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شـــارك ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، فـــي قمـــة ثاثية مـــع عاهل 
المملكة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة 
صاحب الجالة الملك عبدهللا الثاني 
جمهوريـــة  ورئيـــس  الحســـين،  بـــن 
مصـــر العربيـــة الشـــقيقة عبدالفتـــاح 
السيســـي، التـــي عقـــدت فـــي مدينة 

شرم الشيخ أمس.
العاقـــات  أوجـــه  القمـــة  وبحثـــت 
األخوية الوثيقة ومســـارات التعاون 
الثنائـــي البنـــاء والتنســـيق المشـــترك 
تجاه مختلف القضايا محل االهتمام 
المشـــترك، إضافة إلى آخر التطورات 
على الســـاحتين اإلقليميـــة والدولية 

والتحديات التي تواجه المنطقة.
المعظـــم  الملـــك  جالـــة  وأكـــد 
وجالـــة العاهـــل األردنـــي والرئيـــس 
األخويـــة  العاقـــات  عمـــق  المصـــري 

واالستراتيجية بين البلدان الشقيقة 
الثاثة، وأهميـــة تعزيزها وتطويرها 
واالرتقاء بها إلى أعلى المســـتويات، 
والتطلعـــات  األهـــداف  يحقـــق  بمـــا 

المشتركة.
كمـــا رحـــب القـــادة بالقمـــة المرتقبـــة 
المملكـــة  تســـتضيفها  ســـوف  التـــي 
العربية السعودية الشقيقة بين قادة 
دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
ورئيـــس  ومصـــر  واألردن  العربيـــة 
وزراء العـــراق مـــع الرئيس األميركي 

جو بايدن.
أهميـــة  القمـــة  ختـــام  فـــي  وأكـــدوا 
مواصلـــة التنســـيق والتشـــاور حيـــال 
جميع المسائل والمستجدات الراهنة، 
األمـــن  لحمايـــة  الجهـــود  يعـــزز  بمـــا 
القومي العربي ويخدم مسيرة العمل 
العربـــي المشـــترك والمصالـــح العربية 

جاللة الملك المعظم يشارك في قمة ثالثية مع جاللة العاهل األردني والرئيس المصري في شرم الشيخوشعوب المنطقة.

المنامة - بنا

)٠٢ - ٠٣(

ترحيب بحريني مصري أردني باالجتماع الدولي المرتقب في السعودية
قمة ثالثية في شرم الشيخ بين جاللة الملك المعظم والسيسي والعاهل األردني

أكـــد نائـــب جالـــة الملـــك ولـــي العهـــد 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، أن إســـهامات الصحافة 
المحلية واإلعام الوطني في المســـيرة 
التنموية الشـــاملة التي أرســـى دعائمها 
ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
كان لهـــا الـــدور البـــارز فـــي العديـــد مـــن 
رفـــد  خـــال  مـــن  الوطنيـــة  المحطـــات 
كـــون  التطويـــر  ومســـارات  أوجـــه  كل 
الصحافة شريك التنمية وقناة مفتوحة 
الحـــرص  إلـــى  المجتمـــع، الفًتـــا  لنبـــض 
المســـتمر علـــى ترســـيخ الكلمـــة الحـــرة 
والمسؤولة؛ فحرية الصحافة من حرية 
الموضوعـــي  والنقـــد  والتعبيـــر  الكلمـــة 
البنـــاء، كما تعكـــس الصحافـــة الحقائق 
والـــرأي األصيـــل بمـــا يعود أثـــره بالخير 
والنمـــاء على الوطـــن والمواطنين.جاء 

ذلـــك لـــدى تفضل ســـموه أمـــس برعاية 
حفـــل جائـــزة رئيـــس مجلـــس  الـــوزراء 
للصحافة في دورتها السادسة، بحضور 
عـــدد مـــن أصحـــاب المعالي والســـعادة 
الوزراء وكبار المسؤولين، والصحفيين 
واإلعامييـــن بمملكـــة البحريـــن، حيـــث 
رئيـــس  بجائـــزة  الفائزيـــن  تكريـــم  تـــم 
مجلس  الوزراء للصحافة، وهم: الكاتبة 
ياســـمين خلف مـــن صحيفـــة الباد عن 
فئـــة أفضـــل عمـــود صحفـــي، والكاتـــب 
علوي الموســـوي من صحيفة الباد عن 
فئة أفضل تحقيق صحفي، والصحفية 
ســـارة نجيب والصحفي حســـين سبت 
من صحيفة األيام عن فئة أفضل حوار 
صحفي، والمصور عبداألمير الساطنة 
مـــن صحيفـــة أخبـــار الخليـــج عـــن فئة 
أفضـــل صـــورة صحفيـــة، حيـــث هنأهم 

نائب جاللة الملك ولي العهد مستقبال الفائزينسموه بفوزهم بالجائزة.

المنامة - بنا

)٠٤ - ٠٩(

الصحافة شريك التنمية وقناة مفتوحة لنبض المجتمع
“^” تفوز بنصف جوائز رئيس مجلس الوزراء للصحافة... نائب جاللة الملك:



شــارك ملــك البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، في قمــة ثالثية مع عاهــل المملكة 
األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة صاحــب الجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحســين، ورئيس جمهوريــة مصر العربية 

الشقيقة عبدالفتاح السيسي، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ أمس.

وبحثـــت القمـــة أوجـــه العالقات 
ومســـارات  الوثيقـــة  األخويـــة 
التعاون الثنائي البناء والتنسيق 
المشـــترك تجاه مختلف القضايا 

المشـــترك،  االهتمـــام  محـــل 
إضافة إلـــى آخر التطورات على 
الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة 
تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 

المنطقة.
المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  وأكـــد 
وجاللة العاهل األردني والرئيس 
المصري عمق العالقات األخوية 

البلـــدان  بيـــن  واالســـتراتيجية 
وأهميـــة  الثالثـــة،  الشـــقيقة 
تعزيزهـــا وتطويرهـــا واالرتقـــاء 
بها إلـــى أعلـــى المســـتويات، بما 
والتطلعـــات  األهـــداف  يحقـــق 

المشتركة.
كما رحب القادة بالقمة المرتقبة 
التي سوف تســـتضيفها المملكة 

الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
بيـــن قادة دول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليج العربيـــة واألردن 
ومصر ورئيس وزراء العراق مع 

الرئيس األميركي جو بايدن.
القمـــة  ختـــام  فـــي  وأكـــدوا 
التنســـيق  مواصلـــة  أهميـــة 
والتشـــاور حيال جميع المسائل 

والمســـتجدات الراهنة، بما يعزز 
الجهـــود لحمايـــة األمـــن القومي 
العربـــي ويخـــدم مســـيرة العمل 
والمصالـــح  المشـــترك  العربـــي 
العربية وشـــعوب المنطقـــة، كما 
جـــرى تأكيـــد دعـــم كل الجهـــود 
الراميـــة للحـــرب علـــى اإلرهاب، 
والحفاظ على األمن واالستقرار.

المنامة - بنا
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إصـــــدار دليــــل تنظيـــم الشـــراكــــة بيــن القطـــاعيــــن
صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، قـــرار رقم 
)30( لســـنة 2022 بإصـــدار دليل تنظيم 
الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، 

جاء فيه: 

المادة األولى:
ُيعمل بأحكام دليل تنظيم الشراكة بين 
القطاعين العـــام والخاص المرافق لهذا 

القرار.
المادة الثانية:

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  ُيصـــِدر  أ - 

والتعليمـــات  القـــرارات  الوطنـــي 
أحـــكام  لتنفيـــذ  الالزمـــة  واإلرشـــادات 
األحـــكام  ذلـــك  فـــي  بمـــا  القـــرار،  هـــذا 
واإلجـــراءات الفنيـــة والماليـــة الواجب 
مراعاتهـــا من ِقَبل الجهات اإلدارية عند 
تصميم مشروعات الشراكة أو تنفيذها 

عن طريق الشراكة.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  تكـــون  ب - 
مـــن  التحقـــق  عـــن  مســـئولة  الوطنـــي 
االلتـــزام بتنفيذ أحـــكام الدليل المرافق 
والتعليمـــات  والقـــرارات  القـــرار  لهـــذا 

واإلرشادات الصادرة طبقًا ألحكامه.

المادة الثالثة:
علـــى وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
والمعنييـــن – ُكلٌّ فيمـــا يخصـــه - تنفيذ 
أحـــكام هذا القـــرار، وُيعمل به من اليوم 
الجريـــدة  فـــي  نْشـــِره  لتاريـــخ  التالـــي 

الرسمية.

المنامة - بنا

تنسيــــق وتشــــــاور إزاء القضـــــايـــــــا المشتـــركــــــة... واستعــــــراض مجمــــــل التطـــــــــــــــــــــــــورات اإلقليميــــــــــة والدوليـــــــــــــة

تعزبـــز الجهـــود لحمايـــة األمـــن القومـــي وخدمـــة المصالـــح العربيـــة وشـــعوب المنطقـــة

ــدولـــي الــمــرتــقــب فــي الــســعــوديــة ــاع الـ ــم ــت ــاالج ــري أردنــــي ب ــص تـأكـيــــــــد دعــــــم جهــــــود الحــــــرب علــــــى اإلرهــــــاب والحفـــاظ علــــــى األمــــــن واالستقـــرارتــرحــيــب بــحــريــنــي م

جاللة الملك المعظم يشارك في قمة ثالثية مع جاللة العاهل األردني وفخامة الرئيس المصري في مدينة شرم الشيخ
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علوي الموسوي
)أفضل تحقيق صحافي(

ياسمين خلف
)أفضل عمود رأي( ٢٠٢٢
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علوي الموسوي
)أفضل تحقيق صحافي(

ياسمين خلف
)أفضل عمود رأي( ٢٠٢٢

الصحافـــة شريـــك التنميـة وقنــــــــاة مفتوحــة لنـبـــض المجتـمـــع
المـــوســـــوي وخلـــــف يـمـنـحـــان “^” جائزتــي رئيــس الــوزراء للصحــــــــــــــافة... نائـــب جاللـــة الملـــك:

أكد نائـــب جاللة الملك ولي العهد صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، أن إســـهامات الصحافـــة المحلية 
واإلعـــالم الوطنـــي في المســـيرة التنموية 
الشـــاملة التي أرســـى دعائمهـــا ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، كان لها الدور البارز في 
العديـــد من المحطـــات الوطنية من خالل 
رفد كافـــة أوجه ومســـارات التطوير كون 
الصحافة شـــريك التنمية وقنـــاة مفتوحة 
الحـــرص  إلـــى  الفًتـــا  المجتمـــع،  لنبـــض 
الحـــرة  الكلمـــة  ترســـيخ  علـــى  المســـتمر 
والمســـؤولة؛ فحريـــة الصحافـــة من حرية 
الكلمة والتعبير والنقد الموضوعي البناء، 
كمـــا تعكـــس الصحافـــة الحقائـــق والـــرأي 
األصيل بما يعود أثره بالخير والنماء على 

الوطن والمواطنين.
جاء ذلك لدى تفضل ســـموه أمس برعاية 
مجلـــس  الـــوزراء  رئيـــس  جائـــزة  حفـــل 
للصحافة فـــي دورتها السادســـة، بحضور 
والســـعادة  المعالـــي  أصحـــاب  مـــن  عـــدد 
الـــوزراء وكبـــار المســـؤولين، والصحفيين 
واإلعالمييـــن بمملكـــة البحريـــن، حيث تم 
تكريـــم الفائزيـــن بجائـــزة رئيـــس مجلـــس 
 الـــوزراء للصحافة، وهم: الكاتبة ياســـمين 
خلـــف من صحيفـــة البالد عـــن فئة أفضل 
عمـــود صحفي، والكاتب علوي الموســـوي 
أفضـــل  فئـــة  عـــن  البـــالد  صحيفـــة  مـــن 
تحقيق صحفي، والصحفية ســـارة نجيب 
والصحفي حسين سبت من صحيفة األيام 
عـــن فئة أفضل حـــوار صحفـــي، والمصور 
عبداألميـــر الســـالطنة من صحيفـــة أخبار 

الخليـــج عن فئـــة أفضل صـــورة صحفية، 
حيـــث هنأهـــم ســـموه بفوزهـــم بالجائـــزة، 
متمنًيـــا لهـــم المزيد من النجـــاح والتوفيق 
لمواصلة ترسيخ الرسالة النبيلة للصحافة 
وتحقيق التميز الذي يعود على الصحافة 

واإلعالم بالخير والنماء.
الصحافـــة  دور  إلـــى  ســـموه  أشـــار  وقـــد 
المجتمعـــي  الوعـــي  خلـــق  فـــي  المحليـــة 
حـــول مختلـــف القضايـــا والمشـــاريع وفق 
منظـــور وطنـــي وتنمـــوي يســـعى لتحقيق 
الخيـــر والنماء للوطـــن والمواطن، مضيًفا 
بالكفـــاءات  تزخـــر  البحريـــن  مملكـــة  أن 
اإلعالميـــة المميـــزة والذي هـــو محل فخٍر 
واعتـــزاٍز دائـــم، مؤكًدا أن اإلعالم شـــريك 
رئيـــس فـــي مســـيرة بنـــاء الوطـــن لمـــا لـــه 
مـــن دور فـــي التعبيـــر عن تطلعـــات وآراء 
المجتمع، وإبراز المنجـــزات الوطنية التي 
يواصل أبناء الوطن بذلها في كل مجال.

من جانبه، أكد وزير شؤون اإلعالم رمزان 
النعيمـــي في كلمة ألقاهـــا خالل الحفل أن 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة جاللة 
الملـــك المعظـــم، أتاحـــت لقطـــاع اإلعـــالم 
بمملكـــة البحرين، بما يشـــمله من وســـائل 
مقـــروءة ومســـموعة ومرئيـــة، فضـــاءات 

الحريـــة واالنفتـــاح بمهنيـــة  مـــن  واســـعة 
ومصداقية والتزام بالمســـؤولية الوطنية، 
منوًها بما تلقاه الصحافة من دعم مستمر 
مـــن صاحـــب الســـمو الملكي نائـــب جاللة 
الملـــك ولـــي العهـــد بما يضمـــن لهـــا القيام 
دعـــم  فـــي  ودورهـــا  الوطنيـــة  برســـالتها 

مسيرة النماء والتطوير.
وعبر وزير شـــؤون اإلعالم عن بالغ شـــكره 
وتقديـــره لصاحـــب الســـمو الملكـــي نائـــب 
جاللـــة الملـــك ولـــي العهـــد علـــى تفضلـــه 
برعايـــة جائـــزة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
للصحافـــة فـــي دورتها السادســـة، مشـــيًرا 
إلى ما تكتســـبه الجائزة من أهمية خاصة 
لدى الصحفيين واإلعالميين كونها تجسد 
مـــدى اهتمـــام المملكـــة بتكريـــم إبداعـــات 
أبنائهـــا اإلعالمييـــن، األمـــر الـــذي يشـــكل 
حافـــًزا لهـــم علـــى االســـتمرار فـــي تقديـــم 

المزيد من العطاء لخدمة الوطن.
كما أعرب الفائزون بجائزة رئيس مجلس 
الوزراء للصحافة في دورتها السادسة عن 
عميق شـــكرهم وتقديرهم لصاحب السمو 
الملكـــي نائب جاللة الملك ولي العهد على 
مـــا يبديـــه من دعـــم مســـتمر بتعزيـــز دور 

الكلمة المسؤولة على كل صعيد.

اإلعالم شريك في بناء الوطن لدوره المنامة - بنا
في التعبير عن تطلعات المجتمع
حريـــة الصحافـــة مــن حريـــة 

الكلمــة والنقـد الموضوعي البنــاء
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والشـــورى  النـــواب  مجلـــس  رئيســـا  هنـــأ 
وعدد من أعضاء مجلس النواب صحيفة 
“البـــاد” بمناســـبة فـــوز الزميليـــن بجائـــزة 
الـــوزراء للصحافـــة فـــي  رئيـــس مجلـــس 
فـــازت  حيـــث   ،2022 السادســـة  دورتهـــا 
الكاتبـــة ياســـمين خلـــف عـــن فئـــة أفضـــل 
عمود صحافي، والكاتب علوي الموســـوي 
عن فئة أفضل تحقيـــق صحافي، متمنين 
والنجـــاح  التوفيـــق  الفائزيـــن  لجميـــع 
العمـــل  مخرجـــات  تعزيـــز  مواصلـــة  فـــي 

الصحافي. 
الصحافـــة  بإســـهامات  المهنئـــون  وأشـــاد 
الوطنيـــة فـــي خدمـــة القضايـــا المحليـــة، 
أن  إلـــى  أمـــس  فـــي تصريحـــات  الفتيـــن 
الصحـــف البحرينيـــة بنوع خـــاص تضطلع 
متعـــددة،  وطنيـــة  ومهـــام  بمســـؤوليات 
وتؤدي أدوارا مؤثرة في دعم الممارسات 
الـــرأي  حريـــة  وترســـيخ  الديمقراطيـــة، 

والتعبير.

تأثير اإلعالم

وأكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل 
أهميـــة الـــدور الوطنـــي الفاعـــل والمتميـــز 
للصحافـــة البحرينيـــة في إبـــراز منجزات 
المشـــروع اإلصاحي والمســـيرة التنموية 
الشاملة بقيادة ملك الباد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مشـــيدة بالطـــرح الموضوعي والمســـؤول 
مـــن جانـــب وســـائل اإلعـــام والصحافـــة 
الوطنيـــة لجميع القضايا في دولة القانون 

والمؤسسات.
ونوهت رئيســـة مجلس النواب بإسهامات 
الوطـــن وحجـــم  فـــي مســـيرة  الصحافـــة 
المحطـــات  عبـــر  ومخرجاتهـــا  نتاجهـــا 
المختلفة، وما يترجم دورها كشـــريٍك في 
مســـاعي التطوير المســـتمرة مـــن مختلف 
مؤسســـات الدولة، وما تقوم به من مساٍع 
مؤثرة ضمـــن فريق البحريـــن بقيادة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة. 
وهنـــأت رئيســـة مجلـــس النـــواب الفائزين 
بجائـــزة رئيس مجلس الـــوزراء للصحافة 
متمنيـــة   ،2022 السادســـة  دورتهـــا  فـــي 
للجميـــع التوفيـــق والنجـــاح فـــي مواصلة 
تعزيـــز مخرجـــات العمـــل الصحافي ورفد 
الصحافـــة البحرينيـــة بمـــا يكـــرس دورها 
والمواطـــن  الوطـــن  خدمـــة  فـــي  المهـــم 
ودعم المكتســـبات الوطنيـــة على مختلف 

المستويات.
ولفتت رئيســـة مجلـــس النـــواب إلى دعم 
الســـلطة التشـــريعية لـــكل مـــا مـــن شـــأنه 
االســـتفادة مـــن التطـــور النوعـــي الحديث 
للوســـائل والتقنيـــات فـــي مجـــال اإلعام 
إيصـــال  فـــي  وضـــرورة توظيـــف دورهـــا 
وتأثيـــر الرســـالة اإلعاميـــة، داعيـــة إلـــى 
الســـعي والمضي قدمًا نحو التمسك بقيم 
المصداقيـــة والموضوعية والمهنية للقيام 
بالـــدور المطلـــوب لجميع وســـائل اإلعام، 
خصوصـــا الصحافـــة المحليـــة، على أكمل 
وجه فـــي أجـــواء مـــن الحرية المســـؤولة 
وصـــدق  بشـــفافية  الـــرأي  عـــن  والتعبيـــر 

وحرية.

نشر الوعي

مـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس مجلس الشـــورى 
البحرينيـــة  الصحـــف  أن  الصالـــح  علـــي 
وطنيـــة  ومهـــام  بمســـؤوليات  تضطلـــع 
متعـــددة، وتـــؤدي أدوارا مؤثـــرة في دعم 
الممارســـات الديمقراطية، وترسيخ حرية 
الـــرأي والتعبير التي شـــهدت نقلـــة نوعية 
مع انطاق المشـــروع اإلصاحي لصاحب 
الجالة ملك الباد المعظم، مشيرا إلى أن 
جالة الملك المعظم فتح اآلفاق الواسعة 
أمام الصحف ووســـائل اإلعـــام المحلية، 

الفاعلـــة  وإســـهاماتها  مكانتهـــا  لتأكيـــد 
والمشـــاركة  التنمويـــة،  المجـــاالت  فـــي 
فـــي عمليـــات النمـــو والتطـــور فـــي مملكة 

البحرين.
 وفـــي تصريـــح لـــه بمناســـبة اإلعـــان عن 
الفائزيـــن فـــي النســـخة السادســـة لجائزة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء للصحافـــة، فـــي 
الحفل الذي أقيم أمس، برعاية سمو نائب 
جالـــة الملـــك ولـــي العهـــد، أعـــرب رئيس 
مجلـــس الشـــورى عـــن الفخـــر واالعتـــزاز 
باالهتمـــام والمســـاندة التـــي تحظـــى بهـــا 
الصحافـــة البحرينية من ســـمو ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، مشـــيدا بحرص 
ســـموه على تعميـــق دور الصحف المحلية 
بالخطـــط  المجتمعـــي  الوعـــي  نشـــر  فـــي 
الحكوميـــة،  والمبـــادرات  والبرامـــج 
الـــوزارات  تحققهـــا  التـــي  والنجاحـــات 
والمؤسسات في سبيل استدامة النهوض 

والتقدم لمملكة البحرين.
 وتقـــدم رئيـــس مجلـــس الشـــورى بأجمل 

التهانـــي وأطيب التبريكات إلـــى الفائزين 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  ســـمو  بجائـــزة 
للصحافـــة، منوهـــا باألعمـــال القيمـــة التي 
تأهلـــت للفـــوز بالجائـــزة، وما تشـــهده من 
تفاعل ومشاركة مستمرة من الصحافيين 

والكتاب والمصورين والفنانين.
 ولفـــت رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى أن 
جائـــزة رئيس مجلـــس الـــوزراء للصحافة 
أصبحت جزءا رئيســـا مـــن التميز واألداء 
اإلعامـــي واإلبداعـــي الـــذي تظهـــر عليـــه 
الجائـــزة  أن  مؤكـــدا  المحليـــة،  الصحـــف 
االبتـــكار  لمواصلـــة  كبيـــرا  دافعـــا  تشـــكل 
واإلبـــداع فـــي تقديـــم المـــواد اإلخباريـــة 
واإلعامية، واســـتثمار الوســـائل الحديثة 

وجعلها مساندة للعمل الصحافي.
 وعبر رئيس مجلس الشـــورى عن أســـمى 
معانـــي العرفـــان والثناء، وجزيـــل التقدير 
واالعتـــزاز لفقيـــد الوطـــن صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
)رحمـــه هللا(، وما أواله من دعـــم واهتمام 

مشـــهود بالصحافـــة البحرينيـــة على مدى 
تاريخها الزاخر.

 كمـــا أثنـــى رئيـــس مجلـــس الشـــورى على 
الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة شـــؤون 
اإلعام، وتعاونهـــا المتواصل مع الصحف 
ووســـائل اإلعام البحرينيـــة، ومواصلتها 
فـــي تنظيـــم وإقامـــة الجائزة بمســـتويات 
عالية من الكفاءة، وإبرازها ضمن الجوائز 
والمسابقات الوطنية التي تشهدها مملكة 

البحرين في مختلف المجاالت.

حافز لإلبداع

بـــدوره، أكـــد نائـــب رئيـــس لجنة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
بمجلس النواب النائب عيســـى الدوســـري 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  “جائـــزة  أن 
للصحافة حافز رئيـــس لإلبداع الصحافي 
الوطنيـــة  الصحافـــة  وأن  واإلعامـــي، 
المســـؤولة بمـــا يميزهـــا مـــن أقـــام حـــرة 

صادقـــة وطاقـــات إبداعية متميـــزة داعم 
أساسي وشـــريك مهم في مسيرة التنمية 
المســـتدامة مـــن خـــال التزامهـــا الواعـــي 
الوطنيـــة  الوحـــدة  علـــى  بالمحافظـــة 
وترســـيخ الهويـــة الثقافيـــة العربية وقيم 

التسامح والوسطية واالعتدال”.
عكســـت  “الجائـــزة  أن  الدوســـري  وأكـــد 
حـــرص ملـــك البـــاد المعظم، وســـمو ولي 
العهـــد رئيس الوزراء علـــى دعم الصحافة 
واإلعـــام، مـــن أجـــل زرع التنافســـية في 
ســـبيل االرتقـــاء بالصحـــف الوطنيـــة، في 
ظـــل تنامـــي دور الصحافـــة الوطنيـــة في 
تدعيـــم مســـيرة البنـــاء والتنمية الشـــاملة 

للوطن والمواطن”.
وهنـــأ الدوســـري الفائزيـــن بجائـــزة رئيس 
نتيجـــة  للصحافـــة،  مجلـــس  الـــوزراء 
علـــى  يعـــود  الـــذي  التميـــز  لتحقيقهـــم 
الصحافـــة واالعام بالخيـــر والنماء، وهم 
الكاتبة ياسمين خلف من صحيفة “الباد” 
عن فئـــة أفضل عمود صحافـــي، والكاتب 

علوي الموســـوي من صحيفـــة “الباد” عن 
فئة أفضل تحقيـــق صحافي، والصحافية 
ســـارة نجيـــب والصحافي حســـين ســـبت 
من صحيفـــة “األيام” عن فئة أفضل حوار 
صحافـــي، والمصور عبداألمير الســـاطنة 
مـــن صحيفـــة “أخبـــار الخليـــج” عـــن فئـــة 

أفضل صورة صحافية.
إســـهامات  أن  إلـــى  الدوســـري  وأشـــار 
الصحافـــة المحلية واإلعـــام الوطني في 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة التي أرســـى 
دعائمهـــا جالـــة الملـــك المعظـــم، كان لهـــا 
الـــدور البـــارز فـــي العديـــد مـــن المحطات 
الوطنيـــة مـــن خـــال رفـــد جميـــع أوجـــه 

ومسارات التطوير.

غاية نبيلة

ورفعـــت النائـــب فاطمـــة القطـــري أطيـــب 
وأعضـــاء  لرئيـــس  والتبريـــكات  التهانـــي 
“البـــاد” وأســـرة  إدارة صحيفـــة  مجلـــس 
الصحيفـــة  منتســـبي  وجميـــع  التحريـــر 
بمناسبة فوز الصحافيين علوي الموسوي 
وياســـمين خلف بأفضـــل تحقيق صحافي 
وأفضل عمـــود رأي بجائزة رئيس مجلس 

الوزراء للصحافة في نسختها السادسة.
ونوهـــت النائـــب فاطمـــة القطـــري بالـــدور 
البـــارز للصحافـــة البحرينيـــة منـــذ نشـــأتها 
المجتمـــع  وتطلعـــات  لهمـــوم  ومواكبتهـــا 
فـــي  المشـــهودة  ومســـاهمتها  البحرينـــي، 
دعـــم مســـيرة التنميـــة الوطنية الشـــاملة، 
العمـــل الصحافـــي  متســـلحة بأخاقيـــات 

ومبادئه وغاياته النبيلة.
بالطاقـــات  القطـــري  النائـــب  وأشـــادت 
اإلعامية المهنية والمســـؤولة التي تزخر 
الشـــباب  مـــن  البحرينيـــة  الصحافـــة  بهـــا 
المخضرميـــن  واإلعامييـــن  البحرينييـــن 
رســـالتهم  أداء  علـــى  يحرصـــون  الذيـــن 
اإلعاميـــة بالشـــكل الذي يليق بالمســـتوى 

المتقدم للصحافة البحرينية.

نزاهة الكلمة

إلـــى ذلـــك، هنـــأ رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة 
لجنـــة  عضـــو  اإلنســـان،  لحقـــوق  الدائمـــة 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة  الشـــؤون 
الوطنـــي بمجلـــس النـــواب النائـــب عمـــار 
البنـــاي صحيفـــة “البـــاد” بمناســـبة فوزها 
بجائـــزة رئيس مجلس الـــوزراء للصحافة 
عن فئـــة أفضل عمـــود صحافـــي، وأفضل 

تحقيق صحافي.
وهنـــأ البنـــاي الكاتبـــة ياســـمين خلـــف من 
صحيفة “البـــاد” بفوزها بالجائزة عن فئة 
أفضـــل عمـــود صحافـــي، والكاتـــب علوي 
الموســـوي بفـــوزه عن فئة أفضـــل تحقيق 
صحافي، مشـــيدا بدور كتـــاب الرأي البارز 
في االرتقاء بالصحافة الوطنية، ودورهم 
فـــي عكـــس الحقائق والـــرأي األصيـــل بما 
يعـــود أثـــره بالخيـــر والنمـــاء علـــى الوطن 

والمواطنين.
وأكـــد أن الجائـــزة تعكـــس دور الصحافـــة 
مـــن  العديـــد  فـــي  الرائـــدة  البحرينيـــة 
البحريـــن،  بمملكـــة  الوطنيـــة  المحطـــات 
كونها شـــريكا أساســـيا في عمليـــة النهضة 
التنمويـــة الشـــاملة فـــي ظل العهـــد الزاهر 
والمشـــروع اإلصاحـــي لصاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى ال خليفـــة عاهل 

الباد المعظم.

