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المنامة - بنا

تـــرأس نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهـــد 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  خليفـــة،  آل  حمـــد 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد 

أمس، بقصر القضيبية.

بعدها أعرب المجلس عن شـــكره وتقديره 
للجهـــود التـــي بذلها نـــواب رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء السابقون، والتي تميزت 
مرحلـــة عطائهـــم بإنجـــازات مشـــرفة فـــي 

القطاعات كافة.
كمـــا رحب صاحـــب الســـمو الملكـــي نائب 

جاللـــة الملك ولـــي العهد بالـــوزراء الجدد 
الذيـــن حظـــوا بالثقـــة الملكيـــة الســـامية، 
كافـــة  الجهـــود  ببـــذل  ســـموه  ووجههـــم 
لزيادة ســـرعة التنفيذ في جميع مســـارات 
تعزيـــز  يضمـــن  بمـــا  الحكومـــي  العمـــل 
جـــودة واســـتدامة الخدمـــات الحكوميـــة 

بـــروح يملؤها اإلصـــرار والتحـــدي، مؤكدا 
ســـموه تركيـــز كل الجهـــود علـــى البرامـــج 
والمشـــروعات التنمويـــة التـــي تصـــب في 
صالح خلق الفـــرص الواعـــدة للمواطنين، 
مشـــيرا ســـموه إلى أولوية مواصلة تنفيذ 

خطة التعافي االقتصادية.

وزيـــر  مذكـــرة  علـــى  المجلـــس  ووافـــق   
الماليـــة واالقتصاد الوطني بشـــأن التقرير 
االقتصادي الفصلـــي للربع األول من العام 
2022، والـــذي أظهـــر تســـجيل االقتصـــاد 
 %  5.5 بنســـبة  ســـنوًيا  نمـــًوا  الوطنـــي 
باألســـعار الثابتـــة خـــالل الربـــع األول مـــن 

غيـــر  القطـــاع  ســـجل  كمـــا   ،2022 العـــام 
النفطي نمًوا بنســـبة 7.8 %، حيث جاءت 
هـــذه النتائـــج اإليجابيـــة لتعكـــس جهـــود 
واالســـتقرار  الماليـــة  االســـتدامة  تعزيـــز 
االقتصـــادي وفق أهـــداف خطـــة التعافي 

االقتصادي.

وجه الوزراء الجدد بسرعة التنفيذ في جميع مسارات العمل الحكومي ... سمو نائب جاللة الملك ولي العهد:

األولويـة لمواصلـة تنفـيـذ خـطـة التعافـي
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كشفت مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الصناعة والتجارة مرام المحميد 
عن تســـجيل 70 شـــركة فـــي برنامـــج “رواد التجـــارة اإللكترونية فـــي الخارج”، 
واســـتفادت منه، مشـــيرة إلى أن الحلقات اإلرشـــادية بدأت فعلًيا وتســـتمر إلى 
تاريـــخ 30 يونيـــو الجـــاري. وركـــزت حلقة برنامـــج صحيفة “البالد” األســـبوعي 
)البحرين في أرقام( الذي يبث مباشـــرة مـــن قاعة التداول في بورصة البحرين 
على أهمية التجارة اإللكترونية في تعزيز قطاعات األعمال في مملكة البحرين 
والوقـــوف حـــول أهداف برنامـــج “رواد التجارة اإللكترونية فـــي الخارج”، الذي 
دشنته الوزارة بالتعاون مع شركة صادرات البحرين ومعهد البحرين للدراسات 

المصرفية والمالية، بمشاركة بعض الشركات الرائدة.

70 شركة مستفيدة من برنامج رواد األعمال بالخارج
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تتعلق بعالقات الصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين

جاللة الملك المعظم يتلقى 
رسالة من الرئيس الروسي

المنامة - بنا

الجاللـــة  المعظـــم صاحـــب  البـــالد  ملـــك  تلقـــى 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة رســـالة من 
بوتيـــن  فالديميـــر  االتحاديـــة  روســـيا  رئيـــس 
تتعلـــق بعالقات الصداقـــة الوثيقة بيـــن البلدين 

الصديقين.
وأعـــرب رئيـــس روســـيا االتحاديـــة عـــن عمـــق 

عالقات الصداقة بين البلدين، وتطلعه إلى تعزيز 
التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجاالت 
بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 
الصديقيـــن، متمنًيـــا لجاللة الملـــك المعظم دوام 
الصحـــة والســـعادة ولمملكـــة البحريـــن وشـــعبها 

اطراد التقدم والتطور في ظل قيادة جاللته.
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تعزيز التعاون مع أميركا 
في مكافحة تمويل 

اإلرهاب واألمن السيبراني 
والطائرات المسيرة

الصحافة شريك 
وطني فاعل ومبارك 
للفائزين بجائزة رئيس 

الوزراء للصحافة

البحرين تتمتع ببيئة 
مفتوحة ومن ركائزها 

األمن والطموح غير 
المحدود

توحيد الهوية 
المؤسسية لجميع 
الوزارات واألجهزة 

الحكومية

خالد بن عبدهللا: نستذكر 
“عمالقة العمل الوطني” 

ممن كان لهم السبق في 
ريادة العمل الحكومي

مرحلة عطاء نواب 
رئيس الوزراء والوزراء 

السابقين تميزت 
بإنجازات مشرفة

تـــرأس نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهـــد 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، االجتمـــاع االعتيـــادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقد 

أمس بقصر القضيبية.
المجلـــس  أكـــد  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
أهميـــة لقـــاء ملك البـــالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
برئيس جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي في مدينة 
شـــرم الشـــيخ، الفًتـــا إلـــى الحـــرص علـــى 
تعزيـــز أوجـــه التعـــاون والعمل المشـــترك 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين فـــي المجـــاالت 
كافة التـــي تخدم مصالحهما المشـــتركة، 
كما أكـــد المجلـــس أهمية القمـــة الثالثية 
التي جمعت جاللـــة الملك المعظم وملك 
الشـــقيقة  الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك عبـــدهللا الثاني 
ابـــن الحســـين، ورئيـــس جمهوريـــة مصر 
العربية الشـــقيقة في مدينة شرم الشيخ، 
مشـــيًدا المجلـــس بنتائـــج هـــذه اللقاءات 
التنســـيق والتشـــاور حيـــال  تعزيـــز  فـــي 
الراهنـــة كافـــة،  المســـائل والمســـتجدات 
بمـــا يعزز الجهـــود لحماية األمـــن القومي 
العربـــي ويخـــدم مســـيرة العمـــل العربـــي 
العربيـــة وشـــعوب  المشـــترك والمصالـــح 
المنطقـــة، إلى جانب دعـــم جميع الجهود 
لمكافحـــة اإلرهاب، والحفـــاظ على األمن 

واالستقرار.
بعدها أعرب المجلس عن شكره وتقديره 
للجهـــود التي بذلها نـــواب رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء السابقون والتي تميزت 
مرحلـــة عطائهـــم بإنجـــازات مشـــرفة في 

القطاعات كافة.
كما رحـــب صاحب الســـمو الملكـــي نائب 
جاللة الملـــك ولي العهد بالـــوزراء الجدد 
الذيـــن حظـــوا بالثقـــة الملكيـــة الســـامية، 
كافـــة  الجهـــود  ببـــذل  ســـموه  ووجههـــم 
لزيادة ســـرعة التنفيذ في جميع مسارات 
تعزيـــز  يضمـــن  بمـــا  الحكومـــي  العمـــل 
جـــودة واســـتدامة الخدمـــات الحكومية 
بـــروح يملؤها اإلصرار والتحـــدي، مؤكًدا 
ســـموه تركيـــز كل الجهـــود علـــى البرامج 
والمشـــروعات التنمويـــة التـــي تصب في 
صالح خلق الفرص الواعـــدة للمواطنين، 
مشيرا ســـموه إلى أولوية مواصلة تنفيذ 

خطة التعافي االقتصادية.
ونوه ســـموه بـــأن مملكة البحريـــن تتمتع 
األمـــن  ركائزهـــا  ومـــن  مفتوحـــة  ببيئـــة 
وموجًهـــا  لـــه،  حـــد  ال  الـــذي  والطمـــوح 
ســـموه الوزراء الجدد إلى االســـتفادة من 
هـــذه المقومـــات لتحقيق جميع مســـاعي 

التنمية.
ثـــم ألقـــى نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
ووزيـــر البنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالد بن 

عبدهللا آل خليفة كلمة هذا نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة نائـــب جاللة 

الملك ولي العهد حفظكم هللا
المعالـــي  أصحـــاب  واألخـــوات  اإلخـــوة 

والسعادة الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.. 

أتشـــرف - باألصالة عن نفسي ونيابة عن 
أصحـــاب المعالي والســـعادة الوزراء - أن 
أرفع إلى المقام الســـامي لســـيدي حضرة 

صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ملـــك البـــالد المعظـــم حفظـــه 
هللا ورعـــاه، أســـمى آيات الشـــكر وعظيم 
االمتنـــان علـــى تفضـــل جاللتـــه بإصـــدار 
مرســـوم التعديل الوزاري الـــذي يعّبر عن 
الثقـــة الســـامية التـــي ســـيواصل الجميع 
مـــن خاللها شـــرف العمـــل الحكومـــي بما 
يلبـــي الرؤى والتطلعات في ظل مســـيرة 
الخيـــر التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن 
بقيادة جاللته رعاه هللا، ومساندة ودعم 

سموكم حفظكم هللا.
كمـــا أن الشـــكر موصول لســـموكم الكريم 
إليمانكم بالكوادر الوطنية التي أفسحتم 
لها المجال لتبوء أعلى المناصب القيادية 
في السلطة التنفيذية؛ الستثمار ما لديها 
تطويريـــة  ومبـــادرات  نيـــرة  أفـــكار  مـــن 
طموحـــة ُيعـــول عليهـــا لتســـخيرها فيمـــا 
تميزهـــا  الحكوميـــة  للخدمـــة  يحقـــق 

وإبداعها.
مســـتذكًرا بـــكل اعتـــزاز “عمالقـــة العمـــل 
الوطني” الذين كان لهم السبق في ريادة 
العمـــل الحكومـــي، فنهلنـــا مـــن خبراتهـــم 
معيـــن  خيـــر  بعطائهـــم  وكانـــوا  الكثيـــر، 
علـــى تنفيذ السياســـات الحكومية طوال 
الســـنوات الماضية، ســـائاًل المولى القدير 
أن يجزيهـــم خيـــر الجزاء علـــى ما قدموا 
مـــن جهـــود متفانيـــة فـــي خدمـــة الوطن 

وقيادته الحكيمة.
صاحب السمو.. 

اسمحوا لي أن أغتنم الفرصة ألجدد عهد 
الـــوالء والطاعـــة لجاللـــة الملـــك المعظم، 
وأن أؤكد لســـموكم سعينا الحثيث للعمل 
الجـــاد بما يمكننا جميًعا من المضي قدًما 
بـــروٍح وّثابة، روح الفريـــق الواحد، فريق 
البحريـــن الذي نســـتنير بعزمـــه وإصراره 
علـــى تخطـــي التحديـــات وتحويلهـــا إلى 

فرص وإنجازات.
حفظ هللا صاحب الجاللة الملك المعظم، 
الصحـــة  موفـــور  ســـموكم  علـــى  وأدام 

والعافية.. 
راجًيـــا التوفيـــق للجميـــع لمـــا فيـــه خيـــر 
بقيـــادة  والمواطنيـــن  الوطـــن  وصالـــح 

سموكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته... 

ثـــم أشـــاد المجلـــس بالدور الـــذي تضطلع 
بـــه الصحافـــة الوطنيـــة كشـــريك فاعـــل 
في مســـيرة العمل الوطني، وهنأ مجلس 
الـــوزراء الفائزين بجائـــزة رئيس مجلس 
الوزراء للصحافة في نسختها السادسة.

المواصـــالت  وزارة  المجلـــس  هنـــأ  كمـــا 
البحريـــن  مطـــار  وشـــركة  واالتصـــاالت 
باختيـــار مطـــار البحريـــن الدولي كأفضل 
مطـــار جديـــد فـــي العالـــم ضمـــن احتفال 
تســـليم جوائـــز ســـكاي تراكـــس العالميـــة 
لعالـــم الطيـــران، والـــذي يعكـــس الجهـــود 
المقـــدرة التي يبذلها فريـــق البحرين في 

تكـــون جميـــع  أن  والحـــرص  كل مجـــال 
مســـتوى  فـــي  الحكوميـــة  المشـــروعات 
اإلبـــداع واإلتقـــان الـــذي يوصلهـــا للريادة 

العالمية.
بعدها قرر المجلس مايلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة وزير المالية واالقتصاد الوطني 
بشـــأن التقرير االقتصـــادي الفصلي للربع 
أظهـــر  والـــذي   2022 العـــام  مـــن  األول 

تســـجيل االقتصـــاد الوطني نمًوا ســـنوًيا 
بنســـبة 5.5 % باألســـعار الثابتـــة خـــالل 
الربـــع األول مـــن العام 2022، كما ســـجل 
القطـــاع غيـــر النفطـــي نمـــًوا بنســـبة 7.8 
%، حيث جاءت هـــذه النتائج اإليجابية 
لتعكس جهـــود تعزيز االســـتدامة المالية 
أهـــداف  وفـــق  االقتصـــادي  واالســـتقرار 

خطة التعافي االقتصادي.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2
عرضهـــا  والتـــي  والتشـــريعية  القانونيـــة 
وزير شـــؤون مجلس الوزراء بشأن ثالث 
الداخليـــة  وزارة  بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرات 
ووزارة األمن الداخلي بالواليات المتحدة 
األميركيـــة والتي تهـــدف لتعزيز التعاون 
المشترك بين البلدين في مكافحة تمويل 
اإلرهاب وفي مجاالت األمن الســـيبراني 

وأنظمة الطائرات المسيرة.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .3
عرضهـــا  والتـــي  والتشـــريعية  القانونيـــة 
حـــول  الـــوزراء  مجلـــس  شـــؤون  وزيـــر 
مذكـــرة بشـــأن اتفـــاق مـــا بيـــن حكومـــة 
مملكة البحرين وحكومة قيرغيزيا بشأن 
اإلعفـــاء من متطلبات التأشـــيرة لحاملي 
جوازات الســـفر الدبلوماســـية والخدمية 
والخاصـــة ومذكـــرة تفاهـــم بيـــن وزارتي 
الخارجيـــة فـــي البلديـــن بشـــأن التشـــاور 

السياسي.
4. مذكـــرة وزير شـــؤون مجلـــس الوزراء 
بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في 
أنظمة “ســـجالت” و “تواصـــل” و ”بنايات” 
 ،2022 العـــام  مـــن  الثانـــي  الربـــع  خـــالل 
ودوره فـــي تحقيـــق مســـتويات أفضـــل 
فـــي تحســـين جـــودة الخدمـــات المقدمة 
التجـــاري  النشـــاط  ودعـــم  للمواطنيـــن 

واالستثماري في مملكة البحرين.
5. مذكـــرة وزير شـــؤون مجلـــس الوزراء 
بشـــأن دليـــل الهوية المؤسســـية لحكومة 
مملكة البحرين، والذي يهدف إلى توحيد 
الـــوزارات  لجميـــع  المؤسســـية  الهويـــة 

واألجهزة الحكومية.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .6
عرضهـــا  والتـــي  والتشـــريعية  القانونيـــة 
وزيـــر شـــؤون مجلس الـــوزراء بشـــأن رد 
الحكومة على 6 اقتراحات برغبة مقدمة 

من مجلس النواب.
ثـــم أخذ المجلس علًما من خالل التقارير 
الوزاريـــة المرفوعـــة مـــن الـــوزراء بشـــأن 
اجتماع فريـــق العمل الـــوزاري البحريني 
فـــي  والمشـــاركة  المشـــترك،  البريطانـــي 
أعمال الـــدورة 116 الجتماعات المجلس 
العالميـــة،  الســـياحة  لمنظمـــة  التنفيـــذي 
 12 الـــوزاري  المؤتمـــر  فـــي  والمشـــاركة 
لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة وزيـــارة نائب 
رئيـــس وزراء جمهوريـــة ســـلوفاكيا إلـــى 

مملكة البحرين.

المنامة - بنا

فرص واعدة للمواطنين... وعلى الوزراء زيادة سرعة تنفيذ المشروعات
االقتصاد الوطني يشهد نموًّا بـ 5.5 % والقطاع غير النفطي 7.8 %... نائب جاللة الملك:

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

نـائـــب جـــاللة المـلـك ولي العهد 
يـترأس جـلـسـة مـجـلس الـوزراء

20 يونيو 2022

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

التهنئة باختيار مطار البحرين الدولي كأفضل مطار جديد في العالم.

التأكيد على أهمية لقاءات جاللة الملك المعظم بأخيه 
جاللة ملـــك األردن الشـــقيقة وأخيـــه فخامة رئيس 

جمهورية مصر الشقيقة في مدينة شرم الشيخ.

المجلس يعرب عن شكره وتقديره لجهود أصحاب السمو 
والمعالي والسعادة نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

السابقين.

نائب جاللة الملك ولي العهد حفظه هللا يرحب بالوزراء 
ويوجههم إلى:

•  بذل كافة الجهود لزيادة ســـرعة التنفيذ في كافة مسارات العمل 
الحكومي.

• تركيز الجهود علـــى البرامج التنموية التي تصـــب في صالح خلق 
الفرص الواعدة للمواطنين.

• أولوية مواصلة تنفيذ خطة التعافي االقتصادي.

االستفادة من البيئة المفتوحة لمملكة البحرين التي من 
ركائزها األمن والطموح الذي ال حدود له لتحقيق كافة 

مساعي التنمية.

التحتية  البنية  الوزراء ووزيـــر  نائب رئيس مجلس  معالي 
يرفع باألصالة عن نفســـه ونيابة عن أصحـــاب المعالي 
والسعادة الوزراء الشكر إلى جاللة الملك المعظم وسمو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

تهنئة الفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في 
نسختها السادسة.

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

@BahrainCPNews

التقــرير االقتصـادي الفصـلي
للربع األول من العام 2022، والذي أظهر تسجيل االقتصاد 

الوطني نموًا سنويًا بنسبة 5.5% باألسعار الثابتة. 

ثــالث مـذكـــرات تـفــاهـم
بيـــن وزارة الداخليـــة ووزارة األمن الداخلـــي بالواليات 

المتحدة األمريكية.

اتفـــــاق ما بين حكــومـــــة مملكـــة البحرين 
وحكومة قيرغيزيا

ومذكرة تفاهـم بين وزارتي الخارجية في البلدين.

دليـــل الهــوية المــؤسسـية 
 لحكومة مملكة البحرين.

متابعة أداء الجهات الحكومية
في أنظمة "ســـجالت" و "تواصل" و"بنايات" خالل الربع 

الثاني من العام 2022.



local@albiladpress.com

الثالثاء 21 يونيو 2022 - 21 ذو القعدة 1443 - العدد 4998
03

رقـــم  قـــرار  الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
37 لســـنة 2022 بشـــأن إنشـــاء وتشـــكيل 
البحرينـــي  المجلـــس  أعضـــاء  وتســـمية 
للدراسات والتخصصات الصحية برئاسة 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى الفريـــق طبيب 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة  الشـــيخ محمـــد 
عبدالرحمـــن  خالـــد  مـــن:  كل  وعضويـــة 
الخليـــج  جامعـــة  عـــن  ممثـــاً  العوهلـــي 
العربـــي نائبًا للرئيس، وليـــد خليفة المانع 
ممثـــاً عـــن وزارة الصحـــة، إبراهيم علي 
النواخـــذة ممثـــاً عـــن المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة، لينـــا محمـــد خنجـــي ممثـــاً عن 

دالل  البحريـــن،  جامعـــة 
حســـن الحســـن ممثا عن 
دفـــاع  قـــوة  مستشـــفى 
البحرين، ناجي علم الدين 
ممثـــاً عن الكليـــة الملكية 
للجراحيـــن فـــي البحرين، 

نـــزار عبدالرحمن بوكمال ممثاً عن مركز 
الشـــيخ محمد بـــن خليفـــة للقلـــب، أزهار 
علـــي نصيـــب ممثاً عـــن الهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية، محمد 
أمين العوضي ممثاً عن القطاع الصحي 
الخاص، الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات 
لمراكـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  الحكومـــي، 

الرعاية الصحية األولية.
البحرينـــي  وللمجلـــس 
والتخصصـــات  للدراســـات 
الصحيـــة، 6 أهـــداف مهمة، 
توفيـــر  ضمـــان  وهـــي: 
الكـــوادر الطبيـــة والصحية 
واإلداريـــة، تأهيـــل العاملين فـــي القطاع 
الصحي ورفـــع كفاءتهم، إنشـــاء وتقييم 
االمتثـــال  ضمـــان  التدريـــب،  برامـــج 
والدوليـــة  الوطنيـــة  االعتمـــاد  لمعاييـــر 
بشـــأن التدريب الصحي، التطور الشامل 
للخدمات الطبية والصحية، إدراج الكادر 

الطبي في برامج تدريبية.

برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل

إنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية

نشـــرت الجريدة الرســـمية قـــراًرا رقم 85 
العـــدل  2022 الصـــادر عـــن وزارة  لســـنة 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف بشـــأن 
إعـــادة تشـــكيل مجلـــس إدارة صنـــدوق 
النفقـــة، بمـــدة ال تزيـــد عن ســـنتين، قابلة 
للتجديـــد، وذلـــك برئاســـة دانـــة خميـــس 
العـــدل  وزارة  عـــن  ممثـــاً  الرميحـــي 
والشؤون اإلسامية واألوقاف وعضوية 

كاً من:
محمد عبدالرحيـــم بوجيري نائبًا للرئيس 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  عـــن  ممثـــاً 

اإلســـامية واألوقاف، ونوف علي خلفان 
عضـــوًا ممثاً عن وزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقاف، وعلي جاسم علي 
عضوًا ممثاً عن وزارة المالية واالقتصاد 
الوطنـــي، وهـــدى حمـــود الحمـــود عضـــوًا 
ممثـــاً عـــن وزارة العمـــل، وعبيـــر محمـــد 
دهـــام عضـــوًا ممثاً عـــن المجلس األعلى 
للمـــرأة، والشـــيخة لولوة بنـــت خليفة بن 
علـــي آل خليفة عضـــوًا ممثاً عن جمعية 
النـــور للبر، ومحمد عيســـى الوزان عضوًا 

ممثاً عن جمعية البحرين الخيرية.
صنـــدوق  مميـــزات  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
النفقة تشـــكل حا لمشـــكلة بعض النساء 

البحرينيات اللواتي يعانين من مشكات 
ذات عاقة بتأخـــر أو عدم صرف النفقة، 
حيـــث يعتبر صندوق النفقة في البحرين 
دول  مســـتوى  علـــى  نوعـــه  مـــن  األول 
الخليـــج لمـــا يتمتع به من آلية مؤسســـية 
لمواجهـــة مشـــكات المطلقـــات وامتنـــاع 
المطلـــق عـــن دفـــع النفقـــة، ويعـــد ترجمة 
لتحقيـــق التواصـــل بين المجلـــس األعلى 
الرســـمي  للمـــرأة مـــن جهـــة والقطاعيـــن 
واألهلـــي من جهة أخـــرى، ويضم مجلس 
الجهـــات  عـــن  ممثليـــن  الصنـــدوق  إدارة 

الرسمية واألهلية.

برئاسة دانة الرميحي

إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق النفقة

أكد نائـــب جالة الملك ولي العهد صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة أن حاضر ومســـتقبل الوطن أمانة 
ومســـؤولية يحملهمـــا كل فـــرد فـــي فريق 
البحريـــن باختـــاف مواقعهـــم فـــي كافـــة 
المجاالت ما يســـتوجب مواصلة مســـاعي 
التطوير والنماء، مـــع أهمية الحرص على 
الجـــودة واإلتقـــان عنـــد التنفيذ وتســـريع 
وتيـــرة اإلنجاز فـــي كافة مســـارات العمل 
الحكومـــي بروح اإلبـــداع واالبتـــكار وفق 
رؤى وتطلعات ملك الباد المعظم صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال سموه إن السعي مستمٌر نحو الهدف 
المرسوم لتحقيق تطلعات مملكة البحرين 

التنموية المنشودة وفق مبادئ االستدامة 
والتنافســـية والعدالة، وذلك بروح الفريق 
الواحد ليتم من خالها تحويل التحديات 
إلى فرص مســـتقبلية تســـهم في تحسين 
لصالـــح  الحكوميـــة  الخدمـــة  مســـتويات 
المواطنين، مؤكًدا أن االستثمار الحقيقي 
للوطـــن هو االســـتثمار فـــي المواطن دائًما 

وأبًدا.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية 
أمـــس، أعضـــاء مجلـــس الـــوزراء، حيـــث 
تـــم اســـتعراض اآلليـــات المقترحـــة لوضع 
التطلعـــات المســـتقبلية للعمـــل الحكومي، 
موجًها ســـموه للبدء في ورش العمل؛ من 
أجـــل تحديـــد اآلليـــات واألولويـــات التـــي 

للعمـــل  المســـتقبلية  التطلعـــات  ستشـــكل 
إلـــى أهميـــة مضاعفـــة  الحكومـــي، الفًتـــا 
الجهـــود وتكثيفها نحـــو مواصلة تنفيذ ما 
تبقى من برنامج الحكومة الحالي وإنجاز 
برامج اإلطار الموحـــد للبرامج الحكومية 
ذات األولويـــة بمـــا يحقـــق الخيـــر والنماء 

للوطن والمواطن.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الوزراء 
بالـــغ شـــكرهم وتقديرهـــم لصاحـــب  عـــن 
السمو الملكي نائب جالة الملك ولي العهد 
على ما يوليه من حرٍص ومتابعة مستمرة 
لكافـــة مســـارات العمـــل، معاهدين ســـموه 
علـــى مواصلـــة العمـــل؛ لتحقيـــق األهداف 
المنشـــودة بمـــا يرفد مســـيرة الوطن وفق 

طموحات جالة الملك المعظم.

االستثمار الحقيقي 
للوطن هو االستثمار 

في المواطن دائًما 
وأبًدا

مضاعفة الجهود 
نحو مواصلة تنفيذ 

ما تبقى من برنامج 
الحكومة الحالي

المنامة - بنا

حاضر ومستقبل الوطن أمانة يحملهما كل فرد في فريق البحرين
موجًها بالبدء في ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي... نائب جاللة الملك ولي العهد:

المنامة - بنا

اســـتقبل الممثـــل الخـــاص لجالـــة الملك 
المعظـــم ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبارك 
آل خليفة، الشـــيخ راشـــد بن عبدالرحمن 
بـــن راشـــد آل خليفـــة، بمناســـبة صـــدور 
المرســـوم الملكـــي الســـامي مـــن صاحـــب 
الجالـــة الملك المعظم،  بتعيينه محافظا 
لمحافظـــة العاصمـــة.  وقـــد رحـــب ســـمو 
خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
بالمحافظ، معرًبا سموه عن تهنئته بالثقة 
لـــه التوفيـــق  الملكيـــة الســـامية، متمنيـــا 
والنجـــاح فـــي االضطـــاع بكافـــة المهـــام 

وتنفيـــذ المبـــادرات والبرامج والمشـــاريع 
بالخدمـــات  االرتقـــاء  فـــي  تســـهم  التـــي 

المقدمة للمواطنين في المحافظة.
 مـــن جانبه، أعرب الشـــيخ راشـــد بن عبد 
الرحمـــن بـــن راشـــد آل خليفـــة عـــن بالـــغ 

شـــكره وامتنانه لســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة علـــى اســـتقباله وعلى 
المســـؤولية  أداء  فـــي  لـــه  ســـموه  دعـــم 
الوطنية المنوطـــة به كمحافظ لمحافظة 

العاصمة.

االرتقاء بالخدمات المقدمة ألهالي العاصمة

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس بمقر الوزارة، 
ســـفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى مملكة البحرين كاي ثامو 
بوكمـــان، وذلك بمناســـبة انتهاء فتـــرة عمله فـــي المملكة، وذلك 
بحضـــور  عميـــد الســـلك الدبلوماســـي ســـفير المملكـــة األردنيـــة 

الهاشمية الشقيقة لدى مملكة البحرين رامي العدوان.
وخـــال اللقـــاء، أشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بالجهـــود الدبلوماســـية 
المتميـــزة التي بذلها الســـفير األلماني في دعـــم عاقات التعاون 
والشـــراكة الثنائية، وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة لكا 
البلدين والشـــعبين الصديقين، متمنًيا له دوام التوفيق في مهام 
عمله المقبلة. من جانبه، أعرب بوكمان عن بالغ شـــكره وتقديره 
لوزير الخارجية وجميع المســـؤولين في مملكة البحرين على ما 
لقيـــه من دعم وتعاون مســـتمرين أســـهما في إنجـــاح مهام عمله 

الدبلوماســـي، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن دوام الرفعـــة والتقـــدم 
والرخـــاء. وحضـــر اللقاء القائـــم بأعمال وكيـــل وزارة الخارجية 
للشـــؤون القنصليـــة واإلداريـــة الســـفير خليل الخيـــاط، ورئيس 

قطاع شؤون حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية أروى السيد.

وزير الخارجية يودع السفير بوكمان

دعم عالقات التعاون والشراكة مع ألمانيا

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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مشاركة فاعلة ومميزة للمملكة في منتدى سراييفو لألعمال
مثلت بوفد تجاري رفيع المستوى... رئيس “البحرين - البوسنة للصداقة”:

قال رئيس جمعية البحرين – البوســـنة 
رجـــل  واألعمـــال  للصداقـــة  والهرســـك 
األعمال جواد الحواج “إن آفاقا واسعة 
كال  فـــي  األعمـــال  ألصحـــاب  متاحـــة 
البحريـــن وجمهوريـــة  البلديـــن مملكـــة 
البوســـنة والهرســـك وذلك في مجاالت 
والســـياحة  التجـــارة  منهـــا  متعـــددة، 
والعقار والخدمات المالية والمصرفية”. 
قـــد  اتصـــاالت  الحـــواج بوجـــود  وأكـــد 
لتأســـيس  مســـتمرة  ومتابعـــة  جـــرت 
شـــراكات بين بعـــض أصحـــاب األعمال 
في البلدين الصديقين، مستذكًرا زيارة 
الوفـــد التجاري البحريني إلى البوســـنة 
والهرســـك التـــي تمـــت مؤخـــرا، والتـــي 
تـــم خاللهـــا بحـــث العديـــد مـــن األفكار 
والتصـــورات التي تخـــدم هدف تطوير 
العالقـــات بيـــن أصحـــاب األعمـــال مـــن 

الجانبين.

وأضاف الحواج، المتحدث باسم فريق 
البحريـــن في المؤتمـــر، أن وفدا تجاريا 
رفيع المســـتوى ضم أكثر من 20 عضوا 
البحرينييـــن  األعمـــال  أصحـــاب  مـــن 
ممـــن يمثلـــون مختلـــف القطاعـــات قـــد 
شـــاركوا فـــي منتـــدى ســـراييفو الدولي 
لألعمال 2022، الذي عقد رسميا يومي 
11 و 12 مايـــو، باعتبـــاره أكبـــر مؤتمـــر 
شـــرق  جنـــوب  فـــي  دولـــي  اســـتثماري 
أوروبـــا، إذ مثلت بدورهـــا فرصة ثمينة 
ألعضـــاء الوفد البحرينـــي للوقوف عن 
والتوجهـــات  السياســـات  علـــى  كثـــب 
البوســـنة  فـــي  االســـتثمارية  والفـــرص 
المتاحـــة  اآلفـــاق  وكذلـــك  والهرســـك، 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  أوجـــه  لـــكل 
أصحاب األعمال البحرينيين ونظرائهم 
جمعيـــة  أن  إلـــى  وأشـــار  البوســـنيين. 
البحرين – البوســـنة والهرسك للصداقة 

واألعمـــال قـــد ســـعت وبقوة للمشـــاركة 
تلـــك  مـــع   )B2B( باجتماعـــات  الفاعلـــة 
الجهات المشـــاركة في مؤتمر سراييفو 
لألعمـــال للعـــام 2022، وذلـــك تدعيمـــا 
للعالقات التي تخدم البلدين الشقيقين 
التجاريـــة  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 

واالقتصادية والسياحية.

أصحـــاب  مـــن  عـــددا  أن  إلـــى  ولفـــت 
منـــذ  بـــدأوا  قـــد  البحرينييـــن  األعمـــال 
عـــدة ســـنوات باالســـتثمار العقـــاري في 
البوســـنة والهرســـك، كمـــا أن البوســـنة 
والهرسك أصبحت بالنسبة للبحرينيين 
مقصدا ســـياحيا تتوسع دائرة االهتمام 

به بشكل مستمر.

