
أصـــدر رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
الفريـــق طبيـــب محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة قرار رقم 39 لسنة 2022 بتنظيم 
مزاولة الطب الخاص في المستشفيات 
الحكوميـــة يلغى القرار رقم )18( لســـنة 
2011 بشـــأن فصل خدمات الطب العام 

عن خدمات الطب الخاص.
وتضّمـــن القـــرار المنشـــور فـــي الجريدة 
الرســـمية فـــي عددهـــا الصـــادر فـــي 23 
إنشـــاء فريـــق يســـمى  الجـــاري  يونيـــو 
)فريـــق الطب الخاص( برئاســـة الرئيس 

الحكوميـــة،  للمستشـــفيات  التنفيـــذي 
يشـــكل الفريق بقرار مـــن مجلس أمناء 
المستشـــفيات الحكوميـــة بعـــد موافقة 
المجلـــس األعلـــى للصحة وتكـــون مدة 

العضوية في الفريق 4 سنوات.

سمو الشيخ عيسى بن علي

حسن عبدالرسول حسن عبدالرسول

رئيس “األعلى 
للصحة” يصدر قراًرا 

بفصل خدمات الطب 
العام عن الخاص
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تسلم ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، رســـالة خطية مـــن أخيه خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود عاهل المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، تتضمـــن دعـــوة جاللتـــه لحضـــور القمـــة 
المشتركة ألصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربيـــة، وصاحب الجاللة ملك المملكة األردنية 
الهاشـــمية، ورئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، ودولـــة رئيـــس 
مجلـــس وزراء جمهوريـــة العـــراق، ورئيس الواليـــات المتحدة 
األميركية، التي تســـتضيفها المملكة العربية الســـعودية الشـــهر 
المقبل. وســـلم الرسالة إلى جاللة الملك المعظم، سفير المملكة 
العربية الســـعودية لدى مملكة البحرين صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود خالل استقبال 

جاللته له في قصر الصخير أمس.
 كما أعرب جاللته عن تقديره واعتزازه بجهود خادم الحرمين 
الشـــريفين في توثيق وترســـيخ العالقات البحرينية السعودية 
ومبادراتـــه ومســـاعيه  المشـــترك،  الخليجـــي  العمـــل  وتطويـــر 
الخيـــرة فـــي تعميـــق الترابـــط والتعاون بيـــن األشـــقاء وبدوره 
القيـــادي الرائد في ترســـيخ دعائم األمن واالســـتقرار والســـالم 

في المنطقة.

الملك المعظم يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة
جاللته: نقدر جهود الملك سلمان في توثيق وترسيخ العالقات البحرينية السعودية

جاللة الملك المعظم يتسلم الرسالة

المنامة - بنا
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ارتفاع سعر الذهب 40 %... وغياب الخبراء يهبط باأللماس

ين بصناديق المجوهرات للتمّتع بالسفر البحرينيات يضحِّ
يقـــول أهـــل لـــّول “الذهب زينـــة وخزينـــة”، وهو مثل شـــعبي عن المعـــدن األصفـــر، حين يكون 
اســـتثماًرا مربًحا مع مرور الزمن وبمثابة دعامة لســـد الحاجة للمال. ويبدو أن موســـم الســـفر 
هذا العام فتح صناديق مجوهرات النســـاء ليبعن الذهب من أجل االســـتعداد لموســـم الســـفر 
خالل إجازة الصيف، حيث تشهد أغلب محالت بيع الذهب إقبااًل متزايًدا من قبل الزبائن لبيع 
ا 19.5  مصوغات الذهب في ظل ارتفاع نســـبة ســـعر الجرام 40 %، حيث بلغ سعر الجرام حاليًّ
دينار. من جهته، قال علي ربيع صاحب متجر ذهب في شـــارع البديع، تشـــهد أســـواق الذهب 
ارتفاًعا في أسعار المصوغات بنسب تصل 40 % بسبب تداعيات األزمة األوكرانية والتضخم 
العالمي لألســـعار، فيما يرغب أغلب الزبائن ببيع المصوغات الذهبية بالتزامن مع موسم السفر 

)09(الذي عاد للناس بعد عامين من تأثير أزمة كورونا على السفر والتنقالت.

أفـــاد عـــدد من أصحاب معارض األثاث والمفروشـــات عن تراجـــع حجم اإلقبال 
على شـــراء األثاث المحلي والمســـتوردة من الصين وتركيا وماليزيا بنســـبة 70 
%؛ بســـبب ارتفاع تكاليف أســـعار الشـــحن البحـــري عبر البواخـــر، إذ بلغت كلفة 
شـــحن الحوايـــات المتنقلـــة “الكونتينر” الواحـــد 7000 دوالر فـــي الوقت الراهن 
مـــا يعـــادل 2639 دينـــارا، بعد ما كانت أســـعار تكاليف شـــحن الحاويات تتراوح 
بيـــن 1700 و3500 دوالر  للحاويـــة الواحـــدة ذات الحجم والســـعة من 33 مترا 
مكعبا لغاية 87 مترا مكعبا، مما أدى لزيادة في أسعار األثاث المستوردة بنسب 

تتراوح بين 90 % و100 %.

تراجع مبيعات األثاث 70 % 
بسبب الشحن البحري
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ال تحويل للمرضى من 
العيادات العامة إلى الخاصة
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)04(

البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  أصـــدر 
والزراعـــة وائـــل المبـــارك قـــرار رقم 
حظـــر  بشـــأن   2022 لســـنة   112
قطـــع أو اقتالع أو إتالف األشـــجار 
المزروعة في الميادين والمتنزهات 

واألماكن والطرق العامة.
وحســـب القـــرار فـــإن غرامـــة قطـــع 
األشـــجار من األماكن العامة ال تزيد 
عـــن 500 دينـــار، كمـــا يجـــوز الحكم 
على المخالفة باإلضافة إلى الغرامة 

بإزله األعمـــال المخالفة والمصادرة 
والغلـــق أو بعـــض هـــذه الجـــزاءات 

بحسب األحول.
وتنـــص المـــادة األولـــى مـــن القـــرار 
رقـــم 112 لينـــة 2022 بأنه“ ال يجوز 
قطع أو اقتالع أو إتالف أية شجرة 
فـــي  مزروعـــة  تكـــون  شـــجيرة  أو 
واألماكـــن  والمتنزهـــات  المياديـــن 
والطـــرق العامة أو القيـــام بأي عمل 

يؤدي إلى اإلضرار بها”.

500 دينار غرامة قطع 
األشجــار بالطــرق العامــة

)04(

عرفاًنا بعطاءاتهم الشجاعة بالعمل لياًل ونهارًا متحدين كل المخاطر ... سمو الشيخ عيسى بن علي:

تخصيص جائزة العمل التطوعي للكوادر 
العربية العاملة في الصفوف األمامية

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

صـــّرح وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس الـــوزراء الرئيـــس الفخـــري 
لجمعية الكلمة الطيبة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة، 
بأنـــه تقديـــًرا للكـــوادر الماثلـــة فـــي الصفـــوف األماميـــة لمكافحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، تم تخصيص جائزة العمل التطوعي 
فـــي دورتهـــا الثانيـــة عشـــرة لتكريم الكـــوادر العربيـــة العاملة في 

الصفـــوف األمامية، ممن كانت وما تزال لهم بصمات واضحة في 
مجتمعاتهم عبر أعمالهم اإلنســـانية النبيلـــة خالل جائحة كورونا 
)كوفيـــد 19(؛ عرفاًنـــا بعطاءات النخبة المتميـــزة الذين يواصلون 
العمـــل ليـــاًل ونهاًرا بكل شـــجاعة وبســـالة متحديـــن كل المخاطر، 
حتـــى ينعـــم المجتمـــع بالصحة والســـالمة في مواجهـــة أحد أكبر 

التحديات الصحية التي تواجه العالم أجمع.

عقـــد امـــس االجتمـــاع الثانـــي للجنة 
عـــن  المنبثقـــة  السياســـي  التنســـيق 
مجلس التنسيق السعودي البحريني 
الذي يرأسه ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، 
وأخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
وعقد االجتماع برئاســـة مشتركة من 
وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني، 
العربيـــة  المملكـــة  خارجيـــة  ووزيـــر 
األميـــر  الســـمو  صاحـــب  الســـعودية 
فيصـــل بـــن فرحـــان آل ســـعود، وزير 
خارجيـــة المملكة العربية الســـعودية، 

وبمشـــاركة أعضاء فريق عمل اللجنة 
من الجانبين.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن االجتماع 
يأتي الســـتعراض ومتابعـــة مبادرات 
وبحـــث  السياســـي،  التنســـيق  لجنـــة 
الواقـــع  أرض  علـــى  تحقيقهـــا  ســـبل 
لزيادة وتيرة التنســـيق السياسي بين 
البلديـــن تجـــاه القضايـــا والتحديـــات 
وتوحيـــد  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
المحافـــل  فـــي  المشـــتركة  المواقـــف 
الدوليـــة وتبادل الخبـــرات والتدريب 
الدبلوماســـي، لكل ما من شأنه خدمة 
مصالح بلدينا الشقيقين، المبنية على 
ثوابتنـــا الواحـــدة ورؤيتنا المشـــتركة 
لكل ما يحفظ األمن واالســـتقرار في 
المنطقـــة، ويحقـــق النمـــاء واالزدهار 

لشعوبها.

الزياني: زيادة وتيرة التنسيق 
السياسي مع السعودية

المنامة - وزارة الخارجية
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فـــي  الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
23 يونيـــو  فـــي  الصـــادر  عددهـــا 
الجاري دليل تنظيم الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، وتسري 
أحـــكام هـــذا الدليـــل علـــى كافـــة 
مشـــاريع الشـــراكة بيـــن الجهـــات 
الخـــاص.   والقطـــاع  الحكوميـــة 
ويستثنى من أحكام هذا الدليل: 
1 - مشاريع الشراكة بين الجهات 
المملوكة  الحكوميـــة والشـــركات 

بالكامل للدولة.
2 - مشاريع الشراكة ذات الطابع 
العســـكري أو األمنـــي أو الســـري 
بين قوة دفاع البحرين أو قوات 
األمـــن العـــام أو الحرس الوطني 
مشـــاريع  أو  الخـــاص  والقطـــاع 
أو  العســـكرية  الجهـــات  تلـــك 
األمنيـــة التي تتطلـــب المصلحة 
األحـــكام  تطبيـــق  عـــدم  العامـــة 

المنصوص.

“المالية” تنشر دليل تنظيم 
الشراكة بين القطاعين
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ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل



بعـــث عاهـــل البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
وولـــي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيتي تهنئـــة إلى رئيس جمهورية جيبوتي إســـماعيل عمر 
جيله، وذلك بمناســـبة ذكرى اســـتقالل بـــالده، أعربا فيها عـــن أطيب تهانيهما 

وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة 

مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية جيبوتي عبدالقادر كميل محمد.

البحرين تهّنئ جيبوتي

local@albiladpress.com

االثنين 27 يونيو 2022 - 27 ذو القعدة 1443 - العدد 5004
02

أكـــد ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، حرصه 
الدائـــم علـــى ترســـيخ اســـتقالل القضـــاء 
ودعم الســـلطة القضائيـــة وتوفير الكوادر 
المؤهلـــة لها انطالقًا مـــن الدور المهم الذي 
تضطلـــع بـــه فـــي الحفـــاظ علـــى الحقـــوق 
وتعزيـــز أمـــن المجتمع واســـتقراره، معربًا 
العريـــق  بالتاريـــخ  اعتـــزازه  عـــن  جاللتـــه 
الـــذي تتميز به مملكـــة البحرين في مجال 
القضاء وباإلنجازات الرائدة التي يواصل 
الراســـخة  الركيـــزة  باعتبـــاره  تحقيقهـــا 

لضمان تحقيق العدالة المنشودة.
جاء ذلك خالل استقبال صاحب الجاللة، 
امـــس فـــي قصـــر الصخيـــر، نائـــب رئيـــس 
المجلس األعلى للقضـــاء ورئيس محكمة 
التمييـــز الشـــيخ خالد بن علـــي بن عبدهللا 
آل خليفـــة، ورئيس المحكمة الدســـتورية 
حيـــث  البوعينيـــن،  عبـــدهللا  المستشـــار 
أديـــا اليميـــن القانونية أمام جاللـــة الملك 
األمـــر  صـــدور  بمناســـبة  وذلـــك  المعظـــم، 
الملكي الســـامي بتعيينهمـــا في منصبيهما 

الجديدين
وقـــد هنأهمـــا جاللتـــه رعـــاه هللا، متمنيـــًا 
أداء  فـــي  والســـداد  التوفيـــق  دوام  لهمـــا 
للوطـــن  خدمـــة  الوطنيـــة  مســـؤولياتهما 
والمواطـــن، وشـــكرهما حفظـــه هللا علـــى 
إسهاماتهما القيمة في منصبيهم السابقين 

وما قدماه من جهود طيبة خدمًة للقضاء 
البحريني.

 وأشـــاد جاللتـــه بالجهـــود المخلصـــة التي 
يوالـــي بذلهـــا أعضـــاء الســـلطة القضائيـــة 
وتحملهـــم  عملهـــم  مواقـــع  مختلـــف  فـــي 
وحفـــظ  لحمايـــة  واألمانـــة  المســـؤولية 
حقوق المواطنين والمقيمين والدفاع عن 

قضاياهم وفق القانون والدستور.
 ونوه جاللته بالتطوير والتنظيم المستمر 
الـــذي يشـــهده قطـــاع العدالـــة فـــي بنيتـــه 
وتشـــريعاته، مؤكـــدًا أن البحريـــن تحرص 
دائمـــًا على تطويـــر أجهزتها ومؤسســـاتها 
المختلفة ومواكبة المتطلبات المتغيرة مع 
ضمـــان االرتقـــاء بكفاءة النظـــام القضائي 

وترسيخ سيادة القانون.
 كما أكد جاللته أن عجلة التنمية الشـــاملة 
تكاتـــف  بفضـــل  تعالـــى  بإذنـــه  مســـتمرة 
السلطات الثالث وتعاونها لتحقيق المزيد 

من اإلنجازات والمكتسبات الوطنية.
 مـــن جانبهمـــا، رفع الشـــيخ خالـــد بن علي 
بن عبد هللا آل خليفة والمستشـــار عبدهللا 
البوعينين خالص الشـــكر وعظيم التقدير 
واالمتنـــان إلـــى المقـــام الســـامي لصاحب 
الجاللة على هذه الثقة الملكية الســـامية، 
مثمنيـــن ما تحظـــى به الســـلطة القضائية 

من اهتمام ودعم من لدن جاللته.

ترسيخ استقالل القضاء والحفاظ على حقوق وأمن المجتمع
رئيسا “الدستورية” و“التمييز” يؤديان اليمين أمام جاللته... الملك المعظم:

البحرين تحرص دائما على تطويـر مؤسساتهــا المختلفــة وتعزيــز سيــادة القانــون
عجلـة التنميـة مستمـرة بتكاتــف السلطـات الثـالث لتحقيـق المزيـد مـن اإلنجـازات



الملك المعظم يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة المشتركة
نقدر جهود الملك سلمان في توثيق وترسيخ العالقات البحرينية السعودية

تســـلم حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم، رســـالة 
خطيـــة مـــن أخيـــه خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود عاهل 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، تتضمن 
دعوة جاللته لحضور القمة المشتركة ألصحاب 
الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربية، وصاحب الجاللة ملك المملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية، ورئيـــس جمهوريـــة مصـــر 
العربية، ودولـــة رئيس مجلس وزراء جمهورية 
العـــراق، ورئيـــس الواليات المتحـــدة األميركية، 
التـــي تســـتضيفها المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــهر المقبل. وســـلم الرســـالة إلى جاللة الملك 
المعظـــم، ســـفير المملكة العربية الســـعودية لدى 
مملكـــة البحريـــن صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود خالل 

استقبال جاللته له في قصر الصخير أمس.

 وأعـــرب  صاحـــب الجاللـــة عن شـــكره وتقديره 
ألخيـــه خـــادم الحرميـــن الشـــريفين علـــى هـــذه 
الدعوة الكريمة، مشيدًا جاللته بروابط العالقات 
التاريخيـــة األخويـــة الراســـخة والمتميـــزة التي 
تجمـــع بيـــن البلديـــن وشـــعبيهما الشـــقيقين وما 
تشـــهده من تعاون دائم وتنســـيق مشـــترك على 

جميع المستويات.
 كما أعـــرب جاللته عن تقديره واعتزازه بجهود 
خادم الحرمين الشـــريفين في توثيق وترســـيخ 
العالقـــات البحرينيـــة الســـعودية وتطوير العمل 

الخليجي المشترك، ومبادراته ومساعيه الخيرة 
فـــي تعميـــق الترابـــط والتعـــاون بيـــن األشـــقاء 
وبدوره القيادي الرائد في ترســـيخ دعائم األمن 
واالستقرار والسالم في المنطقة، متمنيًا جاللته 
ألعمال القمة المرتقبة التوفيق والســـداد لكل ما 
من شـــأنه الحفاظ على أمن واســـتقرار المنطقة 
وحماية مصالح دولها وشعوبها الشقيقة وخدمة 
القضايـــا العربية ودعم العالقات اإلســـتراتيجية 

مع الواليات المتحدة األميركية.
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بدء تدريب الطلبة الحاصلين على بعثات برنامج ولي العهد 2023
بـــدأ برنامج ولـــي العهد للمنح الدراســـية 
للطلبـــة  التدريبـــي  البرنامـــج  العالميـــة 
المرشـــحين للعـــام المقبـــل 2023 والـــذي 
يضـــم عـــددًا مـــن الـــدورات والفعاليـــات 
الطلبـــة  مهـــارات  لتنميـــة  المخصصـــة 
اختيـــار  إجـــراءات  ضمـــن  المرشـــحين 
الطلبـــة الذين ســـيحصلون على البعثات 
العشـــر التـــي يمنحهـــا البرنامـــج ســـنويًا 
وذلك في المقر الرئيسي لمعهد البحرين 

.)BIBF( للدراسات المصرفية والمالية
وقـــد رحبـــت مديـــرة البرنامـــج ســـينثيا 
جيســـلينج بالطلبة المرشـــحين وهنأتهم 
علـــى تفوقهم األكاديمـــي ووصولهم إلى 
هـــذه المرحلـــة مـــن الترشـــح للبرنامـــج، 
منوهـــة برؤية ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة   لتطويـــر 

مـــن  وتمكينهـــم  الشـــباب  قـــدرات 
التعليميـــة والتدريبيـــة  البرامـــج  خـــالل 

االحترافية. 
وأقـــام برنامـــج ســـمو ولـــي العهـــد للمنح 
جلســـة   )CPISP( العالميـــة  الدراســـية 
تعريفيـــة بالتعـــاون مـــع معهـــد البحريـــن 
 )BIBF( للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة
حضرها المقبولون من الطلبة المرشحين 
الحكوميـــة  المـــدارس  مختلـــف  مـــن 
والخاصـــة لتعريفهـــم بتفاصيل الدورات 
التدريبيـــة التي ســـتقدم لهم خالل فترة 

الصيف والسنة الدراسية المقبلة.
وأكدت جيسلينج  أن البرنامج التدريبي 
يحتوي على عدد من الدورات واألنشطة 
المكثفـــة منهـــا دورة فـــي النقـــد الفكري، 
ودورة فـــي مهـــارة الكتابـــة األكاديميـــة، 
المهـــارات  لتنميـــة  تدريبـــي  وبرنامـــج 

البرنامـــج  هـــذا  يمنـــح  حيـــث  القياديـــة 
المشـــاركين فيـــه شـــهادة معتمـــدة فـــي 
Char� يالقيـــادة من قبـــل المعهـــد العالم

 tered  Management Institute )CMI
 ،)L3 Certificate in Team Leading
إضافـــة إلـــى اختبـــار لتقييم الشـــخصية 
يهدف إلى مســـاعدة الطلبة على اختيار 
المســـارات المهنية المستقبلية المناسبة.  
خاصـــة  دورات  البرنامـــج  ســـيوفر  كمـــا 
إلعـــداد الطلبة المتحانات الـ IELTS  والـ

SAT. وقالـــت مديـــرة البرنامـــج إن هذه 
مهـــارات  تنميـــة  إلـــى  تهـــدف  الـــدورات 
الطلبة الشخصية في القيادة والتواصل 
وتنمية المهـــارات األكاديمية لديهم مثل 
التحليـــل والنقد الفكري وكتابة المقاالت 
والبحوث، موضحـــة أن اختيار الفائزين 

ببعثـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء ســـيتم في 
بداية الســـنة الجديدة بنـــاًء على المعدل 
 IELTS التراكمـــي ونتائـــج امتحانات الــــ
الفكـــري  النقـــد  دورة  ونتائـــج   SATوالــــ

والتدريب القيادي.

وشـــكرت مديـــرة البرنامـــج المســـؤولين 
بمعهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة 
المســـتمر،  لتعاونهـــم   )BIBF( والماليـــة 
التدريبيـــة  البرامـــج  بمســـتوى  مشـــيدة 
والتعليميـــة التي يقدمهـــا المعهد وتمنت 

للطلبة تجربة ناجحة ومفيدة.

المنامة - بنا

تنمية مهاراتهم 
في القيادة 

والتحليل والنقد 
الفكري

الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  اســـتقبل   
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم، فـــي قصـــر الصخيـــر، 
بالمملكـــة  الخارجيـــة  وزيـــر  أمـــس، 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة صاحب 
الســـمو األميـــر فيصـــل بن فرحـــان بن 
عبد هللا آل سعود للسالم على جاللته 
بمناســـبة زيارتـــه للمملكـــة، للمشـــاركة 
فـــي رئاســـة اجتمـــاع لجنـــة التنســـيق 
مجلـــس  عـــن  المنبثقـــة  السياســـي 
التنســـيق الســـعودي البحرينـــي. ونقل 
ســـموه إلـــى جاللته تحيـــات وتقدير أخيه 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية 
الســـمو  وصاحـــب  الشـــقيقة،  الســـعودية 
الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان بن عبد 

العزيـــز آل ســـعود ولي العهـــد نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع، وأصـــدق 
تمنياتهمـــا لمملكة البحرين بـــدوام التقدم 
والرقـــي. ورّحـــب صاحب الجاللة، بســـمو 
وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي وكّلفـــه بنقـــل 
تحياتـــه ألخيه خادم الحرمين الشـــريفين 
جاللتـــه  وتمنيـــات  عهـــده  ولـــي  وســـمو 
الخالصـــة لخادم الحرمين بموفور الصحة 
الشـــقيق  الســـعودي  وللشـــعب  والعافيـــة 

بالمزيد من الرخاء والتطور.
 وأعـــرب جاللة الملك المعظم عن اعتزازه 
مـــن  الشـــقيقتين  المملكتيـــن  يربـــط  بمـــا 
عالقـــات تاريخيـــة وثيقـــة وراســـخة ومـــا 
يشـــهده التعـــاون والتنســـيق األخـــوي من 
تطور ونمـــاء في جميع الميادين، مشـــيدًا 
بالـــدور الريـــادي الذي تضطلع بـــه المملكة 
العربية الســـعودية بقيادة خادم الحرمين 
الشـــريفين فـــي خدمة القضايـــا الخليجية 

والعربية واإلسالمية.
المخلصـــة  بالجهـــود  جاللتـــه  نـــّوه  كمـــا   
التـــي يبذلهـــا مجلس التنســـيق الســـعودي 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة  البحرينـــي 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وأخيه 
ولـــي العهـــد نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزير الدفـــاع بالمملكة العربية الســـعودية 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، لتعزيـــز العالقات 
األخويـــة وتطوير التعـــاون الثنائي لكل ما 
من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين 

الشقيقين.
 مـــن جانبه، أعرب ســـمو وزيـــر الخارجية 
الســـعودي عـــن خالـــص شـــكره وتقديـــره 
حســـن  علـــى  المعظـــم  الملـــك  لجاللـــة 
واعتـــزازه  الضيافـــة،  وكـــرم  االســـتقبال 
بجهود جاللتـــه لتوطيد أواصـــر العالقات 

األخوية البحرينية السعودية. المنامة - بنا

عالقات وثيقة وراسخة تربط بين المملكتين الشقيقتين
دور ريادي للسعودية في خدمة القضايا الخليجية والعربية... جاللة الملك المعظم:

إشادة بالروابط 
والعالقات التاريخية 

األخوية الراسخة 
والمتميزة بين البلدين

اإلشادة بدور العاهل 
السعودي في تعميق 

الترابط الخليجي وترسيخ 
السالم بالمنطقة
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ليلى مال اهلل

بحـث مجـاالت التعـاون مـع المـديـر التنفيـذي لـ “المـوئـل”
عقد وزير شـــئون البلديات والزراعة 
وائـــل المبـــارك، اجتماًعـــا مـــع المدير 
التنفيـــذي لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة 
ميمونـــة  البشـــرية  للمســـتوطنات 
التعـــاون  خاللـــه  بحـــث  شـــريف 
التنميـــة  مجـــاالت  فـــي  المشـــترك 
الحضريـــة وجهـــود حكومـــة مملكـــة 
البحريـــن برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة، لتنفيذ األهداف التنموية.
أعمـــال  هامـــش  علـــى  ذلـــك  جـــاء 
للمنتـــدى  عشـــرة  الحاديـــة  الـــدورة 
ا  الحضـــري العالمـــي التي تقـــام حاليًّ
فـــي جمهوريـــة بولنـــدا تحـــت رعاية 
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
مـــن  المعنييـــن  بمشـــاركة  البشـــرية 

مختلف دول العالم.
وخـــالل اللقـــاء أشـــاد وزيـــر شـــؤون 
البلديـــات بالتعـــاون البنـــاء والمثمـــر 
القائم بيـــن مملكة البحرين وبرنامج 
للمســـتوطنات  المتحـــدة  األمـــم 
البشـــرية، والذي أتـــى بنتائج مثمرة 
مـــن أبرزهـــا إعـــداد التقريـــر الوطني 
األعمـــال  جـــدول  تنفيـــذ  بشـــأن 
الحضـــري الجديد، وإطـــالق الموجز 
التنفيذي لتقرير حالة المدن العربية 
2020 بالتعـــاون مـــع مركـــز البحرين 
للدراســـات اإلســـتراتيجية والدولية 
والطاقة )دراسات(، مؤكًدا أن مملكة 
البحرين تولي اهتماًمـــا خاًصا بمبدأ 

التنمية المستدامة.
كمـــا عقـــد الوزيـــر المبـــارك اجتماًعـــا 
مع مديـــر المكتـــب اإلقليمـــي للدول 

المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج  العربيـــة 
للمستوطنات البشرية )الموئل( حيث 
أشـــاد الوزير بالتعاون البناء والمثمر 
القائم بيـــن مملكة البحرين وبرنامج 
للمســـتوطنات  المتحـــدة  األمـــم 
البشـــرية، والـــذي أثمـــر الكثيـــر مـــن 
النتائـــج المهمـــة على صعيـــد تطوير 
المـــدن متطرًقا إلى مجاالت التعاون 

المشترك بين الوزارة وبرنامج األمم 
المتحدة.

وأوضح المبارك “إن مملكة البحرين 
ا بمبـــدأ التنمية  تولـــي اهتماًمـــا خاصًّ
المســـتدامة كونها إحـــدى أهم ركائز 
التنمية الشاملة في مملكة البحرين” 
البحريـــن  مملكـــة  التـــزام  مؤكـــًدا 
بأجنـــدة التنمية الحضريـــة لتحقيق 

أهداف التنمية المســـتدامة والرؤية 
االقتصادية للعام 2030.

كما شـــدد الوزير المبارك على أهمية 
تبادل المعرفة بشـــأن كيفية تحقيق 
مدن أكثـــر اســـتدامة وترجمتها عبر 
وبرامـــج  وخطـــط  إســـتراتيجيات 
تحقـــق األهـــداف المنشـــودة و علـــى 
المســـتوى  علـــى  التعـــاون  أهميـــة 

اإلقليمـــي بيـــن الـــدول العربيـــة مـــن 
خالل الدور الذي يلعبه برنامج األمم 

المتحدة للمستوطنات البشرية.
علـــي  عرفـــان  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
شـــهدته  الـــذي  الملحـــوظ  بالتقـــدم 
مملكة البحرين علـــى صعيد التنمية 
الحضريـــة، مؤكـــًدا حـــرص البرنامج 
علـــى مواصلـــة التعـــاون مع الـــوزارة 
فـــي شـــتى البرامـــج والمجـــاالت بما 
يحقـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة 

والرفاهية للبشرية.
يشار إلى أن المنتدى هذا العام يقام 
فـــي جمهوريـــة بولنـــدا تحت شـــعار: 
“تحويـــل مدننـــا مـــن أجل مســـتقبل 
أجـــل  مـــن  وذلـــك  أفضـــل”  حضـــري 
بحث أفضل الســـبل لالرتقاء بالواقع 

الحضري للمدن حول العالم.

المنامة - وزارة البلديات والزراعة

صـــّرح وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس الـــوزراء 
الرئيـــس الفخـــري لجمعية الكلمة الطيبة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة، بأنه تقديًرا 
للكوادر الماثلة في الصفوف األمامية لمكافحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، فقد تم تخصيص 
جائـــزة العمـــل التطوعـــي فـــي دورتهـــا الثانيـــة 
عشـــرة لتكريـــم الكـــوادر العربيـــة العاملـــة فـــي 
الصفـــوف األماميـــة، ممن كانت ومـــا تزال لهم 
بصمـــات واضحـــة فـــي مجتمعاتهم مـــن خالل 
أعمالهم اإلنسانية النبيلة خالل جائحة كورونا 

)كوفيد 19(.
 وقال ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي “عرفاًنا 
بعطاءات هذه النخبة المتميزة الذين يواصلون 
العمل لياًل ونهاًرا بكل شجاعة وبسالة متحدين 
كل المخاطـــر، حتـــى ينعـــم المجتمـــع بالصحـــة 
والســـالمة فـــي مواجهة أحـــد أكبـــر التحديات 
الصحيـــة التـــي تواجه العالـــم أجمـــع، وتقديًرا 
ألعمـــال المتطوعيـــن، فـــإن الجائزة تســـتهدف 

فـــي المقـــام األول تشـــجيع هذه األعمـــال التي 
لهـــا آثارهـــا اإليجابيـــة على المجتمـــع خصوًصا 
فـــي ظل تفشـــي جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19(، 
إلـــى جانب آثارها المباشـــرة علـــى المتطوعين 
أنفســـهم من خالل غرس ثقافة العطاء والبذل 
لمســـاعدة بلدانهم، والوقـــوف على إحتياجات 

مجتمعاتهم في شتى المجاالت”.
وأكد ســـموه أن جائـــزة العمـــل التطوعي تأتي 
في كل نســـخة لتترجـــم التوجيهات الســـديدة 
لعاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، والجهود الوطنية 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  مـــن  البـــارزة والمخلصـــة 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، والهادفة إلى تعزيز 
قيم التطوع بإعتباره إحدى الركائز األساســـية 

لتقدم ونهضة المجتمعات.
 ولفـــت ســـموه إلى أن الجائزة اســـتطاعت منذ 
انطالقتهـــا فـــي العـــام 2011، تنميـــة االهتمـــام 
المجتمعـــي بالعمـــل التطوعـــي، ونجحـــت فـــي 

إحداث صدى عربي وإقليمي بما يعكس اإلرث 
الحضـــاري لمملكـــة البحريـــن وشـــعبها الوفـــي، 
والـــذي يعـــد مـــن أكثر الشـــعوب مبـــادرة للبذل 
والعطاء، كما أنها أســـهمت في ترسيخ المكانة 
ا كبلد  ـــا ودوليًّ الرائـــدة لمملكة البحريـــن إقليميًّ
متحضـــر ُيعلـــي من قيـــم اإلنســـانية والتعاضد 
واألمـــن  الســـالم  تحقيـــق  فـــي  يســـهم  الـــذي 

واالستقرار على مستوى العالم.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن جائزة العمـــل التطوعي 
األخالقيـــات  لهـــذه  واقعـــي  انعـــكاس  هـــي 
البحرينيـــة األصيلة التي نتناقلها عبر األجيال، 
وأن عنصـــر قوتهـــا وتميزهـــا يرتكـــز على تعدد 
أهدافها ومجاالتها وكذلك فئاتها، فتكريم رواد 
العمـــل التطوعي هـــو تكريم للعطاء اإلنســـاني 
المخلص، ووســـيلة لتقديمهـــم كنماذج مضيئة 

يجب أن تحتذى من قبل الشباب. 
 وثّمـــن ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي الجهود 
المخلصـــة التي يبذلها رئيـــس وأعضاء جمعية 
الكلمـــة الطيبـــة وجميـــع منتســـبيها، في خدمة 

العمل التطوعي واإلنســـاني، وتجســـيد صورة 
بحرينيـــة حضاريـــة مشـــرفة، مشـــيًرا إلـــى أن 
ا  منظمـــات المجتمع المدني تـــؤدي دوًرا تكامليًّ
مـــع الحكومة فـــي تلبية احتياجـــات المجتمع، 
كمـــا تســـهم إســـهاًما فّعـــااًل فـــي خلـــق الكـــوادر 
القيـــام بمســـؤولياتها  القـــادرة علـــى  الوطنيـــة 
تجـــاه المجتمـــع من خالل غرس قيـــم االنتماء 
والعطاء في نفوس المتطوعين وهو ما يصب 
في األهداف التي تتطلع لها القيادة الرشـــيدة، 
الفًتا سموه إلى أن تعزيز ثقافة التطوع تساعد 
فـــي زيـــادة مـــوارد المجتمـــع وتقليل مشـــاكله 
وإيجاد الحلـــول اإلبداعية لها تحت أي ظرف، 

إلى جانب تحقيق الترابط المجتمعي.
 كما نّوه ســـموه بضرورة تكثيف الجهود لنشـــر 
ثقافـــة التطـــوع بيـــن أبنـــاء المجتمـــع، وكذلـــك 
الحرص على أن تكون فعاليات الجائزة محققة 
لألهـــداف النبيلـــة التـــي وضعـــت مـــن أجلهـــا، 
مشدًدا على اختيار أفضل الشخصيات العربية 
الرائدة في مجال العمـــل التطوعي وخصوًصا 

والتـــي   ،)19 )كوفيـــد  خـــالل جائحـــة كورونـــا 
اســـتطاعت أن تحقـــق طفـــرة نوعية ملموســـة 
فـــي هـــذا المجـــال علـــى الصعيديـــن الوطنـــي 
واإلقليمي، وأسهموا بشكل كبير في التخفيف 
من تداعيات وآثار الجائحة، وتســـليط الضوء 
على هذه النماذج المشرفة من أجل االستفادة 
منها ودعمها لالستمرار في البذل والعطاء في 

المجالين التطوعي والتنموي.
الجدير بالذكر أن جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علي آل خليفة للعمل التطوعي يتم منحها 
فـــي شـــهر ســـبتمبر مـــن كل عـــام، بالتزامن مع 
احتفـــاالت اليوم العربي للتطوع الذي يصادف 
15 من سبتمبر، وتنظمها جمعية الكلمة الطيبة 
بالتعـــاون مع االتحاد العربـــي للتطوع، وتهدف 
إلـــى تشـــجيع المتطوعيـــن على تقديـــم حلول 
مبتكـــرة مـــن خـــالل أعمـــال تطوعيـــة تســـاهم 
فـــي مواجهـــة التحديـــات واألزمـــات المختلفة 
وتفعيـــل أدوارهـــم في مجال العمـــل التطوعي 

ونشر ثقافته.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

تخصيـــــص جائــــزة العمــــل التطوعـــي 
للكــوادر العربيــة العاملــة في الصفــوف األماميـــة

نشــرت الجريدة الرســمية في عددها الصادر في 23 يونيو الجاري دليل تنظيم الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، وتســري 
أحكام هذا الدليل على كافة مشاريع الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. 

ويستثنى من أحكام هذا الدليل:
1- مشـــاريع الشـــراكة بين الجهات الحكومية والشـــركات 

المملوكة بالكامل للدولة. 
2- مشـــاريع الشـــراكة ذات الطابع العســـكري أو األمني أو 
الســـري بيـــن قوة دفـــاع البحرين أو قوات األمـــن العام أو 
الحرس الوطني والقطاع الخاص أو مشاريع تلك الجهات 
العســـكرية أو األمنية التي تتطلـــب المصلحة العامة عدم 

تطبيق األحكام المنصوص 
ويهـــدف الدليل الـــى تمكيـــن الدولة من تنفيد مشـــاريعها 
مـــن  واالســـتفادة  وفعاليـــة،  بكفـــاءة  وتشـــغيلها  العامـــة 
إمكانيـــات وخبـــرات القطـــاع الخـــاص فـــي توفيـــر أفضل 
الخدمـــات أو توريـــد الســـلع بأقـــل التكاليـــف، وتخفيـــف 
األعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة فضال عن تعزيز 

الشـــفافية والنزاهـــة فـــي إجراءات الشـــراكة مـــع القطاع 
الخاص. 