سمو األمير خليفة بن سلمان كان داعما للصحافة على مدى تاريخها الزاخر
نواب وشوريون يهنئون “  ”: الصحافة أبرزت منجزات مسيرة التنمية بقيادة جاللة الملك المعظم

عيسى الدوسري فاطمة القطري علي الصالحفوزية زينل عمار البناي
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لجنـــة  رئيـــس  التحريـــر  ســـكرتير  عبـــر 
مشـــاركات أســـرة صحيفـــة البـــاد بجائزة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء للصحافة راشـــد 
الغائـــب عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره لنائب 
جالـــة الملـــك ولـــي العهد صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
لتفضلـــه برعايـــة جائـــزة رئيـــس مجلـــس 

الوزراء للصحافة في دورتها السادسة.
وقـــال إن هـــذه الجائزة تعتبر أهـــم جائزة 
وتحظـــى  الوطنيـــة  للصحافـــة  وطنيـــة 
برعايـــة كريمـــة مـــن قائـــد فريـــق البحرين 

وهو ما يكسبها زخًما متجدًدا.
وهنـــأ الغائـــب الزمـــاء الفائزيـــن بجائـــزة 
رئيس مجلس الوزراء للصحافة، ومشيًرا 
بنصـــف  البـــاد  صحيفـــة  فـــوز  أن  إلـــى 
فئـــات الجائـــزة يعتبر من ثمار قـــرار إدارة 

الصحيفة تشـــكيل لجنة سنوية للمشاركة 
بالجائـــزة وتضطلـــع بمهام تشـــجيع أســـرة 
أعمالهـــم  أفضـــل  دفـــع  علـــى  الصحيفـــة 

للترشيح.
وبين أن صحيفة الباد قدمت في الدورة 
الحاليـــة للجائزة 133 عمـــًا للفئات األربع 
للجائزة، وهي: 49 مقاًل، و44 حواًرا، و26 

صورة صحافية، و14 تحقيًقا.
األعمـــال  عـــدد  إجمالـــي  أن  إلـــى  ولفـــت 

المقدمـــة للجائـــزة تبلـــغ 288، ومـــن بينهـــا 
133 عمـــًا لصحيفـــة الباد بما نســـبته 46 

% من األعمال المقدمة.
وأكد أن صحيفة الباد مستمرة في تنفيذ 
إطـــاق  فـــي  اإلدارة  مجلـــس  توجيهـــات 
مبـــادرات تنفيذيـــة للخطة العشـــرية التي 
أقرهـــا في ديســـمبر 2019، والتـــي تهدف 
لتجويد المحتوى الرصين وتكثيف إنتاج 

راشد الغائبالصحيفة المرئي.

أعـــرب الزميـــل الصحافي 
علـــوي الموســـوي، وذلـــك 
بمناســـبة فـــوزه بجائـــزة 
رئيـــس مجلـــس الوزراء 
فئـــة  عـــن  للصحافـــة 
أفضـــل تحقيـــق صحافي، 
ســـعادته البالغـــة لنيلـــه الجائزة 
للمرة الثانية عن تحقيق “خليج 
توبلي الخطـــر المتجدد”؛ مبينا 
أن هـــذه الجائـــزة جاءت نتاج 
عمل متواصل لمدة سنة على 

هذا التحقيق، مشـــيرا إلى أن فرحته 
بتكريمـــه من قبل ولـــي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة، تعادل أضعاف فرحة الفوز.
وأوضـــح الزميـــل علـــوي أن وقوفـــه 
على منصة الفائزيـــن بالجائزة يعتبر 
للمـــرة  بعـــد حصولـــه عليهـــا  الثانـــي 

األولـــى فـــي عهـــد المغفور لـــه األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة رحمه 
الرشـــيدة  القيـــادة  أن  مؤكـــدا  هللا، 
المناخـــات  كاّفـــة  ســـاهمت ووّفـــرت 
لإلبـــداع في العمـــل الصحافي، وهي 
بإبداعـــات  والمؤمـــن  األول  الداعـــم 
الصحافييـــن  واألخـــوة  الزمـــاء 

واإلعاميين.

الموســـوي  علـــوي  الزميـــل  ووصـــف 
مهنـــة الصحافة كزرع الورد على حد 
الســـكين، مؤكـــًدا ضـــرورة الجتهـــاد 
والجـــد لتحقيق أســـمى آيات العطاء 
فـــي هـــذه المهنة والذود عـــن الوطن 
والناس في سبيل تحقيق الغاية من 
هـــذه المهنة، مـــع ضـــرورة الرضا عن 

النفس أثناء أداء مهنة الصحافة.

“الخطر المتجدد بخليج توبلي” يقود الزميل 
علوي الموسوي لجائزة أفضل تحقيق صحافي

مروة أحمد

بنسبة 46 % من إجمالي الترشيحات... سكرتير التحرير:

فرحتي بتكريمي من قبل سمو ولي العهد رئيس الوزراء تفوق فرحة الفوز

فزت للمرة األولى في عهد المغفور له سمو األمير خليفة بن سلمان
الحكومة الداعم األول إلبداعات الزمالء والصحافيين واإلعالميين

“^” شاركــت بـ 133 عمــًل 
بجائــزة رئيـس الــوزراء للصحافــة
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أعربـــت الكاتبـــة الصحافيـــة الزميلـــة 
ســـعادتها  بالـــغ  عـــن  خلـــف  ياســـمين 
واعتزازهـــا وفخرهـــا بمناســـبة فوزها 
بجائـــزة ســـمو رئيس مجلـــس الوزراء 
للصحافـــة فـــي دورتهـــا السادســـة عن 
فئـــة أفضل عمـــود رأي فـــي الصحافة 
اب والعاملين  المحلية، التي تمنح الُكتَّ
في الســـلك الصحافي مزيدًا من الثقة 
والمســـؤولية في طرح األفكار والنقد 
المقـــالت  كتابـــة  خـــال  مـــن  البنـــاء 
وأعمـــدة الرأي في الصحـــف المحلية، 
الرســـمية  الجهـــات  تتفاعـــل  حيـــث 
ذات العاقـــة التـــي تبـــادر بالتصـــال 
ـــاب الرأي  والتواصـــل مع مـــا يكتبه ُكتَّ
حـــول طـــرح همـــوم ومشـــاكل بعـــض 
المواطنين أو الستجابة لبعض اآلراء 
والمقترحـــات التـــي يكتبهـــا أصحـــاب 
الرأي للـــوزارات والجهـــات الحكومية 

بين صفحات ورق الجرائد.
وثمنـــت الرعايـــة الســـامية مـــن عاهل 
البـــاد المعظم صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، للكـــوادر العاملة في الصحافة 

المحلية.

إهداء للعائلة

وأهدت الزميلة ياسمين خلف صاحبة 
بجائـــزة  الفـــوز  “ياســـمينيات”  عمـــود 
رئيس مجلس الـــوزراء للصحافة إلى 
شـــقيقها لـــؤي وبقيـــة أفـــراد عائلتهـــا 
التـــي تنتظـــر منهـــا مـــا يرســـم البهجة 
والســـرور على وجـــوه العائلة، معتبرة 
الفـــوز بالجائـــزة وســـام فخـــر وتقدير 
تعتـــز بـــه، ومســـؤولية مهنيـــة لكتابـــة 
المقـــالت وأعمدة الرأي فـــي الفترات 
المقبلـــة، مثمنة في ذات الوقت حجم 
المســـاحة واهتمـــام صحيفـــة “الباد” 
التـــي تنشـــر عمـــود “ياســـمينيات” كل 
يـــوم خميـــس مـــن كل أســـبوع، حيث 
ما يطرح في العمود األســـبوعي يلقى 
صـــًدى جيـــًدا فـــي وســـائل التواصـــل 
الجتماعـــي وتفاعـــل من قبـــل القراء 
“البـــاد”، وخصوًصا فيما يتعلق بطرح 
المواضيع عن الحالت اإلنســـانية في 
المجتمع البحريني مثل قضايا األسرة 

والطفـــل والطـــاق وقضايـــا المعلقات 
والعائلـــة واحتياجات المرضى للعاج 
الهمـــم والمتقاعديـــن وغيرهـــا  وذوي 
من القضايـــا الجتماعية األخرى التي 

تامس هموم وواقع الناس.

قضايا اجتماعية

وعـــن أبـــرز القضايـــا الجتماعية التي 
البحرينـــي  المجتمـــع  تامـــس همـــوم 
ويطلبهـــا القـــراء بين حيـــن وآخر في 
عمـــود “ياســـمينيات”، قالـــت خلف إن 
كثيـــرة  المواطنيـــن  وهمـــوم  “قضايـــا 
وليس لها حد، منها على سبيل المثال 
قضايـــا المـــرأة في المحاكم الشـــرعية 
ومـــا يصاحبهـــا مـــن تبعات تفـــرز عدد 
مـــن القضايا الجانبية مثـــل الحضانة، 
النفقة، الُخلع، مسكن الزوجية، دعاوى 
المهـــر، وغيرهـــا مـــن قضايـــا األحوال 
الشخصية، إضافة إلى قضايا مرضى 
األمـــراض المزمنة، احتياجات األســـر 
المتعففـــة، وغيرها الكثيـــر من ملفات 
النـــاس في المجتمع”، مشـــيرة إلى أن 
الكثير مما يكتب عن الملفات الصحية 

يتـــم التجـــاوب معه من قبـــل الجهات 
المعنية باألمر بين حين وآخر.

منافسة شريفة

ومـــن جانب آخـــر، قالـــت إن التنافس 
علـــى جائـــزة رئيـــس مجلس الـــوزراء 
للمنافســـة  دافـــع  هـــو  للصحافـــة، 
الزمـــاء  كافـــة  بيـــن  الشـــريفة 
ـــاب فـــي مختلـــف  الصحافييـــن والُكتَّ
الصحـــف المحلية، للتفكيـــر في طرح 
المواضيع بمختلف أنواعها كالمقالت 
والتحقيقـــات والتقارير وإلـــخ... التي 
تتبنـــى طرح القضايا بمختلف أنواعها 
وعاجهـــا عبر وضـــع الحلول الجذرية 
للواقـــع  المناســـبة  والمقترحـــات 
البحرينـــي، مـــن خـــال حريـــة التعبير 
عن الرأي في الصحافة الوطنية وفق 
أفكار مســـتنيرة يمكن مـــن خالها مد 
يد العون وجسور التعاون مع الجهات 

الرسمية.
وأضافـــت “تعتبـــر الصحافـــة شـــريك 
أساســـي للتعاون مع الجهات الرسمية 
كـــوزارة الصحـــة أو المجالـــس البلدية 

وكافـــة الـــوزارات المعنيـــة فـــي حـــل 
قضايـــا الناس وهمومهـــم مع توضيح 
إن  حيـــث  العـــام،  للـــرأي  الحقائـــق 
صحافتنا صوت لـــكل فئات المجتمع، 
وتســـاهم في التنمية ورفع الوعي من 
خال مـــن خـــال تقديـــم المقترحات 
إضافـــة  النظـــر  وجهـــات  وتوضيـــح 

للتعبير بلسان حال عن المواطن”.
وفـــي الختام، تمنت الزميلة ياســـمين 
خلـــف مزيـــًدا مـــن التنافس الشـــريف 

بيـــن الزمـــاء العامليـــن فـــي الســـلك 
الصحافي مـــن خال كتابة المواضيع 
التـــي تنعكس بشـــكل إيجابي لخدمة 
المصلحـــة العامة في الوطن، وتقديم 
مـــا كتـــب مـــن تحقيقـــات أو تقاريـــر 
و أعمـــدة رأي ومقـــالت وصـــور إلـــى 
إلـــى جائـــزة ســـمو  المنظمـــة  اللجنـــة 
رئيس مجلس الـــوزراء للصحافة في 

دورتها السابقة في العام المقبل.

قضايا المرأة واألسر المتعففة األكثر تفاعاًل في “ياسمينات”... خلف:

الفــوز بالجائــزة دافــع لطـــرح مـزيــد 
مــــن همــــــــوم المواطنيــــــــن

الزميلة ياسمين خلف

علوي ومؤنس
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قال عضو لجنة تحكيم جائزة سمو 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء للصحافـــة 
اإلعالمـــي  السادســـة  دورتهـــا  فـــي 
فريـــد أحمـــد لــــ “البـــالد” إن اللجنـــة 
تطـــورا  تتلمـــس  أن  اســـتطاعت 
مشـــاركات  فـــي  ملحوظـــا  إيجابيـــا 
اإلعالمييـــن والصحافييـــن في هذه 
النســـخة من الجائـــزة، حيث أوضح 
أن نســـبة المشـــاركات فـــي النســـخة 
واليـــوم   ،%  60 بلغـــت  الســـابقة 
المســـت هـــذه النســـبة 90 % وذلك 
يبيـــن فعاليـــة الجائـــزة فـــي تحقيق 

أهدافها المرجوة.
مشـــاركة  إلـــى  اإلعالمـــي  ولفـــت 
الزميلـــة ياســـمين خلـــف التـــي نالت 
جائـــزة أفضـــل عمـــود رأي، مشـــيرا 
إلـــى أنهـــا متميـــزة، مؤكـــدا إجمـــاع 
اللجنـــة على حصولها علـــى الجائزة 
من خـــالل مقالهـــا األول من أصل 4 
مقاالت إنسانية تقدمت بها الزميلة، 

والطـــالق  الـــزواج  تناولـــت  حيـــث 
المبكـــر في “خلها تمشـــي”، مردفا أن 
المقـــال اســـتطاع أن يوظـــف الفكرة 
الرئيســـة والهـــدف مـــن كتابتـــه، إلى 

جانب المشاركات الفائزة األخرى.
من جهتها، قالت األســـتاذ المســـاعد 
فـــي كليـــة اآلداب بجامعـــة البحرين 

عضـــو لجنـــة تحكيـــم الجائـــزة مهـــا 
الراشد إن اللجنة اعتمدت في تقييم 
األعمال المشاركة على مدى تناسبها 
مع معايير الكتابة الصحافية ســـواًء 
في فئـــة الحـــوارات، أو التحقيقات، 
واألعمدة الصحافيـــة باإلضافة إلى 
معاييـــر الصـــورة الصحافيـــة، مبينًة 

أن أحـــد معاييـــر اختيـــار المشـــاركة 
الفائـــزة هـــو مـــدى خدمتهـــا لمملكـــة 
البحرين من ناحية المحتوى، ومدى 
تناســـبها مـــع مفهـــوم الديمقراطيـــة 
والحريـــة المســـؤولة التـــي شـــهدها 
اإلعالم والصحافة في عهد صاحب 

الجاللة ملك البالد المعظم.

وأردفـــت عضـــو لجنـــة التحكيم في 
النســـخة  أن  “البـــالد”  مـــع  حديثهـــا 
السادسة من الجائزة استقبلت أكثر 
من 288 مشاركة نوعية في مختلف 
لوحـــظ  حيـــث  الجائـــزة،  مجـــاالت 
الطـــرح القـــوي والمميـــز إلـــى جانب 
وجود أســـس الصحافـــة الصحيحة، 

وهو ما لمســـناه في مشاركة الزميل 
مـــن  الموســـوي  علـــوي  الصحافـــي 
خـــالل التحقيقـــات الصحافية التي 
شـــارك بها، وأعمدة الزميلة ياسمين 
خلف، وحوارات الصحافَيين ســـارة 
وأخيـــًرا  ســـبت،  وحســـين  نجيـــب 
صورة المصور عبداألمير السالطنة.

الراشد: األعمال الفائزة المست مفهوم الديمقراطية والحرية المسؤولة
“خلها تمشي” لياسمين حقق الغاية من كتابته... وقوة في الطرح بتحقيقات علوي

بالنوعيـــة تميـــزت  للصحافـــة  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  جائـــزة  فـــي  مشـــاركة   288

فريد أحمد
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مها الراشد

مروة أحمد

هنـــأت رئيســـة جامعـــة البحريـــن 
المحـــررة  المضحكـــي،  جواهـــر 
والعالقـــات  اإلعـــالم  دائـــرة  فـــي 
الجامعيـــة فـــي جامعـــة البحريـــن 
بصحيفـــة  الصحافيـــة  الكاتبـــة 
“البـــالد” ياســـمين عبـــاس خلـــف، 
رئيـــس  جائـــزة  نيلهـــا  بمناســـبة 
مجلـــس الـــوزراء للصحافـــة فئـــة 

“العمود الصحافي”.
وأشـــادت رئيســـة الجامعة بالدور 
الكبير الـــذي تؤديه “جائزة رئيس 
مجلـــس  الـــوزراء للصحافـــة”، في 
البحرينيـــة  بالصحافـــة  النهـــوض 
أدوارا  تـــؤدي  فتئـــت  مـــا  التـــي 
مجـــاالت  فـــي  عظيمـــة،  وطنيـــة 
البنـــاء والنهـــوض بالمجتمـــع، منذ 
أكثر من ثمانيـــن عاما، وما تكريم 
تكريـــم  إال  اليـــوم  الصحافييـــن 

للقطاع اإلعالمي برمته.

جامعـــة  تشـــرف  إلـــى  وأشـــارت 
البحرين بتخريج أعداد كبيرة من 
الخريجين فـــي المجال اإلعالمي 
الذين تفخر بتبوئهم مناصب عليا 
في المؤسســـات اإلعالمية العامة 

والخاصة.
وفي الوقت نفســـه، أثنت رئيســـة 
جامعـــة البحرين علـــى ما تطرحه 
الصحافيـــة ياســـمين خلـــف، ومـــا 
مجتمعيـــة  قضايـــا  مـــن  تتناولـــه 
األســـبوعي  عمودهـــا  فـــي  مهمـــة 
منوهـــة  اليوميـــة،  بالصحيفـــة 
للصحافيـــات  الرصينـــة  باألقـــالم 
البحرينيات في مختلف الصحف 

المحلية والدولية.
البحريـــن  جامعـــة  “إن  وقالـــت: 
منتســـبوها  يســـهم  أن  تشـــجع 
فـــي خدمـــة المجتمـــع عبـــر جميع 
اإلعالميـــة  القنـــاة  وإن  القنـــوات، 
مـــن  واحـــدة  تعـــد  والصحافيـــة 

أكثـــر القنـــوات فاعليـــة فـــي بـــث 
الـــروح الوطنية، وتنوير المجتمع، 

والتفاعل مع قضاياه”.
بالجهـــود  المضحكـــي  ونوهـــت 
فـــي  خلـــف  لياســـمين  اإلعالميـــة 
للجامعـــة  الخبريـــة  المتابعـــات 
الجامعـــة  أنشـــطة  بعـــرض 
دورهـــا  عـــن  فضـــالً  ومنجزاتهـــا، 
في اإلشـــراف علـــى مجلـــة “آفاق 
الجامعـــة”، متمنية لهـــا المزيد من 
التوفيق فـــي المجاالت اإلعالمية 

والصحافية.
وبـــدأت خلـــف عملهـــا الصحافـــي 
جامعـــة  مـــن  تخرجهـــا  بعـــد   -
فـــي   - امتيـــاز  بتقديـــر  الكويـــت 
صحيفـــة  ثـــم  “األيـــام”،  صحيفـــة 
“الوقت” اليوميتين قبل التحاقها 
بالجامعـــة الوطنية، وهي حاصلة 
على الماجســـتير فـــي اإلعالم من 

جامعة البحرين.

ياسمين خلف تتناول قضايا مجتمعية مهمة في عمودها األسبوعي
هنأت الكاتبة لنيلها جائزة رئيس الوزراء للصحافة... رئيسة جامعة البحرين:

ياسمين خلف

الصخير - جامعة البحرين

عبر رئيس تحرير صحيفة “البالد” 
مؤنـــس المردي عن ســـعادته نظير 
اكتساح الزمالء بالصحيفة لنصف 
جوائز مجلس الـــوزراء للصحافة، 

مباركًا لهم الفوز.
وبّين المردي في الســـياق ذاته أن 

“البـــالد” أحرزت جائزتين، مشـــيرًا 
إلـــى أن هـــذه هـــي المـــرة الثالثـــة 
الكتســـاح جوائـــز رئيـــس مجلـــس 

الوزراء.
وأوضح المـــردي أن الجائزة غالية 
علـــى نفـــس كل من يبـــذل قصارى 
جهـــده في بـــالط صاحبـــة الجاللة 
هنـــاك  بـــأن  مســـتدالً  )الصحافـــة(، 

الكثيـــر مـــن الذيـــن يعملـــون بـــكل 
جـــد وتفاٍن في ســـبيل نيل شـــرف 

الترشيح فيها. 
قائـــالً:  حديثـــه  المـــردي  واختتـــم 
نتمنـــى فـــي الســـنوات المقبلـــة أن 
جوائـــز  لتشـــمل  الجائـــزة  تتفـــرع 

أخرى في الصحافة اإللكترونية.

نتطلع الستحـداث فئـات 
للصحافــة اإللكترونيـــة

“^” اكتسحت جوائز رئيس مجلس الوزراء للمرة الثالثة... المردي:

رئيس تحرير “البالد” مؤنس المردي 

منال الشيخ

https://albiladpress.com/news/2022/4997/bahrain/763393.html
https://albiladpress.com/news/2022/4997/bahrain/763422.html
https://albiladpress.com/news/2022/4997/bahrain/763401.html


local@albiladpress.com

 االثنين 20 يونيو 2022 - 20 ذو القعدة 1443 - العدد 4997

09

علوي الموسوي
)أفضل تحقيق صحافي(

ياسمين خلف
)أفضل عمود رأي( ٢٠٢٢

مشاهدات من 
حفل توزيع 

جائزة رئيس 
مجلس الوزراء 

للصحافة تصوير: 
خليل ابراهيم



المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة 
البحريـــن بشـــدة للهجوميـــن اإلرهابيين 
اللذين وقعا في أفغانســـتان، واستهدفا 
مســـجًدا بمدينة قنـــدوز شـــمالي البالد، 
ومعبـــًدا لطائفـــة الســـيخ فـــي العاصمـــة 
كابول، وأســـفرا عـــن مقتل وإصابة عدد 

من المدنيين األبرياء.
اســـتنكار  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
مملكة البحرين لهذه األعمال اإلجرامية 
اآلثمـــة، التـــي تســـتهدف زعزعـــة األمن 
واالســـتقرار وترويـــع اآلمنيـــن وتتنافى 
مـــع المبـــادئ الدينية والقيـــم األخالقية 
واإلنســـانية كافـــة، معربة عـــن تضامنها 

مع الشـــعب األفغاني الشـــقيق، وخالص 
وذوي  ألهالـــي  ومواســـاتها  تعازيهـــا 
الضحايـــا، وتمنياتهـــا بالشـــفاء العاجـــل 

لجميع المصابين.
دعوتهـــا  الخارجيـــة  وزارة  وجـــددت 
إلـــى ضـــرورة تكثيـــف الجهـــود الدولية 
التنظيمـــات  علـــى  القضـــاء  أجـــل  مـــن 
اإلرهابيـــة المتطرفـــة، وتجفيف منابعها 
المالية والفكرية، والعمل المشـــترك في 
نشـــر ثقافة الســـالم والتســـامح، وصون 
حرمـــة دور العبـــادة، واحتـــرام الحقوق 
األديـــان  لجميـــع  الدينيـــة  والحريـــات 

والطوائف.

تســـلَّم رئيـــس الجمهوريـــة العربيـــة 
الســـورية بشار األسد، أوراق اعتماد 
وحيـــد ســـيار، ســـفيًرا فـــوق العـــادة 
مفوًضا لمملكة البحرين في دمشق، 
فـــي المراســـم التي جـــرت في قصر 
الشـــعب، بحضـــور وزيـــر الخارجية 
فيصـــل  الســـوري   والمغتربيـــن 
رئاســـة  شـــؤون  ووزيـــر  المقـــداد، 

الجمهورية  منصور عزام.
ونقـــل الســـفير تحيـــات ملـــك البالد 
الُمعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، إلـــى الرئيـــس الســـوري، 
وتمنياتهما لبالده وشـــعبه الشـــقيق 

بـــدوام األمـــن والتقـــدم واالزدهـــار، 
معرًبـــا عن اعتـــزازه بتمثيـــل مملكة 
البحريـــن لدى ســـوريا، والمســـاهمة 
في تعزيـــز العالقـــات التاريخية لما 
فيه خير وصالح البلدين والشعبين 

الشقيقين.
من جانبه، حمـــل رئيس الجمهورية 
العربيـــة الســـورية الســـفير تحياتـــه 
إلـــى صاحب الجاللة الملك الُمعظم، 
وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وتمنياته 
لمملكـــة البحرين وشـــعبها الشـــقيق 
والرخـــاء،  التقـــدم  مـــن  بالمزيـــد 
مهماتـــه  فـــي  التوفيـــق  وللســـفير 
بالخيـــر  يعـــود  بمـــا  الدبلوماســـية، 

والمنفعة على البلدين الشقيقين.

للتدريـــب  البحريـــن  معهـــد  يســـتقبل 
طلبـــات الراغبين مـــن خريجي الثانوية 
العامة في االلتحاق بالبرامج النظامية 
األول  التدريبـــي  للفصـــل  المطروحـــة 
مـــن العـــام 2023-2022 حتـــى تاريـــخ 
30 يونيـــو الجـــاري، وذلـــك عـــن طريق 
مـــلء اســـتمارة تقديم طلـــب االلتحاق 
بايـــو  علـــى  والمتوافـــرة  اإللكترونيـــة 
إنســـتغرام المعهـــد bti_moe، والموقـــع 
http://www.moedu. اإللكترونـــي 
أكـــدت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي   .gov.bh
مدير عام المعهد ديانا ســـرحان، جودة 
وكفاءة برامج المعهد النظامية، مشيرة 
إلـــى أن جميعهـــا مســـكنة علـــى اإلطـــار 
للمؤهـــالت ويتـــم مراجعتهـــا  الوطنـــي 
وتطويرها بشـــكل دوري من قبل لجان 
المعهد االستشـــارية، لضمـــان مواءمتها 
مـــع احتياجـــات مؤسســـات القطاعيـــن 
العـــام والخاص. وأوضحـــت أن المعهد 
مـــن  العديـــد  فـــي  التســـجيل  فتـــح 
التخصصات الدراســـية المتنوعة، نظرًا 

لمـــا يشـــهده ســـوق العمـــل المحلـــي من 
مستجدات، التي قام المعهد بمواكبتها 
من خـــالل هذه التخصصـــات والبرامج 
التي يطرحها أمام خريجي وخريجات 
الثانويـــة العامـــة، فضـــالً عـــن الباحثين 
تطويـــر  فـــي  والراغبيـــن  عمـــل،  عـــن 
مهاراتهـــم المهنيـــة. وبّينـــت مديـــر عام 
المعهـــد، أن محتـــوى البرامج التدريبية 
يرتكـــز علـــى الجانـــب العملـــي، بهـــدف 
التأكـــد من جاهزية المتدربين لمواجهة 
متطلبـــات أســـواق العمـــل وتلبيتها من 
األساســـية  المهنيـــة  المهـــارات  خـــالل 
والتخصصيـــة التـــي سيكتســـبونها من 
تدريباتهـــم العمليـــة فـــي المعهـــد، التي 
يشـــرف عليهـــا مدربـــون على مســـتوى 
البرامـــج  الكفـــاءة، وجميـــع  مـــن  عـــاٍل 
المطروحـــة متاحـــة للجنســـين تعزيـــزًا 
لمبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص، ويتـــم تقديمهـــا 
خـــالل الفترتين الصباحية والمســـائية، 
العامليـــن  يمنـــح  الـــذي  األمـــر  وهـــو 

والعامالت فرصة االلتحاق بها.

البحرين تدين الهجمات على دور العبادة في أفغانستان

سفير البحرين بدمشق يقدم أوراق اعتماده

“البحرين للتدريب” يستقبل طلبات االلتحاق

تطوير نوعي إلحصاءات “العمل” في الفترة المقبلة

ا تجربة التعامل الحكومي مع الجائحة ُتحتذى عالميًّ

تكثيف جهود التوعية ببرامج الوزارة... حميدان لـ “^”:

وزيرة الصحة تتسلم مهام عملها من الصالح:

لــــ  حميـــدان  جميـــل  العمـــل  وزيـــر  قـــال 
جهودهـــا  ســـتركز  الـــوزارة  إن  “البـــالد” 
خـــالل المرحلـــة المقبلة علـــى مواصلة ما 
تحقـــق من مكتســـبات ومواصلة ما بدأته 
من مشـــاريع، والتوســـع في إبـــراز الجهود 
النوعيـــة للوزارة فيمـــا يتعلق بإحصاءات 
التوظيـــف وعدم اقتصارهـــا على الجانب 

الكمي.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة ســـتواصل عملها 
علـــى مـــا طرحتـــه مـــن مبـــادرات وبرامج 
ومنهـــا معـــارض التوظيف التي ســـاهمت 
في انخراط مجموعة كبيرة من الباحثين 

عـــن عمـــل في ســـوق العمـــل، إلـــى جانب 
رفـــع مســـتوى وعـــي الباحثيـــن عـــن عمل 
والمجتمع ببرامج الوزارة وما تطرحه من 
مبادرات ومد المزيد من جســـور التنسيق 
والتواصل مع وســـائل اإلعالم بما يساهم 

في إبراز جهود الوزارة.
ولفـــت إلى أن الـــوزارة ســـتكثف جهودها 
نحـــو إنجـــاح برنامـــج التوظيـــف الجزئي 
لإلنـــاث، حيـــث يوفر هـــذا البرنامج حلوالً 
لإلناث الالتـــي تواجهن ظروفًا صعبة في 
التوفيق بين متطلبات األسرة ومتطلبات 
الوظيفـــة، حيـــث تبـــذل الـــوزارة جهـــودًا 
حثيثـــة فـــي ســـبيل إقنـــاع المنشـــآت في 

توفير هذا النوع من الفرص.
وعبـــر حميدان عن عظيـــم اعتزازه بالثقة 
شـــرف  أمانـــة  بحملـــه  الســـامية  الملكيـــة 

خدمـــة مملكة البحريـــن تحت قيادة ملك 
البالد المعظم وحكومته الموقرة برئاســـة 
ســـمو ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 
مؤكـــًدا أن هذا التكليف يعد وســـاًما غالًيا 
أدائهـــا  إلـــى  نســـعى  كبيـــرة  ومســـؤولية 
بعزيمة وإصرار للمضـــي قدًما نحو تعزيز 
المكتســـبات المتحققة علـــى صعيد العمل 
الوطنـــي، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالجهـــود 
الحثيثة لتوفير العمـــل الالئق للمواطنين 
ومـــد ســـوق العمـــل بالكفـــاءات الوطنيـــة 
المؤهلـــة لالندماج في مختلف القطاعات 
اإلنتاجيـــة لتســـهم بـــكل اقتدار فـــي هذه 
الشـــاملة  والنهضـــة  التنمويـــة  المســـيرة 

لمملكة البحرين.

التقت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، فائقة 
الصالح، وذلك لتسّلم مهام وزارة الصحة.

