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المنامة - بنا

صــدر عــن حضــرة صاحــب الجالــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة ملك البــاد المعّظم مرســوم رقم )25( لســنة 2022 
بتعديل وزاري، جاء فيه:

المادة األولى
ُتلغـــى المـــادة الثانية مـــن المرســـوم الملكي رقم )61( لســـنة 

2018 بتشكيل الوزارة.
المادة الثانية
ن كل من: ُيعيَّ

1.  الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا آل خليفـــة نائبًا لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيرًا للبنية التحتية.

2. جميل بن محمد علي حميدان وزيرًا للعمل.
3. زايد بن راشد الزياني وزيرًا للصناعة والتجارة.

4. وائل بن ناصر المبارك وزيرًا لشؤون البلديات والزراعة.
5. محمد بن مبارك بن دينة وزيرًا للنفط والبيئة.

6. محمد بن ثامر الكعبي وزيرًا للمواصالت واالتصاالت.
7. إبراهيم بن حسن الحواج وزيرًا لألشغال.

8. يوسف بن عبدالحسين خلف وزيرًا للشؤون القانونية.
9. أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيرًا للتنمية االجتماعية.

10. ياســـر بـــن إبراهيـــم حميـــدان وزيـــرًا لشـــؤون الكهربـــاء 
والماء.

11. جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرًا للصحة.

12. نـــواف بـــن محمـــد المعـــاودة وزيـــرًا للعـــدل والشـــؤون 
اإلسالمية واألوقاف.

13. حمد بن فيصل المالكي وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء.
14. آمنـــة بنت أحمـــد الرميحي وزيرًا لإلســـكان والتخطيط 

العمراني.
15. نور بنت علي الخليف وزيرًا للتنمية المستدامة.

16. فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرًا للسياحة.
17. رمزان بن عبدهللا النعيمي وزيرًا لشؤون اإلعالم.

 المادة الثالثة
  على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به 

من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم ملكي بتعيين 17 وزيًرا بينهم 4 نساء

أكبر تعديل وزاري في تاريخ المملكة

جاللة الملك المعظم

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا

)19-18(

ضخ طاقات جديدة بمجلس الوزراء 
لمواصلة تطوير العمل الحكومي

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة 
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء 

ووزيراً للبنية التحتية

 عبداللطيف بن راشد الزياني
 وزيراً للخارجية

الشيخ راشد بن عبدالله
 آل خليفة

 وزيراً للداخلية

الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة

 وزيراً للمالية واالقتصاد الوطني

 ماجد بن علي النعيمي
 وزيراً للتربية والتعليم

جميل بن محمد علي حميدان 
وزيراً للعمل

 زايد بن راشد الزياني
 وزيراً للصناعة والتجارة

غانم بن فضل البوعينين 
وزيراً لشؤون مجلسي الشورى 

والنواب

 وائل بن ناصر المبارك
 وزيراً لشؤون البلديات 

والزراعة

عبداللة بن حسن النعيمي
وزيراً لشؤون الدفاع

محمد بن مبارك بن دينة
 وزيراً للنفط والبيئة

إبراهيم بن حسن الحواج 
وزيراً لألشغال

أيمن بن توفيق المؤيد
 وزيراً لشؤون الشباب 

والرياضة

محمد بن ثامر الكعبي 
وزيراً للمواصالت واالتصاالت

يوسف بن عبدالحسين خلف 
وزيراً للشؤون القانونية

ياسر بن إبراهيم حميدان
 وزيراً لشؤون الكهرباء والماء

 أسامة بن أحمد خلف 
العصفور 

وزيراً للتنمية االجتماعية

 حمد بن فيصل المالكي
وزيراً لشؤون مجلس الوزراء

جليلة بنت السيد جواد 
حسن جواد 
وزيراً للصحة

آمنة بنت أحمد الرميحي
وزيراً لإلسكان

 والتخطيط العمراني

فاطمة بنت جعفر الصيرفي 
وزيراً للسياحة

 نواف بن محمد المعاودة 
وزيراً للعدل والشؤون 

اإلسالمية واألوقاف

نور بنت علي الخليف
وزيراً للتنمية المستدامة

رمزان بن عبدالله النعيمي 
وزيراً لشؤون اإلعالم
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تلقـــى حضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم، 
برقية شـــكر من ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة، هذا نصها:
   ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الوالد 

العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملـــك مملكـــة البحرين المعظـــم حفظه هللا 

ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

وإخـــالص  ووالء  وطاعـــة  حـــب  تحيـــة 
لجاللتكـــم أيدكم هللا وأدام عليكم الصحة 

والعافية وطول العمر..
مقـــام جاللتكـــم  إلـــى  أرفـــع  أن  يشـــرفني 
الســـامي بمناسبة صدور مرســـوم التعديل 
علـــى  والشـــكر  الـــوالء  خالـــص  الـــوزاري 
تقديركـــم الدائـــم للكـــوادر الوطنيـــة التـــي 
ســـاهمت خالل عقـــوٍد متواصلة من العمل 
الوطنـــي المخلـــص بالخدمـــة الحكوميـــة، 
وأقرُن ذلك بعظيم االعتزاز واالمتنان على 
ثقتكم الغالية والســـامية بالكوادر الوطنية 

القـــادرة علـــى حمـــل مســـؤولية مواصلـــة 
مخرجاتـــه،  وتطويـــر  الحكومـــي  العمـــل 
تحقيقـــًا لرؤاكـــم وتطلعاتكـــم حفظكم هللا 
ورعاكـــم وفـــق أهـــداف المســـيرة التنموية 
الشـــاملة التـــي أرســـيتم دعائمهـــا بما يعود 
بالنماء واالزدهار والخير على المواطنين.

هللا  حفظكـــم  الجاللـــة  صاحـــب  ســـيدي 
ورعاكم،،،

إن فريـــق البحريـــن فـــي كافـــة مؤسســـات 
الوطـــن الدســـتورية مـــن أجهـــزة تنفيذية، 
خـــاص،  وقطـــاع  وقضائيـــة،  وتشـــريعية، 
يســـتنير  ومقيميـــن،  ومواطنيـــن  وأهلـــي، 
بقيادتكـــم، ويســـتلهُم منهـــا اإلرادة بعزيمٍة 
وإخـــالٍص بـــروٍح جامعـــٍة تعشـــق اإلنجـــاز 

والتميـــز، الـــذي رســـختموه فـــي كل مواقع 
العمل لتحقيق التقدم المســـتدام والتطور 

المستمر لوطننا الغالي.
نتطلع بكل تفاؤٍل وعزٍم ومســـؤولية لقادم 
األيـــام لتحقيـــق المزيـــد مـــن المكتســـبات 
القطاعـــات،  مختلـــف  فـــي  واإلنجـــازات 
لتعزيز مكانة البحرين المتقدمة على كافة 
األصعدة بتوفيـــق من هللا، ومن ثم بفضل 

حكمتكم وحنكتكم حفظكم هللا ورعاكم.
سيدي صاحب الجاللة أيدكم هللا،،،

وإخالصـــًا  بـــرًا  أعاهدكـــم  الختـــام  فـــي 
عـــن  بمواصلـــة شـــرف خدمتكـــم والـــذود 
مصالـــح الوطـــن وأبنائه، وتحقيـــق المزيد 
لتكـــون  والنمـــاء،  التقـــدم واالزدهـــار  مـــن 

البحريـــن دومًا كما أردتموهـــا للجميع أمالً 
حاضرًا وأمدًا.

أن  القديـــر  العلـــي  المولـــى  هللا  نســـأل 
يحفظكم عًزا وذخًرا وفخًرا وسنًدا للوطن 
الغالـــي، ولكل األســـرة البحرينية الواحدة، 

إنه سميٌع مجيب الدعاء.
ورعايتـــه  هللا  بحفـــظ  ســـيدي  ودمتـــم 

موفقين سالمين،،،
ابنكم المخلص

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

وبعـــث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية 
شكر جوابية إلى ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة، هذا نصها:
 صاحب الســـمو الملكي االبن العزيز األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهـــد 

رئيس مجلس الوزراء، حفظه هللا..

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
برقيـــة  والتقديـــر  الســـرور  ببالـــغ  تلقينـــا   
بجهـــود  نشـــيد  أن  ويســـرنا  لنـــا،  ســـموكم 
ســـموكم الدؤوبـــة والمخلصـــة فـــي خدمة 
مملكـــة البحرين وتعزيـــز نهضتها التنموية 
فـــي كافـــة المجـــاالت وســـعيكم المســـتمر 
لتطوير منظومة العمل الحكومي من أجل 
خير ورفعة المملكة وتقدم شعبها العزيز..

متطلعيـــن إلـــى المزيـــد من الجهـــد والعمل 
لتحقيـــق  القادمـــة  المرحلـــة  فـــي  المثمـــر 
تطلعـــات شـــعب البحريـــن الكريـــم وإنجاز 
أهـــداف التنمية والحفاظ علـــى المنجزات 
مســـيرة  ومواصلـــة  وتطويرهـــا  الوطنيـــة 
المياديـــن  جميـــع  فـــي  والتقـــدم  البنـــاء 

والقطاعات..
وفـــي الختـــام، نســـأل المولى عـــز وجل أن 
الوطـــن  لخدمـــة  مســـاعيكم،  لكـــم  يبـــارك 
والمواطنيـــن، ويديم عليكـــم نعمة الصحة 

العافية، ودمتم سالمين، يحفظكم هللا.

والدكم
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

الملك المعظم أشاد بجهود سموه المخلصة في خدمة البحرين ونهضتها... سمو ولي العهد رئيس الوزراء في برقية شكر لجاللته:

نتطلع بكل تفاؤل للمزيد من المكتسبات لتعزيز مكانة البحرين

ير الذاتية للوزراء الجدد السِّ

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

نعتز بثقتكم السامية 
بالكوادر الوطنية 

القادرة على مواصلة 
تطوير العمل الحكومي

فريق البحرين يستنير 
بقيادتكم ويستلهُم 

منها اإلرادة بروٍح 
تعشق اإلنجاز والتميز

الدكتور محمد بن مبارك بن دينة
وزير النفط والبيئة

- الخبرات الوظيفية
الرئيس التنفيـــذي للمجلس األعلى للبيئة 

)2014(
نائب الرئيس التنفيذي - المجلس األعلى 

للبيئة )2013(
مديـــر االعتماد وضمان الجـــودة في كلية 

الهندسة - جامعة البحرين )2012(
أستاذ مساعد بقســـم الهندسة الكيميائية 

- جامعة البحرين )2007(
- المؤهل العلمي 

الممارســـة  فـــي  عليـــا  دراســـات  شـــهادة 
األكاديميـــة - جامعـــة يورك ســـانت جون 

)2010(
 - الكيميائيـــة  الهندســـة  فـــي  دكتـــوراه 

إمبريال كوليدج )2007(
دبلومـــا الكلية الملكيـــة - امبريال كوليدج 

)2006(
ماجســـتير العلوم في الهندسة الكيميائية 

- جامعة ويلز، سوانسي )1999(
بكالوريوس في هندسة البترول - جامعة 

اإلمارات العربية المتحدة )1995(

يوسف بن عبدالحسين خلف
وزير الشؤون القانونية

عمل يوسف عبدالحســـين خلف محاميًا 
 1990 العـــام  منـــذ  قانونيـــًا  ومستشـــارًا 
وحتـــى العـــام 2002 حيـــث كان ُمجـــازًا 
للترافع أمام محكمـــة التمييز والمحكمة 
الدســـتورية فـــي مملكـــة البحريـــن، وهو 
محكـــم معتمـــد لـــدى محاكـــم البحريـــن 
وعـــدد مـــن مراكـــز التحكيـــم اإلقليميـــة 

والدولية. 
عمل في الفترة من العام 2002 إلى العام 
2005 مستشـــارًا للشـــؤون القانونية في 
ديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد، 
اآلن  حتـــى   2005 العـــام  منـــذ  ويشـــغل 
منصب رئيـــس المستشـــارين القانونيين 
وعمـــل  االقتصاديـــة،  التنميـــة  بمجلـــس 
باإلضافـــة إلـــى عملـــه بمجلـــس التنميـــة 
االقتصاديـــة مستشـــارًا قانونيـــًا بمكتـــب 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
خالل الفترة من العام 2013 إلى 2020. 
قانونيـــًا  مستشـــارًا   2020 منـــذ  يعمـــل 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  بمكتـــب 
وســـاهم خـــالل فتـــرة عمله فـــي صياغة 
مجموعـــة مـــن قوانيـــن مملكـــة البحرين 
المتعلقة بالمســـائل االقتصادية والمالية 
واالســـتثمارية والمدنيـــة واإلداريـــة، كما 
شارك في العديد من الدراسات القانونية 
واالقتصاديـــة الرامية إلـــى تطوير البنية 
التشـــريعية فـــي المملكـــة وفـــق أفضـــل 

الممارسات العالمية.
شـــغل يوســـف خلف عضوية العديد من 
اللجان ومجالس اإلدارة، فهو حاليًا عضو 
مجلـــس إدارة مصرف البحرين المركزي، 
ومجلس أمنـــاء غرفة البحرين لتســـوية 
مجلـــس  أمنـــاء  ومجلـــس  المنازعـــات، 
التعليم العالـــي، ولجنة فحص التظلمات 
ومجلـــس  الضريبيـــة،  واالعتراضـــات 
أمنـــاء مركـــز مينـــا لالســـتثمار )بالتعاون 

مع منظمـــة التعاون االقتصادي والتنمية 
OECD(، ومجلـــس أمناء ومجلس إدارة 

مدرسة ابن خلدون الوطنية.
كان عضـــوًا بلجنـــة تفعيل مبـــادئ ميثاق 
العمـــل الوطنـــي، ولجنـــة متابعة دراســـة 
والمـــاء،  الكهربـــاء  قطـــاع  خصخصـــة 
ومجلـــس إدارة الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط 
والغـــاز، ومجلس إدارة الشـــركة القابضة 
للنفط والغاز، ومجلس إدارة شركة نفط 
البحريـــن )بابكو(، ومجلس إدارة شـــركة 
المحاميـــن  وجمعيـــة  للبتـــرول،  تطويـــر 

البحرينية. 
حاصل على وســـام الكفـــاءة من الدرجة 
األولى العام 2014، ووسام األمير سلمان 
بن حمد لالستحقاق الطبي العام 2022.

نواف بن محمد بن حمد المعاودة
وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

حاصـــل على وســـام الكفاءة مـــن الدرجة 
األولى بموجب األمر الملكي السامي رقم 
)23( لسنة 2016م، والذي صدر بتاريخ 9 

مايو 2016.
- المؤهالت األكاديمية

فـــي  الليســـانس  درجـــة  علـــى  حاصـــل 
الحقـــوق مـــن جامعة القاهـــرة بجمهورية 

مصر العربية )1999-2000(.
حاصل على درجة الماجســـتير في إدارة 
األعمـــال مـــن جامعـــة المملكـــة، بمملكـــة 

البحرين عام )2008(.
  - الخبرات الوظيفية واإلدارية

وكياًل لالدعاء العام )2001-2003(.
وكيـــاًل للنائب العـــام )2007-2003( ضمن 
ســـة للنيابـــة العامة  الدفعـــة األولى المؤسِّ

بمملكة البحرين.
رئيس نيابة عامة بدرجة قاٍض بالمحكمة 
الكبـــرى المدنيـــة بالمكتـــب الفنـــي للنائب 

العام )2007-2009(.
رئيس نيابة عامة بدرجة وكيل بالمحكمة 

الكبرى )2009-2010(.
رئيـــس نيابة عامة بدرجة رئيس محكمة 

كبرى )2010-2011(.
المدير العـــام لإلدارة العامـــة للمطبوعات 
والنشـــر في هيئة شؤون اإلعالم )-2011

.)2012
األميـــن العـــام لألمانـــة العامـــة للتظلمات 

بوزارة الداخلية )-2012 وحتى اآلن(.
الســـجناء  حقـــوق  مفوضيـــة  رئيـــس 

والمحتجزين )-2013 وحتى اآلن(.
رئيـــس اللجنـــة التنســـيقية والمتابعة 
لالنتخابات النيابية والبلدية في العام 
لالنتخابـــات  التنفيـــذي  )2006(.المديـــر 

النيابية والبلدية في العام )2010(. 
   

حمد بن فيصل المالكي
وزير شؤون مجلس الوزراء

المؤهل العلمي 
هندســـة  بكالوريـــوس  علـــى  حاصـــل 
إلكترونيـــة وكهربائية مـــن جامعة نيبير 

في إسكتلندا.
حاصـــل على ماجســـتير إدارة وهندســـة 

من جامعة نورث أمبريا في إنجلترا.

حاصـــل علـــى ماجســـتير إدارة حكومية 
من جامعة هارفـــارد بالواليات المتحدة 

االميركية )2013(.
حاصل علـــى تقدير جاللة الملك المفدى 

بمنحه وسام الكفاءة في العام 2016.
- الخبرات الوظيفية 

مديـــر عام مكتب رئيس مجلس الوزراء 
األمين العام لمجلس الوزراء )2021(

رئيـــس ديـــوان رئيـــس مجلس الـــوزراء 
األمين العام لمجلس الوزراء )2020(

وكيـــل االقتصاد الوطني بـــوزارة المالية 
واالقتصاد الوطني )2019(

والتخطيـــط  للمشـــاريع  عـــام  منســـق 
األول  النائـــب  بمكتـــب  اإلســـتراتيجي 

لرئيس مجلس الوزراء )2017(.
مدير البحـــوث ومن ثم مدير المشـــاريع 
ب مكتـــب النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 

الوزراء )2013(.
مديـــر المشـــاريع فـــي ديوان ولـــي العهد 

.)2012(
مديـــر المشـــاريع فـــي مجلـــس التنميـــة 

االقتصادية )2005(.
وزارة التربية والتعليم )2003(.

آمنة بنت أحمد الرميحي
وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني

- المؤهل العلمي 
بكالوريـــوس نظـــم معلومـــات إداريـــة – 

جامعة البحرين. 
 - الخبرات الوظيفية 

وكيـــل االقتصاد الوطني بـــوزارة المالية 
واالقتصاد الوطني )2021(.

وكيـــل مســـاعد للتنافســـية والمؤشـــرات 
االقتصاديـــة بـــوزارة الماليـــة واالقتصاد 

الوطني )2019(.
األول  النائـــب  بمكتـــب  مشـــاريع  مديـــر 

لرئيس مجلس الوزراء )2013(.

  رمزان بن عبدهللا النعيمي

وزير شؤون اإلعالم
- المؤهل العلمي

2016 دكتـــوراه في العلـــوم القضائية 
الواليـــات   - جورجتـــاون  جامعـــة   -
المتحـــدة األميركيـــة.2011 ماجســـتير 
 - جورجتـــاون  جامعـــة   - القانـــون  فـــي 

الواليات المتحدة األميركية.
2008 بكالوريوس في الحقوق - جامعة 

البحرين.
- الخبرات الوظيفية

2020 مستشـــار قانوني بديـــوان الرقابة 
المالية واإلدارية.

2018 قاٍض بالمحكمة الكبرى المدنية.
2016 المدير التنفيذي لمعهد الدراســـات 

القضائية.
2016 أســـتاذ مســـاعد - كليـــة الحقـــوق 

جامعة البحرين.
2021 عضـــو الهيئـــة العليـــا لنادي راشـــد 

للفروسية وسباق الخيل.

أسامة بن أحمد خلف العصفور
وزير التنمية االجتماعية

- المؤهل العلمي

يحمـــل شـــهادة ليســـانس الحقوق من 
جامعـــة بيـــروت العربية.حاصـــل علـــى 
درجة الماجســـتير فـــي القانون العام من 

جامعة المملكة.
الخبرات الوظيفية

2018 األمين العام لمجلس الشورى.
2013 نائـــب األمين العام باألمانة العامة 

للتظلمات بوزارة الداخلية.
الســـجناء  حقـــوق  مفوضيـــة  عضـــو 

والمحتجزين.
العـــدل  وزارة  فـــي  بالمحاكـــم  عمـــل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
عمل بجهاز النيابة العامة منذ تأسيســـها 
وتـــدرج فيهـــا، حتى ُعّين رئيســـًا بالنيابة 

العامة.

ياسر بن إبراهيم حميدان
وزير شؤون الكهرباء والماء

- المؤهل العلمي
مـــن  الماليـــة  اإلدارة  فـــي  البكالوريـــوس 
 –  )Lehigh University( جامعـــة ليهـــاي

الواليات المتحدة األميركية، 1993.
  - الخبرات الوظيفية 
عضو مجلس الشورى

فـــي  20 عامـــًا  لديـــه خبـــرة تزيـــد علـــى 
القطاعيـــن المصرفـــي والمالي في مملكة 
البحريـــن، شـــغل عـــدة مناصب فـــي بنك 

الخليج الدولي 1993 – 2012 ومنها:
رئيس قسم االستثمار )2008 – 2012(.

رئيس قســـم الدخـــل الثابت ومشـــتقاته، 
تابع للخزينة المالية لدى الشـــركة )1995 

.)2008 –
البحريـــن  عضـــو مجلـــس إدارة بورصـــة 

.)2016 – 2010(
البحريـــن  شـــركة  إدارة  مجلـــس  عضـــو 

لأللمنيوم )ألبا( )2017(.

إبراهيم بن حسن علي الحواج

وزير األشغال
 تاريخ الميالد: 21-8-1963.

- المؤهل العلمي
الشـــهادة االحترافية في إدارة المشـــاريع 

.)PMP(
 – المدنيـــة  الهندســـة  فـــي  بكالوريـــوس 
الواليـــات      /  Wayne State University

المتحدة األميركية )1986(.
- الخبرات الوظيفية 

وكيل الـــوزارة للزراعة والثـــروة البحرية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة   -
حتـــى   -  2021( العمرانـــي  والتخطيـــط 

تاريخه(.
الوكيل المســـاعد للصـــرف الصحي وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 

العمراني )2020(.
الوكيل المساعد للخدامات الفنية - وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 

العمراني )2015(.
الصـــرف  وصيانـــة  تشـــغيل  إدارة  مديـــر 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة   – الصحـــي 

البلديات والتخطيط العمراني )2006(.
مديـــر بالوكالـــة إلدارة تشـــغيل وصيانـــة 
األشـــغال  وزارة   – الصحـــي  الصـــرف 

واإلسكان سابقًا )2005(.
رئيس قســـم الخدمات الهندسية للصرف 
الصحي – وزارة األشغال والزراعة سابقًا 

.)2000(
األشـــغال  وزارة   – أول  مدنـــي  مهنـــدس 

والكهرباء والماء سابقًا )1992(.
األشـــغال  وزارة   – مدنـــي  مهنـــدس 

والكهرباء والماء سابقًا )1989(.
األشـــغال  وزارة   – متـــدرب  مهنـــدس 

والكهرباء والماء سابقًا )1986(.

فاطمة بنت جعفر منصور الصيرفي
وزيرة السياحة

تاريخ الميالد: 2-10-1984.
- المؤهل العلمي

بكالوريوس في إدارة األعمال )تســـويق( 
- University of Sunderland /    المملكـــة 

المتحدة )2005(.
  - الخبرات الوظيفية 

نائـــب الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة البحرين 
ـــى  حت  –  2021( والمعـــارض  للســـياحة 

تاريخه(.
مدير إدارة االتصال والعالقات اإلعالمية 

– مركز االتصال الوطني )2018(.
مديـــر إدارة التخطيـــط اإلســـتراتيجي – 

مركز االتصال الوطني )2017(.
رئيس مكتـــب االتصال الحكومي- وزارة 

شؤون اإلعالم )2014(. 
رئيـــس االتصـــال والعالقـــات الدوليـــة – 

وزارة شؤون اإلعالم )2013(.
اإلعـــالم  شـــؤون  وزارة   – أول  باحـــث 

.)2012(
أخصائي أول – Capivest )أبريل -2009 

فبراير 2011(.
أخصائـــي – Capivest  )ســـبتمبر -2007 

مارس 2009(.
 2005- )أكتوبـــر    Capivest  – مســـاعد 

مارس 2007(.

جليلة بنت السيد جواد حسن جواد
وزيرة الصحة

تاريخ الميالد: 28-01-1976.
- المؤهل العلمي

االســـتوائية  المناطـــق  طـــب  ماجســـتير 
والصحـــة الدوليـــة – جامعة لنـــدن – غير 

قة )2008(. ُمصدَّ
 – والجراحـــة  الطـــب  فـــي  بكالوريـــوس 
جامعـــة الملـــك فيصـــل بالمملكـــة العربية 

قة )2000(. السعودية  – ُمصدَّ
شـــهادة المجلـــس العربي – طب االســـرة 

.)2005(
   - الخبرات الوظيفية 

الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية 
األولية )2020 – حتى تاريخه(.

استشـــاري صحـــة عامـــة – وزارة الصحة  
.)2008(

استشـــاري طـــب بشـــري – وزارة الصحة  
.)2007(

طبيب بشري – وزارة الصحة  )2005(.
الصحـــة   وزارة   – أول  مقيـــم  طبيـــب 

.)2004(
متدرب - وزارة الصحة  )2000(.

نور بنت علي سلطان حسين الخليف
وزيرة التنمية المستدامة

تاريخ الميالد: 11-4-1984.
- المؤهل العلمي

 London  – االقتصـــاد  فـــي  ماجســـتير 
المملكـــة      /  School of Economics

المتحدة )2008(.
بكالوريـــوس في الرياضيـــات واالقتصاد 
    /  London School of Economics  –

المملكة المتحدة )2007(.
   - الخبرات الوظيفية 

الوكيـــل المســـاعد للشـــؤون االقتصاديـــة 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة   -

)2021م – حتى تاريخه(.
والمؤشـــرات  المعلومـــات  إدارة  مديـــر 
االقتصاديـــة - وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 

الوطني )2019(.
 Newtown Consult  – أول  مستشـــار 

2016( – يوليو 2018(.
    / Deloitte LLP - مدير أول االستشارات

المملكة المتحدة )2015(.
 British Business  – أول  محاســـب 

Bank /    المملكة المتحدة )2015(.
    /  Deloitte LLP االستشـــارات-  مديـــر 

المملكة المتحدة )2014(.
    / Deloitte LLP – مســـاعد مدير التدقيق

المملكة المتحدة )2008(.

محمد بن ثامر خليفة هزاع الكعبي

وزير المواصالت واالتصاالت
   

تاريخ الميالد: 1-1-1960.
- المؤهل العلمي

Glam- – 2001( ماجســـتير إدارة أعمال(
 .organ University

 Civil – 1981( دبلـــوم المراقبـــة الجويـــة(
.aviation College

 - الخبرات الوظيفية 
وكيـــل شـــؤون الطيـــران المدنـــي - وزارة 
 21  –  2016( واالتصـــاالت  المواصـــالت 

يناير 2022(.
 – المطـــار  لعمليـــات  التنفيـــذي  الرئيـــس 

شركة مطار البحرين )2013(.
نائـــب الرئيـــس لعمليات المطار – شـــرطة 

مطار البحرين )2010(.
الطيـــران  شـــؤون  المطـــار–  إدارة  مديـــر 

المدني )2006(.
بالوكالـــة – شـــؤون  المطـــار  مديـــر إدارة 

الطيران المدني )2005(.
اإلســـتراتيجي  التخطيـــط  مستشـــار 
وضبط الجودة – شؤون الطيران المدني 

.)2004(
رئيـــس إدارة الحركـــة الجويـــة – شـــؤون 

الطيران المدني )1999(.
 – الجويـــة  المراقبـــة  معاييـــر  أخصائـــي 

شؤون الطيران المدني )1997(.
شـــؤون   – الجويـــة   الحركـــة  مشـــرف 

الطيران المدني )1989(.
مراقب جوي – شـــؤون الطيـــران المدني 

.)1981(
متدرب - شؤون الطيران المدني )1978(.



معا�� الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
 للمالية واالقتصاد الوط��

ً
وز�را

سعادة  الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الز�ا�ي 
 ل��ارجية

ً
وز�را

سعادة الدكتور ماجد بن ع�� 
النعي��

 لل��بية والتعليم
ً
وز�را

 الفر�ق أول معا�� الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة

 للداخلية
ً
وز�را

معا�� الشيخ
ًخالد بن عبدهللا آل خليفة

 لرئ�س مجلس الوزراء ووز�را
ً
 نائبا

للب�ية التحتية

سعادة الفر�ق الركن عبدهللا
 بن حسن النعي��

 لشئون الدفاع 
ً
وز�را

سعادة السيد زايد بن راشد الز�ا�ي
 للصناعة والتجارة 

ً
وز�را

سعادة السيد غانم بن فضل البوعين�ن
 لشؤون مجل��� الشورى والنواب

ً
وز�را

سعادة السيد جميل بن محمد ع�� 
حميدان 

 للعمل
ً
وز�را

سعادة السيد محمد بن ثامر الكع�� 
 للمواصالت واالتصاالت

ً
وز�را

سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة 
 للنفط والب�ئة

ً
وز�را

سعادة السيد وائل بن ناصر املبارك 
 لشؤون البلديات والزراعة

ً
وز�را

سعادة السيد أيمن بن توفيق املؤ�د
 لشئون الشباب والر�اضة

ً
وز�را

سعادة السيد ياسر بن إبراهيم 
حميدان

 لشئون الكهر�اء واملاء
ً
وز�را

سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف 
العصفور 

 للتنمية االجتماعية
ً
وز�را

سعادة السيد يوسف بن عبدا��س�ن 
خلف 

 للشئون القانونية
ً
وز�را

سعادة السيد إبراهيم بن حسن 
ا��واج 

 لألشغال
ً
وز�را

سعادة السيدة آمنة ب�ت أحمد 
الرمي�� 

 لإلس�ان والتخطيط العمرا�ي
ً
وز�را

سعادة السيد حمد بن فيصل املال�ي 
 لشئون مجلس الوزراء

ً
وز�را

سعادة السيد نواف بن محمد املعاودة 
 للعدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

ً
وز�را

سعادة الدكتورة جليلة 
ب�ت السيد جواد حسن جواد

 لل��ة 
ً
وز�را

سعادة الدكتور رمزان بن عبدهللا 
النعي�� 

 لشئؤن اإلعالم 
ً
وز�را

سعادة السيدة فاطمة ب�ت جعفر 
الص���� 

 للسياحة
ً
وز�را

سعادة السيدة نور ب�ت ع�� ا��ليف 
 للتنمية املستدامة

ً
وز�را

 صاحب السمو املل�ي األم�� سلمان بن حمد آل خليفة
 و�� العهد رئ�س مجلس الوزراء حفظھ هللا

صدور مرسوم بتعديل وزاري
local@albiladpress.com03
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استكمال تنفيذ 92 % 
من قرارات مجلس الوزراء 

المتخذة خالل 2021 
والنصف األول من 2022

توسعة محطة معالجة مياه 
الصرف الصحي في شمال 

سترة الستيعاب حاجة الوحدات 
السكنية في المنطقة

نعتز بالعمل مع عمالقة 
العمل الوطني من الكفاءات 
وتم االستفادة من تجاربهم 

وإسهاماتهم الوطنية

 اتفاقية تشجيع 
وحماية االستثمار مع 
اليابان لتعزيز النشاط 

االستثماري بين البلدين

الموافقة على تنفيذ 11 
مخطًطا معتمًدا وفق 
أحكام قانون استمالك 

العقارات للمنفعة العامة

 محمد بن مبارك: األمير 
الراحل واكب مسيرة المجلس 

منذ إنشائه وما تحقق من 
إنجازات للوطن والمواطن

تـــرأس ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
االجتمـــاع االعتيادي األســـبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
وفي بداية االجتماع أكد ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، مواصلـــة البنـــاء على مـــا تحقق 
لمملكـــة البحريـــن من تقدم ونماء فـــي ظل قيادة 
ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، حيث أعرب ســـموه مع انتهاء 
الفصل التشـــريعي الخامس عـــن تقديره وعرفانه 
لإلســـهامات الوطنيـــة الخالـــدة لألميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة رحمه هللا، وقال سموه “إنه كان 
لـــي وألعضـــاء مجلس الـــوزراء شـــرف إكمال هذا 
الفصـــل الزاخـــر بالعطاء لســـموه رحمـــه هللا حيث 

كان العم والمعلم”.
بـــه مـــن تجربـــة  وأضـــاف ســـموه أن “مـــا مررنـــا 
اســـتثنائية مـــع تحـــدي جائحـــة فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، التي اســـتطعنا بفضـــل هللا عّز وجل 
أيـــده  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  بتوجيهـــات  وثـــم 
هللا، والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحد مـــن تجاوزها 
وتداعيتهـــا بأفضـــل صـــورة ممكنـــة. وإْذ نواصـــل 
العمـــل على تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي 
االقتصـــادي للوصـــول لألهـــداف المنشـــودة التـــي 
تشمل كافة القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم 
واإلســـكان، فإننا نتطلـــع إلى المرحلـــة المقبلة من 
خـــالل ضخ طاقـــات جديدة في مجلـــس الوزراء 
الســـتثمار هـــذه الطاقـــات ومـــا لديهـــا مـــن أفـــكار 
لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير 

والنماء على الوطن والمواطن”.
 وأعـــرب ســـموه عـــن بالغ شـــكره وعظيـــم امتنانه 
واعتـــزازه بالعمـــل مـــع عمالقة العمـــل الوطني من 
أصحاب الخبرات والكفاءات الذين تم االستفادة 
مـــن تجاربهم وإســـهاماتهم الوطنيـــة، والذين لهم 
كل التقدير واالحترام؛ مشـــيدا ســـموه بجهودهم 
وإســـهاماتهم المخلصـــة عبـــر الســـنوات، فمـــا تـــم 
تقديمه من جهود مخلصة أضاءت مسيرة التطور 
والنمـــاء بفضـــل الـــرؤى الملكية الســـامية لحضرة 
صاحـــب الجاللـــة ملك البـــالد المعظـــم حفظه هللا 

ورعاه.
ثم ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ 

محمد بن مبارك آل خليفة كلمة هذا نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظكم 

هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.. 

أتشـــرف بـــأن أرفـــع إلـــى المقـــام الســـامي لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمــــد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، قائد مسيرة 
النمـــاء والعطـــاء والتطويـــر والتقـــدم فـــي وطننا 
العزيـــز، باألصالة عن نفســـي ونيابـــة عن أصحاب 
السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الوزراء 
أســـمى آيات الشـــكر واالمتنان للثقـــة الغالية التي 
أوالنا إياها جاللته في خدمة الوطن الذي نســـعى 

جميًعا لعزته ورفعة شأنه.
وأعرب عن اعتزازنا جميًعا بالعمل في ظل القيادة 
الحكيمة لسموكم لمجلس الوزراء وتسيير أعماله 
وتنفيـــذ برامجـــه، والتي تحققت مـــن خاللها أكبر 
اإلنجـــازات حيـــث شـــهدت البحريـــن نقلـــة نوعية 
فـــي كافة قطاعـــات االقتصاد والتعليـــم والصحة 
واإلسكان وغيرها، حازت التقدير واإلعجاب على 

الصعيدين المحلي والخارجي.
وبهـــذه المناســـبة فانـــه لمـــن الواجب أن نســـتذكر 
باإلكبـــار والتقديـــر األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 

هـــذا  مســـيرة  واكـــب  الـــذي  هللا،  رحمـــه  خليفـــة 
المجلـــس منـــذ إنشـــائه ومـــا تحقـــق مـــن إنجازات 
لما فيـــه خير الوطن والمواطن في ظل المســـيرة 
التنموية الشـــاملة بقيادة حضـــرة صاحب الجاللة 

الملك المعظم حفظه هللا ورعاه.
دعواتـــي للمولى العلـــي القدير أن يوفق ســـموكم 

ويسدد على طريق الخير خطاكم.. 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.. 

بعدها أكد المجلس أهمية لقاء ملك البالد المعظم 
مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية 
اليمنية الشـــقيقة رشـــاد العليمي ودوره في تعزيز 
بيـــن  الوطيـــدة  األخويـــة  التاريخيـــة  العالقـــات 

البلدين وشـــعبيهما الشـــقيقين، مجدًدا تأكيد دعم 
مملكـــة البحرين لمجلس القيادة الرئاســـي اليمني 
في ممارســـة مهامه، واســـتعادة السلطة الشرعية 
وتحقيق الســـالم واألمن واالستقرار والتنمية في 

اليمن وتلبية تطلعات شعبه الشقيق.
بعد ذلك أشـــاد المجلس بالجهـــود الوطنية لجميع 
أعضاء فريق البحرين في سعيها لتحقيق أهداف 
الخطط التنموية لمملكة البحرين، التي انعكســـت 
على ارتفاع مؤشـــر البحرين في عدد من التقارير 
االقتصاديـــة الدوليـــة، مؤكـــًدا أهميـــة المواصلـــة 
بنفس الوتيرة والعزم للوصول لألهداف التنموية 

المنشودة للمملكة.
ثم قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
والتشـــريعية بشـــأن مشـــروع اتفـــاق تعـــاون بيـــن 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة والمنظمـــة 
العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة )الويبو( بشـــأن تطوير 
إدارة األعمـــال والخدمـــات فـــي مكاتـــب الملكيـــة 
الخبـــرات  تبـــادل  إلـــى  يهـــدف  والـــذي  الفكريـــة، 
والمعرفـــة بمـــا يعزز تطويـــر الملكيـــة الفكرية في 

مملكة البحرين.
الماليـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2
واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي بشـــأن مشـــروع 
توســـعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في 
شـــمال ســـترة، وخيـــارات تمويـــل المشـــروع الذي 
يهدف إلى زيادة الطاقة االســـتيعابية للمحطة بما 
يسمح باســـتيعاب الحاجة للوحدات السكنية في 

منطقة شرق سترة.
3. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة 
والبنية التحتية بشـــأن طلب الموافقة على تنفيذ 
11 مخطًطـــا معتمًدا وفق أحكام قانون اســـتمالك 
العقـــارات للمنفعـــة العامـــة بمختلـــف محافظـــات 
المملكـــة بهـــدف توفير المســـاحات لالزمة للتنمية 

العمرانية.
4. مذكـــرة وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني حول 
مشـــروع اتفاقية تشـــجيع وحماية االستثمار بين 
حكومـــة مملكة البحرين وحكومـــة اليابان، والتي 
تهدف إلى توفير بيئة اســـتثمارية لتعزيز النشاط 

االستثماري بين البلدين.
5. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
والتشـــريعية بشأن رد الحكومة على 6 اقتراحات 
برغبـــة واقتراحيـــن بقانـــون مقدمـــة مـــن مجلس 

النواب.
بعدها استعرض المجلس الموضوعين التالين:

1. مذكرة وزير شـــؤون مجلسي الشورى والنواب 
بشـــأن أعمـــال دور االنعقـــاد العـــادي مـــن الفصـــل 
النتائـــج  عكـــس  والـــذي  الخامـــس،  التشـــريعي 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  للتعـــاون  اإليجابيـــة 
والتشريعية في مجال العمل التشريعي والرقابي، 

على مختلف مسارات التنمية.
2. مســـارات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتي 
أظهـــرت االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ 92 % من قـــرارات 
 2021 العـــام  خـــالل  المتخـــذة  الـــوزراء  مجلـــس 
شـــكر  2022، حيـــث  العـــام  مـــن  األول  والنصـــف 
المجلـــس جهـــود الـــوزارات واألجهـــزة الحكومية 
واســـتجابتها لالســـتراتيجيات والقرارات الداعمة 

لتعزيز أداء وجودة الخدمة الحكومية.
التقاريـــر  خـــالل  مـــن  علًمـــا  المجلـــس  أخـــذ  ثـــم 
الوزاريـــة المرفوعة من الوزراء بشـــأن المشـــاركة 
المالـــي  التعـــاون  للجنـــة   )116( االجتمـــاع  فـــي 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  بمجلـــس  واالقتصـــادي 
العمـــل  لمؤتمـــر   )110( الـــدورة  أعمـــال  العربيـــة، 
الدولـــي والمؤتمـــر الدولي الثاني رفيع المســـتوى 
بشـــأن العقد الدولي للعمل بعنوان “الماء من أجل 

التنمية” )2018 - 2028(.