بالترتيـــب  االهتمـــام  الحـــواج  وأبـــدى   
األعمـــال  أصحـــاب  مـــن  وفـــد  لزيـــارة 
وممثلي الشـــركات في البوســـنة لزيارة 
اســـتطالعية مماثلة إلى البحرين خالل 
العـــام الجـــاري؛ لتمكينهـــم مـــن الوقوف 
علـــى المناخ االســـتثماري فـــي المملكة، 
ومـــا يوفـــره موقعها االســـتراتيجي من 

مزايا واعدة للمستثمرين خصوصا في 
ظل التســـهيالت التي تقدمها الحكومة 
باهتمـــام  تحظـــى  والتـــي  البحرينيـــة 
جـــذب  آمـــال  األجانـــب،  المســـتثمرين 
كبريات الشـــركات البوســـنية وأصحاب 
األعمال لالســـتثمار في البحرين، وفتح 
شـــراكات مـــع نظرائهـــم خصوصـــا على 
ضـــوء العديد من األفكار والفرص التي 
جـــرى بحثها في األعـــوام الماضية على 
إثر زيـــارات الوفـــد التجـــاري البحريني 
المتكـــررة للبوســـنة والهرســـك، والتـــي 

تنتظر السير بها نحو التنفيذ.
وأكد أن نسبة االســـتثمارات البحرينية 
في البوســـنة والهرســـك تتزايد من عام 
آلخـــر خصوصـــا في مجـــال العقـــارات، 
المســـتثمرين  جـــذب  فـــي  بذلـــك  آمـــال 
البوســـنيين إلـــى البحريـــن بالمســـتقبل 

القريب.

“بيتش كلتشر” تطلق مجموعة أنشطة مائية في بالج الجزائر
من المنتظر أن يقـــدم بالج الجزائر، 
أحـــد أكثر الشـــواطئ العامة شـــهرة 
البحريـــن، مجموعـــة متنوعـــة  فـــي 
من األنشـــطة الجديدة، بما في ذلك 
ركـــوب األمـــواج والتزلج الشـــراعي 
ابتـــداء  وذلـــك  وغيرهـــا،  واليوغـــا 
مـــن يوم الجمعـــة 24 يونيـــو 2022. 
يأتي هـــذا اإلعالن فـــي أعقاب منح 
عقـــد األنشـــطة المائيـــة إلـــى شـــركة 
بيتـــش كلتشـــر، وهـــي شـــركة توفـــر 
األنشـــطة الترفيهية والشاطئية في 
المملكة من خالل نشـــاطات صحية 

ومستدامة صديقة للبيئة.
للعامـــة  فقـــط، يمكـــن  ليـــوٍم واحـــد 
االستمتاع بجميع أنشطة الرياضات 
المائية مجاًنا على أســـاس األسبقية 
من الساعة 9 صباًحا حتى 3 مساًء. 
كما يمكن أيًضا االســـتمتاع باأللعاب 

الوجـــه  علـــى  والرســـم  الشـــاطئية 
المباشـــرة  الموســـيقية  والحفـــالت 
علـــى  العفويـــة  العـــزف  وتجمعـــات 

اآلالت اإليقاعية.
وسيتضمن البرنامج الجديد رياضة 
اليوغـــا  التجديـــف وقوًفـــا ودروس 
ودروس اللياقـــة البدنية والتجديف 
بالكايـــاك وركوب القـــوارب وركوب 
الدراجـــة المائيـــة واإلبحـــار وركوب 
األمواج بالمظلة والتزلج الشـــراعي. 
أمـــا األنشـــطة الشـــاطئية، فتتضمن 
الكرة الطائـــرة والتزلج على األلواح 
مـــن  وغيرهـــا  الشـــواء  وحفـــالت 
الفعاليات الممتعة. عالوة على هذا، 
ستنشئ شركة بيتش كلتشر منطقة 
وتأجيـــر  لبيـــع  ومتجـــًرا  ترفيهيـــة 
معـــدات ركـــوب األمـــواج، فضاًل عن 

تنظيم رحالت الصيد واإلبحار.

وقالت مديرة مشاريع بالج الجزائر، 
أمـــل عبدالغنـــي “يعد بـــالج الجزائر 
واحـــًدا من أفضل الشـــواطئ العامة 
فـــي المملكة، ويســـعدنا أن نقدم من 
خالله مجموعة رائعة من األنشـــطة 
المائيـــة بالتعـــاون مع شـــركة بيتش 
كلتشـــر. نريد للزوار االستمتاع بكل 
مـــا يقدمـــه الشـــاطئ مـــن خدمـــات 
وأنشـــطة، ونحـــن نرحـــب بانضمـــام 
الجميع إلينا خالل االفتتاح الرسمي 

للشاطئ الموافق 24 يونيو، ونعدكم 
بـــأن يكون هـــذا اليـــوم يوًمـــا ممتًعا 

لجميع أفراد األسرة”. 
بدوره قال مهنا الدوســـري، مؤسس 
شركة بيتش كلتشر ومديرها العام: 

“تعمل شـــركة بيتش كلتشر انطالًقا 
مـــن شـــغفها بمســـاعدة النـــاس على 
تطوير أســـلوب حيـــاة صحي وحب 
كمـــا  المائيـــة.  الرياضيـــة  األنشـــطة 
أن جميـــع موظفـــي بيتـــش كلتشـــر 

مرخصـــون ومدربون علـــى مختلف 
بروتوكوالت السالمة وخطط العمل 
فـــي حـــاالت الطـــوارئ لضمـــان بيئة 
آمنة للزوار لالستمتاع الكامل ببالج 

الجزائر”. 
حجـــر  البـــالج  شـــاطئ  يشـــكل 
الجزائـــر،  بـــالج  لمشـــروع  األســـاس 
أحد مشـــاريع شـــركة )إدامة(، ويمتد 
على مســـاحة 1.3 مليون متر مربع. 
وبمجـــرد اكتمالها، ستشـــمل المدينة 
لهـــا  المخطـــط  الرئيســـة  الســـاحلية 
فنـــادق ومرافق ترفيهية وســـياحية 
ومطاعـــم ومتاجـــر للبيـــع بالتجزئـــة 
وشـــقًقا وفلاًل ســـكنية متعددة. تتم 
إدارة شـــاطئ البالج من قبل شـــركة 
أمانة إلدارة العقارات )أمانة(، والتي 
توفـــر مجموعة شـــاملة من خدمات 

إدارة المرافق.

تشمل ركوب 
األمواج والتزلج 

الشراعي 
والتجديف وغيرها

اســـتقبل محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة بن 
علي بن خليفـــة آل خليفة، بحضور نائب المحافظ 
العميـــد عيســـى الدوســـري، رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
وإدارة الجامعـــة الخليجيـــة منـــى الزيانـــي، وذلـــك 
ضمـــن إطـــار تعزيـــز مبـــدأ الشـــراكة المجتمعية مع 

مختلف القطاعات والمؤسسات.

وأشـــاد ســـمو المحافـــظ بـــدور الزياني كشـــخصية 
االجتماعـــي  المجـــال  فـــي  بـــارز  بشـــكل  ســـاهمت 
والتعليمـــي، حيـــث تم بحث ســـبل تعزيـــز التعاون 
التـــي  واألنشـــطة  البرامـــج  خـــالل  مـــن  المشـــترك 
مـــن  تحققـــه  ومـــا  المحافظـــة  وترعاهـــا  تنظمهـــا 
المجتمـــع  تنميـــة  فـــي  تســـهم  مســـتدامة  أهـــداف 
وتحقيـــق تطلعاته، من خالل تفعيل مبدأ الشـــراكة 

المجتمعية.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت الزيانـــي عـــن جزيـــل شـــكرها 
وامتنانهـــا لســـمو المحافـــظ وما يوليه مـــن اهتمام 
لتحقيـــق  المســـتمر  والتواصـــل  التعـــاون  بتعزيـــز 
مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة مع مختلـــف القطاعات 
نطـــاق  فـــي  األهليـــة  والمؤسســـات  الحكوميـــة 

المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

تعزيز التعاون بين “الجنوبية” والجامعة الخليجية
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تنسيق ثالثي لتطبيق برنامج “الضمان الصحي”
تطوير الخدمات الصحية بما يضمن زيادة كفاءتها

أكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد العزم 
على مواصلة تعزيز التقدم الذي يشـــهده 
القطاع الصحي في مملكة البحرين على 
بأهميـــة  منوهـــة  المســـتويات،  مختلـــف 
التنســـيق المشـــترك بيـــن جميع الشـــركاء 
مـــن أعضاء فريق البحرين في المنظومة 
الصحيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق التطلعـــات 
المنشـــودة لهـــذا القطـــاع المهم بمـــا يعود 

بالنفع على الوطن والمواطن.
جاء ذلك خالل استقبال الوزيرة، للرئيس 
التنفيذي للمستشـــفيات الحكومية أحمد 
األنصـــاري واألمين العام للمجلس األعلى 
للصحة إبراهيـــم النواخذة، بحضور عدد 
مـــن المســـؤولين فـــي القطـــاع الصحـــي، 
التعـــاون  مســـارات  الســـتعراض  وذلـــك 

القائم وسبل تطويره.
وأشـــادت الوزيـــرة بالدور الـــذي يقوم به 
فـــي تطويـــر  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
المنظومـــة الصحيـــة، الذي يأتـــي انطالًقا 
مـــن التوجيهـــات الســـامية لملـــك البـــالد 
المعظم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيســـى آل خليفـــة، والمتابعة المســـتمرة 
من ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ســـعًيا نحـــو تطوير 
الخدمـــات الصحيـــة المقدمة فـــي مملكة 
كفاءتهـــا  زيـــادة  يضمـــن  بمـــا  البحريـــن 

واســـتدامة مواردها. وأشارت إلى أهمية 
تطبيـــق برنامـــج الضمـــان الصحـــي، الذي 
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  عليـــه  يقـــوم 
برئاســـة الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، لما له من أثر إيجابي 
وفعال فـــي تقديم خدمـــات صحية ذات 
جـــودة عاليـــة مـــن خـــالل إعطـــاء الخيار 
مقدمـــي  باختيـــار  والمقيـــم  للمواطـــن 
الخدمـــات الصحيـــة، الفتـــة إلـــى أهميـــة 
التنســـيق والتعـــاون بيـــن جميـــع الجهات 

الصحية في هذا الجانب.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للمستشـــفيات 
أهميـــة  األنصـــاري  أحمـــد  الحكوميـــة 
التنســـيق المشـــترك وتعزيز أواصر العمل 

في جميع المجاالت الصحية.

المنامة - وزارة الصحة

مضاعفة الجهود لالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية
تابعت مستجدات توسعة مركز البالد القديم ومشروع التسيير الذاتي... وزيرة الصحة:

أكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد حســـن 
مواصلـــة الجهـــود ومضاعفتهـــا لالرتقـــاء 
المقدمـــة  الصحيـــة  الخدمـــات  بمســـتوى 
لجميـــع المواطنيـــن فـــي كافـــة محافظات 
مملكة البحرين بما يسهم في دعم أهداف 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك 
الملـــك  المعظـــم صاحـــب الجاللـــة  البـــالد 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ووفق الخطط 
الموضوعة لتطوير القطاع الصحي ضمن 
جهود الحكومة برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشـــارت وزيـــرة الصحـــة، خـــالل الزيـــارة 
مركـــز  إلـــى  بهـــا  قامـــت  التـــي  الميدانيـــة 
علـــى  لالطـــالع  الصحـــي؛  القديـــم  البـــالد 
آخر مســـتجدات توســـعة المركز في إطار 

متابعة تطورات مشـــروع التسيير الذاتي، 
إلى حرص الحكومة على تطوير المنشآت 
المراكـــز  كافـــة  فـــي  الصحيـــة  والمرافـــق 
الصحيـــة بمختلـــف محافظـــات المملكـــة، 
منوهـــًة بالـــدور الكبيـــر الـــذي يضطلـــع بـــه 
المجتمـــع  ومؤسســـات  الخـــاص  القطـــاع 

المدنـــي في دعم مســـاعي وجهود التنمية 
المستدامة الســـيما على الصعيد الصحي، 
مشـــيدًة بالجهـــود التـــي تبذلهـــا مؤسســـة 
يوسف وعائشـــة المؤيد لألعمال الخيرية 
التـــي تصـــب فـــي ترســـيخ صـــور التكافل 
المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية 

لدى الجميع.
وبينـــت وزيرة الصحـــة أهميـــة المبادرات 
الداعمة للقطاع الصحي والهادفة؛ لتعزيز 
منظومة خدماته وجودتها، مؤكدة حرص 
الوزارة على التنســـيق المســـتمر مع جميع 
الجهـــات والشـــركاء ضمن فريـــق البحرين 
الواحـــد لتســـريع وتيـــرة إنجـــاز المشـــاريع 
الصحيـــة بكفـــاءة عالية وبما يعـــود بالنفع 

على المجتمع. 
وقـــد رافـــق وزيـــرة الصحـــة فـــي الزيـــارة 
الميدانيـــة كل من الوجيه فاروق يوســـف 
المؤيد والنائب أحمد صباح السلوم رئيس 
بمجلـــس  واالقتصاديـــة  الماليـــة  اللجنـــة 
النـــواب، وهـــال فـــاروق المؤيـــد، وعدد من 
المســـؤولين مـــن المجلـــس األعلى للصحة 

ووزارة الصحة ووزارة األشغال.

المنامة - وزارة الصحة

إطـــالق حزمـــة مـــن المشاريـــع البحثيـــة المتميـــزة
“أمناء دراسات” يستعرض إنجازات الربع الثاني من العام

البحريـــن  مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  عقـــد 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقة “دراسات” اجتماعه الرابع، أمس، 
برئاســـة رئيـــس مجلـــس األمناء، الشـــيخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة،  وبحضور كل 
من األعضاء،  محمد  العســـيري، وحسين 
رجب، وأحمد  اليوشـــع، والشـــيخة منيرة 
بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، باإلضافـــة إلـــى 

المدير التنفيذي للمركز حمد العبدهللا .
مجلـــس  اســـتعرض  االجتمـــاع،  وخـــالل 
األمنـــاء، ما تم إنجازه خـــالل الربع الثاني 
مـــن العام الجـــاري، وناقـــش الموضوعات 
المدرجـــة على جـــدول أعماله، وذلك على 

النحو التالي:
أواًل: رفع رئيس وأعضاء مجلس األمناء، 

أســـمى آيات الشـــكر واالمتنان لمقام ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، على الرعاية 
التـــي  الســـديدة  والتوجيهـــات  الســـامية 
يحظـــى بهـــا البحـــث العلمـــي فـــي مملكة 
الكريمـــة  المتابعـــة  وكذلـــك  البحريـــن، 
والفائقـــة من  ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن أجـــل 
ترســـيخ دعائـــم مجتمـــع المعرفـــة، وهـــو 
“دراســـات”  مركـــز  فعاليـــة  جســـدته  مـــا 
بعنوان “التحديـــات تصنع الفرص” والتي 
أبـــرزت دور وجهـــود المركز في اســـتثمار 
حزمـــة  إطـــالق  عبـــر  المتاحـــة  الفـــرص 
مـــن مشـــاريع بحثيـــة وفكريـــة متميـــزة، 
خـــالل العاميـــن الماضيين، رغـــم التدابير 
الصحيـــة واالحترازيـــة، األمـــر الذي وضع 

مملكـــة البحرين علـــى الخارطـــة العالمية 
االســـتراتيجية  الدراســـات  مجـــال  فـــي 

والفعاليات المتخصصة.
مركـــز  بتنظيـــم  المجلـــس  أشـــاد  ثانًيـــا: 
“الطريـــق  التفاعليـــة  النـــدوة  “دراســـات” 
إلـــى التعافـــي األخضر.. توقعـــات المراكز 
حـــوار  عـــام  أميـــن  بمشـــاركة  الفكريـــة”، 
الصـــدد،  التعـــاون اآلســـيوي، وفـــي هـــذا 
أكـــد الشـــيخ عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة، 
أن حـــوار التعاون اآلســـيوي الـــذي ترأس 
مملكة البحرين دورته الحالية، يقدم مثااًل 
ملهًما مـــن التعاون اإلقليمي، الفًتا إلى أن 
تحقيق مفهوم التعافي األخضر يتماشـــى 
مع رؤيـــة مركز “دراســـات” وأجندة األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة.
ثالًثـــا: اطلـــع مجلـــس األمناء علـــى نتائج 
المركـــز  نظمهـــا  التـــي  النقاشـــية  الحلقـــة 

بعنوان “أمن منطقة الخليج العربي ودور 
االتحـــاد األوروبي”، وتناولت ســـبل تعزيز 
آفـــاق العالقـــات الخليجيـــة - األوروبيـــة. 
كمـــا اســـتعرض المجلس توصيـــات حلقة 
نقاشـــية أخـــرى حول تعزيز قـــدرات ذوي 
مـــع  بالتعـــاون  الخاصـــة،  االحتياجـــات 

مؤسسة “تيكون أوالم ميكرز” العالمية.

المثمـــر  بالتعـــاون  نـــوه المجلـــس،  رابًعـــا: 
بيـــن مركـــز “دراســـات” وبرنامـــج  القائـــم 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائي فـــي العديد من 
المجاالت، وأشـــار رئيس مجلس األمناء، 
إلى أن مســـاهمة المركز فـــي إعداد تقرير 
خـــاص عـــن المـــدن العربيـــة ســـوف يتـــم 
تدشـــينه خـــالل الربـــع األخيـــر مـــن العـــام 

إلـــى نجاحـــات مملكـــة  الجـــاري، يســـتند 
البحرين المتوالية فـــي التنمية الحضرية 
الحيـــاة،  جـــودة  وتعزيـــز  المســـتدامة، 
مضيفـــا: “إن المملكة لديها تجربة تنموية 
رائـــدة جديـــرة باالقتـــداء على المســـتوى 

الدولي”.
 خامًســـا: بحـــث مجلـــس األمنـــاء، إصدار 
دوريـــة علميـــة محكمـــة مـــن قبـــل إدارة 
“حوليـــات  باســـم  التاريخيـــة  الدراســـات 
دراســـات البحريـــن” تعنى بنشـــر البحوث 
والجغرافيـــة  التاريخيـــة  والدراســـات 
بمملكـــة  المتعلقـــة  واألنثروبولوجيـــة 

البحرين والخليج العربي.
سادًســـا: اطلع المجلس على إيجاز بشـــأن 
خطـــط وبرامـــج مركـــز “دراســـات” خـــالل 
الفترة المقبلة، باإلضافة إلى المســـاهمات 

الفكرية للباحثين.

المنامة - “دراسات”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تـــــرأســـــت األمـــــيـــــن الـــعـــام 
لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
أمناء  مجلس  رئيس  نائب 
ــعــالــي  ــيــم ال ــتــعــل مــجــلــس ال
الفرص  تكافؤ  لجنة  رئيس 
الشيخة رنا بنت عيسى بن 
اجتماع  خليفة،  آل  دعيج 
لجنة تكافؤ الفرص بمجلس 
بمشاركة  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم 

أعضاء اللجنة.
ــا بنت  وثــمــنــت الــشــيــخــة رنـ
عـــيـــســـى بــــــن دعـــــيـــــج آل 
والبارز  المهم  الــدور  خليفة 
ــلــمــرأة  لــلــمــجــلــس األعـــلـــى ل
برئاسة  الــمــقــدرة  وجــهــوده 
المعظم  الــبــالد  ملك  قرينة 
ــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى  رئ
ــســمــو  ــة ال ــبـ ــاحـ ــرأة صـ ــمــ ــ ــل ــ ل
الملكي األميرة سبيكة بنت 
لدعمه  خليفة؛  آل  إبراهيم 
لمبدأ التوازن بين الجنسين 
المرأة  احتياجات  وإدمـــاج 
ــفــرص   ــار تــكــافــؤ ال ــ فـــي إطـ

بـــحـــســـب بــــرامــــج الــخــطــة 
للنهوض  المعتمدة  الوطنية 
البحرينية، وحرصه  بالمرأة 
ــم عــلــى االلـــتـــزام بهذا  ــدائ ال

المبدأ وتطبيق آلياته. 
وقــــد تـــم خــــالل االجــتــمــاع 
ــة  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ بـــــــــحـــــــــث ومـ
على  المدرجة  الموضوعات 
جـــدول األعــمــال مــن أهمها 
“جائزة صاحبة  بـ  المشاركة 
الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة 
ــيــــم  ــــراهــ ــنــــت إب ــ ســـبـــيـــكـــة ب
الــمــرأة  ــتــقــدم  ل آل خــلــيــفــة 
ــي أعــلــن  ــتـ الــبــحــريــنــيــة” الـ
ــلــمــرأة  ــمــجــلــس األعـــلـــى ل ال
مؤخرًا عن دورتها السابعة، 
حيث ستعد هذه المشاركة 
هي األولى لمجلس التعليم 
المجلس  من  إيمانا  العالي 
ــمــكــيــن وتـــقـــدم  بـــأهـــمـــيـــة ت
المرأة البحرينية في سبيل 
الشاملة  الــتــنــمــيــة  تحقيق 

لمملكة البحرين.

“التعليم العالي” يشارك بجائزة “سمو 
األميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية”

المنامة - بنا

اســـتـــقـــبـــل وزيــــــــر الـــنـــفـــط 
الخاص  المبعوث  والبيئة، 
الــمــنــاخ، محمد بن  لــشــؤون 
اإلثنين، سفيرة  أمس  دينه 
ايسن  التركية  الجمهورية 
تعيينها  بمناسبة  تشاكيل 
مملكة  لــدى  لبالدها  سفيًرا 
اللقاء،  الــبــحــريــن.  وخـــالل 
السفيرة  الــنــفــط  ــر  وزيـ هــنــأ 
الــتــركــيــة عــلــى الــتــعــيــيــن، 
ــنــجــاح  ــل ال مــتــمــنــيــا لـــهـــا كــ
مهام  أداء  فــي  والــتــوفــيــق 
بما  الـــدبـــلـــومـــاســـي  عــمــلــهــا 
العالقات  تعزيز  في  يسهم 
ــن الــبــلــديــن  ــيـ الـــثـــنـــائـــيـــة بـ

ــاد  ــ ــا أشـ ــمـ ــن، كـ ــيـ ــقـ ــديـ ــصـ الـ
بالملفات  السفيرة  باهتمام 
مؤكًدا  والمناخية،  البيئية 
ــمــجــلــس األعــلــى  حــــرص ال
التعاون  تعزيز  على  للبيئة 
للجهود  الداعمة  الــدول  مع 
اإلقليمية والدولية لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة.

الـــجـــانـــبـــان  ــرض  ــعــ ــ ــت  واســ
جــــــهــــــود الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــي 
البيئية  المجاالت  مختلف 
االرتقاء  وسبل  والمناخية، 
ــتــعــاون بين  بــمــســتــويــات ال
البلدين للحفاظ على البيئة 
والحد من آثار تغير المناخ.

توطيد أواصر التعاون البيئي مع تركيا

المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات بكفاءة وجدارة
“البحرين والكويت” يعيِّن 7 نساء بمجالس اإلدارة... األنصاري:

أشادت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري 
بالجهـــود المتســـارعة والواضحـــة التي تبذلهـــا إدارة بنك 
البحريـــن والكويـــت فـــي دعـــم المـــرأة البحرينيـــة، وذلـــك 
في إطار مســـاعي مؤسســـات القطاع الخـــاص في مملكة 
البحريـــن لدعـــم الجهود الوطنيـــة الموجهة لتقـــدم المرأة 
وتعزيز مشاركتها في مختلف مسارات التنمية الوطنية.

جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبالها فـــي مقـــر المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة بالرفاع الرئيس التنفيـــذي لمجموعة بنك البحرين 
والكويـــت عبدالرحمن ســـيف، حيـــث اســـتهلت االجتماع 
بتهنئة ســـيف بمناســـبة تعييـــن 7 ســـيدات بحرينيات في 
مجالـــس إدارة الشـــركات التابعة للبنك، فـــي خطوة تؤكد 
حـــرص مجلـــس إدارة المجموعـــة علـــى تعزيـــز حضـــور 
المـــرأة البحرينيـــة في أعلى مراكز اتخـــاذ القرارات، ورفع 
مســـاهمتها فـــي رســـم إســـتراتيجية المجموعـــة الحاليـــة 
والمســـتقبلية. وأشارت األنصاري إلى هذا التعيين يعكس 
مجـــددًا الثقـــة بقـــدرة المـــرأة فـــي القطـــاع الخـــاص على 
العطـــاء وتحمل المســـؤوليات عن جدارة وكفاءة، ســـواء 

كان ذلك في القطاع المالي، أو مختلف القطاعات.
للمـــرأة علـــى  للمجلـــس األعلـــى  العـــام  وأعربـــت األميـــن 
صعيـــد ذي صلـــة عن شـــكر المجلس البالغ علـــى دعم بنك 
البحريـــن والكويـــت لعـــدد من البرامـــج والمبـــادرات التي 
ينفذهـــا المجلس في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة 

ت  البحرينية، ولدعم جهود التوازن بين الجنســـين، وخصَّ
بالذكـــر الدعـــم المقدر والمشـــكور من قبل البنك لمشـــروع 
إنشـــاء صـــرح المـــرأة البحرينيـــة، والذي يرصـــد إنجازات 
وعطـــاءات المـــرأة البحرينيـــة ومســـاهمتها فـــي ازدهـــار 
وطنها والمزمع افتتاحه في ديسمبر المقبل مع احتفاالت 

البالد بيوم المرأة البحرينية 2022. 
مـــن جانبـــه، أكـــد ســـيف حـــرص بنـــك البحريـــن والكويت 
الدائـــم على أن يكون في طليعة الجهات الداعمة لتمكين 
وتقـــدم المرأة فـــي مملكة البحرين، معربـــًا عن فخر البنك 
بالفـــوز بجائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيـــم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية في العام 
2017، التـــي تأتـــي أهدافها منســـجمة مـــع توجهات البنك 
علـــى صعيـــد تنميـــة وتطوير مهـــارات العامليـــن فيه على 

أســـس وركائز التوازن بين الجنســـين، الفتًا إلى أن نســـبة 
الموظفـــات العامـــالت في البنك ارتفعـــت إلى أكثر من 40 
% مـــن إجمالي الموظفيـــن، إضافة إلى إطالق البنك عدد 
من المبـــادرات التدريبية والتوعوية الخاصة بالمرأة مثل 
برنامـــج بنـــاء المهـــارات الرقميـــة للســـيدات البحرينيـــات 

وغيره. 
كمـــا أبدى الرئيـــس التنفيذي تطلع البنك لعقـــد المزيد من 
التعـــاون من خالل المشـــاريع التي تمت مناقشـــتها خالل 
االجتمـــاع، والتي ســـيكون لبنـــك البحريـــن والكويت دور 
فاعل في ترجمتها بناًء على الخبرة العريقة التي يمتلكها 
البنـــك مـــن خـــالل كفاءاتـــه الوطنيـــة، ويحـــرص على أن 
تكـــون لهم إســـهاماتهم ومبادراتهـــم التطوعية في خدمة 

مجتمعهم واالرتقاء بشأنه.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة



بجائـــزة  الفائـــزون  الصحافيـــون  أعـــرب 
فـــي  للصحافـــة  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
دورتها السادســـة عن فخرهـــم واعتزازهم 
بحصولهـــم على هذا التقدير الوطني الذي 
اعتبروه أعلى تكريـــم صحافي في مملكة 

البحرين.
أنبـــاء  لوكالـــة  تصريحـــات  فـــي  وأكـــدوا 
البحرين )بنا( أن الجائزة تشكل دافًعا كبيًرا 
للجســـد الصحافـــي، يحفـــز علـــى مضاعفة 
الجهود ألداء الرسالة الصحافية ومواصلة 
لتحقيـــق  الصحافـــي  المحتـــوى  تطويـــر 
مـــردود أكبر من حرية الرأي والتعبير التي 
تعتبـــر مـــن أركان الديمقراطيـــة والتقـــدم 
التـــي رســـخها ملك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وبمتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
الكاتبـــة  مـــن  كل  الجائـــزة  علـــى  وحصـــل 
ياســـمين خلـــف مـــن صحيفـــة “البـــاد” عن 
والكاتـــب  صحافـــي،  عمـــود  أفضـــل  فئـــة 
علـــوي الموســـوي من صحيفـــة “الباد” عن 
فئـــة أفضل تحقيق صحافـــي، والصحافية 
ســـارة نجيـــب والصحافـــي حســـين ســـبت 
مـــن صحيفة “األيام” عـــن فئة أفضل حوار 
صحافـــي، والمصور الصحافـــي عبداألمير 
الساطنة من صحيفة “أخبار الخليج” عن 

فئة أفضل صورة صحافية.
الصحافيـــة  الكاتبـــة  عبـــرت  جانبهـــا،  مـــن 
ياســـمين خلـــف كاتبة عمود “ياســـمينيات” 
في صحيفة “الباد” عن ســـعادتها وفخرها 
بنيلهـــا هـــذه الجائـــزة، ووصفتهـــا بأنها من 
أعلـــى الجوائز أهمية فـــي مملكة البحرين، 
مـــن  مزيـــد  لتحقيـــق  دافًعـــا  واعتبرتهـــا 
النجاحـــات المســـتقبلية بـــإذن هللا، منوهة 

بدور الشباب في تطوير المهنة، والذي 
يعتبـــر مـــن أولويات المرحلـــة، مؤكدة 
أن ضخ الدماء الجديدة سيسهم في 
تطويـــر العمـــل الصحافي مـــن جهة 

كمـــا يمكن من اســـتخدام وســـائل 
االتصال الجديدة من جهة أخرى.
وأوضحـــت خلف أن هذه الجائزة 
لها داللة مهمة تتمثل في أن العمل 
الصحافي مقدر ويحظى بالرعاية 
كان  فاإلعـــام  الســـامية،  الملكيـــة 

وما يزال ضمن اهتمام الدولة بشكل 
مباشـــر، وبينـــت حـــرص الصحافيين 
الجائـــزة  هـــذه  فـــي  المشـــاركة  علـــى 

المهمـــة لمـــا تحملـــه مـــن أهمية كبيـــرة في 
عالـــم الصحافة، متمنيـــة تحقيق مزيد من 
النجاحات والتميز، ومتطلعة إلى مستقبل 
دور  تقويـــة  علـــى  والعمـــل  تميـــزا،  أكثـــر 

الصحافي في البناء الوطني واإلنجاز.
تنـــاول  الفائـــز  العمـــود  إن  خلـــف  وقالـــت 
موضوعا يتعلق بحقوق النساء المطلقات، 
تمشـــي”، وجـــاء  “خلوهـــا  عنـــوان  وحمـــل 
ليناقـــش حقوق النســـاء المطلقات، وطرح 
دراســـة  دون  الفتيـــات  تزويـــج  مشـــكلة 
وتخطيط لمســـتقبل هذا الـــزواج، ومن ثم 
عـــودة المـــرأة بصفـــة مطلقـــة ومـــا يترتب 

عليه من مشكات اجتماعية.
بـــدوره، أعرب الصحافي علوي الموســـوي 
مـــن صحيفـــة “البـــاد” الفائز بجائزة ســـمو 
عـــن  للصحافـــة  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
بالـــغ اعتـــزازه وفخـــره وفرحتـــه الكبيـــرة، 

مؤكـــًدا أن تكريم ســـمو ولـــي العهد رئيس 
ورعايتـــه  للصحافييـــن  الـــوزراء  مجلـــس 
الكريمـــة لجائـــزة ســـموه للصحافـــة يعطي 
الصحافيين دفعة قويـــة للمضي قدًما في 
أداء رسالتهم في ظل االهتمام الامحدود 
المفـــردات  عبـــر  القيـــادة  توليـــه  الـــذي 
الدستورية والقانونية لحماية حرية الرأي 

العام والتعبير.
وحصـــل الموســـوي علـــى الجائـــزة للمـــرة 
التحقيـــق  فئـــة  فـــي  العـــام  هـــذا  الثانيـــة 
الصحافي عن موضوعه عن الوضع البيئي 
لخليج توبلي، وقد سبق وأن فاز بالجائزة 
في العـــام 2018 في ذات الفئة، وقال “من 
دواعي سروري أن أكرم، وأحوز الشرفين، 
الـــوزراء  وأفـــوز بجائـــرة رئيـــس مجلـــس 
للصحافـــة للمـــرة الثانية وأنـــال تكريًما من 
قبـــل ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 

صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، ومـــن قبلهـــا تكريمي من 
قبل صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة رحمـــه هللا عن ذات 

الجائزة في العام 2018”.
واعتبـــر أن هذيـــن التكريميـــن محـــل فخر 
واعتـــزاز وتقديـــر كبيـــر يضـــيء مســـيرته 
رئيـــس  فجائـــزة  الحيـــاة،  مـــدى  المهنيـــة 
مجلس الوزراء للصحافة هي أعلى تكريم 
وطني يحظى به الصحافي في مســـيرته، 
مضيًفـــا أن الجائـــزة تمثـــل حافـــًزا لجميـــع 
العاملين في حقل الصحافة واإلعام، من 
أجـــل الســـعي نحو اإلبداع والســـعي لطرح 
قضايا وموضوعات وطنية هادفة وبناءة.

