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“تمكين” تطلق سلسلة اجتماعات للتعرف على خطط المؤسسات المستقبلية
عـــن  )تمكيـــن(  العمـــل  صنـــدوق  أعلـــن 
انطالق سلسلة من االجتماعات الدورية 
مـــع مجموعـــة متنوعة من المؤسســـات 
المستفيدة من حزمة برامج الدعم التي 
تم طرحهـــا أخيرًا، والتي تهدف بشـــكل 
أساسي لزيادة اإلنتاجية وإحداث تأثير 
أكبر في االقتصاد الوطني، وذلك تماشيًا 
مع األولويات الوطنية المطروحة ضمن 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، باإلضافـــة 
إلى الســـعي المســـتمر لمواكبة متغيرات 

)٢٢(واحتياجات السوق.

رفع أعالم “المثليين” أمر مرفوض... البرلمان العربي:

مطالبة السفارات األميركية باحترام خصوصية المجتمعات العربية

)23(

24 صفحة - 220 فلسا
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Dhul Qa'dah 1443 55 ذو القعدة
June 2022 55 يونيو

Year: 14السنة
No: 4982العدد
SUNاألحد

)19( )05(

دعـــا البرلمـــان العربـــي الســـفارات األميركيـــة فـــي الـــدول 
العربيـــة إلـــى احتـــرام خصوصيـــة وثقافـــة المجتمعـــات 
وثوابتهـــا  الدينيـــة  بقيمهـــا  المســـاس  وعـــدم  العربيـــة 
المجتمعيـــة والثقافيـــة، فـــي الوقت الـــذي تحترم فيه 
الدول العربيـــة خصوصية وثقافة المجتمعات األخرى 

وال تتدخل فيها.
جـــاء ذلـــك البيـــان علـــى خلفيـــة قيـــام بعـــض الســـفارات 
األميركيـــة فـــي بعض الـــدول العربية برفع أعالم ما يســـمى 
بفئة “المثليين” ونشـــر منشورات تدعمها، معتبرًا أن هذا السلوك 

المرفـــوض يتناقـــض مـــع القواعـــد واألعـــراف المعمـــول بهـــا في 
العالقات الدبلوماســـية بيـــن الدول، والقائمة علـــى احترام القيم 
الدينية والمجتمعية للدول وعدم اإلساءة إليها أو التعدي عليها.
وأكـــد البرلمـــان العربي في بيانـــه أن احترام ثقافـــة وخصوصية 
القيـــم المجتمعية فـــي الدول العربية ال يتعـــارض مع مبدأ حرية 
الـــرأي، الـــذي ال يجـــب اســـتغالله كذريعـــة للتعـــدي علـــى ثقافـــة 
وخصوصيـــة المجتمعـــات، مضيفـــًا أن احترام هـــذه الخصوصية 
يمثل حقًا أساســـًا من حقوق اإلنســـان التي يجب االلتزام بها في 

كل وقت وفي كل مكان.

94 % البحرنة بـ”الهيئة”... رئيس “التشريع والرأي القانوني” لـ“^”:

محاضرات قانونية عن االنتخابات باللغة اإلنجليزية قريًبا
رئيس هيئة التشريع 

والرأي القانوني متحدًثا 
إلى “البالد”

قــال رئيــس هيئة التشــريع والرأي القانوني المستشــار نــواف عبدهللا 
حمــزة لصحيفــة البــاد إن الهيئــة بصــدد تقديــم محاضــرات قانونيــة 
باللغــة اإلنجليزيــة، وســتبدأ ذلــك بمحاضــرات تتعلــق باالنتخابات في 
البحريــن؛ لنقــل التجربــة االنتخابيــة ومحاولــة مخاطبــة أكبــر شــريحة 
ممكنــة، وتوســيع الدائــرة المســتهدفة وتســليط الضــوء بشــكل واســع 
النطــاق بمــا يســاهم فــي إبــراز المنجــزات والتطــورات التشــريعية في 

المملكة. 

وأضـــاف فـــي حوار مع “البالد” من مكتبه بالمنطقة الدبلوماســـية: 
البحرينييـــن  والمستشـــارات  المستشـــارين  غالبيـــة  تميـــز 
فـــي الهيئـــة أمر راســـخ )...( وبلغت نســـبة المستشـــارين 
البحرنـــة  ونســـبة   ،%  91 القانونييـــن  والباحثيـــن 

لجميع منتسبي الهيئة 94 %”.
 11 العـــدد  إصـــدار  قـــرب  إلـــى  وأشـــار 
مـــن مجلـــة القانونيـــة باالشـــتراك مـــع 
جامعـــة البحريـــن، وتحديـــث الهيئـــة 
مكتبتهـــا اإللكترونيـــة بمجموعة من 

اإلصدارات في األيام الماضية.
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مستشفى في مدينة سلمان ومراكز صحية لشرق الحد وسترة

وزارة  فـــي  المســـاعد  الوكيـــل  أكـــد 
تـــم  أنـــه  األدرج  رضـــا  اإلســـكان 
تخصيـــص أرض في كل مـــن: مدينة 
خليفـــة، ومدينة شـــرق الحد ومدينة 
شـــرق ســـترة؛ لتشـــييد مركـــز صحي 

عليها.
فـــإن  ســـلمان،  لمدينـــة  بالنســـبة  أمـــا 
الوزارة وضعت أرًضا لبناء مستشفى 
لمراكـــز صحيـــة،  آخريـــن  وموقعيـــن 
وعما قريب سيتم البدء في إنشائها. 
وكانـــت صحيفـــة “البالد” قـــد نظمت 
نـــدوة عن بعد ناقشـــت فيها موضوع 
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة فـــي المـــدن 
اإلســـكانية الخمـــس، وســـلطت فيهـــا 
الضوء على مكتســـبات النهضة التي 
تشـــهدها مملكـــة البحريـــن من خالل 
بناء المشاريع اإلسكانية في مختلف 

المحافظـــات وتطور البنيـــة التحتية. 
إدارة  مديـــرة  ذكـــرت  جابنهـــا،  مـــن 
تخطيـــط الطـــرق في وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي مها حمادة توســـعة شـــارع 
وســـيكون  مســـارات   3 إلـــى  البديـــع 

متاًحـــا في مناقصة نهايـــة هذا العام، 
بعـــد االنتهـــاء والتنســـيق مـــن جميـــع 
الخدمات المطلوبة، واختتمت حمادة 
مشـــروع  عـــن  بالحديـــث  مداخلتهـــا 
الرملي وتوســـعة شارع الشيخ زايد لـ 

)٠٦ - ٠٨(3 مسارات لكل اتجاه.

المشاركون في ندوة “البالد”

بدر الحايكي

توسعة شارع البديع إلى 3 مسارات لكل اتجاه... الوكيل المساعد لإلسكان:

ا باالنتخابات المقبلة ال تصويت إلكترونيًّ

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

نفـــت هيئة التشـــريع والـــرأي القانوني فـــي بيان أمس، ما تم نشـــره في 
إحـــدى الصحف المحلية بشـــأن وجود توجه لتغييـــر آلية التصويت في 
االنتخابات النيابية والبلدية المقبلة، مشيرة إلى أن الخبر غير صحيح، 
مؤكـــدة التزامهـــا بتطبيـــق القوانيـــن والقـــرارات النافـــذة في شـــأن آلية 

التصويت، وفي كيفية تنظيم العملية االنتخابية.

قـــال الرئيـــس التنفيذي للشـــركة البحرينيـــة الكويتية للتأميـــن )جي أي البرلمان العربي
جـــي البحريـــن(، عبد هللا ســـلطان، إن الطلب على منتجـــات التأمين من 
هجمات األمن السيبراني تشهد نموا كبيرا في العامين الماضيين بسبب 
تداعيات جائحة “كوفيد 19-”. وتوقع أن تنمو أقساط التأمين بنحو 30 

% سنويًا فيما يتعلق باالمن السيبراني.
وكان ســـلطان يتحـــدث علـــى هامش نـــدوة أقامتهـــا الشـــركة البحرينية 
الكويتيـــة للتأميـــن )جـــي أي جي البحرين( بشـــأن الهجمات الســـيبرانية 
وبوالص التأمين المناسبة لتغطية أي خسائر محتملة ضد هذه الهجمات 

التي تستهدف معلومات بالغة الحساسية سواء للشركات واألفراد.

ارتفاع كبير في التأمين السيبراني



المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

بـــوزارة  البحريـــن  بريـــد  يعلـــن 
المواصـــات واالتصاالت وبالتعاون 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  مـــع 
اإلنســـانية عن إصدار مجموعة من 
8 طوابـــع تذكاريـــة ومغلفـــا إلصدار 
اليـــوم األول، متوفـــرة لـــدى مكتب 
بمتحـــف  الطوابـــع  هـــواة  خدمـــات 
البحريـــن، و  بـــاب  بمنطقـــة  البريـــد 

سائر الفروع البريدية.
ويأتـــي هذا اإلصدار احتفاء بذكرى 
تأســـيس المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية منـــذ ســـنة 2001م، بأمر 
ملكـــي ســـاٍم مـــن لـــدن ملـــك البـــاد 
المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وفـــي العام 
2007م صـــدر أمـــر ملكـــي ثـــاٍن من 
لـــدن جالـــة الملـــك المعظـــم بإعادة 
ليكـــون  المؤسســـة  هيـــكل  تنظيـــم 
جالته الرئيس الفخري لها وتعيين 
بـــن حمـــد آل  ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
خليفة ممثل جالـــة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيسًا 

لمجلس األمناء.
ذات  الملكيـــة  المؤسســـة  أن  يذكـــر 
رؤيـــة عالميـــة فـــي العمـــل الخيـــري 
واإلنساني ورائدة له، ورسالتها أنها 
ومن خال الرعاية الملكية الكريمة 

للقيـــام  تســـعى  المتميـــز،  واألداء 
واإلحســـان  والبـــر  الخيـــر  بأعمـــال 
اإلنســـاني  بالـــدور  والنهـــوض 
الـــذي  واالقتصـــادي،  واالجتماعـــي 
بدوره يعـــود بالنفع على المواطنين 
فـــي  والمســـاهمة  ككل  والمجتمـــع 
تنميـــة روح التضامـــن المجتمعـــي؛ 
لارتقـــاء بالعمل اإلنســـاني وتقديم 
للفئـــات  الدعـــم  أشـــكال  شـــتى 

المحتاجة في المملكة.
أصـــدر  المناســـبة  بهـــذه  واحتفـــاالً 
بريد البحريـــن مجموعة من طوابع 
تذكاريـــة، وتتوافر بفئـــة 500 فلس 
ومغلـــف إصدار اليوم األول بثمانية 
تـــذكاري  بختـــم  مختومـــة  طوابـــع 
بسعر 5 دنانير ومتوافرة لدى جميع 

فروع بريد البحرين.

إصدار طوابع تذكارية بمناسبة 
تأسيس “المؤسسة الملكية”

local@albiladpress.com

األحد 5 يونيو 2022 - 5 ذو القعدة 1443 - العدد 4982
02

بين حدثين
لــم تكــن صدفــة تلك التي وضعتني بين حدثين خال أســبوع واحد، 
ا لنــدوة نظمها النائــب إبراهيم النفيعي  الحــدث األول كان ابًنــا شــرعيًّ
العمــل  الصيرفــة،  التعليــم،  تاريــخ كل شــيء تقريًبــا،  التاريــخ،  عــن 
الخيــري، اإلدارة العامــة وغيرهــا، والثانــي تحدثــت فيــه لتلفزيــون 
البحريــن عــن المســتقبل، بمعنــى أن أحــد الحديثيــن يوثــق، واآلخــر 
ُيبشــر، األول يســافر معنا إلى أكثر من مئة ســنة إلى الوراء، والثاني 

نحاول أن نقرأ من خاله الطالع.
أًيــا كان المؤشــر، صاعــًدا إلــى األمــام، أم متراجًعــا إلــى الــوراء، فــإن 
الحديــث عــن المســتقبل ال يمكــن فصلــه عــن الماضــي، فــي الماضــي 
تحدثــت بنــدوة النائــب النفيعــي عــن تاريــخ التعليــم النظامــي فــي 
المملكــة، عــن الهدايــة الخليفيــة وأيامهــا، عــن المشــروع اإلصاحــي 
الكبيــر لحضــرة صاحب الجالة الملــك المعظم وما نتج عنه من قيام 
أول جامعــة خاصــة فــي المملكة العــام 2001 وهي الجامعــة األهلية، 
ومــا تبعهــا مــن جامعات حتى وصل العدد إلــى 15 جامعة خاصة في 
الوقت الحاضر، ثم الحديث التلفزيوني عن المســتقبل بالتحديد عما 
يمكــن أن نطلــق عليــه بالتعليم األخضر، بتلــك المناهج التي ال تخلف 
هدًرا لألوزون، والمنظومة التي ال ينتج عنها تحرًشا مسيًئا للبيئة، أو 

ا مع التلوث بكل أشكاله وأنواعه. ا شيطانيًّ تماسًّ
عندمــا ذهبــت إلــى الماضي كان حديثي طموًحــا، وحين تحدثت عن 
المســتقبل كانــت عينــاي علــى الماضــي، أحدهمــا أو كاهمــا ال يمكــن 
الفصل بينهما على أساس الزمن، وال يمكن غّض الطرف عن أحدهما 

ونحن بصدد الحديث عن الطرف اآلخر.
ا رحا بين منطقتين شــديدتي الوعورة، بين  الماضي والمســتقبل، شــقَّ
حلميــن أحدهمــا تحقــق، واآلخر نســعى إلــى تحقيقه، وبين شــوطين 
أحدهمــا قطعنــاه حتــى آخــره، واآلخــر مازلنــا نخطــو علــى ســجادته 

الحمراء أولى خطوات األلف ميل.
فــي الماضــي تحققــت أحامنا بمــدارس نظامية على أعلى مســتوى، 
وجامعات حكومية وخاصة جعلتنا على مشارف التنوير بل والتمركز 
فــي منتصــف خارطــة الطريق حامليــن الرايات، ومبّشــرين بالمعرفة، 

ومسّطرين أعظم اإلنجازات في تاريخنا الوطني الحديث.
عندما تحدثت في ندوة النفيعي لم يشاطرني أحد أفراحي وحسب 
بقدر ما كانوا يشاطرونني معاناة السنوات الطويلة، ال شيء يتحقق 
ا وكأن جهًدا لم يبذل، أو  اعتباًطــا، وال أمــل نصل به إلى الهدف تلقائيًّ
ضحايــا لــم تســقط، أو أيام أجمل لم نعشــها بعــد، فالتحقق هو عنوان 
الحقيقــة، والتأكــد هو األســطر المكتوبــة بأحرف من نــور على المدى 

من الحاجات التي نواجهها بأقل اإلمكانات.
هــذا هــو مــا وددت الحديث عنه في ندوة النفيعــي، وهذا ما حرصت 
أن أشــير إليــه عندمــا نتحــدث عــن التعليــم وصناعــة العقــل النوعــي 
لألمــة، لكــن ذلــك لــم يكــن بالتحديــد هــو مربــط الفــرس عندمــا كان 
الحديــث التلفزيونــي موّجًهــا نحــو بيئــة مســتدامة صنوانهــا تعليــم 
متطــور بأقــل الخســائر، وتدريــب متقــدم ال ينتــج عنــه تلوًثــا، وعــن 
التقليل قدر اإلمكان من اســتخدام الورق والتركيز على التكنولوجيا 
الحديثــة، واآلليات المرتبطة بشــبكة اإلنترنــت الجهنمية، وتلك التي 
فرضت خال الجائحة تقنية فائقة الجودة؛ من أجل إعادة التواصل، 
ومواصلــة المســيرة مــن خــال تقنيــة األون اليــن، أو تلــك المســماة 

بـ“التيمز”.
لقــد نجحــت الجامعــة األهلية مرتين، مرة فــي الماضي وهي تخترق 
جميــع الحواجــز لتصيــب الهــدف مــع والدة مشــروع حضــاري كبيــر 
مرتبــط باإلصــاح الشــامل، واألخــرى عندمــا وضعتنا جائحــة كورونا 
أمــام التحــدي األكبــر بفــرض التباعــد االجتماعي ضمــن بروتوكوالت 

المقاومة للفيروس اللعين.
بيــن الماضــي والمســتقبل نصنــع حاضــًرا مزدهــًرا برجالنــا، بطموحنا، 
بمعمارنــا العلمــي، وعمراننــا األخاقــي، ووفائنــا لقادتنــا وشــعبنا، إنــه 
الحاضــر الــذي كان نصــب أعيننــا ونحــن نتحــدث عن الماضــي بفخر، 

وعن المستقبل بأمل.

د. عبداهلل الحواج

البحرين تهنئ الدنمارك بالعيد الوطني

بعـــث ملك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة،  

برقيتي تهنئة إلى صاحبــــة الجالـة الملكـة 
مارجريــــت الثانيـة ملكــــة مملكـة الدنمـارك، 
وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبادها، 
أعـــرب جالته وســـموه فـــي البرقيتين عن 
أطيب تهانيهم وتمنياتهم لجالتها بموفور 
الصحة والســـعادة بهذه المناســـبة الوطنية 

ولشـــعب مملكة الدنمـــارك الصديق تحقيق 
المزيد من التقدم والتطور واالزدهار.

كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء برقية تهنئة مماثلة 
إلـــى رئيســـة وزراء مملكـــة الدنمـــارك ميته 

فريدريكسن.

المنامة - بنا

الملكـة مارجريـت الثانيـةسمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

إجراءات تشريعية لضمان حماية األرض وصون الطبيعة
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تحت شعار “ال نملك سوى أرض واحدة”... سمو الشيخ عبداهلل بن حمد:

أكـــد الممثـــل الشـــخصي لجالـــة 
الملـــك المعظـــم رئيـــس المجلس 
الشـــيخ  ســـمو  للبيئـــة  األعلـــى 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة أن 
فـــي  البحريـــن مســـتمرة  مملكـــة 
المبـــادرات والمشـــروعات  تبنـــي 
تحافـــظ  التـــي  واالتفاقـــات 
علـــى البيئـــة والحيـــاة الطبيعيـــة 
حيـــاة  تحمـــي  التـــي  والفطريـــة 
اإلنســـان وتحقق أهداف التنمية 
المســـتدامة وتعزز جميع الجهود 
الوطنية وتساند الجهود العالمية 

المبذولة في هذا الشأن.
جاء ذلك بمناســـبة اليوم العالمي 
للبيئـــة الذي يصادف 5 من يونيو 
مـــن كل عـــام ويأتـــي هـــذا العـــام 
تحت شـــعار “ال نملك سوى أرض 

واحدة”.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
“القضايـــا  أن  خليفـــة  آل  حمـــد 
البيئيـــة تحظـــى باهتمـــام ودعم 
حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملك 
الوالد حمد بن عيســـى آل خليفة 
حفظـــه  المعظـــم  البـــاد  عاهـــل 
هللا ورعـــاه، وذلـــك مـــن منطلـــق 
الـــرؤى الثاقبـــة واالســـتراتيجية 
حفظـــه  لجالتـــه  المســـتقبلية 
هللا، ويتجســـد ذلـــك فـــي إصدار 
توجيهات جالته السامية والتي 
علـــى  آخرهـــا مصادقـــة جالتـــه 
قانون رقم )7( لسنة 2022 والذي 
يعـــد إيذانـــا ببـــدء مرحلـــة عمـــل 
جديدة في مجـــال حماية البيئة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ويواكـــب 
والتطـــورات  المســـتجدات 
محلًيـــا  البيئيـــة  القضايـــا  فـــي 
وإقليمًيـــا ودولًيا، ويتماشـــى مع 
االتفاقيـــات التـــي وقعـــت عليهـــا 

المملكـــة في المجاالت كافة ذات 
العاقة بالبيئـــة والمناخ والتنوع 
البيولوجـــي، ليكون هـــذا القانون 
نبراســـا تســـير عليه المملكة نحو 

مزيد من التقدم والنجاح”.
ونـــوه ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
حمـــد آل خليفة بجهود الحكومة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
الحثيثـــة  آل خليفـــة وبمتابعتـــه 
مـــن خـــال الدعـــم المباشـــر مـــن 
ســـموه لتوحيد الجهـــود للحفاظ 
علـــى البيئـــة والمنـــاخ وتحقيـــق 
المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 
والتـــي بفضلها باتت ركًنا أساســـا 
في جميع المشروعات والبرامج 
ذات العاقـــة فـــي برنامـــج عمـــل 
الحكومة، وتحديد مجموعة من 
األهداف التي التزمت بها مملكة 
البحريـــن مـــن خـــال االتفاقيات 
المناخيـــة والبيئية التـــي وقعتها 
المنظمـــات  مـــن  العديـــد  مـــع 
واألطـــراف الدوليـــة المتخصصة 
في مجال المحافظة على البيئة 
والمنـــاخ، وكرســـت جهودهـــا من 
أجـــل تحقيقهـــا، وبهـــذا حظيـــت 
المملكـــة بســـمعة طيبـــة وحضور 
مشـــاركتها  خـــال  مـــن  متميـــز 
وترؤســـها للعديـــد مـــن المناصب 
الدولية في المؤتمرات والمحافل 

الدولية في هذا الشأن.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
الجهـــود  أن  خليفـــة  آل  حمـــد 
البحريـــن  مملكـــة  تبذلهـــا  التـــي 
متمثلـــة بالمجلس األعلـــى للبيئة 
الشـــركات  وتعـــاون  وبمســـاهمة 
والمؤسســـات والمصانع المحلية 

تســـعى لتحقيـــق األهـــداف مـــن 
خـــال وضـــع الخطـــط الطموحة 
فـــي  الخفـــض  إلـــى  للوصـــول 
االنبعاثات بنســـبة 30 % بحلول 
مســـاحة  وزيـــادة   ،2035 العـــام 
أشـــجار القـــرم 4 مـــرات مقارنـــة 
ومضاعفـــة  الحاليـــة،  بالمســـاحة 
والمســـطحات  التشـــجير  أعـــداد 
أهـــداف  ومضاعفـــة  الخضـــراء، 
واســـتهداف  المتجـــددة  الطاقـــة 
الحيـــاد الصفري في العام 2060، 
انبعاثـــات  خفـــض  جانـــب  إلـــى 
ســـموه  موضًحـــا  الميثـــان،  غـــاز 
أن هـــذه األهـــداف ســـتعمل على 
تعزيـــز الجهـــود الهادفـــة للحفاظ 
علـــى التربـــة التـــي يـــدور حولها 
أن  ســـيما  ال  العـــام،  هـــذا  شـــعار 
البيئة البريـــة والبحرية والجوية 
فيزيائيـــة،  روابـــط  تجمعهـــا 
وعاقـــات طرديـــة، يؤثـــر بعضها 
فـــي بعـــض، فكلمـــا تحســـن جزء 
مـــن بيئتنا أثر إيجابـــا على باقي 

مكونات البيئة عموًما.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن المملكـــة 
اتخـــذت العديـــد مـــن اإلجراءات 
التشـــريعية التـــي تضمـــن حماية 
حضـــرة  صـــادق  حيـــث  األرض، 

صاحـــب الجالـــة الملـــك المعظم 
على قانون رقم )5( لســـنة 2021 
بشـــأن تنظيـــم ومراقبـــة التجارة 
المهـــددة  األنـــواع  فـــي  الدوليـــة 
مجموعـــات  مـــن  باالنقـــراض 
وعلـــى  والنباتـــات،  الحيوانـــات 
 2021 لســـنة   )30( رقـــم  قانـــون 
بالموافقـــة على انضمام البحرين 
علـــى  المحافظـــة  معاهـــدة  إلـــى 
األنـــواع المهاجرة من الحيوانات 
قانـــون  شـــدد  حيـــث  الفطريـــة، 
صـــدر  الـــذي  الجديـــد  البيئـــة 
أخيـــرا علـــى حظـــر القيـــام بـــكل 
ما مـــن شـــأنه اإلضـــرار بمكونات 
المحميـــات الطبيعيـــة والمناطق 
ذات الحساســـية البيئيـــة، وعدم 
أو  الجماليـــة  بقيمتهـــا  المســـاس 
اإلخـــال بالتـــوازن الطبيعي بين 

عناصر التنوع الحيوي.
وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ 
عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفـــة بما 
يتمتع بـــه المواطنون والمقيمون 
فـــي المملكة من ســـمات حضرية 
تعكس مســـتوى الثقافة والوعي 
البيئيـــة،  بالتحديـــات  الكبيريـــن 
وأهميـــة التعـــاون بيـــن مكونـــات 
لضمـــان  المختلفـــة  المجتمـــع 
األمن البيئـــي والمناخي لألجيال 
القادمة، داعًيا ســـموه القطاعات 
المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات 
كافـــة  والمواطنيـــن  واألهلـــي 
إلـــى تحقيق مزيـــد مـــن التعاون 
وتقاســـم الشـــراكة والمســـؤولية 
المجتمعية وذلك من خال دعم 
والبرامج واألنشـــطة  المبـــادرات 
البيئيـــة والمناخية التـــي ينفذها 
المجلـــس األعلـــى للبيئة من أجل 

مستقبل أفضل.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

باسم الحمر

مناقشة مستجدات تطوير المنظومة اإلدارية والخدمية بـ“اإلسكان”
100 % نسبة التحول اإللكتروني في الخدمات... الحمر:

عقـــد وزير اإلســـكان باســـم الحمر 
بحضـــور  موســـع  عمـــل  اجتمـــاع 
للسياســـات  المســـاعد  الوكيـــل 
خالـــد  اإلســـكانية   والخدمـــات 
المديريـــن  مـــن  وعـــدد  الحيـــدان، 
ورؤســـاء األقســـام، مـــع عـــدد مـــن 
مســـؤولي وزارة اإلســـكان؛ وذلـــك 
برنامـــج  مســـتجدات  لمناقشـــة 
اإلداريـــة  المنظومـــة  تطويـــر 

والخدمية بالوزارة.
وخال االجتماع أكد الحمر ضرورة 
مواصلـــة العمل على تنفيذ محاور 
برنامج التطوير الخدمي واإلداري 
بالوزارة، والذي يهدف إلى تسهيل 
اإلجـــراءات المقدمـــة للمواطنيـــن، 
ورفـــع الكفـــاءة اإلنتاجيـــة لجميـــع 
اإلدارات واألقســـام، موجهـــًا إلـــى 
ضرورة تنفيـــذ المعايير الحكومية 
الخاصة بتقييـــم المراكز الخدمية 
الحكوميـــة، واعتمادهـــا كمنهجية 
برنامـــج  أهـــداف  لتحقيـــق  عمـــل؛ 

التطوير اإلداري والخدمي.
وأشـــاد وزيـــر اإلســـكان بمضامين 
جائـــزة تقييـــم المراكـــز الخدميـــة 
فـــي  تأتـــي  والتـــي  الحكوميـــة، 
إطار مبـــادرات الحكومـــة الموقرة 
برئاســـة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
لتطويـــر األداء الحكومي، الســـيما 
لدى الجهـــات الخدمية، منوهًا إلى 
أن مثـــل تلك المبـــادرات الطموحة 
تســـاهم فـــي التحفيـــز علـــى بـــذل 
الجهـــد والعطـــاء، وإيجـــاد فـــرص 
أركان  مختلـــف  فـــي  التحســـين 
التواصـــل مـــع المواطنيـــن، مهنئـــًا 
جميـــع الجهـــات الفائـــزة بالـــدروع 
الذهبيـــة والفضيـــة لتلـــك المبادرة 

الرائدة.
مـــن جهة أخـــرى، اســـتعرض وزير 
تطويـــر  مســـتجدات  اإلســـكان 
لجميـــع  اإللكترونيـــة  المنظومـــة 

المقدمـــة  اإلســـكانية  الخدمـــات 
للمواطنيـــن، والخدمـــات اإلداريـــة 
أثنـــى  بالـــوزارة، حيـــث  الداخليـــة 
الوزير على جهـــود أعضاء الفريق 
التحـــول  خطـــة  بتنفيـــذ  المكلـــف 
االلكتروني، والتي اكتملت نســـب 
محاورهـــا  غالبيـــة  فـــي  اإلنجـــاز 
إلـــى  منوهـــًا   ،%  100 بنســـبة 
تطويـــر  فـــي  االســـتمرار  ضـــرورة 
البنيـــة التحتية الرقميـــة بالوزارة، 

وحث علـــى المزيـــد من مبـــادرات 
التحسين والتطوير، لمواكبة رؤية 
يتعلـــق  فيمـــا  الموقـــرة  الحكومـــة 
بخطـــة التحول الرقمـــي للخدمات 
خـــال  جـــرى  كمـــا  الحكوميـــة. 
االجتمـــاع مناقشـــة خطـــة تطوير 
التواصـــل مـــع المواطنيـــن، حيـــث 
أفـــاد الفريـــق الفنـــي بـــأن الـــوزارة 
ســـتقوم بإطـــاق نســـخة مطـــورة 
بالـــوزارة بعـــد  لبدالـــة االتصـــاالت 
االنتهاء مـــن المرحلـــة التجريبية، 
مما يســـاعد على توفيـــر مزيد من 
االتصال التفاعلـــي مع المواطنين، 
وذلك كجزء من منظومة التطوير 
الخدمـــي واإلداري بالوزارة. وثمن 
وزارة  منتســـبي  حـــرص  الوزيـــر 
األفـــكار  تقديـــم  علـــى  اإلســـكان 
ثقافـــة  تمثـــل  والتـــي  المبتكـــرة، 
جديدة تســـهم باشـــك في تطوير 
بيئـــة العمـــل، وإنجـــاح المبـــادرات 

التطويرية بمنظومة الوزارة.

المنامة - وزارة اإلسكان
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تحـــت رعايـــة رئيس مجلس الشـــورى 
علـــي الصالـــح، تنطلـــق اليـــوم )األحد( 
أعمـــال منتـــدى التعافـــي االقتصـــادي، 
الشـــورى  مجلـــس  ينظمـــه  الـــذي 
بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات 
المصرفيـــة والماليـــة “BIBF”، وبدعـــم 

من بنك البحرين الوطني.
ويأتـــي إقامة هـــذا المنتدى مع إطالق 
خطة التعافي االقتصادي، التي جاءت 
المعظـــم  البـــالد  لـــرؤى ملـــك  تحقيًقـــا 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وأعلن عنها مجلس الوزراء 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، وشـــملت 
إطـــالق عـــدد مـــن المبـــادرات الهادفة 
إلـــى تنميـــة االقتصـــاد وخلـــق الفرص 

النوعية للمواطنين.
وســـيلقي كلمة المنتدى الرئيسة وزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ 

سلمان بن خليفة آل خليفة.
دعـــم جهـــود  إلـــى  المنتـــدى  ويهـــدف 
مملكـــة البحريـــن، وتحقيـــق تطلعاتهـــا 
في خطة التعافي االقتصادي، وتعزيز 

االســـتقرار المالـــي مـــن خـــالل طـــرح 
المبـــادرات النوعية لتنميـــة اقتصادية 

شاملة األبعاد.
ويناقـــش المنتـــدى 4 محـــاور رئيســـة 
بناًء على األولويات التي تم تحديدها 
االقتصـــادي،  التعافـــي  خطـــة  فـــي 
ويشـــارك في طرحها عدد من الوزراء 
الجهـــات  مختلـــف  مـــن  والمســـؤولين 
وتشـــمل:  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
وتســـهيل  البشـــرية،  الثـــروة  تنميـــة 
التشـــريعات،  وتطويـــر  اإلجـــراءات 
وتنمية القطاعات الواعدة والمشـــاريع 
االســـتراتيجية، إضافة إلى االستدامة 
االقتصـــادي،  واالســـتقرار  الماليـــة 
للمحـــاور  النقـــاش  وســـيدير جلســـات 
المذكـــورة عـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس 

الشورى.
تنميـــة  بشـــأن  األول  المحـــور  ويأتـــي 
الثـــروة البشـــرية تماشـــيًا مـــع أولويـــة 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي في خلق 
فـــرص عمـــل واعـــدة لجعـــل المواطن 
الخيار األول في سوق العمل، ويتناول 
الخطـــط الموضوعـــة فـــي المجـــال مع 
مناقشـــة التحديات والفرص من أجل 

العمل نحو تحقيق الخطط المنشـــودة 
ذات الصلة، ويتحدث في هذا المحور 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر 
جميـــل حميـــدان، والرئيـــس التنفيذي 
لصندوق العمل )تمكين( حسين رجب، 
ورئيس مجلـــس إدارة االتحاد الدولي 
لمنظمـــات التدريب والتنمية البشـــرية 
أحمد البناء، فيما تدير الجلسة رئيس 
لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد 

الفاضل.
وفي جلسة النقاش الثانية عن تسهيل 
اإلجراءات وتطوير التشريعات، سيتم 
مناقشـــة دور السلطة التشـــريعية في 
دعـــم تحقيق أهـــداف وأولويات خطة 
التعافي االقتصادي، وضمان مواكبتها 
لمتطلبات التنمية المســـتدامة، إضافة 
إلـــى أهـــم الجوانـــب الـــالزم تطويرهـــا 
للمحافظـــة علـــى إطار تشـــريعي فعال 
ومالئم لمواكبة مختلف جوانب خطة 

التعافي االقتصادي. 
وســـيتحدث فـــي هـــذه الجلســـة وزير 
العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف 
خليفـــة،  آل  علـــي  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
ووزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة 

راشـــد الزيانـــي، ورئيس غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحرين ســـمير نـــاس، فيما 
ســـتدير الجلســـة رئيس لجنة الشؤون 
بمجلـــس  والقانونيـــة  التشـــريعية 

الشورى دالل الزايد.
وســـيتم فـــي جلســـة النقـــاش الثالثـــة 
الواعـــدة  القطاعـــات  تنميـــة  بشـــأن 
والمشـــروعات االستراتيجية، مناقشة 
تنميـــة القطاعـــات الواعـــدة بما يهدف 
إلى نمو الناتـــج المحلي اإلجمالي غير 
النفطـــي، إضافـــة إلـــى متابعـــة تنفيـــذ 
المشروعات التنموية واالستراتيجية، 
وإطـــالق فـــرص اســـتثمارية جديـــدة 

ضمن الخطة الوطنية، سيتحدث فيها 
وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت كمال 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  أحمـــد، 
ممتلـــكات القابضـــة خالـــد الرميحـــي، 
والرئيـــس التنفيـــذي لمجلـــس التنمية 
االقتصاديـــة خالد حميدان، فيما تدير 
الجلســـة النائب الثاني لرئيس مجلس 

الشورى جميلة سلمان.
وضمن المحور الرابع، ســـيتم مناقشة 
موضوع االستدامة المالية واالستقرار 
االقتصادي في تحقيق خطة التعافي 
عـــرض  جانـــب  إلـــى  االقتصـــادي، 
للمبادرات التي تم تقديمها والمخطط 

لهـــا فـــي هـــذا المجـــال خـــالل الفتـــرة 
المقبلـــة، حيـــث ســـيتحدث فـــي هـــذا 
الموضوع محافـــظ المصرف المركزي 
مجلـــس  ورئيـــس  المعـــراج،  رشـــيد 
إدارة بنـــك البحريـــن الوطنـــي فـــاروق 
لالقتصـــاد  الـــوزارة  ووكيـــل  المؤيـــد، 
الماليـــة واالقتصـــاد  بـــوزارة  الوطنـــي 
الوطنـــي آمنـــة الرميحـــي، فيمـــا يدير 
الجلســـة رئيس لجنة الشـــؤون المالية 
واالقتصاديـــة بمجلس الشـــورى خالد 
المســـقطي، ليتـــم فـــي ختـــام المنتدى 

عرض الخطاب الختامي.

القضيبية - مجلس الشورى

منتدى التعافي االقتصادي ينطلق اليوم بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين
طرح مبادرات نوعية لتنمية اقتصادية شاملة األبعاد

 محرر الشؤون المحلية

يصـــدر قريبـــا للزميل أســـامة الماجد 
كتابـــا جديدا بعنوان “أبـــواب عالقة..

والفنـــون”  الثقافـــة  فـــي  أحاديـــث 
والكتاب يحتوى على أغلب ما نشره 
الماجـــد في الصحافة مـــن انطباعات 
الكتـــب  لمختلـــف  وقـــراءات  ونقـــد 
والفعاليـــات،  واألنشـــطة  والعـــروض 
وكذلـــك الحـــوارات الصحفيـــة التـــي 
أجراها مع عدد من األدباء والفنانين. 
ينقســـم الكتـــاب إلـــى ثالثـــة فصول، 
صغيـــرة”،  “محكمـــة  بعنـــوان  األول 
نشـــرها  التـــي  األعمـــدة  ويضـــم 
الماجـــد وتمثـــل خالصة أفـــكاره في 
الثقافـــي،  النشـــاط  أوجـــه  مختلـــف 
والفصـــل الثانـــي بعنوان “مـــن إحدى 
عـــن  عبـــارة  الفصـــل  وهـــذا  الزوايـــا” 
النقديـــة  المقـــاالت  مـــن  مجموعـــة 
عن الســـينما والمســـرح والموســـيقى 
بلغـــة  كتبـــت  التشـــكيلية،  والفنـــون 
قاطعـــة.  نافـــذة  مســـتأنية،  هادئـــة 
والفصـــل الثالـــث حمـــل اســـم “بقعـــة 
ضـــوء صغيـــرة” وفيـــه مجموعـــة من 
الحـــوارات الصحفيـــة مـــع نخبـــة من 
األدبـــاء والمثقفيـــن، وخصص الجزء 

األخير مـــن الكتاب لصور الشـــهادات 
والدروع التكريمية التي حصل عليها 
الماجـــد خـــالل مســـيرته الصحافيـــة 

والممتدة ألكثر من 27 عاما.
صمـــم غـــالف الكتـــاب الفنـــان خالـــد 
واإلخـــراج  والتنضيـــد  الرويعـــي، 
الفني “أفكار للثقافة والنشـــر” وكتب 
المقدمة الروائي القدير أمين صالح.

إن هذا الكتاب تراكم إبداعي ونقدي، 
لصحافـــي مـــارس النقـــد الفنـــي منـــذ 
ســـنوات طويلة وســـاهم في الحركة 
الفنية والثقافية مساهمة فعالة، وفي 

اســـتقباله لألعمـــال الفنيـــة المختلفة 
تظهـــر روح الفنـــان الحقيقيـــة، فهـــو 
يستقبلها في حب وسماحة وحماسة 

يكاد يلغي كيانه.
يذكـــر أن للزميل الماجـــد أربعة كتب، 

هي:
)األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان ..قصـــة 
قائد ووطـــن( ، )جاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة..الكريـــم الشـــجاع 
..الحكيـــم المحـــب(، )50 عامـــا علـــى 
تأســـيس قوة دفاع البحريـــن”، )علي 
الغرير..صانع البهجة(... تحت الطبع.

“أبواب عالقة .. أحاديث في الثقافة والفنون” .. كتاب جديد للزميل الماجد

الزميل أسامة الماجد

رشيد المعراج الشيخ سلمان بن خليفة علي الصالح

أكـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
رئيـــس مجلـــس إدارة هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل جميـــل حميدان أن خطـــة التعافي 
االقتصـــادي التي أطلقهـــا مجلس الوزراء، 
بتوجيهـــات من ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ســـاهمت في 
تعزيز الحركة االقتصادية والتجارية ونمو 
القطاعـــات الحيوية في مملكـــة البحرين، 
ما أدى الى ارتفاع حجم العمالة في سوق 
العمل إلى 707,597 موظًفا في القطاعين 
العـــام والخاص في الربـــع األول من العام 
2022، بنسبة ارتفاع بلغت 2.1 % مقارنة 
بالفتـــرة ذاتهـــا من العـــام الماضـــي 2021. 
وأضاف حميدان في تصريح له بمناســـبة 
مؤشـــرات  الـــوزراء  مجلـــس  اســـتعراض 
ســـوق العمل الرئيســـة في الربع األول من 
الوطنيـــة  العمالـــة  عـــدد  أن   ،2022 العـــام 
فـــي القطـــاع العـــام بلـــغ 49,093 موظًفـــا 
بنمـــو نســـبته 2.3 %، بينمـــا بلـــغ عددهـــم 
فـــي القطـــاع الخـــاص 110,607، بزيـــادة 
مئويـــة بلغـــت 4.6 % في الربـــع األول من 
العام الجـــاري. وأوضح الوزيـــر أن ارتفاع 
نسبة العمالة الوطنية في القطاعين العام 

والخـــاص يأتـــي بفضل سياســـة الحكومة 
في اســـتحداث آليـــات التوظيف وإطالق 
المبادرات النوعية الســـتقطاب المواطنين 
في مختلف المنشـــآت العاملة في القطاع 
الخاص، ما أدى إلى بلوغ نسبة المواطنين 
العامليـــن فـــي هـــذا القطـــاع إلـــى 69 %، 
المواطنيـــن  نســـب  زيـــادة  أن  إلـــى  الفًتـــا 
يعكـــس  الخـــاص  القطـــاع  فـــي  العامليـــن 
قـــوة ومتانـــة ســـوق العمل، ويســـاهم في 

تحفيز واستقطاب مزيد من االستثمارات 
عمالـــة وطنيـــة  لوجـــود  نظـــًرا  األجنبيـــة؛ 
مدربـــة ومؤهلـــة وقـــادرة علـــى إدارة دفة 
اإلنتـــاج في مختلـــف القطاعات، خصوصا 
فـــي ظل االهتمام المتزايـــد بتزويد القوى 
العاملة الوطنيـــة بالمهارات الجديدة التي 
تحتاجهـــا ســـوق العمـــل إضافة إلـــى النمو 
ومنهـــا  الحيويـــة،  للقطاعـــات  المتصاعـــد 
قطاع االتصـــاالت والتكنولوجيا والقطاع 

المالي، التي تخلق مزيدا من فرص العمل 
النوعية للمواطنين.