المنامة - بنا

األمير خليفة بن سلمان كان العم والمعلم وإسهاماته الوطنية خالدة
شرٌف لنا إكمال الفصل التشريعي الخامس الزاخر بالعطاء لسموه... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

ــي ــل الحكومـ ــر العمـ ــة تطويـ ــتثمارها لمواصلـ ــوزراء السـ ــس الـ ــي مجلـ ــدة فـ ــات جديـ ــخ طاقـ ضـ

أبـــرز ما جـاء في الجلسة:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يترأس جلسة مجلس الوزراء

13 يونيو 2022

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد:

مواصلة البناء على ما تحقق لمملكة البحرين في ظل قيادة جاللة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

تقدير اإلسهامات الوطنية الخالدة لألمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.

ضخ دماء جديدة في مجلس الوزراء الستثمار طاقاتها لمواصلة تطوير العمل الحكومي.

اإلشـــادة بالجهود المخلصة لعمالقة العمـــل الوطني من أصحاب الخبـــرات والكفاءات الذين تمت 
االستفادة من خبراتهم عبر السنوات.

ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يرفع باألصالة عن نفسه ونيابة 
عن مجلس الوزراء الشكر لجاللة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

التأكيد على أهمية لقاء ملك البالد المعظم مع  فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في 
الجمهورية اليمنية الشقيقة.

اإلشادة بالجهود الوطنية لتحقيق أهداف الخطط التنموية والتي انعكست على ارتفاع مؤشر 
البحرين في عدد من التقارير االقتصادية الدولية.

وافـق المجلس على:

مشروع اتفاق تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمنظمة العالمية للملكية 
الفكرية (الويبو). 

مشـــروع توســـعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شـــمال ســـترة، وخيارات 
تمويل المشروع.

مشروع اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة اليابان.

مسارات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتي أظهرت االنتهاء من تنفيذ 92% من قرارات مجلس 
الوزراء المتخذة خالل عام 2021 والنصف األول من عام 2022.

استعرض المجلس:

أعمال دور االنعقاد العادي من الفصل التشريعي الخامس.
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راشد الغائب 

وجدد المرسوم الملكي الثقة بالشيخ 
خالد بـــن عبدهللا آل خليفـــة بموقعه 
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وأصبح 
مجلـــس  لرئاســـة  الوحيـــد  النائـــب 
الوزراء، بعـــد أن كان تصنيفه النائب 
الرابـــع في مرســـوم تشـــكيل الوزارة 

الصادر في 4 ديسمبر 2018.
كما استحدثت وزارة جديدة توالها 
الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
وهي وزارة البنية التحتية، إذ تصدى 
الشـــيخ خالد بن عبدهللا إلدارة ملف 
البنية التحتية طيلة الفترة الماضية، 
ورأس بعـــد تشـــكيل الحكومـــة فـــي 
الوزاريـــة  اللجنـــة   2018 ديســـمبر 

للمشـــاريع التنموية والبنية التحتية، 
ومســـتفيدا مـــن خبرته الســـابقة في 
حمل حقيبة وزارة اإلســـكان ورئاسة 
الهيئـــة البلديـــة المركزيـــة ثـــم حمـــل 
حقيبـــة اإلســـكان والبلديـــات والبيئة 
ثـــم وزارة اإلســـكان والزراعة إلى أن 
تـــم تعيينه نائبًا لرئيـــس الوزراء منذ 

العام 2002.
ويتوقـــع أن تتولى الـــوزارة الجديدة 
فـــي  كانـــت  التـــي  االختصاصـــات 
عهـــدة اللجنة الوزاريـــة، وبخاصة ما 
يتعلـــق بدراســـة المشـــاريع التنموية 
والعمرانية ومشـــاريع البنى التحتية، 
ومراجعـــة السياســـات التـــي تضمـــن 

ذات  التحتيـــة  البنـــى  كل  توفيـــر 
الصلـــة باألشـــغال والكهربـــاء والماء 
والتخطيـــط  والبلديـــات  واإلســـكان 
العمرانـــي والزراعة والبيئـــة وغيرها 

من الخدمات الحكومية.
كمـــا يعتبـــر ترقية عمـــل اللجنـــة إلى 
وزارة وتولـــي نائـــب رئيـــس مجلس 
الوزراء مســـؤولية قيادتها ينبئ عن 
طبيعـــة المرحلة المقبلة مـــن اهتمام 
في تطويـــر المشـــروعات الحكومية 
الكبـــرى المرتبطـــة بالبنيـــة التحتية، 
خصوصًا أن قطاع اإلعمار هو مفتاح 
بعمليـــة  والدفـــع  االســـتثمار  جـــذب 

التنمية االقتصادية آلفاق أرحب.

وبالنسبة للوجوه الشـــابة في التشكيل 
الوزاري فـــإن اســـتحداث وزارة خاصة 
الصيرفـــي  فاطمـــة  بقيـــادة  للســـياحة 
يعكـــس اهتمـــام الدولـــة بهـــذا القطـــاع 
باعتباره رافدًا رئيسيًا لتعزيز االستثمار 
واإليرادات العامة، وبخاصة مع إطالق 
الســـياحية  اإلســـتراتيجية  الحكومـــة 

للفترة من 2022 لغاية 2026.
اإلســـكان  وزارة  إســـناد  ويعتبـــر 
والتخطيـــط العمراني آلمنـــة الرميحي 
معبـــرًا عن رؤية لتعزيـــز انفتاح الوزارة 
مـــع القطاع الخاص لتنفيذ مشـــروعات 
ســـكنية من خـــالل الخبـــرة االقتصادية 
التـــي تتحلى بها الوزيـــرة الجديدة. أما 
إســـناد التخطيط العمراني لمسؤوليات 
الـــوزارة فإنـــه يهـــدف الختصـــار دورة 
المشـــروعات  تنفيـــذ  فـــي  العمـــل 

والمخططات الســـكنية وبما يســـهم في 
تسريع تنفيذ المشروعات اإلعمارية.

وفيما يتعلق بوزارة التنمية المستدامة 
فإنهـــا تعتبـــر مـــن الـــوزارات الجديـــدة، 
وســـتكون علـــى رأس أجنـــدة الوزيـــرة 
 17 مراِجعـــة  الخليـــف  نـــور  الجديـــدة 

هدفـــًا وضعتهـــم األمـــم المتحـــدة فـــي 
العـــام 2015 والمراد تحقيقها في العام 

.2030
 وعـــاد تولـــي طبيبـــة لـــوزارة الصحـــة 
مـــن خالل إســـنادها إلى جليلة الســـيد، 
وهـــي إحـــدى الوجوه البـــارزة في فترة 

وتولـــت  “كورونـــا”،  لجائحـــة  التصـــدي 
لمراكـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  مســـؤولية 

الرعاية الصحية األولية.
وشـــهد التشكيل الحكومي توزير عضو 
من مجلس الشورى وهو ياسر حميدان 
ابن الرئيس األســـبق ووزير المواصالت 

األسبق المرحوم إبراهيم حميدان.
للعـــدل  الجديـــد  للوزيـــر  بالنســـبة  أمـــا 
والشـــؤون اإلســـالمية نـــواف المعاودة 
فإنه ســـيخوض أول امتحانات الوزارة 
من خالل رئاسته المتوقعة للجنة العليا 
لإلشراف على سالمة االنتخابات والتي 

يرأسها وزير العدل بحكم منصبه. وقد 
كان مديـــرًا تنفيذيـــًا النتخابـــات العـــام 
2010. وهو ابن قطاع العدالة والقانون 
من خـــالل مراكزه المهنيـــة التي توالها 
ســـابقًا وآخرهـــا أمينـــًا عامـــًا للتظلمـــات 

بوزارة الداخلية.

وعاد فصل وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية إلى وزارتين، األولى 
جميـــل  يقودهـــا  للعمـــل  وزارة 
حميدان، واألخرى وزارة للتنمية 
االجتماعيـــة بقيادة األمين العام 
الســـابق لمجلس الشورى أسامة 
الوجـــوه  مـــن  وهـــو  العصفـــور 
المعروفـــة فـــي اإلدارة والقطاع 
العدلـــي والقانونـــي، حيـــث كان 
نائبًا لألمين العام باألمانة العامة 
الداخليـــة  بـــوزارة  للتظلمـــات 
وعمل بجهـــاز النيابة العامة منذ 
تأسيسها وتدرج فيها حتى ُعّين 

رئيسًا بالنيابة العامة.
الوزارتيـــن أن  ويعكـــس فصـــل 
الحكومـــة بصـــدد تكثيف العمل 
بتطبيق خطتها الجديدة لتوليد 
فرص العمل الجديـــدة بالقطاع 
فـــي  واالســـتمرار  الخـــاص 
للتوظيـــف  الوطنـــي  المشـــروع 
والتدريب بما يسهم في تطوير 
العمـــل  ســـوق  ديناميكيـــات 
ليكـــون  البحرينـــي  الســـتيعاب 

الخيار األفضل للتوظيف.
أمـــا فيما يتعلق بـــوزارة التنمية 
اختيـــار  فـــإن  االجتماعيـــة 
العصفـــور لحمـــل الحقيبة يأتي 

نابعـــًا مـــن خبرتـــه الســـابقة في 
والعدلـــي  القانونـــي  المجـــال 
الحمايـــة  شـــبكة  تتطلبـــه  بمـــا 
فـــي  تطويـــر  مـــن  االجتماعيـــة 
والالئحـــي  القانونـــي  المجـــال 
بمـــا يســـهم فـــي تطويـــر عمـــل 
التـــي  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
مـــا  وبخاصـــة  الدولـــة  تقدمهـــا 
يتعلـــق بالمشـــروعات التنمويـــة 
المرتبطـــة بالفئات الخاصة مثل 
كبـــار المواطنيـــن أو ذوي الهمم 
خدمـــات  مـــن  المســـتفيدين  أو 

المراكز االجتماعية.
وشـــهدت الحكومة أول تفكيك 
حكومـــة  فـــي  العمـــل  لـــوزارة 
2006 بتعيين فاطمة البلوشـــي 
االجتماعيـــة  للتنميـــة  وزيـــرة 
الـــوزارة للعمـــل  بعـــد أن كانـــت 
بعهـــدة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
وغـــادرت  العلـــوي.  مجيـــد 
البلوشي التشكيلة الوزارية في 
حكومة ديســـمبر 2014 لتتولى 
المســـؤولية فائقـــة الصالـــح ثـــم 
جرى تعديل وزاري بدمج وزارة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
لتولـــي حقيبـــة  الصالـــح  ونقـــل 

الصحة.

المبـــارك  وائـــل  المهنـــدس  وعـــاد 
إلى عرينه بتوليه حقيبة شـــؤون 
البلديـــات والزراعـــة، حيث قضى 
شـــطرًا طويـــالً من عمـــره المهني 
بالوزارة، وترقى فيها من رئاســـة 
دائرة التنسيق وشؤون المجالس 
وشـــؤون  التخطيـــط  وإدارة 
المجالـــس البلديـــة وأمينـــًا عامـــًا 
ثـــم  العمرانـــي  التخطيـــط  لهيئـــة 
وكيالً مســـاعدًا للخدمات البلدية 

المشتركة. 
ينضـــوي  الزراعـــة  قطـــاع  وكان 
األشـــغال  وزارة  مظلـــة  تحـــت 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
فـــي  افرادهـــا  ولكـــن  العمرانـــي، 
اســـم الوزارة يصب نحو مساعي 

مـــن  مزيـــد  لتحقيـــق  الدولـــة 
مشـــروعات األمـــن الغذائـــي مـــن 
البحريـــن  إطـــالق شـــركة  خـــالل 

للتطوير الزراعي.
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معا�� الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
 للمالية واالقتصاد الوط��

ً
وز�را

سعادة  الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الز�ا�ي 
 ل��ارجية

ً
وز�را

سعادة الدكتور ماجد بن ع�� 
النعي��

 لل��بية والتعليم
ً
وز�را

 الفر�ق أول معا�� الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة

 للداخلية
ً
وز�را

معا�� الشيخ
ًخالد بن عبدهللا آل خليفة

 لرئ�س مجلس الوزراء ووز�را
ً
 نائبا

للب�ية التحتية

سعادة الفر�ق الركن عبدهللا
 بن حسن النعي��

 لشئون الدفاع 
ً
وز�را

سعادة السيد زايد بن راشد الز�ا�ي
 للصناعة والتجارة 

ً
وز�را

سعادة السيد غانم بن فضل البوعين�ن
 لشؤون مجل��� الشورى والنواب

ً
وز�را

سعادة السيد جميل بن محمد ع�� 
حميدان 

 للعمل
ً
وز�را

سعادة السيد محمد بن ثامر الكع�� 
 للمواصالت واالتصاالت

ً
وز�را

سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة 
 للنفط والب�ئة

ً
وز�را

سعادة السيد وائل بن ناصر املبارك 
 لشؤون البلديات والزراعة

ً
وز�را

سعادة السيد أيمن بن توفيق املؤ�د
 لشئون الشباب والر�اضة

ً
وز�را

سعادة السيد ياسر بن إبراهيم 
حميدان

 لشئون الكهر�اء واملاء
ً
وز�را

سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف 
العصفور 

 للتنمية االجتماعية
ً
وز�را

سعادة السيد يوسف بن عبدا��س�ن 
خلف 

 للشئون القانونية
ً
وز�را

سعادة السيد إبراهيم بن حسن 
ا��واج 

 لألشغال
ً
وز�را

سعادة السيدة آمنة ب�ت أحمد 
الرمي�� 

 لإلس�ان والتخطيط العمرا�ي
ً
وز�را

سعادة السيد حمد بن فيصل املال�ي 
 لشئون مجلس الوزراء

ً
وز�را

سعادة السيد نواف بن محمد املعاودة 
 للعدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

ً
وز�را

سعادة الدكتورة جليلة 
ب�ت السيد جواد حسن جواد

 لل��ة 
ً
وز�را

سعادة الدكتور رمزان بن عبدهللا 
النعي�� 

 لشئؤن اإلعالم 
ً
وز�را

سعادة السيدة فاطمة ب�ت جعفر 
الص���� 

 للسياحة
ً
وز�را

سعادة السيدة نور ب�ت ع�� ا��ليف 
 للتنمية املستدامة

ً
وز�را

 صاحب السمو املل�ي األم�� سلمان بن حمد آل خليفة
 و�� العهد رئ�س مجلس الوزراء حفظھ هللا

صدور مرسوم بتعديل وزاري
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ً
وز�را

سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة 
 للنفط والب�ئة

ً
وز�را

سعادة السيد وائل بن ناصر املبارك 
 لشؤون البلديات والزراعة

ً
وز�را

سعادة السيد أيمن بن توفيق املؤ�د
 لشئون الشباب والر�اضة

ً
وز�را

سعادة السيد ياسر بن إبراهيم 
حميدان

 لشئون الكهر�اء واملاء
ً
وز�را

سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف 
العصفور 

 للتنمية االجتماعية
ً
وز�را

سعادة السيد يوسف بن عبدا��س�ن 
خلف 

 للشئون القانونية
ً
وز�را

سعادة السيد إبراهيم بن حسن 
ا��واج 

 لألشغال
ً
وز�را

سعادة السيدة آمنة ب�ت أحمد 
الرمي�� 

 لإلس�ان والتخطيط العمرا�ي
ً
وز�را

سعادة السيد حمد بن فيصل املال�ي 
 لشئون مجلس الوزراء

ً
وز�را

سعادة السيد نواف بن محمد املعاودة 
 للعدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

ً
وز�را

سعادة الدكتورة جليلة 
ب�ت السيد جواد حسن جواد

 لل��ة 
ً
وز�را

سعادة الدكتور رمزان بن عبدهللا 
النعي�� 

 لشئؤن اإلعالم 
ً
وز�را

سعادة السيدة فاطمة ب�ت جعفر 
الص���� 

 للسياحة
ً
وز�را

سعادة السيدة نور ب�ت ع�� ا��ليف 
 للتنمية املستدامة

ً
وز�را

 صاحب السمو املل�ي األم�� سلمان بن حمد آل خليفة
 و�� العهد رئ�س مجلس الوزراء حفظھ هللا

صدور مرسوم بتعديل وزاري

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة

أسامة العصفور جميل حميدان

وائل المبارك

محمد بن دينة
ابراهيم الحواج

نواف المعاودةياسر حميداننور الخليف آمنة الرميحي فاطمة الصيرفي

يوسف خلف

العنوان األبرز بالمرسوم الملكي بالتعديل الوزاري هو أنه األكبر 
فــي تاريــخ البحريــن، وما تميز بــه من ضخ عناصر شــابة لحمل 
الحقيبة ومواصلة مسيرة العطاء في العمل الوطني فضالً عن 

توزير 4 نساء يعتبر األعلى في تاريخ الحكومات.

ترقية اللجنة الوزارية للبنية التحتية إلى وزارة 

وجوه شابة تقود العمل الوزاري الجديد... وتوزير عضو من “الشورى”

تفكيك “العمل” و“التنمية”

عودة وائل إلى عرينه

المستشار يحمل حقيبة القانونابن “األشغال” يقود الوزارة المستقلةالنفط والبيئة... رؤية معاصرة للطاقة

وجه مخضرم بالطيران المدني

محمد الكعبي



المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

للثقافة  البحرين  هيئة  رئيسة  شــاركــت 
واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
الثقافة  عاصمة  إربـــد  إطـــاق  حفل  فــي 
بالمملكة  الماضي  األحــد  مساء  العربية 
برعاية  أقــيــم  والـــذي  الهاشمية  األدنــيــة 
الملك عبدهللا  الهاشمية  الجالة  صاحب 
الثاني ابن الحسين، حيث ناب عن جالته 
الخصاونة  بشر  األردنــي  الـــورزاء  رئيس 
العربية  للمنظمة  العام  المدير  وبحضور 
للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد إعمر 
النّجار،  هيفاء  األردنية  الثقافة  ووزيــرة 
إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين 
رفيعة  وثقافيٍة  دبلوماسية  وشخصياٍت 

من داخل األردن وخارجها.
بنت  مي  الشيخة  قالت  المناسبة  وبهذه 
محمد آل خليفة: “مدن وطننا العربي هي 
ما يحفظ تراثنا وتاريخنا وحضاراتنا التي 
ومستقبلنا،  حاضرنا  ارتقاء  في  تساهم 
اليوم  نشارك  أن  سعيدون  فنحن  وذلــك 
الهاشمية  األردنية  بالمملكة  إربــد  مدينة 

مقّدمة  والثقافية”.  الحضارية  منجزاتها 
المكانة،  تهانيها لألردن وإلربد على هذه 
مؤكدة أن الثقافة صانعة للقاء الحضاري 
الجائحة  عّطلت  بعدما  خصوصًا  الثري 

الكثير من األنشطة الثقافية في العالم.
وأضافت: “نستذكر في هذه المناسبة ما 
حققته مدينة المنامة التي تم اختيارها 
قــبــل عــشــر ســـنـــوات عــاصــمــة لــلــثــقــافــة 
العربية، وعلى مدار السنوات لم تتوقف 
عن تقديم نموذج عربي فريد في حفظ 

وصون التراث والذاكرة اإلنسانية”.
وأشادت ببرنامج عواصم الثقافة العربية 
الذي تقوم عليه المنظمة العربية للتربية 

يعزز  والــذي  )ألكسو(،  والعلوم  والثقافة 
مكانة المدن وما تكتنزه من تراث مادي 
التنمية  تحقيق  في  يساهم  مــادي  وغير 
الــمــســتــدامــة وجـــــذب ســيــاحــة نــوعــيــة 
األوطــان  تمتلكه  ما  على  العالم  ويعّرف 

من مقومات ومواقع وآثار.
الشيخة  شاركت  االفتتاح،  حفل  وقبيل 
الجلسة  فــي  خليفة  آل  محمد  بنت  مــي 
الحوارية “قصص نجاح إبداعية أردنية” 
هيفاء  األردنــيــة  الثقافة  وزيــرة  بحضور 
ــنــجــار، وقـــّدمـــت مــداخــلــة أكـــدت فيها  ال
صناعة  في  اإلبــداع  على  التركيز  أهمية 

الثقافة.

حضرت إطالق إربد عاصمة الثقافة العربية 2022... الشيخة مي:

المنامة لم تتواَن عن تقديم نموذج فريد في حفظ التراث

ا لمبادرة   “مبرَّة الكوهجي” راعًيا ذهبيًّ
سمو الشيخ عيسى بن علي للقادة الشباب

بوهزاع: دعم العمل األهلي في البحرين شهد تطورًا كبيًرا في السنوات األخيرة

للتطوع  العربي  أكد رئيس االتحاد 
رئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة 

أن  بــوهــزاع  حسن  الطيبة 
مـــــبـــــادرة إعــــــداد 

الـــقـــادة الــشــبــاب 
فـــــــــي مـــمـــلـــكـــة 
الــبــحــريــن الــتــي 

برعاية  تقام 
الشيخ  سمو 

ــى بــن  ــســ ــيــ عــ
علي آل خليفة، واحدة من المبادرات 
منظمات  قــدرة  تعكس  التي  المهمة 
ــمــدنــي عــلــى االضــطــاع  الــمــجــتــمــع ال
بدور أكبر في تطوير قدرات الشباب 
الــمــجــاالت،  مختلف  فــي  الــبــحــريــنــي 
في  تنفذ  التي  المبادرة  أن  إلى  الفًتا 
يونيو   23 حتى  مايو   21 من  الفترة 
ورعاية  بدعم  تقام  2022م،  الجاري 
الخيرية،  الكوهجي  ة عبدالرحيم  مبرَّ
ــشــراكــة بين  فــي تــأكــيــد لــمــواصــلــة ال
الخاص ومنظمات  القطاع  مؤسسات 
المجتمع المدني لخدمة مسيرة العمل 

التنموي في مملكة البحرين.
ــزاع بــأهــمــيــة الــمــبــادرات  ــوهـ ــّوه بـ ــ ونـ
البناءة التي تصب في االستثمار في 
البحرين،  مملكة  في  البشري  العنصر 
الشاملة  التنمية  خطط  تخدم  والتي 

التي تقوم بها الدولة في بناء 
الوطنية  كــوادرهــا  ــدرات  قـ
ــهــا لــتــقــود  وتــأهــيــل
ــل  ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
ــو مـــزيـــد  ـــحـ ن
مــن الــتــقــدم، 
مـــشـــيـــًرا إلــى 
ضــــــــــــــــــــرورة 
إيــــــــــــــمــــــــــــــان 
مــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص 
بــدورهــا الــفــعــال فــي دعـــم ومــســانــدة 

هذه المبادرات.
وقال بوهزاع “إن الشراكة المجتمعية 
ــرحــيــم الــكــوهــجــي  ــدال ة عــب مـــع مـــبـــرَّ
ــدور الــمــهــم الـــذي  ــ الــخــيــريــة تــؤكــد الـ
دعم  في  الوطنية  المؤسسات  تلعبه 
البحرين،  مملكة  فــي  األهــلــي  العمل 
والذي شهد تطوًرا كبيًرا في السنوات 
ــى أن مـــبـــادرة  ــ ــا إل ــًتـ الـــمـــاضـــيـــة”، الفـ
الدعم  بفضل  الشباب  الــقــادة  إعـــداد 
ة عــبــدالــرحــيــم  ــبـــرَّ ــمــتــواصــل مـــن مـ ال
الـــكـــوهـــجـــي الـــخـــيـــريـــة تــمــكــنــت مــن 
ــى الــشــبــاب الــبــحــريــنــي  ــ الـــوصـــول إل
وتشجيعهم على المشاركة في طرح 
مبادرات ومشروعات ابتكارية تسهم 
في معالجة المشكات التنموية برؤى 
في  الشاملة  التنمية  وتحقق  جديدة 

المملكة.
ــا  ــزاع أن تـــوافـــًقـــا تــامًّ ــوهـ وأضـــــاف بـ
والــرعــاة  الطيبة  الكلمة  جمعية  بين 
ــمــبــادرة عــلــى مــســانــدة  ــل ــداعــمــيــن ل ال
التي  الــرائــدة  والبرامج  المشروعات 
تضطلع بها منظمات المجتمع المدني، 
لمزيد  لها  اإليــجــابــي  المناخ  وتوفير 
من اإلبداع واالبتكار واالستفادة من 
أفــضــل الــمــمــارســات والــتــجــارب في 

مجال تنمية الشباب وتأهيلهم.
ــمــبــادرات  وأشــــار بـــوهـــزاع إلـــى أن ال
الشبابية ال يمكن لها أن تحقق الغاية 
لوال وجود مؤسسات  منها  المنشودة 
ــدرك أهــمــيــتــهــا،  ــ ــ ــيــة تــرعــاهــا وت وطــن
المتميزة  الــشــراكــة  تعكسه  مــا  وهـــو 
ة  ومــبــرَّ الطيبة  الكلمة  جمعية  بــيــن 

عبدالرحيم الكوهجي الخيرية. 
الــمــؤســســات  ــذه  ــ هـ ــى أن  ــ إلـ ــت  ــفـ ولـ
الوطنية استطاعت أن تقدم نموذًجا 
يحتذى به للقطاع الخاص في جانب 
شجع  مــا  وهــو  المجتمعية،  الــشــراكــة 
والــشــركــات  الــمــؤســســات  مــن  الكثير 
ــداء بــمــثــل هــذا  ــتـ الــخــاصــة عــلــى االقـ

النموذج.
المجتمع  مــنــظــمــات  أن  إلـــى  ــار  ــ وأشـ
مع  ــا  ــيًّ تــكــامــل دوًرا  تـــــؤدي  الـــمـــدنـــي 
الــحــكــومــة فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
ااًل في  المجتمع، كما تسهم إسهاًما فعَّ
على  الــقــادرة  الوطنية  الــكــوادر  خلق 
القيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع من 
والعطاء  االنــتــمــاء  قيم  غــرس  خــال 
فــي نــفــوس الــشــبــاب، وهــو مــا يصب 
ة  مبرَّ لها  تتطلع  الــتــي  ــداف  األهــ فــي 

عبدالرحيم الكوهجي الخيرية.
عن  معرًبا  تصريحه  بوهزاع  واختتم 
النجاح  لشركاء  وتقديره  شكره  بالغ 
الــمــعــهــد الــعــربــي لــلــتــخــطــيــط بــدولــة 
ة عبدالرحيم الكوهجي  الكويت ومبرَّ
الخيرية، لما جسداه من مفهوم للعمل 
الــوطــنــي الــمــشــتــرك، مــن خـــال دعــم 
ورعــايــة  المجتمعية  التنمية  بــرامــج 
المبادرات الشبابية والتنموية الرائدة 

في مملكة البحرين.

جمعية الكلمة الطيبة

حسن بوهزاع

تخريج الفوج الخامس عشر من “العربية المفتوحة”  
يشمـــل نحــــو 434 خريًجـــــــا وخريجــــة

ــايـــة صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي  تــحــت رعـ
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
وبحضور  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
العزيز  الملكي األمير عبد  السمو  صاحب 
بن طال بن عبد العزيز آل سعود رئيس 
مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة 
ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية – 
أجفند، حضر ماجد النعيمي وزير التربية 
مجلس  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس  والتعليم 
ــي حــفــل تــخــريــج الــفــوج  ــعــال الــتــعــلــيــم ال
الخامس عشر من طلبة الجامعة العربية 
أقيم  الــذي  البحرين،  مملكة   - المفتوحة 
بالمنامة  الخليج  بفندق  الدانة  قاعة  في 

مؤخرا.
وأشاد وزير التربية والتعليم نائب راعي 
الــحــفــل فــي كــلــمــة ألــقــاهــا خـــال الحفل 
ــدعــم الــــذي يــولــيــه صــاحــب الــجــالــة  ــال ب
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الــبــاد الــمــعــظــم، والــمــتــابــعــة مــن صاحب 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
التعليمية  للمسيرة  المستمرة  الــــوزراء 
مــعــرًبــا عــن شكره  الــبــحــريــن،  فــي مملكة 
برعاية  سموه  لتفضل  وامتنانه  وتقديره 
الطلبة  جميع  أن  مــؤكــًدا  الــتــخــرج،  حفل 
واالعــتــزاز  بالفخر  يشعرون  الخريجين 
ــي خــتــام  لـــهـــذه الـــرعـــايـــة الـــتـــي تـــأتـــي فـ
الــجــامــعــيــة، وتــأهــبــهــم لتحمل  دراســتــهــم 
والتنمية  البناء  عملية  في  مسئولياتهم 

والتطوير بالمملكة.
بالعاقات  والتعليم  التربية  وزير  وأشــاد 
البحرين  بين مملكة  تربط  التي  األخوية 
والمملكة العربية السعودية الشقيقة، في 

ظل ما تحفظ به من رعاية واهتمام من 
قيادة البلدين الشقيقين، والتعاون بينهما 
في كافة المجاالت، بما في ذلك المجال 
الذي  البناء  بالتعاون  ومنّوًها  التعليمي، 
برئاسة  الــجــامــعــة  أمــنــاء  مجلس  يــبــديــه 
العزيز  الملكي األمير عبد  السمو  صاحب 
بــن طــال بــن عبد الــعــزيــز آل ســعــود مع 
العالي في  التعليم  مجلس أمناء مجلس 

مملكة البحرين.
الملكي  السمو  صاحب  ألقى  جانبه،  من 
األمير عبد العزيز بن طال بن عبد العزيز 
الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  سعود  آل 
ــيـــس بــرنــامــج  ــمــفــتــوحــة ورئـ ــيــة ال ــعــرب ال
كلمة،  أجفند   - للتنمية  العربي  الخليج 
بــتــزامــن تخرج  مــعــبــًرا فيها عــن ســـروره 
عاًما  عشرين  مــرور  مع  الفوج  هذا  طلبة 
على تأسيس الجامعة العربية المفتوحة، 
بدعم حضرة صاحب  اعتزازه  معرًبا عن 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ورعـــاه  هللا  حفظه  المعظم  ــبــاد  ال مــلــك 

للجامعة - مملكة البحرين طوال رحلتها، 
مجلس  في  زمائه  وشكر  ومبدًيا شكره 
أمناء الجامعة العربية في الوطن العربي 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو  لصاحب 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــــوزراء لــرعــايــتــه حــفــل تــخــريــج الــفــوج 

الجديد من طلبة الجامعة.
بمرور  “نسعد  كلمته:  فــي  ســمــّوه  وقـــال 
ــان عــلــى هـــذا الــصــرح  ــزمـ عــقــديــن مـــن الـ
األكاديمي، ونستذكر مؤسس هذا الكيان 
الراحل األمير طال بن عبد العزيز طيب 
مجال  في  المتفّردة  ومبادرته  ثــراه  هللا 
وبناته  ألبنائه  المفتوح  العالي  التعليم 
مــن خــال مؤسسة  العربية،  الـــدول  فــي 
التحديات  تتخطى  ربحية  غير  تنموية 
ــمــاعــيــة، الــزمــانــيــة  االقــتــصــاديــة واالجــت
والــمــكــانــيــة، بــاســتــخــدام وتــوظــيــف نظم 

التقنية المناسبة”.
كانت  البحرين  مملكة  ــأّن  ب سموه  ونـــّوه 
التي تجاوبت  العربية  الدول  في طليعة 

مع مبادرة األمير طال، فاحتضنت الفرع 
مملكة  أّن  إلــى  مشيًرا  للجامعة،  الثالث 
الخليج  ببرنامج  دائــًمــا  ترّحب  البحرين 
ــي لــلــتــنــمــيــة )أجـــفـــنـــد( ومــشــاريــعــه  ــعــرب ال

الهادفة الستدامة التنمية.
إبراهيم  بن  محمد  الدكتور  ألقى  بعدها، 
الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة 
تخريج  بــإنــجــاز  الجميع  فيها  هنأ  كلمة 
الجامعة،  الخامس عشر من طلبة  الفوج 
“إننا  قــائــاً:  للخريجين  خطابه  مــوّجــًهــا 
على ثقة ال محدودة بالمعارف والمهارات 
ــا  وراءهـ كـــان  والــتــي  اكتسبتموها  الــتــي 
لكم  وفرتها  المتطلبات  من  كبيرة  جملة 
جامعتكم لتكفل إعدادكم بهذا النوع من 
فقد  تميزكم،  التي  والــمــهــارات  المعرفة 
استطاعت  مــا  كــل  جامعتكم  استثمرت 
من أجلكم”، موضًحا أّن عدد المستفيدين 
امــتــداد  على  بالجامعة  التحقوا  الــذيــن 
 270 من  أكثر  إلــى  وصــل  العربي  الوطن 

ألًفا، وعدد الخريجين أكثر من 60 ألًفا.

ثــم ألــقــى الــدكــتــور غـــرم هللا بــن عبدهللا 
استذكر  كلمة،  الجامعة  مــديــر  الــغــامــدي 
العزيز  عبد  بــن  األمــيــر طــال  مــآثــر  فيها 
بتوفير  ــه  إيــمــان حــيــث  مـــن  هللا،  رحــمــه 
ــن ذوي  ــمــجــتــمــع مــ ــيــم ألفـــــــراد ال ــتــعــل ال
الدخول المتدنية ومساعدة المحتاجين، 
الجامعة  إنجازات  كلمته  في  مستعرًضا 
العربية في مملكة البحرين خال السنتين 
على  الحصول  ومنها  الماضية،  والنصف 
من مجلس  للجامعة  المؤسسي  االعتماد 
التعليم العالي، والحصول على المراجعة 
التعليم  جــــودة  هــيــئــة  مـــن  الــمــؤســســيــة 
ــتــــدريــــب، واســـتـــحـــداث بــرنــامــجــيــن  ــ وال
تكنولوجيا  بــكــالــوريــوس  هــمــا  جــديــديــن 
ــكـــي والـــوســـائـــط  ــيـ ــرافـ ــجـ الـــتـــصـــمـــيـــم الـ
الـــمـــتـــعـــددة، ومــاجــســتــيــر تــعــلــيــم الــلــغــة 
اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية، باإلضافة 
جدير  تقييم  على  الجامعة  حصول  إلــى 
المعلومات  تقنية  بــرنــامــج  فــي  بــالــثــقــة 
التعليم  جــودة  هيئة  قبل  من  والحوسبة 

إسناد  فــي  الجامعة  ونــجــاح  والــتــدريــب، 
اإلدارية(  )األنظمة  األعمال  إدارة  برنامج 
كمؤهل  للمؤهات  الــوطــنــي  اإلطـــار  فــي 
باإلضافة  الثامن،  المستوى  على  أجنبي 

إلى العديد من اإلنجازات.
المحميد  محمد  حصة  الطالبة  ألقت  ثم 
جهود  على  فيها  أثنت  الخريجين  كلمة 
األكـــاديـــمـــيـــيـــن واإلداريـــــيـــــن بــالــجــامــعــة 

ورعايتهم لهم طوال سنوات الدراسة.
“الجامعة  بعنوان  فيلم  عــرض  تــّم  بعدها 
الــعــربــيــة الــمــفــتــوحــة”، ثــم جـــرت مــراســم 
الــشــهــادات على  ــل وتــوزيــع  تكريم األوائـ
الخامس  الــفــوج  مــن  الجامعة  خريجي 
عشر البالغ عددهم 434 خريًجا وخريجة.

الجامعة  رئيس  قــام  الحفل،  ختام  وفــي 
البحرين  مملكة   - الــمــفــتــوحــة  الــعــربــيــة 
بتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل، ثم 
أمناء  رئــيــس مجلس  إلــى  أخـــرى  هــديــة 

الجامعة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

ــلــمــرأة ورئــيــســة “لــجــنــة الـــمـــرأة في  ــادت عــضــو الــمــجــلــس األعــلــى ل قــ
خليفة،  آل  خليفة  بنت  حصة  الشيخة  سمو  المالية”  التكنولوجيا 
اجتماع عمل مع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في 
مقر المصرف، جرى خاله بحث تعزيز التعاون المشترك؛ بهدف زيادة 
يواكب  وبما  المالية،  التكنولوجيا  البحرينية في مجال  المرأة  حضور 
واستراتيجية  البحرينية  الــمــرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة  توجهات 
عنها مصرف  أعلن  التي  المالية 2022-2026  الخدمات  قطاع  تطوير 
األساسية في خطة  الخمس  االستراتيجيات  المركزي كأحد  البحرين 

التعافي االقتصادي. 
واستهلت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة االجتماع بتقديم 
منذ  المالية  التكنولوجيا  في  المرأة  لجنة  منجزات  أبــرز  حــول  شــرح 
تشكيلها نهاية العام 2020، مع آلية عمل خطتها التنفيذية التي تركز 
على 4 محاور هي: السياسات، وتطوير الخدمات، واإلرشاد والتوجيه 
بالمبادرات  االجتماع  في  سموها  مشيدة  المعرفة،  وإدارة  والتثقيف، 

النوعية التي ينفذها مصرف البحرين المركزي لدعم عمل اللجنة.
المالية،  التكنولوجيا  المرأة في  لجنة  بمخرجات عمل  المحافظ  ونوه 
الــمــرأة  ــادة حــضــور  زيــ المهمة مــن أجـــل  ــدى األدوات  تــعــد إحـ والــتــي 
البحرينية في القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين، وواحدة 
البحرين  مصرف  بين  المجال  هــذا  فــي  الفعالة  التعاون  قــنــوات  مــن 

المركزي والمجلس األعلى للمرأة.

زيادة حضور البحرينية في التكنولوجيا المالية
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ــؤون  نـــوهـــت شــ
ــة  ــ ــ ــي ــ ــســ ــ ــ ــن ــ ــجــ ــ ــ ال
والـــــــــجـــــــــوازات 
واإلقـــــــــــــامـــــــــــــة 
الــكــرام  لعمالئها 
بــــأنــــه يــمــكــنــهــم 
ــعـــة حـــالـــة  ــابـ ــتـ مـ
الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــات 
الخاص  الخاصة 
عبر  بــالــتــأشــيــرة 
مــــوقــــع شـــــؤون 
ــة  ــ ــ ــي ــ ــســ ــ ــ ــن ــ ــجــ ــ ــ ال
والـــــــــجـــــــــوازات 

االلكترونية  للحكومة  الوطنية  البوابة  أو   evisa.gov.bh واإلقامة 
مع  التواصل  يمكن  استفسار  أي  وجــود  حــال  وفــي   ،bahrain.bh
اإللكتروني  البريد  أو   ،17077077 رقم  هاتف  على  االتصال  مركز 

.info@npra.gov.bh

إتاحة متابعة حالة الطلبات 
الخاصة بالتأشيرة إلكترونيًا

كشــفت رئيــس بنــك الــدم بمجمــع الســلمانية الطبــي التابــع للمستشــفيات 
الحكوميــة أميــرة رضي عن أن إجمالي عدد المرضى المســتفيدين من بنك 

الدم في العام 2021 بلغ 37 ألفًا و832 مريضًا.

