أســـاس فـــي عمليـــة التنميـــة مع 
تأكيد الجهود الكبيـــرة المبذولة في إطار 
الحـــوار الوطني إلى جانب النقلة النوعية 
المســـتحدثة فـــي البحرين على مســـتوى 

الحريات العامة.
وأضـــاف فـــوالذ أن جاللتـــة نجـــح دوليـــا 
وبامتياز في احتواء األزمات، فهو القائد 
الـــذي بـــرزت أدواره دائمـــا فـــي معالجـــة 
األزمات البحرينية ومنها فيروس كورونا 
متقدما الصفوف ومبادرا ومسجال لنفسه 
ولفريق البحرين بقيادة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، نجاحا 
باهـــرا وخروجـــا من األزمة بأقـــل قدر من 

الخسائر والتداعيات السلبية.
البحرينـــي  الشـــعب  إن  فـــوالذ  وقـــال 
المخلـــص لوطنـــه وملكه هـــو حائط الصد 
المنيـــع أمـــام أي محاوالت للنيـــل من أمن 
المملكة واســـتقرارها، هذا الشـــعب الوفي 
الكريـــم الذي أثبت فـــي مختلف الظروف 
والـــوالء  وتماســـكه،  تالحمـــه  والمحـــن 
والبيعـــة لجاللـــة الملك المعظـــم بمختلف 

أطيافه ومكوناته.
وأردف أن أنظمـــة النظـــام توهمـــت أنهـــا 
قـــادرة علـــى المســـاس بالوحـــدة الوطنية 
ألبنـــاء الشـــعب البحرينـــي، ولكـــن هيهات 
أن يحـــدث ذلك مع شـــعب نبـــت في هذه 
األرض المباركـــة، فهـــا هـــو الشـــعب يـــرد 
بـــكل قـــوة ويؤكـــد وحدته فـــي وجه هذه 

المكائـــد، ووقوفه صفا واحـــدا خلف راية 
الوطن وقيادة جاللة الملك، مشـــددا على 
أن مملكة البحرين ســـتظل عزيزة عصية، 
وأن أي محـــاوالت لشـــق الصـــف الوطنـــي 

ستخيب وسترتد على أصحابها.

أنموذج متفرد

وأشـــاد رئيـــس االتحـــاد العربـــي لحقـــوق 
لحقـــوق  معـــا  جمعيـــة  رئيـــس  اإلنســـان 
اإلنســـان المستشـــار عيســـى العربـــي بمـــا 
شـــهدته البحريـــن فـــي ظـــل العهـــد الزاهر 
وتقـــدم  كبيـــرة  إنجـــازات  مـــن  لجاللتـــه، 
مشـــهود فـــي جميـــع المجـــاالت التنمويـــة 
واإلنســـانية، وما شـــهدته مملكة البحرين 
خـــالل العقديـــن الماضييـــن مـــن ازدهـــار 
حضاري وتنموي وضعها في مقدمة دول 
العالـــم في العنايـــة بمقوماتهـــا الحضارية 
منهـــا  وجعـــل  واإلنســـانية،  والتنمويـــة 
أنموذجـــا متفردا في بنـــاء وإدارة الدول، 
معبرا بشـــكل خاص عن العبقرية والتفرد 
فـــي فكر القائد الفذ جاللـــة الملك المعظم 
الذي ألهم العالم بفكره الســـامي بمنهجية 
واســـتراتيجية إدارة الدولة في ظل عالم 
متغيـــر وأزمات دولية ومـــوارد محدودة، 
وهـــي جملة مـــن التحديات التـــي لم تثن 
مملكة البحرين عن المضي في مشروعها 
خططهـــا  بجملـــة  والوفـــاء  اإلصالحـــي 
االزدهـــار  بتحقيـــق  المعنيـــة  وبرامجهـــا 
والتطـــور والتنميـــة المســـتدامة وتعزيـــز 

رفاهية المواطنين والمقيمين بالمملكة.
لحقـــوق  العربـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وعبـــر 
للمشـــروع  تقديـــره  بالـــغ  عـــن  اإلنســـان 
اإلصالحـــي الذي أطلقـــه جاللة الملك منذ 
عقدين مـــن الزمان، والذي يعـــد أحد أبرز 
فـــي  واإلنســـانية  الحضاريـــة  اإلنجـــازات 
تعزيـــز وتطـــور مســـيرة الـــدول والنهوض 
بها بالوطـــن العربي، وهو المشـــروع الذي 
حظـــي بالتقديـــر واإلشـــادة الدوليـــة مـــن 
قبـــل العديد من الـــدول والهيئات األممية 
والمنظمـــات الدولية، لمـــا تضمنه من قيم 
ومبـــادئ إنســـانية ســـامية معنيـــة بإقامة 
دولـــة المؤسســـات والقانـــون، ومـــا مثلـــه 
من عناية بجميـــع المبادئ المعنية بتعزيز 
الديمقراطيـــة والحكـــم الرشـــيد واحترام 
جميـــع الحقـــوق والحريـــات التي كرســـها 
اإلعـــالن العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان، وهو 
وتأييـــد  بقبـــول  الـــذي حظـــي  المشـــروع 
جميع المواطنين في االســـتفتاء الشعبي 
الذي أكد خالله شـــعب البحرين إصرارهم 
اإلصالحـــي  بالمشـــروع  التمســـك  علـــى 
والمضي سوًيا في بناء مستقبل البحرين 
والنهـــوض بها، بنســـبة تاريخية بلغت 98 
% أكد من خاللها الشـــعب تمسكه بقائده 
ومليكه والتزامه بالشـــراكة الحقيقية في 
بنـــاء دولة المؤسســـات والقانـــون وإقامة 
الديمقراطيـــة وفًقا لرؤية توافقية تنطلق 
الملـــك  المســـيرة جاللـــة  مـــن فكـــر قائـــد 
المعظم وميثاق العمل الوطني الذي أنجز 
مـــن قبـــل صفـــوة ممثلـــي الشـــعب ونخبه 
ومفكريـــه وقياداتـــه، وترجمـــوا فيـــه فكر 
الملـــك القائد وتطلعاتـــه وأهدافه ورؤيته 
الحضارية واإلنسانية والتنموية للبحرين 

وشعبها.
كمـــا عبـــر رئيس االتحـــاد العربـــي لحقوق 
اإلنســـان عن أهمية إبراز الدور الحضاري 
المملكـــة  وقدمتـــه  قادتـــه  الـــذي  الرائـــد 
للعالم بقيـــادة جاللة الملك خـــالل العديد 

مـــن األزمـــات العالميـــة، ال ســـيما األزمات 
االقتصاديـــة والتنمويـــة والصحيـــة التـــي 
العالميـــة  كالجائحـــة  العالـــم،  شـــهدها 
المتمثلـــة في فيـــروس كورونا المســـتجد 
“كوفيد 19” والتي عانت منها جميع دول 
العالم، وكيف اســـتطاعت مملكة البحرين 
إدارة ظـــروف وتحديـــات هـــذه الجائحـــة 
وتعزيـــز االســـتجابة الوطنيـــة واإلقليمية 
والدولية خالل هـــذه الجائحة، وما أبدته 
من منهجية رائدة قائمة على نهج إنساني 
يضع اإلنسان على رأس أولويات الدولة.

عيون ساهرة

مجلـــس  لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  وقـــال 
النـــواب علي زايـــد إن مملكة البحرين في 
عهـــد جالتـــه، تمكنت مـــن تجـــاوز أزمات 
كثيـــرة كانت مفتعلة لزعزعة أمن الخليج 
لمملكـــة  يـــراد  وكان  األوســـط،  والشـــرق 
البحريـــن أن تكون جـــزًءا مما يتم تدبيره 
ضـــد الوطـــن الغالي الذي ألتـــف حوله كل 
أطيـــاف المجتمـــع مجتمعيـــن علـــى كلمة 
واحـــدة، وهدف واحد، وهو الحفاظ على 
المكتســـبات الوطنيـــة التـــي تحققـــت في 
ظـــل العهد الزاهـــر لجاللة الملـــك المعظم، 
ووقوف الجميع صًفا واحًدا خلف قيادته 
الحكيمـــة ليتمكـــن بذلـــك مـــن تجـــاوز كل 

العقبات التي تم اختالقها في المنطقة.
وذكر أن المخططات اإليرانية ومنذ عقود 
تهدف إلى مصادرة حـــق البحرينيين في 
أرضهـــم، وتحيك المؤامـــرات تلو األخرى 
بهـــدف زعزعـــة أمـــن واســـتقرار البحرين، 
ولكـــن بجهـــود األجهـــزة األمنيـــة وكفاءة 
رجـــال الداخليـــة بقيـــادة وزيـــر الداخليـــة 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفة، والعيون الســـاهرة على أمن البالد 
فقـــد تمكنـــوا مـــن دحـــض كل المؤامـــرات 
اإلرهابييـــن  وضبـــط  والتحـــركات، 
وتجفيف منابع تمويلهـــم، وإحباط جميع 

المخططات الخبيثة.
وأشـــار إلـــى أن كتـــاب الرئيـــس األميركي 
األســـبق بـــاراك أوبامـــا شـــاهد علـــى هـــذا 
العصـــر، ومـــا يرويه من موقـــف داعم من 
دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل 
اتصـــال ســـمو الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان عندما كان ولًيا لعهد أبوظبي وقبل 
ترؤسه اإلمارات حديثا، وما قام بتوجيهه 
من تحذير كبير بعدم التدخل في شؤون 
البحريـــن وإال ســـتكون العواقـــب وخيمة، 
كما كان للمملكة العربية السعودية وكثير 
من دول العالم مواقف ثابتة وراسخة لن 
ينساها شعب البحرين كونها تمثل موقًفا 

مشرًفا نابع من عالقات تاريخية.
وذكـــر النائـــب علـــي زايـــد أنه علـــى الرغم 
مـــن العالقـــات التاريخيـــة بيـــن البحريـــن 
والواليات المتحدة األميركية إال أن هناك 

أصواًتا شاذة كانت تعكس واقع ما يحدث 
فـــي البحريـــن وتتهـــم بوجـــود انتهـــاكات 
لحقوق اإلنسان، والترويج بشكل خاطئ 

إلى وجود تضييق على المواطنين أمنًيا، 
الجزيـــرة  درع  قـــوات  دخـــول  وتصويـــر 
بأهـــداف غير ســـلمية، وهـــذا ينافي واقع 

االتفاقـــات الخليجيـــة األمنيـــة، والجميـــع 
كان يعرف دور درع الجزيرة ومســـاهمته 
في تأمين المواقع االستراتيجية ال أكثر.

وختـــم زايـــد بـــأن البحريـــن تنعـــم باألمن 
واألمـــان بفضل من هللا عز وجل، ومن ثم 
القيـــادة الحكيمـــة لجاللة الملـــك المعظم، 
ودوره في احتواء األزمات بحكمته التي 
تجمـــع كل المواطنين على حب البحرين، 
والقيـــادة، وتجعـــل كل المواطنيـــن علـــى 
حـــد ســـواء دون تمييز لطائفـــة أو مذهب 
أو ديـــن أو عـــرق أو لـــون، كمـــا أن الجميع 
ينعـــم بمـــا يتحقق من إنجـــازات حضارية 
وتنمويـــة فـــي ظل عهـــد جاللتـــه والرؤية 

المستقبلية التي ينعم بها الجميع.
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أعلـــن رئيـــس اللجنـــة العليـــا لـــدرع البـــالد 
للمســـؤولية االجتماعيـــة حســـن كمال عن 
فتح باب اســـتقبال طلبات الترشـــح لدرع 
وذلـــك  االجتماعيـــة،  للمســـؤولية  البـــالد 
ابتـــداء من يـــوم اإلثنيـــن 30 مايو وحتى 
وأشـــار  2022م.  أغســـطس   30 الثالثـــاء 
رئيس اللجنة العليا إلى أن الجائزة تنطلق 
فـــي نســـختها األولى تحـــت فئـــة واحدة، 
بحيث تمنح ألفضل جهة بالقطاع الخاص 
تعـــزز مـــن قيـــم المســـؤولية االجتماعيـــة، 
إذ ســـتبدأ اللجنـــة فـــي اســـتقبال طلبـــات 
الترشح وفرزها واختيار الفائزين استناًدا 
إلى مجموعة من المعايير الثابتة التي تم 

اعتمادها من قبل اللجنة العليا للجائزة.

وأضاف كمال أن اختيار المؤسسة الفائزة 
ســـيتم بناء على 4 معايير أساسية تتمثل 
في قياس أثر مشاريع التنمية المستدامة 
علـــى  وتنعكـــس  الشـــركة  تنفذهـــا  التـــي 
والمجتمـــع، وتحديـــد  البيئـــة واالقتصـــاد 
النســـب المخصصة فـــي ميزانية الشـــركة 
لمشـــاريع المسؤولية االجتماعية والتنمية 
المســـتدامة، ووجـــود خطة اســـتراتيجية 
االجتماعيـــة  للمســـؤولية  الشـــركة  لـــدى 
ومشـــاريع التنمية المســـتدامة، إلى جانب 
لدعـــم  ومبادرتهـــا  الشـــركة  مســـاهمات 
احتياجـــات موظفيها المعيشـــية والمهنية 
من التدريب والسكن والترقيات وغيرها.

وقال فيما يتعلق بالمؤسســـات التي يحق 
لهـــا المشـــاركة إنـــه يحـــق المشـــاركة لـــكل 
شـــركة تجاريـــة ومؤسســـة ماليـــة مـــن أي 

حجم، بشـــرط تقديـــم مبادرة أو مشـــروع 
يدعـــم قيـــم المســـؤولية االجتماعيـــة، تم 
الشروع في تنفيذه خالل الفترة من يناير 
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مكتمالً أم في طور التنفيذ.
وذكـــر كمـــال أن صحيفـــة البـــالد تحتفـــظ 
غيـــر  االســـتمارات  قبـــول  عـــدم  بحـــق 
المقـــروءة أو تلـــك التـــي ال تحتـــوي علـــى 
المعلومـــات الصحيحـــة، وال تتوفـــر فيهـــا 
البيانات المطلوبة، كما أن الصحيفة تخلي 
مسؤوليتها من ضياع أي استمارة أو تأخر 
تســـليمها أو عدم استالمها ألي خلل تقني 

أو ألي سبب آخر.
وأكـــد ضـــرورة أن يكـــون طلب المشـــاركة 
عمالً أصيالً لصاحب الطلب، ولم يسبق له 
الفـــوز بجائزة مماثلـــة، مبيًنا أن قرار لجنة 

ـــا وال يمكن إعادة  التحكيـــم ســـيكون نهائيًّ
النظر فيه أو التفاوض بشأنه.

وقال رئيس اللجنة حسن كمال إن اللجنة 
ســـتبدأ في استقبال المشاركات إلكترونيا 
عـــن طريق موقـــع الجائـــزة علـــى العنوان 
مـــن  أو   ،)albilad-award.com / /:https(
المخصصـــة  االســـتمارة  تحميـــل  خـــالل 
للتقدم على الجائزة وتسليمها مع مرفقاتها 
ألمانة ســـر الجائزة بمقر الصحيفة. ويأتي 
المبـــادرة  لهـــذه  البـــالد  صحيفـــة  إطـــالق 
إليمانهـــا العميـــق بأهمية تعزيز وترســـيخ 
ثقافـــة المســـؤولية االجتماعيـــة، وتقديـــر 
جهـــود مؤسســـات القطـــاع الخـــاص التي 
تمتلـــك تجارب متميزة فـــي توظيف قيم 
المســـؤولية االجتماعيـــة ضمـــن برامجهـــا 
وخططهـــا االســـتراتيجية، وتحفيز جميع 

مؤسسات القطاع الخاص على تبني هذه 
الثقافـــة كالتزام أساســـي ضمن منظومتها 

اإلدارية.

مـــن:  كالًّ  للـــدرع  العليـــا  اللجنـــة  وضّمـــت 
رئيس اللجنة حســـن إبراهيم كمال، جمال 
محمـــد فخرو، الشـــيخة هند بنت ســـلمان 
آل خليفـــة، صالـــح طرادة، رياض يوســـف 
ســـاتر، خالد عبدهللا القعـــود، عدنان أحمد 
عبدالملك، ســـامية حســـين، يوســـف أحمد 

العبيدلي وسعود حسين السبيعي.
ُيشـــار إلى أن جائزة درع البالد للمسؤولية 
االجتماعيـــة تعـــد ترجمـــة ألبـــرز توصيات 
الـــذي  االجتماعيـــة”  “المســـؤولية  منتـــدى 
عقدتـــه الصحيفـــة بمشـــاركة رفيعـــة مـــن 
مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وقيادات 
بالشركات الكبرى إلى جانب مندوبين عن 
مؤسســـات المجتمع المدنـــي، وذلك بدافع 
االحتفـــاء بالشـــركات المتميـــزة في تعزيز 

قيم العطاء والمسؤولية االجتماعية.

حسن إبراهيم كمال 

فتــح الترشــح لدرع  للمسؤوليــة االجتماعيـــة

جاللة الملك المعظم قائد فذ ألهم العالم بفكره السامي

رئيس اللجنة العليا: استقبال الطلبات يدويًّا وعبر موقع الجائزة

البحرين عصيَّة على أي محاوالت لشق الصف... فعاليات وطنية:

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

عيسى العربي علي زايدفيصل فوالذ
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أكــدت مديــرة إدارة تخطيــط الطــرق في وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
الــوزارة تســتعد لطــرح 3 حــزم مــن  والتخطيــط العمرانــي مهــا حمــادة أن 
المشــروعات لتطوير المداخل الرئيســة لمدينة شــرق اإلسكانية، الذي يتوقع 
أن تخدم 10 آالف نســمة مع نهاية العام 2024، وينقســم التطوير إلى جزئين 
األول يمتــد مــن تقاطــع شــارع ســلمان الفاتــح )مجمــع ســترة( إلــى المدخــل 
الشمالي لمشروع مدينة سترة اإلسكاني، والثاني يمتد من المدخل الشمالي 

إلى المدخل الجنوبي لمشروع مدينة شرق سترة اإلسكاني.

وتتضمن الحزمة األولى من المشـــروع 
إنشاء شارع شرق سترة وشارع 201 بـ 
4 مســـارات لكل اتجاه مـــع أعمال الردم 
المقترحـــة، وإنشـــاء معبريـــن بحرييـــن 

عند المنفذين الشمالي والجنوبي.
وأوضحـــت حمادة لـ“البـــاد” أن الحزمة 
الثانيـــة من المشـــروع تتضمن توســـعة 

شـــارع رقم 1 و5 بمســـارين لـــكل اتجاه 
وذلـــك بتكلفـــة تقدر بحوالـــي 6 مايين 
دينـــار، مـــع حمايـــة وتحويـــل خطـــوط 
الخدمات وكذلك تطوير تقاطع خزانات 
“بابكـــو“ وربط التقاطع بشـــارع الشـــيخ 
جابـــر األحمـــد الصبـــاح على المســـتوى 
السطحي متضمنًا جســـرًا علويًا أحاديًا 

المنامـــة  باتجـــاه  ذاتـــه  الشـــارع  علـــى 
مســـتقباً وذلـــك بتكلفـــة تقديريـــة تبلغ 
حوالـــي 14,9 مليون دينـــار أما الحزمة 
الثالثـــة تتضمـــن تطويـــر تقاطع شـــارع 
ســـلمان بن أحمد الفاتح وتوســـعته إلى 

4 مسارات لكل اتجاه.

14.9 مليون دينار تكلفـة تقاطــع “خزانـات بابكــو”
توسعة شارع 1 و5 في سترة بـ 6 ماليين... حمادة لـ“^”:

 الحاج عبدالحسين علي

مها حمادة

بدر الحايكي

زيــادة عــدد األشجــار مــن 1.8 مليـــون إلــى 3.6 ملـيـــون
البحرين ملتزمة بالوصول للحياد الصفري في 2060... “البلديات”:

شـــارك وكيـــل الـــوزارة لشـــئون البلديـــات 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزارة  فـــي 
والتخطيـــط العمرانـــي الشـــيخ محمـــد بن 
أحمـــد آل خليفـــة،  فـــي أعمـــال المنتـــدى 
فـــي مدينـــة  التشـــجير  لتقنيـــات  الدولـــي 
المركـــز  الريـــاض والـــذي نظـــم مـــن قبـــل 
الوطني لتنمية الغطـــاء النباتي ومكافحة 
التصحر مع وزارة البيئة والمياه والزراعة 
فـــي المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
ممثـــاً لمملكـــة البحريـــن برفقـــة عـــدد من 

مسئولي الوزارة.
وأشـــار الوكيـــل إلى أن هـــذا المنتدى يأتي 
ضمن اهتمامات المملكة العربية السعودية 
بتنميـــة الغطـــاء النباتـــي كإحـــدى الركائـــز 

الرئيســـية لاســـتراتيجية الوطنيـــة للبيئة 
والتـــي تمثـــل خارطـــة الطريـــق لتحقيـــق 
تطلعـــات رؤية المملكة العربية الســـعودية 
2030 حيال تعزيز حماية البيئة وتنميتها 
حيث يؤدي المركز الوطني لتنمية الغطاء 
مهمـــًا  دورًا  التصحـــر  ومكافحـــة  النباتـــي 
في تحقيق مســـتهدفات الســـعودية حيال 
تنميـــة الغطاء النباتـــي ومكافحة التصحر 
الســـمو  بإعـــان صاحـــب  والتـــي توجـــت 
الملكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان 
لمبادرة الســـعودية الخضراء والتي تعتبر 
مـــن المبـــادرات الطموحـــة والرائـــدة على 
مســـتوى العالم ومبادرة الشـــرق األوســـط 
الخضـــراء التي تهدف إلـــى تعزيز التعاون 

اإلقليمـــي لتنمية الغطـــاء النباتي والتنوع 
االحيائـــي في المنطقة والحد من التصحر 
والمساهمة في مواجهة التحديات البيئية 

العالمية وفي مقدمتها التغير المناخي.
للتشـــجير  الوطنيـــة  الخطـــة  إلـــى  ولفـــت 
التـــي تهدف إلـــى مضاعفة عدد األشـــجار 
فـــي مملكـــة البحرين بحلـــول العام 2035، 
مؤكـــدًا علـــى توجيهات ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة بشـــأن 

التوسع في مشاريع التشجير.
إلـــى  تهـــدف  الوطنيـــة  الخطـــة  أن  وبّيـــن 
مضاعفـــة عـــدد األشـــجار مـــن 1.8 مليون 
مليـــون   3.6 قرابـــة  إلـــى  حاليـــًا  شـــجرة 

شـــجرة بحلـــول العـــام 2035 وذلـــك ضمن 
التزامـــات مملكـــة البحرين ضمـــن أهداف 
اتفاقية األمم االطارية بشـــأن تغير المناخ 
)COP26(. وبّيـــن الشـــيخ محمد بن أحمد 
أن هناك عددًا من المبادرات والسياســـات 

لزيادة التشـــجير وتحفيـــز جميع األطراف 
للمشـــاركة في مشـــاريع التشـــجير لضمان 
علـــى  مؤكـــدًا  الســـنوي،  الهـــدف  بلـــوغ 
توجيهات وزير األشغال وشئون البلديات 
والتخطيط العمراني بالتوسع في عمليات 

تشحير الشـــوارع والتقاطعات والمشاريع 
البلديـــة المختلفـــة والتـــي بدأتـــه الـــوزارة 
فـــي مختلف هذه المشـــاريع. وأكد الوكيل 
علـــى التـــزام مملكـــة البحريـــن بالوصـــول 
إلى الحيـــاد الصفري بحلـــول العام 2060، 
حيـــث إن التغيـــر المناخـــي يمثـــل تحديـــًا 
عالميـــًا يتطلب من الجميع تســـخير جميع 
الممارســـات  أفضـــل  وتبـــادل  اإلمكانـــات 
للتغلب عليه عبر وضـــع الحلول المتقدمة 
للوصـــول إلى األمن المناخـــي الذي تتطلع 
إليه دول العالـــم حيث إن مملكة البحرين 
داعمـــة لكل ما من شـــأنه تحقيق األهداف 
المناخيـــة التي تســـهم في حمايـــة كوكب 

األرض.

وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

تشجير المدراس وتعزيز البنى التحتية في العكر وجدعلي
حصر وإزالة المباني اآليلة للسقوط والخطرة... “تنسيقى العاصمة”:

ترأس محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة اجتمـــاع المجلس 
التنســـيقي الخامـــس لمحافظـــة العاصمـــة 
في دورته الثالثـــة للعام 2022، وذلك عبر 
تقنية االتصال المرئي بمشـــاركة األعضاء 
مـــن ممثلـــي الجهـــات المختلفـــة، إذ بحث 
المجلس عددًا مـــن الموضوعات المدرجة 
على جدول األعمال والرامية إلى االرتقاء 
بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين 
وتحسين جودة الحياة وتحقيق تطلعات 
األهالـــي. وتقدم المحافظ رئيس المجلس 
التنســـيقي ببالـــغ الشـــكر واالمتنـــان لملـــك 
البـــاد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ولولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، على 
الثقـــة الملكية الســـامية بتعيينـــه محافظًا 
لمحافظـــة العاصمة، مؤكـــدًا أن هذه الثقة 
دافـــع لبـــذل مزيد مـــن العطاء فـــي خدمة 

مملكة البحرين وشعبها الوفي.
كمـــا أشـــاد بالجهـــود المبذولة مـــن أعضاء 
المجلـــس، ودورهـــم الفاعـــل فـــي التعاون 
الوثيق والتنســـيق المشترك بين محافظة 
العاصمـــة ومختلـــف الـــوزارات والهيئـــات 
التشـــاركي  الـــدور  بمـــا يعـــزز  الحكوميـــة، 
بيـــن  والتفاعـــل  التواصـــل  علـــى  القائـــم 
المختلفـــة،  الدولـــة  وأجهـــزة  المواطـــن 
تنفيـــذًا لتوجيهات وزيـــر الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  لمبـــدأ  وترســـيخًا 

الفاعلـــة، مؤكـــدًا أهميـــة مواصلـــة الجهود 
توفيـــر  فـــي  األهالـــي  تطلعـــات  لتحقيـــق 
خدمـــات متكاملة تبـــرز الوجـــه الحضاري 
هنـــأ  جانبهـــم،  مـــن  العاصمـــة.  لمحافظـــة 
أعضاء المجلس التنســـيقي الشـــيخ راشد 
الثقـــة  بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة علـــى 
الملكيـــة الســـامية، متمنيـــن لـــه التوفيـــق 
ومســـؤولياته  مهامـــه  فـــي  والنجـــاح 

الجديدة.
واســـتعرض المجلـــس الخطـــة اإلنشـــائية 
بمحافظـــة  والتعليـــم  التربيـــة  لـــوزارة 
إذ  الجديـــد،  الدراســـي  للعـــام  العاصمـــة 
بّينـــت الخطـــة عدد المـــدراس التـــي تّمت 
صيانتهـــا خـــال العـــام الجـــاري، باإلضافة 
إلـــى المشـــروعات الجديدة والمســـتقبلية 

للوزارة في نطاق المحافظة.
وأوصـــى المجلس بتشـــجير المدراس في 
محافظة العاصمة بالتعاون والتنســـيق مع 
أمانـــة العاصمة ووزارة التربيـــة والتعليم، 
تنفيذًا لمشـــروع خطة التشـــجير الوطنية 
التـــي أقرها مجلس الـــوزراء والتي تهدف 

العـــام  لمضاعفـــة عـــدد األشـــجار بحلـــول 
2035، وبمـــا يتســـق مـــع برنامـــج “المنامة 
“العاصمـــة  ومشـــروع  صحيـــة”  مدينـــة 
محافظـــة  تتبناهمـــا  اللذيـــن  الخضـــراء” 
العاصمـــة. كما بحـــث المجلس التنســـيقي 
أهـــم االحتياجات الخدمية فـــي منطقتي 

العكـــر، وجدعلـــي، والتـــي رصـــدت خـــال 
الزيـــارات الميدانية لفريق األحوال العامة 
بالمحافظة، إذ تمثلـــت احتياجات منطقة 
جدعلـــي فـــي إنشـــاء مواقـــف للســـيارات، 
ورصف وصيانة عدد من الطرق الداخلية، 
وإنشـــاء مرتفعات لتخفيف السرعة، فيما 
تمثلـــت أبرز احتياجـــات منطقة العكر في 
تطويـــر مدخـــل المنطقـــة وصيانـــة اإلنارة 
فيـــه، ورصـــف عـــدد مـــن الطـــرق الترابية، 
وحصـــر وإزالـــة المبانـــي اآليلـــة للســـقوط 
واســـتعجال  األهالـــي،  علـــى  لخطورتهـــا 
للجمهـــور،  الغربـــي  العكـــر  حديقـــة  فتـــح 
وأوصـــى المجلـــس بضـــرورة بحـــث تنفيذ 
هـــذه االحتياجات تحقيقًا لرؤى وتطلعات 

أهالي المنطقتين.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أكد محافظ الشمالية علي العصفور 
الدينيـــة  المناســـبات  اســـتثمار  أن 
التطـــوع  يعكـــس  بالـــدم،  بالتبـــرع 
واألخاقـــي  الوطنـــي  العمـــل  فـــي 
والواجب اإلنساني الذي يتحلى به 

أهل البحرين.
جـــاء ذلـــك خـــال رعايتـــه، حملـــة 
اإلمام الصـــادق للتبرع بالـــدم، التي 
الخيريـــة  بـــوري  جمعيـــة  نظمتهـــا 
الثقافـــي  بـــوري  نـــادي  صالـــة  فـــي 
والرياضـــي بالتعـــاون مـــع بنك الدم 
بمستشفى السلمانية ودعم عدد من 
المؤسســـات والجهـــات فـــي القطاع 
الخـــاص وتم خالها جمع ما يقارب 
الــــ 82 كيـــس دم ومشـــاركة بلغـــت 
116 متبرعًا، حيث دشـــن المحافظ 

مجلـــس  عضـــو  بحضـــور  الحملـــة 
النـــواب النائـــب أحمـــد الدمســـتاني 
وعضـــو المجلـــس البلـــدي الشـــمالي 
زينـــة جاســـم ورئيس الحملـــة علي 
الحجيري، والمسؤولين في إدارتي 
نادي بوري وجمعية بوري الخيرية.