ويتضمـــن الدليـــل إجـــراءات التعاقـــد وتشـــمل: إجراءات 
الدعـــوة إلبـــداء الرغبـــة، وإجـــراءات طلـــب االقتراحـــات، 
والتفاوض دون إجراءات تنافســـية، وإجراءات الترسية 

واختيار المتعاقد.
ويشـــمل الدليل تفاصيل احكام عقد الشـــراكة، واالشراف 
علـــى تنفيـــذ المشـــروع وتســـوية المنازعـــات ،فضـــال عـــن 

احكام متفرقة.
وكان قـــد صـــدر عـــن ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة،  
قرار رقم )30( لســـنة 2022 بإصدار دليل تنظيم الشـــراكة 

بين القطاعين العام والخاص.

لتخفيف األعباء عن الموازنة العامة

“المالية” تنشر دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين

عرفاًنا بعطاءاتهم الشجاعة بالعمل ليًل ونهارًا متحدين كل المخاطر... سمو الشيخ عيسى بن علي:

ثقافـــة التطـــوع تســـاعد فـــي زيـــادة مـــوارد المجتمـــع وتقليـــل مشـــاكله وإيجـــاد الحلـــول اإلبداعيـــة لها

أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك قرار رقم 112 لسنة 2022 بشأن حظر قطع أو اقتالع أو إتالف 
األشجار المزروعة في الميادين والمتنزهات واألماكن والطرق العامة.

وحســـب القـــرار فـــإن غرامـــة قطـــع األشـــجار مـــن 
األماكـــن العامـــة ال تزيد عـــن 500 دينـــار، كما يجوز 
الحكـــم على المخالفـــة باإلضافة إلـــى الغرامة بإزله 
األعمال المخالفة والمصـــادرة والغلق أو بعض هذه 

الجزاءات بحسب األحول.
وتنص المادة األولى من القرار رقم 112 لينة 2022 
بأنه“ ال يجوز قطع أو اقتالع أو إتالف أية شجرة أو 
شـــجيرة تكون مزروعـــة فd الميادين والمتنزهات 
واألماكـــن والطرق العامـــة أو القيام بأي عمل يؤدي 

إلى اإلضرار بها.
واســـتثناء من أحكام الفقـــرة األولى من هذه المادة 

يجـــوز بترخيـــص مـــن أمانـــة العاصمـــة أو البلديـــة 
أو  شـــجرة  قطـــع  األحـــوال-  بحســـب  المختصـــة- 
شـــجيرة أو اقتالعها أو إتالف أية مساحة مزروعة، 
على أن يلتزم المرخص له بإعادة زراعتها أو غرسها 
أو غـــرس بديـــل عنها فـــي المكان ذاتـــه أو أي مكان 
آخـــر وفقـــا للمواصفـــات والضوابـــط المحـــددة فـــي 

الترخيص.
كمـــا تنص المادة الثانية مـــن القرار بأنه “يعاقب كل 
مـــن يخالف أحـــكام هذا القـــرار بالعقوبة المنصوص 
عليهـــا في المـــادة )41( من قانـــون البلديات الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2001

غرامة قد تصل إلى 500 دينار

حظر قطع األشجار في المتنزهات والطرق العامة
ليلى مال اهلل
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التنســـيق  للجنـــة  الثانـــي  االجتمـــاع  امـــس  عقـــد 
السياســـي المنبثقة عن مجلس التنســـيق السعودي 
البحرينـــي الذي يرأســـه ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
بـــن حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه ولـــي العهد 
نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء وزير الدفاع بالمملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة صاحب السمو الملكي 

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وزيـــر  مـــن  مشـــتركة  برئاســـة  االجتمـــاع  وعقـــد 
الخارجيـــة عبداللطيـــف  الزيانـــي، ووزيـــر خارجية 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية صاحب الســـمو األمير 
فيصل بن فرحان آل ســـعود، وزير خارجية المملكة 
العربية الســـعودية، وبمشـــاركة أعضـــاء فريق عمل 

اللجنة من الجانبين .
وفـــي بداية االجتماع، أعرب صاحب الســـمو األمير 
فيصل بن فرحان آل ســـعود، عن التقدير واالمتنان 
لتشـــرفه باســـتقبال ملـــك البـــاد الُمعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، لســـموه 
ومـــا اســـتمع إليه مـــن جالته من توجيهـــات كريمة 
بشأن تعزيز العاقات األخوية الوثيقة بين البلدين 
الشـــقيقين وســـبل تطويرها في مختلـــف المجاالت 

خدمة للمصالح المشتركة.
التعـــاون  لمســـتوى  التقديـــر  عـــن  ســـموه  وعبـــر 
والتنســـيق المشـــترك على المســـتوى السياسي بين 
البلدين الشقيقين، مشيًدا بالنتائج المثمرة التي تم 
التوصـــل إليها من خال عمل فريق لجنة التنســـيق 
السياســـي والتي من شـــأنها تحقيق أهداف مجلس 
التنســـيق الســـعودي البحريني، مؤكًدا ضرورة بناء 
مســـتهدفات قابلـــة للقيـــاس والعمل علـــى تنفيذها 

لضمان تحقيق األهداف المرجوة.
من جانبه، أعرب الزياني عن اعتزازه بعقد اجتماع 
لجنة التنسيق السياسي، الذي يأتي استكمااًل لجهود 

مجلس التنسيق السعودي البحريني، والذي يمضي 
بثقـــة وعزم لتحقيق األهـــداف النبيلة والتوجيهات 
الســـامية الســـديدة من ملك البـــاد الُمعظم، وأخيه 
ملـــك المملكـــة العربيـــة الســـعودية خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود،  
لـــكل ما من شـــأنه تعزيـــز وتدعيم عاقـــات البلدين 
األخوية الراســـخة، وتعميق التعـــاون الثنائي القائم 
على كافة المستويات وفي مختلف المجاالت، وبما 

يلبي تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين .
وأضـــاف إن لجنـــة التنســـيق السياســـي، وفي إطار 
المهـــام والواجبـــات الموكلـــة إليهـــا، حريصـــة علـــى 
أن تســـتمد جهودهـــا ومرتكـــزات عملهـــا التنســـيقي 
مـــن رؤية وتوجيهـــات صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وأخيه ولـــي العهد 
نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء وزير الدفاع، مشـــيًرا 
إلـــى أن اللجنـــة تعمـــل جاهـــدة، مـــع بقيـــة اللجـــان 
المنبثقة عن مجلس التنســـيق السعودي البحريني، 
لتعزيـــز التعـــاون والتكامـــل فـــي مجاالت التنســـيق 
السياســـي بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، لمـــا من شـــأنه 

تحقيق طموحات وتوقعات صاحبي السمو رئيسي 
المجلـــس وتوجيهاتهمـــا باإلســـراع فـــي تنفيذ كافة 
المبادرات واألهداف السامية لهذا المجلس المبارك.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن هـــذا االجتمـــاع يأتـــي 
التنســـيق  لجنـــة  مبـــادرات  ومتابعـــة  الســـتعراض 
السياســـي، وبحث ســـبل تحقيقها على أرض الواقع 
لزيادة وتيرة التنســـيق السياسي بين البلدين تجاه 
القضايـــا والتحديات اإلقليميـــة والدولية، وتوحيد 

المواقف المشـــتركة فـــي المحافل الدوليـــة وتبادل 
الخبرات والتدريب الدبلوماســـي، لكل ما من شـــأنه 
خدمـــة مصالـــح بلدينـــا الشـــقيقين، المبنيـــة علـــى 
ثوابتنـــا الواحدة ورؤيتنا المشـــتركة لكل ما يحفظ 
األمـــن واالســـتقرار فـــي المنطقـــة، ويحقـــق النمـــاء 

واالزدهار لشعوبها.
وقد اســـتعرض الجانبان خال االجتماع المبادرات 
والتوصيـــات التـــي توصـــل لهـــا فريـــق عمـــل لجنـــة 

التنسيق السياســـي، وآلية تنفيذها بعد إقرارها من 
قبل مجلس التنسيق السعودي البحريني .

كما اســـتعرض الجانبان سبل دعم وتعزيز العاقات 
السياسية الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبخاصة 
في مجال التشـــاور السياســـي والتنســـيق المشترك 
في المحافل الدولية والشؤون القنصلية والتدريب 
الدبلوماســـي، باإلضافـــة إلـــى مناقشـــة التطـــورات 
محـــل  والقضايـــا  والدوليـــة  اإلقليميـــة  السياســـية 

االهتمام المشترك .
شـــارك في االجتماع من الجانب الســـعودي، ســـفير 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين لـــدى مملكـــة البحريـــن 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلطان بـــن أحمد 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، ووكيـــل وزارة الخارجية 
للشـــؤون السياسية السفير ســـعود الساطي، ومدير 
عام اإلدارة العامة للشـــؤون العربية الســـفير مســـفر 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  ووكيـــل  غاصـــب،  آل 
القنصليـــة الســـفير  محمـــد الشـــمري، ومديـــر عـــام 
مكتب ســـمو وزيـــر الخارجيـــة عبدالرحمـــن الداود، 
ومدير عام معهد األمير ســـعود الفيصل للدراســـات 
الدبلوماسية عادل العمراني،  وكبار المسؤولين في 

وزارة الخارجية.
وزارة  وكيـــل  البحرينـــي،  الجانـــب  مـــن  وحضـــره 
الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبدهللا بن 
وزارة  وكيـــل  بأعمـــال  والقائـــم  آل خليفـــة،  أحمـــد 
الخارجيـــة للشـــؤون القنصليـــة واإلداريـــة الســـفير 
خليل الخياط، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة 
العربية الســـعودية الشـــيخ علي بـــن عبدالرحمن آل 
خليفـــة ومديـــر عام أكاديميـــة محمد بـــن مبارك آل 
خليفة للدراســـات الدبلوماسية الشيخة منيرة بنت 
خليفـــة آل خليفـــة، ورئيـــس قطاع شـــؤون مجلس 
التعـــاون الســـفير عبدالعزيـــز العيـــد، ورئيس قطاع 
الخدمـــات القنصليـــة الســـفير إبراهيم المســـلماني، 

وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

المنامة - وزارة الخارجية

زيادة التنسيق السياسي وتوحيد المواقف وتبادل التدريب الدبلوماسي
التأكيد على اإلسراع في تنفيذ كافة المبادرات... مجلس التنسيق السعودي البحريني:

أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد 
آل خليفـــة أن مـــا يشـــهده قطـــاع التعليـــم 
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن تطور مســـتمر، 
يأتـــي انعكاًســـا لما يوليه صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
الباد المعظم من رعايٍة واهتمام بمختلف 
التنمويـــة  المســـيرة  ضمـــن  القطاعـــات 
الشاملة للمملكة، مشيًرا إلى الحرص الذي 
توليه الحكومة برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة على 
مواصلة تعزيز االستثمار في أبناء الوطن 
وتوفير الفرص التعليمية الواعدة أمامهم 
بما يســـهم في تخريج أجيـــال قادرة على 

اإلبداع واالبتكار والمنافسة.
وقـــال ســـموه إن مـــا حققـــه طلبـــة مملكة 
البحرين فـــي مختلف المراحل الدراســـية 
جهـــود  نتيجـــة  هـــو  وتفـــوق  نجـــاٍح  مـــن 
متواصلـــة ويبعـــث على الفخـــر واالعتزاز، 
مؤكًدا أن أبناء مملكة البحرين بطموحهم 

وعزمهـــم ومنجزاتهـــم يضعـــون بصمـــات 
وطنية جلّية في مسيرة المملكة صانعين 
بهـــا حاضًرا مشـــرًقا ومســـتقباً واعدًا في 
كل مجـــال. جـــاء ذلك لدى حضور ســـموه 
حفل تخريج الفوج السادس من المدرسة 
أقيـــم تحـــت  العالميـــة والـــذي  الفرنســـية 

رعايتـــه فـــي فنـــدق آرت أمـــواج، بحضور 
عـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين، حيـــث أشـــار 
ســـموه إلـــى أن تخرج الطلبة مـــن المرحلة 
المدرســـية اليوم هو بدايٌة لمرحلة جديدة 
مـــن المثابـــرة ومواصلة العمـــل نحو مزيد 
مـــن التميـــز لخدمـــة الوطـــن، حاثًّا ســـموه 

الطلبـــة الخريجيـــن علـــى مواصلة تحقيق 
بالخيـــر  يعـــود  بمـــا  المنشـــودة  أهدافهـــم 

والنماء على الجميع.
وتفضـــل ســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بتســـليم الشـــهادات 
للطلبة الخريجين من المدرســـة الفرنسية 

ـــا لهـــم دوام التوفيـــق في  العالميـــة، متمنيًّ
حياتهم المقبلة.

هـــذا وقامـــت مديرة المدرســـة الفرنســـية 
العالميـــة، كاثرين لوجيه، في ختام الحفل 
الشـــيخ  لســـمو  تذكاريـــة  هديـــة  بتقديـــم 
محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة راعي 

الحفـــل، متوجهة بجزيل الشـــكر والتقدير 
لســـموه علـــى رعايتـــه للحفـــل، معربة عن 
تهانيهـــا للخريجيـــن والخريجـــات بـــدوام 
النجاح، كما شـــكرت الهيئتيـــن األكاديمية 
واإلداريـــة علـــى جهودهـــم المبذولـــة فـــي 
مساعدة الطلبة ورفدهم بالعلم والمعرفة.

المنامة - بنا

محمد بن سلمان: تفوق طلبة البحرين يبعث على الفخر
لدى حضور سموه حفل تخريج الفوج السادس من المدرسة الفرنسية العالمية
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البدء في مقابالت 62 متقدًما لـ“رئيس مدارس” خالل أسبوع
لشـــؤون  العـــام  المديـــر  اجتمـــع 
المـــدارس محمـــد مبـــارك بـــن أحمـــد، 
وبحضـــور وكيل الـــوزارة للسياســـات 
األســـتاذة  واألداء  واالســـتراتيجيات 
ومديـــرات  بمديـــري  الخاطـــر،  نـــوال 
العمليـــات لجميع المناطـــق التعليمية، 
وذلـــك للوقوف على آخر مســـتجدات 
التعليميـــة  المناطـــق  نظـــام  تطبيـــق 
وفق مـــا تقتضيه الهيكلة المؤسســـية 
الجديـــدة فـــي اإلدارة العامة لشـــؤون 
المـــدارس بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم، 
حيـــث يعمل هـــذا النظام علـــى تعزيز 
خـــال  مـــن  العمليـــات  مديـــري  دور 
الحكوميـــة  المـــدارس  توزيـــع  إعـــادة 
بجميـــع مســـتوياتها بشـــكل متكافـــئ 
علـــى مديـــري المناطـــق األربـــع وفـــق 
جميـــع  فـــي  الســـكنية  المجمعـــات 

محافظـــات مملكـــة البحريـــن، وهو ما 
يوفر عنصري العدالة والتنافسية بين 
األداء  جـــودة  ويضمـــن  المســـؤولين، 
المناطـــق  جميـــع  فـــي  أفقـــي  بشـــكل 

التعليمية.
وقـــد تم خـــال االجتماع اســـتعراض 
مـــا تـــم إنجـــازه مـــن عمـــل فـــي توزيع 
وفـــق  المهـــام  وتقســـيم  الموظفيـــن 
حيـــث  المعتمـــد،  التنظيمـــي  الهيـــكل 
أشـــار المديـــر العام لشـــؤون المدارس 
المدنيـــة  الخدمـــة  جهـــاز  أن  إلـــى 
مشـــكوًرا يعمل علـــى موافـــاة الوزارة 
بقوائـــم التســـكين النهائيـــة في ضوء 
التـــي  والمقترحـــات  الماحظـــات 
قدمتهـــا وزارة التربيـــة والتعليم، وأن 
تثبيـــت  ستشـــهد  القادمـــة  المرحلـــة 
جميـــع الموظفيـــن، وسيشـــمل تنفيـــذ 

عـــدد مـــن الترقيـــات المســـتحقة. كما 
ناقـــش محمد مبـــارك موضوع الخطة 
القـــادم،  الدراســـي  للعـــام  الدراســـية 
وتوزيع القوى البشـــرية في المدارس 
متابعـــة  إلـــى  باإلضافـــة  الحكوميـــة، 
البرامـــج والمشـــاريع الخاصـــة بقطاع 
تنفيـــذ  ومنهـــا  الطابيـــة،  الخدمـــات 
خطـــة الشـــراكة المجتمعيـــة التـــي تم 
اعتمادهـــا مـــن قبـــل المجلـــس األعلى 
لتطوير التعليم والتدريب، واألنشطة 
الخاصة بالتشجير وحمات التنظيف 
وفـــق  بالبيئـــة  والعنايـــة  الوطنيـــة 
الخطـــة التـــي قدمتهـــا وزارة التربيـــة 
تنفيذهـــا  ســـيتم  والتـــي  والتعليـــم، 
بالتنســـيق مع المجلس األعلى للبيئة، 
كمـــا  الصلـــة.  ذات  الجهـــات  وجميـــع 
تطّرق المدير العام لشـــؤون المدارس 

إلـــى البـــدء فـــي تفعيـــل قســـم تطوير 
أداء المـــدارس، والـــذي ســـيعمل على 
متابعة التزام المؤسســـات المدرســـية 
بأطـــر ومعاييـــر الجـــودة اعتبـــاًرا مـــن 
العـــام الدراســـي القـــادم، موضًحـــا أنه 
فـــي الســـياق ذاتـــه، ســـيتم البـــدء في 
مقابات المتقدمين لمســـابقة وظيفة 

رئيـــس مدارس المصنفة على الدرجة 
الترقيـــة  وتمتـــد  التنفيذيـــة  الثالثـــة 
فيهـــا إلـــى الدرجـــة الرابعـــة التنفيذية 
الخاصة خال األســـبوع القـــادم، وأن 
الســـجات الواردة من جهـــاز الخدمة 
المدنيـــة تشـــير إلى تقدم 62 مرشـــًحا 
للشواغر الثاثة المطروحة للمنافسة، 

مـــن بينهـــم موظفـــون من مؤسســـات 
وهيئات تعليمية حكومية.

وزارة  وكيـــل  أشـــارت  جانبهـــا،  مـــن   
للسياســـات  والتعليـــم  التربيـــة 
واالستراتيجيات واألداء إلى ضرورة 
استمرار اســـتخدام المنصات الرقمية 
التـــي عززتهـــا الـــوزارة فـــي المدارس 
ممـــا  االســـتفادة  بهـــدف  الحكوميـــة، 
تحقق من فرص خال جائحة كورونا 
)كوفيـــد19-(، وأكدت أهمية التواصل 
بيـــن اإلدارات التعليميـــة والمـــدارس 
والمعلميـــن وتوظيف هـــذه المنظومة 
بالصورة األمثل وبشكل مستدام. كما 
شـــّددت على ضـــرورة رفـــع متطلبات 
جميـــع البرامـــج والمشـــاريع الخاصـــة 
بقطـــاع التعليـــم حتـــى تـــدرج ضمـــن 

خطط الموازنة للمرحلة المقبلة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيســـة هيئة البحرين للثقافـــة واآلثار 
الشـــيخة مّي بنـــت محمـــد آل خليفة فـــي مكتبها 
صباح أمس وفًدا من شـــركة البحرين لاســـتثمار 
التنفيـــذي  الرئيـــس  برئاســـة  )إدامـــة(  العقـــاري 
للشـــركة أميـــن العرّيـــض. وتوّقفـــت الشـــيخة مي 
خـــال االجتماع عند أهّم مشـــاريع هيئـــة الثقافة 
البحريـــن  مـــع شـــركة  المثمـــر  بالتعـــاون  مشـــيدة 
لاســـتثمار العقـــاري والـــذي أثمـــر عـــن عـــدٍد مـــن 
المشـــاريع الحفاظيـــة. كمـــا تطـــّرق االجتمـــاع إلى 

تنسيق المشاريع المشـــتركة في مدينتي المحرق 
والمنامـــة، وتـــّم التأكيد علـــى إيجاد بنيـــة تحتية 
االســـتثمارات  تعـــّزز  والتـــي  الثقافيـــة  للســـياحة 
النوعيـــة في المـــدن التاريخيـــة، باعتبارهـــا ركائز 

حضارية ذات مردودات ثقافية واقتصادية.
مـــن جانبـــه، أشـــاد العريـــض بجهـــود الهيئـــة فـــي 
إنجاز مشـــاريع البنيـــة التحتية الثقافيـــة، كما أّكد 
اســـتعداده الدائـــم للتعـــاون المســـتقبلي لتحقيـــق 

المزيد من المنجزات على أرض الواقع.

إنشاء بنية تحتية للسياحة الثقافية في المحرق والمنامة

اجتمـــع وزيـــر التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي، مع مدير جائزة اليونســـكو– 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
الســـتخدام تكنولوجيـــات المعلومات 
واالتصـــال فـــي مجـــال التعليـــم مياو 
فانغنشـــون، وخال االجتماع، أوضح 
مدير الجائزة بأن أكثر من )51( مليون 
المبـــادرات  مـــن  اســـتفادوا  شـــخص 
الفائـــزة بالجائـــزة منـــذ انطاقتها في 
 )19( عددهـــا  والبالـــغ  2006م،  العـــام 
العالـــم،  دول  مختلـــف  مـــن  مبـــادرة 
وذلك بحســـب مـــا أفادت بـــه الجهات 
المختصـــة في اليونســـكو، ممـــا يؤكد 

أهمية هذه الجائزة العالمية، والسمعة 
الكبيـــرة واألثر اإليجابي على الصعيد 

التعليمي واإلنساني بشكل عام.
كمـــا تم خال االجتماع بحث العنوان 
اآلثـــار  ضـــوء  فـــي  للجائـــزة،  القـــادم 
الســـلبية التـــي شـــهدها التعليـــم أثناء 
جائحـــة كورونـــا كوفيـــد - 19، والتـــي 
تحّتـــم العمـــل علـــى معالجتهـــا وفـــق 
أســـلوب علمـــي، ومـــن ذلـــك تعويـــض 
علـــى  والعمـــل  التعليـــم،  مـــن  الفاقـــد 
المطلوبـــة  المهـــارات  الـــى  الوصـــول 
من الطلبـــة في دول العالم مســـتقباً، 
الجديـــدة  التعليميـــة  والطرائـــق 

فـــي مختلـــف  تنفيذهـــا  التـــي يمكـــن 
مـــع االســـتفادة  التعليميـــة،  المراحـــل 
من منظومات التعلـــم عن بعد، والتي 
كان لهـــا دور في اســـتمرار التعليم في 
الكثيـــر مـــن دول العالـــم، خصوصًا مع 
عـــودة الطلبـــة إلى مدارســـهم، بحيث 
تراعـــي النســـخة القادمة مـــن الجائزة 
هذه المســـتجدات، وتكـــّرم المبادرات 
التـــي تخـــدم هـــذه الغايـــات، وســـوف 
تقوم الجهات المختصة في اليونسكو 
بعـــد  القـــادم  العنـــوان  عـــن  باإلعـــان 
التشاور والتنســـيق المباشر مع وزارة 
التربية والتعليم في مملكة البحرين.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

51 مليون شخص استفادوا من المبادرات الفائزة بجائزة “اليونسكو - الملك حمد”
البالغ عددها 19 منذ انطالقتها في 2006

تسليم مشروع مبنى “المواصالت” بالربع الثالث
تصميم معماري متميز ويتكون من 7 طوابق ويساهم في خفض النفقات

تفّقد وزير األشـــغال إبراهيـــم الحواج 
ووزير المواصات واالتصاالت محمد 
الرئيســـي  المبنـــى  مشـــروع  الكعبـــي، 
واالتصـــاالت  المواصـــات  لـــوزارة 
بمحافظة المحـــرق، يرافقهما عدد من 

المسؤولين والمهندسين بالوزارتين.
 وقال الوزير إنه ســـيتم تسليم المبنى 
إلـــى وزارة المواصـــات واالتصـــاالت 
-خـــال الربع الثالث من العام الحالي- 
بعد االنتهاء من تنفيذه إدارة المشاريع 

االستراتيجية بوزارة األشغال.
مـــن  االنتهـــاء  تـــم  قـــد  أنـــه  وأوضـــح 
اإلنشـــائية  األعمـــال  كافـــة  تنفيـــذ 
الكهربائـــي  بالتيـــار  وتغذيتـــه  للمبنـــى 
االختبـــارات  تنفيـــذ  ـــا  حاليًّ ويجـــري 
التشـــغيلية النهائية لألنظمة واألجهزة 
تشـــمل  والتـــي  اإللكتروميكانيكيـــة 

الحريـــق  وإطفـــاء  التكييـــف  أنظمـــة 
واألمـــن  المبنـــى  وإدارة  والســـامة 
وكاميـــرات المراقبـــة ودخـــول المبنى 
الكهربـــاء  أجهـــزة  إلـــى  باإلضافـــة 
االحتياطية وغيرهـــا، من أجل ضمان 
األداء،  معاييـــر  ألعلـــى  تحقيقهـــا 
واستيفائها لجميع االشتراطات الفنية 

المطلوبة.
 وبهذا الشـــأن، صّرح وزير المواصات 
بضـــرورة  الزيـــارة  فـــي  واالتصـــاالت 
االلتـــزام بالبرنامـــج الزمنـــي المعتمـــد 
لتنفيذ المشـــروع لما للمبنى من أهمية 
والـــذي مـــزج ذلـــك كلـــه فـــي تصميـــم 
معمـــاري متميـــز يعكـــس طبيعـــة عمل 
واالتصـــاالت  المواصـــات  وزارة 
حيـــث ســـيضم المبنى معظـــم إدارات 
وتخصصـــات الـــوزارة المختلفـــة فـــي 

مقـــر واحـــد بتصميـــم معمـــاري مميـــز 
المســـؤولية  حـــس  فـــي  سيســـاهم 
لـــدى منتســـبي الـــوزارة لرفع مســـتوى 
اإلنتاجيـــة والكفـــاءة وتعزيـــز قنـــوات 
التواصل والتنســـيق وانسيابية العمل 
باإلضافـــة إلـــى ســـهولة إنجـــاز المهـــام 
المناط بالـــوزارة والخدمـــات المقدمة 

المشـــروع  أن  مضيًفـــا  للمراجعيـــن، 
سيســـهم في خفض النفقـــات والكلفة 
يحقـــق  بمـــا  للمرافـــق  التشـــغيلية 
التوظيـــف األمثل للمـــوارد الحكومية 
التطـــور  ويعكـــس  مســـتدام  بشـــكل 
والتقـــدم الحضـــاري والعمرانـــي الـــذي 

وصلت إليه مملكتنا.

المنامة - وزارة األشغال

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد محافـــظ المحافظـــة الشـــمالية 
علي  العصفور أهمية دور القطاعات 
المتمثلة فـــي وكالة الزراعة والثروة 
البحرية، والمبادرة الوطنية للتنمية 
الزراعيـــة، وبنـــك البحريـــن للتنميـــة 
في تعزيز الشـــراكات لدعـــم المزارع 
البحريني، لزيـــادة المنتج البحريني 
مقاييـــس  وفـــق  عاليـــة  بجـــودة 

واشتراطات الصحة العامة للغذاء.
لـ”مزرعـــة  زيارتـــه  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
حســـين” فـــي هـــورة عالـــي بحضور 
مديـــر إدارة الثـــروة النباتية حســـين 
الليث ومنسق مكتب المدن الصحية 
الحـــاي  ســـيدجعفر  بالمحافظـــة 
وعضـــو مكتب المـــدن الصحية علي 
مبـــادرات  ضمـــن  وذلـــك  الخيـــاط، 

مدينـــة  عالـــي  العتمـــاد  المحافظـــة 
صحية واستعداًدا لزيارة الخبير من 
منظمة الصحة العالمية في ســـبتمبر 
المحافـــظ  اطلـــع  حيـــث  المقبـــل، 
العصفـــور علـــى التجربـــة الزراعيـــة 

الرائـــدة لصاحـــب المزرعـــة، وقصـــة 
النجـــاح التـــي ســـجلها فـــي تغذيـــة 
الســـوق المحلـــي والخارجـــي بإنتاج 
المنتجـــات  مـــن  متعـــددة  أصنـــاف 

الزراعية أبرزها اللوز والتين.

المحافـــظ  اســـتمع  الزيـــارة  وخـــال 
البحرينـــي  المـــزارع  إلـــى  العصفـــور 
حسين، حيث استعرض في حديثه 
أبـــرز المراحـــل التي يمر بهـــا المنتج 
الزراعي في المحميات الزراعية منذ 
مراحـــل الزراعة األولـــى إلى مرحلة 
التغليـــف والتوزيـــع علـــى األســـواق 
المحلية والخارجية، مشـــيًرا إلى أن 
ا بمعدل 100 إلى  المزرعة تنتج حاليًّ
ا مـــن التين، ومعدل  150 كيلـــو يوميًّ
خـــال  لـــوز  كيلـــو   300 إلـــى   250
الموســـم، مؤكًدا تطلعه واســـتعداده 
إلى التوســـع بإنتـــاج كميات أكبر في 
حال حصوله على مساحات إضافية 
مـــن األراضـــي الزراعيـــة فـــي هـــورة 

عالي.

تنتج حاليًّا 150 كيلو يوميًّا من التين و300 لوز

محافظ الشمالية يزور مزرعة حسين بهورة عالي

المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبهـــا 
وكيـــل وزارة التعليم للبحـــث واالبتكار 
ناصـــر  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
العقيلي.  وخـــال اللقاء، رّحبت األمين 
للبحـــث  التعليـــم  وزارة  بوكيـــل  العـــام 
واالبتـــكار بالمملكة العربية الســـعودية، 
بمـــا  البحريـــن  مملكـــة  اعتـــزاز  مؤكـــدة 
يجمعهـــا من عاقـــات أخوية وتاريخية 
وروابـــط متينـــة ووثيقـــة مـــع المملكـــة 

العربية الســـعودية الشـــقيقة في شـــتى 
الكبيـــرة  األولويـــة  تعكـــس  المجـــاالت 
والعنايـــة الخاصـــة مـــن لـــدن القيادتين 
الشـــقيقين  البلديـــن  فـــي  الحكيمتيـــن 
للمضـــي بمختلف أوجه التعاون الثنائي 
ألفـــاق مزدهـــرة ومتميـــزة.  مـــن جانبه، 
بلقـــاء  ســـعادته  عـــن  العقيلـــي  أعـــرب 
األمين العـــام، وخالص تقديره لما تقوم 
به مـــن جهـــود كبيـــرة لتطويـــر التعاون 
بين مملكـــة البحرين والمملكـــة العربية 
الســـعودية فـــي مجـــال التعليـــم العالي، 

متمنًيا لسعادتها التوفيق والسداد.

رنا بنت عيسى: عالقاتنا وطيدة مع السعودية
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ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

أكــدت آمــال جاســم طبيب عائلة ورئيس عيادة األجســام المضــادة وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيــروس كورونا )كوفيد19-( 
أهمية دواء “باكسلوفيد” المضاد لفيروس كورونا، والذي ُيسهم في تسريع تعافي الحاالت القائمة، وتقليل األعراض المصاحبة للفيروس 
لمن يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، وعالج الحاالت القائمة المعرضة الزدياد األعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة ال سمح هللا.

وأشارت إلى أن البروتوكول العالجي للحاالت 
القائمـــة المتبع في مملكـــة البحرين قائم على 
فـــي مجـــال  العالميـــة  المســـتجدات  مواكبـــة 
العالجـــات الطبيـــة وفـــق أحـــدث الدراســـات 
العلميـــة، الفتًة إلى أن مملكـــة البحرين تعتبر 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي أجـــازت اســـتخدام 
دواء “باكســـلوفيد” ضمـــن برتوكوالت العالج 
للحـــاالت القائمـــة؛ والـــذي ُيصرف على شـــكل 
ا عـــن طريق الفم  أقراص يؤخـــذ مرتين يوميًّ
لمدة خمســـة أيـــام فقط، وذلك بحســـب قرار 
الطبيب المعالج وفق الســـجل الصحي للحالة 

القائمة.
وأفادت بأن دواء “باكسلوفيد” يعطى للحاالت 
القائمـــة لفيـــروس كورونـــا خـــالل 7 أيـــام من 
بـــدء أعـــراض فيروس كورونا علـــى أن يكون 
وزنهـــم 40 كيلو وأكثر، ولمن يبلغون 18 عامًا 
فمـــا فوق بغـــض النظر عن عوامـــل الخطورة، 
بينمـــا يعطـــى للفئة العمرية من 12 17- ســـنة 
مـــع وجـــود عامل خطـــورة واحـــد أو أكثر من 
عوامـــل الخطورة مثل أمـــراض رئوية مزمنة 
مثل الربو، ومرض الســـمنة ) كتلة الجســـم 35 
أو أكثـــر(، أمراض القلب والشـــرايين، ومرض 

الســـكلر، ومـــرض الســـكري، ومـــرض الضغط، 
وأمراض أو أدوية نقـــص المناعة، واألمراض 

العصبية المؤثرة على النمو.
وأكدت أن الجهود الوطنية مستمرة للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا “كوفيد 19” بما ُيســـهم في 
المواطنيـــن  علـــى صحـــة وســـالمة  الحفـــاظ 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن خالل 
التشـــخيصية  اإلمكانـــات  جميـــع  توفيـــر 
والعالجية، إلى جانب كفاءة الكوادر الوطنية 
فـــي التعامـــل للتصـــدي لجائحـــة كورونا على 

أفضل المستويات الصحية.

المنامة - بنا

“باكسلوفيد” يسهم في تسريع تعافي الحاالت
يمنع ازدياد األعراض المؤدية للوفاة

ال تحويل للمرضى من العيادات العامة إلى الخاصة
رئيس األعلى للصحة يصدر قرارًا بفصل خدمات الطب العام عن الخاص

المجلـــس األعلـــى للصحـــة  أصـــدر رئيـــس 
الفريـــق طبيب محمد بن عبدهللا آل خليفة 
قـــرار رقـــم 39 لســـنة 2022 بتنظيم مزاولة 
الطب الخاص في المستشفيات الحكومية 
يلغـــى القـــرار رقم )18( لســـنة 2011 بشـــأن 
فصـــل خدمـــات الطـــب العـــام عـــن خدمات 

الطب الخاص.
الجريـــدة  فـــي  المنشـــور  القـــرار  وتضّمـــن 
 23 فـــي  الصـــادر  عددهـــا  فـــي  الرســـمية 
يونيو الجاري إنشـــاء فريق يســـمى )فريق 
الطـــب الخاص( برئاســـة الرئيـــس التنفيذي 
للمستشـــفيات الحكوميـــة، يشـــكل الفريـــق 
المستشـــفيات  أمنـــاء  مـــن مجلـــس  بقـــرار 
الحكوميـــة بعـــد موافقـــة المجلـــس األعلى 
للصحـــة وتكون مدة العضويـــة في الفريق 

4 سنوات.
يختـــص الفريـــق بـــكل مـــا يتعلـــق بالطـــب 
الخاص، ومن بين مهام التي حددها القرار 

اآلتي:
أ – وضع خطة عامة إلدارة وتنظيم شـــئون 
الطب الخاص، وعرضها على مجلس أمناء 

المستشفيات الحكومية العتمادها.
عمـــل  بشـــأن  دوريـــة  تقاريـــر  إعـــداد   - ب 
الطـــب الخـــاص والمعوقـــات التـــي تواجهه 
ومقترحات حلولهـــا، وعرضها على مجلس 

األمناء التخاذ ما يراه بشأنها.
ج - إعـــداد واعتماد العقود المزمع توقيعها 
مع األطباء االستشاريين والطواقم الطبية 
اإلدارييـــن  والموظفيـــن  المعاونـــة  للمهـــن 
الراغبيـــن فـــي االلتحـــاق بالطـــب الخـــاص، 
العامليـــن  وغيـــر  العامليـــن  مـــن  ســـواء 

بالمستشفيات الحكومية.
و - مراجعـــة قائمة أســـعار كافـــة الخدمات 
الخـــاص،  الطـــب  فـــي  المقدمـــة  الطبيـــة 

وتجديدها كلما استلزم األمر ذلك.
ز- مراجعـــة سياســـة فتـــح وتشـــغيل كافـــة 
الخدمات الصحية المقدمة بالطب الخاص 

كالعيادات وغرف العمليات.
ي - التنســـيق مع كافة أقسام المستشفيات 
الحكوميـــة والجهـــات ذات الصلـــة بالطـــب 

الخاص.
ك - التحقيـــق فـــي أي مخالفـــة ألحكام هذا 
القـــرار، ويرفـــع الفريـــق نتيجـــة التحقيـــق 

مرفًقـــا بـــه مقترحاتـــه إلى مجلـــس األمناء 
التخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

ونّصـــت المادة 6 من القـــرار “يكون التحاق 
الخـــاص  بالطـــب  االستشـــاريين  األطبـــاء 
عـــن طريـــق التعاقد، ويحـــدد العقـــد األجر 
علـــى أســـاس العمولـــة أو النســـبة المئويـــة 
الخدمـــات  نظيـــر  المتحصلـــة  المبالـــغ  مـــن 
الطبية اإلضافيـــة المقدمة للمريض بالطب 
الخاص، كمـــا يحدد حقوقهـــم والتزاماتهم 
علـــى أال يســـتحقوا أي مزايـــا ماليـــة أخرى 
بخالف العمولة أو النسبة المئوية المحددة 

بالعقد”.
 كما نص القرار أنه يجوز التعاقد مع أطباء 
استشـــاريين مـــن خـــارج مملكـــة البحريـــن 

مـــن ذوي الكفـــاءة والخبـــرة العالميـــة فـــي 
أن  علـــى  الطبيـــة،  التخصصـــات  مختلـــف 
يتكفـــل الطـــب الخـــاص بأجورهـــم، وذلـــك 
وفًقـــا لبرنامج الطبيـــب االستشـــاري الزائر 
بعد استيفاء إجراءات التراخيص الخاصة 
يكـــون  كمـــا  بالمملكـــة.  المهنـــة  بمزاولـــة 
التحـــاق أصحـــاب المهـــن الطبيـــة المعاونة 
والموظفيـــن اإلدارييـــن بالطب الخاص عن 

طريق التعاقد.
 وحّدد القرار في المادة 7 منه على األطباء 
االلتـــزام  الخـــاص  بالطـــب  االستشـــاريين 

باآلتي:
أ- تحـــدد مواعيد االستشـــارة وفًقـــا للنظام 
المتبـــع بالمستشـــفى الحكومي، بشـــرط أال 

يقل وقت االستشـــارة لـــكل مريض عن 10 
دقائق.