الماضي سجل  العام  أن  إلى  ولفتت 
 14965 منهم  متبرعًا  و544  ألفا   19

بحرينًا و4579 أجنبيًا.
وأشارت رضي إلى أن الكميات التي 
وحسب  يوميًا  ــدم  ال بنك  استقبلها 
إلى   65 نحو  بلغت  البنك  احــتــيــاج 
أعداد  إجمالي  بلغ  فيما  متبرعًا،   80
 1800 إلى   1650 شهريًا  المتبرعين 

متبرع.
الــمــتــبــرعــيــن  ــدالت  ــعـ مـ أن  ــرت  ــ ــ وذك
تــتــراوح  الـــدم  بنك  فــي  المنتظمين 
بين 88 % و90 %، مؤكدة أن مجال 
من  السنة  مدار  على  مفتوح  التبرع 
أيام  إلى  إضافة  الجمعة،  إلى  األحد 
اإلجــــــازات الــرســمــيــة والــمــنــاســبــات 
الــديــنــيــة الــتــي تــســاهــم فــي تحفيز 

الناس على التبرع بالدم.
يأتي ذلك حيث يحتفل العالم اليوم 
العالمي  بــالــيــوم   2022 يــونــيــو   14
للمتبرعين بالدم؛ بهدف رفع مستوى 
ــوعـــي بـــضـــرورة الــمــواظــبــة على  الـ
التبرع بالدم؛ ضمانًا لجودة ما يوفر 
بها،  المتبرع  ومتنجاته  كمياته  من 
لمن  ومأمونيتها  توافرها  ومستوى 

تلزمهم من المرضى.
ومنتجاته  الدم  نقل  عملية  وتساعد 
األرواح،  ماليين  إنقاذ  على  سنويًا 
إطالة  من  به  تساهم  ما  جانب  إلــى 

بحاالت  المصابين  الــمــرضــى  أعــمــار 
بشكل  ــدم  ال نقل  تستدعي  مرضية 
مــســتــمــر، وضـــمـــان تــمــتــعــهــم بــحــيــاة 
أفضل، كما تساهم في تقديم الدعم 
إلجراء العمليات الطبية والجراحية 

المعقدة.

37 ألف مريض استفاد من بنك الدم في 2021

جانب من إحدى حمالت التبرع بالدم )أرشيفية(

استقبال جميع االستفسارات عبر “تواصل”
في إطار التحول اإللكتروني... “اإلسكان”:

المالحظات  جميع  تولي  أنها  اإلسكان  وزارة  أكــدت 
واالستفسارات والمقترحات التي تردها عبر النظام 
أهمية  )تــواصــل(  والــشــكــاوى  للمقترحات  الــوطــنــي 
كبيرة، إذ تتخذ اإلجراءات الالزمة بشأنها في أقصى 
والتي  المحددة  الزمنية  الفترة  ضمن  ممكنة  سرعة 
تزويد  ثم  ومن  المشاركة،  باختالف طبيعة  تختلف 
تواصل  تعزيز  في  يسهم  الــذي  األمــر  بها،  المواطن 
وبما  منهم،  قريبة  ويبقيها  المواطنين  مع  ــوزارة  الـ

يسهم في رفع نسبة رضاهم. 
من  والمنتفعين  المواطنين  جميع  الـــوزارة  ودعــت 
اإلسكانية  الطلبات  وأصحاب  اإلسكانية  الخدمات 
الــقــائــمــة إلـــى الــتــواصــل معها عــبــر نــظــام )تــواصــل( 
البحرين  لمملكة  الوطنية  البوابة  على  والمتوافر 
المتاح  )تواصل(  اإللكتروني  والتطبيق   bahrain.bh
هو  النظام  هذا  أن  مؤكدة   ،bahrain.bh/apps عبر 
عملية  خاللها  مــن  الــــوزارة  ستباشر  الــتــي  المنصة 
ــمــواطــنــيــن، عــبــر اســتــقــبــال جميع  الــتــواصــل مـــع ال

ــمــالحــظــات واالســـتـــفـــســـارات بــمــا فــيــهــا الــرســائــل  ال
اإلنسانية والعاجلة، وذلك في إطار التحول الرقمي، 
ومواكبة ريادة مملكة البحرين وتقدمها على صعيد 
في  واالتـــصـــاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استثمار 
مجال التنمية المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات 
التي تسهم في تحسين األوضاع المعيشية وأسلوب 

حياة المواطنين والمقيمين في المملكة.
 6 لـــ  إلــى أنها تستند على فــوزهــا  ــــوزارة  ال ــارت  وأشـ
مع  التواصل  في  التميز  بجائزة  التوالي  على  مرات 
العمالء ضمن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى 
إليه  الــذي وصلت  المستوى  يعكس  الــذي  )تواصل(، 
الوزارة في التفاعل مع المواطنين واالستجابة لهم، 
المالحظات  جميع  حلحلة  على  المستمر  وحرصها 
التي ترد إليها؛ من أجل تحقيق هدف االستمرار في 
الخدمي  القطاع  يجعل  بما  الحكومي  العمل  تطوير 
قادًرا على االستجابة لمتطلبات المرحلة في سرعة 

اإلنجاز وجودة الخدمة.

المنامة - وزارة اإلسكان

تحت أمرك - تنويه - تواصل

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ  العميد  للمرور  العامة  لــإدارة  العام  المدير  صرح 
بأن تكريم اإلدارة  عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة 
ضمن المراكز الخدمية الحكومية الحاصلة على تصنيف 
الفئة الذهبية في برنامج “تقييم 3” عن فرع اإلدارة في 
حرص  مــدى  يعكس  المحرق  بمحافظة  األمني  المجمع 
جميع منتسبي اإلدارة العامة للمرور على تبني المبادرات 
أعلى  وفق  الحكومية  الخدمة  وتحسين  تطوير  لضمان 
العهد  ولــي  توجيهات  مع  يتناسب  وبما  الجودة  معايير 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
سلمان بن حمد آل خليفة، ودعمه لجميع مسارات عملية 
التطوير والحرص على تقديم خدمات حكومية بمستوى 
عال من الكفاءة والجودة والتميز، مؤكدا استمرار تطوير 
القنوات  مختلف  خالل  من  للجمهور  المقدمة  الخدمات 
الداخلية  وزير  توجيهات  الخارجية ضمن  المراكز  ومنها 
بتسهيل  آل خليفة  بن عبدهللا  الشيخ راشد  أول  الفريق 

الخدمات المقدمة للجمهور.
نسبة  أن  إلى  للمرور  العامة  لــإدارة  العام  المدير  وأشــار 
انجاز المعامالت في فرع اإلدارة بالمجمع األمني بالمحرق 

قد ارتفعت إلى 25 % في النصف األول من العام الجاري 
تقييم  برنامج  أن  مضيفا  الماضي،  بالعام  مقارنة   2022
تنافسية  بيئة  الحكومية ساهم في خلق  الخدمة  مراكز 
إيجابية بين المراكز الحكومية من أجل التميز في تقديم 
واالبتكار  اإلبداع  روح  بتعزيز  وذلك  للجمهور،  الخدمات 
والتميز، ووضع السياسات واالستراتيجيات التي تترجم 
تقييم  للجنة  تقديره  عن  معربا  الحكومة،  عمل  برنامج 
إجراء عمليات  الحكومية وجهودهم في  الخدمة  مراكز 

التقييم والمتابعة.

إنجاز المعامالت يرتفع في فرع المحرق 25 %... المدير العام للمرور:

التكريم بـ “الفئة الذهبية” يؤكد العمل على تطوير الخدمات
المنامة - وزارة الداخلية

راشد  الشيخ  العاصمة  محافظ  أكــد 
مواصلة  خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن 
البحرينية  الــمــؤســســة  مــع  الــتــعــاون 
لــريــادة األعــمــال لــدعــم قــطــاع ريــادة 
األعمال واستمرار البرامج التدريبية 
المؤسسة،  فعاليات  ودفع  المشتركة 
الحكومية  الجهود  مــع  يــتــواءم  بما 
مشيدًا  االقتصادي،  التنوع  لتحقيق 
وتمكين  دعــم  في  المؤسسة  بجهود 
تقديمها  ــالل  خـ مـــن  األعـــمـــال  رواد 
ــج الــتــدريــبــيــة  ــرامـ ــبـ الـــمـــبـــادرات والـ
في  إمكاناتهم  لتطوير  تهدف  التي 
والمساهمة  األعمال،  ريــادة  مجاالت 
في تحفيز االبتكار وخلق آفاق رحبة 

لدى الشباب.
ــدى اســتــقــبــالــه بمجلس  لـ ــك  ــاء ذلـ جـ
أمــنــاء  أعــضــاء مجلس  الــمــحــافــظــة، 
األعمال  لريادة  البحرينية  المؤسسة 

نائب  بحضور  نــاس،  فــريــال  برئاسة 
المحافظ حسن المدني، حيث بحث 
مع المؤسسة أوجه التعاون المشترك 
األعمال، وفرص  ريــادة  في مجاالت 
والمشروعات  البرامج  في  التعاون 

المستقبلية للمحافظة.
مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت نـــاس اســتــمــرار 
ــاركـــة الـــمـــؤســـســـة فــــي أســـبـــوع  مـــشـ
األعـــمـــال، مشيدة  ــادة  ــريـ لـ الــمــنــامــة 

بـــالـــمـــشـــروعـــات والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
الهادفة  العاصمة  محافظة  تطلقها 
ودعم  والمجتمع  الشباب  تنمية  إلى 
ريادة األعمال وتعزيز روح المواطنة، 
مــؤكــدة أن الــمــشــروعــات والــبــرامــج 
مع  تتطابق  المحافظة  تبنتها  التي 
البحرينية  المؤسسة  وأهـــداف  رؤى 
تنمية  لدعم  الرامية  األعمال،  لريادة 

االقتصاد الوطني وتمكين الشباب.

مشيداً بدعم وتمكين الجمعية لـ“الروَّاد”

محافظ العاصمة يناقش توسيع التعاون مع “ريادة األعمال”
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سيدعلي المحافظة

البنك يستقبل 
نحو 80 متبرعًا 

يوميًا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء الراعي األول لكيس الدم
حمالت التبرع أظهرت إيثار البحرينيين وعطاءهم... الكاظم:

قـــال األمـــيـــن الـــعـــام لــجــمــعــيــة الــبــحــريــن 
الكاظم  زكــريــا  السكلر  مــرضــى  لــرعــايــة 
البحرينيين  وبإيمان  هللا  من  بفضل  إنه 
العطاء بدون مقابل مادي، تبّوأت  بحب 
البحرين مراكز ريادية متقدمة من حيث 
ــمــخــزون ويــعــود  ــدم وجــــودة ال ــ ــرة ال وفــ
الفضل إلى تضافر هذا الشعب المحافظ 
والعطاء  العون  على  المجبول  وتماسكه 
والمحتاجين  المرضى  إلنقاذ  والمبادرة 

للدم، في أروع صور اإليثار والعطاء.
بــالــدم والتي  الــتــبــرع  وبــّيــن أن حــمــالت 
البحرين  تقام في مختلف أنحاء مملكة 

خير  فــي  الــبــحــريــن  أن  للجميع  أثــبــتــت 
وسالمة تحت ظل ونهج حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
موقف  عــن  ويعبر  المعظم،  الــبــالد  ملك 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
من رعاية كيس الدم بالتأكيد على أهمية 
لتعزيز  بـــالـــدم  ــتــبــرع  ال تــنــظــيــم حــمــالت 
وتوثيق  ــادة  وزيـ االجتماعية  الــعــالقــات 
من  المجتمع  أفـــراد  بين  الــمــودة  أواصـــر 

تضامن اجتماعي وتماسك كبير.
وأكد الكاظم أن شعب البحرين المحافظ 
بجانب أداء الحكومة الموقرة في تطوير 

برامج التبرع بالدم شكلت شراكة طويلة 
المؤسسات  بين  العالقة  وصيانة  المدى 
أفــراد  ومــع  جهة  مــن  واألهلية  الرسمية 
الجمهور من جهة أخرى لضمان حصول 
دم  الـــدم على  نقل  ــى  إل مــن يحتاج  كــل 
مأمون، إذ يحسب لكيس الدم الكثير من 
اإلنجازات من ضمنها إنقاذ حياة مرضى 
فـــرد يــواجــه  الــســكــلــر والـــســـرطـــان وأي 
تحديات خطيرة، حيث ساهم كيس الدم 
وضمان  االجتماعية  الروابط  تقوية  في 
َحْمٍل آمن، وطفولة آمنة، ومريض سكلر 
المتبرع به وتوافره،  الدم  ناجح؛ لجودة 
حيث إن البحرين رغم أنها مرت بظروف 

عمليات  أن  إال  كورونا  بسبب  استثنائية 
لم  تتوقف مطلًقا حيث  لم  بالدم  التبرع 
نشهد نقًصا في المخزون طيلة العامين، 
الذي  األفـــراد  من  السكلر  مرضى  ونحن 
ما  إذا  طــارئــة  الصحية  حــاالتــهــم  تعتبر 
إن  حيث  الـــدم  نقل  عملية  إلــى  احــتــاج 
وحــدات  على  الــحــصــول  فــي  تأخير  أي 
الدم قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو 

موت.
وتقدم األمين العام لجمعية السكلر بوافر 
الشكر إلى جميع المتبرعين في البحرين 
بالدم  التبرع  بأهمية  وإيمانهم  لوعيهم 
السكلر  مريض  وبحاجة  منتظم،  بشكل 

بما  بــالــدم  التبرع  اســتــمــرار حمالت  إلــى 
ومستقبل  لمستقبله  ــان  آمـ مــن  تشكله 
ــن الــكــاظــم حـــرص جمعية  ــّي أطــفــالــه. وب
حمالت  جميع  في  التواجد  على  السكلر 
أجل  بالبحرين من  المقامة  بالدم  التبرع 
ــر الــمــوفــق فــي رعــايــة صحة  تــعــزيــز األثـ
اآلخرين وخصوًصا مرضى السكلر حيث 
ناجحة  حــيــاة  قــصــة  أنــنــا  يعبر وجــودنــا 
بسبب كيس الدم واستغالل تلك الفاعلية 
لتقديم الشكر لكل المتبرعين، وحيث إن 
المتبرع  بين  بالدم تجمع  التبرع  حمالت 
تحت  والممنوح(  )المانح  إليه  والمتبرع 

سقف واحد.

سيدعلي المحافظة

19 ألف متبرع العام الماضي 90 % منهم منتظمون...  أميرة رضي لـ“^”:

زكريا الكاظم
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أكــد مديــر برنامــج زراعــة الرئــة بمستشــفى الملــك فيصــل التخصصي بالرياض استشــاري جراحة الصــدر وزراعة الرئــة بكلية الطب في جامعة عين شــمس 
ا بســبب عدم وفرتها. وأوضح حســين في  واستشــاري زراعة الرئة بجامعة مونتريال بكندا محمد حســين أن 20 % ممن يحتاجون زراعة رئة يموتون ســنويًّ
ا، والتفكيــر بآالم اآلخرين.  ا وقانونيًّ ا وشــرعيًّ ا ودينيًّ حــوار أجرتــه معــه “البــاد” أن التبــرع باألعضــاء عمل ســاٍم ومن األهمية التعمق بذلــك والقراءة فيه طبيًّ
وأشــار إلــى أن “التبــرع باألعضــاء بعــد الوفــاة لن يضر بشــيء، هو أفضل صدقة جارية”. ويعتبر حســين من شــركاء حملة صحيفة “الباد” لتشــجيع المجتمع 
للتبــرع باألعضــاء )حيــاة جديــدة(، التــي أطلقتهــا الصحيفــة اعتبــاًرا من يوم األحــد 12 يونيو 2022 بمشــاركة جهات رســمية وخاصة وأهليــة ومندوبين عن 

المجتمع المدني. وفيما يأتي نص اللقاء:

حملة مباركة

كيف تنظر لحملة صحيفة “البالد” البحرينية  «
لتشجيع المجتمع للتبرع باألعضاء بعد الوفاة؟

للتبرع  المجتمع  لتشجيع  جــديــدة”  “حياة  حملة   -
باألعضاء بعد وفاة، حملة مباركة ومشكورة، وكما 
قال هللا عز وجل في كتابه الحكيم “ومن أحياها 
فكأنما أحيا الناس جميًعا” فالتبرع باألعضاء عمل 

ساٍم، والتشجيع عليه أمر مشكور ومقدر.

أمر ممكن

هل ترى أن إقناع المجتمعات العربية بثقافة  «
التبرع بنطاق الممكن؟ كيف؟

- إقناع المجتمعات العربية بثقافة التبرع باألعضاء 
بالشهامة  متميزة  ا، فهي مجتمعات  أمر ممكن جدًّ
والكرم والتدين، وعليه فإن التبرع باألعضاء سواء 
أثناء الحياة أو بعد الوفاة إلنقاذ حياة اآلخرين أمر 

رائع وقائم.
ا منذ العام 1981 تمت الموافقة من قبل هيئة  دينيًّ
وتوالت  السعودية،  العربية  بالمملكة  العلماء  كبار 
بالعالمين  الدينية  الهيئات  معظم  من  الموافقات 
الشريف  األزهــر  ضمنها  ومــن  والعربي،  اإلســامــي 

بمصر على التبرع باألعضاء.
ولدينا  ممكن،  بذلك  العربية  المجتمعات  إقناع  إن 
مــثــال حــي، وهــو الــتــبــرع بــاألعــضــاء مــن أشخاص 
التخصصي  فيصل  الملك  مستشفى  ففي  أحياء، 
يتم التبرع من األقارب لزراعة الكلى والكبد، وفي 
العام الواحد أكثر من 400 حالة زراعة تتم، من أب 

ألبنه، أو العكس، أو أخ ألخيه وهكذا.
ــاجـــح، وحــديــثــي هــنــا عن  ــبــرنــامــج نـ وعــلــيــه، فــال
األمــر على  تقيس  أن  فلك  واحــد فقط،  مستشفى 
هذه  تعمل  والتي  األخــرى،  المستشفيات  عشرات 
الناس  ولــدى  كبير،  فالعدد  أحــيــاء،  مــن  العمليات 
الرغبة والقدرة على العطاء، وهو أمر قابل للتطبيق 

في مرحلة ما بعد الوفاة.

ثقافة التبرع

ما الصعوبات التي تعثر إشاعة ثقافة التبرع  «
لدى الناس؟ وِبَم تنصح؟

وعــدم  الــتــبــرع،  بآلية  الــنــاس  معرفة  عــدم  أهمها   -
لـــدى الــبــعــض مــن الــنــاس،  الــوعــي بأهمية الــتــبــرع 
ــارب فــي بعض الــحــاالت،  والــخــوف مــن نظرة األقـ
أن  في  الــوالــدان  يرغب  فقد  بنفسي،  رأيتها  ولقد 
لكنهم خائفون  الذي توفي  ابنهم  يتبرعوا بأعضاء 

من رد فعل الجد أو الجدة )من الجهتين(.
األهمية،  بمنتهى  والثقافة  الوعي  نشر  فــإن  ولــذا، 
المدارس،  أولها  جهات،  لثاثة  هو  الكبير  والــدور 
باإلشارة لحاجة آالف المرضى لألعضاء والظروف 

المرضية الصعبة التي يمرون بها.
الدين،  رجــال  على  الملقى  بالدور  ترتبط  والثانية 
والذين لهم تأثير وصوت مؤثر في الناس، خصوًصا 
باألعضاء،  بالتبرع  تسمح  التي  الفتاوى  مع وجود 
ولقد سمعتها من أحد الشيوخ األفاضل بأنها أفضل 

صدقة جارية من قبل المتوفى.
ثقافة  نشر  فــي  ودوره  بــاإلعــام،  وتتعلق  الثالثة 
التبرع، سواء المسموع المرئي أو المطبوع، وعمل 
لزراعة  المحتاجين  والمرضى  األطباء  مع  لقاءات 
األعـــضـــاء، لــنــشــر هـــذه الــثــقــافــة، وتــوضــيــح مــدى 
أدائــهــا بشكل  األطــبــاء على  لها، ومــقــدرة  حاجتهم 

آمن وناجح.

لن يضر

من واقع تجربتك المهنية والطبية، بماذا  «
تنصح الناس فيما يتعلق بذلك؟

ودينية  إنسانية  نظر  وجــهــة  مــن  الــنــاس  أنــصــح   -

باألعضاء  التبرع  موضوع  في  بالتعمق  وأخاقية 
ا، لكي  ا وقانونيًّ ا وشرعيًّ ا ودينيًّ والقراءة فيه طبيًّ
للتبرع  يسجل  أن  يــريــد  كـــان  مــا  إذا  الــفــرد  يــقــرر 

باألعضاء من عدمه.
اآلخــريــن، وأن  اآلالم  فــي  بالتفكير  أيــًضــا  وأنــصــح 
ا  التبرع باألعضاء بعد الوفاة لن يضر بشيء، وثانيًّ
بأنه أفضل صدقة جارية كما أسلفت، وسمعتها من 
البشر  اآلالف  ولنفع  األفاضل،  العديد من شيوخنا 
ممن يعانون من فشل بوظائف الجسد، وما أدراكم 

ما مدى هذه المعاناة؟

اتفاقية تعاون

هنالك اتفاقيات تعاون متعددة بهذا الشأن  «
ما بين مملكة البحرين والمملكة العربية 

السعودية، فإلى أين وصلت أواصر التعاون 
بهذا الشأن وما أهم مالمحه؟

البحرين  مملكة  بين  مــا  تــعــاون  اتفاقية  هنالك   -
الخليج  دول  وباقي  السعودية  العربية  والمملكة 
في مجاالت التبرع باألعضاء وزراعتها، وتم على 
كلى  أو  بين قلب  ما  األعضاء،  مئات  زراعــة  إثرها 

أو كبد أو رئة.
كما تــم الــمــشــاركــة فــي الــتــبــرع بــاألعــضــاء مــا بين 
الدول، وهو ليس بغريب على التعاون األخوي بين 

الدول الشقيقة.

 هل لديكم مرضى بحرينيون؟ 

وهل هنالك إحصاءات تحدد أعدادهم؟ «

وبمستشفى  بحرينيون،  مــرضــى  لدينا  بالفعل   -
من  العديد  إجــراء  وتم  التخصصي،  فيصل  الملك 
وبالنسبة  األعــضــاء.  مختلف  ومــن  لهم  العمليات 
لزراعة الرئة، فقد تمت زراعة 4 رئات، منها رئتان 

الحمد  ولله  وتمت   ،2022 العام  في  لمريضين 
بنجاح تام.

الكلى ثم الكبد

من وجهة نظرك، ما أهم األعضاء  «
التي يحتاجها مواطنو دول مجلس 

التعاون الخليجي بالغالب؟

ــؤال مــهــم، يــفــتــح الــبــاب لــلــقــراء  - ســ
ــة الـــتـــبـــرع  ــيـ ــمـ ــدى أهـ ــمــ ــ األفـــــاضـــــل ب
بــاألعــضــاء مــن كــل مــتــوفــى حــديــًثــا، 
وهذه األعضاء ووفًقا لترتيب الحاجة 
فهي:  الخليجي،  التعاون  بمجلس  لها 

ثم  القلب،  ثــم  الــرئــتــان،  ثــم  الكبد،  ثــم  أواًل،  الكلى 
القرنية من  زراعة  أن  كما  األمعاء،  ثم  البنكرياس، 

ا. الحاالت المنتشرة جدًّ
إنقاذ  بأعضائه  يستطيع  واحــًدا  متوفًى حديًثا  إن 

حياة 9 مرضى من فشل األجهزة المختلفة.

إحصاءات 

ما إحصاءات الوفيات )بشكل تقريبي( بسبب  «
عدم وجود األعضاء الالزمة إلنقاذ حياتهم؟

- سؤال مهم، وسوف أجيب عنه وفًقا لتخصصي 
الرئة في مستشفى  لبرنامج زراعة  بصفتي مديًرا 
قائمة  فعلى  بالرياض،  التخصصي  فيصل  الملك 
االنتظار بالنسبة لزراعة الرئة، يتوفى 20 % على 
ا نظًرا لعدم توافر األعضاء المناسبة  القائمة سنويًّ

في الوقت المناسب للزراعة.
فهل هذه كل الوفيات؟ ال طبًعا، ألن هنالك مرضى 
وفاتهم،  بسبب  االنتظار،  لقائمة  إضافتهم  تتم  لم 
سواء أثناء الفحوصات، أو أثناء عرض الحالة على 

قبل  ما  حتى  أو  المتخصصة،  المراكز 
المتخصصة  المراكز  إلــى  إحالة 

من قبل الطبيب المتخصص.
ولذلك يجب علينا، كلٌّ في 

مــجــالــه، الــتــشــجــيــع على 
هذا العمل النبيل، وعلى 
التبرع باألعضاء ما بعد 

الوفاة.

رسالتي للمجتمعات

كونك طبيًبا،  «
كيف تقرأ يوميات 

المرضى بهذا 
األمر؟ ما رسالتك 

اإلنسانية 

للمجتمعات؟

الزراعة وما  المرضى بشكل يومي، ما قبل  نرى   -
أو  الرئة،  زراعــة  مريض  إن  القول  ويكفي  بعدها، 
القدرة على  التنفسي، ال تكون عنده  الجهاز  فشل 
جهاز  استخدام  دون  من  عــدة  لخطوات  التحرك 

األوكسجين.
الجهاز  استخدام  مع  وحتى  األحيان  بعض  وفــي 
نظًرا  لخطوات،  ولو  التحرك  المريض  يستطيع  ال 
لمريض  بالنسبة  نفسه  واألمـــر  التنفس،  لقصور 
القلب والكلى والذي يحتاج لغسيل كلوي 3 مرات، 
مع تحمل مشقة الجلوس على الجهاز، واحتماالت 
التي  والمشقة  والتعب،  المعدية،  ــراض  األمـ نقل 

يسببها الغسيل الكلوي.
صحية  مشكات  من  يعاني  الــذي  الكبد،  ومريض 
ــدم، وامــتــاء الجسم  ــ عــديــدة، كــزيــادة ســيــولــة ال
أي مجهود،  بــذل  ــقــدرة على  ال وعـــدم  بــالــســوائــل، 
ال  الــذيــن  األمــعــاء،  فشل  لمرضى  بالنسبة  وكــذلــك 
يستطيعون األكل بشكل طبيعي، والمرضى الذين 
يحتاجون لزراعة قرنية حتى يروا العالم. ورسالتي 
هو  واإلسامية  العربية  للمجتمعات 
المجتمعات  مــن  بأقل  لسنا  أننا 
الغربية التي تبلغ نسبة التبرع 
ــا عــالــيــة، وهــي  ــاًمـ فــيــهــا أرقـ
بالنسبة  األضعاف  عشرات 
ــام الـــمـــوجـــودة في  ــــألرقــ ل
العالم العربي، ونحن لسنا 
علًما  أو  ُخُلًقا  منهم  أقل 
للغير،  ا  حبًّ أو  تدّيًنا  أو 
كل ما ينقصنا هو الوعي 
للتبرع  قوية  برامج  لبدء 
بالنسبة  هــو  كما  بــاألعــضــاء، 
لــــــلــــــدول األوروبـــــــيـــــــة 

وأميركا وغيرها.

حملة “حياة جديدة” تستقيم مع النهج القرآني “وَمْن أحياها فكأنَّما أحيا الناس جميًعا”

محمد حسين

الثالثاء 14 يونيو 2022 - 14 ذو القعدة 1443 - العدد 4991

20 % ممن يحتاجون زراعة رئة يموتون سنويًّا... مدير زراعة الرئة بمستشفى فيصل التخصصي لـ“^”:

مشاهير بوليوود أعلنوا تبرعهم باألعضاء... نتمنى أن “نحدث فرًقا”
من النجم الكبير أميتاب باتشان وبريانكا شوبرا وصوًل إلى رانبير كابور

مســاعدة المحتاجيــن خــال الوبــاء العالمــي، وتقديــم الدعــم المالــي للمنظمات غيــر الحكومية إلــى التبرع باألعضــاء، نجوم 
السينما الهندية بوليوود سباقون في الخير دائًما عبر إعانهم ذلك في وسائل اإلعام الخاصة بهم.

لطالما تقدم مشاهير بوليوود لمساعدة 
المحتاجين سواء في الهند أو خارجها، 
ولن تتفاجأ عندما تعرف أن هناك العديد 
أصبحوا  الــذيــن  بــولــيــوود  مشاهير  مــن 
باألعضاء،  التبرع  لقضية  نبيلة  مــنــارة 

وتعهدوا بالتبرع بها بعد مماتهم.
الرئيس  عن ذلك، كتب سونايانا سينغ، 
التنفيذي لشركة “ORGAN” الهند، وهي 
غير  “بــاراشــار”  منظمة  أطلقتها  مــبــادرة 

الــحــكــومــيــة ومــقــرهــا دلــهــي: “حــتــى لو 
فإن  بذلك،  بوليوود  مشاهير  يلتزم  لم 
تعني  الحملة  لــهــذه  تــأيــيــدهــم  حقيقة 
ــا نــلــقــي نـــظـــرة على  ــونـ الـــكـــثـــيـــر”... دعـ
أشهر  من  ذلــك  قــرروا  الذين  المشاهير 
األسماء السينمائية بالهند بحسب موقع 

:India TV
*النجم الكبير أميتاب باتشان:

هو واحد من العديد من النجوم الذين 
بالتبرع  تــعــهــدوا 

ــم،  ــ ــه ــ ــن ــ ــي ــأعــ ــ ب
ــا  ــ ــي ــ ــم ورســ

الــكــبــيــر اعــتــزامــه تبرعه  الــنــجــم  ــن  أعــل
بأعضاء جسده بعد وفاته.ونشر باتشان 
ــورة لــه عــبــر حــســابــه الــرســمــي على  صــ
فيها  يظهر  حيث  مؤخرا  “تويتر”  موقع 
مرتديا “الشريطة الخضراء” التي تشير 
لذلك، وكتب: “أصبحت متبرع أعضاء.. 

أرتدي الوشاح األخضر لقداسته”.
*بريانكا شوبرا:

التي  بريانكا شوبرا  النجمة  تعهدت 
إلـــى عــائــلــة مــن األطــبــاء  تنتمي 

بــالــتــبــرع بــأعــضــائــهــا، وكــانــت 
ــرة:  مــ ذات  ــت  ــرحـ صـ ــد  قــ

الزرع، وتراها  “أنت تقرأ عن عملية 
في األفام، وتشاهدها على شاشة 
قيمتها  ستعرف  ولكن  التلفزيون، 
ــهــا والـــعـــودة  فــقــط حــيــن تــحــتــاج ل
التبرع  المفيد  فمن  معها،  للحياة 
بــاألعــضــاء بــدال مــن االنــتــظــار حتى 
قبل أن تمر أنت أو من تعرف بهذه 
أتمكن  أن  آمـــل  الــمــهــمــة،  الــحــاجــة 
عندما أمــوت من إحــداث فــرق من 

خال التبرع بشيء من جسدي”.
*أيشواريا راي:

ما ورد وقعت  بحسب 
راي  ــا  ــ ــواري ــشــ ــ أي

بــاتــشــان مع 

جمعية بنك العيون في الهند للتبرع 
بعينيها.

*راني موخرجي:
راني موخرجي  بوليوود  تعهدت ممثلة 
السوشال  عبر  رسميا  بعينيها  بالتبرع 

ميديا وحث الجميع بذلك.
*سلمان خان:

ــان أعــلــن تــبــرعــه بــنــخــاع عــظــمــه في  خـ
يفعلوا  أن  على  الناس  كما حث  حياته، 
وقـــال:  األرواح،  إلنــقــاذ  نفسه  الــشــيء 
“من السهل التبرع بنخاع العظام، ليس 
على  ــمــال  ال ــفــاق  إن عليك 

أن  أعتقد  ذلـــك، 
ــع  ــيـ ــمـ ــجـ الـ

بنخاع  ويــتــبــرعــوا  يــذهــبــوا  أن  يــجــب 
العظام اليوم”.

*أمير خان:
عــامــر خان  النجم  قــرر   2014 عــام  فــي 
التبرع بكل عضو من أعضاء جسده بعد 
بالكلى  التبرع  وفاته، وأبدى رغبته في 
والعينين  ــقــلــب  وال والــكــبــد  والــرئــتــيــن 

للمعوزين.
*رانبير كابور:

أمل  على  بأعضائه  بالتبرع  تعهد 
واحــد  لشخص  فــرقــا”  “تــحــدث  أن 
فــي خطوة مهمة  أكــثــر،  أو 

للنجم الشاب.

ترجمة: طارق البحار

إبراهيم النهام

الكلى والكبد والرئتان 
والقلب والبنكرياس 

واألمعاء أكثر األعضاء 
طلًبا في الخليج

ما ينقص العرب هو 
الوعي لبدء برامج 

قوية للتبرع باألعضاء 
أسوة بأوروبا وأميركا

ا  لسنا أقل تدّيًنا وحّبً
للغير من الغرب 

المتفوقين علينا عشرات 
األضعاف في الزراعة



local@albiladpress.com09

تغطية الجلسة: حسن عبدالرسول
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تخصيص مأوى عام إلخصائها بمليون دينار... المناعي:

الكالب تتسلل للمنازل وتسرق “َنَعَل” الناس
^ طالـــب أعضاء المجلس البلدي 
للمنطقة الشمالية، بالرجوع إلى تنفيذ 
الخطة السابقة لتوصية وزارة شؤون 
والتخطيـــط  والبلديـــات  األشـــغال 
عـــام  مـــأوى  لتخصيـــص  العمرانـــي، 
إلخصاء الكالب الضالـــة بكلفة مليون 
عـــدة  المجلـــس  تلقـــى  حيـــث  دينـــار، 
شـــكاوى من أهالـــي “الشـــمالية”، حول 
ارتفـــاع معـــدل األضـــرار الناتجـــة مـــن 
تكاثـــر الـــكالب الضالـــة فـــي المناطـــق 

السكنية في الفترات السابقة.
من جهته طالب رئيس المجلس البلدي 
للمنطقـــة الشـــمالية أحمـــد الكوهجـــي 
خالل اجتمـــاع المجلـــس صباح أمس 
بتحديـــد مـــدة زمنيـــة للحصـــول على 

مرئيـــات الثـــروة الحيوانيـــة؛ من أجل 
المقتـــرح المقـــدم مـــن قبـــل المجلـــس 
الشـــمالي بشأن انتشـــار الكالب الضالة 
في قرى الشمالية، مشيرًا إلى ضرورة 
إيجـــاد بديل آخر عن الشـــركة الحالية 
والموكلة إليها معالجة انتشـــار الكالب 
الضالـــة والســـائبة، وذلـــك مـــن خـــالل 
المملكـــة  فـــي  الشـــركات  زيـــادة عـــدد 
وتشـــكيل لجنـــة وطنيـــة تضـــم عـــددًا 
مـــن الجهات الرســـمية، وزارة الصحة، 
األشـــغال  وزارة  الداخليـــة،  وزارة 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
الحيوانيـــة،  الثـــروة  العمرانـــي، 
وجمعيـــات الرفق بالحيـــوات؛ لمتابعة 
وضـــع خطـــة وطنيـــة شـــاملة وفاعلـــة 

وفقـــًا للمتطلبـــات اإلجرائيـــة والتنفيذ 
ووضـــع حلول جذريـــة لمعالجة تفاقم 
مشكالت انتشـــار الكالب في المناطق 

السكنية.
مـــن جهته قـــال العضـــو البلـــدي ممثل 

الدائـــرة الحاديـــة عشـــرة بالمحافظـــة 
الشمالية أحمد المناعي، “يشكو الناس 
من دخول الكالب الضالة إلى منازلهم 
وسرقة األحذية والنعل”، وذلك يشكل 

خطرًا على قاطني المنازل.

رئاسة المجلس البلدي
الثالثاء 14 يونيو 2022 - 14 ذو القعدة 1443 - العدد 4991

تغيير اسم شارعين بالبديع باسمي صحابيين
استبدال “السلندرات” بخزان خاص لتعبئة الغاز... بلدي الشمالية:

بلـــدي  مجلـــس  أعضـــاء  وافـــق   ^
الفنيـــة  اللجنـــة  طلـــب  علـــى  الشـــمالي 
وتوصيـــات اللجنـــة العامـــة الدائمة برفع 
فـــي  اإلســـراع  ألجـــل  بالموافقـــة  قـــرار 
تخصيـــص موقـــع بديـــل لنقل الســـيارات 
الســـكراب المهجـــورة في منطقـــة الدراز 
وســـط األحياء الســـكنية، ما يسبب ذلك 
خطـــورة على األهالي وقاطنـــي المنطقة 
القديمـــة  الســـيارات  تكـــدس  بســـبب 

المهجورة “الخردة”.
وقـــال المتحدثـــون خـــالل الجلســـة رقم 
20 من الفصل التشـــريعي الخامس لدور 
االنعقـــاد الرابـــع، أمس األثنيـــن، إن وزارة 
شـــؤون األشـــغال والبلديات والتخطيط 
العمرانـــي أخفقـــت في التعامـــل مع ملف 
السيارات السكراب والمركبات المهجورة 
وإشـــغاالت  الســـكنية  األحيـــاء  وســـط 

الطرق. 
وفي ســـياق الجلسة وافق المجلس على 
مقترح تســـمية شـــارع 53 بمنطقة البديع 
باســـم الصحابـــي أنـــس ابن مالـــك رضي 
هللا عنه، كما تمت الموافقة، على تسمية 

شـــارع 59 الســـاحلي فـــي منطقـــة البديع 
باســـم الخليفة الراشـــد عمر بـــن الخطاب 

رضي هللا عنه.
اســـتبدال  مقتـــرح  األعضـــاء  وناقـــش   
كبسوالت اسطوانات غاز الطبخ بالمباني 
والمنازل والمحالت بخزان خاص لتعبئة 
الغـــاز، حيث شـــرح مقـــدم المقترح عضو 
المجلـــس فيصل محمد شـــبيب األهداف 
مـــن المقترح المقـــدم إلى وزير األشـــغال 
لالشـــتراطات  وفقـــا  المقتـــرح  لتبنـــي 

المتبعة.
وبين شـــبيب األهـــداف المقترحة، حيث 
يمكـــن من خاللها خلق فـــرص عمل لعدد 
من المواطنين، تقديم خطة عمل لمجال 
خدمـــات وحلول الغاز مـــع تطبيق خدمة 
التعبئة لالســـطوانات بشـــكل آمن، خزان 
الغـــاز يفـــوق علـــى اســـطوانة الغـــاز ألنـــه 
يعمـــل علـــى توفيـــر الغـــاز لفتـــرة طويلة 
دون انقطـــاع، والمحافظة على الســـالمة 
اســـتخدام  مـــن  بـــدالً  واألمـــان  واألمـــن 

اســـطوانات الغاز التي تشـــكل خطرا في 
تعريضها للتسريبات والتخزينيات لكون 

بعضها موجود خارج المنازل.
وفي ســـياق الجلسة وافق المجلس على 
منـــح مواطن قطعـــة أرض لالنتفاع منها 
في تربية المواشـــي بمشروع في منطقة 
الهملـــة، إضافـــة للموافقـــة علـــى مقتـــرح 
العضـــو زينـــب الـــدرازي فـــي تخصيـــص 
عقار لصالة مناسبات تابعة لمسجد ماريا 

القطبية بمنطقة اللوزي مجمع 1020.