وأشـــاد المحافـــظ بالقائميـــن علـــى 

تنظيـــم الحملـــة واللجنـــة المنظمة، 
متمنيـــا لهـــم دوام التوفيـــق لتقديم 
البرامج التي تساهم في رفع الوعي 
العام والصحي على الخصوص في 
منطقتهـــم، داعيـــًا إياهـــم لانخراط 
التـــي  البرامـــج  فـــي  والمشـــاركة 

تقدمها المحافظة طوال العام.

محافظ الشمالية: الستثمار المناسبات الدينية بالتبرع بالدم

“حملة اإلمام الصادق” تحصد 82 كيس دم من 116 متبرعًا

قبل بضعة أيام من اآلن كان الحاج 
عبدالحســـين علـــي المكنـــى بــــ “أبو 
زهيـــر” صاحب حملة أبـــو زهير في 
منطقـــة الباد القديـــم، متوجها إلى 
أراضـــي المملكة العربية الســـعودية 
وتحديـــدا منطقـــة األحســـاء بمعية 
عـــدد مـــن زوار الحملـــة، وبينما كان 
يتنقـــل في أحد األماكـــن الترفيهية 
اقتـــرب منـــه أحدهـــم وكان يمتطي 
حصانـــا، فرفســـه الحصـــان وأوقعه 
على رأســـه بقوة شديدة، ونتج عن 
ذلـــك إصابات بليغة، حيـــث مايزال 
أبـــو زهيـــر منـــذ ذلـــك الحيـــن تحت 
العناية المركزة في مستشفى الملك 
فهد في منطقة الهفوف باألحساء.

 وذكـــر زوج ابنته زكريا حبيل الذي 
انتقل إليه فور تلقيه الخبر، أن عمه 
والحركـــة،  للعـــاج  يســـتجيب  بـــدأ 
مضيفـــًا “نحن ال نعلم مـــا حقيقة ما 

جـــرى هنـــاك، ولكـــن ما إن شـــاهدت 
الحادثـــة  بعـــد  زهيـــر(  )أبـــو  العـــم 
ومســـتوى اإلصابـــات أدركـــت تمامًا 
أن الحادثة كانـــت قوية جدًا، حتى 
أننـــي لـــم أتعـــرف عليـــه فـــي بداية 
األمـــر”، مشـــيرًا إلـــى أن “أبـــو زهير” 
تعـــرض لنزيف فـــي المخ ولكن ولله 
الحمـــد مـــع جـــودة الرعايـــة الطبية 
التـــي يتلقاها من كادر المستشـــفى 
فإنه بدأ بالتحسن والتماثل للشفاء 
والحركة والـــكام، ومن المؤمل أن 
يتـــم نقله للجناح، معربًا عن شـــكره 
في ختام حديثه إلدارة مستشـــفى 
التـــي  الرعايـــة  علـــى  فهـــد  الملـــك 

يقدمونها للمريض.

10 أيام في العناية المركزة بمستشفى الملك فهد

حصان يرفس بحرينيًا ويتسبب له بنزيف في المخ
بدر الحايكي



العضو الحالي يجهل اختصاصات العمل البلدي
المحامي الثالثيني يطمح في تحقيق 25 اختصاصا... المترشح الدوسري:

أعلـــن المحامـــي علـــي الدوســـري نيتـــه 
الترشـــح بلديـــا عـــن الدائـــرة الثالثة في 
محافظة الشـــمالية. وذكر المحامي )38 
عامـــا( أن ترشـــحه يأتي لخدمـــة الوطن 
والمواطـــن والســـعي لجعـــل الدائرة من 

الدوائـــر النموذجية، مؤكدا انه ســـيعمل 
وقـــال  اختصاصـــا.   25 تحقيـــق  علـــى 
البحرينيـــة  المحاميـــن  جمعيـــة  عضـــو 
عـــن العمـــل البلـــدي البـــد أن يقـــوم على 
واســـتخدام  اإلســـتراتيجي  التخطيـــط 

جميـــع الصالحيـــات الممنوحـــة للعضـــو 
البلدي بموجب قانون البلديات رقم 35 
لســـنة 2001، مشـــيرا إلى ســـعيه لتوفير 
جميـــع الخدمات للبديع ومدينة ســـلمان 

والجسرة والهملة.

وعـــن تقييمـــه للعضـــو البلـــدي الحالـــي 
محمـــد ســـعد الدوســـري، أشـــار الـــى أن 
األخيـــر يجهل االختصاصـــات المطلوبة 
للعمل البلدي، شـــاكرا ومقدرا له جهوده 

السابقة في مجال العمل البلدي.

ليلى مال اهلل

ـا لالنتخابــات ـا وتوعويًّ “النيابــة” تنّظــم برنامًجـا تدريبيًّ
تنظـــم النيابـــة العامـــة تحـــت رعاية 
البوعينيـــن،  علـــي  العـــام  النائـــب 
عـــن  ـــا  توعويًّ ـــا  تدريبيًّ برنامًجـــا 
االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية للعام 
2022، في إطار استعداداتها للعملية 
االنتخابيـــة والتـــي تتضمـــن إطـــالق 
حمالت توعوية موسعة على وسائل 
التواصل االجتماعي بهدف اإلرشـــاد 
االنتخابيـــة.  بالجرائـــم  والتوعيـــة 

ويتضمن البرنامج التدريبي سلسلة 
مـــن المحاضرات المتعلقـــة بالجرائم 
القضـــاة  تســـتهدف  االنتخابيـــة 
وأعضـــاء النيابـــة العامـــة وأكثـــر من 
4000 من منتســـبي الجهات التي لها 
عالقة بالعمليـــة االنتخابية بمختلف 
العـــدل  وزارات  وهـــي  مراحلهـــا 
واألوقـــاف،  اإلســـالمية  والشـــؤون 
البلديـــات  وشـــؤون  واألشـــغال 

ومنتســـبي  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
شـــؤون اإلعالم، والمعنيين بشـــؤون 
وأخصائيـــي  والرياضـــة،  الشـــباب 
التحقيـــق وفنيي المعلومات بالنيابة 

العامة. 
المحاضـــرات  فعاليـــات  وســـتجري 
شـــهر  مـــن  الفتـــرة  فـــي  والحمـــالت 
يونيـــو وحتـــى االنتهاء مـــن العملية 

االنتخابية.

ويناقـــش البرنامـــج التدريبـــي عدًدا 
مـــن الموضوعـــات، أبرزهـــا الجرائـــم 
فيهـــا،  والتحقيـــق  االنتخابيـــة، 
القضائيـــة  الضبطيـــة  وإجـــراءات 

بصدد تلك الجرائم.
وأكـــد المحامي العام األول مســـاعد 
النائب العام المستشار وائل بوعالي 
يأتـــي  البرنامـــج  فعاليـــات  عقـــد  أن 
مـــن منطلـــق دور النيابـــة العامة في 

القضائـــي  الضبـــط  علـــى  اإلشـــراف 
االســـتحقاقات  ألهميـــة  وإدراكهـــا 
االنتخابية في المسيرة الديمقراطية 
النيابـــة  قيـــام  وضـــرورة  بالمملكـــة، 
العامة بدورها التوعوي والمســـاهمة 
فـــي مكافحـــة الجرائـــم االنتخابيـــة 
أوجبـــه  فيمـــا  القانـــون  وتطبيـــق 
وفرضه من ضوابط لضمان ســـالمة 

سير العملية االنتخابية ونزاهتها.

المنامة - النيابة العامة

مــا يــزال المشــهد االنتخابــي هادئــا فــي محافظــة العاصمــة خافــا للمحافظــات الثــاث األخــرى التــي شــهدت حراكا 
انتخابيا مبكرا، إذ إن أعداد المترشحين الذين أعلنوا عن نيتهم دخول المعترك االنتخابي المقبل 2022 قليلة مقارنة 
بعدد المترشــحين نيابيا في المحافظات األخرى الذين كشــفوا في األيام الماضية عن نيتهم الترشــح، حيث شــهدت 
المحافظــات الثــاث إعــان وجوه جديدة للمشــاركة في االنتخابــات النيابية والبلدية. وتضــم محافظة العاصمة 10 

دوائر انتخابية بلغت كتلتها االنتخابية 81892 ناخبا حسب انتخابات 2018.

نواب 2018

فـــإن  األوليـــة  المعطيـــات  وحســـب 
أعضـــاء المجلس النيابـــي الحالي من 
ممثلـــي محافظـــة العاصمـــة المتوقـــع 
هـــم  المقبلـــة  لالنتخابـــات  ترشـــحهم 
ممثل الدائرة األولى عادل العسومي، 
وممثلة الدائرة الثانية سوســـن كمال، 
وممثل الدائرة الثالثة ممدوح الصالح، 
وممثل الدائرة الخامسة أحمد السلوم 
وممثلـــة الدائـــرة السادســـة معصومة 
عبدالرحيـــم، وممثلة الدائرة الســـابعة 
الدائـــرة  وممثـــل  عبداألميـــر،  زينـــب 

العاشرة علي إسحاقي.

نواب سابقون

كمـــا أنـــه مـــن األســـماء التي يتـــداول 
ترشـــحها نيابيا عن محافظة العاصمة 
من نواب مجلس 2010 النائب السابق 
أحمد قراطة عـــن الدائرة الثانية وقد 
فاز فـــي انتخابـــات 2014 في الجولة 
الثانيـــة بعـــد أن حصـــد 1224 صوًتـــا 
بنسبة 60.3 %، كما تم استبعاد اسمه 
مـــن الترشـــح فـــي ذات الدائـــرة فـــي 
انتخابـــات 2018 بعد طعن تقدمت به 

النائب الحالي سوسن كمال.
يترشـــح  أن  المتوقـــع  مـــن  أنـــه  كمـــا 
النائـــب الســـابق عبدالرحمـــن بومجيد 

نيابيـــا عـــن رابعـــة العاصمـــة وكان قد 
 2014 فـــاز بمقعدهـــا فـــي انتخابـــات 
بعـــدد 2052 صوًتا، إال أنه خســـر أمام 
منافســـه النائـــب الحالـــي عمـــار البناي 

في انتخابات 2018.
كما تتردد أخبار عن نية ترشح النائب 
الســـابق حســـن بوخمـــاس عـــن رابعة 
العاصمة وكان قد فاز في االنتخابات 
فـــي العـــام 2002 ممثـــال عـــن جمعيـــة 
المنبـــر اإلســـالمي، ثـــم مّثـــل الدائـــرة 
فـــي االنتخابـــات التكميلية فـــي العام 

2011، إذ دخل المجلس مستقاًل.

وجوه جديدة

في الوقت الذي لم تشـــهد الساحة أي 
إعالن للترشـــح في الدائرة األولى من 
محافظـــة العاصمـــة لمنافســـة النائـــب 
الحالي عادل العسومي والذي حافظ 
على مقعد الدائـــرة منذ 2006، أعلنت 
النقابيـــة ســـعاد مبـــارك نيتها الترشـــح 
لالنتخابـــات المقبلـــة 2022 عـــن ثانية 
الحالـــي  النائـــب  لتنافـــس  العاصمـــة، 

سوسن كمال المتوقع ترشحها.
ولـــم تشـــهد ثالثـــة العاصمـــة عـــن أي 
إعـــالن لوجوه جديدة للمنافســـة على 
المقعـــد النيابـــي والذي يمثلـــه النائب 

الخالي ممدوح الصالح.
وفـــي رابعـــة العاصمـــة أعلـــن عبد هللا 

جمعـــة فيروز ترشـــحه مســـتقالً ألول 
مـــرة فـــي انتخابـــات مجلـــس النواب 

المقبلة.
واعلن اإلعالمي عبدالكريم إسماعيل 
الترشـــح نيابيـــا عـــن المقعـــد الحالـــي 
للنائـــب أحمـــد الســـلوم، فـــي حيـــن لم 
تشهد سادسة العاصمة إعالنا لوجوده 
دائـــرة  فـــي  نيابيـــا  للترشـــح  جديـــدة 

النائب الحالي معصومة عبدالكريم.
وأعلنـــت أمل محمـــد اعتزم الترشـــح 
مـــن  الســـابعة  الدائـــرة  فـــي  نيابيـــًا 
العاصمة، لتنافس على المقعد الحالي 

للنائب زينب عبد االمير.
النائـــب  دائـــرة  العاصمـــة  ثامنـــة  أمـــا 
الحالي فاضل السواد، أعلن المترشح 

فيصل المال نيته الترشح مستقال.
وعلـــى صعيـــد متصـــل أعلـــن إبراهيم 
العصفور ترشحه لالنتخابات النيابية 
للمرة الرابعة على التوالي عن تاســـعة 
2022، إذ  للـــدورة القادمـــة  العاصمـــة 
سبق له أن خســـر االنتخابات النيابية 
فـــي 2014، كما خســـرها عن خامســـة 
الوســـطى فـــي التكميليـــة عـــام 2011 

وفي 2002،
ولم تشهد عاشـــرة العاصمة أي إعالن 
عن وجـــوده جديـــدة للترشـــح نيابيا، 
عـــدا أنبـــاء متوقعـــة لترشـــح النائـــب 

الحالي للدائرة علي اسحاقي.

االنتخابات في “العاصمـة”... على نـار هادئـة

علي البوعينين 
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محمد الدوسري علي الدوسري

االنتخابات
في العاصمةبا�رقام 

المترشحون الكتلة االنتخابية

4086839

2002

المترشحون الكتلة االنتخابية

4440449

2006

المترشحون الكتلة االنتخابية

3882424

2010

المترشحون الكتلة االنتخابية

(التكميلية)

3213731

2011

(مجموع اصوات)

المترشحون الكتلة االنتخابية

9034965

2014

المترشحون الكتلة االنتخابية

(التكميلية)

40.88868

2018
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العربية.نت

قـــال وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي أحمـــد 
عـــوض بـــن مبـــارك أمـــس )األحـــد( إن 
المســـتمر  الحوثـــي  ميليشـــيا  ســـعي 
لتســـييس القضايـــا اإلنســـانية يعطـــي 
اســـتمرار  ألســـباب  واضحـــة  دالالت 
وإغـــاق  تعـــز  حصـــار  فـــي  “تعّنتهـــا 

منافذها الرئيسية”.
وأكـــد بن مبـــارك، فـــي لقاء مـــع القائم 
بأعمال الســـفارة الروســـية لـــدى اليمن 
يفغينـــي كـــودروف، أن رفـــع الحصـــار 
الرئيســـية  والمنافـــذ  المعابـــر  وفتـــح 
لمدينة تعز يحظـــى باهتمام كبير لدى 

القيادة السياسية والحكومة.
وأكـــد بن مبارك على ضرورة ممارســـة 
الضغـــوط على جماعة الحوثي ووضع 

حـــد “لســـلوكها العدوانـــي وسياســـتها 
العنصرية” تجاه الشعب اليمني.

بأعمـــال  القائـــم  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
الســـفارة الروســـية إن باده ستســـتمر 
فـــي بذل كل مـــا هو ممكن للمســـاعدة 
علـــى تحقيـــق الســـام وإرســـاء األمن 
واالستقرار في اليمن، بحسب الوكالة.
يأتـــي هذا غداة إعان األمم المتحدة، 
الحكومـــة  بيـــن  مبدئـــي  توافـــق  عـــن 
اليمنيـــة المعترف بها دوليًا وميليشـــيا 
الحوثيين بشـــأن اقتـــراح إلعادة فتح 
تدريجـــي  بشـــكل  والمعابـــر  الطـــرق 
فـــي مدينـــة تعـــز ومحافظـــات أخرى، 
بموجـــب اتفاق الهدنـــة المعلنة برعاية 

المنظمة الدولية.

الحوثي يتعنَّت بحصار تعز ويسيِّس القضايا اإلنسانية

اسطنبول - وكاالت

طيب  رجــب  التركي  الرئيس  تجاهل 
لتركيا  األميركية  التحذيرات  أردوغان 
في  واســعــة  عسكرية  عملية  شــن  مــن 
بما  لها  الترتيب  يجري  ســوريــا  شمال 
ــفــوذهــا تــحــت مسمى  ــطــاق ن يــوســع ن
“الــمــنــاطــق اآلمـــنـــة”، قــائــا إن بـــاده ال 
تنتظر إذنا من الواليات المتحدة لشن 
ســوريــا،  فــي  جــديــدة  عسكرية  عملية 
وفق ما نقلت عنه أمس األحد وسائل 
التوتر  من  حالة  وتسود  تركية.  إعام 
الــعــاقــات األمــيــركــيــة الــتــركــيــة بسبب 
البلدين على عدة قضايا  خافات بين 
مــنــهــا الـــتـــدخـــل الـــتـــركـــي فـــي ســوريــا 
والعمليات التي شنتها القوات التركية 

ــة الــشــعــب  ضـــد وحــــــدات حــمــاي
الكردية التي تشكل العمود 

الــفــقــري لـــقـــوات ســوريــا 
المدعومة  الديمقراطية 

الحربة في  أميركيا والتي تعتبر رأس 
الدولة اإلسامية.  الحرب على تنظيم 
ومـــن الــمــتــوقــع أن تــرفــع تــصــريــحــات 
التوتر مع واشنطن،  أردوغان منسوب 
ما  على  استغل  التركي  الرئيس  لكن 
التعاطي  فــي  أمــيــركــيــا  تخبطا  يــبــدو 
ــدة مــلــفــات وانــشــغــال واشــنــطــن  مــع عـ
ــا بــعــد غــزوهــا  فــي الــحــشــد ضــد روســي
ألوكـــرانـــيـــا وأيـــضـــا ضـــد الــصــيــن الــتــي 
منذ  األميركي  التركيز  أصبحت محور 
الرئاسة  بايدن  جو  الديمقراطي  تولي 
ــايــدن  ب ــه  ــواجــ ــ وي  .2020 ــر  ــاي ــن ي فـــي 
ومن  الجمهوريين  من  حادة  انتقادات 
بعض الديمقراطيين واتهامات بالوهن 
والــضــعــف فــي الــتــعــاطــي مــع عــدة 
ملفات حساسة مثل ملفي إيران 
النوويين  الشمالية  وكــوريــا 
والنفوذ الروسي والصيني.

أردوغان يتحدى واشنطن في سوريا
الخرطوم ـ وكاالت

والدفـــاع  األمـــن  مجلـــس  أوصـــى 
الســـوداني، أمـــس األحـــد، برفع حالة 

الطوارئ واإلفراج عن المعتقلين.
وحســـب الصفحة الرســـمية لمجلس 
الســـيادى االنتقالـــي فـــي الســـودان، 
فقـــد تـــرأس الفريـــق أول ركـــن عبد 
المجلـــس  جلســـة  البرهـــان،  الفتـــاح 
العادية، لمناقشـــة األوضـــاع األمنية 
فـــي البـــاد، وتهيئـــة المنـــاخ للحوار 

الوطني.
الماضيـــة  األيـــام  خـــال  وتزايـــدت 
برفـــع  المطالبـــة  الدوليـــة  الضغـــوط 
حالـــة الطـــوارئ، حيـــث دعـــا مجلس 
األمن، الثاثاء، السلطات السودانية 

الـــازم  المنـــاخ  تهيئـــة  إلـــى 
التـــي  الجهـــود  إلنجـــاح 

الثاثية  اآللية  تبذلها 
األمـــم  مـــن  المكونـــة 

اإلفريقـــي  واالتحـــاد  المتحـــدة 
ومجموعـــة اإليقاد، لتســـهيل الحوار 
بيـــن األطـــراف الســـودانية للوصول 
إلى حل لازمة المعقدة التي تعيشها 

الباد منذ نحو 7 أشهر.
الســـفير  قـــال  الســـياق،  ذات  وفـــي 
األميركـــي المرشـــح للســـودان جون 
العاقـــات  لجنـــة  أمـــام  غودفـــري 
الشـــيوخ  مجلـــس  فـــي  الخارجيـــة 
األميركي منتصف االسبوع الماضي، 
إن علـــى الســـلطات الســـودانية رفـــع 

حال الطوارئ لتسهيل الحوار.
وتقول لجان المقاومة وجهات أخرى 
تقـــود الحـــراك الحالـــي فـــي الشـــارع 
الطـــوارئ  حالـــة  إن  الســـوداني 
البـــاد حاليـــا  فـــي  المفروضـــة 
تســـببت في انتهاكات كبيرة 

خال األشهر الماضية.

السودان.. توصية برفع جزئي لحالة الطوارئ
وايومنغ ـ وكاالت

أعرب الرئيـــس األميركي الســـابق، 
دونالد ترامب، عن مخاوفه من أن 
الصراع الحالي في أوكرانيا، يمكن 
أن يتســـبب بحـــرب عالميـــة ثالثـــة، 
منوهـــا بضرورة توجيه كل الجهود 

نحو إجراء مفاوضات إلنهائه.
وقال ترامب في تجمع حاشـــد في 
دمـــرت،  اآلن  “أوكرانيـــا  وايومنـــغ: 
والسبب في ذلك هو غباء ما نقوله 
ونفعلـــه.. قـــد ينتهـــي األمـــر بحرب 
عالمية ثالثة بســـبب غباء ما نقوله 

ونفعله”.
وأضـــاف ترامـــب، “أوكرانيا تتفتت 
إلـــى أشـــاء.. لم يـــر أحد منـــا مثل 

هذا العدد من األشخاص الذين 
قتلوا في صـــراع.. إنه أمر 

مروع، ولن يكون هنالك 
أن  يجـــب  فائـــز..  أي 

يعودوا إلى طاولة المفاوضات”.
ولفـــت ترامـــب إلـــى بعـــض أفضال 
فتـــرة حكمـــه، وقـــال إنـــه الرئيـــس 
فـــي  المتحـــدة  للواليـــات  الوحيـــد 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين الذي لم 
تدخل روســـيا في ظله في نزاعات 
مســـلحة، “بينمـــا فـــي عهـــد جـــورج 
دبليـــو بوش فقـــدوا جورجيا، وفي 
شـــبه  فقـــدوا  أوبامـــا  بـــاراك  عهـــد 
جزيـــرة القـــرم، وتحـــت قيـــادة جو 

بايدن فقدوا كل شيء”.
وقـــال ترامـــب، إن الروبـــل أصبـــح 
اآلن أقـــوى مـــن أي وقـــت مضـــى، 
منوها بـــأن ارتفاع أســـعار النفط 
ثمـــن  دفـــع  إلـــى  واالنتقـــال 
الروبـــل  بعملـــة  الطاقـــة 
يسمحان لروسيا بكسب 

“ثروة”.

ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة

مصر: مقتل 10 إرهابيين 
“شديدي الخطورة”

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس 
اإلرهابية  العناصر  من   10 مقتل  األحــد، 
“شديدة الخطورة”، خالل مداهمة بؤرة 

إرهابية في محافظة شمال سيناء.
المصري  العسكري  للمتحدث  بيان  وأشــار 
الحافظ،  عبد  غريب  حــرب  أركــان  العقيد 
حدث  اإلرهابية  العناصر  تصفية  أن  إلــى 
بعد تبادل النيران بين المجموعة اإلرهابية 
وقـــوات إنــفــاذ الــقــانــون. ووصــف العناصر 

اإلرهابية بأنها “شديدة الخطورة”.

جبهة المواجهة مرشحة لالتساع وتوقعات بتكثيف الغارات على مواقع الحرس الثوري

بينيت يهدد بضرب إيران: عهد “الحصانة” انتهى
قـــال رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي 
إن  األحـــد  أمـــس  بينيـــت  نفتالـــي 
إيـــران لـــن تفلـــت من العقـــاب على 
التحريض على الهجمات من خال 
وكائها، مضيفـــا “على مدى عقود، 
مـــارس النظـــام اإليرانـــي اإلرهاب 
ضد إسرائيل والمنطقة عن طريق 
رأس  لكـــن  والمبعوثيـــن،  الـــوكاء 
األخطبـــوط، إيـــران نفســـها، يتمتع 

بالحصانة”.
التـــي  الحصانـــة  أن  علـــى  وشـــدد 
تتمتـــع بها طهـــران انتهت، متوعدا 
إيران ووكاءها بأنهم ســـيدفعون 
الثمـــن. وقـــال “كمـــا قلنا مـــن قبل، 
النظـــام  حصانـــة  عصـــر  انتهـــى 
اإليرانـــي. وهـــؤالء الذيـــن يمولون 
اإلرهابيين ويســـلحون اإلرهابيين 
ويرســـلون اإلرهابييـــن ســـيدفعون 

الثمن بالكامل”.
واتهـــم رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
أمـــس  لوزرائـــه  تصريحـــات  فـــي 
األحد، إيران باســـتهداف المصالح 

اإلسرائيلية بشكل متكرر.
بعـــد  بينيـــت  تهديـــدات  وجـــاءت 
أســـبوع من اغتيال صيـــاد خدائي 
فـــي  الثـــوري  بالحـــرس  العقيـــد 
اتهـــم  بينمـــا  اإليرانيـــة  العاصمـــة 
بالوقـــوف وراء  إســـرائيل  األخيـــر 

عمليـــة االغتيال وتوعد بالثأر منها 
لمقتل خدائي.

خدائـــي،  صيـــاد  حســـن  واغتيـــل 
الـــذي اتهمته إســـرائيل بالتخطيط 
لشـــن هجمـــات ضـــد مواطنيها في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، عندما أطلق 
شـــخصان علـــى متن دراجـــة نارية 

النار عليه أثناء قيادته لسيارته.
وتكرر هذا األســـلوب فـــي عمليات 
اغتيال سابقة في إيران استهدفت 
باألســـاس علماء في مجال الطاقة 
النوويـــة وألقي باللوم فيها بشـــكل 

المخابـــرات  جهـــاز  علـــى  كبيـــر 
اإلسرائيلي )الموساد(.

وقالت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية 
شـــبه الرســـمية إن الحرس الثوري 
اكتشف واعتقل أعضاء في شبكة 
مخابـــرات إســـرائيلية فـــور وقـــوع 
عمليـــة االغتيـــال في طهـــران، لكن 
مكتـــب بينيـــت الذي يشـــرف على 
الموســـاد، لـــم يعلـــق علـــى عمليـــة 

االغتيال.
ومـــن المتوقـــع أن تكثف إســـرائيل 
مـــن غاراتهـــا الجويـــة علـــى مواقع 

تابعـــة للحـــرس الثـــوري اإليرانـــي 
ســـوريا  فـــي  هللا  حـــزب  وحليفـــه 
مفتوحـــة  باتـــت  التـــي  الســـاحة 

لتصفية الحسابات.
وســـبق إلســـرائيل أن اغتالت قادة 
عســـكريين كبـــارا فـــي حـــزب هللا، 
عـــدد  علـــى  إيـــران  تتكتـــم  بينمـــا 

قتاها في سوريا.
وســـلطت عمليـــات االغتيـــال التي 
وكذلـــك  نووييـــن  علمـــاء  طالـــت 
الضـــوء  خدائـــي  اغتيـــال  عمليـــة 
رغـــم  كبيـــر  أمنـــي  اختـــراق  علـــى 
التحصينـــات اإليرانيـــة الشـــديدة. 
وســـبق عمليـــة االغتيـــال األخيـــرة 
اغتيال كبير العلمـــاء في البرنامج 
النـــووي اإليرانـــي محســـن فخـــري 
 . قـــرب طهـــران وهـــو أيضـــا  زادة 
ويقـــال أيضـــا إنـــه قيادي بـــارز في 

الحرس الثوري.
إلـــى  بينيـــت  تصريحـــات  وتشـــير 
أن جبهـــة المواجهـــة بين إســـرائيل 
وإيران قد تتســـع أكثر وقد تشـــمل 
ضـــرب أهـــداف إيرانية فـــي البحر 
على غرار  ما عرف إعاميا بـ”حرب 

السفن” خال العام الماضي.

عواصم ـ وكاالت

تهديدات بينيت تأتي بعد أسبوع من اغتيال عقيد في الثوري اإليراني

كييف ـ وكاالت

قـــال مســـؤولون محليـــون في شـــرق 
أوكرانيا إن القوات الروسية تطاردهم 
بشـــكل حثيث مـــن أجـــل “تصفيتهم”، 
بينمـــا تتحـــدث موســـكو عـــن تحقيق 
تقدم على األرض في إقليم دونباس.