أن  - ال يجـــوز لألطبـــاء االستشـــاريين  ب 
يتقاضـــوا أي مبالغ مالية تحت أي مســـمى 
مـــن  يقدمونهـــا  مـــا  نظيـــر  المرضـــى،  مـــن 

خدمات طبية.
ج - ال يجوز تحويل المرضى من العيادات 
العامـــة إلـــى العيـــادات الخاصـــة، ويجـــوز 
إجراء هـــذا التحويل إذا كان من العيادات 
الخاصـــة إلى العيادات العامـــة، مع مراعاة 
نظـــام التحويـــل المتبـــع فـــي المستشـــفى 
الحكومي، كما يجـــوز إجراء التحويل إلى 
قسم الحوادث والطوارئ إذا تطلبت حالة 
المريض ذلك، على أن يكون هذا التحويل 
الطبيـــب  مـــن  موقعـــة  رســـالة  بموجـــب 
المختص، وطبًقا لقواعد الضمان الصحي.

د - ال يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري العامـــل 
بأحـــد المستشـــفيات الحكوميـــة أن يجري 
عمليـــات جراحية تابعة للطب الخاص في 

أوقات دوامه الرسمي.
ه - ال يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري العامـــل 
عـــالج  الحكوميـــة  المستشـــفيات  بأحـــد 
أو  المستشـــفيات  مـــن  أي  فـــي  المرضـــى 
العيـــادات األخـــرى ســـواء كانـــت عامـــة أو 
خاصة، وذلك خارج أوقات دوامه الرسمي.

األطبـــاء  عمـــل  يزيـــد  أال  يجـــب   - و 
بالمستشـــفيات  العامليـــن  االستشـــاريين 
فـــي  عمـــل  نوبـــات   6 علـــى  الحكوميـــة 
األسبوع، مع مراعاة أيام الجمع والعطالت 

الرسمية.
 ونصـــت المـــادة )12(  مـــن القـــرار على أنه 
يتـــم عمـــل تســـوية محاســـبية فيمـــا بيـــن 
الخـــاص  بالطـــب  الخاصـــة  الحســـابات 
والمستشـــفى الحكومي في حـــال تحويل 
المرضـــى لتلقي الخدمـــات الصحية داخل 
طبًقـــا  وذلـــك  الحكومـــي،  المستشـــفى 
للضوابط المحاســـبية التي يضعها الرئيس 
الصحـــي  الضمـــان  إلجـــراءات  التنفيـــذي 

والقواعد المحاسبية بين الرزم الصحية.
أن  القـــرار  مـــن   13 المـــادة  فـــي  ورد  كمـــا 
حســـابات الطـــب الخاص تخضـــع للتدقيق 
المالـــي واإلداري مـــن قبـــل ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة، ويرفع الديـــوان تقريًرا 
المجلـــس  إلـــى  التدقيـــق  بنتائـــج  ا  ســـنويًّ

األعلى للصحة.

يكفل قانـــون الضمان الصحي الصادر 
المتطلبـــات  توفيـــر   2018 بالعـــام 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الصحيـــة 
وتحقيـــق التغطيـــة الصحية الشـــاملة 
فـــي مملكة البحرين، وذلك بما يســـهم 
فـــي توفير منظومة صحيـــة متكاملة 
بالمرونـــة  تتســـم  عاليـــة  جـــودة  ذات 
والقـــدرة علـــى التطـــور واالســـتجابة 
وجاذبـــة  المســـتفيدين،  لتطلعـــات 

لالستثمار في المجال الصحي.
الصحـــي  الضمـــان  برنامـــج  ويهـــدف 
الوطنـــي إلـــى تقديم خدمـــات صحية 
فّعالـــة وبأفضل جودة، وكفالة الحرية 
للجميـــع فـــي اختيـــار مقـــدم الخدمـــة 
الصحيـــة، فضـــالً عن تقديـــم خدمات 
صحية عادلـــة وتنافســـية ضمن إطار 

يحمي حقوق جميع األطراف.

وقـــد شـــّرع المجلـــس األعلـــى للصحة 
في تطبيق مشـــروع التســـيير الذاتي 
لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األولية في 
محافظـــة المحرق كمرحلـــة تجريبية 
أولى، ومن ثم سُيعّمم تباًعا على بقية 
المحافظـــات، حيـــث يمكـــن لمرتـــادي 
ا اختيار طبيبهم عبر  هذه المراكز حاليًّ
برنامج “اختر طبيبك” تمهيًدا إلصدار 
وتوزيع بطاقات صحتي على مرتادي 

هذه المراكز الصحية.
ويعتبر برنامج “اختر طبيبك” وصرف 
بطاقـــات صحتـــي إحـــدى المبـــادرات 
التنفيذيـــة للبرنامج الوطنـــي لتطوير 
الرعايـــة الصحيـــة، والـــذي يهدف إلى 
تطويـــر الهيـــكل المؤسســـي الصحـــي 
في مملكة البحرين ليمتاز بالتنافسية 

والجودة العالية.
وتتضمـــن البطاقة العديـــد من المزايا، 

ومن أبرزها أنها تضمن الحصول على 
جميـــع الخدمات الصحية األساســـية، 
الملـــف  علـــى  الدخـــول  مـــن  وتمّكـــن 
الصحـــي لحامـــل البطاقـــة بمـــا يضمن 
اســـتثمار  يعنـــي  وهـــذا  خصوصيتـــه، 
تتضمنهـــا  التـــي  الحديثـــة  التقنيـــات 
الشـــريحة اإللكترونية بالبطاقة للنفاذ 
إلى السجل الصحي للمريض من أجل 
تمكيـــن األطبـــاء ومقدمـــي الخدمات 
الصحيـــة مـــن تقديـــم أفضـــل خدمـــة 
عالجيـــة لحامل البطاقة، والتي تمّكن 
مقـــدم الخدمـــة الصحيـــة مـــن النفـــاذ 
للمعلومات المرتبطة بالسجل الصحي 
لحامـــل البطاقـــة وتشـــخيص الحالـــة 
ومراجعتهـــا التخـــاذ القـــرار العالجـــي 

المناسب.
كمـــا تتضّمـــن بطاقـــة “صحتـــي” ميزة 
الخـــاص  العائلـــة  بطبيـــب  التعريـــف 

بحامل البطاقة وتؤهله للحصول على 
الخدمـــات الصحيـــة األساســـية وهي 

الرزمـــة الصحية اإللزامية للمواطنين، 
والتي تشـــمل تقديـــم خدمات صحية 

شاملة، وذلك بدون أي مقابل مادي أو 
ســـقف. وتعتبر ميزة التعريف بطبيب 
البطاقـــة  بحامـــل  الخـــاص  العائلـــة 
مهمـــة من أجل تمكيـــن مقدم الخدمة 
الصحيـــة مـــن الوقوف علـــى البيانات 
األساســـية المرتبطة بحامـــل البطاقة 
العـــالج  لتلقيـــه  المحـــددة  والرزمـــة 

وسجله الصحي بهذا الشأن.
البطاقـــة،  إصـــدار  خطـــوات  وبشـــأن 
فإنهـــا تتمّثل في توجـــه المواطن إلى 
أحد المراكز الصحية التابعة للمناطق 
الســـكنية وإبـــراز بطاقـــة هويته، ومن 
ثّم يقوم بالتسجيل في برنامج “اختر 
طبيبك” وبإمكانه تسجيل جميع أفراد 
عائلته حيث أّن إصدار البطاقة مجاًنا 
لجميـــع المواطنين، وبعـــد ذلك يمكنه 
اســـتالم بطاقة “صحتي” واالســـتفادة 

من مزاياها.

المنامة - بنا

توزيع بطاقات “صحتي”... وبدء إتاحة اختيار الطبيب في المحرق
شريحة إلكترونية تتسم بالخصوصية للنفاذ إلى السجل الصحي للمريض

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزارة الصحـــة أن جميع 
مالحظـــات  مـــن  يردهـــا  مـــا 
واقتراحـــات هي محـــط اهتمام 
تثـــري  إنهـــا  حيـــث  وتقديـــر، 
الجهـــود المبذولة فـــي التطوير 
الشـــامل للخدمات الصحية بما 

يعود بالنفع على المجتمع.
علـــى  تعقيـــب  فـــي  وقالـــت   
بصحيفـــة  المنشـــور  الخبـــر 
البـــالد فـــي العـــدد رقـــم )4974( 
الصـــادر يـــوم الســـبت الموافـــق 
بعنـــوان   ،2022 يونيـــو   25
بكارثـــة  لـــي  يتســـّبب  “طبيـــب 
لـــم  الطبيـــة  واللجـــان  صحيـــة 
تنصفنـــي”، إنـــه تـــّم التعامل مع 
حالـــة وطلـــب المريض حســـب 
القوانين والتشـــريعات الصحية 
واإلجراءات المّتبعة في اللجان 
العامـــة واالســـتئنافية،  الطبيـــة 
ويحـــق للمريـــض الطعـــن علـــى 
قـــرار اللجنـــة االســـتئنافية أمام 

المحكمة، في حـــال عدم قبوله 
القرار الصادر.

 ولفتـــت الوزارة إلـــى أّن اللجان 
اختصاصييـــن  تضـــم  الطبيـــة 
فـــي  كّل  الخبـــرة،  ذوي  مـــن 
مجـــال تخصصـــه، ويتـــم اتخاذ 
القـــرارات اســـتناًدا إلـــى معايير 
ا  ا ودوليًّ دقيقة معمول بها محليًّ
وبحســـب القوانيـــن والقـــرارات 

المنظمة لعمل اللجان الطبية.
كمـــا أكـــدت متابعتهـــا لجميع ما 
ُينشـــر بمختلف وســـائل اإلعالم 
المواطنيـــن  مالحظـــات  حـــول 
والمقيميـــن فيما يتعلق بالشـــأن 
الصحـــي، وحرصها علـــى النظر 
فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها من 
أجـــل تلبية احتياجات المجتمع 
والقوانيـــن  اإلجـــراءات  وفـــق 
يحّقـــق  وبمـــا  التنظيميـــة، 
األهداف المنشودة ويصب في 

صالح الجميع.

“الصحة” لمريض متضّرر: اطعن بقرار “االستئنافية” أمام المحكمة

تحـــت رعاية رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة يقـــام مؤتمر البحرين 
المناعـــة  لنقـــص  الدولـــي 
22 و23 ســـبتمبر  المكتســـبة 
المقبل. وقالت رئيس اللجنة 
جميلـــة  للمؤتمـــر  المنظمـــة 
الســـلمان إن اللجنـــة دّشـــنت 
الموقع الرسمي للمؤتمر الذي 

سيقام في مملكة البحرين.
 وأضافت السلمان أن اللجنة 
المنظمة ماضية في مواصلة 
لتنظيـــم  المبكـــر  االســـتعداد 

المؤتمر الدولي الذي سيشهد 
مشـــاركة نخبـــة مـــن الخبراء 
فـــي  والدولييـــن  العالمييـــن 
مجال مكافحة اإليدز، مبينة 
أن القطـــاع الطبي في مملكة 
باهتمـــام  يحظـــى  البحريـــن 
دائـــم مـــن لـــدن ملـــك البـــالد 
الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
مســـتمرة  ومتابعـــة  خليفـــة، 
العهـــد  ولـــي  مـــن  ومســـاندة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

فتح باب التسجيل لـ“مؤتمر نقص المناعة المكتسبة”

ليلى مال اهلل

أصدر رئيس المجلس األعلى للصحة 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  الفريـــق طبيـــب 
عبـــدهللا آل خليفة قراًرا يجيز لطالب 
الصحيـــة  المهـــن  مزاولـــة  ترخيـــص 
إضافيتيـــن  محاولتيـــن  البحرينـــي 
لتقديـــم االمتحـــان بشـــرط حضـــوره 
دورة تدريبية ال تقل عن 6 أشـــهر في 
إحدى المؤسسات الصحية المعتمدة 
لـــدى الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 

والخدمات الصحية.
وتنـــص المادة األولى مـــن القرار رقم 
المـــادة  بتعديـــل   2022 لســـنة   )38(
)3( مـــن القـــرار رقم )29( لســـنة 2020 
بشـــأن الئحة نظام امتحانات مزاولة 
الوطنيـــة  بالهيئـــة  الصحيـــة  المهـــن 
لتنظيم المهـــن والخدمـــات الصحية، 
“يستبدل بنص البند )أ( من المادة )3( 
من القرار رقم )29( لسنة 2020 بشأن 
الئحة نظـــام امتحانات مزاولة المهن 
الصحيـــة بالهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 

المهن والخدمات الصحية:
النص اآلتي:

أ - يكون لطالب الترخيص البحريني 
فقط الذي لم يجتـــز امتحان التقييم 

يحـــاول  أن  الســـابق،  للبنـــد  طبًقـــا 
اجتيـــازه مجـــدًدا مرتيـــن إضافيتيـــن 
شـــريطة حضـــوره دورة تدريبيـــة ال 
تقل مدتها عن ســـتة أشهر في إحدى 
المؤسســـات الصحيـــة المعتمـــدة لدى 
الهيئـــة، وتقديمـــه مـــا يثبـــت اجتيازه 
التدريبيـــة، وعلـــى أن  الـــدورة  لهـــذه 
المتحـــان  اجتيـــازه  محاولـــة  تكـــون 
التقييـــم فـــي هاتيـــن المرتيـــن خالل 
الـــدورة  تلـــك  ســـنتين مـــن اجتيـــازه 

التدريبية.
يذكـــر أن القـــرار األصلـــي يســـمح بــــ4 
محاوالت ثـــم محاولتين للبحرينيين 
بعـــد التدريـــب بينمـــا يقتصـــر على 4 

محاوالت فقط لألجانب.

قراٌر ُيجيز للبحريني محاولتين إضافيتين في حال عدم اجتياز امتحان “نهرا”

الشيخ محمد بن عبدالله
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طارق البحار

انطــالق فعـاليــات األسبــوع الثانــي للمعسـكــر الصيفــي
ضمن مبـــادرات الخطـــة الوطنية لتعزيز 
االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة 
“بحريننـــا”، انطلقـــت فعاليـــات األســـبوع 
لألكاديميـــة  الصيفـــي  للمعســـكر  الثانـــي 
الملكية للشرطة والذي يقام بالتعاون مع 
صندوق العمل )تمكين( بنســـخته الثالثة 

عشرة.
وقـــد تضمـــن برنامج المعســـكر عددًا من 
ورشـــة العمـــل التـــي تهـــدف إلـــى تهيئـــة 
للمســـتقبل  لالســـتعداد  المشـــاركين 
ومواجهـــة التحديـــات المختلفـــة، حيث 
شـــارك الطلبـــة فـــي ورشـــة عمـــل “جـــود 
التعريـــف  تضمنـــت  والتـــي  القيـــادي” 

بمفاهيـــم القيـــادة وأبـــرز صفـــات القائد، 
والتحديـــات التـــي يواجههـــا. كما شـــارك 
الطلبـــة فـــي ورشـــة عمـــل “أول خطـــوة” 
والتـــي تهـــدف إلى إرشـــادهم إلى أهمية 
الحيـــاة،  فـــي  واضحـــة  أهـــداف  وضـــع 

وطرق صياغتها والعمل على تحقيقها.
مـــن جانب آخـــر، شـــارك طلبة المعســـكر 

فـــي عـــدد من ورشـــة العمـــل التـــي تهتم 
حيـــث  والبدنـــي،  الصحـــي  بالجانـــب 
شـــاركوا في ورشـــة عمل “تأثير التغذية 
والنـــوم فـــي ممارســـة الرياضـــة” والتـــي 
التغذيـــة  عـــن  لشـــرح  اســـتمعوا خاللهـــا 
الســـليمة، ومعدل أوقات النوم الصحية، 
وكيفية المحافظة على الجسم، وتوزيع 

المجهود البدني. باإلضافة إلى المشاركة 
في ورشة عمل “المحطات” والتي تهدف 
للتوعية بأخذ احتياطات السالمة خالل 
ممارســـة الرياضـــة، وطـــرق التنويـــع في 
فـــي  التـــدرج  مـــع  الرياضيـــة،  التماريـــن 

شدتها.
يذكـــر أن المعســـكر الصيفـــي لألكاديمية 

تعزيـــز  إلـــى  يهـــدف  للشـــرطة  الملكيـــة 
المواطنة وترسيخ قيم الوالء واالنتماء 
والتســـامح، وغـــرس الهوية اإلســـالمية، 
وتعميـــق  بالماضـــي  الحاضـــر  وربـــط 
بالتاريـــخ الوطنـــي، باإلضافـــة  المعرفـــة 
لترســـيخ وفهم الواجبات والمسؤوليات 

الوطنية.

المنامة - وزارة الداخلية

صوتت سويسرا، أخيًرا، على تعزيز 
مبدأ توافر األعضـــاء المزروعة عبر 
جعـــل الجميـــع متبرًعـــا محتماًل بعد 

الوفاة ما لم يعترضوا على ذلك.
الـــذي  القانونـــي،  التغييـــر  ويمثـــل 
وافـــق عليه 60 % من الناخبين في 
ا في النظام  اســـتفتاء، تحـــواًل جذريًّ

الحالي.
وبموجب القوانين الحالية، ال يمكن 
إجـــراء عمليات الـــزرع، إال إذا وافق 
الشـــخص المتوفى على قيد الحياة 
وغالًبا ما تكون رغباته غير معروفة، 
وفي مثل هذه الحاالت ُيترك القرار 
لألقارب الذين يختارون في معظم 
الحـــاالت عـــدم التبـــرع باألعضـــاء، 
تـــارًكا العديد من الذيـــن يحتاجون 
عبًثـــا  ينتظـــرون  زرع  عمليـــة  إلـــى 

للحصول على عضو!
وفي نهاية العام 2021 كان أكثر من 
1400 مريض ينتظرون زرع عملية 
األعضاء في سويســـرا، الدولة التي 
يبلـــغ عدد ســـكانها نحـــو 8.6 مليون 
نســـمة، وفـــي العـــام الماضـــي تبرع 
ًى بأعضائهم في  166 شـــخًصا متوفَّ
سويســـرا، وتـــم زرع مـــا مجموعـــه 
ين  484 عضـــًوا من متبرعيـــن متوفَّ
لكـــن توفـــي 72 شـــخًصا فـــي العـــام 
2021 وهـــم علـــى قائمـــة االنتظـــار 
لمنظمـــة  وفًقـــا  األعضـــاء،  لزراعـــة 

.”Swisstransplant“
وقـــال مدير “ســـويس ترانســـبانت” 
فرانـــز إيمـــر: “لقـــد أظهـــر الجمهـــور 
فرصـــة  لمنـــح  مســـتعدون  أنهـــم 
علـــى  الموجوديـــن  لألشـــخاص 
محاولـــة  وفـــي  االنتظـــار”،  قائمـــة 
للحـــد من التراكـــم، أرادت الحكومة 
والبرلمان تغيير القانون إلى نموذج 

أمـــر  وهـــو  المفترضـــة(،  )الموافقـــة 
تـــم اعتمـــاده بالفعـــل فـــي عـــدد من 
البلـــدان األوروبيـــة األخـــرى. وفًقـــا 
لهذا النظام، يجب على األشـــخاص 
الذيـــن ال يرغبـــون فـــي أن يصبحوا  
متبرعيـــن باألعضاء بعـــد الموت أن 

يقولوا ذلك صراحة.
يوضحـــوا  لـــم  الذيـــن  أولئـــك  أمـــا 
يكونـــوا  أن  ســـيفترض  رغباتهـــم 
مؤيدين، ومع ذلك ســـيظل األقارب 
القواعـــد  وســـتطبق  رأي،  لهـــم 
فقـــط علـــى األشـــخاص الذيـــن تبلغ 
أعمارهـــم 16 عاًمـــا وأكثـــر بحســـب 
موقـــع en /france24.com، وتظـــل 
الشـــروط الطبيـــة للتبـــرع كمـــا هي: 
فقط األشخاص الذين يموتون في 
وحدة العناية المركزة بالمستشـــفى 
يمكنهـــم التبـــرع بأعضائهم، ويجب 

أن يؤكد طبيبان الوفاة.
بموجـــب القوانيـــن القادمـــة، يمكـــن 

لألقـــارب أن يرفضـــوا إذا علمـــوا أو 
اشـــتبهوا فـــي أن الشـــخص المعني 
بأحـــد  التبـــرع  عـــدم  كان ســـيختار 
األعضـــاء، وفـــي الحـــاالت التـــي ال 
ال  بأقـــارب،  االتصـــال  فيهـــا  يمكـــن 

يجوز استئصال أي عضو.
ــر الــصــحــة الــســوســيــري  ــ ــال وزي ــ وق
“إنها  النتيجة:  بيرسيه” عقب  “آالن 
ــورة، لــكــنــهــا تـــطـــور”، فلم  ــ لــيــســت ثـ
يـــوافـــق الــجــمــيــع عــلــى مــقــتــرحــات 
ــة، وجـــمـــعـــت مــجــمــوعــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
تــرأســهــا قــابــلــة وطــبــيــب بــدعــم من 
بعض علماء الدين ورجال القانون، 
يكفي  مــا  الــديــنــي،  اليمين  وكــذلــك 
من التوقيعات إلجبار القضية على 
االستفتاء، وزعموا أنه من المشكوك 
الشخص  أن  افتراض  ا  أخالقيًّ فيه 
الـــذي لــم يــوضــح رغــبــاتــه سيوافق 
على  ــروا  وأصـ بعضو،  التبرع  على 
موافقة  المرضى  يقدم  أن  ضــرورة 

أي  قــبــل  ومستنيرة  صــريــحــة 
وجميعها”. طبية  إجـــــراءات 
التحول  أن  مــن  حــــذروا  كــمــا 

على  أكــبــر  ضــغــوًطــا  سيضع 
قد  الذين  المتوفى،  أقارب 

ال يجرؤون على الرفض؛ 
خوًفا من أن ينظر إليهم 

عــــلــــى أنـــهـــم 
أنانيون.

بوعنق مباركًاً حملة “حياة جديدة”: لتسجيل المتبرعين ببطاقة الهوية
سويسرا تتحول إلى “الموافقة المفترضة” للتبرع باألعضاء

قـــال الكاتـــب فـــي صحيفـــة البالد 
عـــادل عيســـى المـــرزوق إن تكريم 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة لفريق 
تنفيـــذ األحـــكام بعـــد القبـــض على 
مـــن  عـــدد  فـــي  المطلوبيـــن  أحـــد 
القضايـــا الجنائيـــة له داللـــة كبيرة 
أولـــى بالنســـبة لـــي وهـــي تطبيـــق 
المؤسســـات  دولـــة  ألن  العدالـــة، 
والقانـــون تنمـــو وتتقـــدم فـــي ظل 
ســـيادة القوانيـــن واألنظمة، ونحن 
فـــي مملكـــة البحريـــن وللـــه الحمد 
فـــي  الحكومـــة  تنتهـــج  والمنـــة، 
مجـــاالت العمـــل الشـــرطي مبـــادئ 
ترســـخت على أساســـها المؤسسة 
األمنيـــة وهي الحفـــاظ على األمن 
والنظـــام وتعزيـــز حقوق اإلنســـان 
والحفـــاظ بالتالـــي علـــى اســـتقرار 

المجتمع وسالمة نسيجه.
الكاتـــب  أكـــد  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
الداخليـــة  وزارة  أن  المـــرزوق، 
الســـنوات  مـــدى  علـــى  اهتمـــت 

القـــدرات  بتطويـــر  الماضيـــة 
المهنيـــة والعلميـــة والعملية لجميع 
منتسبيها من أجل إكسابهم العلوم 
والمعـــارف الحديثة التـــي تمكنهم 
من القيـــام بواجباتهم وفق أحدث 
األساليب المتبعة عالمًيا، والتكريم 
مـــن قبـــل معالـــي وزيـــر الداخليـــة 
لإلنجاز يســـير في اتجاهين: األول 
هـــو تقديـــر الجهـــود المتميـــزة من 
جهـــة والثاني هو تحفيـــز اإلدارات 
ومنتســـبيها للتنافـــس فـــي مجـــال 

األداء المتقدم.

عادل المرزوق: تكريم وزير الداخلية تقدير وتحفيز

تخصيص يوم صحي للمتقاعد البحريني
2000 عضو في جمعية الحكمة... الخياط:

الرقميـــة  المنصـــات  مشـــرف  قـــال 
والبرامج الصيفية بجمعية الحكمة 
للمتقاعدين صادق الخياط إن عدد 
المســـجلين  األعضـــاء  المتقاعديـــن 
لـــدى الجمعيـــة يبلغ أكثـــر من 2000 
عضـــو مـــن الجنســـين، مشـــيرًا إلـــى 
أنه ســـيتم إطـــالق حزمـــة فعاليات 
وبرامـــج للمتقاعدين خالل موســـم 
الصيـــف الجاري منها برنامج “ســـفر 
المتقاعدين” إلى دولة الكويت وأبها 
بالمملكة العربية الســـعودية وزيارة 
األماكـــن التراثيـــة واألثريـــة؛ بهدف 
التنفيـــس عنهم وتوطيـــد العالقات 
األخويـــة بيـــن المتقاعديـــن، إضافة 
إلطالق برامج الرعاية الصحية من 
خـــالل التعـــاون المشـــترك مـــع عدد 

مـــن المستشـــفيات لتخصيص “يوم 
صحـــي للمتقاعد البحريني” ســـيتم 

اإلعالن عن موعده قريبًا.
وذكر الخياط لـ“البالد” بأن الجمعية 
أبرمـــت اتفاقيات ومذكـــرات تفاهم 
مع عدد من المستشـــفيات الخاصة؛ 
بهـــدف تنظيـــم وإقامـــة ورش عمل 
صحـــة  حـــول  تثقيفيـــة  ودورات 
المتقاعـــد البحرينـــي فـــي الفتـــرات 
طبـــي  فحـــص  وإقامـــة  المقبلـــة، 
شـــامل لتجنب ومحاربـــة األمراض 
التثقيـــف  خـــالل  مـــن  المزمنـــة 
برامـــج  وفـــق  والصحـــي  الغذائـــي 
يضعها األطبـــاء للمتقاعديـــن، الفتًا 
بالجانـــب  تهتـــم  الجمعيـــة  أن  إلـــى 
الرياضـــي للمتقاعديـــن مـــن خـــالل 

تنظيـــم وإقامـــة فعاليـــات رياضيـــة 
تحـــت إشـــراف مدربيـــن معتمديـــن 
للجنســـين،  التدريـــب  مجـــال  فـــي 
حيث ســـيتم وضع أجنـــدة فعاليات 
وأبنائهـــم؛  للمتقاعديـــن  رياضيـــة 
بهدف بث روح المنافسة بين أفراد 

عائلة المتقاعد وكســـر نمط الروتين 
في فترة أيام اإلجازة الصيفية.

وأردف أن الجمعيـــة بصـــدد إقامـــة 
الرســـم  مجـــاالت  فـــي  دورات 
ومهـــارات الطبـــخ وأنشـــطة الحرف 
اليدوية ألســـر وعوائـــل المتقاعدين 
وأغســـطس  يوليـــو  شـــهري  خـــالل 
المقبليـــن، كما تعمـــل إدارة الجمعية 
على إطالق وتدشـــين منصة رقمية 
للتواصـــل بيـــن جميـــع المتقاعديـــن 
المقبلـــة،  القليلـــة  الفتـــرات  خـــالل 
إضافـــة للعمـــل علـــى زيـــادة أعـــداد 
المحـــالت التـــي تقـــدم التخفيضات 
بطاقـــة  لحاملـــي  والتســـهيالت 
“تســـتاهل” التي أصدرتهـــا الجمعية 

للمتقاعدين.

صادق الخياط

أكـــد عضو  ^ مـــن جــهــتــه، 
مــجــلــس الـــنـــواب خــالــد صــالــح 
بوعنق بأن التجربة السويسرية 
سياق  في  تأتي  المضمار،  بهذا 
تجاه  االجتماعية  المسؤولية 
ــذيـــن يــعــانــون من  الــمــرضــى الـ
والمعطوبة،  التالفة  األعــضــاء 
ــاج االســـتـــبـــدال  ــتـ والــــتــــي تـــحـ

لالستمرار في الحياة.
تصريحه  فـــي  بــوعــنــق  ــار  ــ وأشـ
لـ“البالد” بأن البحرين قد قطعت 

ثقافة  تعزيز  في  طويالً  شوطًا 
تأهيل  وفــي  باألعضاء،  التبرع 
الــكــفــاءات والــمــهــارات الــالزمــة 
لذلك منذ العام 2001، مبينًا أن 
هنالك أطباء بحرينيين يجرون 
عمليات زراعة في مستشفيات 
ــريـــاض  ــنـــدن والـ مــونــتــريــال ولـ
ــر يــفــخــر به  ــو أمــ وغـــيـــرهـــا، وهــ

الجميع.
وبّين أن تعزيز هذه الثقافة عبر 
الحمالت التوعوية، على رأسها 
حــمــلــة صــحــيــفــة الـــبـــالد “حــيــاة 
جديدة” أمر بالغ األهمية؛ لمنح 
بــاالســتــمــرار  للمرضى  الــفــرصــة 

بالحياة وإنقاذ األرواح.
ــكــثــيــرون يــمــوتــون  وأضــــاف “ال
األعــضــاء  نقص  بسبب  ســنــويــًا 
ــي يـــحـــتـــاجـــون لـــزراعـــتـــهـــا،  ــتـ الـ
يجب أن يكون لنا دور إيجابي 
فــيــمــا يـــحـــدث. مـــن الـــضـــرورة 
بطاقة  في  المتبرعين  تسجيل 
ــا بــعــد  ــ ــة )حـــــــــاالت مـ ــ ــوي ــهــ ــ ال
الـــــوفـــــاة( أســــــوة بـــالـــدول 
ــيــة والــمــتــحــضــرة،  ــغــرب ال
ليسوا  والــبــحــريــنــيــون 
ــن  بــــــعــــــيــــــديــــــن عــ
ــدن  ــمــ ــ ــت ــ هــــــــذا ال
واالهـــــــتـــــــمـــــــام 
بــــــاآلخــــــر، بــل 
سباقون  هــم 
إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا، 
ومتفوقون 

أيضًا”.

بوعنق: لتعزيز الحمالت التوعوية للتبرع باألعضاء
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المنامة - النيابة العامة

صـــّرح رئيـــس نيابـــة محافظة العاصمـــة أن النيابـــة العامة تلّقـــت بالًغا عن 
ا  تعرض مواطن للسرقة باإلكراه تحت تهديد السالح بعد سحبه مبلًغا نقديًّ
مـــن جهـــاز الصراف اآللي بمنطقة ســـند، وبعـــد أعمال البحـــث والتحري تم 

القبض على أحد المتهمين وضبط سالح الجريمة.
 وعليه، استجوبت النيابة العامة المتهم اإلفريقي الجنسية، والذي  «

أقّر تفصياًل بارتكابه الجريمة، وتم ضبط السالح المستخدم، كما تم 
استدعاء المجني عليه وسماع أقواله، حيث قّرر بأنه تفاجأ بشخصين 

أشهر أحدهما سكيًنا عليه فيما أشهر اآلخر مسدًسا فتمكنا من 
شّل مقاومته وسرقة أمواله.  وتم حبس المتهم على ذمة التحقيق، 

تمهيًدا إلحالته للمحاكمة الجنائية.

مواطن يتعّرض للسرقة تحت تهديد السالح

اصطيـاد كـالب ضالـة في سترة الصناعيـة
إطعامها من قبل المواطنين يفاقم المشكلة... “الثروة الحيوانية”:

أنهـــا  الحيوانيـــة  الثـــروة  وكالـــة  أكـــدت 
البالغـــات  مـــع  بشـــكل مســـتمر  تتعامـــل 
الواردة إليها بخصوص تجمعات الكالب 
الضالـــة فـــي مختلـــف مناطـــق البحرين؛ 
حيـــث تتخـــذ اإلجـــراءات الالزمـــة فـــور 

ورود هذه البالغات.
علـــى  تعقيبهـــا  فـــي  الوكالـــة  وأشـــارت 
منطقـــة  فـــي  المواطنيـــن  أحـــد  شـــكوى 
سترة بخصوص تجمعات الكالب الضالة 
فـــي منطقة ســـترة الصناعيـــة، إن وكالة 
الثروة الحيوانية وبالتنسيق مع الشركة 
المختصة بصيد الكالب الضالة قد كثفت 
حمالتها الصطياد الكالب الضالة حســـب 

اإلجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
حيـــث قامت الشـــركة المختصـــة بزيارة 
الشـــكوى  بشـــأنه  وردت  التـــي  للموقـــع 
لنصب مصائد صيد الكالب الضالة حيث 

تمكنت الشركة من اصطياد مجموعة من 
الـــكالب الضالة وقد خضعت لإلجراءات 

الالزمة من التعقيم.
كما أن الشركة ستسمر في زيارة الموقع 
المذكـــور للتأكـــد مـــن خلـــوه مـــن الكالب 

الضالة.
الحيوانيـــة  الثـــروة  وكالـــة  وتحـــث 
المواطنيـــن والمقيميـــن على عـــدم رمي 
األطعمـــة للـــكالب الضالـــة فـــي المناطـــق 
إلـــى  يـــؤدي  بمـــا  والخدميـــة  الســـكنية 
تعقيـــد  فـــي  يتســـبب  بشـــكل  تجمعهـــا 

عمليات اصطيادها.
ويعتمـــد تقديـــم خدمـــة جمـــع واصطياد 
الـــكالب الضالـــة فـــي المناطـــق الســـكنية 
المواطنيـــن  لبالغـــات  االســـتجابة  علـــى 
والمقيميـــن، حيـــث يمكـــن تقديـــم البالغ 
إلكترونًيـــا عبر ملء االســـتمارة الخاصة 

بتقديـــم بـــالغ عن وجود الـــكالب الضالة 
في المناطق السكنية. 

مـــدار  علـــى  البالغـــات  تقديـــم  ويتـــم 
الســـاعة طوال أيام االسبوع عبر إرسال 
المشـــتكي رســـالة واتس أب علـــى الرقم 
38099994 حيـــث يقـــوم النظـــام بالـــرد 
آليـــا عبـــر إرســـال رابـــط اســـتمارة يقـــوم 

وســـتقوم  مباشـــرة،  بملئهـــا  المشـــتكي 
الشـــركة المعنيـــة بعمل الـــالزم فور ملء 
االســـتمرار  إلـــى  االســـتمارة باإلضافة 
فـــي خدمـــة تقديـــم البالغـــات باالتصال 
المباشـــر بالخط الساخن 17155363 من 
يوم الســـبت إلى الخميس من الســـاعة 7 

صباحا الى 3 ظهرا.

