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كشــف المدير العام لشــؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم محمد مبارك بن 
أحمــد عــن أن عدد ترقيات المعلمين البحرينييــن منذ اعتماد المعايير المطورة 
لترقيــات المعلميــن فــي ينايــر الماضــي قــد بلــغ 1489 ترقيــة حتــى بدايــة شــهر 
يونيو الجاري، مؤكًدا أن وتيرة ترقيات المعلمين قد تسارعت بفضل المعايير 
المطــورة الجديــدة التــي ســهلت كثيرًا مــن متطلبات الترقية مــع ضمان جودة 
ربطهــا بــاألداء الوظيفــي، والفًتا إلــى أن أعداًدا أخرى من المعلمين ســتحصل 

على ترقيات مستحقة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل.

وبّيـــن المدير العام لشـــؤون المدارس 
أن التنســـيق جـــاٍر مـــع جهـــاز الخدمة 
 90 مجموعـــه  مـــا  لتثبيـــت  المدنيـــة 
موظًفا من رؤســـاء ومنسقي الشؤون 
الحكوميـــة،  بالمـــدارس  اإلداريـــة 
وذلـــك وفًقـــا للشـــواغر المقـــررة لهذه 
بالفعـــل  تـــم  قـــد  وأنـــه  المؤسســـات، 
االنتهـــاء مـــن تثبيت عـــدد منهم، في 

حين يجري استكمال ما تبقى.
التنظيمـــي  الهيـــكل  أن  إلـــى  ولفـــت 

الجديـــد للمـــدارس الحكومية ســـوف 
يتيح للموظفين علـــى الدرجة الفنية 
بيانـــات(  وفنـــي  معلومـــات  )فنـــي 
االنتقـــال إلـــى وظيفـــة مســـاعد معلم 
علـــى الدرجة الثامنة االعتيادية وفق 
اشـــتراطات محـــددة ســـيتم اإلعـــان 
عنها خال األســـابيع المقبلـــة، مؤكدًا 
أن هـــذه الوظيفـــة قد تم اســـتحداثها 
للمعلميـــن  الـــازم  الدعـــم  لتوفيـــر 
باإلضافـــة إلى منـــح الفنييـــن الفرص 

الممكنة للترقـــي الوظيفي والتدريب 
الازم. وقال إن اإلدارة العامة لشؤون 
االســـتفادة  إلـــى  تســـعى  المـــدارس 
المثلى من نظام “الموظف الحكومي” 
بالتنســـيق مع جهـــاز الخدمة المدنية، 
حيـــث تـــم طـــرح عـــدد مـــن الوظائف 
التي تجاوزت أعداد المتقدمين إليها 
مـــن الجهات الحكوميـــة األخرى 600 

متقدم، وإن المنافســـة كانت شـــديدة 
بيـــن العديد من الكفـــاءات البحرينية 
التـــي رغبت فـــي االنتقـــال للعمل في 

قطاع التعليم.
وأضـــاف أن العمل مـــازال جارًيا لنقل 
عدد مـــن الموظفين الحكوميين على 
وظيفة معلم، وكذلك رئيس مدارس، 
وأنه سيتم اإلعان عن وظيفة رئيس 
مركز رعاية الطلبة الموهوبين، والتي 
تمتـــد الترقيـــة فيهـــا حتـــى الدرجـــة 
داعًيـــا  الخاصـــة،  التنفيذيـــة  الرابعـــة 
جميـــع الموظفيـــن الحكوميين الذين 
يرون في أنفســـهم القـــدرة والكفاءة، 
وفق االشـــتراطات التي سيعلن عنها، 
إلـــى التقـــدم للدخـــول في مســـابقات 
هـــذه الوظيفـــة بمجـــرد اإلعـــان عنها 

خال األسبوعين المقبلين.

ترقية 1489 معلمًا وفق المعايير المطورة لترقيات األكاديميين
تثبيت 90 من رؤساء ومنسقي الشؤون اإلدارية

أكد مستشــار جاللة الملك للشــؤون الدبلوماســية الشيخ خالد بن مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
أحمد بن محمد آل خليفة، أن نشر وترسيخ قيم التعايش والسالم 
بين الدول والمجتمعات ودعم الحوارات الهادفة لتحقيق التقارب 
والتفاهــم المشــترك مــن أهم أولويــات وركائز سياســة ملك البالد 
المعظــم صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، منوًها 
باالهتمام الكبير والدائم من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، إلرســاء 
العمل المشــترك والتعاون الجماعي القائــم على احترام التعددية 

والتواصل واالنفتاح المثمر بين مختلف الشعوب والثقافات.

بـــن  خالـــد  الشـــيخ  وأضـــاف 
خليفـــة،  آل  محمـــد  بـــن  أحمـــد 
الجلســـة  فـــي  مشـــاركته  أثنـــاء 
طنجـــة  لحـــوار  االفتتاحيـــة 
المغربيـــة  بالمملكـــة  المنعقـــد 
مـــن  عـــدد  بمشـــاركة  الشـــقيقة 
كبار المســـؤولين وصنـــاع القرار 
في المنطقـــة والعالم، أن مملكة 

المغربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
ولقـــرون  تتوافقـــان  الشـــقيقة 
حكيمـــة  سياســـة  علـــى  عـــدة 
راســـخة تقـــوم علـــى المســـاواة 
فـــي الحقـــوق والواجبـــات بيـــن 
شـــعوبها وعدم التفرقة على أي 
أســـس دينيـــة وعرقيـــة وفكرية 

بين أبناء مجتمعاتها.

خالد بن أحمد:نشر السالم بين الدول 
أبرز أولويات جاللة الملك المعظم

الرباط - بنا

حواجز خرسانية بدل الحديد في الجسور

أكد رئيس قسم هندسة المرور في وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني محمد عبدالحســـين أن مســـؤولية تحقيق السامة المرورية ال تقع على 

جهة واحدة، بل تتطلب العمل بشكل متكامل ومن خال الشراكة المجتمعية.
ونظمت صحيفة ”الباد“ ندوة عبر تطبيق ”زووم“ بعنوان: ”الســـامة المرورية... 
رفع ســـن القيادة ووفيات الطرق“، بمشـــاركة عدد من المســـؤولين وذوي العاقة 

والشأن.
وأكد النائب حمد الكوهجي في الندوة أن االستخدام السيئ لرخص السياقة من 
قبل األجانب سبب رئيسي في االزدحامات المرورية، قائًا: ”لسنا بحاجة لتعديل 
السن القانوني لرخص السياقة في الوقت الراهن، لكننا بالطبع في حاجة لتقليل 

المشاركون في بندوة “البالد” عن السالمة المرورية رخص األجانب، واالكتفاء بقدر معين”.  )07 - 06(

تشهد جمعية المهندسين البحرينية انتخابات للرئاسة ونصف األعضاء 
يـــوم األحـــد المقبـــل. وصـــرح رئيـــس الجمعية الحالـــي ضيـــاء توفيقي 
لــ”الباد” بأنه لم يُخْض عتبات الترشح هذه المرة بغرض إتاحة الفرصة 
لبقيـــة األعضاء لخـــوض التجربة هـــذه مبينًا أنه تولى منصب الرئاســـة 
علـــى مـــدار فترتين األولى مـــن 1996 لغايـــة 2001 والثانيـــة من 2018 
حتى اآلن. وأشـــار إلى أن االنتخابات التي ســـتعقد األحد وفي ســـابقة 
جديـــدة مـــن نوعها فـــي تاريـــخ الجمعية، ســـيدتان تترشـــحان لمنصب 

الرئاسة مقابل رجل.

ألول مرة... سيدتان تتنافسان 
على رئاسة “المهندسين”

)٠٩(

ا في إعالنات الترشح المحرق والجنوبية تشهدان هدوًءا نسائيًّ

كما بّينت المعطيات األولية والمرتبطة 
بالمعلنيـــن عن الترشـــح؛ فقـــد تقدمت 

محافظـــة العاصمة والشـــمالية بأعداد 
المعلنـــات عـــن ترشـــحهّن، ففـــي بداية 
المعتـــرك االنتخابي ســـجلت محافظة 
العاصمة 5 نساء أعلّن خوضهّن تجربة 

االنتخابـــات، إلى جانب 5 أخريات في 
المحافظـــة الشـــمالية، واثنتيـــن فقـــط 
تقدمّن إلعان ترشحهّن في الجنوبية، 

وواحدة فقط في المحرق.
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برنامج رياضي أسبوعي يبث عبر منصات »^« الرقمية

نتائج لألجيال القادمة
هــو موســم الحصــاد لمرحلــة تقتــرب بخطــى حثيثــة نحو مســتقبل آالف 
الطلبة من خريجي الثانوية العامة، النتائج على األبواب أو هكذا أظهرت 

مستوى المتفوقين وطموحاتهم الدراسية وآمال الذين سهروا الليالي.
إنهــم طلبــة العلــم فــي بالدنــا، أفــواج تحظــى بالرعايــة، وأمــواج شــبابية 
هائلــة تقــف علــى أعتــاب الدراســة الجامعيــة، مــا هــي يــا تــرى الكليــة أو 
الجامعة المناسبة التي تقع عليها عين االختيار؟ وما العلوم التي يحرص 
الخريجون على اقتنائها قبل فوات األوان؟ ثم ما طبيعة التوجهات التي 
تقــود الخريــج نحو التخصــص الذي يفضــل، والكلية التي يأمــل، والمهنة 

التي يحلم بها؟
بكل تأكيد نحن ال نســتبق األحداث، وال نتعامل مع المرحلة القادمة التي 
ســوف تحتضن أبناءنا على أنها مجرد مســتقبل في علم الغيب، أو قادم 
ال محــل لــه مــن اإلعــراب، أو طريــق مــازال مفروًشــا بالورود أكثــر مما هو 

مطروًحا على أرض الواقع.
حســن االختيــار هــو حجر الزاوية في تحديد مســتقبل أبنائنــا الخريجين 
والــدور الــذي يجــب أن تلعبه الجامعات على طريق مســاعدة الطالب في 
تحديــد وجهتــه القادمــة البد وأن يكون بــكل تأكيد على أهبة االســتعداد 
لطــرح برامــج تحــدد حاجات ســوق العمــل، ومناهج تتطابــق ومقتضيات 

علوم المعرفة، وتكنولوجيا األشياء، وأدوات التواصل المميكنة.
هــي كذلــك تلــك المرحلــة التــي أطلقنــا عليهــا منــذ القــدم بعنــق الزجاجة، 
هــي محطــة االنطــالق نحــو مالمح الزمن القــادم لكل خريج، نحــو المهنة 
التــي يــرى الجيــل الراهن بأنها الخيار األكثر توفيًقــا لو جانب طالب العلم 

التوفيق، ولو حالفه الحظ.
ونحمــد هللا ونشــكر فضله أن خريجي الثانويــة العامة حالًيا يذهبون إلى 
المرحلة الجامعية وأمامهم عشرات الخيارات المحلية، جامعات حكومية 
وخاصة، وتلك التوأمة مع جامعات عالمية مرموقة مثل جورج واشنطن 
الكليــات  مــن  موســوعية  جداريــة  خريجينــا  أمــام  وغيرهمــا،  وبرونيــل 
المعتــرف بهــا أكاديمًيــا محلًيا وعالمًيا، وأمامهم فرص أكثر من ذهبية في 
تعليم بحريني يضاهي نظيره في العالم المتقدم، لدينا على سبيل المثال 
مــن البرامج والمناهج ما يناســب طموحــات أبنائنا الخريجين، ولدينا من 
البرامــج التدريبيــة والتأهيليــة وتلــك ســابقة اإلعــداد والتجهيــز مــا يضع 
طلبتنــا فــي مرمــى البصر ألصحــاب األعمال فــي الداخل والخــارج، تماًما 
مثلمــا لدينــا مــن األســاتذة والفقهــاء والعلمــاء ما يمكــن أن يجلــب العلوم 
المتقدمة كافة بل ويعيد إنتاجها على هيئة مواد ووسائل تعليمية كفيلة 
بأن تمنح الطالب الشــهادة التي يحلم بها، والدورة التدريبية التي يســعى 
إليهــا، والعلــوم التطبيقيــة التــي تحاكــي الحيــاة العملية، بــل وتتطابق مع 

مسئولياتها المتعاظمة.
إن طلبــة الثانويــة العامــة وخريجيهــا لــن يعانــوا مــن مشــقة االختيــار، أو 
صعوبــة التحديــد، أو حتــى اســتحالة التحقــق، فجميــع الطموحــات ربمــا 
تتالقــى وألول مــرة مــع مختلــف اإلمكانــات، مــع المتوفــر فــي بالدنــا مــن 
جامعــات ومعاهــد ُيشــار إليها بالبنان )15 جامعــة خاصة + ثالث جامعات 

حكومية(.
االســتيعابية  الطاقــة  مــن  تمتلــك  الجامعــات  هــذه  أن  الطالــع  ولحســن 
والمقاعــد الدراســية والمعامــل المتطورة مــا يجعلها قادرة على اســتقبال 
جميــع خريجــي الثانويــة العامــة مــن دون تفرقــة أو اســتثناء أو احتيــاج 
للدراســة فــي الخــارج، تماًمــا مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لقــدرة جامعاتنــا 
بعــد أن تفوقــت فــي مضاميــر الجــودة، وبعــد حصولهــا علــى االعتمــادات 
األكاديميــة المهمــة، أن تحتضــن آالف الطلبــة الخريجيــن أيًضــا مــن دول 
المنطقة، ناهيك عن تلك المنظومة األكاديمية التي تضم أعلى المؤهلين 
علمًيــا، وأقــدر األســاتذة عالمًيــا علــى الوفــاء باحتياجــات طلبتنــا ســواء 
كانــت هــذه االحتياجات مرتبطة بالمناهج المحدثــة أو تلك المتواكبة مع 
ثــورة المعلوماتيــة وانســيابية آليات علــوم المعرفة، أو حتــى بالتناغم مع 

مقتضيات الفرص المتاحة بأسواق العمل المحلية.
نحــن أمــام مرحلــة جديــدة تتفهــم فيهــا منظومة مجلــس التعليــم العالي 
ومؤسســاته وجامعاتــه الفتيــة ما يســد الرمــق وما يفيض عــن الحاجات، 
وما يؤكد أن بوســطن الخليج لم تكن حلًما بحرينًيا خالًصا وحســب، إنما 
هي حالة تعيشها بالدنا، وواقع يتناغم بجدارة مع طموحات أبنائنا، وكل 

عام وأنتم بخير.

د. عبد اهلل الحواج

جاللة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يهنئان بوتين بذكرى االستقالل

العالقات الوطيدة بين البلدين في تصاعد مستمر

بعث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة،  برقيتي تهنئة إلى رئيس روســـيا 

االتحادية الصديقة فالديمير بوتين؛ وذلك بمناسبة 
ذكـــرى اســـتقالل بـــالده، وأعـــرب جاللتـــه وســـموه 
فـــي البرقيتيـــن عـــن أطيـــب تهانيهـــم وتمنياتهم له 
بموفور الصحة والسعادة ولشعب روسيا االتحادية 
الصديـــق بالمزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهـــار، مشـــيدًا 
جاللته وســـموه بمســـتوى عمق العالقـــات الوطيدة 

التـــي تجمع بيـــن البلدين والشـــعبين الصديقين وما 
تشـــهده من تطور ونمو وتصاعد مســـتمر على كافة 

األصعدة والمستويات.
كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة إلـــى رئيس 

وزراء روسيا االتحادية ميخائيل ميشوستين.

المنامة - بنا

نشر السالم بين الدول أبرز أولويات جاللة الملك المعظم
توافق بحريني مغربي على تبني سياسة تقوم على المساواة ... خالد بن أحمد:

للشـــؤون  الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  أكـــد 
أحمـــد  بـــن  الشـــيخ خالـــد  الدبلوماســـية 
بـــن محمد آل خليفة، أن نشـــر وترســـيخ 
الـــدول  بيـــن  والســـالم  التعايـــش  قيـــم 
والمجتمعـــات ودعـــم الحـــوارات الهادفة 
لتحقيق التقارب والتفاهم المشـــترك من 
أهم أولويات وركائز سياســـة ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة، منوًهـــا باالهتمام 
الكبير والدائم من قبل ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلرساء 
الجماعـــي  والتعـــاون  المشـــترك  العمـــل 
القائم على احتـــرام التعددية والتواصل 
واالنفتـــاح المثمر بين مختلف الشـــعوب 

والثقافات.
وأضاف الشـــيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفـــة، أثناء مشـــاركته في الجلســـة 
المنعقـــد  طنجـــة  لحـــوار  االفتتاحيـــة 
بمشـــاركة  الشـــقيقة  المغربيـــة  بالمملكـــة 

وصنـــاع  المســـؤولين  كبـــار  مـــن  عـــدد 
القـــرار فـــي المنطقـــة والعالـــم، أن مملكة 
البحريـــن والمملكـــة المغربيـــة الشـــقيقة 
تتوافقـــان ولقـــرون عـــدة علـــى سياســـة 
حكيمة راســـخة تقوم على المساواة في 
الحقـــوق والواجبات بين شـــعوبها وعدم 
التفرقـــة على أي أســـس دينيـــة وعرقية 
وفكرية بين أبنـــاء مجتمعاتها، وتعمالن 
مًعـــا وجنًبا إلى جنب ألجـــل تعزيز األمن 
والســـالم واالســـتقرار فـــي المنطقـــة من 
خالل نشـــر ثقافة التعايش والحوار 
والتفاهـــم كمبـــادئ أساســـية للعمـــل 
المشترك وتنمية التقارب والتواصل 
بيـــن دول المنطقـــة بما يعـــود بالنفع 
والخير على الجميع ويدعم تطلعات 

الشعوب في التقدم والرخاء.
واســـتعرض الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد بن 
مملكـــة  حققتـــه  مـــا  خليفـــة  آل  محمـــد 
البحريـــن مـــن انجازات كبـــرى في مجال 
ســـن القوانيـــن والتشـــريعات التي تدعم 
التعايـــش المجتمعـــي وحمايتـــه مـــن اي 
مؤثـــرات ال تنتمـــي إلـــى تراثه اإلنســـاني 
الناصـــع فـــي مختلـــف المجـــاالت والتـــي 
شـــهد لهـــا المجتمـــع الدولـــي فـــي كافـــة 
المحافـــل والمناســـبات، مشـــيًرا إلـــى أن 
تعزيـــز قيم التعايش والحـــوار واالنفتاح 
لجاللـــة  اإلصالحـــي  للنهـــج  ركائـــز  هـــي 
ملـــك البـــالد المعظـــم، ومـــن أهم ســـمات 
الهويـــة البحرينيـــة األصيلـــة، والتي أكد 
عليهـــا ميثـــاق العمـــل الوطني ودســـتور 

علـــى  تحـــرص  التـــي  البحريـــن  مملكـــة 
حمايتهـــا وتعزيزهـــا بتحديـــث القوانيـــن 
وســـن التشـــريعات التي تدعـــم الحقوق 
والحريات وتعـــزز مكانة مملكة البحرين 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وتوجـــه مستشـــار جاللة الملك للشـــؤون 
لوزيـــر  الشـــكر  بخالـــص  الدبلوماســـية 
الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي 
بالمملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة 
القائميـــن علـــى حـــوار طنجـــة،  وجميـــع 
متمنًيا لكل المشاركين التوفيق والنجاح 
في تحقيق األهداف النبيلة التي يسعى 
إليها الحوار من خالل نشر ثقافة السالم 
والتعايـــش والحـــوار بيـــن كافـــة الـــدول 

والمجتمعات.

الرباط - بنا

فالديمير بوتينسمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

المنامة - بنا

بعث ملـــك البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد رئيس 

مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة،  برقيتـــي تهنئة إلى 
رئيـــس جمهوريـــة الفلبيـــن الصديقـــة رودريغـــو 
دوتيرتـــي؛ وذلك بمناســـبة ذكرى العيـــد الوطني 

لبـــالده، وأعرب جاللته وســـموه فـــي البرقية عن 
أطيـــب تهانيهـــم وتمنياتهـــم لـــه بموفـــور الصحة 
والســـعادة ولشـــعب جمهوريـــة الفلبيـــن الصديق 

تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.

البحرين تهنئ الفلبين بمناسبة العيد الوطني

المنامة - بنا

أعـــرب القـــس هانـــي عزيـــز رئيـــس 
راعـــي  البيضـــاء  البيـــارق  جمعيـــة 
الكنيســـة اإلنجيليـــة الوطنيـــة، عـــن 
رفضـــه وشـــجبه لما يوجهـــه البعض 
محمـــد  الرســـول  إلـــى  إســـاءة  مـــن 
صلى هللا عليه وســـلم، أو أي رسول 
أو نبـــي، واصفـــا مـــن يوجهـــون هذه 
أن  مؤكـــًدا  بالمرضـــى،  اإلســـاءات 
األنبيـــاء والرســـل يحملـــون رســـالة 
الســـالم والحـــب مـــن هللا تعالى إلى 
لألنبيـــاء  اإلســـاءة  وأن  العالـــم،  كل 

إساءة لمن حّملهم الرسالة.
وقـــال إن “مـــا تفوهت بـــه المتحدثة 
باســـم حزب بهاراتيـــا جاناتا الحاكم 
فـــي الهند انوبور شـــارما، من كلمات 
إســـاءة لنبي اإلســـالم محمـــد صلى 
هللا عليـــه وســـلم، مرفـــوض رفضـــا 
قاطعا، وبصفتي رجل دين مسيحيا، 
علمنـــي ديني أن أحتـــرم كل األديان 

والمعتقدات”.
وحـــّذر القـــس هاني فـــي تصريح له 

اليـــوم، مـــن يعبثـــون بكلماتهـــم غير 
تحـــت  بهـــا  وينطقـــون  المســـؤولة 
شـــعار الحرية الشـــخصية، وقال إن 
“حريتـــك تقف عند حدود المســـاس 
بمعتقداتـــي أضبـــط كلماتـــك حينما 
تمس معتقـــداِت اآلخرين ورموزهم 

الدينية”.
وتابع القس عزيز “تعلمت أنه كل ما 
تريـــد أن يفعـــل الناس بكـــم فافعلوا 
أنتـــم أيضا بهـــم، وأْن أحبَّ إلخوتي 
فـــي اإلنســـانية مـــا أحّبـــه لنفســـي”، 

مؤكًدا أن “ما تعلمته من حياتي في 
مملكة البحرين ســـواء على مستوى 
قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك 
البـــالد المعظـــم حفظـــه هللا ورعـــاه، 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظه هللا 
وعلـــى مســـتوى الشـــعب البحرينـــي 
المســـامح والمحب للغيـــر، هو قبول 
اآلخـــر والتعايـــش الســـلمي والعيش 

في محبة وسالم”.
البيـــارق  جمعيـــة  رئيـــس  وأشـــار 
البيضـــاء راعـــي الكنيســـة اإلنجيلية 
الكلمـــة  أهميـــة  إلـــى  الوطنيـــة، 
يتكلـــم  كلمـــة  “كل  وأن  وخطرهـــا، 
بهـــا النـــاس ســـيعطون عنها حســـاًبا 
يوم الدين”، مشـــددا على مســـؤولية 
الكلمـــة أمام هللا تعالـــى كونها “تبني 
تشـــفي  وُتحيـــي،  وُتشـــجع  وتهـــدم 

وُتمرض، وُتنجح وُتفشل”.

محذًرا من العبث بالكلمات تحت شعار الحرية الشخصية

القس هاني يشجب التصريحات المسيئة للرسول الكريم

القس هاني عزيز
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة -  الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

اســـتقبل وزير التربيـــة والتعليم الوزير 
المعني باإلشـــراف والرقابة على أعمال 
)بوليتكنـــك  التقنيـــة  البحريـــن  كليـــة 
الرئيـــس  النعيمـــي،  ماجـــد  البحريـــن( 

التنفيذي للكلية كيران أوكاهون.
وتـــم أثنـــاء اللقـــاء بحـــث الموضوعات 
المتعلقـــة بالتعليم الفنـــي والمهني، في 
التعليـــم  تطويـــر  إســـتراتيجية  ضـــوء 
بإعدادهـــا  وجـــه  التـــي  والتدريـــب 
التعليـــم  لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس 

والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 

آل خليفة.
كما تم أثناء اللقاء مناقشة سبل تعزيز 
الجانـــب المهني، وآلية التطبيق العملي 
للمـــواد الدراســـية فـــي التعليـــم الفني، 
ضمن جهـــود الوزارة الســـتمرار تطوير 
مـــدارس المرحلة الثانوية عموًما، ومن 
ضمـــن ذلـــك المـــواد ذات الطابـــع الفني 

والمهني في الخطط الدراسية.

تســـلم األمين العـــام للمؤسســـة الملكية 
الســـيد  مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
ا من شـــركة جواهر عايشـــة،  تبرًعـــا ماليًّ
بمبلـــغ تجـــاوز 32 ألف دينـــار، خصصت 
وتوفيـــر  ا  ســـمعيًّ المعتلِّيـــن  لمســـاعدة 

سماعات أذن وزارعة قوقعة.
وتوجه الســـيد بخالص الشكر والتقدير 
إلـــى شـــركة جواهـــر عايشـــة علـــى هـــذا 
التبـــرع الســـخي والشـــراكة المجتمعية 
ا  فـــي دعـــم ومســـاعدة المعتلِّين ســـمعيًّ

والمساهمة في عالجهم.
 وقـــال إن مبـــادرة جواهر عايشـــة تأتي 
انطالًقـــا مـــن بـــاب الشـــراكة المجتمعية 
الـــذي تحرص عليـــه المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية لفتح المجال للجميع 
للمشـــاركة في عمل الخير والتكافل في 
المجتمـــع البحرينـــي الـــذي ُعـــرف بحب 
الخير، مؤكًدا أن جواهر عايشـــة سّباقة 
فـــي عمـــل الخيـــر وأن هـــذا األمـــر ليس 

بالغريب عليها.

لتنميـــة  البحرينيـــة  الجمعيـــة  عقـــدت 
الطفولـــة اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة 
الحـــادي والثالثيـــن علـــى برنامج زووم 
برئاســـة رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية 
حســـن فخرو وبحضـــور أعضاء مجلس 
اإلدارة وأعضاء الجمعية العمومية، كما 
حضر االجتماع نبيل الساعي ممثاًل عن 
مكتب نبيل الســـاعي مدقق الحسابات.  
وتناول في كلمتـــه فخرو أهم إنجازات 
ومشـــاريع الجمعيـــة ومـــن أهمهـــا تطور 
العمـــل في مشـــروع البناء االســـتثماري 
للجمعية لتطوير وتنويع مصادر الدخل 
وضمان استمراريته، حيث قدم األمين 
المالي حســـن كمـــال ملخصـــا لتطورات 
العمل في مشـــروع المبنـــى، إضافة إلى 
اإلعـــداد والتحضيـــر لمؤتمـــر الجمعيـــة 
والتكنولوجيـــا...  “الطفولـــة  التاســـع 
الفـــرص والتحديات” والـــذي من المقرر 
عقـــده فـــي أكتوبـــر 2022 برئاســـة فؤاد 

شهاب. 
كمـــا تناول فخرو فـــي كلمته قيام لجنة 
المحاضـــرة  بالجمعيـــة بتنظيـــم  المـــرأة 
تصـــب  والتـــي  التوعويـــة  االفتراضيـــة 
حـــول حقـــوق األطفـــال أمـــام مخاطـــر 
الثـــورة الرقميـــة بعنـــوان )التعليق العام 
رقـــم 25 للجنـــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن 
بالبيئـــة  المتعلقـــة  األطفـــال  “حقـــوق 
الرقميـــة” وتأثيـــر األلعـــاب اإللكترونيـــة 
علـــى األطفـــال( والتـــي تمـــت بتنســـيق 
مـــن  كل  وتقديـــم  المحـــروس  فوزيـــة 
عضوي الجمعية أمل الدوســـري وسهام 
اإلدارة  مجلـــس  وإصـــدار  الصويـــغ، 

بالجمعية التقويم الســـنوي للعام 2022 
بإشـــراف أمين الســـر فوزيـــة المحروس 
الـــذي ســـلط الضـــوء على أطفـــال مركز 
جاليـــري ألوان الشـــرق لمشـــاركتهم في 
المبدعيـــن  لألطفـــال  الفنيـــة  األعمـــال 
تنـــاول  حيـــث  بالمركـــز،  الملتحقيـــن 
التقويـــم لهذا العام قضية تنمية اإلبداع 

لدى الطفل.
ثـــم قدم نبيل الســـاعي لألعضـــاء تقرير 
الجمعيـــة المالـــي. وأوضـــح أن أعضـــاء 
زيـــادة  فـــي  يأملـــون  اإلدارة  مجلـــس 
بعـــض  طريـــق  عـــن  المالـــي  مردودهـــا 
وبعـــد  المجديـــة والمحفوظـــة  األدوات 
عرض ومناقشة التقرير المالي للجمعية 
للعام الماضـــي والرد على استفســـارات 
الحضور، تم إبـــراء ذمة أعضاء مجلس 
للعـــام  الماليـــة  التصرفـــات  عـــن  اإلدارة 

 .2021
وبعد استقالة مجلس اإلدارة تم تشكيل 
االنتخابـــات  إلجـــراء  للمؤتمـــر  مكتـــب 
برئاســـة عبـــاس هـــالل الختيـــار أعضاء 
للســـنتين  الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
و-2023  2022-2023  ( المقبلتيـــن 

2024( قـــد أســـفرت نتائـــج االنتخابـــات 
عـــن الفـــوز بالتزكيـــة لـــكلٍّ مـــن: حســـن 
فخـــرو رئيـــس مجلـــس اإلدارة، عبدهللا 
الحـــواج نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة، 
وفوزية المحروس أمين الســـر، وحسن 
كمال األمين المالي، وفؤاد شهاب عضو 
مجلـــس اإلدارة، وفخريـــة ديـــري عضو 
مجلـــس اإلدارة، وبهيجة الديلمي عضو 

مجلس اإلدارة.

تطوير المناهج الدراسية في التعليم الفني

ا “جواهر عايشة” تعالج المعتلِّين سمعيًّ

فخرو رئيًسا لـ“البحرينية لتنمية الطفولة” بالتزكية

المدن اإلسكانية ساهمت في ارتفاع مؤشرات تنفيذ الهدف الـ 11 للتنمية المستدامة

الرؤية الثاقبة لجاللة الملك وضعت البحرين على الخريطة العالمية

خالل اجتماع عمل مع مكتب المستوطنات البشرية بالمملكة... وزير اإلسكان:

خدمة المجتمع مفهوم أساس لتعزيز التعايش... رفيعي:

أكد وزير اإلســـكان باسم الحمر أن القيادة 
البحريـــن  مملكـــة  والحكومـــة  الرشـــيدة 
وعـــت مبكـــرًا إلـــى أهمية توفيـــر مقومات 
جودة الحياة في مشـــاريع مـــدن البحرين 
اإلســـكانية، من خـــالل االهتمـــام بالجانب 
التخطيطي، والذي وضع معايير متطورة 
لتصاميـــم الوحـــدات الســـكنية بمـــا يلبـــي 
االحتياجات األساسية لألســـر البحرينية، 
فضـــالً عـــن االهتمـــام بتوفيـــر شـــبكة بنى 
تحتيـــة عصرية، ومرافـــق وخدمات تلبي 

احتياجات قاطني المدن وزوارها.
وقـــال وزيـــر اإلســـكان أن مقومـــات مـــدن 
البحرين اإلسكانية تواءمت مع متطلبات 
تنفيـــذ الهـــدف الحادي عشـــر مـــن أهداف 
التنميـــة المســـتدامة 2030، والـــذي ينص 
علـــى “جعـــل المدن شـــاملة وآمنـــة ومرنة 
ومستدامة”، مما ساهم في إحراز المملكة 
تقدمـــًا كبيـــرًا فـــي مؤشـــرات تنفيـــذ ذلـــك 
الهـــدف، وهـــو مـــا تـــم توثيقه فـــي تقارير 
مملكـــة البحريـــن الطوعيـــة التـــي تقدمت 
بهـــا إلى األمـــم المتحـــدة. وأضـــاف الحمر 
أن الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
تولـــي اهتمامـــًا كبيـــرًا فـــي التعـــاون مـــع 
للمســـتوطنات  المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج 
البشـــرية، ومتابعـــة تنفيذ أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، وهـــو االهتمـــام الذي ســـاهم 
فـــي تطويـــر أوجـــه التعاون مع مســـؤولي 
البرنامج خالل الســـنوات األخيرة، وأسفر 
عـــن العديـــد مـــن النجاحات التـــي حققتها 
المملكة على هذا الصعيد. جاء ذلك خالل 
الـــذي ُعقـــد بيـــن وزارة  اللقـــاء المشـــترك 
اإلســـكان وبنك اإلســـكان مع مكتب األمم 
المتحدة للمستوطنات البشرية لدى مملكة 
البحريـــن؛ لبحـــث تنميـــة فـــرص التعـــاون 
مع برنامـــج األمم المتحدة للمســـتوطنات 

البشـــرية خـــالل المرحلـــة القادمـــة، وذلك 
بحضـــور كل مـــن  خالـــد عبـــد هللا مديـــر 
الحيـــدان  وخالـــد  اإلســـكان،  بنـــك  عـــام 
الوكيـــل المســـاعد للسياســـات والخدمات 
اإلســـكانية، ورضا األدرج الوكيل المساعد 
للمشاريع اإلســـكانية، وفرناندا لوناردوني 
رئيســـة البرنامـــج الُقْطـــري لبرنامـــج األمم 
فـــي  البشـــرية  للمســـتوطنات  المتحـــدة 
البحريـــن، وعدد من كبار المســـؤولين لدى 
األمـــم  ومكتـــب  اإلســـكان،  وبنـــك  وزارة 

المتحدة للمستوطنات البشرية بالمملكة.
وخـــالل اللقـــاء تـــم اســـتعراض المشـــاريع 
المشـــتركة التي تم تنفيذهـــا مؤخرًا، وفي 
التقريـــر  إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء  مقدمتهـــا 

الوطنـــي الطوعي الثانـــي لمملكة البحرين 
الـــذي تـــم تقديمـــه إلـــى األمـــم المتحـــدة، 
واستعرضه وزير اإلسكان خالل مشاركته 
رفيـــع  السياســـي  المنتـــدى  أعمـــال  فـــي 
المستوى الذي عقد في مقر األمم المتحدة 
بنيويورك خالل شـــهر أبريل الماضي. كما 
تـــم تبادل وجهـــات النظر حول المشـــاريع 
المســـتقبلية المشـــتركة؛ لمواصلة تحقيق 
فـــي تنفيـــذ األهـــداف اإلنمائيـــة،  التقـــدم 
خاصـــة بعـــد افتتاح مقـــر األمـــم المتحدة 
للمســـتوطنات البشـــرية بالمملكـــة مؤخرًا، 
ممـــا يعـــزز فـــرص التوســـع فـــي المواضيع 

والمشاريع ذات الصلة.
من جهتها، أشادت رئيسة البرنامج الُقطري 
للمســـتوطنات  المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج 
البشـــرية في البحرين فرنانـــدا لوناردوني 
بجهـــود وزارة اإلســـكان وبنـــك اإلســـكان 
فـــي تنفيـــذ المشـــاريع اإلســـكانية، وطرح 
المبادرات والحلول التي تسهم في توفير 
المســـكن المالئـــم للمواطنيـــن، منوهة بأن 
االهتمام الحكومي الذي يحظى به قطاع 
الســـكن االجتماعي بالمملكة يعد انموذجًا 
يحتـــذى بـــه فـــي توفير ســـبل االســـتقرار 

المعيشي للمواطنين.

نظم البهائيـــون في مملكة البحرين مؤتمـــرًا بعنوان “بناء 
المجتمـــع” بمشـــاركة أكثـــر من 350 شـــخصًا مـــن مختلف 
دور  إلـــى  يتطـــرق  حيـــث  العمريـــة،  والفئـــات  األطيـــاف 
المجتمع في تطبيق قيم المواطنة العليا والقيم اإلنسانية 
والوصـــول لفهـــم أعمـــق لهـــا بمـــا يتوافق مـــع رؤى حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظم. وخالل افتتاح المؤتمـــر الذي ختتم أمس 
ألقى فيصل رفيعي كلمة بالنيابة عن البهائيين في مملكة 

البحريـــن، قال فيهـــا “إن الرؤيـــة الثاقبة والمشـــرقة لملك 
البـــالد المعظـــم وضعـــت مملكـــة البحرين علـــى الخريطة 
العالميـــة، حيـــث ضمنـــت للمواطـــن االنخراط في تشـــييد 
األســـس التنموية الصحيحة وبناء قدراته لتمكينه للقيام 
بـــدوره الريادي وأخذ موقعـــه الحقيقي في تنفيذ أهداف 
التنميـــة المســـتدامة وحشـــد جميع أفـــكاره وطاقاته نحو 

خدمة المجتمع لبناء عالم أكثر تطورًا وازدهارًا”.
وأضـــاف: “إن حـــب الوطن يدعونـــا جميعـــًا للحرص على 
المشـــاركة الجماعيـــة الصادقـــة وتعزيـــز روح االنســـجام 

وتوريث القيم اإلنسانية النبيلة جيالً بعد جيل”.
وأشار رفيعي إلى أن فكرة المؤتمر تأتي من مفهوم خدمة 
المجتمـــع بجانب اآلخرين، حيث إن هذا مفهوم أساســـي 
لتعزيز التعايش بين أبناء المجتمع الواحد وترجمتها إلى 

أعمال ينتفع منها الجميع. 
وقـــال إن التجـــارب التـــي ســـيتم مشـــاركتها والتباحـــث 
بشـــأنها خالل يومي المؤتمر تركز على كيفية تعزيز حّس 
المسؤولية، إذ ُيَعّد تعبيرًا عن السعي المستمر لفهم الواقع 

االجتماعي والعمل على تلبية احتياجات المجتمع.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - بنا

رحاب النعيمي رئيًسا لـ“الصيادلة البحرينية”

البحرينيـــة  الصيادلـــة  جمعيـــة  عقـــدت 
اجتمـــاع جمعيتهـــا العموميـــة االعتياديـــة 
مســـاء يـــوم الثالثـــاء الموافـــق 24 مايـــو 
2022. حيـــث أقـــرت الجمعيـــة العموميـــة 
التقريرين األدبي والمالي للدورة الســـابقة 

لقيـــادة  إدارة جديـــد  واختـــارت مجلـــس 
الجمعية في الفترة المقبلة.