وفـــي مؤشـــر علـــى التحســـن المتواصـــل 
القطـــاع  فـــي  األجـــور  مســـتويات  فـــي 
الخاص، كشـــف حميدان عن ارتفاع نسبة 
البحرينييـــن العامليـــن فـــي وظائـــف تزيد 
أجورها الشهرية عن 1000 دينار بحريني 
خالل الربع األول من العام 2022، بنســـبة 
بلغـــت 1.7 %، وهـــم يشـــكلون 21 % مـــن 

إجمالـــي العمالة الوطنية، كما بلغت نســـبة 
المواطنيـــن فـــي الوظائـــف التـــي تتـــراوح 
أجورهـــم بيـــن 800 و999 دينـــاًرا 2.6 % 
مقارنـــة مـــع الربـــع األول من العـــام 2021، 
وتشـــكل نســـبتهم 9 % من إجمالي القوى 

العاملة الوطنية في العام الجاري.
وعـــن تصاريـــح العمـــل التـــي صـــدرت من 
هيئة تنظيم ســـوق العمل، أفاد الوزير بأن 
التصاريـــح الجديـــدة للعمالـــة الوافدة في 

الربـــع األول من العام 2022 بلغت 50147 
تصريًحا، بارتفاع نســـبته 36.5 % مقارنة 
بالفتـــرة ذاتها من العـــام الماضي، بينما تم 
إلغـــاء تصاريح عمل لـ 27576 عاماًل حتى 
نهايـــة الربع األول من العـــام الجاري، فيما 
بلـــغ عدد العمالة األجنبية المنتقلة 18789 

عاماًل حتى نهاية مارس 2022.
وأكـــد وزيـــر العمـــل حميـــدان، فـــي ختـــام 
تصريحـــه أن االقتصـــاد الوطنـــي، ووفًقـــا 
المعتمـــدة، فضـــاًل عـــن  المؤشـــرات  لهـــذه 
نمـــو القطاعـــات الواعدة التي اســـتهدفتها 
خطـــة التعافـــي االقتصادي ومـــع توقعات 
المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق 
االقتصـــاد  نمـــو  بتســـارع  الدولـــي  النقـــد 
البحريني بنسبة 3.4 %، فإن سوق العمل 
سيشـــهد خـــالل الفتـــرة المقبلـــة ارتفاًعـــا 
فـــي نمـــو الوظائـــف النوعيـــة، مشـــيًرا إلى 
أن الـــوزارة وبالتعـــاون مـــع الجهـــات ذات 
الصلة ســـتقوم بتكثيـــف التدريب النوعي 
للباحثين عن عمل ورفع كفاءتهم لتسهيل 
إدماجهم في ســـوق العمـــل، خصوصا في 
المهـــن الجديـــدة التـــي تتطلـــب مهـــارات 
معينة تتواكب مع المتغيرات االقتصادية 
الخيـــار  المواطـــن  لجعـــل  والتكنولوجيـــة 

األول في سوق العمل.

ارتفاع العمالة الوطنية في “العام والخاص” 3.9 %... حميدان:

سوق العمل سيشهد خالل الفترة المقبلة ارتفاًعا في نمو الوظائف النوعية

جميل حميدان

القطاعات الحيوية تشهد نموا مع تطبيق خطة التعافي االقتصاديمدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
21 % من إجمالي العمالة الوطنية تزيد أجورهم عن 1000 دينار

نسبة المواطنين في وظائف أجورها بين 800 و999 دينارا 2.6 %
ارتفاع حجم العمالة في البحرين بنسبة 2.1 % في الربع األول من 2022

ارتفاع إصدار التصاريح الجديدة للعمالة الوافدة بنسبة 36.5 %
ـــع األول مـــن 2022 ـــة الرب  إلغـــاء تصاريـــح عمـــل لــــ 27.5 ألـــف عامـــل حتـــى نهاي
2022 مـــارس  نهايـــة  حتـــى  ألفـــا   18.8 بلـــغ  المنتقلـــة  العمالـــة  عـــدد 
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محرر الشؤون المحلية

كتبي الجديدة

ما الكتب واإلنتاجات التي تعد إلصدارها  «
قريبا؟

- بيـــن يـــدي حاليا 5 كتب، بينها كتاب سياســـي عن 
المنطقـــة العربيـــة، وكتاب عن الخليـــج، وكتاب عن 
البحريـــن، وكتابيـــن عـــن الصحافـــة فـــي البحريـــن، 
إضافـــة إلى 14 قصـــة لألطفال جاهزة ومرســـومة، 

تنتظر الميزانية المناسبة لتنطلق إلى المطبعة.
وكان آخـــر كتبي “المنامة شـــانزليزيه الخليج” وهو 
إعـــادة موســـعة لكتـــاب طبع فـــي 1994، أمـــا كتاب 
“المهيـــاوة كافيـــار الخليـــج” فهـــو األول مـــن نوعـــه، 
إذ يتحـــدث عن هـــذا النوع من الطعـــام، واتضح أن 
الحملـــة البرتغاليـــة لغـــزو الخليج التي كان يرأســـها 
ألفونسو دي ألبوكيرك، كانت تضم 12 مؤرخا وكاتبا 
يتبعون الملك البرتغالي مباشرة، وكانوا يدونون كل 
مـــا يصادفهم في هذه الرحالت ويرســـلونها للملك. 
وعندمـــا احتـــل البرتغاليـــون هرمـــز، ووقعت حرب 
بمنطقـــة البحرين الكبيرة، خصوصا مع الجبوريين، 
وفـــي ضـــوء المفاوضات أهـــدى البرتغاليـــون عامل 
الجبـــور 30 جـــرة مـــن عصيـــر الســـمك )المهيـــاوة(. 
وكانوا يســـتعينون بهذه الوجبـــة للرحالت الطويلة، 
وهنا تثور التســـاؤالت، هل أعطى البرتغاليون جهة 
مـــا بالمناطق التـــي وجدوا فيها خلطـــة “المهياوة”؟ 

وما زال هذا الموضوع غامضا.

عاصمة التنوع

 ولدت في العاصمة حيث الفرجان  «
المترابطة والبيوت المتداخلة بين مساجد 
ومآتم، كما كنت على مقربة من المعبد 

الهندوسي وعلى بعد أمتار منه الكنيسة 
وكذلك المعبد اليهودي، كيف أثر هذا 

التداخل االجتماعي والنسيج الملون في 
ذلك الوقت؟

- عندمـــا كنـــت أوقـــع كتـــاب “المنامـــة شـــانزليزيه 
الخليـــج”، كنـــت أكتـــب “مهمـــا كانـــت والدتـــك فـــي 
المحـــرق أو جدحفـــص تظـــل المنامـــة هـــي عاصمة 
البحريـــن، وعاصمـــة التســـامح والتنـــوع والمحبـــة 

واإلتالف مهما كان مولدك خارجها”.
“فريجنـــا” مكـــون مـــن مختلـــف الفئـــات، كان بيـــت 
الشيخ محمد بن علي حميدان وسط براحة التاجر 
بن حديـــد، وهو أحد التجار النجدييـــن الذين كانوا 
فـــي البحريـــن وبعدها عاد إلى نجـــد، وكان مالصقا 
لبيـــت حليمـــة الخاجة، ومن هناك إلى بيت ســـلمان 
كمـــال، بعدهـــا بيوت عائلة الشـــكر والتـــي لم تفصل 
بينهـــم ال حواجز وال فواصـــل، جنبا إلى جنب كانت 
بيوت العريض والعلوي والشـــيخ الناصري، وسعيد 

العوامي والشروقي وقمبر.
كان مأتـــم العريـــض ومأتـــم بن رجب وســـط الحي، 
يمـــرون علـــى جميع األهالـــي من مختلـــف الفئات بـ 
“الَجِفيـــر”؛ للمســـاهمة في إقامة العـــزاء، وهناك من 

يتبرع باألرز وغيرهم بالمال.
كما كنا نشـــارك في احتفاالت “الديوالي” في المعبد 
الهندوســـي القريـــب، وكان المعبـــد مفتوحـــا أمـــام 
الجميـــع دون اســـتثناء، وال يخلو األمر من شـــقاوة 
األطفـــال، فقد كنـــا ننتظر وقت غفـــوة الظهيرة في 
المعبـــد الهندوســـي لنصيـــد الحمـــام فـــي المعبد، ثم 

نتوجه به إلى أحد بيوت الحي ليطبخ ونأكله.
أذكر أن هناك ســـيدة يهوديـــة تدعى “تفاحو”، وهي 
خياطـــة تبيع مالبس النســـاء ويقصدونها للشـــراء، 

وبجانبها مطعم “ســـمير أميس”، وهو أفضل مطعم 
لصنع البرجر حينها، وكثير من المقاهي والمطاعم.

 تفاعل 

 إن هذه الصور تعكس لنا التعايش  «
والتآلف والتداخل بين مختلف المكونات 

في المنامة، حيث العائالت اليهودية 
وكذلك كانت تالصق بيوتكم المكتبة 

التابعة للكنيسة اإلنجيلية ومكتبة 
التاجر، كيف ترى هذا التفاعل بين هذه 

المكونات؟

- كنا نسكن شارع أبو العالء الحضرمي، الذي يمتد 
من “فريج الشيوخ” إلى آخر “فريج الفاضل”، وكان 
بين البيت والســـوق 200 قدم، وفي مقدمة السوق 
كانت هناك مكتبة محمد علي التاجر، والتي يجلس 
فيها كبار الســـن من الرجال بين الكتب والمجلدات 

والمخطوطات.

أما مكتبة “إقبال أول” فكان موقعها مقابال للمكتبة 
اإلنجيليـــة وأنشـــأت ضدهـــا، وكانت علـــى يد ناصر 
الخيري وأحمد بن حسن ومحسن مشهور، إذ دخلوا 
في مساجالت ومناوشات من خالل صحيفة المنار 
فـــي مصر وهي صحيفـــة دينية، والتـــي على إثرها 
أصدر الشيخ جاسم المهزع فتوى بجذع أنف ناصر 
الخيري وإغالق المحل. وعلى الرغم من أن المكتبة 
موجـــودة في أحـــد أزقة ســـوق “الطواويش” مقابل 
المكتبـــة اإلنجيلية، إال أنه لم يرمها أحد بحجر، ولم 
نشـــهد شـــجارا بينهم، وهـــو ما يعكـــس التفاعل بين 

المكونات الموجودة وقتها في العاصمة. 
وأذكـــر أن مقابـــل بيتنا كانت تعيش الســـيدة “روزا” 
اليهودية، والتي خرجت من البحرين بعد األحداث 
التـــي حصلـــت، ولــــ “روزا” شـــرفة خشـــبية، وكانـــت 
تنـــادي والـــدي محمد “لـــدي دجاجة مســـلمة ونحن 
ال نأكل الدجاج المســـلم” حســـب قولهـــا، ليرد عليها 

والدي بأننا “نأكل الدجاج المسلم”.

 التعايش

هل هذا هو ما عزز في جيلنا من قيم التآلف  «
والتعايش والتسامح، وأصبحت مغروسة بالقوة 

ال يمكن أن تتغير بتغير األيام؟

- لقـــد ســـبقنا جيـــل اعتـــاد حياة القســـوة والمشـــقة 
والتعـــب، وجـــاء جيلنـــا بمزيـــج مـــن ذلـــك الجيـــل، 
فعرفنـــا المشـــقة إال أن التعليم الـــذي تلقيناه كان له 
الفضل علينا. كان في “الفريج” بناية حســـين يتيم، 
وتســـكنها عوائل أميركية وإنجليزية، وكنا نتواصل 
معهم بما نمتلكه من مفردات بســـيطة حينها ونحن 
أطفـــال، كمـــا شـــهدنا جيـــل الحالقيـــن والخياطين، 
وكلهم كانوا من الجنســـية الهندية، وهم من عاشوا 

معنا في الحي وغيرهم من الحرفيين.
كمـــا قـــدم للعمـــل العديـــد مـــن دول الخليـــج إلـــى 
البحرين، وامتزجوا باألطياف بعد اكتشـــاف النفط، 
ومـــا زالت الصـــور القديمـــة لمصفاة التكرير تشـــهد 
علـــى هذا المزيج، إذ تتنـــوع المالبس التي يرتديها 

العمال وقتها كل حسب جنسيته وأصوله.
بتـــراص  تتـــراص  عالقـــات  البحريـــن  بـــاب  وفـــي 
المحالت المختلفـــة ألصحابها من أطياف مختلفة، 
إذ تتالصـــق محـــالت صفي وبوشـــابي والمحروس 
العراديـــة وجماعـــة  بيـــوت  إلـــى  لتصـــل  والمؤيـــد، 
الحســـاوية والحـــواج، مقابـــل محـــل محمد الشـــكر 
وعباس العرادي، ومالصق له محل عبدهللا بشـــمي 
وهو أول من استورد مكبرات الصوت في البحرين.

 المشاغبة

بعد المدرسة الشرقية انتقلت للغربية، وكنت  «
من المعروفين من الطلبة المشاغبين، إال أن 

هذه الصفة أتاحت لك السؤال والمناقشة خالفا 
لمن تربى على السكوت واإلصغاء من الطلبة.

ممـــن  المعلمـــون  كان  الشـــرقية  المدرســـة  فـــي   -
يرتـــدون البـــدالت وربطـــات العنـــق وكأنهـــم معلمو 
طلبـــة جامعـــة وليس طلبـــة المســـتوى التحضيري، 
إال أن األجـــواء فيهـــا كانـــت تدفـــع للمشـــاغبة، فكنا 
نضـــرب على رؤوســـنا بالعصي، كما كنـــا نضرب في 
المدرســـة الغربية فـــي الصفوف األولى بالمســـطرة 

على األصابع.
أذكـــر تماما عندمـــا كنت في الصـــف الثاني ابتدائي 
وفـــي شـــهر نوفمبر تحديدا، ســـمعنا صـــراخ يتعالى 
في المدرســـة، إذ تم توقيف مدير المدرســـة حســـن 
الجشـــي، لتخرج التظاهرات في المدرسة الثانوية، 
كمـــا خرج منهم طلبة المدرســـة الصناعية، وال أعلم 
مـــا دفعنـــي للخـــروج معهم وقتهـــا وأنا مـــا أزال في 
عمـــر الســـابعة تقريبـــا، فـــي حيـــن أن أقرانـــي كلهم 
عـــادوا إلى بيوتهم. وتحت زخـــات المطر كان يقود 
التظاهـــرة المرحومـــان فؤاد الزيـــن وعبدهللا الباكر، 
لتقابلنـــا القـــوات اإلنجليزية وتطلـــق الرصاص على 

المتظاهرين. 

التوجهات الحزبية

 بدأت منذ تلك الفترة االنشغال بالحراك  «
السياسي والوطني، وبداية نمو التوجهات 

الحزبية والقومية التي بدأت تدخل البالد من 
مصادرها المختلفة.

- فـــي تلـــك الفترة لم أكن محدد االتجـــاه، قوميا أو 
ناصريـــا أو غيرها، إذ كنـــت صغيرا في العمر، وأذكر 
فـــي العـــام 1965 كان العدوان الثالثـــي على مصر، 
وكانـــت المدرســـة تخـــرج فـــي تظاهـــرة مـــن جهـــة 
المدرسة الغربية باتجاه باب البحرين، وهناك صورة 
لـــي بيـــن المتظاهريـــن مع فـــؤاد الجشـــي والدكتور 
علي الســـندي وعلي عواجي، حتـــى العامل “حمالي 

الفريج” واسمه أحمد شارك في تلك التظاهرة.
كان أخي غير الشـــقيق محمد علي خلفان مهووســـا 
بالقـــراءة، وكان مشـــتركا مـــع إبراهيـــم عبيـــد، وهو 
مـــن يجلـــب الصحـــف المصريـــة واللبنانيـــة، وكنـــت 
أجلـــب له الصحف، منهـــا: “آخر ســـاعة” و “المصور” 
و “األهـــرام” و “صبـــاح الخيـــر”، ومـــن ضمنهـــا مجلة 
“سندباد” و “ميكي” و ”سمير” التي أقرأها أنا، وعلى 
الرغـــم مـــن أني كنـــت في الصـــف الثانـــي االبتدائي 
إال أننـــي قـــرأت قصص “أرســـين لوبيـــن روكامبول” 
وهي قصص الجاسوســـية، وعلمتني هذه القصص 
القراءة السريعة، وما زلت أقرأ الصفحة في دقيقة، 
وكان نهم القراءة لدي منذ وقت مبكر، وإن كنت ال 
أستوعب كل ما أقرأه، إال أنه جعلني أرى الدنيا من 

خالل هذه الكتابات كالمنفلوطي وغيرهم.

ستبقى المنامة عاصمة التسامح والتنوع حتى لو كنت جدحفصيا أو محرقيا
الحلقة األولى من “وقفة” مع الكاتب والصحافي المعروف إبراهيم بشمي:

إبراهيم بشمي

04

تقديم: 
عبدالنبي الشعلة

إعداد: 
راشد الغائب وحوراء مرهون

تصوير:
رسول الحجيري، حسن 
بوحسن، حسن الساري، 
علي مرهون

مونتاج وإخراج: 
جاسم محمد

أعد الحلقة للنشر: 
ليلى مال الله 

تنفيذ وإخراج الصفحة:
محمد الستراوي

فريق العمل

شاهد الحلقة األولى عبر 
قناة “^” باليويتوب 

يطل رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشعلة في حلقة جديدة من برنامج “وقفة”، مستضيًفا الكاتب والصحافي المعروف إبراهيم 
بشمي.

وفـــي الحلقة األولى من “وقفة” مع بشـــمي، يعود شـــريط الذكريات لنشـــأته في المنامـــة، العاصمة العابرة للطوائف والدراســـة االبتدائية 
والثانوية، وما شهدته البحرين من أحداث في تلك الفترة من الزمن، إضافة إلى وقفة عن أبرز إصداراته المقبلة.

وتبـــث الحلقـــة األولـــى من أصل 3 حلقات اليوم األحد. ويمكن مشـــاهدة التســـجيل الكامل للحلقـــة عبر قناة “البـــالد” باليوتيوب ومختلف 
المنصات الرقمية. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه حوار الحلقة األولى:

الشعلة محاورا بشمي 

 “عبدهللا بشمي” أول 
محل استورد مكبرات 

الصوت في البحرين

البرتغاليون أهدوا 
عامل الجبور 30 جرة 

من “المهياوة”

عوائل أميركية 
وإنجليزية سكنت بناية 

حسين يتيم بالمنامة

المعبد الهندوسي 
مفتوح للجميع وكنا 
نصطاد فيه الحمام 

ظهًرا ونطبخه

في باب البحرين تتراص 
العالقات بتراص محالت 

من أطياف مختلفة

5 كتب جديدة تنتظر 
الميزانية لتنطلق للطباعة

جارتنا يهودية 
واسمها روزا وتهدي 
بيتنا “الدجاج المسلم”

األجواء في المدرسة 
الشرقية كانت تقود 

للمشاغبة

أعد كتابا عن الخليج 
وآخر عن البحرين 

وكتابين عن الصحافة

الشيخ قاسم المهزع 
أفتى بجذع أنف ناصر 

الخيري وإغالق مكتبته

األحد 5 يونيو 2022
 5 ذو القعدة 1443 - العدد 4982

كتابــي عــن “المهيــاوة فــي الخليــج” يعتبــر األول مــن نوعــه عــن “كافيــار الخليــج”
بشمي في مرحلة الشباب بشمي مشاركا في تظاهرة طالبية بعد توقيف مدير المدرسة
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تحديث مكتبة 
الهيئة اإللكترونية 

بمجموعة من 
اإلصدارات

قرب إصدار العدد 
11 من مجلة 

القانونية باالشتراك 
مع جامعة البحرين

نعكف على ترجمة 
جميع التشريعات 

واألدوات القانونية

راشد الغائب  |   تصوير: رسول الحجيري

94 % نسبة البحرنة بالهيئة... رئيس “التشريع والرأي القانوني” لـ “^”:

كفاءات شابة

 تتميز الهيئة بالكفاءات البحرينية،  «
فكم تبلغ نسبة المستشارين 

والباحثين القانونيين بالهيئة؟ 

- فـــي البدايـــة، أود أن أشـــيد بالمســـتوى 
الذي وصلت إليه الكفاءات الشابة العاملة 
القانونـــي،  والـــرأي  التشـــريع  هيئـــة  فـــي 
حيـــث أصبـــح تميز غالبيـــة المستشـــارين 
الهيئـــة  فـــي  البحرينييـــن  والمستشـــارات 
الهيئـــة حريصـــة  إن  حيـــث  راســـخ،  أمـــر 
علـــى تطورهـــم وتعلمهـــم بشـــكل مســـتمر 
ومســـتدام، لدرجـــة أن ذلـــك أصبـــح يمثل 
بالنســـبة لحديثـــي االلتحـــاق مـــن باحثين 
قانونييـــن إلـــى الهيئة كمثـــال، وهذا خلق 
التطـــور  علـــى  للحـــرص  إيجابيـــة  حالـــة 
والتميـــز بيـــن منتســـبي الهيئـــة وكان لهـــم 
بمثابـــة الحافـــز لمزيد من العطـــاء والعمل 

والتطور.  
 وعودة على سؤالك، فالهيئة تحرص على 
أن ترفـــد إليهـــا بشـــكل دوري بالكفـــاءات 
نســـبة  بلغـــت  وقـــد  الشـــابة،  البحرينيـــة 
المستشـــارين والباحثيـــن القانونييـــن 91 
%، ونســـبة البحرنة لكافة منتسبي الهيئة 

 .% 94
وهـــذه نســـبة نفخر أننا وصلنـــا إليها اليوم 
وهـــي في تقـــدم مســـتمر، كمـــا أننـــا نفخر 
القيمـــة  بالمســـاهمة  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي 
للمستشـــارين العـــرب فـــي الهيئـــة ســـواء 
فـــي الماضـــي وأيضًا فـــي الوقـــت الراهن، 
المستشـــارين  لنســـبة  المســـتمر  والتطـــور 
الهيئـــة  مـــن  حرصـــًا  كان  البحرينييـــن 
والرؤســـاء الذيـــن تعاقبـــوا على رئاســـتها 
وثمرة الجتهاد الكفاءات من المستشارين 
الذيـــن يتولـــون اليـــوم كافة األعمـــال في 
عجلـــة  إدارة  فـــي  ويشـــاركون  الهيئـــة، 
العمـــل فيها من خـــال القيـــادات اإلدارية 
منهم، ويســـاهمون في تدريـــب الكفاءات 
القانونيـــة الشـــابة الصاعـــدة فـــي مملكـــة 
البحرين من خال المحاضرات والدورات 
التي تقوم الهيئة بتنظيمها بشـــكل دوري، 
ويتـــم طلبهم لتقديـــم الـــدورات القانونية 
والمحاضرات في كافة الجهات التدريبية 
الرسمية في مملكة البحرين وفي مختلف 
الجهات الرســـمية، وكل ذلك االهتمام في 
تمكين الشباب يصب في ترجمة التوجيه 
الملكي الســـامي لحضـــرة صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل 
البـــاد المعظم حفظه هللا ورعاه، ويعكس 
تطلعـــات الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 

حفظه هللا. 

تطوير اآلليات

 فيما يتعلق بالجوانب اإلدارية  «
والتطويرية في الهيئة، هل لك أن 

تلقي الضوء على بعض من التطورات 
والتغييرات التي أجريتموها؟ 

- عمليـــة التطوير اإلداري هـــو أمر مرتبط 
بخطط وضعناها ونتابع تنفيذها أوالً بأول 
مـــن خـــال المتابعـــة واإلشـــراف اليومي، 
ومؤخـــرًا ونتيجـــة لحرصنـــا علـــى تطوير 
آليـــات العمـــل وتحســـينه ورفـــع مســـتوى 
الممارســـات  ألفضـــل  وفقـــًا  اإلنتاجيـــة 
والتجـــارب التـــي تعتمدهـــا أنظمـــة إدارة 
الجودة الدولية قمنـــا بتطبيق نظام إدارة 
الجـــودة بالهيئة وتشـــكيل لجنـــة للتطوير 
الهيئـــة  رئيـــس  نائـــب  برئاســـة  والجـــودة 
وعضوية مديري اإلدارات؛ لضمان تطبيق 

السياســـات واإلجراءات المنصوص عليها 
في دليـــل الجـــودة، والتحقق مـــن فاعلية 
المســـتفيدين؛  إلـــى  المقدمـــة  الخدمـــات 
بهدف االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة. 
وهذا المشـــروع شـــرعنا فيه من ديســـمبر 
في العـــام 2020 وقد أبرمنـــا لذلك مذكرة 

تفاهم مع ديوان الخدمة المدنية. 
وهنـــاك العديـــد مـــن الخطـــط التطويريـــة 
التـــي نمضـــي فيها جنبًا إلـــى جنب، ونعلن 
عنهـــا فـــي حينهـــا، كمـــا أعلنـــا حديثـــًا عـــن 
المرحلـــة األولـــى لمنصـــة خدمـــة محـــرك 
بحـــث للتشـــريعات المترجمـــة إلـــى اللغـــة 
اإلنجليزيـــة. وأســـلوبنا فـــي العمـــل يرتكز 
علـــى أن نعلن عـــن التطورات والمشـــاريع 

الجديدة فور إطاقها وليس قبل ذلك. 

ترجمة التشريعات

 نجد أن الهيئة بدت في أكثر من  «
موضع تهتم باللغة اإلنجليزية، فقد 

أطلقت كما تفضلتم قبل قليل 
المرحلة األولى من خدمة محرك 
بحث للتشريعات المترجمة وكذلك 

أعلنتم قبيل أيام عن عزمكم إقامة 
محاضرات باللغة اإلنجليزية؟ 

- ال يخفي على أحد لما للغة اإلنجليزية من 
قدرة على االنتشار والوصول للمجتمعات 
حـــول العالـــم، حيـــث تعتبرهـــا العديد من 
الدول كلغة ثانية معتمدة فيها، لذلك فإن 
الحـــرص علـــى ذلـــك قد جـــاء مـــن منطلق 
إبراز مدى التطور التشريعي الذي تشهده 
مملكـــة البحرين فـــي العهد الزاهـــر لعاهل 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة حفـــظ هللا ورعاه، 
وينســـجم كذلـــك مـــع تطلعـــات الحكومـــة 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه، 
ومتوافقًا مع صدور المرسوم بقانون رقم 
)27( لســـنة 2021 بتعديـــل بعـــض أحـــكام 
قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم 
بقانون رقم )42( لســـنة 2002 والذي أجاز 
اختيار لغـــة غير اللغة العربيـــة من اللغات 

التي يمكن استخدامها أمام المحاكم.
والهيئـــة تعكـــف حاليًا علـــى ترجمة جميع 
التشـــريعات واألدوات القانونيـــة النافـــذة 
منـــذ صـــدور الجريدة الرســـمية منـــذ عام 
1948 إلـــى اللغة اإلنجليزية، حيث ســـيتم 
وضعها جميعًا في المرحلة الثانية لتطوير 

محرك البحث.
واليـــوم نحـــن بصـــدد أن نبـــدأ فـــي تقديم 
محاضـــرات قانونيـــة باللغـــة اإلنجليزيـــة، 

تتعلـــق  بمحاضـــرات  ذلـــك  نبـــدأ  وســـوف 
باالنتخابـــات فـــي مملكة البحريـــن؛ وذلك 
االنتخابيـــة  الوطنيـــة  التجربـــة  لنقـــل 
ومحاولـــة مخاطبـــة أكبر شـــريحة ممكنة 
وتســـليط  المســـتهدفة  الدائـــرة  لتوســـيع 
الضوء بشكل واسع النطاق بما يساهم في 
إبـــراز المنجـــزات والتطورات التشـــريعية 

في مملكة البحرين. 
وفي هـــذا الصدد أحـــب أن أعلن بأن عدد 
زوار منصة خدمة محرك بحث للتشريعات 
المترجمة إلى اللغة اإلنجليزية على موقع 
هيئـــة التشـــريع والـــرأي القانونـــي قـــد بلغ 
أكثـــر من 1000 زيارة خـــال 20 يوما منذ 

تدشينها. 

الثقافة القانونية

تحدثتم حول حرصكم على نشر الثقافة  «
القانونية، فهل لكم أن تطلعونا على 

مبادراتكم في هذا المجال؟ 

مســـؤوليتها  مـــن  وانطاقـــًا  الهيئـــة  إن   -
مـــن  بالعديـــد  قامـــت  قـــد  االجتماعيـــة 
المبادرات كإصـــدار مجلة القانونية والتي 
نســـتعد خال األيـــام المقبلة في أن نطلق 
العدد الحادي عشـــر باالشـــتراك مع جامعة 
البحرين، وهو بالمناســـبة ثاني عدد يصدر 
باالشـــتراك مـــع الجامعـــة، ومـــن مبادراتنا 
أيضـــًا المكتبـــة اإللكترونيـــة والتـــي قمنـــا 

خال األيام الماضية بتحديثها بمجموعة 
مـــن اإلصـــدارات القانونيـــة اإللكترونيـــة، 
كما أن الهيئة تســـاهم فـــي تدريب وصقل 
القانونيين العاملين في مؤسسات الدولة 
من خـــال الـــدورات التدريبيـــة التفاعلية 
التي تنظمهـــا، وتقوم كذلك بتدريب طلبة 
كليـــة الحقوق فـــي الجامعـــات البحرينية 
ضمن مقـــررات التدريـــب العملـــي، بل إننا 
قمنـــا مؤخـــرًا بتدريب طالبيـــن بحرينيين 
فرنســـية  جامعـــة  فـــي  يـــدرس  أحدهمـــا 
واآلخـــر فـــي جامعـــة بريطانيـــة، حيث تم 
مخاطبتنا من قبل هذه الجامعات لتدريب 
الطلبة في الهيئة، وقد تم احتســـاب فترة 
تدريبهـــم لدينـــا ضمـــن مقـــررات التدريب 
العملـــي في تلك الجامعات، ويبلغ إجمالي 
عـــدد الطلبـــة الذيـــن دربناهـــم منـــذ العـــام 

2017 لغاية اليوم 179 طالبا وطالبة. 
كمـــا أن الهيئـــة لديها علـــى موقعها خدمة 
مجانية لاشـــتراك في الجريدة الرســـمية، 
حيث نرسل الجريدة الرسمية كل أسبوع 
لنحـــو 4600 مشـــترك. كمـــا أن لدينـــا أيضًا 

تطبيقا للهواتف الذكية.
كما أن الهيئة قد أطلقت برنامج إضاءات 
مواكبـــة  علـــى  يحـــرص  والـــذي  قانونيـــة 
المســـتجدات القانونيـــة والمســـاهمة فـــي 

نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق. 
وأخيرًا الشك أن للموقع اإللكتروني للهيئة 
هـــو اآلخـــر دورا كبيـــرا فـــي نشـــر الثقافـــة 

القانونيـــة، بل يعتبر هو البوابـــة القانونية 
التـــي يعمـــل عليهـــا المئـــات مـــن المعنيين 
بالشـــأن القانونييـــن؛ لكونه يتضمن محرك 
بحـــث لجميـــع التشـــريعات الصـــادرة فـــي 
مملكة البحرين، ونعمل في الهيئة بشـــكل 
مســـتمر علـــى تحســـين وتطويـــر خدمات 
الموقـــع، حيـــث قمنـــا علـــى ســـبيل المثال 
بإدخـــال كافـــة التعديـــات علـــى القوانين 
وفقـــًا آلخـــر مـــا تـــم عليهـــا مـــن تعديات، 
ومؤخـــرًا قمنـــا أيضـــًا بإدخـــال التعديات 
على اللوائح الصادرة؛ وذلك تســـهياً لكل 

من يستفيد من خدماتنا التي نقدمها. 

التفتيش الفني

 بعد أعوام من تشكيل وحدة  «
التفتيش الفني المعنية بالتفتيش 

على أعمال أعضاء الهيئة، فما 
التقييم إلنجاز الوحدة في ضوء ما 

خلصت إليه تقاريرها المرفوعة إليكم؟ 

هيئـــة  أعضـــاء  علـــى  الفنـــي  التفتيـــش   -
التشريع والرأي القانوني أمر حتمي؛ لكونه 
يعتبـــر مـــن متطلبـــات الطبيعـــة القضائية 
التي تتمتع بها الهيئة ومستشاروها، فهما 
يدوران معًا في فلك واحد وجودًا وعدمًا. 
يتـــم  األعضـــاء  كفـــاءة  علـــى  والوقـــوف 
بشـــكل دائـــم وفـــي كل موضـــوع قانونـــي 
يقوم المستشـــارون بأدائـــه، وذلك لكونك 

ببســـاطة تســـتطيع أن تقف على مســـتواه 
وكفاءتـــه ســـواًء مـــن ناحيـــة مـــدى جودة 
العمـــل القانوني المنجز، وكذلك من ناحية 
مـــدى إنجـــاز العمـــل فـــي الوقـــت المحدد، 
وذلك لكون نظامنا اإللكتروني يضع مهلة 
زمنيـــة النتهـــاء الموضوع، فضـــاً على أن 
الموضـــوع يخضع لتقييم فـــوري من قبل 
مديـــر اإلدارة ونائـــب الرئيس فـــي الهيئة، 
ويخضـــع فـــي نهايـــة المطـــاف لتقييمنـــا، 
وكل هذه الحلقات تســـاعدنا على أن نقيم 
المستشارين بصورة مستمرة وليس فقط 

من خال التفتيش الفني. 
وباإلضافة إلى ذلـــك، يعد التفتيش الفني 
فرصـــة معمقـــة؛ لكـــي نقـــف علـــى كفـــاءة 
المستشـــار وقدرتـــه علـــى إنجـــاز األعمال 
ودقيقـــة  شـــمولية  بنظـــرة  لـــه  الموكلـــة 
ومتفحصـــة تضـــع فـــي االعتبـــار كفاءتـــه 
بشـــكل متكامل خال فترة زمنية محددة 
قـــد تصـــل أحيانـــًا للتفتيـــش علـــى أعماله 
خـــال عـــام كامـــل، ويدخـــل فـــي عمليـــة 
التقييم عناصر عدة بناء على اســـتمارات 

ومعايير موحدة. 
وعمـــل وحـــدة التفتيـــش لم يتوقـــف منذ 
تشكيلها، وهي تقوم بدورها بصفة دورية 
ومنتظمـــة، وهي تقـــوم بالتفتيش الدوري 
االعتيـــادي علـــى كافـــة األعضـــاء، وكذلك 
تفتيش مفاجئ بناًء على التقديرات التي 

نضعها. 
واســـمحوا لـــي أن أتوجـــه بالشـــكر لكافـــة 
أعضاء وحـــدة التفتيش في الهيئة وعلى 
رأسهم رئيس وحدة التفتيش نائب رئيس 
الهيئـــة المستشـــارة الشـــيخة مريـــم بنـــت 
عبدالوهـــاب آل خليفـــة علـــى مـــا يقومون 
به من جهـــود مضنية، فكل أعضاء وحدة 
التفتيـــش غيـــر مفرغيـــن بالكامـــل للعمـــل 
في الوحـــدة، وإنما يقومـــون بذلك بجوار 
أعمالهم األخرى، وعضوية اللجان األخرى 
ســـواء داخـــل الهيئـــة أو خارجهـــا، ورغـــم 
ذلـــك، فإن العمـــل في الوحـــدة يتم بصفة 
دوريـــة ومنتظمة، وما أن ينتهي التفتيش 
الـــدوري علـــى مجموعة من المستشـــارين 
ورفـــع تقاريرهم، يتـــم البدء في مجموعة 

أخرى. 
والوحـــدة تقـــوم بدورهـــا وفقـــًا لألحـــكام 
الشـــؤون  فـــي الئحـــة  المنصـــوص عليهـــا 
الوظيفيـــة ألعضاء هيئة التشـــريع والرأي 
القانونـــي الصـــادرة بالقـــرار رقم )1( لســـنة 
لســـنة   )5( رقـــم  بالقـــرار  المعدلـــة   ،2017
2022، وذلـــك عـــن طريق اإلشـــراف العام 
علـــى األعمال الموكلة لألعضـــاء المعينين 
للتفتيـــش  الخاضعيـــن  ملكيـــة  بأوامـــر 
وذلـــك  األعمـــال؛  تلـــك  علـــى  والتفتيـــش 
لمعرفـــة درجـــة كفايتهم، ومـــدى حرصهم 
على أداء واجبات وظائفهم ومقتضياتها، 
مـــن خال ما تجريه الوحدة من التفتيش 

الدوري والتفتيش المفاجئ.
وتقارير وحـــدة التفتيش يتم البناء عليها 
واتخـــاذ القـــرارات في ضوئهـــا، ومن ذلك 
وفـــي ضـــوء تقاريـــر التفتيش تـــم تعديل 
الئحـــة الشـــؤون الوظيفية ألعضـــاء هيئة 
التشـــريع والرأي القانوني الصادرة بالقرار 
رقم )1( لســـنة 2017، بالقرار رقم )5( لسنة 
2022، وكذلك تم تعديل األنظمة الداخلية 
لعمل الوحدة واإلدارات الفنية بالهيئة بما 
يضمـــن العدالة في توزيع األعمال الموكلة 
ألعضـــاء اإلدارات والمســـاواة فـــي حجـــم 

األعمال وتنوعها وطبيعتها.
أهدافهـــا  أحـــد  حققـــت  الوحـــدة  أن  كمـــا 
المرجـــوة، وهـــو تطويـــر األداء الوظيفـــي 
المساعدين  والمستشـــارين  للمستشـــارين 

واالرتقاء به.

رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني متحدثا لسكرتير التحرير

محاضرات قانونية عن االنتخابات باللغة اإلنجليزية قريبا

تدريب طالب يدرس 
بجامعة فرنسية 

واآلخر في بريطانيا

تطبيق نظام إدارة 
الجودة وتشكيل 

لجنة للتطوير

الهيئة دربت 179 
طالبا منذ العام 

2017

نفخر بالمساهمة 
القيمة 

للمستشارين 
العرب

4600 مشترك 
بخدمة الحصول 

على الجريدة 
الرسمية

أكثر من ألف زيارة 
لمنصة البحث 

للتشريعات المترجمة 
خالل 20 يوما

التفتيش الفني 
فرصة معمقة 
للوقوف على 

كفاءة المستشار

قــال رئيــس هيئــة التشــريع والــرأي القانونــي المستشــار نــواف عبــدهللا حمــزة 
باللغــة  قانونيــة  محاضــرات  تقديــم  بصــدد  الهيئــة  إن  البــاد  لصحيفــة 

اإلنجليزية، وســتبدأ ذلك بمحاضرات تتعلق باالنتخابات في البحرين؛ 
لنقــل التجربــة االنتخابيــة ومحاولــة مخاطبــة أكبــر شــريحة ممكنة، 
وتوســيع الدائرة المستهدفة وتســليط الضوء بشكل واسع النطاق 
بما يساهم في إبراز المنجزات والتطورات التشريعية في المملكة. 
وأضــاف فــي حوار مــع “الباد” مــن مكتبه بالمنطقة الدبلوماســية: 

فــي  البحرينييــن  والمستشــارات  المستشــارين  غالبيــة  تميــز 
الهيئة أمر راسخ )...( وبلغت نسبة المستشارين والباحثين 

منتســبي  لكافــة  البحرنــة  ونســبة   ،%  91 القانونييــن 
الهيئة 94 %”.

وأشــار إلــى قــرب إصــدار العــدد 11 مــن مجلــة 
القانونيــة باالشــتراك مــع جامعــة البحريــن، 

اإللكترونيــة  مكتبتهــا  الهيئــة  وتحديــث 
بمجموعــة مــن اإلصــدارات فــي األيــام 

الماضية. وفيما يأتي نص الحوار:

المستشار 
نواف حمزة

به واالرتقاء  المساعدين  والمستشارين  للمستشارين  الوظيفي  األداء  تطوير 
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المشاركون بندوة “البالد”

^أكد الوكيل المساعد في وزارة اإلسكان رضا األدرج أن وزارة اإلسكان تعمل دائما من خالل برامجها وخططها 
علــى إنشــاء مــدن إســكانية متكاملــة الخدمــات، وتتميز بجودة الحيــاة، ولكن يجــب التفريق هنا بيــن تصاميم المدن 
اإلسكانية التي تطرحها اإلسكان والخدمات الموجودة فيها كالطرق والكهرباء والصرف الصحي والمجاري وغيرها، 
وبيــن الخدمــات كالمراكــز الصحيــة والمحالت التجارية ودور العبادة، والبد مــن التمييز بين تلك النقاط، ونحن نؤكد 
أن جميع المدن اإلســكانية صممت على أســاس التكامل، إذ تتوافر فيها جميع المتطلبات والخدمات وجودة الحياة، 

التي هي هدف أساس تسعى إليه الوزارة.

للطريقـــة  المســـاعد  الوكيـــل  وقـــال 
المعتمـــدة لتصميم المدن في الوزارة: 
أثناء تصميم المدن نسعى إلى تحقيق 
جميع مبادئ التصميم الحضري، وفي 
هذا الجانب نقـــوم بااللتقاء مع جميع 
ويكـــون  االختصـــاص،  ذات  الجهـــات 
هـــذا االجتماع موســـعا فـــي بداية أي 
للوقـــوف علـــى احتياجـــات  مشـــروع 
تلـــك الجهـــات مـــن المشـــروع، ويتـــم 
خـــال االجتمـــاع تحديـــد الموقع أوال 
ثـــم إيضـــاح رؤيـــة الـــوزارة للخدمات 
التـــي تحتاجهـــا المدينـــة والخدمـــات 

المحيطة بها كذلك.
المســـاعد أن مملكـــة  الوكيـــل   وبيـــن 
البحريـــن تملـــك نظاما متطـــورا جدا، 
إذ تقـــوم الـــوزارة بعـــد االنتهـــاء مـــن 
تلـــك  بتمريـــر  اإلســـكانية  التصاميـــم 
إلـــى الجهـــات الحكوميـــة  التصاميـــم 
الخدميـــة وتقـــوم كل جهة بدراســـتها 
ووضع متطلباتهـــا بناء على المخطط 
الســـابق  فـــي  كان  بينمـــا  اإلســـكاني، 
ووفـــق  عمومـــا،  المتطلبـــات  توضـــع 
تلـــك  تقـــوم  الحالـــي  المتبـــع  النظـــام 
علـــى  متطلباتهـــا  بوضـــع  الجهـــات 
المخطط اإلســـكاني، ويطـــور تصميم 
المدنيـــة مـــن خـــال تلـــك المتطلبـــات 
تلـــك  مـــن  تباعـــا  للـــوزارة  تـــرد  التـــي 
تعتمـــد  أن  إلـــى  الخدميـــة  الجهـــات 
التصاميـــم النهائيـــة للمدينـــة بموافقة 

جميع الجهات.