مـــن جانبهـــا، أكـــدت ســـارة نجيـــب، وهـــي 
عضـــو مجلـــس إدارة جمعيـــة الصحفييـــن 
البحرينيـــة الفائـــزة بجائـــزة رئيس مجلس 

الـــوزراء للصحافـــة عـــن فئـــة الحـــوار 
الصحافـــي، أن الصحافـــة البحرينية 
تحظـــى بدعـــم كبير مـــن قبل جالة 
ملك البـــاد المعظم، وهـــو ما يضع 
على عاتـــق الصحافيين والصحف 
والفكـــر  الوعـــي  نشـــر  مســـؤولية 
المســـتنير، ونقـــل حقيقـــة الصورة 
الحضارية لمملكة البحرين والمحافظة 
على المكتسبات الوطنية، مؤكدة أن حرية 
الرأي والتعبير ركيزة مهمة في ديمقراطية 
جالتـــه  أرســـى  التـــي  البحريـــن  مملكـــة 

مسيرتها منذ توليه مقاليد الحكم.
وأشـــارت إلى أن الجائزة تســـاهم بشـــكل 
بـــارز فـــي ترســـيخ دور الصحافـــة وخلـــق 
زمـــاء  بيـــن  العادلـــة  المنافســـة  أجـــواء 
المهنـــة ســـعًيا لتحقيـــق التميـــز واإلبـــداع، 
مما ينعكس إيجابا على مســـتوى الصحف 
والمحتـــوى الذي تقدمه، كمـــا تعتبر حافًزا 
للصحافييـــن ألداء مهامهـــم الوطنيـــة بكل 

حيادية ومهنية وتفاٍن وإخاص.
وذكـــرت أنهـــا شـــاركت فـــي الجائـــزة وفًقا 
لاشتراطات التي سبق اإلعان عنها بعدد 
من الحـــوارات الصحافية من بينها الحوار 
الفائـــز مـــع النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الشـــورى جمـــال فخرو والـــذي عملت عليه 
المحليـــات  قســـم  رئيـــس  مـــع  بالمشـــاركة 
والشـــؤون السياسية حسين سبت، مؤكدة 
أن الجائـــزة تمثـــل نجاًحـــا يضـــاف لرصيد 
صحيفة “األيام” والقطاع الصحافي برمته 

وال تقتصر على الفائزين وحسب.

وفـــي الســـياق نفســـه، قال حســـين ســـبت 
رئيـــس قســـم المحليات بصحيفـــة “األيام” 
الفائز بجائزة الحوار الصحافي إن الجائزة 
تعبيـــر عـــن االهتمام الحكومـــي بالصحافة 

وتطوير جودة االنتاج الصحافي.
ورفع ســـبت الشـــكر واالمتنـــان إلى حضرة 
جالة الملك المعظم وإلى صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
على الدعم المســـتمر للعمل الصحافي في 
البحريـــن، مؤكـــًدا أن الجائـــزة حافز ودافع 
لبذل مزيـــد من الجهود لتطويـــر المحتوى 

الصحافي واالرتقاء بمهنة الصحافة.
إلـــى ذلـــك، أكـــد المصـــور الصحافـــي عبـــد 
“أخبـــار  صحفيـــة  مـــن  الســـاطنة  األميـــر 
الخليـــج” والفائـــز بجائـــزة أفضـــل صـــورة 
صحافية، حرص الصحافيين والمصورين 
علـــى المشـــاركة فـــي هـــذه الجائـــزة التـــي 
ترفـــع مســـتوى التنافســـية فـــي األداء بين 
العامليـــن فـــي المهنـــة، وقـــال إنـــه شـــارك 
بالتقديـــم للجائـــزة ألول مرة هذا العام في 
آخـــر يـــوم للتقديـــم، بتشـــجيع مـــن رئيس 
تحريـــر صحيفة “أخبـــار الخليج” األســـتاذ 

أنور عبدالرحمن.
وعن الصورة الفائزة أوضح الساطنة أنها 
جـــاءت لرجل كبير في الســـن يعمل بيديه 
في مهنة صناعة السال من سعف النخيل، 
تم التقاطها بمركز الحرف بمنطقة كرباباد، 
ووصـــف أهميـــة دور المصـــور الصحافـــي 
باعتبـــاره يمثل جزًءا مـــن العمل الميداني، 
مشـــيًدا بتعاون الجهات الرسمية واألهلية 
في تيســـير مهمة عمله في أي موقع يوجد 
فيـــه، مؤكـــدا أن مجتمع البحريـــن مجتمع 
واٍع ويـــدرك أهميـــة اإلعـــام الكبيـــرة فـــي 

مسيرة التنمية الوطنية.

المنامة - بنا

مضاعفة الجهود ألداء الرسالة الصحافية ومواصلة التطوير
أعلى تكريم وطني يحظى به الصحافيون... الفائزون بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة:

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

اجتمعت رئيســـة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة أمس، في مقر الهيئة مع ســـفير 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة لـــدى مملكـــة 
البحرين ياسر شعبان، وتناول االجتماع 
جملـــة مـــن المواضيع المتعلقـــة بتطوير 
العاقـــات الثقافية الثنائيـــة بين مملكة 
العربيـــة  مصـــر  وجمهوريـــة  البحريـــن 
وســـبل االرتقاء بالتعاون المشـــترك بين 
الجانبيـــن. فـــي بدايـــة اللقـــاء، رحبـــت 
الشـــيخة مي بالســـفير المصـــري، مبدية 
اعتزازهـــا بمســـتوى العاقـــات الثقافية 
عـــن  معربـــة  البلديـــن،  بيـــن  التبادليـــة 
تطلعاتهـــا لتحقيق المزيد من المنجزات 

الثقافية المشـــتركة بيـــن الجانبين، كما 
وشـــكرت السفير المصري على اهتمامه 
بـــكل مـــا مـــن شـــأنه تدعيـــم العاقـــات 
الودية والثقافية بين البلدين والشعبين 
شـــعبان  أشـــاد  بـــدوره،  الشـــقيقين. 
بـــدور هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
الثقافـــي  اإلرث  علـــى  المحافظـــة  فـــي 
معربـــا  البحريـــن،  بمملكـــة  والحضـــاري 
عـــن شـــكره الجزيل للشـــيخة مـــي على 
اهتمامها بتقوية العاقات الثقافية بين 
البلدين الشـــقيقين، مما يعكس حرصها 
للحـــراك  الداعمـــة  البيئـــة  علـــى توفيـــر 
الثقافـــي في مملكة البحرين بالشـــراكة 

مع أشقائها في الدول العربية.

تطوير العالقات الثقافية مع مصر

ا “الجمارك العالمية” تستأنف دوراتها الرئيسة حضوريًّ
برئاسة أحمد بن حمد وتستمر على مدى 6 أيام

بعد تحســـن الوضـــع العالمي مـــن آثار 
منظمـــة  اســـتأنفت  كورونـــا  جائحـــة 
الجمـــارك العالميـــة دوراتهـــا الرئيســـة 
أمـــس اإلثنيـــن والتـــي ستســـتمر على 
مـــدى ســـتة أيـــام متواصلـــة برئاســـة 
رئيس الجمارك رئيس مجلس منظمة 
الجمـــارك العالميـــة الشـــيخ أحمـــد بـــن 
حمـــد ال خليفـــة، حيث ســـتعقد لجنة 
السياســـات العامة جلســـتها السادسة 
والثمانيـــن في الفترة مـــن 20 إلى 22 

يوليو 2022م .
 وستناقش اللجنة في جدول أعمالها 
واإلداريـــة  الفنيـــة  اللجـــان  تقاريـــر 
تمهيـــدا لرفعهـــا إلى مجلـــس المنظمة 
تقريـــر  اعتمـــاد  أهمهـــا  مـــن  والتـــي 
تقريـــر  ومناقشـــة  الــــ85،  الجلســـة 
األعمـــال  ســـير  بشـــأن  العـــام  األميـــن 
ومشـــروع  الماضيـــة،  المرحلـــة  فـــي 
الجديـــدة  اإلســـتراتيجية  الخطـــة 

التنفيذيـــة  والخطـــة  2025-م   2022
وموضـــوع   ، 2023-2022م  للعـــام 
التجـــارة اإللكترونيـــة واعتمـــاد إطـــار 
العمل المحـــدث للتجـــارة اإللكترونية 
الترتيبـــات  ومناقشـــة  الحـــدود،  عبـــر 
واإلجـــراءات في بيئة مـــا بعد جائحة 

كورنـــا واالطـــاع علـــى نتائج دراســـة 
الجدوى حول المشروع الذي تقدمت 
بـــه مملكـــة البحريـــن إلنشـــاء منصـــة 
عالميـــة لتبادل المعلومات، ومناقشـــة 
موضوع الجمارك الخضراء وأنشـــطة 
المنظمة ذات الصلة بالمســـائل البيئية 

وتطوير منشـــور المنظمة حول تعزيز 
دور الجمارك فـــي المناطق الحدودية 
علـــى مســـتجدات  واالطـــاع  الهشـــة 
الحوكمـــة بشـــأن االنتخابـــات القادمة 

في المنظمة.
كما ستعقد الدورة 139/140 لمجلس 
برئاســـة  العالميـــة  الجمـــارك  منظمـــة 
الشـــيخ أحمد بن حمـــد آل خليفة في 
الفتـــرة مـــن 23 إلـــى 26 يونيـــو 2022 
بمشـــاركة 184 دولة أعضاء المنظمة، 
حيـــث ســـيتم اســـتعراض المواضيـــع 
التـــي تم رفعهـــا من لجنة السياســـات 

العامة للمناقشة واالعتماد.
رئيـــس  انتخـــاب  إجـــراء  وستشـــهد 
2022- للـــدورة  المنظمـــة  لمجلـــس 
2023م وانتخابـــات لمناصـــب األمين 
لجنـــة  وأعضـــاء  المســـاعد  العـــام 
السياســـات العامـــة رئيـــس واعضـــاء 
اللجنـــة المالية رئيـــس وأعضاء لجنة 

التدقيق.
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القضيبية - مجلس الشورى أكـــد النائـــب الثانـــي لرئيـــس غرفـــة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، محمـــد 
عبدالجبار الكوهجي، أهمية تفعيل 
االقتصاديـــة  العاقـــات  وتطويـــر 
واالســـتثمارية البحرينية الروســـية 
المجـــاالت  شـــتى  فـــي  المشـــتركة 
بالعاقـــات  مشـــيدًا  واألصعـــدة، 
المتميـــزة  واالقتصاديـــة  الثنائيـــة 
التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن 
االتحاديـــة  روســـيا  وجمهوريـــة 
التجـــارة  تعزيـــز  علـــى  وتأثيرهـــا 

واالستثمارات والشراكات. 
جاء ذلـــك في اســـتقبال الكوهجي، 
النائـــب فاديمير غوتنيـــوف، عضو 
مجلـــس الدومـــا الروســـي ورئيـــس 
لجنة الصناعات والتجارة البرلمانية 
ورئيـــس لجنـــة الصداقـــة البرلمانية 

الروســـية العربية.ودعـــا الكوهجـــي 
إلـــى منـــح مزيـــد التســـهيات التـــي 
من شـــأنها زيـــادة التبـــادل التجاري 
والســـياحي بيـــن الجانبيـــن، مؤكـــدًا 
ضرورة اســـتثمار وتطوير العاقات 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن للنهـــوض 
والســـياحية  االقتصادية  بالعاقات 
واالرتقـــاء  والثقافيـــة  والتعليميـــة 

بهـــا للمســـتويات التـــي يتطلـــع إليها 
أصحـــاب األعمال فـــي كا الجانبين 
ضمن اإلمكانات المتاحة، مؤكدًا أن 
غرفـــة البحرين لن تدخـــر جهدا في 
ســـبيل تطوير العاقات االقتصادية 
وزيادة نمو التبادالت التجارية بين 
البلدين وتذليـــل مختلف المعوقات 

التي تواجه ذلك.

أكد المستشـــار علي العـــرادي أن مملكة 
البحريـــن تتبنـــى موقفـــا ثابتًا وراســـخًا 
بشـــأن صـــون الســـلم واألمـــن الدوليين، 
المشـــروع  ومرتكـــزات  قيـــم  بفضـــل 
اإلصاحـــي الكبيـــر لملك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ويتضـــح ذلـــك مـــن خـــال 
دعـــم المملكـــة لكافـــة الجهـــود الدوليـــة 
الرامية لصون األمن والســـلم الدوليين، 
من خـــال االعتماد على قيم التســـامح 
وإشـــاعة  البنـــاء  والحـــوار  والتعايـــش 
السام، والتي تعتبر قيمًا ومبادئ ثابتة 

للسياسية الخارجية البحرينية.
جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش مشـــاركة وفد 
البحريـــن  لمملكـــة  البرلمانيـــة  الشـــعبة 

النوويـــة  األســـلحة  تأثيـــر  مؤتمـــر  فـــي 
علـــى اإلنســـانية ممثًا في عضـــو لجنة 
الخارجيـــة والدفـــاع واألمـــن  الشـــؤون 
الوطنـــي بمجلـــس الشـــورى المستشـــار 
علـــي العرادي، والـــذي ينعقد في )فيينا( 

عاصمة النمسا.
وأكـــد العـــرادي أن المملكـــة عملت على 

دعم كل الجهود الرامية إلى نزع أسلحة 
الدمار الشـــامل ووســـائل إيصالها ومنع 
انتشـــارها، وذلـــك مـــن خـــال انضمامها 
األســـلحة  انتشـــار  عـــدم  معاهـــدة  إلـــى 
األســـلحة  حظـــر  ومعاهـــدة  النوويـــة 
البيولوجيـــة، ومعاهـــدة حظر األســـلحة 
الكيميائية، باإلضافة إلى عضويتها في 
جميـــع االتفاقيـــات الدوليـــة فـــي مجال 
السامة النووية، والتي تضم االتفاقية 
الدوليـــة للقضـــاء علـــى أعمـــال اإلرهاب 
النـــووي واتفاقية األمان النـــووي، الفتا 
إلـــى إنشـــاء المملكـــة اللجنـــة الوطنيـــة 
بشـــأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين 
واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير 

تلك األسلحة. 

علي العرادي

دعم كل الجهود الرامية لنزع أسلحة الدمار الشامل... العرادي:“الغرفة” لن تدخر جهًدا في تطوير العالقات االقتصادية... الكوهجي:

البحرين تتبنى موقفا ثابتًا بشأن صون األمن والسلم الدوليينالبحرين وروسيا تمتلكان مقومات زيادة التبادل التجاري

ياسمين خلف: العمل 
الصحافي مقّدر ويحظى 
بالرعاية الملكية السامية

علوي الموسوي: الجائزة 
حافز لجميع العاملين بحقل

     الصحافة واإلعالم



قـــرر مجلـــس المحـــرق البلدي فـــض اجتماعـــه االعتيـــادي المقرر 
وتأجيلـــه حتى االثنيـــن المقبل الموافق 27 يونيـــو الجاري، لعدم 
اكتمـــال النصاب القانوني لعقد الجلســـة نتيجـــة غياب 5 أعضاء، 
واقتصـــار الحضـــور على كل من رئيس المجلـــس غازي المرباطي 

ونائب الرئيس حسن الدوي والعضو فاضل العود. 
وجـــاء قـــرار تأجيل انعقـــاد االجتماع بعد جلســـة مشـــاورات بين 
الرئيـــس والمدير العـــام للبلديـــة إبراهيم الجـــودر ونائب الرئيس 
اســـتغرقت نحـــو 15 دقيقـــة، في ظل أجـــواء حـــارة خيمت على 

قاعة المجلس ناتجة عن توقف مكيف القاعة عن العمل.
مـــن جهته، قال مدير عـــام البلدية إبراهيم الجـــودر لـ “البالد” في 
تعليقـــه على أســـباب عطـــب المكيـــف والمعالجات التـــي اتخذتها 
البلديـــة حيـــال هذه المشـــكلة المتكـــررة، إن المكيـــف يخضع في 
الوقت الحالـــي للصيانة في أحد أجزائه الذي يغطي جانب قاعة 
المجلس البلدي، فيما القسم اآلخر من البلدية يعمل بشكل جيد.
ولفـــت إلـــى أن مشـــكلة تكـــرار عطـــب مكيـــف البلديـــة عولجـــت، 
حيث يخضع المكيف حاليًا للصيانة بشـــكل دوري، في ظل توفر 

الموازنات المخصصة للصيانة.
وحـــول أســـباب غياب 5 من أعضـــاء المجلس قـــال البلدي صالح 
بوهـــزاع إن غيابهم عـــن االجتماع االعتيادي يأتي احتجاجًا على 
عـــدم رد الجهـــاز التنفيذي على ما تبقى من أســـئلة األعضاء على 
طاولـــة المديـــر العام، وتضامـــن األعضاء مع بعضهـــم بعضا حول 
عدم حضور اجتماع المجلس األخير قبل الرد على باقي األسئلة.

مكيف بلدية المحرق يسخن أجواء الجلسة األخيرة.. ال نصاب.. واحتجاج
الجودر لـ”^”: صيانة دورية للتكييف .. وبوهزاع: أسئلتنا بال ردود

مشاورات منصة الرئاسة قبل فض الجلسة

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وجميع العاملين في دار »                  «

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميلة

ليلى مال هللا
في وفاة المغفور له  بإذن هللا

عمها
سائلين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان

بسم هللا الرحمن الرحيم

“أن تتبــرع بعضــو منــك ألخ هــو شــيء بديهــي لتنقــذ مــن تحب، أمــا أن تهب 
عضــوا منــك لمــن ال تعرف فهــو هدية هللا لــك وهدية منه عبــرك لتمنح حياة 
جيــدة آلخــر”. بهــذه العبــارة بــدأت المتبرعــة زينب الليــث حديثهــا عن قصة 

تبرعها بكليتها لشقيقتها ليلى.

شـــقيقتها  المـــرض  أعيـــا  أن  وبعـــد 
الصغـــرى ليلى التـــي اســـتمرت قرابة 
العـــام علـــى أجهـــزة الغســـيل الدموي 
للكلى، لم تتـــواَن زينب في أن تجري 
قـــرر  أن  بعـــد  الطبيـــة  الفحوصـــات 
األطبـــاء إجـــراء زراعة الكلـــى إلنهاء 
معانـــاة األخـــت التي لم يعـــد يتحمل 
جســـدها الضعيف مزيدا من الغســـيل 

واأللم.
كانت عالقتها وطيدة بأختها، وكانت 
يقـــع االختيـــار عليهـــا  أن  تدعـــو هللا 
لتســـتطيع أن تهـــب جـــزءا منهـــا وأن 
تنتهـــي معاناتهـــا مـــع األلـــم وأن يعود 
بريـــق األمل فـــي عينيها التـــي كادت 
تذبـــل بعد معاناة طويلة وقاســـية مع 

متالزمة الكلى. 
الطبيـــة  الفحوصـــات  نتائـــج  وبعـــد 
األختيـــن،  بيـــن  التطابـــق  وتأكيـــد 
تأجلت العملية 6 أشـــهر، ورغم قدوم 
الطبيـــب المختص بإجـــراء العمليات 
من الخـــارج مرتين خالل هذه الفترة 
إال أن موعـــد العمليـــة تأجل ألكثر من 

سبب.
كان الوقت حرجا ولم يكن في صالح 
ليلـــى المريضـــة التـــي تقضـــي معظم 

ســـاعات يومهـــا على أجهزة الغســـيل 
تجـــري  أن  األســـرة  لتقـــرر  الدمـــوي، 
العمليـــة فـــي مركـــز حامـــد العيســـي 

بدولة الكويت.
العمليـــة  أجريـــت   2018 ينايـــر  فـــي 
المنتظـــرة بترقـــب وقلـــق شـــديدين، 
وتصف زينب هذه الفترة قائلة “كانت 
المرة الوحيدة التي شـــعرت فيها بأن 
األلم راحة لي بعـــد أن أجريت عملية 
التبـــرع ألختي بالكليـــة، لم أكترث بما 
كنت أشـــعر به من ألم، إن لم أقل إني 
لـــم أشـــعر به حينهـــا، كان كل همي أن 
تعـــود أختـــي لحياتهـــا الطبيعية وأن 
تعيـــش مـــا لـــم تعشـــه طـــوال ســـنين 

عمرها العشرين”.
وتكمل “لم تكن شـــجاعة أو تضحية، 
بـــأن العمليـــة هـــي  بـــل كانـــت يقينـــا 
الســـبيل الوحيـــد بـــأن تعيـــش أختـــي 
الحبيبـــة، ولـــم تكـــن بطولـــة بقـــدر ما 
هي بديهة، ولـــو كنت مكان ليلى فلن 
تتوانـــى أو أي أحـــد مـــن أســـرتي بأن 

يقدموا لي جزءا من أعضائهم”.
زينـــب اليـــوم بكليـــة واحـــدة عاشـــت 
وأنقذت أختها من مصير معروف بعد 
رحلة معاناة مع فشل الكلى، تزوجت 

كأي فتـــاة أخـــرى في عمرهـــا، أنجبت 
كأي أم، إال أنـــه يعيش جزءا منها في 
جسد أختها، شـــاهدا على قوة الحب 

العظيمة التي ال يدركها كثيرون.
لزينـــب رؤيـــة واضحة ســـبقت عملية 
التبـــرع، فهـــي حاصلـــة علـــى بطاقـــة 
متبرع باألعضاء بعـــد الموت، وكانت 
قد قررت بإرادتها وبشـــجاعة مطلقة 
أن تهـــب كليتيهـــا وكبدهـــا وقرنتيهـــا 
وجلدها لكل من يحتاجها، وكان ذلك 
عبر جميعة أصدقاء الكلى في 2016.
اإلنســـان  بمـــوت  أن  “لألســـف  تقـــول 
تنتقـــل الواليـــة عليه إلـــى أهله، وفي 
مجتمعنـــا ال يوجد لدينا ثقافة التبرع 
باألعضاء، ويعتبرون التصرف بجسد 

الميـــت انتهاكا لحرمتـــه، في حين أن 
التبـــرع باألعضـــاء الصالحـــة للزراعة 
بعـــد المـــوت تعتبر صدقـــة جارية عن 
كل  تمـــوت  لنفـــس  وإحيـــاء  الميـــت 
يـــوم مـــن المـــرض، وبـــدال من شـــراء 
أعضاء شـــخص حي أو نقل األعضاء 
بشـــكل غيـــر قانونـــي وغيـــر مشـــروع 
والمخاطـــرة بأكثـــر مـــن روح، يرفض 
ذوو المتوفـــى التبـــرع بأعضائـــه وإن 

كان أوصى بذلك قبل الموت”.
وتكمـــل “زيـــارة واحدة لمركز غســـيل 
الكلـــى تقنـــع أكثر مـــن أي رســـالة بأن 
يهـــب الناس حيـــاة لمرضى مصيرهم 
العـــذاب والموت، وكم هو عظيم عند 
هللا أن تتبرع بجســـدك الفاني بعد أن 

خرجت روحك لتحيي أنفســـا أرهقها 
المـــرض ليبقـــى جـــزءا منك فـــي هذه 

الحياة في جسد آخر.
وتزيـــد “نحـــن المســـلمين أولـــى بـــأن 
نمارس هذا المفهوم وليست الديانات 
األخرى التي قـــد ال تؤمن بوجود هللا 
وال تعـــي معنـــى الصدقـــة، كمســـلمين 
ونؤمـــن أن بالـــروح تبقى بعـــد الموت 
ال الجســـد، ونحـــن أولـــى بـــأن نتبـــرع 

باألعضاء”. 
وعـــن معانـــاة زارعـــي األعضـــاء فـــي 
البحريـــن تقول زينـــب “ال نملك مركزا 
جهوزيـــة  مجهـــزا  األعضـــاء  لزراعـــة 
كاملـــة لنقـــل األعضـــاء مباشـــرة بعـــد 
الموت واالســـتفادة من جســـد الميت 

لكثيـــر  تلـــف األعضـــاء، خالفـــا  قبـــل 
يضيـــع  مـــا  الخليجيـــة،  الـــدول  مـــن 
المرضـــى  مـــن  كثيـــر  علـــى  الفـــرص 
الذيـــن ينتظـــرون مـــن يخلصهـــم من 

أوجاعهم”.
وتختتـــم زينـــب: األقســـى مـــن ذلـــك 
حيـــاة  هللا  يمنحهـــم  الذيـــن  أولئـــك 
أخـــرى وقـــدر لهـــم أن يزرعـــوا عضوا 
أو جـــزءا منـــه ال يجـــدون مـــن يتابـــع 
حاالتهم، وبينهم من انتكســـت حالته 
وتدهـــورت بعـــد أن عاد لـــه األمل في 
الحيـــاة، فضـــال عـــن مشـــكلة زارعـــي 
الكلى مع أدوية المناعة التي يتسبب 

تأخرها بانتكاس العضو.

زينب لـ“^”: تبرعت بكليتي ألختي... وهذه المرة ألمي كان “راحة”

بطاقة تبرع زينب زينب قررت التبرع بجميع أعضائها بعد الوفاة

ثقافة التبرع باألعضاء غائبة... وال يوجد مركز متخصص
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ليلى مال اهلل

سيدعلي المحافظة

يتقدم
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

» وجميع العاملين في دار »

بخالص التعازي والمواساة 
إلى الزميل

إبراهيم النهام
في وفاة المغفور لها بإذن هللا

خالته
سائلين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان

بسم هللا الرحمن الرحيم

جزء مني يعيش في جسد أختي شاهد على 
قوة الحب العظيمة

لو كنت مكان ليلى فلن تتوانى 
عن منحي جزءا منها

مؤلم عدم وجود من يتابع المرضى بعد 
الزراعة فتتدهور حالتهم ويموتون

كم هو عظيم عند هللا أن تتبرع بأعضائك 
لتحيي أنفسا أرهقها المرض

زينب الليث
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عواصم ـ وكاالت

ــوري لــحــقــوق  ــســ ــ أفـــــاد الـــمـــرصـــد ال
عــنــصــرا من   15 بــمــقــتــل  ــان  ــــســ اإلن
ــاح أمــس  ــبـ الــجــيــش الــــســــوري، صـ
اإلثنين، في هجوم استهدف حافلة 
الـــرقـــة حــمــص، بينما  عــلــى طــريــق 
ــبــاء الــســوريــة أن  ذكـــرت وكــالــة األن
عسكريا   11 هــي  الــهــجــوم  حصيلة 

ومدنيان وثالث إصابات.
ــســوريــة  ــاء ال ــ ــب ــ ــة األن ــالـ ــالـــت وكـ وقـ
إرهابيون  نفذه  الهجوم  إن  “سانا”، 

على حافلة ركاب مدنية.
تصريح  في  عسكري  مصدر  وذكــر 
“تـــعـــرضـــت حــافــلــة ركـــــاب مــدنــيــة 
الرقة- طريق  على  إرهابي  لهجوم 
أدى  ما  الجيرة  منطقة  في  حمص 

إلى استشهاد 11 عسكريا ومدنيين 
ــيــن وجـــــرح ثـــالثـــة عــســكــريــيــن  ــن اث

آخرين”.
ــمــرصــد أن االســتــهــداف  ال واعــتــبــر 
ــار اســتــمــرار  األخـــيـــر يــأتــي فـــي إطــ
عمليات تنظيم “داعش” في البادية 

التابعة لريف محافظة الرقة.
الــذي  الطريق  على  الهجوم  ووقـــع 
من  كانت  التي  الرقة  مدينة  يربط 
أبرز معاقل التنظيم اإلرهابي خالل 
سيطرته على مساحات واسعة في 
حاليا  والخاضعة  وســوريــا،  الــعــراق 
لــســيــطــرة األكـــــراد، بــمــديــنــة حمص 
في وسط البالد الخاضعة لسيطرة 

الجيش السوري.

سوريا.. قتلى في صفوف الجيش باستهداف حافلة مدنية

تسجيل أول إصابة 
بجدري القردة في لبنان

بيروت ـ أ ف ب

لها،  اللبنانية، في بيان  أعلنت وزارة الصحة 
أمس اإلثنين، عن تسجيل أول إصابة بجدري 

القردة في لبنان.
وقالت الوزارة: “إن الحالة وافدة من الخارج 
الــمــنــزلــي، ووضعها  الــعــزل  تتبع حــالــيــًا  وهــي 
مستقر من الناحية الطبية، كما تتابع الوزارة 
تــحــديــد ومــتــابــعــة الــمــخــالــطــيــن الــمــقــربــيــن”. 
وذكرت الوزارة أن مرض جدري القردة ينتج 
إمــا عن  اإلنــســان،  إلــى  الفيروس  انتقال  من 
طريق االحتكاك مع حيوانات مصابة، أو عن 

طريق احتكاك إنسان سليم بآخر مصاب.

إلحباط هجمات طهران.. إسرائيل تكشف عن تحالف للدفاع الجوي

االتحاد األوروبي: إيران ووكالؤها يهددون استقرار المنطقة
للميليشــيات  إيــران  شــدد االتحــاد األوروبــي، أمــس اإلثنيــن علــى أن تزويــد 
المســلحة بالصواريخ يعد مصدر قلق، مؤكدا أن إيران ضالعة مباشــرة أو عبر 

وكالئها بتهديد استقرار المنطقة.

وزراء  ــة  ــادقـ ــصـ مـ خـــــالل  وأضـــــــاف 
خــارجــيــة االتـــحـــاد األوروبـــــــي على 
وثــيــقــة الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة مع 
دول الخليج، أن دول الخليج شريك 
موثوق للتزود بالطاقة وضمان توازن 

السوق العالمية.
وكـــان االتــحــاد األوروبـــــي قــد كشف 
الــشــهــر الــمــاضــي عــن وثــيــقــة جــديــدة 
التعاون مع دول الخليج، في  لتعزيز 
مــجــاالت الــطــاقــة والــتــحــول األخضر 
والـــتـــجـــارة والـــتـــنـــويـــع االقـــتـــصـــادي 
واالستقرار اإلقليمي واألمن العالمي، 

والتحديات اإلنسانية واإلنمائية.
مــن جــانــب آخـــر، أعــلــن وزيـــر الــدفــاع 
بــالده  أن  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي 
الجوي  لــلــدفــاع  تحالف  لبناء  تعمل 
الواليات  بقيادة  األوســط  الشرق  في 

المتحدة.
شأنها  من  الخطوة  هــذه  أن  وأضــاف 
ــبـــاط مـــحـــاوالت إيـــــران لــشــن أي  إحـ

هجمات جديدة.
نـــواب  أمـــــام  كــمــا رأى فـــي إحـــاطـــة 

اإلثنين،  أمس  اإلسرائيلي،  الكنيست 
أن مثل هذا التعاون مفيد جدًا، وبات 

يحدث بالفعل مع الشركاء.
العام  منذ  تقود  أبيب  تل  أن  وكشف 
آخرين  مــع  مكثفا  برنامجا  الماضي، 
األميركية؛  واإلدارة  البنتاغون  فــي 

لتعزيز التعاون مع دول المنطقة.
كــذلــك آمــــل أن تــكــون هــــذه خــطــوة 

لألمام في جانب التعاون اإلقليمي.
ــوازاة ذلــــك، كــشــف أشــخــاص  ــ ــ فـــي م
حملتها  تكثف  إسرائيل  إن  مطلعون 
ــج إيـــــــران الـــنـــوويـــة  ــرامــ ــ ــاط ب ــ ــب إلحــ
ــطــائــرات مــن دون  والــصــاروخــيــة وال
العمليات  طيار من خالل سلسلة من 
مجموعة  تــســتــهــدف  ــتــي  ال ــســريــة  ال
أوسع من األهداف الرئيسية، بحسب 
ســتــريــت  “وول  نــقــلــت صــحــيــفــة  ــا  مـ

جورنال”.
ــتــحــركــات الــجــديــدة هـــي أحـــدث  وال
عليها  أطــلــق  تــطــور الســتــراتــيــجــيــة 
نفتالي  اإلســرائــيــلــي،  ــوزراء  ــ ال رئيس 
والــتــي  األخــطــبــوط،  عــقــيــدة  بينيت، 

تــهــدف إلـــى جــلــب مــعــركــة إســرائــيــل 
ــران إلـــى األراضــــي اإليــرانــيــة  ــ ضــد إي
ــوات مــن اســتــهــداف عمالء  بــعــد ســن
إيرانيين ووكالء طهران خارج البالد 

في أماكن مثل سوريا.
يذكر أن وزير الدفاع اإلسرائيلي كان 
جدد تحذيره إليران، في حال نفذت 

أي هجمات ضد إسرائيليين.
الــتــوتــر بــشــأن برنامج  ومـــع تــصــاعــد 
طهران النووي في السنوات األخيرة، 
أخــــرى  ودول  إســـرائـــيـــل  تـــعـــرضـــت 
أو  ُمسيرة  بطائرات  جوية  لضربات 
ضــربــات صــاروخــيــة أعــلــنــت فصائل 
عنها  مسؤوليتها  إيــران  من  مدعومة 

أو اتهمت بتنفيذها.

فــي حــيــن اتــهــمــت طــهــران إســرائــيــل 
ــاالت عــلــى أراضــيــهــا  ــيـ ــتـ بــتــنــفــيــذ اغـ
الماضية،  وحذرت مرارًا خالل األيام 
بـــأنـــهـــا ســـتـــرد ال مـــحـــال عـــلـــى تــلــك 
العقيد  مقتل  بعد  السيما  العمليات، 
فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري حــســن صــيــاد 
منزله  قــرب  نــاريــة  بطلقات  خــدائــي، 

شرق طهران، في 22 مايو الماضي.
ــيــة  ــل ــي اإلســرائ الــســلــطــات  أن  عــلــمــًا 
وكعادتها لم تؤكد أو تنِف مسؤوليتها 
عـــن اغــتــيــال خـــدائـــي أو غـــيـــره من 
خالل  سقطوا  الذين  الحرس  عناصر 
األيام الماضية بطرق غريبة ومريبة، 
مدى  على  اعتمدته  لطالما  نهج  فــي 

سنوات طويلة.