وبحســـب صحيفـــة “ديلي ميـــل”، فإن 
الجيش الروسي يسعى بشكل دؤوب 
إلـــى “اغتيـــال مســـؤولين أوكرانييـــن” 
الكرمليـــن،  وتحـــدث  البـــاد.  شـــرقي 
عـــن إحـــراز تقـــدم فـــي دونبـــاس، من 
خـــال الســـيطرة علـــى ليمـــان، وهـــي 
مدينـــة مجـــاورة لمنطقة دونيتســـك. 
من جانبـــه، توجه الرئيـــس األوكراني 
شـــرق  إلـــى  زيلينســـكي  فولوديميـــر 
البـــاد، أمس األحـــد، للمرة األولى منذ 
بـــدء الهجـــوم العســـكري الروســـي، إذ 
زار منطقـــة خاركيـــف التـــي ســـحبت 
موســـكو قواتهـــا منهـــا فـــي األســـابيع 
األخيـــرة لتعيـــد نشـــرها علـــى جبهات 
أخرى. وكتب زيلينســـكي في منشـــور 

مرافق لمقطـــع فيديو عن زيارته، عبر 
تطبيـــق “تلغـــرام”: “2229 منزال مدمرا 
في خاركيـــف وفي المنطقة. ســـنرمم 
وســـنعيد اإلعمار وســـنعيد الحياة إلى 
خاركيف وكافة المدن والقرى األخرى 
حيـــث أتـــى الشـــر”. ويظهـــر الرئيـــس 
األوكرانـــي في المشـــاهد وهـــو يتفقد 
علـــى  المحطمـــة  والســـيارات  الدمـــار 
جانـــب طريق، مرتديـــا مابس باللون 

الكاكي وســـترة واقية مـــن الرصاص، 
برفقة مساعدين وجنود مسلحين.

وخاركيف ثاني مدن الباد التي كانت 
تتعـــرض للقصف بشـــكل يومي تقريبا 
منذ بدء العملية العســـكرية الروســـية 
في 24 فبراير الماضي، تشـــهد هدوءا 
منذ أسابيع عدة مع انسحاب الجيش 
الروســـي إلى مواقع أخرى في الشرق 

والجنوب.

زيلينسكي يزور خاركيف ألول مرة منذ بدء الحرب

مسؤولون أوكرانيون: روسيا “تريد رؤوسنا”

زيارة الرئيس األوكراني لمدينة خاركيف

القدس المحتلة - وكاالت

مـــع  اإلســـرائيلية  الشـــرطة  اشـــتبكت 
فلســـطينيين متحصنين داخل المســـجد 
األقصـــى أمـــس األحـــد بينمـــا زار مئـــات 
اليهود الحرم القدسي قبل مسيرة مثيرة 
للجدل نظمهـــا القوميون اليهود في قلب 

البلدة القديمة.
بالقـــدس  الســـنوية  المســـيرة  وتنظـــم 
احتفاال باحتال إســـرائيل البلدة القديمة 
في حـــرب العـــام 1967 وتجتذب اآلالف 
مـــن المشـــاركين فـــي شـــوارعها الضيقـــة 
والحجرية. وحذرت الفصائل الفلسطينية 
مـــن احتمال أن ُتعيد مســـيرة األعام في 
الحي اإلســـامي بالبلدة إشـــعال الصراع 
المســـتمر منـــذ عقـــود مـــع اإلســـرائيليين. 
والتوتر متصاعد في المدينة منذ أسابيع. 
وحبســـت الشـــرطة بعـــض الفلســـطينيين 
داخل المســـجد األقصـــى مع وصول زوار 
يهـــود إلـــى المجمـــع. وألقى فلســـطينيون 
حجارة وأطلقـــوا األلعـــاب النارية باتجاه 

الشرطة التي ردت بقنابل الصوت.

وأعلـــن الهـــال األحمـــر الفلســـطيني فـــي 
القدس عن إصابة 24 فلسطينًيا برصاص 
جنـــود االحتـــال اإلســـرائيلي المطاطـــي 
والضـــرب وغـــاز الفلفـــل بمحيـــط وداخل 
البلـــدة القديمة في القـــدس، إذ تم نقل 8 
إصابـــات للمستشـــفى لتلقي العـــاج فيما 

تم عاج باقي المصابين ميدانيا.
اإلســـرائيلي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
إســـحاق هرتزوغ، أمس األحـــد، إن باده 

جاهـــزة ومســـتعدة ألي ســـيناريو، وذلـــك 
تعليقا على انطاق “مسيرة األعام”.

ونشـــر هرتزوغ تغريـــدة جديـــدة له على 
حســـابه الرســـمي علـــى “تويتـــر”، أكد من 
خالها اســـتعداد إســـرائيل ألي ســـيناريو، 
ألي  مســـتعد  اإلســـرائيلي  الجيـــش  وأن 
مواجهـــة، وذلـــك بمناســـبة مـــا أســـماه بــــ 
“مســـيرة  وانطـــاق  القـــدس”،  “توحيـــد 

األعام”.

مستوطنون يقتحمون باحة األقصى وجرحى فلسطينيون في “مسيرة األعالم”

القدس تضطرب.. وإسرائيل: جاهزون ألي سيناريو

تواجد أمني إسرائيلي في األقصى

القاهرة ـ أ ش أ

 عواصم ـ وكاالت: عّبر االتحاد األوروبي أمس  «
األحد عن قلقه البالغ بشأن احتجاز إيران 

لسفينتين يونانيتين في مياه الخليج، داعًيا 
طهران إلى خفض التصعيد. وأضاف االتحاد 
في بيان “عّبرنا عن قلقنا الشديد للسلطات 

اإليرانية من هذه األعمال، وندعو إلى سرعة 
التوضيح والحل وخفض التصعيد”. وأكد 

البيان على أن حرية المالحة وتدفق التجارة 
من المبادئ األساسية التي يدعمها االتحاد 

األوروبي. وأكد الحرس الثوري اإليراني يوم 

الجمعة الماضي احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين 
“النتهاكهما أصول المالحة به”. ولم يحدد 

الحرس طبيعة المخالفات. من جهتها، نفت 
المنظمة اإليرانية للمرافئ والمالحة البحرية 
“احتجاز طاقم هاتين الناقلتين اليونانيتين”. 

كما أكدت إيران السبت أن أفراد طاقم 
الناقلتين “في صحة جيدة”، مشيرًة إلى أنهم 

مازالوا على متن السفينتين ولم يتم اعتقالهم. 
من جهتها، اتهمت الخارجية اليونانية إيران بـ 

“القرصنة”، مشيرًة إلى أن 9 من مواطنيها هم 

ضمن طاقم السفينتين، رافضًة تحديد عدد 
البحارة اآلخرين. يأتي هذا وسط توتر العالقات 

بين طهران وأثينا بعد إعالن األخيرة أنها 
ستسّلم الواليات المتحدة نفًطا إيرانًيا كان على 
متن ناقلة تحتجزها ترفع العلم الروسي. وفي 

19 أبريل احتجزت السلطات اليونانية ناقلة 
النفط الروسية “بيغاس” )تغّير اسمها بعد أيام 

إلى “النا”(، تنفيًذا لعقوبات صادرة من االتحاد 
األوروبي بحق موسكو على خلفية الحرب في 

أوكرانيا.

مطالب أوروبية إليران بخفض التصعيد بعد احتجازها الناقلتين
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سيد طه حميد
Sayed taha hameed
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مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail

Property Manager
مدير إدارة الممتلكات

p.mgt@grnata.com

Call  /  Whatsapp

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

تاريخ : 2022/05/28
)CR2022- 80178( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

امين  عبدالرحمن  احمد  فاطمه  السيد/السيدة  ادناه  المعلن  إلينا  تقدم 
محمد  سامي  السيد/السيدة  إلى  التالي  التجاري  المحل  تحويل  بطلب 
عبدهللا سيار 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: 01-87707

االسم التجاري : لحظات لالنتاج الفتي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في
 شركة بحرين أباريل تريدينغ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة بحرين 
أباريل تريدينغ ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )58745(، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم )44( من: شالز أند كيث
CHARLES & KEITH
الى: بيفرلي هيلز بولو كلوب

BEVERLY HILLS POLO CLUB
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 تغيير اسم شركة )الحوطي للتجاره العامه ذ م م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )الحوطي 
للتجاره العامه ذ م م( المسجلة بموجب القيد رقم )12392-1(، بطلب تغيير اسم الشركة 

من: ) الحوطي للتجارة العامه ذ م م (
)ALHOOTY GENERAL WLL (

الى:) الحوطي لخدمات التحليل ذ.م.م (
) ALHOTY ANALYTICAL SERVICES W.L.L (

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

التاريخ: 2022/5/25
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة التسجيل
 ) CR 2022 -77363 ( طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه.
رقم السجل:3-51518

اسم التاجر: شاه جهان محمد كاظم علي خان
االسم التجاري الحالي: مطعم باكستان ستار

االسم التجاري المطلوب : كافتيريا باكستان ستار

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 ) CR2022- 78554( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : بروين نواب دين عمر دين شريف

االسم التجاري الحالي :ام جي بيرل فاشون
االســـــم التجـــاري الجديد :فداء للذهب وااللماس

قيد رقم : 62576-5

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
ليلى محمد عبدالنبي علي حسن  السيدة  ألوان شعبية كافيه والمملوكة  المسماة  الفردية 
والمسجلة بموجب القيد رقم 117353 ، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية(
المذكور وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 100 دينار بحريني، 
وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن كافة أصول وموجودات المحل 
التجاري ليصبح مملوكا من قبل السادة شركة الوان تجارية للتجارة العامة ذ.م.م بنسبة 

100 % رقم القيد 117537 

التاريخ : 25/05/2022
CR2022-78677  اعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  المنصور  منصور  عبدعلي  علي   / السيد  إلينا  تقدم 
التالي: إلى السيدة/ حميده احمد مرزوق عبدهلل 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 : 60755 – 1
االسم التجاري : ديوان للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  مصبح لدعم األعمال والمقاوالت
 شركة تضامن بحرينية  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )مصبح لدعم األعمال 
االسم  تغيير  طالبين   ،  )128313( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  بحرينية(  تضامن  شركة  والمقاوالت 

التجاري للفرع رقم ) 2 ( من: )مصبح لدعم األعمال والمقاوالت شركة تضامن بحرينية(
 MISBAH BUSINESS SUPPORT AND CONTRACTING BAHRAINI(

) PARTNERSHIP COMPANY
الى: )مصبح لدعم األعمال شركة تضامن بحرينية(

MISBAH BUSINESS SUPPORT BAHRAINI PARTNERSHIP(
)COMPANYL 

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.

القيد : 94310
التاريخ : 26 / 5 / 2022

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 78684 ( لسنة 2022
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الصدى للخدمات الطبية ذ م م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شركة الصدى للخدمات الطبية ذ م م المسجلة بموجب القيد رقم 94310 ، طالبين تغيير 
االسم التجاري من الصدى للخدمات الطبية ذ م م الى الصدى للخدمات ذ.م.م فعلى كل من 
لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022-79573 اعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا عيد حسن احمد عيد طالبا تحويل المحل التجاري التالي : إلى حكيمه 
حسن احمد عيد فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1 – 126897 – 1

االسم التجاري : جمير انترناشيونال كونسلتنج

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )تاي سناكس باي مام سو ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )تاي سناكس باي مام 

سو ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )137628 ( ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )1 ( من:

)تاي سناكس باي مام سو ذ.م.م(

) THAI SNACKS BY MA AM SU W.L.L (

الى:

)مطعم تاي النى ذ.م.م(

) THAI LANNA RESTURANT 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 تغيير االسم التجاري لفرع في )شركة موبيلتي لتجارة المستلزمات الطبية والعلمية ذ.م.م.(

االبداع  )شركة   / الساده  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ذ.م.م.(  والعلمية  الطبية  المستلزمات  لتجارة  موبيلتي  )شركة  شركة  السادة  عن  نيابة  لالستشارات( 

المسجلة بموجب القيد رقم ) 81913 (، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1( من: (
)شركة موبيلتي لتجارة المستلزمات الطبية والعلمية ذ.م.م.(

MOBILITY FOR TRADING MEDICAL AND SCIENTIFIC(
) MATERIALS CO.  .W.L.L 

الى:
)شركة موبيلتي لإلستشارات ذ.م.م(

)MOBILITY CONSULTANCY W.L.L (
من  يوماً  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.  

التاريخ 26-05-2022
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

إدارة التسجيل
CR2022-78539 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حنان ميرزا محسن العريض

االسم التجاري الحالي : بلومنغز للزهور
االســـــم التجـــاري الجديد : بلومنغز للزهور والشوكوالتة 

رقم القيد: 98709-1
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Vacancies Available
HAMAD ABDULLATIF SHOWAITER SWEETS CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
33149271  or  HAMEEDKEYAMPARAMPIL@GMAIL.COM 

KHARTOUM CENTER CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33347547  or  YAHYA238@ICLOUD.COM 

GHAYA BEAUTY CENTR  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17595135  or  MASTERS.BH@OUTLOOK.COM 

MODERN TECHNICAL CENTER FOR OFFICE SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

17400858  or  MTC.BH@LIVE.COM 

ZEZO CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

Kids port games  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33019738  or  NOORALWALA@HOTMAIL.COM 

MBK LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
36941411  or  hassan-al-jowder@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33650789  or  WAQASANJAM786@YAHOO.COM 

ALSARAHA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17600199  or  efdvghgdsf@hotmail.com 

Noor Al-Buraq upholstery  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FURNIITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

36367476  or  MAHDIYAEBRAHIM7@GMAIL.COM 

HYDRO SPA AND SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39452717  or  FAHAD.BUFAISAL@GMAIL.COM 

Manama pearl jewellery design  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33393313  or  manamapearl@GMAIL.COM 

QASR AL SHAHER BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39635990  or  MANALHAMAIDAN1992@GMAIL.COM 

Yassien for packaging and sale food item  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39422327  or  YASSIN39694130@GMAIL.COM 

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

  HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17550011  or  azizbr@gmail.com 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY  
has a vacancy for the occupation of
  PRODUCTS MACHINE LABELLER 

 suitably qualified applicants can contac
17550011  or  azizbr@gmail.com 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17550011  or  azizbr@gmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com 

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com 

HONESTY CONTRACTING & TRADING Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17773898  or  honestycontracting@gmail.com 

ZEZO CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

LAVANDA SPA  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33246611  or  lavandaspa@yahoo.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

Rapid Source Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac
77221100  or  mehrajmistry@gmail.com 

BEACON PRIVATE SCHOOL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17103030  or  DADABHAI@BATELCO.COM.BH 

BEACON PRIVATE SCHOOL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17103030  or  DADABHAI@BATELCO.COM.BH 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17536773  or  sales@euroexpressintl.com 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17536773  or  sales@euroexpressintl.com 

DANAT AWAL TRADING AND ALUMINUM W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77082336  or  S.HUSSAIN.N@GMAIL.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17000435  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

FATIMA HUSSAIN BUILDING COMPLETION & DECOR  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

34128860  or  FATIMABH104@GMAIL.COM 

AIR COOL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33351973  or  SHKIQBAL@HOTMAIL.COM 

JABAL ALI B  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17670994  or  MOHDJABELALI@GMAIL.COM 

AL SHOLI REAL ESTATE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
35990678  or  LOIYZAKA@GMAIL.COM 

FRIENDS MEN SALOON CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35301525  or  rminhas560@gmail.com 

MOHAMMED AHMED MUNASSAR ALHASHEDI  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

39334788  or  BANADORAH2@YAHOO.COM 

ANWAR ALHADI BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33703444  or  OMHADI13@GMAIL.COM 

BAHRAIN TOBACCO TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39997757  or  afardan88@gmail.com 

AREEJ GOLDSMITHS WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37263821  or  yusufhasanali58@gmail.com 

MATRIX TOWER CONTRACTING COMPANY PARTNERSHIP OWNED BY HASAN ABDU  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPT TECHNICAL SERVICES 
 suitably qualified applicants can contac
17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM 

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

BEAUTY FURNITURE MANUFACTURE  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

39466421  or  CLASSIC1317@HOTMAIL.COM 

SHAHZEB KHAN FLOATING STRUCTURES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35954866  or  NUQTAQALAM1@GMAIL.COM 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

CITI BANK N. A.  
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contac

17588680  or  NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

Sama Albahrain General Services  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

Sama Albahrain General Services  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

Le Studio Salon and Spa  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

38012345  or  EBRAHIM.ALMADANI@GMAIL.COM 

QUICK SHINE BEAUTY LOUNGE  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39000588  or  WESALSALMAN11@GMAIL.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  TRAINING OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

Busaiteen Optician Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

36466383  or  optiala@yahoo.com 

GULF ALUMINIUM KITCHEN UTENSILS INDUSTRY  
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(METAL PRESS) 
 suitably qualified applicants can contac

17830173  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

Nidukki Trading Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

TRANSPORT cleaning of buildings  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36606709  or  ALNAQEL.BH838@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39471786  or  FATIMAJ720@GMAIL.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

AL DHABYANIA SALOON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

33022299  or  SAMEERALFAYEZ99@HOTMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

STAR MARINE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

17713716  or  ISAALZOBARI@GMAIL.COM 

STAR SAAR VIDEO  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38880009  or  HUSSAINALDOY@GMAIL.COM 

AL DHABYANIA SALOON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

33022299  or  SAMEERALFAYEZ99@HOTMAIL.COM 

SEVEN STARS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

33233083  or  YOUNISALEKER@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Chittagong Resturant  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36634333  or  hameed@bhxsupport.com 

RASHID MOHAMMED SHOWAITER SWEETS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36515502  or  UMMUHAMMED926@GMAIL.COM 

BONO GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33446565  or  ALJESS87@ICLOUD.COM 

AFZAAL AHMAD MANAGEMENT CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37742727  or  AHMAD.AFZAAL24@YAHOO.COM 

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

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contac

17461000  or  shabib@agility.com 

AL BARAKA INTERNATIONAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

ABU AYSHA INTERIORS  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17682366  or  DAWOOD3597@YAHOO.COM 

BOSSA NOVA RESTAURANT AND LOUNGE  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

SICO BSC (c)  
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST(ECONOMICS) 
 suitably qualified applicants can contac

17515000  or  hajlan@sicobank.com 

AL ANDALUS CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36322261  or  MAHER.BAHMAN@GMAIL.COM 

Four Stars Marbles Care  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17760191  or  TURKI87@MSN.COM 

Tech Orbit World W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36662488  or  najeeib@gmail.com 

AZEEMI TECHNOLOGIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

13615985  or  CHZAIN1@YAHOO.COM 

ALHOONE  COMBINED FACILITIES SUPPORT ACTIVITIES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38164965  or  HGDYNAMICC@GMAIL.COM 

DEPAJ SWORD AND DAGGER  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
17342474  or  SHAKER@DEPAJ.COM 

Bons for Fabricated Metal Repair  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17611480  or  SURJAN_SINGH60@YAHOO.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

AZEEMI TECHNOLOGIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

13615985  or  CHZAIN1@YAHOO.COM 

ARAB BANKING CORPORATION B S C  
has a vacancy for the occupation of
  DEPUTY MANAGER / DIRECTOR 

 suitably qualified applicants can contac
17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

Rahbaan Transport Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17642816  or  DARMAN.CARGO@YAHOO.COM 

AL ANDALUS CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36322261  or  MAHER.BAHMAN@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

TAJ MAHAL EXPRESS LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contac

39805603  or  SURESHKANOJIA816@GMAIL.COM 

North Bahrain Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

37797176  or  NBCONTRACTING@HOTMAIL.COM 

QAZWEEN CORNER BROASTED  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
38888855  or  QUZWEEN@GMAIL.COM 

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM 

ABU ALFATH CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
66661666  or  M.66661666@GMAIL.COM 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

Diva hotel  
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

Diva hotel  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

NOOF ALKHOOR TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17279999  or  NOOF@FALKHOR.COM 

Shehan Mobile  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39665286  or  BB78BB79@GMAIL.COM 

SPLASH SWIMMING POOL Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17254543  or  splashpools.bh@gmail.com 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17695267  or  JINESH71@GMAIL.COM 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17691591  or  md@sarayaco.com 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac
17299511  or  AHMED@JAZAYANI.COM 

HASAN GHULAM MURTAZA COMPANY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36363659  or  HASSAN.MURTADHA@GMAIL.COM 

Global Lift Services Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17280443  or  SURESH@GLSBAHRAIN.COM 

SM CARPENTRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
39973093  or  SMBMWLL@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17213003  or  eman@jcgroupglobal.com

 ZEZO CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

UNITED ELECTRONICS COMPANY - EXTRA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17872542  or  QASABY.A@EXTRA.COM  
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ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of
  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
17162244  or  hr@devjiaurum.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Kyoto Interior Design Co WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34115612  or  KYOTO-BH@OUTLOOK.COM 

AL ZAHRAA PALACE BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33979151  or  ALKHENAIZI.MOHAMED@GMAIL.COM 

BATEEL REAL ESTATE & HOUSES LEASE  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39633987  or  dedo143@hotmail.com 

AlHilal Stonework Co. Partnership Co.  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

RINSHA SHAWARMA - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39867872  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

Flawless Beauty Saloon  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17295967  or  RMS.JHO@GMAIL.COM 

AMWELL MIDDLE EAST W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

17730879  or  dinesh@amwellme.co 

GULF INTERNATIONAL BANK B.S.C  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17522514  or  Ali.alzuhaira@gib.com 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34169404  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

ANACY TRADING CENTRE w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17211162  or  TAHER.MARHOON@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17666676  or  ADNN@NPRA.GOV.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34169404  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

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

  SUPERVISOR(DINING HALL) 
 suitably qualified applicants can contac

13644499  or  INFO@KARAMBH.COM 

DR. JAMAL AL ZEERA MEDICAL CENTRE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17686111  or  JAMALSCLINIC@YAHOO.COM 

HASBI AIR CONDITIONING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39792124  or  FAQEERHUSSAIN1982@GMAIL.COM 

ALMUBARAKIYA YA WALD ALHAJIYA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac

66664588  or  OMAR_ALJARAH@HOTMAIL.COM 

SALOMY CLEANING CONTRACTING CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36060365  or  SALOMYCC@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

AMWELL MIDDLE EAST W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17730879  or  dinesh@amwellme.co 

GULF LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17672227  or  GULF.LAUNDRY@HOTMAIL.COM 

ANSARI ENGINEERING SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17534123  or  ADMIN@AESBAH.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

MALIHAT ALARAB FURNITURE UPHOLSTERY AND CURTAIN MAKING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

38899995  or  MALIHATALARAB15@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

U M T TRADING COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39864943  or  THOWFEEK58@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

YUM YUM KIDS CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17484815  or  M.ALRAMIL@LIVE.COM 

SKY GATE SHINE CAR WASHING AND POLISHING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66622180  or  SKYGATESHINE@GMAIL.COM 

AL SUWAIDI LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
36003676  or  Intermilan_1984@hotmail.com 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ZEZO CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

ZEZO CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

UNITED ELECTRONICS COMPANY - EXTRA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17872542  or  QASABY.A@EXTRA.COM 

MARTINIZING LAUNDRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66751252  or  HR@AZCSBH.COM 

Wadi AlSalam Tissue and Food Stuff Company W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

39111162  or  wildnass@gmail.com 

ABDULJALIL HASAN AHMED ABDULLA JUMA  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39028522  or  JUMAA660@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

DELIGHTS SHOWAITER SWEETS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17321074  or  ABDULLA@SHOWAITERDELIGHTS.COM 

ALMARZOOQ GAS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33133419  or  BASHAR849@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

17461000  or  shabib@agility.com 

Electronic Key W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32077555  or  B.BAATIA@GMAIL.COM 

ALMOEEN CAFETREIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17640904  or  RAALAALI@GMAIL.COM 

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

  INVENTORY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

17461000  or  shabib@agility.com 

BELWAR FOR PUBLIC RELATIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

36994577  or  MUSTAFANAIB2020@GMAIL.COM 

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contac

17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

THE GROOM ROOM W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

39414444  or  NALMOAYED@GMAIL.COM 

ALZAHRAA CARGO W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17141162  or  HR@ALZAHRACARGO.COM 

ALHOOTY GENERAL TRADING W L L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17727450  or  ALHOTYAN@BATELCO.COM.BH 

ALDHAHRANI CONTRACTING COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac
17611332  or  DAHRANI5@GMAIL.COM 

HAIR LINES SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

33352040  or  JAB123456788@GMAIL.COM 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
77890032  or  samaha@vidahotels.com 

GARAGE WASI  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

39066344  or  nab123n@gmail.com 

STAR GROUP COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33323235  or  hr@jaradahfish.com 

Seashell line Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39319199  or  LULWASHAMS@GMAIL.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700731  or  info@bmds.co 

BEST FIT READY-MADE AND FOOTWEAR WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
34446850  or  THALHUKK@GMAIL.COM 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO.  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

33878887  or  ALITURK@TURK.BH 

GARAGE WASI  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

39066344  or  nab123n@gmail.com 

STAR GROUP COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

LUCCA GLASS DESIGN W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17231303  or  LUCCAGLAS@GMAIL.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

GULF AIR B.S.C. (C)  
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contac
17337804  or  recruitment@gulfair.com 

Leaders international contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13691113  or  SABT001@LIVE.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

66636661  or  mitcontractingbh@gmail.com 

R C CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36662723  or  MURUGESANKK85M@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

CHOCOMELT  
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

36843013  or  KHALID@AHOLDING.COM.BH 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HASH N TAG MEDIA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

33782304  or  FAROOQUE64BH@GMAIL.COM 

UNITED GULF BUSINESS CORP - ALHUFUF DOORS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39998100  or  UGBCBAH@GMAIL.COM 

Star-Grace Management Services W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36863894  or  stargracemanagement@gmail.com 

SHADOW LADIES BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39684419  or  MYVIOLADECOR@GMAIL.COM 

Buzayed Service Center w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39696922  or  SAIFUJAMES@GMAIL.COM 

AL BADO OASIS SERVICES CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contac

77160001  or  ALBADOOASIS@GMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

ALYAQOOT ABAYAT  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

33308686  or  alyaqootabayat33@gmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17553101  or  GHAZIALARRAYEDH@HOTMAIL.COM 

ROLANDA FLOWERS  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39634498  or  AHMEDQMALIK@GMAIL.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39252020  or  sharef.works@gmail.com 

AFANDI GOLD SMITHS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17244548  or  ALIAFANDI@YAHOO.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

ART MARINE REPAIR MACHINARY CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36448216  or  ARTMARINE.WLL@GMAIL.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39252020  or  sharef.works@gmail.com 

Jasnoor For Pulling Cars  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39228875  or  jasnoorcarservice@gmail.com 

MANO FASHIONS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

37777211  or  DAHLIASATELIER.BH@GMAIL.COM 
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كشفت الفنانة األميركية 
سيلينا غوميز أنها عزباء 

خالل مونولوجها 
االفتتاحي في 
الحلقة األخيرة 

Sat�  من برنام ج
 urday Night
Live، مؤكدة 

أنها تجد 
البرنام ج 

المكان األنسب 
للعثور على 

شريك 
الحياة. 

tariq_albahhar

يحكي فيلم Top Gun: Maverick قصة 
واحد من أكفأ الطيارين في سالح الجوي 
مسيرة  وبعد  يدعى مافريك،  األمريكي 
كبيرة في سالح الجوي األمريكي دامت 
مارفريك  يــبــدأ  ــا،  عــاًم ثالثين  مــن  ألكــثــر 
خـــطـــوة جـــديـــدة فـــي مــســيــرتــه بــمــجــال 
ــطــائــرات  الــطــيــران مـــن خـــالل تــجــربــة ال

الجديدة.
الكبير بدعوة خاصة  الفيلم  لكم  شاهدت 
شاشات  في  للسينما  البحرين  شركة  من 
االيــمــاكــس فـــي الــســتــيــي ســنــتــر الــمــكــان 
بالتقنيات  والتمتع  لمشاهدته،  المفضل 
العالية التي يقدمها لنا توم كروز ورفاقه 

ــمــر، وجــيــنــيــفــر  فــــال كــيــل
كـــونـــلـــي، وهـــــو مــن 

إخـــــــراج جـــوزيـــف 
ــي،  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــوزيـ ــ كـ
ويعرض حاليا في 

شــــاشــــات ســيــنــكــو 
بـــعـــد عــرضــه 

فــــــــي 

كان  مثل  الكبيرة  المهرجانات  مــن  عــدد 
 Top Gun: Maverick فيلم حاز  ولندن، 
حيث  النقاد،  بين  كبير  استحسان  على 
حتى  بالفيلم،  النقاد  من  كبير  عدد  أشــاد 
وصف أنه أفضل فيلم يستحق المشاهدة 
بصيف 2022، كما تم اإلشادة بأداء النجم 
بعد  خصوصا  بالفيلم،  المميز  كــروز  تــوم 
ان تم تأجيله كثيرا بسب ظروف كورونا 
التي حالت دون عرض عدد  االستثنائية 
من األفالم والفعاليات الفنية حول العالم.