وخـــالل اللقـــاء، أشـــادت وزيـــرة الصحـــة 
خـــالل  الصالـــح  بذلتهـــا  التـــي  بالجهـــود 
توليهـــا مهـــام الـــوزارة، منوهة بمـــا تحقق 
مـــن مكتســـبات نوعيـــة خالل تلـــك الفترة 
ومـــا نتج عنها من برامج واســـتراتيجيات 
القطـــاع الصحـــي ورســـخت مـــن  رفـــدت 
تقدمه باحترافية وكفاءة، خصوصا خالل 
االنتشـــار العالمي لجائحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19( وما نتج عن ذلك من استجابة 
وطنيـــة متميزة يحتذى بهـــا عالميا بفضل 
توجيهـــات ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب 

الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وقيادة ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفـــة للجهود الوطنية للتصدي 

لجائحة فيروس كورونا.
وأكـــدت الوزيرة حرصهـــا على مواصلة ما 
تحقـــق لهـــذا القطـــاع المهم، والبنـــاء عليه 
خالل الفترة المقبلة، وفق أهداف المسيرة 

التنموية الشـــاملة بقيادة صاحب الجاللة 
ملـــك البـــالد المعظـــم، ومتابعـــة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء. مـــن جانبها، أعربـــت الصالح عن 
خالـــص التهانـــي لوزيرة الصحة بمناســـبة 
حصولهـــا علـــى الثقـــة الملكيـــة الســـامية، 
معربـــة عـــن شـــكرها لجميـــع العاملين في 
وزارة الصحـــة علـــى الجهود التـــي بذلوها 
طوال الفترة الماضية بما ساهم في تطور 
ســـيما  ال  واســـتدامته،  الصحـــي  القطـــاع 
خالل االنتشـــار العالمـــي لجائحة فيروس 
كورونـــا، مشـــيدة بعطائهم الكبيـــر وبذلهم 
المخلص، متمنية لوزيرة الصحة التوفيق 

والنجاح في مهامها ومسؤولياتها.

المنامة - بنا

جميل حميدان

ا لقطاع التعليم الوطني “جائزة اليونسكو- الملك حمد” تؤكد المكانة المرموقة عالميًّ
في تقرير مهم استعرضه تلفزيون البحرين

ــاء ــرية جمعـ ــى البشـ ــزة علـ ــع الجائـ ــر ونفـ ــّم خيـ ــي ليعـ ــام بحرينـ اهتمـ

استعرض تلفزيون البحرين أخيًرا تقريًرا 
ا في نشـــرة األخبار الرئيســـية تناول  مهمًّ
لجائـــزة  والعالمـــي  المهـــم  الـــدور  خاللـــه 
اليونســـكو الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة الســـتخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصـــال، وأثرهـــا فـــي مجـــال التعليـــم 
بهـــا  التـــي تحظـــى  المرموقـــة  والمكانـــة 
ا في قطاع التعليم،  مملكة البحرين عالميًّ

وتكنولوجيا المعلومات واالتصال.
وأورد التقرير أن مملكة البحرين تحرص 
على التعاون المســـتمر مـــع منظمة األمم 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  المتحـــدة 

التعليميـــة  المجـــاالت  فـــي  “اليونســـكو” 
والثقافية والتراثية.

وكان مـــن ثمار هذا التعاون البناء، إعالن 
جائزة عالمية تحمل اسم صاحب الجاللة 
الملك المعظم، أال وهي جائزة اليونســـكو 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
المعلومـــات  تكنولوجيـــات  الســـتخدام 
واالتصـــال فـــي مجـــال التعليـــم، والتـــي 
تطـــل على العالم بدورتها الثالثة عشـــرة، 
لتســـدل الســـتار علـــى الفائزيـــن بالجائزة 
للعام 2021 من بين 111 ترشيًحا قدمتها 

58 دولة، وثمان منظمات غير حكومية.
2005 والجائـــزة  العـــام  ومنـــذ انطالقهـــا 

تعمـــل علـــى تكريـــم األفـــراد والمنظمات 
الذيـــن يبتكـــرون نهًجـــا جديًدا فـــي إطار 
استخدام التكنولوجيات الحديثة، ودعم 
وتشـــجيع المشـــروعات، واألنشـــطة التي 
يطلع بها أفراد أو مؤسســـات أو منظمات 
غير حكومية، والمتعلقة بنماذج متميزة، 
وأشـــكال لإلبـــداع فـــي مجال اســـتخدام 
واالتصـــال،  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
إلـــى جانـــب مكافـــأة  التعلـــم،  بمـــا يعـــزز 
تســـتخدم  التـــي  واألنشـــطة  المشـــاريع 
مـــن  واالتصـــال  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
أجل تحســـين التعلـــم، ووســـائل التعليم، 
ونشـــر  عـــام،  بشـــكل  التعليمـــي  واألداء 

وتبـــادل المعلومات، وإســـهام تكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصال في تطوير التعليم 
والعلوم والثقافة وبناء مجتمع المعرفة.

إن جائزة الملك حمد لتكنولوجيا التعليم 
ا وزارة  التي تشـــرف على تنظيمها ســـنويًّ
التربيـــة والتعليـــم، بالتعـــاون مـــع منظمة 
اليونســـكو، تأتـــي كل عام لتؤكـــد المكانة 
المرموقـــة التي رســـختها مملكة البحرين 

في قطاع التعليم، والتعلم.
وســـتبقى شـــاهدة علـــى االهتمـــام الكبير 
للعمليـــة  البحريـــن  مملكـــة  توليـــه  الـــذي 
علـــى  ونفعهـــا  ليعـــم خيرهـــا  التعليميـــة، 

البشرية جمعاء.
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سيدعلي المحافظة

المنامة - وزارة الخارجيةالمنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

التقـــى وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت 
محمد الكعبي، كمال أحمد، وذلك لتسّلم 

مهام وزارة المواصالت واالتصاالت.
وخـــالل اللقـــاء، أشـــاد الوزيـــر بالجهـــود 
المخلصـــة التي بذلها أحمـــد أثناء توليه 
الوزارة في الفترة الماضية، مشـــيًدا بما 
تحقق من مشـــاريع نوعية ساهمت في 
تطويـــر قطاع المواصـــالت واالتصاالت 
يعـــود  بمـــا  البحريـــن وتقدمـــه  بمملكـــة 
بالنفـــع على الوطـــن والمواطن، ويحقق 
األهـــداف االســـتراتيجية لهـــذا القطـــاع 

الواعد.
المواصـــالت واالتصـــاالت  وأّكـــد وزيـــر 
حرصـــه على البنـــاء على مـــا تحّقق من 
منجـــزات وتقـــدم ونمـــاء بهـــذا القطـــاع 

الواعـــد، ومواصلة الجهود بروح الفريق 
التنمويـــة  المســـيرة  ظـــّل  فـــي  الواحـــد 
الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــالد المعظـــم 
حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وبدعـــم ولـــي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ومـــن جهتـــه، أعـــرب أحمـــد عـــن خالص 

التهانـــي إلـــى الكعبي بمناســـبة حصوله 
على الثقة الملكية الســـامية من صاحب 
الجاللـــة ملـــك البـــالد المعّظـــم، مقدمـــًا 
شـــكره وتقديره لجميع منتسبي الوزارة 
على الجهود التـــي بذلوها طوال الفترة 
الماضيـــة بـــكل كفـــاءة واقتـــدار، متمنيًا 
أداء  فـــي  للوزيـــر  والنجـــاح  التوفيـــق 

مهامه.

فـــي  البحريـــن  أشـــاد ســـفير مملكـــة 
القاهرة هشام الجودر، بزيارة حضرة 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة ملك البالد الُمعظم، 
إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، 
ولقائه رئيس جمهورية مصر العربية 
عبدالفتـــاح السيســـي، بمدينـــة شـــرم 
لعمـــق  تأكيـــًدا  باعتبارهـــا  الشـــيخ، 
العالقات األخوية التاريخية الوثيقة 
والمتناميـــة بين البلدين الشـــقيقين، 
وتميزهـــا علـــى الـــدوام كأنموذج في 

التالحم بين األشقاء.
وأكـــد الســـفير أهميـــة زيـــارة جاللة 
آفـــاق  فتـــح  فـــي  الُمعظـــم  الملـــك 
فيـــه خيـــر  لمـــا  متجـــددة وواعـــدة 

ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين 
واألمـــة العربيـــة، فـــي إطـــار حرص 
قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة 
االقتصادية ودعم التبادل التجاري 
واالســـتثماري والســـياحي، ووحدة 
الـــرؤى والمواقف تجـــاه العديد من 

اإلقليميـــة  والقضايـــا  الموضوعـــات 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  والدوليـــة، 
األخويـــة المشـــتركة، ويســـهم فـــي 
ترســـيخ األمـــن والســـالم اإلقليمـــي 

والعالمي.
وأشـــار إلى ترحيـــب جمهورية مصر 
العربيـــة الشـــقيقة، قيـــادة وحكومـــة 
وشـــعًبا، بزيارة جاللة الملك الُمعظم، 
في ظل الشراكة األخوية المتينة بين 
قيادتي وشـــعبي البلدين الشـــقيقين، 
والقائمة على أسس راسخة من الود 
واالحترام المتبادل ووحدة المصير، 
مشـــيرا إلى مواقف مملكـــة البحرين 
الثابتـــة في مســـاندة جمهورية مصر 
العربيـــة، ودعمها لكل مـــا تتخذه من 
إجـــراءات لحفظ أمنها واســـتقرارها 

وتعزيز مسيرتها التنموية.

هشام الجودر

العالقات بين البلدين أنموذج في التالحم بين األشقاء... الجودر:وزير المواصالت يتسّلم مهامه من كمال أحمد:

تعزيز الشراكة والمبادالت التجارية مع مصرمواصلـة الجهود بـروح الفريـق الواحـد

إبراهيم النهام



أعلنــت شــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامــة إطــاق خدمــة تجديــد جواز 
الســفر للمواطنيــن، الذين يتواجــدون خارج الباد وتســليمه إليهم، حيث من 
المقــرر أن تســهم الخدمــة فــي توفير الكثير مــن الوقت والجهد علــى طالبيها 

من المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة الشيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة أن 
الخدمـــة، ســـيتم تنفيذهـــا فـــي فتـــرة 
زمنية ال تتعدى عشـــرة أيام عمل، بعد 
أن كانت تستغرق في السابق أكثر من 
شـــهرين ، مشـــيدًا بالتعاون والتنسيق 
المســـتمر مع وزارة الخارجية لتقديم 
جميع التســـهيالت الممكنة للمواطنين 

في الخارج.
وكانت شـــؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة قد وقعت اتفـــاق تعاون مع 
فـــي ضـــوء   ”DHL Express“ شـــركة 
مـــا لدى الشـــركة مـــن خبرات واســـعة 
فـــي توصيـــل الوثائـــق إلـــى مختلـــف 

أنحـــاء العالم بطريقة آمنة وســـريعة، 
إطـــار  فـــي  االتفاقيـــة  تأتـــي  حيـــث 
تنفيـــذ المبـــادرات األربـــع والعشـــرين 
التـــي أطلقها مجلس الـــوزراء لتطوير 
خدمات شـــؤون الجنسية والجوازات 
التعافـــي  خطـــة  ضمـــن  واإلقامـــة، 
االقتصـــادي، التـــي تســـتوجب اتخـــاذ 
جميـــع اإلجـــراءات الالزمـــة لتحقيـــق 
وتيســـير  المعامـــالت  إنجـــاز  ســـرعة 
الخدمات، وهو ما تســـعى إليه شؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة مـــن 
الخدمـــات  تطويـــر  مواصلـــة  خـــالل 
رضاهـــم  وكســـب  للعمـــالء  المقدمـــة 
وتحقيق أعلى مستويات الجودة في 

تقديم الخدمات.

قـــال المدير العـــام لمعهـــد اإلدارة العامة 
المرســـوم  إن  شـــمس،  بـــن  رائـــد  )بيبـــا( 
الملكـــي القاضـــي بتوســـيع نطـــاق عمـــل 
الخـــاص  القطاعيـــن  ليشـــمل  المعهـــد 
والعـــام، من شـــأنه أن يعمل على تحقيق 
التصاعـــد الدائم والمتواصـــل في األداء 
المؤسســـي فـــي منظومتـــي القطاعيـــن 
العـــام والخـــاص، من خالل منـــح المعهد 
الفرصـــة لرفع كفـــاءة الكـــوادر الوطنية، 
الممارســـات  بفضلـــى  تزويدهـــا  عبـــر 

التطبيقية والمنهجيات العلمية.
وأشار في تصريحه لـ”البالد” بشأن كيف 
ســـينعكس هـــذا المرســـوم علـــى برامـــج 

وخطط المعهد، إلى أن المعهد استحدث 
إســـتراتيجية جديدة تواكـــب التطلعات 
احتياجـــات  وتدمـــج  المســـتقبلية 
القطاعيـــن العام والخاص، وتعمل كذلك 
على تعزيز الشراكة بينهما بما سينعكس 
الوطنيـــة  المخرجـــات  علـــى  الحقـــًا 
المقدمة ويرتقي باألداء المؤسســـي في 

المنظومتين. 
وبّين أن اإلستراتيجية الجديدة للمعهد 
تتميـــز بأنهـــا ُبنيـــت وفقـــًا لالحتياجـــات 
الفعليـــة للقطاعيـــن وبنـــاًء علـــى قيـــاس 
خاللهـــا  وتـــم  االســـتثمار،  مـــن  العائـــد 
رســـم مســـار واضح لالرتقـــاء بالجانبين 
القيـــادات  لـــدى  والتطبيقـــي  المعرفـــي 

الوطنيـــة العاملـــة في هذيـــن القطاعين 
للتطـــورات  فنظـــرًا  المحورييـــن، 
المتســـارعة، والتحديـــات التـــي ترافـــق 

متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، 
وجد المعهد أن خدماته يجب أن تتوسع 
حتى يســـير القطاعان في االتجاه نفسه 
بما ُيقرب الرؤى وُيوحد الجهود لالرتقاء 
بمملكة البحرين على مختلف األصعدة.   
وطنيـــًا  عمـــٍل  فريـــَق  هنالـــك  أن  وذكـــر 

ُمختص فـــي معهـــد اإلدارة العامة )بيبا( 
بالقطـــاع  قـــام بتصميـــم توجـــه خـــاص 
الخاص فـــي مجاالت التدريب والتقييم 

واالستشارات والبحوث والكوتشنج.
باعتمـــاد  قـــام  المعهـــد  أن  إلـــى  ولفـــت 
آليـــاٍت مواكبة الحتياجات هـــذا القطاع 

المحـــوري فـــي مجـــال تطويـــر المهارات 
القيادية، وإدارة فرق العمل، واألساليب 
المبتكرة في التحفيز الوظيفي، والذكاء 
االصطناعـــي باإلضافـــة إلى استشـــراف 
اإلســـتراتيجيات  وبنـــاء  األزمـــات 

المؤسسية االستشرافية.

المنامة - وزارة الداخلية

إطالق خدمة تجديد جواز السفر للمواطنين في الخارج
تنفيذها في فترة زمنية ال تتعدى 10 أيام بدالً من شهرين
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تصميم توجه للقطاع الخاص في مجاالت التدريب واالستشارات والبحوث... شمس لـ“^”:

إستراتيجية جديدة لـ“بيبا” تواكب التطلعات المستقبلية

رائد بن شمس

شـــغفه الكبيـــر وعشـــقه للعمـــل فـــي مجـــال اللحـــوم، وحرصه 
على المســـاهمة في القيام بدور فعال في دعم تحقيق األمن 
الغذائي لمملكة البحرين، قاد الشـــاب حســـين الحليبي ليشـــد 
رحال الســـفر إلى مســـالخ اللحوم الكينيـــة، لالطالع عن قرب 
علـــى تلـــك المســـالخ التي تعـــد أحد أبـــرز مصـــادر اللحوم في 
البحرين البديلة للحوم األســـترالية التي كانت تحظى بالدعم 
الحكومـــي ألســـعارها. يقـــول الشـــاب الحليبـــي فـــي حديثـــه 
الـــذي خـــص به “البالد” إن رحلته التي اســـتغرقت نحو 8 أيام 
شـــملت 3 مســـالخ تعد هي األبرز على مســـتوى كينيا، أكبرها 
مســـلخ )كيو إم بي( الذي يمتد عمره إلى 77 عامًا ويربو عدد 
عمالـــه علـــى 600 عامـــل، وهـــو المســـلخ األبرز الذي تســـتورد 

البحريـــن ودول الخليـــج العربي منه اللحوم الكينية، مشـــيرًا 
إلـــى أن المســـلخين اآلخرين أحدهما خـــاص واآلخر حكومي 
وهما عبارة عن مســـالخ فقط تقـــوم بوظيفة الذبح على غرار 
المســـلخ الحكومي في البحرين. وقال إن الرحلة كشـــفت عن 
الســـبب وراء ارتفـــاع أســـعار اللحـــوم الكينية خالل موســـمي 
شهر رمضان المبارك والحج، حيث تقف خلفه شركة الطيران 
التـــي تعد األرخص في الشـــحن على مســـتوى الخليج طوال 
العـــام، إال أنهـــا تعمـــد إلى رفع أســـعارها خالل مواســـم خاصة 
كشهر رمضان والحج مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم في 
تلك المواســـم. وهـــو ما تم خالل الرحلـــة معالجته، من خالل 
التنســـيق مع شـــركة طيران أخرى من شـــأنها أن تســـاهم في 

ثبات نسبي لألسعار طوال العام.
وأشـــار الحليبـــي إلـــى أن عمليات الذبح في المســـالخ الكينية 

تتميـــز بكونهـــا متوافقة مع الشـــريعة اإلســـالمية، وأن عملية 
شـــحن اللحـــوم إلـــى البحرين تســـتغرق فترة ال تتجـــاوز يومًا 

واحدًا بين الذبح ووصولها للتاجر البحريني.
وقـــال إن اللحـــوم الكينيـــة تعد اليوم هـــي أبرز اللحـــوم التي 
تســـتوردها مملكـــة البحريـــن بعـــد توقـــف اســـتيراد اللحـــوم 
األســـترالية، وذلك لتميزها بالجودة المناســـبة والسعر المالئم 

للقدرة الشرائية للمستهلك البحريني.
وأكـــد أن البحرين هي مـــن أرخص الدول المســـتوردة للحوم 
الكينية بفضل انخفاض قيمة الشحن فيما عدا فترة المواسم 
والتـــي مـــن المؤمـــل أن يتـــم معالجتهـــا مـــع شـــركة الطيـــران 
الجديـــدة، كما سيســـاهم ذلك في توافر اللحـــوم الكينية بهذا 
الســـعر المناسب طوال السنة، وهو ما جرى الترتيب له خالل 

الرحلة.

الذبح حالل ويوم واحد لوصول الذبيحة األسواق البحرينية... مستورد لحوم:

مساٍع لتثبيت أسعار اللحوم الكينية طوال العام والبحرين األرخص خليجيًا

حسين الحليبي من داخل أكبر المسالخ الكينية

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

المرسوم الملكي 
وسع نطاق عمل 
المعهد ليشمل 
“الخاص والعام”

تطوير القيادات 
الوطنية بما يواكب 

الرؤية التنافسية 
للحكومة

تعزيز الشراكة بين 
منظومتي القطاع العام 

والخاص بما يواكب 
التوجهات الحكومية

المنامة - وزارة الداخلية

المعســـكر  فعاليـــات  اليـــوم  انطلقـــت 
الصيفـــي الثالث عشـــر والـــذي تنظمه 
األكاديمية الملكية للشـــرطة بالتعاون 
مع صندوق العمل )تمكين( في الفترة 

من 19 يونيو إلى 30 يونيو 2022.
فقد بدأ برنامج الفترة الصباحية برفع 
العلـــم بالطابـــور الصباحـــي بمشـــاركة 
الفرقة الموســـيقية لـــوزارة الداخلية، 
في إطار العمل على ترسيخ المواطنة 
الـــروح  وغـــرس  والـــوالء  واالنتمـــاء 
االنضباطية واالعتماد على النفس مع 

تنمية العمل بروح الفريق الواحد.
وقد شـــارك طلبة المعســـكر في ورش 
بينهـــا  مـــن  األهـــداف  متنوعـــة  عمـــل 

ورشـــة عـــن “القيـــادة كل يـــوم” الـــذي 
يعّده مركز سمائي ويهدف إلى تعزيز 
مفهـــوم القيادة من خـــالل العديد من 

الـــدروس المترابطة فـــي هذا المجال، 
كمـــا شـــارك الطلبـــة فـــي ورشـــة عـــن 
علـــى  والحفـــاظ  الرياضـــة  ممارســـة 

اللياقة وتنظيم التغذية.
كمـــا شـــارك الطلبة في ورشـــة بعنوان 
والتـــي  للمســـتقبل”،  “االســـتعداد 

تهـــدف لتزويـــد المشـــاركين بمهـــارات 
الحياة األساســـية وتهيئتهم لمواجهة 
األصعـــدة،  جميـــع  علـــى  المســـتقبل 

وتضمنـــت الورشـــة عدة محـــاور منها 
تطويـــر مهـــارات االنضبـــاط والقيـــادة 
أو  الدراســـي  الصعيـــد  علـــى  ســـواء 
العملـــي، وتطويـــر الثقـــة فـــي النفـــس 
لدى المشـــاركين، ومواجهـــة تحديات 

الحياة وتحويلها إلى فرص.
برنامـــج  فـــي  الطلبـــة  شـــارك  بعدهـــا 
قدمتـــه  والـــذي  الصغيـــر  المبتكـــر 
ويهـــدف  البحريـــن،  إنجـــاز  مؤسســـة 
البرنامـــج التعـــرف علـــى روح الريادة 
القيـــادة، وممارســـة  مفهـــوم  وتعزيـــز 
والقـــدرة  اإلبداعـــي  التفكيـــر  مهـــارة 
علـــى تحويل األفكار إلى عمل تجاري 

وتسويقها.

بشراكة إستراتيجية مع “تمكين” وبتنظيم من “الملكية للشرطة”

انطـالق فعاليـات “المعسكـر الصيفـي الثالـث عشــر”



منال الشيخ

الصالــح يجــدد ترشيحــه بدائــرة السنابــس والديــه
تشهد ثالثة العاصمة عزوًفا عن الكرسي النيابي في حين تشتد المنافسة عليه في 
وكرباباد،  والديه،  السنابس،  منطقة  الدائرة  وتضم  ودوائــرهــا،  البحرين  محافظات 
في  الــدائــرة  وشهدت  وجدحفص.  البحرين،  وقلعة  السيف،  منطقة  إلــى  باإلضافة 
 15 بعدد  للدائرة  النيابي  الكرسي  لتمثيل  منافسة شرسة  الماضية   2018 انتخابات 
النائب ممدوح الصالح،  للدائرة  الحالي  الممثل  مترشًحا تنافسوا عليهم ومن بينهم 
وترشح معه مهدي شرار، عادل جعفر، عبدالهادي مرهون، عبدالهادي ناصر، فاطمة 
الــعــرادي،  محمد  جانب  إلــى  سمير،  وعلي  القاسمي،  حمد  إلــى  باإلضافة  الــمــدوب، 
عمار  الحايكي،  فرج، محمد  البحراني، وأحمد  ربيع، حسين عبدهللا، عصام  حسين 
البحاري. وفي اتصال اجرته “البالد” مع النائب ممدوح الصالح أعلن من خالله عن 
عودته للمعترك اإلنتخابي وترشحه نيابًيا في نفس الدائرة. واستطاع الصالح خالل 
انتخابات 2018 أن يفوز بالكرسي في نتائج الدور الثاني والذي دخله مع مهدي شرار 
بنسبة 52 % من أصوات أهالي الدائرة، وحصد شرار على نسبة أصوات بلغت 47 %.

وتضم ثالثة العاصمة على المجمعات التالية “402 – 404 – 406 – 406 – 408 – 410 
.”592 – 438 – 436 – 434 – 432 – 430 – 428 – 426 – 424 – 422 – 414 – 412 –

بوماهر  بــحــالــة  ــــدوي  ال مجلس  ــام  أقـ
عنوان  تحت  نــدوة  المحرق  بمدينة 
النيابي  للمرشح  القانونية  )المعايير 
الماضي،  السبت  يوم  والبلدي( مساء 
استضاف خاللها المستشار الحقوقي 
فيها،  متحدًثا  غــازي  فريد  المحامي 
ــا عــبــدهللا عــيــســى، بــحــضــور  ــ ــ وأدارهـ
إلى  الدوي  إبراهيم  المجلس  صاحب 
جانب المحامين، والصحافيين ورواد 
البحرين،  مــنــاطــق  كــل  مــن  المجلس 
بــخــاصــة مـــن يـــرغـــبـــون فـــي خــوض 
التجربة االنتخابية النيابية والبلدية.

وفي هذا الصدد، أشار المحامي فريد 
أعضاء  اختيار  معايير  أن  إلى  غــازي 
من  أكــبــر  أشــمــل   تعتبر  المجلسين 
االشتراطات التي حددها القانون في 
قانون البلديات أو الدستور أو قانون 

المجلسين لعام 2002م.
مــوضــحــا أن االشـــتـــراطـــات الــواجــب 
الــحــصــول على  فــي سبيل  تــوافــرهــا 
يكون  بــأن  البلدي  المجلس  عضوية 
دائرته  في  ويقيم  ا  بحرينيًّ المتقدم 
االنــتــخــاب في  ومسجل فــي جـــدول 
ــه اللغة  ــادتـ ــه عــــالوة عــلــى إجـ ــرتـ دائـ

العربية كتابة.
البد  البلدي  المجلس  عضو  أن  وتابع 
الـــدائـــرة طــوال  فــي  يــكــون مقيم  أن 
حال  وفي  سنوات(   4( ترشحه  فترة 
مباشرة  الفوز  بعد  الــدائــرة  من  خــرج 
الفترة، قانونيًا يستطيع أي  أو خالل 
انتخابه  الطعن في  الــدائــرة  من  أحــد 
واسقاط عضويته، مطالبًا المختصين 
بأن يتم العمل بنفس اآللية مع عضو 
يكون وجوده  بحيث  النواب  مجلس 

في الدائرة إلزامي. 

اشتراطات الترشح

وحـــول االشــتــراطــات الــجــديــدة أفــاد 
ــدي من  ــل ــب غــــازي يــحــق لــلــمــتــرشــح ال
شرط  يترشح  أن  الجنسية  مكتسبي 
للجنسية  اكــتــســابــه  عــلــى  يمضي  أن 
ــًا أن هــنــاك  ــــوات مـــوضـــحـ ــن عـــشـــر ســ

الترشح  بين  ما  مشتركة  اشتراطات 
للمجلسين وهي التي تتمثل باألمانة 
والشرف وعدم صدور أحكام جنائية 
على الشخص علمًا بأن من وصل لسن 
الثالثين بامكانه أن يترشح للمجلس 
فالسن  الــشــورى  مجلس  أمــا  النيابي 
عن  أمــا  وثالثين  خمسة  هو  المحدد 
سن االنتخاب سابقًا فكان ِمن الواحد 

والعشرين وصار من سن العشرين.
البلدي  المجلس  ناخبي  وفيما يخص 
لمواطني  يسمح  أنــه  غــازي  فــأوضــح 
الــخــلــيــجــي  ــاون  ــعـ ــتـ الـ مــجــلــس  دول 
الترشيح  ال  التصويت  في  المشاركة 
بشرط توافر بطاقة سكانية بحرينية 
تتوفر  أن  ــد  الب األجــانــب  بينما  لــديــه 

إقامة معلومة في متناولهم أو عقار.
وزاد غاري أغلب المترشحين ولألسف 
االنتخاب  يتجاهلون جداول  الشديد 
رغم اعالن الدولة لها وغالبًا ما يأتون 
بعد انقضاء الفترة بسبعة أيام، وفي 
حــال عــدم وجـــود االســـم ســـواء كان 
مترشحا نيابيا أو بلديا يحق له الطعن 
أمام محكمة االستئناف العليا مضيفًا 
كذلك  الــتــأكــد  المترشحين  عــلــى  أن 
بشأن المجمعات التي تم تعديلها عام 

2014 بالنسبة للدوائر.
كــمــا وتـــطـــرق غـــــازي إلــــى أن هــنــاك 
تــــــجــــــاوزات تــــحــــدث خــــــالل فـــتـــرة 
فيما  المثال  سبيل  على  االنتخابات 
يكون  الــذي  السياسي  بالمال  يتعلق 

عــلــى شــكــل هــدايــا إلـــخ وهـــو ممنوع 
نــهــائــيــًا هـــذا غــيــر اســتــغــالل األطــفــال 
أن  مــؤكــدًا  االنتخابية  الحمالت  عبر 
فيها  يستغل  طفل  يــرى  شخص  أي 

بامكانه تقديم شكوى.