المنامة - وكالة الثروة الحيوانية

LMRA شكوى الكالب الضالة تستوطن مبنى

إخمــاد حـريــق فـي سكــن للعمــال بستــرة ... وال إصابــات

تمّكـــن الدفـــاع المدنـــي مـــن إخماد 
حريـــق اندلـــع فـــي ســـكن للعمـــال 
بمنطقة سترة، والذي لم يسفر عن 

وقوع أي إصابات.
وأوضحت اإلدارة أن آليات الدفاع 
المدني انتقلت للموقع مباشرًة فور 
تلقـــي البـــالغ بالواقعـــة، حيـــث تم 

الدفع بـ9 آليات و30 ضابًطا وفرًدا، 
والذيـــن تمكنوا من الســـيطرة على 

الحريـــق ومنـــع امتـــداده، والقيـــام 
منـــع  بهـــدف  التبريـــد  بعمليـــات 

تجدده.
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  وأشـــارت 

المدني إلى أن البحث جاٍر لمعرفة 
سبب اندالع الحريق.

المنامة - وزارة الداخلية

يقــول أهــل لــّول “الذهــب زينــة وخزينة”، وهو مثل شــعبي عــن المعدن األصفر، حين يكــون اســتثماًرا مربًحا مع مرور 
الزمن وبمثابة دعامة لســد الحاجة للمال، ويبدو أن موســم الســفر هذا العام فتح صناديق مجوهرات النســاء ليبعن 
الذهب من أجل االســتعداد لموســم الســفر خالل إجازة الصيف، حيث تشــهد أغلب محالت بيع الذهب إقباالً متزايًدا 
ا 19.5  مــن قبــل الزبائــن لبيــع مصوغات الذهب في ظل ارتفاع نســبة ســعر الجرام 40 %، حيث بلغ ســعر الجــرام حاليًّ

دينار.

من جهته، قال علي ربيع صاحب متجر 
ذهب في شـــارع البديع، تشـــهد أســـواق 
الذهـــب ارتفاًعـــا في أســـعار المصوغات 
بنســـب تصـــل 40 % بســـبب تداعيـــات 
األزمـــة األوكرانيـــة والتضخـــم العالمـــي 
لألســـعار، فيمـــا يرغـــب أغلـــب الزبائـــن 
بالتزامـــن  الذهبيـــة  المصوغـــات  ببيـــع 
مع موســـم الســـفر الذي عـــاد للناس بعد 
عاميـــن مـــن تأثيـــر أزمـــة كورونـــا علـــى 
الســـفر والتنقالت، الفًتا إلـــى أن ارتفاع 

ســـعر الجرام يؤدي لعزوف الشـــراء من 
المحـــالت، حيـــث اإلقبـــال علـــى شـــراء 
الذهـــب البحرينـــي قبل حلول مناســـبة 
عيـــد األضحـــى المبـــارك، يعتبـــر جيـــًدا 
ا في ظل رغبة طلبات الزبائن  واستثنائيًّ
من الدول المجاورة التي تفضل شـــراء 

الذهب المحلي.
 وتوّقـــع ربيـــع أن يكـــون ســـوق مبيعات 
الذهب فـــي ركود لمدة 3 شـــهور مقبلة، 
حيـــث تنتعـــش األســـواق حيـــن يهبـــط 

ســـعر جرام الذهب إلى 15 أو 16 ديناًرا، 
موضًحـــا أن الســـنوات الســـابقة وقبـــل 
ظهور وباء كورونا كان سعر الجرام 13 
ديناًرا وكانت حركة األســـواق منتعشـــة 

في عمليات البيع والشراء.
 وأشـــار إلى أن أغلـــب الزبائن الخليجية 
البحرينـــي  الذهـــب  مصوغـــات  تفّضـــل 
مقارنـــة  االختيـــار  ســـيد  يعتبـــر  الـــذي 
مـــع أنـــواع الذهـــب التركـــي واإليطالـــي 
المتوفـــر فـــي األســـواق، حيث مـــا زالت 

بعـــض األصنـــاف البحرينيـــة المعروفـــة 
محافظـــة علـــى االختيـــار المتكـــرر مثل 
كرســـي جابـــر، حـــب الهيـــل، المرتعشـــة، 

المريـــة، الهامة، الياســـمينة، وإلخ... من 
األصنـــاف التي تعتبر مـــن قائمة التراث 
البحرينـــي للذهب، الـــذي يصنع ويصاغ 

ا. على أيًد بحرينية يدويًّ
وعن سبب تراجع أسعار أحجار األلماس 
الذهبيـــة،  المصوغـــات  فـــي  الموجـــودة 
أكـــد ربيـــع، يهبط ســـعر األلماس بســـبب 
مخـــاوف الزبائـــن في حال عـــدم وجود 
شـــهادة تثبـــت بـــأن الحجر فـــي الذهب 
ألماس، حيث الزالت األســـواق المحلية 
بحاجـــة ألصحـــاب الخبـــرة فـــي تثميـــن 
األحجـــار الكريمـــة كاأللمـــاس، المرجان، 

الزمرد، التي تضاف على الذهب.
ومـــن جانـــب آخـــر، اعتبـــر ربيـــع اإلقبال 
علـــى اإلكسســـوارات المطليـــة بالذهـــب 
أو البالتينيـــوم مـــن المـــاركات الفاخـــرة 
مؤقتـــة  موضـــة  بالفاشـــن،  المعروفـــة 
لـــن تنافـــس أســـواق الذهـــب المحليـــة، 
حيث مـــا زال الذهـــب البحريني “زينية 

وخزينة”.

أفاد عدد من أصحاب معارض األثاث 
والمفروشات عن تراجع حجم اإلقبال 
على شراء األثاث المحلي والمستوردة 
مـــن الصيـــن وتركيـــا وماليزيا بنســـبة 
70 %؛ بســـبب ارتفاع تكاليف أســـعار 
إذ  البواخـــر،  عبـــر  البحـــري  الشـــحن 
بلغت كلفة شـــحن الحوايات المتنقلة 
“الكونتينـــر” الواحـــد 7000 دوالر فـــي 
الوقت الراهن ما يعادل 2639 دينارا، 
بعـــد ما كانـــت أســـعار تكاليف شـــحن 
الحاويـــات تتراوح بين 1700 و3500 
دوالر للحاويـــة الواحـــدة ذات الحجم 
والســـعة من 33 متـــرا مكعبا لغاية 87 
مترا مكعبا، مما أدى لزيادة في أسعار 
تتـــراوح  بنســـب  المســـتوردة  األثـــاث 

بين 90 % و100 %.  
 

من جهته، قال صادق العالي وهو صاحب 
معـــرض أثاث و مفروشـــات بشـــارع البالد 
القديـــم، إن محالت األثاث تشـــهد تراجعا 
في المبيعات واألرباح بنسبة 80 % بسبب 
تضخـــم أســـعار األثاث الجاهز المســـتورد، 
وارتفاع أســـعار مستلزمات صناعة األثاث 
المحلي كاألخشـــاب واألســـفنج واألقمشة 
إن  حيـــث  والمرايـــا،  والزجـــاج  والرخـــام 
أغلـــب المحالت بقيت على أرباح شـــهرية 
تقدر بنسبة 20 %، بعد تسديد االلتزامات 
مـــن إيجـــارات المعـــارض ودفـــع الرواتـــب 
و تكاليـــف نفقـــات النثريـــات التي تشـــمل 
وقود وديزل المركبـــات وفواتير الكهرباء 

واالتصاالت.

المفروشـــات  معـــارض  أن  العالـــي  وذكـــر 
ومحالت التأثيث عاشت في فترة إيقاف 
قـــروض البنـــوك فـــي بحبوحـــة، خصوصًا 
فـــي األوقـــات التـــي ُوّزعت فيهـــا وحدات 
ســـكنية علـــى المواطنيـــن، الفتـــًا إلـــى أن 
تضخم األســـعار في الوقت الحالي يسبب 
مخاوف ألصحاب المعـــارض لعدم القدرة 
علـــى اســـتيراد الموديـــالت الحديثـــة مـــن 
األثـــاث المســـتورد، حيـــث تكتفـــي أغلـــب 
المحالت بعـــرض األثاث الموجود لمراعاة 
ظـــروف المواطنيـــن الملتزميـــن بقـــروض 

بنكية.
بدوره، قال عمار ياســـر وهو مدير معرض 
أثـــاث بمدينـــة عيســـى، إن أســـعار األثـــاث 
المســـتورد من تركيا تضاعفت بنسبة 100 
%؛ بســـبب ارتفـــاع تكاليـــف اليـــد العاملة 

و الصناعـــة الخارجيـــة والشـــحن البحـــري 
والجوي، وكانت نسبة اإلقبال على طلبات 
الفتـــرة  خـــالل  المحلـــي  األثـــاث  تفصيـــل 
الماضيـــة التـــي تزامنـــت مع شـــهر رمضان 

المبارك وعيد الفطر السابق 40 %، مشيرًا 
إلـــى أن التضخم الحالي في أســـعار ســـلع 
تصنيع وتفصيـــل األثاث المحلي كاألريكة 
وغرف النوم وخزائـــن المالبس وطاوالت 

المكاتب والستائر أدت إلى عزوف الزبائن 
األثـــاث  شـــراء  طلبـــات وحجـــوزات  عـــن 

المحلي والخارجي بشكل كبير.
إلـــى ذلـــك، وصـــف حمـــزة الصـــادق وهـــو 
مدينـــة  بســـوق  أثـــاث  محـــالت  صاحـــب 
بــــ  المفروشـــات  ســـوق  الشـــعبي،  عيســـى 
“المريـــض حاليـــًا ويعاني مـــن تذبذب في 
المبيعـــات”؛ ألن غـــالء األســـعار وارتفـــاع 
تكاليف االســـتيراد ووقـــف القروض أجبر 
األســـعار  رفـــع  علـــى  المحـــالت  أصحـــاب 
لتغطية المصاريف وااللتزامات الشـــهرية، 
حيث ال تستطيع متاجر األثاث في الوقت 
الراهن طرح فكرة العروض والتخفيضات 
المجمعـــات  بمتاجـــر  أســـوة  الترويجيـــة 
التجاريـــة فـــي ظل عزوف غالبيـــة الزبائن 

عن طلبات شراء األثاث والسجاد.

البحرينيات يضحين بصناديق المجوهرات للتمّتع بالسفر

تـراجـع مبيعـات األثـاث 70 % بسبـب الشحـن البحـري

ارتفاع سعر الذهب 40 % ... وغياب الخبراء يهبط باأللماس

التضخم باألسعار أدى لعزوف الزبائن

سيدات يبعن مصوغات الذهب )أرشيفية(

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

أثاث غرفة نوم )أرشيفية(
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^ أهدى خريج الشـــهادة اإلعدادية من مدرسة الدراز اإلعدادية 
للبنين حســـن ميرزا عبد الواحـــد محمد والحاصل على 96 % تفوقه 

عبر “البالد” إلى والديه.

^ أهـــدى خريـــج مدرســـة مدينـــة عيســـى االبتدائيـــة اإلعدادية 
للبنين علي حميد ســـويد، الحاصل علـــى 97.91 %، تفوقه لـ “الوطن 
الغالي البحرين ولوالدي العزيزين وإلى المعلمين األفاضل الذي كانوا 
معنـــا خطـــوة بخطـــوة لتحقيق هذا النجـــاح”، معتزما علـــي االلتحاق 
بالمســـار األدبـــي في المرحلـــة الثانوية، شـــاكرا صحيفـــة “البالد” في 

ختام كالمه.

حسن ميرزا يهدي تخرجه لوالديه

علي سويد: المسار األدبي وجهتي

مريم عيسى: أطمح لدراسة الطب البشري
^ أهـــدت خريجـــة مدرســـة ســـار الثانويـــة للبنات مريم عيســـى 
الحاصلـــة على 99.8 %، عبـــر “البالد”، تفوقها إلـــى عائلتها، خصوًصا 
والديهـــا الداعَميـــن لهـــا وكذلك إلى مدرســـتها وإلى مديرة المدرســـة 
هاشـــمية سيد شـــرف، مضيفة “لم يكن هذا النجاح إال بفضل من هللا 

عز وجل”، مبينة أنها تطمح لدراسة الطب البشري.

للبنيـــن  الثانويـــة  الشـــرقي  الرفـــاع  مدرســـة  خريـــج  أهـــدى   ^
عبدالرحمن عمر الخالقي الحاصل على 95.4 % تفوقه، عبر “البالد”، 
إلـــى والـــده العزيز ووالدتـــه الغالية وجميع األهل، ولـــكل من تمنى له 

الخير.

عبدالرحمن الخالقي: تفوقي لمن تمنى لي الخير
^ أهـــدى خريـــج الثانوية العامة من مدرســـة الهدايـــة الخليفية 
عمـــرو علـــى الجالل الحاصل علـــى 98.4، % تفوقه عبـــر “البالد” إلى 
والديـــه قائـــال لهمـــا “لـــوال وقفتكما معي لمـــا وصلت لما وصلـــت إليه، 

فشكرا لكما”، موصال شكره للطاقم التعليمي في المدرسة.

عمرو الجالل: لوالكما لما وصلت

^ أهـــدى خريـــج الشـــهادة اإلعدادية مـــن مدرســـة الروابي رضا 
الصائغ الحاصل على 99 %، عبر “البالد”، تفوقه لعائلته ومعلميه.

رضا الصائغ: تفوقي للعائلة ومعلميَّ
^ أهدت خريجة مدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات حنين 
ياســـر بني حمـــاد، الحاصلـــة على 99.8 %، عبـــر “البـــالد” تفوقها إلى 

والدها ووالدتها وجميع أفراد العائلة.

حنين بني حماد: أهدي تفوقي لكل العائلة

^ التقت “البالد” خريج مدرســـة 
عـــن  للبنيـــن  الثانويـــة  حمـــد  مدينـــة 
علـــي  إليـــاس  والرياضيـــات  العلـــوم 
الهاشـــمي والحاصل على نسبة 99.6 
%، والـــذي أهدى تفوقـــه لملك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة وإلى ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة إلى جانـــب والديـــه ومعلميه 
والمديرين بجميع مراحله الدراسية، 
فـــي  ومســـاهمتهم  جهودهـــم  علـــى 

وصوله لهذه المرحلة.

وأكد أنه خالل فتـــرة الجائحة ورغم 
التحديات سعى جاهًدا للحفاظ على 

مستواه في سبيل تحقيق التفوق. 
وعـــن طموحـــه بيـــن أنـــه منـــذ نعومة 

أظافره ودراسة الطب البشري داخل 
المملكة أو خارجها حلمه، بغية خدمة 
الوطن، كونه شابا بحرينيا، مبيًنا في 
الســـياق ذاتـــه أن هـــذا مـــن تطلعـــات 

ورؤى القيادة الرشيدة.
مـــن جانبـــه، زف والـــده عبـــر “البـــالد” 
تخـــرج ابنـــه، متمنًيـــا أن يحقـــق ابنه 
طموحـــه مـــن خـــالل دراســـة الطـــب 
البشـــري، طالًبـــا فـــي اآلن ذاتـــه مـــن 
وزارة التربيـــة والتعليـــم أو الجهـــات 
فـــي  ابنـــه  بشـــأن  النظـــر  المختصـــة 
ســـبيل تحقيق حلمه، مختتًما حديثه 
“البـــالد”  لصحيفـــة  الجزيـــل  بالشـــكر 
قائاًل “خالص شـــكري لجريـــدة البالد، 
المميـــزة وفعلًيـــا كل ســـنة أو ســـنتين 
أحضـــر إلى الصحيفـــة مع أحد عيالي 

بتفوق وأنتم أصحاب واجب”.

رغم تحديات كورونا سعى للحفاظ على مستواه لتحقيق التفوق

إليـاس الهـاشمــي: الطــب البشــري حلـم الطفولــة

^ أهدى خريج مدرســـة الرفاع الشـــرقي الثانوية للبنين فيصل 
غازي الغريري الحاصل على 95.1 % تفوقه إلى والديه وبقية األهل، 

مبديا رغبته في االنخراط بمجال اإلعالم.

فيصل الغريري: طموحي اإلعالم

^ أهدت الزميلة بقسم الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني منال الشيخ تخرجها من الجامعة 
الخليجيـــة بدرجـــة البكالوريوس في تخصص اإلعالم والعالقات العامة فرع اإلذاعة والتلفزيون إلى 
والديهـــا ولـــكل من وقف بجانبها وســـاندها، مؤكـــدة أن القادم أفضل وأجمل وســـعيها الدائم لتحقيق 

مزيد من النجاحات وترك بصمات واضحة للعيان في الساحة اإلعالمية.

الزميلــة منــال الشيــخ: القــادم أفضــل وأجمــل

مريم يوسف ومنال الشيخ 

منال الشيخ مع أخيها اإلعالمي فيصل ووالديها وأختها أمل



دورة عن سلوكيات المترشح المثالي بمعهد التنمية السياسية 
انطلقـــت باكـــورة فعاليـــات التدريب 
لالنتخابـــات  بالترشـــح  للراغبيـــن 
بمعهـــد  المقبلـــة،  والبلديـــة  النيابيـــة 
البحريـــن للتنميـــة السياســـية التـــي 
تستهدف أكثر من 2321 شخًصا من 
المرشـــحين والفرق االنتخابية التي 
ســـتخوض غمار المعتـــرك االنتخابي 
المقبل، حيث تقام خالل شهر يونيو 
 83 6 فعاليـــات مـــن أصـــل  الجـــاري 
ب”  فعاليـــة ضمن أجنـــدة برنامج “َدرَّ
منهـــا 3 دورات تدريبيـــة وورشـــتي 
عمل وندوة حـــول “الريادة الوطنية 

في الدبلوماسية البرلمانية”. 
وتســـتهدف دورتـــا مهـــارات “كســـب 
التأييـــد والتأثيـــر” التـــي تقـــام لمـــدة 
يونيـــو   27 إلـــى   26 مـــن  يوميـــن 

الجاري، ودورة “ســـلوكيات المرشح 
المثالـــي” التي تقام خالل الفترة من 
28 إلى 29 يونيـــو الجاري، الراغبين 
في خوض الســـباق االنتخابي ضمن 
ب” التـــي أطلقها المعهد  فعاليات “َدرَّ
ويختتـــم  الماضـــي،  يونيـــو   7 فـــي 
المعهد أجندة فعاليات الشهر الجاري 
في تاريخ 30 يونيو الجاري، بورشة 
عمل مبادئ وأساسيات العمل البلدي 
التي تستهدف الراغبين في الترشح 

لالنتخابـــات البلديـــة بشـــكل خـــاص 
واالنتخابات النيابية بشكل عام.

الجديـــر بالذكـــر أن معهـــد البحريـــن 

للتنمية السياســـية أطلـــق 83 فعالية 
ومبـــادرة لدعـــم العمليـــة االنتخابية 
ب”، منها  القادمـــة، ضمن برنامـــج “َدرَّ

34 دورة تدريبيـــة، 22 ورشـــة عمل، 
 5 توعويـــة،  أفـــالم   6 نـــدوات،   10
لقاءات حواريـــة، 6 زيارات ميدانية 

جميـــع  تســـتهدف  ومحاضـــرات 
فئـــات المجتمـــع وطلبـــة الجامعـــات 

الحكومية والخاصة.

6 فعاليات تستهدف 
تدريب 2321 من 

المترشحين والفرق 
االنتخابية

أكدت المحامية زهراء الوطني لـ “البالد” أن دستور 
مملكة البحرين كفل للمواطنين رجااًل ونســـاًء حق 
المشـــاركة في الشـــؤون العامة والتمتـــع بالحقوق 
السياســـية، بمـــا فيها حق االنتخاب والترشـــح في 
ســـبيل أال يحـــرم المواطن من هـــذا الحق إال وفق 

القانون.
وأضافـــت أنـــه يتحتم علـــى المواطن 
الحـــق  ممارســـة  بأهميـــة  الوعـــي 
السياسي من دون تردد، وتسخير 
الطموح لمســـتقبل برلماني زاهر 
في تحقيـــق طموحات الشـــعب 
المشـــترك في ممارســـة السلطة، 
للعضـــو  اختيـــاره  خـــالل  مـــن 
النيابـــي الكفء والذي ســـيكون 

ممثاًل ومرآة لإلرادة الشعبية. 
بالقـــول  الوطنـــي  وأوضحـــت 
“ال يمكـــن تصـــور قيـــام بلد دون 

قانون ينظم ســـلوك األفراد فيـــه، ويحمي الحقوق 
والحريـــات، وهنا يكمـــن دور البرلمان إذا ما انصب 
نحو تحقيق المصلحة العامة، والنص على تشـــريع 
مالئـــم”، مضيفة أن النائب هو صوت الناس يعتلي 
منصبـــه بأصواتهم، ويعبر عـــن إرادتهم لتحقيق ما 
تصبو له أنفســـهم، مردفة أنـــه بحمالته االنتخابية 
التـــي تســـبق تقلـــده لمنصبـــه، نـــراه يســـعى بغيـــة 
خدمـــة وطنـــه والناس، مؤكـــدة أنـــه يتوجب عليه 
أال يحيـــد عـــن ذلك وأال يوهـــم المجتمـــع بفقاعات 
فارغـــة ألحـــالم، ووعود كاذبـــة مردفـــة: نتمنى أن 
يكـــون للشـــعب الســـلطة في مســـاءلة النائـــب عما 
قدمـــه فعلًيا، ومدى تطبيقه لوعـــوده في برنامجه 

االنتخابي.
وفي ســـياق متصـــل، عبرت الوطنـــي عن طموحها 
في أن تكون هناك تعديالت على المرسوم بقانون 
رقـــم )14( لســـنة 2002 بشـــأن الالئحـــة الداخليـــة 
لمجلـــس النواب، في ســـبيل أن يكون الحد األدنى 

للتعليم هو “درجة البكالوريوس”، بمعنى أال يكتفي 
المشـــرع البحريني بشرط: إجادة القراءة والكتابة 
– فحســـب، موضحة بهذا الشـــأن: ليس انحياًزا بل 
ضماًنا لجودة العمل البرلماني بإيصال الكفاءات. 

المناظـــرات  أن  الوطنـــي  أكـــدت  المقابـــل،  وفـــي 
االنتخابية تعد أداة القياس للمترشـــح، إذ تكشـــف 
المختلفـــة  المجتمـــع  بقضايـــا  إلمامـــه  مـــدى  عـــن 
واقتراحه للحلول المناســـبة، عـــالوة عن دور هذه 
المناظرات االنتخابية في رفع مستوى الوعي لدى 
الجميع، وتشـــجيعهم حتى يصوتوا لألكفأ، مؤكدة 
أن المواطن يصبح علـــى قدر من الوعي والتفرقة 
بيـــن الكفاءة الحقيقية، والبـــرواز الوهمي لعبارات 

إنشائية ورنانة.
أي  بـــال  المواطنيـــن  علـــى  أن  الوطنـــي  وتابعـــت 
اســـتثناء الحرص علـــى عدم التنازل عن ممارســـة 
حقوقهم السياسية، لما في ذلك من تثبيط لكفاءة 
المجلس النيابـــي، قائلة “إذا ما وصل إلى المنصب 

مـــن ال يســـتحق ذلك لمطامـــع وأهداف شـــخصية، 
متســـائلة  نفســـه”،  إال  حينهـــا  الشـــعب  يلـــوم  فـــال 
“كيـــف يتخذ المواطـــن موقًفا ســـلبًيا بامتناعه عن 
التصويت باالنتخابات، خصوًصا إذا كانت منصبًة 
نحـــو حل مشـــكالت النـــاس وهمومهم، ثـــم يطمح 
ألن يكـــون المجلس النيابي على قـــدر من الكفاءة 

واإليجابية؟”.
ولفتت إلى أن للسلطة التشريعية ممثلة بالمجلس 
النيابـــي اختصاصات تشـــريعية ورقابية فعالة إذا 
مـــا اســـتخدمها النائـــب بكفاءة ونزاهـــة، وهي تعد 
من أخطر الوظائف: ســـن القوانين، طرح األســـئلة 
البرلمانـــي،  التحقيـــق  االســـتجواب،  البرلمانيـــة، 
مناقشـــة برنامج الحكومة، وسحب الثقة من أحد 
الوزراء، وغيرها من اختصاصات حساســـة، داعية 
ألن نســـاهم جميًعا لوصول األكفأ إلى قبة البرلمان 
تحقيًقـــا للحـــق وتعزيـــًزا للمنفعـــة العامـــة، ودفًعـــا 

لعجلة التقدم البرلماني.

المحاميـة الوطني: الشتـراط البكـالوريوس للمترشـح
ال تتوانوا عن ممارسة حقوقكم السياسية وانتخبوا األكفأ

إيجاد حل جذري لمشكالت محطة توبلي للمجاري

الملف اإلسكاني والتوظيف في صدارة اهتماماتي

صادق غالم يترشح نيابيا في دائرة جدعلي وجرداب

الذوادي مترشحا بدائرة وادي السيل وجري الشيخ:

أعلـــن صـــادق غالم عـــن عزمه الترشـــح فـــي االنتخابات 
النيابيـــة المقبلـــة 2022، وذلـــك عن الدائرة الســـابعة في 
محافظـــة العاصمـــة، وصـــّرح لــــ “البـــالد” بأنه أبـــرز نقطة 
علـــى جدول أعماله بالســـعي ســـتتركز حـــول إيجاد حل 
جـــذري لمشـــكالت محطـــة توبلي للصـــرف الصحي التي 
أرهقـــت األهالـــي منذ عقود ومـــن غير أن يحـــّرك النواب 
والمجالس البلدية ســـاكًنا بهذا الخصوص، مســـتغرًبا من 
إهمال المنطقة الذي تفاقم بســـبب عدم اهتمام الجهات 
الرسمية سواء أكانوا ممثلي المنطقة أم المجلس النيابي 
أم أمانة العاصمة، مشيًرا إلى أن الرائحة الكريهة تنبعث 
بـــال توقف مـــن المحطة ســـامة، والشـــوارع ضيقة وغير 
ا، وال توجد حدائق ومســـاحات للترفيه عن  مطورة نهائيًّ

النفس.
ـــا، قـــال غالم إنه في حال فوزه، ســـيعمل مع أهل  ووطنيًّ

االختصاص لبحث الحلول المالية التي ترفع فئة الطبقة 
المتوســـطة إلى مســـتوى أفضل، الفًتا إلى أنه ســـيطالب 
الرواتـــب،  المضافـــة، وزيـــادة  القيمـــة  بخفـــض ضريبـــة 

وإنشاء المصانع والشركات لتوظيف العاطلين.
مـــن جانـــب آخـــر، بّيـــن غـــالم أنـــه ســـيطالب بمراجعـــة 
إجـــراءات وزارة العمـــل حول معونـــات المواطنين التي 

يتم قطعها أحياًنا بأعذار غير مقنعة.
 الجدير بالذكر أن غالم له رصيد خبرة في العمل البلدي 
يقتـــرب مـــن 20 عاًمـــا وتحديـــًدا فـــي مجلـــس المحـــرق 
البلدي، عالوة عن تمتعه بمعرفة واسعة بأهالي المنطقة 
كونـــه أحـــد أبنائهـــا بجانـــب ســـمعته الطيبـــة فـــي خدمة 

األهالي.
يشـــار إلى أن الدائرة الســـابعة بمحافظة العاصمة تشمل 
الكورة، جدعلي، جرداب والناصفة والمجمعات السكنية 

التالية: 709، 721، 729، 733، 816. 
ـــا بجانبـــه كل   وفـــي الوقـــت الحالـــي ترّشـــح فيهـــا نيابيًّ
مـــن ابتهاج خليفـــة، أمل محمد ورباب شمســـان، مجدي 

النشيط وجعفر محفوظ، سمانة حيدري.

بّيـــن رجل األعمـــال واالقتصادي مشـــعل 
المتوقـــع  النيابـــي  المترشـــح  الـــذوادي، 
عـــن الدائرة الســـابعة، أن مـــن ركائز عمله 
بالبرلمـــان فـــي حـــال فـــوزه باالنتخابـــات 
دعـــم االقتصاد وفتح اآلفاق لالســـتثمار، 
ويأتـــي ذلـــك تماشـــًيا مـــع خطـــة التعافي 
االقتصـــادي بالمملكة والتي تكّون القدرة 
لقنـــوات  األمـــوال  توجيـــه رؤوس  علـــى 
إنتاجيـــة واســـتثمارية بالدائرة خصوصا 

والمملكة عموما. 
وأضاف لـ ”البالد” أنه ســـيتناول عدًدا من 
المحاور فـــي برنامجـــه االنتخابي أبرزها 
وإعـــادة  التوظيـــف،  اإلســـكان،  طلبـــات 
الحيـــاة االقتصاديـــة والتنمويـــة مـــا بعـــد 

الجائحة.
وبّين أنه خالل فترة الجائحة تم استنفاد 
مبالـــغ كثيرة كان باإلمـــكان أن توجه إلى 
بنود يســـتفيد منها المواطن بشـــكل أكبر، 
مؤكـــًدا أهميـــة العمـــل مـــع القطـــاع العام 
والخاص من أجل وضع البرامج التنموية 

والتطويريـــة للدائرة إلـــى جانب االرتقاء  
إلـــى  باإلضافـــة  والمعيشـــة،  بالخدمـــات 
الرقي بالحياة التعليمية وتوفير األدوات 
العلميـــة للرقـــي بطلبة العلـــم والتميز في 
المحافل الدولية، ومؤكًدا أهمية التعاون 
البناء مع الحكومة في تبني المشروعات 

التنموية والتطويرية بالدائرة. 
وقـــال الـــذوادي إن الدائرة تتمتـــع بمركز 
حيـــوي في المملكة ممـــا يؤهلها أن تكون 
مركـــًزا حضارًيـــا واقتصادًيا بيـــن الدوائر 
األخـــرى. وعن آلية العمل التي ســـيتبناها 

حال فـــوزه، أفـــاد الـــذوادي بـــأن التعاون 
الجهـــات  مـــع  مباشـــر  بشـــكل  ســـيكون 
الحكومية والخاصة في مشـــاريع تســـهم 

في رقي الدائرة.
الســـيل  وادي  مناطـــق  الدائـــرة  وتمثـــل 
مـــن  الشـــيخ والروضـــة وجـــزءا  وجـــري 

منطقة عالي.

جانب من باكورة فعاليات المعهد للراغبين بالترشحجانب من الحضور في ورشة العمل
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منال الشيخ

المحامية زهراء الوطني 

منال الشيخ

منال الشيخ

حسن عبدالرسول

صادق غالم

مشعل الذوادي

قالت مصادر لـ “البالد” إن عددا من المترشحين النتخابات مجلس النواب 
والمجالـــس البلديـــة يعملون على تشـــكيل قائمة شـــبابية موحـــدة تتألف 
مـــن الشـــباب المســـتقلين ذوي التوجه القانونـــي واالقتصـــادي، بعيًدا عن 
التحالـــف مع الجمعيات السياســـية اإلســـالمية والليبرالية، حيث ســـتعلن 
القائمة الشبابية عن أهداف وقائمة أسماء المترشحين في األيام المقبلة.

 وبحســـب المعلومـــات التي حصلت عليهـــا “البالد”، فإن القائمة الشـــبابية 
ســـتتبنى معالجة ملفات تحســـين وضع المتقاعدين، ورفع مستوى جودة 
التعليـــم، وإعـــادة النظر في قوانين اإلســـكان، وتحســـين أجـــور وعالوات 
العامليـــن فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص، حيث يســـعى القائمـــون عليها 
للتحالف مع عدد من النواب المســـتقلين حالًيا وســـابًقا من خالل محاولة 
إقناع بعض الشـــخصيات ذات اإللمام والفهـــم القانوني واالقتصادي، في 

عدد من دوائر محافظات المملكة.
ويســـعى القائمـــون عليهـــا إلـــى إعـــداد برنامـــج بلـــدي موحد يتناســـب مع 

احتياجات مختلف الدوائر في المحافظات كافة.

أعلـــن أميـــن محمـــد العباســـي عزمـــه الترشـــح في 
االنتخابـــات البلديـــة المقبلـــة 2022 عـــن الدائـــرة 

الرابعة بالمحافظة الجنوبية.
وبين أنه سيعمل في حال تم انتخابه على تطوير 
الدائـــرة والعمل على تحقيـــق االصالحات، بجانب 
تقديـــم االقتراحـــات والمبـــادرات التي تســـهم في 

تحسين حال الدائرة لألفضل. 
يذكر أن الدائـــرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية تغطي النويدرات، الحجيات 
وهورة ســـند وتشـــمل المجمعـــات الســـكنية التاليـــة: 643، 645، 646، 929، 
931، 939، وفي الوقت الحالي يشـــغلها النائب عمر عبدالرحمن الذي أحرز 

في انتخابات 2018 4659 صوت، بينما عيسى الغرير نال 3044 صوتا.
يشار إلى أنه في الوقت الحالي ترشح في الدائرة بلديا علي الشيخ بجانب 

العباسي.

بوادر تشكيل قائمة شبابية من 
شخصيات اقتصادية وقانونية

العباسي يترشح بلديا بدائرة الحجيات

حسن عبدالرسول

منال الشيخ

أمين العباسي
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أبوظبي ـ وكاالت

قالــت وزارة الطاقــة اإلســرائيلية إن مفاوضيــن إســرائيليين اجتمعــوا مــع 
الوســيط األميركــي فــي محاولة لحل النــزاع على الحــدود البحرية مع لبنان. 
وقالــت الــوزارة في بيان “اســتمع الفريــق إلى أحدث المســتجدات بعد زيارة 
الوســيط للبنــان وناقــش الطرفــان صياغــة توجهــات بناءة للمضــي قدًما في 

المفاوضات”.

ســـتحافظ  أنهـــا  الـــوزارة  وأضافـــت 
على المصالـــح االقتصاديـــة واألمنية 
إلســـرائيل لكنهـــا تعتزم “حـــل القضية 

في المستقبل القريب”.
وأدى الخـــاف بيـــن إســـرائيل ولبنان 
بشـــأن الحـــدود البحريـــة إلـــى عرقلـــة 
التنقيـــب عن موارد الطاقة في أجزاء 
من شـــرق البحـــر المتوســـط كما يهدد 

بتفاقم التوتر بين البلدين.
وفي وقت ســـابق مـــن يونيو الجاري، 
زادت حدة التوتر المحفوف بالمخاطر 
علـــى جانبـــي الحـــدود، بعـــد وصـــول 
الباخرة اليونانيـــة “إنرجان باور”، إلى 
حقـــل كاريـــش الواقع عنـــد الخط 29، 
المـــدرج فـــي أجنـــدة التفـــاوض غيـــر 

المباشر بين لبنان وإسرائيل.

لقاء إسرائيلي - أميركي لبحث الحدود البحرية مع لبنان

موسكو ـ نوفوستي

وزارة  ــم  ــاسـ بـ ــة  ــمــتــحــدث ال ــالـــت  قـ
ــة، مـــاريـــا  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــ ال
البريطانية  الحكومة  إن  زاخاروفا، 
تسعى لترهيب سكان الباد بحرب 
نووية وشيكة مع روسيا من أجل 
ــتــبــاهــهــم عـــن الــمــشــاكــل  صــــرف ان

السياسية الداخلية.
 وأوضحت زاخاروفا أن الحكومة 
هذه  خال  من  تحاول  البريطانية 
الشعب  انتباه  صرف  التصريحات 
الداخلية،  السياسية  المشاكل  عن 
انهيار  وعن  الخصوص،  وجه  على 

المملكة.
ــا على  ــاروفــ وكــتــبــت زاخــ

“تيليغرام”:  في  قناتها 
المؤسسة  تتعب  “ال 
ــة مــن  ــيــ ــ ــان ــطــ ــ ــري ــ ــب ــ ال
ــعــــداد لــنــهــايــة  ــتــ االســ

الـــــعـــــالـــــم الـــــنـــــوويـــــة، 

حــيــث تــخــتــرع تــصــريــحــات غير 
هذا  حول  لروسيا  تنسبها  موجود 

الموضوع”.
 وقــالــت زاخــاروفــا: “هــذا موضوع 
مناسب، يهدف إلى صرف االنتباه 
عــن االنــهــيــار الــســيــاســي الــداخــلــي 
لــلــمــمــلــكــة الــبــريــطــانــيــة فـــي ضــوء 
المؤامرات التي ال تنتهي واألزمات 

وفضائح الفساد ببساطة”.
ــى أن رئــيــس  ــ إل تـــجـــدر اإلشـــــــارة   
ــانـــي، بـــوريـــس  ــريـــطـ ــبـ الـــــــــوزراء الـ
لقائه  اعــتــبــر خـــال  جــونــســون، 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس 
مـــاكـــرون، فــي ألــمــانــيــا، أن 
محاوالت تسوية النزاع 
اآلن  ــا  ــيــ ــ ــران أوكــ فــــي 
عدم  على  ستساعد 
االستقرار في العالم.