 واجتمع مجلـــس اإلدارة المنتخب لتوزيع 
المناصـــب اإلداريـــة بيـــن أعضائـــه، والتي 
جـــاءت علـــى الشـــكل التالـــي: الصيدالنية 
للجمعيـــة،  رئيًســـا  النعيمـــي  رحـــاب 

والصيدالني عادل السرحان نائًبا للرئيس، 
والصيدالنية قماشة المخضبي أميًنا للسر، 

ا. والصيدالنية إيمان العالي أميًنا ماليًّ
 والصيادلة: عمر سليمان، وفهميدة محمد، 

ومعصومة إبراهيم أعضاء إداريين.
 ويهدف المجلس الجديد إلى رفع مستوى 

األمـــور  لجميـــع  والتخطيـــط  التنظيـــم 
المتعلقـــة بمهنـــة الصيدلة، وتعزيـــز كفاءة 
العامليـــن فـــي المجـــال والمســـاهمة فـــي 
تطويـــر الخدمـــات الصيدالنيـــة والبحـــث 
مـــع  يتناســـب  بمـــا  والتعليـــم  والتدريـــب 

احتياجات سوق العمل.

جمعية الصيادلة البحرينية

المنامة بنا
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محرر الشؤون المحلية

شحوب وحزن

حين وصلت إلى القاهرة العام 1967م  «
وهي سنة النكسة، ما شعوركم كشباب 

ملتحقين بالتيارات السياسية التي تتحدث عن 
الوحدة والقوة العربية والخطابات المسبقة 

التي تزعم تحقيق االنتصارات في ظل 
نشوب الحرب التي كانت عبارة عن هزيمة؟ 

- فـــي الوقت الذي وصلت فيـــه إلى القاهرة حدثت 
الهزيمـــة، كنـــت أرى حواجـــز الوقايـــة مـــن القنابـــل 
أمـــام منازل المصريين، والناس تعاني من شـــحوب 
وحـــزن، ال يســـتطيعون التعبيـــر عمـــا في نفوســـهم، 
وفـــي تلك الفترة كان موجودا فقط تنظيم االتحاد 
االشـــتراكي، حينهـــا شـــعرت بوجـــود شـــرخ لـــم يتم 
التعبيـــر عنه، حيـــث توقف عمل المســـارح والحياة 
المســـائية في مصر، وتبّدى انكسار المصريين حتى 

من خالل وقوفهم في “بلكونات” العمارات.

طفولة اليسار

كيف رأيت ردود فعل الجماهير المصرية  «
حين خرجت في تظاهرات للتعبير عن اإلصرار 

على أن يعدل الرئيس جمال عبدالناصر عن 
االستقالة؟

- هنـــاك عوائـــل مصرية ضحـــت بأبنائها إبـــان فترة 
الحرب، فبدأ الشرخ شيئا فشيئا يتسلل إلى نفوسهم 
دون أن يتم التعبير عنه، كان الشـــعور الســـائد: أين 
الهزيمـــة؟ فالناس أصروا على بقـــاء الرئيس جمال 
عبدالناصـــر، وانعكـــس ذلك على الحراك السياســـي 
واألحـــزاب العربيـــة مـــن ضمنهـــا حركـــة القومييـــن 
العـــرب التي تزعمها جورج حبـــش ونايف حواتمه، 
وحدث انشـــقاق عن الحركة القومية المصرية التي 
تمثـــل التيار اليســـاري، والتـــي أطلق عليها مســـمى 
الجبهة الديمقراطية فيما بعد، وفي منطقة الخليج 
العربـــي كانت هنالك محاولة للـــرد على الهزيمة من 
خالل حركة اســـتطاعت تحويل المسار في الخليج 

إلعادة النظر في طفولة اليسار.

إخماد التيارات

ما قناعاتك بعد النكسة، وهل اهتزت  «
القناعة بشأن القومية والشعارات التي 

كانت ترفع وتطرح أم هي شعارات خاوية؟

- النكســـة أثـــرت علينـــا ليـــس للعـــودة إلـــى الخلف، 
بـــل كان مطلوبـــا من الجمهـــور التعامل مع النكســـة 
وتجاوزهـــا مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى وضـــع أفضل، 
ومصر لم تبحث عن وسيلة من الوسائل الستقطاب 
التيـــارات، بل إن مراكـــز القوة كانت تخمد التيارات 
مســـتعملًة معهـــا القوة، مـــا أدى لظهور قـــوى كثيرة 
بســـبب التفرعات من بينها تيار اإلخوان المسلمين، 
وكان بعض العناصر يخلقون رؤى جديدة للتيارات 
الدينيـــة، وفـــي عهد الرئيس محمد الســـادات أطلق 
ســـراح اإلخوان ليكونوا ضد اليســـار الشـــيوعي في 

مصر.

عودة الوعي

كيف تفسر خروج زعيم أمة قادها إلى  «
معركة وهزم فيها وأقر بالخطأ واستقال 

والجماهير تصر على بقاء الزعيم؟

- هنا أتســـاءل عن دور المثقفيـــن والمفكرين الذين 
أخرجوا مكنوناتهم المخفية في صحيفة “األهرام”، 

كمثـــال الكاتب توفيق الحكيم صاحب كتاب عودة 
الوعي، إذ أصبـــح الرئيس جمال عبدالناصر محاربا 
مـــن قبل قـــوى اليمين الذين ســـيطروا على المواقع 

السياسية واالقتصادية.

انحراف المسار

كيف تقرأ ما حصل في مصر بعد الهزيمة  «
الكبرى للرئيس جمال عبدالناصر، وفي 

ذات الوقت حدثت هزيمة أخرى في سوريا 
بهضبة الجوالن، من دون محاسبة أو 

معاقبة للرئيس حافظ األسد حين كان وزيًرا 
للدفاع؟

- مـــن خـــالل العالقات والقـــراءات علينـــا النظر إلى 
بداية أول انقالب عسكري في سوريا قام به حسني 
الزعيـــم، ومـــن بعـــده تسلســـلت أحـــداث االنقالبات 
العسكرية في مصر والعراق، وانحرف مسار الوضع 

السياســـي العربي من مواصلـــة الديمقراطية تحت 
الملكيـــات الموجـــودة فـــي مصـــر وليبيـــا والعـــراق 
وسوريا، تونس، وتحولنا من تطور سلمي تدريجًيا 
إلى التجارب العســـكرية، ولو كنا نســـير كما السابق 

ألصبحت لدينا اآلن ديمقراطيات وأحزاب وقوة.

وضع أفضل

هل توافق القول إن هزيمة 1967 بدأت  «
في يوليو 1952؟

- لـــو اســـتمرت األمور في وضعها الســـابق لعاشـــت 
مصر في وضع أفضل

80 دينارا

حدثنا عن بدايات العودة للبحرين بعد  «
الهزيمة ونمو الحركات السياسية؟

- العودة للبحرين كانت في شـــهر أغســـطس 1971 

بعـــد االســـتقالل، كنـــت أبحـــث عـــن عمـــل فـــي تلك 
الفتـــرة، فذهبـــت إلى رئيس تحرير صدى األســـبوع 
آنـــذاك المرحـــوم علـــي ســـيار، حاماًل مقـــاال تنظيريا 
عن الصحافة، وودت نشره في الجريدة، فقرر نشر 
المقـــال علـــى حلقتين، لم يعجبنـــي الوضع، فذهبت 
“األضـــواء”  رئيـــس تحريـــر صحيفـــة  إلـــى مكتـــب 
المرحـــوم محمود المردي، وكان فرق بين اللقاءين، 
فوافـــق المـــردي علـــى نشـــر المقـــال فـــي صفحتين، 
ثم عملـــت صحافًيـــا بجريدة “األضـــواء” براتب 80 

دينارا. 

دراسة الحقب

كونك صحافيا، كيف تقيم أوضاع تلك الفترة  «
في ظل حصول البحرين على االستقالل 

وتشكيل المجلس الوطني؟ وأوضاع دولية 
تتأرجح وقوة في اندفاع ظهور اليسار.. 

وقيام نظام يساري في اليمن وأنَت من 
بين اليساريين؟

- كنـــت أذهـــب للمجلس الوطني لتغطية الجلســـات 
والمناقشـــات التـــي تـــدور بيـــن مختلـــف التيـــارات، 
وكنت أفكر كيف يمكن للتيارات في تلك الفترة أن 
تأخـــذ الحراك نحـــو األمام أو الخلـــف وتتبلور بينها 
الرؤى، وهنا أود أن أشير إلى ضرورة عمل دراسات 
لتجربـــة البحرين بشـــأن ما حدث في الخمســـينات، 
مع األسف ال يوجد كتاب واحد درس تلك التجربة، 
واليوم نحن بحاجة لدراســـة تلك األوضاع من قبل 
األكاديمييـــن، إذ إن النشـــر مـــن خـــالل كثـــرة مواقع 
وســـائل التواصل االجتماعي الرقمية شتت األفكار 
وأحـــدث التناقضات حول تاريخ تلك الفترات، وما 

نحتاج إليه هو دراسة الحقب التاريخية.

المندوب المتجول

حدثنا عن تجربة العمل مديرا لصحيفة “الخليج  «

اإلمارتية” في البحرين، إضافة لعملك نائبا 
لرئيس المكتب اإلعالمي لألمم المتحدة؟

- فـــي العـــام 1981 عينت مندوبـــا متجوال لصحيفة 
الخليـــج فـــي المنطقة، وتـــم افتتاح مكتب بشـــارع 
المعارض بالمنامة وبلـــغ حجم التوزيع آنذاك 5000 
نســـخة فـــي اليـــوم، فالصحيفـــة اتخـــذت مواقـــف 
حياديـــة حيـــال بعض األحـــداث اإلقليميـــة، وكانت 
النـــاس تتلهف لقـــراءة األخبار ومتابعـــة المجريات، 
بعدهـــا عملـــت بمكتب األمـــم المتحـــدة لإلعالم في 
البحريـــن براتـــب وقـــدره 1000 دينـــار، ثـــم قدمـــت 
اســـتقالتي مـــن األمـــم المتحـــدة بعـــد تحريـــض من 
الكاتـــب الصحافـــي عقيـــل ســـوار ألغـــادر المكتـــب 

وأسس مشروعا صحافيا.
وبعـــد الحصـــول علـــى قرض بنكـــي بقيمـــة 30 ألف 
دينار عملت على تأســـيس مجلـــة بانوراما الخليج، 
علًمـــا أن راتبـــي انخفـــض للنصـــف فتـــرة عملي في 
“بانورامـــا الخليـــج”، حيـــث عملـــت مـــع نخبـــة مـــن 
المثقفيـــن علـــى ترجمـــة عدد من الكتـــب عن تاريخ 
البحريـــن، وعملنـــا علـــى االهتمام بـــأدب الطفل من 
خـــالل إصـــدار كتـــب لألطفـــال، حيـــث كان لدينـــا 
مشـــروع مجلة “بشـــار” لكـــن الظروف لم تســـمح لنا 
بإطـــالق المجلة، كمـــا تعتبر ســـنة 1990 )فترة غزو 
الكويت( ضربة قاضية لمشروعات النشر والتوزيع، 
ثـــم جـــاءت فكـــرة تأســـيس صحيفـــة “األيـــام” مـــن 
قبـــل وزير اإلعالم الســـابق المرحوم طـــارق المؤيد، 
صاحب فكرة إصدار صحيفة يملكها العاملون فيها، 
وقررت االستقالة من مؤسسة األيام بالعام 2003. 

الفشل نسبي

ما األسباب التي أدت لتتخذ قرار إغالق  «
صحيفة الوقت؟

- حاولنـــا بمـــا نقـــدر عليـــه لكـــن الظروف تعاكســـت 
بسبب األزمة المالية العالمية في العام 2008، وقلة 
الدخل وارتفاع حجـــم تكلفة المصاريف لغاية 200 
ألـــف دينار، حيـــث طلبنا رفع نســـبة رأس المال إلى 
مليـــون ونصـــف المليـــون دينـــار، ولم نحصـــل على 
المال فتوقفت الصحيفة، واليوم مشـــروع تأسيس 
صحيفـــة يحتـــاج إلـــى 10 مالييـــن دينـــار وحريـــة 

وصحافيين مثقفين وجمهور واٍع.

الميثاق والشورى

حدثنا عن عضويتك في لجنة الميثاق  «
الوطني وعضويتك بمجلس الشورى؟ 

- بعد وفاة المغفور له بإذن هللا تعالى األمير الراحل 
ســـمو الشيخ عيســـى بن ســـلمان آل خليفة، وتولي 
جاللة الملك المعظـــم مقاليد الحكم، كانت األجواء 
في البالد تبشر بالخير نحو مستقبل أفضل. تلقيت 
اتصاال هاتفيا لعقـــد لقاء مع المغفور له وزير العدل 
األســـبق ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد آل خليفة، 
أخبرني بأن جاللة الملك اختارني ضمن المرشحين 
لوضـــع صيغة مشـــروع الميثاق ضمن 40 شـــخصية 
من مختلف القطاعـــات، وكانت تلك الخطوة عبارة 
عن تحريك المياه الراكدة، حيث تمت االجتماعات 
كل  وكانـــت  المبـــارك،  رمضـــان  شـــهر  أيـــام  خـــالل 
شـــخصية تعمـــل للبحريـــن وفـــق ضميرهـــا، كمـــا تم 
تشـــكيل لجنتين فـــي تلك الفترة، لجنـــة اقتصادية، 
وأخـــرى )إعالمية( ووضعنا صيغـــة لقانون صحافة 
مســـتنير ومميز عن القانون الســـابق، ُقـــّدم للجهات 
الحكومية، وتم التصويت على اقتراح القانون في 

مجلس الشورى باإلجماع.

لم نحصل على 1.5 مليون دينار فأغلقت صحيفة “الوقت”
الحلقة الثالثة واألخيرة 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: 
حسن عبد الرسول

تنفيذ وإخراج الصفحة:
قسم اإلنتاج الفني

فريق العمل

شاهد الحلقة الثالثة عبر 
قناة “^” باليويتوب 

في الحلقة الثالثة واألخيرة من برنامج “وقفة” بإدارة رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشعلة، يستذكر الكاتب والصحافي المعروف 
إبراهيم بشمي صدمة المصريين بنكسة 67، وما صاحبها من مشاهد. 

ويسرد من الذاكرة كيف كان الحراك السياسي حين عمل صحافًيا براتب 80 دينارا في صحيفة “األضواء”، وكيف ساهم في تطوير العمل 
الصحافي بمشـــروعات صحافية أخرى مثل “صدى األســـبوع” و“بانوراما الخليج” واالنخراط بمؤسســـة “األيام للنشـــر” ثم تأسيس جريدة 

“الوقت” باإلضافة لتجربة عضويته في اللجنة العليا للميثاق ومجلس الشورى.  
وُبثـــت الحلقـــة األولـــى )من أصل 3 حلقات( في 5 يونيو الجاري )األحد الماضـــي(، والحلقة الثانية في 8 يونيو الجاري، )األربعاء الماضي(، 
أمـــا الحلقـــة الثالثـــة واألخيرة فتبث اليوم األحد 12 يونيو الجاري.  ويمكن مشـــاهدة التســـجيل الكامل للحلقات الثـــالث عبر قناة “البالد” 

باليوتيوب والمنصات الرقمية. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه حوار الحلقة الثالثة واألخيرة:

الشعلة محاورا بشمي 

رأيت انكسار 
المصريين عندما 
وقعت نكسة 67

توزيع 5 آالف نسخة 
يوميا من جريدة الخليج 

اإلماراتية بالثمانينات

عملت صحافيا 
في “األضواء” 
براتب 80 دينارا

أسست مجلة بانوراما 
الخليج بقرض 30 

ألف دينار

ال يوجد كتاب يدرس 
حقبة الخمسينات 

في البحرين

قدمت اقتراحا لقانون 
مستنير للصحافة عندما 

كنت عضوا بـ “الشورى”

إعادة النظر في 
طفولة اليسار بعد 

تنحي عبدالناصر

قدمت استقالتي من 
مكتب األمم المتحدة 

بعد تحريض عقيل سوار

كنت أغطي 
جلسات برلمان 
73 ومناقشاته

سنة غزو الكويت تعتبر 
قاضية لمشروعات 

النشر والتوزيع
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حكمــت المحكمــة الكبرى الجنائية األولى بســجن مواطنين 3 ســنوات؛ لقيامهما بســرقة مبلــغ 300 دينار من 
آخر واعتدائهم على أجنبي آخر ُوجد بمكان السرقة نفسه.

ويروي المحامي يوسف غنيم مجريات الواقعة عندما 
إحــدى  فــي  القاطن  صديقهما  االثــنــان  المتهمان  زار 
الشقق السكنية وكان برفقة آخر، لما سألهما عن سبب 

زيارتهما قاال بحجة إلقاء السالم والزيارة 
الــســريــعــة، لــكــن الــضــيــف لـــم يــرَتــح 

لــوجــودهــمــا وطــلــب مــن صاحب 
الشقة الذي كان موجوًدا بدورة 
أن  االستحمام  لــغــرض  المياه 
الشخصية  أغـــراضـــه  يــتــفــقــد 
فور مغادرتهما للشقة، لينصدم 

بــفــقــدانــه الــمــبــلــغ الــــذي كــان 
موجوًدا بحقيبته، حيث قام 

االستقبال  بإبالغ  فــوًرا  األول 
أنهما  إال  ــهــروب  ال مــن  لمنعهما 

المبنى  مــغــادرة  وشــك  على  كانا 
عن طريق المصاعد الخارجية.

لكن أحد العمال استقبلهما وأمرهما 
بالتوقف فوًرا، إال أن أحد 

لمتهمين  ا
قــــــــــام 

برفع 

ــداء عليه وحـــاوال  ــتـ ســـالح أبــيــض فــي وجــهــه واالعـ
الــهــرب، وعــنــدمــا كــان الــعــامــل فــي صــدد مالحقتهما 
تعرض إلصابة تعود لضربه بشيء على رأسه، وفور 

قيام المتهَمين بمحاولة الهرب بالسيارة 
المبنى  مــوظــفــو  لــهــمــا  تــصــدى 

المغادرة،  من  ومنعوهما 
الشرطة  وصــول  وبعد 

ــاء الــقــبــض  ــ ــق ــ ــم إل ــ ت
ــيــهــمــا وإرفــــــاق  عــل
ــن  مــــــقــــــاطــــــع مـ
كاميرا المراقبة 
ــّورت  ــ ــتـــي صـ الـ
ــا مــن  ــمـ ــهـ ــولـ دخـ
الـــخـــلـــف لــلــمــبــنــى 
هروبهما  ومحاولة 

على  واعـــتـــدائـــهـــمـــا 
العامل.

حكمت المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة بتطليق مواطنة من زوجها العصبي طلقة بائنة للضرر واستحالة استئناف الحياة الزوجية 
بينهمــا. وتحكــي المحاميــة ابتســام الصبــاغ مجريــات الدعوى التي جــاءت عندما تقدمت مواطنــة برفع دعوى تطالــب بتطليقها من 
زوجهــا الــذي تكــرر منــه ضربها ضرًبا مبرًحا، وشــتمها، إلى جانــب محاولة قتلها عن طريق خنقها بيديه وتلويحه بســكين في وجهها 
للســبب ذاتــه، ومــن هذا المنطلــق قامت المواطنة بتزويد المحكمة بجميع األدلة التي بّينت االعتداءات الوحشــية التي طالتها 

من صور آلثار الضرب التي ُطبعت على جسدها بوضوح.

بالوتيرة  ضربها  اعتاد  زوجها  أن  المواطنة  وأكــدت 
بنوبات  تــصــرفــاتــه  ًرا  مـــبـــرِّ مــبــرًحــا  ــا  ضــرًب نفسها، 
يقوم  خاللها  من  والتي  تصيبه  التي  العصبية 
باإلضافة  وإهانتها  بشرفها  والطعن  بشتمها 

إلى البصق في وجهها.
كما أشارت الصباغ إلى أن الزوج امتنع عن 
لم  أنــه  كما  وأطفاله،  زوجته  على  اإلنفاق 
يقم بتوفير مسكن مالئم لهم، فقد أسكنهم 
بها حمام واحد  جميًعا في غرفة واحــدة 
المادية  بحالته  مــتــعــذًرا  ذويـــه  بيت  فــي 
له  مالئم  مسكن  بفتح  لــه  تسمح  ال  التي 

وألسرته.
قد  المشكالت  أن  إلــى  المحامية  ونــّوهــت 
حياتهم  بــدايــة  فــي  الطرفين  بين  مــا  دّبـــت 
زيــارة  من  بمنعها  زوجها  بــدأ  عندما  الزوجية 

االعــتــداء  فــي  أهلها واســتــمــراره 
ــرب لـــمـــرات  ــضـ ــالـ ــيــهــا بـ عــل

ــك  ــرًرا ذل ــ ــب ال تــحــصــى مــ
يــرغــب فــي تأديبها  بــأنــه 
وتــعــلــيــمــهــا، وقـــيـــام الـــزوج 
ذكرها  يستقبح  بألفاظ  بتلفظه 

لزوجته وطعنها بشرفها وضربها.
ومن هذا المنطلق حكمت المحكمة 

بتطليق الزوجة للضرر الحاصل لها ورفض الدعوى التي تقدم بها 
زوجها والتي ينفي من خاللها التصرفات التي قام بها في وقت 

سابق مع زوجته.
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ابتسام الصباغ 

يوسف غنيم
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^ أشــاد عضو مجلس الشــورى صباح الدوســري بجهود وزارة الداخلية متمثلة في اإلدارة العامة للمرور وعلى 
رأســها وزيــر الداخليــة؛ لمــا تقدمــه الــوزارة مــن خدمات جليلــة للوطــن والمواطنين بالشــراكة مع الجهــات الحكومية 
والخاصــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، إلعــداد نموذج مــروري مميز بين رجال المرور ومســتخدمي الطــرق على حد 

سواء.

مـــن  المروريـــة  الســـامة  أن  وأكـــدَّ 
الموضوعـــات المهمة، لما لها من تأثير 
والممتلـــكات  األرواح  علـــى  مباشـــر 
دائمـــا  المتقدمـــة  الـــدول  وتســـعى 
لكبـــح حـــوادث الطرق وفـــي مقدمتها 

الحوادث المرورية.
وأشار إلى أن أســـباب حوادث المرور 
يمكن اختصارها لشقين، الشق األول: 
بشري ناتج عن سلوكيات مستخدمي 
الطرق، والشـــق اآلخر فني يتمثل في 

التصميـــم الهندســـي للطـــرق وعيـــوب 
المركبات.

وتابع بأنه من أهم األدوات التي يمكن 
مـــن خالهـــا خفـــض حـــوادث المـــرور 
المميتة والخطيرة  األداة التشريعية، 
من خال ســـن القوانين والتشريعات 

الهادفة لتعزيز السامة المرورية.
وأضـــاف أن البحريـــن تمتلـــك تاريًخا 
عريًقا في إصدار هذه القوانين، حيث 
صـــدر أول قـــرار تحـــت عنـــوان الئحة 

الســـير والمـــرور للبحريـــن فـــي العـــام 
1955 ثـــم توالـــت القـــرارات فـــي هذا 
الســـياق طبًقا لـــكل مرحلة من مراحل 
التوسع في اســـتخدام الطرق وزيادة 

المركبات.
وأفاد الدوســـري بأن اإلدارة القانونية 
للســـامة  األساســـي  المدخـــل  هـــي 
العناصـــر  تـــوازي  والتـــي  المروريـــة، 
األخـــرى المهمـــة، مثل القضايـــا الفنية 
المتصلة بالتصميم الهندسي  للطرق.

م الدوســـري بمقتـــرح لوزارة  كمـــا تقـــدَّ
الداخليـــة ممثلـــة فـــي اإلدارة العامـــة 

للمـــرور بإقامـــة منتـــدى دولـــي علـــى 
أرض مملكة البحرين يعنى بالســـامة 

المروريـــة، مـــا يعـــزز مكانـــة البحريـــن 
بالســـامة  المعنيـــة  الـــدول  كإحـــدى 

المرورية.
وقـــال الدوســـري في ختـــام مداخلته 
بنـــدوة ”الباد“ عن الســـامة المرورية 
تســـعى  التشـــريعية  الســـلطة  بـــأن 
واالقتراحـــات  القوانيـــن  لســـن  دائمـــا 
الوطـــن  مصلحـــة  فـــي  تصـــب  التـــي 
والمواطنيـــن وتســـهيل مهامهـــم، وإن 
فيـــه  بمـــن  عمومـــا  الخـــاص  القطـــاع 
وكاء الســـيارات أصبح شـــريكا مهما 
في إيجاد اآلليـــات التي تحافظ على 
ســـامة الناس، لذلك توجهت وكاالت 
الســـيارات  الســـتقدام  الســـيارات 

المزودة بتقنيات السامة الحديثة.

إلقامة منتدى دولي في البحرين يعنى بالسالمة المرورية
وكالء السيارات شريك مهم للحفاظ على أرواح الناس... الدوسري:

صباح الدوسري

المشاركون بندوة “البالد” عن السالمة المرورية 

^ نــوه رجــل األعمال البحريني عبدالحكيم الشــمري بالجهود التي تبذلهــا اإلدارة العامة للمرور، والثقافة المرورية العالية التي 
تتميز بها مملكة البحرين منذ دخول الســيارة إلى منطقة الخليج عبر البحرين، وهي الثقافة التي يثني عليها جميع مواطنين دول 

مجلس التعاون الخليجي.

وأكـــدَّ في نـــدوة ”الباد“ عن الســـامة 
الحـــوادث  موضـــوع  أن  المروريـــة 
والخســـائر فـــي األرواح واألموال يعد 
العالـــم،  دول  جميـــع  اهتمـــام  محـــط 
تنـــدرج  كونهـــا  كذلـــك  والبحريـــن 
تحـــت منظومـــة دوليـــة تضـــع نصـــب 
عينيها حمايـــة المواطنين والوافدين 

والممتلكات.
وأضـــاف أن جهود المرور واضحة من 
خـــال الحمات التثقيفيـــة، واألنظمة 
صـــرف  فـــي  الصارمـــة  المروريـــة 
لمنـــح  واالختبـــارات  التعلـــم  رخـــص 
رخـــص القيـــادة، الهندســـة المروريـــة، 
لتطويـــر  األشـــغال  وزارة  وخطـــط 

الطاقة االســـتيعابية للجسور والطرق 
الحركـــة  انســـيابية  لجعـــل  واألنفـــاق 

مريحة لمستخدمي الطرق.
وقـــال ”إذا كان البـــد مـــن اتخاذ حلول 
ناجحـــة فـــي ســـبيل تحقيق الســـامة 
المروريـــة، يجـــب أن تكون مدروســـة 
بشـــكل علمـــي دقيق، بحيـــث ال يكون 
التضييق على فئة من فئات المجتمع، 
المروريـــة  االزدحامـــات  أن  شـــك  وال 
موجـــودة في جميـــع عواصم مجلس 
التعاون بل العالم أجمع، وهي مشكلة 

ال تعاني منها مملكة البحرين فقط“.
وعطًفـــا علـــى مداخلـــة النائـــب خالـــد 
بوعنق فيما يتعلق بتصعيب الحصول 

على رخص التعلم والقيادة للوافدين، 
قـــال الشـــمري ”يجـــب أن نضـــع فـــي 
أعطـــت  إذا  الحكومـــة  أن  االعتبـــار 
التأشـــيرة للتاجـــر أو المواطـــن لجلب 
ســـائق أو مســـاعد أو ممـــرض أو مدير 
وفي الوقت نفســـه ُوجد تصعيب من 
إدارة المـــرور؛ للحصـــول علـــى رخص 
القيادة من الخاســـر األول؟ إنه التاجر 
والمواطن البحريني بالدرجة األولى“.
وأضـــاف ”لدينـــا مؤسســـات تســـتقدم 
مـــن الخارج ســـواقا لتلبية احتياجات 
الســـوق المحلية، تصل مدة انتظارهم 
لموعد اختبار الســـياقة لخمسة أشهر، 
وإن وجـــود هـــذا الوافـــد طـــوال هذه 

المـــدة مســـتخدًما لكل خدمـــات البلد 
دون أن ينتج يعتبر خسارة للبلد“.

وأثنـــى علـــى جهـــود وزارة الداخليـــة 
والمـــرور في جانـــب تثقيف الســـواق 
األجانـــب بتقديـــم المحاضـــرات بلغـــة 

الختبـــارات  وإخضاعهـــم  الوافديـــن، 
سياقة صارمة ال تقارن بدول مجلس 
مـــن  البحريـــن  تعـــد  التعـــاون، حيـــث 
فـــي إصـــدار رخـــص  الـــدول  أصعـــب 

القيادة.

وأفـــاد بـــأن كثـــرة الدراجـــات الناريـــة 
في الشـــوارع البد أن تتبعها كثرة في 
الحـــوادث المروريـــة لهـــذا النـــوع من 
المركبـــات، وقال ”بعـــض دول مجلس 
التعـــاون اتخـــذت قرارا بمنـــع توصيل 
الدراجـــات  باســـتخدام  األطعمـــة 
النارية، فلجأت الشـــركات الســـتخدام 
أكبـــر،  المصيبـــة  فكانـــت  الســـيارات، 
وجـــود تلـــوث أكثـــر وتكاليـــف أكثـــر ، 

وكلها يدفعها الوطن“. 
وفـــي ختـــام مداخلتـــه أكـــد أن زيادة 
الوعـــي والتثقيـــف يكفـــي للتعامل مع 
مشـــكلة الحوادث المرورية للدراجات 
الناريـــة، وتافـــي االزدحامـــات، وكل 
ذلك ال يمكن أن يمنع حصول حوادث 
مرورية نهائيـــا بالدراجـــات النارية أو 

السيارات.

أجانب ينتظرون موعد اختبار السياقة 5 أشهر
االختبارات البحرينية األكثر صرامة خليجيا... رجل األعمال الشمري:

عبدالحكيم الشمري

^ نظمـــت صحيفـــة ”البـــاد“ نـــدوة عبـــر تطبيق 
”زووم“ بعنوان ”الســـامة المرورية.. رفع سن القيادة 
ووفيـــات الطـــرق“، بمشـــاركة عـــدد مـــن المســـؤولين 
وذوي العاقة والشـــأن؛ للوقوف على ملف الســـامة 
المروريـــة فـــي البحريـــن، حـــوادث الســـير وســـامة 
الركاب ومستخدمي الطرق وعمال توصيل الطلبات، 
مدى ماءمة شـــبكة الطرق في البحرين الشتراطات 
ومعايير الســـامة الدولية، والتشريعات التي تحمي 

مستخدمي الطرق.
النـــدوة ومديـــرة الحـــوار الزميلـــة  وأكـــدَّت منســـقة 
حـــوراء مرهـــون أن جائحـــة كورونـــا فرضـــت نمًطـــا 
معيشـــًيا جديـــًدا، يدفـــع البحرينيون لطلـــب توصيل 
احتياجاتهـــم اليومية واألطعمة عبـــر الهاتف، ما أدى 
الزديـــاد ملحوظ في أعداد راكبـــي الدراجات النارية 
لتوصيـــل الطلبـــات فـــي الشـــوارع، وخلق إربـــاًكا في 
الحركة المرورية بسبب كثرة هؤالء العمال، ما يهدد 

سامتهم وسامة مرتادي الطرق. 
وأضافـــت ”كل مـــا ســـبق يدفعنـــا للتوقـــف عنـــد هذه 
الظاهـــرة، والبحـــث عن أســـباب الحـــوادث المرورية، 
المختلفـــة  مواقعهـــم  مـــن  للمختصيـــن  واإلنصـــات 

وحلولهم المقترحة؛ لتفادي هذه الحوادث“.

وتابعـــت: أظهرت تقارير منظمـــة الصحة العالمية أن 
حوادث الطرق هي الســـبب األول لوفاة الشـــباب من 
ذوي الفئة العمرية 15 - 29 ســـنة، نصفهم من المشاة 

وراكبي الدراجات الهوائية والنارية.
جهودهـــا  للمـــرور  العامـــة  لـــإدارة  كان  وواصلـــت: 
جعـــل  مـــا  والوفيـــات،  الحـــوادث  لتقليـــل  الحثيثـــة 
البحريـــن تتبـــوأ مركـــز الدولـــة األقـــل فـــي حـــوادث 
الوفاة المرورية خليجًيا وعربًيا وفًقا لتقارير منظمة 

الصحة العالمية.

كورونا فرضت إرباكا مروريا وزادت عمال التوصيل

ندوة “^” تناقش السالمة المرورية

الزميلة حوراء مرهون تدير الندوة

^أكـــدَّ النائـــب خالـــد بوعنق 
في مداخلته بندوة ”الباد“ تحت 
عنوان السامة المرورية أنه ضد 
رفـــع الســـن القانونـــي للحصـــول 
معلـــًا  الســـياقة،  رخصـــة  علـــى 
ذلك بأن ســـن الثامنة عشـــرة هو 
ســـن االلتحـــاق بالجامعة والعمل 

وتكثر فيه متطلبات الحياة.
مـــن  التقليـــل  ســـبيل  وفـــي 
الوفيـــات،  المروريـــة،  الحـــوادث 
النائـــب  اقتـــرح  واالزدحامـــات، 
في نـــدوة ”البـــاد“ عن الســـامة 
علـــى  التصعيـــب  المروريـــة 
علـــى  الحصـــول  فـــي  الوافديـــن 
رخـــص الســـياقة، وقـــال: ”نحـــث 
علـــى  الحصـــول  علـــى تصعيـــب 
للوافديـــن،  الســـياقة  رخـــص 
الســـيارات  امتـــاك  وتصعيـــب 
لهـــم أيًضـــا، مـــا ســـيؤدي لتقليـــل 

ازدحامات الشوارع“.
الســـيارات  مواقـــف  وأردف 

فـــي ”الفرجـــان“ أكثرهـــا يشـــغله 
الوافدون ما يخلـــق ازدحاًما في 
الشـــوارع، وأن األرقام تشير إلى 
أن أكثـــر الحـــوادث يتعـــرض لهـــا 
عمـــال توصيـــل الطلبـــات، حيث 
وصلت إلى مايقارب 115 إصابة 
العـــام  فـــي  الناريـــة  للدراجـــات 

.“2020
وأضـــاف بوعنـــق ”يبلـــغ إجمالـــي 

عدد السكان في البحرين مليون 
عـــدد  بينمـــا  المليـــون،  ونصـــف 
الســـيارات التي تســـجلت رسمًيا 
أكثر مـــن 736 ألف ســـيارة وهذا 
رقم مهول بالنسبة لحجم البلد”.

األشـــغال  وزارة  ”لـــدى  وقـــال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
كثيـــرة،  مشـــروعات  العمرانـــي 
ومســـاع الحكومـــة تشـــكر عليها 

وجليـــة فـــي ســـبيل توفيـــر بنية 
تحتيـــة أفضل، وقـــد نكون نملك 
أفضـــل بنـــى تحتية فـــي الخليج 
بعـــد اإلمـــارات، لكـــن مهمـــا عملنا 
في تطوير الطرق والشـــوارع لن 
نصـــل لنتيجـــة إذا لـــم نضـــع حًدا 
لزيـــادة عـــدد الســـواق الوافدين، 
توعيتهـــم  علـــى  نعمـــل  ولـــم 
السامة  بالقوانين واشـــتراطات 

المرورية“.
ضـــرورة  علـــى  بوعنـــق  د  وشـــدَّ
فـــي  المراقبـــة  كاميـــرات  زيـــادة 
الشـــوارع خصوصا فـــي األماكن 
التـــي ال تصـــل إليهـــا الدوريـــات 
مثل األحياء الســـكنية؛ لمساعدة 

رجال األمن.
ودعـــا وســـائل اإلعـــام للترويج 
الســـتخدام محطـــات النقل العام 
ومشـــروع المترو المقبل للتقليل 
المروريـــة  االزدحامـــات  مـــن 

خصوصا بالنسبة للوافدين.

تسجيل 115 إصابة للدراجات النارية وأكثرها لعمال التوصيل... بوعنق:

كاميرات لمراقبة “الفرجان” ولتصعيب حصول الوافد على “الليسن”

خالد بوعنق

ندوة “^” عن السالمة المرورية
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فريق عمل ندوة “^”

^ أكــدَّ رئيــس قســم هندســة المــرور فــي وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمرانــي محمــد عبدالحســين أن مســؤولية تحقيق الســامة المرورية 
ال تقــع علــى جهــة واحــدة، بــل تتطلــب العمــل بشــكل متكامــل ومــن خال الشــراكة 

المجتمعية.
وأضاف في ندوة ”الباد“ عن الســـامة المرورية أن 
الوزارة معنية بشكل مباشر بالطرق اآلمنة؛ للوصول 
لهـــذا الهـــدف، فـــإن الـــوزارة تتخـــذ مجموعـــة مـــن 
التدابير واإلجراءات وفـــق معايير عالمية تتضمن: 
إعـــداد وتحديـــث المواصفـــات الهندســـية والدليـــل 
االسترشـــادي، التدقيـــق علـــى متطلبـــات الســـامة 
المرورية للمشـــاريع الجديدة، تأمين الســـامة على 
الجســـور، دراســـة حوادث الوفاة والنقاط السوداء 

بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور.