الطعن في النتائج 

غــازي  أوضـــح  متصل،  صعيد  وعــلــى 
االنــتــخــابــات  نتيجة  إعـــالن  بــعــد  أنـــه 
أو  النيابي  المترشح  شعر  حال  وفي 
ما  فهناك  خطأ،  فيه  الفرز  أن  البلدي 
االنتخابات  نتائج  بالطعن في  يسمى 
التمييز  لمحكمة  تــكــون  ــطــعــون  وال
ــطــعــن في  ال أن  مــبــيــنــًا  الــبــحــريــنــيــة 
النتيجة،  إعــالن  بعد  يكون  المرشح 
لغاية  بعدها  مــن  للنيابي  وبالنسبة 
15 يوما والمحكمة البد من أن تعيد 
ــفــرز بــالــكــامــل مــن أولـــه آلخـــره من  ال
أنه في  االنتخابات األولى مستشهًدا 
الشمالية  بالمحافظة  الــدوائــر  إحــدى 
عن خطأ تم إعالن فوز شخص ولكن 
الهيئة شعرت أنها أخطأت فاستدعت 
منافسه وعاودت الفرز بالكامل وصار 

الفوز من نصيب المنافس. 
من جانب آخر، ذكر غازي أن المجلس 
رقـــابـــي  تـــشـــريـــعـــي  دوره  ــنـــيـــابـــي  الـ
عــلــى أعــمــال الــحــكــومــة إنــمــا الــبــلــدي 
فــهــو يــضــم 25 اخــتــصــاصــا وجــاللــة 
تعديال  أصــدر  مــؤخــرًا  المعظم  الملك 
عــلــى قـــانـــون الـــبـــلـــديـــات فــأضــيــفــت 

ولكن  بسيطة  ومسميات  تــعــديــالت 
لم  ظلت  حالها  على  االخــتــصــاصــات 

تتغير.
وفــي مــوضــوع ذي صلة قــال غــازي، 
وبغض  الــجــدد  للمترشحين  البــد  إنــه 
النظر عن مستوى ثقافتهم أن يكونوا 
البسيط  بالشيء  مبدعين ملمين ولو 
لما هو موجود في الساحة التشريعية 
بمعنى أن يعرف معنى الرقابة وكيفية 
المعلنة  الرقابية  األدوات  استخدام 
في الدستور إلى جانب المخفي منها 
اآلونــة  في  أنــه  مردفا،  الدستور،  في 
مقاطع  ِمــن  حملة  انتشرت  األخــيــرة 
فيها  ذاكـــريـــن  لمترشحين  الــفــيــديــو 
لخدمة  سيسعون  وانــهــم  ترشحهم 

ــبــيــن الــســمــاح  الـــوطـــن ولـــكـــن طــال
تقصير،  أي  منهم  بــدر  حــال  في 

النائب الذي يتلفظ  مستدركا، 
بهذه العبارات لن يفعل شيئا 

على  الدليل  هو  قاله  وما 
عدم قدرته على الطرح 
والتغيير موجهًا رسالة 

لـــمـــن يــعــتــقــد وربـــمـــا 
مجلس  أن  يـــقـــول 

النواب ال يستطيع 
أن  ــر  ــ ــي ــ ــي ــ ــغ ــ ــت ــ ال

قــادر  المجلس 
التغيير  على 
وإقــــــــــــــــــــرار 
ــن  ــيـ ــوانـ ــقـ الـ

إلى  وصــوالً  الحكومة  على  والرقابة 
الداخلية  الالئحة  تعديل  على  قدرته 
فهو  آخـــر  عـــذر  أي  مختتما:  مــنــفــردًا 

باطل جملة وتفصيال.

مداخالت

وخالل الجلسة كانت هناك مداخالت 
خاللها  تم  الحاضرين  من  لمجموعة 
طرح عدة تساؤالت، حيث وجه سعد 
الشامسي سؤاال قال فيه: هل إذا خال 

اآلراء  اخــتــالف  مــن  الــنــواب  مجلس 
غــازي  ورد  صــحــيــًا؟  اعــتــبــاره  يمكننا 
ــال: البـــد أن يــكــون الــنــائــب  عــلــيــه قــائ

معارضًا إيجابيًا داخل المجلس.
البلدي  الــمــجــلــس  عــضــو  قـــال  بينما   
السابق محمد آل سنان: لماذا ال يكون 
سن االنتخاب من 18 سنة واتفق معه 

غازي آمال بأن يتحقق ذلك. 
بــدورهــا، ســألــت مــريــم مــدن لــمــاذا ال 
غازي  فأوضح  مناظرات  هناك  تكون 
أن تلفزيون مملكة البحرين سابقًا كان 
المترشحين  بين  مــا  مناظرات  يبث 
مــوضــحــًا أن وزيــــر شــــؤون اإلعـــالم 
أنه  النعيمي ال شك  رمــزان  الجديد 
يمتلك أفكارا نيرة وبالتالي نأمل 
ــمــنــاظــرات في  ــذه ال ــرى هـ أن نـ

القريب. 
واســـتـــفـــســـر أحـــمـــد الـــحـــدي 
ــعــتــقــد لــو  ــول: هــــل ت ــقــ ــ ــال ــ ب
الــشــبــاب على  اســتــحــوذ 
أغلبية مقاعد المجلس 
ــي ســيــتــغــيــر  ــابـ ــيـ ــنـ الـ
شـــيء؟ فــرد عليه 
ــدا  ــؤكــ غـــــــــازي مــ
الـــشـــبـــاب  دور 
ــم  ــ ــ ــه ــ ــ ــدرت ــ ــ وق
إحداث  على 

التغيير.

إسقاط العضوية عن “البلدي” جائز في حال غادر دائرته
الهدايا االنتخابية والرشاوى “جريمة”.. المحامي غازي بندوة في مجلس الدوي:

يحــق للخليجيــين واألجانــب مــالك العقــارات التصويــت باالنتخابــات البلديــة

تغلب على 15 منافسا في انتخابات 2018

صورة جماعية للحضورجانب من الحضور

صاحب المجلس ابراهيم الدوي ومنال الشيخ حضور نسائي بالمجلس
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عبدالهادي مرهون مهدي شرار ممدوح الصالح 

فريد غازي

مروة أحمد



مساحة األرض تبدأ من
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مساحة البناء تبدأ من 
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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
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة

شركة إرلي بارد جنارل كلينينج وكونتراكتينج ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركة 
   611274 القيد رقم    بموجب  المسجلة  ذ.م.م   كلينينج وكونتراكتينج  بارد جنارل  إرلي 

بطلب تغيير اسم الشركة من:
شركة إرلي بارد جنارل كلينينج وكونتراكتينج ذ.م.م

EARLY BIRD GENERAL CLEANING & CONTRACTING CO.W.L.L 

الى: شركة إرلي بيرد انتيريور ذ.م.م
EARLY BIRD INTERIOR CO. W.L.L 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بي اين ايس المقاوالت الكهربائية للخدمات التجارية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
باعتباره  شاه  زيب  اورنج  زيب  احسان  زيب  شهوار  دره  السيدة   / السيد 
المصفي القانوني لشركة بي اين ايس المقاوالت الكهربائية للخدمات التجارية 
ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 132568، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية 
وفقا ألحكام  وذلك  التجاري،  السجل  من  )اختيارية( وشطبها  تصفية  الشركة 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-91354   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقدم إلينا السيد المعلن صابر محمد صالح محمد حسن بطلب تحويل 
قمبر  قدرت  مرتضى  ياسمين  السيدة  إلى   : التالي  التجاري  المحل 

عبدهللا راستي
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-44736

االسم التجاري : كفتريا اللقمة اللذيذة

مملكة البحرين 
وزارة العدل والشؤون االسالمية - ادارة المحاكم

 CS3006780206 :رقم الخطاب
رقم الملف: 022021207232 
تاريخ االصدار: 2022-06-16

المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية بأن المدعي عادل محمد احمد عبدهللا قد أقاموا هذه 
الدعوى ضد المدعي عليه : جهاز المساحة والتسجيل العقاري طالب فيها: اثبات ملكيتهم 
للعقار الكائن بمنطقة المحرق منزل 1128 طريق 1348 مجمع 213 لذا فإن كل من لديه 
اعتراض على طلب المدعي أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه، وقد 

حددت المحكمة جلسة 7/7/2022 لنظر الدعوى.

التاريخ 13 / 6 / 2022
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة    -  إدارة السجل التجاري

) CR2022-89395 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عبد الهادي سلمان محمد المخرق

االسم التجاري الحالي : عبد الهادي المخرق لتخليص المعامالت
االسم التجاري الجديد : مكتب عبد الهادي المخرق

قيد رقم : 17157 – 5

تاريخ :13/6/2022
) 89203-CR2022( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

إلينا السيدة/ دالل عبدهللا محبوب سلطان الدوموخ الدوسري بتحويل  تقدمت 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة/ حنان علي عبدالرحمن ابراهيم فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 1 - 1421641

االسم التجاري : هال بالزين للمواد الغذائية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة معهد لوجك للتدريب وتنمية الموارد البشرية ذ.م.م

معهد  شركة  إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بطلب   80488 رقم  قيد  تحت  والمسجلة  ذ.م.م  البشرية  الموارد  وتنمية  للتدريب  لوجك 

تغيير االسم التجاري من :
شركة معهد لوجك للتدريب وتنمية الموارد البشرية ذ.م.م

LOGIC INSTITUTE FOR TRAINING AND HUMAN RE-
SOURCES DEVELOPMENT W.L.L

لتصبح :
معهد لوجك للتدريب ذ.م.م

LOGIC INSTITUTE FOR TRAINING W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

وتحويل القيد إلى  ذات مسؤوليه محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
نسرين  للسيد/السيدة   والمملوكة  العاملة   لأليدي  سلكون  المسماة   الفردية  المؤسسة 
وليد محمد بيطار  والمسجلة بموجب القيد رقم   ٨٧١٩٩   بطلب بيع المحل التجاري  
المؤسسة  الفردية  المذكور وتحويل القيد إلى  ذات مسؤوليه محدودة  برأسمال وقدره   
١،٠٠٠ دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن كافة 

أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
نسرين وليد محمد بيطار  بنسبة   ٥٠%

مفضل فيروز عبدعلي عبدالرسول عبدالعلي  بنسبة   ٥٠%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري ازياء دار أنا وتحويل القيد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة ازياء دار أنا والمملوكة للسيد/ محمد بن شيخ علي بن عبد 
بكافة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ، القيد رقم 99326  بموجب  والمسجلة  الغفور حسين 
دينار  آالف  وقدره عشرة  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  إلى شركة  وتحويلها  فروعه 
بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري عن كافة أصول وموجودات المحل التجاري 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم: 
محمد بن شيخ علي بن عبد الغفور حسين

وائل محمد زهير الخياط

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة بوابة دارين للمقاوالت والمملوكة للسيد/السيدة السيد جعفر 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   36044-2 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  هاشم  علي  سعيد 
دينار   500 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى  القيد  وتحويل  المذكور 
بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري عن كافة أصول وموجودات والتزامات المحل 

التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
السيد جعفر سعيد علي هاشم بنسبة 51 %
ZARAR MALLICK بنسبة 49 %

13 االثنين 20 يونيو 2022 - 20 ذو القعدة 1443 - العدد 4997



Vacancies Available
ALMUNTALAQ FOR GENERAL TRADING  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
33918404  or  DSR.2030@HOTMAIL.COM 

BU RASHID WELDING AND FABRICATION WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

39687408  or  A.RAHMAN.SHAHEEN@GMAIL.COM 

WADI MEHAR DECOR W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33760218  or  ABDULSHAKUR3915@GMAIL.COM 

Damascus for KARAK  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33036813  or  OKF6518@GMAIL.COM 

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

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

39456616  or  HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
34120750  or  ROUFHAJI@YAHOO.COM 

ALMANARTAIN CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

BU MUHAMMED SCRAP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35540992  or  princeabood678@gmail.com 

ALMANARTAIN CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

WEATHER COOL CENTRAL AIRCONDITIOING MAINTENANCE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36672020  or  F.A.TAKTAK@HOTMAIL.COM 

Mustafa fazal construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39695135  or  mustafafazal.construction01@gmail.com 

CHICAGO AUTO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33686863  or  BSSA999@HOTMAIL.COM 

AKMAL CARGO HANDLING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35905665  or  MUHAMMADBILAL343@GMAIL.COM 

LASSIPOT RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39646419  or  ADN65608@GMAIL.COM 

GARAGE REEM  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

66660612  or  BAHOOGROUPBH@GMAIL.COM 

SUSHI YA RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39922266  or  sushiya.bh@gmail.com 

Venice Line car accessories  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33888434  or  YUNES_LINE@HOTMAIL.COM 

SSP BAHRAIN WLL  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17210389  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

AL LEEWAN CONTINENTAL CAFE & RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

36805580  or  AHMED_QASSIM@OUTLOOK.COM 

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

 suitably qualified applicants can contac
33781440  or  ABDULLA.ABDULLA10@YAHOO.COM 

VIBRENT DREEM SALON W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33831090  or  DREEMSALOON2022@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

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

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17588787  or  lmra@jasmis.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17622406  or  sarabcon@gmail.com 

Tree of Life Restaurants  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17162000  or  HUSSAINLAWFIRM@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

BLUE DAWN STABLE  
has a vacancy for the occupation of

  GROOM 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

M I CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

NAHDI MANDI RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36655144  or  NBASHEERGR8@GMAIL.COM 

ABDULHADI JAFFAR ALI ABEDALI / ALTAIR ALMUHAJER  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39833841  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38354639  or  MUHAMMADSAEED.BH.PK@GMAIL.COM 

HELLO PET  
has a vacancy for the occupation of

  GROOM 
 suitably qualified applicants can contac

36411944  or  KHALIDSHARYANCO@GMAIL.COM 

HAJIYATH AUTO SPARE PARTS COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39839739  or  SAIDHELPEGROUP@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

37255313  or  AMOUDIAMOUDI10@GMAIL.COM 

JJ Station  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36565657  or  JJ.bh@outlook.com. 

ALSALMIYA TOWERS CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

33672552  or  ALSALMIYA.TOWERS@GMAIL.COM 

JIDD ALI PHONE FOR REPAIR OF COMMUNICATION EQUIPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34551553  or  SAGEER91189@GMAIL.COM 

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

  SITE INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

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

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

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

AREEJ CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33470444  or  WMOHAMMED660@GMAIL.COM 

ASHRAFS  
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17211211  or  aqeel@almoayyed.com.bh 

MOON PLAZA HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FURNACE ROOMS) 
 suitably qualified applicants can contac

39001283  or  SADEQ.ALBAHARNA@GMAIL.COM 

Al Manartain Company And Ali Alsheab Group Wll  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  SAAMI@ALMANARATIAIN.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L  
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contac
17258545  or  admin@ahmedomer.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

ALMAAMEERI CONTRACTING & MAINTENANCE EST  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17701084  or  maameeri_est@hotmail.com 

MIRAMAX CONTRACTING AND CARGO  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39600280  or  MIRAMAX.CARGO@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

ALTHAWADI ELECTRICAL & MECHANICAL CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  WORKER-COIL WINDER-(HAND) 

 suitably qualified applicants can contac
17700114  or  althawadifinance@batelco.com.bh 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL (UNDER REORGANIZATION) B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST (INDUSTRIAL PROJECTS) 
 suitably qualified applicants can contac

17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com 

FAKHRI TRAVEL AND TOURISM CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17345400  or  FAKHRI02@BATELCO.COM.BH 

DEEBAJ CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17661663  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

ALHADDAD CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17566473  or  DARSHA@ALHADDAD-BAHRAIN.COM 

ALHADDAD CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17566473  or  DARSHA@ALHADDAD-BAHRAIN.COM 

SUBAH MOHAMMED ALI SHARIF CONTRACTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39144776  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

ALGHROOB CAR GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17632078  or  alghroob.car.garage@gmail.com 

KARFAN AUTO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contac

17645519  or  HUSSAIN132@HOTMAIL.COM 

AWAN ALWARD TAILORING & EMBOIDERX  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39022039  or  ya85oob@hotmail.com 

AZIZ ALZARQI CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17276232  or  TAXI55TAXI@GMAIL.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39918887  or  mountainpalace1@gmail.com 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

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

Salya Restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

36888434  or  salya.bh@gmail.com 

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

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

DAAR KHALED LELWALAAM RESTAURANT &  TRADITIONAL FOOD  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33777697  or  TAHANIJANAHI@GMAIL.COM 

AL NEEM SUPERMARKET  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17241014  or  SALWE1970@HOTMAIL.COM 

TAIF BUILDING CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39901520  or  NOOR_ALI99@HTOMAIL.COM 

BABA MARZOOQ TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33888406  or  QASWACONTRA313@GMAIL.COM 

AL KHUWAITER EXCAVATON EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

ALI MADAN AHMED AMAN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39657828  or  ALI9009_@HOTMAIL.COM 

ADAM ALSUKARI CARPENTRY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17277647  or  khammad@hotmail.com 

ALASHOOR EXPRESS CARGO  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
66666588  or  kumail.deals@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17514166  or  info@panarabco.net 

COPPER TRADING SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

36699564  or  CTSRADIATOR@CTSRADIATORS.COM 

WHITE RESTAURANTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

AL AMJAD CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39986662  or  alamjadbh@gmail.com 

DIAMOND CRAFT DECORATION  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
33451610  or  BURAYANA@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

LEBANESE RESTAURANT W L L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

KATALONI CARGO  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17274714  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

HASAN AHMED ALI SALMAN(MASOOD/7725)  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39777647  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

CREATIVITY TEAM FOR CAR SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33665539  or  BB4455BB@HOTMAIL.COM 

WASHINGTON GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

39070333  or  SYEDJAFFAR802@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

SMH EQUIPMENT AND BUILDING MATERIALS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39372567  or  HANIFA_SM@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36361073  or  ABDUL@HOTPACK.AE 

Ohio Logistic  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38882004  or  ALEMAN-2004@HOTMAIL.COM 

MOROOJ MAY CAFETERIA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66677733  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

FREE ZONE GALLERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39076640  or  MUATHDABWAN@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM

 NOOR ALAMAL BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17441502  or  AMALCOM55@GMAIL.COM
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R.B. HILTON LIMITED  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
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 contac

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 contac

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 contac

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 contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac

17224662  or  salah@blscbh.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

MUSTAFA EBRAHIM MAHMOOD ALKOOHEJI  
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

Clean and green services  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac

36894192  or  SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

77322288  or  APSHUKLA@ELECTROSTEEL.COM 

Clean and green services  
has a vacancy for the occupation of

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

Gadgety Store  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33040306  or  SALES@GADGETYSTORE.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

34128860  or  AHMEDSALEMBH8@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

36237819  or  STEPHENBH1980@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

35920813  or  ABDULKADER25ALGOUZI11@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33383389  or  abbasu2000@gmail.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17166827  or  ahmed.abdulla@mtqos.com 

Sportsmotive performance garage  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contac

77327777  or  MAMADI_81@HOTMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contac
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 contac

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 contac
17299511  or  AHMED@JAZAYANI.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac

39562021  or  LEADLINEALUMINIUM@GMAIL.COM 

Infinity Ships services  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17622406  or  sarabcon@gmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac
33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

PALESTINE NIGHTS RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36638831  or  KHALIDSHANAA@HOTMAIL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contac

17622406  or  sarabcon@gmail.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac

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 contac

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 contac

36365664  or  AM.JARADAH@GMAIL.COM 

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

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac

39279942  or  MOHAMMADAFZAL5050@GMAIL.COM 

FARZANA CONTRACTING CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35986674  or  MOBARAKH821@GMAIL.COM 

AL AADHAMIYA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39960552  or  mohdunion@gmail.com 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

Texas Chicken  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33629071  or  human.resources@binrajab.co 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

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

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contac

17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@gmail.com 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

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

CARTOONI PACKAGING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33660553  or  JAFFER.ALSARI@GMAIL.COM 

CAPTIN GENTS BARBER SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

33399957  or  MARIAM_ABBAS000@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

BARLIN CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17740823  or  BERLINCONTRACTINGEST@HOTMAIL.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

CAPTIN GENTS BARBER SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

33399957  or  MARIAM_ABBAS000@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38309621  or  SHABQADAR396@GMAIL.COM 

ALSHAIKH YOUSIF CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17879868  or  HUSSAIBSHK@GMAIL.COM 

Enlist Resources Co W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contac

17270123  or  SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

Fabtech contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17701112  or  idawani@fabtechbahrain.com 

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

NEDI NIHA SUPERMARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39024449  or  WWW.MK3902@GMAIL.COM 

VAIDYARATNAM AYURVEDIC HEALTH CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877884  or  ADMINEWG@BATELCO.COM.BH 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33217233  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

STAR MANPOWER SUPPLY  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

Serene partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT ADMIN AFFAIRS 
 suitably qualified applicants can contac
13108940  or  AHOSMAN60@GMAIL.COM 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33217233  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

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

  GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

Multi tech contracting  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39444165  or  NADIA-ALKHALED@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

AHSAN SULTAN AKBAR CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33160785  or  MFSMINHAS855@GMAIL.COM 

Noodle wok wll  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36148557  or  SINANKHATIB@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

HAYWOOD CONTRACTING w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66660245  or  HAYWOODCONTRACTINGWLL@GMAIL.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

SANABLE AL SALAM SWEETS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39655383  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

LANTANA LOUNDRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

33222336  

AYSHA.SH@ASKLEGAL.CO MMJS CONSULTING Bahraini  Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

36061136  or  SURANDAR@MMJS.CO

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ALMARJAN GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36678787  or  B.alabdulla@hotmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

DANAT ALBAHRAIN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

77282803  or  y.aljar@inovest.bh 

DANAT ALBAHRAIN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

77282803  or  y.aljar@inovest.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

In Out Total Home Care Co W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17100190  or  siraj@thc.com.bh 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17211800  or  jobs@asb.bh 

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

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

W M A  MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34376565  or  NASIRMUKARAM@GMAIL.COM 

MOHAMMAD SABIR CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33702517  or  AMIRHUSAIN372@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35905665  or  ARIZONA.CONSULTANCY@YAHOO.COM 

ABDULHUSAIN KHUDHUR & AHMED AND YOUSIF SNOS OF ALI AHMED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

FARYAB SCRAP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34633301  or  Hamadali346333@gmail.com 
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أبوظبي ـ وام

أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، 
أمـــس األحد، بـــدء شـــركة “نـــواة” للطاقة 
التابعـــة لهـــا فـــي تحميـــل حـــزم الوقـــود 
النـــووي بثالـــث محطـــات براكـــة للطاقـــة 
النوويـــة الســـلمية، حســـبما أفـــادت وكالة 

أنباء اإلمارات “وام”.
للطاقـــة  اإلمـــارات  مؤسســـة  وأضافـــت 
النوويـــة أن عمليـــة تحميل حـــزم الوقود 
المتطلبـــات  كافـــة  وفـــق  تتـــم  النـــووي 
الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية، 
وذلك بعد الحصول على رخصة تشـــغيل 
المحطـــة مـــن الهيئـــة االتحاديـــة للرقابـــة 

النووية.
ويعـــد بـــدء تحميـــل الوقـــود بعـــد صدور 
رخصة تشغيل المحطة الثالثة وانضمامها 
فـــي  والثانيـــة  األولـــى  المحطتيـــن  إلـــى 

المرحلـــة التشـــغيلية، إنجـــازا جديدا يبرز 
حجـــم التقـــدم الكبيـــر والمتواصـــل فـــي 
مســـيرة تطويـــر قطـــاع الطاقـــة النوويـــة 
كمصـــدر اســـتراتيجي للكهربـــاء الوفيـــرة 
والصديقـــة للبيئـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات، 
والمســـاهمة الكبيرة في مســـيرة التحول 
الجاريـــة في قطاع الطاقـــة وتعزيز أمنها، 

وفق “وام”.
وبهـــذا اإلنجـــاز، تكـــون 3 محطـــات فـــي 
براكـــة قد دخلت المرحلة التشـــغيلية في 
الســـنوات الثالث الماضيـــة، وبعد اكتمال 
تحميـــل الوقود النـــووي ســـيمضي فريق 
التشـــغيل قدمـــا فـــي االســـتعداد لبدايـــة 
تشـــغيل المحطـــة خـــالل العـــام الحالـــي، 
لتنتـــج المحطة الثالثـــة أول ميغاواط من 

الكهرباء الموثوقة والصديقة للبيئة.

اإلمارات.. بدء تحميل الوقود النووي في ثالث محطات براكة

تونس ـ أ ف ب

تظاهـــر المئـــات أمـــس )األحـــد( فـــي 
تعديـــل  بمشـــروع  للتنديـــد  تونـــس 
اســـتفتاء  علـــى  وعرضـــه  الدســـتور 
وإعفـــاء رئيـــس البـــالد الـــذي يحتكر 
الســـلطات فـــي البالد منذ نحو ســـنة، 

57 قاضيًا من مهامهم.
ودعت إلى التظاهرة “جبهة الخالص 
الوطنـــي” التي تضـــم أحزابًا معارضة 
بمـــا فيهـــا حركـــة النهضـــة، مـــن أجل 
“االنتصـــار لقيم الحريـــة والدفاع عن 

المكتسبات الديموقراطية”.
بينهـــا  شـــعارات  المحتجـــون  وردد 
وطنيـــة”،  كرامـــة  حريـــة  “دســـتور 

اســـتقالل  يريـــد  و”الشـــعب 
القضاء”، و”ارفع يدك على 

القضاء”، و”دستورك ال 
يلزمنا”، ورفعوا نسخًا 
 2014 دســـتور  مـــن 

الذي وضع بعد “الثورة” 

التي أطاحـــت بالرئيس الســـابق زين 
العابدين بن علي في 2011.

وانطلـــق منذ أســـبوعين حوار وطني 
فـــي البـــالد إلعـــداد مشـــروع تعديـــل 
الدســـتور، ومـــن المرتقب أن يتســـلم 
الرئيس قيس ســـعّيد المشروع اليوم 
)االثنين(، على أن يعرضه بعد حوالي 

شهر على استفتاء شعبي.
وُأقصيـــت األحـــزاب المعارضـــة مـــن 
المشـــاركة فـــي الحـــوار، كمـــا رفـــض 
للشـــغل”  التونســـي  العـــام  “االتحـــاد 

)المركزية النقابية( المشاركة.
وأعلـــن الرئيـــس التونســـي في 25 
يوليو الماضي احتكار السلطات 
فـــي البـــالد وتعليـــق أعمـــال 
البرلمان وحّلـــه الحقًا، كما 
أقـــال رئيـــس الحكومـــة 

هشام المشيشي.

تونس: تظاهرة معارضة لمشروع تعديل الدستور
تل أبيب ـ وكاالت

اإلســـرائيلية  التحذيـــرات  تتوالـــى 
الموجهـــة إليـــران، بعـــد التهديـــدات 
لمواطنيهـــا الموجوديـــن فـــي تركيا، 
الدفـــاع  وزيـــر  تصريحـــات  فبعـــد 
يينـــي غانتس، هدد رئيـــس الوزراء 
نفتالي بينيت من أن أي هجوم ضد 
إسرائيليين في إســـطنبول سيكلف 

طهران ثمنًا باهظًا.
وفـــي حديثه فـــي بدايـــة االجتماع 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء أمس 
)األحـــد(، أوضح رئيس الـــوزراء أنه 
فـــي حالة إصابـــة إســـرائيليين، فإن 
إيـــران ســـتتحمل المســـؤولية، وفق 

إســـرائيلية.  مواقـــع  نقلـــت  مـــا 
قـــوات  أن  أضـــاف  كمـــا 

بـــالده “ستســـتمر فـــي 
إلحـــاق األذى بالذيـــن 
يرســـلون اإلرهابييـــن 

والذيـــن يرســـلون من 

يرسلهم”. 
وقـــال إن “قاعدتنـــا الجديـــدة هـــي 
أن من يرســـل )اإلرهابيين(، سيدفع 

)الثمن(”.
وأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي في 
كالمه الذي وجهـــه لمواطنيه الذين 
بقـــوا فـــي تركيـــا رغـــم التحذيرات، 
وخطيـــر.  حقيقـــي  الخطـــر  أن 
وأضـــاف “يجـــب علـــى المواطنيـــن 
اإلســـرائيليين ممارســـة المســـؤولية 

الشخصية عن سالمتهم”.
اإلســـرائيلي  الرئيـــس  أكـــد  بـــدوره، 
التهديـــد  أن  هرتســـوغ،  إســـحاق 
لـــم ينتـــِه. ومتحدثـــًا مـــع نظيـــره 
التركي رجب طيب أردوغان، 
الجهـــود  تعزيـــز  إلـــى  دعـــا 
المشـــتركة بيـــن البلديـــن 
من أجل منع إيران من 
استهداف إسرائيليين.

بينيت عن إيران: سنضرب مباشرة من يرسل اإلرهابيين
موسكو ـ وكاالت

أكـــد وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرغي الفروف، أمس االحد، 
أن الواليات المتحدة لن تتمكن 
من إجبار روســـيا على االمتثال 
أوكرانيـــا  بتزويـــد  لقواعدهـــا 

باألسلحة.
وأضـــاف الفروف فـــي رده على 
ســـؤال صحفـــي حـــول الغـــرض 
مـــن إرســـال الواليـــات المتحدة 
كييـــف:  إلـــى  إضافيـــة  أســـلحة 
“دوافعهـــم معلنة في واشـــنطن 
منذ فترة طويلـــة. هم يحققون 
مـــا أعلنـــوه منـــذ زمـــن طويـــل، 

أن  روســـيا  علـــى  أن  وهـــو 
تعـــرف مكانهـــا، وليـــس 

فـــي  الحـــق  لروســـيا 
التعبير عن رأيها في 
الدوليـــة،  الشـــؤون 

تلتـــزم  أن  ويجـــب 

روســـيا بالقواعد التي اخترعتها 
الواليات المتحدة. وتابع الوزير 
الروســـي القول: “هذا كل شيء. 
لكني اعتقد أنهم يدركون جيدا 
أنهـــم لـــن يكونـــوا قادريـــن على 

تحقيق ذلك”.
في وقت ســـابق، أعلـــن الرئيس 
األميركي جـــو بايدن تخصيص 
عســـكرية  مســـاعدات  حزمـــة 
دوالر  مليـــار  بقيمـــة  جديـــدة 

لكييف.
من جهته أكد الســـفير الروســـي 
أناتولـــي  واشـــنطن  فـــي 
ضـــخ  أن  أنطونـــوف، 
الســـالح ألوكرانيـــا هـــو 
بين  للمواجهة  طريق 
والواليـــات  روســـيا 

المتحدة.

الفروف: واشنطن لن تجبرنا على االمتثال لقواعدها

أعلنت السلطات الفلسطينية، أمس )األحد(، عن 
قــوات  بــرصــاص  نابلس  مــن ســكــان  مقتل شــاب 

الجيش اإلسرائيلي قرب بوابة جلجولية.
الشاب  “اســتــشــهــاد  عــن  الصحة  وزارة  وأبــلــغــت 
نبيل أحمد سليم غانم من سكان نابلس برصاص 
قوات االحتالل اإلسرائيلي قرب بوابة جلجولية 

بجدار الفصل العنصري”.
في حين قال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي: 
“في وقت سابق من أمس، أطلقت قوات الجيش 
عبر  المرور  محاولته  أثناء  به  مشتبه  تجاه  النار 
قلقيلية، وقــامــت  مــن  بــالــقــرب  الــفــاصــل  ــجــدار  ال

بتحييده - مالبسات القضية واضحة”.