عواصم ـ وكاالت

باريس ـ وكاالت

تواجه حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اقتراعا 
لسحب الثقة الشهر المقبل بعد أن فشل الرئيس في الفوز 

بأغلبية مطلقة في االنتخابات التشريعية يوم األحد”.
ــرح تــحــالــف االتـــحـــاد الــشــعــبــي الــبــيــئــي واالجــتــمــاعــي  وصــ
اقتراع  لطرح  أنه يخطط  اإلثنين،  أمس  الجديد،  اليساري 

لسحب الثقة من تجمع “أنسامبل”، الذي يتزعمه ماكرون.
وقد فاز “أنسامبل” بـ 246 مقعدا، أي بأقل مما كان مطلوبا 
االقــتــراع  منظمات  إجــمــاع  وكـــان  مــقــعــدا،   43 بـــ  لألغلبية 
الفرنسية الرئيسة على أن تحالف ماكرون ربما يستطيع أن 
الجمعية  مقاعد  من  و295   255 بين  ما  يتراوح  ما  يحقق 
البالغ عددها 577 مقعدا، لهذا جاء أداء “أنسامبل” أقل من 

أسوأ التوقعات.
أســابــيــع من  احــتــمــال  اآلن  تــواجــه  فــرنــســا  أن  ذلـــك  يعني 
حكومة  أو  جــديــد،  ائــتــالف  لتشكيل  العبثية  المفاوضات 
أقلية، بل إن هناك احتماال لوجود برلمان “معلق” أو محظور 
أغلبية واضحة ألي مجموعة  بشكل دائم، مع عدم وجود 

محتملة من القوى في الجمعية الوطنية الجديدة.
وتجادل مصادر فرنسية رفيعة المستوى اآلن بأن أكثر ما 

يخشاه اإلليزيه هو وجود برلمان معطل أو ال يفعل شيء 
في وقت تحتاج فيه البالد إلى ردود فعل سريعة لألزمات 

االقتصادية والدولية المتسارعة.
على خلفية الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن تسود فترة 
طويلة من عدم االستقرار السياسي في فرنسا، على وقع 

خطر متزايد من حدوث انكماش اقتصادي في الداخل.

بعد فشل الرئيس في الفوز بغالبية مطلقة باالنتخابات التشريعية

زلزال سياسي يهز فرنسا وماكرون يواجه “سحب الثقة”

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عواصم ـ وكاالت

القوات  باستهداف  اإلثنين  أمس  الروسية  السلطات  أفادت 
األوكرانية منصات نفطية في البحر، قبالة شبه جزيرة القرم.

األوكراني  االستهداف  أن  إلى  الروسية  السلطات  وأشــارت 
لمنصات النفط، أسفر عن سقوط 3 جرحى على األقل، في 

حين تجري عمليات إنقاذ.
المعّين  أكسيونوف  القرم سيرغي  ونشر حاكم شبه جزيرة 
المنصات  العدو  “هاجم  “تــلــغــرام”:  على  موسكو  جانب  من 
مع  تواصل  على  أنا  غاز.  تشيرنومورنيفت  لشركة  النفطية 
زمالئنا في وزارة الدفاع وجهاز )اف اس بي( )االستخبارات 

الروسية( ونحاول إنقاذ الناس”.
شركة  لكن  أصيبت،  التي  المنشآت  أكسيونوف  يحدد  ولم 
النفط  العديد من حقول  “تشيرنومورنيفت غاز” تنشط في 

والغاز في البحر األسود وبحر آزوف قبالة القرم.
وهذه الضربة هي األولى التي تتم اإلشارة إليها ضد منشآت 
في  الروسية  العسكرية  العملية  بدء  منذ  القرم  في  نفطية 

أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
الدفاع  وزارة  أعلنت  أوكرانيا،  القتال شرق  يتواصل  وفيما 
الروسية، أمس، أن القوات الصاروخية استهدفت بصواريخ 

مراكز  أوديسا ودمرت  أرتسيز في منطقة  “أونيكس” مطار 
تحكم الطائرات المسيرة األوكرانية.

الفريق،  الروسية،  الــدفــاع  وزارة  باسم  المتحدث  وأوضــح 
الــقــوات  أن  إعــالمــيــة  إحــاطــة  خــالل  كوناشينكوف،  إيــغــور 
بمقاطعة  أرتسيز  مطار  بقصف  قامت  الروسية  المسلحة 
ودمرت  “أونيكس”  طــراز  من  الدقة  عالي  بصاروخ  أوديسا 

محطة لتوجيه طائرات “بيرقدار” المسيرة.

قصف على أوديسا.. وموسكو: دمرنا محطة طائرات مسيرة

تصعيد نوعي في القرم.. أوكرانيا تستهدف منشآت نفطية

القصف الروسي تسبب بدمار أبنية في ضواحي كييف

غانتس يعلن أن إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي بقيادة الواليات المتحدة األميركية

سرت ـ وكاالت

الليبية  الــحــكــومــة  رئــيــس  أعــلــن 
الـــبـــرلـــمـــان فتحي  مـــن  الــمــكــلــفــة 
باشاغا عن خارطة طريق للتعافي 
تشمل تعهدا من ثماني نقاط، من 
وضمان  االنتخابات  إجــراء  بينها 

استقرار إنتاج النفط في البالد.
بـــيـــان صـــــادر عـــن مكتب  وقـــــال 
“تعهد  اإلثــنــيــن:  أمـــس  بــاشــاغــا، 
الــلــيــبــي فتحي  الــــــوزراء  رئــيــس 
بــاشــاغــا بــإجــراء االنــتــخــابــات في 
وضع  حيث  ممكن،  وقــت  أقـــرب 
ــة الـــطـــريـــق الـــخـــاصـــة بــه  ــارطــ خــ
للتعافي؛ من أجل ضمان مستقبل 

أفضل لليبيا، ووقع من خاللها 
على تعهد يتضمن ثماني 

نقاط”.
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: 
“تــــــركــــــز خــــارطــــة 
الـــطـــريـــق لــلــتــعــافــي 

إلجراء  الرئيسة؛  األولويات  على 
وبرلمانية حرة  رئاسية  انتخابات 
واالزدهار  األمن  وضمان  ونزيهة، 

االقتصادي”.
وذكر البيان أنه لتحقيق تعهدات 
تــحــدث  أن  يـــجـــب  الــــخــــارطــــة، 
منها  مجاالت  عــدة  في  تغييرات 

“استقرار إنتاج النفط”.
وفــــي ســبــيــل تــنــفــيــذ مـــا تــعــهــدت 
ــا حــــول  ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ بــــــه حــــكــــومــــة بـ
االنتخابات، ذكر البيان أن رئيس 
الــحــكــومــة، “تــعــهــد بــاســتــحــداث 
لشؤون  السامي  المنسق  منصب 
للعمل  والناخبين  االنتخابات 
عــلــى الــمــتــطــلــبــات الــفــنــيــة 
والـــــــجـــــــداول الـــزمـــنـــيـــة 
والـــخـــطـــوات الــالزمــة 
بشكل  لــالنــتــخــابــات 

كامل”.

باشاغا يتعهد بإجراء االنتخابات الليبية في أقرب وقت
دبي - العربية.نت

األميركية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
10 ماليين دوالر لمن يدلي  تقديم 
لميليشيا  ممولين  عــن  بمعلومات 

حزب هللا اللبناني.
وأوضح حساب “مكافآت من أجل 
تويتر،  عبر  للوزارة  التابع  العدالة” 

حسيب  عن  بمعلومات  يدلي  من  لكل  المكافأة  تقديم  اإلثنين،  أمــس 
حدوان وعلي الشاعر.

كما أضافت أن حسيب حدوان وعلي الشاعر مسؤوالن عن جمع األموال 
باألمانة  كبير  حــدوان مسؤول  أن  إلى  الخارج، مشيرة  في  لحزب هللا 
العامة للميليشيا. فيما قالت إن علي الشاعر مدير مكتب حسيب حدوان 
الخارجية األميركية كانت  العامة لحزب هللا. يشار إلى أن  في األمانة 
أعلنت سابقًا عن مكافآت مالية مماثلة لمن يدلي بمعلومات عن عناصر 

بالميليشيا أسهموا في تهريب أموال.
وكانت الوزارة قد عرضت قبل أيام مكافأة تصل إلى 15 مليون دوالر 

لكل من يدلي بمعلومات عن الشبكة المالية للحرس الثوري اإليراني.
لمن يقدم معلومات عن محمد جعفر  10 ماليين دوالر  أيضًا  ورصدت 
قصير، وهو من أحد أكبر الداعمين لميليشيا حزب هللا والذي يعمل على 

تزويدها باألسلحة واألموال.

10 ماليين لمن يقدم معلومات عن ممولي حزب اهلل
بكين ـ وكاالت

اإلثنين،  أمــس  الصين،  صرحت 
أميركا  شنتها  التي  الحروب  أن 
11 ســبــتــمــبــر عــام  بــعــد هـــجـــوم 
 60  -  49 عـــن  ــفـــرت  أسـ  ،2001

مليون الجئ.
بــاســم وزارة  الــمــتــحــدث  وأشــــار 
الخارجية الصينية، وانغ وينبين، 
أفغانستان  فــي  الــحــرب  أن  إلــى 
أدت وحدها إلى نزوح 11 مليون 

شخص، وفقا لبيان رسمي.
صــّدرت  “لطالما  وينبين:  وقـــال 
ــغــربــيــة بــقــيــادة  بــعــض الـــــدول ال
ــراب،  ــطــ ــركــا الـــحـــرب واالضــ أمــي

وتــــدخــــلــــت فـــــي الــــشــــؤون 
الداخلية للدول األخرى، 

ــت كـــــــوارث  ــقــ ــ ــل وخــ
هم  إنهم  إنسانية، 
الذين وّلدوا قضية 
الـــــالجـــــئـــــيـــــن فـــي 

المقام األول”.
وحث المتحدث باسم الخارجية 
الصينية، وانغ وينبين، تلك الدول 
الغربية “على التفكير في التأثير 
على  والقضاء  لسلوكها،  الخطير 
السبب الجذري لقضية الالجئين، 
واالرتقاء بمسؤولياتها الواجبة”.

أمــا الــنــازحــون هــم “أشــخــاص أو 
جماعات أجبروا على أو اضطروا 
عــبــور حــدود  )دون  الـــفـــرار  ــى  إلـ
ديارهم  من  بها(،  معترف  دولية 
المعتادة،  إقامتهم  أماكن  من  أو 
بــصــفــة خــاصــة بسبب  تــركــهــا  أو 
مسلح،  صــراع  طائلة  تجنب 
عنف،  لتفشي  حـــاالت  أو 
لــحــقــوق  انـــتـــهـــاكـــات  أو 
ــوارث  كـ أو  ــان،  ــسـ اإلنـ
كوارث  أو  طبيعية، 

من صنع البشر”.

الصين: حروب أميركا أسفرت عن 60 مليون الجئ

القاهرة - وكاالت

بــــدأ ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
بن  سلمان  بــن  محمد  األمــيــر 
عــبــدالــعــزيــز، أمـــس اإلثــنــيــن، 
سيزرو  أيــام   3 تستمر  جولة 
فيها مصر واألردن، ثم تركيا.

ــد  ــهـ ــعـ ــث ولــــــــي الـ ــحــ ــ ــب ــ ــي وســ
ــــدول  الـــســـعـــودي مـــع قــــادة ال
اإلقليمية  الــقــضــايــا  الـــثـــالث 
والــــدولــــيــــة، وســـبـــل تــعــزيــز 

العالقات في شتى المجاالت.
الرئيس  مصر  في  وسيلتقي 
حيث  السيسي،  الفتاح  عبد 
ــمــقــرر أن يــبــحــثــا أطــر  مـــن ال
التعاون المشترك بين البلدين 
ــاالت  ــجــ ــمــ ــ ــلـــف ال ــتـ فـــــي مـــخـ
والقضايا  الملفات  من  وعددا 
ــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
والـــدولـــيـــة، وخـــاصـــة األزمـــة 

األوكـــرانـــيـــة وتــأثــيــرهــا على 
منطقة الشرق األوسط.

قمة  الزعيمان  وعقد  وسبق 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة  فــ
ــاض مـــــارس الــمــاضــي،  ــ ــري ــ ال
ــارة الــســيــســي إلــى  ــ خـــالل زيـ
خــادم  مــن  بــدعــوة  السعودية 
الملك  الــشــريــفــيــن  الــحــرمــيــن 

سلمان بن عبد العزيز.

محمد بن سلمان يزور مصر ويلتقي السيسي
أبوظبي ـ وام

تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي الشيخ 
عبد هللا بن زايد آل نهيان ، أمس اإلثنين، اتصاال هاتفيا 

مع نظيره اإليراني حسين أمير عبد اللهيان.
عدد  تجاه  النظر  وجهات  تبادل  االتصال  وجرى خالل 
أنباء  وكالة  وفق  المشترك،  االهتمام  ذات  القضايا  من 

اإلمارات )وام(.
يحقق  بما  المشترك  الــتــعــاون  ــاق  آفـ الــطــرفــان  وبــحــث 

المصالح المشتركة للبلدين.

عبداهلل بن زايد يتلقى اتصاال 
هاتفيا من وزير خارجية إيران
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يسرى سعيديمستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات
Yosra Saidi
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محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar
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علــــي حميـــــــــــد
Ali hameed

��������

أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 
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بـــــــاراث
Barath
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محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh
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سيد طه حميد
Sayed taha hameed
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مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail

Property Manager
مدير إدارة الممتلكات

Call  /  Whatsapp

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

تاريخ :2022/06/12
) CR2022- 86647( عالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

 
المحل  تحويل  بطلب  يوسف  يعقوب  حبيب  خديجه   : أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد / السيدة فاضل ناصر عبدالوهاب كاظم 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 : 71111-1

االسم التجاري : سفرجل للخضروات والفواكه

تاريخ :2022/6/15
 CR2022-90727 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ عبدالرضا حسن سلمان صالح بتحويل المحل التجاري التالي: 
إلى السيد/ حسين حسن علي محمد على السبع فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 146114-1

االسم التجاري : بيوند بيست لألنشطة العقارية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

)CR2022- 92141( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  حسين  احمد  محسن  منصور  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيدة ساعه توفيق االحمد حسين 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 : 1-132330 

االسم التجاري : الرحيق المختوم للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

)CR2022- 93020( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن علي احمد علي المعلم بطلب تحويل المحل التجاري التالي : إلى 

السيدة صغرى علي يوسف علي الخزنه 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 : 1-127398

االسم التجاري : المعلم لالسماك الطازجه

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة التسجيل  

) CR2022-89913 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

اعتراضه .
اسم التاجر : سعادات حسين محمود غلوم  

االسم التجاري الحالي : أ للعقارات  
االسم التجاري  : نيوترون للمقاوالت

قيد رقم : 1 – 90663

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة الدائرة الكاملة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنھ قد تقدم إليھا شركة الدائرة 
الكاملة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )1-117427(، بطلب تغيير اسم الشركة من:

الدائرة الكاملة ذ.م.م
 FULL CIRCLE W.L.L

الى: 
تانك سكيلز ذ.م.م

TANK SKILLS W.L.L 
فعلى كل من لديھ اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضھ إلى اإلدارة 

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ 19 / 06 / 2022
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
) CR2022-90334 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : سعيد ميرزا جمعه مفتاح

االسم التجاري الحالي : أمثلة إلدارة العقارات والتجارة
االسم التجاري الجديد : أون تايم لتوصيل الطعام

قيد رقم : 1 – 67633

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية )روما سيتي للتجارة العامة( إلى 
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إليھا  تقدم  قد  بأنھ  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مالك المؤسسة الفردية المسماة )روما سيتي للتجارة العامة( والمملوكة للسيد 
)علي محمد حسن شكرهللا( والمسجلة بموجب القيد رقم )13-15893(، بطلب 
محدودة  مسؤولية  ذات  )شركة  إلى  المذكور  الفردية  المؤسسة  قيد  تحويل 
وموجودات  أصول  بكافة  وذلك  بحريني،  دينار   )1000( وقدره  برأسمال 

والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )مھدي خان أعمال المقاوالت خارج البحرين ذ.م.م(

أعمال  إليھا شركة )مھدي خان  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المقاوالت خارج البحرين ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم ) 144972 (، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم )1 ( من:
)مھدي خان أعمال المقاوالت خارج البحرين ذ.م.م(

) MEHEDI KHAN OFFSHORE CONTRACTING W.L.L (
الى:

)مھدي خان المقاوالت ذ.م.م(
) MEHEDI KHAN CONTRACTING 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 بحل و تصفية
شركة سناء و سعيدة - تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم   121814 - 1  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليھا السيد / السيدة سناء جيناح 
 1 -  121814 القيد رقم  بموجب  المسجلة  بحرينية  - تضامن  السادة شركة سناء و سعيدة  نيابة عن 
بطلب تصفية الشركة تصفية (اختيارية) وتعيين السادة سناء جيناح مصفيا للشركة. بھذا يعلن المصفي 
الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتھت  قد  المديرين  سلطة  أن 
بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي 
جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتھم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي : عنوان المصفي :
سناء جيناح

+ ) 973 (  38990007
mohd.h.na@gmail.com

تاريخ :20/6/2022
CR2022- 92004 إعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / عبدهللا علي عبدهللا حسين بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيدة/ زهره علي جعفر احمد حسين سرحان

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: الرفه لقطع غيار السيارات
رقم القيد: 87692-2

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

p r o p e r t y . i n n3 9 9 7 5 4 4 51 7 5 5 2 2 3 3 3 9 9 9 0 4 5 4
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Vacancies Available الثالثاء 21 يونيو 2022 - 21 ذو القعدة 1443 - العدد 104998

ALDHAMEER A/C & REFG. REPAIRS 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17692700  or  ALDHAMEER@HOTMAIL.COM 

AL KWAR RESTAURANT & GRILLS  CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77116644  or  ahmed.arahman@gmail.com 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 

 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

INFINITY CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39745453  or  MANJIT.HOLDING79@GMAIL.COM 

PARIZAAD 22 W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  PARIZAD22.BH@GMAIL.COM 

SAYED METAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39050100  or  ALIAHMEDNUSHKI@GMAIL.COM 

Asrar Moony Coldstore 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17690355  or  MIRZA_SALEH@HOTMAIL.COM 

DEEKO BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17458999  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

Abdul rasool ahmad abdulla office printing services 

has a vacancy for the occupation of

  OFFSET PRESSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17210365  or  SAMV.DESILVA@GMAIL.COM 

RABT AL-REFAEN STATIONARY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17553226  or  GHANEMALATTAWI@GMAIL.COM 

TOKYO CITY ELECTRONICS  ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36699370  or  ABDULLAALMANSY@YAHOO.COM 

ENTIRE CONTRACTING WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(MECHANICAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17294473  or  SHIBU.PHILIP75@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

NAAEL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLANNER-MAINTENANCE(WORK SCHEDULING) 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

Isfahani restaurant persian food 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 

 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIGROUP.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

AL KKARNI HOUSE HOLD APPLIANCES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 0 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM

8555 CLEAANING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33878555  or  HANI8555@HOTMAIL.COM 

Golden vision contracting 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

Abou Elsag Bakery 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33065500  or  SPICYSAUSE@HOTMAIL.COM 

TEN SQUARE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

SANDS VALLEY CONSTRUVTION AND BUILDING MATERIALS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39949447  or  S.MOHAMED5005@GMAIL.COM 

EVENTS WORLD BAHRAIN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33201025  or  SANAMAHMOOD2219@GMAIL.COM 

JARIR MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17212572 

MARIYAM NISAR Construction of buildings 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34038382  or  MNCONSTRUCTION39@GMAIL.COM

Plastico Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  INFO@ALGHANAH.COM 

Plastico Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  INFO@ALGHANAH.COM 

FRANCHISE INTERNATIONAL REAL ESTATE MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66677550  or  ELMASRYMAD@GMAIL.COM 

GOLDEN PARIS RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 66666461  or  NAZZARALI9@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

BAHRAIN INSTITUTE FOR SPECIAL EDUCATION 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST(EDUCATIONAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17556613  or  INFO@BISED.ORG 

EMAN SAED ALZEERA 

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contact

 17685600  or  EMANZEARA@YAHOO.COM 

MOHAMED EBRAHIM MOHAMED ISA / AFRAAH1 / 10640 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39250059  or  MOHAMEDEBRAHIM083@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN JANAHI TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39453440  or  MOHAMEDJANAHI74@GMAIL.COM 

ALMESHQAB Fresh juice 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17270297  or  MISHQAB-BAH@HOTMAIL.COM 

FIRST CHOICE CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 77005521  or  SALMANALSAFFAR@YAHOO.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

LEBANESE RESTAURANT W L L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

HASAN AHMED ALI SALMAN(MASOOD/7725) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

ALASHOOR EXPRESS CARGO 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 66666588  or  kumail.deals@yahoo.com 

ALAMJAD GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251911  or  ALRAFEEQ.HR@GMAIL.COM 

ALABBAS MARBLE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  suresh@hajigallery.com 

GRIP MACHINERY AND RELIABILITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36228808  or  gripservices.com@gmail.com 

AL-JAMEEL FOR GARDIN CARE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36360180  or  ADEL.JAMEEL@HOTMAIL.COM 

INTERNATIONAL SCAFFOLDING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LIGHT VEHICLE DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17311885  or  info@crystalequipments.com 

Palestine Bakery 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17232733  or  EHSANHUBAIL@GMAIL.COM 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

JAILANI FOR interior DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535123  or  SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM 

Marbella trading and contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36555559  or  W_9PEST@HOTMAIL.COM 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

DAR MASAA SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37371334  or  BATOOL313@GMAIL.COM 

Treasures of the Gulf General Trading 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39005525  or  RADAD1985@HOTMAIL.COM 

Bait jadei restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39293510  or  NOOR33961414@GMAIL.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Uniform City Co.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17311740  or  abufarastrading@gmail.com 

NEW DEEBAJ FOR MANAGEMENT CONSULTANCY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33220923  or  YEKAMAL@GMAIL.COM 

BOLAN TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000490  or  bolanbh@gmail.com 

YOUNIS BADER FOR FOOD STUFF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39830626  or  ZAMAN9211@HOTMAIL.COM 

PERSONAL MARKET 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17320087  or  SHIMA2027@HOTMAIL.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

MANGUARD SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

MOJA  CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

Zoom auto Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER (GARAGE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17769481  or  BUYUSRA@GMAIL.COM 

NOOR AL EYMAN SECOND HAND GOODS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39864040  or  EYMANAC2012@GMAIL.COM 

FLASH 1 CAR SERVICES CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER ( GARAGE ) 

 suitably qualified applicants can contact

 17672115  or  mahdii@msn.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 

 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

MOJA  CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 

 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

Gold Point Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 35084535  or  Sherif.goldpoint@gmail.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

NOOR ALAMAL SALON & SPA 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39783919 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  sales@euroexpressintl.com 

AJWAA WELDING SMITHERY & FABRICATION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33332250  or  AJWAA3020@HOTMAIL.COM 

LONG LIFE KARAK W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33148488  or  BAHRAIN955@GMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(FLOATING-CRANE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

AWAL DAIRY COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(FOOD LABORATORY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17598598  or  sreekanth@awaldairy.com 

Pearl Elevator International Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  zahra.almarkhi@gulfmarketsintl.com 

Bokhammas Informatics for IT Services 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 16501111  or  HBOKHAMMAS@GMAIL.COM 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  sales@euroexpressintl.com 

R C C STAR CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 0  or  RCCCONSTRVCTIOWWLL@GMAIL.COM 

NAAEL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

GASTRONOMIC BAHRAIN LEISURE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17231114  or  hr.admin@gbl-group.co 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

ALI EBRAHIM SANAD ALFUDHALA ( LALY ALBAHAR / 3995 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17778832  or  ALFADHALA_BH@HOTMAIL.COM 

All Stars Uniform Center 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17700017  or  ALLSTARS.UC@GMAIL.COM 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  wael@oryxindustry.com 

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

Tom and Toffee The Pet Shop W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17292393  or  Myskr131313@gmail.com 

FADAK ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17411605  or  qawaz@yahoo.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

MARMAR ELECTRONIC REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17684000  or  Mohammedali6805@gmail.com 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 66331128  or  LIQUANFENG@SEPCO3.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17687073  or  h.radhi@ikns.edu.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

BDC SECURITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17329715  or  NASER.BUJANDAL@BAS.COM.BH 

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17234240  or  RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM 

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

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

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

  TECHNICIAN(ELECTRIC & ELECTRONI ENGINEERING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17212639  or  salmanessa@gmail.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

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

DARUL EHSAN INTERNATIONAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34503410  or  ZAINSIDHU17@GMAIL.COM 

MF BEAUTY & SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39989703  or  MARIAMHUSAIN88@GMAIL.COM 

ABU MONIR SECOND HAND EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39553392  or  khalilebahim.ibook@gmail.com 

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

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

GOLD GULF CONTACTING company partnership owned by hasan abdulre 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALSOWAIFYA RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888668  or  GHAREEB93@OUTLOOK.COM 

ALFARES FOR CUSTOM CLEARING FORWARDING & STEVEDORING AND PACKAGI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292372  or  ALFARESEST.BH@GMAIL.COM 

YOUR HOME TRADING & EQUIPMENTS HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17774191  or  KKPRLM@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM    
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AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

Texas Chicken 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

Bahrain Duty Free Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Dome Natural Stone 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

SEA STAR CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17677025  or  ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM 

AL-HULAIBI HEAVY TRANSPORT CO. (PARTNERSHIP) 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725896  or  SWEETS11654@GMAIL.COM 

Reviive Cafe 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17642052  or  EMAN.ALBANNA@ARCADIS.COM 

RED CROISSANT BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36632263  or  ALAWEYAT@GMAIL.COM 

FIDA AL ZAHRAA SANDWICHES AND JUICE 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39685060  or  AREFA28@YAHOO.COM 

Adnan & Alawi Trading Est 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17300515  or  S.M.ADNAN77@HOTMAIL.COM 

AL-HULAIBI HEAVY TRANSPORT CO. (PARTNERSHIP) 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725896  or  SWEETS11654@GMAIL.COM 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

BRITE LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36484866  or  BRITE@BATELCO.COM.BH 

WILLOW LANDSCAPING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66360470  or  WILLOWLANDSCAPING77@GMAIL.COM 

PASTA EXPRESS 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

EXPRESSMED LABORATORIES 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 77298888  or  ALKHENAIZIK@GMAIL.COM 

GRIP MACHINERY AND RELIABILITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36228808  or  GRIPSERVICES.COM@GMAIL.COM 

MAHI COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35570473  or  BASEL926@YAHOO.COM 

GRIP MACHINERY AND RELIABILITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36228808  or  GRIPSERVICES.COM@GMAIL.COM 

LUNCH BUNCH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37777701  or  GULFROUTETRANS@GMAIL.COM 

NEW TEA TEAM Waqif Cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17410598  or  UMHABIBMARKET22@GMAIL.COM 

Al Maqwar Contracting & Cleaning Est 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39994830  or  OM-MAHMOOD2013@HOTMAIL.COM 

HAMAD TOWN PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 

 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  adnan.alalawi@htp.com.bh 

Sama Albahrain General Services  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

AMBASSADOR BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33358000  or  ALMUSAIFFR99@GMAIL.COM 

FUTURE INSTITUTE FOR TRAINING & DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000186  or  walidelbaz2010@gmail.com 

GULF INTERNATIONAL BANK B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE SECRETARY/ PERSONAL ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17522514  or  Ali.alzuhaira@gib.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Mister cuts gents salon 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33341411  or  SALM919@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

PARIS FOR CLEARANCE AND SERVICES EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17280922  or  a.jalil.abdulla@gmail.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Bristol safety and fire fighting CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17300186  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

STANDARD CHARTERED BANK 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17150727  or  AMMAR.NEAMA@SC.COM 

ALERSHAD GROCERY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17742385  or  AN4726@GMAIL.COM 

AL KAWASER ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39298056  or  bestbahraini@hotmail.com 

MOZEN ALMAKAREEM FOR GENERAL TRADE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 36389120  or  MMOKBEL88@HOTMAIL.COM 

NADA DAIRY 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17736322  or  jvarghese@nadadairy.com 

KOOKITO MARKETS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 66311010  or  KOOKITOMARKETS@GMAIL.COM 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

High Atlantic Ocean Laundry 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37771035  or  farsanabahrain@gmail.com 

ADWAR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39939958  or  ALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN LIVSTOCK COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17224662  or  salah@blscbh.com 

Bahrain truck and heavy trailer 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 77102290  or  BAHRAINTTC@GMAIL.COM 

EVEREST MECHANICAL INDUSTRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33451245  or  fc@emi-bh.com 

Al Hamedia Trading - Partnership Co. Owned By Hasan Abdulkhadher 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36323393  or  MALAK.GEZLAN@GMAIL.COM 

First Care Market W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77020330  or  FREEWTS@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ALMARJAN GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36678787  or  B.alabdulla@hotmail.com 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

NAAEL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

UNICORP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 77282803  or  y.aljar@inovest.bh 

M K CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

In Out Total Home Care Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  siraj@thc.com.bh 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

SIDRA SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35905665  or  ARIZONA.CONSULTANCY@YAHOO.COM 

MARWA GHULOOM CONSTRUCTION OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  MARWAGHULOOMBH@GMAIL.COM 

ALSAAFANE real estate   w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 33858115  or  AAAAA3333AAA19890@GMAIL.COM 

CAPTIN KOSHARI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33824932  or  BUA4398@GMAIL.COM 

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

BAKHET TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37102424  or  BATUTAB5@YAHOO.COM 

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

AATMA FOR VEHICLES REPAIR COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP OWNED B 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 13363390  or  RAJEEVREGHU1984@GMAIL.COM 

LA CASA DE PAPEL COFFEE SHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33338353  or  ALIJAHROMI09@GMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

V P TRANSPORT SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33299912  or  MARIYASIKANDAR90@GMAIL.COM 

GATEWAY OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66665129  or  Mashudsiddique@gmail.com 

IRONEX SALE OF SECOND HAND GOODS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33622831  or  SAEEDAHMEDANDZIARATTRADINGWLL@GMAIL.COM 

PAKSTAN STAR AUTO REPAIR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33990749  or  REALDEBAHRAIN@GMAIL.COM 

NAAEL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

SWALT FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(HAND AND MACHINE).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17569993  or  Dokhmar@hotmail.com 

SAEED AHMED AND ZIARAT TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33622831  or  SAEEDAHMEDANDZIARATTRADINGWLL@GMAIL.COM 

GOLDEN IDEAS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36409850  or  ABBASSWAR2@GMAIL.COM 

TEN SQUARE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

SPOT NET PHONE ACCESSORES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4@GMAIL.COM 

ATLAS ELEVATOR Co. W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002010  or  HOODALMAHMOOD@GMAIL.COM 

DHA ELECTRONICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

ALNASEEN POULTRY FARM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17325514  or  YOUISF1@HOTMAIL.COM 

BAWAB CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17290170  or  QBAWAB2002@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AHMED MUNASSAR ALHASHEDI 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

 39334788  or  BANADORAH2@YAHOO.COM 

GFH Financial Group B.S.C. 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17538538  or  info@gfh.com 

SILLA INTERNTIONAL TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36655774  or  abuali792008@hotmail.com 

GREEN APPLE GARDEN KITCHEN 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 38886062  or  RORO.310@GMAIL.COM 

LADY  TOUCH  BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33000695  or  N1S2M35@HOTMAIL.COM 

RAIMAS AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33318810  or  HGFPVDK55@GMAIL.COM 

Sujan Sagar Advertising Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35196845  or  S35196845@GMAIL.COM 

YABILAH HUMBERGER CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33066151  or  manafk.k9@gmail.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

SARAB CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

Tree of Life Restaurants 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17162000  or  HUSSAINLAWFIRM@GMAIL.COM 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

BLUE DAWN STABLE 

has a vacancy for the occupation of

  GROOM 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

NAHDI MANDI RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36655144  or  NBASHEERGR8@GMAIL.COM 

ABDULHADI JAFFAR ALI ABEDALI / ALTAIR ALMUHAJER 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39833841  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

AL MAHABA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77116311  or  ALMAHABA.EST@GMAIL.COM 

Alnashama Sea Fishing Equipments Manufactur 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33729057  or  KATAME4@GMAIL.COM 

Sabar Ayoob Reasturant And Grills 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34147691  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BANDAR NASSER AL KHALIDI CARPENTRY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33081136  or  BACHOO101@GMAIL.COM 

ALASKA CAR ACCESSORIES AND AUTO SPARE PARTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36047775  or  OMJASSIM844@HOTMAIL.COM 

RAMEZ TRADING AND MARKETING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17243331  or  moh.ramez@ramez.net 

INFINITY CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39745453  or  MANJIT.HOLDING79@GMAIL.COM 
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“^” تشارك في مسابقات المهرجان بفيلمها الوثائقي “رحلة الموت”

السيد: مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون حاضن لإلبداع اإلعالمي

اليوم انطالق مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون بالبحرين بدورته الـ 15

اإلنتـــاج  مؤسســـة  عـــام  مديـــر  بـــارك 
البرامجـــي المشـــترك لمجلـــس التعـــاون 
لدول الخليج العربية شـــفيق السيد عمر 
لوزير شـــؤون اإلعالم الجديد في مملكة 
البحريـــن الدكتـــور رمـــزان بـــن عبـــدهللا 
النعيمـــي وذلـــك بمناســـبة تســـلمه أخيرًا 

حقيبة وزارة شؤون اإلعالم.
وأكد شفيق السيد عمر على أن مهرجان 
الخليج لإلذاعة والتلفزيون الذي ينظمه 
جهـــاز إذاعـــة وتلفزيـــون الخليـــج يمثـــل 
حاضنة لإلبداع اإلعالمي العربي ودعوه  
متجددة لمزيد من الحوار وتطوير صيغ 
التعاون الفني واإلعالمي المشـــترك بين 
دول المنطقـــة على الصعيدين الرســـمي 
هـــذا  فعاليـــات  خـــالل  مـــن  والخـــاص 
العرس اإلعالمي الذي تستضيفه مملكة 
البحرين في الفترة من 21 – 23 يونيو.