زاخاروفا: بريطانيا “تجهز” شعبها لحرب نووية
عمان ـ بترا

الــعــاهــل األردنــــي الملك  أكـــد 
ــال  ــدهللا الـــــثـــــانـــــي، خــ ــ ــبـ ــ عـ
الفلسطيني  بالرئيس  لقائه 
)األحد(  أمس  عباس  محمود 
بــقــصــر الــحــســيــنــيــة، مــوقــف 
القضية  تجاه  الثابت  األردن 

الفلسطينية والداعم لفلسطينيين في نيل حقوقهم. وتناول اللقاء التطورات 
تحقيق  فرص  على  وانعكاساتها  الكنيست،  حل  بعد  إسرائيل  في  األخيرة 

السام، إضافة إلى المستجدات في المنطقة.
وأوضـــح العاهـــل األردنـــي والرئيـــس الفلســـطيني أن “الخطـــوة المطلوبة في 
الوقـــت الراهن هـــي وقف اإلجـــراءات األحادية لفتح المجال أمام اســـتئناف 

المفاوضات مستقباً”.
وأكـــد أن “الســـبيل الوحيـــد إلنهـــاء الصـــراع الفلســـطيني اإلســـرائيلي هو حّل 
الدولتيـــن، الـــذي يضمـــن قيـــام الدولة الفلســـطينية المســـتقلة، ذات الســـيادة 
والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية”.
ولفت إلى أن باده في اتصال مســـتمر مع الجانب األميركي، ويعمل على أن 
تتصدر القضية الفلســـطينية جدول أعمـــال زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة 

في الشهر المقبل.

إعالن أردني فلسطيني عن ضرورة مفاوضات السالم
موسكو ـ إنترفاكس

الروســـي فاديميـــر  الرئيـــس  يعتـــزم 
بوتين زيـــارة جمهوريتين ســـوفيتين 
هذا األســـبوع، في أول رحلة معروفة 
لـــه إلـــى الخـــارج منـــذ بـــدء العمليـــة 
أوكرانيـــا  فـــي  الروســـية  العســـكرية 

أواخر فبراير الماضي.
وذكرت التلفزيون الرســـمي الروســـي 
طاجيكســـتان  ســـيزور  بوتيـــن  أن 
وتركمانســـتان، ثـــم يجـــري محادثات 
بعـــد ذلـــك مـــع الرئيـــس اإلندونيســـي 

جوكو ويدودو في موسكو.
وفي دوشـــنبه عاصمة طاجيكســـتان، 

ســـيجتمع بوتـــن مع الرئيـــس إمام 
علـــي رحمـــن، وهـــو حليـــف 

وأكثـــر  لموســـكو  وثيـــق 
رئيس بقاء في الحكم 
لجمهوريـــة ســـوفيتية 

سابقة.
ومن المنتظر أن يحضر 

التلفزيـــون  مراســـل  وفـــق  بوتيـــن، 
عاصمـــة  أبـــاد  عشـــق  فـــي  الروســـي، 
تركمانســـتان قمة تضـــم زعماء الدول 
وهـــي  قزويـــن،  بحـــر  علـــى  المطلـــة 
وإيـــران  وكازاخســـتان  أذربيجـــان 
رحلـــة  آخـــر  وكانـــت  وتركمانســـتان. 
معروفـــة لبوتيـــن إلـــى الخـــارج زيارة 
لبكين في أوائل فبراير، حيث كشـــف 
مـــع نظيـــره الصينـــي شـــي جيـــن بينغ 
حـــدود”  “بـــا  صداقـــة  معاهـــدة  عـــن 
قبل ســـاعات مـــن حضورهمـــا افتتاح 
دورة األلعـــاب األولمبية الشـــتوية في 
العاصمة الصينية. ويقول الرئيس 
الروســـي إن العقوبـــات الغربية 
على موســـكو ســـتكون سببًا 
في بنـــاء عاقات تجارية 
أقـــوى مـــع دول أخـــرى 
والهنـــد  الصيـــن  مثـــل 

وإيران.

بوتين في أول جولة خارجية منذ بدء الحرب

العراق يعلن اكتشاف حقول 
نفط وغاز في نينوى

أعلنت الحكومة العراقية، أمس األحد، اكتشاف 
النفط  مــن  كبيًرا  ا  احتياطيًّ تضم  نفط  حقول 
األنباء  وكالة  وفق  نينوى،  محافظة  في  والغاز 

العراقية الرسمية.
وقال محافظ نينوى نجم الجبوري إن المحافظة 
العراقية،  النفطية  االستكشافات  شركة  تدعم 
وتؤمن لها الحراسات المشددة والتعاون الكبير.

وأشار إلى أن “الشركة تمكنت من اكتشاف عدة 
ا في منطقتي القيارة وتلعفر،  حقول كبيرة جدًّ
وال تــــزال شـــركـــات االســتــكــشــافــات الــعــراقــيــة 

مستمرة بالعمل في المحافظة”.

دبي - العربية. نت

خاطبت فائزة هاشمي رفسنجاني، ابنة الرئيس اإليراني األسبق 
هاشمي رفسنجاني، المرشد اإليراني، علي خامنئي، على خلفية 
خطابه األخير الذي تحّدث خاله عن األعداء، فقالت له: “عدونا 

هنا”، أي العدو في الداخل وليس وراء الحدود.
وانتقدت رفســـنجاني، وهي نائبة ســـابقة في البرلمان اإليراني، 
مؤسســـات النظام وأجهزته التنفيذية وألقت عليها اللوم بشـــأن 
الوضع الراهن وقالت: “عدونا هنا”، في إشـــارة إلى هتاف يتردد 
بيـــن الحيـــن واآلخـــر فـــي االحتجاجـــات ومفـــاده: “العـــدو هنا.. 

يكذبون عندما يقولون أميركا هي العدو”.
فـــي بدايـــة حديثهـــا بالفيديـــو، الذي نشـــر يوم الســـبت، أشـــارت 
فائزة رفســـنجاني إلى مجموعة واســـعة من القضايا والمشـــاكل 
االقتصاديـــة فـــي إيـــران، بما في ذلك الفســـاد الممنهج وانتشـــار 
الفقـــر وهـــروب رؤوس األموال مـــن الباد الذي بلغـــت 18 مليار 

ا. دوالر سنويًّ
ووفًقـــا لرفســـنجاني، تم اإلبـــاغ عن 5000 حالـــة اختاس على 
األقل في الباد، وزاد حجم االختاس في إيران بنسبة 300 %.
فائـــزة  أشـــارت  القضايـــا والمشـــاكل االجتماعيـــة،  وبخصـــوص 
هاشـــمي إلـــى ارتفـــاع عـــدد األشـــخاص الذيـــن يعيشـــون فـــي 
العشـــوائيات في إيران، الذين بلغ عددهم 13 مليون نســـمة، أي 

سدس إجمالي سكان الباد.
وبحســـب فائـــزة رفســـنجاني، فـــإن نحـــو 80 % مـــن اإليرانيين 
ـــا علـــى توفير الغـــذاء الكافـــي، مثـــل الفواكه  غيـــر قادريـــن حاليًّ

والخضروات، بسبب المشاكل االقتصادية.
وتحدثـــت عـــن االحتجـــاج علـــى القمـــع السياســـي والتعامل مع 
االحتجاجات االجتماعية. ووصف الناشـــط السياسية السياسة 
الخارجيـــة للنظـــام اإليرانـــي اإليرانيـــة بأنهـــا تتصـــف بالضعـــف 
والهشاشـــة، وقالـــت إن هـــذا الوضع أدى إلى اكتســـاب إســـرائيل 

المزيد من القوة والنفوذ في الشرق األوسط.

انتقدت مؤسسات النظام وألقت عليها اللوم بشأن الوضع الراهن

فائزة رفسنجاني تخاطب خامنئي: عدونا هنا في الداخل

فائزة رفسنجاني

طهران ـ وكاالت

أكـــد رئيـــس الـــوزراء، مصطفـــى الكاظمـــي، أمـــس األحد، 
االتفاق مع الرئيس اإليراني، إبراهيم رئيسي على التهدئة 

في المنطقة.
 وقـــال الكاظمي في مؤتمر صحافي مشـــترك مع الرئيس 
اإليرانـــي: “اتفقنـــا على دعم الهدنة في اليمـــن والمنطقة”، 
مبيًنـــا أنه “اتفقنا على تذليل تحديـــات األمن الغذائي في 
المنطقة، وعلى تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران”.
 وأضاف “ناقشـــنا تحديات المنطقة والتعاون المشـــترك”، 
مبيًنا “جئنا لبحث العاقـــات التاريخية الثقافية والدينية 

مع الجمهورية اإلسامية”.
وأجرى الكاظمي محادثات السبت مع ولي عهد السعودية 

األمير محمد بن سلمان في جدة.
وقالـــت وكالـــة األنبـــاء الســـعودية إن المحادثـــات شـــملت 
العاقات بين البلدين وتعزيز األمن والسلم في المنطقة.

في غضـــون ذلك، أطلقت طهران صاروخـــًا يعمل بالوقود 
الصلـــب في الفضـــاء، ما أثـــار توبيخًا من واشـــنطن قبيل 
استئناف متوقع للمحادثات المتوقفة بشأن اتفاق طهران 
النـــووي، وفق ما قـــال التلفزيون اإليراني الرســـمي، أمس 

األحد.

وليـــس مـــن الواضـــح توقيت أو موقـــع إطـــاق الصاروخ 
بالضبـــط، لكن اإلعـــان جاء بعد أن أظهـــرت صور األقمار 
الصناعية استعدادات في ميناء اإلمام الخميني الفضائي 
فـــي محافظة ســـمنان الريفية اإليرانيـــة، موقع محاوالت 

إيران المتكررة الفاشلة لوضع قمر صناعي في المدار.
وبثت وســـائل اإلعام التي تديرهـــا الدولة لقطات مثيرة 
إلطاق الصاروخ على خلفية التوترات المتصاعدة بشـــأن 
برنامـــج طهـــران النـــووي، الـــذي يتقـــدم فـــي ظـــل الرقابة 

الدولية المتناقصة.

إيران تجري إطالقا صاروخيا وسط استئناف المحادثات النووية

الكاظمي من طهران: اتفقنا على التهدئة في المنطقة

رئيسي مستقبال الكاظمي في طهران

نينوى ـ واع

قصف روسي يلحق أضرارا بمنشآت في كييف وبايدن يصفه بـ”الهمجية”

الرئيس األميركي: رهان بوتين على تفكك الناتو “وهم”
ســـاعة  فـــي  صاروخـــي  روســـي  قصـــف  اســـتهدف 
مبكـــرة من صبـــاح األحد مجمعا ســـكنيا في العاصمة 
األوكرانيـــة التـــي لـــم تتعـــرض ألي ضربـــة عســـكرية 
روســـية منذ نحو ثاثة أســـابيع، وتعليقـــا على األمر، 
اعتبر الرئيس األميركي جو بايدن خال تواجده في 
ألمانيـــا حيث يشـــارك في قمة مجموعة دول الســـبع، 
أن الضربـــات الروســـية األخيرة علـــى حي في كييف 
قريـــب مـــن مصنع لألســـلحة ســـبق أن اســـُتهدف في 

األسابيع األخيرة، “همجية”.
وقـــال بايـــدن، إن نظيـــره الروســـي فاديميـــر بوتين 
كان يأمل في أن “ينقســـم” الغرب مع اســـتمرار الغزو 
الروسي ألوكرانيا. بيد أن بايدن أشاد بالحلفاء الذين 
وقفـــوا متحديـــن فـــي وجـــه الكرملين خال األشـــهر 
األربعـــة مـــن الحرب، وفرضـــوا عقوبات على روســـيا 

بينما أرسلوا أسلحة إلى أوكرانيا.
كمـــا قـــال بايدن “علينـــا أن نبقى معـــًا، ألن بوتين كان 
يعتمـــد منذ البدايـــة على أن الناتو ومجموعة الســـبع 
سينقســـمان بطريقـــة مـــا.. لكننا لـــم ولن نفعـــل ذلك”. 
وأضـــاف بايدن “ال يمكننـــا أن ندع هذا العدوان يأخذ 

شكله الذي يتخذه ويفلت به”.
ووصف الرئيس األميركي الضربات الروسية األخيرة 
على حّي في كييف، قريب من مصنع لألسلحة سبق 
أن اسُتهدف في األسابيع األخيرة، بـ”الهمجية”. وقال 
بايـــدن “إنها أيضا همجيتهم” في إشـــارة إلى الروس. 
وجـــاء تصريحـــه على هامـــش قمة مجموعة الســـبع 

التي ُتعقد حتى الثاثاء في جبال األلب البافارية.
وأعلنـــت دول مجموعة الســـبع التي تســـعى لتكثيف 

الضغـــط علـــى موســـكو بعد غزو اســـتمر أربعة أشـــهر 
ألوكرانيـــا، فـــي اليـــوم األول من قمتها أمـــس، عزمها 
حظر واردات الذهب الروســـي، المستبعد من أسواق 

لندن، المركز المالي المهم لتجارة المواد األولية.
وقالت روســـيا، أمـــس، إن األضرار التي لحقت بمبنى 
ســـكني فـــي العاصمـــة األوكرانيـــة ســـببها “صـــاروخ 
أوكرانـــي”، نافيـــة معلومـــات أفـــادت أنها اســـتهدفت 
منطقـــة ســـكنية، ومشـــيرة إلـــى أنها “قصفـــت مصنعا 

إلنتاج الصواريخ” بجوار المبنى في كييف.
قالـــت وزارة الدفاع الروســـية األحـــد إن وزير الدفاع 
ســـيرغي شـــويجو تفقد وحدات من القوات الروسية 

تشارك في الحرب في أوكرانيا.
وقالـــت الـــوزارة في بيان “اســـتمع الجنرال ســـيرغي 
شـــويجو فـــي مراكز قيـــادة الوحـــدات الروســـية إلى 

تقاريـــر من القـــادة حول الوضـــع الحالـــي وإجراءات 
القـــوات المســـلحة الروســـية فـــي مناطـــق العمليـــات 

الرئيسية”.
وســـمع دوي اربعـــة انفجـــارات في ســـاعة مبكرة من 
صبـــاح االحـــد في العاصمـــة األوكرانيـــة كييف حيث 
اصيـــب مجمع ســـكني بالقـــرب من وســـط المدينة ما 
ادى الـــى انـــدالع حريق وانبعـــاث ســـحابة كبيرة من 
الدخان الرمادي، حســـب ما ذكر مراسلو وكالة األنباء 

الفرنسية.
واعتبر رئيس بلدية كييف أن الضربة الروســـية التي 
اســـتهدفت العاصمـــة فـــي ســـاعة مبكـــرة مـــن صباح 
األحـــد تهدف إلـــى “ترهيب األوكرانييـــن” قبل انعقاد 
قمة حلف شـــمال األطلســـي في مدريـــد بين 28 و30  

يونيو.

عواصم ـ وكاالت

أبدى حماسا كبيرا ة لفكرة إنشاء مجموعة سياسية أوروبية

جونسون من الممكن قلب مسار الحرب في اوكرانيا
أبـــدى رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس جونســـون 
“حماًسا كبيًرا” للمشروع الذي اقترحته فرنسا حول 
إنشـــاء مجموعة سياســـية أوروبية ســـتتيح “إعادة 
إشـــراك” بريطانيـــا بأوروبـــا بعـــد بريكســـت، وفق ما 
أعلنت الرئاســـة الفرنســـية، أمس األحـــد، عقب لقاء 

جمع جونسون والرئيس إيمانويل ماكرون.
وقـــال قصـــر اإلليزيـــه بعـــد لقاء بيـــن الرجليـــن على 

هامش قمة مجموعة الســـبع في بافاريا بألمانيا، إن 
الرئيس الفرنســـي شـــعر بأن جونسون أبدى “حماًسا 
كبيـــًرا” عندمـــا تحـــدث عـــن المجموعـــة السياســـية 
األوروبيـــة التـــي ســـتتيح “إعـــادة إشـــراك” بريطانيا 

بأوروبا.
بوريـــس  البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  حـــّذر  كمـــا 
جونســـون، أمس األحـــد، الرئيس الفرنســـي من “أي 
محاولـــة” للتوصـــل إلـــى “حـــل تفاوضـــي” اآلن فـــي 

أوكرانيا ســـيؤدي إلى إطالة حالة “انعدام االستقرار 
العالمي”، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن الزعيمين توافقا 
أثنـــاء لقـــاء علـــى هامش قمـــة مجموعة الســـبع في 
ألمانيـــا، على أن الوقت الحالي هو “لحظة حساســـة 
فـــي تطـــّور النـــزاع وأنـــه مـــن الممكـــن قلـــب مســـار 
الحرب”، مشـــيرًا إلـــى أنهما اتفقا علـــى “تعزيز” دعم 

كييف عسكريًا.

بافاريا ـ وكاالت

زعماء مجموعة السبع
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة الدواب لالدوية البيطرية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة الدواب 
االسم  تغيير  طالبين   ،  120690 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  البيطرية  لالدوية 

التجاري للفرع رقم 1 من:
الدواب لالدوية البيطرية ذ.م.م

 AL DAWAB DETERINARY MEDICINE W.L.L
الى: 

أطياب البحرين للشحن واألعالف ذ.م.م 
ATYAB AL BAHRAIN CARGO AND FEED 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 رقم )32570( لسنة 2022 

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة جوارنا الصناعية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / مروان 

جمال سليمان ذياب باعتباره المصفي القانوني لشركة جوارنا الصناعية ذ.م.م ،المسجلة 

إنتهاء  133767، طالبا إشهار  القيد رقم  كشركة شركة ذات مسئولية محدودة بموجب 

أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة جاهد أحمد العقارية ذ.م.م

إليها شركة جاهد  تقدم  بأنه قد  السياحة  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  إدارة  تعلن 
أحمد العقارية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 1-130719، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم 1 من:
شركة جاهد أحمد العقارية ذ.م.م

JAHID AHAMMED REAL ESTATE CO. W.L.L
الى:

ابراج المنامة الخليجية للديكور الداخلي ذ.م.م
 MANAMA GULF TOWERS FOR INTERIOR DECORATION

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 

 )CR2022 - 92480 ( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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 

اعراضه .
االسم التجاري الحالي : دارك ميديا برودكشن

اســـــــم التاجـــــــــــر : احمد محمد زكي محجوب محمد
االســـــم التجـــاري الجديد : دار زاوية لإلنتاج 

قيد رقم : 1-149497

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

proper ty. inn3 9 9 7 5 4 4 51 7 5 5 2 2 3 3 3 9 9 9 0 4 5 4

تاريخ : 21-6-2022
 ) CR2022- 94007 ( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري 

 
تقدم إلينا السيد حسين براهيم حبيب الشراخي بتحويل المحل التجاري التالي : 
إلى السيد / ابراهيم حبيب عبدالحسين  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 : 1-78646

االسم التجاري : تراكس للخدمات المكتبية والتعليمية 

التاريخ 2022 - 06 - 23
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
) CR2022-93278 ( 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 : جاسم محمد حسن فردان

االسم التجاري الحالي : القرية للحالقة الرجالية
االسم التجاري الجديد : شرم الشيخ لالكالت المصرية

قيد رقم : 107254-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )شارون للتجاره والمقاوالت ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )شارون 
للتجاره والمقاوالت ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم 113402 بطلب تغيير اسم الشركة 

من:
)شارون للتجاره والمقاوالت ذ.م.م(

)SHARON TRADING & CONTRACTING WLL(
الى:

)شارون للتجارة ذ.م.م(
)SHARON TRADING 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
جوكور كافيه ذ.م.م

سجل تجاري رقم   ١٤٤٦١١

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة  امينه يوسف محمد 
فارس  نيابة عن السادة شركة  جوكور كافيه ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم ١٤٤٦١١   بطلب تصفية 
الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين السادة  عبدهلل رياض عبدهلل عبد الكريم   مصفيا للشركة. بهذا يعلن 
المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة ٣٢٥ من قانون الشركات التجارية البحريني 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ٢١   لعام ٢٠٠١ ، و عمال بنص المادة ٣٣٥ من قانون الشركات يدعو 
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل ١٥ يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
عبدهلل رياض عبدهلل عبد الكريم  

٣٣٣٢٠١١٥ 
 abdulla-reyad-abdulla@hotmail.com 

التاريخ : ٢٢/٦/٢٠٢٢
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة إدارة التسجيل
إعالن رقم

CR2022-94739
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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 .
اســـــــم التاجـــــــــــر : تامينه اقبال ابراهيم جلوان 

االسم التجاري الحالي : صحار العالميه للتجاره 
االســـــم التجـــاري الجديد : صحار لقطع الغيار

قيد رقم : 57540-5

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجيل
 )CR2022- 94744( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : تامينه اقبال ابراهيم جلوان 

االسم التجاري الحالي :  صحار العالميه للتجاره
االســـــم التجـــاري : صحار لقطع الغيار

رقم القيد : 4-57540
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Vacancies Available
AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ALMANSOORI CATERING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17786006  or  MANSURI@BATELCO.COM.BH 

ASEEL CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17465582  or  ALMURRAN.MOHAMED@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17234240  or  RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM 

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

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

Al Hekma International School Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17620820  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

Devine Cleaning Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

VERYCA GENERAL TRADE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35493258  or  SAYEDALIBH001@GMAIL.COM 

VERYCA CONSTRUCTION OF BUILDINGS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35493258  or  SAYEDALIBH001@GMAIL.COM 

HASAN ALI MANSOOR ALI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33209258  or  bahraininfosys@gmail.com 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

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

  ANALYST(OPERATIONS RESEARCH) 
 suitably qualified applicants can contac

17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
36758776  or  SHAHIDP824@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36758776  or  SHAHIDP824@GMAIL.COM 

UMM SAMAR ADVERTISING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32262930  or  YUSRAALQDHAL@GMAIL.COM 

MASTOI  ELECTIRCAL EQUIPMENT REPAIRING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32394860  or  KHANMASTOI199@GMAIL.COM 

IN CITY GENERAL TRADE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33406969  or  CLASSICSTORESQA@GMAIL.COM 

ALMAHSOOD CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33115822  or  WALI_F9@YAHOO.COM 

SAEED ATIYYA AHMED ALHAIKI HRAIF  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39685578  or  SAEEDATIYYA580@GMAIL.COM 

HASAN ALI MOHAMMED ASHOOR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39086555  or  aliashoor2020@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac
17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac
17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac
17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

HUSAIN JAAFAR MOHAMED ALI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33533222  or  HUSSAIN.FARM@GMAIL.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

HAJI ALI HAJI GENERAL TRADING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17822722  or  HR.HAH@HAHCO.NET 

UNION ENVELOPS FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737732  or  MD@UNIONGROUP.CC 

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

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

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

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

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

KPMG/FAKHRO.  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.com 

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17832832  or  EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALMIRAJ COLD STORES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contac
17254289  or  ALMIRAJCS@GMAIL.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

BAHRAIN RUSTPROOFING CO.  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17785001  or  dhiraj@brupco.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

DAVIDS STIR FRY RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contac

36190110  or  ABUALI792008@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17588787  or  lmra@jasmis.com 

ROOTS RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36930303  or  dosseri-691@hotmail.com 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

HAMAD TOWN PHARMACY  
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contac
39118999  or  adnan.alalawi@htp.com.bh 

ALSHEHAB ALUMINIIUM AND WROUGHTIRONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

36644449  or  alshehabaluminium@gmail.com 

ALWARDI AUTO GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33327778  or  ALNASIM_5@HOTMAIL.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17552522  or  almadaenfurnishing@gmail.com 

ALHUNANIYA PALSE SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

39833499  or  ALIDURAZI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17623882  or  accounts@florabh.com 

ALSAHWA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33000044  or  Kabdulla2009@hotmail.com 

ALMORTAH BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contac

32236411  or  AHMED1964ALAMAR@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

ALDANA ALUMINUM FACTORY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17700911  or  lmra@mmetc.com 

ALMANARTAIN FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MCDONALDS  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

TEAM CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39289289  or  teamco98@gmail.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

GULF MEMBRANE & COATING INDUSTRIES W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17830233  or  GMCI@BATELCO.COM.BH 

AAZ ALAWTAN  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 
 suitably qualified applicants can contac

36058888  or  MOHAMEDALHASHEMI66@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

AHLI UNITED BANK B.S.C.  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17585778  or  girish.menon@ahliunited.com 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33610210  or  hajen.const@gmail.com 

JAFFAR EBRAHIM MOHSIN ALMUATHEN CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17554762  or  jaffar1969bh@hotmail.com 

FADHEL KHAMIS GARGO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
13105521  or  fadelkhamiss@gmail.com 

Mexico cleaning and maintenance services  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

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

Almaywat Vegetables and Fruits  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17775929  or  DOSRICSC@GMAIL.COM 

SULTAN ENGINEERING  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL WRITER (SITE) 
 suitably qualified applicants can contac

77022100  or  SULTANENG2010@YAHOO.COM 

Nahla beauty centre and spa  
has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 
 suitably qualified applicants can contac

17233219  or  NAHLA.BEAUTY.SALON@GMAIL.COM 

SCOOP Construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17600091  or  scoopmec1@gmail.com 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

Popular Auto Spare and A C Parts Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17879543  or  POPULAR_AC@YAHOO.COM 

Popular Auto Spare and A C Parts Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17879543  or  POPULAR_AC@YAHOO.COM 

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

  DRAFTSMAN(ELECTRICAL ENGINEERING) 
 suitably qualified applicants can contac
17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

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

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

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

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

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contac
17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

ASEEL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36233339  or  HUSSAINMN@GMAIL.COM 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

ALROWAEI ELECTRICAL CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39649961  or  AKADER2@HOTMAIL.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

ROYAL STAR  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

13333222  or  FSANAD@GMAIL.COM 

LUCKY BIRD CONTRACTING & SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39199881  or  LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

Farsana Construction S P C  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

ALIA CITY PROPERTIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17716775  or  RAVIKUMAR22@HOTMAIL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Pure Skin Spa  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17642655  or  ALHATEEM.INFO@GMAIL.COM 

LOAY CAR SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39611353  or  LOAY.C.S.353@GMAIL.COM 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM

 Sofrat Iraq restaurant W L L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

36661290  or  HAUWEIAPP16@GMAIL.COM
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MANGUARD SECURITY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac
17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac
17769481  or  BUYUSRA@GMAIL.COM 

NOOR AL EYMAN SECOND HAND GOODS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39864040  or  EYMANAC2012@GMAIL.COM 

FLASH 1 CAR SERVICES CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER ( GARAGE ) 
 suitably qualified applicants can contac

17672115  or  mahdii@msn.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contac

17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac
17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

Gold Point Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

NOOR ALAMAL SALON & SPA  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39783919 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac
17536773  or  sales@euroexpressintl.com 

AJWAA WELDING SMITHERY & FABRICATION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33332250  or  AJWAA3020@HOTMAIL.COM 

LONG LIFE KARAK W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac

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 contac
17598598  or  sreekanth@awaldairy.com 

Pearl Elevator International Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17490040  or  zahra.almarkhi@gulfmarketsintl.com 

Bokhammas Informatics for IT Services  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

16501111  or  HBOKHAMMAS@GMAIL.COM 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac

39353813  or  RCCCONSTRVCTIOWWLL@GMAIL.COM 

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

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

GASTRONOMIC BAHRAIN LEISURE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac
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 contac

17778832  or  ALFADHALA_BH@HOTMAIL.COM 

All Stars Uniform Center  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

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 contac
17292393  or  Myskr131313@gmail.com 

FADAK ALUMINIUM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17411605  or  qawaz@yahoo.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17623882  or  accounts@florabh.com 

MARMAR ELECTRONIC REPAIRS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17684000  or  Mohammedali6805@gmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

66331128  or  LIQUANFENG@SEPCO3.COM 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

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

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

17212639  or  salmanessa@gmail.com 

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac

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 contac

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 contac
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 contac

34503410  or  ZAINSIDHU17@GMAIL.COM 

MF BEAUTY & SALOON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39989703  or  MARIAMHUSAIN88@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac
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 contac

33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALSOWAIFYA RESTAURANT WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17292372  or  ALFARESEST.BH@GMAIL.COM 

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

  STOREKEEPER ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17774191  or  KKPRLM@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac
17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34147691  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

33079055  or  MODERNMARBLECONTRACTING@GMAIL.COM 

AMBIKA RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contac

33132220  or  SALAH.ALYAQOOB@GMAIL.COM 

HAYAT BEAUTY AND CARE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36962213  or  HAYAT.ALI22@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34168854  or  BHINDERG052@GMAIL.COM 

Island Technology Construction Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17456532  or  RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

THE VERMINATOR W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PEST CONTROL WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38800485  or  INFO@VERMINATORBH.COM 

MOMOS FOOD OF THE HIMALAYAS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33325556  or  MOMOSFOTH@GMAIL.COM 

SUN VIEW  SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77922020  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

AL ADIBA CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32363735  or  S.K.MEHENAZ8659@GMAIL.COM 

ARABIAN TECHNICAL SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33779330  or  INFO.QOLABA@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN KANOO SCHOOL DIYAR W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17000531  or  accounts@arks.edu.bh 

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

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

33982224  or  SHEFAEEPHARMACY.BH@GMAIL.COM 

EMRIC CONSULTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33004736  or  UROOJ@EMRICCONSULTING.COM 

PRO MAX W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33585111  or  Q5020888@GMAIL.COM 

STRAIGHT WAY AC DUCT WORKSHOP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36318644  or  STRAIGHTWAYBH@GMAIL.COM 

HAYATI ALJOODI W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
32058058  or  JOODIDMN@GMAIL.COM 

ADANI TEA CAFETERIA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33892327  or  ABDULLAH33821112@GMAIL.COM 

GATE ALHARA BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39688982  or  ABDULLA.RASHED207@GMAIL.COM 

SHANDAR CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35301525  or  SAMESTERBHCO@OUTLOOK.COM 

MARASEEL PHONE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39639797  or  MARASEELPHONEWLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33124163  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

FAHAD ALAWADHI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

33271272  or  fahadalawadhi6889@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac
17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

AL SARHANI FOR GENERAL TRADE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33982567  or  JSARHAN123@GMAIL.COM 

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

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 
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شاهدُت لكم: أحدث األعمال السينمائية والمسلسالت والوثائقية على “نتفليكس”

عودة نجوم “Minions” في فيلم كوميدي “مجنون” في السينما

تقــدم منصــة نتفليكــس مجموعتهــا الجديــرة بالمشــاهدة وســط جدولهــا الكبيــر 
مــن المسلســالت واألفــالم بمختلــف أنواعها الجديــدة والكالســيكية، وهذه جولة 

لمجموعة من أفضلها التي شاهدناها لكم:

”The 7 Lives of Lea“

مسلســـل جريمـــة جديـــد يبـــدأ بعـــد أن 
تعثـــر امـــرأة على جثـــة مراهـــق اختفى 
قبل ثالثين عامًا، تســـتيقظ لتجد نفسها 
داخـــل جســـد شـــخص آخـــر! وهـــو مـــن 

المسلسالت األكثر مشاهدة حالّيًا.

”HUSTLE“

تـــدور أحـــداث فيلـــم النجم آدم ســـاندلر 
“HUSTLE” علـــى “نتفليكـــس”  الجديـــد 
حـــول مستكشـــف مواهـــب لكرة الســـلة 
واحـــد الالعبيـــن، ويركز علـــى فكرة ”من 
يملك الطمـــوح والهّمـــة اليمكن ألحد أن 
يوقفه عن تحقيق هدفه“، بمشاركة عدد 

.”NBA“ من نجوم

”THE LINCOLN LAWYER“

المحامـــاة  مسلســـل  للمشـــاهدة  صـــدر 
 THE LINCOLN“ واإلثـــارة  الجريمـــة 
عـــن  فيلـــم  مـــن  مقتبـــس   ،”LAWYER
محاٍم شـــهير يعـــود إلى لـــوس أنجلوس 
بعد ابتعاده بســـبب حادثة ما، ليســـتأنف 
حياته المهنية عندما يتولى قضية قتل!

”For Life“

مـــن  مكـــّون  ودرامـــا  جريمـــة  مسلســـل 

موســـمين، الموســـم األول متوافر حاليًا 
للمشاهدة. وتبدأ األحداث عندما ُيصبح 
الســـجين محاميًا، ويكافح إللغاء عقوبة 
الســـجن المؤبد التي ُوجهت إليه بسبب 

جريمة لم يقم بارتكابها!

”Valhalla Murders“

المنصـــة،  مسلســـالت  أكبـــر  مـــن  يعتبـــر 
ال  وإثـــارة  وتحقيـــق  إجـــرام  ويجّســـد 
تنتهـــي! حـــول ُمحققـــة شـــغوفة تحاول 
أن تحل قضّية وتمســـك قاتالً متسلسالً، 
وكل األدلـــة التي تملكها صورة قديمة ال 
تعرف حتى من هـــم الناس الموجودون 

فيها!

”Paterson“

 ”Paterson“ :فيلم لطيف وهادئ بعنوان
عن ســـائق حافلة يعيش حيـــاة روتينية 
ُمملـــة بســـبب طبيعة عملـــه، حيث يقوم 
بظروفهـــا  الحيـــاة  لمواجهـــة  بالكتابـــة 

المختلفة!

”Meltdown“

وثائقي “نتفليكس” الجديد يروي أحداثًا 
مرعبة عن أسوأ كارثة حدثت في تاريخ 
أميركا! االنفجار النووي الضخم لجزيرة 

ثري مايل واألضرار التي خّلفها.

 The Mystery of Marilyn“

”Monroe

يستكشـــف هـــذا الفيلـــم الوثائقـــي الذي 
يمتد لســـاعة وأربعيـــن دقيقة اللغز الذي 
يحيط بمـــوت أيقونـــة الســـينما “مارلين 
مونـــرو” مـــن خـــالل مقابـــالت لم يســـمع 
عنهـــا أحد مـــن قبل مـــع دائـــرة المقّربين 

منها.

”The King’s Affection“

مسلســـل كوري تدور أحداث قصته قبل 
مئـــات الســـنين فـــي كوريـــا عندمـــا كان 
التوائـــم ُيعتبرون عالمة نحس وشـــؤم، 
وعندما تلد زوجة ولي العهد توأمًا، يتم 

إرسال أمر بقتل االبنة على الفور.

”Pieces of Her“

مسلســـل جريمة وغموض للرائعة توني 
كوليـــت، مكـــون مـــن 8 حلقـــات، تـــدور 
أحداثـــه عندمـــا تســـعى امـــرأة لمعرفـــة 
حقيقـــة ماضي والدتهـــا الغامض، بعدما 
يكشـــف هجوم عنيف وقع فـــي بلدتهما 
الصغيـــرة الســـتار عـــن تهديـــدات خفّية 

وأسرار مميتة.

”Manhunt“

قصة حقيقيـــة لكيفية تحـــول العبقري 
متسلســـل،  لقاتـــل  كازينســـكي  تيـــد 
وأصبحـــت قضيتـــه واحـــدة مـــن أكبـــر 
أميـــركا؟  علـــى  مـــرت  التـــي  القضايـــا 

أحداث شائقة بـ 8 حلقات.

”Django & Django“

وثائقي رائع يتغزل به المخرج كوينتن 
تارانتينـــو بالمخرج اإليطالي ســـيرجيو 

كوبوتشـــي أحـــد مخرجي الســـباغيتي 
ويســـترن مخرج الفيلم األصلي جانغو 
1966 الـــذي اقتبســـه تارانتينـــو وصنع 
تســـتمع   ،2012 جانغـــو  رائعتـــه  منـــه 
هنـــا بثقافـــة ولغـــة الســـينمائي والناقد 

تارانتينو.

”The Chalet“

مسلســـل غموض وإثارة فرنســـي  تبدأ 
أحداثـــه عندمـــا يتحول لقـــاء أصدقاء 
الطفولـــة فـــي شـــاليه بعيـــد فـــي جبال 
األلـــب الفرنســـية، إلى صـــراع من أجل 
البقـــاء، حيـــث يتـــم عزلهـــم عـــن بقيـــة 

العالم مع سر غامض وصادم.

”The Shadow in My Eye“

فيلـــم درامـــا تاريخي تـــدور قصته عن 
اســـتهدفت  بريطانيـــة  جويـــة  غـــارة 

بالخطأ مدرسة أطفال!

”The Puppet Master“

مسلســـل وثائقـــي مـــرّوع حـــول مجرم 
بريطانـــي  جاســـوس  زي  فـــي  يتنكـــر 
ويســـرق ضحايـــاه، تـــاركًا وراءه أســـرًا 

مدمرة بالكامل.

”Stranger“

ٍع عـــام يخضع لعمليـــة جراحية في  ُمدَّ
الدمـــاغ عندمـــا كان طفـــالً؛ ممـــا جعلـــه 
يفتقـــر إلـــى العاطفـــة تمامـــًا، وفي أحد 
األيـــام يلتقـــي بمحققـــة فـــي الشـــرطة 
حيث يتعاون معها في حل قضية قتل 

متعلقة بفساد سياسي!
ن  مسلســـل كوري غموض وجريمة مكوَّ

من موسمين وبـ)32( حلقة.