هجوم روسي “شرس” شرقي أوكرانيا... وضربة بالصواريخ

زيلينسكي يتحدى: لن نتنازل عن الجنوب وسنستعيد أراضينا
تعهد الرئيس األوكراني فولوديمير 
زيلينسكي بالدفاع عن جنوب البالد 
فـــي كلمـــة ســـجلها وهو فـــي طريق 
إلـــى منطقتـــي  عودتـــه مـــن زيـــارة 
ميكواليف وأوديسا الواقعتين على 

طول البحر األسود.
ومتحدثـــًا من على متـــن قطار، قال 
زيلينســـكي: “لن نتنازل عن الجنوب 
ألحد، ســـوف نستعيد كل ما يخصنا 

وسيكون البحر أوكرانيًا وآمنًا”.
وأضاف: “ســـوف نعيـــد بالتأكيد كل 
ما تـــم تدميره إلى ما كان عليه... ال 
تملك روسيا الصواريخ بالقدر الذي 

يوازي رغبة شعبنا في الحياة”.
الحصـــار  زيلينســـكي  أدان  كمـــا 
الروســـي لموانئ أوكرانيا، في وقت 
لم تحرز فيه أسابيع من المفاوضات 
بشـــأن إنشـــاء ممرات آمنـــة إلخراج 
الحبـــوب أي تقـــدم يذكر، مـــع تزايد 
اإللحاح مـــع حلول موســـم الحصاد 

الصيفي.
وتابـــع زيلينســـكي: “موقفنـــا واضح 

وال يتغيـــر، فبمجـــرد أن نتمكـــن من 
ضمـــان األمـــن مـــن خالل الوســـاطة 
أوكرانيـــا  تبـــذل  ســـوف  الدوليـــة، 
أزمـــة  لمواجهـــة  جهدهـــا  قصـــارى 

الغذاء”.
والتقى زيلينســـكي قـــادة إقليميين 
فـــي ميكواليـــف وأوديســـا وذهـــب 
معهم لرؤية المباني التي دمرت في 
هجمات روسية أودت بحياة العديد 
العامليـــن  زار  كمـــا  المدنييـــن.  مـــن 
فـــي المستشـــفيات والجنـــود، وقام 

بتسليم الجوائز لعشرات األشخاص 
فـــي كل موقع. مـــن جانبهـــا، أعلنت 
روســـيا، أمس )األحـــد(، أن هجومها 
سيفيرودونيتســـك  مدينـــة  علـــى 
فـــي شـــرق أوكرانيـــا يمضـــي قدمـــًا 
وأنهـــا ســـيطرت على حـــي يقع على 

مشارف المدينة.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأوضـــح 
الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف 
في بيان مصور: “الهجوم في اتجاه 
بنجاح”.  سيفيرودونيتســـك يتطور 

وأضـــاف أن القـــوات ســـيطرت على 
األطـــراف  علـــى  ميتيولكيـــن  حـــي 
الشـــرقية للمدينـــة. ومضـــى يقـــول: 
“القوات المسلحة لروسيا االتحادية 
تواصـــل ضرب األهداف العســـكرية 

على أراضي أوكرانيا”.
وأفاد كوناشـــينكوف بـــأن صواريخ 
كاليبر طويلة المدى استهدفت مقر 
قيادة في منطقة دنيبروبتروفيسك، 
مما أدى إلى مقتل جنراالت وضباط 
أوكرانييـــن مـــن وحـــدات منها هيئة 
األركان العامة. وقالت روســـيا أيضًا 
إنهـــا دمـــرت 10 مدافـــع هاوتـــزر إم 
777 عيـــار 155 مليمتـــرًا ومـــا يصل 
إلـــى 20 مركبة عســـكرية في مدينة 
ميكواليف األوكرانيـــة كانت الدول 
خـــالل  بهـــا  كييـــف  زودت  الغربيـــة 

األيام العشرة الماضية.
وأكـــد كوناشـــينكوف أن صواريـــخ 
إســـكندر قصفـــت محطـــة خاركيف 
أوكرانيـــا،  فـــي  الدبابـــات  إلصـــالح 
فدمرت نظاميـــن متعددين إلطالق 

الصواريخ.

عواصم ـ وكاالت

زيلينسكي: لن نتنازل عن الجنوب وسوف نستعيد كل أراضينا

دبي - العربية.نت

المتقاعديـــن  احتجاجـــات  تتواصـــل 
اإليرانيين على الوضع االقتصادي، حيث 
خـــرج المئات، أمس األحد، إلى الشـــوارع 

مرة أخرى في مدن إيرانية عدة.
فقـــد أظهرت عشـــرات المقاطع المصورة، 
وســـائل  علـــى  ناشـــطون  تداولهـــا  التـــي 
التواصـــل االجتماعـــي، احتجاجـــات فـــي 
وكرمانشـــاه،  ورشـــت،  األهـــواز،  مـــدن 
ودرود،  وســـاري،  وأراك،  وشوشـــتر، 
مـــن  المقاطـــع  أحـــد  وأظهـــر  وشـــوش. 
يحملـــون  وهـــم  المحتجيـــن  كرمانشـــاه، 
موائد فارغة، وفق ما ذكرت شبكة “إيران 

إنتنرناشونال”.
كما نظم متظاهرو األهواز، المنطقة التي 
تشهد احتجاجات شبه يومية لمتقاعدي 
تجمعـــًا  مؤخـــرًا،  االجتماعـــي  الضمـــان 
حاشـــدًا اليـــوم، وطالبـــوا فيـــه باســـتقالة 

الحكومة.
علـــى  المتقاعـــدون  احتـــج  أراك،  وفـــي 

هتافـــات:  مردديـــن  االقتصـــادي  الوضـــع 
“محاربو األمس، جياع اليوم”.

أمـــا فـــي رشـــت فتجمـــع محتجـــون أمام 
مبنـــى إدارة الضمـــان االجتماعـــي وهـــم 

يهتفون: “الويل من كل هذا الظلم”.
يذكـــر أن المتقاعديـــن نظموا احتجاجات 
الماضيـــة،  األشـــهر  مـــدى  علـــى  متكـــررة 
بســـبب تدني معاشـــاتهم التقاعدية، لكن 

شـــرارة االحتجاجات األخيـــرة بدأت في 
5 يونيو الجاري، وهو يوم عطلة رســـمية 
في البـــالد، حيث أعلنت حكومة إبراهيم 
رئيسي في هذا اليوم أنها ستزيد رواتب 

المتقاعدين بنسبة 10 % فقط.
األســـابيع  فـــي  المعلمـــون  نظـــم  كذلـــك، 
األخيـــرة، تجمعـــات احتجاجيـــة واســـعة 

النطاق في مدن مختلفة.

بموائد فارغة.. يهتفون: “الويل من كل هذا الظلم”

احتجاجات المتقاعدين تتواصل في إيران

من تظاهرات المتقاعدين في ايران

عواصم ـ وكاالت

أفـــادت صحيفة “وول ســـتريت جورنال” 
األميركية، نقالً عن مســـؤولين عسكريين 
أميركييـــن، بأنهـــم يحـــذرون مـــن خطـــر 
صـــدام مباشـــر بيـــن القـــوات األميركيـــة 
والروســـية في ســـوريا، ويتهمون القوات 

الروسية بـ”خطوات استفزازية”.
أميركـــي  عســـكري  مســـؤول  وقـــال 
للصحيفـــة، إن روســـيا شـــنت غـــارة على 
مواقـــع فـــي منطقـــة التنف يـــوم األربعاء 
عســـكريون  يـــدرب  حيـــث  الماضـــي، 
أميركيـــون مقاتليـــن محليين. وبحســـب 
العســـكريين  روســـيا  أبلغـــت  المســـؤول، 
قنـــاة  عبـــر  مســـبقًا  بالغـــارة  األميركييـــن 
االتصـــال التـــي تم إطالقها منذ ســـنوات، 
ونفـــذت الغـــارة ردًا علـــى هجمـــات ضـــد 

القوات السورية. 
وأوضح المسؤول أن طائرتين روسيتين 
من نوع “ســـو 35” وطائرة أخرى من نوع 
“ســـو 24” ضربـــت موقعـــًا عســـكريًا فـــي 

التنف بعد البالغ. وأشارت “وول ستريت 
جورنـــال” إلى أن المســـؤولين أعربوا عن 
إنهـــا  التـــي يقولـــون  الغـــارة  قلقهـــم إزاء 
لـــم تســـتهدف القـــوات األميركية بشـــكل 
مباشـــر، لكنهـــا “تتحـــدى” مهمـــة القـــوات 

األميركية في سوريا.
مـــن جانـــب آخـــر، تجـــددت االشـــتباكات 
بيـــن تشـــكيالت تابعـــة للجيـــش الوطني 
الســـوري المدعـــوم مـــن تركيـــا فـــي ريف 

حلب شمالي سوريا، مما أدى إلى سقوط 
عـــدد مـــن الضحايـــا بيـــن قتيـــل وجريح. 
وقالـــت مصادر ميدانية أمس )األحد(، إن 
االشتباكات التزال مســـتمرة بين فصائل 
من الجبهة الشامية وحركة أحرار الشام.
وقـــد اســـتخدمت في االشـــتباكات آليات 
ثقيلـــة، وتســـببت فـــي مقتـــل مـــا ال يقـــل 
عن عشـــرة أشـــخاص من الطرفين خالل 

الساعات الماضية.

قتلى في اشتباكات بين فصائل موالية لتركيا في ريف حلب

مخاوف من صدام أميركي روسي مباشر في سوريا

قوات روسية في سوريا
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لوكسمبورغ ـ وكاالت :

شـــدد منســـق السياســـات الخارجية فـــي االتحاد 
األوروبـــي جوزيـــب بوريـــل، علـــى أهميـــة “وقف 
الحـــرب الروســـية فـــي أوكرانيـــا من أجـــل تفادي 

أزمة غذاء وجوع عالمية”. 
كما حذر في مقال نشـــر أمس )األحد( على موقع 
االتحـــاد، من عواقب اقتصادية وخيمة إذا بقيت 
موانئ البحر األسود مغلقة، قائالً “عواقب وخيمة 
آتيـــة إذا ظلت طرقات التصدير مغلقة في البحر 
األســـود”. وانتقد االدعاءات الروســـية واتهامات 
موســـكو للغـــرب بعرقلـــة تصديـــر منتجاتهـــا مـــن 

الحبوب واألسمدة جراء العقوبات. 
ال  االتحـــاد  فرضهـــا  التـــي  العقوبـــات  أن  وأكـــد 

تســـتهدف تلـــك الصـــادرات علـــى اإلطـــالق. كمـــا 
أبدى اســـتعداد الدول األوروبيـــة للعمل مع األمم 
المتحدة وجميع شـــركائها مـــن أجل منع أي تأثير 

غيـــر مرغـــوب فيه على األمـــن الغذائـــي العالمي. 
كذلـــك، أوضـــح أن عـــدد الذين يعانـــون من نقص 
الغـــذاء حـــول العالـــم، ارتفع مـــن 132 مليونًا قبل 
وبـــاء )كوفيـــد - 19( إلـــى 276 مليونـــًا فـــي بداية 

 .2022
وأعلـــن أن االتحـــاد ســـيقدم 225 مليـــون يـــورو 
لمساعدة دول شـــمال إفريقيا على مواجهة أزمة 
الغذاء. وكان الغرب اتهم القوات الروســـية بخنق 
الموانـــئ األوكرانيـــة المطلـــة على البحر األســـود 
جنوبـــًا، ومنـــع تصدير القمح وغيـــره من الحبوب 
والســـلع مـــن األراضـــي األوكرانيـــة. كمـــا أكـــدت 
المفوضية األوروبية سابقًا أن أكثر من 20 مليون 

طن من القمح محاصر في تلك الموانئ.

بوريل: الحرب الروسية في أوكرانيا تهدد بأزمة جوع عالمية

جوزيب بوريل

استشهاد شاب فلسطيني 
برصاص االحتالل في الضفة

رام اهلل ـ وفا
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مهمات عاجلة أمام وزيرة الصحة
ليس خافيًا على أحد ثقل المهمة وحجم المســـؤولية التي تنهض 
بها وزارة الصحة، وال أظّن أّن أحدا بوســـعه إغفال جهود األطقم 
الطبية والتمريضية، فهي ماثلة أمام جميع المترددين على جميع 
األقســـام والمراكـــز الصحية. وبودنـــا هنا أن نهنـــئ وزيرة الصحة 
على الثقة الملكية الســـامية وثقة ســـمو ولّي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بتسلمها قيادة الوزارة، ونحن على ثقة أكيدة بأّن الوزارة 
في عهدها الجديد ستشـــهد االرتقاء بـــكل الخدمات الصحية بما 

يجعلها تواكب التطورات في الحقل الصحّي العالمّي.
لعـــل المعضلـــة األكبـــر التـــي تمثل هاجســـا مالزما ال يغـــادر ذاكرة 
المواطن حجم المعاناة لمن يقدر لهم التردد على قســـم الطوارئ 
بمستشـــفى الســـلمانية، واألزمة التي نحن بصددها ليســـت وليدة 
وقتنا الحاضر، بل لألســـف تمتد جذورها لســـنوات، ورغم تعاقب 
عدد من الوزراء إال أّن وضع القســـم لم يشـــهد أي تغير يذكر على 
اإلطـــالق وكأّنـــه عصي علـــى اإلصـــالح. التذمر مـــن الخدمة بات 
هاجســـا للعشـــرات ممـــن يتـــرددون على الطـــوارئ، وعـــدم الرضا 
عـــن األداء الســـمة الغالبة لـــدى الجميع، إذ ليس مـــن المنطقي أن 
من تســـوقهم أقدارهم للقســـم عليهم االنتظار لزمـــن يناهز 4 إلى 
6 ســـاعات! بالتأكيـــد هناك خلل فادح لم يتداركـــه من أوكلت لهم 

إدارة قسم الطوارئ. 
والـــذي يدعـــو إلـــى الدهشـــة أنـــه فـــي كل مـــرة تثـــار فيهـــا قضية 
الطـــوارئ يخرج المســـؤولون بالـــوزارة بالنفي تـــارة والتبرير تارة 
أخرى، ناهيك عن التصريحات المنافية للواقع بدال من االعتراف 
بالمشـــكلة ووضع الحلول العاجلة. نتصور أن األصل في المعضلة 
أنها إدارية بالتأكيد، وفي غياب مثل هذه اإلدارة ال نستغرب أبدا 
أن تدب الفوضى واإلهمال، وإذا لم تكن لدى المســـؤولين أية نية 
أو جديـــة إلصـــالح الخلـــل فال نتوقـــع أن تغييرا يمكن أن نشـــهده 

على اإلطالق. 
الشـــكوى ليســـت متوقفـــة علـــى غيـــاب اإلدارة، لكـــن المحـــزن أّن 
البعض يفتقر إلى حســـن التعامل مع المرضى، وال نعتقد أّن كثرة 
المتردديـــن علـــى الطـــوارئ تعد مبـــررا لمثـــل هذا التصـــرف الذي 
يتناقـــض تمامـــا مع مهنـــة الطبيب بوصفها إنســـانية فـــي المرتبة 

األولى.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

اإلنسان لوطنه قبل أن يكون لنفسه
جميعنا ســـنصل إلى مرحلة الكهولة والشـــيخوخة، بعد أن نتعلم 
مـــن لوحـــات ورســـوم وجـــداول الحيـــاة، ولعـــل أجمل مـــا قرأت 
عـــن هـــذه المرحلة من العمـــر: الكهولـــة بذاتها ال تقـــدم وال تؤخر 
فـــي اآلراء، إنمـــا تتغيـــر اآلراء أو تتطـــور تبعـــا لمقـــدار التجارب 
واالمتحانـــات التي يجتازها اإلنســـان في حياته، وكم من شـــاب 
صار كهال فشـــيخا وآراؤه في الحيـــاة هي هي، لم يطرأ عليها أي 
تغييـــر، ومثل هذا المخلوق كالطائر يعبر الجو دون أن يترك فيه 

أثرا.
إذا فالعبرة ليست بعدد السنين، إنما بمقدار ما يتلقاه اإلنسان من 
دروس الحياة، وما أكثر هذه الدروس أحيانا، وما أصعبها أحيانا 
أخـــرى، وتطور اآلراء ضـــرورة البد منها عند الرجل المثقف الذي 
تفتـــح ذهنـــه والذي أصبح رأســـه بحكم ثقافته محطة اســـتقبال 
لـــكل جديـــد معقـــول وموضـــوع تجارب عمليـــة يســـتطيع بها أن 
يجدد روحه وقلبه وعقله، وإذا ما سمعت عن رجل بأنه متمسك 
برأيه وأنه لم يحد عن رأي رآه في حياته، فاعلم أنه ضيق األفق 

محدود المدارك، ال ينتفع بما حوله من أحداث.
ومـــن الغريـــب أن أكثـــر النـــاس يتباهـــون بذلـــك غيـــر عالمين أن 
الحيـــوان المعـــروف بعدم تغيير الرأي والعنـــاد، هو على حد قول 
أحد رجال السياسة “البغل” عندما عيره أحد الناس بأنه غير رأيه 
في مسألة ما، على أن هذا ال يعني تغيير المبادئ وال العقائد، بل 
يصح أن يدخل على العقيدة تطور يؤدي في األكثر إلى اتساعها 

وعمقها.
رائـــد األعمال المصري أحمد عبود باشـــا كان لـــه رأي في الكهولة 
حيث أوضح أنه كان يظن في شـــبابه أن العيش الســـهل الطريق 
إلـــى الســـعادة، وأنـــه يكفـــي أن يعمـــل اإلنســـان ليعيـــش، فغيرت 
الكهولـــة ظنـــه، وعلمته أن اإلنســـان لوطنه قبل أن يكون لنفســـه، 
وأن الوطـــن هو الـــذي يعيش، وأن لذة الحياة فـــي العمل المنتج 
المثمـــر، وكان فـــي صـــدر شـــبابه حريصا على إســـعاد نفســـه قبل 
إســـعاد غيره، فغيرت الكهولة رأيه هذا، وجعلته أشد حرصا على 

إسعاد الناس من إسعاد نفسه.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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أود الحديـــث عـــن مفهـــوم الرشـــاقة المؤسســـية، الـــذي ُيعـــد أحـــد المفاهيم 
اإلداريـــة المهمـــة في تطوير مجال العمل، والرشـــاقة المؤسســـية هي جميع 
الممارســـات واألســـاليب التي تتيح لمختلف جهات العمل مواكبة ومسايرة 
التغييـــر بجميـــع أشـــكاله، وأن تكـــون لديهـــا القدرة على ســـرعة االســـتجابة 
للتحوالت في بيئة العمل على المســـتوى الداخلي والخارجي، وأن تســـتثمر 
الفـــرص المتاحـــة في هـــذا المجال لتحقيـــق الريادة على المســـتوى المحلي 
والدولـــي، من خـــالل العمل بآليات بشـــرية قادرة على صناعة هـــذا التغيير، 

الستثماره في تحقيق أهدافها وتحسين إمكانياتها المؤسسية. 
ولعـــل أهـــم ثالثة محاور تحدد آليات الرشـــاقة المؤسســـية لجهة العمل هي 
ســـرعة اتخـــاذ القرار وســـرعة االســـتجابة والقـــدرة على تحقيـــق التطلعات 
المســـتقبلية في الوقت المناســـب وبالســـرعة الممكنة، فالرشاقة المؤسسية 
ليست مرتبطة بالحجم أو العدد، بل هي في األساس تلك المنظومة القادرة 
على سرعة الحركة، ونوعية كل ما ينتج عن تلك القدرة والسرعة لمصلحة 

هذه المنظومة.
وفـــي اعتقـــادي ان رشـــاقة أية جهة عمـــل ُتمتحن في األزمـــات، وكيف يتم 

التعامل مع أي نوع من أنواع األزمات، وكيف تتم السيطرة والحد من عدم 
تفاقـــم هـــذه األزمة، ولنـــا في جائحة كورونـــا كوفيد 19 خير مثـــال على ما 
نقوله فيما يتعلق بجاهزية الدول لمحاربة ومواجهة هذا الوباء، واســـتعداد 

أجهزة الدولة في مواجهة مثل هذه األزمات الصحية.
وهنـــا البـــد أن نؤكـــد بأن المملكـــة بجهود وتكاتـــف وتعاون فريـــق البحرين، 
نجحـــت فـــي تطبيـــق مفهوم الرشـــاقة المؤسســـية على جائحـــة كوفيد 19، 
وكيف تعاملت أجهزتنا المختلفة في مواجهة الجائحة الصحية، فمنذ بداية 
الوبـــاء تمكنت المملكة وجميع أجهزتها من وضع الخطط المتميزة لمواجهة 
الجائحة، كما تمكنت جميع األنظمة الصحية واألجهزة المساندة في الدولة 
من القيام بمهمات عمل الفريق الواحد، إليجاد الحلول المناســـبة والسيطرة 
على هذا الوباء. وتأتي إشادة منظمة الصحة العالمية باإلجراءات الوقائية 
والرقابيـــة التـــي اتخذتها حكومـــة البحرين في مجال تعزيز ســـبل التصدي 
لهـــذا الفيروس ومتابعة الترصـــد وااللتزام بتطبيق اإلرشـــادات والتعليمات 
التوعويـــة الصـــادرة، كدليـــل علـــى أن المملكة قـــادرة على تحقيق الرشـــاقة 

المؤسسية على مستوى جميع قطاعات الدولة.

د. خالد زايد

الرشاقة المؤسسية

قبـــل اســـتعراض وتشـــخيص وتحليـــل دوافع زيارة بايـــدن للريـــاض، علينا أن 
نعرف أوال لماذا توترت العالقة بين واشنطن والرياض خالل عهد بايدن، وهي 

العالقة التاريخية االستراتيجية للبلدين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ســـبب توتـــر هـــذه العالقـــة هـــي سياســـات العـــراب أوباما ومـــن ورائه اليســـار 
األميركـــي، حيـــث أراد قيـــادة شـــريحة من األميركييـــن ليكونوا لـــه مخزنا من 
األصـــوات المتدفقـــة لـــكل مرشـــح ديمقراطـــي قـــادم، حتـــى ينافس شـــريحة 
األميركييـــن مـــن المســـيحيين المحافظيـــن واليميـــن، بـــل ويســـحب أصـــوات 
األقليـــات مـــن الحـــزب الجمهوري. لذلـــك رأى العراب أوباما أنـــه يجب تحقيق 
األطـــر واألســـس العامة لليســـار األميركـــي ليضمـــن أصواتهم بـــكل انتخابات، 
وهذه األســـس العامة التي ينادي بها اليسار األميركي وانتهجها العراب أوباما 
والديمقراطيـــون هي دعم األقليات العرقية والدينيـــة بكل دولة، وتحريضهم 
ضد األغلبية، ثانيا إشـــعال الثورات ودعمها بكل مكان، ثالثا دعم ما يســـمونه 
بحقوق اإلنسان، وما نسميه بالشذوذ بكل أشكاله كالشذوذ الجنسي والشذوذ 
الدينـــي الـــذي يتمثل فـــي الثورة علـــى الثقافة والهويـــة الدينيـــة للمجتمعات، 
والشـــذوذ الثقافي واألسري كالتشـــجيع على العالقات المحرمة خارج الزواج 

وتشجيع الزواج غير الشرعي.
الـــذي أراد أوبامـــا  العالـــم العربـــي المحافـــظ الســـاحة والملعـــب األول  وكان 
والديمقراطيون تطبيق أســـس اليسار األميركي الثالث فيه، فقاموا بتحريض 
األقليات بالعالم العربي مذهبيا وعرقيا وبث الفتنة التي تؤدي لشرارات القتل 
والخـــراب، وقامـــوا بإشـــعال مؤامرة الربيـــع العربي من خالل اإلخـــوان وأبناء 
عمهـــم الصفويين، ومعهم الليبراليون، وأطلقوا عليها ثورة الربيع العربي. ثالثا 
قاموا ومن خالل التهديدات والتصريحات الرسمية ومنظمات شذوذ اإلنسان، 
بدعم ثقافة ما نسميه بلغتنا االنحالل والشذوذ األخالقي بحجة حماية حقوق 
اإلنسان. ولعل أكثر دولتين عربيتين واجهتا مشروع أوباما واليسار األميركي 
بخصـــوص هذه األســـس الثـــالث مصر والســـعودية. لكن أوبامـــا، وعلى عكس 
ترامـــب، كان يرى أن الســـعودية المحافظة هـــي العقبة األولـــى بالعالم العربي 
لتحقيق هذه األسس الثالث، لهذا هدد بايدن الرياض، ملتزما بسياسة أوباما، 
بأنـــه ســـيجعلها دولـــة منبـــوذة، إليمانـــه بأنها تواجـــه سياســـات الديمقراطيين 
وترفض األســـس التي ينادي بها اليســـار األميركي، فالخالف هو فكري ثقافي 

بالدرجة األولى بين الديمقراطيين والرياض وليس خالفا سياسيا.

tariq
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

سياسة أوباما واليسار األميركي

بـ “الشات” خلوة!
لـــم يكن الكالُم عن خطورة “الشـــات” كالما مرًســـال يفتقُر إلى 
دليـــل، بل هو حقيقٌة تكشـــُف عـــن صحتها التقاريُر الرســـمية، 
التي أثبتت أن حاالت الطالق في بعض الدول العربية بسبب 
الخيانـــة الزوجيـــة عن طريـــق اإلنترنـــت و”الشـــات”، واللذين 
انتشـــرا في مجتمعاتنا انتشـــار النار في الهشـــيم، وصلت إلى 

40 % بواقع 240 حالة يوميا.
وهـــو مـــا يضطُرنـــا أن ندق ناقـــوس الخطـــر، ونؤكـــد خطورة 
“الشـــات”، الذي هو خلوٌة ُمحَرمة بشـــكل جديد، حيث ال تقل 
خطورة عن الخلوة الحقيقية المنهّي عنها، والتي حذرنا منها 
المصطفـــى بقولـــه “ال يخلو رجٌل بامـــرأة إال ومعها ذو محرم”، 
وذلك ســـدا للذرائع؛ ألنها من ُمقدمات الزنا الذي نهى هللا عن 
مجرد اقترابه بقوله سبحانه “وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 

وساء سبيال”.
إن مـــا يحـــُدث فـــي الُخلـــوة بين الرجـــل والمرأة، يحـــدُث عبر 
الدردشة، بمساعدة الكاميرات التي ُتمكن من الرؤية عن ُبعد، 

ومن ثم ُترتكُب الفواحُش وُتفعل األفاعيل.
المشـــكلة خطيـــرٌة يـــا ســـادة، إذ تتســـبب في “خـــراب بيوت”، 
وتشـــتيت أسر، وضياع قيم، وانتشار الفواحش، لهذا البد من 
يقظة أولياء األمور، وأرباب األســـر، وكشـــف وســـائل اإلعالم 

خطورة  تلك الظاهرة، التي صار شُرها ال ُيبقي وال يذر.