حواجز خرسانية

قـــال  الجســـور،  علـــى  بالســـامة  يتعلـــق  وفيمـــا 
علـــى  تعمـــل  األشـــغال  وزارة  إن  عبدالحســـين 
استبدال الحواجز الحديدية على الجسور بحواجز 
خرســـانية ذات معـــدل احتـــواء عـــاٍل علـــى المـــدى 
الحالـــي والقصيـــر والطويـــل؛ للتقليـــل مـــن مخاطر 

الحوادث المرورية.

وأردف أن الوزارة على المدى الحالي )المســـتعجل( 
قـــد ثبتت حواجز خرســـانية مؤقتة على الجســـور، 
أما على المدى الطويل، فقد تم اســـتبدال الحواجز 
الحديديـــة على ســـتة جســـور هـــم كوبري الســـيف، 
الفاروق، القدم وثاثة على شارع الشيخ خليفة بن 
ســـلمان، باإلضافة إلى استبدال الحواجز الحديدية 
علـــى المنحـــدرات. كمـــا ســـيتم اســـتبدال الحواجز 
الحديدية على خمســـة جســـور أخرى وهي: كوبري 
ولي العهد، الخارطة، الجســـرة، أم الحصم والشـــيخ 

سلمان.

النقاط السوداء

وقـــال عبدالحســـين إن وزارة األشـــغال تعمـــل على 
دراســـة حوادث الوفاة والنقاط الســـوداء بالتعاون 
مـــع اإلدارة العامة للمرور، ومـــن ضمن هذه المواقع 
التـــي ســـجلت ارتفاًعا في عدد الحـــوادث المرورية 
وتمـــت معالجتهـــا: شـــارع الســـهلة، شـــارع أبوظبي 

بمدينة عيسى، شارع المعسكر.
ن أن وزارة األشـــغال تعمل في لجان مشـــتركة  وبيَّ
مـــع اإلدارة العامـــة للمرور في حـــال وقوع حوادث 
وفـــاة على شـــبكة الطـــرق، حيث يتم دراســـة هذه 
الحـــوادث بعد زيـــارة ميدانية للموقـــع وقت وقوع 
الحـــادث، ورفـــع التوصيـــات الازمـــة؛ لمنـــع تكـــرار 

الحوادث.

إنجاز بحريني

وقـــال حســـب تقريـــر منظمـــة الصحـــة العالمية تعد 
مملكـــة البحريـــن الدولة األكثـــر انخفاًضا في معدل 
الوفيـــات لـــكل 100 ألـــف نســـمة علـــى المســـتويين 
العربـــي والخليجـــي، حيث بلغ معـــدل الوفيات لكل 
100 ألف نســـمة في مملكـــة البحرين 3.3 وذلك في 

العام 2021. وأبدى فخره واعتزازه بإنجاز البحرين 
على مســـتوى ســـامة الطـــرق، وبأن هـــذا الفضل ال 
يعود لوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني فقط، بل إن الوزارة جزء يكتمل بالشراكة 

المجتمعية مع الجهات المختلفة.
واشـــار إلى أن معدل السيارات في البحرين يرتفع، 
ورغم ذلك ينخفـــض معدل الوفيات بالحوادث مما 
يؤكـــد إنجـــازات البحريـــن في مجـــال الحفاظ على 

السامة المرورية.
كمـــا تحدث عن مشـــاريع وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي القادمـــة لتطويـــر 
وتوســـيع شـــبكات الطرق، وقال: ”تشـــمل المشاريع 
بيـــن  رابـــع  مثـــل جســـر  كبـــاري وجســـور  القادمـــة 
البســـيتين والمنامـــة، منطقة المرفـــأ المالي، تطوير 
شـــارع الفاتـــح، شـــارع الجنبيـــة الـــذي بـــدأت فيـــه 
عمليات التوســـعة على ثاث جهات، وتطوير شارع 
البديع يبدأ عما قريب، باإلضافة إلى توســـعة شارع 
الشـــيخ عيســـى بن سلمان، وتوســـعة لشارع الشيخ 

خليفة بن سلمان.
وأوضـــح أن الـــوزارة تعمـــل وفـــق خطـــة واضحـــة 
لتوســـعة شـــبكة الطرق، وحل مشـــكلة االزدحامات 

المرورية قدر اإلمكان.

استبدال حواجز الجسور الحديدية بخرسانية لتقليل المخاطر
البحرين األكثر انخفاًضا في معدل وفيات الحوادث... رئيس قسم هندسة المرور في وزارة األشغال:

محمد عبدالحسين

ا في عدد الحوادث المرورية وفًقا إلحصاءات منظمة الصحة العالمية تقرير منظمة الصحة العالمية عن الوضع العالمي للسالمة المروريةالبحرين األقل عربيًّ

برنامج الستبدال الحواجز الحديدية على الجسور بحواجز خرسانية

عدد وفيات الطرق من العام 2000 إلى 2021

^أبدى األمين العام المساعد 
المهنيـــة  والســـامة  للصحـــة 
والبيئيـــة من اتحـــاد نقابات عمال 
البحريـــن علي العصفور اســـتياءه 
مـــن الوضـــع الـــذي يعيشـــه العمال 
المهاجرون لتوصيـــل الطلبات في 
التجاريـــة  الشـــركات  ســـعي  ظـــل 
لتقليل النفقات وزيادة األرباح عبر 
اللجـــوء للدراجـــات الناريـــة ودفع 
رواتـــب متدنيـــة لعمـــال التوصيل 
المهاجريـــن علـــى حســـاب صحـــة 

العمال وسامتهم.
عـــن  ”البـــاد“  نـــدوة  فـــي  وقـــال 
أن  أتمنـــى  المروريـــة:  الســـامة 
تقليـــل  ضريبـــة  العامـــل  يدفـــع  ال 
النفقات وزيادة األرباح؛ ألن هؤالء 
ضعـــف  مـــن  يعانـــون  المهاجريـــن 
األجور، وعـــدم االهتمام لصحتهم 
وسامتهم، وخال فترات الصيف 
يـــزداد الخطـــر عليهم بشـــكل أكبر، 
وإن تعرضهم للكربـــون يعد خطًرا 
مـــن األخطـــار ويســـبب األمـــراض 
المهنيـــة التـــي يجب االلتفـــات لها 

ودراستها“.
وأضاف: ”لماذا يسرع العامل وربما 
يتجـــاوز بعـــض القوانين؟ الســـبب 
ا وهـــو ضغـــط العمـــل  واضـــح جـــدًّ

وضرورة توصيل الطلب في وقت 
محدد، حيث ياقي العامل ضغًطا 
من المســـؤول المباشـــر أو صاحب 
العمل، فيقـــوم بهذه التجاوزات أو 
مخالفـــة بعـــض القوانيـــن، وأبرزها 
اســـتخدام  مثـــل  وهـــي ماحظـــة 

إشارة المشاة الختصار الطريق“.
الفحـــص  إلزاميـــة  أهميـــة  وأكـــد 
الدوري للعامـــل مع تجديد رخصة 
القيادة، لما يتعرض له من مخاطر 
المهنـــة،  ممارســـة  أثنـــاء  كثيـــرة 
وأهمية استخدام معدات الحماية 
الشـــخصية عنـــد قيـــادة الدراجـــة 
الناريـــة، مثل الخـــوذة والجاكيت، 
المخصـــص  والحـــذاء  القفـــاز 
يجـــب  والتـــي  الناريـــة،  للدراجـــة 
أن يوفرهـــا صاحـــب العمـــل؛ مـــن 
أجـــل تقليل الضرر الـــذي يقع على 
عامل التوصيل فـــي حال حصول 

الحادث المروري.

رواتب عمال توصيل الطلبات 
متدنية وال اهتمام بسالمتهم

ال لرفع سن السياقة أو زيادة مبالغ المخالفات
قائدو الدراجات النارية البحرينيون ملتزمون... الكوهجي:

^أكدَّ النائب حمد الكوهجي أن االســـتخدام الســـيئ 
لرخـــص الســـياقة مـــن قبـــل األجانـــب ســـبب رئيســـي في 
االزدحامات المرورية، قائًا: ”لســـنا بحاجة لتعديل الســـن 
القانوني لرخص الســـياقة في الوقت الراهن، لكننا بالطبع 
فـــي حاجة لتقليل رخص األجانب، واالكتفاء بقدر معين؛ 
ألن الخطر األساســـي في هذه المســـألة هو منح األجانب 

رخص سياقة واستغالهم السيئ لها“.
وأضـــاف في ندوة ”الباد“ عن الســـامة المرورية “إن رفع 
الســـن القانوني سيعود بالضرر على األسر البحرينية التي 
قـــد تعتمد علـــى أبنائها في قضـــاء االحتياجـــات اليومية 

والتنقل للجامعة والعمل”.

وقـــال “الخطر األساســـي في االزدحام هـــو منح األجانب 
رخص السياقة واستغالهم السيئ لهذه الرخص”.

ـــن الكوهجـــي أنه يعارض رفع رســـوم المخالفات وفق  وبيَّ
ما اقترحت العضو البلدي إيمان القّاف قائًا ” إنَّ الشباب 
البحرينييـــن من مســـتخدمي الدراجـــات النارية جميعهم 
ملتزمـــون بقواعـــد المـــرور إال مـــا نـــدر، فا يجـــوز تطبيق 
المثل الشـــعبي عليهـــم )الخير يخّص والشـــر يعّم(، بفرض 

عقوبات مالية ومخالفات على الكل“.
وأوضح أن من أبرز األضرار التي ســـتحدث في حال رفع 
مبالغ المخالفات، اضطرار الشـــخص للجوء لعدم تسجيل 

حمد الكوهجيسيارته أو مركبته مما يزيد الوضع سوًءا.

علي العصفور

لردع المخالفين بزيادة مبالغ الغرامات المرورية
القالف: لياًل...  عددها  بتقليص  الدراجات  تستخدم  التي  المحالت  إللزام 

المجلـــس  عضـــو  طالبـــت   ^
الجنوبيـــة  المنطقـــة  لبلديـــة  البلـــدي 
إيمان القـــاف وزارة الداخلية ممثلة 
بتفعيـــل  للمـــرور  العامـــة  بـــاإلدارة 
دور كاميـــرات المراقبـــة ورفـــع مبالغ 
المخالفـــات المروريـــة؛ ألنهـــا الـــرادع 
الوحيد لتجاوز اشـــتراطات وقوانين 

السامة المرورية.
وقالت في ندوة ”الباد“ عن السامة 
الحـــوادث  أغلـــب  “إن  المروريـــة: 
يتســـبب فيهـــا الوافـــدون مـــن ركاب 
الدراجـــات الناريـــة وعمـــال توصيـــل 
الطلبـــات؛ ألنهـــم يقـــودون الدراجات 
وأمامهـــم شاشـــة الموبايـــل لمتابعـــة 
موقع التوصيـــل عبر برامج الماحة، 
مما يسبب إرباًكا في الشارع وزحمة 

مروريـــة، باإلضافـــة إلـــى رغبتهم في 
توصيل الطلبات بأسرع وقت ممكن، 
ممـــا قـــد يخلـــق تجـــاوزات مروريـــة 

وهذه كارثة في الطريق“.

وأكـــدَّت القاف على ضرورة التقليل 
من اســـتخدام الدراجـــات النارية، أو 
إلـــزام المحـــات التـــي تملـــك رخًصـــا 
الستخدام الدراجات النارية بتقليص 

الدراجـــات النارية فـــي الفترة الليلية 
على األقل؛ لخفض مخاطر الحوادث 

المرورية في الشوارع“.
وأضافـــت: ”دورنـــا كمجالـــس بلديـــة 
متواصـــل ومســـتمر في التعـــاون مع 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي متمثلـــة فـــي 
لوضـــع  المروريـــة  الســـامة  قســـم 
والعامـــات  واإلرشـــادات  الافتـــات 
المرورية، ناهيك عن تهيئة وتخطيط 

الشوارع للمشاة ومرتادي الطرق“.
وفي ختام مداخلتها اقترحت إنشاء 
الناريـــة،  للدراجـــات  خـــاص  مســـار 
والذي سيســـتفيد منه أصحاب الهمم 
أيًضـــا ممـــن يســـتخدمون الكراســـي 

المتحركة.

إيمان القالف

قيادي باتحاد العمال: 
إللزامية فحص العامل 

مع تجديد “الليسن”

ندوة “^” عن السالمة المرورية



local@albiladpress.com

األحد 12 يونيو 2022 - 12 ذو القعدة 1443 - العدد 4989
08

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

تحـــت رعايـــة آمـــر األكاديميـــة الملكيـــة 
للشـــرطة العميد فواز الحسن وبحضور 
الواليـــات  بســـفارة  األمنـــي  الملحـــق 
المتحدة األمريكية لـــدى المملكة اندرو 
سيمبسون، أقامت إدارة التدريب حفل 
التحتيـــة  البنيـــة  “أمـــن  دورة  تخريـــج 
وتعافيهـــا” والتـــي عقـــدت فـــي الفتـــرة 
مـــن 15 مايـــو حتـــى 9 يونيـــو الجـــاري، 
بمشاركة 28 ضابطًا من مختلف إدارات 
وزارة الداخلية، وذلك بتنظيم من إدارة 
التدريب بالتنســـيق مع المركز المشترك 
لمكافحة اإلرهاب وبالتعاون مع ســـفارة 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة بمملكـــة 
البحريـــن. وأكد آمـــر األكاديمية الملكية 
للشـــرطة أن تنظيـــم هـــذه الـــدورة يأتي 

ضمن إستراتيجية التطوير والتحديث 
التـــي يتبناهـــا وزير الداخليـــة وبمتابعة 
مســـتمرة مـــن قبل رئيـــس األمـــن العام؛ 
بهدف االرتقاء بأداء منتســـبي الوزارة، 
مؤكدًا أهمية تنظيم مثل هذه الدورات 
لمـــا لهـــا مـــن أهـــداف وغايـــات إيجابية 
والواجبـــات  المهـــام  أداء  فـــي  تســـهم 
التهديـــدات  أن  إلـــى  مشـــيرًا  بكفـــاءة، 
اإلرهابيـــة والتحديـــات األمنية متنوعة 
ومتجـــددة، وفـــي مقدمتهـــا التحديـــات 
المتصلة باألمن الســـيبراني، موضحًا أن 
األكاديمّية في هذا اإلطار تقوم بتنظيم 
مجموعـــة من حلقات النقاش والندوات 
للتعريـــف  والموســـعة  المحـــدودة 

بالجوانب المختلفة للموضوع.

أكد محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد بن 
عبدالرحمن آل خليفة، حرص محافظة 
التواصـــل  مـــد جســـور  العاصمـــة علـــى 
وتعزيـــز التنســـيق المشـــترك مـــع أمانـــة 
العاصمـــة؛ لتحقيق األهداف المشـــتركة 
متابعـــة  فـــي  والمتمثلـــة  للجهتيـــن 
احتياجـــات األهالي وتحســـين وتطوير 
المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين 
المحافظـــة  بـــدور  منوهـــًا  والمقيميـــن، 
علـــى  للتعـــرف  فاعلـــة؛  وصـــل  كحلقـــة 
متطلبـــات المواطنيـــن ومتابعة تنفيذها 

مع الجهات الحكومية.
جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقبال المحافـــظ، 
مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي 
وعدد مـــن المســـؤولين باألمانـــة، وذلك 
بحضـــور نائب محافظ العاصمة حســـن 
المدنـــي ومديـــري اإلدارات بالمحافظة، 
والتبريـــكات  التهانـــي  قدمـــوا  حيـــث 
للشيخ راشـــد بن عبدالرحمن آل خليفة 
علـــى الثقـــة الملكيـــة الســـامية بتعيينـــه 
محافظـــًا لمحافظة العاصمة، متمنين له 

التوفيق والنجاح في مهام عمله.

تخريج دورة “أمن البنية التحتية وتعافيها”

راشد بن عبدالرحمن يناقش المشاريع المستقبلية مع “أمانة العاصمة”

رفع مستوى الخدمات لتكون ذات جودة عالية

مواصلة مسيرة اإلنجاز والتميز في تقديم الخدمات

ملفات خدمية واجتماعية على بساط البحث بمجلس “المحرق”

لدى استضافة ممثليها بـ“األمن” اإلذاعي بمناسبة “تصنيف الفئة الذهبية”...  إدارات “الداخلية”:

بعد فوز “التخليص الجمركي” بتصنيف الفئة الذهبية... “الجمارك”:

أبرزها عن برك السباحة واألنشطة الصيفية للشباب

أعـــرب عـــدد مـــن المســـؤولين بـــوزارة 
الداخلية خال اســـتضافتهم ببرنامج 
“األمـــن” اإلذاعـــي الذي تعـــّده وتقدمه 
والثقافـــة  لإلعـــام  العامـــة  اإلدارة 
األمنيـــة بالتعاون مع إذاعـــة البحرين، 
عـــن خالـــص االعتـــزاز والتقديـــر لولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة حفظه هللا، بمناســـبة 
تفضل ســـموه بتكريم سبعة من مراكز 
الخدمـــة الحكوميـــة بالـــوزارة، ضمـــن 
الفئـــة  تصنيـــف  نالـــت  التـــي  المراكـــز 
الذهبيـــة فـــي برنامـــج تقييـــم مراكـــز 
الخدمة الحكومية )تقييم 3(، منوهين 
بتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
ومتابعتـــه الحثيثة التي كان لها الدور 
البـــارز في حصـــول تلـــك المراكز على 

هذا التصنيف.
مديـــر  بأعمـــال  القائـــم  أعـــرب  حيـــث 
بشـــؤون  واإلقامـــة  التأشـــيرات  إدارة 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة الرائد 
الشـــيخ سلمان بن أحمد آل خليفة عن 
خالص التقدير واالعتزاز بتكريم ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة حفظه هللا، لمركزي شـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة )فرع 
المحـــرق وفـــرع مدينة عيســـى( ضمن 
الفئـــة  تصنيـــف  نالـــت  التـــي  المراكـــز 
الذهبيـــة فـــي برنامـــج تقييـــم مراكـــز 
الخدمـــة الحكومية )تقييـــم 3(، منوهًا 
الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  بتوجيهـــات 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 

خليفـــة، والمتابعـــة المســـتمرة لوكيـــل 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة 
والجوازات واإلقامة الشيخ هشام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفة، لتقديم أفضل 
الخدمـــات المميـــزة والمتعـــددة وفـــق 
أعلى مســـتويات الجـــودة واإلنتاجية 

بما يحقق األهداف المطلوبة.
مســـاعينا،  ضمـــن  مـــن  أنـــه  وأوضـــح 
تقديـــم أفضـــل الخدمـــات اإللكترونية 
وتطويرهـــا إلـــى التحـــول الرقمي لكل 
العمـــاء  إلـــى  والوصـــول  الخدمـــات 
وتكثيـــف  البحريـــن  مملكـــة  خـــارج 
واإلعانيـــة  اإلعاميـــة  الحمـــات 
مـــن  اإلســـتراتيجيين  شـــركائنا  عبـــر 
مؤسســـات حكومية وخاصـــة وأفراد، 
حيـــث إن التحـــول اإللكترونـــي يحفز 
على جذب بيئة اســـتثمارية، باإلضافة 
إلى المشـــاركة فـــي المحافـــل الدولية 
من معـــارض ومؤتمـــرات واجتماعات 

خارجية.
مـــن جانبـــه، أشـــار الرائـــد مديـــر إدارة 
بشـــؤون  البحريـــة  المنافـــذ  جمـــارك 
الجمـــارك عبـــدهللا صبـــاح الدوســـري، 
إلى أن فـــوز مركز خدمـــات التخليص 
الجمركـــي بالمنفـــذ البحـــري بتصنيـــف 
الفئـــة الذهبيـــة ضمن برنامـــج )تقييم( 
ضمـــن  يأتـــي  الثالثـــة،  دورتـــه  فـــي 
توجيهـــات ومتابعة من وزير الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة لتطوير وتحسين الخدمات 
وفـــق أعلـــى معاييـــر الجـــودة، حيـــث 
سعى العاملين في مركز ميناء خليفة 
بن ســـلمان إلى رفع مستوى الخدمات 
المقدمـــة إلـــى العمـــاء بهـــدف تقديم 

خدمات ذات جودة عالية.

أّهلتنـــا  التـــي  المقومـــات  أبـــرز  ومـــن 
المعاييـــر  هـــي  الفـــوز  هـــذا  لتحقيـــق 
المعامـــات  إنجـــاز  بســـرعة  المتعلقـــة 
الخدمـــات  الخدمـــة، وأيضـــًا  وجـــودة 
اإللكترونية التي يوفرها مركز الخدمة 
أماكـــن  مثـــل  المتوافـــرة  والمرافـــق 
انتظـــار المراجعيـــن ونظـــام المواعيـــد 
اإللكترونـــي وغيرهـــا، مضيفًا أن مركز 
التخليـــص الجمركي في ميناء خليفة 
بن ســـلمان مســـتمر في هـــذا التطوير، 
حيث تم تشكيل فريق يتابع الخدمات 
المقدمـــة من قبل المركز وقياس مدى 
رضـــا العماء طوال الســـنة، من خال 
تحديـــث الخدمات والمتابعـــة الدائمة 
مـــع لجنـــة تقييـــم المراكـــز الحكوميـــة 
لضمـــان الســـير على خط العمل نفســـه 
ولتحقيق أعلى مستوى من الخدمات 

الحكومية في مملكة البحرين.
إلـــى ذلك، أكـــد القائـــم بأعمـــال رئيس 
بـــاإلدارة  القانونيـــة  الشـــؤون  شـــعبة 
العامـــة للمـــرور الرائـــد خالـــد بوقيـــس 
بمناســـبة حصول مركـــز اإلدارة العامة 
للمـــرور - فـــرع المجمـــع األمنـــي فـــي 
المحـــرق علـــى تصنيف الفئـــة الذهبية 

فـــي برنامـــج تقييـــم مراكـــز الخدمـــة 
هـــذا  أن  إلـــى   ،)3 )تقييـــم  الحكوميـــة 
اإلنجـــاز يأتـــي ضمـــن معاييـــر وجهود 
العامليـــن فـــي فـــرع المجمـــع األمنـــي 
بالمحـــرق حتى ينـــال هـــذا التصنيف، 
ومنها ســـرعة الوصول للمركز وتوفير 
وبيئـــة  وإلكترونيـــة،  ذاتيـــة  منصـــات 
عمل المركز وجاهزيته في المســـاعدة 
الخدمـــة  تقديـــم  وســـرعة  والتنظيـــم 
وقيـــاس أثـــر الخدمة لتكـــون خدمات 
اإلدارة العامـــة للمـــرور علـــى مســـتوى 

عاٍل من الكفاءة والجودة والتميز.
بـــإدارة  خدمـــة  مركـــز  ضابـــط  وأمـــا 
المعلومـــات الجنائيـــة بـــاإلدارة العامة 
المـــازم  الجنائيـــة  للمباحـــث واألدلـــة 
أحمـــد الكعبـــي، فقـــد اســـتعرض أبـــرز 
مراكـــز  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
كإصـــدار  الجنائيـــة  المعلومـــات  إدارة 
شـــهادة حســـن ســـير وســـلوك وشهادة 
األضـــرار  شـــهادة  وأيضـــًا  التوظيـــف 
وبطاقـــة البصمة، باإلضافة إلى خدمة 

السجات التجارية.
المعلومـــات  إدارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الجنائية سوف تقوم مستقباً بتقديم 
كل خدماتها بشكل رقمي بما يتماشى 
مع الخطة اإلستراتيجية والتي تهدف 
مـــن خالهـــا إلـــى التحـــول اإللكتروني 
لجميـــع الخدمـــات، ممـــا ســـيؤدي إلـــى 
رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة 
لرفـــع مســـتوى اإلنتاجيـــة ومـــن ضمن 
هـــذه الخطـــط، االنتهـــاء مـــن تدشـــين 
مشروع إصدار شهادات حسن السيرة 
للمتواجديـــن خـــارج مملكـــة البحريـــن 
األضـــرار  شـــهادة  إصـــدار  ودراســـة 

إلكترونيًا.

أعـــرب رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره للتوجيهات 
الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  العهـــد  لولـــي  الســـديدة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، في إطـــار اســـتمرار تبني المبـــادرات التي 
تضمن تطوير وتحســـين الخدمـــة الحكومية وفق 
أعلـــى معاييـــر الجـــودة، ومواصلـــة تطويـــر العمل 
الحكومـــي وتقديـــم أفضـــل الخدمـــات التـــي تلبي 
احتياجـــات المواطنين والمقيميـــن، منوهًا إلى أن 
نهـــج التكريـــم والتقديـــر الـــذي ينتهجه ســـمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء من شأنه اإلسهام في 
تطويـــر منظومـــة العمل وتقديم أفضـــل الخدمات 

بأعلى المستويات.
وأشار الشيخ أحمد بن حمد بمناسبة حصول مركز 
خدمات التخليـــص الجمركي بالمنفذ البحري على 
تصنيف الفئـــة الذهبية ضمن برنامـــج )تقييم( في 
دورتـــه الثالثـــة، حيث بلغ عدد الخدمـــات المقدمة 
للعام 2021 نحو 4927 خدمة، إلى أن هذا اإلنجاز 
مـــا كان ليتحقـــق لـــوال توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
مهنئـــًا الموظفيـــن القائميـــن على المركز، ومشـــيدًا 

بتفاني وإخاص جميع منتســـبي شـــؤون الجمارك 
فـــي العمل على مواصلة مســـيرة التميـــز واإلنجاز 

من خال تقديم أفضل الخدمات الجمركية.
يذكـــر أن مركز خدمات التخليص الجمركي بإدارة 
جمـــارك المنافـــذ البحريـــة اجتـــاز جميـــع المعاييـــر 

بنسبة 100 %، وتشمل الخدمات المقدمة بالمركز 
نحـــو عشـــرين خدمـــة، منهـــا: عمليـــات التخليـــص 
الجمركـــي لاســـتيراد والتصديـــر، تعديـــل البيـــان 
الجمركي، استرجاع مبالغ التأمين، التصديق على 

شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية، وغيرها.

رفع محافظ المحرق سلمان بن هندي المناعي 
باســـمه وباســـم األهالي خالص الشـــكر وعظيم 
االمتنـــان إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى الجهـــود التـــي يبذلها ســـموه 
والتي أدت إلى نجاح خطة التعافي، مشـــيدين 
بلقـــاء وزيـــر المالية برؤســـاء تحريـــر الصحف 
وما عكســـه هذا اللقاء من شفافية من البيانات 
والنجاحـــات التـــي تحققهـــا المملكة فـــي كافة 

المجاالت التنموية.
جاء ذلك خال المجلس األســـبوعي لمحافظة 
المحـــرق والذي طرح من خاله األهالي العديد 
مـــن المواضيـــع ذات الشـــأن العام، حيث شـــدد 
األهالـــي على أهميـــة احتضان الشـــباب خاصة 
خال اإلجـــازة الصيفيـــة ووجوب اســـتثمارها 

بالبرامج الوطنية لتعود بالنفع على الجميع.
ففـــي مداخـــات األهالـــي التـــي بدأهـــا رجـــل 
األعمـــال فـــؤاد شـــويطر تنـــاول إفتقـــار ســـوق 
الصحيـــة  المرافـــق  إلـــى  القديمـــة  المحـــرق 
والخدمـــات العامـــة خاصـــة وأنه يعتبـــر وجهة 

سياحية ومقصدا لزوار المملكة.
مـــن جانبـــه أكـــد الناشـــط االجتماعـــي عبدهللا 

محمـــد ضـــرورة تكثيـــف اللوحـــات اإلرشـــادية 
الخاصـــة بالمناطـــق التـــي يمنع فيها الســـباحة 
حرصا على ســـامة مرتاديهـــا، بينما لفت خالد 
الزيانـــي إلـــى أهميـــة تعييـــن مواقـــع محـــددة 
لعربـــات الطعـــام بـــدال مـــن عشـــوائية تواجدها 
الحالـــي دون رقابـــة صحية ودون اشـــتراطات 

تنظيمية.
وركـــز الناشـــط محمـــد الدوســـري علـــى أهمية 
اســـتثمار طاقـــات ووقـــت فـــراغ الشـــباب مـــن 
الجنســـين خاصـــة في فتـــرة اإلجـــازة والعطل، 

منوهـــا إلى أن األحياء القديمـــة بالمحرق تعج 
بالشباب دون وجود أنشطة تحتضن طاقاتهم 
وتســـتثمر هواياتهـــم، بينمـــا أشـــارت الناشـــطة 
حنان ســـيف إلى أهميـــة إعادة النظـــر بمداخل 
تفاديـــا  الكبـــرى  المحـــرق  حديقـــة  ومخـــارج 

لازدحامات المرورية.
إعـــادة  أهميـــة  إلـــى  الدخّيـــل  محمـــد  وأشـــار 
تنظيم فرضة قالي، مشـــيرا إلى نقص الرقابة 

والمتابعة على ذلك المنفذ البحري المهم.
واتفق األهالي على أهمية تشديد الرقابة على 

برك الســـباحة وضـــرورة اختيـــار المصرح منها 
والمســـتوفية لشـــروط األمن والسامة حفاظا 

على األرواح وسامة المرتادين.
وفـــي ختـــام المجلس، أجمـــع األهالـــي على أن 
المحـــرق تســـتحق أن يكون لهـــا متحف خاص 
يحكـــي عراقـــة هـــذه المحافظـــة ومكانتها عبر 
الزمن؛ كونها العاصمة األولى للمملكة باإلضافة 
إلى استعراض المتحف لمهن أهاليها وبيوتاتها 
العريقـــة وأعامهـــا في جميـــع المجـــاالت، وما 

يمتلكه أهاليها من مقتنيات قديمة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

البسيتين - محافظة المحرق

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزارة الصحـــة، بأنـــه ال توجد أي 
حالـــة مصابـــة بمـــرض الســـل فـــي مركز 
اإلصـــاح والتأهيل فـــي الوقت الحالي، 
مبينـــة أن النزيـــل المصـــاب فـــي وقـــت 
إلـــى مجمـــع  تـــم نقلـــه  ســـابق كان قـــد 
السلمانية الطبي منذ أسبوعين وحالته 
اآلن مســـتقرة، ومـــازال يخضـــع للعاج 

والعناية الطبية الازمة.
وأوضحـــت الـــوزارة أنـــه قـــد تـــم اتخاذ 
هـــذه  مثـــل  فـــي  المتبعـــة  اإلجـــراءات 
الحـــاالت مـــن قبـــل الفريق الطبـــي بناء 
علـــى بروتوكوالت عالمية، وتم االنتهاء 
من إجـــراء جميـــع الفحوصـــات الازمة 
النـــزالء  بقيـــة  علـــى  احتـــرازي  بشـــكل 
الوضـــع  علـــى  لاطمئنـــان  المخالطيـــن 
الصحي عموًما، مشددة على عدم رصد 

أي إصابات بين المخالطين.
ودعـــت الـــوزارة إلـــى ضـــرورة اســـتقاء 

المعلومـــات مـــن مصادرهـــا الصحيحـــة 
وعدم االلتفات إلى ما يتم تداوله بشأن 
انتقال العدوى للنزالء أو عدم حصولهم 
على العناية الطبية الازمة حيال ذلك.

وشددت وزارة الصحة على استمرارها 
في تقييم مســـتوى الخدمـــات الصحية 
والعناية الطبية والنفســـية والجســـدية 
للنزالء وتطبيق البروتوكوالت العاجية 
التـــي تتناســـب مـــع كل حالـــة مرضيـــة، 
ومواصلـــة التعـــرف علـــى االحتياجـــات 
المختلفـــة؛ ســـعًيا منهـــا للحفـــاظ علـــى 
المكتســـبات التـــي تحققـــت عبـــر تميـــز 

النظام الصحي في مملكة البحرين.
كما شددت على أنه تم اتخاذ اإلجراءات 
المتبعة في مثـــل هذه الحاالت من قبل 
الفريـــق الطبـــي المعالـــج، وجـــاٍر العمـــل 
والتنســـيق للتأكـــد مـــن ســـامة الوضـــع 

الصحي لجميع النزالء.

“الصحة” تنفي وجود إصابات بالسل بين نزالء “اإلصالح”

إشعار نهائي لدائني شركة حسن محمد جواد وأوالده ش.م.ب )م(

 في الدعوى رقم  02/2019/20523/2 

باإلشارة للدعوى رقم 022019205232 . التي إفتتحت المحكمة الكبرى 

المدنية السابعة – دائرة إعادة التنظيم واإلفالس ، إجراءات اإلفالس )أعادة 

التنظيم( بحق شركة حسن محمد جواد وأوالده ش.م.ب )م( )س.ت 297( 

وشركة جواد لألعمال التجارية )س.ت 68741(، وشركة خدمات دلمون 

إلدارة المطاعم ذ.م.م )س.ت 43319( وشركة خدمات سار إلدارة المطاعم 

)س.ت 43747 (وشركة جواد العالمية لألزياء ش.م.ب )س.ت 50846( ، 

وشركة بيت القهوة الخليجي )س.ت48927 ( وشركة جيكوم ذ.م.م) س.ت 

66131 (، وشركة كاجريا الكترونك ش.م.ب )س.ت 658(.

قائمة  من  بالتحقق  الدائنين  من  له مصلحة  الدائنين ومن  كافة  يعلن  لذا 

الدائنين ومقدار  أسماء  المشتملة على  األمين  قبل  المعدة من  المطالبات 

مذكرة  بموجب  وذلك  المبالغ  صحة  وتأكيد  منهم  لكل  المستحق  الدين 

إلكترونية ترفع على النظام اإللكتروني في ملف الدعوى يذكر فيها فقط 

البيانات التالية )1( اسم الدائن وترتيبه في قائمة المطالبات )2( نوع دينه 

مضمون / غير مضمون + نوع الضمان أن وجد )3(  عبارة موافق / غير 

موافق على مقدار المبلغ الوارد بالقائمة المعدة من قبل األمين للمطالبات 

)4(  مقدار الدين المستحق له حتى تاريخ إفتتاح إجراءات اإلفالس )إعادة 

التنظيم( في 2020/5/5 في حال وجود خالف .

حيث يعتبر عدم تقديم التأكيد في موعد أقصاه 2022/6/19 بمثابة قبول 

لمقدار مبلغ المديونية المحقق من األمين، مع التنبيه على أن يتم كذلك 

إرفاق نسخة من المذكرة إلى أمين إعادة التنظيم عبر البريد اإللكتروني 

hmjclaims@awael.bh  : التالي
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تشـــهد جمعية المهندســـين البحرينية 
انتخابات للرئاســـة و نصـــف األعضاء 

يوم األحد المقبل.

إتاحة الفرصة

ضيـــاء  الحالـــي  الجمعيـــة  رئيـــس  وصـــرح 
توفيقـــي لــ”البـــاد” بأنـــه لـــم يُخـــْض عتبات 
الترشـــح هذه المـــرة بغرض إتاحـــة الفرصة 
لبقية األعضاء لخـــوض التجربة هذه مبينًا 
أنه تولى منصب الرئاسة على مدار فترتين 
األولـــى من 1996 لغايـــة 2001 والثانية من 

2018 حتى اآلن.
وأشـــار إلـــى أن االنتخابـــات التـــي ســـتعقد 
يـــوم األحد المقبل وفي ســـابقة جديدة في 
تاريخ الجمعية، سيدتان تترشحان لمنصب 
الرئاســـة مقابـــل رجـــل، بينمـــا المترشـــحون 
لمنصب الرئاســـة هم كلٌّ من: رائدة العلوي، 
وفـــاء المنصـــوري وفـــؤاد الشـــيخ، أمـــا عن 
مقابـــل  المترشـــحين  التســـعة  األعضـــاء 
خمســـة مقاعد هم: ســـمير بوحيمد، شيخة 
الخاصي، عدنان آل رحمة، فريد بوشهري، 
نزهـــة  الجـــاوي،  مهـــدي  مـــدارا،  مرجـــان 

أبوهندي، هدى سلطان وهيام المسقطي. 
أن  بّيـــن توفيقـــي  أخـــرى،  تفاصيـــل  وفـــي 
االجتمـــاع األول تـــم يوم األربعـــاء الماضي 
ولكـــن النصـــاب لـــم يكتمـــل فيـــه، فبالتالـــي 
تأجـــل ليوم األحد المقبـــل، موضحًا أنه في 
حـــال النصاب لـــم يكتمل بنســـبة 50 % من 
الذيـــن لهم حق التصويت وهـــم على قرابة 
600 شخص سيتم اعتماد 10 % من الذين 
لهـــم الحـــق فـــي التصويـــت وعددهـــم على 

قرابة الــ 60.
الرئاســـة  لمنصـــب  الترشـــح  معاييـــر  وعـــن 
والعضوية، بّين توفيقي أن الشروط سلسة 
للغايـــة بحكـــم أنـــه يجـــب أن يكـــون الفـــرد 
عضـــوًا في الجمعية ولـــه حق في االنضمام 
للجمعيـــة العمومية وأخيرًا أن يكون عضوًا 
عامـــاً أو زمياً ال غير بحكم أن هناك تعددًا 
في الفئات الخاصة بالعضوية في الجمعية.

كمـــا أشـــار توفيقـــي إلى أنـــه وانطاقـــًا من 
خبرته الســـابقة إلـــى أن يتوقع حضور 180 

أفـــراد الجمعيـــة العموميـــة  200 مـــن  إلـــى 
لاجتماع. 