الخليـــج  مهرجـــان  إن  الســـيد  وقـــال 
لإلذاعة والتلفزيون في دورته الخامسة 
عشـــر ينطلق بعيـــدًا في جميع أنشـــطته 
وفعالياتـــه ســـواء من خالل المســـابقات 
أو الســـوق أو حتـــى التظاهـــرات الفنيـــة 
عالـــي  التنظيـــم  حيـــث  واإلعالميـــة 
المســـتوي لفريق جهـــاز إذاعة وتلفزيون 
الخليـــج بقيادة اإلعالمـــي القدير مجري 
بـــن مبـــارك القحطانـــي  وكـــوادر الجهـــاز 
بمـــا تمتلـــك من خبـــرة وتجربـــة عريضة 
دورة بعـــد أخـــرى ومهرجـــان بعـــد آخـــر 
والتي تمثل نموذجًا رفيع المستوى على 
مســـتوى اإلعـــداد والتحضيـــر والتنظيم 
للمشـــاركات  الرفيـــع  المســـتوى  وأيضـــًا 
للقطاعيـــن الرســـمي والخـــاص على حد 

سواء.
واســـتطرد مديـــر عـــام مؤسســـة اإلنتاج 

البرامجي المشترك قائالً:
حينمـــا يعود هـــذا العرس وهـــذا الموعد 
التوقـــف  مـــن  ســـنوات  وبعـــد  المتفـــرد 
اإلجـــراءات  نتيجـــة  االضطـــراري 
االحترازية التـــي اتخذتها دول المنطقة 
العالـــم نتيجـــة جائحـــة كورونـــا،  ودول 
ســـتحلق  اســـتثنائية  دورة  أمـــام  نحـــن 
بالمهرجان ونتاجاتـــه إلى آفاق إعالمية 
ونســـتطيع  وأخصـــب،  وأرحـــب  أبعـــد 
التأكيـــد بـــأن التحضيـــرات التـــي راحت 
تتواصـــل على مدى قرابة العـــام الكامل 
تشـــير إلى أننا أمام دورة استثنائية لهذا 

المهرجان المرتقب.
وقـــال شـــفيق الســـيد عمـــر: إن مهرجان 
الخليج لإلذاعة والتلفزيون يأتي بمثابة 
الفرصـــة االســـتثنائية لمزيد مـــن الحوار 
مـــن أجـــل تطويـــر صيـــغ التعـــاون علـــى 

والخـــاص، حيـــث  الرســـمي  الصعيديـــن 
تشـــهد صناعة اإلعالم والدراما والفنون 
قفـــزات  المنطقـــة  دول  فـــي  والترفيـــه 
كبرى تتطلب مســـاحات أكبر من الحوار 
والتعـــاون والتخطيـــط واالســـتفادة من 
الكـــوادر المبدعة على الصعيدين العربي 

والدولي.
اإلنتـــاج  مؤسســـة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
ألبرامجـــي المشـــترك لمجلـــس التعـــاون 
لدول الخليج العربية إلى أن المؤسســـة 
اليـــوم أمـــام نقلـــت كبـــرى في مســـيرتها 
اإلعالمية العامرة باإلنجازات والبصمات 
عبـــر أجيال من القيادات اإلعالمية التي 
رســـخت حضورهـــا وعمـــدت مســـيرتها 
وأكدت بصمتها ودورها اإلعالمي كرافد 
أساســـي لـــوزارات اإلعـــالم والثقافة في 
دول المنطقـــة وكبيـــٍت لإلعالمييـــن في 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع شـــفيق الســـيد عمر أن المؤسســـة 
فرغت من إنجاز إستراتيجيتها الجديدة 
والتي تستمد معطياتها من التأكيد على 
الهويـــة الخليجيـــة والخصوصيـــة التـــي 
يتمتـــع بهـــا اإلنســـان فـــي دول المنطقـــة 

والعالمين العربي واإلسالمي.
وقـــال شـــفيق الســـيد عمر إن المؤسســـة 
جائحـــة  أزمـــة  تتجـــاوز  أن  اســـتطاعت 
كورونـــا عبـــر مجموعـــة مـــن النتاجـــات 
لرفـــد  التوعـــوي  البعـــد  اعتمـــدت  التـــي 
ودعـــم الجهـــود المبذولـــة لمواجهة تلك 
الجائحـــة عبـــر نتاجـــات إعالميـــة غطت 
دول المنطقـــة ولّبـــت جوانـــب متعـــددة 
مـــن احتياجاتهـــا اإلعالميـــة فـــي تعاون 

وتنسيق إعالمي مشترك.
وفـــي ختـــام تصريحـــه ثمـــن مديـــر عام 
المشـــترك  البرامجـــي  مؤسســـة اإلنتـــاج 
لمجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية 
شـــفيق السيد عمر الدور واإلسناد الكبير 

الـــذي تقدمـــه األمانـــة العامـــة لمجلـــس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة وأيضًا 
دول  فـــي  والثقافـــة  اإلعـــالم  وزارات 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، كمـــا أشـــاد 
بالدعم وحســـن الضيافة من قبل مملكة 
البحرين الشـــقيقة متمثلة بوزارة شؤون 
واإلذاعـــة  اإلعـــالم  وقيـــادات  اإلعـــالم 

والتلفزيون في مملكة البحرين.
البرامجـــي  اإلنتـــاج  أن مؤسســـة  يذكـــر 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس 
العربيـــة تشـــارك فـــي جميـــع تظاهـــرات 
المهرجان من المســـابقات الرســـمية إلى 
ســـوق المهرجـــان وغيرها من األنشـــطة 
والفعاليات التي ستتواصل خالل األيام 

الحالية.

جوائز المهرجان:

يقدم المهرجان جوائز للفئات التالية:
مســـابقة األعمال اإلذاعية بين اإلذاعات 

الخليجية الخاصة
مســـابقة األعمال اإلذاعية بيـــن الهيئات 

األعضاء )أي الحكومي(
بيـــن  التلفزيونيـــة  األعمـــال  مســـابقة 

الهيئات األعضاء )أي الحكومي(
مسابقة األعمال التلفزيونية بين شركات 

اإلنتاج الخاصة الخليجية والعربية
)اإلعـــالم  الجديـــد  اإلعـــالم  مســـابقة 

إلكتروني(
)اإلعـــالم  الجديـــد  اإلعـــالم  مســـابقة 

إلكتروني(
مسابقة الوثائقي

ويتـــم تكريم أو خوض هذه المســـابقات 
بفروع وأنواع هي كاآلتي:

التلفزيونيـــة  أو  اإلذاعيـــة  البرامـــج 
)منوعات، حوارية، رياضية، تســـجيلية، 
مســـابقات، دينيـــة، ثقافيـــة، اقتصاديـــة، 

األسرة، األطفال، توعوي، بيئي(.

المسلســـالت اإلذاعيـــة أو التلفزيونية... 
تاريخية، اجتماعية، كوميدية، كارتونية

“^” تشارك في المسابقة

تشـــارك صحيفـــة “البالد” في مســـابقات 
المهرجـــان بباكورة إنتاجاتهـــا الوثائقية، 
فيلـــم ”رحلـــة المـــوت“ الذي يـــروي قصة 
طائـــرة “طيـــران الخليـــج” التي ســـقطت 
 ،2000 أغســـطس   23 فـــي  البحـــر  فـــي 
وذلك على لســـان شـــهود عيان من قلب 
الحادثـــة األليمـــة، والتـــي عرفـــت باســـم 
حادثـــة الطائرة المنكوبة. وشـــمل الفيلم 
روايـــة أشـــخاص عاصـــروا الحادثـــة من 
بينهـــم وكيل وزارة المواصالت لشـــؤون 
الطيـــران المدنـــي ســـابقًا رئيـــس اللجنة 
الفنية للتحقيق بالحادث إبراهيم الحمر، 
وعضو اللجنة األهلية لتعويض الضحايا 
شـــقيق أحـــد المتوفيـــن كمال الشـــهابي، 
بالزميلـــة  المحليـــات  قســـم  وســـكرتير 
صحيفة “األيام” سابقًا عدنان الموسوي، 
باإلضافـــة إلـــى أحـــد أوائـــل الصياديـــن 
الذيـــن شـــاركوا فـــي انتشـــال الضحايـــا 

شاكر القوة.

اتحاد إعالمي خليجي

صـــرح مدير عام جهاز إذاعـــة وتلفزيون 
الخليج مجري بن مبارك القحطاني،  بأن 
لدى الجهاز رؤية لتحويل دوره وهويته، 
إلـــى اتحاد إعالمي خليجي يؤطر العمل 
اإلعالمـــي، ويواكـــب المنظمـــات المهنية 
اإلقليمـــي  المســـتوى  علـــى  المشـــابهة 
والعالمي. واعتبر أن الســـاحة اإلعالمية 
ســـاحة تنافـــس وليســـت ســـاحة تكامل، 
وأن مواثيـــق الشـــرف اإلعالمي ال يمكن 
تطبيقهـــا، وتتوقـــف عنـــد تحديـــد أطـــر 
التنافـــس فقـــط، مـــع مراعـــاة الخطـــوط 

العامة وهموم المنطقة.

الخليجـــي  اإلعـــالم  أن  إلـــى  أشـــار  كمـــا 
مؤثـــر علـــى مســـتوى المنطقـــة، ويحمل 
لواء المنافســـة لمماثلـــة اإلعالم العالمي. 
وأردف أن الدعايات الســـلبية الممنهجة 
والموجهـــة ضـــد دول مجلـــس التعـــاون 
لـــن تتوقـــف، وهـــي محفـــز لرؤيـــة كامل 
الصـــورة المتعلقـــة بنـــا، مع اإلبقـــاء على 
االحتـــرام  يلتـــزم  الـــذي  الحـــوار  فـــرص 

والموضوعية.

المتحدثون في المهرجان

تقـــدم مجموعـــة من األســـماء اإلعالمية 
والسوشـــال ميديا عددًا من المحاضرات 
واللقاءات على هامـــش المهرجان، ومن 
البحريـــن تـــم اختيـــار األســـماء التاليـــة 

للمشاركة كمتحدثين:
اإلعالمية إيمان مرهون

صانع المحتوى عمر الفاروق
صانع المحتوى عبدالرحمن فاروق

المذيعة شيماء رحيمي

برنامج المهرجان

اليوم األول
11 صباحًا افتتاح سوق اإلنتاج اإلذاعي 

والتلفزيوني بفندق آرت هوتيل
الخليجـــي”  اإلعـــالم  “مســـتقبل   :12:30
النعيمـــي،  راشـــد  فيهـــا:  ويتحـــدث 
عبدالرحمن بحر، محمد الحارثي، محمد 
الشعشعي، أحمد الهاجري، سعد الفندي، 

مجري القحطاني.
 

بالفندق نفسه
9 مســـاء حفل افتتاح المهرجان بمسرح 

البحرين الوطني 
10 مساء حفل العشاء

   
اليوم الثاني

فـــي  الخليجيـــة  المـــرأة  نـــدوة   11:30
فيهـــا:  ويتحـــدث  آرت  بفنـــدق  اإلعـــالم 
أمـــل الحليـــان، مريـــم الغامـــدي، إيمـــان 
الكعبي، إيمان مرهون، إيمان نجم، بيان 

البلوشية.
4:30 لقـــاء شـــبابي: يشـــارك فـــي هـــذه 
الفعالية: مالك الروقي، أحمد المرزوقي، 
الموينـــع،  عبدالعزيـــز  العريمـــي،  محمـــد 
البصـــري، عبدالرحمـــن فـــاروق،  فيصـــل 

محمد الموسى.  بالفندق نفسه.
7 مساء القافلة السياحية

اليوم الثالث
11 صباحًا ورشة عمل مستقبل التدريب 

اإلعالمـــي فـــي الخليـــج بمقـــر المهرجان 
ويشـــارك فيها: عبـــدهللا المديفر، منتهى 

الرمحي، ماجد الغامدي، عمار شهاب.
12:30 ندوة النجومية والمسؤولية بمقر 
المهرجان ويشارك فيها: محمد الحاجي، 
بركات الوقيان، عبدهللا السبيعي، محمد 

الكواري، عمر فاروق.
7 مســـاء حفل الختام بمســـرح البحرين 

الوطني

نجوم الدورة الـ 14

يشـــارك فـــي المهرجـــان بدورتـــه الــــ 14 
والتـــي أقيمـــت في مـــارس 2016  نخبة 
مـــن الفنانيـــن العرب وهم، هانـــي رمزي، 
ونورهـــان إبراهيـــم، وليلـــى علـــوي مـــن 
مصر، كما تم تكريم شخصيات إعالمية 
في مجالي اإلذاعة والتلفزيون في دول 
مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية، 
وذلـــك تقديـــرًا لعطائهم ودورهـــم الرائد 
في مسيرة اإلعالم الخليجي، حيث كرم 
الجهـــاز 29 مـــن الشـــخصيات اإلعالمية 
الهيئـــات  مـــن  اإلعالمـــي  العمـــل  ورواد 
وتلفزيـــون  إذاعـــة  بجهـــاز  األعضـــاء 
الخليج، من بينهم 11 شخصية إعالمية 
خليجية كّرمها الجهـــاز لدورها في دعم 
أنشـــطة وبرامـــج الجهاز إضافـــة إلى 18 

شخصية إعالمية.

جوائز البحرين في الدورة الـ 14

فـــازت مملكة البحرين فـــي الدورة الـ 14 
مـــن المهرجـــان  بــــ 11 جائـــزة، 6 جوائـــز 
ذهبيـــة و5 فضيـــة، حيث فـــازت بفضية 
الرســـوم المتحركـــة عن العمـــل “يوميات 
القصيـــرة  األفـــالم  وبذهبيـــة  بوجليـــع”، 
عـــن العمـــل نور القلـــب، وفضيـــة الدراما 
االجتماعية عن عمل شـــمس بن شـــمس، 
وذهبيـــة الدراما الكوميدية مناصفة عن 
عمل عمران الزعفران، وبذهبية البرامج 
الحواريـــة مناصفة عـــن عمل لهم بصمة، 
وبذهبيـــة البرامـــج الدينيـــة مناصفة عن 
برنامج “أبرك الســـاعات”، وذهبية برامج 
الخاصـــة  االحتياجـــات  لـــذوي  األســـرة 
عـــن برنامـــج “يـــدًا بيـــد” وفضيـــة برامج 
برودكاســـت،  برنامـــج  عـــن  المنوعـــات 
وفضيـــة الفواصل اإلذاعية “الفالشـــات” 
عـــن عمـــل مـــن نـــص الســـالفة، وفضيـــة 
برامـــج األطفـــال مناصفـــة عـــن برنامـــج 

“فريجنا يديد”.

tariq_albahhar

شفيق السيد عمر 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ظاهرة خطيرة لمن يوالي جماعة اإلخوان المسلمين
ظاهرة خطيرة أحســـبها بدافع من الظروف التي يمر بها الوطن العربي 
سياســـيا واجتماعيـــا وفكريـــا، تتفشـــى بين كتـــاب يمثلـــون وجهة نظر 
جماعـــة اإلخـــوان المســـلمين اتخذوا من وســـائل التواصـــل االجتماعي 
منبـــرا لبـــث روح التعصب الحـــاد والكراهية وعزل الشـــباب عن أصوله 
وبتـــره مـــن جـــذوره، والترويـــج لثقافـــة العداء مـــع أصحـــاب الديانات 
األخـــرى ومفاهيـــم متحجـــرة. تجد كل واحـــد منهم يقبـــل ويدبر ويكر 
ويفـــر في حركة واحدة أشـــبه بحركـــة الراقص المنتشـــي، ويأخذ على 
عاتقـــه مهمـــة اإلرشـــاد واإلصـــاح في الظاهـــر، لكنه فـــي الباطن يحتل 
أعلـــى المراتـــب في التحريض وحمات شـــنعاء حاقـــدة على كل من ال 
يتفـــق معه فـــي الفكر والعقيدة وينظر إليه علـــى أنه مجرد نثريات في 

الحياة ال لزوم لها.
خطـــورة هـــذه الظاهـــرة المعلنـــة ال ترجـــع إلـــى الخـــراب األعمـــق الـــذي 
يكمن خلف الحســـابات بوســـائل التواصل االجتماعي، ومظاهر التردي 
األخاقـــي فيها، لكـــن الخطورة تكمن في ازدياد الكتـــاب الذين يوالون 
جماعـــة اإلخـــوان المســـلمين في اســـتغال حســـاباتهم الشـــخصية في 

وســـائل التواصل االجتماعي لزرع بـــذور الحقد والتفرقة والخراب في 
المجتمع، والتحريض على اآلخرين.

قـــد تكـــون البداية مثل نقطة فـــي بحر، لكن مع مـــرور الوقت قد تزداد 
األفـــكار المنحرفـــة والجبهات المعادية لتكون فـــي النهاية مثل البركان 
الثائر. هناك سياســـة ضمنية يتبناها هؤالء المشـــتغلون في حســـاباتهم 
الشـــخصية ذكرها المفكـــر والباحـــث والخبير االســـتراتيجي اإلماراتي 
جمال الســـويدي في كتابه القيم “جماعة اإلخوان المســـلمين في دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة.. الحســـابات الخاطئـــة”، وبطبيعـــة الحال 
الوضـــع ينطبق على بقية دول الخليـــج والمتمثل في العمل في الحقل 
اإلعامـــي وكتابـــة اآلراء فيـــه ومـــن ثـــم بلـــورة اإلطـــار العـــام للتحـــرك 
وفـــق الظروف المحيطـــة والقدرات الممكنة والمأموريـــات المقررة في 

االستراتيجية والخطة الممكنة.
دعونـــا نحجزهـــم فـــي الزاوية الحرجـــة ونوقفهـــم، فعداد الســـرعة بدأ 
يســـجل أرقامـــا تصاعدية ومن الســـهل جدا معرفتهـــم والوصول إليهم 

واإلحساس بأظافرهم وهي تغرز في راحة يد الوطن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ضعوا الخير في أهله
شاب أعرفه كان يحرص دومًا على خدمة اآلخرين، ووصلهم، ومنحهم 
وقتـــه، خصوصًا أيام الدراســـة بالجامعـــة، والتـــي كان أثناءها متزوجًا 

ولديه طفلتان، ويعمل في جهة حكومية.
ويقول إنه لم يتأخر أبدًا في منح وقته لمساعدة زمائه في المذاكرة، 
وبمقدمتهـــا أيام االمتحانات، ســـواء فـــي مكتبة الجامعـــة أو حتى في 
منازلهـــم، بـــدون أي مقابـــل يذكـــر لذلـــك، إال مرضاة هللا ومد يـــد العون 

لآلخرين.
بعـــد التخـــرج، بـــدأ هؤالء الزمـــاء يكشـــفون وجوههـــم الحقيقية معه، 
بالتجاهـــل، وعدم الســـؤال، والتلكؤ في الرد علـــى االتصاالت، وقال إن 
منهم من كان يتململ بالحديث معه، أثناء لقائه بشكل عابر، سواء في 
مجمع تجاري، أو بمسجد، أو أي مكان آخر، وذكر أيضا أنه في ليلة من 
الليالي، جلس وحده يفكر بعمق، معيدًا قراءة حساباته كلها، كي يعرف 

أين موضع الخلل؟ وما المشكلة؟ ولماذا يحدث له هذا كله؟
وبالرغم من أنه كان محبا وصادقًا لهم، وأنه لم يتأخر في مســـاعدتهم، 
فـــي الوقت الذي رفض به اآلخـــرون فعل ذلك، وأنه كان وفيا ومخلصا 
وأمينـــا في تقديم الخيـــر، كل الخير.. بعد لحظات مـــن التفكير، توصل 
إلـــى الحل، وعرف أن المشـــكلة فيه هو، وليســـت فيهم، وألنه ببســـاطة 
“لم يضع الخير في أهله” لمن اســـتقطع وقت طفلتيه، وزوجته، ومنحه 
إياهـــم، حينهـــا تذكـــر وقلبه يتقطع علـــى بناته الصغار، وهـــن يلحقن به 
حتـــى بـــاب الشـــقة ويطلبـــن منـــه عـــدم المغـــادرة، وكان يقـــول لهن “لن 

أتأخر”، لكنه كان يفعل ذلك دائمًا، وكان يعود ليا وهن نيام.
خاصـــة القول، إن العائلـــة تظل دومًا الرقم واحد في الحياة، والزوجة 
واألطفال هم من يســـتحقون وقتنا واهتمامنا ورعايتنا، وعلى حســـاب 
اآلخريـــن، وألنـــه ومهما حدث مـــن خافات مع أي منهـــم، لن يندم األب 
قط على أية لحظة قدمها لهم، حتى في أوج الخافات، وأخيرا وليس 

آخرا “ضعوا الخير في أهله”.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الوهم الجميل
هناك من يعيش معنا حاضًرا في ســـيناريوهات هذا المقال الذي يترجم 
حالـــة بعض الشـــخصيات التـــي تتقمص عـــدة أدوار وهمية فـــي الحياة 
الواقعية، فتقودها رغبة إشـــباع الذات نحـــو األمور التي تجعلها تعيش 
حالة الرضا النفســـي، أو الوهم الامتناهي كما يراه اآلخرون، والســـؤال 
الجديـــر بالذكـــر: هـــل يعد ذلك جزًءا مـــن الثقة الزائدة بالنفـــس؟ أم أنها 
حالـــة مـــن الوهم الحقيقـــي؟ لنفرض تبرئة هذه الشـــخصيات من ســـوء 
الفهـــم الـــذي قـــد تتعرض له بســـبب الوهـــم الذي يلبســـها ثوًبـــا فضفاًضا 
يضيع وزنها وهيبتها في وســـط زحام الحياة وقولبة األجواء وتعرضها 
لظـــروف عـــدة ومظاهر عديدة، إذ هناك من يعيـــش في قناعة تامة بأنه 
األحـــق دائًمـــا وإن لـــم يقـــدم إضافة نوعيـــة يصار لهـــا اســـتحقاقه التام 
للموقع الذي يختاره لنفســـه، وحين يزداد عمًرا تكبر معه تلك القناعات، 
وتظهر خطورتها عندما تتحول إلى مكتســـبات مفروضة في كل حدث 
وموقف، ألنه يفترض أحقيته في كل ما ينجزه وما ال ينجزه من مهمات 
بمـــا ال يحـــق لغيـــره، كما ال يمكنهم التســـاوي بـــه أبًدا، بل ربمـــا يبقى في 
صف الهجوم دائًما، كي ُيرضي األنا التي تدفعه، لذلك فإنه ضعيف أمام 
االبتســـامة ظًنـــا منـــه أنها تبعـــد الهيبـــة، وال يجرؤ أن ينزل رأســـه بنظرة 
لألمـــام خوفـــا ممن يســـرق المكان في برهـــة أو غفلة، ويمكـــن أن يكون 
هـــذا األمـــر ناتًجا عـــن وجود نزعة قياديـــة قديمة كانـــت تحتاج لفرصة 
الظهور والتوظيف حتى تأخذ مسارها الصحيح، لكن لم تسنح لها هذه 
الفرصـــة، وحتـــى إذا أجزمنا العفو عن انعدام حالة الوعي التام في ذلك 
الزمـــن الذي تمتزج فيه تلـــك التناقضات وتتحول أوهاًما جميلة يعيش 
في قوقعتها ذلك الشخص الذي طالما كان يحلم بالكثير مما ال يستطيع 
فعله، فيجد نفســـه داخل محيط ينازع من أجل أن يســـعد نفسه بأبسط 
المكافآت، لكن هذه الشـــخصية تكون دوًما في صراع داخلي مســـتمر.. 
واألمـــر واضـــح، ألنهـــا تخفـــي الكثيـــر مـــن األلـــم وراء هـــذه االرضاءات 
البسيطة التي يكون مفعولها مؤقتا ككبسولة فيتامين سي تأخذها عند 
الحاجة، فا تعطي مفعولها كما لو كانت مكتســـًبا حقيقًيا بشـــكل يومي، 
حيث الرضا التام مقابل قوة العطاءات واإلنجازات التي ال ينعم بها إال 
من يســـعى تلك المســـاعي الحقيقية الخالصة من أجـــل اإلضافة وليس 

من أجل االستضافة .

د. حورية الديري

dr.ali.saegh 
@gmail.com

تســـيدت الجمعيـــات السياســـية منذ انتخابـــات )2002( ولغايـــة )2010( تقريبًا 
المشـــهد السياســـي، وأدارت دفة االنتخابات بشكل كبير، فكانت وقتئذ معظم 
الدوائـــر االنتخابية محســـومة لبعـــض الجمعيـــات، ومهما كان المترشـــح الذي 
تقدمـــه الجمعية السياســـية قويـــًا أو ضعيفًا، محنـــكًا أو ركيـــكًا أو حتى عديم 
الفائدة فإنه يظفر بالمقعد النيابي المحسوم لجمعيته، وذلك بسبب نفوذ هذه 
الجمعيات وتأثيرها الواضح على الناخب ألســـباب عدة، وأكثر هذه األســـباب 
توغـــاً االتجـــاه الدينـــي لهـــذه الجمعيات، فضاً عمـــا تمتلكه مـــن أذرع خيرية 

وظفت فيما بعد كقوى يمكنها التحكم إلى درجة ما ببوصلة االقتراع.
أمـــا بعد تلـــك الحقبة، وبعدما تغيـــرت قواعد اللعبة السياســـية، وتهاوت قاع 
بعـــض هـــذه الجمعيـــات الواحـــدة تلـــو األخـــرى، اســـتغل المســـتقلون الموقف، 
واستطاعوا السيطرة حتى هذه اللحظة على المشهد النيابي، بغض النظر عن 
بعض الشخصيات المحسوبة على تيارات معينة - ال تخفى على الجميع - ممن 
حالفهـــم الحظ في الفـــوز، فإن ظهورهم بمظهر المســـتقلين زاد من حظوظهم 
االنتخابية؛ فالظاهر المستقل يعد واحدًا من الخيارات األكثر فائدة وحظوظًا 

بالمقارنة مع االنضواء تحت مظلة القوى السياسية المتمثلة في الجمعيات.
فـــي الواقـــع، وكما هو معـــروف ومفهـــوم، فإن القوة مـــع الجماعـــة، وإن صوتًا 
واحـــدًا فـــي أي مجلس نيابـــي ال يوازي أصـــوات كتلة نيابيـــة، يتضاعف ثقلها 
مع ازدياد عددها وتماســـكها وتوافقها، لكـــن يبقى القرار الجمعي وفقًا ألجندة 
سياســـية محـــددة ال يحظى بـــكل تأكيد في بعـــض األحاييـــن بالتوافق الكلي؛ 
فاختـــاف اآلراء أمـــر طبيعـــي ووارد، ال يمكن إغفاله علـــى اإلطاق، ويحدث 
حتى لو لم يكن على المســـتوى القيادي للجمعية السياســـية فإنه على األرجح 

يكون حاضرًا بين عناصر الدائرة األوسع لهذه الجمعية.
ومـــن هنا تبـــرز قوة واختاف العنصر المســـتقل الذي تتشـــكل آراؤه وقراراته 
بعيـــدًا عـــن ضغـــط الجماعة، وقد تســـمح هـــذه الحالة - بشـــكل عـــام - بصدور 
قـــرارات أكثـــر اتزانـــًا بالمقارنة مع قـــرارات عناصر الجمعيات السياســـية التي 
تلقـــى ضغوطًا تلزمها بالتنفيذ وربما عـــن غير قناعة، واألكثر جدوى وقوة من 
هذا كله هو تشـــكات الكتل المســـتقلة فيما بعد، تحت قبة البرلمان، والتي قد 

تصبح أكثر تأثيرًا من االستمرار في االستقالية.

د. علي الصايغ

المستقلون في مقارعة الجمعيات

علـــى مدى يومـــي )14 و15 يونيو 2022م( شـــاركت بالمؤتمر الخليجي التاســـع 
للتنمية البشـــرية، وشـــعاره “منظومة قياس األداء الفردي والمؤسســـي” برعاية 
جميـــل حميـــدان وزير العمـــل بمملكة البحريـــن، مؤكدًا أهمية “وجود مؤشـــرات 
قيـــاس واضحـــة لألداء الفردي والمؤسســـي تتعدى المؤشـــرات المادية لتشـــمل 
رضـــا الموظفيـــن، ومســـتوى الصحـــة والســـامة المهنيـــة، ومعـــدالت الـــدوران 
الوظيفي، ونســـب التوطين، وقياس مؤشـــر توظيف المرأة، ومؤشـــرات تطوير 
مهـــارات العاملين، وتحســـين األجور”. ونظم المؤتمر بتميـــز، مجموعة أوريجن، 
وبمشـــاركة كوكبة قدمت )15( ورقة وورشـــة ودراســـة حالة مـــن المملكة ودول 
مجلس التعاون، في )6( جلســـات متناولة )7( محاور: الثقافة المؤسسية وأثرها 
في تحسين األداء الفردي والمؤسسي، والحوكمة المؤسسية، وأنواع مؤشرات 
األداء الحديثـــة وأدوات القيـــاس، ومؤشـــرات األداء بتحديـــد نتائـــج األهـــداف 
الرئيســـية Objectives and Key Results )OKRs(، ومســـتقبل العمل في عصر 
الرقمنـــة، ومؤشـــرات قيـــاس األداء فـــي التعليم العالـــي، وأخيـــرًا، أدوات األداء 

الوظيفي في ظل العمل عن بعد.
وكمقدمة تاريخية، نورد أمثلة الستخدام: مصطلح أدوات “القياس” و”مؤشرات” 
أدبيـــات االقتصـــاد البحرينـــي تعـــود لــــ )81( عامـــا في التعـــدادات الســـكانية من 

)1941م( “لقياس االتجاهات الديموغرافية”، عمومًا، مرورًا باســـتحداث منصب 
“الوكيل المســـاعد للتنافســـية االقتصادية”، و”المؤشـــرات االقتصادية”، و”إدارة 
التنافســـية وقيـــاس األداء”، وصوالً إلى توســـع تداولها بشـــكل اكثر حتى يومنا 
الحاضر إلى رؤية البحرين )2030م(، وأدوات القياس لـ )15( أداة، منها “األدوات 
الممكنـــة لقيـــاس النجـــاح: وتحســـن أداء المؤسســـات التعليمية فـــي مراجعات 
الجـــودة المســـتقلة واالمتحانـــات الوطنية، ودرجات االختبـــارات العالمية ألداء 
الطلبـــة مثل )TIMSS, PISA, PIRLS(، مع عـــرض “الرؤية )2030م( ودورها في 
التنمية البشرية وعرض نتائج استطاع لمؤشرات قياس األداء الفردي والتميز 
المؤسسي” للدكتور أحمد البناء رئيس المؤتمر ورئيس االتحاد الدولي لمنظمات 
التدريب )IFTDO(، مبينًا أهم نتائج االســـتبيان: أن “)85 %( من المؤسسات في 
دول مجلـــس التعـــاون لديها أهداف واضحـــة ويتم إطـــاع موظفيها على هذه 
األهداف بصورة مســـتمرة، لكن أدوات القياس ليســـت بالمستوى المطلوب فقد 
بلغت )71 %( بمعنى أن المؤسسات تهتم باألهداف ولكن ال تهتم كثيرا بكيفية 
قيـــاس تحقيـــق األهـــداف، كذلك أظهـــر االســـتطاع أن المتابعة مـــع الموظفين 
والدوائـــر المختصـــة لمـــدى تحقـــق األهـــداف من عدمها تتم بشـــكل شـــفهي في 

معظم الحاالت، أي ال توجد لديهم آلية دقيقة وعلمية للمتابعة”. ونتابع.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

مؤشرات قياس األداء الفردي والمؤسسي )1(



منتخب شباب الطائرة يعسكر بسلوفينيا وبلغاريا

البحار وإدريس يديران كأس العرب لكرة الصاالت

استعداًدا لبطولتي غرب آسيا وكأس آسيا

الحكمان اجتازا اختبار اللياقة البدنية بنجاح

للشـــباب  الوطنـــي  منتخبنـــا  يواصـــل 
للكرة الطائرة تحت 20 عاما برنامجه 
المـــدرب  بقيـــادة  المحلـــي  التدريبـــي 
التونســـي صابر عبدالواحد، وبمتابعة 
واهتمـــام إداري مـــن مديـــر المنتخـــب 
باقـــي  وجهـــود  المحـــروس،  عبـــدهللا 
أفراد الطاقم الفني واإلداري والطبي.
تحضيراتـــه  المنتخـــب  ويجـــري 
اســـتعدادا للمشـــاركة في بطولة غرب 
آسيا، التي ستقام في المملكة العربية 
الســـعودية مـــن 20 لغايـــة 30 يوليـــو 
التـــي  اآلســـيوية  والبطولـــة  المقبـــل، 
ســـتقام علـــى أرض المملكـــة مـــن 22 

لغاية 29 أغسطس المقبل.