جانب من جلسة المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يوم أمس

شركات خاصة لمكافحة القوارض
لجنــة  مقتــرح  علــى  الشــمالية  للمنطقــة  البلــدي  المجلــس  وافــق   ^
بالشــركات الخاصــة فــي  العامــة حــول االســتعانة  الخدمــات والمرافــق  
مكافحــة الحشــرات والقــوارض إضافــة إلى تشــكيل خط ســاخن، وزيادة 
عــدد الموظفيــن، وتطويــر النظام اإللكتروني التابع لــوزارة الصحة “إدارة 
الصحــة العامــة”، وربطــه بالنظــام الحكومــي، وزيــادة أطــر التواصــل مــع 

المواطنين.

وبين مقـــدم المقترح عضو المجلس 
محمـــد الدوســـري، مبـــررات تقديـــم 
كثـــرة  بســـبب  وذلـــك  المقتـــرح، 
والقـــوارض  الحشـــرات  انتشـــار 
بعمـــوم المحافظة الشـــمالية، وكثرة 
لســـع  تأثيـــر  مـــن  األهالـــي  شـــكاوى 
الصحيـــة  والتأثيـــرات  الحشـــرات 
الصحـــة  علـــى  القـــوارض  النتشـــار 

العامـــة، والنقص الحـــاد في موظفي 
العامـــة،  الصحـــة  وزارة  ومفتشـــي 
ومركبـــات  معـــدات  فـــي  والنقـــص 
رش البعـــوض، والبطء الشـــديد في 
المواطنيـــن،  شـــكاوى  مـــع  التعامـــل 
والمعـــدات  اإلمكانيـــات  وتوفيـــر 
فـــي  للـــرش  المناســـبة  واألجهـــزة 

الشركات الخاصة.
من جلسة المجلس

^ بلـــغ عـــدد مخالفـــات البناء 
بالمحافظـــة  ســـلمان  مدينـــة  فـــي 
الشمالية 1200 مخالفة بناء، حيث 
طالبـــت اللجنـــة الفنيـــة بالمجلـــس 
البلدي للمنطقة الشـــمالية برئاســـة 
العضـــو البلـــدي عبدهللا القبيســـي، 
اإلســـراع فـــي اعتمـــاد التعديـــالت 
التنظيميـــة  االشـــتراطات  علـــى 

للتعمير في المشاريع اإلسكانية.
اجتمـــاع  خـــالل  اللجنـــة  وبينـــت 
المجلـــس مالحظات اللجنة الفنية 
الشـــكاوى  كثـــرة  فـــي  المتمثلـــة 
الـــواردة ألعضاء المجلـــس البلدي 

بســـبب  المواطنيـــن؛  قبـــل  مـــن 
كثـــرة المخالفـــات، وحاجـــة الناس 
االضطرارية للتوسعة في منازلهم.

العضـــو  طالـــب  جهتـــه،  مـــن 
عبـــدهللا القبيســـي، بســـرعة البـــت 
علـــى  الجديـــدة  التعديـــالت  فـــي 
فـــي  التعميريـــة  االشـــتراطات 
المناطق السكنية، وذلك لتصحيح 
ممـــا  المخالفيـــن،  بعـــض  أوضـــاع 
يســـاهم ذلـــك في الحد مـــن أعداد 
مخالفـــات ومنـــح تراخيـــص بنـــاء 
لمـــن لديهـــم الرغبـــة فـــي مشـــاريع 

التوسعة بمنازلهم.

1200 مخالفة بناء بمدينة سلمان

^ اســـتنكر المجلـــس البلـــدي 
للمنطقـــة  الشـــمالية  للمنطقـــة 
الشمالية خالل أولى دقائق افتتاح 
جلســـة المجلـــس االعتيـــادي رقـــم 
20 مـــن دور االنعقاد الرابع للفصل 
التشـــريعي الخامس، التصريحات 
محمـــد  الرســـول  لمقـــام  المســـيئة 

صّلـــى هللا عليـــه وســـّلم، معتبرين 
اإلســـاءة تشـــمل جميع المســـلمين 
فـــي كل أنحـــاء العالـــم، مشـــددين 
علـــى ضـــرورة شـــجب اإلســـاءات 
بحـــق النبـــي األكـــرم، التـــي تعتبـــر 
تحريًضـــا صريًحـــا علـــى الكراهية 

الدينية.

“البلدي الشمالي” يستنكر اإلساءة للرسول
جانب من حضور ممثلي بلدية الشمالية

أعضاء المجلس البلدي خالل جلسة أمس 

مكــة المكــرمة... الوجهــة المبــاشرة لحجــاجــنا
ورشة عمل بجدة لالطالع على اإلجراءات الجديدة... الشرف:

حملـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
الشـــرف والممثل الرســـمي عن إحدى 
مجموعـــات حمالت الحـــج المندمجة 
الحملـــة  تغييـــر  إن  الشـــرف  محمـــد 
لمســـار الحـــج هـــذا العـــام، مـــن خالل 
الذهـــاب فـــوًرا إلى مكـــة المكرمة بدالً 
مـــن المدينـــة المنـــورة، يأتـــي بهـــدف 
الحرص على صحة وسالمة الحجاج 
وضمـــان أدائهـــم مناســـك الحـــج بكل 

يسر وسالسة.
وأضـــاف أن الحملـــة شـــاركت بدعـــوة 
للحـــج  البحريـــن  بعثـــة  رئيـــس  مـــن 
خالـــد المالود في ورشـــة عمل أقيمت 
فـــي مدينـــة جـــدة بالمملكـــة العربيـــة 
السعودية يوم االثنين 6 يونيو الجاري 
جـــرى خاللهـــا إطـــالع المدعوين على 

أحدث اإلجـــراءات التي اســـتحدثتها 
المملكـــة العربية الســـعودية لتســـهيل 
وتيسير شؤون الحجاج لهذا الموسم.

الحجـــاج  أن  إلـــى  الشـــرف  وأشـــار 
قبـــل  كورونـــا  لفحـــص  ســـيخضعون 
المملكـــة  مغـــادرة  مـــن  ســـاعة   72

مباشـــرة،  المكرمـــة  لمكـــة  متجهيـــن 
حيـــث تـــم تهيئـــة جميـــع اإلجـــراءات 
لضمـــان صحـــة وســـالمة الحجاج من 

تحقيق إجراءات التباعد في الســـكن 
وأحجـــام  والنظافـــة  والمواصـــالت 
الغـــرف، إضافـــة إلـــى تخصيص غرف 

للعزل حال إصابة أحدهم، إلى جانب 
اســـتعداد الهالل األحمر هناك للتعامل 

مع الحاالت الطارئة.

جانب من الورشةخالل حضور ورشة العمل مع بعثة الحج في جدة

سيدعلي المحافظة



منال الشيخ

دورة بمعهد التنمية السياسية عن سلوكيات المترشح المثالي
الترشــح  فــي  الراغبيــن  السياســية  للتنميــة  البحريــن  معهــد  دعــا 
التســجيل  فــي  المبــادرة  القادمــة،  النيابيــة والبلديــة  لالنتخابــات 
 ،bipd.org لبرنامج “تأهيل المترشح” عبر موقع المعهد اإللكتروني
وذلــك ضمــن المرحلــة المتخصصــة للبرنامــج الوطنــي لالنتخابــات 

“دّرب ٢”.

وســـينطلق البرنامج في التاســـع 
عشر من يونيو الجاري حضوريًا 
في مقـــر معهد البحريـــن للتنمية 
السياســـية فـــي أم الحصـــم، وقد 
حـــدد المعهد شـــروط المشـــاركة 
في البرنامج بأن يكون المشـــارك 
ويبلـــغ  الجنســـية،  بحرينـــي 
مـــن العمـــر 30 عامـــًا فمـــا فـــوق، 
إضافـــة إلـــى رغبته في الترشـــح 
والبلديـــة  النيابيـــة  لالنتخابـــات 
بمـــلء  يقـــوم  وأن  المقبلـــة، 

استمارة التســـجيل المبدئي عبر 
موقـــع المعهـــد، علمـــًا أن المقاعد 
محدودة وستكون األولوية لمن 
لم يحضـــر المراحل الســـابقة من 

برنامج “دّرب 2”.
ويتضمـــن البرنامج مجموعة من 
ورش العمل والدورات التدريبية 
ورشـــة  وهـــي؛  المتخصصـــة 
عمـــل النظـــام القانونـــي للعمليـــة 
تدريبيـــة  ودورة  االنتخابيـــة، 
عـــن اإلدارة االحترافيـــة للحملـــة 

االنتخابيـــة، وورشـــة عمل حول 
مبادئ وأساسيات العمل البلدي، 
ودورة تدريبيـــة عـــن ســـلوكيات 
المترشـــح المثالي، وورشـــة عمل 
مبادئ وأساسيات العمل النيابي، 
عـــن  تدريبيـــة  دورة  وأخيـــرًا 

مهارات كسب التأثير والتأييد.
وســـيركز البرنامـــج علـــى تعريف 
بأهـــم  الترشـــح،  فـــي  الراغبيـــن 
الموضوعات التـــي يحتاجها من 

أجـــل تأهيلـــه وتزويـــده بجميـــع 
المعلومـــات التـــي تســـاعده لبناء 
حملـــة انتخابية ناجحة، وتأهيله 
ليكـــون قـــادرًا علـــى التعامـــل مع 
بحرفيـــة  االنتخابيـــة  العمليـــة 

واتقان.
يقام  “دّرب”  بــرنــامــج  أن  يــذكــر 
من  ويــتــكــون  الــثــانــيــة،  بنسخته 
عدة مراحل؛ المرحلة التمهيدية 
ــى تــكــويــن  ــلـ والــــتــــي عـــمـــلـــت عـ
معلومات أساسية عن الخطوات 
التخطيط  فـــي  لــلــبــدء  ــة  ــيـ األولـ
والمرحلة  باالنتخابات،  للترشح 
على  وركـــزت  “الشاملة”  الثانية 
ــمــتــرشــح  تــــدريــــب وتـــوعـــيـــة ال
بالمعلومات والمهارات األساسية 
ــاور الـــقـــانـــونـــيـــة،  ــحــ ــمــ ــ ــن ال ــمـ ضـ

ــة، واإلعــــالمــــيــــة،  ــيــ ــاســ ــيــ ــــســ وال
ــأن الــعــمــلــيــة  ــشـ ــيـــة  بـ ــيـــدانـ ــمـ والـ
المرحلة  تركز  فيما  االنتخابية، 
الـــثـــالـــثـــة “الــتــخــصــصــيــة” عــلــى 
من  مختلفة  مــجــمــوعــة  تمكين 
مترشحين  ســواء  التخصصات 
أو  مــراقــبــيــن  أو  إعــالمــيــيــن  أو 
الخاصة  المعلومات  فــي  شباب 
ــن الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ بـــتـــخـــصـــصـــهـــم عــ

ــا الــمــرحــلــة  االنــتــخــابــيــة، أمـ
الرابعة واألخير فستركز 

الناخبين  توعية  على 
بــجــمــيــع الـــجـــوانـــب 
ــمــهــمــة بــالــعــمــلــيــة  ال
االنتخابية بمختلف 
الوسائل اإلعالمية 

المتاحة.

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

ضمن برنامج تأهيل 
المترشحين... من 
الشروط أن يكون 

فوق 30 سنة
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أزمة الشحن تطول الخيم والمقرات االنتخابية
تحديد األسعار ينطلق في أكتوبر وال تأثير لـ “المضافة”... شمس:

قال ســـلمان شـــمس صاحب مشروع 
)صحـــارى لتأجيـــر وبيـــع الخيـــام( في 
 6 نحـــو  منـــذ  “االنســـتغرام”  منصـــة 
ســـنوات، إن مشكلة الشـــحن قد تؤثر 
االنتخابيـــة  المقـــرات  أســـعار  علـــى 

والخيم المخصصة لها.
ويّين شـــمس في حديث مـــع “البالد” 
أن أســـعار تأجيـــر وبيـــع الخيـــام قـــد 
التـــي  الشـــحن  أزمـــة  بســـبب  تتأثـــر 
يعانـــي منهـــا العالـــم أجمـــع وبّيـــن أن 
األســـعار قد تشـــهد ارتفاًعـــا في فترة 
االنتخابات وفتح المقرات االنتخابية 
أو انخافًضا في األســـعار، وذلك يعود 

لألزمة نفسها.
كمـــا أشـــار إلـــى وفـــرة المخـــزون من 
ناحيـــة الخيـــام المخصصـــة للمقـــرات 
االنتخابية فـــي الوقت الحالي؛ إال أن 
فـــي حال زيـــادة الطلب عليها ســـيتم 
طلبهـــا وال يمكن التنبؤ بأســـعارها في 

ظل أزمة الشحن.
األســـعار  بعـــض  شـــمس  وتنـــاول 
المخصصـــة للخيـــام المتنوعـــة ومنها 
بيوت الشـــعر والشـــفافة التي تتراوح 
بيـــن 150 و350 دينـــارا إلـــى جانـــب 

20 دينـــارا إضافيـــة لتركيـــب الخيمة، 
باإلضافـــة إلى أســـعار إضافية لتوفير 
خدمـــات أخرى مـــع المقر مثـــل دورة 

المياه وغيرها من الخدمات.
صحـــارى  مشـــروع  صاحـــب  وأكـــد 
الســـباق  فـــي  تجربـــة  للمشـــروع  أن 
االنتخابي الســـابق، وبّين أن األســـعار 
بالنسبة لمشروعه لن تتأثر بعد فرض 

ضريبـــة القيمة المضافـــة على الخيام 
والمنتجـــات التابعة لها، إال أن مســـألة 

األسعار حالًيا مرتبطة بالشحن.
ونـــّوه بـــأن صحارى ستســـعى جاهدة 
إلى بيع وتأجير الخيام بالســـعر نفسه 
دون رفعه بســـبب مســـألة الشـــحن إال 
أن الموضوع ســـيحدد خالل 5 أشـــهر 
فـــي  االنتخابيـــة  التجربـــة  بـــدأ  فـــور 

البحرين.
وعن عدد الطلبات في الوقت الحالي، 
تحدث شمس عن انعدام الطلبات في 
الوقت الحالي، ولم يتم تســـجيل أّية 
حجوزات أو طلبات متعلقة بالمقرات 
االنتخابية؛ ويعود الســـبب لعدم فتح 
باب الترشح رسمًيا ومازالت المملكة 

تشهد مرحلة إعالنات الترشح.

الذوادي منافًسا للنعيمي 
في الرفاع: طموحي التغيير

النائب الحالي عن الدائرة يعاود الترشح مجدًدا

يعتزم رجل األعمال واالقتصادي مشعل 
النيابـــي  للمجلـــس  الترشـــح  الـــذوادي 

المقبل 2022 عن “سابعة الجنوبية”.
وأوضـــح لـــــ “البـــالد” أن هـــذه الخطـــوة 
جاءت في سبيل خلق التغيير بالدائرة، 
مضيًفا أنه سيسخر جهوده في التركيز 
علـــى عـــدد مـــن المحـــاور التـــي تســـعى 
النـــور واقًعـــا  لتـــرى  الحكومـــة جاهـــدة 
مـــن أجـــل  تطوير ســـبل العيـــش وجعل 

البحريني خياًرا مميًزا.
مـــن جانـــب آخـــر، أوضح أن اســـتقطاب 
االســـتثمارات بالدائرة والمحافظة ككل 
موضـــع اهتمـــام شـــخصي يأتـــي بغيـــة 
النهوض بالجانب االقتصادي والبشـــري 

في الوقت ذاته.
ــرة الــســابــعــة  ــدائـ الــجــديــر بــالــذكــر أن الـ
بــالــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة تــنــافــس على 
 2018 انتخابات  فــي  النيابي  مقعدها 
من:  كــل  منها  األول  ــدور  الـ تــحــديــًدا  و 
رؤى  الــقــعــود،  خليفة  الــقــعــود،  لطيفة 
الغتم  محمد  محمد،  سامي  الحايكي، 
التميمي  أحــمــد  ــا  أمـ الــجــنــيــد،  وعــالــيــة 
وعلي النعيمي فقد تأهال للجولة الثانية 

النيابي  المقعد  على  وتنافسا 
ــكــن الــفــوز صــار  بـــالـــدائـــرة، ول
نظير  النعيمي  نــصــيــب  مــن 

إحرازه 3267 صوًتا مقابل 
نصيب   من  صوًتا   2919
ــا الــنــســب  الــتــمــيــمــي، أمــ

الــمــئــويــة فــبــيــنــت أن 
 52.81 أحــرز  النعيمي 
الــتــمــيــمــي  بــيــنــمــا   %

47.19 %   إضافة إلى 
أن النعيمي عزم الترشح 

ــا بـــجـــانـــب الـــــــذوادي  ــه فــي
لالنتخابات المقبلة.

مشعل الذوادي
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مروة أحمد

علي النعيمي

أعلن عبدالرحمن جناحي ترشحه للمنافسة على مقعد نيابي 
حالًيا  يشغلها  والتي  الشمالية  بالمحافظة  العاشرة  الدائرة 

النائب باسم المالكي.

لـ  بتصريحه  جــنــاحــي  وقـــال 
لمقدرته  ترشحه  إنه  “البالد” 
والمفيد  الــنــافــع  تقديم  على 
للناس، موضًحا أنه “لم يسبق 
ــنــواب  ــًدا مـــن ال ــ أن رأيـــنـــا أحـ
ــاس  ــن ــى ال يـــطـــرق الـــبـــاب عــل
ويــســأل عــن أحــوالــهــم، وعــن 

احتياجاتهم”.
مــن  ــر  ــيـ ــثـ ــكـ “الـ أن  وأضــــــــاف 
ــي الــمــنــطــقــة ال  الــعــاطــلــيــن فـ
يـــــزورون الـــنـــواب فـــي طلب 
في  ثقتهم  لــعــدم  توظيفهم، 
ــهــم،  ــهـــم فــــي خــدمــت ــقـــدرتـ مـ
لم  ســابــقــة  مــحــاوالت  بسبب 
الوعود  بها  كانت  نفًعا،  تجد 

نتائج  أي  بــال  ولــكــن  كــثــيــرة، 
تذكر”.

ــاف جــنــاحــي “مــســتــعــد  ــ وأضــ
الــدائــرة  فــي  بيوتهم  أوديـــك 

بيت بيت”.
ــتــي  وعـــــن أهـــــم الـــمـــلـــفـــات ال
ســـيـــتـــبـــنـــاهـــا، قــــــال “الـــعـــمـــل 
والطلبات اإلسكانية، وتطوير 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة وســبــل 
تطويرها خصوًصا في مدينة 
حمد والتي تحتاج لمستشفى 
يــكــون مــفــتــوًحــا عــلــى مـــدار 
الـــســـاعـــة، كــمــا تــفــتــقــر أيــضــا 
والمراكز  الرياضية  لألندية 

الشبابية”.

كشـــف أحمـــد خلـــف )58 عاًما(  
الـــذي يعمل في األعمال الحرة 
ا لـ  عـــن رغبتـــه بالترشـــح  بلديًّ
“البـــالد” عـــن الدائـــرة الثامنـــة 

بالمحافظة الشمالية.
يعتـــزم  أنـــه  خلـــف  وأوضـــح 
الترشـــح تلبيـــًة لنـــداء الوطـــن 
ودعًمـــا لمســـيرة التطوير التي 
دعـــا لهـــا ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، مؤكًدا في 
ذات الوقـــت أن النائب الحالي 
للدائرة ياســـين زينـــل قد عمل 
أي  هنـــاك  كان  وإذا  الواجـــب 
قصور فذلك خارج عن إرادته.
النائـــب  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
الحالـــي أحرز في الدور الثاني 

 3199 مقابـــل  صوًتـــا   3316
صوًتـــا لصالـــح رامـــي الكعبـــي 
وعـــن النســـب المئويـــة حصل 
 % 50.90 نســـبة  علـــى  زينـــل 
علـــى   الكعبـــي  حصـــل  بينمـــا 
نســـبة 49.10 % علًمـــا أن هذه 
المجمعـــات  تغطـــي  الدائـــرة 
 1204  ،1203  ،1016 اآلتيـــة: 

و1206.

جناحي ينافس المالكي بعاشرة الشمالية

ا في مدينة حمد خلف يترشح بلديًّ

إبراهيم النهام

باسم المالكي عبدالرحمن جناحي

ياسين زينل أحمد خلف 

زينل عمل 
الواجب وأي 

قصور خارج عن 
إرادته
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غرفة خادمة

الغرف

صالة

 مطبخ

حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

135,000
BHD

تبدأ األسعار من 

liwan alhamala

حصرًيا لدى غرناطة

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

39442411 
حسين علي

33545404 
منى القالف

37322322
جاسم الوردي

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

33545403 
علي الموالني

33545401
جعفر حسن

36700722
علي ضيف

مـــديـــــر الــفـــرع

grnata

www.grnata .com

Broker's license Property Manager's license
Approved Valuer license

3 23 
A

فــرع الـبــديــع

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

CR2022 - 79623إعالنرقم
تسجيلاسمتجاري

 
تقدمإليناالسيدالمعلنأدناهبطلباسمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراضقانوني
يعزز ما به مرفقا بكتاب اإلعالن تاريخ يومامن اإلدارةخاللخمسةعشر إلى التقدم

اعتراضه.
اســـــــمالتاجـــــــــــر:عيسىعليعبدالوهابمطر

االسمالتجاريالحالي:مطعمريفالعراق
االســـــمالتجـــاريالجديد:مطعمروابيصنعاء

قيدرقم:3-112432

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنبحلوتصفية
شركةبرستاينللتجارةالعامةذ.م.م
سجلتجاريرقم132548 - 1  

 JAVED السيدة / السيد إليها تقدم قد بأنه السياحة والتجارة الصناعة بوزارة التسجيل إدارة تعلن
ASLAM ABDUL REHMANنيابةعنالسادةشركةبرستاينللتجارةالعامةذ.م.مالمسجلة
 JAVEDبموجبالقيدرقم132548 - 1بطلبتصفيةالشركةتصفية(اختيارية)وتعيينالسادة
ASLAM ABDUL REHMANمصفياللشركة.بهذايعلنالمصفيأنسلطةالمديرينقدانتهت
وفقالنصالمادة325منقانونالشركاتالتجاريةالبحرينيالصادربالمرسومبقانونرقم(21)لعام
2001،وعمالبنصالمادة335منقانونالشركاتيدعوالمصفيجميعدائنيالشركةإلىتقديم
مطالباتهمإليه،مدعومةبالمستنداتالالزمة،خالل15يوممنتاريخنشرهذااإلعالن،وذلكعلى

العنوانالتالي:عنوانالمصفي:
JAVED ASLAM ABDUL REHMAN

jasaas91@hotmail.com-)+973(32057787

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

)CR2022-58129(إعالنرقم
تنازل-عنالمحلالتجاري

تقدمإليناورثةالمرحومحسناحمدعليبوراشدبطلبتحويلالمحلالتجاري
التالي:إليالسيدةآياتيوسفحسنكاظمفعلىكلمنلديهأياعتراض
بكتاب الرعالن تاريخ يومامن اإلدارةخاللخمسةعشر إلى التقدم قانوني

مرفقابهمايعززاعتراضه.
رقمالقيد:2-48273 

االسمالتجاري:كربالءلبيعالدرجاتالهوائية

التاريخ2022/6/12
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

إدارةالتسجيل
)CR2022-88689(إعالنرقم

تسجيلاسمتجاري

تقدمإليناالسيدالمعلنأدناهبطلباسمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراضقانوني
يعزز ما به مرفقا بكتاب اإلعالن تاريخ يومامن اإلدارةخاللخمسةعشر إلى التقدم

اعتراضه.
اسمالتاجر:السيدناصرمهديجوادعلوي

االسمالتجاريالحالي:أندريمكافيه
االسمالتجاريالجديد:اندريمكافيهومطعم

قيدرقم:114412 – 1

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنبشأنتغييراالسمالتجاريلفرعفيشركة)شركةالسميريالعقاريةشركةتضامنبحرينية(

السميري )شركة شركة إليها تقدم قد بأنه السياحة والتجارة الصناعة بوزارة التسجيل إدارة تعلن
العقاريةشركةتضامنبحرينية(المسجلةبموجبالقيدرقم)148219(،طالبينتغييراالسمالتجاري

للفرعرقم)1(من:
)شركةالسميريالعقاريةشركةتضامنبحرينية(

)ALSAMIRI REAL ESTATE COMPANY BAHRAINI 
PARTNERSHIP COMPANY(

الى:
)شركةأمالكاألولىالعقاريةشركةتضامنبحرينية(

)AMLAK FIRST REAL ESTATE COMPANY BAHRAINI
PARTNERSHIP COMPANY(

فعلىكلمنلديهاعتراضبخصوصتغييراالسمالتجاريالتقدمباعتراضهإلىاإلدارةالمذكورةخالل
مدةخمسةعشريوميومامنتاريخنشرهذااإلعالن.

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل
إعالنتصفية

جوسباريلذ.م.م
سجلتجاريرقم141296

تعلنإدارةالتسجيلبوزارةالصناعةوالتجارةالسياحةبأنهقدتقدمإليهاشركةجوس
تصفية الشركة تصفية بطلب ، 141296 رقم القيد بموجب المسجلة ذ.م.م باريل
)اختيارية(وتعيينالسادةفاطمهعبدهللاجعفرمحمدمصفياللشركة.عنوانالمصفي:

فاطمهعبدهللاجعفرمحمد
33194444

fgroup.bh@gmail.com

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنبحلوتصفيةشركة
شركةايبالسلتركيباآلالتوالمعداتذ.م.م

سجلتجاريرقم145597
 

بناءعلىقرارالشركاءفيشركةايبالسلتركيباآلالتوالمعداتذ.م.مالمسجلةبموجبالقيدرقم
145597،بتصفيةالشركةتصفيةاختيارياوتعيينالسادة/السيدهانيمحيالدينمحمدعبدالجليل
قانون من 325 المادة لنص وفقا انتهت قد المديرين سلطة أن المصفي يعلن للشركة.بهذا مصفيا
الشركاتالتجاريةالبحرينيالصادربالمرسومبقانونرقم)21(لعام2001،وعمالبنصالمادة335 
منقانونالشركاتيدعوالمصفيجميعدائنيالشركةإلىتقديممطالباتهمإليه،مدعومةبالمستندات

الالزمة،خالل15يوممنتاريخنشرهذااإلعالن،وذلكعلىالعنوانالتالي:عنوانالمصفي:
السيدهانيمحيالدينمحمدعبدالجليل

+973-36669746
bumhammed@gmail.com

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنبشأنبيعمحلتجاري)مؤسسةفردية(وتحويلالقيدإلىشركةذاتمسؤوليةمحدودة

الفردية المؤسسة مالك إليها تقدمت قد بأنه السياحة والتجارة الصناعة بوزارة التسجيل إدارة علن ت
احمد نذير جودري سروار محمد للسيد/السيدة والمملوكة النجارة ورشة البنجاب ماهر لمسماة ا
المذكور الفردية( )المؤسسة التجاري المحل بيع بطلب ، 1 -  94556 رقم القيد بموجب المسجلة و
وتحويلهاإلىشركةذاتمسؤوليةمحدودةبرأسمالوقدره3000ديناربحريني،وذلكبتنازلمالك
المحلالتجاري)المؤسسةالفردية(عنكافةأصولوموجوداتالمحلالتجاريليصبحمملوكاللشركاء

التاليةأسماؤهم:
ANSIR MEHMOOD MUHAMMOD ASLAMبنسبة60 %

TAHIR MEHMOODبنسبة40 %
من يوما عشر خمسة مدة خالل المذكورة اإلدارة إلى باعتراضه التقدم اعتراض لديه من كل على ف

تاريخنشرهذااإلعالن.

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنبحلوتصفية
شركةسعوديغريتكونتراكتينغاندتريدينغذ.م.م

سجلتجاريرقم128689

تعلنإدارةالتسجيلبوزارةالصناعةوالتجارةالسياحةبأنهقدتقدمإليهاالسادةمورستيفينز-تضامن
المسجلة ذ.م.م تريدينغ اند كونتراكتينغ السادةشركةشركةسعوديغريت نيابةعن مهنيةمتخصصة
بموجبالقيدرقم128689،بطلبتصفيةالشركةتصفية)اختيارية(وتعيينالسادةمورستيفينز-
تضامنمهنيةمتخصصةمصفياللشركة.بهذايعلنالمصفيأنسلطةالمديرينقدانتهتوفقالنص
المادة325منقانونالشركاتالتجاريةالبحرينيالصادربالمرسومبقانونرقم)21(لعام2001،
وعمالبنصالمادة335منقانونالشركاتيدعوالمصفيجميعدائنيالشركةإلىتقديممطالباتهم
إليه،مدعومةبالمستنداتالالزمة،خالل15يوممنتاريخنشرهذااإلعالن،وذلكعلىالعنوانالتالي:

عنوانالمصفي:مورستيفينز-تضامنمهنيةمتخصصة
)+973(17200144

newco@msbahrain.com

تاريخ:2022/06/12
)CR2022-  87316(إعالنرقم
تنازل–عنالمحلالتجاري

تقدمإليناالمعلنادناهالسيدالسيدعمرانشرفعلويمحفوظبطلبتحويل
المحلالتجاريالتاليإلىالسيدجاسمميرزاجاسمعباسحمد

فعلىكلمنلديهٔاياعتراضقانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريوما
منتاريخاإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.

االسمالتجاري:طوكيوبيإتشلقطعغيارالسيارات
قيدرقم:140275 – 01

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنبشأنبيعمحلتجاري)مؤسسةفردية(وتحويلالقيدإلى)ذاتمسئوليةمحدودة(

إليهاالسادة/ تعلنإدارةالتسجيلبوزارةالصناعةوالتجارةوالتسجيلبأنهقدتقدمت
مكتبالمحاميةناديةالجندينيابةعنمالكةالمؤسسةالفرديةالمسماة)مصنعالمنزل
رقم القيد بموجب والمسجلة قائدي علي يوسف فردية / للسيدة والمملوكة أللمنيوم( ل
49870،بطلببيعالمحلالتجاري)المؤسسةالفردية(المذكوروتحويلهاإلى)شركة
ذاتمسؤوليةمحدودة(برأسمالوقدره5,000ديناربحريني،وذلكبتنازلمالكالمحل
التجاري)المؤسسةالفردية(عنكافةأصولوموجوداتالمحلالتجاريليصبحمملوًكا

للشركاءالتاليةأسماؤهم:
فرديةيوسفعليقاءديبنسة100 %

 وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنبشٔانتغييراسمشركةالمجموعةالخليجيةللمالالقابضةش.م.بمقفلة

تعلنإدارةالتسجيلبوزارةالصناعةوالتجارةالسياحةبٔانهقدتقدمإليهاالسادةمكتب
القابضة للمال الخليجية المجموعة السادةشركة نيابةعن حافظعليمحمد لمحامي ا

ش.م.بمقفلةالمسجلةبموجبالقيدرقم9720،طالبينتغييراسمالشركةمن:
المجموعةالخليجيةللمالالقابضةش.م.بمقفلة

GULF MONETARY GROUP HOLDING B.S.C CLOSED
الى:الشركةالخليجيةالكويتيةالقابضةش.م.بمقفلة

GULF KUWAITI HOLDING COMPANY B.S.C CLOSED
فعلىكلمنلديهاعتراضالتقدمباعتراضهإلىاإلدارةالمذكورةخاللمدةخمسةعشر

يومامنتاريخنشرهذااإلعالن.

11الثالثاء 14 يونيو 2022 - 14 ذو القعدة 1443 - العدد 4991



Vacancies Available الثالثاء 14 يونيو 2022 - 14 ذو القعدة 1443 - العدد 124991

SAFA PLUS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34121865  or  FAISALCPEDACHERI@GMAIL.COM 

KOHINOOR MOTOR VEHICLES PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33869820  or  HA420145@GMAIL.COM 

NATIONAL FISH CO. LTD. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17678577  or  NAIMINFC@YAHOO.COM 

SHAHID SULTAN ENTERPRISES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33235989  or  SHAHIDSULTANENTERPRISES@GMAIL.COM 

KUPPAYAM BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38782839  or  SHANAC6@GMAIL.COM 

GULF RIVER BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33720667  or  HOOB667766@gmeil.COM 

FOTO ART 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33183075  or  artdigitalsriffa@gmail.com 

GREAT CHENNAI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17625997  or  GREATCHENNAI.RESTAURANT@GMAIL.COM 

SAMIR ODEH AUTOMOTIVE AND INDUSTRIAL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39409694  or  MD@SOSGROUP.COM 

HASSAN AHMED MOHAMED TAQI ) ALBAZ ( 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17343001  or  BOB3362@GMAIL.COM 

ALRASED CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR BUILDING 
 suitably qualified applicants can contact

 39660566  or  NALARRAYEDH@GMAIL.COM 

Janani restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33130315  or  HUS2129@YAHOO.COM 

Halleys Comet Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39339630  or  CHAPY.MEFTAH@GMAIL.COM 

Rafah home Moving furniture W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33668682  or  RAFAHHOME@HOTMAIL.COM 

MRITHU PHARMACY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33780777  or  MRITHUPHARMACY@GMAIL.COM 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17740545  or  don.sebin@gmail.com 

ZAWEYAT QAWS AL MATAR SHAWARMA BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33058476  or  NAVASNK2238@GMAIL.COM 

SHATILA CLEANING & PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33869293  or  GAMBHIRANDANIEL62@GMAIL.COM 

ALSATAA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36116120  or  ALSHATI.GARAGE@GMAIL.COM 

CARDIFF BUILDING MATERIALS TRADING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17233091  or  NAVEED.ULZAFAR@YAHOO.COM 

SKY HI INTERNATIONAL AIR CONDITTIONING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

ALGHASRAH WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17695081  or  alghasra09@gmail.com 

ABDULNABI THABET BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785290  or  AL.Thabet.c.w@gmail.com 

ABU NABEEL  ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36501504  or  ABUNABEEL04@GMAIL.COM 

WORLD BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33226044  or  WBC9192@GMAIL.COM 

ALTHABIT CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17785290  or  AL.Thabet.c.w@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32306963  or  PASRECOVE09@GMAIL.COM 

ELSHADDAI CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  GIBIPH@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32306963  or  PASRECOVE09@GMAIL.COM 

QUICK LIFE CONSULTANCY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33928660  or  ZAHEERA895@GMAIL.COM 

NAJEEB FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17683079  or  SBANAHI@CRAI.COM 

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

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

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.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 

K.P MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

STYLE RIFFA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33744395  or  ALNAHAM1999@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

NORA TOUALA CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 
 suitably qualified applicants can contact

 39523014 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  info@albarakabh.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 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

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

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17279999  or  NOOF@FALKHOR.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

NEAT AND TIDY LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37103199  or  KHALIDDOSSARY2@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642816  or  DARMAN.CARGO@YAHOO.COM 

Vresto w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33628444  or  A.RADHI@CALO.APP 

Stone Box Contracting Co Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

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

ALAMLAQ BILLIARDS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33491636  or  SHIYAS410@GMAIL.COM 

ABU KHALIL AIR CONDITIONING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33317789  or  Y-ALARABI@HOTMAIL.COM 

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

Al hara al muharraqia contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 66686866  or  ha_almajed@hotmail.com 

NASER AWAD AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  NASERAWADBH@GMAIL.COM 

ALFAYEZ UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 33022299  or  SAMEERALFAYEZ99@HOTMAIL.COM 

ROBINA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34554648  or  Arifhussain4226@gmail.com 

Green bird boutique WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39622681  or  GREENBIRDBAHRAIN@YAHOO.COM 

Everest printing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33650003  or  BU.SALMAN.555@GMAIL.COM 

Amouri Auto Parts Est 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36606614  or  fadakemail@gmail.com 

THE DAILY BREAD BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17715021  or  HELLO@WOOHOLDINGS.COM 

SUN SHINE AUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33194111  or  nooralzahraamarket_123@yahoo.com 

KHABAZ BUNAIRI BAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36650780  or  BBUNIREY@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.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 

Alaskar phone center 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39892042  or  UM.ABDULRAHMAN753@GMAIL.COM 

CLASSIC MOON BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366038  or  masooma.shubber.1990@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660470  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660470  or  hr@jaradahfish.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 

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 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

MIDDLE EAST FIBER GLASS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  PLASTIC ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17830466  or  info@mfgbahrain.com 

CLASSIC MOON BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366038  or  masooma.shubber.1990@gmail.com 

ALMUTANABY RECLAMATION CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402651  or  noho@hotmail.com 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net 

Alrbaih for finishing and decor 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39443433  or  samirabeea66@gmail.com 

ALJAZEERA PALACE BIULDING MATERIALS & CON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414646  or  ESSA.RABEA.BH@GMAIL.COM 

Aflag Coil W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

AL ASSY ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39929669  or  AL_ASSY@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED NOOR BUKHARI RES 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295527  or  INFO@BOKHARI.NOT 

RADO & TISSOT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17565100  or  BHARATJ@JASHANMALCONSULT.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MOBILE-CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17466145  or  JEYANTHAN@GOLTENS.COM 

ALAMANAH STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17774807  or  MALABAR.CONSTRUCTION@YAHOO.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com 

RAHEEQ FLOWER CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39934943  or  RAHEEQMFLOWER@GMAIL.COM 

START QUICK WELDING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38762367  or  STORIBAHRAIN@GMAIL.COM 

TREND BUILDING CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 13643837  or  SSULTAN973@GMAIL.COM 

FAIZAN CARS REPAIRS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39092475  or  ASMABIBI641@GMAIL.COM 

ALSEKHA ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39331599  or  GREENFOODSBH@GMAIL.COM 

Y.T AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact
 39052875  or  TARIQAL39@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNIUM ENTERPRISES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17832244  or  TAKA@BATELCOM.COM 

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

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224662  or  salah@blscbh.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 

Bahrain Duty Free Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.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 

MUSTAFA EBRAHIM MAHMOOD ALKOOHEJI 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36894192  or  SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM 

Electrosteel Bahrain Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77322288  or  APSHUKLA@ELECTROSTEEL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

Gadgety Store 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33040306  or  SALES@GADGETYSTORE.COM 

AHMED SALEM BUILDING COMPLETION & FINISHING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AHMEDSALEMBH8@GMAIL.COM 

I CONNECT  HUB COMMUNICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38044888  or  MAHMOOD.N@FCC.BH 

F.M.S MALAGA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36237819  or  STEPHENBH1980@GMAIL.COM 

ABU RIYADH FOR AIR FRESHENERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35920813  or  ABDULKADER25ALGOUZI11@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33383389  or  abbasu2000@gmail.com 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17166827  or  ahmed.abdulla@mtqos.com 

Sportsmotive performance garage 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 77327777  or  MAMADI_81@HOTMAIL.COM 

ALNASEEM INTERNTIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of
  TEACHER(ENGLISH LANGUAGE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17782000  or  mgmt@merbati.com 

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

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17299511  or  AHMED@JAZAYANI.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

LEAD LINE ALUMINUM W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39562021  or  LEADLINEALUMINIUM@GMAIL.COM 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