سعي دؤوب 

وفـــي حديـــث “الباد” مـــع المترشـــحين 
لمنصـــب الرئاســـة بّينـــت رئيـــس البحث 
المؤسسي والتقييم بالجامعة األميركية 
ســـبب  المنصـــوري  وفـــاء  بالبحريـــن 
ترشـــحها لــ”البـــاد” أنـــه ولكونهـــا عضـــوًا 
قديمـــًا ونشـــطًا فـــي الجمعيـــة، ونتيجة 
لمشـــاركتها ولدورتين في إدارة مجلس 
تنظيـــم مزاولة المهن الهندســـية، إضافة 
إلى خبرتهـــا الطويلة فـــي وضع وتقييم 
منهـــا  األكاديميـــة  الهندســـية،  البرامـــج 
والمهنية، تكونت لديها خبرة واسعة في 
احتياجات مهنة الهندســـة والمهندسين 

في البحرين.
مجلـــس  رئيـــس  لمنصـــب  وبترشـــحها 
للبنـــاء  ســـعيها  بّينـــت  الجمعيـــة،  إدارة 
لمجالـــس  الجيـــدة  الممارســـات  علـــى 
فـــي  ســـاهمت  التـــي  الســـابقة  اإلدارة 
إيصال الجمعية لتتبـــوأ مكانتها الحالية 
مـــع اســـتحضار رؤيـــة مهنيـــة متجـــددة 
تتناســـب مع احتياجات أجيال واســـعة 
مـــن المهندســـين تشـــمل شـــبابًا يخطون 
المهنيـــة  فـــي حياتهـــم  أولـــى  خطـــوات 
وآخرين فـــي منتصف حياتهـــم المهنية، 
المتقاعديـــن  المهندســـين  إلـــى  إضافـــة 
الذين يفيضون خبرة البد من االستفادة 

منها. 

أهداف منشودة 

ومن جانب آخر، أشارت األستاذ الجامعي 

األميركيـــة  بالجامعـــة  المتفـــرغ  غيـــر 
بالبحرين رائدة العلوي إلى أنه في فترات 
عضويتهـــا في المجلـــس، اكتســـبت خبرة 
كبيرة في كيفية عمل الجمعية وعاقاتها 
المهنيـــة. ومـــن منطلـــق الشـــعور باالنتماء 
والمجتمـــع  الوطـــن  إزاء  وبالمســـؤولية 
يتوجـــب عليهـــا أن تكـــون شـــخًصا فاعـــًا 
بالمشـــاركة فـــي األعمـــال التطوعيـــة التي 

تفيد مجتمعها سعيًا لترك أثر إيجابي. 
لرئاســـة  للترشـــح  تقدمـــت  أنهـــا  وبينـــت 
خبراتهـــا  تســـخير  ســـبيل  فـــي  الجمعيـــة 
العملية والعلمية واإلدارية التي اكتسبتها 
فـــي مجـــال عملها أو من خـــال عضويتها 
محليـــة  تطوعيـــة  مهنيـــة  منظمـــات  فـــي 

وعالمية عديدة.

و خـــال حديثهـــا لــ”البـــاد” أشـــارت إلـــى 
أن أبـــرز األهـــداف التـــي تتطلـــع لتحقيقها 
في حال فوزها بالرئاســـة هـــي تعزيز دور 
فـــي  ومســـؤول  فاعـــل  ككيـــان  الجمعيـــة 
تطويـــر  والتنمويـــة،  الوطنيـــة  المشـــاريع 
منظومة أداء مركز التدريب وتحويله إلى 
مركـــز إقليمي لتدريب وتأهيـــل الكفاءات 
الهندســـية وفقـــًا للمعاييـــر الدوليـــة عاوة 
على تعزيز االســـتقرار المالي للجمعية من 
خـــال وضع خطـــة لتنويع مصـــادر الدخل 
واســـتخدامات أفضـــل للمـــوارد الداخليـــة 
وتخفيـــض النفقـــات التشـــغيلية مضيفـــة 
لعضويـــة  الترويـــج  إلـــى  ستســـعى  أنهـــا 
الجمعيـــة مـــع ضمان تقديـــم خدمات ذات 
صلـــة لألعضاء إلى جانب تقوية الشـــراكة 

الهندســـية  والمؤسســـات  الجامعـــات  مـــع 
والصناعيـــة فـــي ســـبيل إجـــراء البحـــوث 
العلميـــة وتشـــجيع ريـــادة األعمـــال عاوة 
على أنها ستســـعى إلى أن يكون للجمعية 
دور فاعـــل في مراجعة واعتمـــاد البرامج 
األكاديمية الهندســـية للجامعـــات المحلية 
من أجل المساهمة في مواءمة مخرجات 
التعليـــم الهندســـي مـــع حاجـــات الســـوق، 
إلـــى جانـــب وضـــع برامج محفـــزة لطاب 
المـــدارس علـــى االنخـــراط فـــي المجـــال 

الهندسي.

خبرات متراكمة 

أمـــا مديـــر إدارة إنتـــاج الكهربـــاء بهيئـــة 
الكهربـــاء والمـــاء ســـابقًا فـــؤاد الشـــيخ 
فأوضـــح لـ ”الباد” أنه كان عضو مجلس 
 8 بمعـــدل  أي  دورات،   4 ســـابق  إدارة 
ســـنوات، عمـــل فيهـــا مديـــرًا للمؤتمرات 
ومديرًا لألنشـــطة وأمينـــًا ماليًا، موضحًا 
أن غالبيـــة أعضـــاء الجمعية يعملون في 
لجـــان مختلفـــة ويســـاهمون مـــن خال 
تطوعهـــم بشـــكل فاعـــل فـــي فعاليـــات 
اإلدارة  مجلـــس  أن  مضيفـــًا  الجمعيـــة، 
حيـــث  مـــن  الباقيـــن  عـــن  يختلـــف  ال 
اســـتمرارية  لضمـــان  التطوعـــي  العمـــل 
الفعاليـــات المختلفة، الدورات التدريبية 
واألنشـــطة  العلميـــة  والمؤتمـــرات 

االجتماعية. 

وقال الشيخ: “آن األوان لرئاسة مجلس 
زمائـــي  مـــع  قدمـــًا  والمضـــي  اإلدارة 
لمواصلـــة  والمهندســـات  المهندســـين 
العمـــل مـــن أجـــل رفعـــة مهنة الهندســـة 
بجميـــع مجاالتهـــا فـــي مملكتنـــا الغالية، 
حيث اكتسبت خبرة تمكنني من رئاسة 
المضـــي  ســـبيل  فـــي  اإلدارة  مجلـــس 
بالجمعيـــة قدمـــًا للتقدم والرقـــي”، الفتًا 
إلـــى أن المقعـــد الخامس فـــي انتخابات 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة ســـيكون متممًا 
بحكـــم اســـتقالة العضو ياســـر العباســـي 
نظرًا لضيق وقته، ولكونه رئيس شـــركة 

الخليج لصناعة البتروكيماويات حاليًا.
برنامجـــه  سيشـــمله  مـــا  أبـــرز  وعـــن 
االنتخابـــي ذكـــر لــــ ”الباد” أنه سيســـعى 
لتشجيع المهندسين الشـــباب للمساهمة 
بفاعليـــة في أعمـــال الجمعية إلى جانب 
مشـــاركة المهندســـين مـــن ذوي الخبرة، 
مردفًا الشـــيخ أنه ســـيفّعل دور الجمعية 
المهندســـين  وتوظيـــف  تدريـــب  فـــي 

الباحثين عن عمل. 
وفـــي ســـؤال “البـــاد” لـــه عـــن رأيـــه في 
جميـــع  قائـــاً:  رد  الســـابقة،  اإلدارة 
دون  بجـــد  عملـــت  الســـابقة  اإلدارات 
كلـــل بشـــكل تطوعـــي وبـــدون أي مقابل 
مادي الســـتمرار عمل الجمعية، واإلدارة 
السابقة ال تختلف عن الباقين حيث كل 
إدارة تواصـــل مســـيرة وبرامـــج اإلدارة 
التي سلفتها وتضيف ما يمكن إضافته.

ألول مرة... سيدتان تتنافسان على رئاسة “المهندسين”
9 مترشحين للظفر بمقاعد اإلدارة الخمسة

منال الشيخ

ضياء توفيقي رائدة العلوي وفاء المنصوريفؤاد الشيخ 

توفيقي: توقع 
حضور 200 

فرد باجتماع 
“العمومية”

العلوي: عطائي 
لن يتوقف رئيًسا 

أو عضًوا

الشيخ: اكتسبت 
خبرة تمكنني من 

رئاسة الجمعية

المنصوري: لنخلق 
من الجمعية 

بيتًا لجميع 
المهندسين 



Vacancies Available األحد 12 يونيو 2022 - 12 ذو القعدة 1443 - العدد 104989

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  RIGGER 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

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

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

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

  CRANE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

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

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

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

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

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

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

  ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17700114  or  althawadifinance@batelco.com.bh

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

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

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

  SANDBLASTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

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

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

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

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

BABA RAMADAN CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39064201  or  BABARAMDHANCONTRACTING@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

MELO BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17777706  or  MELOBEAUTYLOUNGE.BH@GMAIL.COM

KKC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39413666  or  GARYXU@KKCIND.COM

KKC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39413666  or  GARYXU@KKCIND.COM

KKC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39413666  or  GARYXU@KKCIND.COM

MOHAMMED NOOR BUKHARI RES 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17295527  or  INFO@BOKHARI.NOT

ABAYAT WHITE CITY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39418444  or  MAHER.M.ALMULLA@GMAIL.COM

Janani restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33130315  or  HUS2129@YAHOO.COM

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact
 66661666  or  M.66661666@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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

FOOD INNOVATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77660137  or  HR.FOODINNOVATION@FAKHRO.COM

MAHAB  INTERNATIONAL STEEL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 39003617  or  AKALI@MAHABSTEELS.COM

Janani restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33130315  or  HUS2129@YAHOO.COM

ASHA’S SWEETS & NAMKEEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17200091  or  SANDEEP16JUNE85@GMAIL.COM

AGHAREED COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 34022168  or  ADISCOFEE@GMAIL.COM

JOYFUL KIDS KINDERGARTEN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17300857  or  jknbah@gmail.com

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

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 39693934  or  NAIMA.MUTTAR@GMAIL.COM

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

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 39693934  or  NAIMA.MUTTAR@GMAIL.COM

PerfoExcel Consultancy 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17689960  or  JALEEL.TALAQ@HPTCENTRE.COM

MAXEL INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17263171  or  info@maxelbh.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33704487  or  UMLOOLOO123@GMAIL.COM

NOVUS CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 13373662  or  calvin.james9204@gmail.com

MILLION FOOD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39991305  or  MADANALBANBALI@GMAIL.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 39904366  or  hanafico@batelco.com.bh

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

  CABLE JOINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

L AND A CLASSIC CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36435550  or  ALI.SALMAN108777@GMAIL.COM

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
, suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

Aljallawi Contracting BSC C:osed 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17411155  or  INFO@JALLAWI.COM

PRIME TECH AERO CHANNEL INDUSTRIES CO. W.LL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39966591  or  HAIDER_IQBAL@HOTMAIL.COM

HUSSIN ABBAS ABDULLA SALMAN (THRWAT MALIK/7247) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17335504  or  MAHMOODFADHEL1@GMAIL.COM

MALAYSIA EXPRESS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17290666  or  MBURWAIH@GMAIL.COM

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

HUSSIN ABBAS ABDULLA SALMAN (THRWAT MALIK/7247) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17335504  or  MAHMOODFADHEL1@GMAIL.COM

ZEZO TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17686014  or  MARYAM.LUQMANI@GMAIL.COM

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com

SAMARKAND STAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66614441  or  SAMARKANDSTAR1@HOTMAIL.COM

BIN FAQEEH REAL ESTATE INVESTMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 17561407  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM

ARAB FINANCIAL SERVICES CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (CORPORATE RELATIONS) 
, suitably qualified applicants can contact
 33308699  or  jasim.abdulla@afs.com.bh

ABU ZAHID INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33184569  or  MOHAMMEDJAFAR390@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

Dar Al Helwa Abbayat Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33488704  or  NAIF12345545@GMAIL.COM

AL Hoty Analytical Services W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM

Barakat Gents Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17340960  or  BAHRAIN59@GMAIL.COM

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

  SUPERVISOR (SITE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com

FLAG PIRAT FOR FIXING FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 32122226  or  pirateshipservice@gmail.com

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

  MECHANICAL FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

STANDARA AUTO ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39680887  or  KABEERAHAMMED0@GMAIL.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

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

  RECEPTIONIST 
, suitably qualified applicants can contact

 77890032  or  samaha@vidahotels.com

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM

FORTUNE TOWER Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33645739  or  public2016@hotmail.com

SEAPEAK BAHRAIN OPERATIONS L.L.C. - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 34392814  or  JALAL.MEMARI@TEEKAY.COM

AMASYA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 36639090  or  ALOTAIBI.A.15@GMAIL.COM

Aero Towers Contracting Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
, suitably qualified applicants can contact

 38377450  or  MHARIHARAN1968@YAHOO.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36801801  or  SANA01235@ICLOUD.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  ACCOUNTS@ALDOSERI.COM

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM

PRINCE PACK GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM

COLD LINE SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39976610  or  coldlineservice@gmail.com

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GYPSUM CARVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

Arabian Building Support and Rehabilitation Co. LTD - Foreign Br 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17100082  or  SABIR@ABSAR.COM

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

  ROAD-ROLLER OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

CLASSY RIYA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33326167  or  TABASSUM.AKBAR@HOTMAIL.COM

Link world management  co w l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17100090  or  amjadshafi8@gmail.com

Al Nada Training Centre W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR / COACH 
, suitably qualified applicants can contact

 17008517  or  AJITH@KENSHOGLOBAL.COM

MARRIOTT  RESIDENCE INN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIFT LEADER 
, suitably qualified applicants can contact
 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM.BH

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

BIN ZAMIL GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33448883  or  zameel1964@gmail.com

OCEAN PEARL DESIGN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 34481263  or  SPATWA41@GMAIL.COM

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

  SUPERVISOR (SITE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

BALANCED DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33918404  or  SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM

ALNOAIM REFRIGERATION & A/C WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17717127  or  isaabdulkarim01@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33046604  or  MOHDZAAR86@GMAIL.COM

Abdulla Ali Abdulla Al Asbool 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 39244948  or  ABUSALAMA81@HOTMAIL.COM

BALANCED DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33918404  or  SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM

AKMAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  SJAFFER67@HOTMAIL.COM

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

  SPECIALIST (ANALYSIS & MEASUREMENT) 
, suitably qualified applicants can contact
 77081871  or  contact@catiisonline.com

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com

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

  KITCHEN WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17226616  or  TARIQ@MAZA.COM

Chemtron Trading  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17522791  or  mail@aztec-gulf.com

RAMI ELECTRONCS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39450242  or  DRATHOD1981@HOTMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com

ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39552517  or  saiderraji@alfaexpressbh.com

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae

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

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact
 17786444  or  fatima@deltabahrain.com

ALSALAM GAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact
 13307772  or  HR@SALAMGAS.COM

AL SEKHA CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17211432  or  anandgk77@gmail.com

VAPE TIME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33008086  or  VAPETIME.BAHRAIN@GMAIL.COM

ALAMIN CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17741182  or  mohamed@alameentransport.com

SOPHIA BOOKSTORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33833439  or  RZALMERSHED@GMAIL.COM

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM

Suza Specialized Trading  Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 32032313  or  NISHUNAEEM@YAHO.COM

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34168854  or  BHINDERG052@GMAIL.COM

FIRST HOTELS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36060888  or  PRO@GOLDENTULIPBAHRAIN.COM

SALEH NOOH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17551049  or  SALEH_ALNOOH@HOTMAIL.COM

FAHAD ALKHALEEJ COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39033464  or  loord211@hotmail.com

SALEH NOOH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17551049  or  SALEH_ALNOOH@HOTMAIL.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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

SHADAB MENS SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33627526  or  IMRANHAFEEZ455@GMAIL.COM

SALAH AHMED ALI SALMAN(NORANH/8361) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39955095  or  abdukat2015@gmail.com

MARRIOTT  RESIDENCE INN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM.BH

ALKHULOOD SWEETS W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER(TRADITIONAL HALWA) 
, suitably qualified applicants can contact

 39003388  or  admin@alkhuloodsweets.com

NADHAM ALDEEN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact
 36896040  or  A.S6007009@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 39424245  or  newcastle51280@gmail.com

Lakshmi Jewellers  Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36619159  or  kadarcontracingspc786@gmail.com

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

WHITE HAND CLEANING co partnership 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  Modern.laundry.mail@GMAIL.COM

Alif Mobiles 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17764909  or  FAISAL-ALMEER@HOTMAIL.COM

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com

Nadeen School W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
, suitably qualified applicants can contact

 17728886  or  INFO@NADEENSCHOOL.COM

H Care Salon & Spa 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
, suitably qualified applicants can contact
 66765061  or  SHY0O0O5.93@GMAIL.COM
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BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact
 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17232275  or  oommenzo@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.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

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM

ASHBILYA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
, suitably qualified applicants can contact

 33777697  or  ashbilya.laundry@gmail.com

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

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17231939  or  MKAS.TRADING@GMAIL.COM

LONDON JUICES  CAFETERIA- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33944309  or  JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM

POPULAR ENGINEERING INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17274843  or  ANEESH.HAYWARD@GMAIL.COM

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com

1LBURAQ TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33778822  or  RAED.MOHAMOOD.AMEEN@GMAIL.COM

TBD PIZZA THE BLACK DOUGH BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39662990  or  ALMOKLA@GMAIL.COM

ALNAEEM GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17240025  or  JASSIMPALACE@YAHOO.COM

Tyrol Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
, suitably qualified applicants can contact

 17256617  or  MONCYTYROL@GMAIL.COM

BAHRAIN INDIAN INTERNATIONAL EXCHANGE CO 
has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17210962  or  MURALI@BIIECO.COM

I WOOD WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33330082  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM

Zoya Maintenance Company 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17673400  or  azim@ayaaninteriors.com

MOHAMMED HASAN ABDULHUSSAIN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17644879  or  MOHD-HASSAN@OUTLOOK.SA

AIN ALJAZEERA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34092612  or  BHOLAGI@YAHOO.COM

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM

Bu Ali Spice Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36753338  or  SHAJITH916@GMAIL.COM

PRIME DELIVERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FOOD DISTRIBUTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17420666  or  ALHARETHALHAJERI@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM

SMART LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 33272232  or  imaad_kk@yahoo.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830173  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH

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

  MECHANICAL FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM

SMART LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 33272232  or  imaad_kk@yahoo.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17230522  or  ALWARDICLEANING@GMAIL.COM

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM

SAKURA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 39409898  or  MAHAMALMULLA@HOTMAIL.COM

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

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36529295  or  KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

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

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

MAYOOF LAND BANQUET 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF COOK 
, suitably qualified applicants can contact

 17643664  or  MAYOOFGROUP@GMAIL.COM

Celine Events Management 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36858085  or  khalilnass.bh@gmail.com

Bright cool for Repair of electronic, electrical, and optical eq 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33436055  or  MUHAMMAD.REHMAN79@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH

T G I FRIDAY’S 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.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

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36605615  or  ADMIN@MK4-BSS.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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO

MOHAMED JUMA ALI ALDOSERI (ALMAHZORA / 703) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33101055  or  MALDOSSRY999@GMAIL.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM

AWAL HOTELING (SHERATON BAHRAIN) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17533533  or  thomas.flindt@sheraton.com

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE

Experts for certified translation.w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17630065  or  OSAMAZAR@HOTMAIL.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  a.jawahery@exibah.com

TOWER MARKETING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17742427  or  alburj@batelco.com.bh

3 D INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 69991130  or  HDERAZI@ARADOUSCM.COM

Al zubari for construction 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

Hub clean centre 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

DOWN TOWN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
, suitably qualified applicants can contact

 66311010  or  MOHAMMEDKHALED379@HOTMAIL.COM

TOWER MARKETING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17742427  or  alburj@batelco.com.bh

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

Sehlat Clearing & Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(GENERAL SERVICES) 
, suitably qualified applicants can contact
 33332028  or  ACCOUNTS@DTHREE.CO

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.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

SAMI ABDULLA AMEEN CO. W.L.L (AMEENCO) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17703111  or  ameenco@batelco.com.bh

JASSIM GARDEN CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  DATE PALM WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17552808  or  JASSIMG@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM

BRIGHT HOUSE GYPSUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36729990  or  DFDC181@GMAIL.COM

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

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

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  AHMED@BTSBAH.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17216100  or  EBH@KEMCOSC.COM

THE GROVE RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  HRGROUP.BH@GMAIL.COM

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

  SECURITY MAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33334274  or  hasan@solararealestate.com

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

  MACHINE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH

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

  SECURITY MAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33334274  or  hasan@solararealestate.com

THE GROVE RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  HRGROUP.BH@GMAIL.COM

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 33448080  or  HEOFFICE@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

ALAHAD CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33387275  or  thestudentworld@hotmail.com

SPORT GATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39798090  or  SPORTS_GATE@YAHOO.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

T G I FRIDAY’S 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact
 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact
 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH

AL Hoty Analytical Services W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.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

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

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

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

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

Sabar Ayoob Reasturant And Grills 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34147691  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM

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

Yum Yum Kids cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 39420444  or  MEDAMABH@GMAIL.COM

Quality power plus contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33470355  or  QPPCON@GMAIL.COM

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

MOHAMED SALAH SAAD 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 35306735  or  SALAHBH44@GMAIL.COM

MOHAMED SALAH SAAD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 35306735  or  SALAHBH44@GMAIL.COM

ZULFI ELECTRONIC AND ELECTRICAL REPAIRING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 34128962  or  WAQASW718@GMAIL.COM

MOHAMMAD LIAKOT INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36103555  or  MSAIF7479@GMAIL.COM

ST.CHRISTOPHERS SCHOOL ISA TOWN 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
, suitably qualified applicants can contact

 17605424  or  Recruitment@school.st-chris.net

DELMON ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39795151  or  39795151BAHRAIN@GMAIL.COM

ABDULSHAHEED JAFFAR ALI ABEDALI / DANAH ALHAMMAD 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39811707  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM

BABA TAHER RESTAURANT & COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17712492  or  BABATAHERRESTAURANT@GMAIL.COM

AL ALAYAN FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39337343  or  ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM

ALSAADAH RECUITING MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
, suitably qualified applicants can contact

 39677696  or  SALEHQAMB245@GMAIL.COM

EAGLE HUNT CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33918444  or  JUTTQASIM142@GMAIL.COM

NORTHERN SKY REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 34117636  or  RNORTHERNSKY@GMAIL.COM

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

ALHOOR CAR WASHING AND POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33360852  or  HRHUSSAIN90@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17701115  or  ALMUTAWA7@GMAIL.COM

AL MANSOORA COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36714003  or  ABOZAINA93@HOTMAIL.COM

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

ZINJ METALS Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39334656  or  SMTBAH@YMAIL.COM

EAGLE HUNT CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33918444  or  JUTTQASIM142@GMAIL.COM

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36990555  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM

Khayrat Tabouk For Vegetables and Fruits 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39451811  or  ALZUBAIDY1967@GMAIL.COM

TARADAH STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17263020  or  MTARADAH12@GMAIL.COM

Anoshka Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
, suitably qualified applicants can contact

 63661111  or  ATZZ2@HOTMAIL.COM

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogulf.com

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
, suitably qualified applicants can contact

 36990555  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM

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

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

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

HAFEEZUR REHMAN GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34394199  or  SAIMAHAFEEZ75@GMAIL.COM

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

, suitably qualified applicants can contact
 36882336  or  ahameedg65@gmail.com

ELEA MONIS REAL ESTATE AND CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER / FARRASH 
, suitably qualified applicants can contact

 33323108  or  ELENAECLARINAL@GMAIL.COM

RAADHE BUSINESS SUPPORT SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 39960975  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM

SAHABAH AL TATWEER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33054999  or  ADNANALOTAIWI@YAHOO.COM

Seven Lights Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36658280  or  NAJI.ALHOOTI@GMAIL.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM
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نیودلهی ـ أ ف ب

السبت،  أمــس  الهندية  السلطات  أعلنت 
واعــتــقــال  اثــنــيــن  متظاهرين  مقتل  عــن 
أكثر من 230 آخرين بتهمة تنظيم أعمال 
شغب أو المشاركة فيها بسبب تصريحات 
”ص“  محمد  األعظم  النبي  حول  مسيئة 
الشعب  ممثلي حزب  من  اثنين  قبل  من 

الحاكم.
باسم  المتحدث  كــومــار  بــراشــانــت  وقــال 
للصحفيين  براديش  أوتــار  واليــة  شرطة 
ــم اعــتــقــال  أمـــس الــســبــت ”حــتــى اآلن، ت
السيطرة.  تحت  الــوضــع  شخصا..   230
المسؤولين  إجــراءات صارمة ضد  نتخذ 
الذين  أولئك  فإن  له،  ووفقا  العنف“.  عن 
أعــمــال شغب  بــارتــكــاب  إدانــتــهــم  تثبت 
الذي  القومي،  األمن  لقانون  سيخضعون 
عــقــوبــات صــارمــة ومــصــادرة  ينص على 

الممتلكات.
وعــــززت الــشــرطــة اإلجــــــراءات األمــنــيــة 
وقررت  آبــاد.  وفيروز  ولكناو  كانبور  في 
اتــحــاد جــامــو وكشمير  إقــلــيــم  ســلــطــات 
ــدد مــن الــمــدن،  ــتــرنــت فــي عـ إغــــالق اإلن

وفرض حظر تجول في بعض المناطق.
ــــى بها  يــأتــي ذلـــك عــقــب تــصــريــحــات أدل
جاناتا  بــهــاراتــيــا  حــزب  بــاســم  المتحدث 
نوبورا شارما خالل مناظرة في التلفزيون 
الوطني األسبوع الماضي. أثارت كلماتها 
احتجاجات في الهند والعديد من الدول 
العمل،  عن  شارما  إيقاف  تم  اإلسالمية. 
وتـــم اعــتــقــال عــضــو جــنــاح الــشــبــاب في 
بسبب  سريفاستافا؛  هارشيت  الــحــزب، 
تغريدات عن النبي محمد، والتي اعتبرها 

الكثيرون أيضا إهانة.

الهند: قتیالن و230 معتقال فی ”احتجاجات اإلساءة“

لوس أنجلوس ـ وکاالت

شدد وزير الخارجية األميركي، 
أنتوني بلينكن، أن عالقة بالده 
السعودية  العربية  المملكة  مع 

مهمة للغاية. 
وقال في مؤتمر صحفي على 
هــامــش قــمــة األمــيــركــتــيــن في 
ــا في  ــررنـ لـــوس أنــجــلــوس: ”قـ
وقت مبكر أنه من المهم إعادة 
السعودية؛  مــع  العالقة  ضبط 
للتأكد من أنها تحقق المصلحة 
ــلــديــن بــشــكــل  ــب ــل الــمــشــتــركــة ل
وزارة  من  لبيان  وفقا  أفضل“، 

الخارجية األميركية.
وتابع: ”إن العالقة مع السعودية 
ــة فـــي غــايــة  ــراكــ عـــالقـــة وشــ

يتعلق  فــيــمــا  األهـــمـــيـــة، 
بــمــكــافــحــة الــتــطــرف 
إيــران،  مع  والتعامل 
للغاية  مــهــمــة  وهـــي 

أيضا في محاولة إنهاء واحدة 
العالم  في  النزاعات  أســوأ  من 
على مدار العقد الماضي والتي 
إنسانية  أزمة  أسوأ  كانت  ربما 
فــي الــعــالــم، وهــو الــصــراع في 

اليمن“.
وأضـــــــاف: ”كــنــتــيــجــة جــزئــيــة 
القيام  مــن  تمكنا  الـــذي  للعمل 
العربية  المملكة  قيادة  مع  به 
الــســعــوديــة، فــقــد ســاعــدنــا في 
تم  الــيــمــن  فــي  هــدنــة  تحقيق 
من  ثانية  لفترة  اآلن  تمديدها 
الـــزمـــن، وتــصــل الــمــســاعــدات 
تكن  لم  أماكن  إلى  اإلنسانية 
مـــوجـــودة فــيــهــا مـــن قــبــل، 
حقيقية  فــرصــة  ولــديــنــا 
ــق ســــــالم  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـ

مستدام في اليمن“.

بلینکن: العالقۀ مع السعودیۀ مهمۀ للغایۀ
طرابلس ـ وکاالت

فتحي  المكلفة  الحكومة  رئــيــس  أكــد 
ال  الــعــزل  المدنيين  حماية  أن  باشاغا 
إال من خــالل سحب  تتحقق  أن  يمكن 
الثقيلة والمتوسطة من  كافة األسلحة 

طرابلس.
وشدد في سلسلة تغريدات على حسابه 
السبت، على ضرورة  تويتر، أمس  في 
البعثة  بــإشــراف  أمنية  ترتيبات  وضــع 
ــالء الــعــاصــمــة مـــن كــافــة  األمــمــيــة إلخــ

أنواع األسلحة الثقيلة والمتوسطة.
كما أكد أنه ال يمكن لألمن أن يستتب 
سلطاتها  تــحــظــى  دولــــة  وجــــود  دون 
بالشرعية الدستورية والقانونية، داعيًا 
ــى الــمــضــي قــدمــًا نــحــو االنــتــخــابــات  إلـ

البرلمانية والرئاسية.
إال أنه اعتبر أنه ال يمكن الثقة فيمن 

وصفها بـ ”العصبة الخارجة عن 
القانون المنتحلة للصفة“ لكي 
تجري انتخابات وهي فاقدة 

للسيطرة على أمن وسالمة المواطنين، 
في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية 
الحميد  عبد  برئاسة  واليتها  المنتهية 

الدبيبة.
حــكــومــتــه متمسكة  أن  أكـــد  ذلـــك  إلـــى 
بالسالم على االقتتال، وتمد يدها لكل 
بــأن حكومته  ــراف. وختم مــذكــرًا  األطـ
ــازت عــلــى تـــوافـــق لــيــبــي لــيــبــي بين  حــ
على  حريصة  وأنــهــا  ــنــواب،  ال مجلسي 
عن  واالبتعاد  الليبي،  الــدم  سفك  عــدم 

الفوضى.
يشار إلى أن طرابلس كانت شهدت ليل 
الجمعة السبت، اشتباكات بين ميليشيا 
”جهاز دعم االستقرار“ الذي يقوده عبد 
لحكومة  الــمــوالــي  الككلي،  الغني 
ــنــواصــي“  الــدبــيــبــة، وكــتــيــبــة ”ال
الــداعــمــة لــحــكــومــة بــاشــاغــا، 
ــبـــر مــيــلــيــشــيــات  وهـــمـــا أكـ

طرابلس.

باشاغا: ال یمکن حمایۀ المدنیین إال بسحب السالح

مقتل 11 مدنیا بانفجار 
لغم فی جنوب سوریا
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لغم فی جنوب سوریا

وأطــفــال  نــســاء  بينهم  مــدنــيــا   11 ــتــل  ُق
لغم  انفجر  عندما   30 من  أكثر  وأصيب 
بشاحنة صغيرة أمس السبت قرب درعا 
في جنوب سوريا، على ما أورد المرصد 

السوري لحقوق االنسان.
تسببت المتفجرات التي تركت في حقول 
وطرق أو حتى في مبان من قبل جميع 
أطراف النزاع السوري المستمر منذ عقد 
بجرح آالف المدنيين وقتل مئات منهم. 
 124 نحو  قتل   ،2022 عــام  بــدايــة  ومنذ 

شخًصا في مثل هذه المتفجرات.

بینیت یعتمد معادلۀ جدیدة.. ”لم نُعد نلعب مع المخالب.. وسنستهدف المنبع“

إسرائیل: ”عقیدة األخطبوط“ الستهداف إیران مباشرة

شراکۀ استراتیجیۀ بین إیران وفنزویال فی عز األزمۀ النوویۀ

ــوزراء اإلســرائــيــلــي،  ــ ــ كــشــف رئــيــس ال
ــســبــت، عن  نــفــتــالــي بــيــنــيــت، أمـــس ال
إسرائيل  ستطبقها  جــديــدة  ”مــعــادلــة 
بشكل  إيران  المنطقة؛ الستهداف  في 

مباشر“.
مجلة  مــع  حديثه  فــي  بينيت،  وقـــال 
باتت  أبيب  تــل  ”إن  اإليكونوميست: 
المنطقة،  فــي  جــديــدة  معادلة  تعتمد 
إذ تطبق عقيدة األخطبوط مستهدفة 

إيران بشكل مباشر، ال أذرعها“.
الظل“  ”حـــرب  مــا وصفها  إلــى  وأشـــار 
إيـــران  إســرائــيــل ضــد  الــتــي تخوضها 
منذ نحو 4 عقود، قائالً: ”نطّبق عقيدة 
األخطبوط. لم نُعد نلعب مع المخالب، 
معادلة  أنشأنا  لقد  ــران:  إيـ وكــالء  مــع 

جديدة من خالل استهداف المنبع“.
إيــــــران في  إلــــى أن وكــيــلــي  ــفـــت  ولـ
اللبناني،  هللا“  ”حـــزب  هــمــا  المنطقة 

في  الفلسطينية  ”حـــمـــاس“  وحـــركـــة 
طهران،  تدعمهما  اللذين  غــزة،  قطاع 
على  صــواريــخ  يطلقا  لم  أنهما  مؤكدا 

إسرائيل في العام الماضي.
الهجمات  بأن  وأعرب بينيت عن أمله 
اإلســرائــيــلــيــة ســوف تــدفــع إيـــران إلى 
أكثر صرامة من االتفاق  قبول نسخة 
الست  الــدول  مع  أبرمته  الذي  النووي 
(الخمس الدائمة العضوية في مجلس 
قبل   ،2015 عــام  فــي  وألمانيا)  األمــن 
األميركي  الــرئــيــس  منه  ينسحب  أن 

السابق دونالد ترامب في عام 2018.
ــــي في  ــران ــ ”االقـــتـــصـــاد اإلي وقــــال إن 
ــعــقــوبــات  حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى رفــــع ال
الــمــفــروضــة عــلــى طــهــران، لــدرجــة أن 
ــًا قد  ــازمـ اعــتــمــاد واشــنــطــن نــهــجــًا حـ
تطوير  يجمد  اتفاق  إبــرام  من  يمكنها 
إيران برنامجها النووي إلى موعد غير 

تسعى  ”إســرائــيــل  أن  مــحــدد“، مضيفا 
إيــران، على  أكبر من  مبالغ  إنفاق  إلى 
ــتــفــّوق عليها  لــألســلــحــة، وال بــرامــجــهــا 

تكنولوجيًا، على أمل إفالسها“.
ووافـــــق مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة 
من  المؤلف  الــذريــة،  للطاقة  الــدولــيــة 
قــرار  عــلــى  كــبــيــرة  بأغلبية  ــة،  ــ دول  35
ما  تقديمها  عــدم  بسبب  إيــران؛  يدين 

يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثالثة 
مواقع لم يعلن عنها، فيما عارضت كل 
بينما  القرار،  نص  والصين  روسيا  من 
وامتنعت  لصالحه  دولـــة   30 صــوتــت 
الهند  هــي  التصويت  عــن  دول  ثــالث 

وباكستان وليبيا.
إيــران على قرار وضع معاهدة  وردت 
”أوكــوس“ على جــدول أعمال مجلس 
للطاقة  ــيــة  ــدول ال ــة  ــوكــال ال مــحــافــظــي 
الذرية، مؤكدة أن هذا القرار ”يزيد من 

مخاطر االنتشار النووي“.
ــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء  مــ
قــرار  إن  بينيت،  نفتالي  اإلســرائــيــلــي 
ــة الــدولــيــة  ــوكــال مــجــلــس مــحــافــظــي ال
للطاقة الذرية يكشف الوجه الحقيقي 

إليران.

السبت  أمــس  وفنزويال  إيــران  وقعت 
ــيــن الــرئــيــســيــن  ــى هـــامـــش لـــقـــاء ب عــل
مــادورو  ونيكوالس  رئيسي  إبراهيم 
لمدة  اتفاق تعاون  الذي يزور طهران، 
20 عاما بين البلدين المنتجين للنفط 
وفق  أميركية،  لعقوبات  والخاضعين 

ما أفاد التلفزيون الرسمي اإليراني.
االتفاق في وقت  اإلعــالن عن  وياتي 
تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات؛ 
بسبب حرب أوكرانيا، وتتوتر العالقة 
ــيــن إيــــــران والــــغــــرب؛ بــســبــب تعثر  ب

المحادثات وتصاعد الخالف.
صحافي  مؤتمر  خــالل  رئيسي  وقــال 
اتفاق  ”توقيع  إن  مــادورو  مع  مشترك 
تعاون لمدة 20 عاما بين البلدين يظهر 
تصميم المسؤولين الكبار في البلدين 
الــعــالقــات فـــي مختلف  تــنــمــيــة  عــلــى 

المجاالت“.
وأوضحت وكالة األنباء الرسمية ”إرنا“ 
للتعاون  ”وثــيــقــة  ــعــا  وّق الــطــرفــيــن  أن 
ــامـــل“ لـــمـــدة 20  االســـتـــراتـــيـــجـــي الـــشـ
ــى وثــائــق تــعــاون في  عــامــا، إضــافــة إل
السياسة والثقافة والسياحة  مجاالت 

واالقتصاد والنفط والبتروكيماويات.
وكـــــان مـــــــادورو وصــــل إلــــى طــهــران 
ســيــاســي  وفــــد  رأس  عــلــى  الــجــمــعــة 
واقتصادي، في ثاني زيارة له كرئيس 

لبالده إلى الجمهورية اإلسالمية، بعد 
أولى في نوفمبر 2015.