 Top Gun: Maverick هو أكثر من مجرد 
تكملة لنجاح الجزء األول، إنه تقريبا أكثر 
من مجرد فيلم، إنه بيان ونصب تذكاري 
وكبسولة زمنية متحدية على IMAX دون 
نظير، وسيقول الناس بعد مشاهدته إنهم 
لم يعودوا يصنعون أفالما مثل هذه أبدا. 
فيلم  وراء  يــقــف  ــــذي  ال الــفــريــق  تــحــدى 
Top Gun: Maverick جميع التوقعات 
ــتــقــديــم واحــــــدة مـــن أفــضــل  ل
تجارب أفالم السينما منذ 
سنوات، ومن المؤكد أنها 
جميلة لالستمتاع  تجربة 
ساعتان  مدتها  بتجربة 
مـــــــــن الـــــــطـــــــيـــــــارات 
ــد  ــنـ واألكـــــــشـــــــن، وعـ
الــمــشــاهــدة األولــــى 
ــا فــي  ــ ــق ــ ــال ــت عــ ــ ــن ــ ك
الـــقـــصـــة وأظــــــن أن 
الـــجـــهـــود الـــخـــارقـــة 
لتصوير  بــذلــت  الــتــي 
مشاهد الطيران المتقنة لم تكن 
المشاهدة  فــي  تــمــامــا.  ضــروريــة 

المذهلة  التقنية  اإلنجازات  كانت  الثانية، 
شاشات  فــي  خصوصا  إنــكــارهــا  يمكن  ال 

االيماكس المذهلة.
هناك فنانو الـ CGI الذين أمضوا عقودا في 
لصانعي  تسمح  التي  التكنولوجيا  تطوير 
الممثلين في أماكن ضيقة  األفالم بوضع 
فعليا  الــمــخــاطــرة  ومــواقــف خــطــرة دون 
الطبيعة  قوة  أقنعت  اإلصابة،  أو  بالموت 
التي هي توم كروز وباراماونت بالسماح 
له بتحمل مخاطر مجنونة في هذا الفيلم، 
لقطات  من  النوع  هذا  مع  نتعامل  ونحن 
الحركة الجوية التي لن نراها مرة أخرى. 
الرقمية  المؤثرات  بعض  هناك  بالتأكيد، 

لتقريب المشاهد.
عندما  العشرينات  أوائـــل  فــي  كــروز  كــان 
ميتشل،  “مــافــريــك”  دور  مــرة  ألول  لعب 
مع  البحرية  فــي  المغرور  الــشــاب  الطيار 
كاواساكي  ودراجــة  الشمسية،  النظارات 
النارية، وفي الجزء الثاني ال يزال يعرف 
ــه، خــصــوصــا فـــي مــدرســة  ــ ــأدائ ــ يــثــيــرنــا ب
جديدة  لمهمة  النخبة  الطيارين  تدريب 

خطيرة مستحيلة.
أحد متدربيه هو طيار شاب متهور يدعى 

ابن  هــو  تيلر،  مايلز  دوره  يلعب  الــديــك، 
الجناح المحبوب لمافريك Goose، الذي 
الطيران  أثناء  مــأســاوي  بشكل  توفي 
يؤثر  األول،  الــجــزء  فــي  مافريك  مــع 

الوفاة  على  المستمر  مافريك  ذنب 
وعـــــــالقـــــــتـــــــه 
مــــــع الـــــديـــــك، 

وكـــذلـــك رغــبــتــه 
فـــي حــمــايــة الــديــك 

بعض  يــولــد  مما  األذى،  مــن 
الــتــشــويــق حـــول مــا إذا كــان 

اختيار  إلــى  ــر  األمـ بــه  سينتهي 
الشاب لهذه المهمة.

بعد  الفيلم  أحـــداث  تقع  التفاصيل  وفــي 
األصلية،  القصة  من حدوث  عامًا  ثالثين 
لألسلحة  الــنــخــبــة  مـــدرســـة  فـــي  وتـــــدور 
الــمــقــاتــلــة الــتــابــعــة لــلــبــحــريــة األمــريــكــيــة. 
ويــعــيــش مــافــريــك حــيــاة هـــادئـــة كطيار 
اختبار تتمثل مهمته في تدريب مجموعة 
ير  “لــم  خاصة  مهمة  على  الطيارين  مــن 
تقوم  أن  ينبغي  إذ  أي طيار حي”،   مثلها 
تخصيب  مــصــنــع  بــتــحــيــيــد  الــمــجــمــوعــة 
اليورانيوم في جزيرة غير مسماة محمية 

بشدة من قبل قوات نظام معاد.
الفيلم  فــي  الــجــدد  الــوافــديــن  بين  مــن 
الــجــالد  دور  يلعب  الـــذي  ــاول  بـ جلين 
المتغطرس، والذي حصل على رخصة 
تصوير  أجــل  مــن  طــيــران حقيقية؛ 
ــده فــي  ــاهــ ــشــ مــ
الفيلم. في حين 
ــيــكــس  ــد فــيــن ــعــ ــ ت
أول  بــاربــاو«  »مونيكا 
توب  في  أنثى  مقاتل  طيار 

جان.
الحائزة  وتظهر جينيف كونيلي 
األوسكار في دور بيني األم العزباء التي 
في  إليها  أشــار  قــد  وكــان  مفريك،  يحبها 
األدمــيــرال«.  »ابنة  أنها  على  األول  الفيلم 
الــذي  هــام  جــون  الممثلين  قائمة  وتــضــم 
يلعب دور نائب األدميرال سايكلون، وإد 
هاريس الذي يجسد دور مشرف مافريك.

وهـــكـــذا أخـــذ كــتــاب الــســيــنــاريــو الــثــالثــة 
كريستوفر   Top Gun: Maverick لفيلم 
مـــــاكـــــواري خـــيـــوط الــنــســخــة األصــلــيــة 
وهو  تــمــامــا،  جــديــد  فيلم  فــي  ونسجوها 
باستغالل  حقا،  ملحمية  أبــعــاد  ذو  فيلم 

الــنــســخــة األصـــلـــيـــة، بينما  ــــى  إل الــحــنــيــن 
ــدة من  ــديـ ــى مــســتــويــات جـ ــ يــهــدفــون إل
الغاية،  لهذه  وتحقيقا  العاطفية،  العظمة 
تتميز الموسيقى التصويرية بأغنية ليدي 
على  تشد  والتي   Hold My Hand  غاغا

أوتار القلب.
عن  كوزنسكي  جــوزيــف  الــمــخــرج  كشف 
 Top Gun:  فيلم تعيين كيلي في  سبب 
تكن  لم  شخصيتها  أن  وأكــد   ،Maverick
العمل على  السيناريو منذ بدء  جزًءا من 
الــمــهــم أن أضيف  ــن  ــثــانــي، ومـ ال الــجــزء 

شخصيات جديدة بالفيلم.
يحتوي الفيلم كما هو متوقع على سلسلة 
مــن األكــشــن فــي الــجــو بــالــطــائــرات التي 
الخطيرة،  الــجــويــة  الــمــطــاردات  تــخــوض 
الحصول  بعد  حقيقية  معارك  هي  والتي 
عــلــى مــوافــقــة مــن الــبــحــريــة األمــريــكــيــة، 
الكمبيوتر  تقنيات  بــاســتــخــدام  وليست 
المتطورة فقط كليا، وتظهر اللقطات أفراد 
طــاقــم الــطــائــرة وهــم مــحــاطــون بسحابة 
حــقــيــقــيــة مـــن الـــغـــبـــار، وتــهــتــز مــعــداتــهــم 
في  رؤوســهــم  فــوق  الطائرة  تنقلب  بينما 

مناورات صعبة وشديدة الخطورة.

شاهدت لكم: فيلم Top Gun: Maverick بشاشات االيماكس في سينكو

في حفل حضره لفيف من األدباء والمهتمين، دشن الدكتور نادر كاظم كتابه الجديد الصادر 
حديًثــا عــن دار ســؤال فــي بيروت “أمة ال اســم لها: من بناء األمة إلــى تفّككها” بمكتبة الوقت 
مساء يوم األربعاء الماضي، وأدار الحفل الروائي الدكتور عقيل الموسوي، حيث قدم كاظم 
تعريًفــا بالكتــاب وفصوله مســتعرًضا جوانب كثيــرة من هذه التجربة الغنيــة بالدرس النقدي 

والتحليل.

إســهــاًمــا مختلًفا في  يــقــّدم  الــكــتــاب   أن  يــذكــر 
ــات بــنــاء األمــــة وتــفــّكــكــهــا عــبــر أربــعــة  أطــــروحــ
محاور أساسية: األول يقّدم المنظورات الغربية 
فيخته  يــوهــان  مــن  األمــة  بناء  حــول  األساسية 
وإرنــســت ريــنــان فــي الــقــرن الــتــاســع عشر حتى 
إرنست غلنر وإريك هوبسباوم وبندكت أندرسن 
الثاني  المحور  ويـــدور  العشرين.  الــقــرن  أواخـــر 
من  األمــة  مفهوم  في  العربية  اإلسهامات  حــول 
رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي في القرن 
التاسع عشر حتى محمد جابر األنصاري وعزمي 
عــازوري  بنجيب  ومــروًرا  البيطار،  ونديم  بشارة 
وقسطنطين  عفلق  وميشيل  الحصري  وساطع 
ــقــرن الــعــشــريــن حــتــى مطلع الــقــرن  ــق فــي ال زريـ
الــمــحــور الثالث  الــواحــد والــعــشــريــن. ويــتــنــاول 

تكّون  ســيــرة  عبر  ــة  وأمـ كــدولــة  ــعــراق  ال تجربة 
العشرين  القرن  عشرينيات  منذ  واألمــة  الــدولــة 
حتى التعقيدات األخيرة في عراق ما بعد صدام 
ــم واألطـــول  حــســيــن. أمـــا الــمــحــور الـــرابـــع واألهــ
في  األمــة  بناء  تجربة  حــول  فيدور  الكتاب  في 
قـــراءة جديدة  الــكــتــاب  يــقــّدم  الــبــحــريــن، حيث 
البحرين.  في  األمــة  بناء  سيرة  حــول  ومختلفة 
ويبدأ برسم الخلفية التاريخية لتاريخ الجماعات 
في البحرين منذ العصر البرتغالي/ الهرمزي في 
القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرين، 
الهوية  بناء  في  التاريخية  المهمة  بــدأت  حيث 
الجماعات  كتلة  تحويل  عبر  الحديثة  الوطنية 
متخّيلة  جماعة  ــى  إل البحرين  فــي  المتشابكة 
أدوات  أو  قــوى  ثــالث  اضطلعت  وقــد  ــدة.  واحــ

بهذه المهمة وهي: الدولة الحديثة، وشركة نفط 
البحرين )بابكو(، واالنتفاضات الوطنية منذ العام 

1938 حتى سبعينات القرن العشرين.
حيث يؤكد كاظم أنه ال يمكن فصل بناء األّمة 

كجماعة  البحرين  في 
ــن بـــنـــاء  ــ مـــتـــخـــّيـــلـــة عـ
إداري  كجهاز  ــة  ــدول ال
مـــركـــزي بــمــا فــيــه من 
مــؤســســات وقــوانــيــن 
أو  للحكم  وتنظيمات 
الرقابة أو اإلشراف أو 
أن  والسبب  التنظيم؛ 
أدوات التوحيد األولى 
بتخّيل  سمحت  التي 
األّمــــــة فـــي الــبــحــريــن 
كانت أدوات حكومية 
بالدرجة األولــى. حين 
بلجريف،  تشارلز  جاء 
مـــســـتـــشـــار حـــكـــومـــة 

البحرين من العام 1926 حتى العام 1957، إلى 
البحرين في العام الذي رحل فيه كاليف ديلي، 
كتب،  كما  البحرين،  كانت   ،1926 العام  في  أي 
ال  منقسم  مجتمع  عــن  عــبــارة 
عــلــى أســـاس طــائــفــّي وإثــنــي 
فحسب  بل حتى على أساس 

حضري
الدولة  لقد اضطلعت أجهزة   
التكوين  حــديــثــة  اإلداريــــــة، 
خــــــالل عـــشـــريـــنـــات الـــقـــرن 
العشرين، بمهمة تحويل تلك 
“الفئات القاطنة في البحرين” 
ــــك عــبــر شــّق  ــة”، وذل ــ إلـــى “أمـ
ــرق، وتـــشـــبـــيـــك الـــجـــزر  ــ ــطـ ــ الـ
بشبكة  والـــقـــرى  ــدات  ــلـ ــبـ والـ
)طرق  واتــصــاالت  مواصالت 
وشــــــوارع وجـــســـور وإذاعــــة 
وشــبــكــة هــاتــف وتــلــفــزيــون(، 
وبـــنـــاء الــــمــــدارس وتــعــمــيــم 

الذي  األمر  والقرى.  والبلدات  المدن  في  التعليم 
سمح لتلك “الفئات القاطنة في البحرين” بلقاءات 
واتصاالت سهلة وسريعة ومكّثفة، فصار بإمكان 
أهل قرية الزالق، في أقصى الجنوب الغربي من 
البحرين، أن يتخّيلوا قرابة محتملة مع أهل قرية 
قاللي، في أقصى الشمال الشرقي في البحرين. 
كما صار بإمكان هذه “الفئات” التقارب والتوّحد 

حول مصالح ومطالب مشتركة كأّمة. 
البحرين  على صعيد آخر، اضطلعت شركة نفط 
ــدور تــوحــيــدي مــهــم، ال عــلــى مستوى  )بــابــكــو( بـ
العامة  الخدمات  من  العديد  في  الحكومة  دعم 
المدارس  إنشاء  إلــى  وصيانتها  الطرق  شق  من 
أهمية  تمّثل  التي  المناطق  وتأثيثها، خاصة في 
حيوية للشركة وعّمالها، بل ألنها مّثلت واحًدا من 
مواقع العمل األولى واألساسّية التي جمعت آالًفا 
البحرين،  مناطق  كل  من  القادمين  العّمال  من 
واألحياء  البحرينية  القرية  أهل  “تعارف  حيث 
البعيدة، وانصهروا في بوتقة عالقات” مشتركة، 

و”اختلطت اللهجات والعادات اليومية”

قراءة جديدة ومختلفة في سيرة بناء األمة في البحرين
تدشين كتاب “أمة ال اسم لها: من بناء األمة إلى تفّككها”

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

للتواصل: 17111483

عندما نعيش في أمن وأمان.. أال يحق للبحرين المركز األول؟ 
لقد بلغت مملكة البحرين القمة في حرية وكرامة ومستقبل المواطن، وتقوم 
الحكومة الموقرة برئاســـة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، بجهود 
جبـــارة متكاملة بكل المعاني والقيم لبناء يرتفع ويتكامل دوما، ونحمد هللا 
أن هـــذا البلـــد الطيب بقيادة ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفدى حفظه هللا ورعاه، تفوق كثيـــرا على مجتمعات ودول، 

ومازال يرسم ويبني في مضمار الحضارة العالمية بتميز وأصالة.
فـــي بعـــض األحيان يلحـــق المواطـــن أذى بالغـــا بالوطـــن عبر تعليقـــات غير 
مسؤولة في وسائل التواصل االجتماعي، فعندما نشر خبر احتالل البحرين 
المركـــز األول فـــي قائمـــة أكثر الدول العربية ســـعادة وفقا لمؤشـــر الســـعادة 
العالمـــي، خرجـــت تعليقـــات موغلـــة فـــي التخلـــف دون أن يعـــرف أصحابها 
تفاصيل هذا االختيار المبني على معطيات ومعايير عديدة، ونحن ال نطلب 

منهم إال شيئا واحدا وهو اإلخالص مع أنفسهم ومع الوطن.
عـــن اختيـــار البحريـــن لهذا المركـــز قالت ابتهاج خليفة مستشـــارة الســـعادة 
وجـــودة الحياة لـ “البالد” “عندما نتحدث عن مؤشـــر الســـعادة العالمي، فإننا 
ســـنقف كثيـــًرا عنـــد المعاييـــر التي وضعـــت من قبـــل األمم المتحـــدة والتي 

يتـــم على أساســـها تصنيف الدول من خالل اســـتطالعات الـــرأي التي يقوم 
بهـــا المتخصصـــون في ذلـــك، وأهم تلـــك المعايير جودة الخدمـــات الصحية 
والتعليمية ومتوسط عمر الفرد في الدول ونصيب الفرد من الناتج المحلي 

وحرية اتخاذ القرارات وانعدام الفساد.
وفـــي العـــام 2022 تبـــوأت مملكة البحريـــن المركز األول عربيا في الســـعادة 
مقارنـــة باألعوام الســـابقة، وهذا يشـــير إلى نوعية الخدمـــات الصحية التي 
تقـــدم لألفـــراد ونســـلط الضوء على ما قامـــت به مملكة البحريـــن من جهود 
واضحـــة للتصدي لفيروس كورونا، حيث أصبحـــت من الدول التي يحتذى 
بها في هذا المجال، وأيًضا يمكننا قياس تلك المرتبة التي حققتها البحرين 
مـــن خالل المشـــاريع التنموية التـــي حققت الرفاهية ألفـــراد المجتمع، األمر 
الذي ســـاهم في تحقيق التوازن في الصحة النفســـية لهم، وهذا كان له دور 

في تبني األفراد اإليجابية كمنهج في حياتهم وتغيير نظرتهم للحياة”.
عندمـــا نعيـــش في أمن وأمـــان ونحصل علـــى أرقى وأفضـــل الخدمات، من 
صحة وتعليم وســـكن، وغيرها، وغيرنا يعيش البؤس والشـــقاء والجوع، أال 
يحـــق لنـــا أن نكون أكثر الدول ســـعادة، الرفاهية ليســـت بالمـــال وحده، إنما 

العيش بأمان، فذلك هو لحن النصر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مشروع مساري للشباب
“مساري” مشروع خاص بوزارة شؤون الشباب والرياضة، ويهدف لصقل مهارات 
وقـــدرات الشـــباب وتنمية مواهبهم عبر سلســـلة مـــن المبـــادرات والبرامج التي 
تدعمهـــم فـــي مختلف المجاالت، ومنهـــا مجال التعليم كتوفير المنح الدراســـية 
والتعليم التجريبي ببرامجه االستكشـــافية والرحالت لجميع دول العالم لتنمية 
وتطويـــر مهاراتهـــم ومواهبهـــم، وتأهيلهـــم لخـــوض التحديـــات التـــي تواجههم 
وزيادة فرص حصولهم على العمل، ولتحقيق ذلك ســـتقوم الوزارة بالتعاون مع 
الجهات المعنية في البحرين من وزارات ومؤسسات تجارية ومالية وجامعات 
ومنظمـــات محليـــة وخارجية مع اختيار أفضل البرامـــج التعليمية ذات الجودة 
العاليـــة والتدريبيـــة التـــي تزود الشـــباب بالمهـــارات الالزمة للحيـــاة والتوظيف 
والعمل الالئق وريادة األعمال، وإعداد الشـــباب للنهوض باالقتصاديات الرقمية 

والمالية.
وينطلق هذا المشـــروع ليحقق االندماج االجتماعي واالقتصادي للشـــباب، ومن 
أجـــل إلحاق الشـــباب بســـوق العمـــل، وتقليل البطالـــة بين صفوفهـــم، ولتحقيق 
األداء الطبيعـــي المنتظـــم للمجتمـــع واالقتصـــاد بجميـــع فئاتـــه بـــدون اســـتثناء 
يحتاج المجتمع إلى تمكين الشباب وتعزيز الوعي بأهمية دورهم، وهو أمٌر بالغ 
األهمية يجب تحقيقه، لذلك البد من تدريب الشباب وتأهيلهم حتى يتخرجوا 
كمبدعين بداًل من جعلهم قوائم متعددة للباحثين عن عمل، وهذا يتطلب تعزيز 
روح المبادرة واالبتكار كعقلية وتطوير مشـــاريع ُمســـتدامة وفعالة لخلق فرص 

العمل وتنشيط المجتمع وتسويق التكنولوجيا الجديدة.
ويســـعى البرنامـــج إلى تزويد الشـــباب بالتدريـــب المهني المطلـــوب، والتدريب 
المهني أداة حيوية لتنويع فرص العمل للمتدربين، ويؤدي إلى تحســـين اإلنتاج 
وزيادة الكفاءة اإلنتاجية وتوليد موارد اقتصادية ُمســـتدامة. وألجل التخلص 
مـــن اإلنتاجية المنخفضة والوظائف ذات المهارات واألجور المنخفضة البد من 
التركيـــز علـــى توفير التدريب المبنـــي على المهارات وعلـــى منهج علمي وتقني 
صحيح، والذي ســـيؤدي إلى تعزيز االقتصاد من خالل زيادة اإلنتاجية وكفاءة 

العامل المتدرب.
ويعتمـــد المســـتقبل االقتصـــادي المزدهـــر بشـــكل كبيـــر علـــى الفـــرص المتاحـــة 
للشـــباب فـــي االقتصـــاد، وذلك لقدرتهـــم على الصمـــود في مواجهـــة التحديات 
كمـــورد وطنـــي، وإلبداعهم الدائم في مجال اختصاصهـــم المهني كقوة ناهضة، 
وهذا البرنامج ســـتتم فيه االستفادة من الشـــباب بعد تدريبهم وتأهيلهم، وهذا 
ســـيحميهم مـــن األمـــراض واالنحرافـــات الســـلوكية واالجتماعية، والســـير بهم 
فـــي االتجـــاه التنموي ومنحهم الفرصة لممارســـة دورهم المجتمعي، وهو هدف 
وطنـــي، والبـــد أن يشـــترك الجميع في العمل على تحقيقه من أســـرة ومدرســـة 

ومؤسسات مجتمعية ورسمية وخاصة.

عبدعلي الغسرة

المطلوب من اإلعالم في المراحل القادمة
الجميـــع يتفـــق معـــي علـــى أن اإلعـــالم بوســـائله المتعـــددة ومنصاتـــه المختلفة 
أصبح مؤثرا وبشكل كبير على الفرد والمجتمع، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها 
التطور التكنولوجي والتقني المتسارع الذي نشهده في وقتنا الحالي، خصوصًا 
تطور وســـائل التواصل االجتماعي، فقد أصبح اإلعالم الجديد بمختلف أنواعه 
الحديثـــة واقعـــًا مفروضًا على الجميع، وقد أصبحت األجهـــزة النقالة باختالفها 
وأشكالها وما تحتويه من تطبيقات متنوعة ومتعددة جزءًا ضروريًا في حياتنا.
ويمكننـــا القـــول إن اإلعـــالم الجديـــد أصبـــح رافـــدًا ضروريـــًا مـــن روافـــد الفكـــر 
والمعرفـــة، لمـــا يتمتع به هـــذا الفضاء اإلعالمي مـــن تناقل للمعلومـــات والصور 
واألخبار وغيرها من موضوعات مختلفة نحتاج إلى بعضها للمعرفة الشخصية، 
ونستغني عن الجزء اآلخر من المعلومات التي ال تستطيع إضافة أي جديد في 

المساحة المعرفية لثقافة اإلنسان.
مـــا أود قولـــه فـــي هـــذا الخصوص هـــو أن نعـــرف ما هـــو المطلوب مـــن اإلعالم 
بأشكاله ومنصاته المختلفة في المرحلة القادمة تجاه المجتمع، فهناك أولويات 
يجب علينا تحقيقها سواء على المستوى الشخصي أو المشاركة المجتمعية أو 
غيرها من األولويات، فيجب علينا استثمار هذا الفضاء التكنولوجي في تعزيز 
مســـألة التبـــادل المعرفـــي والتعليمي بين أفـــراد المجتمع، كما يجـــب علينا إبراز 
قصص النجاح على مســـتوى األفراد والمؤسســـات وعلى مســـتوى الوطن، وأن 
نأخذ في االعتبار الطرق الحديثة للممارسات اإليجابية والفعالة التي من شأنها 
تحقيق بيئات فكرية منتجة نحتاجها جميعًا، ويجب علينا تعزيز مفهوم التربية 
اإلعالمية التي تأتي دائمًا في مصلحة الفرد والمجتمع، باعتبارها تمثل وجهات 

نظر المستقبل وتسهم في انتشار ثقافة إعالمية نحن بأمس الحاجة إليها.
علينـــا التركيـــز أيضًا على تعظيم محتوى رســـائل التماســـك والتعاون والتكاتف 
داخـــل مجتمعنـــا من خـــالل تعاملنا مع مختلف وســـائل اإلعـــالم، وتحويلها إلى 
مصادر غنية نبني عليها أساليب التطوير والمفاهيم التشاركية اإليجابية لنصل 
في النهاية إلى اتجاهات أكثر فعالية، لننظر إلى مصلحة الوطن بالدرجة األولى 

ورفع المستوى الفكري والثقافي والتعليمي ألفراد المجتمع.

د. خالد زايد

أغرقـــت األخبـــار المروعة النهيـــار برج متروبـــول التوأم في مدينـــة آبادان، 
والخســـائر المفجعة في أرواح وممتلـــكات المواطنين؛ إيران مرة أخرى في 
سلســـلة مـــن الحداد والتنهدات واأللم، وبين الفينـــة والفينة يدق تكرار هذه 

األحداث ناقوس التعاسة وسوء الحظ والدمار لسلطة الماللي في إيران. 
فبعد أقل من ســـاعتين من االنهيار المفاجئ لهذا البرج على رؤوس المشـــاة 
والمقيمين، كشـــف المواطنون عن أدلة تفضح على المأل دور وكالء السلطة 
هوا أثناء وقوع الكارثة إلى رئيس  صانعة الموت، حتى أن سكان الحي توجَّ
البلدية وألقوا باللوم عليه، حيث تفيد أدلة المواطنين أنه أحد مرتكبي هذه 

الجريمة، وقام بدوره بالهروب من المشهد.
وتشـــير أدلـــة المواطنيـــن التـــي تم نشـــرها على الفـــور للجميع على وســـائل 
التواصـــل االجتماعي إلـــى أنه تم قبل عام تحذير رئيـــس البلدية والقائمين 
علـــى بنـــاء هذا البرج مـــن عدم مراعـــاة المعايير الالزمة فـــي بنائه، وتم في 
الختام كشـــف النقاب عن إضافة 3 طوابق لهذا البرج بشـــكل فوضوي دون 
مراعاٍة ألي منهج يتعلق بالهندســـة المعماريـــة، وعلى الرغم من أنه انطلقت 

عـــدة تحذيـــرات فـــي هـــذا الصـــدد، إال أنـــه ال حيـــاة لمـــن تنـــادي، إذ لم يصغ 
الممثلـــون المحليين للحكومة لهذه التحذيـــرات ولم يولوها أي اهتمام، ولم 
تتم معالجة هذا األمر، ومازال الكشف عن الفضائح مستمًرا، وتفيد الفضائح 
أن قوات حرس نظام الماللي يشـــاركون في جميع المشـــاريع المدرة للدخل 
فـــي البـــالد وهم أصحاب الكلمـــة الفصل فيها، كما أنهـــم متورطون في هذه 
القضية بشكل مباشر، حتى أنهم عند إنشاء األبراج والبدء في استخدامها 

وصفوها بأنها نتاج خدماتهم.
وممـــا ال شـــك فيه أن هذه الكارثة المأســـاوية تنطوي على غـــرار كل األمثلة 
الســـابقة التـــي كان وال يـــزال المواطنـــون ضحاياهـــا؛ على كواليٍس ســـيقوم 
أهالـــي آبـــادان والمراقبون المحليون بالكشـــف عن وثائقهـــا وأدلتها الدامغة 
فـــي وســـائل اإلعـــالم، لكن ما هـــو خاضع للمراجعـــة مرة أخـــرى – على غرار 
األمثلة السابقة – في مركز التحقيق في السبب وراء هذه الكوارث؛ هو دور 
السلطة صانعة الموت، ومن المناسب أن نشير إلى األمثلة المماثلة السابقة 

وتأثيراتها، والتي تشبه كارثة آبادان تماًما. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

40 عاًما تحت وطأة حكم سلطة التعاسة وسوء الحظ والفساد واالنهيار )1(

أطلقـــت المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعي فـــي أكتوبر الفائـــت حملة 
وطنية للتشـــجير تحت عنوان “دمت خضراء” برعاية كريمة من صاحبة السمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة 
المجلس االستشـــاري للمبادرة حفظها هللا، بهدف إطالق مشـــروعات التشـــجير 
في المحافظات األربع من خالل زراعة 50 ألف شـــجرة على مساحة تقدر بأكثر 
مـــن 70 ألـــف متر مربع وأكثـــر من 21 ألف متر طولي، وتهـــدف الحملة إلى إبراز 
الســـمات الجمالية للمملكـــة واهتمامها بالزراعة كإرث تاريخـــي على مر األزمنة، 

وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.
هـــذه المبـــادرة الخالقة والطموحة البد أن تلقى المســـاندة والدعـــم من الجميع 
وتعطى حقها من خالل وســـائل اإلعالم المختلفة لتحقيق أهدافها النبيلة التي 
نحـــن بأمـــس الحاجـــة لها فـــي ظل انحســـار المســـاحات الخضراء فـــي المملكة، 
كمـــا أنهـــا تعتبر من صميم وروح سياســـة المســـؤولية االجتماعيـــة التي تطبقها 
مؤسســـات القطاع الخاص. هذه المبادرة الوطنية أخذت على عاتقها مسؤولية 
التنســـيق والتنظيم لهذه الحملة الطموحة بالتعاون مع وزارة األشـــغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس األعلى للبيئة، وكل ما أتمناه أن تقوم 
الجهات المسؤولة في الدولة بالصيانة والمتابعة الدورية والمحافظة على تلك 

األشـــجار التي غرزت في جميع محافظات المملكة لضمان استمراريتها ونموها 
وتحقيق أهدافها المرجوة. 