وأضـــاف الوكيـــل المســـاعد: في حال 
امتاكنـــا للتصاميـــم المعتمـــدة تركـــز 
الـــوزارة على جانب آخر وهو “أنســـنة 
فـــي  الـــوزارة  المـــدن”، وقـــد شـــرعت 
تحقيقه بالمـــدن اإلســـكانية الجديدة 
وربمـــا  األخيـــرة،  المشـــروعات  عبـــر 
يكـــون هـــذا مصطلحـــا جديـــدا، ولكن 
الغايـــة مـــن ورائـــه محاولـــة مواءمـــة 
ســـيعيش  الـــذي  للمواطـــن  المدينـــة 
فيهـــا، بحيـــث تكـــون قريبة مـــن ذاته 
مـــن حيـــث الطابع العـــام، وهـــذا األمر 
مـــن خـــال عمليـــة  تمـــت ماحظتـــه 
تصميم المـــدن الخمس الكبرى ومدى 
ارتباط الوحدات السكنية بالواجهات 
مراعـــاة  وتـــم  والســـواحل.  البحريـــة 
جانـــب الترابـــط البصـــري بيـــن جميع 
أجـــزاء المـــدن الســـكنية ومـــدى رؤية 
الجوانب األساســـية عند الوقوف في 

الجانب اآلخر من المدينة.
وتابـــع الوكيـــل المســـاعد: تـــم إطاق 
مسميات على األحياء السكنية تربط 
المواطـــن بمنطقته الســـابقة وتاريخه 
ومكانه الذي نشـــأ وترعـــرع فيه، وقد 
راعـــت الـــوزارة مـــن خـــال التصاميم 
الهندســـية للمشـــروعات القائمة تنوع 
تصاميـــم المدن اإلســـكانية من حيث 
الشكل والمعمار، ما ساهم في إعطاء 
وشـــخصيتها  جماليتهـــا  مدينـــة  كل 
المنفـــرد، مبينـــا: ناحظ مثـــاال مدينة 
الجـــزر(، وكيفيـــة  ســـلمان أو )مدينـــة 

تداخل المناطق الســـكنية مع القنوات 
نجـــد  الصعيـــد  ذات  وعلـــى  المائيـــة، 
جـــاءت  الحـــد، حيـــث  مدينـــة شـــرق 
على شـــكل شـــبه جزيرة، وتمتد بعض 
المساحات الخضراء فيها من الساحل 
تشـــكل  بحيـــث  المدينـــة  عمـــق  إلـــى 
ممشـــى إلى كل ســـكان المدينة، بعيدا 
عن حركة المرور وصخب والسيارات، 
أمـــا بخصـــوص مدينـــة خليفـــة ربمـــا 
لـــم نبدأ لحـــد اآلن، لكنهـــا صممت من 
خـــال بنـــاء الحـــي النموذجـــي األول 
على شـــكل ما يطلق سابقا “البراحات” 
والمســـاحات بين الوحدات الســـكنية، 
وعلـــى ذات األمـــر فـــي مدينـــة شـــرق 
ســـترة، حيث إننا ما زلنـــا في المرحلة 
األولـــى مـــن عمـــر التنفيـــذ ولكـــن مـــع 
اكتمالها سناحظ تميزها مع القنوات 
المائيـــة، وكذلـــك الحديقـــة المركزيـــة 
التي ســـتضمها المدينـــة وكيف ترتبط 

تلك الحديقة بكل أرجاء المدينة.
عمليـــة  أن:  إلـــى  الوكيـــل  وأشـــار 
تصميـــم المـــدن الخمـــس الكبرى تمت 
بمســـتويات رفيعـــة جـــدا، وتضمنـــت 
مـــع وجـــود خدمـــات  الحيـــاة  جـــودة 
البنيـــة التحتيـــة األوليـــة، ونحـــن في 
الـــوزارة ال نقـــوم بتســـليم الوحـــدات 
الســـكنية إال بتوافـــر هـــذه الخدمـــات، 
وتبقـــى الخدمـــات األخـــرى موجـــودة 
على نطاق المخطط، ويوجد تنســـيق 

مستمر بين الجهات الخدمية.

وتطـــرق الوكيل المســـاعد فـــي وزارة 
اإلســـكان رضـــا األدرج إلـــى موضـــوع 
توافـــر األراضي الخدميـــة والتجارية 
في المشـــروعات الجديـــدة من حيث 
التصميـــم، وقـــال إن الـــوزارة قامـــت 
بتوفير تلك األراضي وكذلك الخدمات 
والشـــوارع،  الطـــرق  ناحيـــة  مـــن  لهـــا 
والكهربـــاء والماء، ويأتـــي الدور على 
الجهة الخدمية أن تقوم بعملية البناء 
والمواقـــع  الشـــبكة،  مـــع  والتوصيـــل 
جاهـــزة 100 % لعملية التنفيذ، حيث 
كبيـــرا  اهتمامـــا  المســـؤولون  يولـــي 
لهـــذا الموضـــوع، إذ تـــم تحديد جميع 
المراحـــل  التـــي تحتاجهـــا  الخدمـــات 
اإلســـكان،  وزارة  قبـــل  مـــن  المنفـــذة 
والتي استفاد منها المواطنون وحتى 
المراحـــل المســـتقبلية القريبـــة أيضـــا، 
إذ تـــم اعتمـــاد الميزانيـــات المطلوبـــة 

معيـــن،  زمنـــي  جـــدول  لهـــا  ووضـــع 
وخال األشـــهر المقبلة ستتضح كثير 
مـــن األمور، ولعلـــه يتضـــح األمر اآلن 
مـــن خال توفيـــر دور العبـــادة، حيث 
تم البـــدء بتشـــييدها وبعضهـــا اكتمل 

والبعض اآلخر قيد التنفيذ.
بعمليـــة  بإشـــادته  الوكيـــل  وختـــم 
التنســـيق التـــي تجري بيـــن كل وزارة 
حـــول  الصحـــي  والهيـــكل  اإلســـكان 
تـــم  أنـــه  مؤكـــدا  اإلســـكانية،  المـــدن 
شـــرق  مدينـــة  فـــي  أرض  تخصيـــص 
الحـــد لتشـــييد مركـــز صحـــي عليهـــا، 
كذلك في مدينة خليفة ومدينة شرق 
ســـترة، وبخصوص مدينة سلمان فإن 
الوزارة وضعت أرضا لبناء مستشـــفى 
وموقعين آخرين لمراكز صحية، وعما 

قريب سيتم البدء بإنشائها. 
وتطـــرق الوكيل المســـاعد في حديثه 

إلـــى مشـــروع شـــرق ســـترة، مبينا أن 
المشـــروع يمضـــي على قدما وســـاق، 
للمشـــروع،  واضـــح  برنامـــج  وهنـــاك 
والبد من إطـــاع األهالي عليه، حيث 
قطعنا شـــوطا في المرحلة األولى من 
المشـــروع ومـــن المؤمـــل إتمامـــه مـــع 
نهايـــة العـــام الجـــاري 2022، ومـــا زلنا 
في عملية تنسيق مستمر مع الجهات 
الحكوميـــة األخـــرى لتطوير شـــبكات 
الطرق الخارجية التي تربط المشروع 
وتطويـــر منافذ ســـترة عمومـــا. وفيما 
يتعلـــق بالمرحلـــة الثانيـــة بنـــاء علـــى 
التوجيهـــات األخيـــرة التـــي أصدرهـــا 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، قمنا باســـتعجال 
المرحلـــة الثانيـــة ليبـــدأ تنفيذهـــا فـــي 

العام 2022.

مستشفى لمدينة سلمان ومراكز صحية لشرق الحد وسترة
إطالق أسماء على األحياء تربط المواطن بمنطقته السابقة وتاريخه... الوكيل المساعد لإلسكان:

رضا األدرج

فيهــا  ناقشــت  بعــد  عــن  نــدوة  “البــالد”  صحيفــة  نظمــت   ^
موضــوع تطويــر البنيــة التحتيــة فــي المــدن اإلســكانية الخمس، 
وســلطت خاللهــا الضــوء علــى مكتســبات النهضــة التــي تشــهدها 
مملكة البحرين من خالل بناء المشروعات اإلسكانية في مختلف 

المحافظات وتطور البنية التحتية.
وأشار منسق ومقدم الندوة الزميل 
التطـــور  أن  إلـــى  الحايكـــي  بـــدر 
علـــى مســـتوى البنيـــة التحتيـــة هو 
مـــن ضمـــن اإلنجـــازات بتوجيهـــات 
مـــن ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وحققتها الحكومـــة بقيادة 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، مضيفا أن هذه 
فـــي  تدخـــل  أن  يجـــب  اإلنجـــازات 
دائـــرة الضـــوء ويتم التركيـــز عليها 
لمـــا لها مـــن أهمية بالغة فـــي إظهار 
الجهود المبذولة من جميع الجهات 
بهـــذه  خرجـــت  التـــي  الحكوميـــة 

المشروعات الكبيرة والضخمة.

مشـــروعات  إن  الحايكـــي  وقـــال 
كبيـــرة نجدهـــا اليـــوم أمـــام أعيننـــا 
يقـــف خلفها جنود مجهولون ونحن 
نحاول من خال ندوتنا أن نظهرهم 
للعلـــن وكذلك من أجـــل متابعة آخر 
المســـتجدات فـــي مراحـــل اإلنجـــاز 
في تلك المشـــروعات التي يترقبها 
المواطـــن، ونوقشـــت محـــاور عـــدة 
خال الندوة، حيث أثير العديد من 
النقاط حول كثير من الموضوعات، 
مـــا  المثـــال  ســـبيل  علـــى  وأهمهـــا 
تطـــرق لـــه رئيـــس لجنـــة الخدمات 
أمانـــة  مجلـــس  فـــي  والمرافـــق 
العاصمـــة عبدالواحـــد النـــكال فيمـــا 
يتعلـــق بموضـــوع شـــبكات الهاتـــف 
فـــي المناطـــق اإلســـكانية ومعانـــاة 

المواطنيـــن فـــي ســـكنهم، كذلـــك ما 
تقدم به الوكيل المساعد في وزارة 
اإلســـكان رضـــا األدرج والعديـــد من 

الضيوف الذين شاركوا في الندوة.
وذكر الحايكي بعد إقامة الندوة أن 
“الباد” تلقت العديد من االتصاالت 

النـــدوة،  بموضـــوع  أشـــادت  التـــي 
شـــاكرين لصحيفـــة “البـــاد” دعمهـــا 
وتشـــجيعها الامحدود وتســـليطها 

الضوء على اإلنجازات الوطنية.
يذكـــر أن نـــدوة “الباد” اســـتضافت 
النائـــب غـــازي آل رحمـــة والوكيـــل 
اإلســـكان  وزارة  فـــي  المســـاعد 
العمليـــات  ومديـــر  األدرج،  رضـــا 
والخدمات بمراكز الرعاية الصحية 
ورئيســـة  خليـــل،  محمـــد  األوليـــة 
قســـم تنظيـــم المؤسســـات الصحية 
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  بالهيئـــة 
الصحيـــة )نهـــرا( حصـــة الدوســـري، 
ومديـــرة إدارة تخطيـــط الطرق في 
وزارة األشـــغال مها خليفـــة حمادة، 
ومدير المشـــروعات بوزارة الشباب 
والرياضـــة عبدهللا الســـهلي، ومدير 
إدارة تخطيط ومشروعات الصرف 
الصحي فاطمة جعفر، ورئيس لجنة 
المرافـــق والخدمـــات فـــي مجلـــس 
أمانـــة العاصمة عبدالواحـــد النكال، 
ورئيس قسم شـــؤون المساجد في 
الجعفريـــة وســـام  دائـــرة األوقـــاف 

السبع.

“ندوة ^” تضيء على مستجدات المدن اإلسكانية الخمس
مشروعات كبيرة نجدها اليوم أمام أعيننا يقف خلفها جنود مجهولون

بدر الحايكي
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^أشاد عضو مجلس النواب غازي آل 
رحمة بالدور والجهود الكبيرة التي تبذلها 
حكومة البحرين في تطوير البنية التحية، 
مشـــيرا إلـــى أن تلـــك الجهـــود المشـــكورة 
أحدثـــت نقلـــة نوعية على مســـتوى البنية 

التحتية في مملكة البحرين.
اإلســـكانية  المشـــروعات  أن  وأضـــاف 
الجديدة تشـــكلت بنيتهـــا التحتية بخطط 
وإمكانـــات متقدمـــة جـــدا، وهنـــاك خطط 
مســـتقبلية كبيـــرة وطموحـــة تصـــب فـــي 
صالـــح البنيـــة التحتيـــة بكلفـــة 32 مليـــار 

دوالر.
وقـــال إن جميـــع المشـــروعات اإلســـكانية 
متمثلـــة فـــي المـــدن اإلســـكانية الخمـــس 
الكبرى تحتاج إلـــى برامج وخطط لمراكز 
خدمية وبشـــكل عاجل، ومنها على سبيل 
المثال مشـــروع إسكان الرملي، فهو يفتقر 
إلى الكثير من المرافق الخدمية، مبينا أن 
الهـــدف في الســـنوات الســـابقة كان تلبية 
أكبـــر عدد ممكـــن من الطلبات اإلســـكانية، 
وقـــد نجحـــت الحكومة فـــي تحقيق ذلك 
متمثلة في وزارة اإلسكان، ونحن مقبلون 
علـــى المرحلـــة الثانيـــة مـــن المشـــروعات 

وفي انتظار اســـتكمال المرافـــق الخدمية 
التـــي تحتاجهـــا تلـــك المـــدن اإلســـكانية، 
التي بال أدنى شـــك هي أيضا من أولويات 

الحكومة.
وذكـــر أن هناك معوقـــات تقف تحديا أمام 
الحكومـــة فـــي تنفيذ برامجها اإلســـكانية، 
وعلـــى ســـبيل المثـــال الفتـــرات الطويلـــة 
التي تخضع لها عملية استمالك األراضي، 
وكذلـــك تنفيـــذ المخططـــات والتصاميـــم 
اإلســـكانية  للمشـــروعات  الهندســـية 
والخدمـــات العامـــة، وال بـــد لنـــا هنـــا مـــن 
وقفـــة ودراســـة قانون االســـتمالك مجددا 
داخل قبة البرلمان، من أجل ســـد الثغرات 
القانونيـــة التـــي تتســـبب في إطالـــة زمن 

اإلجراءات ليتحول ذلك إلى فترة معطلة 
وغيـــر محببـــة، كمـــا يجـــب إعـــادة النظـــر 
فـــي اإلجـــراءات المتبعـــة لعمليـــة تصميم 
المخططـــات ألنهـــا تســـتغرق وقـــت أطول 
من الالزم ووقـــت آخر للموافقات النهائية 
مـــن عرضها علـــى جهات رســـمية مختلفة 
حتى تعرض على المجالس البلدية، وكلها 
إجـــراءات بيروقراطية معطلـــة، ولو أردنا 
اإلسراع في عملية تصميم المخططات ال 

بد من إعادة النظر في تلك اإلجراءات. 
وتابـــع آل رحمـــة: نحـــن نقـــف اليـــوم أمام 
واقـــع جديـــد، وهـــي الوفـــورات النفطيـــة 
بســـبب ارتفاع ســـعر برميل النفط، بعكس 
الســـنوات الماضيـــة، التـــي كان فيها ســـعر 

برميل النفط في أدنى مستوياته خصوصا 
في العامين 2020 و2021 وهذا ما أوقف 
العديد من المشروعات في المملكة وعلى 
رأســـها المشـــروعات اإلســـكانية، ولكن مع 
تغيـــر الواقـــع وتوفـــر الوفـــورات النفطية، 
والتوقعـــات بارتفـــاع أســـعار النفط، خالل 
العـــام الجاري والمقبل، هذا يشـــكل فرصة 
ذهبيـــة يجب أن يســـتغلها مجلس النواب 
المقبـــل والحكومة من أجـــل ضخ األموال 

مشـــروعات  مـــن  مزيـــد  إلنشـــاء  الالزمـــة 
تطويـــر البنية التحتية فـــي جميع مناطق 
المملكـــة، خصوصـــا المدن الجديـــدة التي 
تحتاج إلى إنشاء مرافق خدمية أساسية 

للمواطنين.
وقـــال النائـــب: يدنـــا دائمـــا ممـــدودة إلـــى 
الســـلطة التنفيذية، وهذا ما توافقنا عليه، 
وهـــذا مـــا يدعو لـــه دائما حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

عاهـــل البالد المعظـــم، باالنفتاح والتعاون 
بيـــن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة، 
لتنفيذ المشـــروعات خصوصا فيما يتعلق 
بالموازنـــات العامة للســـنتين األوليين من 
مجلس النـــواب، وبرنامج عمـــل الحكومة 

في كل أربع سنوات.
وألمـــح النائـــب فـــي مداخلتـــه الثانية في 
النـــدوة إلـــى احتيـــاج أهالـــي دائرتـــه إلـــى 
مراكـــز للرعاية الصحية والســـعي إلنشـــاء 
مزيـــد مـــن الخدمـــات الصحيـــة خصوصـــا 
المناطـــق مـــن جبلـــة حبشـــي امتـــدادا إلى 
هـــورة عالـــي، فإنهـــا تضـــم تعدادا ســـكانيا 
كبيـــرا مـــا يعـــادل 50 ألـــف نســـمة، إال أنها 
تفتقر للمراكز الصحية مع األسف الشديد، 
حيث يضطر المواطنون للتوجه إلى مركز 

البالد القديم الصحي.
وتساءل النائب عما إذا كان سيتوافر هناك 
مركـــز صحي، وعرج النائب في كالمه علر 
افتقار دائرته إلى مالعب ومراكز شـــبابية 
تابعة إلـــى وزارة الشـــباب والرياضة، آمال 
من الوزارة النظر بعين االعتبار في حاجة 

األهالي إلى تلك المرافق.

إلغاء اإلجراءات البيروقراطية المعطلة سيسرع تصميم المخططات 
لدراسة قانون االستمالك مجددا تحت قبة البرلمان... آل رحمة:

غازي آل رحمة

تخطيـــط  إدارة  مديـــرة  ^أكـــدت 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  فـــي  الطـــرق 
مهـــا  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
حمـــادة االهتمـــام بتطوير البنيـــة التحتية 
في المـــدن اإلســـكانية الخمس بنـــاء على 
توجيهـــات الحكومـــة لتحقيـــق الرفاهيـــة 
للوطـــن والمواطنيـــن، إذ تـــم وضـــع حزمة 
التنمويـــة  والمشـــروعات  الخطـــط  مـــن 
بمـــا  التحتيـــة،  البنيـــة  تطويـــر  لصالـــح 
اإلســـكانية  المشـــروعات  نجـــاح  يضمـــن 
مـــن  أن  موضحـــة  اســـتدامتها،  ويضمـــن 
ضمن مهام ومســـؤوليات وزارة األشـــغال 
فـــي قطاعـــي الطـــرق والصـــرف الصحـــي 
الجديـــدة  اإلســـكانية  المشـــروعات  دعـــم 
عبـــر تنفيـــذ البنيـــة التحتية للمشـــروعات 
وتوصيـــل  متطـــور  بشـــكل  اإلســـكانية 
الخدمات وتوفير شبكات الطرق التحتية 

الصحـــي  الصـــرف  وشـــبكات  الداخليـــة 
بمـــا يضمـــن التكامـــل مـــع الخدمـــات التي 
تقدمهـــا وزارة اإلســـكان، وهـــذه المهمـــات 
الرئيسة تشمل توصيل المنافذ الخارجية 
والشـــوارع الرئيســـة المؤدية للمشروعات 
اإلسكانية وليس الطرق الداخلية، وكذلك 
توصيل شـــبكة الصرف الصحي الرئيســـة 
وتوصيـــل  الجديـــدة  المشـــروعات  إلـــى 
كذلـــك الشـــبكات الرئيســـة لألمطـــار بتلك 
حمـــادة  واســـتعرضت  المشـــروعات. 
إنجازات الوزارة فيما يتعلق بمدينة شرق 
الحـــد، إذ تـــم افتتاح المنفـــذ الجنوبي في 
نوفمبـــر الماضـــي، كمـــا تـــم تنفيذ توســـعة 
شـــارع 47 فـــي منطقة عراد لـ 3 مســـارات 
لـــكل اتجـــاه، وهو الـــذي يؤدي إلى شـــارع 
الحـــوض الجاف مع إمـــكان التوصيل إلى 
مدينة شـــرق الحد، كما أن هناك حزمة من 

المشـــروعات المســـتقبلية لدعـــم المدينـــة 
وأولها توســـعة شارع الحوض الجاف إلى 
4 مسارات، ومشروع تطوير جسر الشيخ 

خليفـــة بـــن ســـلمان ومنافذ أخـــرى مؤدية 
إلى المدينة. وجاءت حمادة إلى مشـــروع 
شرق ســـترة اإلســـكاني، إذ ذكرت أنه يتم 

العمـــل علـــى العديـــد من المشـــروعات في 
المنطقـــة، وســـتبدأ فـــي القريـــب العاجـــل 
المنفـــذ  لتطويـــر  البحـــر  ردم  عمليـــات 
الجنوبـــي وإنشـــاء خـــط رئيـــس للصـــرف 
الصحي، وتوســـعة لعدد من الشـــوارع إلى 
4 مســـارات وتطويـــر المعابـــر البحرية في 
المنفذ الشمالي والجنوبي، وتطوير شارع 
1 وشـــارع 5 فـــي منطقـــة ســـترة. أمـــا في 
المرحلـــة المقبلـــة فيتـــم التجهيـــز لتطوير 
محطـــة معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصحـــي 
فـــي شـــمال المنطقـــة، وســـيخدم المدينـــة 
الجديـــدة فـــي جميـــع مراحلهـــا. وتطرقت 
مديـــرة إدارة تخطيـــط الطرق فـــي وزارة 
األشـــغال إلى المنفـــذ الجنوبي من شـــارع 
ســـلمان  مدينـــة  إلـــى  المـــؤدي  الجنبيـــة 
وتوســـعة شـــارع الجنبية إلى 3 مســـارات 
فـــي كل اتجاه، وســـيتم تنفيـــذه في الربع 

المقبل من العام الجاري. وأضافت حمادة 
أن هناك مشـــروعا لتوســـعة لشارع الشيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان المـــؤدي إلـــى شـــارع 
الجنبيـــة مـــن جهة الجنـــوب، إضافـــة إلى 
إنشـــاء “لوب” جديد لتقاطع الجسرة، وقد 
افتتحت عطاءاته فـــي 22 مايو الماضي، 
وسيكون به جســـر علوي ممتد إلى شارع 
الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان، وســـيكون له 
دور فاعـــل في تحســـين الحركة المرورية 
من مدينة ســـلمان والقرى المجـــاورة، كما 
سيتم توسعة شارع البديع إلى 3 مسارات 
وســـيكون متاحا فـــي مناقصـــة نهاية هذا 
العـــام بعـــد االنتهاء والتنســـيق مـــن جميع 
الخدمـــات المطلوبـــة. واختتمـــت حمـــادة 
مداخلتهـــا بالحديـــث عن مشـــروع الرملي 
وتوســـعة شارع الشـــيخ زايد لـ 3 مسارات 

لكل اتجاه.

مناقصــة توســعة شــارع البديــع نهايــة العــام 
حزمة من مشروعات البنية التحتية بالمدن اإلسكانية الجديدة... مديرة تخطيط الطرق:

 مها حمادة 

الـــمـــرافـــق  لـــجـــنـــة  ــس  ــيــ ــ ^ أكــــــد رئ
العاصمة  أمــانــة  فــي مجلس  والــخــدمــات 
البنية  خــدمــات  أن  الــنــكــال  عــبــدالــواحــد 
التحتية بالنسبة إلى رؤية وزارة اإلسكان 
تنحصر في 5 مجاالت رئيسة هي الطرق 
األمطار  مياه  وشبكة  الصحي  والصرف 
ــمــاء وشــبــكــة االتــصــاالت،  والــكــهــربــاء وال
مشيرا إلى أننا نواجه مشكلة ضعف شبكة 
االتصاالت في مشروعين إسكانيين في 
النبيه  مشروع  وهما  العاصمة،  محافظة 
اإلســـكـــانـــي في   609 ومـــشـــروع  صــالــح 
الناس  من  العديد  منطقة سترة، ويشكو 
المكالمات  واستقبال  االتصال  رداءة  من 

لنا  سبق  حيث  الــمــذكــورة،  المناطق  فــي 
في مجلس أمانة العاصمة طرح المشكلة 
وما  المشكلة،  تحل  لــم  اآلن  لحد  ولــكــن 
عدا ذلك من خدمات أخرى فهي ال غبار 

عليها.
وأضاف النكال: نواجه مرة أخرى مشكلة 
ــر قــد تــكــون عــلــى مستوى  ــوع آخـ مــن نـ
جــمــيــع مــنــاطــق الــمــمــلــكــة فــيــمــا يخص 
وهي  الجديدة،  اإلسكانية  المشروعات 
نجد  وربما  التعليمية،  الخدمات  مشكلة 
للمؤسسات  ــي  األراضـ تخصيص  تــم  أنــه 
التعليمية، إال أنه على أرض الواقع ال تنفذ 

تلك المشروعات.

وأوضح النكال أن مجلس أمانة العاصمة 
ــرة، ويــعــلــم  ــتـ ــروع شــــرق سـ ــشـ اعــتــمــد مـ
وتفاصيله،  المشروع  مكونات  المجلس 
لــصــالــح  أراض  فــيــه  تـــتـــوافـــر  إذا  ومــــا 
التعليمية  لــلــخــدمــات  ــواء  سـ الــخــدمــات، 
لخطة  والمتتبع  شــابــه،  ومـــا  والــصــحــيــة 
عرضتها  الــتــي  والتعليم  التربية  وزارة 
تخلو  أنها  يجد  مقبلة  سنوات   10 لمدة 
من تشييد المدارس بالمشروع، في حين 
وافتتاح  التوسع  مع  األهالي  مطالب  أن 
مدينة شرق سترة بحاجة لوجود مدرسة 

على أقل تقدير للبنين والبنات.
وعلق النكال فيما يتعلق بالبنية التحتية 

وقــال:  اإلسكانية  سترة  مشروعات  في 
مشكالت  أيــة  مــن  التحتية  البنية  تخلو 
ســـــواء كــــان عــلــى مــســتــوى الـــطـــرق أو 
شــبــكــات صـــرف صــحــي أو مــا شــابــه، إال 
الحدائق  تنقصها  الــمــشــروعــات  تلك  أن 
والــمــمــاشــي، ومــتــى مــا حــصــل الــمــواطــن 
بالبحث  سيبدأ  السكنية  ــوحــدة  ال على 
عن الخدمات األخرى، ونحن نتفهم مدى 
احتياج المواطنين لتلك الخدمات، وعلى 
صالح  النبيه  مشروع  فإن  المثال  سبيل 
يخلو من المحالت التجارية، في حين أن 
لمراكز ومحالت  أراضــي مخصصة  هناك 

تجارية ذات تصنيف تجاري.

ال مدارس بسترة في خطة “التربية” العشرية
ضعف شبكات االتصال في “النبيه صالح” ومشروع 609 في سترة... النكال:

عبدالواحد النكال

“المالية” تعتمد ميزانية شبكات المجاري بمدينة خليفة
تغطية مدينة سلمان والرملي وشرق الحد

ومشـــاريع  تخطيـــط  إدارة  مديـــر  ^ذكـــرت 
الصـــرف الصحـــي فاطمـــة جعفر أنه تـــم توصيل 
شـــبكات الصـــرف الصحـــي فـــي 3 مدن إســـكانية 
وهـــي مدينة ســـلمان والرملي وشـــرق الحـــد، أما 
فيما يتعلق بمدينة خليفة ومدينة شـــرق ســـترة، 
فإن العمل جاٍر على قدم وساق لتوصيل شبكات 

الصرف الصحي في كال المشروعين.
وأفـــادت جعفـــر بأنـــه تـــم أخيـــرا الحصـــول علـــى 
االعتمـــاد المالـــي مـــن وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطني لتمويـــل المحطة المركزية لمعالجة مياه 
الصرف الصحي في مدينة خليفة، حيث ستقوم 
هـــذه المحطة بتوصيل شـــبكات الصرف الصحي 
للمدينـــة بجميـــع مراحلهـــا، ويتـــم اآلن التحضيـــر 
للتصاميـــم التفصيلية والهندســـية لربط المرحلة 
األولى من مدينة شـــرق ســـترة بشـــبكتي الصرف 

فاطمة جعفرالصحي والمياه المعالجة.

50 ألف نسمة 
بدائرة آل رحمة 

ومناطقها تفتقر 
للمراكز الصحية

مشروع إسكان 
الرملي يفتقر إلى 
الكثير من المرافق 

الخدمية
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^قال مدير العمليات والخدمات بمراكز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة محمـــد خليل إنه 
المركـــز  لتشـــييد  األرض  تخصيـــص  يجـــري 
الســـكاني  يتناســـب والتعـــداد  بمـــا  الصحـــي 
المشـــروع  مـــن  المســـتفيدين  للمواطنيـــن 
اإلســـكاني الجديـــد، وهذا األمـــر ينطبق على 
الجديـــدة،  اإلســـكانية  المشـــروعات  جميـــع 
وبحســـب المعيار العالمي فكل 25 أو 35 ألف 

نسمة يغطيهم مركز صحي واحد.
وأضاف خليل بشـــأن مدينة ســـلمان وشـــرق 
فـــي  الحـــد وســـترة أن االختـــاف ســـيكون 
عـــدد المراكـــز المخصصـــة فقـــط، وذلك على 
أســـاس عـــدد المواطنيـــن الذين سيعيشـــون 
داخـــل المدينـــة وتغطيتهـــم صحيـــا، إن كان 

مركـــز واحد يكفيهم أو ال، وذلك ينطبق على 
مدينـــة ســـلمان ألنهـــم يتوقعـــون أن يســـكنها 
تقريبـــا 100 ألف نســـمة في األعـــوام المقبلة، 
إذ تـــم تخصيص 3 أراض لــــ 3 مراكز صحية، 
وتم مراعاة تشـــغيل المراكز الصحية لمنطقة 
والرملـــي  وكذلـــك  ســـاعة   24 لمـــدة  ســـترة 
ومدينة ســـلمان إلى جانب البدء بمشروعات 
اإلســـكانية  المشـــروعات  داخـــل  صحيـــة 
الجديـــدة بحســـب األولويـــة، وهـــي أولويات 
تخضـــع إلى نســـبة الســـكن ووصـــول التعداد 
الســـكاني لحوالي 25 ألف نسمة، ومثال على 
ذلـــك مدينـــة ســـلمان، حيـــث يتـــم التخطيط 

لمركز صحي هناك.
 وأجـــاب خليل على ســـؤال النائـــب غازي آل 

رحمـــة عن توفير المراكـــز الصحية في دائرة 
النائب، وقال: بحســـب المعلومات التي تردنا 
من قبل وزارة اإلســـكان فإن إســـكان الرملي 
سيســـكنه حوالـــي 9 إلـــى 10 آالف نســـمة مع 
نهايـــة العام 2024، ويوجد قرب الرملي عدد 
من المراكز الصحية مثل مركز عالي الصحي 
ومركز يوســـف انجنير وهـــو مركز قريب من 
منطقـــة الرملي ويعمل على مدار 24 ســـاعة، 
ومركز مدينة عيســـى، ولدينا مشروع تطوير 
مركـــز البـــاد القديـــم، بتكلفـــة تقـــدر بمليون 
دينـــار، ليســـتوعب عـــددا أكبر، وتوجـــد لدينا 
خطـــة لتطويـــر المراكـــز الصحية فـــي مملكة 

البحرين.

25 ألف نسمة المعيار العالمي لتغطية خدمات كل مركز صحي
100 ألف نسمة سيسكنون مدينة سلمان... مدير الخدمات بمراكز الرعاية الصحية:

محمد خليل متحدثا بندوة “البالد”

قســـم  تنظيـــم  رئيســـة  ^أكـــدت 
تنظيم المؤسســـات الصحيـــة في )نهرا( 
حصة الدوســـري أن الهيئة تعمل كجهة 
رقابية مســـؤولة عن إصدار التراخيص 
للمؤسســـات الصحيـــة بجميـــع أنواعهـــا 
فـــي المملكـــة، بموجب القانـــون رقم 21 
لســـنة 2015 بشـــأن تنظيم المؤسســـات 
الصحية الخاصة، والذي من خاله يتم 
توفيـــر خدمـــات صحية آمنـــة وبجودة 

عالية.
وبينت أنه خال العام 2021 قامت الهيئة 
بالترخيص لـ 831 مؤسســـة صحية على 
جميع األصعدة من مستشـــفيات ومراكز 
عـــاج أو صيدليـــات وغيرهـــا، كذلك تم 
الترخيص لـ 80 مؤسســـة صحية جديدة 

إضافـــة إلى ترخيـــص 28 مركـــزا صحيا 
حكوميـــا، وتـــم التفتيـــش عليهـــا، كما تم 
تخويل الهيئة كجهة رقابية على المراكز 

الصحية الحكومية منذ العام الماضي.
وقالـــت إن مـــن ضمن مخططـــات الهيئة 
قيامهـــا بالترخيـــص لمؤسســـات صحية 
عـــدة في المدن الخمـــس أو بالقرب منها 
على أقل تقدير، وعلى ســـبيل المثال تم 
إعطـــاء الترخيـــص لمركزيـــن في شـــرق 
الحـــد أحدهمـــا لطـــب األســـنان واآلخـــر 
لتعددات مختلفة في الطب البشري، كما 
أن هناك مشـــروعا مستقبليا صحيا وهو 
المتخصصـــة  الطبيـــة  للعيـــادات  مجمـــع 
ويقع بالقرب من شـــرق الحد وســـيخدم 
أهالي المنطقة، مضيفة أن مدينة سلمان 

هي األخرى تم الترخيص فيها لـ 4 مراكز 
متعـــددة ومركـــز أســـنان، وكلهـــا مواقـــع 
بالقـــرب من المدينـــة، وســـيكون هناك 4 
مراكـــز صحيـــة أخـــرى فـــي مناطق ســـار 

والجنبية.
وأشـــارت “لدينـــا مشـــروع صحـــي كبيـــر 
بالقـــرب مـــن ضاحيـــة الرملـــي ذو طاقـــة 
اســـتيعابية كبيـــرة فـــي عـــدد المرضـــى، 
وقـــد خصـــص فيـــه حوالي 125 ســـريرا، 
وهـــو مستشـــفى الملـــك حمـــد التابع إلى 
مستشـــفى اإلرســـالية األميركيـــة، ومـــن 
المؤمـــل أن يتـــم الترخيص لـــه مع نهاية 
العـــام الجاري، أما في مدينة خليفة فتم 
الترخيص فيها أيضا لمركز مدينة خليفة 
الصحي، وهـــو مركز حكومـــي باإلضافة 

إلـــى ترخيـــص 3 مراكـــز صحيـــة خاصة 
بالقرب من المدينة وتحديدا في منطقة 
عســـكر، وأخيرا تـــم الترخيص لمركزيين 
طبيين جديدين في مدينة شرق سترة.

وختمـــت “نحـــن فـــي الهيئـــة لدينا قســـم 
خاص الستقبال المستثمرين في المجال 
الصحـــي، ويقوم القســـم بالتوضيح لكل 
مســـتثمر ينوي االســـتثمار في المجاالت 
الطبية، وكشف عدد المؤسسات الصحية 
والمناطـــق،  المحافظـــات  جميـــع  فـــي 
إلعطائـــه فكـــرة واضحة عـــن توزيع تلك 
المؤسســـات وهو بالتالي يقـــوم باختيار 
المنطقـــة التـــي ينـــوي االســـتثمار فيهـــا، 

حسب األولوية بالنسبة له”.

125 سريرا بمستشفى الملك حمد التابع لإلرسالية األميركية
تخويل “نهرا” لمراقبة المراكز الصحية الحكومية... الدوسري:

حصة الدوسري

^قال رئيس قســـم شـــؤون المساجد في دائرة 
األوقاف الجعفرية وســـام السبع “بداية نرفع عظيم 
الشكر واالمتان إلى مقام ملك الباد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة وإلى ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة على االهتمام البالغ 
الذي ُيوليانه بدور العبادة ومنها دور العبادة بمدينة 
ســـلمان”، مضيفا أن التصاميم الهندســـية للجامعين 
والمســـاجد جاهـــزة، وتـــم تحقيـــق تقـــدم مهـــم فـــي 
هذا الســـبيل، ومن المقرر أن يبـــدأ العمل فيها خال 
الســـنة الحالية 2022، ومن المقّدر أن تستمر عملية 

التشييد عاًما ونصف العام تقريًبا.
ضاحيـــة  بمشـــروع  يتعلـــق  فيمـــا  الســـبع  وأضـــاف 
الرملـــي أن هنـــاك متبرعيـــن تجري عملية التنســـيق 
معهـــم بخصـــوص بنـــاء عـــدد مـــن المســـاجد، ومـــن 

المؤّمـــل أن تســـير عمليـــة البنـــاء بوتيرة متســـارعة 
فـــي الفترة المقبلة، والتنســـيق متواصـــل بين وزارة 
ووزارة  واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل 
اإلســـكان لتحديد احتياجات دور العبادة بالمنطقة، 
ونحـــن بانتظار نتائـــج االجتماع ومـــا يتمّخض عنه 
مـــن توصيـــات في هذا الشـــأن، وال توجـــد لحد اآلن 
أراٍض مخصصة في هاتين المدينتين، ألن االمتداد 
العمرانـــي لمنطقتـــي الدير وســـماهيج يضـــم بالفعل 
مساجد تابعة لإلدارة، وهي تفي بحاجة األهالي في 
الوقـــت الحالي، ونشـــير هنا إلى أن عملية التنســـيق 
والمتابعـــة مع المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـامية 
والبلديـــات فـــي المحافظـــات األربـــع تجـــري علـــى 
قدم وســـاق الســـتخراج رخص البنـــاء، تمهيًدا لبدء 
عملية التشييد بالنسبة للمشروعات التي اسُتكملت 

إجراءاتها ووصلت لمراحل متقدمة.

وأكـــد الســـبع أن اإلدارة تعكـــف حالًيـــا علـــى تأهيـــل 
وإعادة إعمار 18 موقًعا، بعضها جديد واآلخر تجري 
عليه عمليات صيانة شاملة، في مناطق مختلفة من 
المملكـــة، وجاٍر التنســـيق مع الجهـــات التنفيذية في 
الدولـــة الســـتكمال جميع اإلجـــراءات المتعلقة بهذه 
العمليـــة وتجب اإلشـــادة هنـــا بالتوجيهـــات الكريمة 
لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تأهيل 
عـــدد من دور العبـــادة في المملكة، خال أيام شـــهر 
رمضـــان المبـــارك، حيث كان نصيـــب إدارة األوقاف 
الجعفريـــة منهـــا 13 مســـجًدا وجامًعـــا، ويجري اآلن 
العمـــل على إعداد قائمة جديدة أخرى ســـُيعلن عنها 
الحًقـــا فـــي غضـــون أيـــام معـــدودة، ومن المقـــرر أن 
تشـــمل نحـــو 14 إلى 16 مســـجًدا فـــي مختلف مدن 

ومناطق البحرين بجميع المحافظات.

قائمة جديدة لتأهيل 16 مسجدا بمختلف المناطق
تصاميم جوامع مدينة سلمان جاهزة... رئيس قسم شؤون المساجد بـ “الجعفرية”:

وسام السبع

مشروعات رياضية في 4 مناطق قيد اإلنشاء
مراكز شبابية في السهلة وسلماباد... السهلي:

الشـــباب  وزارة  فـــي  المشـــروعات  مديـــر  ^قـــال 
والرياضة عبدهللا الســـهلي إن الـــوزارة بدأت في وقت 
مبكـــر بإجـــراءات اســـتباقية فيمـــا يتعلـــق بموضـــوع 
الماحـــق الرياضيـــة فـــي المـــدن اإلســـكانية الخمـــس، 
حيث ُوضعت الخطط والرؤى والجدوى الفنية إلنشاء 
الماعـــب والمراكـــز لشـــؤون الشـــباب والرياضـــة، كمـــا 
خوطبت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني ووزارة اإلســـكان؛ من أجـــل تخصيص أراٍض 
لمبادرة ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأضـــاف الســـهلي أن الـــوزارة حققـــت إنجـــازات كبيرة 
علـــى مســـتوى ماعـــب “الفرجـــان”، حيـــث افتتحـــت 
العديـــد مـــن تلك المنشـــآت على مســـتوى المحافظات، 
ومن ضمنها على سبيل المثال ال الحصر ملعب حديقة 
مدينـــة حمـــد، وملعـــب حديقـــة قرية دمســـتان، كما أن 

هنـــاك 4 مشـــروعات قيـــد اإلنشـــاء وســـتكون في حلة 
العبـــد الصالح والمالكية وجبلة حبشـــي، ومدينة حمد، 
وتقوم الوزارة اآلن بوضع التصاميم الهندســـية الثنين 

مـــن المراكز الشـــبابية في منطقتي الســـهلة وســـلماباد 
ونحـــن في انتظار الحصـــول على االعتماد المالي لبدء 

عملية إنشائهما في المستقبل المنظور.

عبدالله السهلي

فريق عمل ندوة “^” 

منسق الندوة ومدير الحوار: بدر الحايكي

 اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

 تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني 

 تصحيح وتحرير: أحمد السعيد - لبيبة فارس - كميل عاشور
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قضت المحكمة الكبرى الجنائية االستئناف 
ــكـــم ضــــد شـــــاب عــشــريــنــي  بـــتـــعـــديـــل الـــحـ
إليه  واالكتفاء بحبسه لمدة سنة عما أسند 
العقوبة  تنفيذ  بــوقــف  وأمــــرت  ــهــام  ات مــن 
فتاة  بمواقعة  التهمة  عــن  ســنــوات   3 لمدة 
تتم  ولــم  عاما   16 أتمت  قد  كانت  برضاها 
21 عاما، وكان الطرفان قد تعرفا على بعض 
وحصلت بينها مواقعة ألكثر من مرة، على 
ضد  بشكوى  وتقدمت  الفتاة  حملت  إثرها 
في  الشكوى  سحب  على  وساومته  الشاب 
حال موافقته على الزواج بها، إال أنه اعترف 

بمواقعتها وأنكر أن يكون والد جنينها.
العامة  النيابة  كانت  القضية  تفاصيل  وفي 
قد أسندت إلى المتهم أنه في غضون العام 
2020 واقع فتاة أتمت السادسة عشرة ولم 
تتم الحادية والعشرين برضاها وقد حملت 

المجني عليها نتيجة ذلك.
بالمادتين  عــقــابــه  الــعــامــة  الــنــيــابــة  وطــلــبــت 
2/ 345 و5/ 348 من قانون العقوبات، وعليه 
المتهم  بحبس  درجـــة  أول  محكمة  قضت 

سنتين مع النفاذ عما أسند إليه من اتهام.
وعــلــيــه دفـــع الــمــحــامــي خــالــد الــعــلــي بجهل 
إخضاع  عليها، وطلب  المجني  بسن  موكله 
لتحليل  ومــوكــلــه  والجنين  عليها  المجني 
ــفــريــغ الــمــحــادثــات  ــة، وت ــيـ ــوراثـ الــبــصــمــة الـ
لبيان  عليها  والمجني  المتهم  بين  الهاتفية 
أنها هي التي كانت تراود المتهم عن نفسه 
هتك  جريمة  فــي  عليه  مجني  موكله  وأن 

عرض.
وذكر أن العلي أن اعتراف المتهم هو قيامه 

بفعل مواقعة المجني عليها وليس ارتكاب 
هناك  وأن  بــرضــاهــا،  أنــثــى  مواقعة  جريمة 
المادي  بالفعل  بالقيام  االعتراف  بين  فارقا 
إنه  “حيث  مضيفا  جريمة،  اقــتــرافــه  وبين 
الحادية  أتمت  أنثى  مواقعة  في  جريمة  ال 
عليها  المجني  أن  كما  برضاها،  والعشرين 
كانت تتقابل مع موكله وبصحبتها ابنها وقد 
والطالق  الـــزواج  لها  سبق  قد  بأنه  أخبرته 

ولديها ابن يزيد عمره عن العامين. 
ــثــابــت مـــن أوراق  ودفــــع الــمــحــامــي بـــأن ال
قد  بأنها  أقــرت  عليها  المجني  أن  الــدعــوى 
تعرفت على موكله وأنها من أعطته عنوان 
منزلها وأنها من ركبت معه سيارته بإرادتها، 
كما جاء في أقوال موكله أن المجني عليها 
هي من طلبت منه القيام بمواقعتها دون أن 

يعلم بسنها.
المستأنف  الــحــكــم  بــإلــغــاء  الــعــلــي  وطــالــب 
ــمــوجــه إلــيــه  وبــــــراءة مــوكــلــة مـــن الــتــهــم ال

واستعمال الرأفة واستبدال العقوبة 
بعقوبة بديلة.