لنظيره استقباال رسميا  وأقام رئيسي 
صــبــاح الــســبــت فــي مــجــمــع ســعــدآبــاد 
ــال الــعــاصــمــة  ــمــ الـــتـــاريـــخـــي فــــي شــ

اإليرانية.
ــادورو إلـــى طــهــران  ــ ــ ــارة م ــ وتـــأتـــي زيـ
من  أسابيع  وبعد  رئيسي،  من  بدعوة 
اإليــرانــي  النفط  بها وزيـــر  قــام  زيـــارة 
جواد أوجي إلى فنزويال التي تمتلك 

النفط  مــن  مثبتة  احــتــيــاطــيــات  أكــبــر 
ــعــالــم، والــتــقــى الــرئــيــس  ــخــام فــي ال ال

مادورو.
وبــحــث وزيـــر الــنــفــط اإليـــرانـــي خــالل 
الفنزويلي  زيارته في مايو مع نظيره 
طــــارق الــعــيــســمــي، فـــي إيـــجـــاد طــرق 
ــات الـــمـــشـــددة الــتــي  ــعــقــوب لــتــجــاوز ال
ــمــتــحــدة على  تــفــرضــهــا الــــواليــــات ال
ــدت الــعــالقــات بين  ــوطـ ــلــديــن. وتـ ــب ال
الزعيم  بعد وصــول  إيـــران وفــنــزويــال 
سدة  إلــى  تشافيز  هوغو  االشــتــراكــي 
عهد  في  وتعززت   ،1999 عــام  الحكم 
ــذي يــحــظــى أيــضــا  ــ خــلــفــه مــــــادورو الـ
بدعم روسيا والصين، السّيما في ظل 
العقوبات التي فرضتها واشنطن على 
وفنزويال  إيـــران  مــن  النفط  ــادرات  صـ

وعلى مسؤولين في البلدين.

مجلۀ اإلیکونومیست

طهران - وکاالت

عواصم ـ وکاالت

أمس  زيلينسكي،  فولوديمير  األوكــرانــي،  الرئيس  قــال 
التي  الــحــرب  فــي  بالتأكيد  ”ستنتصر  ــالده  ب إن  السبت، 
بدأتها روسيا“. وحذر في ذات الوقت من حدوث مجاعة 

خطيرة بسبب ”الحصار الروسي“.
وأضاف زيلينسكي، الذي كان يتحدث إلى حوار شانغري-

ال األمني اآلسيوي المنعقد في سنغافورة من مكان غير 
ما  تصدير  على  قــادرة  غير  بــالده  أن  كييف،  في  معلوم 
الروسي“،  ”الحصار  بـ  ما وصفة  بسبب  الغذاء  من  يكفي 
وأن العالم سيواجه ”أزمة غذاء ومجاعة حادة وخطيرة“.

في تطور آخر، سلمت روسيا، أمس، أول جوازات السفر 
الروسية لسكان من مدينة خيرسون التي تسيطر عليها 
وكاالت  ذكرت  وفقما  أوكرانيا،  جنوبي  الروسية  القوات 

األنباء الروسية.
سكان  مــن   25 تسلم  الرسمية،  ”تـــاس“  وكــالــة  وبحسب 
خيرسون جواز سفر روسيا خالل حفل أقيم وفق ”إجراء 
الروسي فالديمير  الرئيس  أتاحه مرسوم وقعه  مبسط“، 

بوتين في نهاية مايو الماضي.
الروسيتين  واللغة  العملة  إقــرار  من  أيــام  بعد  ذلك  يأتي 

فيها، إلى جانب انتقال المدينة العتماد توقيت موسكو، 
بدال من توقيت كييف السابق.

كما أعلنت السلطات في منطقة خيرسون اعتمادها رمز 
(كود) االتصال الهاتفي الدولي الروسي، وهو +7، بدال من 

الكود األوكراني السابق.
مهما  ميناء  وتعتبر  أوكرانيا،  وتقع خيرسون في جنوب 
ورئيسا على البحر األسود وعلى نهر دنيبرو، ويبلغ عدد 

سكانها نحو 300 ألف نسمة.

أکد أن بالده ”ستنتصر بالتأکید فی الحرب التی بدأتها روسیا“

زیلینسکی یحذر من أزمۀ غذاء ومجاعۀ عالمیۀ

الرئيس األوكراني متحدثا لحوار شانغري - ال األمني اآلسيوي

القاهرة ـ وکاالت

ــقــيــادة الــرئــاســي بــالــيــمــن رشــاد  انــتــقــد رئــيــس مجلس ال
اليمن، وأنشطتها  إزاء  السلبي  اإليراني  السلوك  العليمي، 

المزعزعة الستقرار المنطقة.
وأعلن أنه بحث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

أمن المالحة مع زيادة إيران أنشطتها العدائية.
الرئيس  مــع  مشترك  صحافي  مؤتمر  خــالل  أضــاف  كما 
الــمــصــري فــي الــقــاهــرة، أمـــس الــســبــت، أن الــيــمــن يدعم 
بإيجابية جهود السالم بالتنسيق مع السعودية واإلمارات.
إلى ذلك، أشار إلى أنه بحث مع السيسي جهود تحسين 
أوضاع المحافظات اليمنية المحررة، الفتا إلى أن الرئيس 

المصري أكد له أن أمن مصر والمنطقة من أمن اليمن.
أمــن  إلـــى مناقشة  تــطــرقــت  الــمــبــاحــثــات  قـــال إن  كــذلــك 
الــمــالحــة مــع الــتــهــديــدات اإليــرانــيــة، مــؤكــدا االتــفــاق مع 
الرئيس المصري على تضافر جهود تأمين حرية المالحة 

في البحر األحمر.
من جهته، قال السيسي إنه حرص خالل المباحثات مع 
العليمي على التأكيد على موقف مصر الثابت والمستند 
إلى العالقات التاريخية الراسخة والمتشبعة التي تربط 

بين الشعبين المصري واليمني، بدعم مصر للشعب اليمني 
والشرعية اليمنية.

كــمــا شـــدد عــلــى الــدعــم الــكــامــل لــوحــدة الــدولــة اليمنية 
واستقاللها وسالمة أراضيها، مؤكدا أن مصر تدعم كافة 
الجهود لتحقيق السالم في اليمن، وفق مرجعيات الحوار 
التنفيذية،  واآللية  الخليجية  والمبادرة  اليمني  الوطني 
برعاية مجلس  الرياض  في  األخيرة  المشاورات  ونتائج 

التعاون الخليجي وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

ناقش مع السیسی أمن المالحۀ وجهود استعادة الدولۀ الیمنیۀ

العلیمی ینتقد السلوك اإلیرانی المزعزع لالستقرار

جانب من المؤتمر الصحفي للسيسي والعليمي

رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت

تعاون شامل بين البلدين النفطيين الخاضعين لعقوبات أميركية 

لغم فی جنوب سوریالغم فی جنوب سوریا

وأطــفــال  نــســاء  بينهم  مــدنــيــا  وأطــفــال   نــســاء  بينهم  مــدنــيــا   11 ــتــل  ــتــل ُق ُق
30 من  أكثر  وأصيب 

بیروت ـ أ ف ب

باریس ـ أ ف ب

ساد الترقب في فرنسا عشية الدورة 
تشريعية  ــات  ــتــخــاب ان مـــن  األولـــــى 
المطلقة  الغالبية  مصير  ستحسم 
إيمانويل  الرئيس  بها  يحظى  التي 

ماكرون في الجمعية الوطنية.
ــذه األغــلــبــيــة الــمــطــلــقــة أو  وعــلــى هـ
مشاريع  مصير  سيتوقف  النسبية 
اإلصــــــالح الـــجـــذريـــة الـــتـــي يــعــتــزم 
الرئيس الفرنسي بعد إعادة انتخابه 
ــقــيــام بــهــا خــالل  ــل، ال ــريـ فـــي 24 أبـ
واليته الثانية، والسيما فيما يتعلق 

بالمعاشات التقاعدية.
البالغ  الفرنسيون  الناخبون  ودعــي 
كل  تجديد  إلــى  مليونا   48 عددهم 
 577 أي  الوطنية،  الجمعية  مقاعد 

نائبا في هذه االنتخابات التي 
اليوم  دورتــيــن،  على  تتم 

األحد وفي 19 يونيو.
اعتبارا  التصويت  ويبدأ 

مــن أمــس السبت فــي عــدة مناطق 
خصوصا  البحار،  وراء  ما  فرنسية 
ــوب والـــمـــارتـــيـــنـــيـــك. ومـــن  ــ ــوادلـ ــ غـ
اليوم  مساء  النتائج  ظهور  المتوقع 

األحد مع بقية فرنسا.
في بولينيزيا الفرنسية وفي الدوائر 
اإلحدى عشرة للفرنسيين المقيمين 
ــخــارج، جــرت الـــدورة األولــى  فــي ال
بــالــفــعــل فــي الـــرابـــع والــخــامــس من 
اســتــبــعــاد مــدو  ــى  إلـ يــونــيــو، وأدت 
السابق  االشتراكي  الــوزراء  لرئيس 

مانويل فالس، حليف ماكرون.
تجتذب  لــم  الــتــي  الحملة  وانــتــهــت 
كــثــيــرا الــفــرنــســيــيــن مــنــتــصــف ليل 
الــجــمــعــة. وبـــذلـــك لـــم يــعــد يحق 
للمرشحين التحدث في وسائل 
اإلعالم أو التنقل، كما يحظر 

نشر استطالعات الرأي.

فرنسا تصوت فی انتخابات تشریعیۀ حاسمۀ لماکرون

أي  الوطنية،  الجمعية  مقاعد 
نائبا في هذه االنتخابات التي 

اليوم  دورتــيــن،  على  تتم 

اعتبارا  التصويت  ويبدأ 

الــجــمــعــة. وبـــذلـــك لـــم يــعــد يحق 
للمرشحين التحدث في وسائل 
اإلعالم أو التنقل، كما يحظر 

ــة فـــي غــايــة  ــراكــ عـــالقـــة وشــ
يتعلق  فــيــمــا  األهـــمـــيـــة، 

بــمــكــافــحــة الــتــطــرف 
إيــران،  مع  والتعامل 
للغاية  مــهــمــة  وهـــي 

تكن  لم  أماكن  إلى  اإلنسانية 
مـــوجـــودة فــيــهــا مـــن قــبــل، 
حقيقية  فــرصــة  ولــديــنــا 

إال أنه اعتبر أنه ال يمكن الثقة فيمن 
وصفها بـ ”العصبة الخارجة عن 
القانون المنتحلة للصفة“ لكي 
تجري انتخابات وهي فاقدة 

لحكومة  الــمــوالــي  الككلي،  الغني 
ــنــواصــي“  الــدبــيــبــة، وكــتــيــبــة ”ال
الــداعــمــة لــحــكــومــة بــاشــاغــا، 
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العمل البرلمانی والبلدي علم ولیس کتابۀ موضوع إنشاء مدرسی
لسنا وعاظا وال دعاة يبشرون باألخالق الحميدة، لكننا نعرف جيدا 
أن الكثيـــر مـــن األســـماء التي ترشـــحت للمجلس النيابـــي والبلدي 
لغاية اآلن أكثر ما تعرفه.. القراءة والكتابة فقط، وليســـت لهم أية 
عالقة بالثقافة البرلمانية والبلدية ومشتقاتها القديمة أو الحديثة، 
أو لنقل بشكل أدق.. إنهم بعيدون عن بنية العمل الحقيقي وشتان 

بين الممارسة واللغة وبين الكالم المكتوب والكالم الحي.
المســـاهمة فـــي العمل الوطني الشـــامل لبناء المجتمـــع يكون وفقا 
للخبـــرة والميـــدان الـــذي أفهـــم فيه، ومن هنـــا يكون إســـهام من ال 
يعـــرف أبجديات العمل النيابي والبلدي ”صفرا“ في عملية اإلعمار، 
ألنه ســـيكون مثل حالة الطالب الضعيف في العام الدراســـي الذي 
ســـيتعرض للكثيـــر مـــن المشـــكالت، والقضيـــة ليســـت لهـــا عالقـــة 
بالخطـــب والحفالت وإعالنات وســـائل التواصـــل االجتماعي، إنما 
الدخـــول فـــي مهنـــة وطنيـــة تفـــوق أي عمل بصـــورة لم يســـبق لها 
مثيـــل، وال مـــكان لالنحراف والخـــداع والتضليـــل، وال يمكن ألحد 
أن يســـد هـــذا الفراغ ”بشـــوية حجـــي اللي نســـمعه.. األهالي طلبوا 

مني وأنا أعرف المنطقة“، ومثل هذا الكالم الذي تخفق له القلوب 
وتهتز له النفوس حسب اعتقادهم.

مـــن يترشـــح.. نيابيا أو بلديـــا، عليه أن يؤمن أن ثمـــة واقعا من 
جهة، ولغة من جهة أخرى، وكما هناك عالقة جدلية بين الحركة 
المســـرحية والحركة النقدية، هناك عالقة ال ترحم بين المواطن 
والنائـــب أو العضـــو البلدي، وســـرعان ما تســـقط األقنعة وتكون 
النتيجـــة عرضا نيابيا أو بلديا بال مســـتوى، طالما العنوان األبرز 

هو الكسب التجاري ألن الفوز بالكرسي ضمان للربح.
يجـــب أن يدرس المواطن هؤالء لكي يعرف هويتهم وخلفيتهم 
الثقافية على أســـاس علمي ملموس، فالعمـــل البرلماني والبلدي 
علـــم يضـــم متخصصيـــن، مثلـــه مثـــل علـــم االجتماع والفلســـفة 
واألدب والطـــب، حيـــث يثـــرون المكتبـــات بأبحـــاث مهمة حول 
كيفية العمل والتشـــريع، وليس كتابة موضوع إنشـــاء مدرســـي 
أو تنظيـــف آلة حاســـبة من الغبار أو رفع الســـتار عـــن الواجهات 

وإنزال المظالت عليها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامۀ الماجد

فـــي ظـــل مـــا يعانيـــه العالم مـــن أوضـــاع اقتصاديـــة غيـــر مواتية، 
جاءت تصريحات وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفة لتريح قلوبنا وتعطينـــا األمل والتفاؤل حول 
حاضـــر البـــالد ومســـتقبلها، فقـــد أعلـــن أن الحكومة بفضـــل الدعم 
الكبيـــر لجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة وبفضل الخطط 
الناجحة لصاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
رئيـــس الـــوزراء، حققت مؤشـــرات إيجابيـــة ضمن خطـــة التعافي 

االقتصادي.
لـــم يعتمد وزيـــر المالية في حديثـــه عن تلك المؤشـــرات اإليجابية 
علـــى كالم مرســـل، بـــل اســـتخدم حديـــث األرقـــام، واألرقـــام التي 
رأيناهـــا تدعـــو للتفاؤل وســـط حالـــة التشـــاؤم والخـــوف التي يمر 
بهـــا العالـــم حاليا نتيجة تبعات الحرب الروســـية األوكرانية، وقبلها 

تبعات جائحة كورونا.
فخطـــة التعافي التي تم إطالقها كما أعلن الوزير تضم ٢٧ برنامجا 

متكامـــال، تـــم االنتهـــاء مـــن ١٦ منها، والعمـــل جار لالنتهـــاء من ١١ 
مشـــروعا آخر خالل الفتـــرة القادمة، وخطة التعافي تســـعى لجعل 
المواطـــن الخيار األول في ســـوق العمل من خالل توظيف ٢٠ ألف 
بحريني وتدريب ١٠ آالف بحريني كل عام حتى ٢٠٢٤، كما تهدف 
الخطـــة إلى تســـهيل اإلجـــراءات التجارية وزيـــادة فعاليتها بهدف 
اســـتقطاب اســـتثمارات بقيمة تفوق مليارين ونصـــف المليار دوالر 
أميركـــي بحلول عـــام ٢٠٢٣، وتنفيذ المشـــروعات التنموية الكبرى 
عبـــر إطـــالق مشـــاريع اســـتراتيجية بقيمـــة تفـــوق ٣٠ مليـــار دوالر 

أميركي.
وأعلن وزير المالية أن الميزان التجاري شهد تحسنا ملحوظا حيث 
سجل فائضا بلغ 50.8 مليون دينار بحريني في الربع األول من عام 
٢٠٢٢، وســـجلت مبيعات وقـــود الجازولين المحلي ارتفاعا بنســـبة 
11.9 بالمئـــة، وتم منذ بداية عـــام ٢٠٢٢ توظيف أكثر من ١٠ آالف 

بحريني ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، وإلى األمام دائما.

B7747@
hotmail.com

بثینۀ خلیفۀ قاسم

خطۀ التعافی االقتصادي إلى األمام

انتهـــت االمتحانـــات وبـــدأت العطلـــة الصيفية الرائعة والتي ســـتمر 
بلمح البصر إذا ما رتبنا أوراقنا وحاولنا االســـتفادة منها بكل الطرق 
المتاحـــة، وســـأوجه كالمي هنا للطلبـــة والطالبـــات الجامعيين على 
وجه الخصوص، فلطالما رأيت من خالل تجربتي أن الخبرة تستمد 
مـــن العمـــل، لذا ســـيكون جميال وممتعا أن تنهمك فـــي عمل ما، كأن 
تتدرب في مؤسسة لها عالقة بتخصصك الحالي أو أن تعكف على 
اكتســـاب مهارة جديدة كأن تنتظم في دورة لتقوية اللغة أو للتعلم 
على أنظمة الحاســـوب والفيديو أو غيرها من ورش العمل المتاحة، 
ال تدع الصيف يمر دون أن تكتسب مهارة حقيقية، وصدقني حتى 
إن كنـــت قـــد وجدت عمـــال ال يمت لتخصصك بصلـــة فنصيحتي أن 
تقبلـــه، فأقلهـــا ســـتصبح لديـــك خبرة في ســـوق العمـــل وفي بعض 
المشـــاريع، وخبرة في التعامل مع الغير واالهتمام بجوانب لم تفكر 

فيها سابقا.

نعـــم نحـــن نقـــدم لـــك فـــي دراســـتك الجامعية أفضـــل مـــا يمكن أن 
تواكب به ســـوق العمل، لكن االنغماس في العمل نفســـه والبذل فيه 
سيســـاعدك علـــى اكتســـاب الخبـــرة العمليـــة ســـريعا، وأن تترجم ما 

تعلمته في صفوف الدراسة إلى واقع حقيقي.
اعمـــل حتـــى تصل إلـــى هدفك، هي نصيحة حقيقيـــة، وال تحزن إن 
وجدت عمال ال يرتقي لمستوى ما حلمت به، فهو نقطة بداية فقط، 
وقـــد يكـــون مرحلة انتقالية لتجـــد بعدها ما تحلم بـــه، اعمل وتذكر 
أن في بيئة العمل أشـــخاصا ال يمتون لك بصلة، ليســـوا أهلك حتى 
يعاملـــوك بلطـــف ومحبة ويتحملوا أخطاءك! لكنـــك بالعمل الدؤوب 
ومحاولـــة اكتســـاب الخبـــرة والتعلم ستكســـبهم أيضا كأســـرة عمل 

محبة لك.
اعمل عزيزي الطالب وتعلم حتى تبني نفســـك وشخصيتك وتكون 
اللبنة األولى لحياتك ومستقبلك، وتذكر أن العمل شرف كبير دوما.

سمر األبیوکی

”اعمل وکد حتى تنجح“

أمانۀ النواب.. عشرة على عشرة
بحـــال مخالف جملة وتفصيـــالً، ألداء بعض النواب ”الزعوليـــن“، والذين لم 
ينجحوا بتحقيق ُعشر ما وعدوا به ناخبيهم، قدمت األمانة العامة لمجلس 
النـــواب برئاســـة المستشـــار المخضـــرم الدكتور راشـــد بونجمـــة، أداء يليق 
بالبرلمان، ومشروع جاللة الملك المعظم اإلصالحي، وتطلعات الناس. وأنا 
لســـُت ممـــن يميلون كثيرًا لســـرد منجزات اآلخرين، ألنهـــا - وكما يفترض - 
تتحدث هي عن نفســـها، بالعمل، وترك األثر بحياة الناس. لكن – وبالمقابل 
- فـــإن اإلشـــارة لمواقع اإلنجاز وتحقيق الهدف أمر جيـــد، لتحفيز اآلخرين 
علـــى الســـير بـــذات الحـــذو، والنهـــج، وأوجز هنا وبفخـــر ما حققتـــه األمانة 
العامة لمجلس النواب، ومنتســـبيها األوفياء من عمل دؤوب خالل الفصل 

التشريعي الخامس.
#1 الدعـــم الفنـــي واللوجســـتي لعـــدد (2807) موضـــوع برلمانـــي، منهـــا 75 
مرســـوما بقانـــون، و511 مشـــروعا بقانـــون، و386 اقتراحـــا بقانـــون، و330 
سؤاال، واســـتجوابان، واقتراحان لتعديل الدستور، وعشر مناقشات عامة، 

فشكرًا لكم.
#2 تقديم الدعم الفني واإلداري والبحثي والقانوني لعدد (1142) موضوعا 

برلماني. فشكرًا لكم.
#3 عـــدد المعاهدات واالتفاقيات الدوليـــة التي وافق عليها مجلس النواب 

(27 اتفاقية) موزعة بنسبة ست اتفاقيات لكل دور انعقاد، فشكرًا لكم.
#4 عـــدد الموضوعـــات التـــي وافق عليهـــا المجلـــس بالمجالين التشـــريعي 
المجـــال  التشـــريعي، و876 فـــي  المجـــال  الرقابـــي 266 فـــي  والسياســـي 

السياسي الرقابي، فشكرًا لكم.
#5 عقـــد 117 جلســـة برلمانيـــة تخللهـــا الدعـــم الفنـــي واللوجســـتي المميز، 
خصوصـــًا بفتـــرة الجائحـــة، ومـــا تخللها من عمـــل إضافي وجديـــد ومعقد، 

فشكرًا لكم.
#6 تقديـــم الدعـــم الفني واللوجســـتي لعمل اللجان البرلمانيـــة، لعدد 1482 

تقريرا برلمانيا، و 792 اجتماع لجنة، فشكرًا لكم.
#7 تقديـــم الدعـــم الفنـــي واللوجســـتي للعمـــل الدبلوماســـي البرلماني لعدد 
30 وفدا زائرا، و155 مشـــاركة شـــعبة، و74 مشـــاركة نيابية، وتقديم اآلراء 

والدراسات العامة والقانونية لعدد 2500 دراسة ورأي، فشكرًا لكم.
#8 بلـــغ عـــدد برامـــج مركـــز الدراســـات والتدريـــب البرلمانـــي 318 برنامجا 
تدريبيـــا، فـــي حيـــن بلغ عدد المشـــاركين فـــي البرامج النوعيـــة المجتمعية 
1675 مشـــاركا، تضـــاف لهـــا منجـــزات أخـــرى ال يســـع متن المقال لســـردها، 
فشـــكرًا لكـــم. عمـــل جبـــار، وفاعـــل، يفرض نفســـه بـــدون تلميع، ويســـتحق 
اإلشـــادة والذكـــر منا ومن غيرنا، والشـــكر موصـــول بذلك لألمنـــاء العامين 
المساعدين الدكتور ياسر الشيراوي ويحيى المال، وجميع منتسبي األمانة 

األوفياء فردًا فردًا، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهیم النهام
ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إیران تتحدى
فـــي وقت تخف فيه الضغوط وتبتعد فيه األضـــواء واالهتمامات، تتعنت إيران 
فـــي أســـرارها النوويـــة، وتتحـــدى الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية التـــي تحاول 
الكشـــف عـــن هذه األســـرار، فبعد أن أصدر مجلس محافظـــي الوكالة قراًرا في 9 
يونيو الجاري 2022م ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفســـر وجود آثار لليورانيوم 
في 3 مواقع إيرانية، ســـارعت طهران في نفس اليوم برفض القرار، مؤكدة أنها 

ليست لديها أية أنشطة نووية سرية أو مواقع وأنشطة مجهولة الهوية.
قـــرار الوكالـــة لـــم يأت فجـــأة أو نتيجـــة تخمينـــات وتوقعات، ولم يكن متســـرعا 
كمـــا وصفتـــه إيـــران فـــي ردها، بل بعـــد متابعـــة ودراســـة وتحليل عينـــات بيئية 
قـــام مفتشـــو الوكالـــة بأخذها من مواقـــع متنوعة وهـــي ”تورقوزآبـــاد“ و“رامين“ 
و“مريـــوان“، ووجـــدت بها آثـــار يورانيوم مخصـــب، ودالئل على تجـــاوزات فيما 
يتعلق باالســـتخدامات النووية بما يجعلها خطًرا حقيقًيا وعلى مقربة فعلية من 
امتـــالك أســـلحة نووية، بعد أن قامت بتخصيـــب 43,1 كيلوغراما من اليورانيوم 
لمســـتوى نقاء 60 %، في الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء أن نحو 50 كيلوغراما 
تكون كافية لتصنيع سالح نووي، إذا ما ارتفع معدل التخصيب قليال إلى 90 %.
الخطـــورة فـــي األمر أن هـــذه المواقع التـــي كانت محال الختبار مفتشـــي الوكالة 
لم تعلن عنها طهران ولم تكشـــف عنها للوكالة، وهو ما يشـــير إلى إمكانية وجود 
مواقع أخرى ربما أكثر عدًدا وخطورة، بمعنى أنه ال يمكن الثقة مطلًقا في إيران 
وأن برنامجهـــا النـــووي ســـيظل طي الغمـــوض والتالعب، وليس كمـــا قال رئيس 
المنظمة اإليرانية للطاقة الذرية، محمد إســـالمي، بأن بالده ليســـت لديها أنشطة 
نوويـــة ســـرية، واصًفـــا الوثائـــق التـــي تم تقديمهـــا من قبـــل الوكالة بأنهـــا مزورة 

وتهدف إلى الضغط األقصى على طهران.
لم تكتف إيران برفض قرار الوكالة، بل توعد المتحدث باسم الخارجية اإليرانية 
سعيد خطيب زاده بأن رد إيران سيكون حازما ومناسبا، وهو ما يجعلنا نتساءل 
عن الرد الحازم والمناسب أيًضا للدول الكبرى الراغبة في مواصلة التفاوض مع 

إيران حول برنامجها النووي والتوصل التفاق نووي جديد.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي



اللجنۀ اإلعالمیۀ

غـــادرت يـــوم أمـــس بعثـــة منتحب 
البحريـــن البارالمبـــي لرفـــع األثقـــال 
للمشاركة في منافسات بطولة آسيا 
المفتوحـــة  البارلمبيـــة  أوقيانوســـيا 
لرفـــع األثقـــال - بيونجتايـــك 2022 

والتي تستضيفها كوريا الجنوبية.
ومـــن المقـــرر أن تبـــدأ البطولـــة من 
14 - 20 مـــن شـــهر يونيـــو الجـــاري، 
عضـــو  المنتخـــب  وفـــد  ويتـــرأس 
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
لرياضـــة ذوي اإلعاقة نادر الشـــيخ، 
ويضـــم كال من المديـــر الفني إيمان 
الـــدرازي  حســـن  والمـــدرب  حســـن 

فـــردان  أمـــل  الالعبـــة  وبمشـــاركة 
والالعب أحمد الخياط.

باللجنـــة  الفنـــي  المديـــر  وأكـــدت 
البارالمبيـــة البحرينية إيمان حســـن 
أهميـــة هذه المشـــاركات في تمثيل 
هـــذه  تعتبـــر  إذ  البحريـــن  مملكـــة 
البطـــوالت مـــن البطـــوالت المؤهلة 
لأللعـــاب البارالمبيـــة بباريس 2024 
العالـــم  لبطولـــة  أيًضـــا  والمؤهلـــة 
وســـتكون فرصة كبيرة لالســـتفادة 
مـــن الخبرات وتمكين الالعبين رفع 
االثقـــال مـــن االحتـــكاك والتنافـــس 

على ألقاب البطولة.

مغادرة وفد رفع األثقال البارالمبی

ختام الدورة الدولیۀ لمدربی الکرة الطائرة
الجبل والمعمري وثامر األعلى بمعدل النتائج

اختتمـــت دورة المدربيـــن الدوليـــة 
للمســـتوى األول، التي نظمها مركز 
الكـــرة  لتطويـــر  الدولـــي  البحريـــن 

الطائرة أخيرا.
 وأنـــاب رئيـــس االتحـــاد البحريني 
بـــن  علـــي  الشـــيخ  الطائـــرة  للكـــرة 
رئيـــس  نائـــب  خليفـــة،  آل  محمـــد 
مجلس إدارة اتحـــاد الكرة الطائرة 
الـــذوادي  محمـــد  المركـــز  رئيـــس 
لحفـــل الختـــام الـــذي أقيـــم بقاعـــة 

المحاضرات بالمركز.
 ووجـــه الـــذوادي كلمـــة للدارســـين 
أكد لهم من خاللها أن اجتياز دورة 
المســـتوى األول للمدربيـــن مـــا هـــو 
إال البدايـــه لوضـــع قدمهـــم األولـــى 
فـــي عالم التدريـــب والمعرفة، وأن 
السعي والوصول للقمة يحتاج من 
كل شـــخص الكثيـــر مـــن المجهـــود 
التجـــارب  وخـــوض  والبحـــث 
وتشكيل الشـــخصية وبناء فلسفة 

العمل المتميزة.

 وتمنـــى للجميـــع التوفيـــق وبـــارك 
لهـــم نجـــاح الـــدورة، مقدما الشـــكر 
اإلدارة  مجلـــس  لعضـــو  والتقديـــر 
علـــى  بـــدو  ســـلمان  المركـــز  مديـــر 
متابعتـــه واهتمامـــه وشـــكر مديـــر 
ومحاضر الـــدورة المحاضر الدولي 
محمد جالل عيسى على مجهوداته 

التي بذلها مع الدارسين.
 كما توجه بالشـــكر الجزيل لمنسق 
علـــى  عبدالعـــال  أحمـــد  الـــدورة 

جهوده التي ساهمت وبال شك في 
نجاح الدورة.

 وعبـــر الـــذوادي عن شـــكره لجميع 
الدارســـين على تعاونهم وحرصهم 
على االلتزام وسعيهم الحثيث على 
تحصيل المعلومات وهنأهم جميعا 
االمتحانـــات  اجتيازهـــم  بمناســـبة 

النظرية والعملية.
 وأتيحت الفرصة للدارسين للتعبير 
الـــدورة،  حـــول  انطباعاتهـــم  عـــن 

حيـــث أثنـــى الجميـــع علـــى حســـن 
التنظيم واالســـتفادة التي أضافت 
لهـــم الكثيـــر مـــن المهـــارات العملية 
والنظريـــة األمر الذي ســـيفتح لهم 
آفاقـــا أوســـع لمواصلـــة التحصيـــل 
العلمي والمعرفي في هذا المجال.

النتائـــج   هـــذا وتـــم اإلعـــالن عـــن 
كالتالي:

 1. علي حســـن الجبل (حصل على 
أعلـــى معدل فـــي الجانـــب النظري 

والعملي). 
(أعلـــى  ثامـــر  عبداألميـــر  علـــي   .2

معدل في الجانب النظري). 
3. العماني ســـعود المعمـــري (أعلى 

معدل في الجانب العملي).
وكانـــت الـــدورة قـــد انطلقـــت يوم 
األحـــد 5 يونيـــو لغايـــة الخميس 9 
مـــن الشـــهر ذاته بمعدل 8 ســـاعات 
وشـــارك في الدورة 20 دارسا منهم 
6 فتيات ودارس واحد من سلطنة 

عمان.

الرفاع - االتحاد البحرینی للکرة الطائرة

الذوادي مع الدارسين أصحاب النتائج األعلى

مرکز تمکین شباب الهملۀ
صرح رئيس اللجنـــة المنظمة لدورة مركز 
تمكين شباب الهملة لكرة القدم لهذا العام 
محمـــد جاســـم الهـــدار بـــأن اللجنـــة بمركز 
تمكين شـــباب الهملة أكملت اســـتعداداتها 
لختـــام المهرجـــان الكـــروي الســـنوي الذي 
يقيمـــه المركز طـــوال ليالي شـــهر رمضان 
المبارك والفترة التي تليها والذي سيختتم 

مساء غدا االثنين بنهائي فئة الشباب.
وأكـــد رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة أن اللجنة 
خصصت 20 جائـــزة نقدية للجمهور الذي 
ســـيحضر المبـــاراة الختاميـــة، وهـــي لفتة 
مـــن إدارة المركـــز لجماهيـــر القريـــة الذين 

تواصلوا مع مباريات الدورة.

جوائز نقدیۀ للجمهور
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لطفا... رفعنا سقف التحدیات!!
حتــى فــي مباريــات كرة القدم تنشــأ نقاشــات عقيمــة ال تفضي 
إلــى نتيجــة إيجابية، وتنتهي بشــباك ال تهتــز، تماما كأي نقاش 
جدلي، بين طرفين، يتمســك كل برأيه، ويســتميت في الدفاع 

عن وجهة نظره بشتى األساليب والتكتيكات!
وفي مثل هذه اللحظات الصاخبة، يتغير كل شيء في الحياة 
وال تتغير النتيجة، ويصبح األمر مضيعة للوقت دون أن ينجح 

طرف في تسجل هدف!
وألننا في الرياضة مغرمون باألهداف، رفعنا سقف التحديات، 
ووضعنــا خطــة زمنية واضحة، وعملنا بشــغف وســوف نســتمر 

بهذه الوتيرة حتى تتحقق أهدافنا، وهي كثيرة!
هدفنا األول، إعالم رياضي قوي، يتعامل مع األحداث بطريقة 
احترافيــة، يســاهم فــي دفــع العجلــة لألمــام، ويصبــح عامــال 

إيجابيا وشريكا في اإلنجازات الوطنية.
فــي  دور  لنــا  يكــون  ونســعى ألن  نشــرأب  أن  فــي  غرابــة  وال 
الشــراكات التطويريــة فــي مجال اإلعــالم الرياضــي كما حدث 
مؤخــرًا مــع منصــة ”األحمــر“، بــل ونفتــح المزيــد مــن اآلفــاق، 
طالمــا الغايــة تلبية رغبات المتابعيــن الرياضيين على اختالف 

مشاربهم.
نحــن فــي زمن يســير كالقطــار، من يتوقــف امامــه ينتهي، البد 
وأن تســتقل القطــار نحــو المســتقبل، وتنظــر مــن نوافــذه إلــى 
األحــداث مــن حولــك بتمعــن، مقاطــع ســريعة تمضي فــي لمح 

البصر، لتأتي غيرها.
وفــي رحلــة مــن هــذا النــوع، توقــع دائمــا أن يســألك الناس عن 
رأيــك وبعضهم اآلخر ســيكون مهتما بمعرفة مــاذا رأيت، وبين 
الوصــف والــرأي عالمــة فارقــة تتلخــص فــي المعرفــة، ولكــن 
التحــدي الحقيقــي الــذي ســتواجه وأنــت تتحــدث، هــو القدرة 
على الفرز بين المشاعر والعقل، لتصنع قالبا نقيا من الشوائب، 

وهذا ما نفعله اليوم، نسد ثغرة في المشهد!!
أن تطــور الرياضة فــي أي بلد مرهون بتطور إعالمه الرياضي، 
الــذي يلعــب دورًا محوريــا فــي إشــعال فتيــل المنافســة، ورفــع 
المعنويــات، وتوجيــه األنظار إلى ما يمكــن وصفه بـ ”األخطاء“، 
وحتــى ال تتكــرر هــذه األخيــرة، يأتي دور اإلعــالم في أن يضع 
المجهــر علــى الحالة ويقوم بتشــريحها كطبيب جراح، أو يقوم 

باستعراضها كقصة من قصص ألف ليلة وليلة!!
المهــم فــي الموضــوع، أال تفوتنا شــاردة من هنــا، وال واردة من 
هناك، وأن نكون عند حســن ظن متابعينا األذكياء، ومسؤولينا 
المحترميــن، وكل ذلــك نفعلــه بمــودة وانتمــاء إلــى مهنــة قــدر 
لهــا تكــون فــي موقع المراقــب والناصــح.. وفي أحيــان صانعة 

للحدث!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد کریم

األحمر یتخطى مالیزیا وسط األمطار

المختار: منتخبنا کسب أکثر من 3 نقاط.. وهؤالء ”خارج الفورمۀ“

اقترب من التأهل إلى کأس آسیا 2023

الموسوي ذکر أن الفوز تحقق باإلمکانات الفردیۀ

لكـــرة  الوطنـــي األول  اقتـــرب منتخبنـــا 
القدم من التأهل إلى كأس آســـيا 2023، 
بعدمـــا حقق الفـــوز الثاني علـــى التوالي 
لـــه فـــي التصفيـــات، وذلك على حســـاب 
فـــي  واحـــد،  مقابـــل  بهدفيـــن  ماليزيـــا 
المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا، الســـبت، على 
استاد بوكيت جليل بالعاصمة الماليزية 
- كوااللمبـــور، ضمـــن منافســـات الجولـــة 

الثانية للمجموعة الخامسة.
ورغـــم تأخـــر منتخبنـــا بهـــدف لماليزيـــا 
فـــي الدقيقـــة 55، إال أن علي حرم عادل 
النتيجـــة ســـريًعا لألحمـــر فـــي الدقيقـــة 
57، وحصـــل منتخبنـــا على ركلـــة جزاء 
بعـــد عرقلة علي مدن مـــن قبل الحارس 
الماليـــزي، وســـجل منها عبدهللا يوســـف 
هدف التقـــدم لمنتخبنا في الدقيقة 80. 