وسيخوض المنتخب معسكرا تدريبيا 
في سلوفينيا في الفترة من 28 يونيو 
حتى 7 يونيو، على أن ينتقل لخوض 
معســـكر آخر فـــي بلغاريا مـــن 8 لغاية 

15 يوليو.
للمعســـكر  الرســـمي  الوفـــد  ويتكـــون 
التدريبـــي مـــن: عضـــو مجلـــس إدارة 
مديـــر  فتيـــل،  عبدالجليـــل  االتحـــاد 
المنتخب عبدهللا المحروس، المدرب 
صابـــر عبدالواحـــد، مســـاعده الوطني 
إبراهيـــم علـــي، المحلل الفنـــي محمد 
ســـلمان واختصاصي العالج الطبيعي 

عبدالعزيز العرادي.
 12 المنتخـــب  فيمـــا تضمنـــت قائمـــة 

العبا، هم: حســـين علي، رضا متروك، 
علي البوســـطة، حســـن الورقاء، سيد 
هاشـــم عيســـى، علـــي حســـين، علـــي 

حبيـــب، صـــادق مرهـــون، ســـيد أحمد 
مرتضـــى، حســـين عبدالرضـــا، حســـن 

عليوي وعباس إحسان.

كلـــف االتحـــاد العربـــي لكـــرة القدم، 
الحكمين البحرينيين الدوليين لكرة 
وأســـامة  البحـــار  حســـين  الصـــاالت 
إدريس؛ للمشاركة في إدارة مباريات 
كأس العرب لكرة الصاالت 2022، إذ 
ســـتقام البطولة في المملكة العربية 

السعودية.
وتلعـــب البطولة العربيـــة للمنتخبات 
لكرة الصـــاالت في الفترة 20 وحتى 
 10 بمشـــاركة  الجـــاري  يونيـــو   28

منتخبات.
واختـــار االتحاد العربي لكـــرة القدم 
الحكم الدولي لكرة الصاالت حسين 
البحار والحكم الدولي لكرة الصاالت 
أســـامة إدريس إلى جانب 14 حكما 
عربيـــا آخرين؛ للمشـــاركة فـــي إدارة 

المنافسات.

ويعـــد التكليـــف الصادر مـــن االتحاد 
العربـــي لكـــرة القـــدم تأكيـــًدا للمكانة 
المتميـــزة التـــي يتمتع بهـــا التحكيم 
البحرينـــي علـــى جميع المســـتويات 
بمـــا فيها حكام كرة الصاالت، إذ يعد 
حســـين البحار وأســـامة إدريس من 
ضمـــن قائمة نخبة حكام آســـيا لكرة 
الصـــاالت للعـــام 2022، وســـبق لهمـــا 
إدارة العديـــد مـــن المباريـــات المهمة 
على مختلف األصعـــدة، ومن أبرزها 
مشاركة البحار في تحكيم مباريات 

كأس العالم لكرة الصاالت 2021.
مـــن  وإدريـــس  والبحـــار  ويعتبـــر   
مســـتوى  علـــى  المميـــزة  األســـماء 
تحكيـــم كـــرة الصـــاالت علـــى جميع 
فـــي  وجودهمـــا  ويعـــد  األصعـــدة، 
البطولة العربية استمراًرا للنجاحات 

التحكيـــم  التـــي يحققهـــا  المتعـــددة 
البحريني.

 واجتـــاز الحكمـــان اختبـــار اللياقـــة 

البدنيـــة بنجـــاح، والـــذي أقيـــم قبـــل 
الذيـــن ســـيديرون  للحـــكام  الجولـــة 

المباريات.

اتحاد كرة القدم

منتخب شباب الطائرة

حسين البحار وأسامة إدريس

اتحاد السباحة

شـــارك أميـــن ســـر االتحـــاد البحريني 
عبدالغفـــار  محمـــد  أحمـــد  للســـباحة 
فـــي اجتماع الجمعيـــة العمومية غير 
للســـباحة  الدولـــي  لالتحـــاد  العـــادي 
بحضـــور   )FINA( المائيـــة  واأللعـــاب 
الدكتـــور تومـــاس باخ رئيـــس اللجنة 
األولمبيـــة الدوليـــة ورئيـــس االتحـــاد 
حســـين  الدكتـــور  للســـباحة  الدولـــي 
المسلم ورؤســـاء وممثلي االتحادات 
الوطنية لـ 184 دولة المنضوية تحت 

لواء االتحاد الدولي للسباحة.
جاء ذلـــك على هامـــش بطولة العالم 
عشـــرة  التاســـعة  المائيـــة  لأللعـــاب 
المجريـــة  العاصمـــة  فـــي  والمقامـــة 
بودابســـت، وكان من أبـــرز المواضيع 
التـــي تـــم التصويـــت عليهـــا اختيـــار 
شـــركة للتدقيـــق الخارجـــي لالتحـــاد 
الدولـــي للســـباحة والتصويـــت علـــى 
أعضـــاء لجنـــة النزاهـــة فـــي األلعـــاب 
علـــى  التوقيـــع  تـــم  كمـــا  المائيـــة، 
مذكـــرة تعاون مـــع المنظمـــة الدولية 
الختبارات المنشـــطات للقيام بجميع 
فحوصات المنشـــطات في البطوالت 
القادمـــة التي يشـــرف عليهـــا االتحاد 

الدولي للسباحة.
كما اتفق أغلـــب األعضاء على إعادة 
تتويج الدول المستحقة بالميداليات 

الملونة بعد استبعاد السباح الروسي، 
وذلـــك بســـبب المنشـــطات، كمـــا تـــم 
اإلعالن عن استضافة مدينة ملبورن 
األســـترالية لبطولـــة العالـــم للمجـــرى 
القصيـــر لتقام في شـــهر ديســـمبر من 
العام الجاري، وقد تم خالل االجتماع 
الموافقـــة علـــى دعم االتحـــاد الدولي 
للسباحة وبالتعاون مع شركة )ميرثا( 
مســـابح  ببنـــاء  المســـابح  لمعـــدات 
لتعليم الســـباحة للدول النائية ولمدة 
األربـــع الســـنوات القادمـــة، كما ناقش 
االجتماع االستحقاقات المقبلة للعبة 

على مستوى العالم والقارات.
وتتضمن البطولة الحالية منافســـات 
بمختلـــف  الســـباحة  ســـباقات  فـــي 
المـــاء،  مســـافاتها، والغطـــس، وكـــرة 
عـــن  فضـــال  اإليقاعيـــة  والســـباحة 
الســـباحة في الميـــاه المفتوحـــة، كما 
تشـــهد البطولـــة مبـــادرة مـــن االتحاد 
تتمثـــل بحصـــول  للســـباحة  الدولـــي 
كل رياضـــي يحطـــم الرقم القياســـي 
رقميـــة  تقنيـــة  علـــى  فيهـــا  العالمـــي 
جديـــدة تخلـــد إنجـــازه، فضـــال عـــن 

جائزة مالية قدرها 50 ألف دوالر.

عبدالغفار يشارك بكونغرس االتحاد الدولي للسباحة

 أحمد عبدالغفار
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برنامج رياضي أسبوعي يبث كل يوم سبت عبر أنستغرام صحيفة »^«

تدخل ماكرون... تناقض كلوب... وقضية تيباس!

* عبــر فلورنتينــو بيريــز عن اســتيائه مــن الطريقــة التي تم 
التعامــل بهــا مــع نجــم باريس ســان جيرمــان مبابــي، والتي 
أقنعته بتغيير رأيه بالبقاء مع باريس سان جيرمان لسنوات 
أخــرى بعــد أن كان قريبــا مــن الريال.. وأشــار بيريــز إلى أن 
تدخــل الرئيــس الفرنســي ايمانيويل ماكرون قــد لعب دورا 
حاســما فــي إقنــاع مبابي، ما أثار اســتغرابه من هــذا األمر.. 
إذ اعتبــر بيريــز أن رئيس دولة ال يجب أن يتدخل في مثل 

هذه المسائل الرياضية إطالقا!
وفــي حقيقــة األمــر أن تدخــل ماكــرون فــي تحديــد مصير 
مبابــي لــه أبعاد تفوق األبعاد الرياضيــة.. إذ ما يهم ماكرون 
أن يرتقــي باريــس بقوتــه ويبقــى اســمه المعــا فــي أوروبــا 
ال  حيــث  وقطــر..  فرنســا  بيــن  المصالــح  لتتوافــق  وذلــك 
يخفــى على الجميع أن فرنســا عقــدت العديد من الصفقات 
االقتصادية مع الســلطات القطرية مقابل أن تصوت فرنســا 
لقطر الستضافة كأس العالم 2022.. وما مبابي إال جزء من 

هذه الصفقات المعقودة!
 * تصريح لكلوب مدرب ليفربول في العام 2016 بعد تعاقد 
مانشســتر يونايتــد مــع بوغبــا بقيمــة 100 مليون يــورو “لن 
أقوم بهذا األمر حتما.. وعندما تصبح هذه كرة القدم حينها 

لن أكون على رأس العمل”.
 باألمس أعلن ليفربول عن التعاقد رسميا مع مهاجم بنفيكا 
االورغوانــي نونيــز بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو.. فهل 
هــذا يعنــي أن كلوب يجب أن يفي بعهده ويعتزل التدريب 

أم إن قناعاته تغيرت بواقع تغييرات الزمن؟!
  * رئيــس رابطــة الليغــا اإلســبانية تيبــاس أكد أنه ســيتقدم 
بشكوى رسمية على ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر 
ســيتي ألنهما أفســدا كــرة القدم وتســببا في تراجع شــعبية 

الدوري اإلسباني!
 لتعلــم يــا تيبــاس أن رونالدو وميســي كانا الســبب الرئيس 
فــي حصــول الليغــا علــى أكبــر شــعبية فــي العالم ومــن بعد 
رحيلهمــا عــادت الليغا لوضعهــا الطبيعي.. هذا ما ســيخبرك 

به القضاة عندما يحين موعد المرافعة!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

حسن علي

جـــددت إدارة نادي مضـــر الســـعودي ثقتها بمدرب 
كرة السلة الوطني عبدالكريم العنزور ليبقى ضمن 

طاقمه الفني بالموسم الرياضي الجديد.
وجرت مراســـم توقيع العقد مســـاء األحد في مقر 
النـــادي بحضـــور عـــدد مـــن أعضاء مجلـــس اإلدارة 
والمـــدرب، الذي ســـيواصل عملية اإلشـــراف الفني 

على جميع فئات لعبة كرة السلة.
كما وقع المدرب الوطني لكرة السلة حسين قاهري 

مـــع نـــادي الســـالم الســـعودي ليقـــود فريقـــه األول 
بالموسم الرياضي الجديد.

وجـــرت مراســـم توقيـــع العقد بشـــكل رســـمي بين 
الطرفين في مقر النادي بالمنطقة الشرقية. ويعتبر 
هذا العقـــد االحترافي، هو األول من نوعه للمدرب 
قاهري الذي يخـــوض تجربته األولى خارج مملكة 
البحريـــن، بعدما أمضى ســـنوات في تدريب بعض 
الفرق المحلية وآخرها المحرق بالموسم المنصرم.

العنزور وقاهري يقودان مضر والسالم
سبورت

جانب من تجديد العقد للمدرب عبدالكريم العنزور



منال الشيخ

أقــام فريــق التدريــب بهيئة التشــريع والــرأي القانوني محاضــرة افتراضية حــول تجربة 
مملكــة البحريــن االنتخابيــة في المجــال الديمقراطــي والتي قدمها عضو هيئة التشــريع 

والرأي القانوني المستشار المساعد علي البنعلي صباح اإلثنين عبر تطبيق زووم.

وتحدث البنعلي خالل المحاضرة عن تاريخ 
التجربـــة االنتخابيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 
والتـــي انطلقـــت مـــن مبايعة العائلـــة المالكة 
آل خليفـــة الكـــرام والتي اعتبـــرت أول بروز 
لإلرادة الوطنية الشـــعبية عند أهل البحرين 
عندما تم مبايعة الشـــيخ عيسى بن علي آل 
خليفـــة بتولـــي الحكـــم في البـــالد وذلك من 
أجل تفادي الســـيطرة األجنبية، وأشـــار إلى 
أن المغفـــور لـــه اســـتجاب للمطلب الشـــعبي 
والـــذي دار حول تأســـيس مجلس للشـــورى 
والذي تماشـــى مـــع تفتح الوعي السياســـي 
للحركـــة الوطنية المشـــتركة مـــا بين الحاكم 

وشعبه.
وتناول المستشـــار المساعد تجربة المجلس 
البلـــدي المقـــام فـــي 1919 وأول انتخابـــات 
بلديـــة فـــي البحرين، حيث قـــال إن المملكة 
عرفـــت اإلدارة الحديثـــة بعـــد تولي صاحب 
العظمـــة الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة 
مقاليـــد الحكـــم فـــي البالد في ديســـمبر عام 
1869، حيـــث تأسســـت في الربـــع األول من 
القـــرن العشـــرين أولـــى الدوائـــر الحكومية، 
وتأسســـت بلديـــة المنامـــة في العـــام 1919 
كثالـــث بلديـــة عربية وأول بلديـــة خليجية، 
إلـــى جانب دائـــرة الجمارك ودائرة الشـــرطة 
التـــي ظهـــرت فـــي ديســـمبر 1921 وكذلـــك 
المحاكـــم والدوائـــر الحكوميـــة التـــي اعتبر 
تأسيســـها ريـــادة بالنســـبة لكثير مـــن الدول 

المجاورة.

وتطّرق إلى صـــدور أول قانون مكتوب في 
البحريـــن وهو قانون البلدية والذي اشـــتمل 
علـــى عدد مـــن القوانيـــن الخاصـــة بالنظافة 
بعـــض  إلـــى  باإلضافـــة  بالحيـــوان  والرفـــق 
القوانيـــن المروريـــة رغم أن عدد الســـيارات 
في ذلك الوقت لم يتجاوز الـ 6 سيارات في 

البحرين ككل.
العمـــل  انســـيابية  إلـــى  البنعلـــي  أشـــار  كمـــا 
الحـــرب  بعـــد  البحريـــن  فـــي  الديمقراطـــي 
العالميـــة الثانية وفي عهـــد صاحب العظمة 
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والذي قام 
باســـتئناف العملية االنتخابيـــة في البحرين 
ســـنوًيا مـــع األخـــذ بمبـــدأ التعيين مـــن أجل 
ترشـــيد قرارات المجلس حتـــى أصبح عدد 
األعضـــاء فـــي العـــام 1949 نحـــو 24 عضوا، 
النصـــف األول منهم منتخـــب واآلخر ُمعّين 
مـــن الحكومـــة، وصـــدر خـــالل تلـــك الحقبة 
قانـــون البلدية رقـــم 50 لســـنة 1951 والذي 

أخذ بالنظام المركزي في إدارة البلديات.
وحول العمليـــة الديمقراطية بعد اســـتقالل 
مملكـــة البحريـــن، أوضـــح بـــأن المغفـــور لـــه 
بإذن هللا ســـمو الشـــيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفـــة قد أمر بتشـــكيل أول مجلس وزراء 
فـــي تاريـــخ البحرين بعـــد اليـــوم الثاني من 
توقيـــع اتفاقية إنهـــاء المعاهدات التعاهدية 

بين البحرين والمملكة المتحدة.
أمـــا بالنســـبة لعجلة العمـــل الديمقراطي في 
المستشـــار  تحـــدث  فقـــد  اليـــوم،  البحريـــن 

المســـاعد عن ميثـــاق العمـــل الوطني والذي 
اعتبـــر تعبيًرا للقناعة الراســـخة لدى القيادة 
بأهميـــة المشـــاركة الشـــعبية فـــي مثـــل هذا 
الحـــدث، ومـــن خالل هـــذه القناعـــة وإيمان 
القيادة بالمشـــاركة الشـــعبية في صنع القرار 
تم تكثيف هذه المشـــاركة من خالل تطوير 
المشـــاركة  حـــق  مـــع  المترافقـــة  الحقـــوق 
الشـــعبية فـــي صنـــع القـــرار، كحـــق التعبيـــر 
واإلعـــالم،  الصحافـــة  وحريـــة  الـــرأي،  عـــن 
وحرية التظاهر، وحرية تشـــكيل الجمعيات 
السياســـية، باإلضافـــة إلـــى حريـــة تشـــكيل 

مؤسسات المجتمع المدني.
كما نّوه إلى الشـــفافية في النظام االنتخابي 
والذي يقوم على إشـــراف السلطة القضائية 
علـــى العمليـــة االنتخابيـــة، والشـــفافية فـــي 
إجـــراءات العملية االنتخابية، باإلضافة إلى 
المراقبـــة األهليـــة لالنتخابـــات، وإلى جانب 
إجـــراءات أخـــرى؛ لضمـــان الشـــفافية مثـــل 
ورقة االقتراع التي صممت وفق مواصفات 
فـــي  أمنيـــة دقيقـــة، والبوابـــة اإللكترونيـــة 
المركز االنتخابي التي تضمنت صفارة إنذار 
فـــي حـــال محاولة إدخـــال أو إخـــراج ورقة 

االقتـــراع، إلـــى جانـــب ختـــم الجـــواز والذي 
يوضـــع لكل مشـــارك في العمليـــة االنتخابية 
لضمان عدم مشاركة الناخب أكثر من مّرة.

ومن إجـــراءات الشـــفافية الموجودة والتي 
تـــم التطـــّرق لهـــا خـــالل المحاضـــرة أجهـــزة 
الحاســـب اآللي التـــي ال تقبل اســـم الناخب 
إال مـــّرة واحدة عند تمرير بطاقة الهوية في 
أجهزة المســـح، وعند إدخال ورقة االقتراع 
فـــي صنـــدوق التصويت يشـــرف علـــى هذه 
العمليـــة موظـــف يضمـــن عـــدم إدخـــال أّيـــة 

بطاقات ال عالقة لها بالعملية االنتخابية.
كمـــا يتم تثبيـــت كاميرات فـــي بعض مراكز 
التصويـــت  مجريـــات  لنقـــل  االنتخابيـــة، 
مباشرة، وعدم السماح لقوات األمن بدخول 
مراكز االقتراع والفرز وغيرها من إجراءات 
تضمن أنسابية وشفافية العملية االنتخابية 

في البحرين.
العمليـــة  فـــي  المـــرأة  مشـــاركة  وحـــول 
االنتخابيـــة فقد أشـــار المستشـــار المســـاعد 
إلـــى وجـــود 41 مترشـــحة تقدمـــّن للمقعـــد 
النيابي في انتخابات 2018، حيث ســـجلت 
المحافظـــة الشـــمالية النصيـــب األكبـــر منهم 
بعـــدد 14 متشـــرحة، والمحرق 9، إلى جانب 
محافظـــة العاصمـــة التي ســـجلت 12 امرأة 
تقدمت للترشح، والجنوبية 6 سناء تقدمّن 

فيها للسباق اإلنتخابي.
وبالنســـبة للكتل االنتخابية فـــي 2018 فقد 
بلغـــت نســـبة مشـــاركة المـــرأة آنـــذاك 67 % 
بعـــدد نحـــو 180 ألف امرأة إلـــى جانب نحو 
183 ألـــف ذكـــر وتعد هذه النســـبة مســـاوية 

لنسبة انتخابات 2010.

النساء مثلن 67 % من كتلة انتخابات 2018 بـ 180 ألًفا
شهدت مشاركة 41 مترشحة... ونصيب لألسد لـ“الشمالية”... البنعلي:

علي البنعلي

ا... سأسجل أهداًفا فقط لن أضع برنامًجا انتخابيًّ
رئيس نادي الحد السابق أحمد المسلم:

أعلــن الرئيــس الســابق لمجلــس إدارة نــادي الحــد الرياضي أحمد المســلم 
عــن عزمه الترشــح لالنتخابــات النيابية المقبلة 2022 عــن الدائرة الثامنة 

بمحافظة المحرق )الحد(.

ونـــوه المســـلم بأنـــه ليـــس لديـــه 
برنامـــج انتخابـــي ولـــن يضـــع أي 
بأنـــه  مفيـــدًا  انتخابـــي،  برنامـــج 
ســـيضع أهداف انتخابيـــة عوضًا 
عن البرنامج االنتخابي، وأن تلك 
األهـــداف موجـــودة لديـــه ويريد 
الحـــد  لخدمـــة مدينـــة  تحقيقهـــا 
بشـــكل خـــاص ومملكـــة البحرين 
بشكل عام، مشـــددًا على ضرورة 
توصيل مشاكل األهالي والشعب 
البحريني إلى الحكومة الرشيدة.

شـــرطا  ليـــس  المســـلم:  وأردف 
األهـــداف  جميـــع  يحقـــق  أن 
حملتـــه  خـــالل  ســـيضعها  التـــي 
االنتخابية، بل ســـيعمل بكل قوة 
على تحقيق أغلب األهداف حتى 
ولـــو كانـــت هدفـــا واحـــدا، وذلك 
بالتعـــاون مـــع حكومـــة المملكـــة 
متمثلـــة فـــي ملك البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة.

يذكـــر أن الدائـــرة الثامنـــة لمحافظة 
منافســـة  شـــهدت  التـــي  المحـــرق 

يمثلهـــا   2018 العـــام  فـــي  شـــديدة 
النائـــب يوســـف الـــذوادي الـــذي فاز 
بالمقعـــد النيابـــي علـــى الدائـــرة فـــي 

االنتخابات األخيرة.

يوسف الذوادي أحمد المسلم

بوحمود رابع المترشحين البلديين في دائرة جو وعسكر
بعد قرار التميمي منافسة البوعينين نيابيًّا

أعلـــن جاســـم بوحمـــود البالـــغ مـــن العمـــر 45 عاًمـــا 
ا في الدائـــرة الثامنة بالمحافظة  عزمه الترشـــح بلديًّ

الجنوبية.
 وعن ســـبب ترشـــحه بيـــن بوحمود لـ“البـــالد” أنه 

يرغـــب في خدمـــة الوطـــن والمواطـــن، وعن 
تقييمـــه ألداء العضـــو البلـــدي الحالـــي بدر 

التميمي أكد أنه ممتاز.
يشـــار إلـــى أن التميمـــي يعتزم الترشـــح 

الدائـــرة  عضـــو  وســـينافس  ـــا  نيابيًّ
الحالـــي النائـــب محمد السيســـي 

البوعينين.
والمترشـــحون في الدائرة في 

الوقـــت الحالـــي هم: جاســـم 
بن عريـــك، علـــي الرميحي 

وعبدهللا السعد.
 وتغطـــي الدائرة مناطق 
عدة ومنها: جو، عسكر، 

عوالي و المزروعية.

وفيمـــا يخـــص المجمعات الســـكنية فهي تشـــمل كل 
من:

 909 - 907 - 636 - 635 - 616 - 615 - 614 - 613

 950 - 949 - 948 - 946 - 945 - 943 - 942 - 911 -
 959 - 958 - 957 - 955 - 954 - 953 - 952 - 951 -

 .985 - 983 - 982 - 982 - 981 - 965 - 960 -

بدر التميمي جاسم بوحمود  محمد السيسي البوعينين 
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منال الشيخ

حسين الحداد

قالت الرئيس التنفيذي لشـــركة كادر الخليج لالستشـــارات والتدريب ســـهى الغوزي 
البالغـــة مـــن العمر 55 عاما لــــ “البالد” عن رغبتها في الترشـــح نيابيا فـــي االنتخابات 

المقبلة بالدائرة الثامنة في المحافظة الشمالية )جزء من مدينة حمد(.
وعن سبب ترشحها بينت الغوزي أنها ستعمل على استعادة كافة صالحيات السلطة 
التشريعية إلى جانب سعيها من خالل الدور التشريعي إلى تحقيق المصلحة العامة 
مـــن خالل تمثيل صوت الشـــعب، وذلك لضمان جودة الخدمـــات الحكومية، بما في 
ذلـــك الصحيـــة والتعليمية واالجتماعية والســـكانية، إلى جانب دعم حقوق األســـرة 
والطفـــل والمرأة وأصحاب الهمم والشـــباب وكبار الســـن، عالوة علـــى حماية حقوق 
ومكتســـبات المواطن. وأضافت الغوزي أنها ستســـخر جهودها وعلمها وخبراتها وما 

تملك من ثقافة في خدمة الوطن ورفعته ونمائه.
يذكـــر أن الدائـــرة تغطـــي المجمعـــات الســـكنية التالية بمدينـــة حمـــد: 1016, 1203, 
1204, 1206ويمثلهـــا نيابيـــا في الوقت الحالي النائب عبـــدهللا الذوادي، الذي أحرز 

في انتخابات 2018 ، 4166 صوتا مقابل 2354 صوتا لصالح عبدالرحمن النجدي.
 وفيما يخص النســـب فقد أحرز الذوادي 63.90 % بينما أحرز النجدي 36.10 % و 

ترشح فيها علي بهزاد بجانب الغوزي.

العالقـــات  موظـــف  أعلـــن 
العامـــة في بنـــك البحرين 
اإلســـالمي  أحمد عيســـى، 
البالـــغ مـــن العمـــر 33 عاما 
لـــــ “البـــالد” عـــن رغبته في 
الترشـــح فـــي االنتخابـــات 
البلديـــة المقبلة 2022 عن 
الدائـــرة األولـــى بمحافظة 
خدمـــة  بغيـــة  المحـــرق، 
مقـــدرا  الدائـــرة،   أهالـــي 
أداء النائب الحالي وحيد 

المناعي  بالممتاز.
يذكـــر أن النائـــب الحالـــي 
أحرز في انتخابات 2018 
4165  صوتا مقابل 3541 
عبـــدهللا  لصالـــح  صوتـــا 

الســـهلي، وحاليـــا ترشـــح فـــي الدائـــرة عبدالعزيز بوزبون إلـــى جانبه، مـــع العلم أن 
الدائرة تغطي البسيتين والمجمعات السكنية التالية :  225 – 226 – 228 – 229.

الغوزي في دائرة الذوادي أمام بهزاد

ا بالبسيتين موظف عالقات عامة يترشح بلديًّ

سهى الغوزي

وحيد المناعي

عبدالعزيز بوزبون

علي بهزاد

أحمد عيسى 

عبدالله السهلي 

عبدالله الذوادي 

منال الشيخ

مروة أحمد
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اجتمـــع القائـــم بأعمـــال الرئيـــس التنفيـــذي لطيران الخليـــج وليد 
العلـــوي بعـــدد مـــن نظرائـــه في صناعـــة الطيـــران ضمـــن فعاليات 
االجتمـــاع الســـنوي لالتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجـــوي “أياتـــا” فـــي 
العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة، إذ رافقـــه عـــدد مـــن أعضـــاء اإلدارة 

التنفيذية لطيران الخليج.
واجتمع العلوي بكل من الرئيس التنفيذي لشـــركة بوينج ستانلي 
ديل ونائب رئيســـها إحســـان منيـــر، والرئيس التنفيـــذي للخطوط 
الجويـــة التايلنديـــة ســـوفدهانا ســـيبنروانج، والرئيـــس التنفيذي 
لمصـــر للطيـــران، عمـــر أبوالعينيـــن، والرئيس التنفيـــذي للخطوط 
الجوية الكينية آالن كيالفوكا، والرئيس التنفيذي لمطار شـــانغي، 
لـــي ســـيو هيانغ. وهدفـــت االجتماعات المذكورة إلى بحث ســـبل 
التعـــاون المشـــترك، ومناقشـــة الشـــراكات المســـتقبلية المحتملة، 
وتبـــادل الخبـــرات واألفـــكار فيما يخـــص الوضع الراهـــن لصناعة 

الطيران.
االتحاد الدولي للنقل الجوي تأسس في العام 1945، وهو االتحاد 
الذي تنتمي له صناعة الطيران، إذ يمثل االتحاد 290 دولة أو 83 
% مـــن حركـــة الطيران الدولي، وهو يســـهم فـــي تطوير الصناعة 

وسن قوانينها واالهتمام بما يتعلق بشؤونها.

وليد العلوي يجتمع بنظرائه ضمن فعاليات “أياتا”

“البا” تدشن حملة للسالمة والجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة

بنك “إلى” يعلن الرابح الثاني بجائزة الكنز النقدية بـ 50000 دوالر

“نيسان” تطلق حملة الصيف األكثر تميزا في المملكة

تحت عنوان “رحلة.. وليست وجهة”

الحساب يحدث تغييرا بحياة العمالء وتشجيعهم على االدخار

تتضمن العديد من العروض الحصرية المذهلة

البحريـــن  ألمنيـــوم  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  دشـــن 
ش.م.ب. )البـــا( علـــي البقالـــي، أمس اإلثنيـــن 20 يونيو 
البيئيـــة  والجوانـــب  للســـالمة  جديـــدة  حملـــة   2022
)ESG( فـــي الشـــركة تحـــت  واالجتماعيـــة والحوكمـــة 
عنـــوان “رحلة.. وليســـت وجهة”، وذلك مـــن خالل كلمة 
افتتاحيـــة بثـــت لجميـــع الموظفيـــن وعمـــال المقاولين، 
فضاًل عـــن ممثلي المصاهر الخليجيـــة المنضوية تحت 

مظلة المجلس الخليجي لأللمنيوم.
وتســـعى الحملـــة التي تقام فـــي الفترة مـــن 20 إلى 27 
يونيـــو 2022 إلى تعزيز الوعي باألولويات الســـتة التي 
حددتها خارطـــة طريق الجوانب البيئيـــة واالجتماعية 
والحوكمة بالشركة، وذلك بما يتماشى مع التزام مملكة 
البحريـــن بالوصـــول إلى الحيـــاد الصفري بحلـــول العام 
2060. وقال البقالي “باعتبارنا شركة مواطنة مسؤولة، 
نؤمن باإلنتاج المســـؤول والمســـتدام والمراعي للبيئة. 
ولدينا اعتقاد راسخ بأن ما نشهده من تحول قائم على 
خارطة طريق الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة 
يمثـــل رحلة متواصلة مـــن أجل تحقيـــق القيمة طويلة 
األمـــد لجميع األطـــراف المعنيـــة والمجتمع مـــن حولنا. 
وبالتالـــي، يجـــب علينـــا مضافـــرة الجهـــود فـــي اتخـــاذ 
االختيار الصحيح من أجل مســـتقبل أفضل لشـــركة البا 

ومملكـــة البحرين وكوكبنا على حد ســـواء. ومن خالل 
هـــذه الحملة، فإننا مســـرورون باالنضمـــام إلى المصاهر 
األخـــرى في المنطقـــة للعمل من أجل تحقيـــق تطلعاتنا 
نحـــو المزيد من اإلنجازات القائمـــة على تبادل المعرفة 

والتعاون المشترك”.
وفـــي إطار هذه الحملة، تنضم شـــركة البا إلى المصاهر 
األخـــرى فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لتنظيم 

أســـبوع مليء بالفعاليات واألنشطة المرتبطة بالسالمة 
والجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة. وستشـــتمل 
الحملـــة علـــى عـــروض توضيحيـــة معظمها مـــن تقديم 
موظفي الشـــركة خالل الفترة الصباحية، فيما ستشهد 
فترة ما بعد الظهر إقامة مســـابقة تفاعلية بين مختلف 
دوائر الشـــركة تســـتهدف تعزيز الوعي بثقافة الجوانب 

البيئية واالجتماعية والحوكمة في البا.

أعلـــن بنـــك “إلى”، البنـــك الرقمي المتوافـــر على الهواتف 
الذكية فقط واألســـرع نمًوا في البحريـــن، الرابح الثاني 
بجائـــزة الكنـــز النقدية بقيمـــة 50000 دوالر، وهو محمد 
أحمـــد حبيـــب، الـــذي تـــم االتصـــال بـــه إلخبـــاره بفـــوزه 
بالجائـــزة بعد ســـحب آلـــي أجـــري بإشـــراف ممثلين عن 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة، وبنـــك ABC، وبنـــك “إلـــى”، 
وشـــركة إرنست ويونغ. وقال حبيب خالل حفل تسليم 
الجائزة الذي أقيم في مكاتب بنك “إلى” بتاريخ 9 يونيو 
2022 “أســـعدني هذا الخبر كثيـــًرا، لطالما حلمت بالفوز، 
لكننـــي لم أتخيـــل أن ذلك قـــد يتحقق. أنـــوي االحتفاظ 
بالمبلغ كاماًل في حســـاب الكنز، فأنا على ثقة بقدرة بنك 

“إلى” وبرنامج الكنز على زيادة مدخراتي”.
وأضـــاف “انضممـــت إلى عمـــالء بنك “إلى” العـــام 2022. 
ومنـــذ ذلك الوقت وأنا أســـتخدم تطبيـــق “إلى” بانتظام، 
فـــي  أرتـــاح  خصوصـــا ميزتـــي “حصالـــة” و”الجمعيـــة”. 
التعامل مع بنك “إلى”، وأتشـــوق لالســـتمتاع بالمنتجات 

والمزايا الجديدة التي يخطط البنك لتقديمها”.
بـــاب المشـــاركة فـــي جائـــزة الكنـــز بقيمـــة  يفتـــح اآلن 

120000 دوالر لشـــهر يونيو، والتي ســـتدفع على شـــكل 
رواتب شـــهرية قيمة كل منها 10000 دوالر لمدة ســـنة. 
آخر يوم لإليداع للدخول في السحب على هذه الجائزة 
هو الخميس 30 يونيو، وســـيتم اإلعالن عن اسم الرابح 

بتاريخ 4 أغسطس 2022.