والبـــد هنا أن نســـجل أســـمى آيات الشـــكر والتقدير لمؤسســـات القطاع الخاص 
علـــى الـــدور المحوري الـــذي تلعبه فـــي دعم الجهـــود الوطنية الهادفة لتوســـعة 
الرقعـــة الخضـــراء والنهـــوض بالقطـــاع البيئـــي والزراعـــي، وذلك ترجمـــة للرؤى 
الســـامية لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة  ملك البالد المعظم، 
للعمـــل على تخفيـــف آثار المتغيـــرات البيئية والمناخية وتعزيـــز األمن الغذائي، 
ولتحقيق تطلعات صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، بالمســـاهمة الفعلية بالشـــراكة مع القطاع العام في 
تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة والوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول 
2060م، وتنفيذ التوجه العام الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيســـة المجلس االستشـــاري 

للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لزيادة الرقعة الخضراء في المملكة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، البد مـــن تســـجيل كلمة شـــكر وعرفان للشـــيخة مـــرام بنت 
عبدالعزيـــز آل خليفـــة وذلـــك لدورهـــا الريـــادي والمحـــوري في تحقيـــق أهداف 

الحملة بكل جدارة واستحقاق.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

الحملة الوطنية للتشجير... برافو



االتحاد البحريني لكرة القدم

النســـائية  الكـــرة  مديـــرة  تشـــارك 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  باالتحـــاد 
رحـــاب المالكـــي، في تقديـــم دورات 
تدريبية بكرة القدم للمعلمات، وذلك 
ضمن مشـــروع دوري المدارس لكرة 
القـــدم واأللعـــاب المختلفـــة للفتيات 

بالمملكة العربية السعودية.
وتقـــدم رحـــاب المالكـــي محاضرات 
فـــي تدريـــب كـــرة القـــدم للمعلمـــات 
الـــذي  البرنامـــج  فـــي  الســـعوديات، 
الســـعودية  الرياضـــة  وزارة  تنظمـــه 
ووزارة التعليـــم الســـعودية باالتحاد 

السعودي لكرة القدم.
مـــن  المالكـــي  رحـــاب  وتعتبـــر 
المحاضـــرات المعتمـــدات مـــن قبـــل 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، وسبق 
لها تقديم عدد من الورش والدورات 
التدريبية في أساســـيات كرة القدم، 

وتأتي مشاركتها الحالية ضمن إطار 
االتحاديـــن  بيـــن  الوثيـــق  التعـــاون 

البحريني والسعودي لكرة القدم.
ويقـــام البرنامـــج خـــال الفتـــرة 14 
يوليـــو   28 وحتـــى  الجـــاري  مايـــو 
المقبـــل، ويشـــمل العديد مـــن المدن 
إذ  الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة 
قدمـــت المالكي محاضرات ودورات 
للمعلمـــات في مدينة جدة والطائف، 
باإلضافة إلى الدمام حالًيا، ومناطق 

أخرى خال الفترة المقبلة.
فـــي  المالكـــي  رحـــاب  ومشـــاركة 
البرنامـــج الســـعودي تأكيـــد للمكانـــة 
الرياديـــة للكوادر الفنيـــة البحرينية، 
التـــي تحظى بثقة كبيـــرة من خال 
إشـــرافها علـــى الـــدورات المختلفـــة، 
وتعـــد المالكـــي مـــن الحاصات على 

الرخصة اآلسيوية A للمدربات.

ضمن مشروع دوري المدارس لكرة القدم واأللعاب المختلفة

رحاب المالكي تقدم محاضرات لمعلمات بالسعودية

رحاب المالكي

نادي الرفاع للتنس

وزارة  وكيـــل  ومشـــاركة  بحضـــور 
الخارجية للشـــؤون السياســـية الدكتور 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
مملكـــة  لـــدى  اليابـــان  ســـفير  وحضـــور 
نظـــم  البحريـــن مياموتـــو ماســـايوكي، 
الجمعـــة  يـــوم  للتنـــس  الرفـــاع  نـــادي 
واليابـــان  البحريـــن  بطولـــة  الماضـــي 
للتنـــس بمناســـبة مـــرور 50 عامـــا علـــى 
البلديـــن  بيـــن  الدبلوماســـية  العاقـــات 
الصديقين، وذلـــك تحت رعاية االتحاد 

البحريني للتنس.
وأقيمت منافسات البطولة الودية على 
مـــدى يوم واحـــد، حيث أقيمـــت جميع 
مباريـــات البطولـــة علـــى ماعـــب نادي 
الرفـــاع للتنـــس، إذ أقيمـــت المباريـــات 
مـــن  العبيـــن  بيـــن  الزوجـــي  بنظـــام 
البحريـــن واليابـــان، حيث شـــارك وكيل 
وزارة الخارجيـــة ضمـــن فـــرق الزوجي 

البحريني.
وتمكـــن الزوجي البحرينـــي المكون من 
الاعبيـــن يوســـف أكبـــر وعبـــدهللا رضا 
مـــن الفـــوز بالبطولـــة بعـــد فوزهما على 
الزوجـــي الياباني المكـــون من الاعبين 
نياتو وايواســـاكي فـــي المباراة النهائية 

للبطولة.

وفي ختام منافسات البطولة قام وكيل 
الخارجية للشـــؤون السياســـية الدكتور 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
والســـفير الياباني مياموتو ماســـايوكي 
بتتويـــج الفائزين في البطولة، كما قدم 
نـــادي الرفـــاع للتنس درعيـــن تذكاريين 
إلى وكيل الخارجية والسفير الياباني.

بحضور ومشاركة وكيل وزير الخارجية والسفير الياباني

نادي الرفاع ينظم بطولة البحرين واليابان الودية للتنس

جانب من التتويج

ختــام دورة أبوصيبـــع الصيفيـــة 33 لكــــرة القـــدم
لكـــرة   )33( الصيفيـــة  أبوصيبـــع  دورة  اختتمـــت 
القدم، الســـبت 28 مايو 2022، والتي نظمها مركز 

تمكين شباب أبوصيبع.
الـــدورات  أقـــدم  مـــن  أبوصيبـــع  دورة  وتعتبـــر 
الصيفية، وتشهد مشاركة واسعة من قبل الشباب 
البحرينـــي، وفي هذا العام تم تســـجيل 112 العًبا 
توزعـــوا على 8 فـــرق بواقع 4 فرق لكل مجموعة. 

وبحسب نظام الدورة، يتأهل 
مـــن كل مجموعة فريقان اثنان إلى نصف النهائي 

وصوالً للمباراة النهائية.
وقـــد انطلقت دورة أبوصيبـــع الصيفية )33( لكرة 
القـــدم، الخميس 12 مايـــو 2022، والتـــي ينظمها 

مركز تمكين شباب أبوصيبع.
وشارك في الدورة 8 فرق وهي: عبدالعزيز خليل 
للسيراميك، مشويات بوابة الجوهرية، الحرمين، 

مطبخ الخباز، الســـرايا للمقـــاوالت، مبخرة الطهر، 
.HPC

وأســـفرت نتيجـــة المبـــاراة النهائيـــة للـــدورة عـــن 
تتويـــج فريق مطبخ الخباز باللقب، بعد فوزه في 

النهائـــي علـــى فريق مبخرة الطهـــر بأربعة أهداف 
دون رد، وســـجلها كل مـــن: حســـين علـــي الخباز، 
حميد جاســـم الخباز، حســـين جابـــر الخباز وعلي 
محسن المحاري. أدار المباراة الحكم سيد عدنان 

ناصـــر، وعاونه جميـــل الصباغ وإبراهيم جاســـم، 
ومراقـــب  عبدالرســـول،  جعفـــر  الرابـــع  والحكـــم 

المباراة علي جواد.
وبعـــد ختـــام المبـــاراة، تـــوج رئيس مركـــز تمكين 

شـــباب أبوصيبـــع صـــادق ســـلمان، فريـــق مطبـــخ 
الخباز بـــكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما 

أحرز فريق مبخرة الطهر الميدالية الفضية.
وحصـــل العـــب مبخرة الطهر ســـيد ضياء هاشـــم 
على جائزة الهداف بعد تسجيله 11 هدفا، وحصل 
العـــب فريـــق مطبـــخ الخبـــاز حســـين جابـــر على 
جائـــزة أفضـــل العب فـــي الدورة، وحصـــل حيدر 
البصـــري من فريـــق عبدالعزيز خليل للســـيراميك 
علـــى جائـــزة أفضل حـــارس في الـــدورة، وحصل 
حســـين علي الخباز من فريـــق مطبخ الخباز على 
جائزة أفضل العب في المباراة النهائية. وشهدت 
المبـــاراة النهائيـــة إقامـــة تحـــدي ركات الجـــزاء 
بيـــن الشـــوطين، وذلك بين فريق عائلـــة المنصور 
وعائلـــة الســـادة، وكان الفـــوز مـــن نصيـــب فريـــق 

عائلة المنصور.

مركز تمكين شباب أبوصيبع

12 ميدالية حصاد البحرين ببطولة ألعاب القوى للشباب

أنهى منتخبنا الوطني للشــباب والشــابات في البطولة العربية الـ19 أللعاب القوى التي اختتمت مؤخرا في تونس بتحقيق 12 ميدالية ملونة بينها 5 ذهبيات 
و3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية لتحتل البحرين المركز الخامس في سلم الترتيب العام لجدول الميداليات.

 وحققـــت مصر لقـــب البطولة بحلولها 
فـــي المركز األول بــــ 32 ميدالية بينها 
13 ذهبيـــة و12 فضيىة و6 برونزيات 
وجـــاءت المغـــرب فـــي المركـــز الثاني 
بــــ 20 ميداليـــة بينهـــا 6 ذهبيـــات و8 
فضيـــات و6 برونزيـــات، وتونـــس في 
المركـــز الثالث بــــ 15 ميداليـــة بينها 6 

ذهبيات وفضيتين و7 برونزيات.
 هـــذا وقـــد حقـــق 8 عدائيـــن األرقـــام 
التأهيلية لبطولة العالم للشـــباب التي 
ســـتقام في كولومبيـــا 2022 وهم كا 
مـــن عبدالرزاق اســـماعيل في ســـباق 
800 متـــر )1.49.24 دقيقـــة(، عبـــاس 
يوســـف في ســـباق 400 متـــر )45.87 
ثانيـــة(، يزيـــد طالـــع في ســـباق 3000 
آالف متر )8.10.13 دقيقة(، عبدالغني 
محمـــد فـــي ســـباق 3000 آالف متـــر 
يـــادي  هامســـي  دقيقـــة(،   8.10.25(
معلـــن فـــي ســـباق 3 آالف متـــر موانع 
)9.01.27 دقيقة(، عباي يوســـف علي 
فـــي ســـباق 200 متـــر )20.90 ثانيـــة(، 
دوايـــت جرمـــا فـــي ســـباق 1500 متر 
)3.46.35 دقيقـــة(، عبدالغنـــي محمـــد 

في سباق 14.11.23 دقيقة(.
مـــن  واحـــدة  عـــداءة  تأهلـــت  فيمـــا   
منتخب الشـــابات وهي زينب موسى 

في سباق 400 متر )53.42 ثانية(.
 هذا وقد جاءت لوحة الشـــرف لقائمة 
عدائي وعداءات البحرين الحاصلين 
علـــى الميداليات الملونـــة في البطولة 

كا من:
 - عبدالغنـــي محمـــد )ذهبية ســـباق 5 

آالف متر بزمن 14:11:23 دقيقة( 
 - عبـــاس يوســـف علي )ذهبية ســـباق 

400 متر بزمن 45.87 دقيقة( 
 - ليلـــى كمال )ذهبية ســـباق 200 متر 

بزمن 24:85 ثانية( 
 - ليلـــى كمال )ذهبية ســـباق 100 متر 

بزمن 11:97 ثانية( 
 - زينـــب موســـى علـــي )ذهبية ســـباق 

400 متر بزمن 53:42 ثانية( 
)فضيـــة  أحمـــد  عبـــدهللا  عواطـــف   -  

سباق 200 متر بزمن 25:12 ثانية( 
 - عبـــاس يوســـف علي )فضية ســـباق 

200 متر بزمن 21:07 ثانية( 
 - زينـــب موســـى علـــي )فضية ســـباق 

100 متر بزمن 12:07 ثانية( 
 - عمر موســـى علي )برونزية مسابقة 

الوثب الثاثي بمسافة 14.68 متر( 
 - هامســـي بادي معلن )برونزية سباق 
بزمـــن 9:01:72  موانـــع  متـــر  آالف   3

دقيقة( 
)برونزيـــة  عمـــر  ســـيمون  ابراهيـــم   -  

سباق 100 متر بزمن 10.78 ثانية( 
 - عبدالغني محمد )برونزية ســـباق 3 

آالف متر بزمن 8:10:13 دقيقة(

اتحاد ألعاب القوى

بطالتنا فوق منصة التتويج

تتويج منتخب السيدات

جانب من المنافسات

تتويج احد المنافسين
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الريال وليفربول.. جدلية الماضي والحاضر!
ال يقف األبطال في محطة االنتظار، بل يصنعون النصر صنعا، بأيديهم وأسنانهم، 

في تحد صريح ألي محاولة قلب نظام الواقع وإحداث مفاجأة مدوية!
إن النصر لن يكون يوما حليف من ضاقت بهم السبل في تحقيق الحلم الموعود، 

حتى أصبحت أمنياتهم وآمالهم ملقاة على قارعة منصة تتويج مهجورة!
القضية تتمركز حول مفهوم البطل الحقيقي والبطل على الورق، فحتى السفينة 

األسطورية “تايتنك” كانت ال تقهر على الورق، لكنها غرقت في محيط الواقع! 
إن النصــر نتيجــة حتميــة لكنهــا ال تأتــي مــن فراغ، بــل تولد من رحــم المعاناة مع 
كثيــر مــن الصبــر وقليــل مــن االنتظــار، وقد تكون 39 ســنة غير كافيــة حتى اآلن 

لتكسر مفاجأة ليفربول قاعدة دوري األبطال المدريدية.
فالنصر رفيق جنود المحاولة، ومحطمي أسطورة اليأس، و “سوبرمان” المهمات 

المستحيلة، إنه ببساطة زيوس الميثولوجيا اإلغريقية وإله الصاعقة!
هــذا مــا ســيحدث في نهائــي دوري األبطــال عندما يكــون ريال مدريد اإلســباني 
طرفــا فيــه، وهــذا مــا ســيحدث فــي نهائــي دوري األبطــال عندما يكــون ليفربول 
طرفــا فيــه، ليشــكا جــدل التاريــخ والحاضــر، في صــورة نمطية تقبع فــي أقبية 

قلعة عتيقة، محتفظة بقيمة معنوية تاريخية ال يغيرها الزمن! 
يكــرر التاريــخ نفســه علــى مــر العصــور، ويعيــد الحكاية ذاتهــا التــي تتحدث عن 
عنصر المفاجأة واالستثناء في أن يفوز فريق ويخسر اآلخر، هكذا وحسب، فا 
تكثــر احتمــاالت الربــح والخســارة عــن توقعين اثنيــن في مباراة البــد وأن تتوج 

بطا واحدا! 
 أكتــب هــذه المقدمــة حتــى قبــل أن تبــدأ المبــاراة، وتحديــدا فــي النصف ســاعة 
مــن الوقــت الــذي ضيعــه مجانيــن ليفربول علــى ماييــن المتابعين حــول العالم، 

لشعورهم بنشوة فوز وشيك قد يحرزه فريقهم األحمر.
 لكنهــا كانــت أحــام “تايتنكيــة” اصطدمــت بجبــل الجليــد الملكــي، ليثبــت ريــال 
مدريد للجميع أنه في أفضل الظروف وأسوئها سيبقى بطل األبطال في الماضي 

والحاضر!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

8 عدائين حققوا األرقام التأهيلية لبطولة العالم

“مطبخ الخباز” يتوج بطًل بفوزه الرباعي في النهائي

اللجنة اإلعالمية

هنـــأ الشـــيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنـــة البارالمبية البحرينية، الاعب 
علي بدر قرينيس بمناسبة تحقيقه الميدالية البرونزية في منافسات بطولة الشارقة 

التأهيلية لأللعاب البارالمبية االَسيوية “هانغتشو 2022 “. 
 وقد أعرب عن ســـعادته بما شـــهدته المشـــاركة من مســـتوى فني مشرف، مؤكًدا أن 
النتيجـــة التـــي حققها قرينيس تدل بشـــكل واضـــح على التحضيـــرات الجيدة الذي 
خاضهـــا الاعـــب فترة اإلعداد التي ســـبقت هذه المشـــاركة، والـــذي حقق من خالها 
إنجازا مشرفا كأول بحريني من ذوي العزيمة يحقق ميدالية على مستوى اسيا في 
االلعـــاب القتالية ويدخل التصنيف الدولـــي في لعبة الباراتيكواندو والعربي الوحيد 

الذي اعتلى منصة التتويج في البطولة.

محمد بن دعيج يهنئ قرينيس



ضمــن منافســات الجولــة الثانية لمســابقة كرة اليد بدورة األلعــاب الخليجية 
الثالثــة التــي تحتضنهــا دولــة الكويت الشــقيقة حتى 31 مايو الجــاري بعدما 
تغلــب علــى منافســه 35 – 27 فــي المباراة التي أقيمت بينهمــا األحد 29 مايو 

الجاري على صالة سعد العبدهللا الصباح.

وأنهى منتخبنا الشـــوط األول 19 – 12 
في ظل ســـيطرته على مجريات اللقاء 
أداًء ونتيجًة قبل أن يحســـم المواجهة 

بفارق كبير.
الهدافيـــن  قائمـــة  عيـــد  علـــي  وتصـــدر 
الناصـــر  محمـــد  أهـــداف،   7 بتســـجيله 
6 أهـــداف، أحمـــد المقابـــي 5 أهـــداف، 
مهـــدي ســـعد 4 أهـــداف، قاســـم قمبر 4 
أهداف، حسن ميرزا 3 أهداف، عبدهللا 
ياسين هدفين، وكلٌّ من: محمد حبيب 
ومحمود حسين وجاسم خميس هدف 

واحد.
منتخبنا قدم بدايًة قويًة بالدفاع القوي 
والهجـــوم الخاطف وتمّكن مـــن التقدم 
بنتيجـــة 8 مقابـــل 4 مع حلـــول الدقيقة 
10 ممـــا أجبر المدرب الســـعودي فاضل 

السعيد على طلب الوقت المستقطع.
ونجـــح علي عيـــد في الشـــق الهجومي 
األول  الشـــوط  إلنهـــاء  منتخبنـــا  وقـــاد 
بنتيجـــة 19 - 12 باالختراقـــات وســـط 

الدفاع السعودي المفتوح.
ولم يشـــهد الشـــوط الثاني أي متغيرات 
فنيـــة تذكـــر، خصوصـــًا بعـــد أن وســـع 
منتخبنـــا الفـــارق إلـــى 9 أهـــداف خالل 
الدقائـــق األولى، ومن ثم بـــدأ المدربان 

منح الفرصة لالعبين البدالء.
وبهـــذا الفـــوز رفع منتخبنا إلـــى 6 نقاط 
مـــن ثالثـــة انتصـــارات وســـيكون يـــوم 
االثنيـــن 30 مايو للراحة على أن يلتقي 
أمـــام قطر يـــوم الثالثاء 31 من الشـــهر 
ذاتـــه ليتنافس علـــى الميدالية الذهبية 

بعدما ضمن صعود منصة التتويج.

حياة بنت عبدالعزيز تتوِّج سيدات 
اإلمارات بذهبية “3×3”  

تّوجت عضو اللجنة األولمبية البحرينية 
رئيســـة لجنـــة المـــرأة البحرينيـــة رئيـــس 
لجنـــة رياضـــة المرأة الشـــيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة، بمعية سفير مملكة 
البحريـــن لـــدى دولـــة الكويـــت الشـــقيقة 
صـــالح علـــي المالكـــي، منتخب ســـيدات 
اإلمارات بميدالية الذهبية لمســـابقة كرة 
الســـلة 3×3، بعـــد فوزهـــن علـــى حســـاب 
منتخـــب ســـيدات الكويـــت بنتيجـــة 12 
مقابل 8، في المباراة النهائية التي جرت 
على صالة مجمع الشـــيخ ســـعد العبدهللا 
منافســـات  ضمـــن  الرياضـــي،  الصبـــاح 
األلعـــاب  دورة  مـــن  الثالثـــة  النســـخة 
الخليجيـــة المقامة حاليـــًا بدولة الكويت 

الشـــقيقة والتي تختتـــم منافســـاتها غدًا 
)الثالثاء(. 

علـــى  الكويتـــي  المنتخـــب  حصـــد  وقـــد 
المركـــز الثانـــي والميداليـــة الفضية، فيما 
حصـــل منتخبنـــا للســـيدات علـــى المركـــز 
والتـــي  البرونزيـــة،  والميداليـــة  الثالـــث 
رفعـــت مـــن رصيـــد مملكـــة البحريـــن في 
الـــدورة إلـــى 57 ميدالية ملونـــة، منها 20 
ميداليـــة ذهبية و21 ميدالية فضية و16 

ميدالية برونزية. 
وجـــاء تحقيـــق منتخـــب الســـيدات لهذه 
النتيجـــة بعـــد أن نجح فـــي التأهل للدور 
قبل النهائي، حيث حل في المركز الثالث 
فـــي الـــدور األول برصيد 6 نقـــاط جمعها 
مـــن 3 انتصـــارات أولهـــا علـــى المنتخـــب 
علـــى  وفـــوزه   ،8/6 بنتيجـــة  القطـــري 
المنتخـــب العماني بنتيجة 21/10 وفوزه 
على المنتخب الســـعودي بنتيجة 13/10، 
فيمـــا خســـر فـــي هـــذا الـــدور لقـــاءه أمام 
منتخـــب اإلمارات بنتيجـــة 17/7 وكذلك 
الكويـــت  أمـــام منتخـــب  خســـر مباراتـــه 

بنتيجة 14/8.  
وقـــد واجـــه منتخبنـــا للســـيدات منتخب 
سيدات الكويت في الدور نصف النهائي، 
بنتيجـــة  الكويـــت  بفـــوز  انتهـــى  والـــذي 
14/10، بعـــد أن قـــّدم ســـيدات منتخبنـــا 
أداًء بطوليـــًا فـــي هـــذه المواجهـــة، لـــوال 
الفـــوارق الفنية التي تفوقت بها ســـيدات 
الكويـــت، والالتي نجحن في أخذ نتيجة 

المباراة والتأهل للمباراة النهائية. 
المنتخـــب  لســـيدات  منتخبنـــا  ليواجـــه 
الســـعودي في مبـــاراة تحديـــد المركزين 
الثالـــث والرابـــع. حيـــث نجحـــت نواعـــم 
األحمر من إحراز الفوز بنتيجة 10/9، في 
مباراة سريعة ومتكافئة بين المنتخبين، 
هـــذا  إحـــراز  مـــن  نواعمنـــا  اســـتطاعت 

االنتصار وحصد الميدالية البرونزية. 

ظهور أول جيد للمبارزة البحرينية

قدم المنتخب الوطنـــي للمبارزة ظهورًا 
مســـابقة  منافســـات  أول  فـــي  جيـــدًا 
المبـــارزة التـــي انطلقـــت أمـــس )األحـــد( 
للجنـــة  التابعـــة  المبـــارزة  صالـــة  علـــى 
األولمبيـــة الكويتية، والتـــي تأتي ضمن 
فعاليات النســـخة الثالثة لدورة األلعاب 
الخليجيـــة المقامة حاليًا بدولة الكويت 

الشقيقة.
العميـــري  علـــي  الالعبـــان  تأهـــل  وقـــد 
وعبدالرحيم عبـــدهللا إلى مباريات دور 

الثمانيـــة بلعبة ســـالح الفلوريـــه، بعد أن 
حققـــا الفوز في منافســـات الدور األول، 
حيث فاز العميري على حســـاب الالعب 
القطـــري خالد حســـين، فيما فاز عبدهللا 

على حساب زميله يوسف علي.
ولـــم يحالـــف الحـــظ الالعبـــان العميري 
وعبـــدهللا فـــي العبـــور إلـــى الـــدور قبـــل 
النهائي، بعد خســـارتهما مـــن الكويتيين 

يعقوب الشطي وعلي ناصر.
فـــي حيـــن ُوّدع الالعب حمـــد العطاوي 
من منافســـات الدور األول بعد خسارته 

من الالعب الكويتي أحمد عوض.
)االثنيـــن(  اليـــوم  المنتخـــب  ويواصـــل 
مشـــاركته فـــي المســـابقة، وذلـــك عندما 
يخوض الرباعي في لعبة ســـالح اإلبيه، 
حيـــث يطمـــح المنتخـــب فـــي أن يقـــدم 
األفضـــل بمنافســـات اليـــوم الثاني، وأن 
يصـــل إلـــى األدوار النهائيـــة بحثـــًا عـــن 
تحقيـــق نتيجـــة إيجابيـــة تدفعـــه نحـــو 
المنافســـة علـــى تحقيق المراكـــز األولى 

في هذه المسابقة.

الوناس: مشاركة إيجابية وتقييم 

فني للرياضات غير المنافسة

قال المدير الفنـــي باللجنة األولمبية مادن 
بـــدورة  البحريـــن  مشـــاركة  أن  الونـــاس 
األلعـــاب الخليجية الثالثـــة تعتبر إيجابية 
قياسًا بالمشاركتين األولى والثانية وبعدد 
الميداليـــات الذهبية التي فـــازت بها حتى 

اآلن والتي بلغت 20 ذهبية.
الوقـــت ذاتـــه أن  فـــي  الونـــاس  وأوضـــح 
منتخـــب ألعاب القوى للرجال والســـيدات 
حقـــق العدد األكبر من الميداليات الذهبية 
)17 ميداليـــة(، وحققت الجودو ذهبيتين، 
ذهبيـــة،  للصـــاالت  الســـيدات  ومنتخـــب 
ممـــا يعنـــي أن هناك 3 ألعـــاب فقط حققت 
الذهـــب، فيمـــا غابت باقـــي الرياضات عن 

الفوز بالميداليات الذهبية.
وأضـــاف “ثـــالث رياضات حققـــت الذهب 
العمـــل علـــى تطويـــر  الـــذي يعنـــي  األمـــر 

باقـــي الرياضـــات، كل التقديـــر لـــكل مـــن 
حقـــق الفضـــة والبرونـــز، لقد فرحنـــا بتلك 
النجاحـــات، ولكن يبقـــى الهدف األكبر في 
المشـــاركات الخليجيـــة تحقيـــق الذهب... 
ومن خالل تلك المشاركة ينبغي أن تكون 
هناك وقفة وتقييـــم موضوعي للرياضات 

التي لم تنافس خالل الدورة”.
وذكـــر الونـــاس أن اإلمـــارات أصبحت في 
المركـــز الثالـــث ونحن نتقـــدم عليها بفارق 
ثـــالث ميداليـــات ذهبيـــة فقط مؤكـــدًا أن 
اآلمـــال معلقـــة علـــى منتخـــب كـــرة اليـــد 
ومنتخـــب المبـــارزة لتحقيـــق الذهـــب، أما 
لعبـــة الكاراتيـــه فإنهـــا تطمـــح فـــي بلـــوغ 
منصة التتويج كذلـــك، مؤكدًا على أهمية 
تأميـــن المركز الثاني لتحقيق إنجاز جديد 

للرياضة البحرينية.

يوسف حسين... عطاء بال حدود

اإلداري  الوفـــد  يوســـف حســـين... عضـــو 
خاض تجربة جديدة في مشـــواره المهني 
من خالله تواجده بدولة الكويت الشقيقة 
بـــدورة األلعـــاب الخليجية الثالثـــة وأثبت 
كفـــاءة عاليـــة فـــي أداء مهـــام عملـــه على 
أكمـــل وجـــه، فهـــو رجـــل يســـخر جهـــوده 
فـــي خدمة الجميع وبعطـــاء غير محدود، 
هـــادئ فـــي حديثـــه ولكـــن عملـــه يتحدث 
عنه وبصماته تكاد تجدها في كل شـــؤون 
الحديـــث ويمتـــاز  لباقـــة  يمتلـــك  البعثـــة، 

بالتفاني واإلخالص.
تجربتـــه  عـــن  حســـين  يوســـف  يقـــول 
الخارجيـــة األولـــى “أعتـــز كثيـــرًا بتمثيـــل 
بـــالدي في هـــذه الدورة والبـــد من توجيه 
الشكر لألمين العام فارس الكوهجي على 
ثقتـــه وأشـــكر مدير البعثة حســـن الخاجة 
علـــى دعمه لـــي وأتوجه باالمتنـــان لجميع 
زمالئـــي فـــي الوفد اإلداري علـــى تعاونهم 
وجهودهـــم التـــي تعتبر العامل األساســـي 

في نجاح المشاركة البحرينية... “.
وأضـــاف حســـين أن العمـــل فـــي الـــدورة 
أكسبه المزيد من الخبرة وتوطيد العالقة 
مع ممثلـــي االتحـــادات الوطنية باإلضافة 

إلـــى العالقـــات الخارجيـــة، مضيفـــًا “إنني 
رياضـــي فـــي األســـاس وأحـــب ممارســـة 
الرياضة والتواجد هنا يعزز لديك الشغف 
بالرياضة ويكسبك مهارات جديدة ويثري 
تجربتك، وفي النهاية هدفنا هو األساسي 
هو نجـــاح المشـــاركة البحرينيـــة والعودة 

بأكبر حصيلة من الميداليات الملونة... “.