نظرا  إنــه  المحكمة  وقالت 
لـــــــظـــــــروف الــــــدعــــــوى 

وحداثة  ومالبساتها 
ــم  ــهــ ــ ــت ــ ــم ــ ســـــــــن ال

مالءمة  ومــدى 
ــة،  ــ ــ ــوب ــ ــ ــق ــ ــ ــع ــ ــ ال
فــقــد تـــم أخــذ 
المتهم بقسط 

مــن الــرأفــة، 
وقــــــــضــــــــت 
بــــتــــعــــديــــل 
الــــــحــــــكــــــم 
الــمــســتــأنــف 
ــاء  ــفـ ــتـ واالكـ
بــــــحــــــبــــــس 
لمدة  المتهم 

ســــــنــــــة عـــمـــا 
أســنــد إلــيــه من 

اتهام.
المحكمة  ــانـــت  وكـ

ــن ســلــطــة  بـــمـــا لـــهـــا مــ
تــقــديــريــة وفـــقـــا لــلــمــادة 

في  العقوبات  قانون  من   ٨١
ثالث  لمدة  العقوبة  تنفيذ  وقــف 

بالمادة ٨٣ عقوبة، األمر  سنوات عمال 
تنفيذ  بــوقــف  المحكمة  معه  تقضي  الـــذي 

العقوبة السابقة.

دعوى  برفض  اإليجارية  الكبرى  المحكمة  قضت 
فيها  طالب  المستأجرة  ضد  لفيال  مؤجر  أقامها 
وبواقع  اإليــجــار  مبالغ  ودفــع  العقار  مــن  بطردها 
نصف  بدفع  المستأجرة  وألــزمــت  ديــنــار،   10700

مبلغ اإليجار عن الفترة المتخلف عن سدادها.
وفي تفاصيل القضية أن صاحب الفيال قد أجرها 
لقاء  رياضية  كصالة  الستغاللها  المستأجرة  على 
أجرة شهرية تبلغ 2140 دينارا، وأن المستأجرة لم 
تنتفع من الصالة من تاريخ 15 مارس 2020 نفاذا 
المحالت  بإغالق  والتجارة  الصناعة  وزير  لقرارا 
الــتــجــاريــة تــمــاشــيــا مــع اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة 
والتدابير الوقائية المتخذة الحتواء ومنع انتشار 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، والذي استمر حتى 6 

أغسطس 2020. 
موكلته  بــأن  عبدالرحمن  ســالــم  المحامي  ودفـــع 
في  الرياضية  الصالة  من  تستفد  لم  المستأجرة 
لصدور  نظرا  اإليــجــار؛  بدفع  بها  المطالب  الفترة 
ــتــجــارة تقضي  ــر الــصــنــاعــة وال ــ ــرارات مــن وزي ــ قـ
بإغالق الصاالت الرياضية، ما يترتب عليه أيضا 
قد  موكلته  واردات  أن  كما  اإلخــالء،  علة  انتفاء 
الصاالت  افتتاح  تاريخ  بعد  نقصا شديدا  نقصت 

الرياضية.
السند  النتفاء  الدعوى  برفض  المحامي  وطالب 
أو  اإلغــالق  فترة  األجــرة في  وإســقــاط  القانوني 
إنقاص األجرة لعام 2019 - 2020 بحيث يتناسب 
 523 للمادة  وفــقــا  دخـــل،  مــن  العقار  يغله  مــا  مــع 
صدر  عمل  على  تــرتــب  إذا  المدني  الــقــانــون  مــن 
في  نقص  القانون  في حدود  العامة  السلطة  من 
العقد  فسخ  يطلب  أن  له  جــاز  المستأجر  انتفاع 

أو إنقاص األجرة ما لم يكن عمل السلطة العامة 
لسبب مسؤوال عنه، كما وال يكون للمستأجر حق 
في التعويض قبل المؤجر إال إذا كان عمل السلطة 

العامة صدر لسبب يكون المؤجر مسؤوال عنه.
وجاء أن القرار القاضي بإغالق المراكز الرياضية 
قد صدر من الحكومة بما لها من حقوق السلطة 
العامة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البالد 
كما  بالنادي،  االنتفاع  من  موكلته  حــرم  ما  وهــو 
وأن الحرمان كان على قدر من الجسامة يسوغ 
طلب إنقاص األجرة تحقيقا لمبدأ توزيع الخسائر 
بين الطرفين، ال سيما أن حرمان المستأجرة من 
االنتفاع ال يد فيه للمؤجر أو المستأجر، فيتحمل 
إنقاص األجرة،  او  بالفسخ  إما  تبعه ذلك  المؤجر 
األجرة  إنقاص  احتياطا  المستأجرة  طلبت  لذلك 

وهو ما يتعين معه رد االلتزام إلى الحد المعقول 
وإنقاص األجرة الشهرية.

وعليه قضت المحكمة بخفض اإليجار 
 1070 إلى  شهريا  دينارا   2140 من 

دينارا شهريا، بدءا من 15 مارس 
قــــرار  صـــــــدور  ــتـــى  حـ  2020

بــإعــادة  المختصة  الــجــهــات 
من  التجاري  النشاط  فتح 
ــنــوادي  وال الــمــراكــز  بينها 

الرياضية.
ــا كـــــــان الـــمـــؤجـــر  ــ ــمـ ــ ولـ
ــزام  ــ ــد طــلــب إل عــلــيــه قـ
بدأ  باألجر  المستأجرة 
 2020 مــــارس   1 مـــن 

وحتى يوليو 2020، 
وكــان قــرار اإلغــالق 
قد بدأ من 15 مارس 

خفض  تــعــيــن   ،2020
األجرة للنصف الثاني من 
مارس لتصبح 535 دينارا.

وألزمت المحكمة المستأجرة 
ــارس 2020  بــاألجــرة مــن 1 مـ

وحتى 3 يوليو 2020 مع مراعاة 
 5880 بــمــبــلــغ  الــمــخــفــضــة  األجــــــرة 

دينارا.
المستأجرة،  طــرد  المحكمة  رفــضــت  كما 

ومــنــح الــمــدعــى عليها 3 أشــهــر لــســداد األجــرة 
المطالبة وإال اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه 

إذا لم يِف عليهما باألجرة الطالب بها.

المحامي خالد العلي

المحامي سالم غميض



متحف تثقيفي لتراث البحرين في ثانوية بكازاخستان
يضيء على حضارة المملكة الممتّدة عبر أكثر من 6 آالف سنة

بناء على دعوة من وزارة التربية والتعليم 
والعلـــوم بجمهوريـــة كازاخســـتان شـــارك 
األميـــن العام للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنسانية مصطفى السيد في حفل تخرج 
الدفعة األولى من طلبة مدرســـة البحرين 

بمدينة نورسلطان بكازاخستان.
 وبهـــذه المناســـبة افتتـــح الســـيد متحفـــا 
مملكـــة  وحضـــارة  تـــراث  يعكـــس  تراثيـــا 
البحرين والذي تم إنشاؤه تقديرا للعالقات 
األخوية المتميزة بين القيادتين والبلدين 
الصديقيـــن. كما تم خالل الزيارة تدشـــين 
النســـخة الكازاخســـتانية لكتاب مصطفى 
الســـيد “مبـــادئ العمـــل اإلنســـاني.. العمـــل 
الخيري واإلنســـاني نحو أفق جديد” الذي 

قامـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم والعلـــوم 
بجمهورية كازاخستان بترجمته الى اللغة 
الكازاخســـتاية لتعميمه على المدارس في 
كازاخســـتان نظرًا لمـــا يحتويه من أهداف 
تربوية نبيلة تنشر مبادئ الخير و السالم .

من جانبه نقل  السيد تحيات وتقدير ملك 
البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، إلى القيادة والشعب 
الكازاخســـتاني، مشيدا بجهود جاللته في 
توطيـــد وتنميـــة العالقـــات األخويـــة بيـــن 
مملكـــة البحرين وجمهورية كازتاخســـتان 
المشـــتركة ويعـــود  بمـــا يخـــدم المصالـــح 
على البلدين والشـــعبين بمزيد من الرخاء 
والتقـــدم واالزدهار، مثمنا جهود الحكومة 

الرشـــيدة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،  فـــي تعزيز 
البحريـــن  بيـــن مملكـــة  الصداقـــة  أواصـــر 

الـــذي  والدعـــم  كازاخســـتان،  وجمهوريـــة 
تحظى به المؤسســـة في تنفيذ مشاريعها 
بقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة 

اإلنسانية وشؤون الشباب.
وأعـــرب الســـيد عـــن اعتـــزازه و تقديـــره 
بافتتاح المتحف العلمي في كازاخســـتان 
والمشـــاركة فـــي افتتـــاح المتحـــف الـــذي 

ســـمي متحـــف البحريـــن في مدرســـة نور 
ســـلطان الثانويـــة والـــذي يعـــرض تاريـــخ 
مملكـــة البحريـــن وحضارتهـــا الممتّدة عبر 
أكثر من 6 آالف ســـنة ابتـــداء من حضارة 
دلمون، مرورًا بحضارة تايلوس والحضارة 
الزاهـــر  العهـــد  إلـــى  وصـــوالً  اإلســـالمية، 
لجاللـــة الملـــك المعظـــم، حيـــث أصبحـــت 
البحرين خالله واحـــة األمن واألمان وبلد 
المعطـــاء و التعايـــش بين كافـــة األديان و 
نشـــر مبادئ الســـالم والمحبة مـــع الجميع 
واالحتـــرام المتبـــادل، إضافـــة إلـــى عرض 
نمـــاذج من صور لبعض العادات والّتقاليد، 
والمهن والحرف التقليدّية التي اشـــتهرت 

بها مملكة البحرين.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المركز المغربي للتسامح وحوار األديان

أشـــاد رئيـــس المركـــز المغربـــي للتســـامح وحـــوار األديـــان محمـــد عبيـــدو 
بالمبـــادرات الســـامية لملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، في ترســـيخ ثقافة التســـامح والتعايش السلمي وتعزيز 
الحريـــات الدينيـــة والحـــوار بيـــن األديـــان والثقافـــات، ونشـــر قيم الســـالم 

واإلخاء والتضامن في خدمة اإلنسانية.
جاء ذلك لدى استقبال سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية الشقيقة 
عميد الســـلك الدبلوماسي العربي خالد بن سلمان المسلم، في مقر السفارة 

بالرباط، لرئيس المركز المغربي.

إشادة مغربية بالمبادرات الملكية لتعزيز التسامح

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة األشغال

وشـــؤون  التخطيـــط  إدارة  قدمـــت 
تعريفيـــة  ورشـــة  البلديـــة  المجالـــس 
للمختصين بإدارة الثروة السمكية في 
وكالـــة الزراعـــة والثروة الســـمكية عن 
نظـــام إدارة الجودة آيزو 2015 9001: 
ومتطلباتها وآلية تطبيقها في الوزارة.
وأوضح مدير إدارة التخطيط وشؤون 
المجالـــس البلديـــة محمـــود الشـــيباني 
بـــأن هـــذه الورشـــة تأتـــي ضمـــن خطة 
الـــوزارة لتعزيز المهنيـــة وجودة االداء 
والتحســـين المستمر لخدماتها، مشيرا 
إلى توجيهات وزير األشـــغال وشؤون 
البلديات والتخطيـــط العمراني عصام 
خلـــف الـــى ضـــرورة تكثيـــف البرامـــج 

التدريبيـــة التـــي مـــن شـــأنها االرتقـــاء 
بالموظـــف البلـــدي، باعتبـــاره العنصـــر 
األهم فـــي العمليـــة اإلنتاجية وتطوير 

منظومة العمل البلدي.
هـــذه  تطبيـــق  “إن  الشـــيباني  وقـــال 
المواصفـــة تأتي ضمن سلســـلة برامج 
تســـير وفـــق تحقيـــق رؤيـــة الحكومـــة 
الخدمـــات  أفضـــل  بتقديـــم  الموقـــرة 
الحكومية بأعلـــى درجات من الكفاءة 
إلـــى  الـــوزارة  أداء  ورفـــع  والفاعليـــة 
لتحقيـــق رؤيـــة  تنافســـية  مســـتويات 
التنميـــة  وأهـــداف   ٢٠٣٠ البحريـــن 

المستدامة وكسب رضا المتعاملين”.

بدء تطبيق نظام الجودة في إدارة الثروة السمكية

“تنسيقي المحرق”: 25 % من عربات الطعام مهجورة وغير مستخدمة
المشـــروعات  إدارة  مديـــر  اســـتعرض 
األشـــغال  وزارة  فـــي  الطـــرق  وصيانـــة 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
المحـــرق  لمحافظـــة  علـــوي  ســـيد  بـــدر 
عددا من المشـــروعات القائمة بعدد من 
مـــدن المحافظـــة، موضحـــا أن تطويـــر 
شـــارع رّيه الممتد من قاللـــي إلى الدير 
وسماهيج شهد إضافات تطويريه على 
الخطـــة الموضوعه بحســـب اقتراحات 

المجلس البلدي والمواطنين.
وفي ســـياق متصل، تحدث مدير إدارة 
الصناعـــة  بـــوزارة  الصناعيـــة  التنميـــة 
والتجـــارة خالـــد القاســـمي بـــأن نســـبة 
اإلنجـــاز في أعمـــال الدفان في ســـاحل 
قاللي العام بلغت 90 %، وأن المشروع 
من المزمع افتتاحه الرسمي خالل الربع 

األول من العام المقبل.

مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس قســـم الرقابة 
هشـــام  المحـــرق  ببلديـــة  والتفتيـــش 
العباســـي إن العـــدد اإلجمالـــي الحالـــي 
لعربـــات الطعـــام الموجودة فـــي العديد 
من مدن وقرى المحافظة بلغ 99 عربة، 
وإن ربـــع هـــذا العـــدد مـــن العربـــات غير 

مستخدم ومصنف كمرافق مهجورة.
محافظـــة  شـــدد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
المحرق سلمان بن عيسى المناعي على 
أهميـــة عدم التهـــاون مع تلـــك الظاهرة 
المتنقلـــة،  الطعـــام  بعربـــات  المتعلقـــة 
والتـــي باتـــت تشـــكل تشـــويها للمنظـــر 
محافظـــة  لســـواحل  العـــام  والمظهـــر 
المحـــرق، إضافة الـــى مخالفة عدد منها 
لقوانيـــن النظافة والصحة العامة وعدم 
استيفائها لالشتراطات، مؤكدا ضرورة 
البدء في اســـتثمار الســـواحل وتهيئتها 

بشكل حضاري.
وأمنيا، اســـتعرض المدير العام لمديرية 
شـــرطة محافظة المحرق العميد صالح 
الدوســـري جهود المديريـــة في التعاون 
مـــع األهالـــي والمقيمين فـــي العديد من 
الجوانـــب، إضافـــة إلـــى وجـــود شـــرطة 
والمتنزهـــات  الحدائـــق  فـــي  المجتمـــع 
الترفيهية والمماشـــي الرياضية، مشيرا 
إلـــى أن المديريـــة رصـــدت عـــددا مـــن 
حاالت التسول من قبل بعض المقيمين 
األجانب، مؤكدا أنها حاالت فردية وتم 
اتخـــاذ اإلجراءات القانونية والرســـمية 

حيالها.
جـــاء ذلـــك خـــالل المجلـــس التنســـيقي 
الذي عقدتـــه محافظة المحرق بحضور 
الـــوزارات  ممثلـــي  المجلـــس  أعضـــاء 

والهيئات الرسمية واألهالي.

المجلـــس  رئيـــس  المحافـــظ  وقـــدم 
التنسيقي باســـمه وباسم جميع أعضاء 
المجلس خالص الشكر وعظيم االمتنان 
إلى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 

بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى التوجيهات 
الكريمة بإنشـــاء المشـــروعات التنموية 
والحضرية بالمحافظة، ومنها السواحل 
والمرافـــق  اإلســـكانية  والمـــدن  العامـــة 

الخدمية.
كما أعرب المجلس عن شـــكره وامتنانه 
للنائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلى 

للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة على اهتمام ســـموه بالجانب 
األرشـــيفي والتأريـــخ الرياضي وتفضل 
ســـموه بزيـــارة مجلـــس الحكـــم الدولي 
المتقاعد إبراهيم الدوي واالطالع على 
المتحف الرياضي الذي يؤرخ عطاءات 
المســـتوى  علـــى  المملكـــة  وإنجـــازات 

التحكيمي.
الخدمـــات  رئيـــس  قدمـــت  ذلـــك،  إلـــى 
الطبية بالمراكز الصحية عضو المجلس 
لولـــوة راشـــد شـــويطر شـــرحا مفصـــال 
للمراكـــز  الذاتـــي  التســـيير  لبرنامـــج 
الصحيـــة، والذي يتضمن اختيار طبيب 
العائلة ويعتبر بمثابة النقلة النوعية في 

الخدمات الصحية.

البسيتين - محافظة المحرق

بحث تعزيز التعاون بين البحرين و “العمل الدولية”
مستعرضا آخر المنجزات العمالية... حميدان:

التقـــى وزير العمل والتنميـــة االجتماعية 
رئيـــس مجلس إدارة هيئة تنظيم ســـوق 
هامـــش  علـــى  حميـــدان،  جميـــل  العمـــل 
 )110( الـــدورة  أعمـــال  فـــي  مشـــاركته 
لمؤتمـــر منظمـــة العمـــل الدوليـــة، المديـــر 
العـــام للمنظمـــة غـــاي رايـــدر، بمكتبه في 
مقـــر األمـــم المتحـــدة في جنيـــف، حيث 
تـــم بحث تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بين 
مملكـــة البحرين ومنظمـــة العمل الدولية، 
خصوصـــا أن البحريـــن لعبـــت دوًرا رائًدا 
مـــن خـــالل عضويتهـــا في مجلـــس إدارة 
منظمـــة العمـــل الدولية خـــالل الفترة من 
مـــن  ذلـــك  وغيـــر   ،2021 وحتـــى   2014
اإلســـهامات التي قدمتهـــا بوصفها عضوا 
فاعال في المنظمة، إلى جانب تأكيد دعم 
البحرين للمنظمة ودورها الرائد في إطار 

المنظمات التابعة لألمم المتحدة. 
المنجـــزات  آخـــر  حميـــدان  واســـتعرض 
العماليـــة التي حققتهـــا البحرين في إطار 
بيـــن  المواءمـــة  تحقيـــق  علـــى  حرصهـــا 
الوطنيـــة وضمـــان  النظـــم والتشـــريعات 

الدوليـــة،  العمـــل  معاييـــر  مـــع  توافقهـــا 
نحـــو  المملكـــة  جهـــود  اســـتمرار  مؤكـــًدا 
خلـــق العديد من المبـــادرات التي تعكس 
التزامها بمعايير العمل الدولية وتحديث 
تشـــريعاتها الوطنيـــة، الفًتـــا إلـــى ســـعي 
حكومة البحرين المســـتمر لتعزيز الحوار 
االجتماعـــي بيـــن أطراف اإلنتـــاج الثالثة 
العمـــل وعمـــال(  )الحكومـــات وأصحـــاب 
باعتباره الركيزة األساس لتطوير العالقة 
العالقـــة  ذات  األطـــراف  مختلـــف  بيـــن 
وضمـــان اســـتقرار ســـوق العمل، مشـــيًدا 

فـــي الوقت ذاتـــه بالدعم الفنـــي والتقني 
الـــذي تحظى به المملكـــة من قبل منظمة 
العمـــل الدولية، داعًيا لمزيـــد من التعاون 
بما يخدم برامج تطوير الموارد البشـــرية 
وتعزيـــز قيـــم العمـــل الالئق فـــي مختلف 

مواقع اإلنتاج.
العمـــل  وزيـــر  أشـــار  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
المبـــادرات  إلـــى  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
مملكـــة  نفذتهـــا  التـــي  والمشـــروعات 
عالقـــات  تنظيـــم  إطـــار  فـــي  البحريـــن 
الثالثـــة،  اإلنتـــاج  أطـــراف  بيـــن  العمـــل 

ورعايـــة  واإلنتاجيـــة  األعمـــال  وتنميـــة 
حقوق القوى العاملة وضمان المســـاواة 
بيـــن مختلـــف فئـــات العمـــال، خصوصـــا 
مملكـــة  بهـــا  قامـــت  التـــي  الخطـــوات 
البحرين لضمان اســـتقرار عالقات العمل 
خـــالل فتـــرة الجائحـــة، ولتجـــاوز آثـــار 
الجائحة على االقتصاد الوطني وســـوق 

العمل وخطة التعافي االقتصادي. 
كما تناول اللقاء استعراض تقرير المدير 
أعمـــال مؤتمـــر  علـــى  المعـــروض  العـــام 
العمـــل الدولي، الذي يتناول التعافي من 
األزمـــات ودور المنظمـــة في دعم الدول 

األعضاء.
وبمناسبة انتهاء فترة واليته مديرا عاما 
للمنظمـــة، توجـــه وزيـــر العمـــل والتنمية 
االجتماعية بالشـــكر والثنـــاء لغاي رايدر 
على جهوده وتعاونه مع مملكة البحرين 
خالل فتـــرة توليه لهذا المنصـــب، معرًبا 
لجميـــع  البحريـــن  مملكـــة  تقديـــر  عـــن 
أشكال الدعم والمساندة التي لقيتها من 

المنظمة خالل فترة قيادته لها.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

محافظ العاصمة يفتتح المعرض التشكيلي “إشراقة المستقبل”
بمشاركة 250 فنانا و600 عمل إبداعي

افتتـــح محافـــظ العاصمة الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة 
الســـنوي  التشـــكيلي  المعـــرض 
الحادي عشـــر لمحافظـــة العاصمة 
تحت عنوان “إشـــراقة المستقبل” 
بالعاصمـــة  الســـيف  مجمـــع  فـــي 
لمـــدة  والـــذي سيســـتمر  المنامـــة، 
أســـبوع بمشـــاركة 250 فناًنـــا مـــن 
باإلضافـــة  مختلفـــة  جنســـية   17
إلى مملكـــة البحرين، إذ تم عرض 
أكثر من 600 عمل فني وإبداعي، 
بحضـــور مجموعـــة مـــن الفنانيـــن 

والمهتمين.
وقال الشيخ راشد بن عبدالرحمن 
فـــي تصريـــح علـــى هامـــش حفل 
االفتتـــاح “يســـعدنا فـــي محافظة 
العاصمة رعاية المعرض التشكيلي 
الحاديـــة  نســـخته  فـــي  الســـنوي 

عشرة، الذي أضحى موعدا رئيسا 
ومهًما في روزنامة الفنانين لدوره 
فـــي جمعهم ضمـــن ملتقى يعرض 
أجمل األعمال الفنية التي يقدمها 
نخبـــة مـــن الفنانيـــن والموهوبين 
من داخل وخارج مملكة البحرين 

للجمهور المتذوق للفن الرفيع”.
“مواصلـــة محافظـــة  أن  وأضـــاف 
العاصمة دعـــم ورعايـــة المعارض 

البحرينييـــن  والفنانيـــن  الفنيـــة 
تأتـــي مـــن منطلـــق حرصهـــا علـــى 
دعـــم الحـــراك الفني فـــي المملكة، 
والفنانيـــن  الموهوبيـــن  ولتحفيـــز 
وتشـــجيعهم علـــى االســـتثمار في 
الفنـــي،  المجـــال  فـــي  طاقاتهـــم 
أمـــام  الفرصـــة  إلتاحـــة  إضافـــة 
التـــي  أعمالهـــم  لتقديـــم  الفنانيـــن 
تبرز المعالـــم التراثية والحضارية 

والثقافية في مملكة البحرين عبر 
لوحـــات وأعمال فنية مميزة تبين 
مـــدى التطـــور الـــذي وصلـــت إليه 
الفنـــون التشـــكيلية فـــي مملكتنـــا 

الغالية”.
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  وأعـــرب 
عبدالرحمن آل خليفة عن اعتزازه 
إبـــراز  فـــي  الفنانيـــن  بمســـاهمة 
اإلبداع والفـــن عبر أعمالهم الفنية 
واللوحات التشكيلية التي تعكس 
خـــالل  الراقـــي  الفنـــي  إنتاجهـــم 
المعـــرض الفنـــي الســـنوي الحادي 
عشر بمحافظة العاصمة، متوجًها 
بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم 
فـــي إنجاح هـــذا المعـــرض الفني، 
الداعمـــة  الجهـــات  جميـــع  وإلـــى 
والراعية وجميع المســـاهمين في 

نجاح هذا الحدث.

المنامة - وزارة الداخلية



أفاد ممثل الدائرة الثالثة البلدي 
محمـــد  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
خطابـــا  تلقـــى  بأنـــه  الدوســـري 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  مـــن 
 4 إدراج  الـــوزارة  فيـــه  أكـــدت 
مشـــاريع إنشـــائية لبناء مدارس 
جديـــدة بمدينـــة ســـلمان ضمـــن 
خطتها اإلنشـــائية على مدى 10 
ســـنوات المقبلة، وذلك بالتعاون 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  مـــع 

البلديات والتخطيط العمراني.
وقال إن الـــوزارة في ردها على 
باجتمـــاع  المرفـــوع  مقترحـــه 
بشـــأن  االعتيـــادي  المجلـــس 
االســـتعجال في إنشاء مدارس 
إلـــى  أشـــارت  ســـلمان،  مدينـــة 
أنـــه جـــار التنســـيق مـــع الجهات 
األراضـــي  لتســـجيل  المختصـــة 
المخصصة لهذه المشاريع، ومن 
ثم اعتماد الرسومات الهندسية 

الماليـــة  االعتمـــادات  وتوفيـــر 
الالزمة.

مقترحـــه  أن  الدوســـري  وذكـــر 
االســـتجابة  ظـــل  فـــي  يأتـــي 
وافتقـــار  األهالـــي  لمطالـــب 
المنطقة للمدارس، مما يتســـبب 

بالضغط على المدارس األخرى.
اســـتعجال  ضـــرورة  وأكـــد 
قيـــام الجهـــات المعنية بإنشـــاء 
المدرســـة الثانويـــة فـــي مدينـــة 
ســـلمان التـــي تعـــد مـــن أحـــدث 
والتـــي  اإلســـكانية،  المـــدن 

صممت لتكون مدينة نموذجية 
المرافـــق  كافـــة  علـــى  تتوفـــر 
واالحتياجـــات الخدميـــة، حيث 

أوصى المجلس خالل اجتماعه 
برفـــع خطـــاب لمجلس الـــوزراء 
لطلب اإليعاز للمعنيين باإلسراع 

في إنشاء مدرسة ثانوية للبنين 
فـــي مدينـــة ســـلمان بالمحافظة 

الشمالية.

صورة جوية لمدينة سلمان 

التنسيق لتسجيــل أراضــي مدارس مدينــة سلمــان
إدراج 4 مشاريع إنشائية لبنائها على الخطة العشرية للوزارة... الدوسري:
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مجلس بلدي المنطقة الشمالية

للمنطقـــة  البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  صـــرح 
الشمالية محمد سعد الدوسري ممثل الدائرة 
الثالثـــة بأنـــه طـــرح مقترحه المرفوع ســـابقًا 
المتعلـــق باالســـتعجال فـــي إنشـــاء مـــدارس 
بمدينـــة ســـلمان علـــى بنـــد مـــا يســـتجد مـــن 
أعمـــال على جدول أعمـــال اجتماع المجلس 
االعتيـــادي رقـــم 19 مبـــررًا ذلـــك إلـــى افتقار 

المنطقـــة للمدراس مما يســـبب الضغط على 
المـــدارس األخرى كما أنه مطلـــب من أهالي 

المنطقة.
وأشار الدوسري بضرورة استعجال الجهات 
المعنية بإنشاء المدرسة الثانوية في مدينة 
ســـلمان، مشـــيرًا إلى أن مدينة ســـلمان تعتبر 
من أحدث المدن اإلسكانية وصممت لتكون 

مدينـــة نموذجيـــة وال يمكـــن أن تبقى طوال 
هـــذه المدة من دون مـــدارس وهذا ما يحتم 
علـــى الجهـــات المعنيـــة بســـرعة إنجـــاز هذه 

األعمال.
وأضاف الدوســـري قائـــالً: “وردنا خطاب من 
وزارة التربيـــة والتعليم مؤرخ في 28 أبريل 
2022 يفيد بأنه تم إدراج 4 مشاريع إنشائية 

لبناء مـــدارس جديدة بمدينة ســـلمان ضمن 
خطة الوزارة اإلنشائية للعشر سنوات المقبلة 
وذلك بالتعاون مع وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي وأنه جاري 
التنســـيق مـــع الجهـــات المختصـــة لتســـجيل 
اإلراضـــي المخصصة لهـــذه المشـــاريع، ومن 
ثـــم اعتمـــاد الرســـومات الهندســـية وتوفيـــر 

االعتمادات المالية الالزمة”.
وفـــي ختام تصريحه أكد الدوســـري إلى أنه 
تمـــت الموافقة خالل االجتماع على توصية 
برفع خطاب لرئاســـة مجلـــس الوزراء لطلب 
إيعاز المعنيين باالســـراع في إنشاء مدرسة 
ثانوية للبنين في مدينة ســـلمان بالمحافظة 

الشمالية.

الدوسري: لالستعجال إلنشاء “ثانوية للبنين” في مدينة سلمان

4 مشاريع إلنشاء مدارس في “الشمالية” خالل 10 سنوات

محمد الدوسري 

الســـفر  مكاتـــب  مـــن  مجموعـــة  دعـــت 
والســـياحة الجهات المختصـــة في مملكة 
مـــع  التواصـــل والتنســـيق  إلـــى  البحريـــن 
العراقيـــة  الجمهوريـــة  فـــي  المعنييـــن 
لتمكينهم من الحصول على التأشـــيرة من 
الســـفارة العراقيـــة في البحريـــن للدخول 
عبر منفذ ســـفوان الحـــدودي، بالتزامن مع 
اقتراب مواسم الســـياحة الدينية للعراق. 
وقالـــت الحمـــالت فـــي بيانها عبـــر “البالد” 
إنهـــا قامـــت باتخـــاذ كافـــة الترتيبـــات من 
للمواســـم  االســـتعداد  بخصـــوص  طرفهـــا 
الدينيـــة المقبلـــة، من خالل حجز الســـكن 
الترتيبـــات،  مـــن  البـــري وغيرهـــا  والنقـــل 
فيمـــا عدا الحصول على تأشـــيرة الدخول 

المسبقة عبر المنفذ البري.
وتابعت أنه لدى زيارتها للســـفارة العراقية 
إبالغهـــم  جـــرى  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
بإمكانيـــة منحهم ســـمة الدخول شـــريطة 

الحصول على الموافقات األمنية المسبقة، 
المخولـــة  الســـياحة  مكاتـــب  إن  وحيـــث 
رســـميًا متوقفـــة عـــن إصـــدار الموافقـــات 
األمنية حاليـــا، فقد ظهرت بعض المكاتب 
غيـــر المخولة بإصدار موافقات من جهات 
أخـــرى تصل قيمتها إلى 100 دوالر وأكثر. 
وأكدت الحمالت ضرورة التحرك الســـريع 
لمعالجة هذه اإلشـــكالية، كمـــا جرت عليه 
عـــادة اإلخوة في الجمهورية العراقية من 

التعاون وتسهيل أمور الزائرين.
الجمهوريـــة  بقـــرار  الحمـــالت  وأشـــادت 
العراقية بمنح تأشيرة الدخول للزوار في 
مطـــاري بغداد والنجف األشـــرف مباشـــرة 
أمنيـــة  موافقـــة  للحصـــول  الحاجـــة  دون 
مســـبقة، معبريـــن عـــن أملهم باتخـــاذ قرار 
مماثل يمكنهم من الحصول على التأشيرة 
مـــن الســـفارة فـــي البحريـــن لكـــي يتمكـــن 
الزائـــر من الدخـــول بها عبر منفذ ســـفوان 

الحدودي، مع اقتراب موسم عرفة.
يأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت بعثـــت فيـــه هيئة 

الســـياحة العراقيـــة خطابـــًا إلـــى مجلـــس 
الـــوزراء العراقي دعت فيـــه إلى الموافقة 
علـــى فتـــح منفذ ســـفوان الحـــدودي أمام 
مواطنـــي دول مجلس التعـــاون الخليجي 
على أن يكون استحصال تأشيرة الدخول 

مـــن البعثـــة الدبلوماســـية لتلـــك الدولـــة، 
وذلـــك بالنظـــر لقـــرب حلـــول شـــهر محرم 
ومـــا يتضمنه مـــن زيارات دينيـــة كبيرة ال 
تتناســـب مع الطاقة االســـتيعابية للمنافذ 

الجوية مع األعداد الوافدة من الزائرين.

مع اقتراب موسم “زيارة عرفة”... حمالت سفر بحرينية:

توقف إصدار الموافقات األمنية تفتح “سوقا سوداء” لتأشيرات العراق البرية

منفذ سفوان الحدودي

نسخة من خطاب رئيس هيئة السياحة العراقية

أكـــدت ممثـــل الدائـــرة الثانيـــة عشـــرة من 
المحافظة الشمالية زينب الدرازي حرصها 
واهتمامهـــا البالـــغ بموضـــوع النظافـــة في 
الدائـــرة، وعملها المســـتمر على رصد واقع 
المشـــكلة والتواصل مع الجهـــاز التنفيذي 

إلزالة المخلفات.
رصدهـــا  خـــالل  مـــن  الـــدرازي  وأضافـــت 
ســـلوكيات بعض المقاوليـــن، أنهم يتركون 
لمشـــاريعهم  التابعـــة  البنـــاء  مخلفـــات 
الســـكنية، مما يحمل القاطنيـــن للوحدات 

المخلفـــات  هـــذه  بقـــاء  تبعـــات  الســـكنية 
وأضرارها البيئية والصحية والحضارية.

وذكـــرت أنهـــا تتلقى العديد من الشـــكاوى 
مـــن األهالي بشـــأن بقـــاء هـــذه المخلفات 
لفترة طويلة، مما يتسبب بانتشار الروائح 
لتكاثـــر  بيئـــة خصبـــة  الكريهـــة، وتكويـــن 
الحشـــرات والقـــوارض واآلفـــات، إضافـــة 
لمظهرها غير الحضاري بشوارع المنطقة، 

كما وتشكل عائقًا أمام المارة.
وتطرقـــت الـــدرازي الحديث عن شـــكاوى 
بعض األهالي من عدم توفر العدد الكافي 

من حاويـــات القمامة، ممـــا يضطرهم إلى 
وضـــع القمامـــة أمـــام المنزل أو الســـاحات 

الفارغة.
وذكـــرت أن تكـــدس النفايـــات فـــي بعـــض 
المناطـــق يعود إلى عدم وجـــود حاويات، 
إضافة لعدم تمكن شـــاحنات جمع القمامة 

من أداء مهامها بالشكل المطلوب.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا وفـــي ســـبيل معالجة 
هـــذه المشـــكلة قامـــت بمخاطبـــة الجهات 
المختصة لتوفيـــر حاويات لجميع مناطق 
كـــرزكان  مناطـــق  تضـــم  التـــي  الدائـــرة 

والمالكيـــة وصدد واللـــوزي ومجمع 1017 
بدمســـتان، خصوصًا في مخطط الشاطئ 
الذي يضـــم نحو 500 منزل جديد، إضافة 

للمخططات الجديدة األخرى.
النظافـــة  قســـم  رئاســـة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
بالبلدية أكدت أنه سيتم توزيع الحاويات 
مـــع  بالتنســـيق  المذكـــورة  المواقـــع  علـــى 
العضـــو البلـــدي، متوجهة بالشـــكر الجزيل 
للجهـــاز التنفيـــذي وشـــركة النظافـــة على 
تعاونها فـــي معالجة مشـــكلة النظافة في 

الدائرة 12 من المحافظة الشمالية.

إهمال المقاولين وراء تراكم مخلفات البناء... زينب الدرازي:

حاويات نظافة لتغطية المخططات الجديدة بالمنطقة الغربية

زينب الدرازي

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة
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المنامة - وزارة الداخلية

نظمـــت مديرية شـــرطة مطـــار البحرين 
الدولـــي بـــاإلدارة العامـــة ألمـــن المنافـــذ 
أمـــن  دورة تدريبيـــة حـــول أساســـيات 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  الطيـــران 
أكاديمية الخليج للطيران ، حيث شارك 
فيهـــا 11 من منتســـبي المديريـــة. وأكد 
مديـــر مديريـــة شـــرطة مطـــار البحرين 

الدولـــي العقيـــد دعيج عيســـى الكواري 
أن الـــدورة تســـاهم في تطويـــر مهارات 
العمـــل بشـــكل عـــام وفهـــم كيفيـــة آليـــة 
العمل االمني بشـــكل خاص في المطار، 
مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه الدورات 
التطويـــر  اســـتراتيجية  ضمـــن  يأتـــي 
والتحديث التي يتبناها وزير الداخلية.

تنظيم دورة تدريبية بأساسيات أمن الطيران

نظم مركز األمير ســـلطان بن عبد العزيز آل سعود 
لتنمية الســـمع والنطق التابـــع للجمعية البحرينية 
لتنمية الطفولة حفل تخريج أطفال الروضة للعام 
2022م ويعد هذا الحفل للدفعة الخامســـة عشرة 
والدفعة السادسة عشرة من ضمن حفالت تخريج 
طلبة الروضة التابعة للمركز من بعد انقطاع لمدة 
عامين بســـبب ظروف جائحـــة الكورونا، وقد قام 
المركـــز خـــالل هذا الحفل بتخريـــج عدد 17 طفال 

من أطفال الروضة.
فـــي كلمتـــه  فـــؤاد شـــهاب  المركـــز  رئيـــس  وهنـــأ 
الخريجين وأهاليهم والكادرين اإلداري والتعليمي 
مشـــاركا الحضور بتجربتـــه الرائدة مع ابنته مريم 
التي كانت مشـــروع أســـرة صغيرة تبنته األســـرة 
الكبيـــرة ثم تبناه الوطـــن وأصبحت مصدر اإللهام 

ألسرتها وللعديد من األسر في المجتمع.
وإنجازاتـــه  المركـــز  دور  عـــن  شـــهاب  وتحـــدث 

الطيبـــة منـــذ افتتاحه ســـنة 1994 حتـــى اآلن في 
دمـــج األطفـــال بالمـــدارس والجامعـــات حتى بلغ 
عـــدد الطلبة المندمجين بالجامعـــات 113 طالبا و 

طالبة”.
وأردف “فـــي مركـــز ســـلطان بـــن عبـــد العزيـــز آل 
ســـعود لتنميـــة الســـمع و النطـــق التابـــع للجمعيـــة 
البحرينيـــة لتنمية الطفولة بقيادة حســـن عبدهللا 
فخـــرو رئيس مجلـــس اإلدارة وبجهـــود األعضاء 
والعامليـــن نقـــوم بدعـــم أبنائنـــا المعاقين ســـمعيا، 
مضيفـــا “يعتبـــر احتفالنـــا هذا فخر لوطننـــا الغالي 
البحريـــن ونتمنى أن تكون هناك مشـــاركة أوســـع 
فـــي األعـــوام القادمـــة ليصبح المشـــاركون رســـال 
لرسالتنا اإلنسانية الكبيرة، مختتما، كما نتمنى أن 
يحظـــى احتفالنا فـــي العام المقبـــل برعاية كريمة 
من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي 
هـــو مصدر فخر و اعتزاز وداعم كبير لذوي الهمم 

واستشـــعرنا منـــه اهتمام الحكومـــة بتوفير جميع 
الخدمات ألبنائنا المعاقين ســـمعيا، فلم يعد أبنائنا 
عبئـــا علينا أو على الدولة، ولكنهم أصبحوا مصدر 

فخر لنا و لوطنهم الغالي البحرين”.
وبعد إلقاء كلمته، انتهز شهاب حضور ابنته مريم 

هـــذا االحتفـــال ليؤكد بـــأن ما كنا نحلـــم به أصبح 
واقعـــا نعيش به ونلمســـه ويلمســـه معنـــا المجتمع 
البحريني الذي وقـــف حول هذه التجربة ودعمها 

بقوة، فشكرا لكم جميعا.
واشـــتمل برنامـــج الحفـــل علـــى تـــالوة آيـــات من 

الذكر الحكيم ألقاها كل من الطفل حســـين محمد 
والطفلـــة شـــيخة علـــي والطفـــل ســـيد مصطفـــى 

والطفلة زينب محمد. 
 ومن ضمن فقرات الحفل كانت فقرة “أنا أتحدث”، 
وشـــارك فيهـــا كل من الطفل فيصـــل عيد والطفل 
محمـــد رضـــا والطفلة فاطمة محمـــد والطفل عمر 

نبيل والطفلة مناير عبد الحميد.
 كما اشتمل برنامج الحفل على أنشودة “ تخرجنا 
“ والتـــي قام باســـتعراضها طـــالب الروضة و أداء 
الحـــركات التعبيرية المصاحبة لألنشـــودة، كما تم 
استعراض فيلم يتناول صور األطفال وفعالياتهم 
واألنشـــطة التـــي قامـــوا بها خالل العام الدراســـي 
الحضـــور  إعجـــاب  الحفـــل  فقـــرات  نالـــت  وقـــد 

وتفاعلوا معها.
و فـــي ختـــام الحفـــل قـــام فـــؤاد شـــهاب بتوزيـــع 
الشـــهادات والهدايا على األطفـــال الخريجين من 
الروضة، متمنيا لهم حياة ملؤها النجاح والتفوق.

الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

مركز األمير سلطان يحتفل بتخريج أطفال الروضة
دمج 113 طالًبا في المدارس والجامعات

“التجمع القومي الديمقراطي” تعاني خسائر مالية

الفحص الفني للمركبات ركن من أركان السالمة المرورية

2304 دنانير مبالغ متراكمة... شركة تدقيق:

زيادة اإلقبال على مراكز “الخاص” بنسبة 226 %... خالد بوقيس:

والصــادرة  الرســمية،  الجريــدة  فــي  الماليــة  اإلحصائيــات  أظهــرت 
عــن شــركة )كــرو( للتدقيــق المالــي والمعنيــة بجمعيــة التجمــع القومي 
الديمقراطــي، بيــان المركــز المالي فــي 31 ديســمبر 2021 وأفاد البيان 

بأن الخسائر المتراكمة بلغت 2304 دنانير.