تنفـــرد صاالت الســـنيما الخليجيـــة بعرض فيلم الرســـوم 
 ”Minions: The Rise of Gru“ األميركـــي  المتحركـــة 
بتقنيـــة ثالثيـــة األبعاد، ويصور الفيلـــم قصة حلم طفل 
يبلـــغ من العمـــر 12 عاًما في فترة الســـبعينات 
يتمنى أن يصبح أقوى شـــرير في 
العالـــم، ويخطط للســـيطرة على 

العالم من قبو منزله.
ثـــم ال تســـير األمـــور علـــى مـــا 
يـــرام، عندما يلتقـــي Gru مع 
المينيـــون، الذيـــن يحاولـــون 

دمـــج قواهـــم مًعا حتى يبنـــوا مخبأهـــم األول، ويصمموا 
أســـلحتهم، ثـــم يســـعون جاهديـــن لتنفيـــذ مهامهـــم فـــي 

الخطة.
فيحـــاول المينيـــون إتقـــان فـــن الكونغ فو للمســـاعدة 

في إنقاذه، ويكتشـــف Gru أنه حتى األشرار 
يحتاجـــون إلـــى القليـــل من المســـاعدة من 

أصدقائهم.
يحتـــوي الفيلـــم على كثير مـــن المغامرات 
بمشاهد ملونة يملؤها التشويق واألحداث 

الكوميدية، وهو من إخراج كايل بالدا.

طارق البحار

أفادت تقارير بأن نجمة 
تلفزيون الواقع، كلوي 

كارداشيان، تعيش اآلن قصة 
حب جديدة، ال تزال في 

بداياتها، بعدما قررت 
غلق صفحة حبيبها 

الخائن السابق، 
تريستان 
تومسون 

بحسب 
ما نقلته 

مجلة 
”بيبول“ 

األميركية.

tariq_albahhar

“النجومية والمسؤولية” تناقش واقع ومستقبل المنصات والمشاهير

مهرجـــان  مـــن  األخيـــر  اليـــوم  شـــهد 
الخليج لإلذاعة والتلفزيون في دورته 
الــــ15 نـــدوة جماهيرية حملـــت عنوان 
ناقشـــت  والمســـؤولية”  “النجوميـــة 
العديد من المحاور المهمة بشأن كيفية 
صناعة محتوى إعالمـــي مؤثر، وواقع 
ومستقبل منصات ومشاهير التواصل 
المســـؤولية  وإشـــكالية  االجتماعـــي، 
األدبيـــة واألخالقيـــة والقانونيـــة فيما 
للمعاييـــر  وفقـــا  محتـــوى  مـــن  يقـــدم 
اإلعالمية والقيم الدينية والمجتمعية.

وشارك في الندوة كل من: عمر فاروق 
صانـــع محتـــوى ومؤثـــر فـــي وســـائط 
التواصل االجتماعي، ومحمد الحاجي 
مديـــر إدارة التغييـــر الســـلوكي بوزارة 
الصحة الســـعودية، وعبدهللا السبيعي 
متخصـــص فـــي التقنيـــة والتطبيقات، 

واإلعالمـــي القطـــري محمـــد ســـعدون 
الكـــواري، وبـــركات الوقيان، مستشـــار 

وكبير اختصاصي إعالم.
أن  الوقيـــان  رأى  مشـــاركته،  وضمـــن 
النجومية مســـؤولية، والمشـــهور عليه 
أن يطـــوع هذه الشـــهرة لخدمـــة الدين 
والوطن والمجتمع واألخالق والتقاليد، 
مؤكـــدا حـــق الـــدول والحكومـــات في 
اتخاذ إجراءات ضد صانعي المحتوى 
والمشـــاهير الذيـــن يتجـــاوزن القواعد 

واألسس المجتمعية واألخالقية.
وشـــدد الوقيان علـــى أهميـــة أال يهمل 
المشاهير من شبـاب مـواقـع الـتـواصـل 
االجتماعي اكتساب الخبرات من جيل 

الرواد.
ســـعدون  محمـــد  أكـــد  ناحيتـــه،  مـــن 
الـكــــواري أن مواجهة أي تجاوزات في 

مواقع التواصل االجتماعي والمنصات 
الرقميـــة أكثـــر صـعـوبــــة مــــن الـرقـابــــة 
عـلــــى اإلعــــالم فــــي األجيال الســـابقة، 
حيـــث كان التواصـــل يتـــم مـــن طـــرف 
واحـــد، ولم يكن للجمهور أي مســـاهمة 

أو مشاركة في صناعة أي محتوى.
مـــن جهته، قـــال عبدهللا الســـبيعي إن 
أهميـــة اإلعـــالم تكمـــن في أنـــه لحظي 
وبالتالـــي على اإلعالمييـــن أن يواكبوا 
ذلك ويستعدوا باألدوات التي تمكنهم 
من صنع الخبر ونشـــره بسرعة، مؤكدا 
أن االستمرارية على منصات التواصل 
مرتبطـــة بمـــا يتم تقديمـــه من محتوى 
هـــادف، وأن من يركـــض وراء “الترند” 

لن يستمر.
أما محمد الحاجي فأكد أن الشخصية 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  المشـــهورة 

أفضـــل  تظهـــر  أن  عليهـــا  االجتماعـــي 
مـــا لديها مـــن أخالقيـــات وقيـــم وعلم 
النجوميـــة،  علـــى  لتحافـــظ  وثقافـــة 
مستعرضا عددا من األفكار التي يمكن 
أن تحقـــق النجومية في هـــذا المجال، 
خـــالل  مـــن  الجمهـــور  جـــذب  ومنهـــا 
وجعلـــه  البســـيط  الهـــادف  المحتـــوى 
قابال للتطبيق ويحمل قدرا من اإلبهار 

البصري.
ويعدهـــا قـــدم المتحدثـــون عـــددا مـــن 
يحـــرص  أن  ضـــرورة  ومنهـــا  األفـــكار 
علـــى  اإللكترونـــي  المحتـــوى  صانـــع 
وضـــع لمســـاته الشـــخصية والتحـــدث 
يكـــون  أن  وكذلـــك  متفـــرد،  بأســـلوب 
الشـــخص المؤثر ســـفيرا لبلده، ويقدم 
رســـالة أخالقيـــة ووطنيـــة، وأن يتميز 

بالوضوح والمباشرة في الطرح.

يعـــود الفنـــان والمنتـــج والمخرج حســـين العويناتي مـــن جديد بعمل 
مســـرحي كوميـــدي ســـيعرض خـــالل أيام عيـــد األضحى علـــى قاعة 
ســـتايل بمجمـــع الريف بمدينـــة حمد. المســـرحية تحمل اســـم” الدنيا 
مقلوبـــة” من تأليف ســـمر العويناتي وتمثيل نخبـــة من الفنانين، وهم 
أحمـــد الســـلمان، وعبـــدهللا الطـــراروة، وفاطمـــة عبدالرحيـــم، وأحمد 

مجلي، وأمين الصايغ، وفرحان العلي، ونادية المالح وآخرون.
يذكر أن آخر مســـرحية قدمها العويناتي كانت “ ال تتشـــنج” في عيد 
الفطـــر علـــى صالة النـــادي األهلي وتطرقـــت إلى مناقشـــة العديد من 
القضايـــا االجتماعية في قالب كوميدي جميل، وشـــارك بها مجموعة 
مـــن النجـــوم  كفاطمة عبدالرحيـــم، وأحمد مجلي، وأميـــن الصايغ، و 

أحمد مبارك ووفاء ومكي.

العويناتي يعود
بمسرحية “الدنيا مقلوبة”
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

المترشحون.. والتصيد بالطرق القديمة المستهلكة
مـــع قرب موعـــد االنتخابات النيابيـــة والبلدية صار مالحظا 
أمر مشـــاهدة مســـرحيات “بيكيت” أو “يونيسكو” عند بعض 
المترشـــحين الذين بـــدأوا يربطون أنفســـهم بالعمل الخيري 
واإلصالح والصالح ونفع العباد، فمن كان ال يعرف المسجد 
أصبح اليوم ملتصقا به كقطعة أثاث وال يفارقه، حتى صالة 
الفجر ال تفوته، ومن كان ال يعرف دور المســـنين والمعاقين 
أصبح اليوم يزورهم باســـتمرار ويصور معهم وينشر الصور 
في وسائل التواصل االجتماعي على أنه حدث مهم ال يفعله 
إال الخطباء واألباطرة، ومن كان يعيش بدماغ إلكتروني في 
الدائرة وال يطيق أحدا وحياته عبارة عن مســـاحة شاســـعة 
من المشـــاكل والعراك، تحول إلى حمل وديع مسجال أرقاما 
قياسية في السالم “في الطلعة والدخلة”، ومن عرفه الناس 
بالبخل ويتذكر بحســـرة أي دينار ينفقـــه، أصبح اليوم بكرم 

حاتم الطائي ومتخصصا في المنتجات الغذائية.
كل تلـــك الحيـــل أقـــل ما يمكـــن أن نطلق عليها أنهـــا التصيد 

بالطـــرق القديمة المســـتهلكة، والتعلق بالمغامـــرة والمعجزة 
حتـــى الفـــوز بالمقعد، وبعدها يحتجبون عـــن الناس وأهالي 
الدائـــرة ألن التركيـــز ســـيكون زيـــادة الربح وإعطـــاء أهمية 
أعظـــم للراتـــب المغـــري علـــى أوســـع نطـــاق، والمضحك في 
األمر أن البعض أدخل بعض التعديالت على الطرق القديمة 
المســـتهلكة، حيـــث أقـــر بالتبرع بجـــزء من راتبـــه لدعم كذا 
وكذا، شـــارحا األسس العامة لترشـــحه وجوانبها اإليجابية، 
واألدهى من ذلك أن البعض وبحســـب التجربة الرائدة “كما 
يدعـــي” أقـــر خطوطـــا عامـــة جديدة فـــي المجتمـــع تتوافق 
مـــع التطورات، وتطبيق أســـاليب تفيد التخطيـــط واإلنتاج 

والتغلب على العقبات التي برزت مؤخرا.
ارحمونا يا فالسفة عن كل هذا “القرف” واالغتراب والظاهرة 
المرضية التي تدل على أنكم ال تعيشون الواقع وال تحسون 
بمـــا يحدث لآلخرين، وتخلقون عوالم وهمية تصولون فيها 

وتجولون بذاكرة خاملة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

عقـــد مـــن الزمان وأكثر شـــهدته أمتنا العربية المســـلمة بشـــرنا باإلصالح 
واالزدهـــار  واالســـتقرار  واألمـــن  والنهـــوض  والتطـــور  والديمقراطيـــة 
وإســـقاط الدكتاتوريـــة ومحاربـــة الفســـاد تحت مســـمى الربيـــع العربي، 
لنكتشـــف الحقـــا أنهـــا مؤامـــرة قـــذرة نتنـــة أرادت تقطيع أوصـــال األمة 
العربية المســـلمة، قادها أقذر ما في الكون من بشـــر ســـيطر عليهم حب 
االنتقـــام من العرب المســـلمين، وســـيطرت على بعضهم شـــهوة الســـلطة 
مقابـــل العمالة وبيع األوطان للهالل الشـــعوبي ماللي إيران والعثمانيين 
الجـــدد، بدأوهـــا بتونـــس الخضراء ليأتـــي اإلخوان وحلفاؤهـــم ويذيقوا 
التونســـيين عقدا من االنهيار وعدم االســـتقرار والفســـاد والسرقات قبل 
أن ينتفض عليهم التونســـيون ويســـقطونهم، فأين أنتهـــم اآلن يا حثالة 
العرب؟ لقد أســـقطناكم ووضعناكم تحت أقدامنا وتخلصنا من جزء من 

مؤامرة الربيع العربي.
ثم أكملوا مســـيرتهم وأرادوا تســـليم البحرين لكســـرى طهـــران، هاتفين 
بشـــعار الجمهورية اإلســـالمية، مقسمين شـــعب البحرين إلى تصنيفات، 
وأرادوا من إسقاط البحرين الولوج إلى كل دول الخليج، فأين أنتم اآلن 

يا حثالة العرب؟ لقد أسقطناكم وكنتم تحت أقدامنا، وتخلصنا من جزء 
من مؤامرة الربيع العربي.

ثـــم جـــاءت مصر وتســـللوا إليهـــا في غفلة مـــن الزمن، واســـتلموا الحكم 
وبـــدأوا رحلـــة تفكيك أســـس الدولـــة، وتســـليمها ألســـيادهم العثمانيين 
والصفويين والليبراليين من اليســـار األميركي، فأين أنتم اآلن يا حثالة 
العرب؟ لقد أســـقطناكم ووضعناكم تحت أقدامنا وتخلصنا من جزء من 

مؤامرة الربيع العربي.
وبعدها جاءت ليبيا واليمن، واســـتمروا بالعبث بالعراق وســـوريا ولبنان، 
واستمروا في مخططهم تحت حجة اإلصالح والديمقراطية، واستمروا 
في رفع راية اإلســـالم اإلخواني واإلســـالم الصفوي واإلســـالم العثماني 
واإلســـالم الليبرالي الشـــاذ، بدعم واضح من اليسار األميركي، باستثناء 
فتـــرة ترامب، وبدعم أوروبي واضح وصريـــح، فأين أنتم اآلن يا حثالة 
العـــرب ومـــن دعمكـــم من حثالـــة الغـــرب والشـــعوبيين؟ لقد أســـقطناكم 
وتخلصنـــا مـــن جزء من مؤامـــرة الربيع العربي. وســـنحتفل في يوم من 

األيام بطرد آخر قذر منكم من بالدنا العربية اإلسالمية.

tariq
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

أين أنتم اآلن؟

ال تعد إرســـالها، هو عنوان مقالي لهـــذا اليوم، والذي أود التحدث فيه عن 
التفكيـــر قبـــل إطـــالق أي محتـــوى أو صـــورة أو خبـــر أو تعليق أو رســـائل 
نصية أو صوتية عبر منصات التواصل االجتماعي، حيث إن الحديث عن 
هـــذا الموضوع مهم جدًا لما نشـــهده هذا الوقت من مـــواد مختلفة تحمل 
الكثيـــر مـــن الفوضـــى واأللفاظ الســـيئة وغيرهـــا من ســـلوكيات مرفوضة 
داخل مجتمعنا. وعندما نسترســـل في الحديث عن االســـتمرار في تمرير 
مثـــل هـــذه الرســـائل والمحتوى غيـــر المقبول من خالل وســـائل التواصل 
المختلفـــة فـــي مجتمعنـــا، فـــإن ذلك يجعـــل مســـألة الفوضـــى تتراكم في 
أوصـــال وممـــرات تلـــك المنصـــات، ما ينذر بوجـــود خطر وخطـــأ كبير، قد 
تتوسع دائرة المضامين والتعليقات غير المرغوبة لدى مجتمعنا على تلك 

المنصات.
ما يهمنا في حديثنا هو أننا عندما نستقبل أية مادة أو محتوى عبر وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي، أو حتى كتابـــة تعليق على موضوع معين ســـواء 
كان اجتماعيا أو سياســـيا أو دينيا أو اقتصاديا أو غيره من الموضوعات، 
يجب علينا التفكير ثم التفكير قبل أن ننطلق بنشر الفكرة مرة أخرى كي 

نتجنـــب الكثيـــر من األخطاء التي من شـــأنها أن تزيد فجوة الفوضى في 
المجتمع، فمن الضروري أن نتعامل مع هذا المحتوى بشكل أذكى للتحكم 
بما ينشر، حيث إن هذا الفضاء اإللكتروني أصبحت السيطرة عليه صعبة 
اليـــوم، خصوصًا أن بعض مســـتخدمي هذه المنصـــات أصبحوا يتعاملون 
فيه وكان الساحة اإللكترونية ملكهم فقط، لذا يجب على الجميع التفكير 
قبـــل نشـــر أي موضـــوع، فالكلمـــة أو الرســـالة اإللكترونيـــة أحيانـــا تصبح 
كالرصاصة تؤذي المجتمع إذا لم تكن بمكانها، فال تطلق مثل هذه الرسائل 

العشوائية لتتجنب االستمرار بالخطأ في عالم التواصل االجتماعي.
رســـالتي للجميع.. بأن نكون إيجابيين في كل ما نطرحه من محتوى عبر 
منصات التواصل االجتماعي، وأن ال نعيد إرســـال الرسائل المرفوضة من 
الجميـــع لكـــي ال نكون من عناصـــر نقل المحتوى العشـــوائي في المجتمع، 
وأن نعمـــل علـــى تغذية أفراد المجتمـــع بالمواضيع اإليجابية التي تســـهم 
فـــي تعزيز الثقة بالنفـــس، وأن نعمل على تبني األفـــكار الجديدة في هذا 
الفضـــاء اإللكتروني لبناء شـــخصيات وطنية ناجحة، تســـتطيع أن تكون 

عنصرًا مؤثرًا في المجتمع يخدم هذا المجال الحيوي.

د. خالد زايد

ال تعد إرسالها

مساكن العمال.. إلى أين؟!
مـــن المؤســـف أن نشـــاهد بعـــض مناطـــق البحريـــن وتحديـــدًا 
مدينـــة العظماء “مدينة عيســـى” تتحول إلـــى مناطق مكتظة 
باآلســـيويين والعـــزاب، ال رقـــي وال نظافـــة وال روائـــح جيدة، 
فنجـــد اليـــوم الكثيـــر مـــن اآلســـيويين وبـــكل أريحيـــة وجرأة 
يلقون مخلفاتهم من مواد بناء وأدوات ومالبس وأوساخ في 
“براحاتها” وشـــوارعها أو في بيوتهم وعلى ســـطوحهم، بعض 
المناطق أصبحت بال هوية، فكل منزل يحتوي على عشـــرات 

من اآلسيويين واألجانب.
مســـبقًا أكد النائب أحمد العامر أنه تم اســـتحداث آلية جديدة 
إلنفـــاذ المواد القانونية الخاصة بـ “مســـاكن العمـــل” في القرار 
منـــح  وتـــم  والمواصفـــات،  باالشـــتراطات  المتعلـــق  الـــوزاري 
صالحيـــة أكبر لـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة للتنفيذ، 
باإلضافـــة إلـــى بعـــض التحـــركات مـــن أجـــل الحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا بيـــن العمالـــة األجنبيـــة وتعديـــل أوضاعهـــا 
بمـــا يتناســـب مع النســـيج االجتماعي، خصوصا فـــي المناطق 
القديمـــة، حيـــث إن مطالبـــات المواطنيـــن أصبحـــت متكـــررة 
وواضحـــة وتدعـــو للحد من تأثيرات مســـاكن العمالـــة العازبة 

على األسر البحرينية.
لألســـف ال تزال المشـــكلة قائمة، حيث بدأ زحف العمال بشكل 
رهيـــب، وهـــا هي األمـــراض والقـــوارض واألوســـاخ والعادات 
الســـيئة والتحرشـــات تزاحـــم المواطـــن فـــي ســـكنه وراحتـــه 
وقائمة طويلة من المساوئ.. اليوم علينا تخطي هذه القضية 
بوضـــع حلول جذريـــة جدية صارمـــة تعيد الهويـــة البحرينية 
لهـــذه المناطـــق العائليـــة الجميلـــة، يجـــب تخصيـــص مناطـــق 
لهـــؤالء العمال والعـــزاب بعيدًا عن المواطنيـــن الذين أصبحوا 
قلقيـــن علـــى أبنائهـــم وبناتهـــم من شـــر أعمالهم، ســـئمنا تكرار 
إعـــادة هذه الشـــكاوى التي باتـــت تؤرق العوائل وتســـبب لهم 

اإلزعاج والخوف والقلق.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

مركز إثراء
يعـــد مركز الملـــك عبدالعزيز الثقافـــي العالمي “إثـــراء” واحدًا من 
المعالـــم المميـــزة والبـــارزة ليـــس في المملكـــة العربية الســـعودية 
وحســـب، بـــل على المســـتوى العالمـــي لما يهـــدف إليه مـــن إثراء 

ألجيال ومستقبل المملكة.
ولـــدى زيارتـــي األولـــى للمركـــز الـــذي تأســـس عـــام )2016( ضمن 
مبـــادرات “أرامكو” الســـعودية، تمنيت لو أننـــا نمتلك في البحرين 
مركـــزًا مماثـــالً يعنـــى بنفس األهـــداف، هذا المركز الذي يســـتحق 
اإلشـــادة للـــدور الكبيـــر المنـــاط بـــه، والمتلخـــص في إثـــراء الفكر 
والثقافـــة والمعرفـــة في المملكـــة العربية الســـعودية.. يبهرك أوالً 
التصميـــم المعماري الراقي، ومن ثم التنوع الموجود في مختلف 
قاعاتـــه وأقســـامه وطوابقـــه التي تتكـــون من 18 طابقـــًا، إلى كل 
الموجودات فيه من مختبر األفكار، مســـرح فنون األداء، معرض 
الطاقـــة، الســـينما، وغيرهـــا مـــن األقســـام، إلـــى جانـــب الفعاليات 

الهادفة والمتنوعة التي تنشط طوال العام.
ويحتـــوي المركـــز على أجمـــل المتاحف المتنوعـــة، ومنها متحف 
الطفـــل الذي يســـتهدف وبشـــكل تعليمي وتفاعلـــي األطفال دون 
عمـــر الـ 12 عامًا، إلى جانب المكتبة الثرية المكونة من 4 طوابق، 
ذات التصميم المميز والهدوء الناجع للقراء والباحثين في شتى 

مجاالتهم واهتماماتهم.
ويشتمل المركز على العديد من األشياء إلى الدرجة التي لم يغفل 
بهـــا جانبـــًا معرفيًا أو فكريـــًا أو ثقافيًا إال وكان له ســـبق االهتمام 
وااللتفـــات، ومحاولـــة أن يكون جزءًا من تقـــدم ونجاح الطاقات 
البشـــرية المفكرة والمجتهدة والموهوبة، وذلك بمسانداته القيمة 
ســـواء بتوفيـــر المـــكان والمعلومـــات أو إحياء مختلف األنشـــطة 
والفعاليات والورش والدورات، وما إلى ذلك من مساندات تدعم 
الكثيـــر من المجاالت على اختالفها وتنوعها، وهو ما يثبت فعليًا 
الســـعي إلـــى تحقيـــق رؤيـــة المركز الواضحـــة “لصناعة مســـتقبل 

تكون فيه المملكة العربية السعودية منارة للمعرفة واإلبداع”.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ



حيـاة بنـت عبـدالعـزيـز: ننظـر للمستقبـل بعيـن التفـاؤل
أكدت الشـــيخة حيـــاة بنت عبدالعزيـــز آل خليفة رئيس 
الـــذي  اإلنجـــاز  أن  الطاولـــة  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
حققه منتخبا الناشـــئين والناشـــئات في تصفيات غرب 
آســـيا والتأهل إلى بطولة آســـيا القادمة يجســـد الرعاية 
الكريمة التي تحظى بها الرياضة البحرينية من حضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، والمســـاندة واالهتمام الدائم من صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعربت الشـــيخة حيـــاة بنت عبدالعزيـــز آل خليفة عن 
شـــكرها وتقديرها إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون 
الشـــباب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 

وســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة النائـــب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية على 
دعم ســـموهما المتواصل للرياضة البحرينية وحرصهما 
علـــى تقديم كامل الدعـــم للرياضيين مـــن أجل تحقيق 

أفضل االنجازات الرياضية.
وأثنـــت علـــى رعايـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينية وحضور ســـموه ختام البطولة، حيث أعطت 
كلمـــات ســـموه لالعبيـــن والالعبـــات حافـــزًا فـــي تقديم 
أفضـــل المســـتويات خـــالل المرحلـــة القادمـــة، مقدمـــة 

لسموه كل الشكر والتقدير.
وأشـــارت رئيـــس اتحـــاد الطاولة إلـــى أن اإلنجـــاز الذي 
تحقق بالحصول على المركز األول في فئتي الناشـــئين 
والناشـــئات يعكس مستوى الالعبين في الفئات السنية 

التـــي تعتبـــر نـــواة مســـتقبل كـــرة الطاولـــة البحرينيـــة، 
وقالـــت: “ننظـــر إلى المســـتقبل بعيـــن التفـــاؤل في ظل 
مـــا تمتلك هذه الفئة من العبيـــن والعبات قادرين على 
حمل لـــواء الوطن في المحافـــل الخارجية بعد أن قدم 
الالعبـــون والالعبـــات مســـتويات بـــارزة فـــي تصفيـــات 
غرب آسيا، حيث إن النتائج الكبيرة التي تحققت داللة 
على مـــا وصلت إليه رياضة كرة الطاولة البحرينية في 

المحافل الخارجية”.
وتابعت “نحن ســـعداء بالنجاح الذي تحقق من الناحية 
التنظيميـــة والـــذي يعكـــس قـــدرات الكـــوادر البحرينية 
فـــي مختلف المجاالت، وأشـــيد بجهـــود أعضاء مجلس 
اإلدارة وكافة اللجـــان الذين بذلوا جهوًدا كبيرة لتأمين 
ســـبل الراحة لكافة المنتخبات وتهيئة األجواء المثالية 
لهـــم، وهـــذا يؤكد حرصنـــا كاتحاد على إخـــراج البطولة 

بأفضل مستوى تنظيمي”.

الرفاع - اتحاد الطاولة

الشيخة حياة تتوسط منتخبات الناشئين والناشئات بعد التتويج
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اللجنة األولمبية

فـــي إطـــار حرص ســـموه المســـتمر علـــى دعـــم المنتخبات 
الوطنيـــة والوقوف علـــى تحضيراتهـــا تنفيـــًذا لتوجيهات 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة، رئيـــس الهيئة العامة 
للرياضـــة، رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية، قام ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفـــة نائب رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية بزيارة المنتخـــب األول لكرة 

السلة حيث يتدّرب بصالة االتحاد بمنطقة أم الحصم.
 وكان في اســـتقبال ســـموه لـــدى وصوله كال مـــن القبطان 
وليد العلوي رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة ومستشار 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة محمد العجمي 

وعدد من أعضاء مجلس إدارة االتحاد.
 وشـــهد ســـمو الشيخ عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة 
تدريبـــات المنتخب الذي يســـتعد لخوض غمار منافســـات 
كأس آسيا التي ستقام بأندونيسيا من 12 لغاية 24 يوليو 
2022 واســـتكمال مشـــاركته فـــي تصفيـــات كأس العالـــم 
عندمـــا يلتقـــي منتخب ســـوريا فـــي حلب 1 يوليـــو المقبل 
ويواجه كازاخســـتان في مدينة نور ســـلطان 4 من الشـــهر 

ذاته.
وخالل لقاء ســـموه بالالعبين أعرب عـــن اعتزازه بالنتائج 
اإليجابية التي حققها المنتخب ووصوله إلى هذه المرحلة 
فـــي تصفيات كأس العالم والتـــي يجب أن تحفز الالعبين 

لتقديـــم أفضل ما لديهـــم في نهائيات كأس آســـيا ليكونوا 
خير سفراء لكرة السلة البحرينية في هذا المحفل القاري.
وأكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي بن خليفـــة آل خليفة 
لتقديـــم  والســـعي  واإلصـــرار  بالعزيمـــة  التحلـــي  أهميـــة 
أفضل المســـتويات والنتائج التي تليق بســـمعة كرة السلة 
البحرينيـــة والدخول كل مباراة علـــى حده والحرص على 
التمثيل المشـــرف وتقديم المســـتوى الذي يعكس الرعاية 
والدعـــم الـــذي تحظـــى بـــه الحركـــة الرياضية مـــن القيادة 

الحكيمة.
وأضاف ســـموه “الرياضيون هم ســـفراء لوطنهم في كافة 
المحافـــل الخارجيـــة، ونتطلع من فريـــق البحرين في كرة 
السلة أن يكون على قدر المسئولية في الدفاع عن قميص 
المنتخـــب وتشـــريف كـــرة الســـلة البحرينية خير تشـــريف 
والظهور بالشـــكل الالئق والمشرف مع اإلمكانيات والدعم 
الـــذي يحظـــى بـــه المنتخـــب، متمنيـــن لكـــم دوام التوفيق 

والنجاح”.

قبل خوض كأس آسيا وتصفيات كأس العالم

سمو الشيخ عيسى بن علي يطلع على استعدادات منتخب السلة

مشيدة بإنجاز منتخبات كرة الطاولة األخيرة

من زيارة سمو الشيخ عيسى بن علي لمنتخب السلة



طمــوح “األحمــر” األدوار النهــائيــة لكــأس آسيــا
مهدي حميدان عبر اليف “خلك رياضي”:

للفروســـية  الملكـــي  اســـتضاف االتحـــاد 
وســـباقات القدرة عدًدا مـــن المتطوعين 
هيـــا  مـــع  تدريبـــات متواصلـــة  لخـــوض 
جمـــال المشـــرفة علـــى برنامـــج تدريـــب 
أطفـــال التوحـــد بالمركز التابـــع لالتحاد، 
وذلك تمهيـــًدا النضمامهـــم للمركز خالل 
المرحلة القادمة في إطار االستراتيجية 
التـــي يســـير عليها المركـــز بضم عدد من 
الكوادر التدريبيـــة للبرامج التي ينظمها 

المركز.
وأكدت هيا جمال أن التدريبات شـــهدت 
المتطوعيـــن  مـــن  مجموعـــة  تواجـــد 
الراغبين في االنضمام لبرامج وأنشـــطة 

المركز خالل المرحلة القادمة.
وقالـــت: “تحظى برامـــج المركز باهتمام 
بـــن  الشـــيخ عيســـى  مـــن ســـمو  ودعـــم 
عبدهللا آل خليفة رئيس االتحاد الملكي 
حيـــث  القـــدرة،  وســـباقات  للفروســـية 
نســـير علـــى برنامـــج تدريبي لضـــم عدد 
مـــن الوجـــوه الجديـــدة مـــن المتطوعين 
للمشـــاركة فـــي أنشـــطة وبرامـــج المركز 

خـــالل المرحلة القادمة التي تســـتوجب 
تواجد مجموعة كبيرة من المتطوعين”.

وأضافـــت “نحرص على تأهيـــل الكوادر 
التدريبيـــة الجديـــدة بأفضـــل الجوانـــب 
التدريبيـــة والفنية من خـــالل التدريبات 
المدروســـة والتي تســـاهم فـــي تأهيلهم 
التـــي  األهـــداف  لتحقيـــق  وصقلهـــم 
وضـــع مـــن شـــأنه هـــذا البرنامـــج، حيث 

مـــن المتوقـــع أن تتزايـــد األعـــداد خالل 
الفترة القادمة وســـنحرص على تحقيق 
األهداف جميعهـــا من أجل إبراز الكوادر 

التدريبية”.
وأشـــادت هيا جمال بالبرامـــج المتنوعة 
التـــي ينظمهـــا مركـــز التدريـــب العالجي 
ألطفـــال التوحـــد واألهـــداف المتعـــددة 

التي تحققت خالل المرحلة الماضية.

االتحاد الملكي ُيعدُّ مدربين لعالج أطفال التوّحد بالخيل

جانب من إعداد مدربين على الخيل لمساعدة أطفال التوحد
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أكمل نادي اتحاد الريف تعاقداته مع 
األجهـــزة الفنية واإلدارية لفرق الكرة 
الطائـــرة بالنـــادي اســـتعدادا للموســـم 

الرياضي المقبل 2022 – 2023.
العقـــود  توقيـــع  مراســـم  وأجريـــت 
بحضور رئيـــس النادي عبدهللا كاظم 

وأمين السر محمد كاظم.

ا مع  فقـــد تعاقد اتحـــاد الريف رســـميًّ
المدرب جاســـم حسن عبدعلي للعمل 
مدرًبا للفريق األول وفريق الشـــباب، 
وسيتولى جميل جمعة قيادة فريقي 
ســـيقود  فيمـــا  واألشـــبال،  الناشـــئين 
إبراهيـــم  يوســـف  حســـن  المـــدرب 

فريقي الصغار والمهرجان.
أمـــا الجهـــاز اإلداري فإنـــه يتكون من 

أحمد يوســـف ابراهيم الذي سيتولى 
للفريـــق  اإلداري  اإلشـــراف  مهمـــة 
األول وفئتي الشـــباب والصغار، فيما 
ســـيتولى أحمد عيســـى ســـويد إدارة 
فريق الناشئين واألشبال والمهرجان.
فـــي  الريـــف  اتحـــاد  نـــادي  واعتمـــد 
الفنـــي  الجهازيـــن  مـــع  تعاقداتـــه 

واإلداري على أبناء النادي.

اتحاد الريف يتعاقد مع األجهزة الفنية واإلدارية لفرق الطائرة

رئيس نادي اتحاد الريف يتوسط األطقم الفنية للكرة الطائرة

حسن علي

أشار العب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم مهدي حميدان إلى طموح “األحمر” في 
كأس آسيا لكرة القدم 2023 كبير للغاية وهو الوصول لدور األربعة وأكثر من ذلك. 

جــاء ذلــك خــالل حلقــة “خلــك رياضي” الــذي تقدمه الزميلــة بدور عدنــان عبر الاليف 
بحساب االنستغرام لصحيفة البالد. 

وقــال حميــدان مــن خالل حديثــه إن المجموعة التــي وقع فيها منتخبنــا بالتصفيات 
تعتبــر ســهلة وقــد نجحنــا فــي اجتيازهــا والتأهل لكل آســيا رغم الظــروف واألجواء 
الصعبــة التــي واجهناهــا. مضيًفــا أن أجــواء كأس آســيا تعتبــر مختلفــة وســتكون 

المنافسة قوية.
وبين حميدان عن حفل التكريم الذي أقامه االتحاد البحريني لكرة القدم بشأن التأهل 

لــكأس آســيا، أن التكريــم خطــوة جميلــة بوجــود الجهازيــن اإلداري والفنــي والالعبيــن 
ومسؤولين االتحاد، وكان هو مجرد تجمع فيما بينهم أكثر مما هو تكريم. 

وبشــأن ارتفــاع تصنيــف منتخبنــا علــى المســتوى الدولــي، أكد حميــدان أن العمــل في العاميــن الماضييــن وخصوًصا 
بعــد خروجهمــا مــن تصفيــات كأس العالم، كان نحو تحســين التصنيــف، بحيث يكون تصنيف األحمــر متقدًما في أية 
مشــاركة يتواجد بها المنتخب في أية مجموعة وذلك من خالل المباريات الدولية وتصفيات كأس آســيا، وإن شــاء 

هللا يتقدم منتخبنا في تصنيفه بصورة أكثر من ذلك.