وأقيمـــت المباراة وســـط ظـــروف جوية 
صعبـــة، خصوًصـــا مـــع األمطـــار الغزيرة 
التي هطلـــت على ماليزيا قبـــل المباراة، 
الملعـــب  أرضيـــة  علـــى  كثيـــًرا  وأثـــرت 
وحركة الكرة داخل المستطيل األخضر، 
إال أن العبـــي منتخبنا كانـــوا في الموعد 

وحققوا 3 نقاط مهمة للغاية.
فـــي صـــدارة  ووصـــل رصيـــد منتخبنـــا 
فوزيـــن  مـــن  نقـــاط   6 إلـــى  المجموعـــة 
ماليزيـــا  منتخـــب  فيمـــا  متتالييـــن، 
 3 بواقـــع  تركمانســـتان  ومنتخـــب 
نقـــاط لـــكل واحـــد منهمـــا، بعدمـــا حقـــق 
تركمانستان الفوز أمس على بنغالديش 
بهدفيـــن مقابل واحـــد؛ لتظل بنغالديش 

أخيرة في الترتيب دون نقاط.
أدار المباراة الحكم الطاجيكي ســـادولو، 

وعاونـــه مواطنـــه كارييـــف واألوزبكـــي 
ســـنجار، والحكـــم الرابـــع العراقـــي زيـــد 

ثامر.
وحصل العـــب منتخبنا علـــي حرم على 

جائزة أفضل العب في المباراة.
ويخوض منتخبنا لقاءه المقبل واألخير 
في المجموعة أمام تركمانستان يوم 14 

يونيو الجاري.

قـــال المحلـــل بقنـــاة البحريـــن الرياضية 
محمـــود المختار إن منتخبنا كســـب أكثر 
مـــن 3 نقاط بعد تغلبـــه على ماليزيا -2 1 
بالجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا.

وأضاف المختار أن العبينا كســـبوا خبرة 
من خالل خوضهـــم لمجريات هذا اللقاء 
الـــذي أقيـــم وســـط ظـــروف صعبـــة مثل 
ســـوء أرضية الملعب واألجواء الماطرة 
وبحضـــور 64 ألـــف متفـــرج علـــى أرض 
الخصـــم، وأن المنتخب خرج بالكثير من 

المكتسبات.
هيليـــو  المـــدرب  تبديـــالت  أن  وأوضـــح 
ســـوزا كانـــت أهـــم مفاتيـــح الفـــوز فـــي 
مـــدن  علـــي  بإشـــراك  الثانـــي  الشـــوط 
وعبـــدهللا يوســـف، مضيفـــا ”مـــدن العب 
مهاري وإيجابي علـــى المرمى بتحركاته 
وهو الذي تســـبب بركلة الجزاء لصالحنا 

وعبـــدهللا  الثانـــي،  الهـــدف  منهـــا  وأتـــى 
يوســـف كان دخوله إيجابـــي كذلك وهو 
مـــن ســـجل الهـــدف مـــن ركلـــة جـــزاء... 
الفروقـــات الفرديـــة هـــي التـــي أعطتنـــا 

األفضلية..“.
وذكر المختار أن مهدي حميدان وجاسم 
الشـــيخ لـــم يكونـــا بفورمتهمـــا المعهودة 

ومع ذلك فإنهما قدما أداء جيدا ولكنهما 
يمتلكان مستوى أفضل.

وبـــدوره قـــال المحلـــل والنجـــم الدولـــي 
الفـــوز  إن  الموســـوي  حســـن  الســـابق 
تحقـــق بالخبـــرة واإلمكانـــات الفردية مع 
التبديـــالت الناجحة للمـــدرب في الوقت 
المناسب، ودخول عبدهللا يوسف وعلي 

مدن وســـيد ضياء ســـعيد اللذين شكلوا 
إضافـــة كبيـــرة، موضحـــا أن رتـــم اللعب 
هبط في الشوط الثاني وتأثر الماليزيون 
بانخفاض المخـــزون اللياقي لديهم، وأن 
هدف التقدم الذي سجله الماليزيون كان 
بســـبب ســـوء المراقبـــة من خـــط الدفاع 

ولكن يحسب لالعبينا العودة السريعة.

االتحاد البحرینی لکرة القدم

من المباراة

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم محمود المختار

حسن علی

نادي البحرین للتنس

حقق الالعب الهندي هاكيش لقب فردي 
”الميني تنس“ مشـــترك أوالد وبنات سن 
 BTC 10 سنوات ضمن سلسلة بطوالت
لناشئي التنس، التي ينظمها حاليا نادي 

البحرين للتنس. 
وجـــاء فوز كومـــار باللقب بعد تغلبه في 
المبـــاراة النهائيـــة التـــي أقيمـــت مســـاء 

الجمعـــة علـــى الالعـــب البلغـــاري مارتن 
ذافيتش بنتيجـــة 2-4 في مباراة تابعها 

عدد كبير من محبي التنس. 
وكان كومـــار قد تأهل إلـــى الدور نصف 
النهائـــي بعـــد أن حصـــد 8 نقـــاط وحقق 
مجموعتـــه  متصـــدرا  الكاملـــة  العالمـــة 
بالفـــوز فـــي 4 مباريـــات متتاليـــة، علـــى 
الالعب اليكســـندر كارلوس بنتيجة 4-3 
فـــى مبارة كانت قد شـــهدت ندية كبيرة 

بيـــن الالعبيـــن. وفـــي مباراتـــه الثانيـــة 
فـــاز علـــى الالعبـــة ماريـــا عمـــاد جناحي 
0-4، وفـــي المبـــاره الثالثـــة حقـــق الفوز 
علـــى اللعب هيـــردان اريـــا بنتيجة 4-1، 
وفـــي آخـــر مباريـــات الـــدور األول فـــاز 
على الالعب ريســـاندو دســـلفيا بنتيجة 
1-4 وفـــي الـــدور قبل النهائـــي فاز على 

مواطنه ايشان رافي بنتيجة 4-0.
وفي إطار نفس البطولة، أقيمت مساء 

أمس األول 11 مباراة، 9 مباريات سن 
12 سنة بنات، ومباراتان سن 12 أوالد 
أســـفرت أهم نتائجها عن فـــوز الالعبة 
أالنـــا ســـيفرا علـــى الالعبـــة بيتـــا اريان 
الالعبـــة  1-6، وفـــازت   / بنتيجـــة 6-0 
اديتـــا فاكيش على الالعبـــة بيتا اريان 
بنتيجـــة 0-6 / 1-6، وفاز الالعب ريون 
جي على الالعب ريـــان الخان بنتيجة 

.6-1 / 7-5

نتائج سلسۀ بطوالت ”BTC“ للتنس



قالـــت المترشـــحة لمجلـــس النـــواب عـــن الدائرة 
الســـابعة بمحافظـــة العاصمـــة  أمـــل محمـــد أن 
عالقتهـــا  بمن أعلنوا الترشـــح للمجلـــس النيابي 
االحتـــرام  يســـودها  الدائـــرة   فـــي  ومنافســـيها 
والـــود ،موضحـــة لـ“البـــالد“ أن ملفاتهـــا واضحـــة 

ومنافستها لبقية المترشحين شريفة.
وأوضحـــت أن مـــا يتناقل مـــن تصريحات طعن 
فـــي بعض المترشـــحين عـــن الدائـــرة عارية عن 
الصحـــة ،مبينـــة ”عندما عزمُت الترشـــح لخوض 
تجربـــة االنتخابات النيابية وضعُت نصب عيني 
العديـــد مـــن األمـــور المتوازنـــة والتـــي سنســـعى 
جاهديـــن من أجـــل الوصـــول لتحقيقها متضمنة 
مصلحـــة المواطـــن بالدرجـــة األولى بمـــا يتوائم 
والوضـــع الحالـــي فـــي ظـــل األزمـــة االقتصادية 

العالمية فنحن شركاء في صناعة القرار ”.
وتابعت ” طموحي طموح أي مواطن غيور على 
وطنـــه ومجتمعه وهو تحســـين األوضـــاع  دون 
تمييز ، والعمل على تجديد األفكار بما تتناســـب 
وطموح الشباب ويتوافق مع الرؤية االقتصادية  
2030  وتوجهـــات صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ، ويدعـــم جهـــود وزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 

آل خليفـــة  بهدف حل المشـــاكل وفق االمكانات 
المتاحـــة وإبرازها بالصورة التي نطمح إليصالها 
للمعنييـــن ”وأكملـــت ” نضع نصـــب أعيننا الجهود 
التـــي بذلهـــا األعضـــاء الســـابقون فـــي الـــدورات 
الســـابقة كقضايـــا اإلســـكان والعمل على دراســـة 
األوضـــاع بما يتماشـــى مع ســـوق العمل،و توفير 
الوظائـــف وفـــق المؤهـــالت األكاديميـــة ووفـــق 
قـــدرات ومهارات الشـــباب واســـتغالل طاقاتهم 
اإلبداعية وتلبية احتياجاتهم ، واالهتمام بتلبية 
احتياجـــات كبار الســـن والمتقاعديـــن وأصحاب 
كافـــة  فـــي  خبراتهـــم  مـــن  واالســـتفادة  الهمـــم 
المجاالت بما يليق بمســـيرتهم في خدمة الوطن 
والمواطن ” واســـتدركت  ”وال ننســـى دور المرأة 
إيمانـــا منـــا بقدراتهـــا واالســـتفادة مـــن خبراتهـــا 
وطاقاتها في اتخاذ القرارات في كافة المجاالت 
وسننســـق برنامـــج العمـــل بذلـــك مـــع المجلـــس 
األعلـــى للمـــراة برئاســـة قرينـــة الملـــك المعظـــم 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة. 
وختمـــت ”كل الملفـــات والبرامج التي سنســـعى 
للعمـــل عليهـــا تتطلب وضع آلية ثابتة  بمشـــاركة 
أهالـــي الدائـــرة من خـــالل عدة قنوات كوســـائل 
االســـتبانات  وإعـــداد  االجتماعـــي  التواصـــل 

واستقبال المقترحات والشكاوى منهم ”

المترشحۀ للمقعد النیابی بدائرة جرداب وجدعلی لـ”^“: 
ر جهود المجلس الحالی... ومنافستی شریفۀ أقدِّ

وتنميـــة  تدريـــب  مستشـــار  أعلـــن 
المـــوارد البشـــرية منيـــر ســـرور، لـــــ 
”البالد“ عزمه الترشـــح لالنتخابات 
النيابيـــة، ممثـــالً الدائـــرة الســـابعة 
فـــي المحافظـــة الشـــمالية، تحـــت 
شـــعار ”نعم بالعزيمة نستطيع“ بعد 
تشـــرحه و خســـارته أمـــام النائـــب 
فـــي  الدمســـتاني  أحمـــد  الحالـــي 

االنتخابات النيابية عام 2018.
و عـــن خطوه عتبات الترشـــح بين 
ســـرور بأنه يسعى في خدمة أبناء 
وطنـــه وإيجـــاد الحلـــول الواقعيـــة 
والتحديـــات  للهمـــوم  والعمليـــة 
المشـــتركة بيـــن أطيـــاف المجتمـــع 

البحريني.
وقـــال ســـرور: لقـــد آلـــم الجميع ما 
آلـــت إليـــه األمـــور فـــي أداء بعض 
الســـابق،  المجلـــس  فـــي  النـــواب 
جيـــوب  بمســـاس  تســـبب  والـــذي 
ومعيشـــة أغلب المواطنين بالضرر 
المادي والمعنـــوي، مضيفا أن على 
الرغم مـــن التحديات واالحباطات 
بـــروح  ســـنعمل  إننـــا  إال  الكثيـــرة 
وطنية مخلصة لتحقيق مخرجات 
وتطلعات تالمس توقعات الشعب 

في مواجهة تقلبات الحياة. 
الصعوبـــات  رغـــم  أنـــه  موضحـــا 
هنـــاك  يبقـــى  المربكـــة  واألزمـــات 
بصيص مـــن األمل وتبقـــى اإلرادة 
مزروعـــة،  النفـــس  فـــي  والعزيمـــة 
مبينا أن غايته من الفوز استكمال 
الوطـــن  خدمـــة  بغيـــة  المســـيرة 

العزيز. 
وأضـــاف ســـرور: إن ثقـــة األهالـــي 
واألصدقـــاء في الدائرة ســـاندتني 
على قرار التقدم للترشـــح بشـــعار 
النصـــر، ويكمـــن ذلـــك مـــن خـــالل 
اإلصرار والعمـــل الدؤوب لتحقيق 
واالرتقـــاء  المكاســـب  أفضـــل 
بحيـــاة معيشـــية متميزة للشـــعب 
و رفـــع رايـــة الوطن، وزاد ســـرور: 

وفي حـــال فوزنا فـــي االنتخابات 
دوريـــة  لقـــاءات  لعمـــل  سأســـعى 
التواصـــل  لجعـــل  قريـــة  كل  فـــي 
مســـتمر بيننا ولبث أســـئلة وهموم 
المواطنين والمشاورة في الحلول 
مـــن  األهالـــي  بيـــن  والمقترحـــات 
أجـــل تحســـين خدمـــات المنطقـــة 

وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.
التـــي  المحـــاور  يخـــص  فيمـــا  و 
سيسلط الضوء عليها في برنامجه 
أشـــار ســـرور إلـــى أنهـــا ســـتتضمن 
دعم الشـــباب وتحديدا في تطوير 
مناهـــج التعليـــم والتدريب، ابتكار 
فـــرص ومخارج عمليـــة للتوظيف 
علـــى  التركيـــز  فـــي  نيتـــه  مبينـــا 
المشـــاريع الصغيـــرة و المتوســـطة 
فـــي  لتمكينهـــم  الشـــباب  دعـــم  و 

الساحة التجارية. 
مشـــددا ســـرور علـــى أنـــه ينبغـــي 
مكتســـبات  علـــى  المحافظـــة 
أصحـــاب  كونهـــم  المتقاعديـــن 
الخبـــرة والفضل فـــي نمو وازدهار 
ســـيعمل  أنـــه  مؤكـــدا  الوطـــن، 
اإلســـكاني،  الملـــف  حلحلـــة  علـــى 
دعـــم الثقافـــة والســـياحة وتعزيـــز 
وريـــادة  االقتصاديـــة  المشـــاريع 
التطـــورات  لمواكبـــة  االعمـــال 
العالمية التي تتماشـــى مع التطور 

التكنولوجي. 
مـــن  أن  أشـــار  آخـــر  جانـــب  مـــن 
خـــالل خبرتـــه العلميـــة والعمليـــة 

فـــي المجـــاالت الفنيـــة وخصوًصا 
ســـيعمل  والتوظيـــف،  التدريـــب 
جاهـــدا أيضـــا على إيجـــاد الحلول 
لجذب الشباب العاطلين إلى سوق 
العمـــل مبينًا هدفه المنشـــود و هو 
تقليـــص الفجوة ما بيـــن متطلبات 
الشـــباب  وكفـــاءة  العمـــل  ســـوق 

الباحثين عن عمل. 
مختتمـــا حديثه لــ البـــالد بــ: فلنبدأ 
يـــدا بيد ونمِض لألمام ليكن النصر 
التوفيـــق  هللا  ونســـأل  حليفنـــا، 

ونسألكم العون والقبول. 
الســـابعة  الدائـــرة  أن  يذكـــر   
بالمحافظة الشمالية تشمل مناطق 

و مجمعات سكنية عدة وهي:
الُقرية 545/547/549/551

والجنبية 571/575/577/597
وبوري 

752/754/756/758/760/762
1012/1014 ودمســـتان  الهملـــة  و 

1022 /1019
و ســـبق فـــي االنتخابـــات النيابيـــة 
2018 أن تنافس في نفس الدائرة 
ســـرور مـــع النائـــب الحالـــي أحمـــد 
الدمســـتاني بـــــ1386 صوتـــا مقابل 
1508 أصوات لصالح الدمســـتاني 
و بنســـبة 47.89 % مقابـــل 52.11 

% من نصيب الدمستاني.
زهـــراء  المحاميـــة  أعلنـــت  و  كمـــا 
بنفـــس  نيابيـــا  ترشـــحها  الســـيد 

الدائرة.

ًدا... بعد خسارته أمام الدمستانی فی العام 2018 ُمَجدَّ

مستشار الموارد البشریۀ یترشح بــ”دائرة بوري“

أحمد الدمستاني  منير سرور 

أعلـــن الفنـــان عبدهللا ســـويد ترشـــحه للمقعـــد النيابي عن 
”ثامنـــة الجنوبية“، وعن عزمه الترشـــح بين ســـويد خالل 
حديثـــه إلى ”البالد“ أنه سيســـخر جهوده فـــي العمل على 
النهـــوض بـــكل مـــا يخـــص المواطـــن البحرينـــي والفنـــان 

البحريني كذلك.
و عما ســـيتضمنه برنامجه االنتخابي وضح بأنه ســـيعمل 
علـــى خفض ضريبة القيمة المضافـــة، وكذلك إلى تحويل 
المستشـــفى العســـكري إلى عام، موضحا في هذا الجانب 
لكي يخدم أهالي المنطقة جميعهم بمن في ذلك المدنيون 

والعسكريون أسوًة بمستشفى الملك حمد الجامعي.
و أضاف ســـويد ”سأســـعى إلى زيادة المساحة المخصصة 
لبناء الوحدات الســـكنية في المشاريع اإلسكانية، وكذلك 
البحريـــن عبـــر إصـــدار  الفنـــان  سأســـعى لحفـــظ حقـــوق 

تشريعات تصب في صالحه“.
يذكـــر أن الدائـــرة الثامنـــة بالمحافظـــة الجنوبية ســـبق أن 
تنافـــس علـــى مقعدهـــا النيابـــي فـــي انتخابـــات 2018 كل 
من جاســـم الرميحـــي، محمد السيســـي البوعينيـــن، وليد 
الـــذوادي، محمـــد عبـــاد وعبـــدهللا التميمـــي، إال أن المقعد 
أصبـــح مـــن حليـــف محمـــد السيســـي البوعينين بـــــ 3984 
صوًتا، وبنســـبة مئويـــة تقدر بــ 63.26 % ويشـــغل المقعد 
في الوقـــت الحالي فيها إضافة إلى أن في الوقت الراهن 
ـــا فيهـــا لالنتخابـــات المقبلـــة 2022 ســـيدة  ترشـــحت نيابيًّ
األعمـــال مريم يوســـف مـــع العلم أن الدائـــرة تضم كالًّ من 
الرفـــاع الشـــرقي، عوالي، الرفاع فيوز، عســـكر، جو، الدور 
ومدينة خليفة وتغطي المجمعات السكنية التالية: (613, 
 ,943 ,942 ,911 ,909 ,907 ,636 ,635 ,616 ,615 ,614
 ,955 ,954 ,953 ,952 ,951 ,950 ,949 ,948 ,946 ,945

 .(985 ,983 ,982 ,981 ,965 ,960 ,959 ,958 ,957

أعلن اإلعالمي والمذيع علي القطان عن 
نّيـــة ترشـــحه نيابًيا في ثامنـــة المحرق 
”مدينـــة الحـــد“ مبرّرا أســـباب ترشـــحه 
بضـــرورة وجود ممثل نيابـــي قادم من 
الجيلين من ذوي كبار الســـن والشباب؛ 
وذلـــك إلحـــداث تـــوازن ايجابـــي فـــي 
المجلـــس، كما بّين القطـــان في حديث 
النـــواب فـــي  ”البـــالد“ أن مجلـــس  مـــع 
حاجة ماّســـة إلى تفعيل دوره وأدواته 
بشكل حقيقي. وبشأن أبرز ما جاء في 
برنامجـــه االنتخابـــي، أشـــار المذيع إلى 

تركيـــزه علـــى فئة الشـــباب عـــن طريق 
القضـــاء علـــى البطالـــة، وخفـــض ســـن 
التقاعـــد، ورفـــع أعـــداد فـــرص العمـــل، 

باإلضافـــة إلـــى إيجـــاد حلـــول حقيقية 
فـــي شـــأن الوحـــدات اإلســـكانية عبـــر 
إرســـاء حلول لرفع نســـبة رضا األســـرة 
البحرينيـــة عـــن وحدتها الســـكنية، إلى 
جانـــب رفع القـــدرة الشـــرائية للمواطن 
البحريني ليعيش الرفاهية مثل نظيره 

الخليجي.
ويذكر أن مجمعات ثامنة المحرق يبلغ 
عددها 20 وهي 101, 102, 103, 104, 
 ,110  ,109  ,108  ,107  ,106  ,105
 ,117  ,116  ,115  ,113  ,112  ,111
118, 119, 121, 128 في مدينة الحد

یسعى إلى تحویل ”العسکري“ لمستشفى عام

برنامجه االنتخابی یرکز على الشباب ورفع القدرة الشرائیۀ للبحرینی ومساواته بالخلیجی

ا بعسکر عبداهللا سوید یترشح نیابیًّ

ـا لمدینـۀ الحد القطـان یعلن ترشحـه نیابیًّ

عبدالله سويد 

علي القطان

مريم يوسف محمد السيسي البوعينين 

علمـــت ”البـــالد“ مـــن مصـــدر مطلـــع بأنـــه ســـيتم 
تخصيـــص أرٍض عامـــة قريبـــة مـــن دائـــرة ثالثة 
انتخابيـــة  كمقـــرات  لتخصيصهـــا  المحـــرق 
للمترشحين؛ لشح األراضي المخصصة للمقرات 
االنتخابيـــة. كما علمت ”البالد“ أن الوضع الحالي 
للدائرة يشـــهد كتلـــة بناء عالية إلـــى جانب كون 
المنطقة قديمة وال يوجد بها أراٍض كافية يمكن 

تخصيصها كمقرات انتخابية.
باإلضافة إلى احتمالية تخصيص بعض المواقع 
اقتضـــت  إن  الكبـــرى،  المحـــرق  داخـــل حديقـــة 

الظـــروف ولـــم تكف األراضـــي والمواقع التي تم 
تخصيصهـــا في وقت ســـابق، يذكـــر أنه ال حاجة 

لالستعانة بها في الوقت الراهن.
ويذكر أن ثالثة المحرق قد شـــهدت في الســـباق 
االنتخابـــي الســـابق قيام عـــدد من المترشـــحين 
بتقديم مقراتهم االنتخابية لمترشـــحين آخرين، 
نظـــًرا للشـــح التـــي القتـــه الدائـــرة فـــي المواقـــع 
المتخصصة فـــي المقـــرات االنتخابية، حيث تم 
التأكيـــد عبر ”البالد“ بأن هذه المشـــكلة تم النظر 

فيها ووضع الحلول المناسبة لها.
وتحتوي ثالثة المحرق على 7 مجمعات ســـكنية 

وهي 202, 204, 208, 210, 223, 224, 227.

تخصیص مواقع قریبۀ من ”ثالثۀ المحرق“ للحد من نقصها باالنتخابات

ا فی إعالنات الترشح المحرق والجنوبیۀ تشهدان هدوًءا نسائیًّ
العاصمۀ والشمالیۀ تسجالن 5 إعالنات ترشح فی بدایۀ المعترك االنتخابی ومؤشرات تبّین الزیادة

بحســـب المعطيات األولية والمرتبطة 
بالمعلنيـــن عـــن الترشـــح فقـــد تقدمت 
محافظـــة العاصمة والشـــمالية بأعداد 
المعلنـــات عـــن ترشـــحهّن، ففـــي بداية 
المعتـــرك االنتخابي ســـجلت محافظة 
العاصمة 5 نساء أعلّن خوضهّن تجربة 
االنتخابـــات، إلى جانب 5 أخريات في 
المحافظـــة الشـــمالية، واثنتيـــن فقـــط 
تقدمّن إلعالن ترشحهّن في الجنوبية، 
ففـــي  المحـــرق.  فـــي  فقـــط  وواحـــدة 
دائرتهـــا  ســـجلت  العاصمـــة  محافظـــة 
العاشـــرة إعـــالن الفنانـــة مـــروة خليـــل 
لدخولهـــا الســـباق االنتخابـــي النيابـــي 
إلى جانـــب فاطمة أحمد، وفي الدائرة 
الســـابعة فقـــد أعلنـــت ابتهـــاج خليفـــة 
عن ترشـــحها نيابًيا مـــع اإلعالمية أمل 
محمـــد، باإلضافـــة إلى ثانيـــة العاصمة 
والتـــي بّينـــت إعـــالن النقابيـــة ســـعاد 
االنتخابـــات  ســـباق  خوضهـــا  مبـــارك 

النيابية.
يذكـــر أن محافظة العاصمـــة فازت بـ3 
مقاعد نيابية في المجلس الحالي بعد 
تّرشـــح 12 سيّدة في الســـباق النيابي، 
حيث فازت النائب سوسن كمال بمقعد 
ثانيـــة العاصمة ومعصومة عبدالرحيم 
بمقعد سادسة العاصمة، باإلضافة إلى 
النائب زينب عبداألمير والتي حضيت 
بتمثيل ســـابعة العاصمـــة في المجلس 
الحالـــي، وفـــي اآلونـــة األخيـــرة التـــي 
شـــهدت إعالنات المتشرحين تم رصد 

5 نساء اخترن ا السباق النيابي.
فحظيـــت  المحـــرق  محافظـــة  أمـــا 
بالحضور النســـائي القليل في المعترك 
االنتخابـــي منـــذ اإلعالن عـــن انطالقه، 
فقد ســـجلت المحافظة إعالن ترشـــح 
وحيـــد للمحاميـــة هنـــادي الجـــودر في 
بخامســـتها،  فقـــط  النيابـــي  الســـباق 
وتعتبـــر محافظـــة المحـــرق المحافظة 

الوحيـــدة التـــي لـــم تســـجل أي مقعـــد 
نســـائي في المجلـــس النيابـــي الحالي 
على الرغم من تســـجيل 9 مترشـــحات 

للكرسي دون فوز إحداهّن به نيابًيا.
فقـــد  الشـــمالية  للمحافظـــة  وبالنســـبة 
حظيت بإقبـــال انتخابـــي بلدي، حيث 
ســـجلت المحافظة 4 إعالنات ترشـــح 
للمجلـــس البلـــدي والـــذي يعـــود أولهـــا 
والتـــي  الحجيـــري  افتخـــار  للموظفـــة 
تعمل بذات المجلس البلدي للمحافظة، 
حيـــث أعلنـــت ترشـــحها عـــن الدائـــرة 
الســـابعة إلـــى جانـــب رائـــدة األعمـــال 
إســـراء أحمـــد، والتـــي تتنافـــس علـــى 
ذات الكرســـي مـــع الحجيـــري، وســـعاد 

خلف التي اختارت الســـباق البلدي في 
سادســـة الشـــمالية، إلى جانـــب الكاتبة 
زهـــرة رحيمـــي التـــي أعلنت ترشـــحها 
بلدًيا في تاســـعة المحافظة، أما نيابًيا 
فأعلنـــت المحاميـــة زهراء الســـيد عن 

نية ترشحها للدائرة السابعة.
ويذكـــر أن المحافظـــة قد حصلت على 
كرســـيين في المجلس النيابي الحالي، 
فقد حصلت النائب كلثم الحايكي على 
مقعد أولى العاصمة، إلى جانب النائب 

فاطمة عباس في ثانية الشمالية.
وبّينت معطيـــات المحافظة الجنوبية 
وجـــود خلطـــة انتخابيـــة علـــى الرغـــم 
مـــن وجـــود هـــدوء انتخابـــي للعنصـــر 

النســـائي في المحافظة، حيث سجلت 
المحافظـــة إعالني ترشـــح األول بلدي 
البلـــدي  يعـــود  حيـــث  نيابـــي  واآلخـــر 
ألمل الدوســـري والتي أعلنت ترشحها 
بلدًيا في تاســـعة الجنوبية، إلى جانب 
نادية العمر التي قررت خوض السباق 
االنتخابـــي في مجلس النـــواب المقبل 

عن الدائرة السادسة.
قـــد  الجنوبيـــة  المحافظـــة  أن  يذكـــر 
للمقعـــد  ســـيدات   6 ترشـــح  ســـجلت 
النيابـــي واســـتطاعت رئيســـة مجلـــس 
الدائـــرة  فـــي  بـــه  تفـــوز  أن  النـــواب 
الخامســـة، إلـــى جانب فوزها بكرســـي 

رئاسة المجلس.
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بعد مرور أكثر من عام على انتشار 
الشائعات حول جزء ثان من فيلم 
”Joker“، أكد المخرج تود فيليبس 

ذلك بشكل رسمي، موضًحا أن الجزء 
الثاني الذي سبق وقدمه 

النجم العالمي 
خواكين 

فينيكس، 
قيد 

اإلعداد 
حالًيا.

tariq_albahhar

”فاتـــن حمامـــة“... كتاب جديد للصحفـــي ماهر زهـــدي، وفيه يتناول 
ســـيرة ســـيدة الشاشـــة العربية، تحت ما أطلق عليه ”ســـيرة درامية“، 
فاتـــن حمامة لـــم تصنع تاريخها فحســـب، بل صنعت تاريخ الســـينما 
العربية معها، منذ أن كانت في الســـابعة من العمر، حين ظهرت ألول 
مـــرة فـــي فيلم ”يوم ســـعيد“، بلثغة صغيرة، تخلصـــت منها على يدي 
زكـــي طليمـــات فيمـــا بعد، ثـــم صارت تلـــك الطفلـــة جزءًا مـــن تاريخ 

السينما.
كانـــت فاتـــن حمامـــة تعيش زمنـــًا، العالقة فيـــه بين الفنـــان والكاتب 

مصطفـــى  كان  طبيعيـــة، 
أمين صديقًا لعبد الحليم 
حافظ، وصـــالح جاهين 
حســـني  لســـعاد  راعيـــًا 
الفنانيـــن  مـــن  وكتيبـــة 

الشباب.
يكتـــب  أن  طبيعيـــًا  كان 
أنســـي  اللبنانـــي  الشـــاعر 
الحـــاج عـــن فاتـــن حمامـــة 
مقـــاالً، نشـــره فـــي جريـــدة 
ومنـــه:  اللبنانيـــة  ”النهـــار“ 
”عينـــا فاتن حمامـــة أجمل 
الجوكونـــدا،  عينـــي  مـــن 
الممّثلـــة  فـــي وجـــه  ليـــس 
المصرّية غموُض ابتســـامِة 
اإليطالّية، لكّن فيه إشراق 
الطفولـــِة الخالدة الغموض 

في شفافّية براءتها.

سیرة درامیۀ جدیدة لفاتن حمامۀ

مـــن األفـــالم المميـــزة فـــي العـــروض الموازية في 
مهرجـــان أفـــالم الســـعودية بدورته الثامنـــة فيلم 
”لـــو كان يطيحو لحيـــوط“ للمخرج المغربي حكيم 
بلعبـــاس والـــذي يتـــرأس لجنـــة تحكيـــم األفـــالم 

القصيرة، وهو مخـــرج مخرج ومؤلف، حاصل 
علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي الســـينما من 

جامعة كولومبيا بشـــيكاغو، ألف وأخرج 
الكثير من األعمال الخيالية والوثائقية، 
من بينهـــا: ”ثقل الظـــل“ (2014)، و“عرق 

الشتا“ (2017)، وفي فيلمه نشاهد الصور 
الجميلـــة في ”الكاســـت“ والقصة المؤثرة 
إلى جانب الموســـيقى عن قصص الموت 

وتأثيرنا بعد رحيل األحبة.
مثـــل  األســـماء  مـــن  مجموعـــة  العمـــل  يضـــم 

أميـــن الناجـــي، حســـناء مومنـــي، زهور 
السليماني، ســـناء العلوي، حنان 

نجـــاح،  حميـــد  بنموســـى، 
يوســـف  الخشـــيبي،  رباب 
يوســـوفي، زينـــب علجي، 
نبيـــل المنصـــوري، فاطمة 
أميـــن  لهويتـــر،  الزهـــراء 
التاليـــدي، خليـــل أوبـــاكا، 
مونصيـــف قبـــري، صالح 

العسري وآخرين.
وفـــي التفاصيـــل، يقـــدم 
بلعباس فـــي هذا الفيلم 
الطويـــل  الســـينمائي 
مدينـــة  أهالـــي  قصـــة 

بســـيطة يعيشـــون حيـــاة 
الفـــرح  وســـط  منفصلـــة، 

والحزن، زوجات وأزواج، وأمهات 
وآبـــاء، بنات وأبناء مع مآســـي الحزن 
علـــى الراحليـــن عنـــا من هـــذه الحياة 
فـــي  الحيـــاة  اســـتمرار  مـــن  بالرغـــم 
قصـــص مجتمعـــة معا بثيمـــة واحدة 

لســـكان يعيشـــون فـــي مـــكان واحد ويتقاســـمون 
نفـــس حياة بعضهم، فنجدهم في سلســـلة واحدة 
مـــن التضحية والـــوالدة والجنازات واأللم بســـبب 
قرابـــة الـــدم أو الصداقـــة والمعرفـــة الجغرافيـــة، 
وســـط وجـــود أرواح الموتـــى باقيـــة تنظـــر اليهـــم 

بشوق وتحاول مد اليد لهم بحب.
و80  حكايـــة   18 يقـــدم  الفيلـــم 
شـــخصية من بينهم، قصة حب 
أمين ناجي وحســـناء مومني، 
وقصـــص أخرى مثـــل محاولة 
األم تزويج ابنتها، لكن عندما 
تجـــد ”ابـــن الحـــالل“ تتوفى 
الجـــده، وتذهـــب العالقـــات 
األمـــل والحـــزن  بيـــن  هكـــذا 
وبعـــض الفـــرح مع 

حكايات قدمها لنا المخرج المغربي بصورة جميلة 
جدا.

شـــاهدت هذا الفيلـــم البديع في مهرجـــان القاهرة 
السينمائي الدولي، ضمن عروض ”أسبوع السينما 
العربيـــة“ والـــذي كان أيضـــا من أفضل ما شـــهدته 
هناك، فالمخرج يرســـم لنا لوحـــة جميلة، في فيلم 
بصري رائع، مثل اللوحة التشـــكيلية التي تعشـــش 

داخل الذاكرة.

عروض أخرى 

الدرامـــا  بيـــن  أيضـــا  العـــروض  باقـــي  تنوعـــت 
مـــن  وكان  والوثائقـــي،  والفنتازيـــا  والكوميديـــا 
بيـــن تلك العـــروض مجموعة مـــن األفالم طرحت 
قضايـــا ومشـــكالت مختلفـــة، مثـــل فيلـــم (خلنـــي 
ساكت) للمخرج صادق البهبهاني الذي قدم تجربة 
فريـــدة من خالل تصوير فيلم داخل فيلم، ليعتقد 
المشاهد أنه أمام حياة مثالية خالية من المشاكل 
والتعقيـــدات، ثم يكتشـــف في النهايـــة أنها مجرد 
تصويـــر لفيلم داخل الفيلم األساســـي ضمن قالب 

تتخلله المفارقات الكوميدية.
وفيلـــم (جلوريـــس) للمخرج زاهر زكـــي الذي يبث 
الغيـــب  أن  رســـالة مشـــفرة مفادهـــا  مـــن خاللـــه 

ال يحـــل المشـــاكل، ويعبـــر عـــن هـــذا مـــن خـــالل 
شـــخصية العفريـــت جلوريـــس الـــذي يظهـــر لفتاة 
طموحـــة تبحـــث عـــن اســـتقالليتها وإثبـــات ذاتها، 
لكنهـــا تتعرض لبعض المشـــكالت التـــي يعجز ذلك 
العفريـــت الخامـــل عـــن حلها، بل وإنـــه يصبح عبئا 

على الفتاة.

التعامل القانونی مع منصات البث

ومن بين الفعاليـــات التي قدمت بالمهرجان، وفي 
النـــدوات تحديـــدا، ماســـتر كالس قدمهـــا  ختـــام 
المحامـــي األلمانـــي المختـــص في قانـــون اإلعالم 
ماتي روكنبـــخ، ضمن برنامج النـــدوات المصاحبة 
لفعاليـــات المهرجـــان، ناقشـــت موضـــوع (التعامل 

القانوني مع منّصات البّث العالمية).
واســـتهدفت المحاضرة، التي انعقدت في مســـرح 
إثراء، صناع األفالم الطامحين إلى عرض أفالمهم 
ومنصـــات  قنـــوات  علـــى  الســـينمائية  وأعمالهـــم 
(ديزنـــي+)،  (نيتفليكـــس)،  مثـــل  العالميـــة،  البـــث 
الجوانـــب  لمعرفـــة  إن)، وغيرهـــا، وذلـــك  (أو إس 
القانونيـــة المنّظمة التي تؤطر نشـــر هذه األعمال، 
مستكشـــفا مع الحضور أبرز طرق التعامل مع هذه 
المنصـــات، معرجـــًا على مدى تأثيرهـــا ودورها في 

إيصـــال أعمال المنتجين إلى شـــريحة عريضة من 
المتابعين والمشاهدين.

وأوضـــح روكنبـــخ، أن كثيـــرًا مـــن هـــذه المنصـــات 
أصبحـــت متواجـــدة في الســـوق الســـعودية، بينما 
ســـيتم فســـح المجال لغيرها من المنصات التابعة 
لشـــركات أخـــرى قريبـــًا جـــدًا؛ الفتـــًا إلـــى أهميـــة 
االستعداد لها والتحضير الستقبالها، خصوصًا في 
وقت يشـــهد تطـــورًا ملحوظًا في صناعة الســـينما 
الســـعودية، والعمل لوضع أســـاس وخطة واضحة 

الزدهار ودعم هذا القطاع.
كما تحدث روكنبخ حول طرق وأساسيات تمويل 
األفـــالم عالميـــًا، إضافـــة لطرق حصـــول المنتجين 
علـــى األمـــوال من خـــالل تســـويق أفالمهـــم وعن 
طـــرق معرفة وكتابة العقود التي يحتاجها المنتج 
أنـــواع  مســـتعرضًا  البـــث،  منصـــات  مـــع  للتعامـــل 
االتفاقيـــات والرخـــص ومجـــال تطويرهـــا، إضافة 
التفاقيـــات الخدمات اإلنتاجيـــة، كأن تأتي منصة 

بث وتطلب عمالً محّددًا من منتج معين.
وقـــدم روكنبـــخ نصيحـــة للمنتجيـــن، حيـــث قـــال: 
”اعرف حقوقك، واعرف أهمية وقيمة العمل الذي 
تقدمـــه لمنصـــة البـــث؛ وذلك بهـــدف وضع الســـعر 

المناسب للعمل“.