إلـــى تجـــاوز  البيـــان أيضـــا  ولفـــت 
)األصـــول  المتداولـــة  االلتزامـــات 
 2305 وقـــدره  بمبلـــغ  المتداولـــة( 
هـــذه  “تثيـــر  أنـــه  مضيفـــا  دنانيـــر، 
أن  فـــي  كبيـــرة  شـــكوكا  العوامـــل 
علـــى  قـــادرا  ســـيكون  الجميـــع 

االستمرار في نشاطه”.
وقال “إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد 

البيانـــات الماليـــة، وعرضها العادل، 
وفقا إلعداد التقارير المالية، وحول 
إجـــراءات الرقابـــة الداخليـــة التي 
حـــددت اإلدارة ضرورتهـــا للتمكـــن 
مـــن إعـــداد بيانـــات ماليـــة خاليـــة 
الجوهريـــة، ســـواء  األخطـــاء  مـــن 
كانـــت ناشـــئة عـــن غـــش أو خطـــأ، 
وذلك حســـب االقتضاء بالمســـائل 

المتعلقة باالستمرارية، واستخدام 
مبدأ االستمرارية المحاسبي، ما لم 
يكن لـــدى اإلدارة النية في تصفية 

أو  العمليـــات،  وقـــف  أو  الجمعيـــة، 
ليـــس لديهـــا بديـــل واقعـــي خالف 

القيام بذلك”.

الشـــؤون  شـــعبة  رئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  أكـــد 
القانونيـــة بـــاإلدارة العامـــة للمـــرور الرائد خالد 
بوقيس خالل اســـتضافته فـــي برنامج “األمن” 
اإلذاعـــي الـــذي تعـــده وتقدمـــه اإلدارة العامـــة 
لإلعـــالم والثقافـــة األمنيـــة بالتعاون مـــع إذاعة 
مملكة البحريـــن، بأن الفحص الفنـــي للمركبات 
يعـــد أمرًا فـــي غاية األهمية للســـالمة المرورية 
بحيـــث أن المركبـــة بحالتهـــا الســـليمة تشـــكل 
باإلضافـــة  المروريـــة  الســـالمة  أركان  إحـــدى 
للســـائق والطريـــق، ولذلك فإن الفحـــص الفني 
يضمن بـــأن تكون المركبة في الحدود المقبولة 
صاحبهـــا  تعـــرض  وعـــدم  المروريـــة  للســـالمة 
ومستخدمي الطريق ألية مشاكل، كما أنه يعلم 
صاحـــب المركبة باألعطال التـــي قد ال يعلم بها 

في المركبة.
وأوضـــح أن القطـــاع الخـــاص، أصبـــح شـــريكا 
أساســـيا وفاعال في تقديم الخدمات المرورية 
وهـــذه إحدى مبـــادرات رؤيـــة البحريـــن 2030 
لما يتميز به القطـــاع الخاص من ثقة موثوقية 
وتنافســـية، حيـــث تـــم إســـناد بعـــض خدمـــات 

الخـــاص  القطـــاع  إلـــى  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة 
تنفيـــذا لتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة، والتي من 
ضمنها خدمـــة الفحص الفنـــي للمركبات والتي 
تعـــد من أنجح الخدمات التي أســـندت للقطاع 
علـــى  8 مراكـــز موزعـــة  مـــن خـــالل  الخـــاص، 
محافظـــات المملكة 6 مراكز منهـــا تقدم خدمة 
فحص المركبـــات الخفيفة ومركـــز واحد يقدم 
فحـــص المركبـــات الثقيلـــة ومركز واحـــد يقدم 
خدمـــة فحـــص الدراجـــات اآلليـــة، وهـــو يعتبر 
مركـــز نوعـــي في المنطقـــة يقدم هـــذه الخدمة 

للدراجات.
وأشار الرائد بوقيس إلى أن اإلقبال على مراكز 
فحـــص المركبـــات فـــي تزايـــد مســـتمر، حيـــث 
أعلنت اإلدارة العامة للمرور في تاريخ 17 مايو 
2022 بـــأن نســـبة اإلقبـــال علـــى مراكـــز فحص 
المركبات بالقطاع الخاص قد زادت بنسبة 226 
% فـــي الربـــع األول مـــن العـــام 2022 بالمقارنة 
بنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضي، مؤكـــدًا بأن 
المعاييـــر العامة التي تتبعها مراكز الفحص هي 
ذاتهـــا التـــي تتبعهـــا اإلدارة العامـــة للمـــرور من 
حيث فحص الفرامل والبدن وفحص الســـالمة 

المرورية للمركبة.
ونوه بأن اإلدارة عامة للمرور وبمتابعة من مدير 
عـــام اإلدارة العامة للمرور تســـعى للتحول إلى 
اإلدارة الذكية بحيث تكون 80 % من خدمات 
المواطنيـــن  لكافـــة  إلكترونيـــًا  تقـــدم  المـــرور 
والمقيميـــن، وذلـــك وفـــق إطـــار اســـتراتيجية 
رؤية البحرين 2030 وتطلعات ورؤى الحكومة 
الموقـــرة وبتوجيهـــات مـــن وزيـــر الداخلية في 
أن تكـــون كافة الخدمات الحكومية والمرورية 

ذات مرونة ومبتكرة وبجودة عالية.

المنامة - المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي

شـــارك المركـــز اإلقليمي العربـــي للتراث 
العالمي، ُممثالً بمستشار التراث الثقافي 
لدى المركز منير بوشناقي، في الملتقى 
اإلقليمـــي “حمايـــة التـــراث والممتلكات 
الثقافية في البلدان العربية في أوقات 
األزمـــات”، والـــذي تم تنظيمـــه ما بين 3 
و4 يونيـــو 2022 فـــي المكتبـــة الوطنية 
بتعـــاون بيـــن المنظمـــة العربيـــة للتربية 
الثقافـــة  ووزارة  والعلـــوم  والثقافـــة 
اللبنانيـــة  الوطنيـــة  واللجنـــة  اللبنانيـــة 

لليونيســـكو والتحالـــف الدولـــي لحماية 
التراث في مناطق النزاع “ألف”.

ســـعيد  إنـــه  بوشـــناقي  منيـــر  وقـــال   
للحضـــور فـــي المكتبـــة الوطنيـــة التـــي 
تـــم ترميمهـــا بجهود من “ألـــف”، من بعد 
حادث االنفجار المؤســـف الذي تعرضت 
لـــه مدينة بيروت، مشـــيرًا إلى أن اللقاء 
يعكس الرغبة المشتركة لجميع الجهات 
لدعم إعادة إحيـــاء التراث الثقافي في 

المدينة.

دعم إعادة إحياء التراث الثقافي ببيروت

قـــال الطالـــب فـــواز فـــرج  “مررنـــا طـــوال 
السنوات الدراسية بالكثير من الصعوبات، 
وتحديـــدا أثناء جائحة كورونـــا، إنما ولله 
وعزيمـــة  جهـــد  بـــكل  اســـتطعت  الحمـــد 

تخطيها..
الســـر وراء هـــذا النجـــاح يعـــود لوعـــد قد 
وملجئـــي  روحـــي  تـــوأم  ألمـــي  قطعتـــه 
الدائـــم، وألبـــي صديـــق عمـــري وقدوتـــي 
فـــي المثابـــره والكفـــاح، أن أتفـــوق وأكمل 
مســـيرتي حتـــى أصبح طبيبا، ولن انســـى 
كلمـــات جـــدي رحمـــة هللا “إبراهيم حمزة” 
الذي كانت آخر وصيته أن يقول لي “فواز 
انظر دائما لألمام والتقف، وأكمل الثانوية 
بتفـــوق واســـتمر حتى نـــراك طبيبا ناجحا 
كما وعدتنا”، كـــم أنا حزين أنني لم أتمكن 
من مشـــاركته فرحة هذا التفوق، إنما ولله 
الحمد قد وفيت بالوعد األول، وبإذن هللا 

ســـوف أكمـــل دراســـتي الجامعيـــة وأوفي 
بالوعد اآلخر، أن أكون طبيبا يخدم وطنة 
بكل حب وإصـــرار وعزيمة. شـــكرا أقولها 
لوالـــديَّ علـــى كل بـــذاله من جهـــد وعطاء 
ســـخي، بحب واحتواء المحـــدود ألحقق 
هـــذه النتيجة المشـــرفة، كما أقدم شـــكري 
للطاقـــم اإلداري والتعليمي في مدرســـتي 
“مدرســـة النســـيم الدولية”، وعلى رأســـهم 
األســـتاذة  الفاضلـــة  الحنونـــة  مديرتـــي 
ســـميرة الكوهجي، ولكل من ساعدني في 
تحقيق هذا الحلم، ووقف بجانبي وســـط 
الصعوبـــات وقـــدم لـــي الدعـــم لتجاوزها، 
وبـــإذن هللا ســـأكون خير مـــن يمثل بالدي 
أينما كنت من أجل أن أرفع اســـم البحرين 
عاليـــا، وكـــي نقـــول للعالم إن هـــذا الوطن 
اســـتطاع أن يخرج شـــبابا واعدا يستحق 

الفخر والتقدير”.

DP حصل على شهادة الدبلوما الدولية

فواز فرج يحصل على تقدير امتياز رفيع مع مرتبة الشرف 4/4 بنسبة 98.5 % من “النسيم الدولية”

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة الداخلية



فلل شارع النخيل
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ُصممت بمعايير عالية لتنـاسب
احتياجات األسرة البحرينّية

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

للبيـع
RA للبيع ارض في عراد موقع ممتاز على ثالث شوارع التصنيف

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

ارض في البسيتين مقابل مستشفي الملك حمد المساحة 873 
   B6 متر مربع التصنيف

شقق في الجفير مؤجرة -  المساحات من 122 الى 125
60 الف دينار 

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

الموبايل: 39722292  - الهاتف: 17311151
smartbh.re@gmail.com :ايميل
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Vacancies Available األحد 5 يونيو 2022 - 5 ذو القعدة 1443 - العدد 144982

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

DEEBAJ TAILORING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 33328667  or  FUADALGAHAFI@HOTMAIL.COM

COLORS WORLD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36143236  or  ABDRABU978@GMAIL.COM

ZUWAILAEI OTHER SPECIALIZED DESIGN ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  ZUWAILAEICONT@GMAIL.COM

M K CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM

AMERICAN BED CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
, suitably qualified applicants can contact
 17213995  or  talal@americanbeds.com

2000 MATAAI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33777519  or  seeeyadi@gmail.com

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com

LULU BAHRAIN HYPERMARKET. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com

FIRST AND BEST CONSTRUCTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17785131  or  FIRSTANDBC@GMAIL.COM

GEORGIA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36954443  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33355535  or  LBCORPORATE4@GMAIL.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17642816  or  DARMAN.CARGO@YAHOO.COM

PUREPRO FILTERS COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 33912912  or  YAMENEBRAHIM623@GMAIL.COM

AHAL ALBUDAIYA MENS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 17293404  or  AL-MASHMI-2011@LIVE.COM

ABU NABEEL  ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36501504  or  ABUNABEEL04@GMAIL.COM

AFLAA ALSARI VEGETABLES AND FRUITS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 34515011  or  FR6699@GMAIL.COM

SPECTRUM Other business support service activities WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33330326  or  AWAISCH3333@HOTMAIL.COM

ZACH LOOK GENTS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33482431  or  SALEHALSALEH.BH@GMAIL.COM

SUGAYA STAR CONTRACTING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33133548  or  RBECLNG@GMAIL.COM

Nawara Fashion W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39643189  or  WORK@ALRAWASI.NET

ALSAYED SALEH TRADING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36021172  or  SST-100@HOTMAIL.COM

FALAFEL CITY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36555228  or  AHMEDMANNAEI@ICLOUD.COM

HASAN EBRAHIM MOHAMED ALI EDHRABOH(ARNOOP/8926) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 34199550  or  HASSAN500101817@GMAIL.COM

AL Maha veterinary clinic 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17292125  or  OFFICE@FUTURE-PHARMACY.COM

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

JOURY FOR ENTERTAINMENT AND RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 32022227  or  AALSUBAIEI@MASBIGROUP.COM

AL WAJIH TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39661808  or  MK_ALKHALIFA36@HOTMAIL.COM

FAST WAY PACKAGING SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36345062  or  BALJINDERGULF1981@GMAIL.COM

YOUR OWN, CLEANING CREW W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CAR CLEANER(WASHING & GREASING W.SHOP) 
, suitably qualified applicants can contact

 35303544  or  MUHAMMEDRAOOFIS@GMAIL.COM

ALMAFAD Welding, Blacksmith, and Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact
 39856685  or  JENAN288@ICLOUD.COM

UNIVERSAL ENTERPRISES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17290303  or  ADMIN@UNIENTER.COM

AIRPORT GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17677075  or  admin@seastar-groups.com

FALCON ISLAND CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33454414  or  falcon-i@hotmail.com

Bnet B.S.C.(c) 
has a vacancy for the occupation of
  SALARIES / PAYROLL SPECIALIST 

, suitably qualified applicants can contact
 17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh

SENOR PACOS RESTAURANT(MEXICO RESTAURANT) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 17725873  or  AAEST@BATELCO.COM.BH

JAFFAR AHMED ABDULA HUSSAIN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39801859  or  bsmile321@hotmail.com

TRANS GULF CAR RENTAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17230101  or  CEO@EATCORP.COM

MIRACLE CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 38431431  or  SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM

GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 66328101  or  RECRUITMENT-BAHRAIN@AXA-GULF.COM

Clyde laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17300017  or  AZHER@CLYDEBH.COM

AL WAJIH TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39661808  or  MK_ALKHALIFA36@HOTMAIL.COM

NU ASIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM

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

  ESTIMATOR(COST) 
, suitably qualified applicants can contact

 17821988  or  kharen@emco.com.bh

Blue ray contracting of fixing and maintaining safety and securi 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17651365  or  DREAM_ASSISTANT@HOTMAIL.COM

GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 66328101  or  RECRUITMENT-BAHRAIN@AXA-GULF.COM

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
, suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com

Naffco bahrain W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
, suitably qualified applicants can contact

 39466545  or  basim.a@naffco.com

MIRZA DALAL BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39894173  or  M595954@HOTMAIL.COM

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

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

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 66664555  or  SASJSMSN@GMAIL.COM

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

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

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

Fareej Aljamee Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39882655  or  afardan5@health.gov.bh

ALMAI METAL INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17785766  or  ALMAI686@YAHOO.COM

LAIL ALRAWABI Auto Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33991392  or  FAHADALANZY88@GMAIL.COM

YOUSIF QASSIM ARTISTIC CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17774030  or  ELRUFA3I@GMAIL.COM

Asdal Gulf Inn W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 17564033  or  ABBAS.FARDAN@ASDALGULFINN.COM

WARISHA MARKETING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact
 33262671  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM

VILLAGIO SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
, suitably qualified applicants can contact
 33299991  or  BOSSCO99@GMAIL.COM

Asdal Gulf Inn W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 17564033  or  ABBAS.FARDAN@ASDALGULFINN.COM

ART’S CONSTRUCTION ( ARTCON) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730015  or  binu@unitcogroup.com

All Spice Talks Restaurant & Lounge 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM

MASHTAL SANWAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33177762  or  ZAINABALSAYEDA6@GMAIL.COM

AL SAMAH GATE MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39191335  or  KARIMKHAN39191@GMAIL.COM

Amin Sulaiman Coffee Shop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34176204  or  AMINSULAIMAN6204@GMAIL.COM

AL SULTANI ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17441669  or  MHAS2009@GMAIL.COM

FALCON ISLAND CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33454414  or  falcon-i@hotmail.com

AKBAR  ISMAIL STAINLESS STEEL FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 36377453  or  AKBAR.F.S.786@GMAIL.COM

Origin furnishing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33606090  or  IS78@ME.COM

JASIM ABDULLA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39660663  or  RIYAGAS@GMAIL.COM

SURPRISES TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact
 17227206  or  geepabahain@gmail.com

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

SAQARA BUILDING MAINTENANCE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17722066  or  ZUBARAIT@BATELCO.COM.BH

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM

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

  DIESEL MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM

ALHOOT PALACE ELECTRONIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17246234  or  A.GHAFOOR.E@GMAIL.COM

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

  EXCAVATOR (ARCHAEOLOGY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  ALHOTYAN@BATELCO.COM.BH

EBRAHIM HASAN MAHDI EXCAVATION ESTABLISH 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH

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

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

MODERN CITY FOR FABRICATED METAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39441845  or  samidcargo@gmail.com

VIETNAMESE GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 39404903  or  ISMAILZAINAL79@YAHOO.COM

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17141140  or  shikkulal@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

RENDEZVOUS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17141140  or  shikkulal@gmail.com

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

WIPRO BAHRAIN LIMITED CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.COM

FREEJ BIN RASHDAN  BAHRAINI  AUTHENTIC CUISINE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 35629144  or  THANICLASSIC@HOTMAIL.COM

Pink sadaf attar 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17346817  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM

CAFETERIA RAMSI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39302266  or  MOHDBALUCH58@GMAIL.COM

HATTEN GENT SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39266863  or  UMABDALH82@GMAIL.COM
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Real Taste Plus Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of
  COOK(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM

Real Taste Plus Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER 
, suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

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

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17279999  or  NOOF@FALKHOR.COM

Shehan Mobile 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39665286  or  BB78BB79@GMAIL.COM

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

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

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

  GARDENER 
, suitably qualified applicants can contact

 17695267  or  JINESH71@GMAIL.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 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 contact
 17299511  or  AHMED@JAZAYANI.COM

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

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17280443  or  SURESH@GLSBAHRAIN.COM

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

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

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM

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

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

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com

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

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

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

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

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

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

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

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

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

ROAST KITCHEN AND BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF COOK 
, suitably qualified applicants can contact

 39406006  or  BH.ROAST@GMAIL.COM

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM

ALWASIMAH GOLD SMITH WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND) 
, suitably qualified applicants can contact

 17242199  or  MIRZA1010@HOTMAIL.COM

ARAB WAR RISKS INSURANCE SYNDICATE 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact

 17533488  or  NABIL.KOTRAN@AWRIS.COM

BALA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33802366  or  club88bah@yahoo.com

DARMAN FURNITURE WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35012715  or  DARMAN.CARGO@YAHOO.COM

ALNAIZK CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 66673333  or  ALNAIZAKCARGO@HOTMAIL.COM

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
, suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

ALNAIZAK TOWERS IMPORT EXPORT AND SALE BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 66673333  or  ALNAIZK@HOTMAIL.COM

EASTERN ASPHALT & MIXED CONCRETE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39460816  or  HREAMCO@GMAIL.COM

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

BALA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33802366  or  club88bah@yahoo.com

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

Metal Tech Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17295455  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33650789  or  WAQASANJAM786@YAHOO.COM

AL AMEERI ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17772667  or  aalameei68@gmail.com

Metal Tech Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17295455  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM

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

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  FINANCE@DTS.BH

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

CARTOONI PACKAGING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33660553  or  JAFFER.ALSARI@GMAIL.COM

UNITED PRINTING PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17779766  or  HASANFAKHRO@HOTMAIL.COM

ART LINK CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM

ANZIL TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33318183  or  SALMAN_JANAHI@HOTMAIL.COM

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENTS RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM

ALJAMAHEER COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (COFFEE SHOP) 
, suitably qualified applicants can contact

 39612227  or  hbveda@gmail.com

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact

 33522208  or  info@berkeglobal.net

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

ALKHALAF TRADING STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17228881  or  hussain.khalaf2007@gmail.com

LATAJ FOOD W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 13104597  or  DIAMONDCARE.BH@GMAIL.COM

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

Curato Supermarket - Bahraini Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36663334  or  CURATOSERVICES@GMAIL.COM

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

  SUPERVISOR (SITE) 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  SITE INSPECTOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  CRANE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  ssaleh@americana-food.com

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  ssaleh@americana-food.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

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

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  ACCOUNTS@ALDOSERI.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
, suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

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

  STEEL CHIPPER 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM

MAID EXPRESS FOR GENERAL CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36191555  or  SYDNASRALKHBAZ2@GMAIL.COM

MAID EXPRESS FOR GENERAL CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36191555  or  SYDNASRALKHBAZ2@GMAIL.COM

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO

ALGOUNA FOR RESTAURANTS AND COFFEE SHOPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 17777995  or  md@bahraingateconsultant.com

A R INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39197869  or  VIGILGEORGE224@GMAIL.COM

MJ BURGS FOR BURGER AND HOTDOG 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36113100  or  MOHD3611@GMAIL.COM

DUAA PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17043330  or  AHMEDELTAHIR59@GMAIL.COM

GREEN STAR ASRAR AIR CONDITIONERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33645871  or  RAKHA813@GMAIL.COM

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

  PUBLIC RELATIONS OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact

 36363667

LA ROTISSERIE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM

TARGET SPORTS FOR TAILORING AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36699789  or  SHUAIBCALICUT@GMAIL.COM

CHALLENGERS PERFORMANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17004417  or  CHALLENGERSPERFORMANCE@GMAIL.COM

F & M GLOBAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
, suitably qualified applicants can contact

 66970000  or  SH.FAWAZALKHALIFA7@GMAIL.COM

LIALI MAXIM RESTAURANT AND GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
, suitably qualified applicants can contact

 33029408  or  ASHRAF_222.2@HOTMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 35419376  or  ALRASEKHON2021.BH@YAHOO.COM

M AND A MOBILE REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66945035  or  ZANGULTECHNOLOGY@GMAIL.COM

SAEED INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  MUHAMMADSAEED.BH.PK@GMAIL.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  FATIMABH104@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  FATIMABH104@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38164965  or  HGDYNAMICC@GMAIL.COM

HUSAIN HABIB ALI KHAMIS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33875308  or  BINHABIB56@GMAIL.COM

AHMED JASIM A.RAHMAN ALI ( GTA -  7420 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33444109  or  AHMEDJOSSOM@GMAIL.COM

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

, suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM
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رام اهلل - وفا

ــويــل  بـــحـــث الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــان
الفلسطيني  نظيره  مــع  أمــس،  مــاكــرون، 
عبدهللا  األردن  ومــلــك  عــبــاس،  مــحــمــود 

الثاني، تطورات القضية الفلسطينية.
ــيــن هــاتــفــيــيــن  ــال اتــصــال ــك خــ ــ ــاء ذل جــ
منفصلين، وفق وكالة األنباء الفلسطينية 
الملكي  للديوان  وبيان  )وفـــا(،  الرسمية 

األردني.
ونقلت “وفا” عن عباس قوله، إن “الوضع 
الـــحـــالـــي ال يــمــكــن الـــســـكـــوت عــلــيــه أو 
السياسي،  األفق  غياب  في ظل  تحمله، 
الفلسطيني،  للشعب  الدولية  والحماية 
اإلسرائيلي  االحــتــال  سلطات  ل  وتنصُّ
الموقعة  االتفاقيات  وفق  التزاماتها  من 
والتصعيد  الدولية،  الشرعية  وقـــرارات 
اإلســرائــيــلــي فــي كــل مــكــان، ومــواصــلــة 
في  وبخاصة  الجانب،  أحــاديــة  األعــمــال 

القدس”.
وأشار إلى أن “القيادة الفلسطينية بصدد 
التصعيد  لــمــواجــهــة  إجــــــراءات  اتـــخـــاذ 
المجتمع  عــجــز  ظـــل  فـــي  اإلســرائــيــلــي، 
الدولي عن إرغام إسرائيل على االمتثال 

لقرارات الشرعية الدولية”.
تــقــدم  أن  ــمــكــن  “ي ــســا  فــرن أن  واعـــتـــبـــر 
ــل خــلــق أفــق  ــادرات فــاعــلــة مـــن أجــ ــ ــب مــ
يمكن  التي  الجهود  جانب  إلى  سياسي، 
ــــه  ــي ودول ــ ــ ــاد األوروبـ ــحـ أن يــبــذلــهــا االتـ
الدولية  األطــراف  مع  بالتعاون  األعضاء 

المعنية في المنطقة والعالم”.
األردنــي  العاهل  مــع  مــاكــرون  بحث  كما 
ــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الــــعــــاقــــات الـ
اإلقليمية  الــســاحــة  عــلــى  والـــتـــطـــورات 
خاصة القضية الفلسطينية بحسب بيان 

للديوان الملكي.

ماكرون يبحث مع عباس وعاهل األردن القضية الفلسطينية

تونس - أف ب

ــات أمـــــس بــيــن  ــ ــدامـ ــ وقـــعـــت صـ
الـــشـــرطـــة ونـــحـــو مــئــة مــتــظــاهــر 
احتجوا في تونس العاصمة على 
الرئيس  يعتزم  الــذي  االستفتاء 
يوليو  في  تنظيمه  سعّيد  قيس 
ــام مـــن إجــــراءاتــــه الــتــي  بــعــد عــ

االقتراب من مقر  الشرطة متظاهرين من  “انقابًا”. ومنعت  المعارضة  تعتبرها 
الهيئة العليا المستقلة لانتخابات التي غّير سعّيد طريقة اختيار أعضائها وعّين 

رئيسها بنفسه، وهو إجراء يعتبرون أن هدفه بسط سيطرته على المؤسسة.
ورفع بعض المشاركين في االحتجاج الذي نظمته خمسة أحزاب صغيرة الفتات 

كتب عليها عبارات مناهضة لاستفتاء.
وقال المتحدث باسم حزب العمال التونسي حّمة الهمامي “الشرطة... استخدمت 

الغاز المسيل للدموع ضدنا وهاجمتنا”.
الباد من  أن تخرج  المفترض  التونسي عن خارطة طريق من  الرئيس  وأعلن 
األزمة، تنّص على إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو وانتخابات 
تشريعية في 17 ديسمبر. وانطلق أمس “الحوار الوطني” الذي ينظمه الرئيس 
لصوغ الدستور الجديد، وقد قاطعته جهات دعيت للمشاركة فيه أبرزها االتحاد 
في  رئيسية  فاعلة  لجهات  إقــصــاء  اعتبره  مــا  بسبب  للشغل  التونسي  الــعــام 

المجتمع المدني واألحزاب السياسية.

صدامات في تونس بين الشرطة ومحتجين
بغداد - وكاالت

ــت الـــــقـــــوات األمـــنـــيـــة  ــطـ ــقـ أسـ
العراقية طائرة شراعية محملة 
بمليون حبة من الكبتاغون في 
البصرة في جنوب الباد، قرب 
ــدود مـــع الـــكـــويـــت، كــانــت  ــحـ الـ
ــران”، كــمــا أفـــاد  ــ ــ ــًة مـــن إيـ ــيـ “آتـ
ــس. وأصــبــح  مــصــدر أمــنــي أمــ
الـــعـــراق، مــحــّطــة أســاســيــة في 

تجارة الكبتاغون التي توسعت في الشرق األوسط إلى حد كبير خال العام 2021. 
وكانت “الطائرة الشراعية المحلية الصنع” تجول في أجواء البصرة، قرب الحدود 
وكالة  أعلنت  كما  بوجودها،  استخبارية”  “معلومات  وردت  حينما  الكويت،  مع 
االستخبارات العراقية. وأضاف البيان أنه تّم على الفور “تمشيط المنطقة وإطاق 
النار مما اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها والهروب باتجاه الشريط الحدودي إلحدى 

دول الجوار”، بدون أن تحّدد الدولة التي توّجه إليها.
وتّم ضبط “حبوب مخدرة تقدر بنحو مليون حبة” كانت في هذه الطائرة الصغيرة، 
شراعية  طائرة  تظهر  العراقية،  السلطات  وزعتها  التي  الصور  وفي  البيان.  وفق 
وأشــار  الــمــصــادرة.  للحبوب  صــورًا  نشرت  كما  يــدويــًا.  مصّنعة  أّنها  يبدو  بدائية، 
بيان السلطات إلى أن “النية كانت إدخال” الحبوب المخدرة “إلى داخل األراضي 

العراقية”.

ضبط مليون حبة كبتاغون بالعراق محملة في “طائرة شراعية”

موسكو: سفارتنا في 
ليبيا ستبدأ العمل “قريبًا”

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي 
ــرق األوســـــــط وإفــريــقــيــا  ــشــ ــ ــى ال ــ إلـ
ــــس، أن  مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، أمـ
العمل  ستبدأ  ليبيا  في  بــاده  سفارة 

قريبًا.
ــــوف لــلــصــحــافــيــيــن:  ــــوغــــدان ــال ب ــ ــ وق
“أعتقد أن ذلك سيكون قريبًا. وآمل 
حـــدوث ذلـــك فــي الــقــريــب الــعــاجــل”. 
ليبيا  فــي  الروسية  السفارة  وتعمل 
منذ العام 2014 في تونس المجاورة، 

ألسباب أمنية.

ا... وقصف يطول ديًرا أرثوذكسيًّا شهيًرا الوضع اإلنساني اليزال هشًّ

“قتال شوارع” في سيفيرودونيتسك وروسيا “تلقي بكل ثقلها” في المعركة
بكل  “تــلــقــي  روســيــا  أن  كييف  ــدت  أكـ
سيفيرودونيتسك  مدينة  فــي  ثقلها” 
ــتــي تــشــهــد “قـــتـــال شــــــوارع”، بينما  ال
أعلنت موسكو بدء انسحاب وحدات 
أوكرانية من المدينة المهّمة في شرق 
من  يــوم   100 من  أكثر  بعد  أوكرانيا. 
تركز روسيا هجومها في  النزاع،  بدء 
السيطرة  أمــل  على  دونــبــاس  منطقة 
الكاملة عليها. وقال األمين العام لحلف 
إن  ستولتنبرغ  ينس  األطلسي  شمال 
تدور  األمــد  طويلة  استنزاف”  “حــرب 

هناك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان 
األوكــرانــي  الجيش  مــن  ــدات  “وحــ إن 
تـــعـــرضـــت لــخــســائــر جــســيــمــة خـــال 
)مــا  سيفيرودونيتسك  فــي  الــمــعــارك 
90 % فــي وحـــدات عــدة(  إلــى  يصل 
المدينة  تنسحب نحو ليسيتشانسك”، 

الكبيرة المجاورة.
وكان حاكم منطقة لوغانسك سيرغي 
غــايــداي قــد قــال فــي وقــت ســابــق إن 
صعب  بأكملها  المنطقة  فــي  “الــوضــع 
ـــا في  لــلــغــايــة. يــتــركــز الـــقـــتـــال حـــالـــيًّ
الــجــيــش  ألن...  ســيــفــيــرودونــيــتــســك 
الروسي ألقى بكل ثقله واحتياطياته” 

في هذه المعركة.
وأكد أن “المعلومات األولية تشير إلى 
أنهم نجحوا في السيطرة على معظم 
للتراجع  تدفعهم  قواتنا  لكن  المدينة. 

اآلن”.
ــر الــمــكــتــب اإلعــــامــــي لــلــرئــاســة  ــ وذكـ
“العمليات  أن  أمس  صباح  األوكرانية 
في  الــصــنــاعــيــة  المنطقة  فــي  جــاريــة 
سيفيرودونتسك. القتال في الشوارع 

مستمر”.
الفرنسي  الــرئــيــس  كـــرر  ــا،  دبــلــومــاســيًّ
روســيــا حتى  إذالل  “عـــدم  ينبغي  أنــه 
فيه  يتوقف  الـــذي  الــيــوم  فــي  نتمكن 
القنوات  إيجاد مخرج عبر  القتال من 

الدبلوماسية”.
وانــتــقــد وزيـــر الــخــارجــيــة األوكـــرانـــي 

الرئيس  تــصــريــحــات  كوليبا  دمــيــتــرو 
الفرنسي معتبًرا أن هذا الموقف يؤدي 

إلى “إذالل فرنسا”.
وكتب كوليبا على تويتر أن “الدعوات 
فقط  تــؤدي  روسيا  إذالل  تجنب  إلــى 
آخــر. ألن  بلد  أي  أو  إذالل فرنسا  إلــى 
روســـيـــا هـــي الــتــي تــــذل نــفــســهــا. من 
كيفية  على  جميًعا  نركز  أن  األفــضــل 
إعادة روسيا إلى مكانها. من شأن ذلك 

أن يجلب السام وينقذ األرواح”.
ــاكـــرون هــو مــن الـــقـــادة الــدولــيــيــن  ومـ
حوار  إقامة  يحاولون  الذين  القائل 

مع الرئيس الروسي فاديمير بوتين.
ا  وعسكريًّ ا  ماليًّ دعــًمــا  فرنسا  وتــقــدم 
يتوجه  لم  ماكرون  لكن  أوكرانيا،  إلى 
حتى اآلن إلى كييف بخاف عدد من 

نظرائه األوروبيين.
ــر قــصــف روســي  ــرى، دّمـ مــن جــهــة أخــ
ــر  ــد كــنــيــســة خــشــبــيــة فــــي ديـ ــ ــدي جــ
أوكرانيا  شــرق  في  شهير  أرثوذكسي 
ــي  ــ ــران حــســبــمــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس األوكــ
مذّكًرا  أمــس،  زيلينسكي،  فولوديمير 

بأن آخر قصف روسي تعرض له الدير 
نفسه أســفــر هــذا األســبــوع عــن مقتل 

أربعة رهبان.
في  تــلــغــرام  عــلــى  زيلينسكي  وكــتــب 
نص أرفقه بفيديو يظهر فيه احتراق 
صــومــعــة جــمــيــع الــقــديــســيــن “ضــربــت 
ــة مــــرة جــديــدة  ــيـ ــروسـ ــمــدفــعــيــة الـ ال
ــر ســفــيــاتــوغــيــرســك” فــي  ــ ــيــــوم ديـ ــ ال
األديــرة  أبــرز  أحــد  دونيتسك،  منطقة 

األرثوذكسية في أوكرانيا.
وذّكر بأن الدير كان قد تعّرض لقصف 
“مقتل  األسبوع نجم عنه  روسي هذا 
أربــعــة رهــبــان وإصــابــة أربــعــة آخرين 

بجروح خطيرة”.
منهم  مدني   300 الدير  في  ويختبئ 

60 طفًا، بحسب زيلينسكي.
األولى  للمرة  الصومعة  ــرت  “ُدّم وتابع 
بناؤها  ُأعــيــد  السوفياتي.  العهد  فــي 
الــجــيــش  أحــرقــهــا  واآلن  بـــعـــد.  فــيــمــا 
روسيا  استبعاد  إلــى  داعًيا  الــروســي”، 
إّياها  معتبًرا  اليونسكو،  منظمة  مــن 

دولة “همجية”.

 دعم إنساني 

ا للغاية في المناطق  اليزال الوضع هشًّ
تعرضها  بعد  أوكرانيا  استعادتها  التي 
هو  كما  الروسي،  القصف  لدمار جراء 
الحال في هورينكا في ضواحي كييف 
)شمال غرب( حيث وزعت مساعدات 

إنسانية الجمعة.
وقالت هانا فينيشوك )67 عاًما( باكية  
“عندما تعرضت الشقة للقصف لم يكن 
أصبح  واآلن  أي شــيء،  أخذ  بإمكاني 
لذلك  للغاية،  مكّلًفا  الحافلة  ركـــوب 
على  للحصول  البلدية  لمبنى  أتــيــت 
الــضــروريــات األســاســيــة. تــم إسكاني 
موقًتا في مكان آخر، وأنا ممتّنة لهذه 

المساعدة”.
شيبيليفا  تيتيانا  الــنــاشــطــة  وتــــوزع 
ــيــة فـــي بــلــديــة  ــســان الـــمـــســـاعـــدات اإلن
هورينكا، فتعطي عبوات الحليب ألحد 
السكان قائلة “لدينا قائمة باألشخاص 
التي  المساعدة  إلى  يحتاجون  الذين 
نحو  ــا  حــالــيًّ الــجــيــش، تشمل  يــديــرهــا 

خمسة آالف شخص”.

عواصم - وكاالت

الدخان يتصاعد جراء احتدام المعارك بين الجانبين

 

قال منسق السياسة الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبي، 
جوزيب بوريل، أمس السبت، إن إمكانية إبرام صفقة 

إلحياء االتفاق النووي مع إيران تتضاءل.وأشار 
بوريل عبر “تويتر” إلى أنه تحدث مرة أخرى 
مع وزير الخارجية اإليرانية أمير حسين عبد 
قائمة  تــزال  ال  اإلمكانية  أن  مضيفًا  اللهيان، 
النووي. االتــفــاق  إلحياء  إضافي  جهد  لبذل 

وتابع: “كمنسق، أقف مستعدًا لتسهيل التوصل 
لحل للقضايا العالقة” في المفاوضات النووية.

والحقا، قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية 
نجاح  فــرص  إن  السبت  أمــس  أوليانوف  ميخائيل  بفيينا 

مباحثات فيينا الرامية إلحياء االتفاق النووي اإليراني ستزداد 
تعقيدا إذا تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

قرارا غربيا بشأن إيران في وقت الحق هذا االسبوع.
ووجه أوليانوف حديثه لاتحاد األوروبي، مطالبا التكتل ببذل 

جهد دبلوماسي أكبر إذا أراد التوصل التفاق.
من جهة أخــرى،، تكرر خال األسبوعين األخيرين وفاة ثاثة 
منصات  وتناقلت  الــصــواريــخ،  مــجــال  فــي  عاملين  إيــرانــيــيــن 

اجتماعية ناطقة بالفارسية، أمس السبت، خبر وفاة عالم 
خبير في مجال محركات الصواريخ والطائرات “نتيجة 

للتسمم”.
وحسب التقارير فإن العالم في مجال الصواريخ، 
أيوب انتظاري، الحاصل على درجة الدكتوراه 
فــي هــنــدســة الــطــيــران مــن جــامــعــة شريف 
للتكنولوجيا في طهران، توفي يوم الثاثاء.
وفقا لما ورد كان انتظاري يعمل في مركز برديس 
الجوفضائي بمدينة يزد وسط إيران، وينشط هذا المركز 

في مجال تطوير الصواريخ والطائرات المسيرة.
وحسب ما جاء على إحدى المنصات “كان انتظاري يعمل على 
مشاريع كبرى في مجال الجو فضاء، ويقال إنه توفي نتيجة 
للتسمم، إال أن أقاربه يؤكدون أنه لم يأكل طعاما مختلفا عنهم، 
وخال الليلة قبل وفاته لم يعاِن من أي مرض، ورئيس مؤسسة 

برديس ذكر احتمال تعرضه الغتيال”.
وذكرت منصة أخرى “توفي أيوب انتظاري، الخبیر في صناعة 

الطيران اإليرانية، بشكل مريب”.

بعد 3 حوادث مماثلة.. وفاة عالم صواريخ بظروف غامضة

بوريل: إمكانية إحياء االتفاق النووي اإليراني تتضاءل
 

الحوثي محمد  ميليشيا  قبل  المعين من  المحافظ  أقدم 
داخل  الوحيد  الرياضي  االستاد  تحويل  على  البخيتي 
وتدريب  إعــداد  إلــى معسكر  اليمن،  ذمــار، وســط  مدينة 
مقاتلين أطفال سيتم إرسالهم الحقا إلى جبهات القتال.
وأظهر فيديو جديد حجم العبث الذي تمارسه ميليشيات 
الحوثي تجاه النشء والشباب بعضهم لم يتجاوز عمره 
ــار بـــإشـــراف مــبــاشــر من  الـــــ10 أعــــوام فــي مــحــافــظــة ذمــ

المحافظ البخيتي المعروف عنه حشد المقاتلين.
اإلخــبــاري  “نــيــوزيــمــن”  مــوقــع  بحسب  الــريــاضــي  الملعب 
بـــدال مــن أن يــتــم اســتــخــدامــه لتفريغ طــاقــات  الــمــحــلــي، 
كرة  مباريات  منها  الرياضية،  األلــعــاب  وإقــامــة  الشباب 
القدم، تحول إلى معسكر تدريب مقاتلين %90 منهم لم 

يتجاوز أعمارهم الـ15 عاما.
استمرار  ــانــي  اإلري معمر  اليمني  اإلعـــام  وزيـــر  واعــتــبــر 
أعمال التحشيد والتعبئة التي تنفذها الميليشيا الحوثية 
الهدنة  رغــم  لسيطرتها  الخاضعة  المناطق  في  لألطفال 
التي أعلنتها األمم المتحدة، وتمديدها لشهرين، “مؤشرا 
يــؤكــد عـــدم جديتها فــي االنـــخـــراط فــي جهود  خــطــيــرا 

الــهــدن  اســتــغــال  ــســام، ومساعيها  ال الــتــهــدئــة وإحــــال 
للترتيب لدورة جديدة من التصعيد”.

ونشر اإلرياني مشهدًا من أحد معسكرات تجنيد األطفال 
إليران  التابعة  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيا  تنظمها  التي 
تحت غطاء ما يسمى “المراكز الصيفية” في مدينة ذمار.. 
الميليشيا في حشد  أن ذلك يكشف عن استمرار  مؤكدا 
طاب المدارس دون سن )18( باألفكار والخطاب الطائفي 

المستورد من طهران وشعارات الموت والكراهية لآلخر.

بعضهم لم يتجاوز عمره الـ10 أعوام

الحوثيون يحولون ملعًبا لمعسكر تدريب لألطفال على القتال

طــلــبــت حــكــومــة “االســـتـــقـــرار 
البرلمان  من  المكلفة  الوطني” 
باشاغا،  فتحي  يقودها  والتي 
ــومــاســيــة في  ــل ــدب ــعــثــات ال ــب ال
ــارج بــوقــف الــتــعــامــل مع  ــخـ الـ
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
الدبيبة،  عبدالحميد  بــرئــاســة 
ــداد بـــالـــقـــرارات  ــ ــت ــدم االعــ ــ وعـ

الصادرة عنها.
جـــاء ذلـــك فــي خــطــاب وجهه 
ــة حـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ وزيـــــــــر خـ
ــرار” حـــافـــظ قــــدور،  ــ ــق ــ ــت “االســ
البعثات  عــلــى  الــقــائــمــيــن  ــى  إلـ
طلب  بــالــخــارج،  الدبلوماسية 

مع  فقط  التعامل  منهم 
حــــكــــومــــة فــتــحــي 

بــاشــاغــا، مــحــذرًا 
المخالفين  كل 
لـــــــــــــــهـــــــــــــــذه 
الــتــعــلــيــمــات 

بالمتابعة القانونية.
موقف  بعد  يتضح  لــم  وفيما 
ــومــاســيــة من  ــل ــدب ــعــثــات ال ــب ال
إذا كانت  الــخــطــاب، ومــا  هــذا 
حكومة  مــع  التعامل  ستوقف 
تنفيذ  فــي  تستمر  أو  الدبيبة 
حكومة  أن  خــاصــة  قــراراتــهــا، 
وجهت  وأن  لها  سبق  باشاغا 
تــعــلــيــمــات مــمــاثــلــة إلــــى عــدة 
مــؤســســات فـــي الـــبـــاد أمـــرت 
فيها بعدم التعامل مع حكومة 
منتهية  تعتبرها  التي  الدبيبة 
ــرار الــمــصــرف  الـــواليـــة عــلــى غــ
الـــمـــركـــزي ومــكــتــب الــنــائــب 
المحاسبة  وديـــوان  العام 
وكذلك جهاز المخابرات 
ومــصــلــحــة الــطــيــران 
لم  لكّنها  الــمــدنــي، 
تجد طريقها إلى 

التنفيذ.