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 

PALESTINE NIGHTS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36638831  or  KHALIDSHANAA@HOTMAIL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

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

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.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 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

JARADAH FIBRE GLASS AND MARINE MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR AND GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36365664  or  AM.JARADAH@GMAIL.COM 

ARSAN GENTS TAILORING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17535898  or  HAMAD@ARSANMEN.COM 

BU HAMZA REPAIR OF MACHINERY & EQUIPMENTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279942  or  MOHAMMADAFZAL5050@GMAIL.COM 

FARZANA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35986674  or  MOBARAKH821@GMAIL.COM 

AL AADHAMIYA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39960552  or  mohdunion@gmail.com 
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AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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

  MASON 
 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 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.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 

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 

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

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17728886  or  INFO@NADEENSCHOOL.COM 

AL KHADHAR HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456955  or  BADERALBADER101@GMAIL.COM 

Auoon Jawaher Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33772822  or  omaryousif3339@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

SMART ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795934  or  ABBAS.MOSCOW@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMED JASSIM ALHASSABI EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33385995  or  ALWADEEA@HOTMAIL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

FINE FOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17729595  or  abdulla@hhm-group.com 

ALMANAR PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFSET PRESSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17636969  or  almanabh@hmail.com 

GOLDEN PROTECTION FOR CLEANING AND TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33336976  or  AUTOMAGIC.BH@GMAIL.COM 

ARABIAN PROJECTS AND SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36677767  or  md@apscwll.com 

RAJINDER KAUR FOR REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33910772  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

DR CLEAN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKERS(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact
 39690900  or  LACASA14@GMAIL.COM 

Abdulhadi marble 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39164927  or  UMABOODYY39@GMAIL.COM 

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

LOLOS KITCHENS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 77080159  or  INFO@WISERBH.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

RAJINDER KAUR FOR REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33910772  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

NACHIYAR OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SHAKLAN248@GMAIL.COM 

LOUMAGE SUITES & SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16668777  or  accounts@loumageseef.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

FAST LINE REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  CAJOLES1974@GMAIL.COM 

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

  EXCAVATOR (ARCHAEOLOGY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

ALSOWAIFYA RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888668  or  GHAREEB93@OUTLOOK.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 36381999  or  ASKAR@BATELCO.COM.BH 

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

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

BEST COLOR DIGITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ELECTRONIC ENGG TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 37362304  or  JUBIN@BESTCOLOR.ME 

ALRAKHA FOR REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 39295859  or  ARKHA3929@GMAIL.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258381  or  admin@alezzco.com 

AL RAGHAEB BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17784823  or  FAYEZ.S.DE@GMAIL.COM 

ABU FAIZAN ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33058503  or  Abufaizanac@gmail.com 

TOOBLI BAY BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39413377  or  KHDFOLATH@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.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 

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 

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 

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 

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

  WORKER 
 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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  SANDBLASTER 
 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 

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 

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 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.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 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

BABA RAMADAN CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39064201  or  BABARAMDHANCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ZOHA STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33250990  or  MAHMOOD.ASRY@GMAIL.COM 

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 

ALI HASAN BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

Abbas Car Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39891694  or  ALABAS81@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

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

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33337783  or  ALMUTAWA848@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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

ALI MATTU VIP CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33150999  or  ALOIZX13@GMAIL.COM 

AL MANAR BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37722722  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

SALON ABU SHANAB 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

Unique Power Switchgears UPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

BB ARABIA SUPERMARKET. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447494  or  BINOJBAHRAIN@GMAIL.COM 

SALON ABU SHANAB 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

Unique Power Switchgears UPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

Rayan Hair Loung International W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17313131  or  NEDHAL@SPARADISE.COM.BH 

MAHMOOD ABDULRAHIM ABDULLA ABDULQADER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17240163  or  MAHMODTX@BATELCO.COM.BH 

MAROSH CONSTRUCTIONW.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17811030  or  KIOUMJIZ@GMAIL.COM 

CALIFORNIA ELECTRONIC COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34376078  or  TARIQ35327841@GMAIL.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33366692  or  magic.altaitoon@gmail.com 

AL NIDHAMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  alnidhami@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33366692  or  magic.altaitoon@gmail.com 

Younis burger 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 33675541  or  YOUNISBURGER@GMAIL.COM 

AZHAR KARZAKAN MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37141515  or  HASSAN1968BH@GMAIL.COM 

ALSAYEGH JEWELLERY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36727776  or  AMEERA_662@HOTMAIL.COM 

CITY PEACE CONTRACTING Partnership Bahraini Company 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

KK Beauty Lounge W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17232401  or  BHOLGA@MAIL.RU 

EID MOHAMMED ALI HUSSAIN DHAW ALMUSBAH7115 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17294159  or  Eidalhamoodii@gmail.com 

Atlas carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17467071  or  isa00786@gmail.com 

HEALTH LAND MASSAGE & SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 33545411  or  INFO@THAIMARTBAHRAIN.COM 

WS ATKINS INTERNATIONAL LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39925590  or  IWAN.GRIFFITH@ATKINSGLOBAL.COM

M & M BEAUTY LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37335522  or  MARWANMOST@hotmail.COM

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of
  TOOL GRINDER- MACHINE TOOLS 

 suitably qualified applicants can contact
 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

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

  CARPENTER 
 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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36435550  or  ALI.SALMAN108777@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 

1002 CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77051002  or  Y1002@HOTMAIL.COM 

MEETC ELEVATORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32248000  or  MEDREES@MEETC.CO 

NANDANA JEWELLERY DESIGNING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39826484  or  SREEJITH.KUMAR01@GMAIL.COM 

ZAINAB FISHING TOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17229224  or  HUSSAIN__ABUL@OUTLOOK.COM 

ALABBAS STONE GALLERY 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  suresh@hajigallery.com 

MOHAMMED  SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39769225  or  M.SHOWAITER@LIVE.COM 

JAMAL SHOWAITER SWEETS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39244144  or  J.SHOWAITER@YAHOO.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 
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الرياض - واس

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس االثنين، إلغاء شرط ارتداء الكمامة 
الطبيــة فــي األماكن المغلقــة. وقالت وزارة الداخلية الســعودية في بيان لها 
إنهــا “تســتثني من ذلــك القرار المســجد الحرام، والمســجد النبــوي، واألماكن 

التي يصدر بشأنها بروتوكوالت”، وفقا لوكالة األنباء السعودية )واس(.

كمـــا قررت الداخلية الســـعودية “عدم 
مـــن  والتحقـــق  التحصيـــن  اشـــتراط 
الحالـــة الصحيـــة في تطبيـــق )توكلنا( 
واألنشـــطة  المنشـــآت  إلـــى  للدخـــول 
وركـــوب  والفعاليـــات  والمناســـبات 
العـــام،  النقـــل  ووســـائل  الطائـــرات 
طبيعتهـــا  تقتضـــي  التـــي  باســـتثناء 
اشـــتراط التحصين، أو االستمرار في 

التحقق من الحالة الصحية”.

وأخيـــرا قـــررت الداخليـــة الســـعودية 
فـــي بيانهـــا أن “تكـــون مـــدة اشـــتراط 
الحصـــول علـــى الجرعـــة التنشـــيطية 
)الثالثة( من لقاح )كوفيد 19( لمغادرة 
 )8( إلـــى خـــارج المملكـــة  المواطنيـــن 
أشـــهر بـــدال مـــن )3( أشـــهر مـــن تلقـــي 
الجرعة الثانية، على أن يســـتثنى من 
ذلـــك الفئـــات العمريـــة التـــي تحددها 

وزارة الصحة أو المستثناة”.

السعودية تلغي شرط ارتداء الكمامة في األماكن المغلقة

بغداد ـ أ ف ب

أكد رئيس مجلـــس النواب العراقي، 
محمـــد الحلبوســـي، أمـــس االثنيـــن، 
أن اســـتقالة نـــواب الكتلـــة الصدرية 
التـــي يتزعمهـــا رجل الديـــن مقتدى 
الصدر، أصبحـــت “نافذة”، وذلك بعد 
أن طالبهـــم األخير باالســـتقالة، فيما 
سيخلفهم بالبرلمان “من حل بعدهم 

في عدد األصوات باالنتخابات”.
وقـــال محمد الحلبوســـي في مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع نظيره األردني 
عبدالكريم الدغمي: “تنتهي عضوية 
أي نائب مـــن أعضاء مجلس النواب 
بشـــكل مباشـــر عند تقديم االستقالة 
فـــي عمـــل  المشـــاركة  أو  الوفـــاة  أو 

فـــإن  وبالتالـــي  تنفيـــذي، 
)اســـتقالة أعضـــاء الكتلة 

تحتـــاج  ال  الصدريـــة( 
إلى تصويت” مجلس 

النواب العراقي.

وأوضح أن تصويت مجلس النواب 
علـــى اســـتقالة أعضاء منـــه “يقتصر 
علـــى 3 حـــاالت فقـــط، هـــي الطعـــن 
بصحة العضوية، واإلخالل الجسيم 
بقواعد الســـلوك االنتخابي، وتجاوز 
النائب حـــد الغيابات المســـموح به”، 
“ال  الحـــاالت  هـــذه  أن  إلـــى  مشـــيرا 

تنطبق على االستقاالت”.
أن  إلـــى  يشـــار  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
محلليـــن وسياســـيين عراقيين رأوا 
فـــي  تقـــر  أن  “يجـــب  االســـتقالة  أن 
مجلـــس النـــواب”، وفـــق مـــا ذكـــرت 

وكالة فرانس برس.
وينص قانـــون االنتخابـــات العراقي 
علـــى أنـــه “عنـــد اســـتقالة نائـــب، 
النائـــب  منصـــب  يتولـــى 
المستقيل صاحب ثاني أكبر 
عـــدد مـــن األصـــوات فـــي 

دائرته”.

الحلبوسي: استقالة نواب الكتلة الصدرية نافذة
باريس ـ وكاالت

قـــال الرئيس الفرنســـي، إيمانويل 
ماكرون، أمس االثنين، إن “الحرب 
أصبحت في أوروبا”، مشددا على 
أنه يجب على األوروبيين “الدفاع 
عـــن أنفســـهم”، وذلـــك في إشـــارة 
إلى الحملة العســـكرية التي تشنها 
روســـيا على أوكرانيا، والتي تلقي 
األوروبيـــة  القـــارة  علـــى  بظاللهـــا 

ككل.
وقال الرئيس الفرنسي “أوروبا لم 
تعد ساذجة وبدأت بتعزيز قدرات 

صناعتها الدفاعية وجيوشها”.
افتتـــاح  فـــي  ماكـــرون  وأضـــاف 
الدفاعيـــة  للصناعـــات  معـــرض 

قويـــة  أوروبـــا  إلـــى  “نحتـــاج 
الســـالم،  علـــى  للحفـــاظ 

الفوضـــى  ومواجهـــة 
التي تعم العالم”.

الرئيـــس  ودعـــا 

الفرنسي إلى زيادة االستثمار في 
الصناعـــات الدفاعيـــة، معتبـــرا أن 
االستراتيجية  البوصلة  “مشـــروع 
ركيـــزة  هـــو  األوروبـــي،  للدفـــاع 

أساسية لسياستنا”.
أخطـــاء  نكـــرر  ال  “دعونـــا  وقـــال   
الماضي، إنفاق الكثير للشـــراء من 

مكان آخر، ليس فكرة جّيدة”. 
وجـــاء كالم ماكـــرون بعـــد حملـــة 
تلفـــت  لـــم  فاتـــرة  انتخابيـــة 
الفرنســـيين،  مـــن  العديـــد  انتبـــاه 
تصـــدر “االتحـــاد الشـــعبي البيئـــي 
بقيـــادة  الجديـــد”  واالجتماعـــي 
ميلنشـــون  لـــوك  جـــان  اليســـاري 
إيمانويـــل  الرئيـــس  وائتـــالف 
ماكرون “معًا”، نتائج الدورة 
االنتخابـــات  مـــن  األولـــى 
الفرنســـية  التشـــريعية 

التي جرت األحد.

ماكرون: الحرب في أوروبا وعلينا الدفاع عن أنفسنا
بيروت ـ وكاالت

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن 
“لبنـــان متمســـك بعـــودة المفاوضات 
غير المباشـــرة مـــع إســـرائيل، والتي 
اعتبـــار  العـــدو  رفـــض  إثـــر  توقفـــت 
بملـــف  تفاوضيـــا”،  29 خطـــا  الخـــط 

ترسيم الحدود البحرية.
وخالل اســـتقباله وفدا نيابيا، أشـــار 
الرئيـــس عون إلـــى أن “لبنان ســـيبلغ 
الوســـيط األميركي لترسيم الحدود 
البحرية بين لبنان وإسرائيل، أموس 
اللبنانـــي  بالموقـــف  هوكشـــتاين، 
الموحـــد حيال الطروحات المقترحة 
الستئناف المفاوضات غير المباشرة 

والتي تحفظ حقوق لبنان”.
“الجانـــب  عـــون  ميشـــال  وقـــال 

الخـــط  رفـــض  اللبنانـــي 
اإلسرائيلي رقم 1 و “خط 
هوف”، ومـــن غير الوارد 
حقـــوق  عـــن  التنـــازل 

لبنـــان فـــي اســـتثمار ثروتـــه النفطية 
والغازية”.

تهديـــدات  “نرفـــض  عـــون  وأضـــاف 
يتصـــرف  الـــذي  اإلســـرائيلي  العـــدو 
خالفا للقوانيـــن وللقرارات الدولية”، 
يقـــود  الجمهوريـــة  “رئيـــس  متابعـــا 
إلـــى  الوصـــول  وبعـــد  المفاوضـــات، 
اتفـــاق، فـــإن علـــى مجلـــس الـــوزراء 
الموافقـــة عليـــه وإحالته إلى مجلس 
النـــواب وفقـــا لألصول، وهـــو أمر لم 

يحصل بعد بالنسبة إلى الخط 29”.
عـــون،  ميشـــال  الرئيـــس  نفـــى  كمـــا 
ردا علـــى ســـؤال مـــن الوفـــد النيابي، 
وجـــود أي ارتبـــاط بيـــن المفاوضات 
حـــول ترســـيم الحدود بمســـألة 
والكهربـــاء  الغـــاز  اســـتجرار 
أو  واألردن،  مصـــر  مـــن 
المفاوضات مع صندوق 

النقد الدولي.

عون مع عودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل

أكثر من 100 قتيل في 
اشتباكات قبلية في دارفور

ــرح  ــن 100 شـــخـــص وجــ مــ أكـــثـــر  قـــتـــل 
مستمرة  قبلية  اشتباكات  في  العشرات 
ــة غــرب  ــواليـ مــنــذ األســـبـــوع الــمــاضــي بـ
القمر  قبائل  بين  السودان،  دارفور غرب 
بسبب  العربية  والرزيقات  العربية  غير 

نزاع على األراضي.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الزعيم 
القبلي لقبيلة القمر غير العربية إبراهيم 
قتلوا  قبيلته  أن 117 شخصًا من  هاشم 
ــع قــبــيــلــة الـــرزيـــقـــات  ــي اشــتــبــاكــات مـ فـ
بالكامل  قرية   14 ُحــرقــت  كما  العربية، 

بوالية غرب دارفور.

بأسرع وقت... تل أبيب تحث مواطنيها على مغادرة تركيا

إيران تعلن مقتل موظف بوزارة الدفاع وتهدد إسرائيل
كشــفت إيــران، أمــس )اإلثنيــن(، عــن مقتل موظف بوزارة الدفاع وإســناد القوات المســلحة، أثنــاء تأدية مهامه، بعد أقل من يــوم على مقتل أحد 
منتســبي القــوات الجوفضائيــة بالحــرس الثــوري إثر حادث ســير. وفي بيان لها، قالــت العالقات العامة بوزارة الدفاع وإســناد القوات المســلحة: 
“محمد عبدوس، موظف بوزارة الدفاع وإســناد القوات المســلحة، انضم إلى ركب عظيم من الشــهداء... وزارة الدفاع تقدم التعازي ألســرة هذا 

الشهيد الغالي وزمالئه في الوزارة”. وأشارت إلى أن مراسم تشييع الجثمان، ستتم اليوم )الثالثاء( في مدينة سمنان شرق العاصمة.

ويوم األحـــد، أعلن الحـــرس الثوري 
فـــي إيران عـــن وفاة أحد منتســـبيه 
في محافظة مركزي إثر حادث سير 

أثناء أدائه مهمة.
وأعلنـــت العالقات العامـــة بالحرس 
الضابـــط  وفـــاة  اإليرانـــي  الثـــوري 
علـــي كمانـــي مـــن منتســـبي القوات 
الجوفضائيـــة التابعة لـــه في حادث 
ســـيارة أثناء أدائـــه مهمة في مدينة 
خميـــت التابعـــة لمحافظـــة مركـــزي 

بمركزية مدينة أراك.
إلى ذلـــك، أعلنت الحكومة اإليرانية 
أن أمن الشـــعب اإليراني خط أحمر، 
وأنهـــا ســـتتخذ اإلجـــراءات الالزمة 

ضد إسرائيل.
ونقـــالً عـــن وكالـــة “تســـنيم”، أمـــس 
باســـم  المتحـــدث  قـــال  اإلثنيـــن، 
بهـــادري  علـــي  اإليرانيـــة  الحكومـــة 
جهرمـــي “إن هذا الكيان )إســـرائيل( 
يقـــوم على اإلرهـــاب والقمع والقتل، 
واســـتمراره يقوم على ذات الطبيعة 

اإلرهابية”، على حد تعبيره.
الجمهوريـــة  موقـــف  “إن  وأضـــاف: 
هـــذا  مـــن  اإليرانيـــة  اإلســـالمية 
الكيـــان والطبيعـــة واضح، وســـيظل 
واضحـــًا، ومـــن الطبيعـــي أن نتوقـــع 
اتخـــاذ  الدوليـــة  المؤسســـات  مـــن 
موقف واضح من هذه الطبيعة غير 
الشـــرعية، وتوجيـــه رد واضح على 
األعمـــال غير المشـــروعة واإلرهابية 

لمثل هذا الكيان”.
وصـــرح المتحـــدث باســـم الحكومة 
للجمهوريـــة  األحمـــر  “الخـــط  بـــأن 
اإلســـالمية هو أمـــن مواطنيها، ومن 
أجـــل الحفـــاظ علـــى أمـــن الشـــعب، 
فإنهاســـتتخذ أي إجـــراء الزم ضـــد 

أي عمـــل خارجـــي يقـــوم بـــه الكيان 
الصهيوني”. وفي األسابيع األخيرة، 
تـــم اغتيـــال العقيـــد حســـن صيـــاد 
ُخدائـــي، أحـــد قـــادة فيلـــق القـــدس 
الثـــوري اإليرانـــي.  للحـــرس  التابـــع 
ووردت أنبـــاء الحقًا عن مقتل علي 
إســـماعيل زاده، أحـــد أفـــراد فيلـــق 
القـــدس، جراء ســـقوطه من شـــرفة 

منزله في كرج.
كمـــا ســـلطت األضـــواء علـــى وفـــاة 
صناعـــة  عالـــم  انتظـــاري  أيـــوب 
الطيران، ووصفـــه محافظ يزد بأنه 

“شهيد”.
كمـــا أفـــادت بعـــض وســـائل اإلعالم 
اإلســـرائيلية بوفاة كامـــران مالبور، 
العالـــم الشـــاب الـــذي كان يعمل في 

موقع نطنز النووي.

إسرائيل تطلب من مواطنيها 
مغادرة تركيا فوراً

 دعـــا وزيـــر الخارجية اإلســـرائيلي، 
إلـــى  اإلســـرائيليين  لبيـــد،  يائيـــر 
وعـــودة  تركيـــا  إلـــى  الســـفر  عـــدم 
الموجودين هناك فورًا. وقال البيد، 
أمـــس )اإلثنين( عبـــر تويتـــر، “ندعو 
اإلســـرائيليين إلـــى عدم الســـفر إلى 
إسطنبول، وإذا لم تكن لديك حاجة 

ماسة فال تسافر إلى تركيا” .
فـــي  بالفعـــل  كنـــت  “إذا  وتابـــع 
إســـطنبول، عـــد إلـــى إســـرائيل فـــي 
بعـــد  وذلـــك  ممكـــن  وقـــت  أســـرع 
فـــي  األخيـــرة  األســـابيع  أحـــداث 
تركيـــا وبعد سلســـلة مـــن محاوالت 
الهجمـــات اإلرهابيـــة اإليرانيـــة ضد 

فـــي  ذهبـــوا  الذيـــن  اإلســـرائيليين 
إجازة بإسطنبول”.

وذكـــرت وســـائل إعـــالم عبريـــة أن 
بشـــكل  تركيـــا  أطلعـــت  إســـرائيل 
مســـبق على دعوة وزيـــر الخارجية 
يائير لبيد اإلســـرائليين بعدم السفر 
إلـــى تركيا، مشـــيرة إلـــى أن األتراك 
لـــم يعترضـــوا وقالوا إنهـــم يدركون 
علـــى  ويأخذونـــه  جيـــدًا  الموقـــف 

محمل الجد.
وفي وقت ســـابق أفادت تقارير بأن 
إســـرائيل وتركيـــا أحبطتـــا هجومـــًا 
إيرانيًا الشـــهر الماضي على أهداف 

إسرائيلية.
وقـــال مصدر أمنـــي لـ”نيـــوز 13” إن 
هناك خطـــرًا واضحًا ومباشـــرًا على 

حياة اإلسرائيليين في تركيا.

عواصم ـ وكاالت

محمد عبدوس، موظف بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة

العربية.نت

كشـــف مرصـــد حقوقـــي يمني مســـتقل، أمس اإلثنين ، عن نشـــر 
ميليشـــيا الحوثي ألغاما بحرية في محيط خزان صافر النفطي، 
الـــذي يحمـــل أكثـــر من مليـــون برميل مـــن النفط الخـــام، مهددة 
بالتســـرب بســـبب عدم خضوعـــه للصيانة منذ ســـنوات، ما ينذر 

بحدوث أسوأ كارثة بيئية في التاريخ.
وحـــذر المرصد اليمني لأللغام، فـــي تغريدة على صفحته بموقع 
تويتر، من أن اصطدام أحد هذه األلغام بالخزان العائم المتهالك 
ســـيخلف كارثـــة كبيرة علـــى اليمن والـــدول المطلة علـــى البحر 

األحمر.
وأضاف: “نشر الحوثيون ألغاما بحرية عن طريق اإللقاء اليدوي 
وطرق أخرى، في مســـاحات واســـعة بالبحر األحمر بما في ذلك 

المنطقة المحيطة بخزان صافر النفطي” .
وأكد المرصـــد الحقوقي أن هناك مخاوف حقيقية من اصطدام 
أحـــد هذه األلغـــام بالخزان العائم المتهالك، حيث ســـتحل كارثة 

كبيرة على اليمن والدول المشاطئة.
وحـــذرت الحكومـــة اليمنيـــة مـــرارا مـــن التهديـــد الخطيـــر وغير 
المسبوق الذي باتت تشكله األلغام البحرية الحوثية على سالمة 
الســـفن التجارية وأمن حركة المالحة فـــي الممرات الدولية في 

البحر األحمر ومضيق باب المندب.
كما تســـببت األلغـــام البحرية التي تزرعها ميليشـــيا الحوثي في 

مقتل عشرات الصيادين في السواحل اليمنية.
وتوقفـــت نتيجـــة تلـــك األلغـــام حركـــة الصيـــد فـــي العديـــد من 
المناطق، األمر الذي أدى إلى تضرر آالف األسر التي تعتمد على 

مهنة الصيد.
فـــي الســـياق، جـــددت األمـــم المتحـــدة تحذيرها من أن تســـرب 
النفط من  خزان صافر ســـيؤدي إلى حدوث كارثة بيئية إنسانية 

واقتصادية في البحر األحمر.

تحذير “حقوقي مستقل” من أسوأ كارثة بيئية في التاريخ

الحوثيون ينشرون ألغامًا بحرية في محيط صافر

صافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط

عواصم ـ وكاالت

يواصل الجيش الروســـي، أمـــس )اإلثنين(، ضرب البنية التحتية 
العســـكرية األوكرانية، وتحرير أراضي دونباس شرقي أوكرانيا، 
فـــي إطـــار عمليتـــه العســـكرية الخاصة لتحريـــر دونبـــاس، فيما 
تواصـــل أوكرانيـــا المقاومـــة مدعومة بالقـــوى الغربية من خالل 

الدعم المادي والعتاد العسكري.
وأعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية تدمير تمركـــز للقوات األجنبية 

في أوكرانيا وعدد كبير من األسلحة األميركية.
وفي آخر التطورات، أعلنت رئاسة األركان األوكرانية أن القوات 
الروسية طردت الجيش األوكراني من وسط سيفيرودونيتسك، 
المدينة اإلستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي تدور فيها معارك 
ضارية منذ أســـابيع للســـيطرة عليها. وأفاد الجيش في إحاطته 
الصباحيـــة على “فيســـبوك”: “شـــّن العـــدو بدعم مدفعـــي هجومًا 
علـــى سيفيرودونيتســـك حقق نجاحًا جزئيـــًا وطرد وحداتنا من 

وسط المدينة” مؤكدًا أن المعارك “متواصلة”.
وأكد ســـيرغي غايداي حاكم لوغانسك األوكراني خروج القوات 
األوكرانية من وســـط المدينة التي تشـــكل المركز اإلداري للجزء 
مـــن المنطقـــة التابع لســـيطرة كييف. وكتب صبـــاح اإلثنين على 
“فيســـبوك”: “تتواصل المعارك في الشـــوارع... الروس يواصلون 

تدميـــر المدينـــة” ناشـــرًا صـــور مبـــان مهدومـــة أو تشـــتعل فيهـــا 
النيران. وأشـــار إلى أن القصف الروســـي استهدف مصنعًا للمواد 
الكيميائية يختبئ فيه مدنيون، وطال محطات للصرف الصحي 

في المدينة.
وقبلها، قال مســـؤولون أوكرانيون إن القوات الروســـية نســـفت 
جســـرًا يربط مدينـــة سيفيرودونيتســـك األوكرانية التي تشـــهد 
حرب شـــوارع بمدينة أخرى عبـــر النهر، مما أدى إلى قطع طريق 

إجالء محتمل للمدنيين.

تدمير تمركز للقوات األجنبية وعدد كبير من األسلحة األميركية

القوات الروسية تسيطر على وسط سيفيرودونيتسك

جنود أوكران على مشارف سيفيرودونيتسك
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كل مرشح يصيح بـ“الزود عندي”
األبطـــال فـــي الحياة، وفـــي الروايات هـــم أولئك الناس الذيـــن يحلمون 
بحياة أفضل، والمأســـاة التي تشـــكل صميم العمل الروائي هي عجزهم 
عـــن تحقيـــق مـــا يتطلعـــون إليـــه مـــن تغييـــر فـــي المجتمـــع والعالقات، 
واألفكار والعواطف، إما ألســـباب موضوعية تتعلق بالظروف المحيطة 
بهـــم، أو نتيجـــة عوامل الضعـــف الذاتية الكامنة فيهـــم، ففي هذا العجز 
تكمـــن المأســـاة، وفي هـــذا الصراع تتجســـد البطولة التي يتســـمون بها، 
إنهـــم يخوضون المعارك ضد العقبات الخارجيـــة والذاتية حتى إن كان 

نصيبهم الفشل واإلحباط.
أســـوق تلـــك المقدمة بعد خروج عـــدد من المرشـــحين للمجلس النيابي 
والبلدي بأساليب دعائية بعيدة عن الواقع، حتى يخيل إلينا أنهم يكتبون 
رواية الستكشاف الحركة الجدلية في المجتمع، تذكرنا بـ “هيراكليتس”، 
“وديموكريتس”، كل واحد بدأ يشـــحذ العواطف ويؤجج الحماس وهما 
عنصـــران أساســـيان في حياة كل مرشـــح أو حتى مكتشـــف أو صاحب 
قضيـــة، بيد أن الشـــيء الغائب هنا هو ســـالح المعرفـــة والقواعد العامة 
وتجاهل هذا المجال تجاهال تاما. بمعنى.. إطالق الوعود والقدرة على 

كل شـــيء، والعلم بكل شـــيء، وكل ما على المواطن والناخب االنتظار 
والتأمل ومن ثم اكتشـــاف مستودع المفاجآت الكبيرة واإلنجازات غير 

المسبوقة.
لقد أصبح الوضع أشبه بباعة يفترشون األرض وكل واحد منهم يحاول 
الظهـــور بالشـــكل األنيق ويصيـــح بـ “الزود عندي”، هـــذا لغاية اآلن، وهللا 
وحـــده يعلم كيف ســـتكون الصـــورة في األيام المقبلـــة، وما هي الوعود 
التي سيرســـمها المرشحون والصيحات الرفيعة التي ستعلو في الخيام 
والمقار، سنكون بال شك أمام مظاهر احتفال بالفوز بدون أية مسافات 
محسوبة، والصور تتدفق على عيني البطل “المرشح” الذي سيقول إنه 

سيفعل كذا وكذا، ووحده من يمتلك الرقم الرابح في الدائرة.
أخي المرشح.. أختي المرشحة.. هذا الموضوع جدير بمزيد من تسليط 
األضـــواء على مغـــزاه وأهدافه النبيلـــة، ال توهمون النـــاس بأن بأيديكم 
عـــالج كل مشـــكلة ومـــن ســـبقكم كان عاجـــزا، فهـــذه قيم عتيقـــة وغير 
مجديـــة، وتذكـــروا أن ثقـــة الناخـــب نعمة حقيقيـــة ولكنهـــا نعمة صعبة 

وشاقة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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من يرصد واقع المشـــهد االنتخابي وبالتحديد من ينوون الترشـــح للمجلس 
النيابّي، فإنه البد أن يصاب بالدهشـــة واالســـتغراب، كون األغلبية الساحقة 
مـــن هـــؤالء ال تمت بأدنى صلـــة للعمل النيابّي. بعض هؤالء ذاعت شـــهرتهم 
فـــي حقول تخصصهم، لكننا نعتقد أّن النجاح والشـــهرة وحدهما ال يتيحان 
لهـــم اقتحـــام مهمـــة بحجم عضويـــة البرلمـــان، وكنت أتمنى شـــخصيا لو أن 
هـــؤالء كانـــوا قد فكـــروا بجدية أكبر قبـــل اإلقدام على هـــذه الخطوة، نظرا 
لثقـــل المهمـــة. الملفـــت للنظـــر أّن وعودهـــم لم تكـــن خيالية لكننـــي أظّن أّن 
التوفيـــق جانبهـــم فال يكفي أن “يهبط” أحد هـــؤالء إلى حد المطالبة بتوفير 
مواقـــف للســـيارات مثال! هل أدرك هذا البعض حجـــم المهمة المناطة بممثل 
الشـــعب؟ أم يكفي دغدغة مشـــاعر المواطن بشعارات فارغة من أي هدف؟ 

هناك خلط فاضح لدى هذه الفئة بين دور النائب ودور العضو البلدي.
صحيح أن بعض أعضاء المجلس النيابّي أخذوا على عاتقهم ممارســـة دور 
البلدي في ظل اإللحاح والضغط الذي يتعرضون له من الناخبين، لكن الدور 
األســـاس للنائـــب هو تشـــريعي ورقابـــّي، وال أظن أن أحدا يجـــادل في هذا. 

ليـــس المطلوب مـــن النائب أن يتخلى عـــن دوره الرقابي والتشـــريعّي لكننا 
في ذات الوقت نطلب منه التدخل لحلحلة األزمات إذا كان تدخله ضرورة 
كحل قضايا إسكانية عالقة أو ملفات البطالة وغيرها. ربما يرد البعض انه لو 
كرس الوقت لهذه المعضالت لما تبقى له الوقت للتفرغ لمهماته األساســـية، 
وهذه المقولة باتت ذريعة ترددها فئة من النواب للتنصل من وعود قطعوا 

العهد بها ابان حملتهم االنتخابية.
ال نختلـــف أّن العضـــو النيابـــي ليســـت مهمتـــه خدمية، لكن فـــي ذات الوقت 
يبقى الجانب الخدمي مطلبا ال يجب التنصل منه، ويمكن متابعة التجارب 
فـــي الدول الشـــقيقة، حيث إن العضو النيابّي يكـــرس جهده لحلحلة العديد 
مـــن األزمـــات، وبكلمـــات مختصـــرة علـــى الذيـــن ينـــوون خـــوض التجربـــة 
البرلمانيـــة عدم الزج بأنفســـهم إذا لم يجدوا في أنفســـهم القـــدرة والكفاءة، 
وهما الشـــرطان غير القابلين للمساومة، أما نصيحتنا للمواطن فإن عليه أن 
يمنـــح صوته لـــذوي الكفاءة، فصوته قـــادر على إيصال أفضـــل العناصر إذا 

أحسن االختيار.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

هل تدركون حجم المهمة

 ذكرنا آنفًا )21( رائدًا من رواد التنمية البشـــرية والتعليم بالمحرق أم المدن 
بمملكـــة البحريـــن، وهـــم الســـادة: أحمـــد العمـــران، وعبدالرحمـــن المعـــاودة، 
وجاســـم المعـــاودة، وإبراهيم محـــرم، وعبدالرحيم روزبه، وحســـن الغيص، 
وعبدالوهـــاب السيســـي، ومبـــارك ســـيار، وأحمد الشـــوملي، والســـيد حســـن 
الرستاقي، وحسين محمد حسين، وأحمد جاسم فخرو، وحسن عبداللطيف 
البناء، وعبدهللا محمد البناء، ومحمد بن راشد بن هندي المناعي، وحسن بن 
علي بن ســـلمان البناء. والســـيدات: عائشة محمد علي، وسكينة القحطاني، 
وعائشـــة الفايـــز، وبيبي شـــويطر، وشـــيخة شـــويطر، أما رائدتنـــا اليوم )20( 
فهي األســـتاذة صالحة على موســـى الميل، التي ولدت بمدينة المحرق في 
)1951م( فـــي فريج البنائين في بيت جدها ألمها عبدهللا على الميل البناء، 
ألن والدهـــا “دائم الســـفر للعمل فـــي مهنة البناء في شـــركة أرامكو بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية، ثم انتقلت للعيش في بيت جدها لوالدها موســـى علي 
الميل، وكان البيت مشتركًا مع عمتها عائشة موسى الميل وزوجها - خالي – 
المال جاسم مال محمد البومجداد الذي تعتبره والدها الثاني” - وكان والدها 
مـــن البنائين الذين يشـــار لهم بالبنان، حيـــث ورث مهنة البناء عن آبائه حاله 
حال عموم البنائين، وقام ببناء بيت المغفور له الشـــيخ حمد بن عيســـى بن 

علـــي آل خليفـــة حاكم البحرين )1932 - 1942م(، وتشـــييد قصر المغفور له 
الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين )1942 - 1961م( 
بالرفـــاع الغربـــي - وتعلمـــت “القرآن الكريم على يـــد المطوعة خاتون محمد 
العبدهللا البناء أم عبدالجليل، ثم بدأت الدراســـة بمدرسة مريم بنت عمران 
االبتدائيـــة للبنـــات بـــأم المـــدن، وكان النظـــام التعليمـــي في البحريـــن آنذاك 
تســـبقه مرحلـــة الروضة أو التحضيري تليها المرحلـــة االبتدائية، ثم انتقلت 
للصـــف الثانـــي االبتدائـــي بمدرســـة خديجة الكبـــرى حيث أكملـــت المرحلة 
االبتدائيـــة، أما المرحلـــة اإلعدادية فقد أكملتها بمدرســـة الحورة اإلعدادية 
للبنـــات، حيث خصصت باصـــات للطالبات لنقلهم من المحـــرق الى المنامة”، 
ودرست األستاذة صالحة المرحلة الثانوية بمدرسة المنامة الثانوية للبنات، 
واجتـــازت الصفين األول والثاني ثانوي، وأتمت الصف الثالث ثانوي بمعهد 
المعلمـــات وهـــو أول معهـــد بمملكـــة البحريـــن بمنطقـــة القضيبيـــة بالمنامة، 
وحصلت على الثانوية العامة قسم المعلمات في )1968م(، وعينت كمدرسة 
في أول مدرسة درست بها وهي مدرسة مريم بنت عمران االبتدائية للبنات 

في )1968/9/10(  ونواصل.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية البشرية بالمحرق... صالحة علي موسى الميل )22( 

الحياة مدارس
عندما أدخل نطاق تطوير الذات وبالتحديد مجال فن التعامل مع الشـــخصيات 
الصعبـــة، فإنني ال أجد إال تلك الدائرة بأقســـامها األربعة وهي في دورانها حول 
أســـس بناء العالقات اإلنســـانية، أتنقل بين محطاتها بحذر شـــديد كي ال أصاب 
بالـــدوار، وغالًبـــا ما يقودني ذلك ناحية الدخول إلـــى تلك العمليات والمراجعات 
الذهنيـــة التـــي تعنـــى بتقوية التفكير ومهـــارة التحليل والتقييـــم التي نحتاجها 
نحـــن البشـــر فـــي حياتنـــا، وهذا فـــي وجهة نظـــري يســـاعد اإلنســـان على وضع 
منهجيته إلتقان مهارة الهدوء مع التنفس العميق لدراســـة ما يجري حوله وفق 
مـــا تقتضيه الحاجـــة والمتغيرات، وهي مـــن أهم األمور التي يجـــب أن نتعلمها 

مبكًرا في حياتنا، لمساعدتنا على قبول التحديات وتخطيها بسالم.
ومن هنا سأدخل في الموضوع الذي جعلني أتأمل قيمة ما نجهله، حتى أننا لو 
علمنـــا به لما جهلنا قيمته أبًدا، لكـــن “الحياة مدارس”، فقد حدثني أحد الخبراء 
فـــي مجال الـــذكاء العاطفي عن تجاربه الحياتيـــة، خصوًصا تلك المواقف التي 
كان يتعرض إليها من قبل زمالئه أو المسؤولين في بيئة العمل، موضًحا طريقة 

استجابته وطريقة التعامل مع اآلخر، فماذا قال لي حرفًيا؟
إنـــه يؤكـــد في حديثه المتواضـــع على أمرين مهمين يتعلقان بأوجه االســـتعداد 
والقبول المســـتمر لوجود معارضين ألســـباب عديدة ومختلفة، وتجنب الجدال 
معهم حتى ال تؤخذ األمور بشـــكل شـــخصي وتتكرر المواقف المزعجة، ليســـت 
فقط من الطرف اآلخر المعادي له، لكن حتى ال يجعل للحقد والكيد محالً له في 
القلب، وحتى ينال الســـمو في التعامل، وقال إنه ال يتوانى عن المبادرة بالخير 
مـــع من يبادله بســـوء النية في ســـلوك أو تصـــرف، وقد تعرض لهـــا كثيًرا طوال 

سنوات خبرته الطويلة، لكنه يغض الطرف عنها وعن غيرها.
ومن هنا أعزائي القراء، اســـمحوا لي بتلك اإلشـــارات الضمنية التي تؤكد جانًبا 
من أهم جوانب نجاح القادة المميزين، فلم تكن لهم الحياة ورًدا ومســـًكا حتى 
وصلـــوا لما هـــم عليه اليوم، بل تمايزوا على الكثير من األمور في حياتهم حتى 
حققـــوا الســـمو الـــذي إليه يطمحـــون، وال غرو من ذلـــك فإننا نســـتطيع عبر تلك 
المحطـــات وغيرهـــا أن نحـــذو الحـــذو ذاته ونســـمو بهـــدوء النفـــس ورقيها. إن 
الناجحين في حياتهم هم من يملكون النفس المطمئنة والسكون الداخلي الذي 

يجعلهم يركزون على إنجازاتهم بدالً من االنتقام ورد السوء بالسوء.