صبري الموجي



التــــأهــــل لكــأس آسيــــا ليــــس إنجــــاًزا

قـــال مهاجـــم منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة 
تأهـــل  إن  يوســـف  عبـــدهللا  القـــدم 
“األحمر” لنهائيات كأس آســـيا ال يعتبر 
إنجـــازا، فالغريب هو غيـــاب المنتخب 
عـــن البطولـــة القاريـــة، واصفـــا تنظيم 
ماليزيـــا للتصفيات بـ “الســـيئ” بســـبب 
أرضية الملعب والفنـــادق والصعوبات 
الكثيرة التي واجهت المنتخب والتي 
بعـــد  خاصـــة  لـــذة  الالعبيـــن  منحـــت 

التأهل.
جـــاء ذلك خـــالل اليف البالد ســـبورت 
“خلـــك رياضي” والـــذي قدمته الزميلة 

بدور عدنان.
أداء  منتقـــدي  علـــى  يوســـف  ورد 
بالتأهـــل،  األهـــم  “حققنـــا  المنتخـــب 
وجميـــع  ســـهلة  تكـــن  لـــم  مجموعتنـــا 
المنتخبات متطورة، لعبنا أمام ماليزيا 
بتواجد 63 ألـــف متفرج واألخير لديه 
دوري محترفين، منتخبا تركمانســـتان 
يســـتهان  ال  بمجموعتنـــا  وبنغالديـــش 
بهما، ومن ال يجيد اللعب فإنه سيدافع 
ظـــروف  واجهنـــا  كمـــا  بقـــوة،  أمامـــك 

األجواء واألرضية السيئة ..”.
ورأى بـــأن التأهل وصـــدارة المجموعة 
أمـــر إيجابي ألنه يحســـن من تصنيف 
فـــي  يضعـــه  وبالتالـــي  المنتخـــب 
مجموعة أقل صعوبة وهو ما يعزز من 
آمالنا في بلوغ الدور الثاني بالنهائيات 

اآلسيوية.
وأوضح يوسف أن اإلشارة التي قام بها 

بعد تســـجيل ركلة الجزاء أمام ماليزيا 
لـــم تكن غريبة “من تابع حجم الضغط 
الكبيـــر الذي فرضـــه الماليزيـــون علينا 
والصعوبـــات  الجماهيـــري  والحضـــور 
التـــي واجهناهـــا ســـيدرك تمامـــا مـــدى 
أهمية المباراة بالنســـبة لهم لدرجة أن 
الحضـــور الجماهيري الذي بلـــغ أمامنا 
حوالـــي 63 ألف  كان األعلـــى، فيما لم 
يتجـــاوز حضـــور الجماهيـــر الماليزيـــة 
فـــي مبـــاراة تركمانســـتان وبنغالديش 
10 – 15 ألـــف متفـــرج .. منـــذ ســـنوات 
طويلـــة لم تتأهـــل ماليزيـــا وكان بلوغ 
النهائيـــات حلمـــا بالنســـبة لهـــم ولذلك 
فإنهم حاولوا التأثير علينا، لدرجة أنه 
لـــم تكن لنا غرفة تبديل مالبس عالوة 

على سوء أرضية الملعب..”.
ودافـــع عـــن المـــدرب البرتغالي ســـوزا 
بطولـــة كأس  بـــأن حقـــق  قـــال  حيـــن 
الخليـــج وغرب آســـيا وقـــاد المنتخب 
للتطور من خالل اســـتقطاب المواهب 
وأن االســـتقرار على الجهاز الفني ولد 

الكثير من االنعكاسات اإليجابية.
وقال بأنه ال يكثرث لمن ينتقده ويقلل 
من قيمة احترافه “مـــا يهمني االنتقاد 
ومـــو الزم أرد علـــى كل واحـــد .. إنني 

أتعلـــم وأســـعى لتطويـــر نفســـي دائمـــا 
وأحـــب االنتقـــادات التـــي تطـــور مـــن 

أدائي”.
االحتـــراف  يفضـــل  كان  أنـــه  وذكـــر 
فـــي ســـن مبكـــرة وليـــس فـــي الــــ 25 
داعيـــا الالعبيـــن مـــن الجيـــل الواعـــد 
خوض االحتـــراف واقتنـــاص الفرصة 
والتضحية من أجـــل تطوير قدراتهم، 
مضيفـــا “واجهت الكثير من التحديات 
الغربـــة  مثـــل  االحترافيـــة  بتجربتـــي 
وعامـــل الطقـــس والعنصريـــة لدرجـــة 
أنهم لم يكونوا يترجموا لي التعليمات 
الحصـــص  أثنـــاء  االنجليزيـــة  باللغـــة 
التدريبية.. كما أنني ضحيت باالبتعاد 
عـــن أهلـــي وأصدقائـــي وتركـــت نادي 
المحـــرق حينـــذاك بعدمـــا حققـــت معه 
لقب الدوري في موسم 2017 – 2018 
رغـــم أن اللعـــب مع المحـــرق حلم لدى 
كل العـــب .. لقـــد قـــال لـــي الكثيـــرون 
ال تحتـــرف فـــي هـــذا النـــادي ولكننـــي 

اتخذت القرار الصائب”.
ووصف موســـمه مع المحـــرق باألحلى 
هـــو  الشـــرقي  “الرفـــاع  فـــي مســـيرته 
بيتـــي األول والنـــادي الذي تربيت فيه 
وبزغـــت خالله نجوميتي، أما المحرق 

فهـــو بيتي الثانـــي وقضيت فيه أجمل 
أيام حياتي.. لعبت معهم موســـم كأنه 

سنين .. غصبا عنك تحب المحرق”.
المنتخـــب  مـــدرب  إن  يوســـف  وقـــال 
الســـابق اإلنجليزي بيتر تايلور هو من 
اختـــاره للعـــب كمهاجـــم رغم أنـــه كان 
العـــب ارتـــكاز وكان عمـــره آنـــذاك 17 
عامـــا فـــي 2017 وأنـــه مثـــل المنتخب 
األول قبـــل أن يلعـــب باألولمبـــي، أمـــا 
التشـــيكي  الســـابق  المنتخـــب  مـــدرب 
صاحـــب  فهـــو  ســـكوب  ميروســـالف 
احترافـــه  فـــي  بعـــد هللا  مـــن  الفضـــل 
خـــاض  بعدمـــا  التشـــيكي  بالـــدوري 

معسكرا تدريبيا هناك.
ولـــدى ســـؤاله عـــن ســـر كلمـــة ضربـــة 
النمـــر قـــال “عنـــد تســـديد الكـــرات في 
التدريبات أقول للحراس حاســـبوا من 
ضربـــة النمـــر التي ال تصـــد وذلك على 

سبيل المزاح..”.
وكشـــف يوســـف عـــن حبـــه آللو بشـــير 
بقولـــه “عندما نقيـــم معســـكرا تدريبيا 
بفندق الريجنسي وهو قريب من محل 
آلو بشـــير فإننا ننتهز الفرصة لنشـــتري 
آلو بشير و”نسوي فيلم” عشان نشتري 

ولكن ال ندخله الفندق..”.

هذا المدرب من 
اختارني للعب 

مهاجًما

ما قصة اإلشارة 
التي قام بها تجاه 
الجمهور الماليزي؟

احذروا ضربة 
النمر .. وفيلم 
عن “آلو بشير”

عبدالله يوسف خالل حلقة خلك رياضي
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حضـــر وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس 
الـــوزراء نائب رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
علـــي آل خليفة حفـــل افتتاح متحف 
كـــرة الســـلة بدعوة مـــن األميـــن العام 
لالتحـــاد الدولـــي لكـــرة الســـلة، والذي 
 )FIBA( أقيم في مقـــر االتحاد الدولي

في جنيف.
معلمـــا  الســـلة  كـــرة  متحـــف  ويعتبـــر 
ســـياحيا رياضيـــا يوثـــق تاريـــخ لعبـــة 
كرة الســـلة فـــي العالم، ويبيـــن كيفية 
تطـــور هـــذه اللعبـــة على مـــدى العقود 
الســـابقة مـــن خـــالل أرشـــفة المراحل 
التـــي مرت بها لعبة كرة الســـلة طوال 
المعـــدات  ناحيـــة  مـــن  الســـنين  تلـــك 

والمالبـــس المســـتخدمة فـــي اللعبـــة، 
كما يبـــرز المتحف تاريخ نجوم اللعبة 
وإســـهاماتهم  الدوليـــة  وإنجازاتهـــم 
في نشـــر محبة اللعبة على المســـتوى 

الدولي.
وأثنـــاء الزيـــارة، أشـــاد ســـمو الشـــيخ 
عيسى بن علي آل خليفة بهذا الصرح 
المهـــم الـــذي أقامـــه االتحـــاد الدولـــي 

والـــذي يبـــرز مراحـــل تطـــور لعبة كرة 
الســـلة ويبيـــن األهميـــة التـــي وصلت 
إليهـــا ومكانتهـــا بيـــن شـــعوب العالـــم، 
وفرصـــة لتكريـــم نجـــوم اللعبـــة عبـــر 
توثيق تاريخهم وإنجازاتهم المشرفة 
والمؤثرة عالميـــًا، كما أن الحضور في 
مثل هذه المحافل الدولية يعد فرصة 
الدولـــي  االتحـــاد  بأعضـــاء  لاللتقـــاء 

لكرة السلة وأعضاء اتحادات البلدان 
األخـــرى وتبـــادل األفـــكار والخبـــرات 
الـــذي ينعكس علـــى مصلحـــة وتطور 

كرة السلة العالمية.
وفي الختام، أشاد سموه بهذا التعاون 
المســـتمر والبناء بيـــن االتحاد الدولي 
لكرة السلة وجميع االتحادات القارية 
والوطنيـــة لتحقيـــق التطور المنشـــود 

لكـــرة الســـلة العالميـــة، وتقدم ســـموه 
بالشـــكر لألمين العـــام لالتحاد الدولي 
لكـــرة الســـلة علـــى مســـاعيهم الدائمة 
لتطويـــر لعبـــة كـــرة الســـلة مـــن خالل 
األهـــداف والمبـــادرات المتميزة، التي 
ســـتعود بالنفع علـــى اللعبة، وإتاحتهم 
الفرصـــة لالطـــالع علـــى هـــذا المعلـــم 

الرياضي المهم.

سموه أشاد بهذا الصرح المهم الذي يبرز مراحل تطور اللعبة

سمو الشيخ عيسى بن علي يحضر حفل افتتاح متحف كرة السلة الدولي
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جانب من حضور سمو الشيخ عيسى بن علي الفتتاح متحف كرة السلة

عبداهلل يوسف عبر اليف “خلك رياضي”:

“غــــــــصــــــــًبــــــــا عـــــــنـــــــك تـــــــحـــــــب الـــــــمـــــــحـــــــرق”
حسن علي



يغــادر اليــوم الفريــق األول بنــادي النجمــة لكــرة اليــد مملكــة البحرين متجًها إلــى حيدر آباد الهنديــة من أجل المشــاركة في البطولة 
اآلسيوية لألندية 24 خالل الفترة 22 إلى 30 يونيو الجاري والمؤهلة إلى بطولة “سوبر جلوب” في اكتوبر المقبل بالمملكة العربية 

السعودية.

وتضـــم بعثـــة ممثـــل المملكـــة كل من 
رئيـــس الوفد محمد العســـومي، نائب 
رئيـــس جهـــاز اللعبـــة محمـــد بوكمال، 
مدير الفريق جاســـم المطوع، اإلداري 
أحمـــد جناحـــي، المـــدرب ســـيد علـــي 
منصـــور  أحمـــد  الفالحـــي ومســـاعده 
ميثـــم  العـــالج  ألخصائـــي  باإلضافـــة 
محمـــد  هـــم:  العًبـــا  و18  المشـــيمع، 
علـــي  شـــمالن،  حمـــد  عبدالحســـين، 
أنـــور، مهدي ســـعد، بالل بشـــام، كميل 
محفوظ، حسن شهاب، خالد عبدهللا، 
سعود الجنيد، علي عيد، محمد ميرزا، 
محمـــد حبيـــب، عـــادل محمـــد، علـــي 
فـــؤاد، والمحترفـــون األربعـــة: أحمـــد 
جـــالل، بكاري ديالـــو، كيفين نيوكاس 

وأوليفير نيوكاس.
ووقع النجمة الـــذي ظفر بلقب بطولة 
األنديـــة الخليجية األســـبوع الماضي، 
فـــي المجموعـــة الثانيـــة التـــي تضـــم 
الصفـــا  الكويتـــي،  الكويتـــي  مـــن  كل 
القطـــري وميـــس  الوكـــرة  الســـعودي، 
كرمـــان اإليراني. إذ ســـيقص شـــريط 
مبارياته بلقاء الصفا يوم االربعاء 22 
يونيـــو، وباليوم التالي يلتقي الكويت 
الكويتـــي، ويخـــوض مباراتـــه الثالثـــة 
علـــى التوالـــي بمواجهـــة مـــس كرمان 
اإليراني يـــوم الجمعة 24 يونيو، على 
المرحلـــة  هـــذه  مباريـــات  أن يختتـــم 
بلقـــاء الوكـــرة القطري يـــوم األحد 26 

يونيو.

صاحبـــا  المجموعـــة  مـــن  ويتأهـــل 
لـــأدوار  والثانـــي  األول  المركزيـــن 
النهائـــي ومواجهـــة صاحبـــا المركزين 
األول والثانـــي أيًضـــا مـــن المجموعـــة 
األولـــى التـــي تضـــم )النور الســـعودي، 
القادســـية الكويتـــي، العربـــي القطري 
ومســـتضيف البطولـــة تي ســـبورتس 

الهندي(.
الجديـــر ذكـــره، أن النجمة الـــذي ظفر 
باللقـــب اآلســـيوية بالعـــام 2017 فـــي 
حيدر آباد، يسعى ألن يحقق المنافسة 
القوية وتكرار األمـــر ذاته، وخصوًصا 
أن الفريـــق يمتلـــك كل مقومات ذلك، 
قـــد  اللعبـــة  إدارة  أن  إلـــى  باإلضافـــة 

دعمت الفريق بعناصر محترفه.

توج الالعب السعودي عادل البارقي بلقب 
بطولـــة ملـــك الصولجانـــات فـــي نســـختها 
السادســـة، وذلـــك بعد فـــوزه فـــي المباراة 
النهائيـــة علـــى البطـــل اآلســـيوي والعـــب 
فـــي  فـــالح،  يوســـف  الوطنـــي  المنتخـــب 
مباراة شـــهدت حضورًا رســـميًا وجماهيرًا 
كبيـــرًا، وكانـــت خير ختـــام للبطولـــة التي 
انطلقـــت فـــي األول مـــن يونيـــو الجـــاري، 
واحتل العـــب المنتخـــب الوطني عبدهللا 

عبدالكريم المركز الثالث في البطولة.
 وتسلم الالعبون الفائزون بالمراكز األولى 

وكأس  الفرديـــة  الجوائـــز  البطولـــة  فـــي 
المركـــز األول والثاني مـــن مديرة البطولة 
مريم مدارا، وأقيمت البطولة برعاية بنك 
الخليـــج الدولي وشـــركة ناس المؤسســـة 
وجيبـــك، إلـــى جانـــب حبيـــب مـــدارا للفن 
المنظفـــات،  لصناعـــة  المملكـــة  والعمـــارة، 
مرجان ســـبيس، ســـوليدرتي، المستشفى 
ماكدونالـــز،  الهـــالل،  مستشـــفى  الكنـــدي، 
ومقهـــى فريســـكو. ونجـــح البارقـــي فـــي 
التتويـــج باللقـــب بعـــد أن ســـجل 227 في 
المباراة النهائية، فيما سجل يوسف فالح 
216، فـــي مباراة حبســـت األنفـــاس، وكان 

فالح قد تأهـــل للنهائي بعد تخطيه زميله 
فـــي المنتخـــب عبـــدهللا عبدالكريـــم فـــي 

مباراة نصف النهائي.
 وجـــاء في بقية المراكـــز: علي الماس في 
المركز الرابع، السعودي عبدهللا الدوليجان 
فـــي المركز الخامـــس، أحمـــد الخاجة في 
المركز الســـادس، الكويتـــي أصيل الرومي 
في المركز الســـابع، الســـعودي عبدالرحمن 
الخليـــوي في المركـــز الثامـــن، أحمد فريد 
في المركز التاســـع، خالد سمير في المركز 
العاشـــر، حســـين غلوم في المركز الحادي 
عشـــر، والفلبينـــي JM فـــي المركـــز الثاني 

عشر.
 وشـــهدت البطولـــة بـــروز الالعب الشـــاب 
بيـــن  مـــن  العـــب  كأصغـــر  ســـمير  خالـــد 
المتأهلين، حيث كان المفاجأة السارة في 
البطولـــة، حيـــث احتل المركز العاشـــر في 
الترتيـــب العام بختام المنافســـات، بعد أن 
تأهل من الدور التمهيدي ضمن أفضل 16 
العبًا بحصوله على المركز الســـادس، قبل 
أن يتأهـــل ضمن أفضل 12 العبًا، ويختتم 
مشاركته بحصوله على المركز العاشر في 
إنجاز يحسب لالعب الشاب الذي ينتظره 

مستقبل كبير في اللعبة.

تسير العداءة وينفرد يافي بثبات نحو معانقة 
الحلـــم األولمبـــي وتدويـــن اســـمها فـــي ســـجل 
األبطـــال األولمبييـــن قبـــل عامين مـــن انطالق 
أولمبيـــاد باريـــس 2024 بعدما أحـــرزت أفضل 
رقـــم عالمـــي لهـــذا الموســـم في ســـباق 3 آالف 
متـــر موانع للســـيدات بملتقـــى باريس بالدوري 
الماســـي العالمي والذي توجـــت خالله بالمركز 
األول بزمـــن 8:56:55 دقيقـــة متفوقـــة علـــى 
العداءة األثيوبية “سيمبو اليمايو” التي جاءت 
ثانية 9:09:19 دقيقة، ومواطنتها “ميكيديس 
 9:11:09 بزمـــن  ثالثـــة  جـــاءت  التـــي  ابيبـــي” 

دقيقة.
 وســـجلت وينفرد يافي الرقم العالمي األفضل 
فـــي هـــذا الموســـم حتـــى اآلن كمـــا أنـــه أفضل 
رقم شـــخصي لها، لتبرهـــن عن قدراتها الكبيرة 
وتسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على ذهبية 
ســـباق أولمبياد باريس 2024 أو حصد الفضية 
والبرونزيـــة على أقـــل تقدير بعدما حققت هذا 
الرقم الجديد في مشوارها معلنة التحدي أمام 

عمالقة سباق 3 آالف متر موانع للسيدات.
وينفـــرد  اصبحـــت  الرائعـــة  النتيجـــة  وبتلـــك   
يافـــي صاحبـــة رابـــع أفضـــل زمـــن عالمـــي بعد 

العـــداءة الكينية “Beatric chepkoech” بزمن 
البحرينيـــة روث  والعـــداءة  8:44:32 دقيقـــة، 
جيبيـــت “8:52:78 دقيقـــة” والعـــداءة الكينية 
دقيقـــة”   8:53:65“ بزمـــن   ”Norah jeruto“
بينمـــا تحتـــل وينفرد يافي المركـــز الرابع بزمن 
8:56:55 دقيقـــة، وتأتـــي العـــداءة األميركيـــة 

Courtney Frerichs بالمركـــز الخامـــس بزمـــن 
8:57:77 دقيقة.

 واســـتطاعت وينفـــرد يافـــي أن تحطـــم رقـــم 
البطلـــة  بإســـم  مســـجال  كان  الـــذي  الســـباق 
األولمبية روث جيبيت 8:52:78 دقيقة والذي 
حققته في ملتقى باريس في أغسطس 2016.

 وبهذه المناســـبة، أعرب محمد عبداللطيف بن 
جـــالل رئيس االتحاد البحرينـــي أللعاب القوى 
عن ســـعادته الكبيرة بهذا اإلنجاز الجديد الذي 
حققتـــه العـــداءة وينفـــرد يافي والـــذي يضاف 
إلـــى سلســـلة النجاحـــات التي حققتهـــا رياضة 
أم األلعـــاب البحرينيـــة علـــى كافـــة األصعـــدة 

والمستويات.
 وأوضـــح بن جـــالل أن تلك النتيجـــة العالمية 
تشيع أجواء من التفاؤل بقدرة العداءة وينفرد 
يافي في المنافسة على ذهبية أولمبياد باريس 
2024 حيـــث إن تحقيقها ألفضـــل زمن عالمي 

هذا الموســـم يجعلها مرشـــحة بقـــوة لحصد 
إحدى الميداليات األولمبية الملونة، كما 

أن نتيجتهـــا الرائعـــة تثبـــت مســـتواها 
التصاعدي المستمر ويعكس قدراتها 
الرفيعة في سباق 3 آالف متر موانع 

لتكون خير خليفة لمواطنتها روث 
جيبيـــت بطلـــة ذات الســـباق فـــي 

أولمبياد ريو 2016.
بـــن جـــالل أن االتحـــاد   وأكـــد 
القـــوى  أللعـــاب  البحرينـــي 

ســـيواصل دعم العـــداءة وينفرد 
يافي لتواصـــل طريقها نحو عالم 

النجومية والتألق بعدما أصبحت تشـــكل رقما 
صعبـــا على المســـتوى العالمي بقيـــادة المدرب 
الســـعودي سعد شـــداد وجهود الطاقم اإلداري 

المتمثل في لجنة المنتخبات.

اللجنة اإلعالمية

اتحاد ألعاب القوى

بطـل الخليجيـة يغـادر اليـوم للمشـاركـة اآلسيـويـة

الـبـــارقـــي “مــلك الصـــولجـــانـــات للبــولـيـنــــغ”

“وينفـرد يافـي” تسجـل أفضـل زمـن عـالمـي للموسـم

بطموح تكرار إنجاز العام 2017 في حيدر آباد

فيما احتل يوسف فالح الوصافة وعبداهلل عبدالكريم ثالًثا

احتلت المركز األول بملتقى باريس في الدوري الماسي

فريق النجمة بطل األندية الخليجية لكرة اليد
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علي مجيد

بـوادر أزمـة فـي لعبـة جماعيـة بنـاٍد كبيـر!
أحـــد األنديـــة الكبيـــرة فـــي رياضتنـــا 
عصيبـــة  أوقـــات  يعيـــش  البحرينيـــة 
للغايـــة فـــي ظـــل نشـــوب أزمـــة “فنية 

إدارية” بأحد ألعابه الجماعية.
صفقـــة  إتمـــام  بســـبب  ذلـــك  ويأتـــي 
تدريبية تـــم اإلعالن عنهـــا في اآلونة 
األخيـــرة، ممـــا زاد حـــدة التوتـــر بيـــن 

اإلداريين والالعبيـــن والجماهير مًعا، 
في خطـــوة متضاربة بيـــن معترضين 
علـــى هذه الصفقـــة وآخرين موافقين 

عليها.
هـــذا النادي عكف فـــي اآلونة األخيرة 
بعقـــد  المشـــكلة  هـــذه  حلحلـــة  علـــى 
اجتماعـــات عـــدة مـــع أطـــراف إدارية 

والعبيـــن، يهـــدف من خاللهـــا إلى بث 
الهدوء واالستقرار إال ذلك لم يحدث، 
فـــي ظـــل وجـــود انقســـامات وضغط 
وإصرار إللغاء الصفقة التدريبية التي 

تعتبر أساس المشكلة الحاصلة.
المشـــكلة بـــدأت تطفـــو على الســـطح، 
وأخـــذ دخانهـــا يتصاعـــد في الســـاحة 

الرياضية بشـــكل تدريجـــي، ما يعطي 
مؤشـــًرا بأن األمور قد تتفاقم وتشهد 
فـــي  إقـــاالت  أو  اســـتقاالت  حـــدوث 
الجانـــب اإلداري باإلضافـــة لغيـــاب أو 
رحيـــل بعـــض الالعبيـــن مـــن صفوفه 
صفقـــة  اإلبقـــاء  تـــم  إذا  وخصوًصـــا 

المدرب!

سبورت

العداءة وينفرد يافي 

محمد بن جالل



بدأت الشــركة المنتجــة لفيلم “تســليم أهالــي”، البطولة 
المطلقــة األولــى للفنانة دنيا ســمير غانم في الســينما، 
الترويج للعمل قبل طرحه بأيام قليلة، وبدأ فريقه الترويج 

للعمل من خالل نشر البوستر.
ومن المشاركين في الترويج الفنان هاشم ماجد، الذي نشر 

البوستر عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، وعلق هشام 
عليه قائال: وأخيرا تســليم أهالي. الفيلم يشارك في بطولته عدد من النجوم بجانب 

دنيا وهشام، وهم: بيومي فؤاد، دالل عبدالعزيز، محمد أوتاكا.

ينهي الفنــان الكوميدي أحمد آدم اســتعداداته النهائية 
للعــودة للســينما مــن جديد، مــن خالل فيلــم تعاقد 
عليه خالل األســابيع الماضية، وبــدأ التحضير له وعقد 

الجلسات التحضيرية في سرية تامة.
ويبدأ آدم الشــهر المقبل تصوير الفيلم الذي يجمع بين 

اللون الكوميدي واالجتماعي، ومن المقرر اإلعالن عن بقية 
أبطاله خالل األيام المقبلة؛ من أجل تجهيزه للمشاركة في موسم أفالم رأس 

السنة وموسم أفالم إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

عودة آدمتسليم أهالي
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السعودية  السينما  جمعية  رئــيــســة  ــدت  أكـ
المخرجة هناء العمير أن السينما السعودية 
تثير فضول العالم، حيث يوجد شغف بمعرفة 
الــســعــودي،  والمجتمع  السعوديين  قصص 
مشيرة إلى أن السينما السعودية تلقى قبوال 
السينمائية  الفعاليات  فــي  عموما  مــمــتــازا 
الدولية، وذلك بالرغم من وجود قصور في 
مسألة التسويق الخارجي للمهرجانات؛ كون 
األمر  تزال وليدة وهو  السعودية ال  السينما 

الذي يجري تدراكه اآلن بشكل واضح.
أول جمعية  تــتــرأس  الــتــي  الــعــمــيــر  وقــالــت 

معنية  ســعــوديــة  ــيــة  أهــل
في  السينما  بــشــؤون 
ــع مــع  ــوقـ ــة مـ ــل ــاب مــق
“إن  “كـــيـــوبـــوســـت”: 
السعودي  الجمهور 
ــوف بــالــســيــنــمــا  ــغــ شــ
ولــديــه اهــتــمــام كبير 
بــهــا، مــشــيــدة بــوجــود 

ــة  ــ ــودي ــ ــع قـــــــــــــدرات ســ
ــي مــخــتــلــف  مــتــمــيــزة فــ
ــادرة على  ــ ــ ق الـــمـــجـــاالت 

ــلــحــظــة  ــع ال ــ ــل مـ ــامـ ــعـ ــتـ الـ
يعيشها  التي  االستثنائية 

ــعـــودي“. وأشــــارت  ــسـ الــفــن الـ

إلى أن المرأة السعودية حاضرة من بدايات 
هيفاء  وجـــود  بدليل  المملكة  فــي  السينما 
المنصور وكثير من األسماء األخري الواعدة 
مجاالت  هــنــاك  أن  إلــى  الفــتــة  التمثيل،  فــي 
آخرى حاليا تتواجد فيها اإلناث بشكل أكبر 
وهي كتابة السيناريو التي باتت تضم عددا 

كبيرا من الكاتبات الناشئات.
الــعــمــيــر “أن هــنــاك بعض  وأوضـــحـــت هــنــاء 
ليس  نقص  بها  يوجد  التي  الفنية  الــكــوادر 
الذكور  عند  أيــضــًا  ولكن  اإلنـــاث،  بين  فقط 
مؤكدة  عموما،  الفنية  الكوادر  نقص  نتيجة 
أنه في الوقت الحالي لم يعد هناك ما يمنع 
المتنوعة  االقـــســـام  اقــتــحــام  مــن  الــفــتــيــات 
لصناعة السينما بعدما أصبحت كافة الفرص 

متاحة المرأة السعودية”.
الممثالت من  عــدد  أن  إلــى  العمير  وأشـــارت 
أصبح  بعدما  ــاد  ازديـ فــي  والنساء  الفتيات 
الــمــجــتــمــع أكـــثـــر تــقــبــالً 
ــعــمــلــهــم رغـــم  ــكــثــيــر ل ب
التحفظات  بعض  وجود 
عند بعض الفئات، مشيرة 
إلـــى أن هــنــاك صــعــوبــة في 
الفئة  وجــود ممثالت من 
ــر الــتــي  ــ ــب الـــعـــمـــريـــة األكــ
يمكنها القيام بدور األم.

 “هناء العمير”: المرأة أساس السينما في المملكة

أسامة الماجد

طارق البحار

من  رسمية  بوسترات   4 مارفل  طرحت 
 Thor: Love And Thunder فيلمها 
يبدأ  أن  المقرر  ومــن  المنتظر،  الجديد 
المقبل  يوليو   8 يــوم  مــن  بــدايــة  عرضه 
بدور العرض المختلفة 
ــول الـــعـــالـــم. وظــهــر  حــ
فيلم  بوسترات  على 
 Thor: مارفل الجديد
Love And Thun-

األبــــطــــال   der
األســـــاســـــيـــــون 
ــم  الـــــثـــــالث وهــ
هيمسوورث،  كريس 
ــورتــمــان،  ونـــاتـــالـــي ب

وكريستيان بيل.

tariq_albahhar

“أوال” يكرم فريق مسرحية “حتى إشعار آخر”

أقـــام مســـرح أوال يـــوم الخميـــس 
لطاقـــم  تكريميـــا  حفـــال  الماضـــي 
أخـــر”  إشـــعار  “حتـــى  مســـرحية 
التـــي حققـــت جائـــزة أفضل عرض 
قرطـــاج  مهرجـــان  فـــي  متكامـــل 
شـــهر  فـــي  للمونودرامـــا  الدولـــي 
مايـــو الماضـــي، وهـــي مـــن تأليـــف 
عبدالناصر فتح هللا، وسينوغرافيا 
الغيـــالن،  جمـــال  الفنـــان  وإخـــراج 
ونـــوس،  ريـــم  الفنانـــة  وتمثيـــل 
وموسيقى يوســـف النجدي، وفني 

إضاءة حسن فالمرزي.
فـــي مســـتهل الحفـــل ألقـــى رئيس 
مجلـــس إدارة مســـرح أوال الفنـــان 
فيهـــا  أوضـــح  كلمـــة  أحمـــد  أنـــور 
يقـــدم  أن  اســـتطاع  المســـرح  أن 
مملكـــة البحريـــن فـــي ثـــوب الئـــق 
ومشـــرف في هـــذا التجمع الدولي، 
وذلـــك عبـــر فـــوزه بجائـــزة العرض 
المتكامل وســـوف تســـتمر الجهود 
تليـــق  التـــي  االنجـــازات  لتحقيـــق 
والحركـــة  أوال  مســـرح  بتاريـــخ 
المســـرحية فـــي البحريـــن بصـــورة 

عامة، مشـــيدا بعطـــاء فريق العمل 
وإبداعهـــم  األداء  فـــي  وبراعتهـــم 
فـــي الخلق المتكامـــل والتكنيك ما 
جعلهم يستحقون الجائزة الكبرى. 
كمـــا أثنى أنـــور علـــى دور صحيفة 
“البـــالد” في دعم الفنـــون والثقافة 
وتســـليط الضـــوء علـــى إبداعـــات 

الفنانين البحرينيين وإبرازهم.

كما ألقى رئيس اللجنة االستشارية 
بمســـرح أوال األديـــب راشـــد نجم 
كلمـــة أكـــد فيهـــا علـــى أهميـــة هذا 
المســـرح،  حققـــه  الـــذي  اإلنجـــاز 
مســـتذكرا الـــرواد والقاعدة الصلبة 
التـــي بنوها منذ تأســـيس المســـرح 
فـــي  الرائـــد  الطليعـــي  ودورهـــم 

الحراك المسرحي البحريني.

تحـــت رعايـــة مدير عـــام الثقافة والفنون الشـــيخة هـــال بنت محمـــد آل خليفة، 
يفتتح المعرض التشكيلي المشترك إيقاعات لونية “بجاليري عكاس” وذلك في 
تمام الساعة السابعة من مساء اليوم االثنين  الموافق 20 يونيو الجاري، ويضم 
المعـــرض أعمـــال طالب الورشـــة الفنية وهم: ليلى جمعة، نوال الصباغ، ســـامية 
خنجـــي، عائشـــة خنجي، فاطمة عبدالخالـــق، لمياء الســـاعي، عبدالحميد جمعة 
ونبيـــل الخير، بينما ضيوف المعرض هم: ســـلوى المؤيـــد، علي أحمدي، ومحمد 

تقي.
يذكر أن هذا المعرض جاء نتاج ورشـــة فنية أقامتها الفنانة شـــريفة يتيم لمدة 
ثالثة أشـــهر حرصت من خاللها على إبراز تاريخ الفن التشـــكيلي والبناء السليم 
للوحة التشكيلية الحديثة، وقد حاضر فيها فنانون كبار من جميع أنحاء العالم 
منهم البروفيســـور إياد الحســـيني المشـــرف على رســـائل ما بعـــد الدكتوراه في 
المعهد األوروبي العالمي من فرنســـا، والفنان الشـــمولي الثالث في الدنمارك نياز 
بيانـــي، والفنـــان هانـــي دلـــه مـــن األردن، والفنان الكبيـــر فاروق حســـني، وكذلك 
الفنانـــة الشـــيخة هـــال بنت محمد آل خليفـــة حاضرت في الورشةوإشـــرف على 

تتبع لوحات الفنانين عن بعد الفنان العالمي الفرنسي عنايت عطار.