فیلم ”لو کان یطیحو لحیوط“ المغربی فی مهرجان أفالم السعودیۀ
اتفاقات سینمائیۀ وماستر کالس ”التعامل القانونی مع منصات البث“

طارق البحار

اتفاقیۀ بین ”جمعیۀ السینما“ وجامعۀ ”عفت“

اإلنتـــاج  ســـوق  فعاليـــات  ضمـــن  الســـينما،  جمعيـــة  وقعـــت 
المصاحب لفعاليات مهرجان أفالم الســـعودية، اتفاقية تعاون 
مـــع جامعـــة عفت، تصـــب في مصلحة دعـــم القطاع الســـينمائي 

وصناعة األفالم.
وجـــاء توقيع االتفاقية، التي مثلها من الجمعية نائب الرئيس أحمد 
المـــال، فيما مثل الجامعة رئيس مدرســـة الفنون الســـينمائية محمد 
غزالة، رغبة من الطرفين بالتوّســـع في النشـــاط الســـينمائي، السيما 
فـــي ظـــل افتتـــاح مدرســـة الفنـــون الســـينمائية حديثـــا، وهـــي أحد 

مشاريع جامعة عّفت في تطوير هذا القطاع مع شركاء فاعلين.

مختبر سردیات البحرین یلتقی الناقدة وجدان الصائغ
ســـرديات  مختبـــر  رئيـــس  صـــرح 
البحريـــن فهد حســـين بأنه وبترتيب 
مـــن األديـــب الشـــاعر علـــي عبـــدهللا 
كانـــو  مركـــز  مـــع  والتنســـق  خليفـــة 
مختبـــر  أعضـــاء  التقـــى  الثقافـــي 
ســـرديات البحريـــن بوجـــدان الصائغ 
الناقـــدة العراقـــي المغتربـــة بأمريكا، 
وأســـتاذ الدراســـات األدبية والنقدية 
بأمريـــكا، وبحضـــور زوجهـــا صبـــري 
األدبيـــة  الدراســـات  أســـتاذ  مســـلم 
وبحضـــور  األمريكيـــة.  بالجامعـــات 
الشـــاعر علي عبدهللا خليفـــة. وعلى 
مدار ســـاعتين مـــن الزمـــن دار حوار 
تميـــز بالعفويـــة طرحت فيـــه العديد 
مـــن القضايـــا ذات العالقـــة بالكتابـــة 
اإلبداعية والنقدية، وبطبيعة الكتابة 

وعالقتها بالذات الكاتبة وباآلخر. 
ومن تلك األســـئلة التـــي طرحت من 
قبل أعضاء المختبر وبعض الحضور 
شكلت رؤية واضحة لطبيعة التفكير 
ونوعيـــة النص الـــذي يكتبـــه المبدع 
البحرينـــي، إذ دارت الطروحـــات في 
ســـياق مداخـــالت قدمهـــا الحضـــور، 
أو أســـئلة، مثـــل: كيفية بناء جســـور 
فـــي  العراقـــي  القـــاص  مـــع  تواصـــل 
العـــراق أو في المهجـــر، وهل الكتابة 

هي تفريغ مع في الذات من هواجس 
وأفـــكار أم هـــي حالـــة فكريـــة تتبـــع 
المبـــدع أينمـــا رحل؟ وهـــل المغترب 
يفقد هويته أو يتخلى عنها أم يبقى 

محافًظا عليها؟ وكيف يستطيع ذلك 
في خضم هـــذا االنصـــار الثقافي مع 
المـــكان الثانـــي؟ وكذلـــك مـــن الـــذي 
ســـيبقى النص ونوعـــه أم يموت كما 

هـــي موجـــة التفكيـــر من قبـــل بعض 
المنظرين حول موت الكاتب وموت 

الناقد وموت وموت؟ 
ومع هـــذه الحوارات كانـــت تصحبها 
بعـــض القـــراءات لنصـــوص شـــعرية 
أن  وجـــدان  اســـتطاعت  وقصصيـــة 
تستخلص منها بعض األفكار والبنى 
التـــي تشـــكل هـــذه النصـــوص، ومـــا 
وســـيميائيات  دالالت  مـــن  تحملـــه 
ورؤى تجـــاه النـــص نفســـه والواقـــع 
المعيـــش وطبيعـــة الحيـــاة والعالـــم. 
وكذلك مكامن الـــذات المختبئة بين 
ســـطو. النصوص. كما أشادت ببعض 

اإلصدارات األدبية التي وصلتها. 
ولكـــن هـــذا اللقاء لـــم ينته لهـــذا، بل 
حســـين  فهـــد  اللقـــاء  مديـــر  طلـــب 
الـــذي حـــدد طبيعـــة الحوار وســـيره 
منذ البداية مما أســـهم في مشـــاركة 
طـــرح  مـــن  أرادوا  بمـــا  الجميـــع 
واستفســـار وقـــراءة. مـــع هـــذا كلـــه 
طلب من األديب علي خليقة أن يقرأ 
نًصا شـــعرًيا فصيًحا وآخر عامًيا مما 
نثـــر فـــي هذا اللقـــاء محبتـــه للجميع 

وابتسامته التي تتقدمه باستمرار. 
وفي ختام اللقاء قدم بعض الحضور 

إصداراتهم إهداًء وجدان.

مصطفـــى  كان  طبيعيـــة، 
أمين صديقًا لعبد الحليم 
حافظ، وصـــالح جاهين 
حســـني  لســـعاد  راعيـــًا 
الفنانيـــن  مـــن  وكتيبـــة 

يكتـــب  أن  طبيعيـــًا  كان 
أنســـي  اللبنانـــي  الشـــاعر 
الحـــاج عـــن فاتـــن حمامـــة 
مقـــاالً، نشـــره فـــي جريـــدة 
ومنـــه:  اللبنانيـــة  ”النهـــار“ 
”عينـــا فاتن حمامـــة أجمل 
الجوكونـــدا،  عينـــي  مـــن 
الممّثلـــة  فـــي وجـــه  ليـــس 
المصرّية غموُض ابتســـامِة 
اإليطالّية، لكّن فيه إشراق 
الطفولـــِة الخالدة الغموض 

في شفافّية براءتها.

مصطفـــى  كان  طبيعيـــة، 

يكتـــب  أن  طبيعيـــًا  كان 
أنســـي  اللبنانـــي  الشـــاعر 
الحـــاج عـــن فاتـــن حمامـــة 
مقـــاالً، نشـــره فـــي جريـــدة 
ومنـــه:  اللبنانيـــة  ”النهـــار“ 
”عينـــا فاتن حمامـــة أجمل 
الجوكونـــدا،  عينـــي  مـــن 
الممّثلـــة  فـــي وجـــه  ليـــس 
المصرّية غموُض ابتســـامِة 
اإليطالّية، لكّن فيه إشراق 
الطفولـــِة الخالدة الغموض 
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”أماکن“ تحصد جائزة عالمیۀ لـ”أفضل إعادة 
بناء هویۀ تجاریۀ فی المجال الرقمی“

لمواقـــف  البحريـــن  شـــركة  حصـــدت 
الســـيارات (أماكن) - المزود األول لحلول 
مواقف الســـيارات في مملكـــة البحرين-  
الجائـــزة الذهبيـــة عن فئة أفضـــل إعادة 
بناء هوية مؤسسية تجارية في المجال 
الرقمي في مســـابقة مجلة ”ترانسفورم“ 
لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وإفريقيا لعام 
٢٠٢٢.  وتحتفـــي ”جوائـــز ترانســـفورم“ 
باألفـــكار المبدعـــة واالســـتراتيجية فـــي 
مجـــال تطويـــر الهويات المؤسســـية في 
المنطقـــة، والمتميزين فـــي بنائها وإعادة 
تدشـــينها، كما تركز على اإلســـتراتيجية، 
التنفيـــذ، المحتـــوى، والتقنيـــة. وقد جاء 
تكريم الشـــركة نظير التغيير الذي أجرته 
فـــي بنـــاء الهويـــة التجاريـــة مـــن خـــالل 
المجال الرقمي واإللكتروني بما في ذلك 
الموقع اإللكتروني والتطبيقات الرقمية.

لمواقـــف  البحريـــن  شـــركة  أن  يذكـــر 
السيارات كشفت عن عالمتها المؤسسية 
التجاريـــة الجديـــدة ”أماكـــن“ فـــي عـــام 
األربعيـــن  الذكـــرى  فـــي  وذلـــك   ،٢٠٢١
التحـــول  يأتـــي  إذ  الشـــركة.  لتأســـيس 
الجديد ضمـــن االســـتراتيجية الطموحة 
للجيـــل  الطريـــق  تمهـــد  التـــي  للشـــركة، 
القـــادم فـــي مجال النقـــل باإلضافـــة إلى 
ابتـــكار تجـــارب جديدة لخدمـــة مواقف 

السيارات في مملكة البحرين.
وقد عمل على إعادة بناء الهوية الرقمية 

الجديـــدة لــــ ”أماكـــن“ الشـــريك اإلبداعي 
وكالـــة ”إبـــك ليـــون ”Epic Lion، والـــذي 
قـــام بتأسيســـه الثنائـــي المبـــدع رمـــزي 
تمتلـــك  إذ  كليفـــان.  وســـكوت  مطـــران 
لنـــدن  فـــي  مكاتبـــًا  اإلبداعيـــة  الوكالـــة 
ودبي وجوهانســـبرغ وكيب تـــاون، وتم 
اختيارها خالل وقـــت قصير للعمل على 
تطوير مشاريع عالية المستوى للشركات 
الرائـــدة في مملكـــة البحرين مثل أماكن، 
تمكين وغيرهمـــا الكثير. فيما تم تكليف 
الوكالـــة فـــي الربع الثاني مـــن عام 2021 
للعمـــل على إعادة بنـــاء الهوية التجارية 
لشـــركة البحريـــن لمواقف الســـيارات بما 
واســـتراتيجيتها  رؤيتهـــا  مـــع  يتناســـب 

الجديدة.
وصرح  الرئيس التنفيذي لشركة ”أماكن“ 

طـــارق الجـــودر على هـــذا اإلنجـــاز قائالً: 
”نحـــن فخورون وســـعداء للغايـــة بفوزنا 
بهـــذه الجائـــزة من بيـــن مئـــات العالمات 
التجاريـــة فـــي المنطقـــة، وتكريمنـــا مـــن 
قبـــل هذه المنصة المرموقـــة إنما يعكس 
مساعي شركتنا المستمرة لخلق تجارب 
الســـيارات،  مواقـــف  لخدمـــة  انســـيابية 
وتغييـــر مفهـــوم الطريقـــة التـــي يتنقـــل 
بهـــا النـــاس“. وأضاف الجـــودر: ”لتحقيق 
وإعـــادة  نوعيـــة  ونقلـــة  كبيـــر  تحـــول 
صياغة إرث عمره 40 عاًما يتطلب األمر 
عقـــوًال مبتكـــرة وشـــجاعة، وقـــد أثبتـــت 
 Epic هـــذه الجائـــزة نجـــاح التعـــاون مـــع
Lion ونتطلـــع إلـــى تحقيـــق المزيـــد مـــن 

اإلنجازات في المنطقة“.
مـــن جانبـــه، قـــال المؤســـس والرئيـــس 

رمـــزي   ،Epic Lion لشـــركة  التنفيـــذي 
مطـــران ”يأتـــي العمـــل الرائـــع فقـــط مع 
شـــراكة رائعة، وال يســـعني التفكير في 
شريك أكثر شـــجاعًة من الفريق المميز 
في ”أماكـــن“. بدًءا من التعـــاون الكبير، 
عالمـــة  تكويـــن  فـــي  الحريـــة  منحنـــا 
تجاريـــة تتمحور حول العميل، وانتهاًء 
بتقديم تجربـــة للتنقل تتعـــدى مواقف 
التجربـــة  هـــذه  أن  مؤكـــدًا  الســـيارات. 
الرائعة ستضع شركة أماكن في مصاف 

العالمات التجارية الكبرى مستقبال“. 
وأضـــاف مطـــران: ”يتمثل نهـــج الوكالة 
التجاريـــة  العالمـــات  مســـاعدة  فـــي 
علـــى التعبيـــر عـــن نفســـها مـــن خـــالل 
التصميـــم، الوصـــول للجماهيـــر وخلـــق 
اتصـــال حقيقـــي معهـــم، حيـــث تتميـــز 
الوكالـــة بعملهـــا مدفوعة بفهـــم ما يلزم 
لبـــث الحيـــاة فـــي العالمـــات التجاريـــة 

المستقبلية“.

أبـــرم بيـــت التمويـــل الكويتـــي- البحرين، 
أحد البنوك اإلســـالمية الرائدة في مملكة 
مـــع  مشـــترك  تعـــاون  اتفاقيـــة  البحريـــن، 
الجمعية البحرينية لمتالزمة داون تهدف 
إلى تأهيل وتدريب وتوظيف البحرينيين 
مـــن ذوي متالزمـــة داون وإدماجهـــم فـــي 
الحيـــاة العمليـــة، وذلك في إطـــار تضمين 
كافـــة شـــرائح المجتمـــع وإشـــراكهم فـــي 

العملية التنموية للمملكة.
وتمت مراســـم توقيـــع االتفاقية في المقر 
الرئيســـي للبنـــك بمركز البحريـــن التجاري 
العالمـــي وذلـــك يوم األربعـــاء الموافق 18 
مايـــو  2022م بحضـــور كٍل مـــن  رئيـــس 
التمويـــل  بيـــت  لـــدى  البشـــرية  المـــوارد 
الكويتـــي – البحرين ســـارة زيـــن العابدين 
ومدير مركز العناية بمتالزمة داون أحمد 
العلـــي باإلضافة لعدد من الممثلين من كال 

الطرفين.
وبهـــذه المناســـبة، قالـــت زيـــن العابديـــن: 
”إنـــه لمـــن دواعي ســـرورنا أن نتعـــاون مع 
داون،  لمتالزمـــة  البحرينيـــة  الجمعيـــة 
حيـــث نطمـــح من خالل هـــذا التعاون إلى 
المســـاهمة في توفير الفـــرص التوظيفية 
والتدريبيـــة المناســـبة للشـــباب البحريني 
من ذوي الهمم وذلك ضمن إطار مساعينا 
المجتمعيـــة  االســـتدامة  مبـــدأ  لتحقيـــق 
وتوفير الدعم الالزم إلشراك كافة شرائح 
المجتمـــع فـــي دفـــع عجلـــة التنميـــة فـــي 

مملكة البحرين. ونود في هذا الســـياق أن 
ُنشـــيد بالجهود المتميزة لجمعية البحرين 
لتقديـــم  تهـــدف  والتـــي  داون  لمتالزمـــة 
أفضـــل الخدمات لهـــذه الشـــريحة المهمة 
وإدماجهـــم في الحياة العملية واكســـابهم 
المهارات الالزمة للنجاح كأعضاء فاعلين 

في المجتمع“.
ومـــن جانبـــه، قـــال مديـــر مركـــز العنايـــة 
بمتالزمـــة داون: ”نحن نثمن انضمام بيت 
التمويـــل الكويتـــي – البحريـــن لمبادراتنـــا 
إلـــى توظيـــف البحرينييـــن مـــن  الراميـــة 
ذوي متالزمة داون في مختلف قطاعات 
المملكـــة، وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن ُيســـاهم 
بفتـــح بـــاب الفـــرص النوعيـــة أمـــام أبنائنا 
وبناتنـــا من ذوي الهمـــم وتطوير مهاراتهم 
ومســـتوياتهم المعرفيـــة والمهنية. ويأتي 
هذا التعاون؛ بهدف تطبيق فاعل لسياسة 
الدمـــج الشـــامل وإيمانًا بأحقيـــة أصحاب 
الهمـــم بأخـــذ فرصهـــم فـــي التوظيـــف بما 
يحقـــق المســـاواة وتكافـــؤ الفرص أســـوة 

بأقرانهم“.
البحرينيـــة  الجمعيـــة  تأسســـت  وقـــد 
لمتالزمـــة داون عـــام 1998، وهي جمعية 
أهليـــة إنســـانية ُتعنـــى باالهتمـــام بمواليد 
فئة متالزمة داون من خالل مركز العناية 
بمتالزمة داون – الذي تأسس عام 2001– 
وذلك بهـــدف توفير الخدمـــات الضرورية 

لهم.

اتفاقیۀ تعاون بین بیت التمویل الکویتی - 
البحرین والجمعیۀ البحرینیۀ لمتالزمۀ داون

”البحرین الوطنی“یحصل على شهادة ”اآلیزو 
22301:2019“ فی نظام إدارة استمراریۀ األعمال

أعلن بنـــك البحريـــن الوطني حصوله 
 22301:2019 اآليـــزو  شـــهادة  علـــى 
فـــي نظـــام إدارة اســـتمرارية األعمال 
(BCMS)، وذلك بعد اســـتيفائه جميع 
واجتيـــازه  المعياريـــة  المتطلبـــات 
يمثـــل  مـــا  بنجـــاح،  التدقيـــق  عمليـــة 
بتعزيـــز  البنـــك  التـــزام  علـــى  شـــاهدًا 
وتطبيـــق أفضل الممارســـات العالمية 
لضمان استمرارية عملياته بانسيابية 

واستدامة أعماله.
وتأتـــي هذه الشـــهادة لُتشـــكل إضافة 
بنـــك  إنجـــازات  لســـجل  ُمشـــّرفة 
البحريـــن الوطنـــي، إذ يمثل الحصول 
 “22301:2019 ”آيـــزو  شـــهادة  علـــى 
عالمـــة بـــارزة فـــي رحلـــة البنـــك نحو 
تعزيـــز أنظمتـــه وعملياتـــه الداخليـــة. 
هـــذا وتضمـــن هـــذه الشـــهادة توافـــق 
منهجيـــات وأســـاليب العمـــل المتبعـــة 
فـــي البنك مع أفضل المعايير العالمية 
الهادفـــة للحد من تداعيـــات المخاطر 
المهنيـــة المحتملـــة، والتحديـــات غير 
المتوقعـــة، وتأثيراتهـــا الســـلبية علـــى 
كل مـــن العمالء والشـــركاء وأصحاب 

المصلحة والمجتمع المحلي عمومًا. 

وتعتمـــد هـــذه الشـــهادة علـــى معيـــار 
ومقارنـــة  لتقييـــم  مســـتقل  عالمـــي 
مستوى كفاءة وانضباط المؤسسات، 
توافـــق  مســـتوى  تقييـــم  يتـــم  إذ 
فـــي  المعتمـــدة  العمـــل  منهجيـــات 
متعـــددة  مجـــاالت  فـــي  المؤسســـات 
تضمـــن  بمعاييـــر  التزامهـــا  تشـــمل 
اســـتمرارية ســـير األعمـــال، ومرونـــة 
خططها وإســـتراتيجياتها المؤسسية، 
األفـــراد  مســـتوى  علـــى  وجاهزيتهـــا 
التحديـــات  لمواجهـــة  والتكنولوجيـــا 

والمخاطر المحتملة.
في تعليقه بشـــأن هذه الشـــهادة، قال 
األعمـــال  اســـتمرارية  قســـم  رئيـــس 
فـــي مجموعـــة بنـــك البحريـــن محمد 

حمـــاد : ”نفخر بالحصول على شـــهادة 
تعـــد  التـــي   “22301:2019 ”اآليـــزو 
بمثابة شـــهادة على جهودنـــا الحثيثة 
يعـــزز  واضـــح  ومســـار  البنـــك،  فـــي 
تطبيـــق  نحـــو  المتواصلـــة  مســـاعينا 
أفضل المعايير والممارســـات العالمية 
لضمـــان  ســـعيًا  وذلـــك  المعتمـــدة، 
انسيابية عملياتنا المؤسسية اليومية 
علـــى الصعيـــد الداخلي، واســـتمرارية 
أعمالنـــا واالرتقـــاء بخدماتنا من أجل 

خدمة المجتمع الذي ننتمي إليه“. 
قســـم  مديـــر  صـــرح  جهتـــه،  ومـــن 

اســـتمرارية األعمال في بنك البحرين 
الوطنـــي عبـــدهللا نقـــي: ”نؤمـــن بـــأن 
تعزيـــز  فـــي  سيســـهم  اإلنجـــاز  هـــذا 
مســـتوى مرونتنا المؤسســـية، ويمكّنا 
مـــن مواجهـــة التحديـــات المحتملـــة، 
باإلضافـــة لمواكبـــة التغييـــرات التـــي 
المصرفـــي، وذلـــك  القطـــاع  يشـــهدها 
عبر إرســـاء وتبني أفضل الممارســـات 
والمعايير العالمية المعتمدة وتطبيقها 
فـــي مختلـــف إدارات وأقســـام البنك؛ 
خدماتنـــا  اســـتدامة  بهـــذا  لنضمـــن 

المصرفية على أكمل وجه“.

مرکز الصحۀ بالمنزل فی مستشفى رویال البحرین یقوم بـ 10 آالف زیارة
یقدم خدمات متنوعۀ تلبی مختلف االحتیاجات

شــهد العامــان الماضيــان خــالل فتــرة جائحــة كوفيــد- 19 تغيــًرا فــي طريقــة وصولنــا إلى 
خدمــات الرعايــة الصحيــة، فــي حيــن قــام معظمنــا باستكشــاف خيــارات جديــدة، منهــا 
االستشارات الصحية عبر اإلنترنت، وتوصيل األدوية للمنازل، وخدمات الرعاية الصحية 
المنزليــة األخــرى. وقــد تغيــر أيًضــا تصــور النــاس حــول كيفيــة عــالج المرضــى دون زيارة 

المستشفيات، وأصبح لديهم اآلن ثقة أكبر في خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

اليـــوم، نجـــري هـــذا الحديث مـــع الرئيس 
التنفيـــذي للعمليات في مستشـــفى رويال 
البحرين أحمد الراشد حول خدمات مركز 
الصحـــة فـــي المنـــزل وفوائدهـــا ومزاياها 

وخططها إلضافة خدمات جديدة.
 ما الصحة في المنزل؟ »

كمـــا يـــدل االســـم، ”الصحـــة“ فـــي المنـــزل 
هي العالمـــة التجاريـــة لخدمـــات الرعاية 
وأحـــد  لكيمزهيلـــث،  التابعـــة  المنزليـــة 
مـــزودي الرعايـــة الصحيـــة البارزيـــن فـــي 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، ولـــدى 
كيمزهيلث سلســـلة من المستشفيات مثل 
مستشـــفى رويـــال البحريـــن ومستشـــفى 
كيمزهيلـــث فـــي مملكة البحريـــن وغيرها 
مـــن المرافـــق الصحية في ســـلطنة عمان، 
والمملكة العربية الســـعودية، ودولة قطر، 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
يوفـــر الصحة فـــي المنزل للمرضـــى خيار 
الوصـــول إلـــى الرعايـــة الصحيـــة براحـــة 
فـــي منازلهم بأعلى درجـــات الجودة. نتبع 
أفضـــل الممارســـات فـــي تقديـــم الرعايـــة 
الصحيـــة ونحافـــظ علـــى أعلـــى المعاييـــر 

والبروتوكـــوالت الدولية، حيث نعمل على 
خدمة مرضانا منذ عام 2014 وقمنا بأكثر 

من 10.000 زيارة منزلية حتى اآلن.
 ما الخدمات التي يقدمها مركز الصحة  »

في المنزل؟

تشـــمل خدماتنـــا زيـــارات الطبيـــب، حيث 
يقـــوم طبيبنا العام بزيارة المنزل، وإجراء 
التقييم واالستشـــارة الطبية، وقد يوصي 
بإجـــراء اختبـــارات ووضـــع خطـــة عـــالج، 
أو عوًضـــا عـــن ذلك، وفي بعـــض الحاالت، 
إلـــى االختصاصـــي  المريـــض  قـــد يحيـــل 
المطلـــوب. كمـــا تشـــمل الخدمـــات زيارات 
تمريضيـــة لمراقبة حالة المريض، وإعطاء 
الحقن، وتضميـــد الجروح، وجمع العينات 
لفحص الدم، والتغذية باألنابيب، والعناية 

بالقسطرة.
إلـــى جانـــب ذلـــك يقـــدم المركـــز خدمـــات 
إعادة التأهيـــل والعالج الطبيعي للمرضى 
والســـكتة  الجراحـــة  مـــن  المتعافيـــن 
الدماغيـــة والصدمات النفســـية وفيروس 
كورونـــا المســـتجد وغيرهـــا مـــن الحاالت. 
يعمـــل المعالجون لدينا أيًضـــا مع األطفال 

الذين قد يتم تشـــخيص إصابتهم بحاالت 
مثل الشلل الدماغي أو تأخر النمو.

وعـــالوة علـــى مـــا ذكـــر، تشـــمل الخدمات 
االســـتهالكية  المـــواد  وتوريـــد  توصيـــل 
واألدوية. كما نقدم المســـاعدة في شـــراء 
األجهـــزة الطبية مثل جهـــاز قياس ضغط 
الـــدم ومقيـــاس تشـــبع الدم باألوكســـجين 

النبضي واألسرة المتخصصة وغيرها.
الـــدم  عينـــات  مجموعـــات  أيًضـــا  ونوفـــر 
ار  وفحـــص   البـــي ســـي  اختبـــار  ونقـــدم 
كوفيد - 19 الســـريع في المنزل. باإلضافة 
إلـــى ذلـــك، يمكـــن لممرضاتنا أيًضـــا إجراء 
تخطيـــط القلـــب فـــي المنـــزل، كمـــا يقـــوم 
طبيـــب القلب لدينا بزيارة المنازل إلجراء 
االستشـــارة ودراســـات التصوير باألمواج 
فـــوق الصوتية للقلب وقـــد أطلقنا مؤخًرا 

أيًضـــا دراســـة (تخطيـــط) النـــوم المنزلـــي 
المفيدة في اكتشـــاف وتشخيص انقطاع 

التنفس أثناء النوم.
هل خدمات الرعاية المنزلية مفيدة  »

فقط لبعض الفئات في المجتمع؟

تلبي خدماتنا قطاًعا واســـًعا من المرضى، 
بـــدًءا من كبار الســـن (الذين قد يحتاجون 
إلى الدعـــم إلدارة مرض الســـكري المزمن 
أو ارتفـــاع ضغـــط الدم)، واألمهـــات الجدد 
رعايـــة  حـــول  إرشـــادات  إلـــى  (بحاجـــة 
األطفـــال حديثي الوالدة)، أو شـــخص قد 
يحتـــاج إلـــى عـــالج طبيعـــي فـــي المنـــزل 
لألفـــراد  يمكـــن  الكتـــف.  أو  الركبـــة  أللـــم 
المشـــغولين الذيـــن ليـــس لديهـــم الوقـــت 
لزيارة المنشأة الصحية إلعادة التأهيل أو 
العالج الطبيعي االســـتفادة أيًضا من هذه 
الخدمـــات المقدمـــة في المنـــزل. وبالمثل، 
يمكـــن لألطفال المصابيـــن بمتالزمة داون 
المشـــي  الحـــاالت األخـــرى مثـــل  وبعـــض 
بأطـــراف األصابـــع االســـتفادة مـــن العالج 
الطبيعـــي في المنزل فـــي بيئتهم المنزلية 
التي قـــد يجدونهـــا أكثر راحـــة وطمأنينة 

من المرافق الصحية.
لقد تـــم تصميـــم خدماتنـــا الشـــاملة لدعم 
بعـــد اإلقامـــة  الذيـــن يتعافـــون  المرضـــى 
فـــي المستشـــفى والمـــرض والجراحـــة أو 
إدارة المـــرض. نحن نتشـــارك مع العائالت 
والمستشفيات واألطباء هدًفا مشترًكا هو 

توفير الرعاية والراحة والدعم للمريض.
 ما فوائد خدمات الرعاية المنزلية؟ »

إلـــى جانـــب الســـالمة والراحـــة للمرضـــى، 
تتيـــح خدمـــات الرعايـــة المنزليـــة رعايـــة 
شـــخصية وتعافًيا أســـرع مع مخاطر أقل 
لإلصابة بالعدوى في المستشفى، وتوفير 
التكاليـــف مـــن تقليـــل مـــدة اإلقامـــة فـــي 
المستشـــفى وقرب أفراد األسرة ومقدمي 

الرعاية.
 هل هناك أي شروط أو مواقف ال  »

يمكن فيها توفير الرعاية المنزلية؟

ال يمكن توفيـــر خدمات الرعايـــة المنزلية 
فـــي حالـــة الطـــوارئ، حيـــث توجـــد قيود 
علـــى الرعاية الطبية التـــي يمكن تقديمها 
فـــي المنـــزل. كما أننا ال نقـــدم خدمات من 
دون وصفـــة طبيـــة أو طلـــب مـــن طبيب. 
يتـــم اتبـــاع هـــذه البروتوكـــوالت لمصلحة 

مرضانا.
 قد يكون لدى العديد من األشخاص  »

مخاوف بشأن زيارة موظفي 
المستشفى للمنزل خوًفا من 

اإلصابة بالعدوى؟ كيف يعالج مركز 
الصحة في المنزل هذه المخاوف؟

نقـــدم خدماتنـــا مـــن خـــالل فريـــق مؤهل 
طبـــي  طاقـــم  مـــن  يتألـــف  ومختـــص 
وتمريضـــي وطاقم دعـــم مدرب ومرخص 
وبرامـــج  المســـتمر  للتدريـــب  يخضعـــون 
ضمان الجودة. إنهم يتبعون بروتوكوالت 

عنـــد  صرامـــة  األكثـــر  العـــدوى  مكافحـــة 
زيـــارة المنـــازل ويرتدون معـــدات الوقاية 
الشخصية الكاملة ويضمنون أيًضا تقديم 
المشـــورة المناســـبة ألفـــراد األســـرة حول 
كيفيـــة الحفـــاظ علـــى النظافـــة ومكافحة 

العدوى حول المرضى.
 ما مستقبل خدمات الرعاية الصحية  »

المنزلية في المملكة؟

موجـــودة  المنزليـــة  الرعايـــة  خدمـــات 
لتبقـــى؛ ألنهـــا توفر خياًرا مناســـًبا ومريًحا 
للمرضـــى لتلقـــي الرعاية من قبـــل أعضاء 
المحترفيـــن  الصحيـــة  الرعايـــة  فريـــق 
الرعايـــة.  جـــودة  علـــى  المســـاومة  دون 
نخطط لتوســـيع خدماتنا وســـنقدم حزًما 
متخصصـــة للمرضـــى طريحـــي الفـــراش، 
ومراقبـــة الصحـــة الرقمية وبرامـــج إدارة 

األمراض المزمنة.
 أخيًرا، كيف يمكننا حجز خدمات الرعاية  »

المنزلية عبر مركز الصحة في المنزل؟

إذا كان لـــدى المريـــض وصفـــة طبيـــة من 
الطبيب المعالج لخدمات الرعاية المنزلية 
(نقبـــل الوصفـــات الطبيـــة / الطلبـــات مـــن 
جميع الممارســـين المســـجلين فـــي مملكة 
البحرين)، يمكن للمرضى االتصال بنا على 
رقـــم الرعايـــة المنزليـــة المخصـــص لدينـــا 
وحجـــز  التفاصيـــل  وتقديـــم   39419238
موعد ألي من خدماتنا. نعمل بين الســـاعة 

8 صباًحا و7 مساًء.

أحمد الراشد

عبد الله نقيمحمد حماد

رمزي مطرانطارق الجودر



تـــرأس رئيس غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين وفد 
مملكـــة البحريـــن ســـمير نـــاس، الوفـــد المشـــارك في 
أعمـــال الدورة الرابعة لمنتـــدى األعمال ”البحريني - 
الكـــوري الجنوبي“، والتي تعقـــد بالعاصمة الكورية“ 
والمســـتثمرين  األعمـــال  أصحـــاب  بيـــن  ســـول“ 
والمصنعيـــن في كال البلديـــن الصديقين، إلى جانب 
مشـــاركة الجهـــات ذات العالقة بالعمـــل االقتصادي؛ 
لمناقشـــة ســـبل تنميـــة وتطويـــر معـــدالت التجـــارة 
البينيـــة واالســـتثمارات المشـــتركة بيـــن كال البلدين 
مزيـــد  تشـــجيع  وآليـــات  المقبلـــة،  المرحلـــة  خـــالل 
مـــن االتفاقيـــات والتفاهـــم الفعـــال فـــي المبـــادرات 

االقتصادية المشتركة.
وفي مســـتهل الجلســـة االفتتاحيـــة للمنتـــدى، ألقى 
رئيـــس الغرفـــة كلمـــة أمـــام الحضـــور مـــن ممثلـــي 
والكوريـــة،  البحرينيـــة  والمؤسســـات  الشـــركات 
وفـــي حضور النائـــب الثانـــي لرئيس الغرفـــة محمد 
عبدالجبـــار الكوهجي، واألمين المالي للغرفة عارف 
هجـــرس، وعضـــو المكتـــب التنفيذي أحمد الســـلوم، 

الديـــن،  اإلدارة يوســـف صـــالح  وعضـــوي مجلـــس 
ونـــواف الزيانـــي، أكـــد فيهـــا أهميـــة تعزيـــز عالقات 
الشـــراكة بيـــن قطاعي األعمال البحرينـــي والكوري، 
ودفعها آلفاق أرحب على المستويات كافة، والعمل 
الواعـــدة  والمشـــروعات  الفـــرص  فـــي  لالســـتثمار 
والمتاحـــة فـــي كال البلديـــن الصديقين، مشـــيرا إلى 
أهميـــة تفعيـــل منظومـــة تبـــادل الزيـــارات والوفود 
بيـــن مجتمعـــات األعمـــال فـــي كال البلديـــن، وتعزيز 
االســـتفادة مـــن اإلمكانـــات االقتصاديـــة والتجارية 
المتوافـــرة فـــي البحريـــن وكوريـــا الجنوبيـــة لتعزيز 

التعاون االقتصادى المشترك.
لمملكـــة  االقتصادية  السياسات  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحرين قائمـــة على تعزيز العالقـــات الخارجية مع 
مختلف األطـــراف الدولية، وتوســـيع دائرة التعاون 
االقتصادي واالســـتثماري مع الكيانـــات االقتصادية 
البحريـــن  رؤيـــة  مســـتهدفات  كأحـــد  الكبـــرى، 
االقتصادية 2030، وبما يســـهم في تعزيز المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة حضرة صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه، ودعـــم صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء حفظـــه هللا، الفتًا إلـــى أن البحرين 
تتمتـــع بموقـــع اســـتراتيجي مهـــم في قلـــب الخليج 
العربـــي، يجعلها مركزًا متميـــزًا ومحطة مهمة للربط 
التجاري العالمي مع دول مجلس التعاون الخليجي 

ومنطقة الشرق األوسط.
جمهوريـــة  حققتـــه  بمـــا  الغرفـــة  رئيـــس  وأشـــاد 
كوريـــا الجنوبيـــة مـــن تقدم فـــي مختلـــف المجاالت 
خصوصـــا في مجاالت التنمية االقتصادية والتطور 
التكنولوجـــي ومجـــاالت التعليـــم والطـــب والثقافة 
والمســـرح، مشـــيرا إلـــى أهميـــة مفاوضـــات اتفاقية 
التجـــارة الحرة بيـــن دول مجلس التعاون الخليجي 
وجمهورية كوريا الجنوبية، ودورها في زيادة حجم 
التبادل التجاري وتعزيز االستثمارات بما يسهم في 
تعزيز المكتسبات المشـــتركة بين دول المجلس من 
ناحيـــة وكوريـــا الجنوبيـــة مـــن ناحية أخـــرى، كذلك 
تحفيـــز النمـــو االقتصـــادي والتجاري واالســـتثماري 

ودعم ريادة األعمال وتعزيز قطاعات األعمال.
وأشـــار إلى أن هذا المنتـــدى يأتي في ظل تداعيات 
اقتصاديـــة عالميـــة غيـــر مســـبوقة فرضتهـــا األزمـــة 

مـــن  بمزيـــد  أتـــت  والتـــي  الروســـية،   – األوكرانيـــة 
التداعيـــات الســـلبية علـــى عاتق االقتصـــاد العالمي، 
الـــذي مـــا زال متأثـــرًا من جائحـــة فيـــروس كورونا، 
وتأثيرهـــا الســـلبي علـــى حركـــة النمـــو االقتصـــادي 
معـــدالت  وارتفـــاع  واالســـتثمار،  اإلنتـــاج  وتباطـــؤ 
التضخـــم، داعيًا إلـــى التوجه نحو تشـــكيل تكتالت 
اقتصاديـــة قائمـــة علـــى فكـــرة التكامـــل االقتصادي 
للحد مـــن التداعيات التى تفـــرض على المجتمعات 
من حين آلخر، واالستفادة من التطور التكنولوجي 
فـــي عالم األعمال لرفع مســـتوى الصناعات المحلية 

وجعلها عامالً رئيسيًا في حركة النمو االقتصادي.
مـــن جانبه، قـــدم عضو مجلـــس إدارة غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن نـــواف الزياني عرضـــًا مرئيًا عما 
تتيحه بيئة األعمال البحرينية المنفتحة والمتطورة 
من فرص استثمارية متنوعة، وما تتمتع به البحرين 
مـــن مقومـــات اســـتثمارية ومنـــاخ جـــاذب وحاضن 
لمختلف األعمال التجارية والصناعية بفضل التقدم 
الهائـــل في البنيـــة التحتيـــة واحتياجـــات العمليات 
اللوجســـتية،  البحريـــن  منطقـــة  عبـــر  اللوجســـتية 
كذلـــك الحوافز والمميزات والتســـهيالت التى تقدم 

للمســـتثمرين لجذب مزيد من االســـتثمارات، مؤكدًا 
أن مناخ االســـتثمار في البحرين شـــهد تطورًا كبيرًا 
على مدار الســـنوات الماضية، ما أســـهم في تحقيق 
نتائـــج إيجابيـــة انعكســـت علـــى تحقيـــق تدفقـــات 
استثمارية مباشرة إلى مملكة البحرين بلغت 1.766 
مليـــار دوالر أميركي فـــي 2021، متطلعـــًا لمزيد من 
الحركـــة االســـتثمارية بمـــا يصـــب فـــي صالـــح دعم 

االقتصاد الوطني.
وشـــهد منتدى األعمال البحريني – الكوري، جلسات 
عمـــل هادفة جمعت أصحـــاب األعمـــال البحرينيين 
آليـــات  بشـــأن  للتباحـــث  الكورييـــن؛  نظائرهـــم  مـــع 
المشـــروعات المشـــتركة، التـــي من الممكـــن إقامتها 
فـــي كال البلديـــن، إلـــى جانب التفاهم بشـــأن تعظيم 
عالـــم  فـــي  التكنولوجـــي  التطـــور  مـــن  االســـتفادة 
االقتصـــاد عبر تكثيف الزيـــارات المتبادلة بين وفود 
الدولتين، معربين عن سعادتهم بما شهدته الجلسات 
من تفاهمات مشـــتركة بين الجانبين ســـتعود بالنفع 
علـــى دعـــم القطاعـــات التجارية واالســـتثمارية في 

مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية.