د. حورية الديري

عمل الخير ال ينتظر استئذانًا 
 فـــي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة كلها، اقتصاديا، ومعيشـــيا، وصحيا، 
والتي أثرت على منســـوب العالقات االجتماعية، وعلى تزايد المســـؤوليات، 
والطلبـــات، فـــإن عمل الخير والســـعي له، وبهذه الفترة بالـــذات، هو من أخير 
األمور، وأجلها، وأبركها، فالمســـاعدة، ومد يد العون، أمر مطلوب، ومنشـــود، 
ودين سيســـدد لصاحبه بعد حين، أضعافًا مضاعفة، وهذا وعد رب العالمين، 

وتأكيدات نبيه الكريم، وما أنا إال بناقل لها.
وكان صديـــق - وهـــو رجـــل معـــروف بعمـــل الخيـــر - قـــد أخبرني عـــن تلقيه 
أخيـــرًا، اتصاال من فتـــاة تدرس بإحدى الجامعات الخاصـــة، وأن المتبقي لها 
للتخرج هو الفصل الصيفي فقط، وأنها من أســـرة متعففة، وغير قادرة على 
ســـداد الرسوم األخيرة التي تقدر بخمســـمئة دينار فقط. ويقول “بعد عملية 
بحـــث عن رقـــم رئيس الجامعة، قمت باالتصال به، وهو االتصال األول الذي 
يجمعني معه، وأطلعته على األمر، فباشـــر مشـــكورًا بإعطاء األمر بتسجليها 

فورًا، وتمكينها من إتمام المتبقي من دراستها مجانًا”.
ويزيـــد صديقـــي “األمـــر كان كما ترى بســـيطًا، وغيـــر معقد، ويســـتلزم مجرد 
اإلقـــدام على خطوة االتصال، فكم شـــخصا قد يفعل ذلك، أو قد توجد لديه 
النية للتفريج عن ضنك هذا المرء، أو ضيق ذاك، وال يمكنك أن تتصور حجم 
سعادة الفتاة حين أطلعتها على األمر، حيث بادرت باالتصال بي فورًا، وهي 

تدعو لي بطول العمر، والتوفيق، والسعادة، وكنت سعيدًا بدعوتها هذه”.
صديـــق آخـــر يقول إنـــه أخذ أطفالـــه الثالثة )6 أعـــوام و8 أعـــوام و12 عامًا( 
إلى بيت إحدى األســـر المتعففة التي يعرفها، والتي يســـاعدها منذ 9 سنوات 
“مرتين بالشـــهر” دون أن يعلم أحد، حتى زوجته، ســـواء باألكل، أو الملبس، 
كما يقوم بتنظيف غرفهم والحمامات، لوقت يزيد عن الثالث ساعات أحيانا، 
ويقول “فعلت ذلك هذه المرة أمام أوالدي، حيث جلســـوا يطالعونني بانبهار 
واســـتغراب وإعجاب، قبل أن يقوم كل منهم من مكانه، ويعرض المســـاعدة، 
ولقد سمحت لهم بذلك”، ويردف “بعد عودتنا للبيت، جاءوني للصالة، وكنت 
اطلـــع زوجتـــي حينها على ما حصـــل، وهي تتطلع إلي مبتســـمة، ألنها تعرف 
زوجهـــا، وحينها قام كل منهم بإعطائـــي حصالة نقوده، وطلب مني أن أمنح 

كل ما فيها لهذه العائلة”. ويزيد صديقي “أليس ذلك أمرًا رائعًا؟”.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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“The Man from Toronto” فيلم أكشن 
كوميدي مقبل على منصة نتفلكس 24 

يونيو الجاري للنجم كيفن هارت والنجم 
وددي هارلسون، تتابع فيه االحداث 

بعد سوء فهم يقع بين واحد من القتلة 
األكثر دموية، مع شخص يعتبر من أكبر 

الفشلة في مدينة ”نيويورك”، وذلك 
أثناء استخدام تطبيق “Airbnb” لتأجير 

المنازل. 
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ضمن إنجاز سينمائي عربي رفيع المستوى فازت المخرجة البحرينية إيفا داوود 
بفيلمها “شيخ التنوير” بجائزة أفضل فيلم ضمن مسابقة األفالم الوثائقية، ضمن 
ثالثة من الجوائز األساسية لمهرجان الكويت للسينما الجديدة في دورته الثانية 
التى اختتمت أعمالها مساء السبت الحادي عشر من يونيو 2022، وذلك لجمالية 

الطرح وعمق المضمون واالحترافية السينمائية العالية للمعالجة.

هـــذا وقد تنافس 57 فيلمـــًا من أصل 109 
أفـــام تقدمـــت للمهرجـــان علـــى جوائـــزه 
علـــى مـــدى ثاثـــة أيـــام عامرة باألنشـــطة 
والفعاليات الفنية والمشـــاركة السينمائية 

العالية المستوى. 
وبحســـب بيـــان صحافـــي مـــن المهرجان، 
فقد حققت مخرجات سينمائيات عربيات 
3 من الجوائز األساسية لمهرجان الكويت 
للســـينما الجديدة في دورته الثانية، وفي 
تصريح بمناســـبة إعـــان جوائز المهرجان 
فـــي  الفنانيـــن واإلعامييـــن  نقيـــب  قـــال 
الكويت نبيل الفيلكاوي إننا نشـــعر بالفخر 
واالعتـــزاز لمـــا حققـــه مهرجـــان الكويـــت 
قطـــاع  ينظمـــه  الـــذي  الجديـــدة  للســـينما 
وهـــذا  المبهـــرة  النتائـــج  وتلـــك  الســـينما 
للمبدعـــات  المســـتوى  الرفيـــع  الحضـــور 
الســـينمائيات العربيـــات وهـــو مـــا يدعونا 
لتقديم مزيد من الدعم واإلسناد من أجل 
استمرارية هذا العرس السينمائي العربي. 
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس قطـــاع الســـينما 
فـــي نقابـــة الفنانيـــن واإلعامييـــن رئيس 
الجديـــدة  للســـينما  الكويـــت  مهرجـــان 
الـــدورة  إن  الصايـــغ  عبدالعزيـــز  المخـــرج 
المقبلـــة )الثالثة( من عمر مهرجان الكويت 
بالحضـــور  ســـتكون  الجديـــدة  للســـينما 
وســـتقام فـــي الموعـــد نفســـه مـــن العـــام 
المقبل، وبحضور ومشـــاركة عدد بارز من 
نجوم وصناع الســـينما العربية ورؤوســـاء 
العربيـــة  الســـينمائية  المهرجانـــات  أهـــم 
والدوليـــة. كما أشـــاد بدور لجنـــة االختيار 
وأيًضـــا لجنـــة التحكيم والمســـتوي العالي 
للمشـــاركات الســـينمائية والحضور الجلي 
لجيـــل الشـــباب من الجنســـين فـــي العالم 

العربي. 
بدوره، أعلن رئيس لجنة التحكيم المخرج 
نتائـــج  عـــن  خليـــل  حســـن  علـــي  القديـــر 

المهرجـــان بكلمتـــه التى اســـتهّلها بالتأكيد 
للمشـــاركات  اإليجابـــي  المســـتوى  علـــى 
التـــى واجهتهـــا  الســـينمائية والتحديـــات 
لجنة التحكيم في اختياراتها، وأشـــار أوالً 
إلـــى أســـماء أعضـــاء لجنة التحكيـــم التى 
ضّمـــت أيضـــًا كل مـــن الدكتـــورة ابتســـام 
الحمادي والمخرج منير الزعبي والمخرج 
مفـــرح  الفنـــي  والناقـــد  الســـويلم  أحمـــد 
الشـــمري.  كمـــا تـــا المخـــرج علـــي حســـن 
خليل قائمة األفـــام الفائزة والتى جاءت 

حسب التالي: 

أواًل: األفالم الوثائقية: 

األول: فيلم “شيخ التنوير” للمخرجة إيفا 
داوود من مملكة البحرين.

“للمخـــرج صـــاح  “الزيـــج  فيلـــم  الثانـــي: 
الحضرمي من سلطنة عمان. 

للمخـــرج  الشـــمس”  “بـــاد  فيلـــم  الثالـــث: 
حسين العقيلي من الجمهورية العراقية. 

ثانيًا: األفالم الروائية القصيرة: 

األول: فيلـــم “كان لـــك معايـــا” مـــن إخراج 
مصـــر  جمهوريـــة  مـــن  بســـالي  روجينـــا 

الســـينمائي  لإليقـــاع  وذلـــك  العربيـــة. 
والدرامي الذى تميز به والمضامين الثرية 

بالبعد اإلنساني. 
الثاني: فيلم “فلورز “إخراج ياســـر موسي 

من الجمهورية العراقية. 
الثالـــث: فيلم “األنفاس األخيـــرة “ إخراج 
مهنـــد حســـن الســـوداني مـــن الجمهوريـــة 

العراقية. 

ثالثًا: األفالم الروائية الطويلة: 

األول: فيلـــم “أوســـكار” للمخـــرج محمد 
راشـــد الحملـــي “دولـــة الكويـــت. لتكامل 

الموضوع والحس اإلخراجي العميق. 
الثانـــي: فيلـــم “حطـــب دامـــة” للمخـــرج 

صادق بهبهاني من دولة الكويت. 
لينـــا  “للمخرجـــة  القفـــص  الثالـــث: وش 

عبدالسام  )جمهورية مصر العربية(. 
وكان وزيـــر اإلعـــام والثقافـــة الدكتـــور 
حمـــد روح الديـــن قـــد افتتـــح فعاليـــات 

إنجـــاز  بأنـــه  وصفـــة  الـــذى  المهرجـــان 
سينمائي نفتخر به ونعتز. كما تم اختيار 
النجم القدير محمد المنصور كشخصية 
للمهرجـــان والذى عبر عن ســـعادته بهذا 
االختيار داعيًا الشـــباب الســـينمائي في 
الكويـــت والعالم العربي إلـــى المزيد من 

المشاركات واإلبداعات السينمائية. 
للســـينما  الكويـــت  مهرجـــان  أن  يذكـــر 
الجديدة ينظمه قطاع السينما في نقابة 
الفنانيـــن واإلعاميين في 

الكويت، وافتتحه وزير اإلعام والثقافة 
الكويتي الدكتور حمد أحمد روح الدين 
والـــذي أكد علـــى أهميـــة المهرجان الذي 
يوصفـــه بأنـــه إنجـــاز نفتخـــر بـــه ونعتز، 
وأضـــاف في بيان رســـمي: ”تولـــي دولة 
الكويت من خال مؤسســـاتها الرســـمية 
والخاصة اهتمامًا بالغًا بالثقافة والفنون 
ممـــا جعلهـــا تحتـــل مرتبة متقدمـــة بين 
أقرانها من دول المنطقة والعالم العربي 
فـــي مجاالت الثقافـــة والفنون واآلداب، 

وتمثل الســـينما جانبًا أساسيًا ومهّمًا من 
جوانب االهتمام والرعاية حيث راحت 
الســـينما تحتل موقعة البارز عبر أجيال 
مـــن المبدعين والـــرواد اعتبارًا من فيلم 
”بـــس يابحـــر“ للمخـــرج الكويتـــي الرائد 
خالد الصديق مـــرورًا بكمٍّ من النتاجات 
التـــى حلقـــت محليـــًا وخليجيـــًا وعربيًا 

ودوليًا. 
وتابـــع وزيـــر اإلعـــام والثقافـــة قائـــاً: 
”واليـــوم حينمـــا نحتفل بافتتـــاح أعمال 
الكويـــت  لمهرجـــان  الثانيـــة  الـــدورة 
للســـينما الجديـــدة الـــذي ينظمـــه قطاع 
الســـينما في نقابة الفنانين واإلعاميين 
فإننـــا أمـــام إنجـــاز ســـينمائي نفتخـــر به 
ونعتز فقد استطاعت الدورة األولى أن 
تحقـــق أهدافها وأصداءها في ترســـيخ 
اســـم الكويـــت كمنصة حاضنـــة لإلبداع 
المتعلـــق بالســـينما المحليـــة والخليجية 
والعربيـــة. لتأتى الـــدورة لتكملـــة النهج 
مـــن  بـــارزة  مجموعـــة  عبـــر  والمســـيرة 
النتاجـــات واألنشـــطة والفعاليـــات التى 
تتواصـــل علـــى مـــدى ثاثة أيـــام عامرة 

باإلبداع السينمائي“.
واســـتطرد الوزيـــر روح الدين قائاً: ”إن 
اختيـــار النجـــم القديـــر محمـــد المنصور 
كشـــخصية مكرمة للمهرجـــان إنما يأتي 
احتفاء بهذا المبدع الرصين ومســـيرته 
العامرة باإلنجازات والبصمات والجوائز 
وعلى جميـــع األصعدة الفنية ومن بينها 
السينما والمســـرح والتلفزيون واإلذاعة 
وهـــو رمز من رمـــوز جيل الـــرواد الذين 

نفتخر بهم ونعتز“.

الثقافـــي  كانـــو  عبدالرحمـــن  مركـــز  نظـــم 
أمسية فنية بعنوان ”حكايات ابن الحداد“ 
بحضـــور أبطال المسلســـل المحلي وســـط 
حضـــور كبيـــر مـــن عشـــاق المسلســـل مـــن 
وحضـــور  وبإشـــراف  والصغـــار،  الكبـــار 
مجلس إدارة المركز برئاســـة الشاعر علي 
عبـــدهللا خليفة، وخلود بـــن عربي وخولة 

البوسميط. 
وعبر فريق العمل عن سعادتهم بهذا اللقاء 
المتميز والمباشـــر مع الجمهور حيث نقلوا 
لهم ما كان يدور خلف الكواليس وأســـرار 
التصويـــر والتجهيـــزات والصعوبات التي 
مر بها فريق العمل بقيادة المخرج يوسف 
المشـــاهد  عليـــه  اعتـــاد  الـــذي  الكوهجـــي 
الطابـــع  ذات  التراثيـــة  األعمـــال  بتقديـــم 

الجمالي والفانتازي.
حضر األمســـية الجماهيريـــة معظم طاقم 
العمـــل يتقدمهـــم: الفنـــان القديـــر محمـــد 
ياســـين، والفنانة القديرة ماجدة ســـلطان، 
والفنـــان  مبـــارك،  أحمـــد  القديـــر  والفنـــان 
أحمـــد مجلـــي والفنـــان خليـــل الرميثـــي، 
والفنانـــة نـــورة البلوشـــي، والفنـــان عـــادل 
شـــمس، والفنـــان حســـن محمـــد، والفنـــان 

ياســـين قازاني وأمير دسمال، ومجموعة  
أخـــرى مـــن  المشـــاركين في العمـــل. وبعد 
انتهاء األمســـية التي تخللهـــا العزف على 
آلـــة العـــود، تهافـــت الحضور ألخـــذ الصور 

التذكارية مع أبطال المسلسل.

“شيخ التنوير” البحريني يفوز بجائزة أفضل فيلم بالكويت للسينما الجديدة

الجمهور يلتقي أبطال “حكايات ابن الحداد” بمركز كانو الثقافي

تقدير كبير للفنان محمد المنصور كشخصية مكرمة للمهرجان بدورته الثانية

إيفا داود نبيل الفيلكاويعبدالعزيز الصايغعلي حسن

فريق المهرجان

محرر مسافات - كاميرا: خليل إبراهيم

طارق البحار
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ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

كان ســـمو الشـــيخ عيسى بن علي 
بـــن خليفة آل خليفـــة نائب رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة في 
مقدمـــة مســـتقبلي فريـــق النجمة 
العائـــد من دولة الكويت الشـــقيقة 
األنديـــة  بطولـــة  بلقـــب  محمـــا 
الخليجيـــة الـ 38 لكـــرة اليد وذلك 
لدى وصـــول الفريق يـــوم اإلثنين 
أرض  إلـــى   2022 يونيـــو   13

المملكة.
  وحضر حفل االســـتقبال الرسمي 
األولمبيـــة  اللجنـــة  نظمتـــه  الـــذي 
التشـــريفات  بقاعـــة  البحرينيـــة 
الدولـــي  البحريـــن  بمطـــار 
الرئيـــس  عســـكر  عبدالرحمـــن 
التنفيـــذي للهيئة العامـــة للرياضة، 
وفـــارس الكوهجـــي األميـــن العام 
للجنة األولمبية، وعدد من أعضاء 
مجلـــس إدارة نـــادي النجمة وكبار 

المسئولين.
  واســـتقبل ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
أبطـــال الخليج بالـــورود ونقل لهم 
تحيات وتهاني سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة النائب األول 
لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 

البحرينية.
اإلنجـــاز  هـــذا  أن  ســـموه  وأكـــد    
هـــو ثمرة لدعـــم القيادة الرشـــيدة 
للحركـــة  ورعاهـــا  هللا  حفظهـــا 
واهتمـــام  والرياضيـــة  الشـــبابية 
ورعايـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 

جالـــة  ممثـــل  خليفـــة  آل  حمـــد 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشئون 
الشـــباب رئيـــس المجلـــس األعلى 

للشـــباب والرياضة وســـمو الشيخ 
خالد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 

للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئة 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
األولمبية البحرينية لسائر األندية 

والمنتخبات الوطنية.
  وأضـــاف ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة أن 

هـــذا اإلنجـــاز يمثـــل مصـــدر فخـــر 
واعتزاز لألســـرة الرياضية بشـــكل 
بشـــكل  اليـــد  كـــرة  وأســـرة  عـــام 
خـــاص، مشـــيًدا بـــاألداء الرجولي 
الذي قدمـــه الاعبون على امتداد 
مشـــاركتهم في البطولة ليخطفوا 
اللقـــب مـــن دون أي خســـارة، وأن 
هذا اإلنجـــاز الخليجي هو امتداد 
البحرينيـــة  اليـــد  كـــرة  إلنجـــازات 
على مستوى األندية والمنتخبات 

إقليميا وقاريا وعالميا.
  وتابـــع ســـموه “نبـــارك لكـــم هـــذا 
فـــي  الســـادس  واللقـــب  اإلنجـــاز 
تاريـــخ النادي ونشـــيد بمســـتواكم 
المشـــرف وفوزكـــم باللقـــب الـــذي 
أفرحنـــا جميعـــا لتجســـدوا شـــعار 
جـــدارة  بـــكل  الذهـــب  عصـــر 
واســـتحقاق.. ونحـــن فـــي اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة انطاقا من 
مســـئوليتنا تجاه “فريق البحرين” 
المنتخبـــات  جميـــع  يمثـــل  الـــذي 
دومـــا  بجانبكـــم  نقـــف  واألنديـــة 
ونتمنـــى لكـــم التوفيـــق والنجـــاح 

لتحقيق المزيد من اإلنجازات”.
  ونوه سمو الشيخ عيسى بن علي 
بن خليفة آل خليفة بدعم مجلس 
إدارة نادي النجمة برئاســـة الشيخ 
عبدالرحمـــن بن مبـــارك آل خليفة 
وباقي األعضاء وجهود الجهازين 
الفني واإلداري ووقفـــة الجماهير 
الوفيـــة متمنيـــا للنـــادي المزيد من 

التقدم والنجاح.

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة خالل االستقبال

اللجنة األولمبية أعدت استقباًل رسميًّا ألصحاب اإلنجاز

سمو الشيخ عيسى بن علي في مقدمة مستقبلي النجمة بطل الخليج

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

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  هنـــأ 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة، رئيـــس وأعضاء ومنتســـبي 
وجماهير نادي النجمة، بتحقيق الفريق 
األول لكرة اليد لقب البطولة الخليجية 
لألنديـــة 2022 والتي أقيمت في الفترة 

4 - 12 يونيو بدولة الكويت الشقيقة.
وأعرب ســـموه عن اعتـــزازه الكبير بفوز 
فريـــق النجمـــة بهـــذا اللقـــب الـــذي يعـــد 
الســـادس فـــي تاريخ مشـــاركات الفريق 

فـــي هـــذه البطولـــة، الـــذي يعكـــس مـــا 
وصلـــت إليـــه كـــرة اليـــد البحرينيـــة من 
تطور ملحوظ، استطاعت من خاله أن 
تعـــزز الحضور البحريني في هذه اللعبة 

قاريا ودوليا.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة بالمســـتويات الفنية القوية التي 
قدمهـــا الفريـــق طيلـــة منافســـات هـــذه 
البطولـــة، والتـــي عكســـت التحضيـــرات 
الكبيرة التي سبقت هذه المشاركة، وما 
تمتع به العبـــو الفريق من روح وإصرار 
االنتصـــارات  تحقيـــق  علـــى  وعزيمـــة 

مـــن  النســـخة  هـــذه  بلقـــب  والتتويـــج 
البطولة.

وثمـــن ســـموه الجهـــود المتميـــزة التـــي 
الشـــيخ  برئاســـة  النـــادي  إدارة  بذلتهـــا 
عبدالرحمـــن بـــن مبـــارك آل خليفـــة، في 
تهيئـــة كل الظـــروف المائمـــة للفريـــق، 
لخـــوض  مثالـــي  وبشـــكل  لاســـتعداد 
والمنافســـة  البطولـــة،  هـــذه  منافســـات 
وبقـــوة علـــى تحقيـــق هـــذا اللقـــب عـــن 
جـــدارة واســـتحقاق، متمنيا ســـموه كل 
التوفيـــق والنجـــاح للفريق فـــي تحقيق 
مزيد من اإلنجازات للرياضة البحرينية.

سمو الشيخ خالد بن حمد يشيد باإلنجاز الخليجي لليد النجماوية

سمو الشيخ خالد بن حمد



حققت مملكة البحرين 64  «
ميدالية ملونة بدورة األلعاب 
الخليجية الثالثة لمن تهدون 

هذا اإلنجاز؟
إن الحصيلـــة المتميـــزة لمملكـــة البحريـــن في 
الرائـــع مـــا كان  الـــدورة، واإلنجـــاز الخليجـــي 
ليتحقـــق لـــوال دعـــم ورعايـــة حضـــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم حفظـــه هللا ورعـــاه، وصاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا.
 ونهـــدي هـــذا اإلنجـــاز إلى ملك البـــالد المعظم 
لدعـــم جاللتـــه المتواصـــل للحركـــة الشـــبابية 
والرياضية وحرص جاللته على تهيئة مختلف 
الظـــروف المثاليـــة ألبنائه الرياضييـــن والذين 
دائًمـــا مـــا يصفهـــم جاللتـــه بالثـــروة العظيمـــة 
المحافـــل  فـــي  لوطنهـــم  ســـفراء  باعتبارهـــم 
الرياضيـــة الخارجية، كما نثمـــن ببالغ االعتزاز 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو  مـــؤازرة 
للقطاعين الشـــبابي والرياضي واهتمام سموه 
بدعم وتمكين الطاقات الشـــبابية في مختلف 

المجاالت.
ويطيـــب لي في هـــذا المقام كذلـــك أن أتوجه 
بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب، رئيـــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة لتوجيهات ومساندة 
ســـموه لنـــا ليكـــون الداعم والملهم لكل شـــباب 
واالمتنـــان  الشـــكر  بجزيـــل  وأتقـــدم  الوطـــن، 
إلـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 

والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية على دعم واهتمام 
ســـموه بالوفد البحريني المشـــارك انطالًقا من 
حرص سموه المستمر في مساندة المنتخبات 
الوطنية وتشـــجيعه لفريـــق البحرين ومتابعة 
ســـموه لكل صغيرة وكبيرة في الوفد ليســـتمد 

منه الالعبون والالعبات العزيمة واإلصرار.
وأنتهـــز هذه الفرصة ألشـــكر أكبـــر بعثه إدارية 
رياضيـــة شـــارك فـــي هـــذه البطولـــة ألول مرة 
ا  بهـــذا العـــدد الكبيـــر المتكونـــة مـــن 360 إداريًّ
ـــا، ســـاهمت بشـــكل كبير فـــي تحقيق  ورياضيًّ
هـــذه اإلنجـــازات بمتابعـــة األمين العـــام للجنة 
األولمبية البحرينية فارس مصطفى الكوهجي 

الـــذي نشـــكره كذلـــك علـــى ما قـــام بـــه وفريق 
البعثـــة اإلداريـــة واإلعالميـــة مـــن مجهـــودات 
كبيرة ســـهلت مهـــام الفرق المشـــاركة وأبرزت 
ا وأسســـت لنا  ـــا إعالميًّ هـــذه اإلنجـــازات إداريًّ
طريًقا للمشـــاركة في األولمبيـــاد القادمة التي 

ستقام في باريس 2024.

مون مشاركة مملكة  « كيف تقّيِ
البحرين بدورة األلعاب الخليجية 

الثالثة؟
االتحـــادات  بـــه  تحظـــى  الـــذي  الدعـــم  إن 
الرياضية من ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 

خليفة واهتمام سموه الدائم بتعزيز التواجد 
والبطـــوالت  الـــدورات  بمختلـــف  البحرينـــي 
الخارجية ســـاهم في مشـــاركة المملكة بأكبر 
عـــدد  وبأكبـــر  تاريـــخ مشـــاركاتها  فـــي  وفـــد 
مـــن األلعـــاب لنعود بحصـــاد تاريخـــي بلغ 64 
ميداليـــة ملونـــة من بينهـــا 20 ميدالية ذهبية 
و23 ميداليـــة فضيـــة و21 ميداليـــة برونزية 
لتحقـــق البحريـــن المركـــز الثاني فـــي جدول 
الترتيـــب العـــام للميداليـــات خلـــف الكويـــت 

المستضيفة.
وبالتالي يمكننا أن نعتبر تلك المشـــاركة بأنها 
ناجحة عطفا على ما تحقق من نتائج ستقدم 
ا لمســـتوى جميع المنتخبات  لنـــا تقييًما واقعيًّ

الرياضيـــة قبـــل أي مشـــاركة خارجيـــة قادمة 
ســـواء علـــى الصعيـــد اإلقليمي أو القـــاري أو 
الدولـــي، فقـــد أتاحت لنـــا المشـــاركة في هذه 
الدورة تقييم مشـــاركات بعـــض األلعاب التي 
نستشـــعر بإمكانيـــة تطويرهـــا، خصوًصـــا في 
قيـــاس  تعـــد  التـــي  الخليجيـــة  المشـــاركات 

للمستوى للمشاركات القارية والدولية.
فمـــن أبـــرز قصـــص النجاح فـــي هـــذه الدورة 
إنجـــاز ألعـــاب القـــوى المتمثل بأكبـــر حصيلة 
من الميداليات الذهبية متفوق بها على باقي 
الدول المشـــاركة، خصوًصا في فئة السيدات 
والتي غالًبا ما تبـــرز فيها مملكة البحرين في 

مثل هذه المحافل الدولية. 

ما هي أهم المكتسبات التي  «
حققتها المشاركة البحرينية؟

إن مـــن أهم المكتســـبات المتحققة على أرض 
الواقع من هذه المشـــاركة هو االلتقاء باألخوة 
واألخـــوات األشـــقاء بـــدول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي خاصـــة بعـــد انقطـــاع دام لفتـــرات 
طويلة بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم 
أجمع، األمـــر الذي افتقدنا فيه هذه التجمعات 

واللقاءات التي لها مكاسب عدة.   
ومـــن ضمـــن المكتســـبات األخرى هـــي النتائج 
اإليجابيـــة للمـــرأة البحرينيـــة بتحقيقها للعدد 
القـــوى،  ألعـــاب  فـــي  الميداليـــات  مـــن  األكبـــر 
وتحقيـــق منتخب الفتيات لكـــرة القدم المركز 
األول يعتبـــر واجهة مشـــرفة لمملكة البحرين، 
وأخص بالشـــكر الشـــيخة حصة بنـــت خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة عضـــو اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة رئيـــس لجنة كـــرة القدم النســـائية 
باالتحـــاد البحريني لكرة القـــدم على متابعتها 
المســـتمرة والحثيثـــة ومجهوداتهـــا الواضحة 
فـــي تطويـــر الرياضـــة النســـائية فـــي مملكـــة 
البحريـــن وباألخص فرق كرة القدم النســـائية 

التي أنجزت المركز األول في هذه البطولة.
وأيًضـــا مـــن المشـــاركات اإليجابيـــة الناجحـــة 
للســـيدات المشـــاركة في األلعـــاب اإللكترونية 
الثانـــي،  المركـــز  وتحقيقهـــن  األولـــى  للمـــرة 
ومشـــاركة منتخـــب الفتيـــات لعبة كرة الســـلة 

3×3 وإحرازه الميدالية البرونزية.
أمـــا بخصـــوص المشـــاركات األخـــرى للرجـــال 
فقـــد كان من دواعي الســـرور تحقيق منتخب 
الجودو ميداليتين ذهبيتين بفضل التخطيط 
الجيـــد لمجلس الفنون القتالية برئاســـة ســـمو 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، كمـــا  الشـــيخ ســـلمان 

وشـــهدت البطولـــة مشـــاركات أخـــرى ناجحـــة 
مثـــل منتخـــب كـــرة اليـــد والطائـــرة والرمايـــة 

والكاراتيه والدراجات الهوائية. 

كيف رأيتـــم مستـــوى تنظيـــم  «
الدورة لدولـــــة الكويــت 

الشقيقة؟
نجحـــت دولـــة الكويـــت الشـــقيقة باســـتضافة 
هـــذا المحفـــل الخليجي بـــكل جـــدارة واقتدار 
اللجنـــة  بذلتهـــا  التـــي  الجهـــود  عالًيـــا  ونثمـــن 
األولمبية الكويتية برئاســـة الشـــيخ فهد ناصر 
صبـــاح األحمـــد الصبـــاح وســـائر العامليـــن في 

اللجنـــة المنظمة على حســـن الضيافة وحفاوة 
االستقبال لتخرج الدورة بالصورة المطلوبة.

لقد حرصتم سموكم على تخصيص  «
مجلس للبعثة البحرينية استقبلتم فيه 

العديد من القيادات والشخصيات الرياضية 
الخليجية فما هي الدوافع والدالالت؟

التواصـــل  ترســـيخ  فـــي  مهـــم  دور  للمجالـــس 
التـــي  والمحبـــة  اإلخـــاء  وروح  االجتماعـــي 
عـــام  بشـــكل  الخليجـــي  المجتمـــع  اســـتلهمها 
والبحريني بشـــكل خـــاص من جوهـــر العادات 
والتقاليد والمبادئ الوطنية الثابتة، وهي نهج 

أسســـها حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، والمغفور 
له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي الوالد 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا 
ثـــراه، وصاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء، والوالد ســـمو الشـــيخ علـــي بن خليفة 
آل خليفة نائـــب رئيس مجلس الوزراء، والتي 
توارثناهـــا جيال بعـــد جيل لما لها مـــن دور في 
بنيتـــه،  وتكامـــل  الخليجـــي  المجتمـــع  تقويـــة 
والرياضـــة هـــي أداة للمحبة والتســـامح وبناء 
جســـور الصداقة والتواصـــل وانطالًقا من تلك 
الثوابت والقيم األصيلة خصصنا هذا المجلس 

الخليجيـــة  الـــدول  مـــن  األشـــقاء  الســـتقبال 
الشقيقة ليشكل منبًرا لتعزيز العالقات وتبادل 
اآلراء واألفـــكار واألهـــم تعزيـــز التواصـــل بين 

أبناء الخليج الواحد.

ما هو تقييمكم لمسيرة اللجنة  «
األولمبية البحرينية؟

بقيادة ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  فـــإن  ســـموه  وتوجيهـــات 
مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق  ماضيـــة  البحرينيـــة 
المســـئولة  والمكتســـبات بصفتهـــا  النجاحـــات 
عـــن “فريـــق البحريـــن” مـــن أنديـــة ومنتخبات 
بالمشـــاركات الخارجيـــة حيـــث إن توجيهـــات 
ســـموه تعتبر هـــي الطريق أمـــام جميع أعضاء 
مجلـــس اإلدارة والجهـــاز التنفيـــذي للعمل من 
أجل تعزيـــز المكتســـبات والنجاحـــات والعمل 
من أجل حصد المزيد من اإلنجازات في دورة 
األلعاب اآلســـيوية التي تم تأجيلها إلى 2023 
وأولمبيـــاد باريس 2024 الذي يشـــكل الحدث 
األهـــم واألبرز ويحظى باهتمام ســـموه إلعداد 
فريـــق بحريني في عدد من األلعاب قادر على 

المنافسة والصعود لمنصة التتويج.
وبالتي فإننا في اللجنة األولمبية نسعى لتحقيق 
اإلنجـــازات واعتالء منصـــات التتويج من خالل 
رفـــع ســـقف الطموحـــات للتوشـــح بالميداليـــات 
الذهبيـــة في مشـــاركاتنا الخارجية، والتي عزمنا 
مـــن خاللهـــا أن نرفـــع ســـقف الطموحـــات بتبنـــي 
خطـــط فنيـــة طموحة قابلـــة للتنفيذ ممـــا تجعل 
الطريـــق ممهدة أمـــام العبي منتخباتنـــا الوطنية 
لحصـــد المزيد من اإلنجـــازات الســـتمرار عصرنا 

الذهبي.

نعتز بدعم جاللة الملك ومســـانـــــــــدة سمو ولي العهد رئيس الوزراء
سمو الشيخ عيسى بن علي نائب رئيس اللجنة األولمبية لـ“^”:

ــاركة البحرينيـــة ــاح المشـ ــر نجـ ــد سـ ــيخ خالـ ــمو الشـ ــة سـ ــم ومتابعـ ــذ دعـ ــة للتنفيـ ــة قابلـ ــط فنيـ ــال خطـ ــن خـ ــات مـ ــقف الطموحـ ــع سـ رفـ
حصـــــــد المزيـــــــد مــــــن اإلنجـــــازات الســـتمرار عصرنــــــــا الذهبـــــــي
والمحبـــة اإلخـــاء  وروح  التواصـــل  ترســـيخ  فـــي  مهـــم  دور  للمجالـــس 

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة يتوسط وفد “^”سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة يتحدث لرئيس التحرير ورئيس القسم الرياضي

أجرى الحوار: أحمد كريم
أعّده للنشر: حسن علي

تصوير: رسول الحجيري
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اركة البحرين ناجحة بإنجازات خليجية مش ش
م

أهدى نائب رئيس اللجنة األولمبية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفة اإلنجاز الرياضي المتميز الذي تحقق في دورة األلعاب الخليجية 
الثالثــة إلــى حضــرة صاحــب جاللــة الملك حمد بــن عيســى آل خليفة ملك 
البــالد المعظــم، مؤكــًدا اعتــزازه بدعــم جاللــة الملــك ومســاندة ســمو ولي 

العهد األمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر.
جــاء ذلــك فــي المقابلة التي خص بها ســموه صحيفة “البــالد”، والتي علق 
خاللها على نتائج الدورة الخليجية التي انتهت أخيًرا بالكويت حيث كان 

سموه الشيخ عيسى بن علي رئيًسا لبعثة البحرين.
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جامعة البحرين الطبية تعلن فوز خيامي بجائزة طبيب االمتياز المميز
لتميزه في االحتراف ومهارات التواصل خالل سنة االمتياز بمجمع السلمانية الطبي

أعلنـــت الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن فـــي 
 RCSI( ايرلنـــدا – جامعة البحرين الطبية
البحريـــن( عـــن فـــوز الدكتور عمار ياســـر 
2021( بجائـــزة طبيـــب  خيامـــي )دفعـــة 
أظهـــر  إذ  العـــام،  لهـــذا  المميـــز  االمتيـــاز 
التميز فـــي االحتراف ومهارات التواصل 
والتعاون خالل ســـنة االمتياز في مجمع 

السلمانية الطبي.
وقام مكتب التوجيه الوظيفي وشـــؤون 
الخريجين بتقديم جائزة طبيب االمتياز 
المميـــز في العام 2015. وللتأهل للجائزة 
يجـــب علـــى خريجـــي )RCSI البحريـــن( 
أن يكونـــوا جزًءا مـــن برنامج الخريجين 
وأن يكونوا في سنة االمتياز خالل العام 

إهداء الجائزة.
عندما ُســـئل الدكتور خيامي عن تجربته 
بنصيحـــة  والتقـــدم  امتيـــاز  كطبيـــب 
“أشـــكر  قـــال  المســـتقبليين  للمتدربيـــن 
عائلتي وأصدقائي على دعمهم المستمر 
أثناء دراســـتي وعملـــي. عندما تخرجت 
وأصبحـــت طبيبا ُســـعدت بمقابلة العديد 
مـــن األطبـــاء المتميزيـــن والعمـــل معهم، 
ومـــع زيـــادة مســـؤولياتي تـــم فتح طرق 

جديـــدة لي للتعلـــم. نصيحتي للمتدربين 
في المســـتقبل هي: عليكـــم التذكر أنه ال 
يوجد شيء مستحيل ويجب أن تهدفوا 
إلى تحقيق التوازن بين العمل وحياتكم 

خارجها”.
وقـــال رئيـــس جامعـــة البحريـــن الطبيـــة 
 RCSI( البروفيسور سمير العتوم “تتقدم
البحرين( بخالص التهانـــي للدكتور عمار 
خيامي علـــى حصوله على جائزة طبيب 
االمتياز المميز لهذا العام، وتلقي موافقة 
إجماعيـــة مـــن زمالئـــه وهيئـــة التمريض 

واالستشـــاريين علـــى نجاحه فـــي عمله. 
نتمنـــى للدكتور خيامـــي كل التوفيق في 
مهنتـــه ونتطلع إلى رؤية تطوره وتقدمه 

في مسيرته المهنية”.
 - هاريســـون  ســـتيفن  التكريـــم  وحضـــر 
ميرفيلد، الرئيس التنفيذي للعمليات في 
جامعـــة البحريـــن الطبية، والبروفيســـور 
الرئيـــس  نائـــب  نيكولســـون،  ألفريـــد 
للشـــؤون األكاديمية ومديـــر كلية الطب، 
رئيـــس  ســـتراكان،  كاثريـــن  والدكتـــورة 
األكاديمـــي  والتطويـــر  الجـــودة  قســـم 

وفادي غصن، رئيس قسم إدارة االعتماد 
واإلرشـــاد المهنـــي وشـــؤون الخريجيـــن، 
وأنوشـــا ســـوندارام، مدير قســـم اإلرشاد 
ولوريـــن  الخريجيـــن  وشـــؤون  المهنـــي 
الخريجيـــن،  شـــؤون  مســـؤولة  بحـــور، 
وحـــدة  اختصاصيـــة  فروتـــن،  وفاطمـــة 
التطويـــر المهنـــي. ويعتمد اختيـــار الفائز 
علـــى  المميـــز  االمتيـــاز  طبيـــب  بجائـــزة 
اســـتخدام تقييـــم المالحظـــات متعـــددة 
 Multi-Source Feedback المصـــادر 
MSF((، الـــذي يقـــوم بتجميـــع تعليقـــات 
االستشاريين والمقيمين المشرفين على 
المتدرب وزمالئهـــم، وتهتم أيضا بتقييم 
المهـــارات الســـريرية ومهـــارات التواصل 

واالحتراف ومهارات إدارة المرضى.
وتقـــوم جامعة البحريـــن الطبية بالتركيز 
والتواصـــل  الســـريرية  الكفـــاءة  علـــى 
المراحـــل  منـــذ  المرضـــى  مـــع  المباشـــر 
مـــا  الدراســـي،  البرنامـــج  مـــن  المبكـــرة 
يســـاهم فـــي تخريـــج أطبـــاء وممرضين 
مجهزيـــن بالمعرفـــة والمهـــارات الالزمـــة 
إلحداث تأثير إيجابي في مجال الرعاية 

الصحية.