قرعة الكراتيه تضع منتخبنا الوطني 

في نصف نهائي 3 أوزان

وضعت قرعة مســـابقة الكراتيـــه منتخبنا 
فـــي  نهائـــي  نصـــف  الـــدور  فـــي  الوطنـــي 
ضمـــن  تأتـــي  والتـــي  مختلفـــة،  أوزان   3
دورة  مـــن  الثالثـــة  النســـخة  منافســـات 
األلعـــاب الخليجيـــة المقامـــة حاليـــًا بدولة 

الكويت الشقيقة.
اليـــوم  النـــزاالت  منتخبنـــا  العبـــو  ويبـــدأ 
)االثنيـــن( عنـــد الســـاعة 4 عصـــرًا بصالـــة 
الشـــيخ عبـــدهللا الجابـــر الصبـــاح للجودو 
مشـــواره  يســـتهلُّ  حيـــث  والتيكوانـــدو. 
بالنـــزال الـــذي ســـيخوضه الالعـــب علـــي 
حمـــود فـــي دور الثمانيـــة، عندمـــا يالقـــي 
الفائـــز مـــن نـــزال الالعـــب القطـــري يمـــان 
النتشـــه والكويتي موســـى حسن في وزن 

تحت 67 كيلوجرام.
فـــي حين تأهـــل 3 العبين إلـــى الدور قبل 
النهائـــي، حيـــث ســـيخوض الالعـــب بنـــدر 
عبـــدهللا نزاالً أمام الســـعودي ياســـر برقي 
فيمـــا  كيلوجـــرام،   55 تحـــت  وزن  فـــي 
ســـيلعب الالعـــب عبدالرحمن خلـــف نزاالً 
أمـــام الالعب الســـعودي بـــدر العتيبي في 
وزن تحت 60 كيلوجرام، بينما سيخوض 
الالعـــب ســـالم الجمعة نزاالً أمـــام العماني 

راشد الغزالي في وزن تحت 84.
افتقـــد  قـــد  الوطنـــي  المنتخـــب  وكان 
لخدمـــات الالعـــب حمد يوســـف الذي كان 
من المقرر أن يشـــارك في منافســـات وزن 
أنـــه تعـــرض لإلصابـــة  84 كيلوجـــرام، إال 
خالل تدريبات المنتخب والتي منعته من 

خوض منافسات هذه المسابقة.

للكراتيـــه  الوطنـــي  المنتخـــب  ويتطلـــع 
للمشـــاركة من أجـــل المنافســـة والوصول 
إلـــى منصـــة التتويـــج وحصـــد الميداليات 
الملونـــة، التـــي تزيـــد مـــن حصيلـــة مملكة 

البحرين في هذه الدورة.

منتخب التنس يالقي اإلمارات اليوم

يخوض المنتخب الوطني اليوم )االثنين( 
مواجهـــة أمام نظيـــره منتخـــب اإلمارات، 
علـــى  عصـــرًا   4:30 الســـاعة  عنـــد  وذلـــك 
مالعـــب التنـــس األرضـــي بمجمع الشـــيخ 
جابـــر العبـــدهللا الصبـــاح العالمـــي للتنس، 
ضمـــن منافســـات الفـــرق بمســـابقة التنس 
األرضي بدورة األلعـــاب الخليجية الثالثة 

المقامة حاليًا بدولة الكويت الشقيقة.
منتخبنـــا للتنـــس ســـيخوض اللقـــاء وهـــو 
الرابـــع برصيـــد نقطتيـــن،  المركـــز  يحتـــل 
حيـــث يتطلع إلـــى أن يقدم مســـتوًى فنيًا 
مغايـــرًا عما قدمه في اللقاءين الســـابقين 
أمـــام المنتخبيـــن الكويتي “المســـتضيف” 
3 مقابـــل ال  بالنتيجـــة ذاتهـــا  والســـعودي 

شيء.
وبكل تأكيد سيلعب منتخبنا هذه المباراة 
من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، تســـهم 
في استعادته ألمل في المنافسة للحصول 

على ميدالية ملونة في هذه المسابقة.
الكويتـــي  المنتخـــب  الترتيـــب  ويتصـــدر 
برصيـــد 4 نقـــاط، يليه المنتخبـــان القطري 
والســـعودي برصيـــد نقطتيـــن، ومنتخبنـــا 
في المركز الرابع والمنتخب اإلماراتي في 

المركز األخير.
إقامـــة  كذلـــك  اليـــوم  منافســـات  وتشـــهد 
المواجهـــة التي تجمـــع المنتخبين القطري 

والسعودي.
وتســـتمر منافســـات هـــذه المســـابقة حتى 
يوم غٍد )الثالثـــاء( الموافق 31 مايو، وهو 
اليوم الختامي لمنافسات هذه النسخة من 
الدورة، والتي ستشهد مواجهتين، األولى 
تجمـــع بيـــن منتخبنـــا الوطنـــي والمنتخب 
القطـــري، فيما تجمع المواجهة الثانية بين 

المنتخبين الكويتي والسعودي.

أحمــر اليــد يقتــرب خطــوة مــن الذهبيــة
دورة األلعاب الخليجية الثالثة بالكويت
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ــعودي ــره السـ ــاب نظيـ ــى حسـ ــد علـ ــرة اليـ ــي لكـ ــا الوطنـ ــه منتخبنـ ــض حقَّقـ ــوز عريـ فـ



بحريني يضيف جائزة ذهبية لرصيد المملكة باالختراعات الدولية
المخترع المطوع لـ“^”: نظام لتنظيف األلواح الشمسية بالذكاء االصطناعي

 االبتـــكار ال حـــدود لـــه، إذ تمكـــن مختـــرع 
بحرينـــي شـــاب مـــن تحقيق إنجـــاز جديد 
فـــي ســـجل إنجـــازات المملكة فـــي حصد 
الميداليـــات الذهبية ورفع علـــم بالده في 
المختـــرع  حصـــد  إذ  الدوليـــة،  المحافـــل 
الميداليـــة  المطـــوع  إبراهيـــم  البحرينـــي 
الذهبية خالل مشـــاركته بمعـــرض ماليزيا 
الدولي لالختراعات )ITEX22(، الذي أقيم 
فـــي ماليزيـــا حضورًيـــا وذلك عـــن ابتكاره 
“نظـــام لتنظيـــف األلـــواح الشمســـية”، وتم 

تكريمه من قبل رئيس المعرض.
االقتصـــادي”  “البـــالد  لــــ  المطـــوع  وشـــرح 
ابتـــكاره الفريد من نوعـــه والمميز، بالقول 
إنـــه “عبـــارة عـــن نظـــام لتنظيـــف األلـــواح 
الشمســـية والذي يعمل عـــن طريق الذكاء 
تتـــم  النظـــام  أن  االصطناعـــي”، موضًحـــا 
فيه قراءة نســـبة الرطوبة والغبار وكذلك 
تتم فيه قراءة نســـبة ضوء الشـــمس على 
األلواح الشمســـية، حيث يتم تهيئة وحدة 

التحكم لقراءة نســـبة كفاءة إنتاج الطاقة 
وذلـــك  الشمســـية  األلـــواح  مـــن  الناتجـــة 
لتحديد وجود الغبار على األلواح الشمسية 
أو الحساســـات، مضيًفـــا أن وحدة التحكم 
تقـــوم بتحديـــد الخيار المناســـب لتنظيف 
األلواح الشمســـية بقيادة وحدة التنظيف 
بنـــاء علـــى قـــراءة واســـتنتاجات وحـــدة 
التحكـــم المربوطـــة بالـــذكاء االصطناعي. 

ولفـــت المطـــوع إلى أن ابتـــكاره هو عبارة 
عن آلية جديدة لتنظيف األلواح الشمسية 
مبتكرة وذكيـــة واقتصادية وغير متوفرة 
فـــي أي أجهـــزة ســـابقة مـــن دول العالـــم. 
بـــراءات  وأشـــار إلـــى أن اختيـــار مكتـــب 
االختـــراع التابـــع لمجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية فـــي الســـعودية، اختراًعا 
المقدمـــة  االختراعـــات  بيـــن  مـــن  واحـــد 

لتمثيـــل كل دولـــة خليجية في المســـابقة، 
وقد تم ترشيح اختراعه لتمثيل البحرين 
فـــي المعرض. وأكد المطوع أن المشـــاركة 
فـــي هـــذه المســـابقة شـــكلت تحدًيـــا لـــه؛ 
بســـبب وجـــود المنافســـة من جميـــع دول 
العالـــم، وتمكن من الفوز بالجائزة الذهبية 
عـــن ابتـــكاره ورفع علـــم مملكـــة البحرين. 
وتوجـــه المختـــرع البحريني بالشـــكر إلى 

البحريـــن والقيـــادة الرشـــيدة علـــى دعـــم 
الطاقـــات الشـــبابية. كمـــا توجـــه المطـــوع 
بالشكر إلى مكتب براءات االختراع التابع 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
علـــى منحه هـــذه الفرصة بالمشـــاركة في 
تقديـــم ابتـــكاره “نظـــام لتنظيـــف األلـــواح 
الشمســـية”، وتقديـــم درع على المشـــاركة 
مـــن قبـــل المديـــر العـــام لمكتـــب بـــراءات 

المـــزروع،  صالـــح  عبـــدهللا  االختراعـــات 
واعتـــزازه  وفخـــره  ســـعادته  عـــن  معرًبـــا 
بنيـــل هـــذه الجائـــزة كمهنـــدس بحرينـــي، 
ورفـــع علـــم المملكة في المحافـــل الدولية 
مثـــل معرض ماليزيـــا الدولي لالختراعات 
)ITEX22(. ولفـــت المطوع إلـــى أن جهازه 
المبتكر يخدم فكرة توجه مملكة البحرين 
لمشـــاريع الطاقـــة المســـتدامة، إذ إن هـــذا 
النـــوع من المشـــاريع بحاجة إلى التنظيف 
والعناية، وتم تصميم الجهاز ليتماشى مع 
الظـــروف المناخية للبلد الـــذي يوجد فيه، 
مشـــيًرا إلى أن هذا االبتكار يدعم اقتصاد 
الدولـــة في حالة إنشـــاء مصنـــع لتصنيعه 
والـــذي سيســـاهم فـــي خدمـــة المواطنين 
والمســـاهمة فـــي توفيـــر شـــواغر جديـــدة 
للراغبيـــن فـــي الحصـــول علـــى وظائـــف. 
يشـــار إلـــى أن المطـــوع حصـــد الميداليـــة 
ســـيؤول  بمعـــرض  بمشـــاركته  البرونزيـــة 
الدولـــي لالختراعـــات بنفس االبتـــكار في 

العام 2020.

استعراض “أفضل الممارسات بالمشتريات الحكومية للصغيرة والمتوسطة والشراكات بين القطاعين”
في ندوة لـ“التجارة” بالتعاون مع مجلس المناقصات والمزايدات

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ندوة تحت عنوان “أفضل الممارسات في 
المشـــتريات الحكومية للشركات الصغيرة 
والمتوســـطة والشـــراكات بيـــن القطاعين 
مـــع  بالشـــراكة   ”)PPPs( والخـــاص  العـــام 
مجلس المناقصـــات والمزايدات بالتعاون 
التجـــاري  القانـــون  تطويـــر  برنامـــج  مـــع 
)CLDP( التابـــع لوزارة التجارة األميركية، 
وذلك فـــي يوم الخميـــس 26 مايو 2022، 
شـــارك فيها عدد من الخبراء والمختصين 
التجـــاري  القانـــون  تطويـــر  برنامـــج  مـــن 
)CLDP( ومركـــز القانـــون بجامعـــة جورج 

تاون بالواليات المتحدة األميركية.
وأقيمـــت هـــذه الندوة اســـتمرارًا لمســـيرة 
بـــدأت منـــذ قرابـــة 5 ســـنوات منـــذ إصدار 
مجلـــس الوزراء الموقر القرار رقم -2416
06 لســـنة 2017 ويليه القـــرار رقم -2516

04 للعـــام 2019 واللذان تضّمنا تخصيص 
حصة نســـبتها 20 % من قيمة مشـــتريات 
للمؤسســـات  الحكومـــة  ومناقصـــات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، مـــع إعطـــاء تلـــك 
المؤسســـات أفضليـــة بنســـبة 10 % فـــي 
مزايـــدات المرافـــق الخدميـــة التي تجري 
داخـــل منشـــآت الجهـــات الحكومية وفي 
المناقصـــات الحكوميـــة كذلك، باســـتثناء 
الطبيعـــة  ذات  والمزايـــدات  المناقصـــات 

الخاصة.
وخـــالل هذه الرحلـــة، تم تنظيـــم 7 ورش 
عمـــل ونـــدوات إلكترونيـــة بالتعـــاون مـــع 
برنامج تطوير القانون التجاري األميركي 
)CLDP(، حيـــث تـــم تقديـــم العديـــد مـــن 
العديـــد  ومناقشـــة  القيمـــة  الممارســـات 
مـــن موضوعـــات التنفيـــذ األساســـية بين 
الشـــركاء االســـتراتيجيين  مـــن  الحضـــور 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
إدارة  مديـــر  الفاضـــل  شـــيخة  وأشـــارت 
تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
بالوزارة، إلى أهم ما تم إنجازه حتى اآلن 
لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص 
بالمشـــتريات الحكوميـــة. كما تطرقت إلى 
إطالق نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة من قبل الـــوزارة خالل العام 
2019 لتصنيـــف حجـــم المؤسســـات فـــي 
البحريـــن وفقـــًا للقرار الـــوزاري رقم )229( 
لســـنة 2017 بشـــأن تصنيـــف المؤسســـات 
متناهيـــة الصغـــر والصغيرة والمتوســـطة 
شـــهادة  علـــى  الحصـــول  مـــن  لتمكينهـــا 
رســـمية معتمدة من الـــوزارة تحدد حجم 
المؤسســـة وتســـمح لهـــا باالســـتفادة مـــن 
المخصصـــة  الدعـــم  وبرامـــج  المبـــادرات 
لتلك الفئة ويأتـــي ذلك بالتوازي مع خطة 

التحول اإللكتروني. كما بّينت الفاضل أن 
عـــدد الطلبات المســـتلمة من خـــالل نظام 
تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
قـــد بلغ حتـــى اآلن 3700 طلـــب للحصول 
علـــى الشـــهادة ووقد تـــم من خاللـــه منح 
أكثـــر من 2400 شـــهادة تصنيـــف، ليتمكن 
الحاصلـــون عليها من التقديم لالســـتفادة 

من المبـــادرات واالمتيـــازات المرتبطة بها 
بمـــا في ذلـــك االمتيازات في المشـــتريات 

الحكومية.
وخـــالل النـــدوة تـــم تقديـــم عـــدة عروض 
مرئيـــة تناولـــت مواضيـــع قيمـــة مرتبطـــة 
بالمشـــتريات الحكوميـــة، حيـــث قدم عمر 
صائـــب، مدير برنامـــج المســـاعدة التقنية 

الدولية ببرنامج تطويـــر القانون التجاري 
)CLDP( عرضًا مرئيـــًا بعنوان مخصصات 
الشـــركات التجارية الصغيرة في الواليات 
المتحدة األميركية ضمن برامج الشركات 
الصغيرة والمتوسطة وعرضًا آخر بعنوان 
تحقيق أفضل مردود من األموال المنفقة 
في المشـــتريات. كما قام دون ديميسيس 
من مركـــز القانـــون بجامعة جـــورج تاون، 
واشـــنطن، بتقديـــم ثالثـــة عـــروض مرئية 
تنـــاول فيهـــا مقدمـــة حـــول الشـــراكة بين 
والتمويـــل  والخـــاص،  العـــام  القطـــاع 
الخـــاص وتمويل المشـــاريع، ونظرة عامة 
علـــى عملية الشـــراء. كذلك قـــدم جيمس 
تطويـــر  ببرنامـــج  أول  محامـــي  فيلبـــى، 
القانـــون التجـــاري )CLDP( عرضـــًا مرئيـــًا 
عن اتجاهات الشـــراكة بيـــن القطاع العام 

والخاص في العالم.
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نظمـــت “فيزيـــت بحريـــن” الرائدة في مجـــال الســـياحة الداخلية، ورش عمـــل ترويجية 
فـــي عدة مـــدن أوروبية٬ تضمنت كل من فيينا، فرانكفـــورت، هامبورغ، ميونخ وكولون. 
وانطلقت الورش خالل الفترة من 15 وحتى 23 مايو الجاري، بمشاركة شركات سياحية 
أوروبية. وتهدف الورش إلى الترويج للبحرين وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية مثلى، 
وذلك عبر التعريف بالمملكة واستعراض أبرز المقومات والمنشآت السياحية التي تتميز 
بها، فضاًل عن استعراض جملة اإلنجازات والنجاحات المستمرة التي تزخر بها البحرين 

في القطاع السياحي الستقطاب السواح األوروبيين.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أكد الرئيـــس التنفيذي لـ”فيزيـــت بحرين” علي أمر هللا، أن الشـــركة 
تســـعى الســـتقطاب الســـواح األوروبيين الكتشـــاف المقاصـــد الســـياحية البحرينية إلى 
جانـــب الفعاليـــات المختلفة التي يتم تنظيمها في المملكة على مدار العام، عبر الحمالت 
والورش الترويجية، من خالل دعم القطاع الخاص والتعاون مع هيئة البحرين للسياحة 
والمعارض وتنفيذ االستراتيجيات التي شملتها خطة التعافي االقتصادي عبر استقطاب 
أكبر عدد من الســـائحين، حيث يعد القطاع الســـياحي أحد أهم القطاعات الواعدة التي 

تسهم في تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة في مملكة البحرين.

“فيزيت بحرين” تطلق ورش عمل ترويجية في أوروبا

خلود محمد وعبداهلل عبدالكريم فاز كل منهما بربع مليون دينار

فائزان محظوظان يحصدان 500 ألف دينار من “الهيرات”

“المصارف” تبحث تعزيز التعاون مع “دار القرار”

فنـــدق  فـــي  والكويـــت، حفـــال  البحريـــن  بنـــك  أقـــام 
فورســـيزونز خليج البحرين يوم األحد 29 مايو على 
شـــرف الفائزيـــن االثنيـــن بأحدث نســـخة مـــن جوائز 
الهيـــرات، خلـــود ســـيد علـــي محمـــد وعبـــدهللا طالب 
عبدالكريـــم حيـــث فـــاز كل منهمـــا بربع مليـــون دينار 
بحرينـــي، وقد جرى اصطحاب الفائزين مع عائالتهم 
إلى حفل التســـليم وكان في اســـتقبالهم المدير العام 
لقطـــاع الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد، عادل ســـالم، 

بحضور اإلدارة العليا للبنك.
وهنأ سالم الفائَزين، متمنيا لهما مستقبال أكثر ازدهارا 
وإشـــراقا، معربا عـــن أمله في أن يتمكنـــا من تحقيق 
جميع أحالمهما، وأن يعم أثر هذا الفوز ليشمل أفراد 

أسرتهما والمجتمع من حولهما.
 وكان الســـحب علـــى جائزتـــي الهيـــرات المذكورتين 

آنفـــا قـــد جـــرى فـــي 9 مايـــو 2022 بحضـــور ســـالم، 
وتم إجراء الســـحب تحت إشـــراف شـــفيع البلوشـــي 
مـــن وحـــدة حمايـــة المســـتهلك فـــي وزارة الصناعـــة 
والتجارة والسياحة، إضافة إلى ممثلين عن التدقيق 
الداخلـــي لبنك البحرين والكويـــت والرقابة الداخلية 
والتســـويق والخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد، وممثل 
التدقيق الخارجي من شـــركة أرنســـت ويونغ، ســـيما 
جالل. بعدها اتصل سالم بالفائَزين وزف لهما البشرى 
السعيدة. وفي تصريح لها على هامش الحفل، أعربت 
خلود ســـيد علـــي محمد عن جزيل الشـــكر واالمتنان 
لبنـــك البحريـــن والكويت علـــى فرصة الفـــوز بجائزة 
الربـــع مليون دينار من الهيـــرات. وقالت: “لطالما كان 
لـــدي إيمان بأنني ســـأفوز ولم أفقد األمـــل أبًدا. الفوز 
بجائـــزة الهيرات حلم وقد تحقق وهذه نعمة من نعم 

هللا. كان حلمي الدائم هو شـــراء منزل لي ولعائلتي، 
كما أن هذه الجائزة ستســـمح لي بتحقيق العديد من 

الخطط المؤجلة”.
مـــن جانبه، قال عبـــدهللا عبدالكريم “لـــم أتوقع الفوز 
ا لبنك البحرين  على اإلطالق! الحمد لله، أنا ممتن حقًّ
والكويت لهذه الفرصة وأشـــجع الجميع على اإليداع 
فـــي الهيرات. أفخر بأني واحد مـــن العمالء الموالين 
لهـــذا البنـــك ويتـــوج فـــوزي اليـــوم بجائـــزة الهيـــرات 
مســـيرة طويلة وحافلة في تعاملي مع بنك البحرين 

والكويت”.
يشـــار أن كل عمـــالء البنك لديهـــم العديد من الفرص 
للفـــوز بإحـــدى جوائـــز الصيف الشـــهرية مـــن بين 41 
جائـــزة بين مايو وحتى أغســـطس الـــذي أعلن عنهما 

البنك مؤخًرا بإجمالي نصف مليون دينار.

بحـــث رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة 
يوســـف  عدنـــان  البحريـــن،  مصـــارف 
التحكيـــم  لمركـــز  العـــام  األميـــن  مـــع 
التجاري الخليجـــي “دار القرار”، طارق 
الشـــميمري، تعزيـــز التعـــاون المشـــترك 
بين الجانبين في إطار ما يقدمه المركز 
من خدمات للقطاع المالي والمصرفي 
فـــي مجـــال التحكيـــم والمصالحة في 
القضايـــا التجاريـــة واالســـتثمارية في 

دول مجلس التعاون.
وناقـــش الجانبـــان التعـــاون في مجال 
برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي 
ينظمـــه “دار القـــرار”، ودعـــم مواصلـــة 

هـــذا البرنامج لمهمته في رفد الســـوق 
بمحكميـــن  والخليجـــي  البحرينـــي 
مؤهليـــن تأهيـــاًل يهتـــم بـــأدق تفاصيل 
العمليـــة التحكيميـــة بـــدًءا مـــن اتفـــاق 

التحكيـــم إلى مرحلة تنفيـــذ أو بطالن 
الحكم.

وأشـــاد يوســـف بدور مركز “دار القرار” 
فـــي خدمة القطاع المالـــي والمصرفي 

والقطـــاع التجـــاري واالقتصادي عامة 
فـــي البحريـــن ودول الخليـــج العربي، 
وذلـــك عـــن طريق مـــا يقدمـــه خدمات 
وســـاطة وتحكيـــم تســـاهم فـــي حـــل 
النزاعـــات والوصول إلى تســـويه دون 

الوصول إلى المحاكم.
مـــن جانبـــه، أشـــار الشـــميمري إلـــى أن 
التعـــاون مـــع الجمعيـــة مـــن شـــأنه أن 
يفتح آفاقا أوســـع أمام مركز التحكيم 
التجـــاري لـــدول مجلس التعـــاون “دار 
القـــرار” فـــي مجـــال عمله علـــى تطوير 
البيئـــة القانونية والتحكيمية في دول 

الخليج العربي ككل.

خلود محمد لدى تسلمها الجائزة عبدالله عبدالكريم يتسلم الجائزة

أمل الحامد

تكريم المطوع من المدير العام لمكتب براءات االختراعات لحظة تكريم المخترع البحريني من قبل رئيس المعرض
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أعلنت جمعية المهندســـين البحرينية عن 
إرجاء انعقاد االجتماع الســـنوي للجمعية 
العموميـــة، وذلـــك بنـــاء علـــى توجيهـــات 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
وعمـــاً باللوائـــح التنظيميـــة. وأكد مدير 
اإلعـــام والعاقات العامة فـــي الجمعية، 
مجلـــس  أن  علـــى  علـــي،  محمـــد  جعفـــر 
إدارة الجمعيـــة قد أقر تأجيـــل انتخابات 
الجمعيـــة، حيـــث ســـيتم عقـــد االجتمـــاع 
األول للجمعيـــة العمومية الســـنوية بمقر 
الجمعيـــة فـــي مســـاء األربعـــاء 8 يونيـــو 
القادم، على أن يتم عقد االجتماع الثاني 
في مســـاء األحد 19 يونيو، مشـــيًرا على 
أن هـــذا التأجيـــل لن يتبعـــه أي تغيير في 
قائمة أســـماء المتقدمين للترشح لرئاسة 
لشـــغل  المترشـــحين  وأســـماء  الجمعيـــة 
المقاعد األربعة الجدد في مجلس اإلدارة 
باإلضافـــة الـــى عضو آخر لفتـــرة تكميلية 

نظًرا الستقالة أحد االعضاء.

وأشـــار علـــي إلـــى أن الجمعية قـــد قفلت 
باب الترشـــح بعد استكمال المدة المعلنة 
للترشح في الساعة الرابعة من عصر يوم 
الثاثاء 17 مايو 2022م حســـب التعميم 
المرســـل مسبًقا ألعضاء الجمعية، مضيًفا 
أن مجلـــس إدارة الجمعيـــة قـــد أقـــر فـــي 

اجتمـــاع ســـابق قائمـــة المترشـــحين بعد 
التحقق من كافة طلبات الترشـــح، حيث 
تقـــدم ثاثـــة مترشـــحين لمنصـــب رئيس 
الجمعية وهم رائدة العلوي، فؤاد الشيخ، 
ووفـــاء المنصـــوري، فيمـــا تقـــدم تســـعة 
مرشـــحين لعضوية مجلـــس اإلدارة وهم 
كل من سمير بوحيمد، شيخة الخاصي، 
عدنان آل رحمة، فريد بوشـــهري، مرجان 
مـــدارا، مهدي الجاوي، نزهـــة أبو هندي، 

هدى مبارك، وهيام المسقطي.
وأوضح مدير اإلعام بجمعية المهندسين 
البحرينية أن الجمعية العمومية السنوية 
للجمعيـــة  رئيـــس  انتخـــاب  ستشـــهد 
وانتخـــاب أربعة أعضـــاء لمجلس اإلدارة 
العضـــو  لمنصـــب  آخـــر  وانتخـــاب عضـــو 
المستقيل لتكون عضويته لفترة تكميلية 
وهـــي ســـنة واحـــدة، مضيًفـــا أن اجتماع 
ا بمقر  الجمعية العمومية سيعقد حضوريًّ

الجمعية بالجفير.

“المهندسين” تؤجل انتخاباتها إلى 8 يونيو

جعفر علي

طرحت طيـــران الخليج، مؤخًرا خدمة 
الدفـــع عـــن طريـــق Apple Pay علـــى 
تطبيـــق الناقلـــة للهاتـــف المحمـــول، إذ 
يمكن لعماء طيران الخليج اآلن حجز 
تذاكرهـــم بـــكل ســـهولة علـــى تطبيـــق 
الناقلـــة للجـــوال دون الحاجة لتذكر أو 
كتابة تفاصيل بطاقة االئتمان الخاصة 
بهـــم، حيـــث تتيـــح لهـــم هـــذه الخدمـــة 
باســـتخدام  بيســـر  الدفـــع  الجديـــدة 
خاصيـــة التعرف على الوجه للمصادقة 

على المعاملة.
وقـــال القائم بأعمـــال الرئيس التنفيذي 
لطيـــران الخليـــج وليـــد العلـــوي “هـــذه 
الميزة الجديدة هي واحدة من سلسلة 
المبـــادرات التـــي نعمـــل عليهـــا كجـــزء 
مـــن خارطـــة الطريق الخاصـــة بتطبيق 
يتمثـــل  للجـــّوال.  الخليـــج  طيـــران 
أحـــد أهـــم أهدافنا فـــي تزويـــد عمائنا 
بالمرونـــة والســـهولة للتفاعـــل معنا عبر 

بنـــا،  الخاصـــة  االتصـــال  نقـــاط  جميـــع 
ويتيـــح تطبيق طيران الخليج لعمائنا 
اختيـــار رحاتهـــم واختيـــار مقاعدهـــم 
وشـــراء األمتعة الزائدة من بين ميزات 
مـــعApple Pay، يمكـــن  أخـــرى، واآلن 
لعمائنـــا الدفع مقابـــل كل ذلك بخطوة 

واحدة سهلة وسريعة”.

وتابـــع العلوي “مبـــادرة Apple Pay تم 
التخطيـــط لهـــا وتنفيذهـــا بالكامـــل من 
قبل فريق من الخبراء البحرينيين في 
المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات 
والتمويـــل، ونحـــن فخورون بـــأن مثل 
هـــذه المبـــادرات تتـــم إدارتها مـــن قبل 

الشباب البحريني”.