 وحـــول وجـــود انتقـــاد للجمهـــور البحرينـــي حـــول أداء 
األحمـــر رغم اإلنجازات التي حققها المدرب ســـوزا ومنها 
كأس الخليـــج، غـــرب آســـيا والتأهـــل لكأس آســـيا، وضح 
حميدان أن طموح الجمهور قد يكون أكبر من ذلك، ولكن 
البـــد من أن تكون واقعيين في العمـــل، حيث إن الدوري 
البحرينـــي ال يعتبـــر دوري محترفين، بخـــالف الدوريات 
األخـــرى في آســـيا التي تتطـــور ودورياتها تتطـــور وهذا 
ال يوجـــد في البحرين والبد أن نواكـــب هذا األمر، ونحن 
نعمـــل ونحقـــق مباريـــات، وقد نكـــون في مســـابقة كأس 
العـــرب ظهرنـــا بصـــورة غيـــر ممتـــازة ومن حـــق الجمهور 
المعاتبـــة، ولكن المنتخب شـــارك في البطولة ذاتها ونحن 
لـــم نلعـــب إال مباراة واحدة في مســـابقة الدوري، بخالف 
المنتخبـــات األخرى التـــي تعتبر مســـتعدة “بدنًيا وذهنًيا” 

للبطولة بوجودها في تصفيات كأس العالم.
وأشار حميدان إلى أن الجمهور يطلب تحقيق الفوز دون 
أن يعرف الظروف التي يمر بها كاإلصابات، ومن حقه أن 
يعاتـــب حول األداء والمنتخب عليـــه أن يقدم اللي عليه 

في األخير ونعمل من أجل البحرين.
وحول الفروقات بين الدوري الســـعودي الذي تواجد فيه 
حميدان والدوري البحريني، بّين حميدان أنه تواجد في 
دوري الدرجـــة األولى وليس المحترفين، ولكن يمتاز بأن 
عدد المباريات والمنافسة أكثر، المحترفين على مستوى 
عـــاٍل، توجـــد مكافـــآت للفوز، معســـكرات تدريبيـــة، نظام 
“الفـــار”، إعـــالم قـــوي ومتابع، وهـــذه األمـــور ال توجد في 
الدوري البحريني. مضيًفا قد يأخذ الالعب راحته ويبدع 
في الدوري البحريني، ولكن حينما يتواجد في مثل هذه 
الدوريـــات الخارجية قد ال يظهر بالصورة المطلوبة كونه 
لـــم يحتك بالمنافســـين، وهـــذا يعود بالنفع على مســـتوى 

الالعب الفني مع المنتخب.
وحـــول أهميـــة وجود “الفار”، قال حميـــدان إنه كالعب ال 
يتحـــدث عـــن هذا األمر، ألنه يخص اتحـــاد اللعبة وتضرر 
الفـــرق، ولكـــن وجود الفار أمر مهـــم بحيث يقلل األخطاء 
والـــذي يصـــب في مصلحـــة التطوير والبد مـــن مواكبته، 
وهنـــا عالمـــة اســـتفهام علـــى مملكـــة البحرين مـــن حيث 

غياب الفار والدول المجاورة تعمل به.
وبشـــأن تطور اإلعالم ومنصاته حول الـــدوري البحريني 
والرياضـــة البحرينيـــة، بيـــن حميـــدان أن العمـــل موجود 
بحســـب اإلمكانات المحدودة، ولكن إذا ما تحدثنا بشكل 
واقعـــي، هناك بعـــض المباريات المهمة فـــي الدوري تنقل 
بكاميرتيـــن فقط وبعضها ال تنقل أصـــاًل، إًذا، أين اإلعالم 

عـــن هذا األمـــر؟ وعلى ســـبيل المثـــال، الـــدوري الكويتي 
المقـــارب للـــدوري البحرينـــي، توجـــد برامـــج تلفزيونيـــة 
ومحللـــون عـــدة يتحدثون عـــن الـــدوري والمباريات كلها 

منقولة.
وحول مدى اســـتفادة الالعبين مـــن االحتراف الخارجي 
الالعـــب  أن  أكـــد حميـــدان  المنتخـــب،  وانعكاســـه علـــى 
فـــي البحرين يلعـــب مباريات مع نفس الفـــرق والالعبين 
والـــدوري غيـــر متطـــور ال يجـــد االحتـــكاك بشـــكل قـــوي، 
بخـــالف الـــدوري الذي لعـــب فيـــه بالســـعودية، يوجد 20 
األول  القســـمين  بمجمـــوع  مبـــاراة   38 ويلعـــب  فريًقـــا، 
والثانـــي، وهنـــا يجـــد كمحتـــرف االحتـــكاك والضغوطات 

والتي ال تتوافر في دورينا.
 وبشـــأن قرار اتحاد الكرة بزيادة عـــدد الفرق في دورينا، 
أشـــار حميدان إلى أن هذا األمر ســـيزيد عـــدد المباريات، 
ولكـــن فـــي نفـــس الوقـــت يبـــدي تســـاؤالت: هـــل هنـــاك 
المالعـــب متوفرة الســـتيعابها؟ مضيًفـــا أن دوري الدرجة 
الثانيـــة يجـــب أن يكـــون عـــدد الفـــرق أكبـــر مـــن الممتـــاز 
بخـــالف دورينا. قد تعتبر خطوة زيادة عدد الفرق جيدة 

وستتضح نتائجها بعد نهاية الموسم المقبل لتقييمها.
ه حول انقطاعه في فترة ســـابقة عن كرة القدم  ولدى ردِّ

ومـــن ثـــم عودته بصـــورة بـــارزة، وضح حميـــدان أن في 
الفترة الماضية كان يلعب للنادي دون وجود عقد، وحينها 
فـــي فترة الجامعة ويريـــد االنتهاء منها وعليه انقطع عن 
كرة القدم، ولكن بعدها رجع للكرة بصورة محترف وهي 
وظيفته. مضيًفا أنه ال ينظر ألن يصنع نفســـه اســـًما بقدر 

ما هو يتحدى نفسه ألن يطور من إمكاناته وقدراته. 
وبشـــأن انتقاله من الرفاع لنـــادي الخالدية، قال حميدان 
إنـــه يعتبـــر الخالدية ناديه، كـــون البداية صعبـــة، وتجمع 
الالعبيـــن فـــي فتـــرة بســـيطة، ومطالـــب منهـــم بتحقيـــق 
إنجـــاز، وبدايتنـــا فـــي الـــدوري لـــم نوفـــق وكانـــت صعبة 
للغايـــة، ولكـــن بعدها بتكاتـــف الجهازيـــن اإلداري والفني 
ا في موســـمه األول وهو  والالعبين، حققنا إنجاًزا تاريخيًّ
كأس جاللـــة الملك. مضيًفـــا أن الناس ترى الخالدية جمع 
نجـــوم، ولكـــن كـــرة القـــدم ليس نجـــوم، بل هي انســـجام 
وتفاهم واســـتقرار، وهذا لم يكن موجـــودا في الخالدية، 

ولكن بجهود الجميع تحقق ذلك.
وبيـــن الفروقـــات بيـــن األندية التـــي لعب معهـــا كاألهلي 
والقادســـية الســـعودي والرفاع والخالدية، أشار حميدان 
إلى أن األهلي يعتبر ناديه “األم” ويحبه وعائلته تشجعه 
ضـــده، وكان يجد حرية اللعب كالعـــب فيه وصعوبة أن 
يعود للمنافســـة، وفي الســـعودية مسؤولية أكبر، احتكاك 
أكثـــر، نخبة مـــن الالعبين وانتقلوا ألنديـــة كبيرة كالهالل 
والرائـــد والتعاون، وقد اســـتفاد كثيًرا مـــن هذه التجربة، 
وفي الرفاع يرى بأن الفريق صعب تكراره، تجانس كبير، 
وقـــد حقق فيه الفوز بشـــكل متواصل، والخالدية تجربة 
صعبـــة وجديـــدة، وهو يـــرى بأنه حقق اإلنجـــازات خالل 

السنوات الماضية مع الفرق كلها.
وحـــول وجود عرض مـــن نادي المحرق لمهـــدي حميدان 
حينمـــا كان في صفوف األهلي، أكد الالعب أن هذا األمر 
حدث مسبًقا، وهو يتشّرف باالنضمام إلى “شيخ األندية” 
وهـــو النادي األعرق فـــي البحرين، وهو لم يتجه للمحرق 
لوجود ســـبًبا معيًنا، بل هو اختار وجهته بحسب تفكيره 

وطموحه.
وعمـــا يحتاجه النـــادي األهلي للعودة لمنصـــات التتويج، 
أكـــد حميـــدان أن األهلـــي يحتـــاج لعمـــل إداري بصـــورة 
أكبـــر ومركزة، دون أن ننســـى أن النـــادي األهلي ال يقارن 
باألندية األخرى التي تمتلك ألعاًبا أخرى ومنافســـة فيها، 
مضيًفا أنه ال يستطيع الحديث في هذا الجانب باعتباره 
ليس العًبا لألهلي، مطالًبا توجيه السؤال لجمهور األهلي 

ليتحدث لكم بكل صراحة.

سبورت

مجموعتنا بالتصفيات سهلة.. 
ولكن األجواء صعبة

هذا ما يمّيز دوري الدرجة 
األولى في السعودية

ــل! ــقـ ــنـ تـ ال  ومــــــبــــــاريــــــات  دوريـــــــــنـــــــــا..  عــــــن  غـــــائـــــب  اإلعــــــــــــام 

عالمة استفهام لغياب 
“الفار” عن البحرين



أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
عن دعم مشـــاركة 3 شباب بحرينيين في 
القمـــة العالميـــة األولى لســـياحة الشـــباب، 
التي تنظمها منظمة السياحة العالمية في 
مدينـــة ســـورينتو اإليطالية خـــال الفترة 

من 27 يونيو إلى 3 يوليو 2022.
وأوضحت الهيئة أنه جرى اختيار كل من 
ســـارة جناحـــي، وزينب إبراهيم، وســـعود 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  لتمثيـــل  شـــريدة، 
هذه القمة الســـياحية العالميـــة، بناء على 
عـــدد مـــن المعاييـــر مـــن بينهـــا حضورهم 
الصلـــة  ذات  ومبادراتهـــم  وأنشـــطتهم 

بالقطاع السياحي في مملكة البحرين. 
تزويدهـــم  علـــى  أيضـــا  الهيئـــة  وعملـــت 
بمـــا يلـــزم مـــن معلومـــات ومـــواد إعامية 
وترويجيـــة عـــن الســـياحة فـــي البحريـــن 

الستخدامها خال هذه المشاركة.
وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس التنفيذي 
لهيئة البحرين للســـياحة والمعارض ناصر 
قائـــدي عن ثقته بقدرة الشـــباب البحريني 
علـــى اســـتثمار هذه المناســـبة الســـياحية 

العالميـــة فـــي تمثيـــل وطنهم خيـــر تمثيل 
بمختلـــف المحافـــل اإلقليميـــة والعالميـــة، 
وتســـليط ضـــوء العالـــم علـــى مـــا يحظـــى 
بـــه الشـــباب البحرينـــي مـــن فـــرص تعليم 
علـــى  قـــدرات، وقدرتـــه  وبنـــاء  وتمكيـــن 
الدخـــول فـــي حـــوارات مثمـــرة تنمي من 
مواهبه التي تنعكس إيجابا على مجتمعه 

ووطنه.
وقـــال قائـــدي إن القمـــة العالميـــة األولـــى 
لســـياحة الشـــباب تمثـــل منصـــة مواتيـــة 

الشـــباب  هـــؤالء  خالهـــا  مـــن  يســـتطيع 
البحرينيـــون أيضا الترويج للســـياحة في 
مملكـــة البحرين بين نظرائهم من مختلف 
دول العالـــم، إضافة إلى التواصل مع قادة 
صناعـــة الســـياحة حـــول العالـــم، وتكوين 
معرفة أعمق حول دور القطاع الســـياحي 
فـــي التنميـــة االقتصاديـــة وتوفير الفرص 

النوعية.
وأشـــار الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض إلى أن دعـــم الهيئة 

لمشـــاركة الشـــباب البحرينـــي فـــي القمـــة 
العالمية للسياحة ينطلق من حرصها على 
تمكين الشـــباب، والتعرف علـــى مرئياتهم 
ودمجهـــا بخطـــط وبرامج تطويـــر القطاع 
الســـياحي فـــي مملكـــة البحريـــن، إضافـــة 
إلـــى اطاعهم على النقاشـــات الســـياحية 
البيئـــة  بقضايـــا  الصلـــة  ذات  الدوليـــة 
واالســـتدامة والتكنولوجيـــا وغيرهـــا مـــن 
األمور التي ترسم واقع ومستقبل صناعة 

السياحة في البحرين والمنطقة والعالم.

زينب إبراهيم سعود شريدة سارة جناحي

“السياحة” تدعم مشاركة 3 شباب بحرينيين بالقمة العالمية لسياحة الشباب
الترويج للقطاع بالمملكة بين نظرائهم من مختلف دول العالم

اســـتضافت شـــركة يوســـف خليـــل 
التدريـــس  هيئـــة  وأوالده  المؤيـــد 
المهنـــي  للتدريـــب  ناصـــر  بمركـــز 
فـــي مركـــزي خدمـــة نيســـان وفورد 
حديثـــا للتعرف على نمـــوذج التعلم 
لدى الشـــركة واستكشـــاف خيارات 

التعاون بين المؤسستين.

والتقى مركز ناصر للتدريب المهني 
بفريـــق التدريب الفنـــي وأعرب عن 
تقديـــره للعمل الجاد المســـتثمر في 
تدريـــب وتطوير الواجهـــة األمامية 
إلدارات  التقنييـــن  والموظفيـــن 
العمـــاء  تجربـــة  لضمـــان  الخدمـــة 

المثلى.

“يوسف المؤيد وأوالده” تستضيف 
مركز ناصر للتدريب المهني
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مجلس إدارة “المركزي” يناقش أهم التطورات النقدية والمصرفية خالل األشهر الماضية

11.3 مليار دينار قيمة القروض والتسهيالت 
االئتمانية للقطاعات االقتصادية بنهاية مايو 2022

ترأس رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي حسن الجالهمة، اجتماع مجلس اإلدارة الثاني للعام 2022، وذلك صباح أمس األحد الموافق 
26 يونيــو 2022. واســتعرض المجلــس الموضوعــات المدرجــة على جدول األعمال، حيــث اطلع المجلس على تقريــر األداء للمصرف والتطورات 
فــي القطــاع المالــي للربــع الثانــي العــام 2022، وتقرير األداء المالي للمصرف حتى نهايــة مايو 2022 وتطور العمل في تنفيذ اســتراتيجية قطاع 

الخدمات المالية.

كمـــا اطلـــع المجلس على أهم التطورات النقديـــة والمصرفية خال 
األشـــهر الماضية، فعلى صعيد الســـيولة المحليـــة، ارتفعت معدالت 
الســـيولة، حيـــث بلغ عـــرض النقـــد M3 15.1 مليار دينـــار في نهاية 
شـــهر مايـــو 2022 بارتفاع بنســـبة 2.9 % مقارنة بنهاية شـــهر مايو 
2021. وبالنســـبة لمصـــارف قطـــاع التجزئـــة فقـــد ارتفعـــت ودائـــع 
القطـــاع الخاص في نهاية شـــهر مايـــو 2022، إذ بلغت حوالي 13.0 
مليار دينار بارتفاع بنســـبة 1.4 % مقارنة بنهاية شـــهر مايو 2021. 
كمـــا ارتفع الرصيد القائم للقروض والتســـهيات االئتمانية المقدمة 
للقطاعـــات االقتصادية المقيمـــة، إذ بلغ 11.3 بليون دينار في نهاية 
مايـــو 2022 بارتفاع بنســـبة 5.7 % مقارنة بشـــهر مايـــو2021، وقد 
بلغـــت حصـــة قطـــاع األعمـــال 46.2 % وحصـــة قطـــاع األشـــخاص 
49.5 % مـــن مجموع القـــروض والتســـهيات االئتمانية. وارتفعت 
الميزانيـــة الموحـــدة للجهـــاز المصرفـــي )مصـــارف قطـــاع التجزئـــة 

ومصارف قطـــاع الجملة( إلى 220.7 مليـــار دوالر أميركي 
فـــي نهايـــة مايـــو 2022، بنســـبة 3.7 % مقارنـــة 

بنهاية مايو 2021.
ارتفاع  البيع  نقاط  عمليات  بيانات  وأظهرت 
في عدد العمليات في األشهر الخمسة األولى 

من العام 2022 )يناير 2022 - مايو 2022( 
حيث بلغت 63.6 مليون معاملة )73.1 % 

منها باستخدام البطاقات الاتامسية(، 
بنفس  40.4 % مقارنة  بنسبة  وبزيادة 
بالنسبة  أمــا   .2021 الــعــام  مــن  الــفــتــرة 

العمليات  ــهــذه  ل اإلجــمــالــيــة  للقيمة 
 45.4( دينار  مليار   1.5 بلغت  فقد 

البطاقات  بــاســتــخــدام  منها   %
الخمس  لألشهر  الاتامسية( 

 2022 ــام  ــعــ ــ ال ــن  مــ األولـــــــى 
)يناير 2022 - مايو 2022(، 
 %  32.7 بنسبة  بارتفاع 

مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة 
.2021

ــاع  ــقــــطــ ــ وحــــــافــــــظ ال
المصرفي على نسبة 

عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث 
بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.5 % في الفصل 
األول من العام 2022 مقابل 18.5 % في الفصل األول من العام 
المصرفية  للقطاعات  المال  رأس  كفاية  نسبة  بلغت  كما   .2021
المختلفة في الفصل الرابع من العام 2021 21.3 % لمصارف قطاع 
التقليدية  الجملة  قطاع  لمصارف   %  17.8 التقليدية،  التجزئة 
و21.3 % لمصارف قطاع التجزئة اإلسامية و16.4 % لمصارف 

قطاع الجملة اإلسامية. 
وتأتي هذه المؤشـــرات متوافقة مع عودة النشـــاط االقتصادي في 
البـــاد، الـــذي شـــمل كل القطاعـــات االقتصادية ومؤشـــر على متانة 

القطاع وقدرته على خدمة االقتصاد الوطني. 
ورفع رئيـــس وأعضاء مجلس اإلدارة الشـــكر والتقدير لمقام عاهل 
البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
وإلى مقام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، على الدعم والمســـاندة 
التي يحظى بها المصرف، وعلى ما قامت به الحكومة 
مـــن جهود كبيـــرة في مواجهة الجائحـــة واإلجراءات 
التـــي تمت لحمايـــة المجتمع من تداعيـــات الجائحة، 
ومنها خطة التعافي االقتصادي، والتي ال شـــك أنها 
ســـاعدت على عودة النشاط االقتصادي في جميع 

القطاعات.
كما تقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى القطاع 
المالي لتعاونه مع المصرف في تنفيذ اإلجراءات 
الماضي.  العام  خــال  المصرف  اتخذها  التي 
وتقديره  شــكــره  عــن  كــذلــك  المجلس  وعــبــر 
لجميع موظفي المصرف على ما يبذلونه 
من جهد وعطاء في سبيل تحقيق 
انعكست  والتي  المرجوة  األهــداف 
القطاع  حققها  التي  النتائج  في 
المالي من حيث المتانة المالية 
بفضل  الــمــالــي  ــرار  ــقـ ــتـ واالسـ
الحصيفة  ــة  ــرقــاب ال أعـــمـــال 
والـــمـــتـــابـــعـــة الــمــســتــمــرة 
لتطبيق المعايير الرقابية.

2022 

 2022مايو 

عدد مصارف 

14 
عدد المصارف 

تجزئة (اإلسالمية 
)وجملة  

 2022مايو مؤشرات عرض النقد في نهاية 

 2022مايو 

  مليون دينار 15,080.6
 
  
 
 
 
 
  

  
  2.9% 
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 ودائع قطاع الحكومة
 

  مل�ون دينار 5
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30 
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عدد مصارف 
  الجملةقطاع 

57 

مؤشرات عرض النقد في نهاية 

  مليون دينار 719.5
 
 
 
 
 
  
  

  
  3.4% 

  المتداولالنقد 

مايو الودائع في نهاية مؤشرات 

مايو في نهاية مؤشرات القروض 

  مليون دينار 12,958.6
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  

 1.4% 

 ودائع القطاع الخاص
 

  مل�ون دينار 5,201.3
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 3.7% 
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 16.2
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363 
المؤسسات مجموع 

لها المرخص

255.8
 

إج�الي ال 

2021مقارنة ب�ها�ة شهر مايو    

مقارنة ب�ها�ة شهر مايو    

حسن الجالهمة

أعلنــت الجامعــة األهليــة، فــي خطوة تعّزز مــن مكانة مملكة البحرين في مجال التعليم العالي والــدور الذي تضطلع به الجامعة في 
هــذا االتجــاه، عــن إطــالق برنامج الماجســتير في التكنولوجيــا الماليــة )FinTech(، أحد أحــدث التخصصات العلمية فــي المجاالت 

المالية والمصرفية.

وأكـــد رئيـــس الجامعـــة األهليـــة منصـــور 
العالـــي أن الجامعة وبهـــدف تعزيز مكانة 
المملكـــة كموقـــع رائـــد فـــي التكنولوجيـــا 
المالية على مستوى المنطقة عزمت على 
طـــرح هذا البرنامج بما يلبي االحتياجات 
المالـــي والمصرفـــي  للقطـــاع  المســـتجدة 
في مملكـــة البحرين من حاجة إلى كوادر 

مؤهلة ومتخصصة في هذا المجال.
 وعّبر رئيس الجامعة عن شكره وتقديره 
لمجلس التعليم العالي وأمانته العامة لما 
قدمه من دعم ومســـاندة من أجل تمكين 

الجامعـــة من طـــرح هذا البرنامـــج ليكون 
ســـابًعا ضمـــن باقـــة برامجهـــا للدراســـات 
العليـــا والتي تشـــمل: برنامج الماجســـتير 
وبرنامـــج  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  فـــي 
الماجســـتير في اإلعام والعاقات العامة 
وبرنامـــج الماجســـتير فـــي إدارة األعمال، 
باإلضافـــة إلـــى برنامـــج الماجســـتير فـــي 
اإلدارة الهندســـية بالتعـــاون مـــع جامعـــة 
وبرنامـــج  األميركيـــة،  واشـــنطن  جـــورج 
الدكتوراه في اإلدارة وبرنامج الدكتوراه 
وكاهمـــا  المعلومـــات،  تكنولوجيـــا  فـــي 

بالتعـــاون مـــع جامعـــة برونيـــل  يقدمـــان 
البريطانية. 

ونّوه بأن البرنامج يشتمل على مجموعة 
والخبـــرات  والتقنيـــات  المهـــارات  مـــن 

المتصلة بالتكنولوجيا المالية.
 مـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس قســـم العلـــوم 
الماليـــة والمصرفيـــة جاســـم العجمي أن 
االســـتخدام الواســـع للفينتك والرجتيك 
من قبل المؤسسات المالية له تأثير كبير 
على المؤهات والخبرات التي تحتاجها 
هـــذه المؤسســـات، مشـــدًدا علـــى أهمية 

المؤسســـات  فـــي  العاملـــون  يطـــور  أن 
الماليـــة مهاراتهم ومعارفهـــم في مجال 

الفنتـــك للحفاظ علـــى مواقعهم وضمان 
توافر فرص الترقـــي الوظيفي والمهني 

أمامهم.
وأضـــاف “ومـــن هنـــا بادرنـــا فـــي الجامعة 
األهلية مبّكًرا لتطوير برامجنا واستحداث 
تكنولوجيـــا  فـــي  الماجســـتير  برنامـــج 
المعلومـــات )FinTech( مـــن أجـــل تأهيـــل 
وتطوير قدرات العاملين في المؤسســـات 
المالية من مديرين ماليين، ومتخصصين 
المعلومـــات،  تكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي 
عـــن  والمســـؤولين  اســـتثمار  ومديريـــن 

المحافظ المالية، والقانونيين”.
وأوضح العجمي أن قطاع المال واألعمال 
بالتطـــور  تأثـــًرا  القطاعـــات  أكثـــر  مـــن 

التكنولوجي، حيـــث أضحت التكنولوجيا 
المالية أحد أهم أســـباب التطور والتنمية 

المالية على المستوى العالمي”.
ولفت إلى أن التكنولوجيا المالية أحدثت 
نقلـــة نوعيـــة فـــي الكيفيـــة التـــي تمارس 
المؤسســـات الماليـــة عملها، وعلـــى كفاءة 
أســـواق المـــال، والخدمـــات التـــي تقـــدم 
للجمهـــور، فضًا عن جدواها االقتصادية، 
إذ يؤكـــد مجلـــس االســـتقرار البريطانـــي 
مساهمة التكنولوجيا المالية في تخفيض 
ورفـــع  المصرفيـــة،  العمليـــات  تكاليـــف 
مستوى كفاءة المؤسسات، وإعادة هيكلة 
األسواق المالية، وتأثيرها المتعاظم على 

.ecosystem بيئة النظام المالي

منصور العالي

“األهليــة” تطـرح برنـامـج الماجستيــر فـي التكنـولوجيـا الماليـة
بهدف تطوير قدرات كوادر المؤسسات المالية والمصرفية
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اســـتقبل وزير الصناعة والتجارة الزياني 
بمكتبـــه صبـــاح أمـــس وفدا من ســـيدات 
األعمـــال من جمهورية روســـيا االتحادية 
بحضـــور وكيـــل وزارة الصناعة والتجارة 
إيمان أحمد الدوســـري والوكيل المساعد 
للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد 
بن ســـلمان بن خليفة آل خليفة، ورئيسة 
جمعية سيدات األعمال البحرينية أحالم 

جناحي وعدد من عضوات الجمعية.
وخـــالل اللقـــاء ثمـــن الوزيـــر دور المـــرأة 
المؤثر الذي تقوم في القطاع االقتصادي 
والتنمـــوي بشـــكل عـــام، كمـــا أشـــاد بعمق 
العالقـــات البحرينيـــة الروســـية، مشـــيرا 
إلـــى الجهود الكبيرة التـــي تبذلها قيادتي 
وحكومتي البلدين الصديقين في ســـبيل 

تعزيز عالقاتهما المشتركة ورفع معدالت 
التبادل التجـــاري وتبادل الخبرات بينهما 
الـــذي يحقـــق تطلعـــات وأهـــداف قيادتي 

البلدين الصديقين. 
التـــي  الخطـــوات  بأهميـــة  الوزيـــر  ونـــوه 
يقـــوم بها القطاعـــان العـــام والخاص في 
كال البلديـــن، مـــن أجـــل تعزيـــز العالقـــات 

وبمـــا  األصعـــدة  فـــي جميـــع  وتطويرهـــا 
يخدم ويصب في صالح شـــعبي البلدين، 
مؤكدا فـــي هذا الصـــدد أهميـــة الزيارات 
المتبادلـــة والمشـــروعات المشـــتركة بيـــن 
أقطـــاب القطاع الخاص فـــي كال البلدين، 
والتـــي تســـهم بشـــكل الفـــت فـــي تعميق 

العالقات االقتصادية وتطويرها.

التقى وفد سيدات األعمال من “الجمهورية االتحادية”

الزياني: تعميق العالقات االقتصادية وتطويرها مع روسيا
اســـتقبل وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
زايـــد الزيانـــي بمكتبـــه صبـــاح أمس 
ســـفير جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية 
لـــدى مملكـــة البحريـــن أنـــور حبيب 

هللا. 
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  وتـــم 
تربـــط  التـــي  الثنائيـــة  العالقـــات 
مملكـــة البحرين بجمهوريـــة الصين 
الصديقـــة، والســـبل الكفيلـــة بتعزيز 
آليـــات التعـــاون بينهمـــا فـــي جميـــع 
المجـــاالت  خصوصـــا  المجـــاالت 
الصناعية والتجارية واالستثمارية، 
إضافـــة إلى بحث عدد مـــن القضايا 

موضع االهتمام المشترك. 
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أشـــار الوزيـــر 

الجاذبـــة  االقتصاديـــة  البيئـــة  إلـــى 
أحجامهـــا  بمختلـــف  لالســـتثمارات 
وأنواعهـــا، مثمنـــا فـــي هـــذا الصـــدد 
الـــدور الكبير الـــذي تلعبـــه الزيارات 
المتبادلـــة بيـــن المســـؤولين ورجال 

األعمـــال مـــن كال البلديـــن لآلخر، ما 
يحقـــق النمـــو المطلـــوب فـــي هـــذه 
العالقـــات، وانعكاســـها بالتالـــي على 
حجـــم المبادالت التجارية والتعاون 

االقتصادي المشترك بين الجانبين.

لدى استقباله سفير الجمهورية الشعبية لدى البحرين

وزير الصناعة والتجارة يستعرض تعزيز آليات التعاون مع الصين

تشارك البحرين دول العالم في االحتفال 
المؤسســـات  يـــوم  بمناســـبة  الســـنوي 
متناهيـــة الصغر والصغيرة والمتوســـطة، 
الـــذي يصـــادف 27 يونيـــو مـــن كل عـــام، 
لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  أقرتـــه  حيـــث 
المتحـــدة منذ العـــام 2017، بهـــدف زيادة 
الوعـــي بأهميـــة تحســـين فـــرص وصـــول 
الصغـــر  فـــي  المتناهيـــة  المشـــروعات 
التمويـــل  إلـــى  والمتوســـطة  والصغيـــرة 
واالئتمان وتيسير اإلجراءات الرامية إلى 
تعزيـــز دعم هـــذه المشـــروعات، باإلضافة 
إلـــى تذليل مختلف العقبـــات التي تواجه 
أصحابهـــا، وقد تمحور موضوع هذا العام 
حول التسهيالت التي تقدمها الحكومات 
مـــن أجل ضمان اســـتمرارية المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة للحـــد مـــن اآلثـــار 
التـــي نجمـــت عن تفشـــي جائحـــة كورونا 

خالل العامين الفائتين.
وأكـــد وزيـــر التنميـــة االجتماعية أســـامة 
العصفـــور حـــرص المملكة علـــى االرتقاء 
فـــي  المؤسســـات متناهيـــة  بمشـــروعات 
الصغـــر والصغيـــرة والمتوســـطة، لدورها 
الحيـــوي فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة، ال ســـيما فـــي مجـــال تعزيـــز 
االبتـــكار واإلبـــداع وتوفير العمـــل الالئق 
للجميع، وذلك تنفيًذا للتوجيهات الملكية 
السامية من عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبدعـــم ومســـاندة من ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
 وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع اليـــوم العالمي 
للمؤسســـات متناهيـــة الصغـــر والصغيرة 
والمتوســـطة لهذا العام حول التسهيالت 
أجـــل  مـــن  الحكومـــات  تقدمهـــا  التـــي 

ضمان اســـتمرارية المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة للحد من اآلثار التي نجمت 
عن تفشي جائحة كورونا، أشار العصفور 
إلـــى الحزمة المالية التـــي أطلقتها مملكة 
البحريـــن بقيمة 4.3 مليار دينار لمواجهة 
االنعكاســـات االقتصاديـــة لكورونـــا علـــى 

المســـتوى المحلـــي، منـــذ بـــدء الجائحـــة 
وســـالمة  صحـــة  اســـتدامة  يحقـــق  بمـــا 
المواطنيـــن والمقيمين واســـتمرار برامج 
الدولة ومســـيرة عملها في مجال التنمية 

المستدامة. 
التنميـــة  وزارة  إن  العصفـــور  وقـــال 
االجتماعيـــة واصلـــت مســـيرتها في دعم 
األســـر المنتجة من خـــالل برنامج خطوة 
للمشـــروعات المنزليـــة الـــذي قـــّدم دعمه 
ألصحاب المشـــروعات المنزليـــة، بإتاحة 
الفرصة لهـــم للعمل من المنزل، مع توفير 
احتياجاتهم خالل فترة تفشي الجائحة، 
ا فـــي تقديم  ومـــا يـــزال البرنامج مســـتمرًّ
العديد من المزايا التي تضمن لهم العديد 
من المزايا لتطوير مشـــروعاتهم الخاصة 
وتأهيلهـــم نحو ريادة األعمـــال واالنتقال 
مـــن دائـــرة االعتمـــاد علـــى المســـاعدات 
المنتجيـــن  دائـــرة  إلـــى  االجتماعيـــة 

ا على مشـــروعاتهم  والمعتمدين اقتصاديًّ
في توفيـــر احتياجاتهم المعيشـــية، علًما 
أن 62 أســـرة منتجة أو من رواد األعمال 

تحولوا إلى مالك سجالت تجارية. 
وتمثلـــت الخدمـــات المقدمة للمنتســـبين 
إلى برنامج خطوة للمشـــروعات المنزلية 
فـــي توفيـــر الغطـــاء القانونـــي المجانـــي، 
وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، 
حيث تـــم إصدار قيـــد العمل مـــن المنزل 
ألكثـــر مـــن 1400 قيـــد منذ العـــام 2010، 
مراكـــز  فـــي  التســـويق  إلـــى  باإلضافـــة 
“الهايبرماركت” المختلفة والمشاركة في 
المعـــارض المحلية والدولية، والتســـويق 
التجاريـــة،  المنصـــات  عبـــر  اإللكترونـــي 
وتوفيـــر التدريب التخصصي االحترافي 
بمركـــز التصميم واالبتـــكار ومركز التميز 
لتنمية المشـــروعات المتناهية في الصغر 
على المســـتويين اإلداري واإلنتاجي، إلى 

جانـــب اســـتفادتهم مـــن برنامـــج التأمين 
االختيـــاري فـــي الهيئـــة العامـــة للتأميـــن 
الـــدورات  الـــى  باإلضافـــة  االجتماعـــي، 
التدريبيـــة المقدمـــة فـــي مراكـــز التنميـــة 
االجتماعية التابعة للوزارة لكافة شرائح 
المجتمع طوال العام، والتي استفاد منها 
2021م أكثـــر مـــن 23000  خـــالل العـــام 

متدرب. 
وأشـــار وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة إلـــى 
الـــدور المهم الـــذي يقوم به بيت األســـرة 
للتمويـــل متناهـــي الصغـــر )بنـــك األســـرة 
ســـابًقا( في تمكيـــن المواطنيـــن من ذوي 
الدخـــل المحدود وأصحاب المشـــروعات 
والصغيـــرة،  الصغـــر  فـــي  المتناهيـــة 
ومـــن ضمنهـــم المنتســـبين إلـــى برنامـــج 
خطـــوة للمشـــروعات المنزليـــة، بتمويـــل 
الشـــريعة  مبـــادئ  وفـــق  مشـــروعاتهم 

اإلسالمية.

مدينة عيسى - وزارة التنمية االجتماعية

دعم المشروعات متناهية الصغر أسهم في التمكين االقتصادي لألسر المنتجة
البحرين تشارك العالم االحتفال باليوم العالمي لـ” الصغيرة والمتوسطة”... العصفور:

وزير التنمية االجتماعية

أشـــاد نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء وزيـــر البنية 
التحتيـــة الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، 
ودورهـــم  البحرينييـــن  المهندســـين  بإســـهامات 
الفاعل ومشاركتهم في البناء والتنمية الحضرية 
تشـــهدها مملكـــة  التـــي  والصناعيـــة  والعمرانيـــة 
البحريـــن بقيـــادة ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ودعم 
واهتمـــام الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

 وقـــال الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا: “إن تكاتـــف 
المهندســـين البحرينييـــن وســـعيهم الدائـــم للعمل 
بما يحفظ للقطاع الهندســـي سمعته ومكانته من 
خالل جمعية المهندســـين البحرينية كان له األثر 
الطيب على وضع الضوابط واألخالقيات الالزمة 
لمزاولـــة المهنة باحترافية، حتـــى غدت الجمعية 
مثـــاالً يحتـــذى فـــي حســـن توجهاتهـــا وإدارتهـــا 

وتنظيمها”.
جـــاء ذلك لـــدى لقائه في مكتبه بقصـــر القضيبية 
صباحأمس، رئيس جمعية المهندسين البحرينية 

رائـــدة العلـــوي، وأعضاء مجلـــس إدارة الجمعية، 
بحضور رئيس الجمعية السابق ضياء توفيقي. 

وفي مســـتهل اللقاء، هنأ الشيخ خالد بن عبد هللا 
رئيـــس وأعضـــاء جمعيـــة المهندســـين البحرينية 
على الثقة التي أوالهم زمالؤهم إياها بانتخابهم 
إلدارة الجمعيـــة فـــي دورتهـــا الحاليـــة الجديـــدة، 
واختيـــار المهندســـة رائـــدة العلـــوي كأول ســـيدة 
تتولى رئاســـة الجمعية منذ تأسيسها عام 1972، 
إضافـــة إلى ضم الطاقـــات الشـــبابية إلى مجلس 

اإلدارة.

كمـــا أعرب عـــن شـــكره وتقديـــره لتوفيقـــي على 
جهـــوده التـــي بذلهـــا خـــالل فتـــرة توليـــه رئاســـة 
الجمعيـــة في الدورات الســـابقة التي تزامنت مع 
حـــدث اســـتثنائي حظـــي برعايـــة ملكية ســـامية 
يتمثل في مرور 50 عاًما على تأسيس الجمعية.

بجمعيـــة  خالـــد  الشـــيخ  ه  نـــوَّ اللقـــاء،  وخـــالل 
المهندســـين البحرينية التي أصبحت شـــريًكا في 
دعـــم وتأهيـــل المهندســـين حديثـــي التخـــرج بما 
يعينهم على االنخراط في ســـوق العمل بســـهولة 
ا إدارة الجمعية على مواصلة برامجها  ويسر، حاثًّ

التدريبيـــة والتنويـــع فـــي أســـاليبها لتمكينهم من 
مواكبة مستجدات المهنة ومتغيراتها ومتطلباتها 

المتسارعة”.
رئيـــس وأعضـــاء جمعيـــة  أعـــرب  مـــن جانبهـــم، 
المهندســـين البحرينيـــة عـــن شـــكرهم وتقديرهم 
للشـــيخ خالـــد بن عبـــد هللا آل خليفـــة على الدعم 
والمســـاندة التـــي تلقاهمـــا الجمعيـــة مـــن لدنـــه، 
مثمنيـــن حرصه الدائـــم على االلتقـــاء والتواصل 
بممثلي الجمعية للتشـــاور بما يسهم في االرتقاء 

بالقطاع الهندسي والعاملين فيه.

“المهندسين البحرينية” تسهم بفاعلية في البناء والتنمية
داعم لحديثي التخرج لالنخراط بسوق العمل... خالد بن عبداهلل:

أعلنت لجنة تســوية مشــاريع التطوير العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة 
القضائيــة برئاســة القاضــي صــاح أحمــد القطــان عــن بيــع مشــروعي “تــال 
الغــروب” و”المدينــة األنيقــة” بنجــاح في المــزاد العلني بمبنى األمانــة العامة 

للمجلس األعلى للقضاء أمس 26 يونيو 2022.