أشـــاد مؤســـس مجلـــس إدارة شـــركة أمفا 
القابضـــة محمد رجب أيـــوب بقرار رئيس 
مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيـــم العقاري 
حمـــد  بـــن  عبـــدهللا  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
آل خليفـــة بشـــأن التشـــاور مـــع الجمهـــور 
العقـــاري  بالقطـــاع  المعنيـــة  والجهـــات 
والمرخص لهم قبل أي إصدار أي لوائح أو 
قرارات أو تدابير ذات تأثير ملموس على 
القطـــاع العقـــاري والمرخـــص لهـــم، وذلك 
الســـتطالع آرائهم قبل إصدار أي من تلك 
اللوائـــح والقـــرارات والتدابيـــر مـــن خالل 

الموقع الرسمي.
وأكـــد أيـــوب أن القرار جـــاء ليؤكد حرص 
الحكومة ومؤسسة التنظيم العقاري على 
االســـتنارة الدائمـــة بمرئيـــات ومقترحـــات 
والمواطنيـــن  العقارييـــن  المطوريـــن 
والجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي، 
ويعكـــس اهتمامهـــا الكبيـــر بـــآراء وأفـــكار 
العاملين في هـــذا المجال؛ بهدف الخروج 
بقـــرارات تنظيميـــة ذات درجـــة عالية من 
الوثوقيـــة والتأثير اإليجابـــي وتالفي أية 

سلبيات أو ثغرات قبل صدور أي قرار.
وقال إن مؤسســـة التنظيـــم العقاري دأبت 
علـــى التشـــاور مـــع المعنييـــن فـــي القطاع 
العقـــاري مـــن خـــالل اللقـــاءات المفتوحـــة 
المختلفة على مدى السنوات الماضية ولم 
تدخر جهًدا في االســـتماع إلى مالحظات 
المطوريـــن العقارييـــن ودراســـتها دراســـة 
وافيـــة فـــي ســـياق إصدارهـــا للكثيـــر مـــن 
التشـــريعات، إال أن صـــدور القـــرار الجديد 
جـــاء ليضع منهجيـــة واضحة في عمليات 
المشـــاورات ضمـــن إطـــار دقيـــق وواضح 
يلزم مؤسســـة التنظيم العقـــاري باإلعالن 

عـــن ملخـــص المشـــاورات ونتائجهـــا عبـــر 
موقعهـــا اإللكترونـــي، كمـــا يتضمـــن القرار 
إنشـــاء قســـم خاص ُيســـمى بالمشـــاورات 
فـــي الموقـــع اإللكترونـــي بحيـــث يتضمن 
واآلراء  المشـــاورات  تفاصيـــل  جميـــع 
التـــي تـــم طرحهـــا. وشـــدد أيـــوب على أن 
القـــرار الجديد من شـــأنه تطوير العمليات 
للقطـــاع  القانونيـــة  واألطـــر  التشـــريعية 
جديـــدة  لمســـاراٍت  بـــه  والدفـــع  العقـــاري 
وأفكار جديـــدة ومبتكرة، في ظل التطور 
الكبيـــر الـــذي تشـــهده المملكة علـــى جميع 
األصعـــدة، مؤكًدا علـــى أن المملكة تســـير 
بخطى واثقـــة في طريق تحقيق تطلعات 

وأهداف رؤية البحرين 2030.
وأكد أن شـــركة أمفا “العقارية” ســـتحرص 
كل الحـــرص – كمـــا كانت دائًمـــا - على أن 
المشـــاورات  فـــي جميـــع  تكـــون حاضـــرة 
التي ســـتنظمها مؤسسة التنظيم العقاري، 
المشـــاركة  بضـــرورة  منهـــا  إيماًنـــا  وذلـــك 
اإليجابيـــة والفاعلة فـــي صياغة القرارات 
الجماعـــي  العمـــل  وأهميـــة  والتشـــريعات 

وتبادل الخبرات واألفكار والمقترحات.

لطالمـــا كانـــت الســـالمة علـــى رأس أولوياتنا 
في مرســـيدس-بنز، وفي ظل مـــا تم تداوله 
مؤخـــًرا في خصـــوص ضرورة إجـــراء بعض 
مرســـيدس- طـــرازات  لبعـــض  التحديثـــات 

بنـــز إلمكانيـــة وجود ضعف فـــي فعالية أداء 
معـــزز الفرامل الذي يســـببه التـــآكل المتقدم 
في نظـــام الفرامـــل على طـــرازات آر كالس، 
الموديـــالت  فـــي  كالس  وإم  كالس،  جـــي 
المصنعـــة بيـــن الفتـــرة 2004 و 2016 علـــى 
وجه التحديد، فإن شـــركة الحداد للسيارات 
قامـــت بتطويـــر موقـــع إلكتروني لمســـاعدة 
عمالئهـــا على تتبـــع ما إذا كانـــت التحديثات 
تســـري علـــى مركباتهـــم أم ال. تصبـــح بعـــض 
األجـــزاء أو التقنيات الموجودة داخل بعض 
المركبات قديمة وتحتاج إما إلى اســـتبدالها 

أو تحديثهـــا بمـــرور الوقـــت، لذلـــك تحـــرص 
شـــركة الحداد للســـيارات على إبقاء العمالء 
علـــى اطـــالع بشـــأن أي تحديثـــات مطلوبـــة 
لمركباتهـــم حتـــى يتمكنـــوا مـــن االطمئنـــان 
التام علـــى أن مركباتهم محَدثة وآمنة تماًما 

للقيادة لهم وألحبائهم.
يمكـــن للعمـــالء القيـــام بذلـــك ببســـاطة عـــن 
طريق زيارة موقع اســـتدعاء مرســـيدس بنز 
http://mercedes-bahrain-recall. عبـــر 

com/  أو عبر مســـح رمز الـQR وإدخال رقم 
شاصيه الســـيارة المكون من 17 رقًما والذي 
يمكن العثور عليه في المنطقة الســـفلية من 
الزجاج األمامي أو جانب السائق بعمود باب 
المركبة. سيتمكن العميل بعد ذلك من التأكد 

إن كان التحديث يسري على مركبته.

أيوب: “أمفا” ستكون حاضرة وفاعلة 
في المشاورات العقارية

للسالمة عنوان في مرسيدس-بنز

لمراجعـة استـراتيجيتـي “السيـاحـة” و“الصنـاعـة”
تجديد حمامات سوق المنامة المركزي بـ 64 ألف دينار

مناقصتيــن  أمــس  جلســته  فــي  والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس  فتــح 
لــوزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي لمراجعــة اســتراتيجية قطــاع الصناعــة 
واالســتراتيجية الســياحية لمملكة البحرين لألعوام )2022 - 2026(، تقدمت 

إليهما 5 شركات وكان مجموع أقل العطاءات نحو 445.3 ألف دينار.

وتعود تفاصيـــل المناقصـــة األولى لوزارة 
علـــى  شـــركات   3 تنافـــس  إلـــى  الماليـــة 
قطـــاع  اســـتراتيجية  مراجعـــة  مناقصـــة 
الصناعة لمملكة البحريـــن لألعوام )2022 
- 2026(، وكان أقـــل عطاء لشـــركة روالند 
بيرجير الشـــرق األوسط بنحو 204.9 ألف 
دينـــار، فـــي حيـــن بلـــغ أكبرهـــا 336.6 ألف 

دينار.
ودعـــت الـــوزارة الشـــركات المختصة في 
مجـــال قطـــاع الصناعـــة بالمشـــاركة فـــي 
المناقصـــة لتقديـــم عطاءاتهـــم لمراجعـــة 
 –  2022( الصناعـــة  قطـــاع  اســـتراتيجية 

2026( والتـــي هي إحدى مبـــادرات خطة 
البحريـــن،  لمملكـــة  االقتصـــادي  التعافـــي 
الشـــركة  نطـــاق عمـــل  أن يتضمـــن  علـــى 
المختارة مراجعة أولويات االستراتيجية 
ودراســـة  فيهـــا،  المتضمنـــة  والمبـــادرات 
الفجـــوات الحاليـــة فـــي قطـــاع الصناعـــة 
بمملكـــة البحريـــن، باإلضافـــة إلى دراســـة 
أي مقترحـــات أخرى تســـاهم في تحقيق 
متطـــورة  لصناعـــة  الوصـــول  هـــدف 
ومســـتدامة ترتكز على مبـــادرات مبتكرة 

ومتقدمة.
أمـــا المناقصة الثانية لـــوزارة المالية، فقد 

تنافســـت شـــركتان على مناقصة مراجعة 
االستراتيجية الســـياحية لمملكة البحرين 
لألعـــوام )2022 - 2026(، وكان أقل عطاء 
لشـــركة روالنـــد بيرجير الشـــرق األوســـط 
بقيمـــة 240.4 ألـــف دينـــار، فـــي حيـــن بلغ 

أكبرها قرابة 269.6 ألف دينار.
المختصـــة  الشـــركات  الـــوزارة  ودعـــت 
فـــي قطـــاع الســـياحة لتقديـــم عطاءاتهم 
لمراجعـــة اســـتراتيجية قطـــاع الســـياحة 
إحـــدى  هـــي  والتـــي   )2026  -  2022(

االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة  مبـــادرات 
لمملكـــة البحريـــن، علـــى أن يتضمن نطاق 
عمل الشـــركة المختـــارة مراجعة أولويات 
االستراتيجية والمبادرات المتضمنة فيها، 
ودراســـة الفجـــوات الحاليـــة فـــي القطـــاع 
الســـياحي بمملكـــة البحريـــن، إضافـــة إلى 
دراســـة أي مقترحـــات أخـــرى تســـاهم في 
تحقيـــق هدف إبراز مكانة مملكة البحرين 
كمركـــز ســـياحي عالمي، وزيادة مســـاهمة 

قطاع السياحة في الناتج المحلي.
وتـــم إجمـــاالً فتـــح المجلـــس 5 مناقصات 
ومزايـــدات تابعـــة لــــ 4 جهـــات حكوميـــة 
بإجمالـــي 25 عطـــاء، فـــي حين تـــم تعليق 
عطاء وحيـــد تابع لمناقصـــة واحدة. وبلغ 
مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمـــة نحـــو 

62.1 مليون دينار.
وفتـــح المجلس مناقصة ألمانـــة العاصمة 
لتجديـــد وإعـــادة تأهيـــل حمامات ســـوق 

المنامة المركزي تنافســـت عليها 15 شركة 
وكان أقل عطاء لشركة بان عرب للوساطة 
والتسويق بنحو 64.4 ألف دينار، في حين 
بلـــغ أكبرها قرابة 220 ألف دينار. ويشـــمل 
نطـــاق العمـــل على إعـــادة تأهيـــل دورات 
مياه سوق المنامة المركزي الموجودة في 
3 أقســـام، قســـم في الســـوق وقسم داخل 
سوق الخضار والفواكه والقسم اآلخر في 
مكاتب اإلدارة، كما يشـــمل العمل األعمال 
الكهربائية والميكانيكية المتعلقة بتجديد 

دورات المياه.
وفتـــح المجلـــس مزايدة لشـــركة البحرين 
لالستثمار العقاري )إدامة( إليجار وحدات 
تجارية ذات االستخدام الفردي في مجمع 
الريـــف الكائـــن بمنطقـــة المالكيـــة لمـــدة 4 
أعوام بقيمة 120 ألف دينار، لشـــركة زهير 
حميد علي حســـن سلمان الهدار، وتقدمت 

إليها شركتان وتم تعليق إحداهما.
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محمد رجب أيوب

مواصلة توسيع نطاق شبكة الفروع وأجهزة الصراف اآللي

بنك السالم يفتتح الفرع الرقمي الرابع في “الساية سكوير”
افتتـــح بنـــك الســـالم أمـــس فرعـــه الجديد بمشـــروع 
“الســـاية ســـكوير” فـــي منطقـــة البســـيتين، وُيعد هذا 
الفرع رابع فروع البنك التي تختص بتقديم خدمات 
مصرفيـــة ال ورقيـــة وإلكترونية بالكامـــل لألفراد في 
مملكـــة البحرين. حضر االفتتاح رئيس مجلس إدارة 
بنـــك الســـالم الشـــيخ خالد بـــن مســـتهيل المعشـــني، 
إضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

في البنك.
ويتمتـــع الفـــرع الجديـــد بتجهيزات رقميـــة متطّورة، 
ويشـــمل أجهـــزة اإليـــداع الفـــوري وأجهـــزة الصـــراف 
اآللي المتوافرة على مدار الساعة، بجانب فريق عمل 
ُمتمـــرس لخدمـــة الزبائـــن ومنحهم تجربـــة مصرفية 
سلسة ومتكاملة. وســـتكون كافة المعامالت الُمنفذة 
فـــي الفرع إلكترونيـــة بالكامل، ما ُيلغـــي الحاجة إلى 
إجرائهـــا بشـــكل ورقـــي، وتأتي هـــذه الخطـــوة لُتعزز 
البيئيـــة  الحوكمـــة  بمبـــادرات  الســـالم  بنـــك  التـــزام 

واالجتماعية والمؤسسية.
وصّرح الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الســـالم 
رفيـــق النايض قائالً “نعتز جًدا بافتتاحنا للفرع الرابع 
الـــذي يختـــص بتقديـــم خدمـــات مصرفيـــة ال ورقية 
للزبائـــن، وهو ُيعد إنجاًزا ُمميًزا لمســـيرتنا المســـتمرة 
نحـــو التحـــّول الرقمي، حيـــث يجمع هـــذا الفرع بين 
الخدمـــات الذاتيـــة والمعامـــالت المنفـــّذة بمســـاعدة 
فريق العمل وبشكل إلكتروني، ما يمنح زبائننا الكرام 
تجربة اســـتثنائية وسلســـة. ونواصل الســـعي لتعزيز 
وتوسيع شبكة الفروع وأجهزة الصراف اآللي التابعة 
لبنـــك الســـالم، ونحرص كذلـــك على توفيـــر خدمات 

مصرفيـــة رقميـــة ُيمكـــن الوصـــول إليها بســـهولة من 
ِقبل الزبائن، وذلك بالتماشـــي مع مبـــادرات الحوكمة 

البيئية واالجتماعية والمؤسسية”. 
مـــن جانبـــه، قال نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للخدمات 
المصرفيـــة في بنك الســـالم أنور مراد “نحن ســـعداء 
بافتتـــاح فرعنـــا الجديـــد في “الســـاية ســـكوير” الذي 
المصرفيـــة  والمنتجـــات  الخدمـــات  كافـــة  ســـيوفر 
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بشكل رقمي 
ودون اســـتخدام الـــورق. ويأتـــي هذا الفرع ليشـــكل 
إضافة نوعية لمســـاعينا للتحـــول الرقمي، وذلك بعد 
تدشـــيننا ألول فـــرع ال ورقـــي في الهملـــة مطلع العام 
الجـــاري. ونتابـــع تقديم الخدمـــات الرقمية الرئيســـة 
عبـــر مجموعـــة متنوعـــة مـــن المنصـــات لتلبيـــة كافة 
احتياجـــات الزبائـــن، وتتضمن خدمتهـــم عبر تطبيق 

بنك السالم للخدمات المصرفية، تطبيق “الواتساب” 
ومـــن خـــالل خدمـــة المحادثـــة اإللكترونيـــة المتاحة 
عبـــر موقعنـــا اإللكترونـــي”. ويقـــدم الفـــرع الجديـــد 
مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية 
المتوافقة مع أحكام الشـــريعة اإلسالمية، وهو يتمّيز 
بموقع اســـتراتيجي وحيوي ويخـــدم كال من الزبائن 
مـــن فئـــة األفـــراد والمؤسســـات، إضافة لزبائـــن مركز 
الـــرّواد لألعمال المصرفية. ويفتح فرع بنك الســـالم 
بمنطقة البســـيتين أبوابه من يوم األحد إلى األربعاء 
مـــن الســـاعة 8:30 صباًحا حتـــى 3:30 عصـــًرا، وتبدأ 
ســـاعات العمـــل في يـــوم الخميس مـــن 8:30 صباًحا 
حتى 2:30 ظهًرا. وُيمكن للزبائن الوصول إلى منصة 
الخدمـــة الذاتيـــة وأجهـــزة الصـــراف اآللـــي واإليداع 

الفوري على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

أنور مرادرفيض النايض

445.3
ألـــــــــف ديـــنــــــــار

أمل الحامد



أعلنت شـــركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن 
إدارة وتشـــغيل مطـــار البحريـــن الدولي، عن وضع 
حجـــر األســـاس لمشـــروع قريـــة الشـــحن الجـــوي 
شـــمال مـــدرج مطـــار البحريـــن الدولـــي، وذلك في 
إطـــار اســـتراتيجية قطـــاع الخدمات اللوجســـتية 
التـــي تأتي ضمـــن خطة التعافـــي االقتصادي التي 
ُأطلقـــت تنفيًذا لدعوة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظـــم، وبعد 
إعـــالن مجلس الوزراء برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، وذلك بحضـــور وزير 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
شـــركة مطار البحرين كمال أحمد، ورئيس مجلس 
إدارة شـــركة ســـيباركو البحرين خالد عبدالرحيم، 
ورئيس الجمارك الشـــيخ أحمد بن حمد آل خليفة، 

وعدد من المسؤولين من شركة مطار البحرين. 
رئيـــس  واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر  وقـــال 
مجلـــس إدارة شـــركة مطـــار البحرين إن مشـــروع 
قرية الشـــحن الجوي ســـتكون له مســـاهمة نوعية 
فـــي رفـــد نمـــو قطـــاع الخدمـــات اللوجســـتية عبر 
زيـــادة تنافســـيته إقليمًيـــا وتعزيـــز قدرتـــه علـــى 
جـــذب االســـتثمارات وتكاملـــه مع مســـارات النمو 
االقتصادي، فهو أحـــد القطاعات االقتصادية ذات 
األولويـــة فـــي إطـــار رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 

.2030
 وأضـــاف أن من أولويـــات وبرامج خطـــة التعافي 
االقتصادي تســـريع وتيرة العمل في اســـتراتيجية 

الخدمات اللوجســـتية، موضًحا أن مشـــروع قرية 
الشحن الجوي سيضاعف من قدرة مطار البحرين 
الدولـــي علـــى اســـتيعاب تدفقـــات أكبـــر وأحجـــام 
أضخم من الشحنات وفًقا ألعلى المعايير العالمية 
بفضـــل أحـــدث التقنيـــات والخدمات التي ســـيتم 
طرحهـــا بالمشـــروع، ما يلبـــي متطلبـــات النمو في 

مجال الشحن الجوي والتجارة اإللكترونية.
الخدمـــات  اســـتراتيجية  أن  إلـــى  الوزيـــر   وأشـــار 
اللوجســـتية ترمـــي إلـــى مواصلـــة تطويـــر القطاع 
أيًضا من خالل زيادة ســـرعة إجراءات الربط بين 
مطـــار البحرين الدولي وميناء خليفة بن ســـلمان، 
فضـــاًل عـــن زيادة ســـرعة إنجـــاز إجـــراءات المنفذ 

البري لتحقيق مســـتويات أعلى مـــن الكفاءة تعزز 
مـــن جاذبيـــة القطـــاع فـــي المملكة لتصبـــح وجهة 
مفضلـــة لخدمـــات الشـــحن والتجـــارة اإللكترونية 

في المنطقة.
 وهنـــأ الوزيـــر شـــركة ســـيباركو البحريـــن بترســـية 
مناقصة األعمال اإلنشـــائية لمشروع قرية الشحن 
مســـؤولية  الشـــركة  ســـتتولى  إذ  عليهـــا،  الجـــوي 
األعمال اإلنشـــائية، التي تشمل بناء المستودعات 
ومواقف الطائرات والمرافق والتشـــطيب، مشيًدا 
بإمكانات وكفاءة هذه الشـــركة البحرينية العريقة 
ومتمنًيا لها التوفيق في إنجاز المشـــروع بالشـــكل 

المطلوب.

 وتعـــد قريـــة الشـــحن الجـــوي فـــي مطـــار البحرين 
الدولـــي، التـــي تبلـــغ مســـاحتها 25 ألف متـــر مربع، 
منصـــة لوجســـتية متطـــورة تضم مباني مســـتقلة 
لكل مشغل لخدمة الشحن الجوي السريع ُمصممة 
وفًقا ألعلى المعايير الدولية إلنهاء جميع العمليات 
في موقع واحد بســـرعٍة وسالسة بما يمكن المطار 
مـــن التعامـــل مع كميـــات أكبر بشـــكل أكثـــر كفاءة 
وتلبيـــة احتياجات عمالء الشـــحن بشـــكل أفضل، 

فضاًل عن خلق فرص عمل جديدة.
 وفي إطار المشـــروع، أبرمت شركة مطار البحرين 
اتفاقيـــة مـــع شـــركة الشـــحن العالميـــة فيديكـــس 
إكســـبرس لمـــدة 10 ســـنوات لتشـــغيل مســـاحة 9 

آالف متـــر مربع تســـتوعب مســـتودًعا بمســـاحة 5 
آالف متر مربع ومنطقة مفتوحة بمســـاحة 4 آالف 
متر مربع، ومن المقرر تســـليمها للشـــركة في الربع 

الثالث من العام 2023.
 وكانت شـــركة مطـــار البحرين قد وقعـــت اتفاقية 
في نوفمبر 2018 مع الشـــركة الهندسية الفرنسية 
توفيـــر  عـــن  المســـؤولة  الشـــركة  لتكـــون  إجيـــس 
خدمات التصميم واإلشراف لمشروع تطوير قرية 
الشـــحن الجديـــدة، والتي تتألف من مســـتودعات 
ومواقـــف للطائـــرات باإلضافة إلى البنـــى التحتية 
الجـــوي  الشـــحن  حركـــة  مـــع  للتعامـــل  المؤهلـــة 

والتجارة اإللكترونية السريعة.

وضع حجر أساس مركز الشحن الجوي في مطار البحرين الدولي
ضمن حزمة مشروعات التعافي االقتصادي

أعلن صندوق العمل “تمكين” عن الدفعة األولى من 
الشـــركات العالمية المشـــاركة في “برنامج التدريب 
العملـــي العالمـــي” بحيـــث تشـــمل هـــذه المرحلة 12 
شـــركة ســـتقوم بتدريـــب أكثر مـــن 60 بحريني في 
مقـــرات عملهـــا الرئيســـة حـــول العالم بهـــدف تنمية 
مهـــارات وخبرات الكوادر الوطنية والمســـاهمة في 
تطورها في الســـلم الوظيفي للوصول إلى مناصب 
قياديـــة فـــي المســـتقبل، ما ســـيرفع من تنافســـيتها 

على المستوى المحلي والدولي. 
وتشـــمل الدفعـــة األولـــى الشـــركات التالية: شـــركة 
وســـيتي  نورتـــال  وشـــركة   SAP وشـــركة   AWS
وســـتاندرد تشـــارترد بنـــك وإنفســـتكورب وشـــركة 

DHL وشـــركة آرال لألغذية ومجموعة فيفز وشركة 
ســـيبيك وشركة GC Labs وشـــركة بلو ووتر بايو. 
وســـيتم التركيـــز في هـــذا البرنامج علـــى المهارات 
الفنيـــة والتقنية واالحترافية بهـــدف زيادة خبرات 
الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات والمجاالت 

الواعدة. 
وصّرح حســـين رجـــب الرئيس التنفيـــذي لصندوق 
برنامـــج  “تمكيـــن”  صمـــم  قائـــالً:  “تمكيـــن”  العمـــل 
التدريـــب العملـــي العالمـــي مـــن خـــالل التعـــاون مع 
شـــركات عالميـــة كبرى بهـــدف خلق فـــرص للكوادر 
البحرينية الكتســـاب مهارات وخبرات عمل عالمية 
وتعزيـــز فرص تطوير المســـارات المهنية واالرتقاء 

الوظيفي لمنتسبي البرنامج على المستوى المحلي 
والدولي”. 

وأضـــاف “نشـــجع الكـــوادر البحرينيـــة على توســـيع 
نطـــاق عملهـــم عبـــر التطّلـــع إلـــى فـــرص التدريـــب 
والعمـــل فـــي قطاعـــات اقتصاديـــة عالميـــة واعدة، 
بهـــدف زيادة الخبرة والمعرفـــة ومن ثم العمل على 
نقل تلك الخبرات وتوظيفيها محليًا، ما يساهم في 

نمو وازدهار االقتصاد الوطني”. 
وتتميـــز البحريـــن علـــى مســـتوى المنطقـــة بوفـــرة 
الكوادر الوطنية من ذوي الخبرة واالختصاص في 
جميـــع المجاالت والقطاعات االقتصادية، باإلضافة 
إلـــى التزامها بالتطور والنمو بشـــكل مســـتمر. حيث 

احتلـــت المملكة المرتبة الثانية في منطقة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا عبر مؤشـــر البنك الدولي 
لـــرأس المال البشـــري 2020، وهو دليـــل على التزام 
المملكة برعاية وتطوير كوادرها الوطنية من خالل 

مختلف المبادرات التي تقودها الحكومة.
وتمثل هذه الفـــرص المقدمة في “برنامج التدريب 
العملـــي العالمـــي” الدفعة األولى، بحيث ســـتواصل 
تمكيـــن تحديـــد مزيد مـــن الفـــرص القّيمـــة للكوادر 
البحرينية المتميزة من ذوي المهارات العالية خالل 
الفترة المقبلة من خالل إضافة العديد من الشركات 
العالميـــة الرائـــدة. كمـــا يعـــد هـــذا البرنامـــج جـــزًءا 
مـــن مبـــادرات تمكيـــن لتشـــجيع األفـــراد وموظفي 

المؤسســـات علـــى توســـعة آفاقهـــم واالنفتـــاح على 
للنمـــو  واعـــدة  فـــرص  وإيجـــاد  الخارجـــي  العالـــم 

والتطوير.
وتأتي هذه المبادرة تماشًيا مع باقة البرامج الستة 
عشـــر الجديدة التي أطلقتهـــا تمكين هذا العام، إلى 
جانـــب خطـــة التحـــول الشـــاملة والتـــي تركـــز على 
تحقيـــق أثر أكبر ومســـتدام في االقتصـــاد الوطني 
تماشـــيًا مع تنفيذ خطـــة التعافي االقتصادي، حيث 
تشـــمل خطة التحول الشـــاملة على ركائز أساســـية 
تهـــدف إلى صقل مهـــارات الكـــوادر الوطنية وخلق 
لهـــم، والعمـــل علـــى دعـــم كل  الوظيفيـــة  الفـــرص 
القطاعات االقتصادية خصوصا القطاعات الواعدة.

امتــداًدا لرؤيــة وزارة المواصــات واالتصــاالت فــي تعزيــز التعــاون وتوفيــر الخدمــات اإللكترونيــة 
التي تساهم في سهولة وسرعة إنجاز المعامات، قام وزير المواصات واالتصاالت كمال بن أحمد 
بتدشــين نظــام بريــد البحريــن اإللكتروني الجديد للبريــد المحلي والمصمم خصوصــا من قبل اتحاد 

.)Domestic Postal System )DPS البريد الدولي لمملكة البحرين كأول مستخدم للبرنامج

تأتـــي  أنـــه  الوزيـــر  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
هـــذه المبـــادرة ضمـــن خطـــة الـــوزارة لتوفيـــر 
الخدمـــات اإللكترونيـــة وتعزيـــز التعـــاون بين 
الجهات الحكومية لتيســـير الخدمات المقدمة 
للجمهـــور، إذ تم تدشـــين نظام بريـــد البحرين 
المتكامل بالتنســـيق مع اتحـــاد البريد الدولي، 
الذي يســـاهم في دقة وســـهولة وسرعة إنجاز 
الخدمـــات  أتمتـــة  إلـــى  ويهـــدف  المعامـــالت 
المقدمـــة في أقل فترة زمنية بالدقة والكفاءة 

المطلوبة وفق مؤشرات األداء الدولية.
وأضاف “تم تحســـين خدمات التتبع الداخلي 

والدولـــي للبعثية وتطويـــر البرنامج المحمول 
لســـعاة البريد لرفـــع كفاءة وتحســـين خدمات 
بريـــد البحرين، إلى جانب ربط النظام بشـــبكة 
اتحاد البريد الدولي لتبادل المعلومات بشـــكل 
تلقائي لرفع مستوى تقديم خدمات البريد في 

مملكة البحرين عالميا”.
يذكـــر أن هـــذا النظـــام سيســـاعد علـــى تطوير 
بعـــض معايير تقييم مراكز الخدمة الحكومية 
التي ستؤهل بريد البحرين لتحقيق المزيد من 
معاييـــر التكامـــل الحكومي وكفـــاءة العمليات 
والتحســـين المســـتمر ضمن التحضير الجتياز 

معاييـــر التقييـــم فـــي المرحلة المقبلـــة )تقييم 
4( والتـــي ســـتزيد مـــن فـــرص الفوز فـــي العام 
المقبل. وفـــاز بريد البحرين فـــي تقييم مراكز 
الخدمـــة الحكومية في دورتـــه الثالثة )تقييم 
3( بــــ 5 دروع ذهبية في عدد من مراكز البريد 
)ســـند والرفـــاع وبديـــع ومدينه حمـــد ومجمع 
البحرين( والدرع الفضي في مركز بريد سترة. 
المواصـــالت  وزيـــر  اســـتمع  الزيـــارة،  وخـــالل 
واالتصـــاالت إلى شـــرح مفصل مـــن قبل إدارة 
البريـــد  اتحـــاد  ومستشـــار  المعلومـــات  نظـــم 
الدولـــي عّمـــا تـــم إنجـــازه في تطويـــر خدمات 
البريـــد، مؤكديـــن حـــرص بريـــد البحرين على 

تقديم أفضل الخدمات للعمالء.
وصرحـــت مدير نظم المعلومات وفاء جاســـم 
النصـــف أنـــه تـــم تصميـــم نظـــام خـــاص لبريد 
البحريـــن لعمليـــات البريد المحلـــي والخدمات 

الحكوميـــة  للجهـــات  المقدمـــة  اإللكترونيـــة 
والجهات ذات العالقة ببوابة هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية لتحسين عملية التتبع 

للبعائث المحلية والدولية ولرفع كفاءة أداء 
بريـــد البحرين لدى االتحاد البريدي العالمي 

ومؤسسات البريد الدولية.
الوزيـــر  توجـــه  الزيـــارة،  ختـــام  وفـــي 

فـــي  للعامليـــن  الجزيـــل  بالشـــكر 
نظـــم  وإدارة  البحريـــن  بريـــد 

الجهـــد  علـــى  المعلومـــات 
الالمحـــدود الذي قاموا به 

لتطوير جميع الخدمات 
تقديمهـــا  يتـــم  التـــي 
للعمالء ومتابعة ســـير 
جميـــع  فـــي  العمـــل 

األفرع.
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المساهمة في تطورها في 
السلم الوظيفي للوصول إلى 

مناصب قيادية

تشجيع الكوادر البحرينية على 
توسيع نطاق عملهم عبر التطّلع 

لفرص التدريب

حسين 
رجب

“تمكين” تعلن عن 12 شركة عالمية ستدرب أكثر من 60 بحرينيا خارج المملكة

تدشين نظام بريد البحرين اإللكتروني الجديد للبريد المحلي

ضمن خطتها لتنمية المهارات والخبرات العملية للكوادر الوطنية

وزير المواصالت: أتمتة الخدمات في أقل فترة زمنية بالدقة والكفاءة المطلوبة

وزير 
المواصالت 
واالتصاالت



“الخليج الدولي” يحتفل باالفتتاح الرسمي لمكاتبه الجديدة في أبوظبي
تدعم استراتيجية البنك للتوسع

االفتتـــاح  الدولـــي  الخليـــج  بنـــك  أعلـــن 
أبـــراج  فـــي  الجديـــدة  لمكاتبـــه  الرســـمي 
)نيشن تاورز( بأبوظبي، إذ افتتح الرئيس 
التنفيـــذي لبنـــك الخليـــج الدولـــي جمـــال 
البنـــك  إدارة  مجلـــس  وعضـــو  الكشـــي، 
رســـمًيا  الجديـــد  الفـــرع  كاكار،  راجيـــف 
بحضور ممثلي مصـــرف اإلمارات العربية 
المتحـــدة المركـــزي، وعمالء البنـــك وكبار 
مســـؤوليه. وتدعـــم المكاتـــب الجديـــدة - 
المتميزة بمساحتها الرحبة - استراتيجية 
البنك للتوســـع. ورســـخ فرع بنـــك الخليج 
الدولـــي فـــي أبوظبـــي، الذي يعمـــل كفرع 
للشـــركات،  المصرفيـــة  للخدمـــات  للبنـــك 
مكانتـــه كفرع قـــوي في الســـوق المحلية، 
إذ يخـــدم عـــدًدا مـــن أكبر وأبرز الشـــركات 
فـــي اإلمـــارات عبـــر مختلـــف القطاعـــات، 

إضافـــة إلى المؤسســـات المالية واألجهزة 
الحكومية الرئيســـة وغيرهـــا من الكيانات 
ذات الصلـــة. وبهـــذه المناســـبة، قال جمال 
الكشي “يسعدني افتتاح مكاتبنا الجديدة 
فـــي أبوظبـــي بحضـــور كريم مـــن عمالئنا 
والمصرف المركزي ومنســـوبينا في وقت 

حاســـم يواصل فيـــه البنك تعزيز مســـيرة 
ترســـيخ  عبـــر  اإلقليمـــي  وتنوعـــه  نمـــوه 
وجودنـــا في اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 
وســـنواصل دون شك تقوية وتوسيع هذا 
الوجـــود”. وأضـــاف “قمنا بتطويـــر قدراتنا 
احتياجـــات  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  المحليـــة 

مزايـــا  إضافـــة  فـــي  وسنســـتمر  عمالئنـــا، 
جديدة لتحســـين الخدمات المقدمة لهذه 
الســـوق المهمة”. من جانبـــه، صرح رئيس 
مجموعـــة الخدمات المصرفية للشـــركات 
والمديـــر اإلقليمـــي لبنـــك الخليـــج الدولي 
في اإلمارات العربية المتحدة خالد عباس 
“بالنظر إلى الفـــرص القوية التي تمتاز بها 
السوق اإلماراتية، يسعدنا توسيع عملياتنا 
واالنتقال إلى مقرنا الجديد في أبو ظبي. 
مواصليـــن التركيـــز على تقديـــم مجموعة 
شـــاملة من المنتجات والخدمـــات بما في 
ذلك حلـــول مصرفيـــة الشـــركات، تتضمن 
حلـــول االئتمـــان والمعامـــالت المصرفيـــة 
العالميـــة، وخدمات الخزينة لدعم عمالئنا 
ونموهم. كما نتطلع إلى تعزيز مكانتنا في 

السوق”.

مجمع السيف يستعد الفتتاح ثالث معارض “إكسترا” لإللكترونيات
األحدث على مستوى المملكة

أعلنـــت شـــركة عقـــارات الســـيف، إحـــدى الشـــركات 
الرائـــدة فـــي مجـــال التطويـــر العقـــاري فـــي مملكـــة 
البحريـــن، عـــن توقيعهـــا اتفاقيـــة الفتتـــاح معـــرض 
للشـــركة المتحدة لإللكترونيات “إكســـترا” في مجمع 
الســـيف – ضاحيـــة الســـيف، وذلـــك علـــى مســـاحة 
إجماليـــة تبلغ 2,105 متر مربـــع، ليكون الفرع الثالث 

لسلسلة فروع “اكسترا” في مملكة البحرين.
وسيقدم الموقع الجديد لمعرض “إكسترا” في مجمع 
الســـيف مجموعـــة ال حصر لهـــا من المنتجـــات لزوار 

المجمـــع، والتي تشـــمل اإللكترونيـــات والكهربائيات واألجهـــزة المنزلية بأفضل 
األسعار، إضافة إلى العروض الترويجية ووسائل التمويل بما يلبي احتياجات 
العمـــالء المتغّيرة. كما ســـيقدم المعـــرض الجديد خدمة ما بعـــد البيع وإمكانية 

التوصيل للمنازل والضمان الممتد والتركيب وخدمات الصيانة والتصليح؛ بهدف ضمان 
تقديم تجربة تسوق مريحة وسلسة لجميع العمالء. 

وبهـــذه المناســـبة، صـــرح مديـــر أول – إدارة العقـــارات بشـــركة عقـــارات الســـيف محمـــد 
القائد “يســـرنا اإلعالن عن توقيع اتفاقية الفتتاح معرض )اكســـترا( في مجمع الســـيف – 
ضاحية الســـيف. سيشـــكل المعرض الجديد الكســـترا إضافة نوعية للمجمع الذي لطالما 
كان حريًصا على تلبية احتياجات الزوار والمتســـوقين، إذ سيســـاهم في توســـعة قاعدة 

مرتـــادي المجمع؛ نظًرا لما يقدمه من خدمات تجزئة 
ومنتجات الكترونية وكهربائية لالســـتخدام المنزلي 
تناسب جميع األسر من مواطنين ومقيمين وسياح. 
وكلنـــا أمـــل في أن تكـــون شـــراكتنا البنـــاءة هذه مع 
)اكســـترا( ذات آفـــاق أرحـــب الســـتقطاب المزيـــد من 

األسماء التجارية المرموقة لمجمعات السيف”. 
مـــن جهته، قـــال المديـــر اإلقليمـــي لشـــركة المتحدة 
لإللكترونيات )اكســـترا( في البحرين فريد يوســـفان 
“تمثـــل الســـوق البحرينيـــة أولوية مهمة بالنســـبة لنا 
ومركز نمو وتوســـع ألعمالنا، إذ نحرص على مواصلة تعزيز وجودنا في الســـوق 
لنتمّكـــن مـــن خدمة عمالئنا بطريقة أفضل وأكثر كفاءة. نحن فخورون بتعاوننا 
الجديـــد مع شـــركة عقـــارات الســـيف، فقد منحتنا كافة التســـهيالت والمســـاحة 
المناســـبة التـــي تســـمح لنـــا بافتتـــاح فرعنـــا الجديد مســـتقباًل في أحـــد أكثـــر المجمعات 
التجاريـــة تميًزا على مســـتوى المملكة، والذي يعتبـــر فرعنا الثالث بعد فرعنا الرئيس في 
منطقـــة عذاري والفرع الثاني بالمحرق. ونطمح من خالل فرعنا الجديد إلى اســـتقطاب 
المزيد من العمالء، وكسب شريحة أكبر باالستفادة من الموقع الجغرافي لمجمع السيف 
في قلب ضاحية الســـيف النشـــطة تجارًيا وسياحًيا، ونعد عمالءنا بتقديم تجربة تسوق 

فريدة من نوعها ومنتجات بأسعار في متناول الجميع”.