 صمـــم حســـاب الكنز ليحـــدث تغييًرا في حيـــاة العمالء 
وتشـــجيعهم على االدخار من أجل الحصول على فرص 
ربـــح جوائز نقدية قيمة تصل قيمتها اإلجمالية إلى 1.5 
مليـــون دوالر، ويأتـــي ذلـــك ضمن التزام البنك المســـتمر 

في تقديم خدمات “تعبر عنك”.

أطلقـــت شـــركة يوســـف خليـــل المؤيـــد وأوالده، 
المـــوزع الحصري لســـيارات نيســـان فـــي مملكة 
البحريـــن، حملتهـــا الصيفيـــة األكثـــر تميـــزًا فـــي 
المملكـــة والتـــي تتضمـــن العديـــد مـــن العـــروض 
الحصريـــة المذهلة لعشـــاق نيســـان فـــي المملكة 
علـــى طراز نيســـان باتـــرول. اآلن يمكـــن للعمالء 
الراغبيـــن فـــي اقتنـــاء ســـيارة نيســـان باتـــرول 
االســـتفادة مـــن مجموعـــة متكاملة مـــن المزايا، 
والتـــي تشـــمل: باقـــة خدمـــة الصيانـــة لمـــدة 5 
ســـنوات، ضمـــان الوكيل لمدة 5 ســـنوات، خدمة 
المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، باإلضافة 
للتمتـــع بالمزايا التالية المجانيـــة تمامًا: التأمين، 

والتسجيل، والحماية ضد الصدأ، والتظليل.

لنيســـان  العـــام  المديـــر  قـــال  المناســـبة  وبهـــذه 
البحريـــن، أنـــس عبـــد هللا “عشـــاق نيســـان فـــي 
مملكـــة البحريـــن هم دائمـــًا على قمـــة أولوياتنا، 
وهدفنـــا األساســـي إرضاؤهـــم بتصميـــم أفضـــل 
العـــروض بأســـعار مناســـبة للغايـــة تمكنهـــم مـــن 
امتالك ســـيارة أحالمهـــم، وأنا فخور باســـتجابة 
العمالء اإليجابيـــة للغاية تجاه عروضنا المميزة 
في شهر رمضان وعيد الفطر ونتمنى أن يتقبلوا 
عـــروض الصيف بنفـــس الحماس حتـــى يحظوا 

بصيف مميز هذا العام”.
لذلـــك، أســـرع بالذهاب ألقرب معرض لســـيارات 
نيسان واغتنم هذه العروض المميزة والحصرية.

لمزيد من المعلومات، اتصل 17732732.

نظمت شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده جلسات اليوغا لموظفيها مؤخًرا. 
وعقـــدت الـــدورة في برج أشـــرف الكائن في الحورة، وأجريت الجلســـة من 
قبـــل بانـــو ملك – مدربة محترفة في اليوغا تتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاًما. 

حضر هذا الحدث أكثر من 20 موظفا من شركة المؤيد وأشرف.

“يوسف المؤيد وأوالده” تستضيف 
جلسات اليوغا لموظفيها

اإلبـــداع،  منصـــة  شـــاركت 
ضمن الفعاليات المشـــتركة 
والمؤسســـات  بينهـــا 
التربوية، مع مـــدارس اقرأ 
الخاصـــة بالمملكة المغربية 
المنتـــدى  فعاليـــات  فـــي 
الســـنوي لألنديـــة التربوية 
المدرســـة،  تقيمـــه  التـــي 
المنصـــة  إذ قدمـــت عضـــو 
نسرين النور ورشة بعنوان 
القصـــة،  كتابـــة  تقنيـــات 
وورشة سرد قصة لألطفال 
بمشاركة أطفال المنصة مع 
تالميـــذ 3 مـــدارس مغربية 
شـــاركت بالفعاليـــة، وذلـــك 
في 10 و11 يونيو الجاري.

منصة اإلبداع تشارك بفعاليات مدارس مغربية

فتح 4 مناقصات تابعة لجهتين حكوميتين بإجمالي 24 عطاء

مليونا دينار لتطوير طرق مجمع 575 بالجنبية
تنافســـت 9 شـــركات في جلســـة مجلـــس المناقصات 
والمزايـــدات أمـــس علـــى مناقصـــة لـــوزارة األشـــغال 
ألعمال الطرق والصرف الصحي لتطوير طرق مجمع 
575 الجـــزء الجنوبـــي في الجنبيـــة، وكان أقل عطاء 
لشـــركة داون تـــاون للمقـــاوالت بنحـــو 1.98 مليـــون 

دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 3.4 مليون دينار.
وتشـــتمل أعمـــال التطويـــر علـــى تطويـــر مـــن طـــرق، 
إنشـــاء شبكة لتصريف مياه األمطار، توفير العالمات 
المرورية واللوحات اإلرشادية الالزمة لتحقيق األمن 
والســـالمة المطلوبـــة على الشـــارع، أعمال التشـــجير 

والصرف الصحي.
وتنافســـت 3 شـــركات على مناقصة لوزارة األشـــغال 
للمرحلة الثانية لمشروع شبكة مياه الصرف الصحي 
فـــي صدد بمجمع 1038، وكان أقل عطاء بنحو 46.6 
ألـــف دينـــار. وتـــم إجمـــاال، فتـــح 4 مناقصـــات تابعـــة 
لجهتين حكوميتين بإجمالي 24 عطاء. وبلغ مجموع 

أقل العطاءات المقدمة نحو 2.03 مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصـــة للمجلـــس األعلـــى للصحة 
لألدويـــة  المركزيـــة  المخـــازن  وتشـــغيل  إلدارة 

5 شـــركات  تنافســـت عليهـــا  الطبيـــة  والمســـتلزمات 
فـــإن  المناقصـــة،  وصـــف  ووفـــق  فنيـــة،  بعطـــاءات 
المجلس األعلى للصحة يســـعى للحصول على مورد 
مؤهـــل قادر على أداء مهام إدارة وتشـــغيل المخازن 
المركزيـــة والقيـــام بمهام االســـتالم والتخزين وإدارة 
المخـــزون والتوزيـــع لألدويـــة والمســـتلزمات الطبية 
علـــى مقدمي الخدمات الصحيـــة، إضافة إلى تطبيق 

نظـــام إدارة مخـــازن حديـــث ومتطـــور يشـــمل جميع 
المجلـــس  وفتـــح  المركزيـــة.  المخـــازن  احتياجـــات 
مناقصـــة لـــوزارة األشـــغال بتمويـــل مـــن الصنـــدوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية لتوســـعة شارع 
الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان الســـريع )تطوير المداخل 
المؤديـــة إلى المدينة الشـــمالية وذلـــك ضمن الحزمة 

الرابعة(، تنافست عليها 7 شركات بعطاءات فنية.

أمل الحامد



أمل الحامد

“إم جي موتور” البحرين تطلق حملتها الترويجية ليونيو
RX5 وإم جي GT عروض مميزة على سيارتي إم جي

أطلقـــت إم جـــي موتـــور حملـــة 
ترويجيـــة ُمذهلـــة لشـــهر يونيـــو 
الجـــاري، وأبـــرز ما فيهـــا عروض 
جـــي  إم  ســـيارتي  علـــى  ُمميـــزة 
GT وإم جـــي RX5، والتـــي هـــي 
الزيانـــي  شـــركة  لـــدى  متوافـــرة 
الحصـــري  المـــوزع  للســـيارات، 
مملكـــة  فـــي  جـــي  إم  لســـيارات 
الطـــرازان  ويحمـــل  البحريـــن. 
ُمميـــزات جذابـــة للغايـــة بأســـعار 
رائعة، حيث يجمعان بين الراحة 
والتصميم العصـــري الخالب مما 
يعكـــس الجـــودة المطلـــق لعالمة 
إم جـــي التجاريـــة، ناهيـــك عـــن 
أحدث التقنيات وسالمة القيادة 

واألداء سريع االستجابة. 
وإم جي GT هي سيدان رياضية 
شـــبيه  جـــريء  بمظهـــر  تتمّتـــع 
مقصورتهـــا  الكوبيـــه.  بســـيارات 
المستوحاة من الطائرات المقاتلة 
تضفي لمســـة من المغامرة، وهي 
متوافـــرة بســـعر يبدأ مـــن 6،325 
دينـــار بحرينـــي مـــع نوعيـــن من 
 1.5T المحـــركات. يعطـــي محرك
األولوية للسرعة، وهو يتصل مع 
علبـــة تروس DCT، مـــا يوّلد قّوة 
قصـــوى تبلـــغ 173 حصاًنا وعزًما 

أقصـــى مقداره 250 نيوتن/ متر، 
مما يتيح التســـارع من صفر إلى 
100 كلم/ س في غضون 8 ثوان، 
بينمـــا محـــّرك ســـعة 1.5 ليتر من 
الجيـــل الرابع يتمّيز بفعاليته في 

اســـتهالك الوقود وقّوتـــه البالغة 
118 حصاًنـــا، وهـــو يتصـــل بعلبة 
تـــروس iCVT. كمـــا أن الشاســـيه 
الرياضي المتمّيز ببنيته المدَمجة 
يوّلد مســـتويات عالية من راحة 

القيادة وثباًتا أكثر تماسًكا. 
ســـيارة   RX5 جـــي  إم  وتعـــد 
االســـتخدامات  رياضية متعددة 
حيويـــة  قيـــادة  توافـــر   )SUV(
بســـعر يبـــدأ مـــن 7,590 دينـــارا. 
تمنحها الشبكة األمامية المميزة 
مظهًرا جريًئا كمـــا تمتلك أضواء 
LED ذكيـــة تعمل في النهار. هذا 
الطراز يأتـــي بخياريـــن للمحرك: 
 2.0T1.5 لنظام الدفـــع ثنائي وT

متوافر بالدفع الرباعي. 
مـــن  االســـتفادة  للعمـــالء  يمكـــن 
الضمان المجانـــي الحصري لمدة 
6 ســـنوات أو 200.000 كيلومتر 
)أيهمـــا يأتـــي أواًل( عنـــد شـــرائهم 
أي من ســـيارات إم جي المذهلة. 
وتتوافر جميع أســـعار وخيارات 
ســـيارات إم جـــي المختلفـــة عبر 
www.mg-bahrain. موقـــع 
com، والذي يتيح للزوار اختيار 
إم  مـــن  الجديـــدة  ســـياراتهم 
جـــي بطريقـــة بســـيطة وحديثة، 
إضافة إلـــى حجز موعـــد اختبار 
القيادة، وعـــرض خطط التمويل 
األكثـــر مالءمة لهـــم وغيرها من 

الخدمات.

حضر رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية وهيب الخاجة، ومستشــار الرئيس لشــؤون 
المتابعة عبدهللا الخاجة حفل تكريم الجامعات العربية التي ظهرت في تصنيف كيو إس العالمي 
QS World University Rankings 20، تحت رعاية كريمة من وزير التربية في السعودية حمد 
آل شــيخ.  وعــززت جامعــة العلــوم التطبيقيــة مــن مركزها العالمــي بحصولها علــى المرتبة 561 - 
 QS World University 570 مــن بيــن أفضــل الجامعات في العالم في تصنيف كيــو إس العالمي
Rankings 2023، لتؤكــد بذلــك أنهــا الجامعة الخاصة األفضل في البحرين مواصلة تقدمها على 

سلم التصنيفات العالمية عاًما بعد عام.

وتقـــدم رئيـــس مجلـــس األمناء بالشـــكر الجزيل 
إلـــى الســـعودية علـــى اســـتضافتها حفـــل تكريم 
الجامعـــات العربيـــة المدرجـــة فـــي تصنيف كيو 
إس العالمي، مشيًدا بالمستويات المتقدمة التي 
حققتها الجامعات السعودية في هذا التصنيف، 
حيث أدرجت ســـت عشـــرة جامعة سعودية في 
تصنيفـــات 2023، كمـــا أدرجـــت ثـــالث جامعات 
الجامعـــات  مـــن  عـــدد  جانـــب  إلـــى  بحرينيـــة، 

الخليجية والعربية المتميزة.
وعـــن ظهور الجامعـــة المتميز فـــي تصنيف كيو 
إس للعـــام الثالـــث علـــى التوالي، حيـــث ُصنفت 
كأفضـــل جامعة خاصة في البحرين لعام 2023، 
أكـــد وهيـــب الخاجـــة أن الجامعـــة عازمـــة على 
تطويـــر المنظومـــة األكاديميـــة فيهـــا، واالرتقاء 

بالمخرجـــات التـــي تمـــد القطاعـــات الحكوميـــة 
والخاصـــة بالكـــوادر المؤهلـــة، متقدًمـــا بخالص 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى المجلس األعلـــى لتطوير 
التعليـــم والتدريـــب، ووزارة التربيـــة والتعليـــم، 
ومجلس التعليم العالي، واألمانة العامة لمجلس 
التعليم العالـــي، وهيئة جودة التعليم والتدريب 
علـــى جهودهـــم الحثيثـــة فـــي تطويـــر التعليـــم 
بالبحريـــن ودأبهـــم الدائـــم على دعـــم المنظومة 
التعليميـــة بمـــا يحقـــق الرؤيـــة؛ لجعـــل البحرين 
مركـــًزا معرفًيـــا وواحـــة للتعليـــم علـــى مســـتوى 
المنطقـــة، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذا اإلنجـــاز يعتبـــر 
إنجاًزا للبحريـــن ككل، ذلك أن دخول الجامعات 
البحرينيـــة وتميزهـــا فـــي التصنيفـــات العالميـــة 
تعـــزز مـــن ســـمعة مملكـــة البحريـــن الدولية في 

مجـــال التعليـــم العالي، وتؤكد تطـــور المنظومة 
التعليمية في البحرين.

وأوضـــح رئيـــس الجامعة غســـان عـــواد، أن هذا 
التميـــز المســـتحق للجامعة، والـــذي جعلها ضمن 
أفضل الجامعات العالمية جاء من خالل مراحل 

تطوير برامج واستراتيجيات الجامعة المواكبة 
للمتغيـــرات البحثيـــة والعلميـــة المتالحقـــة فـــي 
العالـــم، مشـــيًرا إلـــى أن هذا اإلنجـــاز جاء بفضل 
جهود أســـرة الجامعة متمثلة فـــي إدارتها العليا 
رئيـــس  مهنًئـــا  واإلداري،  األكاديمـــي  وكادرهـــا 

مجلـــس اإلدارة ســـمير نـــاس ورئيـــس مجلـــس 
األمناء وهيب الخاجة وجميع أعضاء مجلســـي 

اإلدارة واألمناء على هذا اإلنجاز.
من جانبه، أعرب نائب رئيس الجامعة للشـــؤون 
اإلدارية والمالية وخدمة المجتمع محمد يوسف 
أحمـــد، عن اعتـــزازه بتصنيف الجامعـــة في هذا 
المركـــز المتميـــز على المســـتوى العالمـــي، منوًها 
بـــأن تصنيـــف QS العالمـــي تأتـــي نتائجـــه وفًقـــا 
للعديد مـــن المعايير أهمها: الســـمعة األكاديمية، 
سمعة خريجي الجامعة لدى أرباب العمل، نسبة 
عدد الطلبة إلى أعضاء الهيئة التدريســـية، عدد 
األوراق البحثية المنشـــورة، عدد االستشهادات، 

نسبة الطلبة الدوليين، وغيرها.
وهذه ليست المرة األولى التي تتبوأ بها الجامعة 
مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية، 
حيـــث يعتبر إنجاز الجامعـــة الذي جعلها واحدة 
ضمن ثالث عشرة - 13 - مؤسسة من مؤسسات 
التعليـــٍم العالـــي فـــي العالم، والجامعـــة الوحيدة 
فـــي البحرين التي تحصل على االعتماد الدولي 
لوكالة ضمان جـــودة التعليم العالـــي البريطانية 
)QAA(، أحد أهم اإلنجازات في مسيرة الجامعة 

نحو العالمية.

“التطبيقية” تنال المركز 561 - 570 في تصنيف “كيو إس” العالمي
عززت من سمعتها بوصفها جامعة عالمية

فــازت شــركة مقــاوالت الــدور للحفريــات والبنــاء بمناقصــة لــوزارة اإلســكان والتخطيــط 
العمراني ألعمال تنفيذ الشارع الرئيس )Ring Road( وأعمال البنية التحتية لـ 563 قسيمة 
ســكنية فــي مشــروع شــرق ســترة اإلســكاني ضمــن المرحلــة الثانيــة )الحزمة أ( بنحــو 11.7 

مليون دينار.

كما فازت شركة ســـيباركو البحرين بمناقصة 
األعمـــال  لتنفيـــذ  البحريـــن  مطـــار  لشـــركة 
اإلنشـــائية لمشـــروع قريـــة الشـــحن الســـريع 
بمرحلتـــه األولى فـــي مطار البحريـــن الدولي 

بنحو 11.9 مليون دينار.
وأرســـى المجلـــس 92 مناقصـــة ومزايدة في 
مايو الماضي تابعة لـ 33 جهة حكومية بقيمة 

إجمالية تجاوزت 71.9 مليون دينار. 
وكانـــت أعلـــى 5 جهـــات حكوميـــة مـــن حيث 
قيمـــة ترســـيات المناقصـــات والمزايدات في 
مايـــو، كالتالـــي: أوال: شـــركة مطـــار البحريـــن 
والهيئـــات  الـــوزارات  بأعلـــى  حظيـــت  التـــي 
قيمـــة  حيـــث  مـــن  الحكوميـــة  والشـــركات 
المناقصـــات والمزايدات المرســـاة بنحو 12.7 
مليـــون دينـــار )17.7 % مـــن إجمالـــي قيمـــة 
الترســـيات(، ثانًيا: وزارة اإلسكان بنحو 11.7 

مليـــون دينار )16.2 %(، ثالًثا: شـــركة طيران 
الخليـــج بنحو 10.7 مليون دينـــار )14.9 %(، 
رابًعا: شركة تطوير للبترول بنحو 8.4 مليون 
دينار )11.7 %(، وأخيًرا بنك البحرين للتنمية 

بنحو 4.5 مليون دينار )6.3 %(.
للمقـــاوالت  جـــالل  محمـــد  شـــركة  وفـــازت 
ألعمـــال  للتنميـــة  البحريـــن  لبنـــك  بمناقصـــة 
التطويـــر والتجديـــد بمجمـــع ســـترة التجاري 
بنحـــو 4.5 مليون دينار. وتتألف حزمة أعمال 
البناء تنفيذ وإنجـــاز ومعالجة عيوب تجديد 
مجمـــع ســـترة. يشـــار إلـــى أن مجمـــع ســـترة 

التجاري افتتح في العام 2006.
وأرســـى المجلـــس فـــي شـــهر مايـــو الماضـــي 
مناقصات ومزايدات، كان من أبرزها: مزايدة 
لـــوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة الســـتثمار 
أرض بنادي الرفاع الرياضي بنحو 3.8 مليون 

لمشـــروع  األشـــغال  لـــوزارة  مزايـــدة  دينـــار، 
تطوير ســـيف بوليفارد بمرحلته األولى بنحو 
1.5 مليـــون دينـــار، مناقصـــة لشـــركة تطويـــر 

للبتـــرول إلبـــرام اتفاقية شـــراء طويلة األجل 
مدتهـــا 3 ســـنوات لتوريـــد قطع غيـــار مضخة 
بيرونـــي بنحـــو 1.4 مليـــون دينـــار، ومناقصة 

لشـــركة طيران الخليج لتعييـــن مقدم خدمة 
الغســـيل للتنظيف الجاف وخدمات الغســـيل 
دينـــار،  مليـــون   1.3 بنحـــو  البحريـــن  فـــي 
ومناقصتين لهيئة البحرين للسياحة لتصميم 
وتركيـــب نظام اإلضاءت الخارجي لمشـــروع 
مركـــز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات 
الجديـــد وتصميـــم وخياطة وتوريـــد األزياء 
الرســـمية وأقمشـــة طاوالت الضيافـــة للمركز 

بنحو 1.6 مليون دينار.
لـــوازرة  مناقصـــة  المجلـــس  أرســـى  كمـــا 
المواصالت واالتصاالت لتأثيث مبنى الوزارة 
مناقصـــة  دينـــار،  ألـــف   960 بقيمـــة  الجديـــد 
لمســـرح الدانة ألعمال إضافية لتطوير مدرج 
المســـرح بنحـــو 789.9 ألـــف دينـــار فـــازت بها 
شـــركة المؤيـــد إنتيريـــرز، مناقصـــة لجامعـــة 
البحريـــن الســـتبدال 4 مبـــردات و5 مضخات 
أوليـــة للمياه المبردة بنحـــو 502.6 ألف دينار، 
مناقصة لجهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري 
لمشروع رصد التغييرات والمخالفات البلدية 
في البحرين بنحو 184.3 ألف دينار، مناقصة 
للمجلس األعلى للشـــؤون اإلسالمية لمشروع 

صيانة جامع سترة بقيمة 110 آالف دينار.

لتنفيذ الشارع الرئيس والبنية التحتية لقسائم سكنية بسترة
تنفيذ األعمال اإلنشائية لقرية الشحن السريع بـ 11.9 مليون دينار
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ــد ــى “المـــواصـــــــات” الجــــديـــــــ ــار لتــأثــيــــــــــث مــبــنــــــ 960 ألــــــــف ديــــنــــــ

11.7
مليــون دينــار

ــبــحــريــن الــوطــنــي  ــنــك ال أعـــلـــن ب
)NBB( عن توقيع مذكرة تفاهم 
مــع شركة الــســيــارات األوروبــيــة 
مــن  ــزء  ــجـ كـ  )Euro Motors(
وأقيم  السيارات.  قــروض  منتج 
في  التفاهم  مذكرة  توقيع  حفل 
السيارات  لشركة  الرئيس  المقر 
بـــتـــاريـــخ 6 يــونــيــو  األوروبـــــيـــــة 
ديفيد  مــن  كــل  بحضور  2022م 
الزياني،  وصباح   مكجولدريك، 
و محمد رئيس من بنك البحرين 

الوطني.
ويقـــوم بنـــك البحريـــن الوطنـــي 
بتقديم عـــروض تصمم خصيًصا 

لمنتـــج قـــروض الســـيارات والتي تتمثـــل في حصـــول العمالء على تمويـــل لكل من 
الســـيارات الجديدة والمستعملة، خطة تمويل تصل إلى 7 سنوات دون الحاجة إلى 
دفعـــة مقدمـــة، اختيارية تحويـــل الراتب وموافقة ســـريعة وسلســـلة، باإلضافة إلى 
تقديم أســـعار تفضيلية دون احتســـاب الرســـوم اإلدارية للعمالء الراغبين في تملك 

السيارات الكهربائية والهايبرد.
وقـــال صباح الزياني، رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد في البنك “يســـتمر 
بنك البحرين الوطني في التعاون مع الجهات الرائدة في مجال السيارات بالمملكة؛ 
لتقديم عروض مصممة خصيصًا لعمالئنا كجزء من منتج تمويل الســـيارات. وعلى 
هـــذا النحـــو، نحـــن ســـعداء بالتعاون مع شـــركة الســـيارات األوروبيـــة لتقديم أفضل 
الخدمات لمساعدة عمالئنا في اقتناء سياراتهم، ونتطلع إلى خلق مزيد من الفرص 

والتعاون مع شركة السيارات األوروبية ذات العالمات التجارية الفاخرة”.
من جانبه، قال ديفيد مكجولدريك، المدير العام لشركة السيارات األوروبية:  «

“نحن سعداء للشراكة مع بنك البحرين الوطني لتقديم عروض تمويل على 
مجموعة واسعة من السيارات ذات العالمة التجارية والمتوفرة حاليا في 

وكالتنا. نتطلع لتوسيع سبل التعاون مع بنك البحرين الوطني؛ ليتمكن عمالء 
البنك من شراء سياراتهم المفضلة”.

“البحرين الوطني” يوقع تفاهمات 
مع “السيارات األوروبية”

خطة تمويل تصل 
إلى 7 سنوات دون 

دفعة مقدمة



مـــارك  فيـــن  شـــركة  أطلقـــت 
أنشـــطة  كوميونيكيشـــنس 
منتدى اإلرشـــاد الثالث للشرق 
األوســـط )MFME( مـــن خالل 
مشـــاركة سمو الشـــيخة حصة 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  بنـــت 
خليفة، عضو المجلس األعلى 
للمرأة، رئيـــس مجلس اإلدارة 
– إنجـــاز، تجربتهـــا اإلرشـــادية 
فـــي  والمهنيـــة  الشـــخصية 
حفل اســـتقبال أقيم في مرفأ 

البحرين المالي بحضور رؤساء 
ومتخصصيـــن  تنفيذييـــن 
فـــي تنمية المـــوارد البشـــرية. 
يتـــم تنظيـــم الحدث الســـنوي 
مـــن قبـــل شـــركة فيـــن مـــارك 
من  وبدعم  كوميونيكيشـــنس 
 )NBB( بنك البحريـــن الوطني
كشـــريك رئيس للســـنة الثالثة 
المقـــرر  ومـــن  التوالـــي،  علـــى 
عقـــد المنتدى الرئيســـي بالربع 

األخير 2022.

حصة بنت خليفة تستعرض تجربتها 
اإلرشادية الشخصية والمهنية

أعلن برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” عزمه تعزيز التعاون 
مـــع جمعيـــة البحرين لتنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، 
وذلك في إطـــار العالقات االقتصادية الوثيقة التي تربط مملكة 
البحريـــن بالمملكة العربية الســـعودية، والرغبـــة بمواصلة تطوير 
هذه العالقات بما يخدم مسار التنمية في المملكتين الشقيقتين.
واتفـــق الجانبان علـــى المضي قدما فيما تم مناقشـــته من أوجه 
التعاون المنشود بينهما وذلك خالل زيارة رئيس برنامج الخليج 
العربي للتنمية “أجفند” صاحب الســـمو الملكي األمير عبد العزيز 
بـــن طالل بن عبد العزيز آل ســـعود، إلى جمعيـــة البحرين لتنمية 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا.
وأكـــد الطرفان حرصهما على تفعيل مخرجـــات هذه الزيارة، بما 
فـــي ذلـــك التعـــاون بين كل من شـــركة اإلبـــداع لتمويـــل متناهي 
الصغـــر – البحريـــن والجامعة العربيـــة المفتوحة، الذيـــن يتبعان 

“أجفنـــد” مـــن جهـــة، وجمعيـــة البحريـــن لتنمية المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة مـــن جهة أخـــرى، من أجل التشـــاور 

لتأسيس وتشغيل حاضنة أعمال بمقر الجامعة يستفيد منها 
الطالب، وتســـاعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشـــروعات 

اقتصادية قائمة تخدم االقتصاد الوطني.
وأعـــرب الطرفـــان عـــن عزمهـــا توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم 

مشتركة لتوفير فرصة االستفادة من خدمات جمعية 
البحريـــن لتنميـــة المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
األعمـــال  رواد  مـــن  اإلبـــداع  شـــركة  عمـــالء  أمـــام 
خدمـــات  الصغـــر  متناهيـــة  المشـــروعات  وأصحـــاب 
الدمعية، بالمقابل، توفيـــر الفرصة أيضا أمام أصحاب 
المشـــروعات مـــن البحرينييـــن فـــي حاضنـــة الجمعية 
لالستفادة من القروض الميسرة التي توفرها الشركة. 

كما ســـتنظم مذكـــرة التفاهم هـــذه قيام موظفي شـــركة اإلبداع 
بزيـــارات دوريـــة لحاضنـــة الجمعيـــة من أجـــل تعريـــف أصحاب 
المشـــروعات هناك بالبرامج اإلقراضية المناســـبة لهـــم والداعمة 
لرواد األعمال المبتدئين من أصحاب المؤسسات متناهية الصغر 

وكيفية االستفادة المثلى منها.
واتفـــق الطرفـــان كذلك علـــى تبادل المزيد من الزيـــارات، بما في 
ذلـــك زيارة مرتقبة لرئيـــس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة النائـــب أحمـــد الســـلوم إلـــى 

الريـــاض في المســـتقبل القريب لالطالع علـــى آلية عمل “أجفند” 
ومبادراته المختلفة، وإمكانية تطوير التعاون المشـــترك ليشـــمل 

أيضا مشروعات البرنامج في دول المنطقة.
 وأشـــار األميـــر عبد العزيز بـــن طالل إلى أن التعـــاون مع جمعية 
البحرين لتنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة يأتي؛ بهدف 
تحقيق األهداف المشـــتركة في دعم الشـــباب ومساعدتهم على 
تحويل أفكارهم إلى مشـــروعات اقتصاديـــة وإنتاجية وتنميتها 
وتعزيـــز تنافســـيتها وزيـــادة قدرتهـــا علـــى خلـــق فـــرص العمـــل 

والمساهمة في االقتصاد الوطني.
وأكـــد أن زيـــارة ســـموه مؤخـــرا إلـــى مقـــر الجمعيـــة فـــي مملكة 
البحريـــن تمثل انطالقـــة قوية لمثل هذا التعـــاون، منوها بالدور 
الكبير والمهم الذي تقوم به جمعية البحرين لتنمية المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، وما تقدمـــه من خدمـــات متقدمة لرواد 
األعمال وأصحاب الشركات، وبما يعزز من مكانة وسمعة مملكة 
البحريـــن الرائـــدة في مجال دعم ريادة األعمـــال وتنويع مصادر 

الدخل الوطني.
مـــن جانبه، نقل الســـلوم إلى صاحب الســـمو األمير عبـــد العزيز، 
ترحيـــب وتحيات الرئيـــس الفخري للجمعيـــة الوجيه فاروق 
المؤيـــد، مؤكًدا ترحيبهما بكل ما من شـــأنه تعزيز العالقات 
االقتصاديـــة مع الشـــقيقة الكبـــرى الســـعودية، الفتا إلى أن 
ريادة األعمال وقطاع المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 

يشكالن مجاال رحبا لهذا التعاون.
وأكـــد الســـلوم أن التعـــاون مـــع برنامـــج “أجفنـــد” يأتي 
فـــي إطـــار حـــرص الجمعية على توســـعة شـــراكاتها 
أفضـــل  وتبنـــي  والدولـــي،  اإلقليمـــي  وحضورهـــا 
الممارســـات والتجارب على صعيـــد دعم رواد 
األعمال وأصحاب المشروعات، وفتح المزيد 

من آفاق النمو المستدام أمام مشروعاتهم.
“أجفنـــد”  وبرنامـــج  الجمعيـــة  أن  وأوضـــح 
ســـيعمالن خالل الفتـــرة المقبلة على صياغة 
هذا التعاون في برنامج عمل يتضمن جدوال 
زمنيـــا للتنفيـــذ فـــي إطـــار زيـــارات متبادلـــة، 
والتعـــرف أكثـــر على التجـــارب المشـــتركة من 

خالل الخبراء لدى الطرفين.

زارت اإلدارة التنفيذية لشـــركة نســـيج، 
برئاســـة المديـــر العـــام للشـــركة أحمـــد 
الحمـــادي، المقر الجديد لمعهد البحرين 
 BIBF للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة

في خليج البحرين.
التنفيذيـــة  نســـيج  إدارة  واطلعـــت 
بحضور المدير العام لمعهد BIBF أحمد 
الشيخ، على أبرز مرافق المبنى الجديد 
وتفقـــد القاعـــة الدراســـية الذكيـــة التي 
قامـــت الشـــركة برعايتـــه كداعم رئيس 

لتطوير الثروة البشرية في المملكة.
وتعتبر شركة نسيج أول شركة عقارية 
انضمـــت إلى مشـــروع رعايـــة الصفوف 
الذكيـــة للمبنى الجديد للمعهد في العام 
2021، وتعـــد نســـيج الشـــركة العقاريـــة 
الوحيـــدة التـــي قدمت دعمهـــا لبرنامج 

قاعات الدراسة في المعهد.
مســـرورون  “نحـــن  الحمـــادي  وقـــال  
بمـــا لمســـناه مـــن مرافـــق متطـــورة في 
تحـــول  الـــذي  للمعهـــد،  الجديـــد  المقـــر 
إلـــى صرح تعليمـــي رائد على مســـتوى 
المنطقـــة والعالـــم. لقد حرصنـــا على أن 
نكون جزءا أساســـيا من قاعدة شركاء 

المعهـــد في االســـتثمار بمشـــروع رعاية 
نابـــع  الجديـــد، وذلـــك  المبنـــى  قاعـــات 
مـــن اهتمامنـــا الدائـــم بدعـــم المشـــاريع 
التعليميـــة والتدريبيـــة وكل مـــا يخص 
التنمية البشـــرية على مستوى المملكة. 
وســـنواصل التزامنا في دعـــم المجتمع 
المحلـــي الـــذي ننشـــط فيه مع شـــركائنا 

الكرام”. 