معظـــم أفـــالم نيكـــوالس كيج األخيـــرة جاءت 
بكتابـــة ضعيفـــة، وغالبـــا ينتهـــي بها األمـــر بأنها 
تســـتحق المشـــاهدة بســـبب واحد واضح وهو 
حبنا للنجم بالرغم من هذا الشـــيء، والذي قدم 
لنـــا هذا األســـبوع فـــي البحريـــن فيلمـــه األخير 
The Unbearable Weight of Massive Tal�!

 ent
اعتبر هذا الفيلم الجديد سبب آخر إلنقاذ سمعة 
نجمـــة أحببنـــاه كثيرا .. في الماضـــي، باختصار 
تـــدور األحـــداث بعـــد مـــرور الممثـــل نيكوالس 
كيدج والذي يمثل نفسه في الفيلم بأزمة مالية 
خانقة، يوافق على عرض بمليون دوالر للظهور 
في حفل عيد ميالد لمعجب مهووس به، ولكن 
ســـرعان ما يجد نفسه في دوامة يكافح خاللها 
للنجـــاة! فيلـــم كوميـــدي ملـــيء باإلثـــارة جدير 

بمـــا يكفي إلصـــداره ويحتوي أيضـــا على حوار 
محبـــب، ونغمات متماســـكة، وكما يعظ بشـــكل 

صارخ بموضوعه.
يحمل الفيلـــم الكثير من الحركة والعاطفية مع 
قصـــة جيـــدة الئقـــة، ومازلت أوصي بمشـــاهدة 
هذا الفيلم؛ ألنه سهل بما يكفي لفهم ما يحدث 

فيه، مع الكثير من الفكاهة الجيدة.

الممثليـــن  مـــن  مذهلـــة  مجموعـــة  هنـــاك  نعـــم 
والممثـــالت إلى جانب نيكـــوالس كيج المذهل 
نفســـه، فهناك “بيدرو باسكال” و”ليلي مو شين” 
وأيضا “تيفاني هاديش” و”نيل باتريك هاريس 
“إنـــه فريـــق عمل مذهـــل يأخذونكـــم إلى بعض 
المواقـــع الجميلة والمدهشـــة فـــي جميع أنحاء 
أوروبا، وهو فيلم مّوجه بشكل جيد، مع الكثير 
مـــن العواطف، فقـــد تصاب بالصدمـــة قليال مع 
األحداث لمعرفة ما سيحدث؛ لذلك كن مستعدا 

لذلك!
جـــون  تكـــون  ”أن  بفيلـــم  يذكرنـــي  الفيلـــم 

مالكوفيتش“.
 فـــي الفيلم الواضح أن كيج يقدم دور  مفلس، 
لذلـــك يأخذ وظيفة تظهر فـــي حفل عيد ميالد 
مليارديـــر مقابـــل 1 مليون دوالر، لكن ال شـــيء 
بهذه البســـاطة أبدا في الحياة، الملياردير لديه 
اتصاالت مشبوهة ووكالة المخابرات المركزية 
متورطـــة، وهكـــذا تبـــدأ المغامرة التـــي تتحول 

إلى فيلم جيد.
يحتوي هذا الفيلم على شـــيء للجميع، الدراما 
والكوميديـــا والحركة، إنـــه فيلم رائع ومضحك 
وفريـــد مـــن نوعـــه بعيـــدا عـــن معظـــم األفـــالم 
التـــي  و“الســـقطات“  المعتـــادة،  والمؤامـــرات 

أسقطها من قبل النجم المحبوب!

تكريم الزميل الماجد

المخرج جمال الغيالن

الفنانة ريم ونوس

تكريم النجدي المؤلف عبدالناصر فتح الله

شاهدت لكم:
 The Unbearable Weight of Massive Talent 

يستعد النجم تامر حسني لطرح فيلمه الجديد “بحبك” 
يوم الخميــس الموافق 7 يوليو المقبل، والذى ينافس 
به في موســم عيد األضحى الســينمائي، ويشاركه في 

بطولة العمل النجمتان هنا الزاهد وهدى المفتى.
فيلــم “بحبــك”، تأليــف وإخراج تامر حســني فــي أولى 

تجاربــه باإلخــراج الســينمائي، وبطولة تامر حســني، هنا 
الزاهــد، حمدى الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شــهد 

الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

فيلم بحبك

االثنين 20 يونيو 2022 - 20 ذو القعدة 1443 - العدد 4997 

إيقاعات لونية  بـ”جاليري عكاس”
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”BMW Motorrad CE 04“ السيارات األوروبية” تطلق الدراجة النارية من طراز“
  BMW أعلنـــت شـــركة الســـيارات األوروبيـــة، وكيـــل ســـيارات مجموعة
 BMW بالبحرين، عن الظهور األول في المملكة للدراجة النارية من طراز
Motorrad CE 04 الجديـــدة كلًيـــا، إذ أصبـــح بإمـــكان عشـــاق الدراجـــات 
الناريـــة اآلن الحصـــول علـــى النمـــوذج الكهربائـــي المبتكر، مـــع توافر 
عدد محدود متاح للتســـليم الفوري فـــي جميع أنحاء المملكة. 
BMW Mo�  وخالل حفل اإلطالق الحصري في صالة عر ض

torrad، الذي أقيم في المنامة يوم الخميس، كان الضيوف 
حاضرين لمشـــاهدة أحدث األنظمـــة المتطورة في مجال 
 ،Motorrad التنقـــل الكهربائـــي والتـــي يضمهـــا أســـطول
وذلك بحضور المدير العام لشـــركة السيارات األوروبية 
BMW Motor�  ديفيـــد مكجولدريـــك، مديـــر مبيعـــات

rad علي العصفور ، إذ تم كشـــف النقاب عن أحدث 
إضافة في السوق.

 BMW Motorrad CE 04 وتمثل الدراجـــة النارية

نقلـــة هائلـــة في عالم الدراجـــات النارية التـــي تعمل بالكهربـــاء دون انبعاثات. ومن 
خالل الجمع بين العناصر المتطورة والمبتكرة، مع الحفاظ على التصميم التقليدي، 
فـــإن الدراجـــة الناريـــة Motorrad CE 04 تعبـــر عـــن التكامل االنســـيابي مع انتقال 
العالمة التجارية إلى عصر التنقل الكهربائي بأســـلوب أنيق. وبفضل قدرة الدراجة 
النارية BMW Motorrad CE 04 على االنطالق بسرعة قصوى تبلغ 120 كيلو متر 
في الســـاعة، وســـرعة شحن تبلغ 100 دقيقة فقط، فإنها تضمن رحلة سلسة وثابتة 

وسريعة للمستخدمين.
يرافـــق هذه المزايا شاشـــة عر ض مســـتقبلية بقياس 10.25 إنًشـــا مع منافذ شـــحن 
الســـلكية فـــي عداد الســـرعة بتصميم قياســـي في كافـــة الدراجات ضمن أســـطول 

مجموعة BMW لضمان المساعدة األساسية على الطريق.
و قـــال مديـــر عـــام شـــركة الســـيارات األوروبيـــة ديفيـــد مكجولدريـــك “يســـعدنا أن 
نكشـــف عـــن الدراجـــة الناريـــة BMW Motorrad CE 04 الجديـــدة كلًيـــا في مملكة 
البحريـــن مع دخولنا عصـــر التنقل الكهربائي بتصميم مبتكـــر. تعد عناصر التصميم 
 BMW المســـتقبلية إضافـــة مميزة بالنســـبة ألســـطول الدراجـــات النارية من طـــراز

هنا في شـــركة الســـيارات األوروبية، ونتطلع إلى مشـــاهدة هذا الطراز الجديد على 
الطرقات في البحرين في أقرب وقت”. وقال مدير مبيعات BMW Motorrad في 
البحريـــن علـــي العصفـــور “تبًعا للكشـــف المذهل عن طراز BMW CE 04، يســـرنا أن 
تعلن شـــركة الســـيارات األوروبية رســـمًيا أن طراز الدراجة النارية الجديدة كلًيا قد 
أصبـــح متاًحـــا اآلن لعمالئنا في جميع أنحاء المملكة، مـــع توافر عدد محدود متاح 
للتسليم الفوري. ويمكن لعشاق الدراجات النارية زيارة أي من صاالت عر ض شركة 
الســـيارات األوروبية في البحرين لمشاهدة الطراز الجديد مباشرًة والقيام بالحجز 

بعد إطالقها”.
Motor�و MINIو BMW  وتوفر شـــركة الســـيارات األوروبية أحدث وأكبر طرازات
rad، إذ تعر ض أحدث اإلضافات لعام 2022 والتي تدعم فلســـفة العالمة التجارية 

والتفاعل المثالي بين الديناميكيات والرشاقة والدقة مع المتعة في القيادة.
ومـــع إضافة طـــرازات 2022 الجديدة، إلـــى جانب مجموعتها الكاملة من ســـيارات 
BMW وMINI ودراجات Motorrad النارية، تؤكد شـــركة السيارات األوروبية على 

التزامها بتزويد عمالئها المخلصين بتجربة قيادة فائقة في مملكة البحرين.

أطلقت زين البحرين “مسابقة زين الكبرى 4” التي تتيح لعمالء زين البحرين الفرصة 
بالفوز بجوائز نقدية شهرًيا يبلغ مجموعها 53,800 دوالر، والجائزة الكبرى والتي هي 
4 ســـيارات بي أم دبليو X1 )BMW X1(، وستســـتمر المســـابقة حتى 31 مارس 2023. 
وتتضمن المســـابقة أســـئلة وأجوبة ما يتيح لجميع العمالء المشاركة بقيمة 250 فلسا 
لليوم في المســـابقة الكبرى.  ســـيحظى العمالء المشـــاركون في المسابقة بفرص لربح 
جوائز نقدية بقيمة 1000 دوالر شـــهرًيا لمدة عام، إضافة إلى ذلك ســـيحظى رابحان 

كل 3 أشهر بالفرصة للفوز بسيارة بي أم دبليو X1 )BMW X1( أو 7000 دوالر. 
وتشمل “مسابقة زين الكبرى” أيًضا على مسابقة مجانية، إذ يحظى العمالء  «

المشاركون في المسابقة المجانية بفرص لربح جوائز نقدية بقيمة 150 دوالر شهرًيا 
من خالل اإلجابة على سؤال واحد يومًيا، إذ كل إجابة صحيحة تمنح العمالء 10 نقاط 
للمشاركة في السحب. إضافة إلى ذلك، سيحصل العمالء المشاركون في المسابقة 

على نقاط مضاعفة يومًيا من الساعة 4 إلى 6 عصًرا وخالل أيام الجمعة.

إطــالق “مسـابقــة زيــن الكبـــرى 4”

متحدث رئيس بغداء عمل نظمه المنتدى البحريني البريطاني... الزياني:

بريطانيا شريك استثماري رئيس للبحرين منذ أكثر من 200 عام
أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زايـــد 
الزيانـــي أن المملكـــة المتحدة شـــريك 
المســـتوى  علـــى  رئيـــس  اســـتثماري 
عـــام،   200 مـــن  أكثـــر  منـــذ  العالمـــي 
وأن نمـــو حجـــم التجارة بيـــن البلدين 
يشـــهد تطـــوًرا ملحوًظـــا فـــي مختلف 
القطاعات، مـــا يعكس حجم العالقات 
البلديـــن  بيـــن  المتميـــزة  التاريخيـــة 

الصديقين.
جاء ذلك خالل مشاركة وزير الصناعة 
كمتحـــدث  الزيانـــي  زايـــد  والتجـــارة 
رئيـــس في غـــداء العمـــل الـــذي نظمه 
منتـــدى األعمال البحرينـــي البريطاني 
المتحـــدة  المملكـــة  ســـفير  بحضـــور 
لدى مملكـــة البحريـــن رودي دارموند، 
المنتـــدى  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس 
خالـــد الزياني وعـــدد من المســـؤولين 
اســـتعرا ض  خاللهـــا  تـــم  والمعنييـــن 
عـــدد مـــن الموضوعات والمشـــروعات 
وذلـــك  الصديقيـــن  البلديـــن  القادمـــة 

بفندق الدبلومات – البحرين. 
مـــن  عـــدد  الوزيـــر  واســـتعرا ض 
الموضوعـــات المهمة والحيوية والتي 
من بينها، نتائج اللقاءات التي جمعت 
مجموعة العمل البحرينية البريطانية 
اتفاقيـــة  النتائـــج  أهـــم  المشـــتركة، 
مجلـــس  دول  بيـــن  الحـــرة  التجـــارة 

التعـــاون الخليجي و المملكة المتحدة 
التـــي تعد واحـــدة من أهـــم االتفاقات 
فـــي  والشـــاملة وستســـهم  الطموحـــة 
تعزيـــز العالقـــات والنمـــو االقتصـــادي 
مـــن خـــالل تعزيـــز التجارة في الســـلع 
المجـــاالت  مـــن  وغيرهـــا  والخدمـــات 
التي تعود بالنفع على القطاعين العام 

والخاص لكال الجانبين.
بعدهـــا تطـــرق الوزيـــر لخطـــة مملكـــة 
والطموحـــة  االســـتراتيجية  البحريـــن 
)خطة التعافي االقتصادي – االقتصاد 
أطلقتهـــا  والتـــي  الجائحـــة(  بعـــد 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن فـــي 2021 
والتـــي تعـــد واحـــدة مـــن أكبـــر خطط 
الخطـــة  وتهـــدف  االقتصـــادي.  النمـــو 

الجديدة إلى تعزيز القدرة التنافســـية 
االقتصاديـــة طويلـــة األجـــل للبحرين، 
فـــي  المتمثلـــة  أهدافهـــا  مـــع تحقيـــق 
االســـتدامة، والتـــي ترتكـــز علـــى عدة 
محـــاور والتي من بينها: خطة إصالح 
اإلصالحـــات  حزمـــة  العمـــل،  ســـوق 
المشـــروعات  خطـــة  التنظيميـــة، 
االستراتيجية، برنامج التوازن المالي، 

خطة تنمية القطاعات ذات األولوية.
مملكـــة  إطـــالق  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
الذهبيـــة  لتأشـــيرة اإلقامـــة  البحريـــن 
الجديدة لمدة 10 ســـنوات )التأشـــيرة 
للمغتربيـــن  توفـــر  والتـــي  الذهبيـــة(، 
والمستثمرين األجانب فرصة اإلقامة 

في البالد بشكل دائم.

تأثيـــر  مـــن  الخطـــوة  لهـــذه  ومـــا 
إيجابـــي علـــى اســـتقطاب المزيـــد من 
االســـتثمارات وغيرها من اإليجابيات 
كمـــا  االقتصـــادي،  القطـــاع  علـــى 
اســـتعر ض أيضـــا اســـتحداث برنامـــج 
ســـجالت 3.0، فهـــو نظـــام إلكترونـــي 
فـــي  عاليـــا  تأهيـــال  مؤهـــل  متطـــور 
تسجيل وترخيص المنشآت التجارية 
في مملكـــة البحريـــن، ومتصل اتصاال 
اإللكترونيـــة  األنظمـــة  بجميـــع  كامـــل 

للجهات الحكومية ذات الصلة.
متمنيـــا أن يحقق هذا المنتدى أهدافه 
الطموحة في ســـبيل تطوير العالقات 
العالية المســـتوى بين مملكة البحرين 

وبريطانيا.

كشــف تقرير “هينلي آند بارتنرز” أن أكثر من 15 ألف مليونير روســي أو 15 % من األشــخاص األثرياء يخططون لمغادرة موســكو 
في 2022، وذلك بفعل الحرب الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.

وتتسابق الدول على استقطاب أصحاب الثروات، وأعلنت 
البحريـــن قبل 4 أشـــهر عن إطالق اإلقامـــة الذهبية، والتي 
جاءت بهدف اســـتقطاب االســـتثمارات و رؤوس األموال، 
إذ إن خدمة إصدار اإلقامة الذهبية خصصت للفئات التي 
تشـــمل )ُماّلك العقار - المقيمون )الموظفون والمتقاعدون( 
- المتقاعدون - الموهوبون(، وذلك ضمن المعايير واللوائح 

المنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
ووفًقا للتقرير الذي نقله موقع “بيزنس إنسايدر”، فإن عدد 
األثرياء يتوقع أن يكون أعلى بنحو 3 مرات من مستويات 

العام 2019، عندما سجل حينذاك 5500 مليونير.
وكتـــب رئيس األبحـــاث لـــدى New World Wealth أندرو 
 Henley Global أمويلـــز التـــي عملـــت علـــى التقريـــر مـــع
Citizens، أن األفراد األثرياء يهاجرون من روســـيا بأعداد 

متزايدة بشكل مطرد كل عام على مدى العقد الماضي.
وأضـــاف أنه مـــن الناحية التاريخية عادة ما يســـبق انهيار 
الـــدول الكبـــرى تســـارع هجـــرة األثريـــاء الذيـــن غالًبـــا من 

يكونون أول المغادرين ألن لديهم الوسائل للقيام بذلك.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
ستشـــهد أكبـــر صافي لتدفقات األثرياء فـــي العام الجاري، 

إذ أصبحت محور اهتمام شـــديد لألثرياء، وســـط توقعات 
بتدفق 4 آالف مليونير من كافة أنحاء العالم هذا العام.

ويمثـــل هـــذا العدد زيـــادة قدرها 208 % مقارنة بمســـتوى 
1300 شخص في 2019.

وذكـــر التقريـــر الـــذي يركز علـــى المســـتثمرين الذيـــن يبلغ 
صافـــي ثروتهـــم مليـــون دوالر أو أكثـــر، أن دولـــة اإلمارات 
باتـــت محور االهتمام بين المســـتثمرين من األثرياء، ومن 
المتوقع أن تشهد أعلى تدفق لألفراد ذوي القيمة الصافية 

العالية على مستوى العالم في العام 2022.
عـــن طريـــق  اإلقامـــة  برامـــج  أن  اإلحصـــاءات  وأظهـــرت 
االســـتثمار العالميـــة تقدر بمبلـــغ 21.4 مليار دوالر ســـنوًيا، 
ويتوقـــع التقريـــر أنـــه بحلول العـــام 2025 أن تدر الســـوق 

إيرادات بقيمة 100 مليار دوالر.
ونســـب تقريـــر لصحيفـــة الرؤيـــة اإلماراتيـــة إلـــى الرئيس 
التنفيذي لـ “هينلي آند بارتنرز” يورج ســـتيفن أنه مع نهاية 
العام، يتوقع أن ينتقل 88 ألف مليونير إلى بلدان جديدة، 
أي أقـــل بمقـــدار 22 ألًفـــا ممـــن كانـــوا قبـــل وبـــاء كورونـــا. 
وسيشـــهد العـــام المقبـــل أكبـــر هجـــرة ألصحـــاب الماليين 

تشمل حوالي 125 ألف مليونير.

15 ألف روسي يخططون لمغادرة بالدهم في 2022

88 ألـف مليـونيـر حـول العـالـم 
ينتقـلون إلـى بلـدان جـديـدة
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اإلقامــة الذهبيــة وســيلة الســتقطاب أصحــاب الثروات
المحرر االقتصادي



صرحت رئيسة هيئة الثقافة واآلثار الشيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة، علـــى هامش االحتفاليـــة باإلعالن 
عن مهرجان صيف البحرين الرابع عشـــر، قائلة “نقدم 
الشكر للسفارات والجهات الداعمة للمهرجان وهيئة 
اآلثار للمملكة العربية الســـعودية”، موضحة 
أن المهرجـــان يأخـــذ الطابـــع األثـــري 
وهناك اهتمـــام كبير باآلثار، ولكل 

موقع أثري له نشاط خاص”. 
وعن المواقع التي تم التركيز 
مـــي  الشـــيخة  قالـــت  عليهـــا 
كثيـــرة  األثريـــة  “المواقـــع 

فـــي البحريـــن ولكننا ركزنـــا على ثالثة مواقع مســـجلة في التراث 
العالمـــي وهـــي: موقع تـــالل عالي، طريـــق اللؤلؤ وقلعـــة البحرين، 
فهؤالء لهم برنامج خاص”، منوهة إلى أن البرنامج يحمل رســـالة 
للطفـــل وضرورة أن يتعرف األطفـــال بالبحرين على تراث بلدهم، 
مضيفـــة بـــأن المهرجان أطلـــق أيضا حكايـــات أثرية علـــى الموقع 

اإلقليمي”.
وأضافت “مهرجان “صيف البحرين - ذهب للعين” مناسبة ألطفالنا 

وشبابنا لكي يشاركوا في احتفاالت تهتم بتراث بلدهم”.
وقدمـــت الشـــيخة مي الشـــكر الكبير لدعـــم هيئة اآلثـــار بالمملكة 
العربية السعودية وصرحت بأن “الفعاليات المقدمة في المهرجان 
بدعم كبير من الهيئة واستطعنا بمساعدتهم أن نصل بعدد الورش 

إلى أكثر من 500 فعالية”.
وأوضحت أن المهرجان أصبح نموذجًا فريدًا وناجحًا في تحقيق 
التعـــاون مـــا بيـــن مختلـــف الجهـــات من أجـــل دعم نشـــاط ثقافي 
مستدام، حيث تشـــارك في صيف البحرين تسع سفارات وخمس 
جهات حكومية وغيرها من المؤسسات األهلية وعشرات الفنانين 
والمدّربيـــن، مكـــررة الشـــكر إلـــى هيئة التـــراث الســـعودية التابعة 
لوزارة الثقافة الســـعودية والحاضرة طيلـــة فترة المهرجان، وإلى 

كافة المساهمين والداعمين للمهرجان هذا العام. 
يذكـــر أن الشـــخصيتين )نخول ونخولة( ســـيرافقان األطفال على 
مـــدار فترة المهرجان من 11 لغاية 31 يوليو 2022 من الســـاعة 5 

وحتى 9 مساًء.

الشيخة مي: “صيف البحرين” ممزوج بالطابع األثري ويركز على ثالثة مواقع

تــم صبــاح أمــس كشــف النقاب عــن مهرجان صيــف البحريــن 22 في متحــف البحرين 
الوطني تحت شعار “صيف البحرين - ذهب العين”، والذي يبدأ في 11 يوليو وينتهي 
فــي 31 يوليــو 2022. وقــد تــم اإلعــان عــن فعاليــات المهرجــان والجهــات المشــاركة 
بحضــور رئيســة هيئــة الثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفة وســفراء 
الــدول الداعمــة وممثليــن مــن هيئــة التــراث بالمملكــة العربيــة الســعودية وعــدد مــن 
ســفراء الــدول الصديقــة للمملكــة وممثلــي الهيئــات الدبلوماســية والمســاهمين فــي 

المهرجان واإلعاميين. 

وتأتـــي النســـخة الرابعـــة عشـــرة مـــن هذا 
االحتفـــال الســـنوي بسلســـلة مـــن الـــورش 
والتـــي  المســـلية  التفاعليـــة  التعليميـــة 
يقدمها مركز الفنون وببرنامج مشوق من 

العروض والفعاليات الفنية.
وســـفارات الدول الداعمة هي: فلســـطين، 
كوريـــا،  األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات 
المملكـــة  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات 
العربيـــة الســـعودية، اندونســـيا واســـبانيا، 

ايطاليا والمملكة المتحدة.
مـــي  الشـــيخة  قالـــت  المناســـبة  وبهـــذه 
“يعـــود إلينـــا مهرجان صيـــف البحرين في 
عـــاٍم نحتفل خاللـــه بمنجزاتنـــا البحرينية 
الذهبيـــة، حيث نلتقـــي بجمهور المهرجان 
عاميـــن”.  منـــذ  مـــرة  ألول  لوجـــه  وجهـــًا 
صيـــف  ســـيكون  “وكعادتـــه،  وأضافـــت: 
البحرين أســـلوبنا في إيصال الرســـالة بأن 

ســـمنا  ا مو

الثقافية مســـتدامة، وهـــي طريقة الثقافة 
فـــي صناعـــة مســـاحة للتبـــادل الثقافي ما 
بيـــن مملكة البحريـــن ومختلف الشـــعوب 

والحضارات”. 
ونيابة عن هيئة التراث بوزارة الثقافة في 
المملكة العربية الســـعودية، توجهت مدير 
عـــام قطـــاع محتـــوى التـــراث والفعاليات 
والتوعيـــة بهيئـــة التـــراث أســـماء الدخيل 
بالشـــكر إلى هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
آل خليفـــة  بنـــت محمـــد  مـــي  والشـــيخة 
إلتاحـــة الفرصـــة للمشـــاركة فـــي مهرجان 
صيـــف البحريـــن الرابـــع عشـــر، وأكدت أن 
هيئـــة التـــراث تتطلع إلى تقديـــم عدد من 
المبادرات واألنشـــطة والفعاليات، وورش 
العمل المرتبطة بالتـــراث الثقافي للمملكة 
العربية الســـعودية والتي تهدف الى إبراز 
العمـــق الحضـــاري للســـعودية، متأملـــة أن 
تعـــود بالنفع علـــى حضـــور المهرجان وأن 
تســـهم في تبـــادل تعزيز التبـــادل الثقافي 

بين المملكتين الشقيقتين. 
وبالتزامـــن مـــع مهرجان صيـــف البحرين، 
تنطلـــق خـــالل شـــهر يوليـــو 2022، فعالية 
برنامـــج مبـــادرة “الحرفـــّي الصغيـــر”، فـــي 
مركز الجســـرة للحرف. وتختص المبادرة 
بتعليـــم الحـــرف اليدويـــة وتعزيـــز مفهوم 
الحـــرف  إحيـــاء  لجهـــود  دعمـــًا  التـــراث 
التقليديـــة في البحرين، وعلى مدار أربعة 
أســـابيع وبمعـــدل يوميـــن فـــي االســـبوع، 
7 و12  األعمـــار  بيـــن  الصغـــار  ســـينخرط 
ســـنة في البرنامج المكون من ورش عمل 
تركـــز علـــى جوانـــب الحـــرف البحرينيـــة. 
وتشتمل تلك الورش على الفخار، صناعة 
الخـــوص،  وســـّف  المبّيتـــة،  الصناديـــق 
والنقـــش على الجبس وهي من ضمن أهم 

الحرف الرائجة اليوم. 

الموسيقى والعروض

وينطلـــق مهرجـــان صيـــف البحريـــن يـــوم 
11 يوليـــو 2022م فـــي الصالـــة الثقافيـــة 
مع أمســـية للموســـيقى الكالسيكية برفقة 
هـــم  نجـــوم بحرينييـــن صاعديـــن  ثالثـــة 
محمـــد النّجـــار، هيـــا الحمد وليـــان الحمد، 
حيـــث ســـيقّدمون عزفـــًا على آلـــة البيانو. 
وتســـتمر العـــروض فـــي الصالـــة الثقافيـــة 
مع عرض العلوم الشـــهير لمسرح “برينياك 
ريميكســـد” ويقام لثالثة أيام متتالية، 12 
و13 و14 يوليو، يتبعه بالتعاون مع سفارة 
فلسطين يوم 15 يوليو العرض المسرحي 
“القنديـــل الصغيـــر” من تقديـــم فريق بيت 
بيـــوت التابـــع لتلفزيـــون فلســـطين وهـــو 
عـــرض مقتبس من قصـــة القنديل الصغير 

الراحـــل  الفلســـطيني  واألديـــب  للكاتـــب 
غسان كنفاني. 

الصالـــة  تســـتضيف  يوليـــو   16 ويـــوم 
كوريـــا  جمهوريـــة  ســـفارة  مـــع  بالتعـــاون 
عرضـــًا يعكـــس تاريـــخ كوريا عبـــر الرقص 
األداء  فريـــق  تقديـــم  مـــن  والموســـيقي 
الفنـــي الكـــوري “MAKERS”. أما في يوم 
21 يوليـــو وبالتعاون مع ســـفارة الواليات 
المتحدة األميركية فيقّدم مسرح ميسوال 
مســـرحية أليس في بـــالد العجائب. ويوم 
17 يوليو سيكون جمهور الصالة الثقافية 
على موعد مع عرض الفالمنكو اإلسباني. 
22 و23 و24  أيـــام،  ثالثـــة  مـــدار  وعلـــى 
يوليو، تستضيف الصالة الثقافية عروض 
فرقة ســـيرك داســـيلفا للدمى مـــن المملكة 
المتحـــدة. وتســـتمر عـــروض الصالـــة يوم 

25 يوليو مع عرضين بالتعاون مع ســـفارة 
جمهوريـــة إندونيســـيا لـــدى البحريـــن هما 
الرقص الشـــعبي اإلندونيسي الحي وأداء 
موســـيقى أنغكلونغ المباشرة. وعلى مدار 
أيـــام 29 و30 و31 يوليـــو يقـــام العـــرض 
المســـرحي ثورة فقاعـــات ماركو وروالندا 

من إيطاليا. 

 ورش العمل:

تقام ورش عمـــل مهرجان صيف البحرين 
الثقافيـــة،  الصالـــة  بيـــن  مـــا   2022 لعـــام 
متحـــف البحريـــن الوطني ومركـــز الفنون 
ويصل عددها على مدار األســـابيع الثالثة 
للمهرجـــان إلـــى أكثر من 500 ورشـــة عمل 
تتنـــوع ما بيـــن الحـــرف اليدويـــة، الفنون 

التشكيلية، العلوم، الموسيقى وغيرها.