ليبيا: باشاغا يطالب بعدم التعامل مع الدبيبة

موسكو - األناضول



opinions@albiladpress.com17
األحد 5 يونيو 2022 - 5 ذو القعدة 1443 - العدد 4982

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

للتواصل: 17111483

الجيل القادم من F- 16.. لماذا البحرين هي األولى؟
ما قاله ســـفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين ســـتيفن 
بوندي في لقاء مع وكالة أنباء البحرين قبل أيام، يؤكد ما تشغله مملكة 
البحريـــن مـــن أهمية اســـتراتيجية وأمنية وقوة الدولة واســـتراتيجيتها 
الخارجية، وإعطائها األمن والســـام الدوليين دفعة قوية وكل ما يصب 

في مصلحة حاضر المنطقة وبالتأكيد مستقبلها.
يقـــول الســـفير األميركـــي “كانت البحريـــن أول دولة تنضم إلى مشـــروع 
األمـــن البحـــري الدولـــي، الـــذي تولـــت قيادتـــه لضمـــان حريـــة الماحـــة 
والنقل اآلمن للشـــحن التجاري، كما تســـتضيف البحرين القوات البحرية 
المشـــتركة التـــي تركـــز علـــى دحـــر اإلرهـــاب ومنـــع القرصنـــة وتشـــجيع 
التعاون اإلقليمي وتعزيز بيئة بحرية آمنة، وتلعب البحرين دوًرا رئيًســـا 
فـــي هيـــكل األمن اإلقليمـــي، كما أنهـــا حليف حيـــوي للواليـــات المتحدة 
األميركيـــة فـــي المبادرات الدفاعية، وأول شـــريك لنا لتشـــغيل مجموعة 
مـــن طائـــرات الهليوكبتر القتالية  AH-1Z، وســـتكون الدولـــة األولى في 

.F- 16 العالم الستخدام الجيل القادم من طائرات
إن مملكة البحرين بقيادة ســـيدي صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة ملك الباد المعظم حفظه هللا ورعاه، قوة مؤثرة في المنطقة 
وفـــي المحيط العربـــي والدولي، فضا عن كونها تســـير بثبات وخطوط 
متوازنـــة ومتصاعـــدة مـــع إعطـــاء األولويـــات فـــي بنـــاء قدرة عســـكرية 
كفيلة بتحقيق األمن واالســـتقرار وحفظ الســـيادة والوقوف مع األشقاء 
فـــي دول مجلـــس التعاون والعرب فـــي خندق واحد دفاعـــا عن العروبة 

واإلسام.
مملكة البحرين تتقدم وتلعب دورا مهما في مسيرة األمن العربي وعلى 
مختلـــف المســـتويات واألصعدة ليـــس من فراغ، إنما وفق اســـتراتيجية 
ذات مدلول عظيم أكسبتها احترام دول العالم، وعندما تكون هي األولى 
فـــي العالم الســـتخدام الجيل القـــادم من طائـــرات F- 16، فهذا يعني أن 
لساح الجو الملكي البحريني صورة فريدة من نوعها في القوة والخبرة 
والتنظيـــم الدقيق، وكوادر وطنيـــة من ضباط وضباط صف وأفراد على 
مستوى عال رفيع من متطلبات التقنية العسكرية الحديثة والمعاصرة.

عبر كل مراحل التاريخ التي مر بها المجتمع العربي، دائما تكون البحرين 
في الطليعة في تحمل المسؤوليات الجسيمة بكل كفاءة واقتدار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وزارة التربية وبناء اإلنسان
إشـــادة ملكيـــة رائعة ومبهجـــة، من لدن حضـــرة صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــاد المعظـــم حفظه 
هللا ورعـــاه، بالجهـــود الدؤوبـــة والمســـتمرة والمخلصـــة لـــوزارة 
التربية والتعليم، على هامش اســـتقبال جالته عددا من رؤساء 

البرلمانات بالدول العربية.
هـــذه اإلشـــادة الكريمة، تعبـــر في روحها عن قصـــص الوفاء في 
العمل للوزير المجد الدكتور ماجد النعيمي الذي اهتم منذ ساعة 
تقلده مسؤولياته بالوزارة بأن يركز على التفاصيل واألولويات، 
ويترجمهـــا عبـــر كـــوادر الـــوزارة األوفيـــاء، والشـــجعان، لخطط 

طموحة، يكون أثرها على المسيرة التعليمية، كما نراه اآلن.
وكنـــت قـــد التقيت عددا مـــن قيـــادات البرلمان العربـــي، بمؤتمر 
إطـــاق وثيقـــة التعليم في العالـــم العربي، حيـــُث أثنوا جميعهم 
على التطور الكبير الذي شـــهده ويشهده قطاع التعليم النظامي 
فـــي البحرين، خصوصًا بفترة الجائحة، حيث لم تتعطل العملية 

التربوية به، وال قيد شعرة.
قالـــوا أيضـــا إن البحريـــن، ال تتابـــع المشـــهد تعليميـــًا، بـــل تصنع 
الحـــدث، وباألرقـــام، وإن العديـــد مـــن الدول العربيـــة مهتمة بأن 
تستفيد بنقل هذه التجربة، وفي أكثر من جانب، وهو ما يحدث 

بالفعل.
مســـيرة التعليم في البحرين، مستمرة ألن هناك من يفي بالعهد، 
والقســـم، ويـــؤدي واجبه بدهاليـــز الوزارة كما يجـــب، وهو وفاء 
ســـاهم بأن تكـــون هذه الوزارة ليســـت معنية بالتربيـــة والتعليم 

فحسب، إنما ببناء اإلنسان البحريني.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المشكلة حينما تتحول إلى فرصة مليونية
انتشـــرت التطبيقـــات اإللكترونيـــة بشـــكل ملحوظ في الســـنوات 
الماضيـــة، والتـــي أحدثـــت نهضـــة غير مســـبوقة في عالـــم تقنية 
المعلومات، خصوصا لمستخدمي الهواتف الذكية الذين يشكلون 
الجـــزء األكبـــر مـــن مســـتخدمي األجهـــزة اإللكترونيـــة، لكـــن هل 
تســـاءلنا يومًا عن كيفية إنشـــاء هذه التطبيقات التي نستخدمها 
بشـــكل دوري فـــي حياتنا اليوميـــة؟ كيف أتت تلـــك األفكار؟ من 

طورها؟ ولماذا لم تخطر على ذهن أشخاص آخرين قبلهم؟
عنـــد التفكيـــر فيمـــا ســـبق، ســـنتفاجأ بأن أغلـــب تلـــك التطبيقات 
سواًء التي أنشأها أبناء مملكة البحرين أو من دول أخرى نشأت 
فكرتهـــا مـــن مشـــكلة أو خلل في تســـيير نمـــط معيـــن أو صعوبة 
واجههـــا مؤســـس التطبيـــق، فقام علـــى إثرها بإيجاد حـــل لها من 
خـــال إنشـــاء تطبيق، والذي أوجد الحل لهذه المشـــكلة وســـاهم 

في تسهيل الوظائف الحياتية على المستخدمين.
هذه المشاكل التي مر بها مؤسسو هذه التطبيقات قد تكون مرت 
علـــى العديد من األشـــخاص حول العالم، واألغلـــب قرر التعايش 
معهـــا فـــي حياته اليوميـــة دون أن تســـتوقفه هذه األفـــكار لعدم 
التفاعـــل معها أو عدم الرغبة في إجاد حل للتغيير، إال أن البعض 
دفعتـــه الرغبة والشـــغف إلى إيجاد حل من خال إنشـــاء تطبيق 
إلكترونـــي يختصـــر الوقت أو اإلجـــراءات أو تقديـــم الحلول في 
مكان واحد، لتتحول هذه المشـــاكل إلى حلـــول وفرص ابتكارية 
مـــن خال االســـتفادة مـــن التكنولوجيـــا، عن طريق ابتـــكار فكرة 
مشـــروع تقنـــي مفيـــد يخدم المجتمـــع، ويحل من خاله مشـــكلة 
يعانـــي منهـــا الكثيـــر، أو يغيـــر من خاله نمـــط الحيـــاة، والذي قد 
يحول هذه الشـــركات لما يســـمى بــــ )Unicorn Company( وهي 
الشـــركات التي تتعدى قيمتها التســـويقية المليار دوالر، والغريب 
أن العديـــد من مؤسســـي الشـــركات لم تكن خبرتهـــم أو خلفيتهم 
المهنيـــة لها ارتباط بالتكنولوجيا، لكن كل ذلك أتى من فكرة آمن 

بها مؤسسها.
فا تجعل من مواقف حياتك التي تمر بها مجرد مواقف متكررة 
تتعايـــش معهـــا، بـــل توقف عندها وفكـــر في كيفيـــة تحويلها إلى 
مشـــروع مربـــح، الفـــرص متاحة والفضـــاء التقني مـــازال بحاجة 
للعديد من المشاريع التقنية الجديدة والمتميزة في فكرتها، آمن 

بفكرتك وحولها من فكرة إلى مشروع تقني مربح.

عثمان العباسي

في عشـــية ليلة رأس الســـنة عام 2000، أي األلفية الحديثة، خاطب بوتين 
الشـــعب الروســـي قائا “لن يكون هناك فراغ في الســـلطة وال في هذا البلد، 
أود أن أحذر من أن أية محاوالت للخروج على القانون ســـتجهض بحســـم”، 
جـــاء ذلك مباشـــرة بعد توليه رئاســـة روســـيا بالوكالة بعد اســـتقالة الرئيس 
بوريس يلســـيتين، وقد كان بوتين قادرا علـــى ترجمة كلماته إلى واقع حي 
بعد انتشال روسيا من فترة ما بعد الحقبة السوفييتية، واستطاع أيضا أن 

يضمن بقاءه في السلطة عن طريق التحايل عليها.
بترشـــيح رئيس وزرائه ديمتـــري مدفيديف في األوقات التي عجز هو فيها 
عن الترشـــح قانونيا، في سيمفونية عازفة لم تقبل التغيير منذ ما يزيد عن 
عشـــرين عاما اســـتطاع خالها بوتين أن يعيد للروس ثقة كبيرة، بأنفســـهم 
وبلدهم واقتصادهم الذي عايش لحظات ضنكة ومخيفة بعد انهيار االتحاد 

السوفييتي. 

التقاريـــر المخابراتيـــة الغربيـــة تشـــير إلـــى احتمـــال إصابـــة بوتيـــن بمـــرض 
الســـرطان المتقدم، لذلك فهو غائب عن الســـاحة منذ أبريل الماضي وهو ما 
يعنـــي أيضا تبدال في ميزان القوى إذا ما تأكدت إصابة بوتين وقرب موعد 
رحيلـــه أو عجـــزه عن إدارة شـــؤون البـــاد التي يديرها حاليـــا الرجل الثاني 

ديمتري ميدفيديف.
الحقيقـــة أن بوتيـــن يقـــود حرب اســـتنزاف كبيرة فـــي أوكرانيـــا زج بها عن 
طريق الغرب، ورغم دهاء بوتين وحكمته إال أن مزاجه العســـكري ال يسمح 

له بالخسارة تحت أي ظرف وبأي ثمن كان.
وبكل األحوال يبقى الســـؤال األهم، ماذا بعد بوتين، وكيف سيســـير ميزان 
القـــوى الدولـــي، وهـــل أعـــدت إدارة بوتيـــن خطة حازمـــة الســـتمرار الوفاء 
بكلمات بوتين وخارطة الطريق التي رسمها للشعب الروسي عشية األلفية، 

هذا ما سيتضح في األيام القريبة القادمة.

سمر األبيوكي

ماذا بعد بوتين؟

تتميـــز العاقـــات بيـــن مملكـــة البحريـــن وســـلطنة ُعمـــان بأواصـــر المحبـــة 
واألخـــوة، فالقيادتـــان، والشـــعب البحرينـــي والُعمانـــي تجمعهمـــا وحـــدة 
الهـــدف والمصيـــر المشـــترك ووشـــائج القربـــى، ويتفقـــان وال يختلفان في 
كل المجاالت السياســـية والعســـكرية واالقتصادية والثقافية، وكثيرة هي 
الزيارات الرســـمية المتبادلة، والتي كان آخرها زيارة معالي رئيس مجلس 
الشـــورى الُعمانـــي “الشـــيخ خالـــد بن هـــال المعولـــي” لبلده الثانـــي مملكة 
البحريـــن، هذه الزيارة األخوية الهادفة إلى دعم وتعزيز العاقات الثنائية 
وتنســـيق المواقـــف المشـــتركة محلًيـــا وعربًيـــا وفـــي المحافـــل اإلقليميـــة 
والدوليـــة، وتعتبـــر هـــذه الزيـــارة امتـــداًدا لزيارات ســـابقة لمســـؤولين في 
الســـلطنة للبحرين وهو مداد لن ينقطع بين القطرين الشـــقيقين، كون هذه 
اللقـــاءات معينـــا لتبادل المعلومـــات والخبـــرات، ونافذة إلقامة المشـــاريع 
الثنائيـــة لتحقيـــق أهدافهما المشـــتركة في جميع المجاالت، والتي ترســـخ 
العاقـــات بينهمـــا ودفعهـــا نحو التطـــور والتعاون وبما يتفق مـــع الرؤيتين 
االقتصاديتيـــن البحرينية 2030م والُعمانيـــة 2040م بغية تحقيق التنمية 
المســـتدامة وضمان حياة كريمة وآمنة للشـــعبين الشـــقيقين، والعمل على 
توظيـــف هذه الزيارة وغيرها لتحقيق المزيد مـــن النمو والتطور للقطرين 

الشقيقين.
تاريـــخ العاقات بين ُعمان والبحرين يمتد لمئات الســـنين، وشـــاهدها في 

البحريـــن “قلعـــة عراد” التي بناها “اإلمام ســـلطان بن ســـيف اليعربي” إمام 
ُعمـــان فـــي عام 1622م، وجاء بناؤها لتكون حصًنـــا دفاعًيا للبحرين لتمنع 
االعتـــداء عليها. لـــذا، فالعاقات بينهمـــا متجذرة مـــن األزل وارتبطت من 
عصـــري “مجان ودلمـــون”، والشـــواهد والمكتشـــفات األثرية تشـــهد بذلك، 
وهـــي عاقة متاحمة تســـمو فوق المصالح وال تحدهـــا االتفاقيات، كونها 
نســـيج مـــن األخـــوة والقربى واللغـــة والتاريـــخ والمصير العربي المشـــترك 
والديـــن، فالقطـــران يتبعان سياســـة منهجيـــة واحدة  تضـــع كل اإلمكانات 
فـــي خدمة مصالـــح القطرين والدفاع عن القضايـــا القومية العربية، حيث 
يســـيران على نهج  مجلس التعاون الخليجـــي انطاًقا من اإليمان بوحدة 
المصالح واألهداف والتحديات، بجانب اهتمامهما بالعمل العربي المشترك 

والتعاطي مع قضايا األمة بحس قومي ناهض.
هذا التواصل لن ينقطع ومسيرته ستستمر، فالمسؤول الُعماني والمواطن 
الُعمانـــي ال يشـــعران بالُغربـــة في بلدهمـــا الثاني البحرين، وكذلك بالنســـبة 
للبحرينييـــن حينما يفدون الســـلطنة فكأنهم في بلدهم، وســـنة بعد أخرى 
التبـــادالت  ترتفـــع مؤشـــرات العاقـــات السياســـية واالجتماعيـــة وتنمـــو 
التجاريـــة واالســـتثمارية والمالية، وكذلـــك في المجال التراثـــي والثقافي 
والسياحي والرياضي وبشكل متزايد بين القطرين الشقيقين، حيث تدعم 

كل ذلك العاقات القوية التي تربط القيادتين والشعبين.

عبدعلي الغسرة

عالقة متجذرة بين البحرين وُعمان



االتحاد البحريني لكرة القدم

لكـــرة  الدوليـــان  الحكمـــان  يشـــارك 
وأســـامة  البحـــار  حســـين  الصـــاالت 
بطولـــة  مباريـــات  إدارة  فـــي  إدريـــس 
لكـــرة  الرابعـــة  آســـيا  غـــرب  اتحـــاد 
الصاالت، التي تقام في الكويت خالل 

الفترة 4 وحتى 13 يونيو الجاري.
لكـــرة  الدوليـــان  الحكمـــان  ويعتبـــر 
وأســـامة  البحـــار  حســـين  الصـــاالت 
إدريس من ضمـــن الحكام الموجودين 
ضمـــن قائمـــة نخبة حـــكام قارة آســـيا 
للصـــاالت للعـــام )2022(، وســـبق لهمـــا 
مـــن  العديـــد  إدارة  فـــي  المشـــاركة 
قاريـــة ودوليـــة  ببطـــوالت  المباريـــات 
يعـــد  البحـــار  أن  خصوًصـــا  مختلفـــة، 
الحكـــم  البحرينـــي األول الذي شـــارك 
فـــي إدارة مباريـــات كأس العالـــم فـــي 

نسخة العام 2021 بليتوانيا.

رشـــح االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
وأســـامة  البحـــار  حســـين  الحكميـــن 
إدريس؛ للمشـــاركة في إدارة مباريات 

البطولة؛ نظرا لكفاءتهما المميزة.
علـــى  البحرينيـــة  المشـــاركة  وتأتـــي 
للمكانـــة  تأكيـــًدا  التحكيـــم  مســـتوى 
علـــى  البحرينيـــة  للصافـــرة  المتميـــزة 
مـــن  تحققـــه  بمـــا  األصعـــدة،  جميـــع 
نجاحات مختلفة لكوادرها في مختلف 
المســـتويات )المالعـــب العشـــبية، كرة 

الصاالت وكرة الشواطئ(.
لسلســـلة  تواصـــال  التكليـــف  ويعـــد 
التحكيـــم  يحققهـــا  التـــي  النجاحـــات 
البحرينـــي عبر وجوده فـــي البطوالت 
المختلفـــة؛ نظيـــر ما اكتســـبه مـــن ثقة 
عبـــر أدائه المميز علـــى جميع األصعدة 

محلًيا وإقليمًيا وقارًيا ودولًيا.

البحار وإدريس يديران بطولة غرب آسيا للصاالت

أحمر الصاالت يالقي لبنان

أكثر من 240 العبا في مهرجان االتحاد اآلسيوي للواعدين

في تدشين مشواره ببطولة غرب آسيا الرابعة

نظمه االتحاد البحريني لكرة القدم بمشاركة 16 فريقا

لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا  يدشـــن 
الصـــاالت، مشـــواره في بطولـــة اتحاد 
غرب آســـيا الرابعـــة بالكويـــت، حينما 
 4.15 عنـــد  لبنـــان،  منتخـــب  يالقـــي 
مـــن عصـــر اليـــوم األحـــد الموافـــق 5 
يونيو الجـــاري على صالة نادي النصر 
الجولـــة  منافســـات  الكويتـــي، ضمـــن 

األولى للمجموعة الثانية.
وتضم المجموعة الثانية أيًضا منتخبا 

عمان واإلمارات.
ويســـعى منتخبنـــا للظهـــور اإليجابـــي 
فـــي بداية البطولة، والحصول على 3 
نقـــاط تقربـــه من الوصول إلـــى المربع 
المجموعتيـــن  نظـــام  كـــون  الذهبـــي؛ 

ينـــص على تأهـــل صاحبـــي المركزين 
األول والثاني إلى نصف النهائي.

وكان منتخبنا قد وصل مساء الجمعة 
3 يونيو إلى الكويت بوفد يضم مدير 
المنتخـــب رائـــد بابـــا، إداري المنتخب 
باســـم محمد، مـــدرب المنتخـــب لينو، 
جيوفانـــي  البدنيـــة  اللياقـــة  مـــدرب 
واختصاصي العـــالج الطبيعي تياغو. 
واختـــار المـــدرب لينـــو قائمـــة مكونة 
مـــن 14 العًبـــا للبطولة: جســـام  عنان، 
محمـــد الســـندي، ســـيد فاضـــل رضي، 
ســـيد محمـــد حميـــد، حامـــد عبـــدهللا، 
علي العريبـــي، أحمد عبدالنبي، صالح 
أحمد، عمار حسن، سلمان المال، فالح 

عبـــاس، حســـن مـــرزوق، أحمـــد عنتـــر 
ومحمد عبدهللا.

وبحســـب جـــدول مباريـــات منتخبنا، 

فإنه ســـيالقي عمان يوم 7 يونيو عند 
6.30 مســـاًء، واإلمارات يوم 9 يونيو 

عند 4.15 عصًرا.

نظـــم االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم، 
مهرجـــان االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
فـــوق(،  فمـــا   2008 )مواليـــد  للواعديـــن 
الجمعـــة 3 يونيـــو 2022، علـــى المالعب 
التابعـــة لالتحـــاد، بمشـــاركة  الخارجيـــة 

أكثر من 240 العًبا.
وتقيم االتحادات األعضاء المهرجان 
اآلسيوي يوم 15 مايو سنوًيا، إال أن 
مهرجان هذا العام تم تأجيله محلًيا 

لتزامنه مع االمتحانات المدرسية.
وشـــارك في المهرجان 16 فريًقا يمثلون 
مختلف األندية ومراكز تمكين الشـــباب 
علـــى  توزيعهـــا  وتـــم  واألكاديميـــات، 
مجموعتيـــن، إذ ضمت األولى: أكاديمية 
 creators الشـــباب،  أ،  النجمـــة  أوليـــه، 
academy، مركز شباب القادسية، اتحاد 
الريـــف، أكاديميـــة المالكيـــة وأكاديميـــة 
األهلـــي،  أما المجموعـــة الثانية فضمت: 
الرفـــاع الشـــرقي، النجمـــة ب، التضامن، 
winners acad�  االتحاد، بوري، األهلي،

emy، أكاديمية نجم المملكة.
علـــى  المهرجـــان  مباريـــات  وأقيمـــت 
 20 1 و2 بواقـــع  الملعبيـــن الخارجييـــن 
دقيقة لكل مباراة، ولعبت المباراة بنظام 

)7 العبين ضد العبين(.
وشارك في المهرجان فريق من أكاديمية 
المســـعفين ســـاهم في تقديم الخدمات 

الطبية واإلسعافات األولية.

االتحاد البحريني لكرة القدم

االتحاد البحريني لكرة القدم
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اللجنة اإلعالمية

تصدر الالعب أحمد فريد منافسات 
ملـــك  بطولـــة  مـــن  الثالـــث  اليـــوم 
الصولجانـــات للبولينغ في نســـختها 
السادســـة المقامـــة على صالة أرض 
 18 حتـــى  تســـتمر  والتـــي  المـــرح، 
يونيـــو الجـــاري، إذ نجـــح فريد في 
رفع رصيده إلـــى 1983 في صدارة 
الترتيـــب العام متقدما على الالعب 

السعودي عبدهللا الدليجان صاحب 
 ،1981 برصيـــد  الثانـــي  المركـــز 
حيـــث تقـــام البطولـــة بتنظيـــم مـــن 
مريـــم مـــدارا صاحبة محـــالت 300 
البولينـــغ،  لعبـــة  للـــوازم  بروشـــوب 
الدولـــي  الخليـــج  بنـــك  وبرعايـــة 

وشركة ناس المؤسسة وجيبك.
وتمكـــن الالعـــب الســـعودي عـــادل 
أعلـــى  تســـجيل  مـــن  البارقـــي 

محاولة في اليوم الثالث بتســـجله 
707، وهـــو مـــا ســـاهم فـــي ارتقـــاء 
فـــي  الرابـــع  المركـــز  إلـــى  البارقـــي 
ســـلم الترتيب برصيـــد 1909 خلف 
الالعـــب وليـــد دراج الـــذي تراجـــع 
 ،1937 برصيـــد  الثالـــث  للمركـــز 
فيمـــا جاء الالعب خالد ســـمير في 
 ،1832 برصيـــد  الخامـــس  المركـــز 
ثم عبـــدهللا عبدالكريـــم الذي صعد 

 ،1827 برصيـــد  الســـادس  للمركـــز 
وتاله عيســـى تقي برصيـــد 1818، 
وجاء فـــي المركـــز الثامـــن الالعب 
الفليبيني ايمرســـون برصيد 1813 
متفوقا على مواطنه JM الذي حل 
فـــي المركز التاســـع برصيـــد 1770، 
وجـــاء في المركـــز العاشـــر الالعب 
برصيـــد  تونـــي  باتـــرك  األميركـــي 

.1763

أحمد فريد يتصدر “ملك الصولجانات للبولينغ”

لتكن روحك رياضية!
إن أصعــب شــيء فــي الحيــاة كتابة عمود بنكهة ســحرية، لــه مذاقات 
مختلفــة وامتــدادات مرنة، كخيوط جبنة الموزريال على طبق الباســتا 

الساخنة!
فال يشبه األمر مذاق وجبة جاهزة تصلك عبر “الديلفري” للمنزل، وبين 
مذاق وجبة ساخنة تتناولها في المطعم، وتحديًدا في مناسبة مميزة، 

تتمثل في اتخاذك قرارا تاريخيا بـ “الخروج من الصندوق”!
والصنــدوق هــذا، إطــار زمني ومكانــي مغلق، كنت تتقوقــع فيه، واآلن 
أنــت تبحــث عــن ذاتــك خارجه، فــال تعتمد علــى األفكار المســتهلكة أو 
العبثية ذات األفق المحدود، وحافظ على ارتفاع منســوب المعنويات 
لينقــذك مــن كماشــة األفــكار الســلبية، وكــن مبتكــرا، واجعــل مــن رأس 
الدبــوس شــيئا عظيمــا، وتذكــر أن تلــك النجمــة الصغيــرة يبلــغ حجمها 

أضعاف حجم الشمس بجاللة قدرها! 
لهــذه األســباب الرياضــة ملهمة، فهي النشــاط والحيويــة، والمحاوالت 

المتكررة، إنها الصبر والتحدي التنافسي بين النفس والنفس!
لكــن فــي الرياضة وجهان لعملــة واحدة: النصر والخســارة، فال رياضة 
فــي نصــر دائــم وال فــي هزيمة مســتمرة، ومــن حق الرياضــي أن يعمل 
على تحقيق النصر وتجنب الخســارة، ولكن ليس من حقه أن يعترض 

عندما تعاكسه النتائج، فهي ال تأتي بالمزاج وإنما بالعمل!
وفــي الرياضــة مقولــة متوارثة “حجة المغلوب الحكم”، أي أن الخاســر 
يوجه اللوم إلى غيره، وال يتوقف عند أخطائه، والحقيقة أن من يفعل 
ذلــك، تكــون خســارته مضاعفة دون أن يعلم، فقد اســتكثر على نفســه 
أن يتعلم درسا يقوده للنصر مثلما يفعل جميع األبطال والمنتصرين. 

لذلك نحن نردد دائما على اآلخرين: “خل عندك روح رياضية”، ونعني 
بذلــك: احتــرم الفــوز وتقبــل الهزيمــة، لكن العبــارة تعني أيضــا: عد من 
جديــد وقــدم األفضــل، تجــاوز أخطــاء الماضــي، واســتبدل خططــك 
وتكتيكاتــك، تمــرن أكثــر، وطور من أدواتك ومســتواك. اجعل الشــيء 

الذي لم تفعله وكان سببا في خسارتك، سببا في فوزك.
الجميــل فــي الرياضــة أنهــا محــاوالت متكــررة وإرادة قويــة لتحقيــق 
نتيجــة إيجابيــة، وهــذا يعنــي أن الخســارة مجــرد خطوة نحــو النجاح 
المنشــود مهمــا طال الزمــن، وتخيل معي أن خطة “الحصان الخشــبي” 
الــذي قدمــه اإلغريــق لطروادة كان محاولة ناجحة بعد فترة اســتمرت 
القتحامهــا  المتكــررة  والمحــاوالت  المدينــة  حصــار  مــن  ســنوات   10

وهزيمتها!
هذه بعض من مفاهيم نســقطها على الرياضة، ونســقط مفاهيم أخرى 

على الرياضة لتصبح وجبة جاهزة لقارئ تجذبه رائحة القرنفل!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

افتتاح مالعب الفريج في العكر
بدعم من بنك البحرين والكويت

الشـــباب  شـــؤون  وزارة  افتتحـــت 
للرياضـــة  العامـــة  والهيئـــة  والرياضـــة 
ملعـــب الفريج في منطقـــة العكر، الذي 
تـــم تشـــييده بدعم مـــن بنـــك البحرين 
والكويـــت، ضمـــن الجهود التـــي تبذلها 
والرياضـــة؛  الشـــباب  شـــؤون  وزارة 
مـــن أجـــل توفيـــر عـــدد مـــن المالعـــب 
ذات الجـــودة العاليـــة في قـــرى ومدن 

المملكة. 
وحضـــر االفتتاح مدير إدارة الشـــؤون 
القانونيـــة والتراخيـــص بالهيئة العامة 
للرياضة راشـــد الزياني وعضو مجلس 
والرئيـــس  عبـــاس،  آل  عمـــار  النـــواب 
التنفيـــذي لمجموعـــة الموارد البشـــرية 
والشـــؤون اإلداريـــة في بنـــك البحرين 
والكويت حســـان البورشيد، وعدد من 
المســـؤولين في البنك ووزارة شـــؤون 

الشباب والرياضة.
وقال حســـان البورشـــيد “يحرص بنك 
البحرين والكويت على دعم المبادرات 
التي من شأنها االرتقاء بالعمل الشبابي 

مملكـــة  فـــي  عـــام  بشـــكل  والرياضـــي 
البحريـــن إيمانـــًا منه بمبدأ المســـؤولية 
المجتمعيـــة. حيـــث كان البنك من أول 
الداعميـــن لمبادرة ســـمو الشـــيخ ناصر 
إلنشـــاء عدد مـــن مالعـــب الفريج، كما 
لها أثر كبير في تنمية المواهب الشابة 
وصقل قدراتهم بطريقة ميسرة تشمل 
جميـــع مناطـــق البحرين وبمـــا يتوافق 
مع االستراتيجية العامة لتنمية قطاع 

الشباب والرياضة في المملكة”.
 وأضاف “سعداء بتعاون بنك البحرين 
والكويـــت مـــع وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة فـــي تنفيـــذ هـــذا المشـــروع 
الذي ســـتكون لـــه انعكاســـات إيجابية 
علـــى شـــباب المنطقـــة وتأميـــن فرص 
مثالية لهم من أجل ممارســـة الرياضة 

وشغل أوقات فراغهم”.
الفريـــج  مالعـــب  مبـــادرة  أن  يذكـــر   

تحمـــل أهدافـــا نبيلـــة من بينهـــا توفير 
بيئة مناســـبة للشـــباب وفئات المجتمع 
مـــن أجل ممارســـة الرياضة في أجواء 
مثاليـــة وآمنـــة وتأكيـــدا لـــدور مالعب 
الفريـــج فـــي اكتشـــاف وصقـــل وإبراز 
األنديـــة  ورفـــد  الرياضيـــة  المواهـــب 
الوطنيـــة بالالعبيـــن المتميزين مهاريا 
وفنيـــا، باعتبـــار مالعب الفريـــج تمثل 

بيئة خصبة للمواهب الرياضية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

جانب من االفتتاح

منتخب كرة الصاالت

من المهرجان

حسين البحار وأسامة إدريس

صورة جماعية للمشاركين



 

تشهد الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة غمارا انتخابيا مبكرا بين الوجوه النسائية من حملة الشهادات األكاديمية للترّشح نيابًيا، 
ضمن حراك المعترك االنتخابي المقبل، إذ أعلن وجهان جديدان رغبتهما في الترشح عن سابعة العاصمة لالنتخابات النيابية 2022، 
هما أمل محمد وابتهاج خليفة، فيما تشــير التوقعات إلى رغبة النائب الحالي زينب عبداألمير الترشــح مرة أخرى لمجلس النواب، 
بعد أن فازت بمقعد الدائرة في انتخابات 2018، حيث شــهدت ســابعة العاصمة في الســنوات الســابقة منافســة قوية بين الوجوه 

النسائية والرجالية، وكان واضًحا فيها تفوق العناصر النسائية.

من جهتها، أعلنت مستشارة السعادة 
ابــتــهــاج خــلــيــفــة عـــن عــزمــهــا دخـــول 
المقبل،  النيابي  االنــتــخــابــي  الــســبــاق 

ــب الـــحـــالـــي  ــ ــائ ــ ــن ــ ــافـــس ال ــنـ ــتـ لـ
عبداألمير  زيــنــب  الصحافية 

في حال خوضها االستحقاق 
ــي الـــمـــقـــبـــل،  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االنـ

محمد  ــل  أمــ واإلداريــــــــة 
فـــي الــــدائــــرة بــســابــعــة 

العاصمة.
وفي تصريح لـ “البالد” 
خليفة:  ابتهاج  قالت 
بعد  الـــتـــرشـــح  قـــــررت 
ومناقشات  مــشــاورات 

ــع عــــــدد مــن  ــ عــــــدة مـ
أهـــــــالـــــــي 

مــتــوقــعــة أن تصل  الـــدائـــرة،  ونــخــب 
الدائرة  بمقعد  بالفوز  حظوظها  نسبة 
أنها  ــى  إل مشيرة   ،%  60 ــى  إل

الدائرة  مناطق  في  معروفة  تربوية 
ممتازة  اجتماعية  بعالقات  وتتمتع 
منذ 35 سنة، ولديها ثقة عالية، حيث 
ال تحتاج لعمل حملة انتخابية ضخمة 
ــيــة على  ــغ عــال ــال تــتــطــلــب صــــرف مــب

الدعاية واإلعالنات.
وفي ذات السياق، أكدت ابتهاج أن 
يتمحور  لــالنــتــخــابــات  ترشحها 
العمل  تعتزم  ملفات   4 حول 
ــي،  عــلــى تــطــويــرهــا، وهـ
تــــحــــســــيــــن جــــــــودة 
التعليم، واالرتقاء 
الــشــبــاب،  بملف 
وهـــــــــواجـــــــــس 
الــمــتــقــاعــديــن، 
والــــــــــمــــــــــرأة، 
ــة  ــ ــحــ ــ ــوضــ ــ مــ
تــحــســيــن  أن 
جـــــودة مــنــاهــج 
والتعليم  التربية 
يـــتـــطـــلـــب جــــهــــودا 
كــــبــــيــــرة مــــــن خــــالل 
التشريعات  على  العمل 

ــتــي تــنــاســب الــمــنــاهــج  الــمــســتــنــيــرة ال
الــدراســيــة، وذلـــك مــن خــالل تشكيل 
ــاب حــمــلــة  ــحــ ــيــة مــــن أصــ ــاب ــي ــة ن ــل كــت
الشهادات الدراسية العليا تحمل على 
جودة  مستوى  رفــع  هواجس  عاتقها 

التعليم.
وتابعت “يحتاج ملف الشباب ألجندة 
تشريعات وقوانين ومقترحات تتطلع 
بيت  من  تنطلق  الشباب،  لطموحات 
معالجة  خــاللــهــا  مــن  يمكن  الــشــعــب، 
الذين  الــشــبــاب،  وهــمــوم  قضايا  أبـــرز 
األمر  وهو  المجتمع،  غالبية  يشكلون 
العمل  مسؤولية  النواب  يحّمل  الــذي 
لدراسة  وذلــك  صعيد،  من  أكثر  على 
الوظائف  العمل من  احتياجات سوق 
نسبة  ورفــع  األكاديمية،  والــمــؤهــالت 
ورفــع  الــخــاص،  القطاع  فــي  البحرنة 
جودة التدريب والتطوير للشباب من 

خالل برامج الوزارات.
ــحـــت  أوضـ ــد،  ــيـ ــعـ ــصـ الـ ذات  ــى  ــ ــل وعــ
المرأة ما زال يحتاج  ابتهاج أن ملف 
فــي بعض  الــمــرأة  تــشــريــعــات تنصف 
الــمــرأة تعاني  زالـــت  الــقــضــايــا، إذ مــا 
لسن  تحتاج  الــتــي  األمـــور  بعض  مــن 
قوانين عاجلة مماثلة ببعض التجارب 
الــوقــت  ذات  فــي  متمنية  الــعــالــمــيــة، 
األكـــاديـــمـــيـــة حملة  ــنــخــب  ال ــول  ــ وصـ
عن  تقل  ال  التي  الجامعية  الشهادات 
درجة البكالوريوس إلى قبة البرلمان، 
والتي تحّمل على عاتقها جودة ملفات 
للملفات  باإلضافة  والتعليم،  التربية 

االجتماعية المعيشية للمتقاعدين.
تــخــوض غــمــار  ــرة،  ــ ــدائ ــ ال وفــــي ذات 
التي  محمد،  أمل  البرلمانية  المنافسة 
نيابًيا،  الــتــرشــح  نيتها  أخــيــرا  أعلنت 
اإلسكان،  ملفات،  عاتقها  على  آخــذة 

العمل،  وفــرص  والبطالة،  والكهرباء، 
وخطة   ،2030 رؤيــة  مع  يتناسب  بما 

التعافي االقتصادي بالمملكة.
ومــا يـــزال الــرجــال يــراقــبــون المشهد 
أحدهم  لتقديم  تمهيًدا  ــدائــرة  ال فــي 
من  وصفن  نساء  قبالة  فــي  ترّشحه 
بالعمل  بــالــمــتــألــقــات  الــمــراقــبــيــن  قــبــل 

السياسي.
 2018 الــعــام  فــي  تنافس  وأن  وسبق 
ــرة، كـــل من  ــ ــدائ ــ ــا عـــن مــقــعــد ال نــيــابــًي
النائب الحالي زينب عبداألمير، عفاف 
عبدالعزيز  القناص،  طالل  الموسوي، 
الرويعي،  فؤاد  كويتان،  رياض  مــراد، 
بنسبة  عبداألمير  زيــنــب  فـــازت  فيما 
في   3092 أصـــوات  بــعــدد   %  65.29
عفاف  على  متفوقة  الثانية  الجولة 
صوتا   1644 حصدت  التي  الموسوي 
 4972 إجمالي  من   ،%  34.71 بنسبة 
صوتا، وفي انتخابات 2014 تنافست 
عبدهللا  مــع  عبداألمير  زينب  النائب 
ــدرازي، أســامــة الــخــاجــة، رضــا شكر  ــ ال
نتيجة  وكــانــت  ــقــوتــي،  ال ــد  خــال هللا، 
الفوز بمقعد الدائرة من نصيب أسامة 

الخاجة.
السكنية  المجمعات  الــدائــرة  وتــضــم 
 ،709  ،721  ،729  ،733  ،816 التالية 
جدعلي،  توبلي،  مناطق،  تجمع  التي 
816 بمدينة  الناصفة، جرداب، مجمع 

عيسى.

منافسة بين مستشارة السعادة والصحافية واإلدارية
“سابعة العاصمة”... حامض نووي نسائي بجينات مختلفة

ــالـــت الـــنـــائـــب الـــحـــالـــي ســوســن  قـ
االنتخابات  ستخوض  إنها  كمال 
عن  تأكيد  بكل  القادمة  البرلمانية 

“ثانية العاصمة”.
ــي تــصــريــحــهــا  وأكـــــــدت كـــمـــال فــ
قراطة  أحمد  النائب  أن  لـــ“الــبــالد” 
مــنــافــس قـــــوي، والــــدخــــول معه 
مميزة  تجربة  تعد  المنافسة  فــي 

في  ــنــاخــبــيــن  ال رأي  ســيــحــســمــهــا 
الدائرة.

النائب  مــن جــانــب آخـــر، وصــفــت 
السابق ابتسام هجرس بـ“الصديقة 
تتشرف  أنها  مضيفة  المحترمة”، 

بدخولها على خط المنافسة.
ــا يــــخــــص الــــصــــعــــاب فــي  ــمــ ــ ــي وفــ
“ال  كمال  قالت  القادمة  المنافسة 

توجد صعوبات كبيرة”، مشيرة إلى 
تنقص،  ولــم  تــزد  لــم  أن حظوظها 
ولكن الخبرة التشريعية في تقدم 
األعلى  المجلس  دعم  بفضل  كبير 
التمثيل  كــون  إلــى  إضافة  للمرأة، 
ــلــمــرأة مــحــفــوًظــا في  الــســيــاســي ل
داخل  كان  ســواء  البحرين  مملكة 

المجلس النيابي أو خارجه.

أكدت أن قراطة منافس قوي والدخول معه في المنافسة “تجربة مميزة”

ا عن “ثانية العاصمة” كمال تعاود الترشح نيابيًّ

سوسن كمال

 حسين حمادة

أحمد قراطة 

فاطمة القطري

ابتسام هجرس

جالل كاظم

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

صــرحــت الــمــواطــنــة فــاطــمــة أحــمــد، 
البالغة من العمر 40 عاًما والتي تعمل 
في الوقت الحالي معلمة لغة عربية 
لـ “البالد”، بعزمها الترشح لالنتخابات 
البرلمانية عن “عاشرة العاصمة” التي 
الحالي  الــوقــت  فــي  مقعدها  يشغل 

النائب علي إسحاقي.
وفي هذا الخصوص، بينت أحمد أن 
الحالي يقدر في نظرها  النائب  أداء 
بــالـــ“جــيــد”، مــشــيــرًة إلــى أنــهــا أقبلت 
عــلــى عــتــبــات الــتــرشــح بــنــيــة خدمة 
الــوطــن وأبــنــائــه فــي سبيل إحـــداث 
والتطوير وتحسين مستوى  التغيير 

السعي  ذاتــه  الوقت  وفــي  المعيشة، 
احتياجاتهم  لتلبية  دؤوب  بشكل 
ــقـــدر  ــالـ ــم بـ ــهـ ــاتـ ــوحـ ــمـ ــق طـ ــيـ ــقـ ــحـ وتـ

ــب الــمــشــاركــة  الــمــســتــطــاع إلـــى جــان
حياة  تضمن  التي  القوانين  في سن 

أفضل ومستقباًل أكثر إشراقة.

أفــصــح مــحــمــد جــنــاحــي، الــبــالــغ من 
الــعــمــر 38 عــاًمــا ويــعــمــل حــالــًيــا في 
شركة نفط البحرين “بابكو”، عن نيته 
“ســادســة  مقعد  عــن  ا  نيابيًّ الــتــرشــح 
الوقت  فــي  يشغله  ــذي  ال الجنوبية” 

الراهن النائب عبدالرزاق حطاب.
وفي تصريح لـ“البالد” وصف جناحي 
مؤكًدا  بالـ“جيد”  حطاب  النائب  أداء 
يتعلق  ما  وكــل  المواطن  أنــه سيضع 
به نصب عينيه، وسيسعى بإخالص 
ا صادًقا في  وتفاٍن؛ ليكون صوًتا حيًّ

نقل أصواتهم.
من  العديد  جعبته  فــي  أن  وأضـــاف 
فــي طرحها  يبخل  لــن  التي  األفــكــار 

ا  معيشيًّ مستوى  وتؤمن  النور  لترى 
بالقدر المطلوب.

ــة الـــتـــشـــريـــع والــــــرأي  ــئ نـــفـــت هــي
تم  مــا  أمــس،  بيان  فــي  القانوني 
نشره في إحدى الصحف المحلية 
ــه لــتــغــيــيــر  ــوجــ ــ ــأن وجـــــــود ت ــشــ ــ ب
االنتخابات  فــي  التصويت  آلــيــة 
المقبلة، مشيرة  والبلدية  النيابية 
غـــيـــر صــحــيــح،  الـــخـــبـــر  أن  ــى  إلـــ
مؤكدة التزامها بتطبيق القوانين 
آلية  شأن  في  النافذة  والقرارات 
تنظيم  كيفية  وفــي  الــتــصــويــت، 

العملية االنتخابية.