من جانبه، صرح أحمد الشـــيخ “يسعدنا 
أن نحظى بدعم شركة نسيج في مبنى 
المعهد الجديد، الـــذي يعتبر معلًما مهًما 
المســـتوى  علـــى  والتطويـــر  للتدريـــب 
المحلـــي واإلقليمـــي، وركيزة أساســـية 
فـــي تطويـــر قطـــاع الخدمـــات الماليـــة 
وقطـــاع التعليـــم واالقتصـــاد الوطني”. 
وتضم قاعة “نســـيج” الدراســـية أحدث 

مـــا توصلت إليه التقنيـــة المتطورة في 
مجـــال الدراســـة االفتراضيـــة والتعليم 
عن بعد إلى جانـــب التعليم الحضوري، 
وتزويدهـــا بأفضـــل التقنيـــات الخاصـــة 
بالتصوير واإلضاءة وشاشـــات العرض 
التعليمية المتطـــورة، مع إطاللة خالبة 
علـــى خليـــج البحريـــن لتمنـــح الطلبـــة 

أجواء تعليمية وتدريبية فريدة. 

“أجفند” و“الصغيرة والمتوسطة” يدعمان مسار التنمية بالبحرين والسعودية

”BIBF“ نسيج” تدعم إحدى قاعات معهد“

مناقشة أوجه التعاون المنشود بين البرنامج والجمعية

في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية

استقبل رؤساء الشـــركات التابعة للشركة 
القابضة للنفط والغاز المتمثلة في شـــركة 
نفـــط البحريـــن )بابكـــو( وشـــركة الخليـــج 
لصناعة البتروكيماويات )جيبك( وشـــركة 
تطويـــر للبترول، وفًدا رفيع المســـتوى من 
جمهوريـــة تركمانســـتان الصديقـــة، وذلك 
لمملكـــة  الحاليـــة  الوفـــد  زيـــارة  بمناســـبة 

البحرين بمقر شركة بابكو.
وضـــم الوفد التركماني الزائـــر، نائب وزير 
التركمانـــي  البنـــك  ورئيـــس  الخارجيـــة، 
للشـــؤون االقتصاديـــة الخارجيـــة، ونائب 
رئيس شـــركة “تركمان غـــاز” ونائب رئيس 
شـــركة “تركمان كيميـــا”، إضافة إلى عضو 
مجلـــس إدارة شـــركة خطـــوط األنابيـــب 
المحدودة ورئيس دائرة الشـــرق األوسط 

وإفريقيا بوزارة الخارجية التركمانية.
ورحب رؤســـاء الشـــركات التابعة للشركة 
الزائـــر،  بالوفـــد  والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة 
الوثيقـــة  الثنائيـــة  بالعالقـــات  مشـــيدين 
والمتميزة التي تربط بين مملكة البحرين 
وجمهوريـــة تركمانســـتان، والتـــي توجهـــا 
ملك البالد المعظم حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة بزيارته 

التاريخية الناجحـــة للجمهورية الصديقة 
التي تجمعها مـــع مملكة البحرين عالقات 

تعاون وثيقة على جميع المستويات.
وأكـــدوا علـــى حرص كافة شـــركات قطاع 
النفط والغاز بمملكة البحرين على توسعة 
عملياتهم التجارية، وتعزيز االســـتثمارات 
الناجحـــة بشـــتى الوســـائل المتاحـــة بمـــا 
فـــي ذلـــك الدخول فـــي شـــراكات مجدية 
اقتصادًيـــا ســـواء داخـــل مملكـــة البحرين 
أو خارجها، وذلك وفق رؤية ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، ممثـــل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، 
القابضـــة  الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 

للنفط والغاز. 
البحرينـــي  الجانبـــان  واســـتعرض 
والتركمانـــي خـــالل اللقاء أوجـــه التعاون 
الممكنة بين الشركات النفطية في البلدين 
الصديقين، والفرص االستثمارية المتاحة 
في هذا المجال والتي من شأنها أن تسهم 
في تعزيـــز قطاعي االقتصاد واالســـتثمار 
فـــي كلتـــي الدولتين حيث أعرب رؤســـاء 
الشـــركات عن ترحيبهم بالتعاون المشترك 
مـــع الشـــركات التركمانيـــة لبناء شـــراكات 

مثمرة تعود بالنفع على الجانبين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الوفـــد التركمانـــي عن 
ســـعادته بهذه الزيارة إلى كبرى الشـــركات 
بالمنطقـــة  نجاًحـــا  وأكثرهـــا  النفطيـــة 
الخليجيـــة منوهيـــن بالتطـــور الكبير الذي 

تشـــهده كافة الشـــركات البحرينية العاملة 
فـــي قطـــاع النفـــط والغـــاز، إذ أكـــد الوفـــد 
استعداده إلقامة وتنفيذ مشاريع مشتركة 
مع هذه الشركات وبخاصة في ظل توافر 
الموارد األولية الالزمة للصناعات النفطية 

فـــي جمهورية تركمانســـتان، عـــالوة على 
ما توفره الجمهورية من تســـهيالت كبيرة 
فـــي  بالدخـــول  الراغبيـــن  للمســـتثمرين 
شـــراكات ناجحـــة مع الشـــركات الصناعية 

التركمانية.

وأبـــدى الوفـــد التركمانـــي إعجابـــه الكبير 
جميـــع  تشـــهده  الـــذي  المذهـــل  بالتطـــور 
الشـــركات النفطيـــة فـــي مملكـــة البحرين، 
بمشـــروع  خـــاص  نحـــو  علـــى  وأشـــادوا 
“بابكـــو” الواعـــد لتطويـــر المصفاة، وأشـــاد 
الوفـــد بالمســـتوى المهني الرفيـــع للكوادر 
البحرينيـــة التي تدير الصـــروح الصناعية 

المتطورة بكل كفاءة وتميز.
وعقـــد الوفد التركماني الزائر اجتماًعا في 
وقت سابق مع المهندس ياسر عبدالرحيم 
العباســـي، رئيس شـــركة الخليـــج لصناعة 
البتروكيماويات، وعدد من أعضاء اإلدارة 
التنفيذية، إذ تم مناقشة فرص االستثمار 
المتاحـــة في جمهورية تركمانســـتان، وتم 
التركيـــز تحديـــًدا في مشـــروعين أحدهما 
متعلق بإنشـــاء مصنع للميثانول ومشروع 

آخر بإنشاء مصنع لألمونيا واليوريا.
واتفـــق الجانبـــان في ختـــام الزيـــارة على 
القيـــام بالمزيد من الزيارات وكذلك تبادل 
الخبرات، بما ُيســـهم في فتح آفاق أوســـع 
للتعاون والتنســـيق المشـــترك بين البلدين 

الصديقين.

رؤساء شركات قطاع النفط والغاز بالبحرين يبحثون فرص التعاون مع وفد تركمانستاني
الحرص على توسعة العمليات التجارية وتعزيز االستثمارات الناجحة بين البلدين

المباحثات بين الجانبين
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مناقشة مشروعين أحدهما متعلق بمصنع للميثانول وآخر لألمونيا واليوريا

فاروق المؤيد  األمير عبد العزيز بن طاللأحمد السلوم 
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كشــفت مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الصناعة والتجارة، مرام المحميد، عن تســجيل 70 شــركة 
في برنامج “رواد التجارة اإللكترونية في الخارج”، واســتفادت منه، مشــيرة إلى أن الحلقات اإلرشــادية 

بدأت فعلًيا وتستمر إلى تاريخ 30 يونيو الجاري.
وركزت حلقة برنامج صحيفة “البالد” األسبوعي “البحرين في أرقام” والذي يبث مباشرة من قاعة التداول 
فــي بورصــة البحريــن، عــن أهميــة التجــارة اإللكترونية فــي تعزيــز قطاعات األعمــال في مملكــة البحرين 
والوقوف حول أهداف برنامج “رواد التجارة اإللكترونية في الخارج”، الذي دشنته الوزارة بالتعاون مع 
شركة صادرات البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بمشاركة بعض الشركات الرائدة.

70 شركة مستفيدة من برنامج رواد األعمال في الخارج
يهدف لتعزيز مساهمة التجارة اإللكترونية بالصادرات... المحميد:

business@albiladpress.com
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دشـــنت إدارة نظـــم المعلومات بـــوزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة وبالتعاون مع شـــركة صادرات البحرين برنامج 
رواد التجـــارة اإللكترونيـــة فـــي الخارج برعايـــة كريمة من 
وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، بمشـــاركة العديد من 
الشـــركات منهـــا )مجوهرات الزين وعالمـــة الندى التجارية 
وشـــركة ترودشـــنال ترندز وشـــركة ترو أكتف ومجوهرات 
اريهانت وشـــركة ايتكو( كشركات مرشـــدة ورائدة في هذا 

المجال.
وســـتبادر هـــذه الشـــركات بدعـــم هـــذا البرنامج مـــن خالل 
مشـــاركة خبراتهـــا مـــع الشـــركات والمؤسســـات المشـــاركة 

بالبرنامـــج والراغبة في البـــدء بالتصدير للخارج من خالل 
التجارة اإللكترونية، كما أنها ستقدم جلسات إرشادية عدة 

للشركات المسجلة في البرنامج.
وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات االستراتيجية الوطنية 
للتجـــارة اإللكترونيـــة التي قامت الـــوزارة بتنفيذها، حيث 
يحظـــى هذا القطاع باهتمام الـــوزارة وحيز كبير من العمل 
مـــن خالل التطويـــر والتخطيط الدقيق والتطبيق الســـليم 
للمبـــادرات المدرجـــة فـــي هـــذه االســـتراتيجية والتـــي من 
شأنها تعزيز هذا القطاع والمساهمة في االقتصاد الرقمي.
ويهـــدف البرنامـــج إلـــى دعم التصديـــر من خـــالل التجارة 

اإللكترونيـــة للشـــركات والمؤسســـات التجاريـــة البحرينية 
الشـــركات  وانتشـــار  تأهيـــل  فـــي  المســـاهمة  وكذلـــك 
والمؤسســـات التجارية في هـــذا المجال، إضافًة إلى تعزيز 
مســـاهمة التجـــارة اإللكترونيـــة فـــي الصـــادرات وتشـــجيع 

المؤسسات والشركات على التحول الرقمي.
وسيشـــتمل برنامـــج رواد التجـــارة اإللكترونية في الخارج 
علـــى تقديـــم ورش عمـــل وحلقـــات إرشـــادية متخصصـــة 
فـــي مجـــال خبـــرة الشـــركات والمؤسســـات حـــول التجارة 
تجربـــة  إلـــى  التطـــرق  وســـيتم  والتصديـــر،  اإللكترونيـــة 
الشـــركة أو المؤسســـة فـــي مجـــال التصديـــر مـــن خـــالل 

التجـــارة اإللكترونيـــة والحلول التي تـــم توظيفها لالرتقاء 
بمعاييـــر منتجاتها وخدماتها، وكذلك التحديات التي تمت 

مواجهتها وكيفية التغلب عليها.
ويعـــد هـــذا البرنامـــج فرصـــة مميـــزة للراغبين فـــي دخول 
مجال التصدير من خالل التجارة اإللكترونية ولالســـتفادة 
مـــن خبرات وتجـــارب الشـــركات والمؤسســـات الرائدة في 

مجال التصدير وتمكينهم من الريادة في هذا المجال.
علًما أنه ســـيتم اختيار الشركات والمؤسسات المتأهلة من 
هـــذا البرنامـــج ومنحها لقب رواد التجـــارة اإللكترونية في 

الخارج.

لمحة عن برنامج رواد التجارة اإللكترونية في الخارج

التجــارة الرقميــة أصبحت مســألة بقــاء واســتمرارية لألعمال
الشركات ذات الجهوزية “الرقمية” قبل الجائحة أقل تأثًرا باإلغالقات
االســتراتيجية الوطنية للتجــارة اإللكترونية هّيأت البيئــة لنجاح األعمال

م
قا
ألر
 70 شركةبا

مسجلة 
ومستفيدة من 

برنامج رواد التجارة 
اإللكترونية في 

الخارج

تنفيذ برنامج 
رواد التجارة 

اإللكترونية في 
الخارج بدأ منذ 
تدشينه في 17 

مايو

الحلقات 
اإلرشادية لبرنامج 

رواد التجارة 
اإللكترونية 

بالخارج قائمة إلى 
30 يونيو

وأكـــدت المحميد أن التجـــارة اإللكترونية أو التجارة 
الرقميـــة أصبحت واقًعا يعيشـــه كل شـــخص بشـــكل 
يومـــي، مؤكـــدة أن التجـــارة اإللكترونيـــة أو التجارة 
الرقميـــة أصبحـــت اليوم مســـألة بقـــاء واســـتمرارية 
الـــكالم أن  التجاريـــة والدليـــل علـــى هـــذا  لألعمـــال 
الشـــركات والمؤسســـات التـــي كانـــت لديهـــا جهوزية 
بالتجـــارة اإللكترونية قبل جائحـــة كورونا )كوفيد _ 

19( هي الشركات األقل تأثًرا باإلغالقات.
وذكرت أن وزارة الصناعة والتجارة عملت من خالل 
الســـنوات األخيرة لالســـتراتيجية الوطنيـــة للتجارة 
اإللكترونيـــة علـــى تهيئـــة البيئـــة المتكاملـــة لنجـــاح 
األعمـــال في قطـــاع التجارة اإللكترونيـــة وبالتحديد 
فـــي مجـــاالت معينة منها على ســـبيل المثـــال مجال 

التنظيم، مجال سلســـلة القيمـــة للتجارة اإللكترونية، 
وحتى على مستوى تعزيز الثقة بالتجارة اإللكترونية 

المحلية.
وأشـــارت إلـــى أنه نظـــًرا ألهمية التصديـــر في مجال 
التجـــارة اإللكترونية، فإن الوزارة لديها حالًيا برنامج 
رواد التجـــارة اإللكترونية والذي يعد إحدى مبادرات 
االســـتراتيجية الوطنيـــة للتجـــارة اإللكترونيـــة التي 
تعزيـــز  بهـــدف  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  أطلقتهـــا 

مساهمة التجارة اإللكترونية في الصادرات.
وأكـــدت المحميد أن التجارة اإللكترونية هي مســـألة 
بقـــاء واســـتمرارية ألن الكثير من األعمـــال التجارية 
اضطرت للخروج من السوق بسبب اإلغالقات وعدم 
المواكبة ألن الـــذي تتيحه التجارة اإللكترونية اليوم 
ليـــس فقط المواكبة، مؤكـــدة أن التجارة اإللكترونية 
تعتبر أســـهل طريق لدخول المؤسســـات والشـــركات 
علـــى الســـوق العالمية فالمســـألة مســـألة اســـتمرارية 
وبقـــاء لهـــذه الشـــركات، معربـــة عـــن أملها بـــأن تلقى 
جهود الوزارة في هذا المجال تقبل وتطبيق من قبل 
التجار واالنتقال من التجـــارة التقليدية إلى التجارة 

الرقمية.

األهداف

وعن أهداف مبادرة برنامج رواد التجارة اإللكترونية 
في الخـــارج، أوضحت المحميد أن الهدف الرئيســـي 
من البرنامج هو تعزيز مســـاهمة التجارة اإللكترونية 
فـــي الصـــادرات، مشـــيرة إلـــى وجـــود هـــدف آخر لم 
يكـــن مرصـــود ضمـــن األهـــداف األساســـية أال وهـــو 
تشـــجيع المؤسســـات والشـــركات على التحول 
التجـــارة  لكـــون  اإللكترونيـــة  التجـــارة  إلـــى 
اإللكترونيـــة أو الرقميـــة هـــي أســـهل طريـــق 
العالميـــة  األســـواق  إلـــى  للدخـــول 

والتصدير بطبيعة الحال.

شروط المشاركة

شـــروط  وبخصـــوص 
المشـــاركة فـــي البرنامـــج، 
قالـــت المحميـــد أن تكون 
شـــركة مســـجلة في البحرين، إذ 
يجـــب علـــى المؤسســـة أو الشـــركة 

المســـتفيدة من البرنامج حضور الحلقات اإلرشـــادية 
وفـــي نهايـــة البرنامـــج يكـــون مطلوًبـــا من الشـــركات 
المستفيدة تقديم برنامج عمل أو خطة عمل توضح 
مـــن خـــالل هـــذه الخطـــة عملًيا كيـــف ســـتنتقل هذه 
الشـــركة إلـــى التجارة اإللكترونيـــة إذا لم تكن منتقلة 
أو لم تكن تمارس التجارة الرقمية ومن ثم التصدير. 

ا. فالخطة ال بد توضح هذه الجوانب عمليًّ
وأشـــارت إلـــى أن المجـــال للتســـجيل فـــي البرنامـــج 

مفتوح أمام جميع الشركات المسجلة في البحرين.

الجهات المشاركة

وعـــن الجهـــات التي تشـــارك وتدعم البرنامـــج، قالت 
للبرنامـــج  الداعمـــة  الشـــركات  أكبـــر  إن  المحميـــد 
والمستفيدة من هذا البرنامج هي الشركات المرشدة 
الرائـــدة التـــي ســـتقدم خبراتهـــا في مجـــال التصدير 
مـــن خـــالل التجـــارة اإللكترونية في هـــذه الورش أو 
الحلقـــات اإلرشـــادية مثـــل عالمـــة النـــدى التجاريـــة، 
شـــركة ترودشـــنال ترنـــدز، شـــركة ترو أكتف، شـــركة 
ايتكـــو، ومجوهـــرات اريهانـــت، باإلضافـــة إلى بعض 
الجهات األخرى الداعمة للبرنامج مثل معهد البحرين 
للدراســـات المصرفيـــة والمالية، وعلى رأســـها شـــركة 
صـــادرات البحريـــن باإلضافـــة إلـــى صنـــدوق العمـــل 

)تمكين(.

تشكيل لجنة

وعن دور الشركات، أوضحت المحميد أنه تم تحليل 
المعلومات التي لدى )صادرات البحرين( “واســـتطعنا 
الوصول إلى الشركات المرشدة الرائدة ألنها مسجلة 
لدى الـــوزارة كشـــركات تمارس التجـــارة اإللكترونية 
والتصديـــر من خالل التجـــارة اإللكترونيـــة وناجحة 
فـــي هـــذا المجـــال، باإلضافة إلـــى أن معهـــد البحرين 
للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة قـــدم القاعـــات التي 
ســـتقام فيهـــا الحلقـــات اإلرشـــادية” وهـــذه الجهـــات 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن  ومعهـــد  “تمكيـــن” 

والماليـــة و”صـــادرات البحرين” باإلضافـــة إلى وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة سيشـــكلون لجنـــة لتقييم برامج 
األعمـــال التـــي ســـتقدمها الشـــركات المســـتفيدة من 
الشـــركات  بعـــض  تأهـــل  وبالتالـــي ســـيتم  البرنامـــج 
للحصـــول علـــى لقـــب رائـــد تجـــارة إلكترونيـــة فـــي 

الخارج.

الجدول الزمني

وعن الجدول الزمني لبـــدء البرنامج وانتهائه، وعدد 
المشـــاركين المســـجلين بالبرنامج، ذكرت مدير إدارة 
نظم المعلومات أن هناك حالًيا 70 شـــركة مســـتفيدة 
فـــي  اإللكترونيـــة  التجـــارة  “رواد  ببرنامـــج  ســـجلت 
الخـــارج”، والحلقـــات اإلرشـــادية قائمـــة إلـــى تاريـــخ 
30 يونيـــو الجاري، وقـــد بدأ فعلًيا العمـــل على تنفيذ 
البرنامـــج منـــذ تاريـــخ تدشـــينه فـــي يـــوم 17 مايـــو 

ويستمر إلى  30 يونيو الجاري.
ولفتـــت إلى عدم وجود ســـقف محدد للمشـــاركة في 
البرنامـــج، وقـــد كانـــت الـــوزارة تطمح فـــي الوصول 
إلـــى رقـــم معيـــن وفعـــال تـــم الوصـــول إليه وهـــو 70 
شـــركة بحكم عدد المرشـــدين الرواد الموجودين في 
البرنامـــج، والعـــدد المبدئـــي المناســـب لتوزيعـــه على 
عدد المرشدين بالبرنامج هو 70 شركة وفعال وصلت 

الوزارة إلى هذا الرقم.

برنامج سنوي

وذكرت المحميد أن برنامج رواد التجارة اإللكترونية 
فـــي الخـــارج ضمن االســـتراتيجية الوطنيـــة للتجارة 
ســـيقام  الخطـــة  بحســـب  والبرنامـــج  اإللكترونيـــة، 
ســـنوًيا بنفـــس المســـتوى واألهـــداف، الفتـــة إلـــى أن 
المجـــال ســـيكون مفتوًحا لجميع الشـــركات الناجحة 
فـــي التصدير من خالل التجـــارة اإللكترونية لتقديم 
مســـاهماتها من خالل هذا البرنامج ليكونوا مرشدين 
ا، متوقعة تغير المرشدين الرواد بالنسخ المقبلة  روادًّ

من البرنامج.

الزميل حسن عبدالنبي محاورا المحميد

مرام 
المحميد
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عقـــدت جمعيـــة المهندســـين البحرينيـــة اجتمـــاع 
بالجفيـــر  بمقرهـــا  الســـنوي  العموميـــة  جمعيتهـــا 
مســـاء األحـــد 19 يونيو الجـــاري بحضـــور كثيف، 
حيـــث أســـفرت انتخابات الجمعية عـــن فوز رائدة 
العلوي برئاســـة الجمعية كأول امرأة تتولى رئاسة 
الجمعيـــة منـــذ تأسيســـها فـــي العـــام 1972م، كمـــا 
أســـفرت االنتخابات عن فوز خمســـة من األعضاء 
لعضويـــة مجلـــس اإلدارة لدورتـــه القادمة 2022 - 

.2024
وكانت الجمعية قد دعت لالجتماع الثاني بتاريخ 

النصاب تم  8 يونيو الجاري ولعدم اكتمال 
إلى  الشهر  ذات  من   19 لتاريخ  تأجيله 

الساعة السابعة ولعدم اكتمال النصاب 
لمدة  أيــضــا  تأجيله  تــم  فــقــد  كــذلــك 
نصف ساعة عماًل بالنظام األساسي، 
حــيــث أصــبــح االجــتــمــاع صحيحا 
األقــــل من  عــلــى   % 10 بــحــضــور 
التصويت  لهم  األعضاء ممن يحق 

ــات حــيــث  ــ ــاب ــخــ ــ ــت ــ فــــي االن
عضًوا   185 حــضــره 
وبــلــغــت األصــــوات 
ــصــحــيــحــة مــنــهــا  ال

180 صوًتا.
اجتمـــاع  وتضمـــن 

الجمعية العمومية عدًدا من البنود األساســـية التي 
تم طرحها والمصادقة عليها والتي كان من أبرزها: 
المصادقـــة علـــى جدول األعمـــال، والمصادقة على 
محضر اجتماع الجمعية العمومية الســـابق، وكلمة 
لرئيس الجمعية ومناقشـــة التقرير األدبي والمالي 
ومن ثـــم انتخاب لجنة لإلشـــراف على االنتخابات 
وإجراءهـــا الختيـــار رئيـــس جديد وأربعـــة أعضاء 
جـــدد لمجلـــس اإلدارة وعضـــو بديـــل عـــن العضـــو 

المستقيل.
مـــن جانبـــه، وتقـــدم رئيـــس جمعيـــة المهندســـين 

عبدالعزيـــز  ضيـــاء  واليتـــه  المنتهيـــة  البحرينيـــة 
توفيقـــي بوافـــر الشـــكر والتقديـــر لحكومـــة مملكة 
التـــي  الرســـمية  والجهـــات  الرشـــيدة  البحريـــن 
اســـتمرت بدعم الجمعية، موصال الشـــكر للشركات 
والمؤسســـات الداعمة ألنشطة وفعاليات الجمعية، 
الوظيفـــي،  وكادرهـــا  الجمعيـــة  أعضـــاء  وكافـــة 
الذيـــن كانت لجهودهـــم جميًعا وتفانيهـــم وعملهم 
الدؤوب في الجمعية األثر الكبير في المضي قدًما 
واســـتمرارية عمـــل الجمعيـــة في الـــدورة الماضية 
رغم المعوقات التي واجهتها جراء جائحة كورونا. 

 وكانـــت الجمعيـــة قد اعتمـــدت ثالثة مترشـــحين 
لمنصـــب رئيـــس الجمعية وهـــم رائدة ســـيد كاظم 
العلـــوي، فـــؤاد أحمد الشـــيخ، ووفاء عبـــد الرحمن 
المنصـــوري، كمـــا اعتمـــدت تســـعة من المرشـــحين 
لشـــغل خمســـة من مقاعـــد مجلـــس اإلدارة للدورة 
القادمـــة وهـــم ســـمير إبراهيـــم بوحيمـــد، شـــيخة 
ســـلطان الخالصـــي، عدنان علـــي آل رحمـــة، فريد 
إســـماعيل بوشـــهري، مرجـــان عبد الرســـول مدارا، 
مهـــدي طاهـــر الجـــالوي، نزهة عبد هللا أبـــو هندي، 

هدى سلطان مبارك، وهيام محمد المسقطي.

وأسفرت االنتخابات عن حصول رائدة العلوي على 
86 صوًتـــا ووفـــاء المنصوري على 70 صوًتا وفؤاد 
الشيخ على 24 صوًتا، وبذلك فازت العلوي برئاسة 
الجمعية للدورة القادمة التي تســـتمر لسنتين، كما 
فـــاز كل مـــن هيام المســـقطي )130 صوًتـــا( و هدى 
ســـلطان )112 صوًتـــا( و فريد بوشـــهري )87 صوًتا( 
وشـــيخة الخالصـــي )90 صوًتا( وعدنـــان آل رحمة 

)80 صوًتا( بعضوية مجلس إدارة الجمعية.
رئيس  العلوي  رائــدة  توجهت  المناسبة،  وبهذه 
الشكر  بجزيل  البحرينية  المهندسين  جمعية 
الثقة  لمنحها  الــعــمــومــيــة  للجمعية 
ــة هـــذه  ــاســ ــ الـــكـــبـــيـــرة لـــتـــولـــي رئ
والمتميزة،  المهنية  الجمعية 
ــن حــســن  مـــضـــيـــفـــًة بـــأنـــه مــ
الطالع أن يكون هذا الفوز 
ــا مـــع احــتــفــاالت  مــتــزامــًن
ــا  ــه ــل ــي ــيــوب ــة ب ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الـ
الــذهــبــي ومــــرور نصف 
تأسيسها  عــلــى  قـــرن 
وانـــتـــقـــال الــجــمــعــيــة 
ــرن جــديــد  ــ ــنــصــف قـ ل
ملؤه المزيد من العمل 
ــتــمــيــز  واإلنـــــجـــــاز وال

واإلبداع.

5 أعضاء جدد بمجلس إدارة “المهندسين” للدورة 2022 - 2024
العلوي أول امرأة تتولى رئاسة الجمعية منذ تأسيسها 1972

رائدة العلوي هيام المسقطي فؤاد بوشهريشيخة الخالصيعدنان آل رحمة

5.5 % نمو الناتج المحلي اإلجمالي للبحرين في الربع األول 2022

لمملكــة  الفصلــي  االقتصــادي  التقريــر  الوطنــي  الماليــة واالقتصــاد  نشــرت وزارة 
www.moe.gov. البحرين للربع األول من العام 2022 أمس عبر موقعها اإللكتروني
bh. وبحسب البيانات األولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية، 
فقــد شــهد الناتــج المحلي اإلجمالي نموًا ملحوظًا خــال الربع األول 2022، وجاءت 
البيانات اإليجابية القتصاد البحرين لتعكس الجهود الوطنية والخطط والمبادرات 
الرامية لتعزيز مســاعي االســتدامة المالية واالســتقرار االقتصادي واالســتثمار في 

المشاريع اإلستراتيجية، تحقيقًا ألهداف خطة التعافي االقتصادي المنشودة.

وســـجل الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للربع 
باألســـعار  نمـــوًا   2022 العـــام  مـــن  األول 
بنمـــو  مدعومـــًا   ،%  5.5 بنســـبة  الثابتـــة 
القطاع غير النفطي بنسبة 7.8 %. وشهد 
االقتصـــاد نموًا باألســـعار الجارية بنســـبة 
19.7 % على أساس سنوي مدعومًا بنمو 
القطـــاع النفطـــي بنســـبة 42.2 % ونمـــو 

القطاع غير النفطي بنسبة 16.2 %.

أداء القطاعات غير النفطية وأبرز 
المؤشرات االقتصادية

أظهـــر التقرير أداء القطاعات االقتصادية 
خـــالل الربـــع األول  2022 مقارنـــة بالربع 
األول 2021، حيـــث تصدر قطاع الفنادق 
والمطاعـــم القطاعـــات غيـــر النفطيـــة من 
حيث األداء باألســـعار الثابتة محققًا نموًا 
بنســـبة 26.6 %، تاله قطـــاع المواصالت 
واالتصـــاالت بنســـبة 15.8 %، ثـــم قطـــاع 
الخدمـــات الحكوميـــة بنســـبة 6.2 %، ثم 
قطـــاع الصناعـــات التحويلية بنســـبة 5.3 
% مدعومًا بنمو الكميات المنتجة في كل 
من شـــركة ألمنيوم البحرين )ألبا( وشركة 
غـــاز البحريـــن الوطنيـــة والمصفـــاة، فيما 
شـــهد قطاع األنشـــطة العقارية وخدمات 
عاكســـًا   %  4.7 بنســـبة  نمـــوًا  األعمـــال 
االرتفـــاع الحاصـــل فـــي حجـــم التـــداول 
العقاري والبالغ 29.0 %، وازدياد مساحة 
البنـــاء للرخص الصادرة بنســـبة 34.2 %، 
أما قطاع المشروعات المالية فنما بنسبة 
3.1 %، مدعومـــًا بنمـــو الســـيولة المحلية 
الميزانيـــة  ونمـــو   %  5.9 بنســـبة  )ن3( 
الموحـــدة للجهـــاز المصرفـــي بنســـبة 3.6 

%، ثم ســـجل قطاع البناء والتشييد نموًا 
بنسبة 3.0 %، وحقق قطاع التجارة نموًا 

سنويًا بنسبة 1.6 %.
شهدت المشاريع التنموية الكبرى الممولة 
من قبل برنامج التنميـــة الخليجي تقدمًا 
خـــالل الربـــع األول مـــن العـــام 2022 مـــع 
ترســـية مشـــاريع بقيمـــة 0.2 مليـــار دوالر 
ليصـــل إجمالـــي قيمـــة المشـــاريع التي تم 
ترســـيتها إلـــى حوالـــي 6.01 مليـــار دوالر 
بزيـــادة قدرها 3.0 % عما كانت عليه في 

نهاية الربع الرابع 2021.

   تنافسية البحرين

 حققـــت مملكـــة البحرين المرتبـــة األولى 
عربيـــًا و21 عالميـــًا فـــي تقريـــر الســـعادة 
العالمـــي 2022 الصـــادر عن شـــبكة حلول 
التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة، 
كما بين التقرير تحسن المملكة في مؤشر 
حرية اتخـــاذ خيارات الحيـــاة بواقع أربع 
مراتب لتحل في المرتبة 12 عالميًا.  ومن 
جانـــب آخـــر، تـــم إدراج مملكـــة البحريـــن 
الســـنوي  الكتـــاب  ضمـــن  األولـــى  للمـــرة 
للتنافســـية العالميـــة 2022، حيث حققت 
المملكـــة المرتبة األولى عالميًا في ســـبعة 
مؤشـــرات. باإلضافـــة إلـــى تبـــوؤ المملكة 
المرتبـــة األولـــى عالميـــًا ضمـــن عـــدد مـــن 
المؤشـــرات الفرعية لمؤشـــر تنمية الســـفر 
والســـياحة 2021 الصـــادر عـــن المنتـــدى 

االقتصادي العالمي.
يشـــار  إلـــى أن المملكـــة حققـــت المرتبـــة 
األولى عربيًا ضمن ركيزة “البنية التحتية 

للموانئ”.

الـــربع
األول

التقرير االقتصادي الفصلي 
لمملكة البحرين 2022

أداء أبرز المؤشرات االقتصادية خالل الربع األول 2022

نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة
(على أساس سنوي)

اإلجمالي 
%5.5+%7.8+

القطاع غير النفطي 
%4.7-

القطاع النفطي 

%11.9+
االستھالك المحلي 

للجازولین
الودائع من

غیر المصارف

%10.5+
السيولة

المحلية (ن3)

%5.9+%4.7+
البحرينيين 

العاملين بالقطاع 
الخاص 

%34.2+
مساحة البناء 

للرخص الصادرة 

%30.5+
قيمة عمليات 

نقاط البيع

%17.5+
رخص البناء 

الصادرة

%17+
إنتاج

المصفاة

%83.4+
الصادرات 

وطنية المنشأ 

%52.8+
فوري+
(القيمة)

%35.5+
إشغال الفنادق 

(5 نجوم) 
السجالت 

التجارية الجديدة 
(الشركات)

%35.3+

مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.8 %

ســـنوي أســـاس  علـــى   %  19.7 بنســـبة  الجاريـــة  باألســـعار  نمـــواً  شـــهد  االقتصـــاد 