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
االجتماعيـــة جميل حميدان، تنطلق اليوم 
أعمال المؤتمر الخليجي للتنمية البشـــرية 
فـــي نســـخته التاســـعة بعنـــوان “منظومـــة 
القياس الفردي والتميز المؤسســـي”، الذي 
ينعقـــد على مـــدى يوميـــن 14 - 15 يونيو 

الجاري بفندق الدبلومات راديسون بلو.
العامـــة  العالقـــات  إدارة  مديـــر  وقالـــت 
صفـــا  أوريجيـــن  بمجموعـــة  واإلعـــالم 
عبدالغنـــي “يســـاعد قيـــاس األداء الفردي 
الموظـــف  إنتاجيـــة  معايـــرة  عمليـــة  فـــي 
المؤسســـية  باألهـــداف  أدائـــه  ومســـتوى 
األهـــداف  تالقـــي  ويعتبـــر  الموضوعـــة. 

الفرديـــة مع المؤسســـية الفيصـــل لتحقيق 
نجاح وتميز كافة المؤسسات في مختلف 
القطاعـــات، وبالتـــي فـــإن العنصر البشـــري 

في هذه المعادلة هو األهم”. 
التـــي  العمـــل  وأوراق  جلســـات  وحـــول 
ســـيتم اســـتعراضها خالل يومي المؤتمر، 
“لقـــد  قائلـــة  حديثهـــا  عبدالغنـــي  تابعـــت 
قمنـــا باختيـــار )منظومـــة القيـــاس الفردي 
والتميز المؤسســـي( عنواًنا للمؤتمر والذي 
سيســـتعرض خالله خيرة من المتحدثين 
والخبراء الخليجيين أوراق عمل متنوعة 
ستســـلط الضوء على الكثير من التجارب 
العمليـــة والواقعيـــة في القطـــاع الخاص، 

وبالتحديـــد القطاع الصناعـــي والخدمي. 
ومـــن ضمن أبـــرز التجـــارب التي ســـُتقدم 

على مستوى الحكومات هي تجربة وزارة 
العمـــل بســـلطنة عمـــان، إذ ســـيقدم المدير 

العـــام المســـاعد للتطوير وضمـــان الجودة 
لألداء الفردي والمؤسسي بوزارة العمل – 
ســـلطنة عمان، محمد بن مبـــارك الكلباني. 
التـــي  العمـــل  ورقـــة  عنـــوان  وســـيكون 
الفـــردي  األداء  )منظومـــة  سيســـتعرضها 
ومـــن  إجـــادة(.   – المؤسســـية  واإلجـــادة 
التجـــارب التي سُتســـتعرض فـــي المؤتمر 
ُممثلـــة عـــن القطـــاع الخاص، هـــي تجربة 
شركة SAP األلمانية في الشرق األوسط، 
إذ ستقدمها المدير التنفيذي إلدارة الموارد 
البشـــرية بشركة ساب الشرق األوسط من 
الســـعودية حنـــان عبدالكريـــم، مـــن خالل 
 MBO اســـتعراض آليـــة اإلدارة باألهـــداف

التي تنتهجها الشـــركة، إضافة إلى دراسة 
حالـــة مجموعة يتيم وغيرها من الحاالت 

العالمية واإلقليمية والمحلية”.
واختتمـــت عبدالغنـــي “علـــى هامـــش هذا 
المؤتمـــر المهـــم ســـيتم تكريـــم نخبـــة مـــن 
بجـــدارة  تخرجـــوا  الذيـــن  الوطـــن  أبنـــاء 
مـــن قبـــل الوزيـــر وذلـــك نظيـــر حصولهـــم 
علـــى مؤهالت دوليـــة مرموقة فـــي إدارة 
المـــوارد البشـــرية من الجمعيـــة األميركية 
إلدارة الموارد البشرية SHRM. وستكون 
هناك جلســـة ختاميـــة يشـــارك فيها جميع 
المتحدثين المشاركين في المؤتمر يعقبها 

طرح التوصيات الختامية”.

انطالق مؤتمر التنمية البشرية التاسع للتميز المؤسسي اليوم
تحت رعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية

حنان عبدالكريممحمد الكلباني

عقدت الســـفارة الهندية في البحرين بالتعاون مع مجلس القهوة 
الهندي لقاء جمع مصدري القهوة الهنود ومســـتوردي حبوب البن 
البحرينييـــن، فـــي مقر الســـفارة فـــي ضاحية الســـيف وعبر تقنية 

الفيديو عن بعد.
وأكد ســـفير جمهورية الهند بيوش شريفاســـتاف أن البحرين من 
أهـــم الشـــركاء التجارييـــن للهنـــد بحجم تجـــارة يقـــدر بقرابة 1.5 

مليار دوالر سنوًيا بين البلدين.
وأشار السفير إلى أن الهند تصدر نحو 20 % من حجم االستهالك 
أو الـــواردات البحرينيـــة من حبوب البن، مـــا يعني أن هناك فرصا 
كبيـــرة لزيادة حجم الصادرات الهندية، معبـــًرا عن تفاؤله العميق 

بتطور حركة التجارة بين البلدين. 
ونـــوه إلـــى أن اللقاء الذي عقدته الســـفارة بين قطاع األعمال في 
البلدين يدعم الجهود لتعزيز التجارة بين البلدين اللذين تربطهما 

عالقات قوية.
مـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس القهوة الهندي كي جي 
جنديـــش في كلمة عن بعد عبر تقنية الفيديو، إن البحرين رفعت 
وارداتها من حبوب البن من 33 ألف طن متري لتبلغ 81 ألف طن 
متر في العام 2021، معبًرا عن تفاؤله بزيادة الواردات البحرينية 

من حبوب البن.

ورأى الرئيـــس التنفيـــذي لمجلس القهوة الهنـــدي أن البحرين من 
األسواق المهمة واآلخذة في النمو، مشيًرا إلى أن مشروب القهوة 
يعد المشـــروب الشـــعبي في البحرين، خصوصا حبوب “اآلرابيكا” 
المفضلة، وأن الهند تنتج الحبوب ذات الجودة العالية التي تلبي 

احتياجات المستهلكين في البحرين.
وأشـــار إلـــى أن القهـــوة تعد المشـــروب المفضـــل عالمًيا، إذ تشـــير 
التقديـــرات إلـــى أن ســـكان الكـــرة األرضيـــة يشـــربون مـــا مقداره 
مليـــاري كـــوب مـــن القهـــوة يومًيا، وتعـــد القهـــوة من أكثر الســـلع 
العالمية أهمية، كما يعتمد 25 مليون مزارع حول العالم خصوًصا 

من الدول النامية على حبوب البن كمصدر لدخلهم.
وسّلط المسؤول الهندي الضوء على بعض الحقائق بشأن صناعة 
القهـــوة فـــي الهند، إذ أشـــار إلى أن الهنـــد تحتل المرتبـــة العالمية 
السابعة من حيث إنتاج حبوب البن، في حين تعتبر هي الخامسة 

على مستوى العالم من حيث التصدير.
اإلنتـــاج،  فـــي  بالتنـــوع  تمتـــاز  الهنديـــة  البـــن  حبـــوب  أن  وبيـــن 
وزراعتها في بيئة زراعية بين ظالل األشـــجار وأشـــعة الشـــمس، 
إذ يتـــم إنتاجها دون اســـتخدام المبيدات، وهي تتميز عن القهوة 

البرازيلية أو الفيتنامية.
وأشـــار إلـــى أن الكثير من أنواع حبوب البـــن تنتج في الهند مثل 
“اآلرابيكا” والقهوة العضوية وأنواع القهوة المتخصصة وغيرها.

الهنـد تزود البحريـن بـ 20 % من احتياجاتهـا من البـن
السفير الهندي: 1.5 مليار دوالر حجم التبادل التجاري مع المملكة
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علي الفردان

الرئيس التنفيذي لمجلس القهوه الهنديالسفير الهندي مع عدد من أصحاب األعمال المستوردين للقهوة

كشف المدير العام لمعهد البحرين 
والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
)BIBF( أحمـــد الشـــيخ أن المعهـــد 
تعليميـــة  اتفاقـــات  عقـــد  بصـــدد 
مـــع بنوك عـــدة بالبحرين لتيســـير 
فـــي  الراغبيـــن  للطلبـــة  التعليـــم 

التقدم وااللتحاق بالمعهد.
البحريـــن  ببنـــك  الشـــيخ  وأشـــاد 
االتفاقيـــة  إطـــار  فـــي  والكويـــت 
التـــي تم عقدها أخيـــًرا مع المعهد 
لتقديم قروض للطلبة، الذي يأتي 
المتواصلـــة  الشـــراكة  إطـــار  فـــي 
فـــي  الجانبيـــن  بيـــن  والمثمـــرة 
كثيـــر مـــن البرامـــج التـــي يصـــب 
جميعها في خدمة القطاع المالي 
عمومـــا  والتنميـــة  والمصرفـــي 
الشـــيخ  وأوضـــح  المملكـــة.  فـــي 
أن بنـــك البحريـــن والكويـــت مـــن 
البنـــوك التي تولـــي اهتماما كبيرا 
بتدريـــب العامليـــن علـــى برامـــج 
العلوم التكنولوجية لتشمل كذلك 

الموظفين من كبار السن.
وفي سياق تقديم برامج تدريبية 
للعامليـــن في البنوك، قال الشـــيخ  
مؤسســـة  باعتبـــاره  “المعهـــد  إن 
غيـــر ربحيـــة يتعـــاون مـــع جميـــع 
بنوك البحريـــن في تقديم دورات 

تدريبية للموظفيـــن في كثير من 
التخصصـــات، كمـــا يقـــدم المعهـــد 

دورات لدعم الصحافيين”.
وعـــن العمـــالت الرقميـــة، أوضـــح 
الشـــيخ أن المعهـــد يقـــدم بشـــكل 
للراغبيـــن  توعيـــة  برامـــج  دائـــم 
فـــي التعامـــل بالعمـــالت الرقميـــة 
“الكريبتو”، ويحرص على انتظام 

هذه الدورات بشكل مستمر”.
تركيـــز  أن  إلـــى  الشـــيخ  وأشـــار 
المقبلـــة  الفتـــرة  فـــي  المعهـــد 
ســـيكون على تحقيـــق التحديات 
واألهـــداف االقتصادية المندرجة 
ضمن خطى التعافي االقتصادي، 
برامـــج  طـــرح  أن  إلـــى  منوًهـــا 
أكاديميـــة دولية عالية المســـتوى 
مـــن  أساســـية  أولويـــة  يعتبـــر 
المراحـــل  فـــي  المعهـــد  أولويـــات 
المقبلـــة لتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة 

االقتصادية.

إبرام مزيد من االتفاقات مع 
البنوك لتيسير التعليم للطلبة

هبة محسن

الشيخ مصرحا لـ “البالد”

برامج توعية 
للراغبين في 

التعامل بـ “الكريبتو”



أفاد رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة جهاد األمين أن العامين الماضيين قطاع السفر والسياحة كانا شبه مشلولين، وكانت أسعار التذاكر متدنية في بعض األحيان بسبب عدم وجود الطلب.
وأكد أن أســعار تذاكر الســفر حالًيا لحد ما مقبولة، وهو ما نشــهده ســنوًيا عندما يكون موســم الصيف بحالته الطبيعية، فأســعار التذاكر ترتفع وتتراوح النســبة ما بين 20 و25 % عن معدل األســعار 

العادي، عازًيا ذلك إلى عامل رئيس هو زيادة الطلب، والعامل اآلخر ارتفاع أسعار الوقود عالمًيا ككل بسبب ما يحصل من تغيرات سياسية وأحداث.

جـــاء ذلك في حديث الســـاعة االقتصاديـــة ببرنامج صحيفة 
“البالد” األســـبوعي “البحريـــن في أرقام”، الذي يبث مباشـــرة 
مـــن قاعة التداول في بورصة البحرين، إذ ركز هذا األســـبوع 
على موضوع حركة السفر والسياحة في مملكة البحرين مع 
دخول موســـم الصيف، فـــي خضم توقعات نمـــو الحركة بعد 

جائحـــة كورونـــا فـــي ظل مخـــاوف مـــن ارتفاع يطال أســـعار 
التذاكر.

أهداف الجمعية 

وبين األمين أن الجمعية تأسست قبل أكثر من 30 عاًما، وينصب 
اهتمامهـــا عمومـــا علـــى دور مكاتـــب الســـفر والســـياحة، والعمـــل 
والتنســـيق مع الجهـــات المعنية فـــي المملكة لتســـهيل أي عقبات 
تواجـــه القطاع، وتشـــجيع الكادر البحرينـــي لالنخراط في مجال 
الســـفر والســـياحة مـــن خـــالل إيجـــاد وســـائل تدريـــب ودورات، 
وتطويـــر هذا الـــكادر ليصبح مســـتقبال قادًرا علـــى امتالك مكتب 
خـــاص بـــه في أي قطـــاع من القطاعـــات الســـياحية أو القطاعات 

التي تخدم القطاع العام عموًما.

عدد المكاتب السياحية

ذكـــر رئيـــس الجمعيـــة أن عـــدد مكاتـــب الســـفر والســـياحة فـــي 
مملكـــة البحرين المســـجلين بحســـب األرقـــام الصـــادرة من هيئة 
البحرين للســـياحة والمعارض يبلغ 406 مكاتب ســـياحية، تشمل 
مكاتب الســـفر والســـياحة وإصدار التذاكر، واألنشطة السياحية 
والتســـويق والفنـــادق وجميـــع المكاتـــب اإلداريـــة المختصـــة 
بالســـياحة، الفًتـــا إلـــى أن عدد مكاتب إصدار تذاكر الســـفر 
والحجـــوزات النشـــطة تتـــراوح مـــا بيـــن 100 إلـــى 120 

مكتًبا.

 توقعات النمو 

وعـــن توقعـــات النمو لقطاع الســـفر والســـياحة 
في موسم الصيف مع فترة التعافي من تبعات 
جائحـــة “كوفيـــد 19”، أوضح األميـــن أن قطاع 

الســـفر والسياحة بال شك من أكثر القطاعات التي تضررت خالل 
الجائحة على مســـتوى العالم، إال أنـــه بالنظر إلى األرقام الحديثة 
التي تصدرها شـــركة مطار البحرين لعدد المســـافرين، ومن خالل 
األحاديـــث مـــع مكاتـــب الســـفر والســـياحة فـــإن عمليـــة التعافـــي 

مستمرة وتسير بخطى إيجابية جًدا. 
ولفت إلى أنه وفًقا لألرقام الصادرة في شـــهر مايو الماضي، فإن 
عـــدد المســـافرين الذين عبـــروا مطار البحرين الدولـــي يمثلون ما 
نســـبته حوالي 85 % من عدد المســـافرين في الفترة المماثلة من 
العـــام 2019، موضًحا أن العام 2019 كان عاًما غير عاديا، ويعتبر 
من السنوات التي شهد فيها قطاع السفر والسياحة انتعاًشا كبيًرا 

قبل ظهور الجائحة.
وأضـــاف أن تحقيـــق نســـبة 85 % فـــي مايو من عدد المســـافرين 
الذين عبروا المطار في الفترة المماثلة من العام 2019 هو مؤشر 
إيجابـــي جـــًدا لتعافـــي القطـــاع، وهذا ما نلمســـه ونـــراه من خالل 

حركة السفر وإشغال الفنادق وأسعارها واالنتعاش الحاصل.

الوجهات األكثر طلًبا

وفيمـــا يتعلـــق بوجهـــات الســـفر األكثر طلًبـــا مـــن البحرينيين في 
موســـم الصيـــف والتي بـــدأت المكاتـــب الســـياحية الترويـــج لها، 
أوضح رئيس جمعية مكاتب الســـفر والســـياحة أن تركيا مازالت 
تتربـــع على العرش الســـياحي للمســـافر البحرينـــي كوجهة عائلية 
للعطالت، إذ إن هناك حوالي 25 طائرة أسبوعًيا لنقل الركاب بين 
البحرين وتركيا، وأن أعداد المسافرين إلى تركيا هو األكبر، تليها 
وجهـــات مختلفـــة في أوروبا مـــع افتتاح خطوط جديدة لشـــركة 
طيـــران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، إذ شـــهدت في 
العام الماضي وجهات الســـفر إلى الجزر اليونانية وإســـبانيا إقباال 
كبيـــًرا، كما بدأت “طيران الخليج” تســـيير هـــذه الرحالت في أول 

شهر يونيو وتشهد زيادة في الطلب عليها. 

نصائح

وعـــن النصائـــح المقدمة المتعلقة بترتيبات الســـفر لهـــذا الصيف، 
قـــال األميـــن إن أســـعار تذاكر الســـفر مرتبطـــة بالنصائـــح، مضيًفا 
“دائًمـــا ننصـــح المســـافرين بالتخطيـــط مســـبًقا للســـفر، فكلما كان 
لديه تصور للوجهة الســـياحية التي سيقصدها وقام بالحجوزات 
الالزمة مســـبًقا، فإنه سيكسب أســـعار تذاكر سفر معقولة وكذلك 
حجـــوزات فنـــادق مناســـبة، ولكن في حـــال تم التخطيط للســـفر 
في آخر لحظة، فإن المســـافر لن يســـتفيد من األســـعار المناســـبة 
ولـــن يجد إال حجوزات بأســـعار مرتفعة”، مؤكًدا أهمية التخطيط 

المسبق للسفر.
ولفـــت إلى أنه بســـبب جائحـــة كورونا واألوضاع التـــي مررنا بها، 
فإننـــا ننصـــح المســـافرين دائًمـــا بالنظر إلـــى المتطلبـــات المتغيرة 
بشـــكل كبيـــر وهـــي المتغيـــرات الخاصـــة بالشـــؤون الصحيـــة من 
تطعيم وشهادات وفحص مسبق قبل الوصول إلى وجهة السفر، 
داعًيـــا الختيـــار وجهـــة الســـفر المناســـبة التـــي يكـــون بهـــا انفتاح 
معقول حتى ال يعرض نفســـه وأفـــراد عائلته لخطر انتقال عدوى 

وما شابه.

25 % ارتفـاع أسعـار تـذاكــر السفــر فـي صيـف 2022
406 مكاتب سياحية مرخصة في المملكة... رئيس جمعية مكاتب السفر األمين:
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^كشـــف المستشار االســـتثماري، أســـامة معين عن وجود 
توجـــه إلدراجات جديدة في بورصة البحرين تشـــمل شـــركات 
حكومية، ودراســـة بعض الشـــركات العائلية الكبيرة في مملكة 
البحريـــن طرح أســـهمها في البورصـــة، والذي يعـــد تقدًما كبيًرا 

وملحوًظا للبورصة.
وأوضح معين - في فقرة تحليل أداء بورصة البحرين ببرنامج 
صحيفـــة “البـــالد” األســـبوعي “البحرين في أرقـــام” والذي يبث 
مباشـــرة من قاعة التداول في بورصة البحرين - أن 90 % من 
عمليات التداول في بورصة البحرين تتم أونالين، إذ يستطيع 

الشخص بيع وشراء األسهم من أي مكان في العالم.

انعكاس إيجابي على بورصة البحرين

وكانـــت مجموعـــة جـــي اف اتـــش الماليـــة أدرجت أســـهمها في 
بورصـــة أبوظبي لتكون رابع ســـوق تدرج فيـــه المجموعة التي 

تخطط لإلدراج في السوق السعودية.
وعن تأثير إدراج سهم مجموعة جي اف اتش المالية بأكثر من 
سوق على حجم السيولة، أكد معين أن المساهم في مجموعة 
جي اف اتش المالية أثبت وجوده بشكل قوي جًدا في بورصة 

البحرين وله فرصة كبيرة جًدا بالحركة وزيادة السيولة. 
وأوضـــح أن لـــدى مقارنـــة حجـــم الســـيولة ببورصـــة البحريـــن 
وبورصـــات أبوظبي والكويت والســـعودية ســـنجد أن الســـيولة 
بالبورصـــات األخـــرى أكبـــر بكثيـــر، لـــذا فـــإن إدراج الســـهم في 
بورصـــة أخـــرى يعتبـــر كمتنفس كبير لســـهم مجموعـــة جي اف 
اتـــش الماليـــة، وهـــذا المتنفـــس ســـينعكس إيجابًيـــا علـــى أداء 
الســـهم نفســـه في بورصة البحرين، مضيًفا أن الســـهم في حال 
كان قوًيا وبحســـب الدراســـات يعتقد أنه يصلح أن يكون سهًما 
متـــداوال ويعمـــل علـــى نقل الســـيولة إلى ســـوق آخـــر، فإنه من 
األجدى إدراجه في السوق اآلخر حتى يكون أداؤه مميًزا هناك 

وينعكس إيجابًيا على بورصة البحرين.

ورأى أن خطوة اإلدراج ممتازة، وسهم المجموعة قوي وأداؤها 
مميز بحســـب البيانات واإلعالنـــات التي تصدر عن أدائها وهذا 
ممـــا ال شـــك فيـــه ســـينعكس علـــى أداء البورصـــة وليـــس فقط 

السهم.

الصيف والتداول

وعـــن التوقعـــات لتأثيـــر دخـــول موســـم الصيـــف علـــى شـــهية 
المتداوليـــن وحجـــم األســـهم المتداولة فـــي بورصـــة البحرين، 
أوضـــح المستشـــار االســـتثماري أن تاريخًيـــا مع دخول موســـم 
الصيف أو شهر رمضان فإن حجم التداوالت والسيولة تنخفض 
نظًرا ألن عمليات التداول كانت تتم من داخل مقر البورصة أو 
مـــن خالل الوســـيط، أما حالًيا فإن 90 % مـــن عمليات التداول 
تتم أونالين، إذ يســـتطيع الشـــخص بيع وشـــراء األسهم من أي 
مـــكان في العالم، مؤكـــًدا أن من مميزات بورصـــة البحرين هي 
سهولة التداول من خالل التداول اآللي عبر الموقع اإللكتروني، 
مســـتبعًدا أن يكـــون هنالك تأثيـــر لإلجازات، مضيًفـــا أن عملية 

التداول ســـتهدأ قليال ولكـــن تأثير اإلجازة ليس كما كان 
عليه ســـابًقا عندما كان التداول من قاعة البورصة أو 
عبر الوسطاء، مؤكًدا اســـتمرار عملية التداول خالل 

اإلجازة بوتيرة أقل عن األيام األخرى من العام.
ولفت إلى أنه ســـنوًيا في شـــهر يونيو تبدأ الســـيولة 

تقـــل وكذلـــك التـــداول يقـــل، ولكـــن المالحظ 
أن حالًيـــا التـــداول مرتفـــع، عازًيـــا 

الحقائـــب  دخـــول  إلـــى  ذلـــك 
إلـــى  والصناديـــق االســـتثمارية 

بورصة البحريـــن وهو أمر ال 
يتوقـــف أبـــًدا في موســـم 

الصيف، مشـــيًرا إلى أن 
الحقائـــب والصناديق 

االستثمارية لها نسبة جيدة من بورصة البحرين، إذ تشكل أكثر 
من 30 % من البورصة ولديها عمليات تداول سريعة ودائمة.

التعافي االقتصادي

وبســـؤاله عـــن برنامـــج التعافي االقتصـــادي ودوره فـــي تعزيز 
األســـهم المدرجـــة بالبورصـــة، والتوجه إلدراج أســـهم شـــركات 
حكوميـــة، أجاب معيـــن أن التعافي االقتصادي مما الشـــك فيه 
برنامج قوي، وســـيؤدي في النهاية إلى الوصول اقتصادًيا إلى 
بـــر األمان، مؤكـــًدا أن ببرنامج التعافـــي االقتصادي خطة رائعة 
ممتـــازة، والوصول إلى التعافي بحاجة إلى وقت إلنجازه وهو 
عامـــل أساســـي ومهـــم، مشـــيًرا إلـــى أن الوصـــول إلـــى التعافي 

االقتصادي سيؤدي إلى تعافي البورصة.
ولفـــت إلـــى أن البورصة هـــي دائًما انعـــكاس ومـــرآة لالقتصاد، 
مضيًفا أنها أحياًنا ال تكون بهذه الطريقة مباشرة ولكنها كذلك.

ورأى أن الــتــوجــه إلـــى الــتــعــافــي االقــتــصــادي بــســرعــة إلـــى بر 
البورصة بشكل ممتاز جًدا، إال  االمان يمكن أن يؤثر على 
التعافي  تحذو حذو  أن  البورصة  على  أن  رأى  أنه 
االقتصادي وتأخذ زمام األمور وتبدأ العمل على 
إلى وجود أحاديث  طروحات جديدة، مشيًرا 
عــن إدراجــــات جــديــدة فــي بــورصــة البحرين 
لــيــس فــقــط مــن الــشــركــات الــحــكــومــيــة ولكن 
هنالك بعض الشركات العائلية الكبيرة 
في البحرين التي تدرس اآلن 
أسهمها  مــن  مجموعة  طــرح 
في البورصة، الفًتا إلى أن 
اإلدراجات  حدوث هذه 
ســـــيـــــكـــــون تــــقــــدًمــــا 
وملحوًظا  كــبــيــًرا 

للبورصة.

التداول بالسندات

وبســـؤاله عـــن مـــدى اهتمـــام األفـــراد فـــي أســـواق الديـــن 
والســـندات والصكوك المدرجة في بورصة البحرين، أجاب 
معيـــن أن هـــذه األدوات يســـتثمر بهـــا األفـــراد مـــن خـــالل 
الشـــركات المصرح لهـــا بالتداول، وهذا األمـــر مفيد، إذ لدى 
تداول األفراد بالسندات سيكون هنالك مطالبات وعمليات 
بيع وشراء وســـتتحرك، أما إذا استحوذت عليها مؤسسات 
فإنهـــا ســـتنتظر إلـــى نهاية فتـــرة اإلدراج وســـتكون جامدة 
لتحقق ربح من خالل الفائدة التي ستجنيها في نهاية فترة 
اإلدراج، مؤكـــًدا أهمية المضاربة على الســـندات والذي يتم 

من عمليات تداول األفراد.
وذكـــر معين أن هنالك ســـيولة متوفرة بالبورصـــة، والتداول ال 
يزال يراوح عند 4 إلى 5 أسهم مدرجة، مشيًرا إلى أهمية زيادة 
الوعي واالنتباه من قبل المســـتثمرين لالتجاه إلى التداول في 

أدوات الدين المدرجة بالبورصة.
وأضـــاف أن المســـتثمر بحاجة إلى الســـيولة فـــي عمليات البيع 
والشـــراء، ســـواء للشـــراء أو للبيـــع والتخـــارج منهـــا فـــي حـــال 

حصلت تطورات.

تنويع قنوات االستثمار

وبســـؤاله عـــن دور تنويـــع قنوات االســـتثمار ببورصـــة البحرين 
وخلـــق فرص اســـتثمارية جديـــدة على غرار التجربـــة الناجحة 
إلدراج صنـــدوق عهـــدة بنـــك اإلســـكان العقاريـــة، أجـــاب معين 
بالتأكيـــد على أهمية خلق فرص اســـتثمارية جديدة، خصوًصا 
أن األســـهم التـــي تشـــهد عمليـــات تـــداول كبيرة ليســـت كثيرة، 
ولـــذا، فإن البورصة بحاجة إلى أدوات أخرى لتحريك البورصة 
ولتحـــرك المســـتثمرين وإعطاء زخم للســـيولة، مؤكـــًدا ضرورة 
اختيار األدوات بشكل مناسب ووضعها في البورصة كي تكون 

أداة مهمة للمستثمرين أيًضا.

90 % من عمليات التداول ببورصة البحرين “أونالين”
السوق المالي مطالب بإدراجات جديدة لمواكبة التعافي االقتصادي... معين:

م
قا
ألر
406 مكاتب با

سياحية 
مسجلة 

في مملكة 
البحرين

حوالي
120 مكتبا 

نشطا إلصدار 
تذاكر السفر 

والحجوزات

25 طائرة 
أسبوعًيا 

لنقل الركاب 
بين البحرين 

وتركيا

90 % من 
عمليات 

التداول في 
بورصة البحرين 

“أونالين”

الحقائب والصناديق 
االستثمارية 

تستحوذ على 
أكثر من 30 % من 

بورصة البحرين

جهاد األمين

أسامة معين
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“ممتلكات” تدرس إدراج “ألبا” في السعودية نهاية 2022

بنك البحرين اإلسالمي ينظم حملة التبرع بالدم لموظفيه

تعيين “Moelis & Co” مستشارًا ماليًّا

بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الجامعي و“أصدقاء الصحة”

قالـــت مصادر مطلعة لوكالـــة “بلومبرغ”، 
إن شـــركة ممتلـــكات البحريـــن القابضـــة 
)ممتلكات( تدرس إدراج شـــركة ألمنيوم 
البحرين “ألبا” في الســـعودية، وذلك بعد 
أكثـــر مـــن عقد على إدراجهـــا األولي في 

البحرين.
وقال مصـــدرإن للوكالـــة إن “ممتلكات”، 
عّينـــت “Moelis & Co” كمستشـــار مالي 
المصـــادر  وذكـــرت  المحتمـــل.  لـــإدراج 
أيًضـــا أن شـــركة ألمنيوم البحريـــن “ألبا” 
بـــدأت عملية الحصول علـــى الموافقات 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  التنظيميـــة 

السعودية.
بحلـــول  متوقـــع  اإلدراج  أن  وأضافـــوا 
نهاية العام أو أوائل 2023، ويهدف إلى 

زيادة السيولة، مشيرين إلى أن الخطط 
أولية ويمكن أن تخضع للتغيير.

و“ألبـــا”  “ممتلـــكات”  مـــن  كل  وامتنعـــت 
و”Moelis & Co” عن التعليق.

ببنـــك  االجتماعيـــة  اللجنـــة  نظمـــت 
 ،)BisB( اإلســـامي  البحريـــن 
البنـــك الرائـــد فـــي تقديـــم الخدمـــات 
المصرفية الرقمية اإلسامية بمملكة 
البحريـــن، أخيـــًرا حملة التبـــرع بالدم 
باليـــوم  احتفـــااًل  وذلـــك  للموظفيـــن، 
العالمـــي للمتبرعين بالـــدم وبالتعاون 
مـــع جمعيـــة أصدقاء الصحة وقســـم 
التبـــرع بالـــدم فـــي مستشـــفى الملك 

حمد الجامعي.
تأتي مبادرة بنك البحرين اإلســـامي 
بتنظيـــم هـــذه الحملـــة دعًمـــا لليـــوم 
العالمـــي للمتبرعيـــن بالدم، إذ ُيشـــكل 
حملـــة   11 مـــن  واحـــًدا  اليـــوم  هـــذا 
رســـمية للصحة العامة على مســـتوى 
العالـــم والتي تنظمهـــا منظمة الصحة 
ا في 14  العالمية. وُتقام الحملة سنويًّ
يونيـــو لهدف تعزيز الوعـــي بالحاجة 
عـــن  وللتعبيـــر  المأمـــون،  الـــدم  إلـــى 

الشـــكر للمتبرعيـــن بالدم ولتســـليط الضوء على مســـاهماتهم في 
إنقـــاذ األرواح ودورهـــم الحيـــوي لألنظمـــة الصحيـــة الوطنية في 
جميـــع أنحـــاء العالم. وُيخصص هـــذا اليوم أيًضـــا لدعم الخدمات 

الوطنيـــة المعنية بنقـــل الدم، إضافة 
إلـــى دعـــم منظمـــات التبـــرع بالـــدم 
والمنظمات غيـــر الحكومية األخرى، 
وذلك للمســـاهمة في نشـــر وتوســـيع 
برامج التبـــرع بالـــدم التطوعية عبر 
دعـــم الحمـــات الوطنيـــة والمحلية. 
العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال  وُيقـــام 
للمتبرعيـــن بالدم للعـــام 2022 تحت 
شـــعار “التبـــرع بالدم بـــادرة تضامن: 
شـــارك فـــي الجهـــد وأنقـــذ األرواح”، 
وذلك للتعريف بدور التبرع الطوعي 
وتعزيـــز  األرواح  إنقـــاذ  فـــي  بالـــدم 
المجتمعـــات،  فـــي  التضامـــن  حالـــة 
وهـــو يهدف كذلك لشـــكر المتبرعين 
بالـــدم حـــول العالم مـــع العمـــل على 
إذكاء الوعي على نطاق أوسع بشأن 
الحاجـــة إلى التبـــرع بالـــدم بانتظام 
ودون مقابـــل على مدار العام، وذلك 
الكافيـــة  اإلمـــدادات  علـــى  للحفـــاظ 
وإتاحة نقل الدم المأمون أمام الجميع في الوقت المناسب. ويتم 
االحتفـــال بهذا اليوم أيًضـــا لاعتراف بقيمة التبرع الطوعي بالدم 

دون مقابل ودوره في تعزيز التماسك والتاحم االجتماعي.
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يعتـــزم االتحـــاد األوروبـــي فـــرض ضريبة 
كربـــون علـــى الـــواردات مـــن خـــارج 
االتحـــاد األوروبـــي فـــي إطـــار 
خطـــة أطلق عليها اســـم 
“آليـــة تحديـــد ضريبة 

الكربون”.
الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
صـــرح األميـــن العام 
الخليجي  للمجلـــس 
محمود  لأللمنيـــوم 
الديلمـــي لـ”الباد 
 ” ي د قتصـــا ال ا
االتحـــاد  أن 

ا  األوروبي يعمل علـــى تطبيق الخطة تدريجيًّ
مع بداية العام 2023 كفترة تجريبية، على أن 
تدخـــل حيز التنفيـــذ ودفع الرســـوم الضريبية 

مطلع العام 2026.
وأشار إلى أن الضريبة الجديدة على الكربون 
يجـــري الحديـــث عنهـــا منـــذ عاميـــن، وصنـــاع 
األلمنيـــوم فـــي الخليـــج على علـــم بالموضوع 
وقـــد تـــم مناقشـــته وأهميتـــه وتأثيـــره علـــى 
تســـويق المنتجـــات الخليجيـــة في األســـواق 

األوروبية.
وأشـــار الديلمـــي إلـــى أن الخطـــة عبـــارة عـــن 
سياســـة وقائيـــة ويبررهـــا االتحـــاد األوروبـــي 
مـــن أجل أن ال تبدأ الشـــركات األوروبية إنتاج 
مـــا تحتاج إليه خـــارج أوروبا، حيث إن 
شروط وأنظمة الدول خارج أوروبا قد 
ال تكـــون فعالـــة أو مجدية مـــن الناحية 
البيئية. وبذلك تحمي صناعاتها المحلية.

وأضـــاف أن االتحـــاد األوروبي ســـيطلب 
منتـــج  ألي  المقبـــل  العـــام  مـــن  شـــهادة 
مســـتورد مـــن خـــارج أوروبـــا يذكر فيـــه كمية 
هـــذه  إنتـــاج  مـــن  المنبعثـــة  الكربـــون  أطنـــان 

البضائع المستوردة، كمثال فإن الشهادة يجب 
أن تحتـــوي علـــى كـــم طـــن مـــن الكربـــون يتم 
إنتاجـــه مع إنتاج طن من األلمنيوم أو الحديد 

أو البتروكيماويات وهكذا.
وأكـــد الديلمـــي أن مبالغ هـــذه الضريبة لم يتم 
ا  إعانهـــا حتى اآلن ولكن قد تكـــون عالية جدًّ
فـــي حـــدود 100 يـــورو )أي حوالـــي 40 دينار( 

لكل طن من الكربون.
وذكـــر الديلمـــي أنـــه بذلـــك ســـيتم احتســـاب 
تكلفـــة إضافية على كل المنتجـــات الخليجية 
التي ســـيتم شـــحنها إلـــى أوروبا، وهـــذا يعني 
أن المنتجـــات المســـتوردة مـــن دول الخليـــج 
ســـتكلف المشـــتري األوروبي أعلى من اإلنتاج 
األوروبـــي، ما يعنـــي أن المنتجـــات الخليجية 
ســـتكون في موقع منافسة ضعيف وستخسر 
مـــن الســـوق األوروبـــي ألن أســـعار منتجاتهـــا 
ســـتكون أعلى، إذ إن النظام في الفترة األولية 
والحديـــد  األلمنيـــوم  علـــى  تطبيقـــه  ســـيتم 
واألســـمنت والبتروكيماويـــات والطاقة، وبعد 

ذلك سيتم تطبيقه على جميع الواردات.
ا  ولفـــت إلـــى أن دول الخليـــج تســـّوق ســـنويًّ

إلـــى  األلمنيـــوم  مـــن  ألـــف طـــن   650 حوالـــي 
االتحاد األوروبي، إلى جانب منتجات الحديد 
التحويليـــة،  والصناعـــات  والبتروكيماويـــات 
جميـــع هـــذه المنتجـــات ســـيتم فـــرض ضريبة 
المنتـــج  تكلفـــة  أن  مؤكـــًدا  عليهـــا،  الكربـــون 
المســـتهلك  علـــى  أعلـــى  ســـتصبح  الخليجـــي 
األوروبـــي وبالتالي فإن المنتجـــات الخليجية 

ستخسر المنافسة.
وبّيـــن أن ســـبب فرض اآللية الجديدة حســـب 
االتحاد األوروبي هي الســـتثمارها في تطوير 
التكنولوجيـــا للتخلـــص من انبعاثـــات الكربون 
فـــي أوروبا، متســـائًا عـــن إمكانية اســـتخدام 
النظـــام نفســـه فـــي دول الخليـــج ويتـــم الدفع 
لدول الخليج قبـــل التصدير من أجل البحوث 
وتطوير الصناعة والحفـــاظ على الكربون في 

منطقة الخليج بدل دول أوروبا.
ودعـــا الديلمـــي الشـــركات المعنية التـــي تنتج 
والحكومـــات  أوروبـــا  إلـــى  وتصـــدر  مـــواد 
البـــدء بدراســـة الموضـــوع دراســـة صحيحـــة 
وأخـــذ القـــرارات واإلســـتراتيجيات لمواجهـــة 

التحديات من هذا القبيل.

تدخل حيز التنفيذ مطلع 2026... الديلمي لـ“^”:
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.2

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.44

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.492

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.166

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.032

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.85

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.306

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.49

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.486

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.3

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.615

ا بداية 2023 “ضريبة الكربون” ُتطبق تجريبيًّ
محمود 
الديلمي

الســـلع  أســـعار  ارتفـــاع  صدمـــة  تســـببت 
العالمية بتكاليف إضافية على المشـــترين 
العـــام  تريليـــون دوالر خـــال   5.2 بواقـــع 
فـــي  المســـجلة  الحالـــي مقارنـــة باألرقـــام 

2019، وفًقا لتقرير لبنك “سيتي غروب”.
وأوضح تقرير البنك أن هذه الزيادة تعادل 
5 % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.
وذكـــر البنك أنه في حال اســـتمرار ارتفاع 

األســـعار خـــال النصـــف الثانـــي مـــن العام 
الجـــاري، فـــإن المشـــترين ســـيدفعون 6.3 
تريليون دوالر إضافية مقارنة بمستويات 

.2019
ووفًقـــا للبنـــك فـــإن وقـــع صدمـــة ارتفـــاع 
ا قد  أســـعار السلع التي يشهدها العالم حاليًّ
يكون مماثًا لذلك الذي سببته أزمة النفط 

العالمية في أوائل السبعينات.

5.2 تريليون دوالر تكلفة إضافية الرتفاع أسعار السلع العالمية