البالغ  حمادة  علي  حسين  أفصح 
تصريحه  في  عامًا   38 العمر  من 
مشكلة  ــل  حـ أن  ــن  عـ لــــ”الـــبـــالد” 
التقاعد والبطالة والعمالة السائبة 
ــا رئــيــســة دفــعــتــه  ــاًبـ ــبـ تــعــتــبــر أسـ
لــلــتــرشــح عــن “ثــانــيــة الــشــمــالــيــة” 

في  النيابي  المجلس  النتخابات 
.2022

ــًدا من  ــد أنـــه ســيــســعــى جـــاهـ وأكــ
خـــالل بــرنــامــجــه االنــتــخــابــي إلــى 
القضاء وبشكل كلي على ظاهرة 
حل  جــانــب  إلــى  السائبة  العمالة 

نسبة  من  والحد  التقاعد  مشكلة 
البطالة. 

القطري  فاطمة  النائب  أن  يذكر 
تشغل المقعد في الوقت الحالي. 
وسيترشح أيًضا عن مقعد الدائرة 

النائب السابق جالل كاظم.

هيئة التشريع ملتزمة بتنظيم االقتراع وفق القوانين النافذة حل مشكلة التقاعد والبطالة والعمالة السائبة أسباب ترشحه

فاطمة أحمد: سأعمل على تحسين مستوى المعيشة

جناحي: صوت صادق في “سادسة الجنوبية”

ا باالنتخابات المقبلة ال تصويت إلكترونيًّ ا عن “ثانية الشمالية” حسين حمادة يترشح نيابيًّ

علي إسحاقي

 محمد حناحي

 فاطمة أحمد

عبدالرزاق حطاب
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حسن عبدالرسول

ابتهاج خليفةأمل محمد

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

زينب عبداألمير

منال الشيخ

زينب عبداألمير
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دراسة علميةبرنامج عزوتي وناسي توثيق سيرة محمد علي عبدالله

أيام قليلة تفصلنا عن انطالق منصة 
ــعــربــيــة،  ديـــزنـــي بــلــس بــالــمــنــطــقــة ال
وتحديًدا يوم 8 يونيو الجاري، وسط 
يترقبها  ــتــي  ال الــحــمــاســة  مـــن  ــة  حــال
الجمهور العربي من أجل متابعة أبرز 
ــدأت  وب الــشــهــيــرة.  العالمية  األعــمــال 
ــل مــع  ــــي فــــي الـــتـــواصـ ــزن مــنــصــة ديــ
حساب  خــالل  مــن  العربي  جمهورها 
حيث  انستجرام،  على  جديد  رسمي 

قررت تروج ألبرز األعمال المنتظرة.

tariq_albahhar

يوسف محمد.. نغمة من اإلبداع ال تخطئها األذن

إذا كان “تومـــاس ميدلتـــون” يعتبـــر من أكثر كتاب عصره موضوعيـــة، وأقلهم احتفاًل 
بالشـــهرة والخلـــود وأشـــدهم اســـتعداًدا للتعـــاون مـــع غيـــره فـــي تأليف المســـرحيات، 
وأكثرهـــم تنوًعـــا في إنتاجه، فـــإن الدكتور والباحث والفنان يوســـف محمد يعتبر من 

أكثـــر الدارســـين جهـــًدا وصاحب نغمـــة من اإلبـــداع ل تخطئها األذن، وهـــو إلى ذلك 
يمتـــاز بخاصية اللتزام والقيم اإلنســـانية والجمالية في إصداراته المتنوعة، 

وعندمـــا يقـــدم لك العمل الفنـــي يأتي صادقـــا وممتعا ويمس وتـــرا حقيقيا 
فـــي داخلنـــا. يقولون الـــورق مطبوع ومحفوظ وشـــاهد قوي علـــى إنتاج 
صاحبه، وجميع الكتب التي قدمها يوســـف محمد “التراثية وتدوين سير 

الشـــخصيات والفنانيـــن وغيرها” تمتاز بطاقة تعبيريـــة ويقظة فكرية 
ومقـــدرة عجيبة في تخليد الشـــخصيات، فمثال كتـــاب “عنوا على 

البـــال” الـــذي خلد فيه ســـيرة الفنان القديـــر محمد علي عبدهللا 
ا مثـــل غيره من كتـــب تدوين  رحمـــه هللا، لـــم يكـــن كتابـــا عاديًّ

الســـير، بل كان شيئا مختلًفا مشـــيًدا على دعائم قوية، يبرز 
مكنـــون جماله أمام الناظر أو الســـامع أو القارئ.  أما كتاب 
“تاريـــخ الغناء الوطنـــي في البحرين” فيعتبـــر من أروع ما 
أنتجته الســـاحة األدبية في هذا المجال كونه نتاج دراسة 
علميـــة تتنـــاول األغنيـــة الوطنيـــة البحرينيـــة والمدلولت 
التصالية لها، كمـــا اتصفت البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 
التـــي أعدهـــا وقدمهـــا لعل أشـــهرها “عزوتي وناســـي” الذي 

يوثـــق فيه ســـير شـــخصيات كثيرة مـــن رجـــالت البحريـــن والخليج، بأســـرار جمالية 
وفكريـــة جديـــدة، وعمق وشـــمول فـــي المعالجة، والشـــيء المؤكد أن تاريـــخ البرامج 
الحواريـــة المشـــابهة في وطننا العربي ســـيتذكر دائًما هذا البرنامـــج كونه من البرامج 

التي ل ينساها المشاهد.
أما عن يوسف محمد الفنان، فقد خاض غمار التجربة الفنية حامال شعار الدعوة 
إلـــى اســـتلهام البيئـــة والتراث، واكتشـــاف عالـــم الفنون الشـــعبية، فقد 
كان علـــى خـــط متصل الحلقـــات من التجارب الفنيـــة الرائدة في 
المنطقـــة، بيد أنه كّون تجربتـــه الفنية وصقلها بجهده ومنابع 
أفـــكاره، وكلهـــا أفـــكار تدفعها محـــركات ذات نزعة ســـلوكية 
ا، كما أن التـــراث والهوية البحرينية  ـــا وأخالقيًّ والتزاًمـــا أدبيًّ

هي أقدس أقداسه وحبه الذي ل يساويه حب آخر. 
هـــذه الحيويـــة وعبقريـــة التنوع والقـــدر الكبير مـــن الموهبة 
األدبيـــة، تســـتحق أن تكـــون موضع دراســـة ألنها مدرســـة 
لتربيـــة الـــذوق الفني وبعث الحياة فـــي التراث والحماس 
الـــذي يصـــل مباشـــرة للقلـــوب، إنهـــا األصالـــة التـــي تعنـــي 
رســـوخ األصل وثبوتـــه والنهل من تراث الوطن اســـتمداًدا 
مـــن صميم قيمـــه وتقاليده، وإنها لعمري ســـتكون مســـاهمة 
مشكورة وذات بال في إنارة جوانب مهمة في تجربة يوسف 
محمـــد بنوعيتهـــا وتوجههـــا والوقوف على موقعهـــا من النتاج 

الثقافي العام في دولة الخليج.

تدشـــن “الدار الصغيـــرة للفنون الشـــعبية” في تمام الســـاعة الثامنة 
والنصـــف من مســـاء اليوم األحد الموافق 5 يونيـــو الفيلم الوثائقي 
الخـــاص الذي يســـرد تاريخ الدار الصغيرة عبـــر لقاءات مع مختلف 
الفنانين واإلعالميين وأصحاب الختصاص، وهو من إعداد الفنان 
والباحث إبراهيم راشد الدوسري، وذلك في مركز عبدالرحمن كانو 

الثقافي، كما سيتم أيضا خالل الحفل تكريم الداعمين للدار. 
وقـــد كرمـــت الدار مؤخرا وبعد انقطاع دام ســـنتين بســـبب جائحة 
كورونـــا الرئيـــس الســـابق للـــدار العـــودة بالرفـــاع الفنـــان ســـلطان 
العـــواد ونائـــب الرئيس الحالي الفنان إســـماعيل الدوســـري؛ تقديرا 
لمســـاهمتهما فـــي المحافظة على الفن الشـــعبي وحمـــل راية اآلباء 

واألجداد.
يذكـــر أن الـــدار الصغيـــرة للفنون الشـــعبية تعـــد من أهـــم الدور في 
البحريـــن التي مازلـــت تنبض بالحيـــاة وتضخ الدماء في شـــرايين 
الفنون الشـــعبية والمحافظة عليها، بســـواعد مجموعة من الشـــباب 
األصيل المهتم والعاشـــق للتراث والفنون الشـــعبية، كما لها حضور 

قوي في مختلف المناسبات الوطنية والثقافية.

شــاهدنا فــي أول فعاليــات مهرجــان أفالم الســعودية عــددا كبيرا من األفالم الســعودية والخليجية، ومنها الفيلم البحرينــي للمخرج المبدع محمد 
عتيق “عروس البحر” والذي صفق له جمهور المهرجان طويال باإلضافة إلى األفالم المشــاركة في  المســابقة الرئيســة مثل “نور شــمس، رقم هاتف 
قديم، وسط المسافة، الوحش، عثمان، نافذة الحياة، ديار حسمى، دراعة، شاي ورق، عثمان، قبضة، اندماج، أحتاج أن تصفح عني، وأرجيحة”، 
أفالم تنوعت في مضامينها من ناحية التقديم والفكرة والتنفيذ، وجاءت بأفكار جديدة تمس كل التغيرات التي تحدث في السعودية واالنفتاح 

الجميل في الحياة التي تنقلها العدسات بصور رائعة على الشاشة الكبيرة.

مـــن األفـــالم التـــي تفاعـــل معهـــا الجمهور 
فـــي المهرجـــان فيلـــم “عثمان” الـــذي قدم 
بأســـلوب خفيـــف وكوميـــدي لذع وباهر، 
يتحـــدث العمل القصير عـــن عثمان، رجل 
أمن في إحـــدى بوابات الدخـــول لمواقف 
الســـيارت في مستشـــفى حكومي، يعيش 
حياة هادئـــة برفقة قريبه فهد الذي يعمل 
في رفع السيارات بطريقة خفيفة، يواجه 
عثمـــان الحياة بملـــل وروتين يومي قاتم، 
ولكـــن ســـرعان مـــا تأخـــذ األمـــور منحنى 
آخر ليصحـــوا من رتابتـــه ويواجه حقائق 

األمور.
الفيلم الدرامي الســـاخر مـــن  إخراج خالد 
زيدان، وكتابة عبدالعزيز العيسى، وإنتاج 

أحمـــد  الممثـــل  بمشـــاركة  أنـــس يوســـف، 
يعقوب، وبدور البطولة الرئيسي “عثمان” 
وبمشـــاركة الممثـــل شـــجاع نشـــاط بـــدور 

“فهد” باإلضافة إلى الجيران.
وأيضـــا مـــن أجمـــل األفـــالم التـــي حققت 
الشـــابة  المخرجـــة  فيلـــم  الجماهيريـــة 
إلـــى جانـــب  المهنـــدس  الســـعودية رنيـــم 
أختهـــا دانة وأخـــذ قلوب الجميـــع بقصته 
الحزينـــة المذهلة، والتي نالـــت الدعم من 
مركـــز الملك عبـــد العزيز الثقافـــي العالمي 
)إثـــراء(، وهـــو فيلـــم تم تصويـــره بطريقه 
خياليـــة ومذهلة في إطـــار خيالي غنائي، 
يقـــدم لنـــا قصـــة طفلـــة تبلغ مـــن العمر 10 
أعـــوام، تودع والدها فـــي كل مرة يتوجه 
بها إلى عمله علـــى الحد الجنوبي للمملكة 
العربية الســـعودية، وخالل لحظة وداعها 
لـــه تطلب منـــه التـــردد إلى مـــكان بداخله 
“أرجيحة”، إلى أن توجه والدها إلى عمله 
دون عودة، وبدأت الطفلة رحلة بحث عن 
والدها وهي تستذكر ذكرياتها وحواراتها 
معـــه فـــي مـــكان األرجوحة، المـــكان الذي 

يعتبر كل الفيلم وحكايته.
ومـــن األفـــالم العظيمـــة التي 
صفـــق لهـــا الجمهـــور كثيـــرا 
فيلـــم  المهرجـــان  فـــي 
شـــمس”  “نـــور 

والذي شـــاهدته أول فـــي مهرجان الجونة 
الســـينمائي عن أم ســـعودية تعيش يومها 
وهـــي تريـــد أن تقـــول لنـــا يجـــب علينا أل 
ننسى أنفســـنا ونحن نربي ونعطي أولدنا 
كل وقتنا، فهي تعمل كســـائقة سيارة أوبر 
تبحـــث عـــن ذاتهـــا كأمـــرأة وتعشـــق عمل 
الحلويـــات، عانـــت الكثيـــر مـــن مجتمعهـــا 
البســـيط؛ بســـب التنمر الـــذي كانت تعيش 
فيـــه من داخـــل بيتها قبل الخارج بســـبب 
شـــكلها ولونهـــا، حتـــى وإن هربـــت من كل 
ذلـــك بالزواج من رجل من جنســـية عربية 
أخـــرى، لكنـــه يتركها لوحدهـــا تربي ولدها 
وتخـــاف عليـــه بصـــورة جنونية إلـــى يوم 
يقرر الهجرة لتحقيق حلمه في الغناء بعد 
أن كان يعمل كموظف أمن في مستشـــفى 
وســـط اعتمـــاده علـــى أمه في كل شـــيء! 
وتـــدرك أنها تعطيه أكثر مـــن الالزم، لكنها 
توقف ذلك وتجد “شمس” ذاتها بعيدا عن 

البن، دون خطاب مباشر لنا كمشاهدين.
فيلـــم رائـــع قصير مدتـــه 26 دقيقـــة ليس 
بـــه الكثيـــر مـــن الـــكالم، ويقـــدم المشـــاهد 
والنظـــرات والصور الجميلـــة، قصة الفيلم 
والـــذي هـــو مـــن إخـــراج الســـعودية فايزة 
آمبـــة الحاصلـــة علـــى جوائز عـــدة، والتي 
عملت مراسلة لواشنطن بوست وشاركت 
فـــي إنتـــاج “الســـالم عليك يا مريـــم” الذي 

رشـــح لألوســـكار 2016 كأفضل فيلم غير 
أمريكـــي قصيـــر، وغيرهـــا قصـــة جميلـــة 
بعيـــدة عن التكلـــف. وأيضا وجدت تفاعال 
كبيرا مـــع الفيلم القصير الممتـــع “اندماج” 
الموازيـــة  األفـــالم  فئـــة  ضمـــن  المشـــارك 
خـــالل فعاليات الـــدورة الثامنـــة لمهرجان 
فـــي  أحداثـــه  وتـــدور  الســـعودية،  أفـــالم 
إحـــدى الشـــركات حينمـــا يتم دمج قســـم 
رجالـــي بقســـم نســـائي، وكنتيجـــة لذلـــك 
نـــرى أحمـــد يقوم بخطة شـــريرة للحيلولة 
دون حصولهـــا على المركـــز الذي يظن أنه 
هـــو الحق بـــه، والنظر إلـــى عقلية البعض 
التي ترفض الندماج والتغيير، الفيلم من 
بطولـــة الممثل الســـعودي الشـــاب عبدهللا 
أحمد، والممثلة زارا البلوشـــي، ومن إنتاج 

وإخراج مجيد سعود.

توزيع العرض بالسعودية

أكد أســـتاذ اإلعالم والســـينما عبدالرحمن 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة علـــى  الغنـــام 
األفـــالم  صناعـــة  أن  المهرجـــان  هامـــش 
بالســـعودية ل تعتمـــد علـــى دور العـــرض 
منصـــة  فـــي  لعرضهـــا  ونســـعى  فقـــط، 
لألفـــالم  أن  “لشـــك  وأكـــد:  نتفلكـــس، 
القصيرة دور كبير جدا في تطوير السينما 
في الســـعودية، ونحن هنا وســـط السينما 
والمهرجانـــات، وبالطبـــع هنـــاك الكثير من 
األفـــالم األجنبية في دور الســـينما، ونادرا 
ما نرى أفالما سعودية، ولكن المهرجانات 
التـــي تقـــام عندنا تخـــدم الصناعة بصورة 

كبيـــرة، فهي تحتضن صناعهـــا والمواهب 
المحلية، وبالطبع خالل الســـنوات المقبلة 
القريبة جدا ســـنقوم بتقديم أفالم طويلة 
لدخولهـــا ســـوق األفـــالم”، وأكـــد الغنام أن 
تعتمـــد  ل  بالســـعودية  الســـينما  صناعـــة 
فقـــط علـــى دور العرض، بـــل حتى األفالم 
الموجـــودة علـــى المنصـــات الرقميـــة مثل 
جـــدا  مهـــم  فدورهـــا  ونتفلكـــس،  شـــاهد 
لتقديـــم المملكة بشـــكل أوضـــح من خالل 

األفالم والمهرجانات.

لماذا تفاعل الجمهور مع أفالم مهرجان السعودية “عثمان” و ”أرجوحة” و ”نور شمس”؟
وسط حضور جماهيري كبير في إثراء بالظهران

فيلم عروس البحر

فيلم اندماج فيلم نور شمس

فيلم عثمان

فيلم أرجوحة

طارق البحار

الهوية البحرينية حبه الذي ال يساويه حب آخر

أسامة الماجد
أسامة الماجد

الدار الصغيرة للفنون الشعبية 
تدشن فيلمها الوثائقي

يوسف محمد
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علي الفردان

أعلنـــت مدينة التنيـــن البحرين، أكبر مركز تســـوق للبيع بالجملة 
عـــودة حملتهـــا  عـــن  أخيـــرا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والتجزئـــة 
الترويجية “سحب التنين”، التي تأتي هذه المرة بجوائز ال مثيل 
لهـــا خصصت حصرًيا للمتســـوقين، ما يضمن لهم تجربة تســـوق 
فريـــدة ومجزيـــة تقديـــرًا لهم نظيـــر والئهم وثقتهـــم الدائمة في 

مدينة التنين البحرين.
كـــن واحدًا من المتســـوقين المحظوظين للفوز بســـيارة جديدة 
كل شـــهر مقابل كل 10 دنانيـــر تنفقها في مدينة التنين البحرين 
ابتداًء من تاريخ 2 يونيو 2022 وحتى تاريخ 26 نوفمبر 2022، 
حيث خصصت مدينة التنين البحرين 6 ســـيارات جديدة، وهي 
3 سيارات تويوتا رايز و3 سيارات تويوتا يارس، سيتم السحب 

عليها في نهاية كل شهر طيلة فترة الحملة.
هـــذا ليس كل شـــيء، إذ إن مدينة التنين البحريـــن، انطالًقا من 
حرصهـــا علـــى الحفـــاظ علـــى مكانتها كوجهـــة التســـوق العائلية 
األولـــى فـــي مملكـــة البحرين، ستســـتضيف عدًدا مـــن الفعاليات 
واألنشـــطة المليئـــة بالمـــرح لجميـــع أفراد األســـرة خـــالل الفترة 
المقبلـــة، مـــا يضمن أن يقضي الجميع وقًتا ممتًعا أثناء التســـوق 

من بين قائمة طويلة من المنتجات المتنوعة.
يشـــمل ذلك خيـــارات ال حصر لهـــا من المنتجات عاليـــة الجودة، 

مثـــل المالبـــس الجاهـــزة واألحذيـــة والحقائب واألكسســـوارات 
والمكيـــاج ولعـــب األطفـــال واألثـــاث وأزياء األطفـــال والمعدات 
واألجهزة ومواد البنـــاء واألجهزة الصحية واإللكترونيات وغير 
ذلـــك الكثيـــر.  اغتنـــم هذه الفرصـــة وكن واحًدا من المتســـوقين 
الستة المحظوظين للفوز بسيارة جديدة، فقط مع مدينة التنين 

البحرين.
يمكـــن للـــزوار أيًضـــا االســـتمتاع بالعديد مـــن خيـــارات األطعمة 
اللذيذة التي يتم تقديمها في فناء المأكوالت الواسع في مدينة 
التنين البحرين، وذلك باإلضافة إلى عدد من المقاهي والمطاعم 
العالميـــة والتقليديـــة الرائعـــة الموجودة في أجـــزاء مختلفة من 

المجمع، ليقضوا أفضل األوقات مع العائلة واألحباب.

6 سيارات جديدة للمتسوقين المحظوظين

اطالق حملة “سحب التنين” الترويجية

قالت منظمة األغذيـــة والزراعة لألمم 
المتحـــدة “فـــاو” إن األســـعار العالميـــة 
بشـــكل  تراجعـــت  الغذائيـــة  للســـلع 
متواضـــع فـــي مايـــو الماضـــي، للشـــهر 
الثانـــي علـــى التوالي، علـــى الرغم من 
ارتفاع أسعار القمح ولحوم الدواجن.

جاء ذلك في التقرير الشـــهري لـ “فاو”، 
الذي أظهر أن متوسط مؤشر المنظمة 
لألغذية ســـجل 157.4 نقطة في مايو 
2022، بانخفاض 0.6 % على أســـاس 
شهري. بيد أن هذا المؤشر الذي يتتبع 
التغيرات الشهرية في األسعار الدولية 
لســـلة مـــن الســـلع الغذائيـــة المتداولة، 
بقـــي أعلـــى بنســـبة 22.8 % ممـــا كان 
عليـــه في مايـــو 2021. وارتفع مؤشـــر 
 %  2.2 الحبـــوب  ألســـعار  المنظمـــة 
على أســـاس شـــهري، مدفوًعا بأســـعار 
5.6 %، وبنســـبة  زادت  التـــي  القمـــح 
56.2 %على أساس سنوي. وانخفض 
مؤشـــر “فاو” ألســـعار الزيـــوت النباتية 
3.5 % على أســـاس شـــهري، وإن كان 
ما يـــزال أعلى بكثير من مســـتواه في 

السنة الماضية.
وهبطت أســـعار زيـــوت النخيل ودوار 
الشـــمس وفول الصويا وبـــذور اللفت، 
ويرجـــع هـــذا جزئيـــا إلـــى رفـــع الحظر 
الذي كانت إندونيسيا قد فرضته على 

تصدير زيت النخيل لفترة قصيرة.
كمـــا انخفض مؤشـــر المنظمة ألســـعار 
بوتيـــرة   %  3.5 األلبـــان  منتجـــات 

شهرية. 
المجفـــف  الحليـــب  أســـعار  وســـجلت 
القدر األكبر من التراجع بسبب انعدام 
اليقيـــن في الســـوق الســـتمرار حاالت 
اإلقفـــال في ظـــل جائحـــة كورونا في 

الصين.
وانخفض مؤشر أسعار السكر 1.1 %، 
حيث ســـاعد محصول وفير في الهند 
علـــى رفع توقعـــات الكميـــات المتاحة 

على الصعيد العالمي.
األغذيـــة  منظمـــة  مؤشـــر  وســـجل 
ارتفاعـــا  اللحـــوم  ألســـعار  والزراعـــة 
قياســـيا جديدا، حيـــث زاد 0.6 % في 

مايو على أساس شهري.

فاو: انخفاض متواضع ألسعار الغذاء العالمية في مايو

“جاهز اإلقليمي 2022” يستهدف تعزيز قدرات الشباب العربي وإعدادهم لسوق العمل
“إنجاز البحرين” تشارك في الملتقى باستضافة “المؤسسة األم”

انضمت مؤسسة إنجاز البحرين إلى المؤسسة األم إنجاز العرب، عضو منظمة جونيور أتشيفمنت العالمية، أكبر منظمة غير ربحية 
لتعليم إدارة األعمال في العالم، في النســخة الثانية التي نظمتها من ملتقى “جاهز” لدعم الجهوزية الوظيفية للشــباب العربي من 

17 - 19 مايو 2022.

وتشير التوقعات إلى احتمال انضمام 127 
مليون شـــاب عربي إلى القوى العاملة في 
منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 
بحلـــول العام 2040، وبأن هناك نســـبة من 
جميـــع الوظائف تصل إلـــى حوالي 17 % 
هـــي عرضـــة لخطـــر الـــزوال بحلـــول العام 
2030 نتيجـــة للرقمنة واتجاهـــات الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة األخـــرى.  ويهدف هذا 
المنتـــدى إلـــى تعزيـــز مهـــارات التوظيـــف 
للشـــباب العربـــي، مـــن خـــالل رفـــع الوعي 
باألدوار الناشـــئة والمســـتقبلية في ســـوق 
العمـــل حالًيا.  وســـوف يتم عقـــد المنتدى 
افتراضًيـــا، من خالل زيادة وعي الشـــباب 

العربـــي علـــى صناعـــات الغـــد، وإعدادهم 
للمساهمة في التنمية االقتصادية لدولهم 
ومناطقهم. وتم بث المنتدى مباشـــرة من 
خالل قنـــوات إنجاز العـــرب على منصتي 
 13 عبـــر  وكذلـــك  ويوتيـــوب،  فيســـبوك 
فرًعـــا مـــن قنـــوات المؤسســـة فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا. يشـــار 
إلـــى أن المنتـــدى قـــد اســـتضاف خبـــراء 
بارزيـــن مـــن المنطقـــة والمجتمـــع الدولـــي 
ومنهم فادي غنـــدور، رئيس مجلس إدارة 
مجموعـــة “ومضـــة” والمؤســـس المشـــارك 
لشـــركة أرامكـــس. كما اســـتضاف المنتدى 
نـــادر القيمـــري، الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 

الرئيـــس  مونـــرو،  وأليســـون  إديكتـــرا، 
اللغـــة  تعلـــم  ســـوق  التنفيـــذي ومؤســـس 
وتـــم عقـــد  ليرنيـــج ماركـــت(،  )النجويـــج 
العديـــد من الجلســـات والنـــدوات الخاصة 

بالشركاء االستراتيجيين اإلقليميين.
كما شـــهد الحدث مشـــاركة ثالثة قادة من 
مجتمـــع األعمـــال البحرينـــي وهـــم فيصل 
العصفور من شـــركة “يوسف خليل المؤيد 
وأوالده”، محمد غســـان من شركة “بابكو”، 
ومريـــم الموســـوي مـــن شـــركة “جيبـــك”، 

الذين تحدثوا في جميع أيام الملتقى.
تعليًقـــا علـــى نجـــاح النســـخة الثانيـــة من 
ملتقـــى جاهز، قالت رئيـــس مجلس إدارة 

مؤسســـة إنجـــاز البحرين، صاحبة الســـمو 
الشـــيخة حصـــة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة 
“أحد األهداف الرئيســـة ألعمالنا في إنجاز 
البحريـــن والمؤسســـة األم إنجـــاز العـــرب 
هـــو تعزيز قدرات الشـــباب وطـــالب اليوم 
ورفـــع مهاراتهـــم وزيـــادة مشـــاركتهم مـــن 

خـــالل توفيـــر النظم األساســـية والشـــبكة 
والتوجيـــه والفرص المعـــدة لدفع حياتهم 
المهنيـــة إلـــى األمـــام. يوفر ملتقـــى جاهز 
مـــع  للتفاعـــل  األمثـــل  األساســـي  النظـــام 
الموجهيـــن واألقـــران فـــي بيئـــة تعليميـــة 
الالزمـــة  واألدوات  االتجاهـــات  تتنـــاول 

لدعم مسيرتهم إلى األمام”.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة إنجاز 
العـــرب عاكـــف العقرباوي “يســـتمر ســـوق 
العمـــل اليـــوم فـــي النمـــو بوتيـــرة ســـريعة 
فـــي جميـــع أنحـــاء المنطقـــة، ولكـــن وفًقا 
الســـتطالع الشـــباب العربي، تشهد منطقة 
الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا حالًيا ما 
يقرب من ضعف المتوسط العالمي لبطالة 
الشـــباب وهـــي نســـبة تصـــل إلـــى 25 %. 
مـــن خـــالل )ملتقـــى جاهز( قمنا بتأســـيس 
رحلة تعليمية فريدة من نوعها من شـــأنها 
مساعدة الشباب في المنطقة، وتزويدهم 
واســـعة  مجموعـــة  استكشـــاف  بإمـــكان 
مـــن فـــرص العمـــل، وتزويدهـــم بالمعرفـــة 
التحديـــات  الالزمـــة الجتيـــاز  والمهـــارات 

التي قد تواجههم في المستقبل”.

فـــي  المتحـــدة  األمـــم  منّســـق  أكـــد 
تجـــري  المنظمـــة  أن  أوكرانيـــا 
مفاوضات مكّثفة بعيدة من االضواء 
للســـماح بتصديـــر عشـــرات مالييـــن 
األوكرانيـــة  الحبـــوب  مـــن  األطنـــان 
ومنـــع حـــدوث أزمـــة غـــذاء عالمية، 

معرًبا عن تفاؤل شديد الحذر.
وتغلـــق روســـيا الموانـــئ األوكرانية 
على البحر األســـود منـــذ بدء غزوها 
فبرايـــر،   24 فـــي  جارتهـــا  ألراضـــي 
وبالتالـــي تمنع تصديـــر حبوبها التي 
أطعمـــت 400 مليـــون شـــخص العام 
الماضـــي، وبات الوضـــع أكثر إلحاًحا 

مع اقتراب موسم الحصاد.
ويقـــود المفاوضـــات خصوصا نائب 
األمين العام لألمم المتحدة للشؤون 
اإلنســـانية مارتـــن غريفيث واألمينة 
المتحـــدة  األمـــم  لمؤتمـــر  العـــام 
للتجـــارة والتنميـــة )أونكتـــاد( ريبيكا 

غرينســـبان، حســـب ما كشف منسق 
األمـــم المتحـــدة فـــي أوكرانيـــا أمين 
عوض للصحافيين في جنيف خالل 
مؤتمر صحافي دوري عبر اإلنترنت.
ومـــا تزال األمـــم المتحدة حتى اآلن 

شديدة التكّتم بشأن هذه الجهود.

مـــن  كثيـــر  “هنـــاك  عـــوض  وقـــال 
موســـكو  بيـــن  المكوكيـــة  الرحـــالت 
بالقلـــق،  تشـــعر  التـــي  أخـــرى  ودول 
لكننـــي ال أعتقـــد أن هنـــاك حاًل يلوح 
في األفق بوضوح شديد في الوقت 

الحالي”.

يقودها نائب األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية

مفاوضات مكّثفة لفتح موانئ أوكرانيا وتصدير الحبوب

تطوير شراكات طويلة المدى قائمة على مبدأ الشفافية

اجتماع مستثمري “الوطني” يستعرض اإلنجازات بالربع األول 2022
الوطني  البحرين  بنك  استضاف 
المستثمرين  اجــتــمــاع   )NBB(
الفصلي، وجرى خالله استعراض 
الربع  لفترة  المجموعة  إنجازات 

األول من العام 2022. 
ــتــزام  ويــأتــي ذلـــك فــي ســيــاق ال
ــز الـــعـــالقـــات مــع  ــعــزي ــت الـــبـــنـــك ب
شــراكــات  وتطوير  المستثمرين 
مبدأ  على  وقائمة  المدى  طويلة 

الشفافية.
وشهد االجتماع مناقشة النتائج 
المالية للمجموعة للربع األول من 
العام الجاري، وتم كذلك تسليط 
الـــضـــوء عــلــى أحــــدث نــجــاحــات 
فيما  األخــيــرة  ومنجزاته  البنك 
يــتــعــلــق بـــمـــبـــادرات ومــمــارســات 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 

)ESG( خالل  وحوكمة الشركات 
هذه الفترة.

ــيــســون  وحـــضـــر مـــتـــحـــدثـــون رئ
في  الــوطــنــي  البحرين  بنك  مــن 
كريستوف  جان  وهم  االجتماع، 
للبنك،  التنفيذي  الرئيس  دورانــد 
التنفيذي  الرئيس  بنت  وراســـل 
المجموعة،  لدى  المالية  للشؤون 

عبدالحميد مساعد  وعبدالرحيم 
ــؤول  ــســ ومــ ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الـ أول 

االستدامة. 
هشام  االجــتــمــاع  إدارة  وتــوّلــى 
ــيـــس االتـــصـــاالت  أبـــوالـــفـــتـــح رئـ
البحرين  بــنــك  لـــدى  المؤسسية 

الوطني.
تمت  التفصيلي  ــعــرض  ال وبــعــد 

المستثمرين  أسئلة  على  اإلجابة 
الرئيس  الشريفي  ياسر  قبل  من 
الــتــنــفــيــذي لــالســتــراتــيــجــيــة لــدى 
مسيح  وعــيــســى  الــمــجــمــوعــة، 
الرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر 
ــلــمــجــمــوعــة، وهـــشـــام الـــكـــردي  ل
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــخــدمــات 
ــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة  ــيـ ــرفـ ــصـ ــمـ الـ
المالية  والــمــؤســســات  للشركات 
ــمــجــمــوعــة، ودانـــــــة بــوحــجــي  ــل ل
ــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــوارد  ــيـ ــرئـ الـ
ــة لـــدى  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــة واالسـ ــريـ ــشـ ــبـ الـ
الكوهجي  وفاطمة  المجموعة، 
المراقب المالي لدى بنك البحرين 
الـــوطـــنـــي، ومـــحـــمـــد الــحــايــكــي 
والتأمين  الزبائن  رئيس عالقات 

للمجموعة.

من بينها منصة “دراهم” السعودية للمساعدة المالية

الترخيص لـ 5 شركات “فنتك” في البحرين
تواصل البحرين اســتقطاب شــركات تقنية الخدمــات المالية )الفنتك(، 
حيث رخص مصرف البحرين المركزي لخمس شــركات جديدة الختبار 

منتجاتها في البيئة الرقابية التجريبية.

المفتوحـــة، رخـــص  البنـــوك  وفـــي 
لمنصـــة تطبيـــق “دراهـــم” للتقنيـــة 
المالية، وهو بحسب تقرير تطبيق 
يعتمد على ربط الحسابات البنكية 
للمستخدمين بشكل مباشر ويقوم 
بتحليل جميع المصروفات المالية 
وينشـــئ خطة اســـتثمارية تلقائية 
بناًء على معدل المخاطرة المحدد 
بشـــكل ذكـــي عبـــر محـــرك دراهـــم 

بالـــذكاء االصطناعي، حيث يهدف 
التطبيـــق إلـــى أن يكـــون مســـاعًدا 
مالًيـــا رقمًيا لألفراد عبر اســـتخدام 
األنظمة المصرفية المفتوحة التي 

ُأعلن عنها أخيرا.
بخصائـــص  التطبيـــق  طـــرح  وتـــم 
تجريبيـــة األســـبوع الماضـــي فـــي 
 App متجر تطبيقات آبل الرســـمي
Store فـــي الســـعودية واإلمـــارات 

والبحريـــن )ربـــط مباشـــر متكامـــل 
مع البنـــوك اإلماراتية والعمل قائم 
علـــى إضافـــة ربـــط مباشـــر للبنوك 
بشـــكل  والبحرينيـــة  الســـعودية 

تدريجي( بحسب موقع سبق.
الرقميـــة،  االستشـــارات  وفـــي 

رخـــص المصـــرف لمنصة “تـــوازن” 
ومقرها البحريـــن، وهي عبارة عن 
منصة اســـتثمار آلية تقدم لعمالئها 
مجموعـــة متنوعـــة ومتنوعـــة من 
بتكلفـــة  االســـتثمارية  المحافـــظ 

منخفضة. 
كما رخص المصـــرف المركزي لكل 
من شـــركة منصة “سيولة” ومقرها 
الســـعودية، وتعمل كمنصة تمويل 
Maw� “جماعي، كما رخص لشركة 
welny” ومقرهـــا اإلمـــارات وتعمل 
فـــي تمويـــل التجـــارة، كمـــا رخص 
لمنصـــة “Wariq” التـــي تتخصـــص 
عبـــر  الماليـــة  التحويـــالت  فـــي 

الحدود.

اجتماع المستثمرين الفصلي



 أعلن صندوق العمل “تمكين” عن انطالق سلسلة من االجتماعات الدورية مع 
مجموعة متنوعة من المؤسسات المستفيدة من حزمة برامج الدعم التي تم 
طرحها مؤخرا، والتي تهدف بشكل أساسي لزيادة االنتاجية وإحداث تأثير 
أكبر في االقتصاد الوطني، وذلك تماشــيا مع األولويات الوطنية المطروحة 
ضمــن خطــة التعافــي االقتصــادي، باإلضافــة إلــى الســعي المســتمر لمواكبــة 

متغيرات واحتياجات السوق. 

المبـــادرة مـــن “تمكيـــن”  تأتـــي هـــذه  
كجزء من جهودها للتواصل المستمر 
مـــن  المســـتفيدة  المؤسســـات  مـــع 
برامـــج الدعم من مختلـــف القطاعات 
األحجـــام  ومختلـــف  االقتصاديـــة 
لتشمل المؤسسات الناشئة والصغيرة 
والمتوســـطة والكبيـــرة، والتعرف عن 
قرب علـــى الخطط المســـتقبلية التي 
تحقيقهـــا،  إلـــى  المؤسســـات  تســـعى 
باإلضافة إلى تشجيعهم على توظيف 
دعم تمكين في االستثمار والتوظيف 
والتدريـــب لتحقيـــق المزيـــد من النمو 
والتوسع. كما تهدف هذه االجتماعات 
إلـــى حث أصحاب المؤسســـات ورواد 
األعمـــال إلـــى إيجاد الفـــرص واالفكار 
الجديدة في الســـوق وتوظيف الدعم 
المقدم مـــن البرامج بصورة تمكن من 
عملية التحول المنشود، باإلضافة إلى 
تســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات 
وفـــرص النمو فـــي القطاعـــات، وحث 

المؤسســـات على التركيز على عوامل 
واالســـتغالل  واالســـتدامة  النجـــاح 
األمثـــل للمـــوارد والدعم المقـــدم فيما 
يضمن تحقيق األثر من برامج تمكين.

وتعقيبـــا علـــى هـــذا االجتمـــاع أشـــاد 
المؤسســـات  مـــن أصحـــاب  الحضـــور 
بهـــذه الخطـــوة االســـتباقية، مؤكدين 
أهميـــة هذا االجتمـــاع في خلق فرص 
التعاون بين المؤسســـات المســـتفيدة 
وتمكيـــن، مـــن أجل تحقيـــق األهداف 
اإلستراتيجية. كما أشادوا بالتوجهات 
الجديـــدة  والبرامـــج  االســـتراتيجية 
المطروحـــة، مؤكديـــن أثرها اإليجابي 
على المؤسســـات باختـــالف أحجامها 
زيـــادة  يضمـــن  والـــذي  وقطاعاتهـــا، 

مساهمتها في االقتصاد الوطني.
حيث أشار ميثم منصور، ممثل شركة 
Flexsell In�  فليكســـال إنتيرناشونال

وضـــوح  بمـــدى   ternational W.L.L
الجديـــدة  اإلســـتراتيجية  األهـــداف 

علـــى  إيجابيـــا  والمنعكســـة  لتمكيـــن 
ســـهولة وســـاللة عمليـــة التقديم على 
برامـــج الدعـــم، حيـــث أضـــاف: “إنني 
سعيد جًدا بشأن التوجه االستراتيجي 
الجديد لــــتمكين، باألخص التوجهات 
الداعية إلى ضـــرورة التحول الرقمي 
وتحقيق التوسع. لدى شركتنا العديد 
من التطلعات فـــي هذا المجال، حيث 
نتطلـــع إلـــى التوســـع وتبنـــي الحلـــول 
الرقميـــة فـــي الفتـــرة المقبلـــة. وعليه، 
علـــى  بالتقديـــم  مؤخـــرا  قمـــت  فقـــد 

مـــلء  عبـــر  ابـــدأ مشـــروعك  برنامـــج 
اســـتمارة التقديـــم االلكترونية والتي 
تميـــزت بالوضـــوح والســـهولة. إننـــي 
أســـعى لتحقيق النمو لمؤسســـتي عبر 
االستفادة من برامج تمكين الداعمة”. 
مـــن جهتـــه أعـــرب خالـــد علـــي ســـالم 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة جروتا عن 
امتنانـــه لفريق عمل تمكيـــن القائمين 
أشـــار  حيـــث  االجتمـــاع،  هـــذا  علـــى 
قائـــالً “في ظـــل التحديـــات التجارية 
يأتـــي  بهـــا،  نمـــر  التـــي  واالقتصاديـــة 

موقف تمكين الداعم لرواد وأصحاب 
األعمـــال فـــي هـــذه المرحلـــة كحافـــز 
التغييـــر.  وإحـــداث  العمـــل  لمواصلـــة 
حيث الحظنا خالل االجتماع التغيير 
اإليجابـــي والعمـــل الجاد والتحســـين 
الخدمـــات  مســـتوى  فـــي  المســـتمر 
المقدمة. وعلـــى الرغم من التحديات 
التـــي تواجـــه القطاع التجـــاري اليوم، 
وجدنـــا الرئيـــس التنفيـــذي وأعضـــاء 
الحلـــول  إليجـــاد  مهتميـــن  الفريـــق 
وعلـــى  التحديـــات،  لتلـــك  المناســـبة 

اســـتعداد لتقديم المســـاعدة وتطوير 
برامج الدعم بصورة مســـتمرة. إن ما 
يقـــوم به فريق عمل تمكين المحترف 
فـــي  المواطـــن  لـــدى  الثقـــة  يعـــزز 
إســـتراتيجية تمكين الجديدة، والتي 
نأمـــل أن تأتي ثمارها علـــى االقتصاد 
وعلى نمـــاء القطاعـــات المختلفة في 

المستقبل القريب”.
كما أشارت زينب حسن كاظم مؤسس 
مشروع بيتوال فلورستري عن حرص 
تمكيـــن على تطويـــر برامجها وتوفير 
خدمات عالية الجودة، واصفة اهتمام 
فريق عمل تمكين بخدمة العمالء بأنه 
أمر ملفت ويستحق الشكر. وأضافت 
قائلـــًة: “ال شـــك أن لتمكيـــن دورًا مهمًا 
في النهوض بالمشاريع البحرينية عن 
طريق تقديم حزمة من برامج الدعم، 
والتـــي ستســـاهم فـــي نمـــاء وتوســـع 
المشاريع بما يحقق االزدهار القتصاد 

مملكة البحرين.”
الجديـــر بالذكر أن فريـــق عمل تمكين 
قـــد بـــدأ بلقـــاء عدد مـــن المؤسســـات 
كدفعـــة أولى من سلســـة االجتماعات 
الدوريـــة، وعليـــه ستســـتمر اللقـــاءات 
مع المزيد من المؤسسات من مختلف 

القطاعات في الفترة المقبلة.