”Apple Pay“ طيران الخليج” تطرح خدمة الدفع عن طريق“

اســـتقبل رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
ســـمير عبدهللا نـــاس، وفًدا برازيلًيا رفيع المســـتوى 
بقيـــادة األدميـــرال فافيـــو روشـــا، وكيل الشـــؤون 
االستراتيجية لرئاسة جمهورية البرازيل االتحادية 
صباح أمس األحد في بيت التجار، مشيًدا بالعاقات 
الثنائيـــة واالقتصادية المتميزة التـــي تجمع مملكة 
البحريـــن وجمهورية البرازيـــل االتحادية الصديقة، 
كما تطرق إلى نتائج الزيارة التاريخية التي قام بها 
الرئيس جايير بولســـونارو إلى البحرين في نوفمبر 
2021، والتعـــاون المتزايـــد بين البلديـــن، بما يصب 
في تعزيز عاقات الشـــراكة والتعاون بين البحرين 
والبلديـــن الصديقيـــن بمختلـــف المجـــاالت، مؤكـــًدا 
حرص “الغرفة” الدائم للتعاون في كل ما من شـــأنه 

النهوض بالعاقات االستثمارية المشتركة.
ولفـــت رئيس غرفة البحرين إلى نمو حجم التجارة 

بيـــن البحرين والبرازيل، والتـــي تجاوز حجمها 2.2 
مليـــار دوالر فـــي العـــام 2021، وأعـــرب عـــن حرص 
القطـــاع الخاص البحريني على توســـيع الشـــراكات 
مع نظرائه البرازيلييـــن، ونوه ناس إلى أن البرازيل 
تلعب دوًرا اقتصادًيا مهًما على الصعيد االقتصادي 
عالمًيـــا، مؤكـــًدا علـــى أهميـــة تعزيـــز التعـــاون فـــي 
القطـــاع التكنولوجـــي والتقنـــي الذي يشـــهد تطوًرا 

ملحوًظا على الصعيد العالمي.
وعبـــر عـــن تفاؤلـــه الكبيـــر فـــي التعـــاون البحريني 
البرازيلي المشـــترك في القطاعات الواعدة كالطاقة 
المتجددة واألمن الغذائـــي وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت والســـياحة، خصوصـــا أن بيئة األعمال 
واالســـتثمار في البحريـــن تتميز بالقوانيـــن المرنة، 
والعمالـــة الماهـــرة والمدربـــة، كمـــا تتميز بتنافســـية 
عاليـــة بخصوص تكلفة ممارســـة األعمال التجارية 

مقارنـــة بالمناطـــق التجاريـــة األخـــرى فـــي العالـــم، 
وحوافز للمستثمرين األجانب. واستعرض الجانبان 

عـــدًدا من التصـــورات والمقترحات التي من شـــأنها 
المساهمة برفع معدالت التجارة البينية، منها تبادل 

الزيـــارات التجاريـــة وإقامـــة المعـــارض والفعاليات 
االقتصادية المشـــتركة للتعريـــف، والترويج لفرص 

االستثمار المتاحة بين البلدين الصديقين.
مـــن جانبـــه، أكـــد األدميـــرال فافيو روشـــا اعتزازه 
بالعاقات التجارية القوية بين البحرين والبرازيل، 
الفًتـــا إلـــى أن بيئـــة األعمـــال فـــي البرازيل شـــهدت 
تطـــوًرا ملحوًظـــا على قانـــون الضمـــان االجتماعي 
المحدثـــة،  األعمـــال  وأنظمـــة  قانـــون  وتحديـــث 
ومشـــاريع التنميـــة والبنية التحتيـــة الكبرى، والتي 

تتضمن فرًصا مميزة للمستثمرين األجانب.
كمـــا نظمـــت غرفـــة البحريـــن علـــى هامـــش اللقـــاء 
اجتماعـــات تجاريـــة ثنائيـــة مـــع الوفـــد البرازيلـــي 
الخدمـــات  قطاعـــات  فـــي  شـــركات  مـــن  المكـــون 
اللوجستية واألغذية والزراعة والصناعة والتجارة 

ونظرائهم المحليين.

ناس: “الغرفة” حريصة على النهوض بالعالقات االستثمارية مع البرازيل
نمو حجم التجارة بين البلدين ألكثر من 2.2 مليار دوالر في 2021

ناس ُمستقِباًل الوفد البرازيلي

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لصندوق 
محمـــد  حســـين  )تمكيـــن(  العمـــل 
رجـــب، علـــى دور برنامـــج رئيس 
مجلـــس الـــوزراء لتنميـــة الكوادر 
الفاعـــل ومـــا يتيحـــه  الحكوميـــة 
لتفعيـــل  فـــرص  مـــن  لمنتســـبيه 
مشـــاركتهم فـــي تحقيـــق التنمية 
والمواطـــن،  للوطـــن  المســـتدامة 
وذلك وفـــق رؤى وتطلعـــات ملك 
البـــاد المعظـــم حضـــرة صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، والمتابعة المســـتمرة من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، لخلق 
كـــوادر وطنية قيادية تســـهم في 

تطوير العمل الوطني. 
الرئيـــس  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك   جـــاء 
العمـــل  لصنـــدوق  التنفيـــذي 

)تمكين(، منتسبي الدفعة السابعة 
من برنامج رئيس مجلس الوزراء 
لتنمية الكوادر الحكومية، إذ أشار 
إلى دور البرنامج في رفع مستوى 
الكـــوادر الوطنية من خال تعزيز 
مشـــاركتهم في مختلـــف البرامج 
والـــدورات التدريبيـــة، التي تثري 
متمنًيـــا  وخبراتهـــم،  تجاربهـــم 
لمنتســـبي البرنامـــج كل التوفيـــق 
والنجـــاح فـــي مســـيرتهم العلمية 

والعملية.
منتســـبو  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن   
الدفعة السابعة من برنامج رئيس 
مجلـــس الـــوزراء لتنميـــة الكوادر 
الحكومية عن شكرهم وتقديرهم 
للرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
)تمكين( علـــى ما قدمه من عرٍض 
آلليـــة ســـير العمـــل فـــي “تمكيـــن” 

والخطط والبرامج المستقبلية.

 برنامج رئيس مجلس الوزراء لـ“الكوادر الحكومية” يحقق التنمية المستدامة
التقى منتسبي الدفعة السابعة وتمنى لهم النجاح في مسيرتهم العلمية والعملية... الرئيس التنفيذي لـ“تمكين”:

 البرنامج يخلق 
كوادر تسهم 

في تطوير 
العمل الوطني 

ترأســـت بورصـــة البحرين وفًدا من اتحاد أســـواق 
المال العربية خال زيارة رسمية إلى بورصة لندن 
فـــي الفترة من 26 - 27 مايو 2022. واســـتضافت 
بورصـــة لنـــدن االجتماعـــات بحضور أكثـــر من 19 
مـــن أعضاء وفد اتحاد أســـواق المـــال العربية من 
أجـــل دعم تطـــور االتحـــاد والتعاون المشـــترك مع 
البورصات العالمية وبحث ســـبل التعاون والفرص 

المتوافرة في األسواق المالية المختلفة.
وتـــم خال الزيـــارة عقـــد االجتماعات مـــع بورصة 
لنـــدن برئاســـة بورصـــة البحرين، وفوتســـي راســـل 
)FTSE Russell(، ومقاصـــة لنـــدن حول العديد من 
المواضيع المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة 
واألسواق الناشئة، والمعايير والمؤشرات والمعايير 

)االســـتدامة(،  والحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
وخدمات ما بعد التداول. واســـتقبل الوفد الرئيس 
التنفيـــذي لبورصة لنـــدن جوليا هوجت، إذ تم قرع 

جرس التداول الفتتاح السوق. 
وقال الرئيـــس التنفيذي لبورصة البحرين ورئيس 
اتحـــاد أســـواق المـــال العربيـــة، الشـــيخ خليفة بن 
إبراهيـــم آل خليفة “يتشـــرف اتحاد أســـواق المال 
لنـــدن،  بورصـــة  قبـــل  مـــن  باســـتضافته  العربيـــة 
حيث توفـــر بورصة لندن فرًصـــا فريدة من نوعها 
لألســـواق الماليـــة فـــي الشـــرق األوســـط مـــن أجل 
االســـتثماري  المـــال  رأس  وســـيولة  عمـــق  تعزيـــز 
العالمـــي. إننـــا نتطلـــع علـــى صعيـــد االتحـــاد إلـــى 
استكشـــاف الجوانـــب ذات التعـــاون المشـــترك، ال 

على صعيد العمليات فحسب بل حتى على صعيد 
حلـــول البيانات والتحليات، إضافة إلى مجموعة 
خدمات ما بعد التداول وتحديد مجاالت التعاون 

المشترك بين األسواق”.
من جانبها، قالت الرئيـــس التنفيذي لبورصة لندن 
جوليا هوجت “لقد ســـعدنا باســـتضافة وفد اتحاد 
أســـواق المـــال العربيـــة فـــي بورصة لنـــدن وهو ما 
يفتح أســـواق لنـــدن للتداول وتبـــادل اآلراء لخلق 
أســـواق مالية قويـــة وأكثـــر ترابطا، حيـــث يمكننا 
عبـــر التعـــاون بنـــاء أســـواق مالية أقوى، مـــا يتيح 
للمشـــاركين فـــي الســـوق مـــن زيـــادة رأس المـــال 
المســـتثمرين  قاعـــدة  علـــى  والحصـــول  بفاعليـــة 

المناسبة”.

بورصة البحرين تترأس وفد اجتماعات “أسواق المال العربية” مع بورصة لندن
بحث سبل التعاون والفرص المتوافرة في األسواق العالمية



تحـــدث رئيـــس جمعيـــة رجـــال أعمـــال 
البحرينية أحمد بن هندي شـــارحا تأثير 
رفـــع ســـعر الفائـــدة علـــى مجتمـــع رجال 
األعمـــال، قائالً “من أبـــرز إيجابيات رفع 
ســـعر الفائدة هو محاربـــة مظاهر الركود 
غيـــر  التضخـــم  ومعـــدالت  االقتصـــادي 
المســـبوقة التي أتت مع بـــوادر التعافي 
جائحـــة  انتهـــاء  جـــراء  االقتصـــادي 
كورونـــا على المســـتوى العالمي مشـــيرا 
إلـــى الزيـــادة الكبيـــرة فـــي الطلـــب التي 
شـــهدتها أســـواق كل الســـلع، مـــع النقص 
الكبيـــر في المعـــروض ألغلب الصناعات 
“معلـــال ذلك بســـبب عـــدم عـــودة اإلنتاج 
إلى ســـابق عهده مـــا قبـــل الجائحة، مما 
أدى إلـــى ارتفاع األســـعار، قائال “شـــهدنا 
فـــي المرحلـــة األخيـــرة ارتفـــاع ملحوظ 
فـــي أســـعار الكثيـــر من الســـلع ألســـباب 
متعـــددة أهمهـــا ارتفـــاع أســـعار الطاقـــة 
والشحن وتكلفة اإلنتاج، وأدى ذلك إلى 
حلقة من الركـــود االقتصادي والتضخم 
العالمـــي الـــذي أثـــر بشـــدة على الســـوق 
العالمـــي وأداء العمالت، موضحا أن من 
أبـــرز مزايا رفع ســـعر الفائدة هو محاربة 
ظاهـــرة الركـــود االقتصـــادي ومعـــدالت 
مســـتطردا  المســـبوقة،  غيـــر  التضخـــم 
“لذلك يأتي قرار رفع ســـعر الفائدة للحد 
من تلك المظاهر السلبية على االقتصاد 
الوطنـــي وإلعـــادة التـــوازن إلـــى القطاع 

المالي والمصرفي. 
و تابـــع بن هندي قائالً “إن التأثير الثاني 
هـــو تأثيـــر الحـــرب، حيـــث أدت األزمـــة 
الروســـية األوكرانية إلى زيادة التضخم 
على المســـتوى العالمي وبوتيرة سريعة 
ومتصاعـــدة مما أدى بـــدوره إلى موجة 
مـــن الغـــالء وارتفاع فـــي أســـعار الكثير 
من السلع الرئيسية؛ لذلك جاء قرار رفع 
سعر الفائدة كوسيلة لتسهيل المحافظة 
على معدالت التضخم عند المســـتويات 
المعتادة وســـتحافظ الحكومة الوطنية 
علـــى المكاســـب التـــي تحققـــت بفضـــل 

خطة االنتعاش االقتصادي للحكومة.
وقال بـــن هندي “االقتصـــاد العالمي يمر 
في المرحلة الحالية بتذبذب كبير جراء 
المســـتقرة  غيـــر  الجيوسياســـية  البيئـــة 
والتـــي أدت إلـــى االرتفـــاع الســـريع فـــي 
أســـعار الســـلع بصـــورة لم تكـــن معهودة 
نســـبة  بلغـــت  لســـنوات طويلـــة، حيـــث 
التضخم مســـتويات قياسية في معظم 
الـــى  مشـــيرا  العالميـــة”،  االقتصاديـــات 
أنـــه أعلـــى ارتفاع منـــذ ثمانينـــات القرن 
الماضـــي”، مضيفـــا “أدى ذلك إلى ارتفاع 
وباتـــت  المعيشـــة  تكاليـــف  فـــي  حـــاد 
األوضـــاع االقتصاديـــة أبـــرز مـــا يـــؤرق 
الكثير من العوائل ذوي الدخل المحدود 

والطبقة الوسطى حول العالم”.
االقتصـــاد  أن  إلـــى  هنـــدي  بـــن  ونـــوه 

البحرينـــي لديـــه العديـــد مـــن المقومات 
التي تســـاعده علـــى التأقلم مـــع الزيادة 
األخيـــرة في أســـعار الفائـــدة والذي كان 
متوقعـــا مـــن قبل الكثيـــر مـــن المحللين 

الماليين”. 

المبادرات االستباقية لمملكة البحرين
المبـــادرات  إلـــى  هنـــدي  بـــن  وأشـــار 
االســـتباقية لمملكة البحرين قائالً “إنهم 
فـــي جمعيـــة رجـــال األعمـــال البحرينية 
يشـــيدون بمبـــادرة الحكومـــة البحرينية 

في مراقبة أسعار المواد الغذائية والسلع 
الفتـــرة  فـــي  األساســـية  االســـتهالكية 
األخيـــرة موضحـــًا أن ذلـــك ســـاعد على 
خفـــض اآلثار الســـلبية علـــى المواطنين 
أو  المحـــدود  الدخـــل  ذوي  والعوائـــل 

الطبقة الوسطى في المجتمع”.
وأضـــاف قائـــال “رفـــع ســـعر الفائـــدة هـــو 
الخيـــار األفضـــل لتقليـــل اآلثار الســـلبية 
اســـتقرار  إلـــى  ســـيؤدي  ممـــا  للتضخـــم 
السوق المحلي والحفاظ على مستويات 
الطلـــب المعتـــادة علـــى الســـلع و بالتالي 
دون  االقتصاديـــة  األوضـــاع  اســـتمرار 
اي أعـــراض ســـلبية كبيـــرة علـــى قطـــاع 
األعمال”. وتابع “كما أن رفع سعر الفائدة 
ســـيقلل من ظاهـــرة الركـــود االقتصادي 
وسيشـــجع قطاع األعمـــال على الحفاظ 
ومســـتويات  الوطنيـــة  العمالـــة  علـــى 
التوظيـــف المعتـــادة والوقـــوف أمام أي 
مواجهة لتسريح العمالة الوطنية بسبب 
انخفـــاض المبيعـــات وقلـــة الطلـــب على 

السلع و الخدمات”.
هناك مـــواد تجعل القيمة المضافة تدفع 
بعـــد البيـــع وهذا مـــا يتم فعلـــه في دولة 
اإلمارات مثال، مما يجعل للتاجر أريحية 
فـــي التعامـــل مـــع الســـوق خصوصـــا أنه 

يخزن بعض السلع لشهور.
 واختتم بن هنـــدي حديثه “بأن االدخار 
بـــدأ مـــن أيـــام الكورونا ويجـــب أن نوفر 
قدر المســـتطاع بســـبب وجود مســـتقبل 
بســـبب  اقتصـــادي  وركـــود  مشـــوش 

الجائحة ونأمل بتحسن األمور”.
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بن هندي: تذبذب في االقتصاد العالمي جراء البيئة الجيوسياسية غير المستقرة

ــركــود االقــتــصــادي  ال الــفــائــدة يقلل ظــاهــرة  بــن هــنــدي: رفــع سعر 

االقتصــاد البحـريني لـديه مقومـات عديدة تجعله يتأقـــــــــلم  مع التذبذب العالمي

أدار الندوة: هبة محسن  - أعدها للنشر: عبد اهلل محمد علي

إدارة  بكليـــة  المســـاعد  األســـتاذ  قالـــت 
األعمـــال فـــي جامعـــة البحريـــن ربـــاب 
حسن إبراهيم “في الوقت الذي يحاول 
االقتصـــاد العالمـــي تصحيـــح أوضاعـــه 
للتعافـــي مـــن جائحـــة كورونـــا، جـــاءت 
لتباعـــد  األوكرانيـــة  الروســـية  األزمـــة 
واالنتعـــاش  التعافـــي  مســـارات  فـــي 
االقتصادي ســـواء في الـــدول المتقدمة 
أو الناميـــة، ونتـــج عـــن ذلـــك العديد من 
التداعيـــات االقتصادية التي كان أهمها 
ارتفاع معدالت التضخم في العديد من 

الدول”.
معـــدالت  “أجبـــرت  إبراهيـــم  وأضافـــت 
التضخـــم العديـــد مـــن البنـــوك المركزية 
اتبـــاع سياســـات نقديـــة صارمـــة  علـــى 
ومتشـــددة منها رفع ســـعر الفائدة، وهذا 
مـــا طبقـــه بالفعـــل مجلـــس االحتياطـــي 
الفيدرالـــي الـــذي أعلـــن مؤخًرا عـــن أكبر 
زيـــادة منذ أكثـــر من عقديـــن، إذ تم رفع 
ســـعر الفائـــدة بواقـــع 0.5 % ومن شـــأن 
هـــذا القرار أن يكون له تداعيات عديدة 

على الدول وكبار المستثمرين”.
واســـتطردت “ومع ارتفاع أسعار الفائدة 
فـــي الواليـــات المتحـــدة، تبدو ســـندات 
جاذبيـــة  أكثـــر  األميركيـــة  الحكومـــة 
مـــا يشـــجعهم  العالمييـــن،  للمســـتثمرين 

على ســـحب أموالهم مـــن الدول الفقيرة 
والمتوســـطة الدخـــل، واســـتثمارها فـــي 
الواليـــات المتحـــدة، وهـــذا يـــؤدي إلـــى 
ارتفـــاع الـــدوالر األميركـــي فـــي مقابـــل 

انخفاض العمالت في الدول األخرى”.
وأضافـــت “مـــع تزايـــد المخـــاوف بشـــأن 
التضخـــم  وتيـــرة  ارتفـــاع  اســـتمرار 
والتخـــوف مـــن انخفاض أســـعار صرف 
الـــدوالر  مقابـــل  العمـــالت  مـــن  العديـــد 
األميركـــي، قامـــت البنـــوك المركزية في 
العديـــد مـــن الـــدول برفع أســـعار الفائدة 
لتعويض االنخفاض فـــي عمالتها، وهذا 
مـــا حصـــل من خالل قـــرار بنـــك إنجلترا 
أو البنـــوك المركزيـــة فـــي دول مجلـــس 

التعاون الخليجي”. 

ارتفـــاع  شـــأن  “مـــن  إبراهيـــم  وتابعـــت 
الفائـــدة فـــي االقتصـــادات المتقدمة أن 
يلحق الضرر باقتصادات الدول الناشئة؛ 
ألن ارتفاع أســـعار الفائـــدة في الواليات 
المتحـــدة يعنـــي االرتفـــاع فـــي الـــدوالر 
أكثـــر  األمـــر  يجعـــل  وهـــذا  األميركـــي، 
كلفـــة بالنســـبة للبلـــدان األخـــرى للوفـــاء 
بديونهـــا المقومة بالـــدوالر كذلك ارتفاع 
أســـعارها”، منوهـــة إلى أن ســـعر الفائدة 
األميركيـــة يمكن أن يجبر المســـتثمرين 
الدولييـــن على االنســـحاب من بورصات 
وســـندات الدول الناشـــئة مثل ما ذكرت 
ســـابًقا، وهذا يؤدي إلـــى تراجع حيازات 

هذه الدول من الدوالر”.
وأوضحـــت “مـــن أجـــل المحافظـــة على 

االســـتقرار النقدي والمالي، لجأت بعض 
الـــدول التي ترتبط عمالتها بالدوالر إلى 
رفع أســـعار الفائدة بعد قرار االحتياطي 
الفيدرالي، إذ رفعت البنوك المركزية في 
والبحريـــن  والســـعودية  اإلمـــارات  دول 
والكويـــت وقطر أســـعار الفائـــدة أيضا”، 
مؤكـــدة أن لقـــرار رفع الفائـــدة تداعيات 
ســـلبية أيًضـــا على االســـتثمار وأســـواق 

المال”.
وبشـــأن التنافس بين ســـعر الفائدة على 
الودائع وعائد االستثمار في البورصات، 
قالت رباب إبراهيم “قد يؤدي رفع ســـعر 
الفائـــدة لتراجـــع الســـيولة من األســـواق 
الودائـــع  فـــي  االســـتثمار  نحـــو  الماليـــة 
أعلـــى  بعوائـــد  المصحوبـــة  المصرفيـــة 
ومخاطر أقل، ويؤدي رفع ســـعر الفائدة 
إلـــى ارتفاع ســـعر الصـــرف، ما قـــد يؤثر 

علـــى المســـتثمرين بعيـــًدا عـــن أســـواق 
األسهم”.

ســـعر  قـــرار  “إن  بالقـــول  واســـتطردت 
الفائـــدة ال يؤثر فقط علـــى الدول وكبار 
علـــى  أيًضـــا  يؤثـــر  لكنـــه  المســـتثمرين 
المســـتهلك العادي”، منوهـــة إلى أن رفع 
سعر الفائدة يؤدي بالمحصلة إلى ارتفاع 
تكلفـــة االقتـــراض على مســـتوى األفراد 
والشـــركات، الـــذي ســـيؤدي إلـــى خفض 

اإلنفاق والطلب على السلع عموما”. 

بيع األصول من الذهب واللجوء 

للسندات األميركية

وأشارت إلى أن سعر الذهب يتأثر أيًضا 
بأســـعار الفائـــدة، فعندما ترتفـــع الفائدة 
يتجه المستثمرون إلى سندات الخزينة 
األميركيـــة، ما يدفعهـــم إلى بيع أصولهم 

مـــن الذهب واللجوء إلى االســـتثمار في 
السندات حيث األرباح أكبر وأسرع”.

وتحدثت إبراهيم عن الجانب اإليجابي 
قائلة “رفع ســـعر الفائدة ســـيكون مكسبا 
للمودعيـــن فـــي البنـــوك بحصولهـــم على 
مـــن  العديـــد  وستشـــهد  أعلـــى  عوائـــد 
الودائـــع  لعوائـــد  ارتفاعـــات  األســـواق 
وتتراجـــع  المصرفيـــة،  بالقطاعـــات 
الســـيولة داخل األسواق وتكون الودائع 

استثماًرا”.
واختتمـــت بالقـــول “الودائـــع المصرفيـــة 
االســـتثمار  أشـــكال  إحـــدى  أصبحـــت 
لألفراد والمؤسســـات، من خالل وضعها 
داخل حسابات مصرفية وتقاضي فوائد 
عليهـــا”. يجـــب علينـــا االدخـــار واالبتعاد 
عن القروض االستهالكية واالتجاه نحو 

القروض االستثمارية.

ما تأثيرات قرار رفع أسعار الفائدة على األفراد والشركات  «
بالبحرين؟

 مـــن اآلثـــار المتوقعـــة لزيـــادة أســـعار الفائدة فـــي مملكة 
البحريـــن ارتفاع معدالت الفائدة علـــى القروض. وكذلك 

ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع.
ما جهود المصرف المركزي في استدامة استقرار  «

األوضاع المالية والمصرفية واستمرار النمو اإليجابي 
لإلقراض؟

 فـــي ضـــوء متابعة مصـــرف البحرين المركـــزي لألوضاع 

المالية واالقتصادية المحلية والدولية ومعدالت السيولة 
بالدينـــار البحرينـــي فـــي الســـوق المحلية، قـــرر المصرف 
رفـــع ســـعر الفائـــدة تزامًنـــا مع قـــرار مجلـــس االحتياطي 
الفيدرالـــي األميركي بزيادة أســـعار الفائدة بمقدار نصف 
نقطـــة كخطـــوة مـــن أجـــل الحفـــاظ على اســـتقرار ســـعر 
صرف الدينار مع الدوالر ومقاربة أســـعار الفائدة بالدينار 
مـــع أســـعار الفائدة علـــى الدوالر وعلى هذا األســـاس قرر 
المصـــرف، رفع ســـعر الفائدة علـــى ودائع الليلـــة الواحدة 
مـــن 1 % إلى 1.5 %، ورفع الفائدة على ودائع األســـبوع 

الواحـــد مـــن 1.25 % إلـــى 1.75 %، ورفـــع الفائـــدة على 
الودائـــع لفتـــرة 4 أســـابيع من 1.75 % إلـــى 2.5 % في 4 

مايو 2022. 
هل ترون أي تأثير لرفع سعر الفائدة على بيئة االستثمار  «

بالبحرين؟

 إن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى رفع تكلفة القروض، 
ولكن في المقابل ارتفاع أســـعار الفائدة على الودائع التي 
ســـتحقق عوائـــد أفضـــل للمودعيـــن خصوصـــا بعـــد فترة 
طويلة من تدني مســـتوى الفوائد المصرفية. أما بالنســـبة 

لالنعـــكاس على بيئة االســـتثمار فهي تعتمـــد على عوامل 
أخرى قد ســـبق وأن اتخذت الحكومة الموقرة العديد من 
المبادرات لتحسينها سواء من حيث التشريعات المنظمة 
تســـهل  التـــي  الممارســـات  أو  والمـــال  التجـــارة  لقوانيـــن 
اإلجـــراءات للتراخيـــص والتســـجيل.. إلـــخ، والتـــي تعمل 
على تطوير وتحســـين بيئة األعمـــال في مملكة البحرين. 
أمـــا بالنســـبة ألســـعار الفوائـــد المحلية فهي في مســـتوى 
األسعار الســـائدة في األسواق اإلقليمية والدولية وتتغير 

ارتفاًعا أو هبوًطا حسب الظروف االقتصادية العالمية.

وعـــن تأثيـــر رفـــع ســـعر الفائـــدة على 
االقتراض والقوة الشـــرائية بالمجتمع 
البحرينـــي، أوضـــح الخبيـــر المصرفي 
سياســـات  فـــي  أنـــه  خليفـــة  عـــارف 
االقتصـــاد الكلي تلجأ الدول لسياســـة 
رفـــع معـــدل الفائـــدة علـــى االقتراض 
ورفـــع معـــدل الفائـــدة علـــى الودائـــع 
بدرجـــة كبيـــرة مـــن أجـــل مكافحة ما 
نســـميه الضغوط التضخمية لألســـعار 
والخدمات، وذلك من خالل تخفيض 
أو تقنين القوة الشـــرائية للمستهلكين 
وتخفيـــض معدل الســـيولة في مقابل 
زيادة المعروض من السلع والخدمات 
معـــدالت  وكبـــح  خفـــض  أجـــل  مـــن 

التضخم”.
الخليـــج  ارتبـــاط  أن  إلـــى  وأشـــار 
ـــا بالـــدوالر يجعـــل مـــن رفـــع  اقتصاديًّ
الفائـــدة أمًرا محتًمـــا بالتوازي مع رفع 
الفائـــدة  الفيدرالـــي األميركـــي لســـعر 
وهناك توقعات أن تصل نسبة الزيادة 
فـــي الفائـــدة إلـــى 3 % بنهايـــة 2022 
مضيًفـــا   ،”2023 منتصـــف   % و3.5 
“عـــادة بنك البحريـــن المركـــزي يثبت 
1 % أزيـــد مـــن الفيدرالـــي األميركـــي 
لجعـــل الدينـــار البحريني أكثـــر ربحيا 
وأيضـــا لخفـــض إقبـــال النـــاس علـــى 

الدوالر وترك الدينار”.