استقبل رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس  العقـــاري 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  العقـــاري،  التنظيـــم 
رئيـــس  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
المكتـــب الهيدروغرافي بالمملكة المتحدة 
األدميرال ريت هاتشير، الذي يقوم بزيارة 

إلى مملكة البحرين.
عبـــدهللا،  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وهنـــأ   
األدميرال ريت هاتشـــير علـــى تعيينه في 
هـــذا المنصب المهـــم في واحـــدة من أهم 
وأعرق المؤسسات المتخصصة في مجال 
المســـوحات البحرية على مستوى العالم، 
متمنًيـــا له التوفيـــق والنجاح فـــي مهمته، 
مشـــيًرا إلـــى العالقـــة الطويلـــة بيـــن جهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقـــاري والمكتـــب 
الهيدروغرافـــي البريطانـــي، والتـــي تمتـــد 
إلى أكثر من 22 سنة من التعاون المشترك 
فـــي مجـــال تبـــادل البيانـــات والمعلومات 
الخرائـــط  وإصـــدار  البحريـــة،  المســـاحية 
والتجـــارب  الخبـــرات  وتبـــادل  المالحيـــة 
والتدريب في مجال المسوحات البحرية، 
مشيًدا الشيخ سلمان بن عبدهللا بإمكانات 
وكفاءة المكتب الهيدروغرافي البريطاني 

باعتبـــاره أحد أعرق بيوت الخبرة في هذا 
المجال.

 كمـــا أكـــد الشـــيخ ســـلمان بن عبـــدهللا آل 
المبرمـــة  خليفـــة علـــى أهميـــة االتفاقيـــة 
ســـنوات   5 كل  تجديدهـــا  يتـــم  والتـــي 
والعمل على تعزيز التعاون إلى مستويات 
أرحـــب، إذ تنـــص االتفاقيـــة الثنائيـــة على 
كثيـــر مـــن البنـــود التـــي تنصـــب فائدتهـــا 
علـــى مصلحـــة الطرفين، وذلـــك من خالل 

بيع وتســـويق الخرائـــط المالحية بصيغها 
الورقية واإللكترونية التي يصدرها جهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقاري وترويجها 
عالمًيـــا، وتقديـــم برامج تدريبيـــة للكوادر 
البحرينيـــة في مجـــال المســـاحة البحرية 
وفي رســـم الخرائـــط المالحية. واالطالع 
على أفضل الوسائل التكنولوجية المتبعة 

في هذا المجال.
وأثمرت هذه االتفاقية على مدى السنوات 

ذات  المعلومـــات  تبـــادل  إلـــى  الســـابقة 
الصلة بتطوير الخرائـــط المالحية لمملكة 
البحريـــن، واعتمادهـــا مـــن قبـــل المنظمـــة 
الهيدروغرافية الدولية، إذ تمنح مثل هذه 
الخرائـــط الثقـــة وتأميـــن حركـــة المالحـــة 

البحرية من وإلى مملكة البحرين.
يذكـــر أن هـــذه العالقـــة تمتـــد إلـــى العـــام 
2000، إذ تـــم إبـــرام النســـخة األولـــى مـــن 
هذه االتفاقية واســـتمر التعاون إلى يومنا 

هـــذا. مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس المكتب 
الهيدروغرافي البريطاني على ما توصلت 
له مملكـــة البحرين من إمكانـــات متطورة 
فـــي مجـــال المســـح البحـــري، ومـــا تنتجه 
دقيقـــة  وبيانـــات  مالحيـــة  خرائـــط  مـــن 
معتمدة عالمًيا، مشـــيًدا بمـــا يلقاه المكتب 
تعـــاون  مـــن  البريطانـــي  الهيدروغرافـــي 
بنـــاء مـــن قبـــل االختصاصيين فـــي جهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقـــاري، كمـــا قدم 

الشـــكر إلى الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا آل 
خليفة على هذا التعاون وعلى ما لقيه من 

كرم الضيافة وحسن االستقبال.
حضـــر اللقـــاء كل مـــن الرئيـــس التنفيـــذي 
لمؤسســـة التنظيم العقاري الشـــيخ محمد 
بن خليفة آل خليفة، ومدير عام المساحة 
ناجي ســـبت، ومدير إدارة المسح البحري 
بجهاز المساحة والتسجيل العقاري راشد 

السويدي.

مهرجان صيف البحرين “14” ينطلق 11 يوليو بأكثر من 50 ورشة عمل

عالقة وطيدة بين “جهاز المساحة” والمكتب الهيدروغرافي البريطاني تمتد ألكثر من 22 سنة

بالتعاون مع هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية و9 سفارات

بيع وتسويق الخرائط المالحية للبحرين بصيغها الورقية واإللكترونية وترويجها عالمًيا
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صــرح رئيــس ســفريات كانــو، نبيــل خالــد كانو، بــأن التعديل الوزاري الجديد كشــف عن عــدة دالالت ورســائل، مؤكًدا أنها قــرارات مهمة في 
توقيت مهم ترسم خارطة طريق لمستقبل وطن طموح، وأكدت قطعا حرص القيادة الرشيدة على ضخ دماء جديدة فى الحكومة، وتشكل 
دعمــا لمشــروع التحديــث والتطويــر ضمــن مظلــة المشــروع النهضــوي اإلصالحــي لجاللــة الملك المعظــم، عالوة علــى تأثيراته علــى التنمية 
ولألداء الحكومي عموما، وذلك العتبارات كثيرة، أهمها كون هذا التعديل قد ضخ دماء جديدة وشابة في عمل الحكومة قوامها الكفاءة 

والمقدرة.

وأكد كانو أن الرســـالة األولى تمثل نظرة 
مملكـــة البحريـــن إلى الشـــباب علـــى أنهم 
أغلـــى مـــا تملـــك لبنـــاء مســـتقبل الوطـــن 
وتعزيز ريادته. ومن هذا المنطلق، حرص 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء دومـــًا علـــى ضـــخ دماء 
جديـــدة شـــابة فـــي هيكلية اتخـــاذ القرار 
في البحرين، واستطاع الشباب من خالل 
هذه الثقـــة تحمل المســـؤوليات الوطنية 
وتعزيـــز االبتكار والمســـاهمة في تحقيق 
رفـــاه المجتمـــع البحرينـــي. وقـــد تطلـــب 
إشـــراك   2030 البحريـــن  رؤيـــة  تحقيـــق 
الشـــباب بمهاراتهـــم وطاقاتهـــم، وهـــو ما 
يثبت الثقة الكبيرة التي توليها الحكومة 
للشباب، ويمثل تنصيب الشباب في صنع 
القـــرارات الحكوميـــة خطـــوة كبيرة نحو 
ترســـيخ الثقة في قدرة هـــذا الجيل على 

القيادة بكفاءة ومهارة.
وأضاف أن الرسالة الثانية هي 

أن هـــذا التعديـــل الـــوزاري 
القيـــادة  ثقـــة  عكـــس 

الرشـــيدة في المرأة البحرينية، والحرص 
علـــى قيامهـــا بـــدور فاعل وأساســـي في 
المســـتقبل،  وصناعـــة  التنميـــة  مســـيرة 
عبـــر تعييـــن أربع وزيـــرات في الـــوزارات 
الخدمية والحيوية، وبهذا واصلت المرأة 
البحرينيـــة تبـــوء مراتـــب متقدمـــة فـــي 
نسبة مشـــاركة المرأة العربية في هيئات 

صنع القرار والمراكز القيادية.
تتعلـــق  الثالثـــة  الرســـالة  إن  وقـــال 
باســـتحداث وفصل بعض الوزارات التي 
يعول عليها في دعـــم االقتصاد الوطني، 
فـــي داللـــة واضحـــة علـــى األهميـــة التي 
الوضـــع  إنعـــاش  فـــي  الحكومـــة  تضعهـــا 
االقتصـــادي، األمـــر الـــذي ســـيعطي دفعة 
جديـــدة للقطـــاع الخـــاص بالعمـــل وبـــذل 
جهـــود أكبـــر تدعم التوجهـــات الحكومية 
فـــي تنفيـــذ خطـــط التعافـــي االقتصادي 
والذي بدأت تظهر نتائجة االيجابية على 
االقتصـــاد الوطنـــي في اآلونة 

األخيرة.
وأضــــاف كــانــو أن هــذه 
الـــــقـــــرارات ســتــقــصــر 
اإلداري  الــــــظــــــل 
وتـــخـــتـــصـــر وقــــت 
وجــــــهــــــد رجـــــــال 
األعــــــمــــــال، كــمــا 
على  تعمل  أنــهــا 
الــحــد مــن تــضــارب 
االخـــتـــصـــاصـــات 
الــــــــــذي كــــان 
مــــوجــــودا 
فـــــــــــي 

الــذي  ــر  األمــ ــة،  ــ ــوزاري ــ ال اإلدارات  بــعــض 
إجراءاته  الخاص  القطاع  على  سيسهل 

اإلدارية.

االستعداد لمرحلة جديدة

وأضـــاف كانـــو أن الحكومة بعـــد التعديل، 
فكأنما تستعد لمرحلة جديدة، أو هي على 
أعتاب تحديـــات وظروف مواتية تتطلب 
العمل الجدي لمزيد من تحسين االقتصاد 
وتنويعه واستقطاب رؤوس األموال وكل 
أنـــواع االســـتثمارات، وهذا التوجه ســـليم 
للغايـــة، وتوقع أن تحقـــق الحكومة نجاًحا 
ملموًســـا خـــالل الفترة المقبلـــة، خاصة أن 
السيرة الذاتية للوزراء الجدد بها نجاحات 

جديدة وسيرة ذاتية محترمة.
الوزاريـــة  التعديـــالت  أن  كانـــو  وأكـــد   
الجديـــدة تأتـــي فـــي ظرفيـــة اســـتثنائية 
يمـــر بها العالم، لذا حرص صاحب الســـمو 
الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
علـــى الرفـــع مـــن فعاليـــة األداء الحكومي 
عمومًا، وإصالح اإلدارة وتحســـين جودة 
الخدمـــات، وعمل على ضـــخ نفس جديد 
فـــي الجهـــاز الحكومـــي بهـــدف الرفع من 
ديناميكيتـــه، من حيث الســـرعة والجودة 
فـــي تنفيـــذ خطـــط التعافـــي االقتصـــادي 

والبرامج التنموية.
وأضـــاف أن ضـــخ الدمـــاء الجديـــدة مـــن 
فتـــرة إلـــى أخـــرى مـــن شـــأنه أن يثمر عن 
أفـــكار جديـــدة يمكـــن أن تضيـــف الكثيـــر 
إلـــى مســـيرة اقتصادنـــا الوطني الســـاعي 
إلـــى تطوير االداء الحكومـــي بما يتوافق 
مع رؤيـــة البحرين 2030، هذا من غير أن 
ننكـــر للوزراء الســـابقين جهودهم الكبيرة 
والملموســـة في البناء والتطوير والتعمير 

ووضع الخط وتنفيذ االستراتيجيات.
علـــى  كبيـــرة  المســـؤولية  إن  وقـــال 
لهـــم  متمنيـــا  الحالييـــن،  الـــوزراء 
النجـــاح والتوفيـــق فـــي مواصلـــة 
المسيرة من أجل النهوض بالبالد 
أن  مؤكـــًدا  التنميـــة،  وتحقيـــق 
القطـــاع الخـــاص ســـيكون داعًما 
لهـــم في تنفيذ السياســـات التي 

يقرونها.

يرسم خارطة طريق لمستقبل وطن طموح
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.19

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 0.493

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.165

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.031

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.83

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.307

بنك السالم 
SALAM BD 0.085

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.49

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.483

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.285

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.0.623

 االثنين 20 يونيو 2022 - 20 ذو القعدة 1443 - العدد 4997

قالت المهندســـة رائدة العلوي التي فازت برئاسة 
جمعية المهندســـين البحرينية كأول سيدة تفوز 
بهـــذا المنصب طـــوال تاريخ الجمعيـــة العريق، 
في أول تصريح صحافي بعد فوزها لـ “البالد”، 
إنهـــا تثمـــن عاليـــا ثقـــة األعضـــاء فيهـــا لقيادة 
دفـــة الجمعية فـــي الفترة المقبلة واســـتكمال 

مسيرة التطوير والنماء.
واعتبـــرت هـــذا الفـــوز مســـؤولية كبيـــرة 
الســـعي  مؤكـــدة  عاتقهـــا،  علـــى  ملقـــاة 
أشـــارت  كمـــا  التميـــز،  فـــي  لالســـتمرار 
إلـــى أن الفـــوز رســـالة بأن المهندســـة 
فـــي  جدارتهـــا  أثبتـــت  البحرينيـــة 
جميـــع القطاعات، وعطاؤها ال يقل 
عـــن زمالئهـــا مـــن المهندســـين 

البحرينيين.
أن  إلـــى  العلـــوي  ونوهـــت 

المهندســـين البحرينيين أثبتوا كفاءتهم، وأنهم سجلوا 
تفاعـــال كبيـــرا فـــي برامج وخطـــط الجمعيـــة خصوصا 
جيل الشـــباب  الذين أبدوا حماســـتهم، ولهذا تم العمل 
على عقد ملتقيات تكون بمثابة منصة لاللتقاء والعمل.
وكانـــت العلـــوي عضـــوة فـــي مجلـــس إدارة الجمعية 
ألربع سنوات شغلت فيها عددا من المناصب واللجان 
والمؤتمـــرات  الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  فـــي  وســـاهمت 

والبرامج.
 وتحمـــل العلـــوي دكتـــوراه فـــي الـــذكاء الحوســـبي 
وماجستير في هندسة الحاسوب و بكالوريوس في 

الهندسة الكهربائية.
وكانت العلوي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين 
شـــؤون  مديـــر  منصـــب  شـــغلت  حيـــث  البحرينيـــة 
األعضاء، ومديـــر التدريب ، واألمين المالي، ورئيس 
لجنة تمهيـــد لتدريب وتوظيف المهندســـين حديثي 
التخـــرج، ورئيـــس لجنة االتصـــاالت والمعلومات في 

اتحاد المهندسين العرب، والمقيم للبرامج الهندسية 
فـــي مجلـــس إعتمـــاد البرامـــج الهندســـية والتقنيـــة 
االعتمـــاد  أنشـــطة  لجنـــة  وعضـــو   ،  ABET العالمـــي 
الهندســـي )CEAA( التابعة للمعهد الدولي لمهندســـي 

 ،)IEEE( الكهرباء واإللكترونيات
كمـــا أنها كانت محكـــم للعديد من الدوريـــات العلمية 
الدولية، وشـــغلت رئاســـة وعضوية العديد من لجان 
المؤتمـــرات المحلية والدولية، وعضـــو لجنة التعليم 
الهندســـي – االتحـــاد الهندســـي الخليجـــي.، وعضـــو 
وعضـــو   ACM اآلليـــة  للحوســـبة  الدوليـــة  الرابطـــة 
 )WIE( مؤســـس لمجموعة تقارب المرأة في الهندسة
مؤســـس  و   ،IEEE لمؤسســـة  التابـــع  البحريـــن  فـــي 
فـــي جامعـــة   IEEE لــــ  فـــرع طالبـــي  ومشـــرف أول 

البحرين.
وتـــم تكريـــم العلوي مـــن قبل صاحبة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة كإحـــدى 

الرائـــدات فـــي مجـــال العمـــل األكاديمـــي، وحصـــدت 
العديد من الجوائز واألوسمة 

 وتهدف العلوي إلى تعزيز دور الجمعية ككيان فاعل 
ومســـؤول في المشـــاريع الوطنية والتنموية. تطوير 
منظومـــة أداء مركـــز التدريـــب وتحويلـــه إلـــى مركز 
إقليمـــي لتدريب وتأهيـــل الكفاءات الهندســـية وفقا 

للمعايير الدولية. 
وكانت جمعية المهندسين البحرينية عقدت اجتماع 
الجمعية العمومية السنوي مساء أمس بمقر الجمعية 
بالجفير، حيث تقدم ثالثة مترشحين لمنصب رئيس 
الجمعية وهم رائدة ســـيد كاظـــم العلوي، فؤاد أحمد 

الشيخ، ووفاء عبدالرحمن المنصوري.
 كمـــا تـــم انتخـــاب أربعـــة أعضـــاء جـــدد فـــي مجلس 
اإلدارة باإلضافـــة الـــى عضـــو آخـــر لفتـــرة تكميليـــة  
نظرًا الســـتقالة أحـــد االعضاء، وذلك من بين تســـعة 

مترشحين.

تســـتعد جمعية المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة البحرينيـــة، تحت رعاية 
وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، لتنظيم المؤتمر الســـنوي لليوم العالمي 
للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 2022 في نســـخته العاشـــرة، الذي سيقام 
يومـــي 27 و28 يونيـــو الحالـــي فـــي فنـــدق الدبلومات بمشـــاركة واســـعة من 

المتحدثين من داخل البحرين وخارجها.
وســـيقام المؤتمـــر بالتعـــاون مـــع مكتب األمـــم المتحـــدة )البحريـــن( واالتحاد 

العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )اليونيسمو(.
وأكد رئيس جمعية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة البحرينية عبدالحسن 
الديري أن مواصلة تنظيم مملكة البحرين للمؤتمر يجسد ما يتمتع به الحراك 
االقتصادي في المملكة من دعم واهتمام من لدن عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومساندة دائمة من ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأوضح الديري أن المؤتمر الذي سيقام يومي 27 و28 يونيو الحالي سيشهد 
مشـــاركة خبـــرات قيمة مـــن مملكة البحرين وخـــارج المملكة والذي سيســـلط 
الضوء على العديد من المحاور المهمة والتي ستســـاهم في مواصلة انتعاش 
الســـوق االقتصاديـــة خصوًصـــا فـــي مملكة البحريـــن، حيث إن المؤتمر شـــهد 

نجاحات كبيرة في السنوات الماضية.
وأشـــار الديري إلى أن المؤتمر ســـيكون مختلًفا عن النســـخ السابقة خصوًصا 
أن الجمعية ستحرص على إخراجه بأفضل صورة تنظيمية، وستحرص على 
حضـــور نخبـــة من الخبرات االقتصادية من مملكة البحرين وخارجها في ظل 
وصـــول المؤتمر إلى نســـخته العاشـــرة، وهـــو حافز لتقديم أفضل الســـبل من 
أجل نجاحه، مبيًنا أن المؤتمر يســـاهم في رفد السوق االقتصادية البحرينية 

بالعديـــد مـــن الجوانـــب المتعلقـــة باالقتصـــاد الســـيما ما 
وقطـــاع  األعمـــال  ريـــادة  وتنميـــة  بدعـــم  يختـــص 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المؤتمـــر  شـــعار  أن  عـــن  الديـــري  وكشـــف 

ريـــادة  )االبتـــكار ودعـــم  هـــو  العـــام  هـــذا 
األعمـــال وتنميـــة المؤسســـات الصغيرة 
اقتصـــاد  تحقيـــق  نحـــو  والمتوســـطة 
أخضر مستدام في مواجهة تداعيات 
األزمات(، حيث ســـتتمحور نقاشـــات 
الجلســـات الخاصـــة بالمؤتمـــر حـــول 

هذا الموضوع.

العلوي لـ “^” : المهندسون البحرينيون أثبتوا كفاءتهم.. والتدريب أولوية

البحرين تحتضن المؤتمر السنوي لليوم العالمي لـ “الصغيرة والمتوسطة”

بعد فوزها كأول سيدة برئاسة الجمعية المهنية

سيقام يومي 27 و28 يونيو برعاية وزير الصناعة والتجارة

نبيل كانو

عبدالحسن الديري

رائدة العلوي
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بنك البحرين والكويت يواصل دعمه لـ“إنجاز البحرين”
في إطار مساهماته الفاعلة لتمكين الشباب البحريني

مبادراته  مع  تماشًيا  والكويت،  البحرين  بنك  قدم   
المجتمعية  الـــشـــراكـــة  وبـــرنـــامـــج  اإلســتــراتــيــجــيــة 
البحريني،  الشباب  تقدم  في  الفعالة  والمساهمات 
تبرًعا بقيمة 20 ألف دينار بحريني لمؤسسة “إنجاز 
البحرين”، سيتم استخدامها لتجهيز إحدى القاعات 

في المبنى الجديد للمؤسسة.
والكويت  البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
التبرع  هــذا  نــقــدم  أن  “يسعدنا  سيف  عبدالرحمن 
صــدارة  فــي  نكون  وأن  البحرين،  إنــجــاز  لمؤسسة 

ــهــا، ومــســانــدة  ــداعــمــة ل الــمــؤســســات الــوطــنــيــة ال
جهودها في إلهام وإعداد المزيد من الشباب 

والمهارات  بالمعارف  وتزويده  البحريني 
ــن الــمــســاهــمــة  ــة لــيــتــمــكــن مـ ــروريـ ــضـ الـ
الفاعلة في بناء نفسه وتنمية مجتمعه 
ووطنه”، ونوه في الوقت ذاته بجهود 
ــوادر بــنــك الــبــحــريــن والــكــويــت من  كــ
مختلف األقسام المتطوعين للتدريب 
والذين  البحرين،  إنجاز  مؤسسة  في 
ــة الــبــنــك فـــي خــدمــة  ــ يــجــســدون رؤي

الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي عــلــى مــدى 
خمسين عاًما من تأسيسه”.

تصريح  في  سيف  وأضــاف 
له بهذه المناسبة “نؤمن 

الشباب  تنمية  بأهمية 
ــاطــهــمــا الــوثــيــق  ــب وارت

بــالــمــســتــقــبــل، وعــنــدمــا 
نستثمر بهم فإننا نستثمر 

لمملكتنا  أفــضــل  بمستقبل 
لــذلــك نــوجــه جهودنا  الــعــزيــزة، 

نوعية  بــرامــج  خـــال  مــن  بشبابنا  ــاء  ــقـ االرتـ نــحــو 
البحرين،  إنــجــاز  مــع  الــشــراكــة  بينها  مــن  متواصلة 
إضافة إلى المبادرات األخرى التي اعتمدها البنك”. 
مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أعــربــت  جانبها،  مــن 
البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل  إنجاز 
على  والــكــويــت  البحرين  لبنك  شكرها  عــن  خليفة 
يمّكن  وبما  المتواصل،  والدعم  السخي  التبرع  هذا 
برامجها  تنفيذ  فــي  قــدًمــا  الــمــضــي  مــن  الــمــؤســســة 
للشباب  الفرص  من  المزيد  إتاحة  إلى  تهدف  التي 

البحريني واكتشاف المفاهيم المتعلقة 
ومساعدتهم  العمل،  ببيئة 

قــيــمــة  إدراك  عـــلـــى 

فرص  توفير  في  الريادية  المشاريع  دور  وأهمية 
العمل وتطوير مستوى المعيشة، فضًا عن السعي 

إلى تطوير نظرتهم المستقبلية في هذا الشأن.
بنك  مع  اإلستراتيجية  الشراكة  أن  وأكدت سموها 
البحرين والكويت تعكس حرص البنك على خدمة 
الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي والــمــســاهــمــة فــي الــمــجــاالت 
الــتــنــمــويــة واالجــتــمــاعــيــة الــنــوعــيــة، وتــؤكــد حسن 
اضطاع البنك بمسؤوليته االجتماعية على الوجه 
األكــمــل، وأعــربــت عــن فــخــرهــا بـــأن بــنــك البحرين 
إنجاز  مؤسسة  إدارة  مجلس  في  عضو  والكويت 
البحرين منذ نشأتها في يناير 2005، مشيرة 
منتظًما  ــا  دعــًم تتلقى  الــمــؤســســة  أن  إلـــى 
مــن بــنــك الــبــحــريــن والــكــويــت عــلــى مــدى 
مساهمات  شكل  في  الماضية  السنوات 
ــيــة وتـــوفـــيـــر مــتــطــوعــيــن لــتــقــديــم  مــال

برامجه لطاب المؤسسة.
والكويت  البحرين  بنك  أن  ــى  إل يــشــار 
مؤسسة  مع  محادثات  أيًضا  يجري 
تنفيذ  بشأن  البحرين”  “إنــجــاز 
مــــبــــادرات مــشــتــركــة في 
تعليمية  بـــرامـــج  شــكــل 
ــاء قـــدرات  ــن لــتــأهــيــل وب
طــــاب الــمــؤســســة في 
المالية  الخدمات  مجال 
وتعريفهم  والــمــصــرفــيــة، 
المثلى  االســتــفــادة  بكيفية 
مـــــن هــــــذه الــــخــــدمــــات فــي 
الدراسي  لمستقبلهم  التخطيط 

والمهني.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

لماذا ال تنجح؟
Û  لمــاذا ال تنجــح الخطــط اإلســتراتيجية لبعض المؤسســات رغم توافــر العناصر

المادية لها؟ لإلجابة عن هذا التســاؤل فإني أنقل لكم موقًفا خبرته بنفســي مع 
اإلدارة التنفيذيــة فــي إحدى المنظمات بحكــم المهمة التي كلفت بتنفيذها من 

قبل مجلس إدارتها.
Û  تابــع الخبيــر: كانــت المهمــة القيــام بتحليــل الفجــوة للتعــرف علــى مــدى توافر

المتطلبــات األساســية للتســجيل والحصــول علــى شــهادة الجــودة العالميــة. 
تابــع الخبيــر: تحليــل الفجــوة )Gap Analysis( كما تعرفون وكمــا ُتعّرفه بعض 
المصــادر اإلداريــة بأنــه عمليــة تحديــد الفــرق بيــن الوضــع الحالــي والوضــع 
المرغــوب مســتقبًا فــي المنظمة. فبعد قيامــي بتلك المهمة رفعــت تقريًرا إلى 
مجلس اإلدارة بّينت فيه أن اإلدارة التنفيذية ليس لديها الحماس والرغبة في 
تبني هذا المشروع. هذا إضافة إلى عدم توافر الثقافة والمعرفة الكافية لديها 
بأهميــة الحصــول علــى هــذه الشــهادة ومتطلباتهــا وال ترغب في تولي رئاســة 

فريق العمل المكلف بتنفيذه. 
Û  ختــم الخبيــر حديثــه: هذا يعني فقــدان أهم عناصر النجــاح ألي جهد تطويري

فــي أي مؤسســة. فدعــم ومســاندة والتــزام اإلدارة التنفيذيــة هــو فــي الواقــع، 
وبنــاًء علــى خبرتــي، يماثــل في األهمية توافــر العناصر األخرى مثــل الميزانية 

والكوادر البشرية المؤهلة. 
Û  ســيدي القــارئ، مثــل ذلــك الموقــف أمامــي وأنــا أحضر بعــض جلســات المؤتمر

الخليجي الذي نظمته مؤسسة )أوريجين( أخيًرا بشأن منظومة األداء الفردي 
واإلجــادة المؤسســية. ال أســتطيع أن أخفــي تفاؤلــي بمــا صــرح بــه األخ أحمــد 
البنــا الرئيــس التنفيــذي فــي بداية أعمــال هذه الفعاليــة، إذ قال إنه ســيتم نقل 
نتائج وتوصيات هذا المؤتمر إلى اإلدارات التنفيذية في المؤسسات المشاركة 
والســعي لمتابعــة التفاعــل معهــا من قبل هــذه اإلدارات وتقديم االستشــارة لها 

في هذا الشأن إن دعت الحاجة. 
Û  سيدي القارئ، ربما تشاركني التفاؤل في أننا ال نشارك في مثل هذه الفعاليات

مــن أجــل المشــاركة فحســب، بــل من أجل أن نعــرف أين وصل اآلخــرون وأين 
نحن وترميم الفجوة إن وجدت. ما رأيك؟

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com

السنة الرابعة عشرة - العدد 4997

 االثنين
20 يونيو 2022 - 20 ذو القعدة 1443  

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

فسخ عقد بيع شقة بأحد األبراج الكبرى وإلزام الشركة العقارية بتعويض المدعي
قضـــت المحكمة الكبرى المدنية السادســـة بفســـخ عقد 
بيع شـــقة في أحـــد األبراج الســـكنية الكبـــرى، وألزمت 
الشـــركة العقاريـــة بـــرد الثمـــن مـــع إلزامهـــا بتعويـــض 
المدعـــي بمبلغ وقدره عشـــرة آالف دينـــار مع الفائدة 

ا.  بواقع 1 % سنويًّ
رضـــا  محمـــد  الدكتـــور  المدعـــي  محامـــي  وقـــال 
بوحسين: “تدور القضية في أنه وبموجب عقد بيع 

اشـــترى المدعي من الشركة المدعى عليها شقة سكنية بأحد 
األبـــراج الســـكنية الكبـــرى، وذلك نظيـــر قيمة قدرهـــا 64 ألًفا 
ا، على أن يتم أن يتســـلم المدعي الشقة  و520 ديناًرا بحرينيًّ

بتاريخ 31/ 12/ 2010”.
إال أن الشـــركة العقاريـــة لـــم تصـــدق القول ولم تقم بتســـليم 
المدعي الشـــقة في الميعاد المحدد بالعقد، وراوغت في ذلك 
متذرعة بالظروف االقتصادية وتعرض المشروع للعديد من 

العقبـــات التي عرقلت إنجـــازه في الفترة الزمنيـــة المحددة، 
إال أن المحكمة خلصت لفســـخ عقد البيع وإعادة المتعاقدين 

للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.
وأقـــرت المحكمـــة فـــي حكمهـــا بإلـــزام الشـــركة العقارية برد 
ثمـــن الشـــقة للمدعي مع التعويض بواقـــع 10 آالف دينار عن 
الفترة الزمنية التي تراخت فيها الشركة عن التسليم، حارمة 

المدعي من االستفادة من الشقة واستثمارها.

هبة محسن

سمو الشيخة حصة بنت خليفة 

المحامي الدكتور محمد رضا بوحسين

عبدالرحمن سيف

مع اقتراب
موعد إصدار النسخة السنوية األولى

 ندعو الشركات البحرينية للمبادرة بالتسجيل للترشح
 لـ “قائمة ”البالد” ألقوى 50 شركة بحرينية لعام 2022”

www.albilad-top-50.com /  :يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

سمو الشيخ ناصر بن حمد 
ينشر صورة له مع جاللة 

الملك بمناسبة يوم األب
نشر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
والده  مع  تجمعه  اإلنستغرام، صورة  االجتماعي  التواصل  بموقع  على حسابه  الشباب 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم حفظه هللا 
ورعاه وذلك بمناسبة يوم األب، وكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الصورة 
“أهم شيء أقدر أقوله بمناسبة يوم األب هو إن أبوي عطاني أكبر هدية ممكن إني أحلم 

بها... آمن فيني”.