عقـــدت ميالنـــو، العالمة التجاريـــة التي 
انطلقـــت في إيطاليـــا والمملوكة بالكامل 
لمجموعـــة الدانـــوب والمعروفـــة بأرقـــى 
حلـــول الحمامات والحلـــول المنزلية في 
الشـــرق األوســـط، لقـــاء تجارها الســـنوي 
للبحرين في الثاني من يونيو 2022 في 
فندق كراون بالزا الفاخر. وشهد الحدث 

إقباَل أكثَر من 200 تاجر.
مـــن بيـــن عوامـــل أخـــرى، تعتبـــر ميالنو 
المتناميـــة  الـــوكالء  شـــبكة  بالتأكيـــد 
ألعمالهـــا.  أساســـية  ركيـــزة  باســـتمرار 
يتضـــح هـــذا من خـــالل المخطـــط األول 
من نوعه الذي أطلقته العالمة التجارية، 
والـــذي يهـــدف إلـــى اصطحـــاب أفضـــل 
تجارهـــا أداًء فـــي جميـــع أنحاء الشـــرق 
األوســـط، إلـــى وجهـــات عطـــالت مميزة 
واالحتفال بإنجازاتهـــم من خالل قضاء 
بعـــض الوقت الممتع واالســـترخاء بعيًدا 

عن العمل.
وتم إطـــالق مخطـــط العالمـــة التجارية 
في العام 2017، وقد كافأ بالفعل الوكالء 

الملتزمين برحلة إلى سويســـرا في العام 
األول، تليها رحلة بحرية إلى إيطاليا في 
العام 2018. ومـــع ذلك، في العام 2019، 
لعب الوباء دور المفســـد وكان ســـبًبا في 

تأجيل رحلة لندن. 
أعلنـــت  ســـنوات،   3 دام  توقـــف  وبعـــد 
العالمـــة التجاريـــة التـــي تتخـــذ من دبي 
مقـــرًا لهـــا عـــن اســـتئناف هـــذا المخطط، 
حيـــث أصبحت جورجيـــا الخالبة وجهة 

العطالت هذه المرة.
كانـــت أمســـية ســـاحرة، مليئـــة بالترفيه 

مـــن الدرجة األولى، إذ تضمنت بعًضا من 
أفضـــل األعمال من جميع أنحـــاء العالم، 
ولـــم يرغب التجار فـــي تفويت العروض 
كانـــت  والتـــي  واحـــد،  ليـــوم  الخاصـــة 

حصرية للحاضرين في الحدث. 
أيًضـــا  التجاريـــة  العالمـــة  وشـــاركت 
أعمالهـــا،  بخصـــوص  إســـتراتيجية  رؤى 
وشـــاركت وجهـــات نظرهـــا مـــع التجـــار 
بشـــأن الكيفيـــة التـــي تتوقع أن يتشـــكل 
ووصفـــت  المســـتقبل  فـــي  بهـــا  الســـوق 

رؤيتها لتكون في المقدمة.

وعلـــى هامـــش الحـــدث، التقينـــا بنائـــب 
رئيـــس مجلس إدارة مجموعـــة الدانوب 
وكالء  اجتمـــاع  فـــي  ســـاجان،  أنيـــس 
عـــن  ســـؤاله  وعنـــد  التجاريـــة،  العالمـــة 
األمســـية، قال “يســـعدنا جـــًدا أن نتمكن 
مـــن الجمـــع بين التجار في مـــكان واحد، 
مـــا يســـهل عليهم االســـتفادة من تجارب 

بعضهم البعض”.
العالمـــة  وجـــود  عـــن  ســـئل  وعندمـــا 
التجارية في البحرين، أخبرنا أن “ميالنو 
كعالمـــة تجاريـــة تشـــعر بســـعادة بالغـــة؛ 

ألنهـــا شـــهدت معدل نمـــو ســـنوي مرتفع 
فـــي ســـن المراهقـــة حتـــى وســـط الوباء 
وأن البحريـــن تظل ســـوقًا مهمـــًا للعالمة 
التجارية في مرحلتها التالية من النمو”. 
وأضـــاف “مع الصعـــاب والتحديات تأتي 
الفـــرص ونحـــن فـــي مجموعـــة دانـــوب 
خصوصـــًا فريـــق ميالنـــو انتزعناها بكلتا 
الـــذي أوقـــف فيـــه  الوقـــت  يدينـــا. فـــي 
منافســـونا االستيراد، لم نفعل ذلك وكان 
لدينـــا مخـــزون كاٍف لتلبيـــة حتـــى أكثـــر 
المتطلبـــات صعوبـــة. شـــهدنا هـــذا العـــام 

أعمـــاالً أكثر مـــن كل الســـنوات مجتمعة، 
ويشـــكل تجارنا بالتأكيد جزءًا كبيرًا من 

هذا النمو”.
بصرف النظر عن إعالنات رحلة جورجيا، 
تم تكريم التجار الذين ســـجلوا معدالت 
نمـــو عالية في العـــام 2021 وتـــم تقديم 
اســـترداد نقدي كبير في شـــكل ســـندات 
ائتمانيـــة وتوزيع قســـائم نقدية متعددة 
بقيمة 900 دينار بحريني لشـــراء الذهب 
من أحد صائغـــي المجوهرات المتميزين 

في البحرين.

يناقــش المؤتمــر الخليجــي التاســع للتنميــة البشــرية منظومــة قيــاس األداء 
الفــردي والتميــز المؤسســي وذلــك يومــي 14 و15 يونيــو 2022 تحــت رعايــة 
وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، بفندق الدبلومات راديسون 

بلو - البحرين. 

نظـــًرا  المؤتمـــر  هـــذا  أهميـــة  وتأتـــي 
للحاجة الماسة لتطوير أدوات قياس 
إقليمًيـــا،  محلًيـــا،  الموظفيـــن  أداء 
اإلدارات  معظـــم  إن  إذ  وعالمًيـــا، 
القائمـــة تعتمـــد علـــى األفعـــال وردود 
األفعـــال مـــن دون منهجيـــة واضحـــة 
لقيـــاس األداء، وبالتالـــي يبقى التميز 

المؤسسي هو الهدف األسمى.
وفـــي هذا الصدد، قال رئيس المؤتمر 
الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريجين 
أحمـــد البنـــاء “نحـــُن جـــزء مهـــم مـــن 
العالـــم الـــذي يســـعى جاهـــًدا للتعافي 
االقتصادي ويحسن الحياة المعيشية 
األفـــراد،  أداء  تحســـين  خـــالل  مـــن 
وبالتالـــي يتوجـــب علينـــا مواكبـــة ما 
يجـــري عالمًيا. وأهم ما يمكن التركيز 
كونـــه  البشـــري،  العنصـــر  هـــو  عليـــه 
يمثل الحلقـــة األكبر من األصول ألية 
مؤسسة والذي عادًة ُتخصص له أكبر 

جزء من ميزانية كل مؤسسة”.

وأضاف “ما تســـعى له المؤسسات هو 
أن يكـــون هذا العنصر البشـــري منتًجا 
بـــكل معنـــى الكلمـــة، ولذلـــك ال بد من 
واضحـــة  ومنظومـــة  أدوات  وجـــود 
وتبنـــى  وإنتاجيتـــه.  أدائـــه  لقيـــاس 
الحكومـــي  واألداء  النتائـــج  تقريـــر 
 Government للحكومـــة األميركيـــة 
 Act Results and Performance
عملية قياس األداء، وســـاعد هذا في 
وضع أســـاس لتقوية جهـــود األجهزة 
الفيدراليـــة بهـــدف تحســـين النتائـــج 
من خـــالل قياس األداء. وقد انتشـــر 
المفهوم بشـــكل كبير فـــي الحكومات 
المحليـــة، وكان تركيز القياس منصبا 
علـــى حجـــم العمـــل وقيـــاس التكلفة 
وتوصيـــل  النتائـــج  علـــى  وليـــس 
الخدمة وإنجـــاز األهداف، وتبين من 
الدراســـات التي تمت في ذلك الوقت 
المحليـــة  المنظمـــات  مـــن   %  50 أن 

طورت نظم القياس بها”.

وختـــم حديثـــه قائـــاًل “أجـــرت اللجنة 
العلميـــة للمؤتمـــر اســـتطالعات علـــى 
حـــول  العربـــي  الخليـــج  مســـتوى 
الوظيفـــي  األداء  قيـــاس  منظومـــة 
وســـُتعرض  المؤسســـي  والتميـــز 
أعمـــال  خـــالل  االســـتطالع  نتائـــج 
حفـــل افتتـــاح المؤتمـــر. وســـيتضمن 
المؤتمـــر علـــى مـــدار يومين جلســـات 
عمـــل مكثفـــة ومثرية، وخـــالل حفل 
االفتتـــاح ســـيلقي وزيـــر العمـــل كلمة 
افتتاحيـــة متعلقـــة بعنـــوان المؤتمـــر، 
ثم ستســـعرض اللجنة المنظمة نتائج 

االســـتطالع. ســـيعقب ذلـــك جلســـات 
متحدثـــًا   14 يقدمهـــا  بـــأوراق  عمـــل 
انعقـــاد  يومـــي  خـــالل  ومتخصصـــًا 
تنميـــة  مجـــال  فـــي  وذلـــك  المؤتمـــر 
المـــوارد البشـــرية وإدارتهـــا ومجـــال 
الكويـــت،  دولـــة  مـــن  األداء  قيـــاس 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، ســـلطنة 
عمـــان، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
المملكـــة األردنية الهاشـــمية، ومملكة 
البحرين. باإلضافة لحلقات نقاشـــية، 
ختـــام  فـــي  متزامنـــة  عمـــل  وورش 

اليومين األول والثاني”.

وســـتتناول ورشـــة العمـــل األولى في 
اليوم األول، التي ســـينفذها مالك بن 
شـــويخان وهو مـــدرب محتـــرف في 
التنميـــة البشـــرية من دولـــة اإلمارات 
تطبيـــق  كيفيـــة  المتحـــدة،  العربيـــة 
الحوكمة المؤسسية لتحسين األداء. 
بعنـــوان  ســـتكون  الثانيـــة  والورشـــة 
باســـتخدام  المؤسســـي  “إدارة األداء 
 ”OKRs األهداف والنتائج الرئيســـية
األنصـــاري،  صالـــح  وســـيقدمها 
فـــي االبتـــكار والتخطيـــط  مستشـــار 
اإلســـتراتيجي واألداء المؤسسي من 

مملكة البحرين.
وســـُيختتم اليـــوم الثانـــي بورشـــتي 
عمل متزامنتان أيًضا، واحدة بعنوان 
“قيـــاس جـــودة مؤشـــرات األداء في 
Working Re�  ظـــل العمل عـــن ُبعـــد
motely” يقدمها جميل حسن، مدرب 
وقيـــاس  مراجعـــة  فـــي  متخصـــص 
جـــودة التعليم والتدريـــب من مملكة 
البحريـــن، واألخـــرى بعنـــوان “قياس 
التخطيـــط  فـــي  والنتائـــج  األداء 
)نمـــوذج  االســـتراتيجي والتشـــغيلي 
ريمـــا  العالـــي( تقدمهـــا  التعليـــم  مـــن 
الزدجالـــي، عميـــد كليـــة الخليـــج من 

سلطنة عمان.
يذكـــر أنـــه ينظـــم المؤتمـــر مجموعـــة 
أوريجيـــن الرائدة فـــي تنظيم وإدارة 
المؤتمرات والفعاليـــات المتخصصة، 
إذ ســـيركز المؤتمـــر هـــذا العـــام علـــى 
آخر مستجدات قياس األداء الفردي 
والمؤسسي من خالل أدوات القياس 
المختلفة، أثر الثقافة المؤسسية في 
تحســـين األدائيـــن، ومســـتقبل العمل 
الفعلي واالفتراضي وكيفية حوكمته 

وقياسه، باإلضافة لمحاور أخرى.

“تمكين” تطلق سلسلة اجتماعات دورية للتعرف على خطط المؤسسات المستقبلية لمواصلة النمو

لقاء “ميالنو” بالبحرين يشهد إقباَل أكثَر من 200 تاجر

“الخليجي للتنمية البشرية” يناقش منظومة قياس األداء الفردي والتميز المؤسسي

بهدف متابعة عمل الشركات المستفيدة من برامج الدعم

العالمة التجارية تستأنف مخططها وجورجيا الخالبة وجهة العطالت

المؤتمر ينطلق 14 يونيو برعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية

جانب من االجتماعات الدورية مع المؤسسات
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مالك بن شويخانمشاري الشلهوبأحمد بو زبر



قــال الرئيــس التنفيذي للشــركة البحرينيــة الكويتية للتأمين )جي أي جي البحرين(، عبد هللا ســلطان، إن الطلب على 
منتجات التأمين من هجمات األمن السيبراني تشهد نموا كبيرا في العامين الماضيين بسبب تداعيات جائحة “كوفيد 
19-”. وتوقع أن تنمو أقســاط التأمين بنحو 30 % ســنويًا فيما يتعلق باالمن الســيبراني. وكان ســلطان يتحدث على 
هامش ندوة أقامتها الشركة البحرينية الكويتية للتأمين )جي أي جي البحرين( بشأن الهجمات السيبرانية وبوالص 
التأميــن المناســبة لتغطيــة أي خســائر محتملــة ضــد هذه الهجمات التي تســتهدف معلومات بالغة الحساســية ســواء 
للشــركات واألفراد. وقال ســلطان إن الشــركات البحرينية الكبرى في مختلف القطاعات ســواء النفط أو الصناعة أو 
الخدمات قد قامت بالحصول على التغطية التأمينية ضد الهجمات السيبرانية، وأن معظم الشركات تتجه للحصول 

على هذه التغطية نظرًا ألهميتها المتزايدة.

التأمين  بوالص  أن  سلطان  وأضــاف 
ــيــة كــانــت  ــســيــران ــهــجــمــات ال ــى ال عــل
ــوق الــبــحــريــنــيــة  ــسـ ــي الـ مــــوجــــودة فـ
ولكن لم يكن عليها الطلب بالمستوى 
الشركة  عملت  لذلك  حاليًا،  الموجود 
المنتجات  هــذه  إطـــاق  إعـــادة  على 
والتوعية بها، وأنها ستطلق منتجات 
تستهدف األفراد خصوصًا أن البيانات 
أصبحت شديدة الحساسية في حياة 
لألجهزة  تعرضهم  زاد  الذين  األفــراد 
ــكــتــرونــيــة مـــن هـــواتـــف وأجــهــزة  اإلل

لوحية وحواسيب شخصية.
وأوضح أن الوعي باألمن السيبراني 
ارتفاع  بعد  متزايدا  زخما  اكتسب 
منذ  اإللكترونية  الهجمات  وتيرة 
حجم  ارتــفــع  حينما   2020 الــعــام 
إنه  المعامات اإللكترونية، قائاً 

خال العام 2021 ارتفعت 
الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة 

بنحو 150 %.
ــقــول  ــال ــى ب ــضـ ومـ

دراســــــــــة  إن 
ــامــــت بــهــا  قــ

شركة “نورتون” في اإلمارات العربية 
الفدية  حــجــم  أن  أظــهــرت  الــمــتــحــدة 
المنطقة  في  المخترقون  طلبها  التي 
ــام الــمــاضــي فــقــط كــانــت  ــعـ ــال الـ خــ
 3 أكثر من  المليار دوالر  من  بحدود 

مايين مستهلك.

فوائد الحصول على التغطية 
التأمينية السيبرانية

هذا  فــي  الشركة  نشاط  وبخصوص 
األمن  أن مجال  أكد سلطان  السياق، 
الــســيــبــرانــي يــخــلــق فـــرصـــًا لــشــركــات 
يغطي  الشركة  منتج  وأن  التأمين، 
الصغيرة  الــشــركــات  أحــجــام  مختلف 

والمتوسطة والكبيرة.
وبّين أن التغطية التأمينية تشمل 
ــدمــــات مـــثـــل الــتــعــامــل  ــدة خــ ــ عـ
والتفاوض مع “الهاكر” سواء على 
البيانات أو الصور الشخصية، إذ 
الصور  بنشر  المخترقون  يهدد 
الخاصة في الشبكة العنكبوتية 
األمر الذي يتطلب المتابعة من 
قبل مختصين في التقنية 
ومسح هذه الصور 
فــــــــــــي حــــــــال 
نـــشـــرهـــا 

الــتــي تشملها  وغــيــرهــا مــن األمــــور 
بالهجمات  المتعلقة  التأمين  بوالص 

السيبرانية.
أنــه فــي إحــدى المطالبات  وأوضـــح 
التي سجلتها شركة تأمين خارجية 
الفدية  تقليص  الشركة  استطاعت 
إلـــى مــلــيــون دوالر،  50 مــلــيــون  مــن 
بفضل القدرة على التفاوض، حيث 

قامت الشركة بتسديد الفدية.
تعمل  الــتــأمــيــن  شــركــة  “أن  وتـــابـــع 
التقنية  إحدى شركات  مع  بالتعاون 
المتخصصة والخبرة القانونية وهي 
“كايد أنكو” في هذا المجال لتقديم 
ــتــي تساعد  ال الــمــتــكــامــلــة  ــاقــات  ــب ال

العميل في حال تعرض لاختراق”.
البوليصة  تقديم  آلــيــة  وبخصوص 
ــرة، قـــــال الــرئــيــس  ــيـ ــعـ ــسـ ــتـ والـ

التنفيذي لشركة البحرينية الكويتية 
إن  البحرين(،  أي جي  )جي  للتأمين 
حــجــم الــقــســط يــعــتــمــد عــلــى حجم 
من  يطلب  حيث  والبيانات،  العمل 
الـــشـــركـــات تــقــديــم تــقــاريــر فحص 
النظام والتي عادة ما تقدمه شركات 
متخصصة، وملء استمارة التقديم 

للحصول على التغطية التأمينية. 
الــبــحــريــن  مــــصــــرف  أن  واضــــــــاف 
لهم  المرخص  مــن  يطلب  الــمــركــزي 
بشكل  للنظام  اخــتــبــارات  إجـــراءت 
ــزامــي ولــذلــك هــذه تــقــاريــر تكون  إل

متوافرة لدى الكثير من الشركات.
ــار إلـــى  ــ وبـــخـــصـــوص األفـــــــــراد، أشــ
تصميم  ــى  عــل تــعــمــل  الـــشـــركـــة  أن 
يقنع  مــنــاســب  وبــســعــر  ســهــل  منتج 
ــزبــون بــالــشــراء، وعــرضــه كحزمة  ال

إضافية عند شراء أجهزة النقال أو 
المحات  عبر  الــجــديــدة  الــحــاســوب 

ومنافذ البيع.
“هدفنا  بــالــقــول  سلطان  واســتــطــرد 
الكويتية  البحرينية  الــشــركــة  فــي 
في  منتج  أفــضــل  تــقــديــم  للتأمين 
وتوفيرها  تغطية  وأفــضــل  الــســوق 

عبر مختلف نقاط البيع”.
وبخصوص توقعاته بشأن النمو في 
قال  السيبراني،  للتأمين  األقــســاط 
والوحيدة  شركة  أكبر  أننا  بحكم   “
بيست  أم  أي  وكــالــة  مــن  المصنفة 
في  مضاعفة  نتوقع   ،  -A بتصنيف 
عدد   100% التأمين  أقساط  حجم 
البوالص واألقساط بين 40 ٪ و30 

% سنويًا”.
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الــنــفــط ســــادس مكاسب  ســجــل 
اجتماع  حقق  أن  بعد  أسبوعية 
ــك+ الــمــرتــقــب بــشــدة زيـــادة  ــ أوب
لتتواصل  اإلنتاج  في  متواضعة 
ــاوف بـــــشـــــأن اتــــســــاع  ــ ــخــ ــ ــ ــم ــ ــ ال
في  المعروض  عجز  مستويات 

األسواق.
ــرب تــكــســاس  ــ ــام غـ ــ وارتــــفــــع خـ
لــيــســتــقــر فــــوق 118  الـــوســـيـــط 
دوالًرا محققا مكاسب أسبوعية 
خام  أنهى  فيما   ،%  3.3 بنسبة 
االسبوع  نهاية  تعامات  برنت 
دوالرا،   121.35 مــســتــوى  عــنــد 
 3.18 أو  دوالر،   3.74 بمكاسب 

.%
تحالف  وافـــق  الخميس،  ويـــوم 
اإلنــتــاج  زيـــادة  أوبـــك بلس على 
وأغسطس.  يوليو  شهري  خال 
ــوقــــت نـــفـــســـه، تـــجـــاوز  ــ ــي ال ــ وفـ
ــائـــف فـــي الـــواليـــات  نــمــو الـــوظـ
يشير  مما  التقديرات،  المتحدة 
االقتصادي  النمو  استمرار  إلــى 
الخام  على  الطلب  سيعزز  الــذي 
الـــمـــكـــررة، حسب  ــمــنــتــجــات  وال

تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”.
وقد وافقت أوبك + على زيادة 
برميل  ألف   648 بمقدار  اإلنتاج 
يومًيا لشهري يوليو وأغسطس، 
 ،% 50 ــنــحــو  ب ــد  ــزيـ يـ مـــا  وهــــو 
ــادات الـــتـــي شــهــدتــهــا  ــ ــزيـ ــ عـــن الـ

أن  يعني  وهذا  األخيرة.  األشهر 
يقرب  مــا  ستضيف  المجموعة 
ــا  يــومــًي بــرمــيــل   400000 مـــن 
مــن الــنــفــط الــخــام خـــال هذين 
الشهرين باإلضافة إلى الزيادات 

التي تم االتفاق عليها بالفعل. 
ــروب  ــت شـــركـــة ســيــتــي غـ ــالـ وقـ
في مذكرة إن قــرار أوبــك + قد 
 132 العملية  الناحية  من  يعني، 
ألــف برميل يــومــًيــا مــن اإلنــتــاج 
السعودية  من  الفعلي  اإلضافي 

واإلمارات والكويت والعراق.
ارتفعت  األســعــار  أن  وأضــافــت 
ــوع الــمــاضــي، حيث  ــبـ فـــي األسـ
وافـــق االتـــحـــاد األوروبـــــي على 
ورفعت  الــروســي،  النفط  حظر 
اإلغاقات الصينية، وبدأ موسم 
الــواليــات  فــي  الصيفي  الــقــيــادة 

المتحدة.
بفعل  الــعــام  هــذا  النفط  وارتــفــع 
ــطــلــب، حــيــث ألــغــت  ــتــعــاش ال ان
ــــدول قــيــود فــيــروس كــورونــا،  ال
ــي  ــروســ ــ ال الــــغــــزو  أدى  بــيــنــمــا 
المعروض  خفض  إلى  ألوكرانيا 
من أحد أكبر ثاثة منتجين في 
العالم، كما أن عودة محتملة في 
االستهاك في الصين، المستورد 
اآلن  تهدد  الــخــام،  للنفط  األول 
ــد مــــن الــضــغــط  ــ ــزي بـــإضـــافـــة مــ

التصاعدي على األسعار.

أسعار النفط تحقق سادس 
مكاسب أسبوعية.. وخام برنت 

فوق 121 دوالرا

علي الفردان  | تصوير: رسول الحجيري

من  األوســط  الشرق  بمنطقة  األولية  الطروحات  تقترب 
األول  النصف  بنهاية  اإلطــاق  أداء على  أفضل  تسجيل 
أكبر  النفط  ارتفاع أسعار  الجاري وذلك بسبب  العام  من 
لتحمل   %  50 إلــى  تصل  بنسبة  المنطقة  دول  عــوائــد 
رسالة طمأنة وحماية للمستثمرين وسط التقلبات بأداء 
الفائدة  وأسعار  للتضخم  نتيجة  العالمية  األسهم  أسواق 
والتوقعات االقتصادية غير المستقرة تزامنا مع تصاعد 

تداعيات الحرب األوكرانية الروسية.
للمستثمرين  مغريًا”  “استثمارًا  األولية  االكتتابات  تشكل 
الذين يفضلون الفرص اآلمنة والتي تحمي أموالهم وقت 
االضطرابات الجيوسياسة الكبرى وذلك بدعم األساسات 
بدول  لاقتصاد  الــواعــدة  النمو  وآفــاق  للشركات  القوية 
الخليج وأيضا في ظل تزايد الطلب على النفط وارتفاع 
لدول  العائد  لنسب  كبير  ارتفاع  يمثل  ما  وهــو  أســعــاره، 

المنطقة.
الخليجية  األســواق  لبيانات  تستند  إحصائية  وبحسب 
والــدرجــات،  األولــيــة  لاكتتابات  وبالنسبة  فإنه  ومــصــر، 
فقد جمعت منذ بداية العام وحتى األن نحو  11.4 مليار 
دوالر وكان أبرزها وآخرها طرح “بروج” ليكون أكبر طرح 
عام بسوق أبوظبي لألوراق المالية والذي جمع أكثر من 
ملياري دوالر وتجاوز تغطيته 42 ضعفا لتأتي بعد طرح 
“ديوا” بسوق دبي المالي، وهو الطرح الذي جمع نحو 6.1 
طرح  منذ  األوســط  بالشرق  األكبر  وأصبح  دوالر  مليار 
جمع  والــذي   2019 نوفمبر  في  السعودية  أرامكو  شركة 

25.6 مليار دوالر.
الخليج  أســواق  سجلته  الــذي  الهبوط  من  الرغم  وعلى 
في ستة  األولــى  للمرة  وذلــك  الماضي  مايو  بنهاية شهر 
أشهر إال أن هناك أكثر من 250 طرح عام مرتقب بمنطقة 

الشرق األوسط ككل.
وعلى مستوى شهر مايو، تراجع المؤشر الخليجي للمرة 
للضغوط  نتيجة   ،%  7.5 بنسبة  أشهر  ستة  في  ــى  األول
األخــرى  العالمية  الــبــورصــات  لها  تعرضت  التي  البيعية 
والتي سجلت خسائر خال ثاثة من أصل خمسة أشهر 

األولى من هذا العام.
 10 دبــي  بــورصــة  تــراجــع مؤشر  الماضي،  الشهر  وخــال 
%، والكويت 6.8 %، والبحرين 6.6 %، والسعودية 5.6 
%، وقطر 4.9 %، وسلطنة عمان 1 % كما تراجع مؤشر 

سوق أبوظبي طفيفا بنسبة 0.3 %.
اإلقليمية  األسهم  أسواق  الحاد في  البيع  ورغم عمليات 
الشهر الماضي، إال إن هناك تقريرا حديثا صادرا من وكالة 
الطرح  نشاط  أن  إلى  أشــار  مؤخرا،  اإلخبارية  بلومبيرج 
العام األّولي بالخليج من المنتظر أن يستمر وبقيمة تزيد 
عن مليار دوالر بالسعودية، كما أن دبي تستعد لمواصلة 
ــورة الــطــروحــات وتـــواصـــل أســــواق الــشــرق األوســـط  فــ

الحفاظ على مكانتها بين األسواق العالمية األفضل أداًء 
هذا العام، مع ارتفاع التداول في السعودية بمقدار 13 % 

وارتفاع مؤشر سوق دبي بنحو 6.6 %.
لــدى شركة سبائك  الــســوق  أبــحــاث  ويــقــول رئيس قسم 
بأسعار  القياسية  االرتــفــاعــات  إن  مــرســي،  طاهر  مصر، 
أسواق  في  االستثمار  شهية  من  عززت  والنفط  الطاقة، 
االستثمار  مخصصات  لزيادة  العالم  توجه  مع  المنطقة، 
في الطاقة، مما أنعش القطاع بشكل كبير، مع استقباله 
األزمة  على  للتغلب  تهدف  التي  االستثمارات  من  مزيد 

الحالية.
دول  بها  تتمتع  الــتــي  الخصوصية  تعزيز  أن  وأوضـــح 
المنطقة، من استقرار اقتصادي كبير، يعود بشكل واضح 
لهيمنتها على أكبر نسبة من إنتاج النفط، والغاز في العالم 
مما يجنب أسواق المنطقة الهزات العنيفة التي تتعرض 
لها الدول األخرى، وعلى رأسها االقتصادات التي تعاني 
وأوروبــا،  المتحدة،  كالواليات  الطاقة،  أسعار  ارتفاع  من 

حتى الصين.
وأشار إلى أن هناك بوادره بانتعاش األسواق بشكل كبير، 
من خال مجموعة من االكتتابات األولية خال النصف 
استثنائيا  أظهرت وضعا  والتي  الجاري،  العام  من  األول 
الذي  الصعب  االقتصادي  الوضع  رغم  المنطقة،  ألســواق 

تعاني منه االقتصادات الرئيسة والغربية خصوصا.
موجة  أكبر  مع  بالتزامن  الــيــورو،  منطقة  الركود  ويهدد 
مما  تقريبا،  قــرن  نصف  منذ  االتــحــاد  تاريخ  في  تضخم 
وسط  العالمي  لاقتصاد  قــاتــل  تضخمي  لــركــود  يمهد 
تراجعت  الذي  الوقت  األوكرانية، ففي  األحداث  تصاعد 
فيه أسواق الغرب عموما، بمعدالت قياسية، وصلت إلى 
نحو 20 % على مؤشر ستاندرد اند بورز، األوسع نطاقا 
بالواليات المتحدة، إال أن أسواق المنطقة تأثرت بشكل 
والتي  األولية،  االكتتابات  من  بدعم  اآلن،  حتى  طفيف 
بداية  منذ  دوالر  مليار   11 عن  يزيد  ما  استطاعت جمع 

العالم، لتتجاوز ما تم جمعه خال أي نصف سابقا.
المالية  التدفقات  ارتفاعات  أن  إلى  مرسي  طاهر  وأشار 
من المستثمرين األجانب ألسواق المنطقة، رغم التخارج 
الواسع من األسواق األخرى، أدى لزيادة ثقة المستثمرين 
العالمية  باألسواق  تحيط  التي  المخاطر  رغم  باألسواق 

األخرى.
أما عن تأثير الحرب الروسية األوكرانية، أكد مرسي أنه 
الشك فيه أنها ستصب في صالح مزيد من ارتفاع أسعار 
الطاقة، وهو ما يصب في صالح دول المنطقة، ويعزز من 
من  بمزيد  ينعكس  بما  النقدية،  واحتياطياتها  فوائضها، 
االنتعاش، ومزيد من ازدهار األسواق المالية واالستعداد 

بوضع الخطط المناسبة للطروحات األولية.

قمم تاريخية
بالمجلس  المال  أســواق  لجنة  رئيس  فــودة،  أيمن  وقــال 
ــه عــلــى الــرغــم مــن االرتــفــاع  االقــتــصــادي اإلفــريــقــي، إنـ
مع  المعمورة  أنحاء  كافة  فى  التضخم  لنسب  الجماعي 
األزمة الروسية األوكرانية ومن قبلها كورونا واضطراب 
ساسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة وخامات الصناعة 
إال أنه ال تزال االسهم هى الغطاء االنسب للحفاظ على 
االستثمار فى  مــن حيث  الــظــرزف  هــذا  فــى ظــل  القيمة 
غير  ــفــاع  االرت هــذا  مــع  قيمتها  تعاظمت  الــتــى  ــول  األصـ
المسبوق فى نسب التضخم عالميا والذي سجل اكثر من 
8 % في أوروبا و وأميركا و هو ما لم يحدث منذ عقود 

مضت.
ــه مــع صــمــود أســــواق الــمــنــطــقــة وخــاصــة  ــى أنـ وأشــــار إلـ
أبريل  شهر  تاريخية خال  قمم  التي سجلت  الخليجية 
جني  موجات  من  بالرغم  األعاصير  تلك  أمــام  وصمدت 
االرباح التي شهدتها خال شهر مايو بعد موجة صعود 
الرئيس  المحرك  النفط  أســعــار  ارتــفــاع  إثــر  على  كبيرة 
نجاح  فــي  تــجــلــى  والــــذي  الــخــلــيــج  اقــتــصــادات  لمعظم 

الطروحات األولية التي شهدتها المنطقة.
المتربصة  الــســيــولــة  ــود  وجــ يــعــكــس  ــك  ذلـ أن  ــح  ــ وأوضـ
لشركات  الجيدة  االستثمارية  للفرص  ترقبا  لــألســواق 
ضخمة تحمل الثقة للمستثمر بتحقيق عوائد كبيرة على 
ياتى  النقيض  على  ذلك  ليأتي  االستثمار  من  النوع  هذا 
هذا مع حالة من العزوف على طروحات غربية و أميركية 

خال االضطرابات األخيرة التي شهدتها االسوق.
ــغــاء طــروحــات لــشــركــات شــيــكــات على  ــر أنـــه تــم إل وذكـ
نــيــويــورك منذ  فــى  مــلــيــارات دوالر   4 مــن  بأكثر  بــيــاض 
البشرية  الــمــوارد  منصة  طــرح  فشل  كذلك  الــعــام،  بداية 
الهولندية  الناشئة  والشركة  وركس”   “جاست  األميركية 
“وي ترانسفي “ لنقص الطلب و الذى انتهى بإلغاء اإلدراج 
“ تشبافارم”   األلمانية  كما أجلت كاً من شركة األدويــة 
فــى ظل  الــعــام  االكــتــتــاب  إيبركاجا”   “ اإلســبــانــي  والبنك 

ارتباك األسواق.
ــــزال فــي ارتـــفـــاع مع  وأشــــار إلـــى أن أســعــار الــنــفــط ال ت
مواصلة العقوبات األوروبية على النفط الروسي و تراجع 
يتوقع معه  والذي  الطلب  وزيــادة  األميركية  المخزونات 
الشرق  لمنطقة  األجنبية  االستثمارات  من  المزيد  جذب 
للمزيد  التي تخطط  السعودية  بقيادة  األوسط والخليج 
االستثمار في األصول  لتعظيم  الضخمة  الطروحات  من 
المملوكة للدولة ونشاط الصندوق السيادي السعودي في 

هذا الصدد.

وسط تصاعد التضخم واالضطرابات 
هل تحمل الطروحات األولية رسالة طمأنة للمستثمرين؟
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أكــد أصحــاب محــات الذهــب بالبحريــن ضعف اإلقبال على شــراء الذهب من قبــل المواطنين والمقيمين في فترة الصيــف، الفتين إلى أن 
السوق تشهد حركة عكسية، فالناس يبيعون الذهب في هذه الفترة لتغطية مصاريف السفر، مشيرين إلى أن كثيرين يفضلون السفر في 
الوقت الحالي بعد أن تسببت جائحة كورونا في منعهم من السفر لمدة تقارب العامين، وكذلك مع بلوغ سعر أونصة الذهب 20 دينارا، 
مشيرين إلى أن سعر أونصة الذهب قد يشهد ارتفاعا بين 20.5 دينار و21 دينار خال الفترة القليلة المقبل بسب األوضاع االقتصادية 

والسياسية العالمية.

ولفت صاحب محالت الشهاب للذهب طه الدرازي إلى ضعف 
فـــي اإلقبـــال علـــى شـــراء المصوغـــات الذهبية خـــالل الفترة 
الحالية بســـبب دخول فصل الصيف وإجـــازات المدارس، 
وإقبال الناس على الســـفر والســـياحة للترفيه والترويح 

عن النفس.
وأشـــار إلى أن هذه الفترة تشـــهد إقبـــاالً كبير على 
البيع من أجل تجهيز مصروفات الســـفر من تذاكر 

وبرامج سياحية وغيرها.
وعـــن أســـعار الذهـــب توقـــع الـــدرازي أن تشـــهد 
أســـعار المعـــدن النفيس خالل الفترة البســـيطة 
 21 يقـــارب  مـــا  إلـــى   ارتفاعـــا يصـــل  المقبلـــة 
دينارا للجرام بســـبب األوضاع السياسية التي 

تشهدها أوكرانيا وروسيا.
مـــن جانبـــه، أكـــد صاحـــب محـــالت مجوهـــرات 

البحريـــن عـــادل الصائـــغ ضعف اإلقبـــال على شـــراء الذهب بقولـــه “اإلقبال 
ضعيـــف جـــدا فـــي هذه الفتـــرة”، مرجعا األســـباب إلـــى ارتفاع ســـعر أونصة 
الذهـــب إلى 20 دينارا، وكذلك دخـــول العطلة الصيفية وتعطش الناس إلى 
الســـفر بعد أن تســـببت جائحة كورونا في منعهم من السفر لمدة عامين، لذا 
فهم يفضلون في الوقت الحاضر السفر والتفسح والترويح عن النفس بدالً 

من شراء المصوغات الذهبية”.
وعـــن حركـــة بيـــع المواطنيـــن للذهب قـــال “هنالـــك حركة خفيفـــة للبيع في 
محالتنـــا، ومعظم الناس يبيعون لتغطيـــة مصاريف ضرورية جدا كرحالت 
العالج وغيرها”، متوقعا في الوقت ذاته أن تســـجل أونصة الذهب ارتفاعا 
يصـــل إلـــى 20.5 دينار لألونصة بســـبب الظـــروف االقتصادية والسياســـية 
العالميـــة خصوصا بســـبب األزمـــة الروســـية األوكرانية، ناصحـــا المواطنين 
ممـــن يســـتطيعون شـــراء الذهب في الفتـــرة الحاليـــة بعدم التـــردد قبل أن 

ترتفع األسعار، كونه مالذا آمنا وزينة وخزينة.

المواطنون يبيعون الذهب صيفا لتغطية مصاريف السفر... واإلقبال ضعيف
توقعات بارتفاع أسعار المعدن النفيس لـ 21 دينارا للجرام

ارتفاع أجهزة نقاط البيع إلى 35 ألفا

ارتفعـــت أجهزة نقاط البيـــع في البحرين إلى 35.3 
ألف وهو أعلى معدل مســـجل خالل 3 سنوات في 
مؤشـــر علـــى انتعـــاش حركـــة األعمال بعـــد جائحة 
“كوفيـــد 19” والتي ضربت قطاعات األعمال حول 
العالم. وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي، 

زادت أجهـــزة نقاط البيع بمقدار 2500 جهاز خالل 
األربـــع أشـــهر الماضيـــة فقـــط. وتأتي هـــذه األرقام 
مـــع تنامـــي اإلنفـــاق عبـــر نقـــاط البيـــع والمبيعـــات 
اإللكترونيـــة بشـــكل كبير خـــالل العـــام الماضي إذ 

بلغت قيمتها نحو 3.1 مليار دينار.
وفي شهر أبريل الماضي فقط بلغت المبيعات عبر 
نقاط البيع والمنصات اإللكترونية نحو 295 مليون 

دينـــار، وشـــكل الدفع عن طريـــق تمريـــر البطاقات 
الالتالمســـية نحو 44.5 %. وانتشـــرت نقاط البيع 
بشـــكل متزايـــد فـــي المحـــالت الصغيـــرة وحتـــى 
محطات الوقود، والتي كانت لسنوات عدة تتعامل 
بالمدفوعـــات النقدية فقط، في حين تقبل جمعيها 
الدفـــع بتطبيـــق “بنفـــت” والعديـــد منهـــا بالبطاقات 

المصرفية.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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رئيس التحريرمؤنس المردي

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.29

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.6

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.45

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.551

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.17

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.015

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.32

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.504

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.332

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.06

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625

إعداد: منى المطلق

 اإلجابة:  كثرة ممارســـة تصريحات رؤســـاء بعض الدول ووزراء الخارجية، باإلعالن عن ســـفراء ودبلوماســـيين “أشخاص غير 
مرغوب فيهم”، وتلك الممارسة تأتي وفقا لقواعد اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية بين الدول 1961. يعتبر مصطلح “شخص 
غيـــر مرغوب فيه”، وفق األعراف الدبلوماســـية واتفاقية فيينا أن الشـــخص أو الدبلوماســـي األجنبي أصبـــح محظورًا دخوله أو 
بقاءه في الدولة التي تعتمده، عقوبة له على تصرفاته الشـــخصية حين يرتكب جريمة قانونية ال يمكن أن يعاَقب عليها بســـبب 

حصانته الدبلوماسية.
ُتَعّد هذه الخطوة في األعراف الدبلوماسية أحد أقوى أشكال اإلدانة الدبلوماسية التي يمكن للدولة اتخاذها قبل قطع العالقات 
ن أو للتعبير عن استياء واحتجاج  الدبلوماسية بين البلدين أو تخفيضها إلى أدنى المستويات، إما لتسجيل موقف سياسي معيَّ
تجاه أشـــخاص أو دول تعتبر تصرفاتها غير مقبولة، حســـب وصف الدولة المســـتضيفة، وتعني العبارة أن الدبلوماســـي األجنبي 

بات يحظر دخوله أو بقاؤه في الدولة التي تعتمده.
ويســـتند تطبيق هذه العبارة قانونيًا إلى اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماســـية الموقعة العام 1961 والتي تنص مادتها التاســـعة 
علـــى حـــق “الدولـــة المعتمد لديها، في أي وقت، ومن دون ذكر األســـباب، أن تبلـــغ الدولة المعتمدة أن أي 
عضـــو من طاقم بعثتها أصبح شـــخصا غيـــر مقبول أو غير مرغوب فيه، والمـــادة 23 التي تنّظم 
الشؤون القنصلية، يحّق ألي دولة بال حاجة إلى تبرير قرارها، إعالن أي سفير على أراضيها 

“شخصًا غير مرغوب فيه”.

اتفاقية فيينا

ُتعتبـــر اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية بمثابة معاهدة دولية تحّدد اإلجراءات واأُلطر 
للعالقـــات القنصليـــة بيـــن الـــدول ذات الســـيادة، بجانب تقنينهـــا عديدًا من الممارســـات 
القنصلية التي نشأت من أعراف الدولة واالتفاقيات الثنائية المختلفة بين الدول على 
مـــر الزمن. كما توضـــح االتفاقية الوظائف والحقوق والحصانـــات الممنوحة للموظفين 
القنصلييـــن ومكاتبهم، وكذلك حقوق وواجبات “الدول المســـتقبلة”، حيث مقر القنصل، 
و”الدول المرسلة” التي يمّثلها القنصل، فضالً عن أمور أخرى مثل الحصانة الدبلوماسية 

وقطع العالقات.
وتحتـــوي المعاهـــدة على 79 مـــادة، بجانب ديباجـــة االتفاقية التي تنّص علـــى أن القانون 
الدولي العرفي يستمّر في التطبيق على األمور التي لم تتناولها االتفاقية. وتشمل المعاهدة 
أحكامًا مهمة، أبرزها ما جاء في المادة 5 التي تسرد 13 وظيفة للقنصل، والمادة 23 التي 
تنـــّص على أنـــه يجوز للدولة المضيفة في أي وقت وألي ســـبب إعالن عضو معين من 
الموظفين القنصليين شـــخصًا غير مرغوب فيه، وأنه على الدولة المرســـلة اســـتدعاء 
هذا الشـــخص في غضون فترة زمنية معقولة، وإال فقد يخســـر هذا الشخص حصانته 

القنصلية.

 السؤال: ماذا يعني وفق القانون الدولي إعالن “شخص غير مرغوب فيه” دبلوماسيًا؟ «

 مصطلح “شخص غير مرغوب فيه” 
يعود التفاقية فيينا 1961

Muna.almutlaq@albiladpress.com 

تســتقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية 
عمومًا، واالقتصادية والتجارية والعمالية تحديدًا. وجرى التعاون مع 
نخبــة مــن المحامين المرموقين الذين تفضلــوا بالموافقة على اإلجابة 
ة الزاوية أو من خال  عن استفســارات القراء، التي وصلت لبريد ُمعدَّ
حســابات “^” بمنصــات التواصل االجتماعي. وللســائل ذكر اســمه 
ان رغب.  ومعنا في زاوية اليوم   المحامي د. محمد رضا بوحسين.
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