وأوضح أن ال وسيلة للبنوك التجارية 
غيـــر التواكـــب مع البنـــك المركزي في 

الزيادة.
إعـــالن  هنـــاك  “كان  خليفـــة  وأضـــاف 
أنه في خـــالل االجتماعيـــن القادمين 
ســـيكون  يوليـــو  يونيـــو و27  فـــي17 
هنـــاك ارتفـــاع بمعـــدل 50 نقطـــة مـــن 
النقاط وقد تتجزأ على طريقة 25 في 
االجتمـــاع األول و 25 فـــي االجتمـــاع 
الثاني وهناك نســـب تتراوح بين 4 % 
إلـــى 11 % والدول المرتبطة بالدوالر 

تعلن ذلك.
ونوه خليفـــة إلى أن المملكـــة العربية 
السعودية أعلنت أن االرتفاعات لديها 
ســـتكون من %11 إلى %17 “، مؤكًدا 
ضرورة مكافحـــة التضخم وتخفيض 
المســـتهلك  عنـــد  الشـــرائية  القـــوة 
باإلضافـــة إلـــى خفـــض الســـيولة عند 

المنتجيـــن التـــي ســـتنعكس بالتدريج 
على كمية التصنيـــع وهذه من أدوات 

البنك المركزي لمكافحة التضخم”.
إذا  توقعاتـــه  عـــن  خليفـــة  وتحـــدث 
تواصلت الضغوط التضخمية وواصل 
الفيدرالي في رفع الفائدة، مشيًرا الى 
أن هـــذا ســـيؤثر على فائـــدة القروض 
بأنواعها، وقال شـــارًحا “أسعار الفائدة 
الحالية على قروض السيارات 3.5 % 
والقروض الشـــخصية تبـــدأ من 3.95 
% إلـــى 4.9 % والقـــروض العقاريـــة 
فـــي الربـــع األول مـــن 2022 كانت من 
5 % إلـــى 5.3 %، والمتوقع في نهاية 
2023 أن تصـــل الفائـــدة على قروض 

والقـــروض   ،%  5 إلـــى  الســـيارات 
الشـــخصية بيـــن 5.5 % إلـــى 6.5 %، 
أما بالنســـبة للقروض العقارية لألفراد 
ســـترتفع مـــن 7 % إلـــى 8.5 %، أمـــا 
القروض العقارية للشـــركات فستصل 

إلى 9 %.
وتابع “ال نرى أي عوامل في انخفاض 
األسعار وال مهرب من البنك المركزي، 
وفـــي نفس الوقـــت البنـــك المركزي ال 
يســـتطيع أن يجبـــر البنـــوك التجاريـــة 

ويكون ناصًحا لهم”.
لـــن  التضخـــم  إلـــى أن  ونـــوه خليفـــة 
الفيدرالـــي  ســـيدفع  وهـــذا  ينخفـــض 
األميركي والبنوك المركزية إلى زيادة 

ســـعر الفائدة عـــدة مرات أخـــرى، هذا 
باإلضافة إلـــى “أننا نواجه أزمة أخرى 
األوكرانيـــة  الروســـية  الحـــرب  وهـــي 
وسالســـل اإلمـــداد، اليـــوم نتكلـــم عن 
نتائج كبيرة ومبهرة للروبل الروســـي 
االقتصـــاد  يكـــون  ألن  يمهـــد  الـــذي 

الروسي اليوم أفضل من األميركي”.
وأوضـــح خليفة إلى “أنـــه بالعادة رفع 
الفائـــدة يؤثـــر ســـلبًا، ولكـــن القوانيـــن 
االقتصادية ال تعمل اآلن ولدينا عالقة 
عكسية بين الذهب ومعدالت الفائدة، 
إذا ارتفعـــت معدالت الفائدة ينخفض 
ســـعر الذهـــب لكننـــا نشـــاهد العكـــس، 
فالذهب ال يزال في ارتفاعه الطبيعي 
ونتكلـــم عن رفـــع الفائـــدة لمرتين وال 
تأثيـــر كبير حتـــى اآلن لكنـــه بالمقابل 
يؤثر على األسهم األميركية وما أشير 
إليـــه هنـــا أن اســـتخدام رفـــع معدالت 
ال  التضخـــم  لخفـــض  كأداة  الفائـــدة 
يفيـــد وندعو أن ال يزيـــد االرتفاع إلى 

معدالت ال تحمد عقباها”.
وقدم عـــارف بعـــض المقترحات مثل 
تخفيـــض أو إيقـــاف ضريبـــة القيمـــة 
إلـــى مـــدة ســـنتين وأيضـــا  المضافـــة 
مـــن الممكن إعطـــاء الحكومـــة إعفاء 
فـــي  ممنهـــج  أو  مؤقـــت  جمركـــي 
السنوات القادمة على السلع الرئيسية 

بالنسبة للتجار وقد يسهل ذلك عليهم 
كثيـــًرا منوًها إلى أن وضع المســـتهلك 
ا والقيمـــة الموجودة اليوم  صعـــب جدًّ
للمادة ليســـت كما كانت بالسابق قائالً 
“المملكـــة العربية الســـعودية تحدثت 

عن مراجعة لتقليل الضريبة”. 
وأكد خليفة ضرورة تحديد سقف من 
قبل الحكومة على ارتفاع أسعار بعض 
الســـلع وأي خفض للقيمة المضافة أو 
الجمركية يجب علـــى الحكومة إلزام 
التجار بتخفيض األسعار بالتوازي مع 

التخفيض.
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رباب ابراهيم 

عارف خليفة

مـــن جانبه، قال القائـــم بأعمال الرئيس 
وصناعـــة  تجـــارة  لغرفـــة  التنفيـــذي 
البحريـــن عبـــدهللا الســـادة “إن قطـــاع 
البناء والتشـــييد ســـاهم بحوالي 7.46 
% فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي في 
الربـــع الرابـــع 2021، وقطـــاع األنشـــطة 
العقاريـــة ســـاهم بحوالـــي 4.03 % في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي فـــي الربـــع 
الرابـــع من العـــام 2021 حســـب أحدث 
اإلحصـــاءات المنشـــورة مـــن قبل هيئة 
اإللكترونيـــة”،  والحكومـــة  المعلومـــات 
ا إلى أن ســـوق العقار واإلنشـــاء  مشـــيًرَ
تأثـــرت  قـــد  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
بشـــكل كبيـــر فـــي الفتـــرة الماضيـــة، إذ 
إن قطاعـــي العقـــار واإلنشـــاء ينمـــوان 
بنســـبة 8.1 % خـــالل الســـنوات 2014 
حتـــى 2017، إال أن هـــذا النمو انخفض 
بشـــكل ملحوظ مـــن 2018 إلـــى 2020 
وذلك ألســـباب كثيـــرة علـــى الرغم من 
بالعديـــد  قامـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن 
مـــن المشـــروعات الكبـــرى فـــي هذيـــن 

القطاعين خالل فترة االنخفاض”. 

هـــذه  “تشـــمل  مســـتطرًدا  وقـــال 
المشـــروعات مشـــروع تطوير مصفات 
بابكو بقيمة 2,3 مليار دينار، ومشـــروع 
خط الصهر السادس في ألبا بقيمة 1,1 
مليـــار دينـــار، وإنشـــاء مطـــار البحرين 

الدولي بقيمة 413 مليون دينار”.
ملحـــوظ  انخفـــاض  “حـــدث  وأضـــاف 
منذ ســـنة 2018 حتى 2020، وحســـب 
اإلحصـــاءات المنشـــورة مـــن قبـــل بنك 
البحريـــن المركزي، فإن أســـعار الفائدة 
التجاريـــة  القـــروض  علـــى  انخفضـــت 
بشـــكل كبير خـــالل الربـــع األول 2022 
مقارنًة بالفترة ذاتها من العام الماضي، 
وانخفضت أســـعار الفائدة في قطاعي 
اإلنشاء والتعمير من 6.11 % من الربع 
األول من العـــام الماضي إلى 5.38 في 

الربع األول من العام الجاري”.
ا “القـــروض العقارية هي  وقـــال شـــارًحَ
قـــروض طويلـــة األجـــل تصـــل مـــن 15 
إلـــى 25 وحتى 30 ســـنة فـــي كثير من 
األحيـــان فـــي دول كثيـــرة”، مســـتطردا 
بالقول “تتأثر أقســـاط القروض طويلة 

ا بتغيـــر الفائـــدة مقارنـــًة  األجـــل كثيـــًرَ
ا أن  بالقروض قصيرة األجـــل”، موضًحَ
رفع ســـعر الفائدة ســـيؤثر بشـــكل كبير 
علـــى القطـــاع العقـــاري وســـيؤثر علـــى 
عوائـــد  وانخفـــاض  اإلقـــراض  تكلفـــة 
االســـتثمار العقاري لمســـتثمري المجال 
العقاري”. وأضاف “ستزيد األعباء على 
الشركات التطويرية وهذا سيؤثر على 

قطاعات أخرى”.

ا “رفع أسعار الفائدة  وقال السادة شارًحَ
سيؤدي إلى رفع أقساط سداد القروض 
الطويلـــة بنســـب كبيـــرة، وبالتالي يؤثر 
ذلك ســـلبا فـــي قـــدرة المشـــتري للعقار 
بتوفيـــر الســـيولة، األمـــر الذي يتســـبب 
بانخفـــاض أســـعار العقـــارات لـــو بقيت 
كل العوامل األخرى المؤثرة في أسعار 

العقار ثابتة”.
وأضـــاف “انخفاض الطلـــب على العقار 

سيكون له تأثير على األجانب، وما دام 
اإلقبـــال على العقار فـــي انخفاض ومع 
تضرر المستأجرين األجانب وانخفاض 
الترفيـــه  قطـــاع  ســـيتأثر  عددهـــم 
والخدمات، ونسبة األشغال ستنخفض 
ا وســـتكون هناك فجوة كبيرة في  أيًضَ
ســـوق العقار وهذا ســـيؤدي فـــي نهاية 

المطاف إلى انخفاض قيمة العقار”. 
وتابـــع “أثـــرت رســـوم الكهربـــاء والماء 

ففـــي  المســـتأجرين،  علـــى  وغيرهـــا 
الســـابق كنا نرى الموظـــف األجنبي مع 
مرتـــب فـــي حـــدود 500 دينـــار يعيش 
هـــو وعائلتـــه فـــي البحريـــن، أمـــا اآلن 
فيرســـلهم للخـــارج لعـــدم قدرتـــه علـــى 
تغطيـــة التكاليـــف الموجـــودة، ونســـبة 
االنخفـــاض تحتـــاج إلـــى دراســـة وهذا 
التحليـــل يجـــب أن يكـــون مـــن طـــرف 

البنك المركزي”.
واختتم الســـادة حديثـــه “التضخم بدأ 
بسبب كورونا وسالسل التوريد وازداد 
مع الحرب الروسية األوكرانية، ويجب 
أن تكـــون هنـــاك طريقة بديلـــة لتغطي 
ارتفـــاع ســـعر الفائـــدة كإعطـــاء بدائـــل 
كمـــا تم التحدث عنه في بريطانيا على 
ســـبيل المثال، وقد يكون بتعويض من 
جانـــب خفض الكهرباء، ما يســـاعد في 
مســـاعدة اإلقبـــال علـــى العقـــار ويجب 
النظر في األمـــر لمحاولة إيجاد توازن، 
وعلينـــا أن نقاوم االنكمـــاش ألن الدول 
التي تنكمش تأخذ وقًتا طويل للخروج 

من انكماشها ونريد إيجاد الحلول”.

السادة: رفع الفائدة سيؤثر على كلفة اإلقراض ويخفض عوائد االستثمار العقاري
الفجوة الكبيرة في السوق ستؤدي إلى تراجع قيمة العقار

ــرة  ــي ــب ــب ك ــس ــن ــاط ســــــداد الــــقــــروض الـــطـــويـــلـــة ب ــ ــس ــ ــع الـــفـــائـــدة يــــــؤدي لـــرفـــع أق ــ رفـ

عبدالله السادة

خليفة: أي تخفيض 
لـ”المضافة” أو 

الجمارك يلزم التجار 
تخفيض األسعار

رفع الفائدة يؤدي 
الرتفاع كلفة االقتراض 

على مستوى األفراد 
والشركات

ارتفاع عوائد 
الودائع بالقطاعات 
المصرفية وتراجع 
السيولة باألسواق

توجه لالستثمار 
بالودائع المصرفية 
المصحوبة بعوائد 

أعلى ومخاطر أقل

ســـلطت صحيفة “البـــالد” الضوء، في 
نـــدوة اقتصاديـــة عبـــر تطبيـــق زووم 
بعنـــوان “القروض بعد ســـعر الفائدة”، 
على جهود تحقيق اســـتقرار األوضاع 
الماليـــة والمصرفيـــة واســـتمرار النمو 
اإليجابـــي لإلقـــراض بعـــد رفـــع ســـعر 

الفائدة.
وقد استضافت الندوة كالً من: رئيس 
جمعية رجال األعمال البحرينية أحمد 
بـــن هنـــدي، المديـــر التنفيـــذي للغرفة 
عبـــدهللا الســـادة، الخبيـــر المصرفـــي، 
األســـتاذ المســـاعد بكلية إدارة أعمال 
– جامعـــة البحرين، رباب حســـن. وقد 
افتتحت منســـق الندوة هبة محســـن 
بقولهـــا إن “البـــالد” وكعادتهـــا تتنـــاول 

الملفات الســـاخنة على الساحة، وفي 
هـــذه النـــدوة خصوصـــا تفتـــح ملـــف 
اإلقـــراض بعـــد رفع ســـعر الفائـــدة، اذ 
إن اإلقـــراض يعتبـــر ركنـــا أساســـا في 
تسهيل أوضاع األفراد ومصدر تمويل 
مهم للمؤسســـات للنهوض بالقطاعات 
االقتصاديـــة، “ســـنناقش مـــع ضيوفنا 
األوضـــاع  اســـتقرار  تحقيـــق  جهـــود 
الماليـــة والمصرفيـــة واســـتمرار النمو 
االيجابـــي لإلقـــراض بعـــد رفـــع ســـعر 

الفائدة”.
وتابعـــت محســـن أن قـــرار رفع ســـعر 
الفائـــدة الذي أقرته أميركا أثار الكثير 
مـــن التســـاؤالت حـــول تأثيـــره علـــى 
حيـــاة النـــاس خصوصـــا أن البحريـــن 

مـــن  تعانـــي  زالـــت  مـــا  العالـــم  ودول 
تداعيـــات جائحـــة “كوفيـــد 19” إلـــى 
روســـيا  بيـــن  األزمـــة  انـــدالع  جانـــب 
ته وســـتجره هذه  وأوكرانيـــا ومـــا جرَّ
الحـــرب مـــن تداعيـــات ســـلبية علـــى 
اقتصـــاد الدول، ونوهت محســـن إلى 
أن مملكـــة البحرين ليســـت بمنأى عن 
العالـــم، رغـــم التطمينـــات وتوجيهات 
علـــى  للحفـــاظ  والقيـــادة  الحكومـــة 
اســـتقرار واســـتدامة النمـــو. هنـــاك 5 
بنـــوك مركزية خليجية رفعت أســـعار 
الفائدة ومـــن ضمنها مملكـــة البحرين 
وذلك بعد قـــرار الفيدرالـــي األميركي 
رفع الفائدة علـــى الدوالر نصف نقطة 
مئويـــة لكبح التضخم األكثر ســـخونة 

منذ 40 عاما.
وقد اتفق المشاركون في الندوة على 
ضرورة االدخار وترشـــيد وتغير نمط 
االستهالك لدى المواطنين في الوقت 
الحالـــي والنظـــر إلـــى االســـتثمار بدال 
من االســـتهالك، ومن جانب الحكومة 
تمنـــوا وجـــود بدائـــل تكون مســـاعدة 
وتعمـــل توازنا في مواجهة رفع ســـعر 
القيمـــة  فـــي تقليـــل  الفائـــدة كالنظـــر 
عاميـــن  لمـــدة  إيقافهـــا  أو  المضافـــة 
مـــع تقليل أســـعار الخدمـــات كالطاقة 
و غيرهـــا ممـــا يســـاعد علـــى التـــوازن 
المالـــي في المملكـــة. وأضافوا أن رفع 
ســـعر الفائـــدة فـــي البحريـــن بالتزامن 
مـــع االرتفـــاع فـــي الواليـــات المتحدة 

هو ضـــرورة البد منها لكبـــح التضخم 
علـــى  والقضـــاء  الســـوق  وإنعـــاش 
الركـــود، منوهيـــن الى أن المؤشـــرات 

توحي بوجود ارتفاع أكبر وقد يؤدي 
ذلك إلى زيادة كبيرة في سعر الفائدة 

على القروض بشكل عام.
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إطــالق منصــة “السـالم لالستثمـار”
تم تصميمها حصريًّا لزبائن الخدمات المصرفية الخاصة والرواد

أطلق بنك الســالم مؤخًرا منصة “الســالم لالستثمار”، وهي منصة استثمارية 
إلكترونية جديدة متوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية، وُتعد أحدث إضافة 
لتطبيق البنك. كما أنها تتميز بســهولة االســتخدام، مما يوفر لزبائن الخدمات 
المصرفيــة الخاصــة والــرواد إمكانية الوصول المباشــر إلى أســواق األســهم 

العالمية من خالل فئات األصول المختلفة عبر منصة التداول الرقمية.

المتاحة  الرقمية  المنصة  هذه  تمنح  كما   
الوصول  السالم إمكانية  عبر تطبيق بنك 
ــــى أســـــواق األســـهـــم الــعــالــمــيــة  ــوري إل ــفـ الـ
المتداولة  المؤشرات  صناديق  وَمحافظ 

)ETFs( وصكوك وصناديق االستثمار 
الـــمـــتـــوافـــقـــة مـــــع أحـــكـــام 

ــة اإلســـالمـــيـــة،  ــعـ ــريـ ــشـ الـ
ويمكن للزبائن إجراء 
ــتــداوالت  ــرض ال وعـ
االســـتـــثـــمـــاريـــة في 
ــفــعــلــي،  ــوقــــت ال ــ ال
إدارة  عـــن  فــضــالً 
محافظهم والتأكد 

من حالة حساباتهم 
المعامالت  وتنفيذ 

الــــمــــصــــرفــــيــــة 
اليومية.
وقـــــال 

بنك  فــي  للمجموعة  التنفيذي  الــرئــيــس 
الـــســـالم، رفــيــق الــنــايــض “يــشــهــد الــقــطــاع 
تغييرات متسارعة وهذا  اليوم  المصرفي 
يتطلب مــنــا مــزيــًدا مــن االبــتــكــار. وبــنــاًء 
جاهدين  نسعى  فإننا  ذلك،  على 

لــالســتــثــمــار في 
تطبيق 

وذلــك  الــرقــمــي،  للتحول  استراتيجيتنا 
ــرح مــنــصــات جــديــدة تثري  لــتــطــويــر وطــ
الــتــجــربــة الــمــصــرفــيــة. ويــعــكــس إطــالقــنــا 
واضح  بشكل  لالستثمار”  “السالم  لمنصة 
والــهــادفــة  المتواصلة  مساعينا  وصــريــح 
ــزبــائــن.  ال وتــطــلــعــات  احــتــيــاجــات  لتلبية 
ونحن في بنك السالم نؤمن بأن االبتكار 
يعد ركيزة أساسية في كافة خطط نمونا 
نتطلع  ولــذا  الطموحة،  واستراتيجياتنا 
الحلول  وطـــرح  االلــتــزام  لمواصلة  بــعــزم 
البنك  التي من شأنها تعزيز مكانة 
ا  نــمــوًّ الــبــنــوك  أكــثــر  بصفته 
مستوى  عــلــى  وتــقــدًمــا 

مملكة البحرين”.
ــال  ــه، قـ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ ومــ
ــس  ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ نـــــــائـــــــب الـ
للخدمات  التنفيذي 
بنك  فــي  المصرفية 
ــراد  ــور مـ ــ الـــســـالم، أنـ
منصة  بإطالق  “نفتخر 
ــار والــــتــــداول  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
الـــمـــتـــطـــورة “الـــســـالم 
ــار”  ــمـ ــثـ ــتـ لـــالسـ

والتي  ــان،  واألمــ بالخصوصية  المتمتعة 
توفر إمكانية الوصول بسهولة وُيسر إلى 
أسواق األسهم العالمية وَمحافظ صناديق 
وصــكــوك   )ETFs( الــمــتــداولــة  الــمــؤشــرات 
وصناديق االستثمار؛ باإلضافة إلى تمكين 
زبائن الخدمات المصرفية الخاصة والرواد 
استثماراتهم  وتتبع  محافظهم  إدارة  من 
أّي  ومن  وقت  أّي  في  الفعلي  الوقت  في 

مكان عن طريق تطبيق البنك”.
بنك  تطبيق  يحتوي  السياق،  ذات  وفــي 
الـــســـالم عــلــى مــجــمــوعــة مــتــكــامــلــة من 
الخدمات المصرفية، منها: إدارة حسابات 
الــعــائــلــة، وفــتــح حــســاب جــديــد، بــرنــامــج 
دانات للتوفير وتحويل األموال، وتحديث 
التمويل  وتسهيالت  الشخصية  البيانات 
أيًضا  التطبيق  ويوفر  البطاقات،  وإدارة 
الشخصية  الحسابات  في  شامالً  تحكًما 

من خالل تجربة مخصصة بالكامل.
 GTN شركة  مع  السالم  بنك  تعاون  وقــد 
إحدى  المالية،  للخدمات  األوســط  الشرق 
الــشــركــات الـــرائـــدة فـــي مــجــال خــدمــات 
الـــتـــداول فــي الــشــرق األوســــط، لتدشين 
تطبيق  عــبــر  لــالســتــثــمــار”  ــســالم  “ال منصة 

البنك وموقعه اإللكتروني.

“القابضة” اإلماراتية تخصص 10 مليارات دوالر لصندوق استثمار مع مصر واألردن
فعاليات  أبــوظــبــي،  فــي  األحـــد  أمـــس  انطلقت 
مــؤتــمــر الـــشـــراكـــة الــصــنــاعــيــة الــمــتــكــامــلــة بين 
اإلعـــالن عن  تــم  إذ  اإلمــــارات ومــصــر واألردن، 
اقتصادية  لتنمية  التكاملية  الصناعية  “الشراكة 
مــســتــدامــة” بــيــن الــــدول الـــثـــالث، الــتــي تشمل 
الزراعية والحيوانية وأنشطة أخرى  الصناعات 

على المدى البعيد.

المتقدمة  والتكنولوجيا  الصناعة  وزيــر  وقــال 
بدولة اإلمارات، سلطان الجابر إن شركة القابضة 
 10 ADQ ستخصص صندوقا استثماريا بقيمة 
مليارات دوالر لالستثمار في المشاريع المنبثقة 
عليها.  المتفق  القطاعات  في  الشراكة  هذه  عن 
وأوضح أن الشراكة االقتصادية ستضاعف من 

إنتاج القمح والذرة إلى 30 مليون طن سنوًيا.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

الُملح والمهم
Û  يحكى أن عامال في أحد المصانع كان يخرج في نهاية الدوام بعربة يدوية وبداخل

هذه العربة صندوق. تكرار هذا المشــهد وّلد الشــك والريبة لدى مســؤولي األمن في 
المصنــع، األمــر الــذي جعلهــم يطلبون من هذا العامــل فتح ذلك الصنــدوق للتأكد من 
محتواه. وفعاًل هذا ما حدث، فقد تم فتح الصندوق المثير للشك ولكنهم لم يجدوا 

بداخله إال بعض المخلفات التي يتم التخلص منها عادة. 
Û  تكررت هذه العملية من قبل مسؤولي األمن، أصبحوا يتفحصون محتوى الصندوق

الــذي كان فــي العربــة وال شــيء غير ذلك. كان ذلــك الصندوق محــل تركيزهم وُجل 
اهتمامهم. 

Û  بعــد فتــرة مــن تركــه العمــل ســئل ذلك العامــل مــاذا كان يفعل بتلــك المخلفــات التي
كان ينقلها داخل الصندوق، فأجاب أن الصندوق ومحتواه كانا وسيلة التمويه وقد 
نجحــت فــي أن أجعلــه فــي بؤرة اهتمام مســؤولي األمن. لم يســألني أحــد منهم عن 

العربة التي كنت أخرج بها وأعود للعمل من دونها. 
Û  أســتذكر فــي ســياق ذاك الموقــف مقولة لعالم اإلدارة ســتيف كوفي إذ يقــول “أغلبنا

يقضي الكثير من الوقت فيما هو ُملح ولكننا ال نقضي الوقت الكافي فيما هو مهم”.
Û  فما كان ُملًحا في ذاك الموقف بالنســبة لمســؤول األمن ويســتدعي التعامل معه في

حينــه هــو التعرف أو الكشــف عّما كان يحتويه ذلك الجســم غيــر المألوف في العربة 
وهــو الصنــدوق وليــس العربــة. فوجــود العربة لــدى العامل ربمــا كان شــيئا مألوًفا ال 
يســتدعي االهتمــام والتركيــز. لذا لم يحرك المســؤول مؤشــر اهتمامه صــوب العربة 

ويسأل نفسه: هل أعاد العامل تلك العربة أم ال؟
Û  ربما يمكننا ســيدي القارئ أن نســقط ذلك الموقف على العمل اإلداري ونقول: عندما

نتعامــل مــع مالحظــات وشــكاوى وربمــا تذمــر العمــالء تجــاه أســلوب تقديــم خدمة 
معينــة هــل نكتفــي بمراجعــة اإلجراءات المتبعــة في تقديم تلــك الخدمة فقط؟ هل 

نركز على اإلجراءات فقط كأمر ُملح أم هناك أمور أخرى تعتبر أهم من ذلك؟

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com

السنة الرابعة عشرة - العدد 4976

االثنين
30 مايو 2022 - 29 شوال 1443  

29 مايو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.24

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.371

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.445

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.515

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.149

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.169

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.895

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.299

بنك السالم 
SALAM BD 0.086

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.495

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.46

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.485

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.31

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.055

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.085

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.627

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

انتفاء عالقة التبعية بين العامل وصاحب 
العمل تسقط مطالبات المدعي

رفضت المحكمة دعوى أقامها مستشار قانوني على مكتب محاماة مستخدًما عقد عمل مزور قدمه للمحكمة العمالية وادعى أنه لم يستلم 
راتبــه مــدة عاميــن. وحكمــت المحكمة بأن تؤدي للمدعي تذكرة ســفر عــودة لموطنه أو ما يعادل قيمتها نقــًدا، وألزمت المدعي بالمصروفات 

ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

ــمــدعــى عــلــيــه، حسن  ــال مــحــامــي ال ــ وق
العجوز “تعود القضية إلى أن مستشاًرا 
ا اتفق مع مكتب محاماة أن يجلب  قانونيًّ
 50 عــمــولــة قيمتها  مــقــابــل  قــضــايــا  لــهــم 
العالقة  واستمرت  قضية،  كل  نظير   %
سنتين”،  لمدة  الشكل  هــذا  على  بينهم 
مــضــيــًفــا الــعــجــوز أن مــكــتــب الــمــحــامــاة 
)المدعى عليه( تلقى دعوى من المحكمة 

ــم فــيــهــا  ــزعــ الـــعـــمـــالـــيـــة يــ
القانوني  المستشار 

ــه مـــوظـــف لــدى  ــ أن
المحاماة،  مكتب 
الـــمـــكـــتـــب  وأن 
سداد  عن  امتنع 
ــام  ــه، وقــ ــ ــبـ ــ رواتـ
الـــــمـــــســـــتـــــشـــــار 

الــــــــقــــــــانــــــــونــــــــي 
)الــــــمــــــدعــــــي( 

للمحكمة  وقـــدمـــه  عــمــل  عــقــد  ــتــزويــر  ب
العمالية وادعى أنه لم يستلم راتبه مدة 
العالقة  حقيقة  أن  مــن  بالرغم  عامين 
للمكتب  الـــعـــمـــالء  جــــذب  هـــي  بــيــنــهــم 

وعمولة 50 % عن كل قضية فقط”.
ويقول العجوز “بصفتي وكيل عن مكتب 
طعًنا  قدمنا  عليه(  )المدعى  المحاماة 
األصل  تقديم  وطلبنا  المزور  العقد  في 
المحكمة  وبــالــتــالــي  يــقــدم  لــم  ولكنه 
الدعوة  أحالت  االطمئنان  لزيادة 
للشهود”، مضيًفا “جاءت أقوال 
مؤكدة  الطرفين  مــن  الشهود 
ألن  العمل  عالقة  ثبوت  عــدم 
بالتزوير  العقد تم الطعن فيه 
بشهادة  المحكمة  واقتنعت 
الــشــهــود مـــن طـــرف الــمــدعــى 

عليه”.
المحكمة  أن  إلى  العجوز  وأشــار 
ــم يــكــن  ــ ــه ل ــأنـ ــعــت بـ ــن اقــت
تبعية  عالقة  هناك 
ومــــــــــــفــــــــــــروض 
بين  تـــوافـــرهـــا 
الـــــــعـــــــامـــــــل 
وصــــاحــــب 
ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

وبــالــتــالــي رفــضــت الــمــحــكــمــة. وألــزمــت 
ــرة ســفــر  ــذكـ ــتـ ــى عــلــيــه فـــقـــط بـ ــدعـ ــمـ الـ
ــانـــت عــلــى  كـ إقـــامـــتـــه  لــلــمــســتــشــار ألن 

المكتب. 
وجـــاءت طلبـــات المدعـــي كالتالـــي: مبلـــغ 
وقـــدره 7600 دينار بحريني عن أجر الفترة 
مـــن 20/11/2019 حتـــى 15/6/2021، مبلغ 
قـــدره 2000 دينـــار بحرينـــي راتـــب الفتـــرة 
المتبقيـــة من العقـــد وتعويض عـــن التأخير 
في ســـداد األجور، ومبلغ 400 دينار مكافاة 
نهايـــة الخدمـــة، مبلغ قـــدره 800 دينار بدل 
إجازة ســـنوية ومبلغ 400 دينار بدل اخطار 
وتعويـــض عـــن الفصـــل التعســـفي، فإنه لما 
كان مـــن المقـــرر قانوًنـــا وقضـــاء أن منـــاط 
اســـتحقاق الحقوق العمالية هو قيام عالقة 
العمـــل بتوافر عنصـــري التبعية واإلشـــراف 
واألجر. لما كان ذلك وكانت طلبات المدعي 
المتقدمة ال تستحق إال بتوافر عالقة العمل 
بتحقق عنصري التبعية واإلشـــراف واألجر 
بيـــن المدعـــي والمدعى عليـــه وهو ما خلت 
منـــه أوراق الدعـــوى ال ســـيما أن تصريـــح 
العمل مـــا هو إال قرينة لقيـــام عالقة العمل، 
نفى المدعى عليه تلك القرينة بأقوال شاهد 
المدعى عليه الـــذي تطمئن له المحكمة في 
خصوص ما شـــهد به بـــأن المدعي لم يعمل 
لـــدى المدعى عليه وهو ما تســـتخلص معه 
المحكمة انتفاء عنصري التبعية واإلشراف 
واألجـــر وال تطمئن المحكمة ألقوال شـــهود 
المدعي، وقد خلـــت أوراق الدعوى من ثمة 
دليل على قيام عالقة عمل بين الطرفين ال 
ســـيما أن المحكمة طرحـــت حجية الصورة 
الضوئيـــة لعقـــد العمل لما تقدم من أســـباب، 
ومن ثم فإن المحكمة قضت برفض طلبات 

المدعي.

هبة محسن

رفيق النايضأنور مراد 

المحامي 
حسن العجوز