منتدى األعمال البحرینی - الکوري یبحث تطویر التجارة واالستثمارات
رئیس الغرفۀ یترأس وفد البحرین  لمنتدى األعمال المشترك فی  العاصمۀ سول

نــاس: مفاوضــات 
التفاقیــۀ التجــارة 
الحــرة بیــن دول 
ــاون  ــس التع مجل
ــا الجنوبیــۀ  وکوری

الــــزیــــانــــی: 
تتمتع  البحرین 
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يعـــد المرحـــوم الحاج محمد بن يوســـف بوحجي 
مـــن الطواويـــش (تجـــار اللؤلـــؤ) المتميزيـــن فـــي 
مملكة البحرين بفرز وبيع اللؤلؤ الطبيعي. وتعلم 
مـــن والـــده صنعـــة وتجـــارة اللؤلـــؤ واســـتفاد منه 
كثيـــًرا فـــي هذا المجـــال، فقـــد كان والـــده الحاج 
يوســـف بن عيســـى ُبوحجي من أبـــرز الطواويش 
وخبـــراء فحـــص وتثميـــن جميع أنـــواع وأصناف 

اللؤلؤ آنذاك في البحرين والخليج العربي.
رحـــل عـــن عالمنا فـــي العام 1982، ودفـــن بمقبرة 
مدينـــة المحـــرق. ولـــد الفقيـــد فـــي العـــام 1909 
بمدينـــة المحـــرق وبهـــا نشـــأ وتعلم، حيـــث أدخله 
والده المرحوم الحاج يوسف بن عيسى ُبوحجي 
إلى ”الُكتـــاب“ (المطوع) فتعلم المبادئ من قراءة 
وكتابـــة وحفظ قســـًطا مـــن القرآن الكريـــم، وفي 
العـــام 1919. وحيـــن افتتحـــت مدرســـة الهدايـــة 
فـــي  نظاميـــة  مدرســـة  أول  وهـــي  الخليفيـــة، 
البحريـــن، أدخلـــه والـــده بهـــا فـــي الدفعـــة األولى 
أو الثانيـــة، وكان مـــن بين الذين درســـوا معه في 
المدرســـة عيســـى بن صقر الشـــيراوي، وأحمد بن 
علي بن موســـى العمـــران وهو أول وزير للمعارف 
بالبحريـــن، والمحامـــي المعـــروف محمـــد حســـن 
الحســـن، وِحَجي بن عيســـى الزيانـــي، وقد كانت 
دراســـته فـــي فتـــرة إدارة المرحـــوم حافظ وهبة 
الهدايـــة الخليفيـــة، وقـــد كانـــت  مديـــر مدرســـة 

الدراسة آنذاك للمرحلة االبتدائية فقط.
وبعـــد أن تخـــرج مـــن المدرســـة تعلـــم مـــن والده 
صنعـــة وتجـــارة اللؤلـــؤ واســـتفاد منه كثيـــًرا في 
هـــذا المجال، فقد كان والـــده من أبرز الطواويش 
وخبـــراء فحص وتثميـــن جميع أنـــواع، وأصناف 

اللؤلؤ آنذاك في البحرين والخليج العربي.

وفـــي العـــام 1925 تـــزوج الراحـــل مـــن زوجتـــه 
األولـــى، في ســـن 16 عاًمـــا، حيث تـــزوج الراحل 
من ثالث زوجات وهن: ابنة عمه نورة بنت أحمد 
بن عيســـى ُبوحجي، ثم تـــزوج ابنة الحاج خليفة 
بـــن مبـــارك اليحيـــى، ثـــم تـــزوج مـــن ابنـــة الحاج 
عبدالرحمـــن بـــن عيســـى ُبوحجـــي وقـــد رزق من 
الذرية بـ: إبراهيم، عبدالرحمن، وجاســـم، وخليل، 
وعبدالعزيز، وعيســـى، وحســـن، وأحمد، وجمال، 

وعبدالحكيم، وشريفة، ومريم، وفاطمة.
وســـافر ألول مـــرة مـــع المرحـــوم والـــده الحـــاج 
يوســـف بـــن عيســـى ُبوحجـــي فـــي ســـفينته فـــي 
رحلـــة للطواشـــة وكان عمـــره 7 أو 8 ســـنوات أي 
بيـــن العاميـــن 1916 - 1917، وكانت هذه الرحلة 
مـــا بين 10 و15 يوًمـــا تزيد أو تقل، ثم عادوا إلى 
البحريـــن. وقد كان في كل عام يســـافر مع والده 
في ســـفينته للطواشة إلى هيرات البحرين، وإلى 
قطـــر، وإلـــى دبـــي، وإلـــى دلمـــا، وإلـــى غيرها من 

مناطق الخليج لشراء اللؤلؤ.

ومـــن المواقـــف الصعبـــة التـــي مـــرت عليـــه، كان 
ذلـــك فـــي العام 1929 عندما ســـافر إلـــى الهند مع 
جماعـــة من تجار اللؤلؤ فـــي الخليج من البحرين 
والكويت والجبيل وقطر وساحل اإلمارات وظل 
هنالك 7 أشهر و4 أيام لبيع اللؤلؤ، لكنه لم يتمكن 
من بيع ما لديه من اللؤلؤ بســـبب الكساد وعزوف 
تجـــار اللؤلـــؤ الهنـــود عن الشـــراء، فما كان ســـابًقا 
بعشـــرة ال يســـاوي خالل فترة سفره سوى اثنين، 

فلم يستطعوا البيع ورجعوا خائبين.
وذكر المرحوم الحاج محمد في مقابلة تلفزيونية 
أجريـــت معه: أن أغلـــى دانة بيعت فـــي البحرين 
كانـــت إلـــى جبر المســـلم، وهو طـــواش، بمبلغ 60 
ألـــف روبيـــة، وكانت دانة فريدة جوهـــرة، وتعتبر 
أفضل دانة في عصره، ثم باعها جبر المســـلم إلى 
عبدالرحمـــن القصيبي بمبلغ 200 ألف روبية، وقد 
باعهـــا األخير إلى روزنتال الفرنســـاوي بمبلغ 400 
ألف روبية، وبعد ذلك اشترتها امرأة من الواليات 

المتحـــدة األميركية بمبلغ 600 ألف روبية، والتي 
جاءت بهـــا إلى البحرين من أجـــل الحصول على 
لؤلـــؤة ثانيـــة مماثلـــة لها، وتـــم الترتيـــب وتكليف 
الراحـــل محمد ُبوحجي، للذهـــاب معها في رحلة 
لصيـــد اللؤلـــؤ، وقـــد كان الوقت آنـــذاك في فصل 
الشـــتاء، حيـــث ذهبت فـــي إحدى ســـفن الغوص، 
وأقيمت لها أهازيج الغوص وضربت الطبول في 
رحلة قصيرة وشـــاهدت طريقة اســـتخراج اللؤلؤ 

من البحر، قبل أن تغادر البحرين.
ســـافر الراحل إلى الكويت فـــي العام 1941، وقد 
كانـــت هنالـــك دانـــة لـــدى أميـــر الكويـــت الراحـــل 
الشـــيخ أحمد الجابر الصباح معروضة للبيع بمبلغ 
20 ألف روبية، وكان هذا المبلغ آنذاك غير متوافر 
لـــدى الناس وقليل مـــن يمكنه دفعه لقـــاء الدانة، 
وذلـــك بســـبب الكســـاد الذي حصل فـــي ثالثينات 
القرن الماضي، وقد اشتراها أمير الكويت الراحل 
الشـــيخ أحمد الجابر الصباح، وقد زاره في قصره 
الذي على الســـيف الذي يسمى ”الكشك“ في ذلك 

الوقـــت، وســـأله األميـــر الراحل عـــن المبلـــغ الذي 
تســـتحقه الدانـــة، فأخبره الحاج يوســـف أنه بعد 
فحـــص هـــذه الدانـــة الثمينة ”لِك روبيـــة“ أي 100 

ألف روبية.
وخالل إحدى زيارات الراحل محمد ُبوحجي إلى 
الكويت بين العامين 1957 إلى 1958، كان الشيخ 
جابـــر األحمـــد آنـــذاك موجـــوًدا بعـــد وفـــاة والـــده 
الشيخ أحمد الجابر، وقد كان الشيخ جابر األحمد 
آنذاك يشـــتري منه القمـــاش، أي (اللؤلؤ) الطبيعي، 
فســـأله في أحد المرات: الدانة الكبيرة الموجودة 
لديكـــم أين هي؟ فقال الشـــيخ جابر األحمد: هي 
موجـــودة لـــدى الوالدة فـــي الصندوق، فســـأله: يا 
طويل العمر هل انكســـرت؟ فقال الشيخ جابر: ال 
أعلـــم، فقال له: مـــن فضلك تأكد؛ ألنه مغلق عليها 
فـــي صندوق لمدة ال تقل عن 30 ســـنة، والكويت 
جوها حـــار جًدا، فقال الشـــيخ جابر: ســـأحضرها 
غـــدًا لـــك لفحصهـــا ومعاينتها، وفي اليـــوم الثاني 
أحضر الشيخ جابر األحمد الصباح الدانة وسلمها 
للحـــاج محمد ُبوحجي وبعـــد فحصها قال الحاج 
محمد ُبوحجي للشـــيخ جابر بأنها لم تنكسر، وإذا 
لكـــم رغبـــة بالبيـــع فيمكننـــي شـــراؤها بمبلغ 400 
ألف روبية، لكن الشـــيخ جابـــر األحمد أعادها إلى 

الصندوق ولم يرغب في بيعها.
وذكـــر الحـــاج محمـــد بـــن يوســـف ُبوحجـــي فـــي 
مقابلـــة أجريـــت معـــه، عندمـــا ســـئل عـــن موقـــف 
طريـــف حصل له ذكـــر أن ”من المواقـــف الطريفة 
التي حصلت معي: اشتريت لؤلؤة مجهولة بمبلغ 
25 روبية، ثم كســـرتها فظهـــرت منها دانة بديعة، 

بعتها بمبلغ 11 ألف روبية!“.

أمل الحامد

محمد بوحجی... خبیر تثمین جمیع أنواع وأصناف اللؤلؤ الطبیعی
أغلى دانۀ بحرینیۀ بیعت بـ 600 ألف روبیۀ
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 QS World University Rankings by ،الضيافــة والفندقــة، بحســب المــادة أو التخصــص، لعام 2022، من بين 150 جامعة على مســتوى العالــم
Subject 2022: Hospitality & Leisure Management  متقدمــة 8 مراكــز هــذا العــام بعدما حصلت على المرتبة الـ19 في العام الماضي 2021، 

وبذلك تكون الكلية قد حققت المركز األول في فرنسا.

من جانبه، اعتبر المدير العام لكلية ”فاتيل“ 
للضيافة في البحرين الشيخ خالد بن خليفة 
آل خليفة أن هـــذا التصنيف الجديد عالميًا 
يعد تتويجًا للجهود التي تقوم بها الكلية من 
خـــالل ما تقدمه من مواد أكاديمية وعملية 
اســـتثنائية وفريدة من نوعها، حيث تتميز 
البرامج المطروحـــة بأعلى درجات الجودة 
وفقًا للمعايير العالمية بما يضمن مخرجات 
تعليميـــة تتماشـــى مـــع احتياجات الســـوق 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، كمـــا يعـــد 
ذلـــك التصنيـــف تميزًا لمملكـــة البحرين في 
اســـتقطاب هذا الصـــرح العلمـــي األكاديمي 

العريق في مجال الضيافة والفندقة.
وذكـــر أن الكليـــة تتمتـــع بأســـلوب تدريـــس 
فريـــد مـــن نوعه، بنســـبة دراســـة نظرية 50 
% تتـــم مـــن خـــالل الصفـــوف األكاديميـــة 
فـــي الحـــرم الجامعي، في حين تبلغ نســـبة 

التطبيقات العملية 50 %.

وقـــال إن الطالب يتلقـــون تدريبهم العملي 
علـــى يـــدي أمهـــر المحترفين فـــي فنادق 4 
و5 نجوم بمملكة البحرين وفرنســـا وغيرها 
مـــن الدول حـــول العالم، والعمـــل قائم على 
توســـعة نطـــاق الـــدول المســـتضيفة لطلبـــة 

”فاتيل البحرين“.
العالمـــي  اإلنجـــاز  هـــذا  أن  إلـــى  وأشـــار 
لكليـــة فاتيـــل الفرنســـية للضيافـــة ينعكس 
علـــى طـــالب كليـــة ”فاتيـــل“، فـــي البحرين 
مـــن خـــالل تطويـــر معارفهـــم فـــي مجـــال 
العمليـــة  بالخبـــرة  وتزويدهـــم  الضيافـــة، 
بهـــدف  الدراســـية؛  مـــن مناهجهـــم  كجـــزء 
تطويـــر الكفـــاءات البحرينية الشـــابة وغير 
مـــن  الجنســـيات  مـــن مختلـــف  البحرينيـــة 

المهتمين  بمجال الضيافة الواعد.
مـــن جهتـــه، أشـــاد مديـــر الشـــبكة الدوليـــة 
بـ“فاتيل“ فرنســـا، پول دازيمار، بهذا اإلنجاز 
العلمـــي الجديـــد، مؤكـــدًا أن هـــذا اإلنجـــاز 

يشـــكل دافعـــًا للمضي قدمـــًا نحـــو التطوير 
والتحديث؛ لتعزيز الســـمعة الطيبة للطالب 
والخريجيـــن وتقـــدم الكليـــة العلمـــي علـــى 

مستوى العالم في الضيافة.
وأكـــد على حـــرص الكليـــة على االســـتمرار 
الدراســـية؛  البرامـــج  جـــودة  تطويـــر  فـــي 
كي تحافـــظ الكلية علـــى المعاييـــر الدولية 
مـــن خـــالل تطبيـــق علـــى االســـتراتيجيات 
والثوابـــت األساســـية للكلية على مســـتوى 

العالم.
وتعد مجموعة ”فاتيل الفرنســـية“ للضيافة 
األعمـــال  إلدارة  كليـــات  مجموعـــة  أول 
الفندقـــة  مجـــال  فـــي  مختصـــة  أكاديميـــة 
العالـــم منـــذ أن  والضيافـــة علـــى مســـتوى 
تأسست قبل 41 عامًا في عام 1981، حيث 
تضـــم الكليـــة أكثر مـــن 9000 طالـــب، و55 
فرعـــا، وأكثر من 39000 خريـــج في جميع 

أنحاء العالم.

الکلیۀ الفرنسیۀ تفوز بالمرتبۀ 11 عالمیا بتصنیف ”QS“ العالمیۀ

الشیخ خالد: توسعۀ نطاق الدول المستضیفۀ لتدریب طلبۀ کلیۀ ”فاتیل البحرین“

بول دازيمار كلية ”فاتيل“ للضيافة في البحرينالشيخ خالد بن خليفة 

عقـــدت الجمعيـــة العموميـــة لجـــزر 
أمواج اجتماعهـــا من أجل انتخاب 
مجلـــس إدارة جديد التحاد المالك 
المركزي لجزر أمواج، وذلك الساعة 
3 عصًرا أمس الســـبت الموافق ١١ 
يونيـــو ٢٠٢٢، حيـــث فـــاز بعضوية 
مجلـــس اإلدارة الجديـــد 7 أعضاء 
فـــي حيـــن تـــم اختيـــار 3 كأعضـــاء 
أعضـــاء  أســـماء  وهـــذه  احتيـــاط، 

مجلس اإلدارة: 

١. محمد الكوهجي
٢. الشيخ حمد بن خليفة آل خليفة

٣. محمد الغناة
٤. محمد اليعقوب

٥. عبدهللا الشهابي
٦. أحمد صباح السلوم

7. محمد عباس حاجي.
إليـــاس قرعـــان وأكـــرم  وكل مـــن: 
مكنـــاس وحمـــد الســـاعي كأعضاء 

احتياطيين.

انتخــاب مجلـس إدارة جـدیـد 
لالتحــاد الـمرکــزي لجــزر أمــواج

بحضور خليجي متميز، ينطلق المؤتمر الخليجي للتنمية البشرية في نسختة التاسعة وذلك يومي الثالثاء واألربعاء 14 – 15 
يونيو 2022،  تحت عنوان منظومة قياس األداء الفردي والتميز المؤسســي وذلك برعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية 

جميل حميدان بفندق ”الدبلومات راديسون بلو ” في المنامة.

تنظمـــه  الـــذي  المؤتمـــر،  ســـيركز 
العـــام  هـــذا  أوريجيـــن،  مجموعـــة 
على آخر مســـتجدات قياس األداء 
خـــالل  مـــن  والمؤسســـي  الفـــردي 
وأثـــر  المختلفـــة،  القيـــاس  أدوات 
الثقافـــة المؤسســـية فـــي تحســـين 
الفعلـــي  العمـــل  ومســـتقبل  األداء، 
حوكمتـــه  وكيفيـــة  واالفتراضـــي 

وقياسه، باإلضافة لمحاور أخرى.
وتأتـــي أهميـــة هـــذا المؤتمـــر فـــي 
هـــذا الوقـــت بالـــذات مع االنحســـار 
التدريجـــي لجائحـــة كورونـــا وبـــدأ 
العمـــل المكثـــف مـــن قبـــل مختلـــف 
دول العالـــم حكومات ومؤسســـات 
العربـــي  الخليـــج  دول  خصوصـــا 
وتنشـــيط  االقتصـــادي  للتعافـــي 
الحركـــة االقتصاديـــة والـــذي يأتي 
االهتمـــام  أولوياتهـــا  ســـلم  علـــى 
بالمـــوارد وتنميتهـــا؛ ألن االقتصـــاد 
بالتالـــي  الوظائـــف  يولـــد  مـــن  هـــو 
عاملـــة  أليـــدي  الـــدول  تحتـــاج 
ومؤهلـــة وكفـــوءه إلدارة وتمكيـــن 

االقتصادات القوية.
ولذلـــك ومـــن أجـــل تنميـــة بشـــرية 
حقيقيـــة واقتصـــاد خليجـــي متين 
لتطويـــر  الماســـة  الحاجـــة  تأتـــي 
الموظفيـــن  أداء  قيـــاس  أدوات 
محلًيـــا، وإقليمًيـــا، حيـــث إن معظم 
اإلدارات القائمـــة تعتمد على الفعل 
منهجيـــة  دون  مـــن  الفعـــل  وردود 
واضحـــة لقيـــاس األداء، وبالتالـــي 
مطلـــب  المؤسســـي  التميـــز  يبقـــى 
المؤسســـات  مختلـــف  لـــه  تســـعي 

العالمية والخليجية خصوصا.
وإلـــى جانـــب مشـــاركة القطاعيـــن 
البحريـــن  فـــي  والخـــاص  العـــام 
البحريـــن بالمؤتمـــر، تشـــرم كذلـــك 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية مثـــل 
الصحـــة،  ووزارة  العـــدل،  وزارة 
المنـــورة،  المدينـــة  تطويـــر  هيئـــة 
وزارة  الســـعودية،  العـــدل  وزارة 
الصحـــة الســـعودية، جامعـــة اإلمام 
عبـــد الرحمـــن بن فيصل – الشـــركة 
السعودية العالمية للبتروكيماويات 

(ســـبكيم). ومن ســـلطنة عمان على 
ســـبيل المثـــال وزارة العمـــل، بلدية 
لالتصـــاالت  عمـــان  شـــركة  ظفـــار، 
(عمانتـــل)، وكليـــة الخليـــج لألعمال 
وشـــركة مطارات عمـــان، باألضافة 
دول  باقـــي  مـــن  المشـــاركة  إلـــي 

مجلس التعاون الشقيقة.
وقـــال رئيـــس المؤتمـــر، والرئيـــس 
أوريجيـــن،  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
أحمد البناء: ”نحُن في الخليج جزء 
مهم من العالم الذي يســـعى جاهًدا 
ويحســـن  االقتصـــادي  للتعافـــي 
الحيـــاة المعيشـــية للمواطنيـــن من 
خالل تحســـين أداء األفـــراد وأداء 
المؤسســـات فـــي القطاعيـــن العـــام 
والخـــاص، وبالتالـــي يتوجب علينا 
مواكبـــة مـــا يجـــري عالمًيـــا. وأهـــم 
ما يمكـــن التركيز عليه هـــو العنصر 
البشـــري؛ كونه يمثـــل الحلقة األكبر 
مـــن األصول أليـــة مؤسســـة والذي 
عـــادًة ُتخصـــص لـــه أكبـــر جـــزء من 
ميزانيـــة كل مؤسســـة ســـواء فـــي 

الرواتب أو التأمين أو اإلجازات أو 
المكافأت أو التدريب أو ماشبه“. 

لـــه  تســـعى  مـــا  ”إن  وأضـــاف: 
هـــذا  يكـــون  أن  هـــو  المؤسســـات 
العنصر البشـــري منتًجـــا بكل معنى 
الكلمـــة خصوصـــا بالنســـبة للجيـــل 
الحديـــث مـــن أبنـــاء دول مجلـــس 
التعـــاون، حيث تشـــير اإلحصاءات 
الدوليـــة أنـــه بحلـــول العـــام 2025، 
أعمـــال مختلـــف  مـــن   % 27 فـــإن 
المؤسســـات فـــي القطاعيـــن العـــام 
 (Z جيل) والخاص عالميا سيديرها
أي الذيـــن ال تزيـــد أعمارهم عن 25 
عاما، ولذلك البد من تدريب وتهيئة 
النســـبة  باقـــي  أي  الحالـــي  الجيـــل 

يحتاجـــون  والذيـــن   %  63 وهـــي 
إلـــى تدريـــب نوعي وتغييـــر جذري 
لمواكبـــة  لنســـطيع  المهـــارات  فـــي 
المســـتقبل، أضف لذلك عدم نسيان 
جيـــل  ألنـــه  المســـتقبلي؛  الجيـــل 
بإبـــداع  يتمتـــع  والـــذي  المســـتقبل 
وابتكار متميز. ولذلك شـــدد البناء: 
ومنظومـــة  أدوات  وجـــود  علـــى 
وإنتاجيـــة  أداء  لقيـــاس  واضحـــة 
األفراد وقد انتشـــر المفهوم بشـــكل 
المؤسســـات  مختلـــف  بيـــن  كبيـــر 
تركيـــز  الحكوميـــة وغيرهـــا، وكان 
القيـــاس منصبـــا على حجـــم العمل 
وقياس التكلفة وليس على النتائج 
وتوصيل الخدمة وإنجاز األهداف، 

وتبين من الدراســـات التي تمت أن 
50 % مـــن المنظمـــات طورت نظم 

القياس بها“.
ولقد أجرت اللجنة العلمية للمؤتمر 
اســـتطالعًا علـــى مســـتوى الخليـــج 
قيـــاس  منظومـــة  حـــول  العربـــي 
األداء الوظيفي والتميز المؤسسي 
وســـيتم عـــرض نتائج االســـتطالع 
خالل أعمال حفل افتتاح المؤتمر.

وشـــارك فـــي المؤتمـــر  عميـــد كلية 
ونائـــب  عمـــان  بســـلطنة  الخليـــج 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية 
لالعتمـــاد األكاديمي ريما الزدجالية 
والتي أشـــارت إلى ضرورة  التركيز 
علـــى التعليـــم المتميـــز ابتـــداء من 

المراحل األساســـية حتـــى المراحل 
الجامعيـــة ومن ثـــم نركز أيضا علي 
التدريـــب المتميـــز لنحقـــق الهـــدف 
المنشود خليجيا وهي أيدي عاملة 

ماهرة ومتميزة عالميا.
وقالـــت ريـــم البوعينيـــن قائـــال: إنه 
نمـــط  تغيـــر  فقـــد  الجائحـــة،  بعـــد 
العمـــل كثيـــرا مـــن خـــالل التعاطي 
الواســـع مع تكنولوجيـــا المعلومات 
والعمـــل عن ُبعد واضافـــت انه البد 
من إدخـــال التكنولوجيـــا في عملنا 
بشـــكل أكبر وبأقصى سرعة ممكنه 

مع الحفاظ على الجودة.
أمـــا فـــرح القاســـمي مـــن مؤسســـة 
والبحـــوث  للدراســـات  جالـــوب 
والتـــي تعمل في دول الخليج، فقد 
عبرت عن ســـرورها بالمشـــاركة في 
هـــذا المؤتمـــر بورقه هامـــه تتناول 
غـــرس االندمـــاج الوظيفـــي؛ بهدف 
تعزيز الثقافة المؤسســـية وبالتالي 
مـــن  المطلـــوب  المؤسســـي  التميـــز 
خالل الترابط بين قيادة المؤسسة 
الموظفيـــن  وجميـــع  وبيئتهـــا 

والعاملين.

البحرین تستضیف المؤتمر الخلیجی للتنمیۀ البشریۀ بمشارکۀ واسعۀ
تحت عنوان ”منظومۀ قیاس األداء الفردي والتمیز المؤسسی“

البنـــا: 27 % مـــن أعمـــال المؤسســـات ســـیدیرها جیـــل ال تزیـــد أعمارهـــم عـــن 25 عامـــا

ريم البوعينين فرح القاسميريما الزدجالي

business@albiladpress.com
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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
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 أعلن النائب األول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي 
دورتها  في  للغرفة  الدائمة  اللجان  لعضوية  الترشح  باب  غلق  عن 
مرشحا،   ،350 بلغ  للترشح  المتقدمين  عــدد  أن  مؤكدا  الثالثين، 
وذلك حتى نهاية مهلة تقديم أوراق الترشح التي استمرت إلى 

مساء الخميس الموافق 9 يونيو 2022. 
طلبات  وتقييم  فــرز،  مرحلة  ستباشر  الغرفة  أن  وأوضــح 
االختصاص  إلــى  التقييم  معايير  تستند  بحيث  الترشح 
والخبرة في مجاالت عمل اللجان العشر الدائمة مرتكزة على 
الكفاءة والفعالية واالستدامة في ممارسات تحسين  عناصر  
خدمات اللجان؛ وذلك لضمان تمثيل عادل ومتوازن للقطاعات 
وتقصي  رصــد  في  اللجان  دور  أهمية  مــؤكــدًا  اللجان،  داخــل 
ودراسة المعوقات التي تواجه قطاع األعمال الذي ينتمون 
إليه وتعزيز مسؤوليتها في تطوير الحركة االقتصادية 
مــن شأنها  الــتــي  األمـــور  كــل  والــتــجــاريــة ومتابعة 
رفع  في  دورهــا  جانب  إلــى  العمل،  بيئة  تنمية 
العشرة  القطاعات  حول  الالزمة  التوصيات 
بين  التنسيق  وزيــادة  اإلدارة  مجلس  إلــى 
بما  التجارية  العملية  أطـــراف  مختلف 
واألهــــداف  الــخــطــط  تحقيق  يضمن 
لخدمة  المجلس  قبل  من  المعتمدة 

بيئة األعمال في مملكة البحرين.
ومن جانبه، أوضح نائب األمين المالي لغرفة البحرين، رئيس المجموعة 
التنسيقية للّجان الدائمة، وليد إبراهيم كانو، أن عملية التقديم للترشح 
اإللكترونية من خالل  الغرفة تمت بسهولة ويسر عبر االستمارة  للجان 
الموقع اإللكتروني التابع لغرفة البحرين والذي تم من خالله طلب كافة 
سيخضعون  المترشحين  جميع  أن  مؤكدًا  للمرشح،  الالزمة  المستندات 
للتقييم بناٍء على معايير موضوعية سيتم على أساسها اختيار األنسب 
تقدموا  التي  اللجنة  عمل  مجاالت  في  والخبرة  االختصاص  ناحية  من 
نحو  الغرفة  توجهات  إطــار  في  واألداء  الكفاءة  رفــع  بهدف  وذلــك  لها، 
الخاص  القطاع  دور  وترسيخ  األعمال،  بيئة  وتنافسية  استدامة  تعزيز 
عن  ستعلن  ”الغرفة“  إدارة  أن  إلــى  مشيرًا  الوطني،  االقتصاد  دعــم  في 
اللجان  وعضوية  لرئاسة  االختيار  عليهم  سيقع  للذين  النهائية  النتائج 

خالل الفترة المقبلة.
وأكد كانو أن اللجان العشر تمثل صوت الشارع التجاري والمعبر عن آرائه 
جانب  إلى  اإلدارة،  مجلس  أمام  االقتصادية  القضايا  كافة  في  ورؤيته 
وخطط  استراتيجيات  تحقيق  نحو  الجهود  توحيد  في  الفعال  دورهــا 
المجلس للفترة المقبلة، متطلعًا إلى العمل على العديد من الملفات المهمة 
وتطوير  التشريعية  بالجوانب  والمتعلقة  التجاري  الشارع  تمس  التي 
العمل االستثماري وتنميته، داعيا المجتمع التجاري كافة بالمشاركة في 

عمل اللجان والعمل مًعا؛ من أجل حاضر ومستقبل االقتصاد الوطني.
خالد نجيبي

كشـــفت اختصاصـــي خدمـــات مســـتثمرين أول 
بـــإدارة التســـجيل بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة فاطمـــة فيصـــل عـــن ســـرعة إنجـــاز 
فـــي  التجاريـــة  الـــوكاالت  تســـجيل  معامـــالت 
مملكة البحرين، وفي وقت أسرع بكثير مما هو 
مذكور في القانون، إذ بحسب القانون يستغرق 

30 يوًما.
وأوضحـــت فيصـــل بمداخلـــة إذاعيـــة للـــوزارة 
فـــي البرنامج اإلذاعي ”صبـــاح الخير يا بحرين“ 
أن القوانيـــن المنظمـــة للـــوكاالت التجاريـــة هي 
المرســـوم بقانون رقم 10 لسنة 1992 والالئحة 
التفنيذيـــة الصادرة بالقرار رقم 2 لســـنة 1993، 
مشـــيرة إلى أن القانون عـــرف الوكالة التجارية 
بأنها تمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات 
للتـــداول مقابـــل ربـــح أو  للبيـــع أو  أو عرضهـــا 
عمولة، أو القيام بتسهيالت أًيا كانت طبيعتها.

ولفتـــت إلـــى أنـــه لتســـجيل الوكالـــة التجاريـــة 
العديد من الفوائد منها تشـــجيع أنشطة التوزيع 
والـــوكاالت التجاريـــة فـــي مملكـــة البحرين من 
خـــالل وضـــع إطـــار نظامـــي ينظـــم العالقـــة مـــا 
بيـــن أطـــراف الوكالـــة التجاريـــة، فبالتالـــي يتم 
مـــن خالله ترســـيخ مبدأ حريـــة التعاقـــد ومبدأ 
الشـــفافية، مضيفـــة أنـــه يتـــم تحديـــد الحقـــوق 
والواجبات الرئيســـة ألطراف االتفاقية وحماية 
مصالحهـــم، وتوفيـــر الحمايـــة الالزمـــة للمـــوكل 
والمـــوزع والوكيل خصوًصـــا إذا انتهت الوكالة 
التجاريـــة أو لـــم يتم تجديدها، كمـــا أنها تضمن 
اســـتمرار نفـــاذ الســـلع والخدمـــات إلـــى مملكـــة 
البحريـــن وترعى حقوق المســـتهلكين وتحافظ 

عليها.
وأشـــارت إلـــى أنه في حـــال تم توقيـــع اتفاقية 
الوكالـــة التجارية بين الوكيـــل والموكل فيجب 
تســـجيلها مع الـــوزارة، ألن لها العديد من األمور 
والتبعات أهمها حفظ الحقوق وقت المنازعات.
وشـــرحت فيصـــل عـــن كيفيـــة تســـجيل الوكالة 
التجارية والمســـتندات المطلوبة، بأنه لتسجيل 
الوكالة التجارية يجب أن يكون الوكيل بحريني 
الجنســـية أو تكـــون الشـــركة مملوكـــة بالكامـــل 
(بنســـبة 100 %) لبحرينييـــن، ويتـــم التســـجيل 
للوكالـــة التجاريـــة من خـــالل نظام ”ســـجالت“، 
عقـــد  تقديـــم  هـــي  المطلوبـــة  والمســـتندات 
الوكالـــة التجارية التي تـــم توقيعها بين الموكل 
والوكيـــل، ويجـــب أن يكون العقـــد مختوما من 

غرفـــة تجـــارة وصناعة بلد المـــوكل أو أي جهة 
رســـمية في تلك الدولة، إضافة إلى ختم غرفة 
تجـــارة وصناعة البحرين، ويكـــون العقد باللغة 
العربيـــة أو اإلنجليزيـــة، أما في حـــال كان بلغة 
أخرى فيتم ترجمته، وكذلك تقديم نســـخة من 

بطاقة عضوية غرفـــة تجارة وصناعة البحرين 
وشهادة رسمية من العالمات التجارية بالوزارة 
توضـــح إلدارة التســـجيل المنتجـــات والبضائع 

المذكورة في اتفاقية الوكالة التجارية.
يشـــار إلى أن نظام ”ســـجالت“ هو منصة تابعة 

لوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة التي يتم 
مـــن خاللهـــا التقـــدم إلصـــدار وإدارة الـــوكاالت 
التجاريـــة والتســـجيالت األخـــرى وتعنى إدارة 
التسجيل بالوزارة بتسجيل الوكاالت التجارية 

في مملكة البحرين.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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لقد كان العام 2021 عاًما 
استثنائًيا، وال سيما بتزامنه مع 

احتفال شركة البا باليوبيل الذهبي 
لعملياتها التشغيلية، وتحقيقها ألفضل 
أداء طوال تاريخها الممتد لخمسة عقود، 
سواء على الصعيد المالي أو التشغيلي 

أو الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة، 
والفضل في ذلك يعود لتضافر الجهود 

من قبل الجميع في الشركة. ونحن نتطلع 
للمضي في العام 2022 بنفس الزخم 

والعمل على تحقيق مزيد من اإلنجازات 
والتطلعات على جميع األصعدة.

الشيخ دعيج بن سلمان
 رئيس مجلس اإلدارة

علي البقالي
الرئيس التنفيذي

1.1 مليــار دينـــار

2.6 مليار دينار

452 مليون دينار

1.6 مليار دينار

% 84

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

البحرنة:

الصنــــاعــــة

القطاع:

شركة ألمنيوم 
البحرين )البــا(

2425

خالد نجيبي

ــاءات  ــار الکفـ ــعى الختیـ ــر ونسـ ــهولۀ ویسـ ــت بسـ ــح تمـ ــم للترشـ ــۀ التقدیـ ــو : عملیـ ــد کانـ ولیـ

وليد كانو

نجیبی: 350 مرشحا یتقدمون لعضویۀ ورئاسۀ اللجان العشر الدائمۀ
بدء فرز طلبات الترشح وفقاً لمعاییر االختصاص والخبرة فی مجاالت عمل اللجان

سرعۀ إنجاز معامالت تسجیل الوکاالت التجاریۀ فی البحرین
توقیع اتفاقیۀ بین الوکیل والموکل تحفظ الحقوق وقت المنازعات... اختصاصی خدمات مستثمرین:

فاطمة فيصل

في إطـــار انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني عشـــر لمنظمة 
التجـــارة العالميـــة المقامـــة فـــي جنيـــف، شـــارك وزيـــر 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة زايد بن راشـــد الزياني 
في االجتماع التشـــاوري للمجموعة العربية من الدول 
األعضـــاء بمنظمـــة التجـــارة العالميـــة مـــع مديـــر عـــام 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة نجـــوزي أوكونجـــو إيويـــاال 
بحضـــور   المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب 
األمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الدولية األخـــرى بجنيف 

يوسف عبدالكريم بوجيري، والوكيل المساعد للتجارة 
المحلية والخارجية الشـــيخ حمد بن سلمان آل خليفة، 
وذلك لإلعداد الجتماعات المؤتمر الوزاري الثاني عشر 

لمنظمة التجارة العالمية.  
وســـتناقش مديـــر عـــام منظمـــة التجـــارة العالميـــة مع 
الوزراء ورؤســـاء وفود المجموعة العربية المخرجات 
المتوقعة للمؤتمر، حيث تسعى المجموعة التفاق على 

سياسات تجارية تساعد على التعافي االقتصادي.

وزیر الصناعۀ ُیشارك فی اللقاء التشاوري للمؤتمر الوزاري لمنظمۀ التجارة العالمیۀ