حيـــث كانت اللجنة قـــد اتخذت قرار 
األنيقـــة”  “المدينـــة  مشـــروعي  بيـــع 
و”تالل الغروب” في المزاد العلني بعد 
استنفاذ جميع سبل التسوية بالطرق 
الوديـــة للمشـــروعين المتعثرين وفقًا 
المرســـوم  فـــي  المحـــددة  لآلليـــات 
بقانـــون رقم )66( للعام 2014 بشـــأن 
تســـوية مشـــاريع التطويـــر العقاريـــة 
المتعثـــرة، وتبيـــن لهـــا عـــدم كفـــاءة 

وعـــدم  المشـــروعين  إلدارة  المطـــور 
تقديم المطورين لخطة مقبولة لحل 
التعثـــر خـــالل الفترة المقررة لحســـم 
الموضـــوع، وبعـــد أن توصلت اللجنة 
إلـــى أن حجم االلتزامات المالية على 
المشـــروعين تحـــول دون قبـــول أي 
مطور جديد الســـتكمال المشروعين 
المتعثرين، وأن الحل األمثل لحلحلة 

المشروع بيعه في المزاد العلني.
بمباشـــرة  اللجنـــة  قامـــت  حيـــث 
لبيـــع  العلنـــي  المـــزاد  إجـــراءات 

المشـــروعين بواســـطة شـــركة مـــزاد، 
األول  المشـــروع  عـــرض  تـــم  حيـــث 
والمقـــام  الغـــروب”  “تـــالل  مشـــروع 
 43,936 تبلـــغ  أرض  مســـاحة  علـــى 
متر مربـــع ومكون من عـــدد 10 فلل، 
و41 منـــزاًل، و10 مبـــاٍن تضـــم شـــقًقا 
ســـكنية، باإلضافـــة إلى مبنـــى متعدد 
تمـــت  أن  وبعـــد  االســـتخدامات، 
المزايـــدة بيـــن الشـــركات المتقدمـــة، 
قررت اللجنة ترســـية المشـــروع على 
شركة كناز لالســـتثمار العقاري بسعر 

6 ماليين دينار بحريني.
وثم تمت المزايدة على بيع مشـــروع 
“المدينـــة األنيقة” الواقـــع في منطقة 

العريـــن والمقـــام على مســـاحة أرض 
ويتكـــون  مربـــع  متـــر   23,570 تبلـــغ 
مـــن 60 فيـــال ســـكنية وبعـــد أن تمت 
المزايـــدة بيـــن الشـــركات المتقدمـــة، 
قررت اللجنة ترســـية المشـــروع على 
شـــركة كناز لالســـتثمار العقاري بمبلغ 
وقـــدره 3.550 مليـــون دينـــار. وقـــد 
قامت الشركة المذكورة بسداد نسبة 
10 % مـــن الثمن الذي رســـا به المزاد 
عن كل مشروع من المشروعين على 
أن يتم ســـدد باقي الثمن خالل شـــهر 

من تاريخ رسو المزاد. 
وأوضـــح القاضي القطـــان أن اللجنة 
اإلجـــراءات  باســـتكمال  ســـتقوم 

المتعلقـــة بتوزيـــع حصيلـــة البيع بعد 
وفًقـــا  ـــا  نهائيًّ البيـــع  قـــرار  صيـــرورة 
للضوابـــط والقوانين المعمول بها في 

هذا الشأن.
وصـــرح رئيـــس اللجنـــة أنـــه يجـــري 
المتبقيـــة،  المشـــاريع  دراســـة  ـــا  حاليًّ
ليتـــم تســـويتها وحلحلـــة تعثرها بعد 
بهـــا  المتبقيـــة  الجزئيـــات  اســـتكمال 
حرًصا منها على ســـرعة الوصول إلى 
الطريق األمثل لتســـوية أوضاع هذه 
المشاريع، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
وتســـويتها  تعثرهـــا  أســـباب  بإزالـــة 
تنفيـــًذا لمـــواد المرســـوم المشـــار إليه 

آنًفا.

بيع مشروعي “تالل الغروب” و”المدينة األنيقة” بالمزاد العلني بـ 9.55 مليون دينار

القاضي صالح القطان
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تجربة التعليم الخاص بالبحرين تحت المجـــــــــــهر... تقييم الجودة والنظم والتحول الرقمي
منــاقشـــة آثــار الجائحــة علــى األداء و المخــرجـات واحتياجـــــــــــــــات ســـوق العمـل

أدار الندوة: هبة محسن ، أعدها للنشر: عبداهلل محمد علي

نظمـــت صحيفـــة “البـــاد” نـــدوة اقتصاديـــة عبـــر تطبيـــق “زووم” 
بعنـــوان “جودة التعليم بالمدارس الخاصة”، في محاولة لتســـليط 
الضـــوء على قطاع مليء بالمتغيـــرات ويحتاج إلى نظم وقوانين 

ومقترحات لتطويره.
وتمـــت اســـتضافة نخبة مـــن المختصين فـــي النـــدوة وهم: عضو 
لجنـــة الخدمات في مجلس الشـــورى رئيس لجنـــة المرأة والطفل 
فـــي االتحـــاد البرلمانـــي العربي فاطمـــة الكوهجي، القائـــم بأعمال 

المدير العام لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية بهيئة 
جودة التعليم والتدريب حسن الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة 
برايتـــس التعليميـــة فاطمـــة أحمـــد كمال، مديـــر مدرســـة الروابي 
الخاصـــة عبدالســـتار العامري، المستشـــار التربـــوي فاضل حبيب، 

والخبير الدولي في جودة التعليم بسام الحمد.
وبـــدأت منســـق النـــدوة الزميلة هبة محســـن بالحديـــث عن أهمية 
التعليـــم كونـــه المفتـــاح الحقيقـــي للنهضـــة وتطـــور المجتمعـــات، 

وهـــو نقطة االنطـــاق التي اعتمدت عليها الشـــعوب المتقدمة في 
تحقيق نهضتها. وتطرقت محســـن إلى نمـــوذج التجربة الفنلندية 
فـــي التعليـــم وكيـــف أطلـــق عليهـــا لقـــب “المعجـــزة” وأصبحـــت 
نموذًجـــا عالمًيا فـــي تبني نظام الجـــودة في التعليم، مشـــيرة إلى 
بعـــض األســـباب التي جعلـــت فنلنـــدا دولـــة متقدمة فـــي التعليم: 
منهـــا عدم َزْحـــم التاميذ بالواجبات )ال واجبات منزلية(، ســـاعات 
دراســـية أقل وعام دراســـي قصير، ترفيه أكثر، اختيار المدرســـين 
بعناية. وأردفت محســـن “ســـنناقش في ندوتنا هذه أهم الجوانب 
التي من شـــأنها أن تســـاهم فـــي نهضة مجتمعنا مـــن خال ضمان 

جـــودة مخرجـــات التعليـــم فـــي مملكة البحريـــن”، مشـــيرة إلى أن 
هنـــاك تســـاؤاًل مهًما وهـــو ما الذي يجعل طاب فصل في مدرســـة 
ٍق حقيقية في مادة ما، بينما يعجز أقرانهم  يحققـــون معدالت تفوُّ
فـــي مدرســـة أخـــرى عـــن ذلـــك، رغـــم تشـــابه القـــدرات والظروف 
ا أن األمر راجع إلى  المحيطة بالعملية التعليمية؟ مبينة “ليس ســـرًّ
الطريقة التي يتبعها المعلم على مدى طويل، والتي تؤتي ثمارها 
مـــع الخبرة والممارســـة، وهـــي التي تصنع فارًقا بيـــن فصل وآخر، 
ليس في النتائج فحســـب، بل في شـــخصيات الطاب وســـلوكهم 

وتوجهاتهم، ويظل أثرها معهم مستقبًا”.

^ذكرت عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى 
رئيـــس لجنة المـــرأة والطفل في االتحـــاد البرلماني 
العربـــي فاطمة الكوهجـــي عددا مـــن القوانين التي 
تنظـــم مؤسســـات التعليم الخاص وهـــي على النحو 

اآلتي:
أواًل: مشـــروع قانون يهـــدف إلى وضع ضوابط على 
المؤسســـات التعليميـــة والتدريبيـــة الخاصـــة عنـــد 
زيـــادة الرســـوم الدراســـية وتقييـــد ســـلطة الجهات 

التعليمية في إقرار أي زيادة.
ثانًيا: مشروع قانون يهدف إلى إعطاء األولوية في 
التوظيـــف للبحرينييـــن الحاصليـــن علـــى المؤهات 
الازمة لشـــغل الوظائـــف التعليميـــة والتدريبية في 

القطاع الخاص.
ثالثا: مشـــروع قانون يهدف إلى اشـــتراط أن يكون 

مالك المؤسسة التعليمية أو التدريبية جامعيا.
“بعـــد الدراســـة المســـتفيضة  وأضافـــت الكوهجـــي 
لهذه المشـــروعات بقوانين، تم رفضها ألسباب عدة، 
أهمهـــا أن الغايـــة المطلـــوب تحقيقها منهـــا متوافرة 
بالفعـــل علـــى أرض الواقـــع، فضـــًا عـــن مخالفتهـــا 
للسياســـة العامـــة للدولة ورؤيتهـــا االقتصادية التي 
قـــد تؤثـــر ســـلبا على المنـــاخ المناســـب الســـتقطاب 
رؤوس األموال وتوفير البيئة المحفزة لنمو القطاع 

الخاص”.
وطالبت الكوهجي بضرورة فصل التنظيم القانوني 
التدريبيـــة  والمؤسســـات  التعليميـــة  للمؤسســـات 
إصـــدار  مـــع  والمقترحـــات،  التعديـــات  وبالتالـــي 
قانـــون خاص لكل منهما تحقيقـــا للمرونة المطلوبة، 

مضيفة أن وزارة العمل تختص باإلشـــراف والرقابة 
علـــى الجانب التدريبي، في حيـــن أن وزارة التربية 
والتعليـــم هـــي المعنيـــة بالجوانـــب التعليميـــة، ومـــا 
يترتب على ذلك من اختاف الشروط واإلجراءات، 
والمعيـــار الزمنـــي لتقديـــم كل مؤسســـة لخدماتهـــا 
التعليميـــة أو التدريبيـــة، مـــا يتعـــذر توحيدهـــا فـــي 

قانون واحد يدمج بين المجالين.
وبالنســـبة للقيـــود المطلـــوب تطبيقها على الرســـوم 

الدراســـية في المـــدارس الخاصة، قدمت الكوهجي 
اقتراحـــا بأن تقتصر زيادة الرســـوم الدراســـية على 
الطلبـــة الجـــدد المقبوليـــن في المؤسســـة التعليمية، 
للطلبـــة  بالنســـبة  بالثبـــات  الرســـوم  تتســـم  بحيـــث 
المنتظمين ســـابًقا، وال يتم تعديلها إال وفق ضوابط 
واعتبـــارات خاصة تراعي جـــودة مخرجات التعليم 
وقدرة المؤسســـة علـــى تحمل التكاليـــف والنفقات، 
فضـــًا عن تغيـــر الظروف واالعتبـــارات المالية التي 

تم عليها تحديد قائمة الرسوم الدراسية.
وأوضحـــت أن تداعيات جائحة كورونا وما أحدثته 
من تقدم وتطور هائل في وسائل وأساليب التعليم 
والتدريب عن بعد تتطلب أيضا دراســـة مدى إمكان 
النـــص عليهـــا صراحـــًة فـــي صلـــب القانـــون، وذلـــك 
بتحديـــد اآلليـــات واإلجـــراءات والمعاييـــر الواجب 
اعتمادهـــا وتبنيها بشـــكل يضمن جـــودة المتطلبات 
األكاديميـــة والفنيـــة، وحماية حقوق المســـتفيدين، 

فضًا عن مواكبة التطورات التقنية والمساهمة في 
توفير البنية التحتية في هذا المجال. 

وبالنســـبة لمراعـــاة احتياجـــات ســـوق العمـــل قالت 
“يجـــب علـــى المؤسســـات التعليميـــة أن تســـتهدف 
مـــن خـــال عملهـــا دراســـة احتياجات ســـوق العمل، 
والتعـــرف على المســـتجدات التي يمـــر بها، وإدخال 
التحســـينات علـــى العمليـــة التعليميـــة بشـــكل يهيئ 
الطلبة بكل كفـــاءة وفاعلية، ويقلل من الفجوة بين 
مهـــارات الطلبة ومخرجـــات العملية التعليمية وبين 

المهارات التي يتطلبها سوق العمل”.
 وعـــن تقييـــم المـــدارس الخاصـــة بالبحريـــن قالـــت 
جميـــع  فـــي  يقبلـــون  اليـــوم  “طابنـــا  الكوهجـــي 
الجامعـــات في أنحاء العالم وهـــذا دليل على جودة 
التعليـــم في البحرين، ونحن فخـــورون بأبنائنا وهم 

يرفعون رؤوسنا في كل مكان”.

قـــال مديـــر مدرســـة الروابـــي الخاصة عبدالســـتار 
العامـــري “ال شـــك أن جائحة كورونـــا كان لها األثر 
العميق على النظام التعليمي العالمي”، مشـــيرا إلى 
أن “األنظمـــة التعليميـــة حاولت تجـــاوز التحديات 
التـــي فرضتهـــا الجائحـــة بالتحـــول مـــن التعليـــم 
النظامـــي بالمدارس إلى التعليم عن بعد”، مبينا أن 
بعـــض األنظمة التي تمتلك بنية تحتية معلوماتية 
مناســـبة من النجـــاح تمكنـــت من مواصلـــة عملية 
التعليـــم، وقدمـــت األرقام والنســـب التي تدعم ما 
ُأطلق عليـــه “قصص نجاح التعلم عـــن بعد”، ولكن 
مســـتوى أداء الطالـــب بعـــد عودتـــه إلـــى مقاعـــد 

الدراسة أثبت عكس ذلك.
وأضاف العامري “اليـــوم انخفضت حّدة الجائحة، 
غيـــر أن الواقـــع االعتيـــادي الجديـــد الـــذي خلفتـــه 

الجائحـــة يحمل في طياته العديـــد من التحديات 
لعـــل أبرزهـــا فجـــوة التعلم ومســـتوى أداء الطالب 
المتدنـــي نتيجـــة عـــدم االنتظـــام بالمـــدارس لمدة 
إلـــى التعّلـــم  عاميـــن”، موضحـــا أن الطالـــب عـــاد 
الحضوري ولكن بعد أن خســـر الكثير من المهارات 
اختـــال  إلـــى  باإلضافـــة  والمفاهيـــم،  والمعـــارف 
التـــوازن النفســـي والوجدانـــي الذي خلفـــه الحجر 

الصحي. 
وأضاف “انعدمت معظم فرص التفاعل والتواصل 
االجتماعـــي، مـــا أثـــر ســـلبا فـــي شـــخصية الطالب 
وســـلوكياته”، مشـــيرا إلى تدني قدرة الطالب على 
التواصـــل الفعال والتفاعل مع اآلخر والجنوح إلى 
العنف في معظم األحيان، مؤكدا أن كل ذلك أفقد 
الطالـــب ثقته في نفســـه فأصبح أكثر انعزاال وأقل 

انخراطا في عملية التعليم والتعلم. 
وأردف “هكـــذا فنحـــن أمـــام مهمـــة مزدوجـــة ذات 
التعلـــم وتعزيـــز  لـــرأب فجـــوات  أولويـــة قصـــوى 
الصحـــة االجتماعية والوجدانية للطالب في نفس 
الوقت، وال يكـــون ذلك إال من خال خطط تدّخل 
فعالـــة لمعالجة هذه النقائـــص، على أن تكون هذه 
الخطـــط قابلة للقياس، لنتمّكن من تقييم نجاعتها 
وقياس مدى أثرها على أداء الطالب، حيث أصبح 

ذلك أكثر إلحاًحا”.
وقال العامري  “نحن نعلم أن نظام التقييم العادي 
المســـتند إلـــى االختبـــارات واالمتحانـــات ليس إال 
عاما من عوامل القلق والضغط النفســـي بالنسبة 
إلـــى الطالـــب، ومـــن شـــأن ذلـــك أن يزيد مـــن حالة 
القلق النفســـي الذي تســـببه االختبارات، متســـائا 

الطالـــب  أداء  تقييـــم  “كيـــف ســـيتم  أخـــرى  مـــرة 
وبالتالي جودة وفاعلية الدعم المقدم له؟”. 

وأوضـــح العامـــري أن الحـــل يكمن فـــي مقاربة ما 
يســـمى بـ “التعلـــم المرئي” الذي يقـــوم على تمكين 
الطالـــب مـــن مهـــارة التقييـــم الذاتـــي باســـتخدام 
المعاييـــر، وبالتالـــي حيـــن يصبـــح التقييـــم الذاتي 
ممارسة يومية، تتكون لدى الطالب نظرة مختلفة 
إلـــى عملية التقييـــم وتتحول من عامـــل توتر إلى 
حافـــز للتطوير، وفـــي نفس الوقـــت يتمكن المعلم 
مـــن رصـــد مســـتوى تعلـــم الطالب بشـــكل مســـتمر 
اســـتنادا إلـــى بيانـــات حقيقيـــة نابعة مـــن الطالب 
نفسه. وفي مرحلة متقدمة قد يشارك الطالب في 
وضـــع معايير التقييـــم وينتقل إلـــى مرحلة تقييم 

أعمال زمائه.

الكوهجي: يجب على المؤسسات التعليمية دراسة احتياجات سوق العمل

العامري: الجائحة جعلت الطالب أكثر انعزاال وأقل انخراطا في عملية التعليم والتعلم

ضرورة ثبات الرسوم التعليمية واقتصار زيادتها على الطلبة الجدد

الحل يكمن بـ “التعلم المرئي” وتمكينه من “التقييم الذاتي”

التعليميــة  المؤسســات  أداء  لمراجعــة  العــام  المديــر  بأعمــال  القائــم  قــال 
والتدريبيــة بهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب حســن الحمــادي “إن تأســيس 
جودة التعليم والتدريب كانت مبادرة حكيمة من قبل القيادة الرشــيدة، من 
ضمــن هــذه المبادرة متابعة اســتيفاء جودة التعليــم والتدريب في المدارس 
والمعاهــد والجامعــات فــي اطــار وطنــي”، موضًحــا أن المتابعــة تتــم حســب 

مؤشرات دولية. 

وأضـــاف “إذا تكلمنا عن المدارس الخاصة 
فالهيئـــة تقدم خدمـــة مجانية لهم بإعطاء 
حـــوار ناقـــد لارتقـــاء بهذا القطـــاع المهم، 
هـــذا  مـــع  متبـــادل  حـــوار  يوجـــد  ودائًمـــا 
القطـــاع”، الفتـــا إلـــى أن الهـــدف مشـــترك 
وهو االرتقـــاء بمخرجـــات التعليم بمملكة 
الطلبـــة  بمســـتوى  واالرتقـــاء  البحريـــن 
وســـوق  الجامعـــي  للتعليـــم  وتجهيزهـــم 

العمل”.
الـــذي  االعتيـــادي  اإلطـــار  بوجـــود  ونـــوه 
يغطـــي مجـــاالت أساســـية وهـــي: الممتاز 

والجيد والمرضي وغير المائم.

تأسيســـها  منـــذ  “الهيئـــة  أن  وأضـــاف 
القيـــادة  مـــن  وبتوجيهـــات   2008 فـــي 
نهجهـــا نهـــج الشـــفافية، فجميـــع األحكام 
الهيئـــة  علـــى موقـــع  والتقاريـــر منشـــورة 
منهـــا  الجيـــد  ننشـــر  الممارســـات  وحتـــى 
قبـــل جميـــع  مـــن  االســـتفادة منهـــا  ليتـــم 

المؤسسات”.
 وعـــن الجائحـــة تحـــدث الحمـــادي قائـــًا 
وهنـــاك  الرائـــدة  تجربتهـــا  لهـــا  “البحريـــن 
التعليـــم  مؤسســـات  فيهـــا  توقفـــت  دول 
أثنـــاء الجائحـــة لكن القيادة فـــي البحرين 
كانـــت ومـــا زالـــت حريصـــة علـــى تقديـــم 

مـــا يمكـــن تقديمـــه لضمـــان ســـير العمليـــة 
التعليمية وضمان تلبية احتياجات الطلبة 
األكاديميـــة والشـــخصية”، مشـــيًرا إلى أن 
“الجائحة ألزمتنـــا باالنتقال إلى العمل عن 
بعـــد، وحـــدث فـــي الهيئة تعاون وشـــراكة 

مـــع المـــدارس وتـــم وضـــع إطـــار لتقييـــم 
األوضـــاع  فـــي  المدرســـية  الممارســـات 
االســـتثنائية وهـــذه التجربـــة تـــم عرضهـــا 
فـــي مؤتمرات دوليـــة وحصلت لنا زيارات 

دولية لعرض تجربة البحرين”.

وقـــال “نظمـــت الهيئة منتديـــات وندوات، 
منتـــدى  و13  إلكترونيـــا  دوليـــا  ومؤتمـــرا 
التحديـــات  فيهـــا  ناقشـــنا  إلكترونيـــا 
والمتطلبات الخاصة وخطتنا المســـتقبلية 
مـــع توجيهات ســـمو رئيس الـــوزراء الذي 

تابع بنفسه سير هذه العملية”.
واستطرد “هناك تجارب دولية كثيرة، لكن 
نحـــن نريـــد أن نخلـــق التجربـــة البحرينية 
الخاصـــة بنـــا وتكـــون مناســـبة لمجتمعنـــا 
مـــن  ونســـتفيد  واحتياجاتنـــا  ولثقافاتنـــا 
التجـــارب األخـــرى، وهـــذا مـــا نحـــاول أن 
نتشـــاور فيـــه دائًمـــا مـــع شـــركائنا وأولياء 
األمـــور، ونحتـــاج فـــي المؤسســـات لنقاط 
عـــدة منهـــا القيـــادة ذات الحـــس المتغيـــر 
التـــي بإمكانهـــا اغتنـــام الفـــرص وإعطـــاء 
التوجيهات الحاســـمة والتعامل مع المادة 
بحكمـــة، وبعد ذلك تأتـــي الهيئة التعليمية 
المتمكنـــة، التـــي يجـــب أن تكـــون لديهـــا 
المادة العلمية والدافع للتعليم والتدريب، 

وأوليـــاء األمـــور لهـــم دور فـــي المســـاءلة 
والمتابعـــة مـــع التقاريـــر أول بـــأول، وإذا 
اســـتطعنا جمع هذه المحاور بإمكاننا خلق 

تجربتنا الخاصة”.
ومن ناحيـــة جودة التعليم فـــي المدارس 
الخاصـــة قال الحمادي “في الدورة األولى 
كان لدينـــا 43 % مـــن المـــدارس الخاصـــة 
حاصلـــة علـــى غير مائم وباقـــي الـ 66 % 
حاصلـــة علـــى المرضـــي ومـــا فـــوق ولكن 
تأخـــذ  والمـــدارس  تحســـن  فـــي  النســـبة 

الموضوع بجدية”.
اليـــوم  “إننـــا  قائـــا  الحماديـــة  واختتـــم 
المـــدارس بمختلـــف تنوعهـــا،  إلـــى  ننظـــر 
فالحكوميـــة تختلـــف فـــي أعدادهـــا عـــن 
المـــدارس الخاصـــة وتختلف فـــي مبانيها 
وجهوزيتهـــا وميزانيتهـــا، وعندمـــا نشـــير 
أقـــل،  أو  أفضـــل  تكـــون  فقـــد  لاختـــاف 
وحتـــى المـــدارس الخاصـــة تختلـــف بيـــن 

بعضها البعض”.

الحمادي: نريد أن نخلق تجربتنا البحرينية الخاصة
مؤشرات التقييم والمراجعة في تحسن والمدارس تأخذ األمر بجدية

فاطمة الكوهجي

^قالـــت الرئيســـة التنفيذيـــة لشـــركة برايتس 
التعليميـــة فاطمـــة كمـــال إن “برايتـــس التعليميـــة 
تعتبر حديثة نســـبًيا في البحرين مقارنة بكثير من 
المجموعـــات التعليمية”، موضحـــة أن “التجربة في 
القطاع التعليمي ليســـت حديثة بالنســـبة لبرايتس، 
إذ تملك مدارس منذ 2015 - 2016  وشاهدنا أمورا  
وتغيـــرات كثيـــرة وعاصرنـــا تغيـــرات خـــال الفترة 

التي مضت”.
وعـــن التحول الرقمي قالت كمال “هناك نقاط مهمة 
البـــد أن نســـتعرضها، وهـــي هـــل  التحـــول الرقمـــي 
وليـــد اللحظة؟ هـــل هو رد فعل بســـبب الجائحة؟”، 

وأجابـــت  “نســـتطيع اإلجابـــة عـــن هذا الســـؤال بأن 
هنـــاك الكثير من المدارس نجحت بجدارة في هذه 
التجربة، وبســـبب الجائحة أصبـــح موضوع التعلم 
اوناين ظاهرة تستحق الدراسة والتحليل وتقييم 
جهوزيـــة المـــدارس والطلبـــة لهـــا وأصبحت مطلب 

الكثير”.
وبالحديـــث عـــن المدارس بشـــكل عام قالـــت كمال 
بشـــكل  الرقمـــي  التحـــول  نوضـــح  البدايـــة  “فـــي 
مختصـــر، وهو يشـــمل التحول الرقمـــي في طريقة 
مؤسســـة،  وأي  المدرســـة  فـــي  والتشـــغيل  العمـــل 
ويشمل تطوير وتدريب الطاقم التعليمي الموجود 

لجعلهـــم مســـتعدين، ويكـــون هنـــاك تدريـــب وزرع 
وعـــي للمتلقي وهـــو الطالب بأهميـــة التعلم الرقمي 

وأهدافـــه، والمظلـــة األكبـــر هـــي إيمـــان رأس الهرم 
وهم أولياء األمور”.

وفـــي الحديـــث عـــن المدرســـة قالـــت كمـــال “نحـــن 
في المدرســـة نطمـــح أن يكون التحـــول الرقمي أو 
اســـتخدام تقنيـــة التعليـــم الرقمـــي موجـــودا لدينـــا 
وعلى مراحـــل، ولنكون صادقين مـــع أولياء األمور 
ال يمكـــن لمدرســـة أن تنجـــز التحـــول الرقمـــي لمرة 

واحدة وتقول إننا األفضل”.
وأضافـــت “الموضوع متغيـــر والموجود اليوم قد ال 
يكـــون مثلـــه مســـتقباً والتغير مســـتمر، ونطمح ان 
يكون التغير الرقمي الذي يكون لدينا في المدارس 

كإســـتراتيجية متكاملة لنقيس أداء طلبتنا بشـــكل 
أفضـــل ويكـــون لدينا المجـــال للتدخل الســـريع في 
حـــال وجـــود أي مشـــكلة وأي أخطـــاء ونســـتطيع 
تصويـــب األخطاء وحل المشـــكات بشـــكل أفضل، 
ونســـتطيع إتاحـــة المجـــال للطالـــب بالحصول على 
المعلومـــة الصحيحة والمصادر الصحيحة بســـهولة 

وليس كما كان بالسابق”.
أمامنـــا  التكنولوجيـــا  “باســـتخدام  وأوضحـــت 
الكثيـــر مـــن المميـــزات، وخـــال الســـنوات الثـــاث 
المقبلة ســـنرى تغيرا في شـــكل التعليـــم والصفوف 

والمختبرات”. 

كمال: نحتاج تفاعال ومرونة أكثر في التعاطي مع التحول الرقمي

ندوة “^” االقتصادية تسلط الضوء على قطاع  يتميز بالمتغيرات ويحتاج للوائح ومقترحات 

فاطمة كمال

بـــدأ المستشـــار التربـــوي فاضـــل حبيب 
حديثه بذكـــر موقف حصل له قبل بضع 
ســـنوات، قائـــًا “بينمـــا كنـــت خارًجا من 
وزارة التربية والتعليم، وإذا بأحد طابي 
يستوقفني في مواقف السيارات ليسّلم 
علـــي ويعرفنـــي بنفســـه، فعرفتـــه علـــى 
الفـــور ألنه كان بحق طالًبا ذكًيا ومتميًزا 
جـــًدا فـــي تحصيلـــه الدراســـي وذكائـــه 
وخارجـــه.  الصـــف  داخـــل  ومناقشـــاته 
بادرتـــه بالســـؤال، ماذا تفعل فـــي وزارة 
التربية والتعليم؟ فأجاب مبتسًما: جئت 
ألتنـــازل عن بعثتـــي، فقلت لـــه أجننت؟ 
الطلبـــة يحلمـــون بالحصـــول علـــى بعثة 
هنـــا ومنحة هنـــاك وأنت ال تريـــد؟ فقال 
الطالـــب: لقد حصلت علـــى ما هو أفضل 
مـــن البعثـــة )بعثة ووظيفـــة(. لقد وقعت 
عقـــًدا مـــع إحـــدى الشـــركات الصناعيـــة 
الكبـــرى فـــي الباد للدراســـة علـــى نفقة 
الشـــركة، مـــع تعهدهـــم بتوظيفـــي بعـــد 

التخرج مباشرة في وظيفة مرموقة”. 
وفي إشارة إلى خطة البعثات الدراسية 
2021 - 2022 والتـــي  للعـــام الجامعـــي 
اعتمدت من قبل الوزير في شـــهر يوليو 
مـــن العـــام الماضـــي 2021، أكـــد حبيـــب 
البعثـــات  فـــي طـــرح  الـــوزارة  اســـتمرار 
والمنـــح الدراســـية للتنافس بيـــن الطلبة 
البحرينيين المتفوقيـــن الحاصلين على 
معـــدل 90 % فمـــا فـــوق فـــي الثانويـــة 
والمعاييـــر  للشـــروط  وفًقـــا  العامـــة، 
المعتمـــدة، مشـــيًرا إلى أن جميـــع الطلبة 
مـــن  البحريـــن  أبنـــاء  مـــن  المتفوقيـــن 
خريجي المـــدارس الحكومية والخاصة 
سيحصلون على بعثة أو منحة دراسية، 

استناًدا إلى معدالتهم التراكمية.
وأردف “أظهـــرت نتائـــج الثانوية العامة 
للعام الدراســـي 2020 - 2021 )المستوى 
الثالـــث الثانوي( أن نســـبة النجاح بلغت 
مـــن  المتفوقيـــن  عـــدد  وبلـــغ   ،%  98.5

الطلبـــة الذيـــن حصلـــوا علـــى تقديـــر 95 
% فأكثر للعام الدراســـي الماضي 1520 
منهـــم 470 متفوًقا و1050 متفوقة، كما 
بلغت نســـبة النجـــاح في التعليـــم الفني 
والمهنـــي 94.1 %، وبلغ عدد المتفوقين 
الذيـــن حصلوا على تقديـــر 95 % فأكثر 

21 متفوًقا ومتفوقة.
وأضـــاف حبيـــب “شـــملت خطـــة وزارة 
التربيـــة والتعليـــم حوالـــي 4 آالف بعثـــة 
ومنحـــة شـــملت جميع مـــن حصلوا على 
90 % فمـــا فـــوق، موزعيـــن علـــى عـــدد 
3657 لخريجـــي المـــدارس الحكوميـــة، 
وعدد 343 لخريجي المدارس الخاصة، 
وبالتالي حصة المدارس الحكومية تبلغ 
91.4 %، بينمـــا تبلـــغ حصـــة المـــدارس 

الخاصة 8.6 %”.
وتســـاءل حبيب عن قلة حصة خريجي 
المـــدارس الخاصة في البعثـــات والمنح 
الدراســـية، متطرًقا إلى أســـباب عدة مع 

تعليلها: 
األول: االنطبـــاع الســـائد لـــدى كثيـــر من 
بـــأن  المســـؤولين  وحتـــى  بـــل  النـــاس، 
المـــدارس  طلبـــة  وخريجـــي  متفوقـــي 
الخاصـــة ينحـــدرون مـــن أســـٍر وعائات 
ميسورة أو متوسطة الحال والدخل، ما 
يعني أنـــه بإمكان أولياء األمور مواصلة 

اإلنفاق على تعليم أبنائهم لغاية التخرج 
من الجامعة.

مناهـــج  أن  البعـــض  يذكـــر  ثانًيـــا: 
ومخرجـــات التعليـــم الحكومـــي أقـــرب 
مامســـة لمتطلبـــات واحتياجات ســـوق 
العمل )باســـتثناء اللغـــة اإلنجليزية(، كما 
يؤكـــدون ذذ أن هنـــاك صرامـــة أكثر في 
منـــح الدرجـــات بالمـــدارس الحكوميـــة، 
بينمـــا هنـــاك فـــي المقابـــل تضخـــم فـــي 
الدرجـــات في بعض المـــدارس الخاصة، 
بعـــض  حصـــول  علـــى  ويســـتدلون 
المتفوقيـــن في المـــدارس الخاصة على 
نسبة 100 %، بينما هذه النسبة ال تمنح 

إطاًقا في المدارس الحكومية.
وتحـــدث حبيـــب عـــن التحديـــات قائـــًا 
“ال أتكلـــم هنا عـــن وجود اســـتحالة، في 
إيجـــاد التوازن بين اســـتحقاق المتفوق 
من خريجـــي المدارس الخاصـــة للبعثة، 
فثمـــة  أســـرته،  دخـــل  مســـتوى  وبيـــن 

اعتبارات تفرض نفســـها في هذا المقام، 
إذ فـــي عدد ليـــس بالقليل مـــن العائات 
متوســـطة الدخـــل، يعمـــل الوالـــدان ليًا 
ونهـــاًرا لتوفيـــر نفقـــات التعليـــم الخاص 
والرســـوم الدراســـية، اعتقـــاًدا منهـــم أن 
االســـتثمار الحقيقـــي يتمثل فـــي تعليم 
أبنائهـــم تعليًما جيـــًدا، لضمان مســـتقبل 

أفضل لهم”.
وأضـــاف “هنـــا البـــد لنـــا أن نتعامـــل مـــع 
اإلنســـان،  حقـــوق  بمســـطرة  الموضـــوع 
ألن  المســـاواة؛  ال  العدالـــة  وبمعيـــار 
مجموع عـــدد الخريجين مـــن المدارس 
الحكوميـــة )ســـنوًيا( أكثـــر مـــن الضعـــف 
مقارنـــة مع خريجي المـــدارس الخاصة، 
وبالتالـــي ليس من المعقول أن نخصص 
50 % مـــن البعثات لخريجـــي المدارس 
الحكوميـــة، و50 % لخريجي المدارس 

الخاصة ألن هناك نسبة وتناسبا”.

قــال الخبيــر الدولــي فــي جودة التعليم بســام الحمد “نقصــد بالتمكيــن الرقمي القدرة 
والثقــة التــي تحصــل عليهــا المدرســة مــن أجــل تقديــم خدمــات التعليــم اإللكترونــي 
بأفضــل المعاييــر”، مضيفا “هنا نشــير إلى أن هيئة جــودة التعليم قد وضعت المعايير 
المناسبة لجودة التعليم والتعلم، ولكن هناك فهم خاطئ أو قاصر لكثير من المعايير، 

وبالتالي تحرف الفكرة عن أصالتها في تحقيق عملية التعلم”. 

عـــدة  إضـــاءات  لديـــه  إن  الحمـــد  وقـــال 
أولهـــا الفهم الخاطئ للتعليـــم اإللكتروني، 
شارحا أن “بعض المدارس يقتصر تعليمها 
اإللكترونـــي علـــى المحتـــوى اإللكترونـــي 
والمـــواد التعليميـــة المكتوبـــة والمصورة، 
أو أنها تفســـر التعليم اإللكتروني بالتقييم 

باستخدام المنصة اإللكترونية”،
 مؤكـــدا أنه علـــى الرغم مـــن أهمية هذين 
الجانبيـــن، إال أنهما ال يمثان كل الجوانب 
المتعلقـــة بالتعليـــم الرقمـــي الموصلـــة إلى 
عمليـــة التعلـــم”، مضيفا أنـــه لوحظ أن 90 

% من الطلبة يفضلـــون التعليم الوجاهي 
علـــى التعليـــم الرقمـــي، حيـــث يقـــوم 10 
% فقـــط مـــن الطلبـــة بإكمـــال المقـــررات 
إلكترونيـــا، وهـــذا يؤكـــد أهميـــة التعليـــم 
اإللكترونـــي ولكـــن بشـــكل مدمـــج يكمـــل 
العملية التعليمية من أجل التعلم األمثل. 
بـــإدارة  يســـمى  مـــا  هنـــاك  “ثانيـــا  وأردف 
التعليم اإللكتروني، وهو استخدام النظم 
الحديثـــة مثل الـــذكاء االصطناعي إلدارة 
المعلومـــات الخاصـــة بالتعليـــم والتقييـــم 
والمـــادة التعليميـــة والتواصـــل والتفاعل، 

بحيث تجمع هـــذه المعلومات ومن خال 
تحديـــد  ويتـــم  المناســـبة  الخوارزميـــات 
المتميزين من الطلبة وأسباب تميزهم، أو 

المتعثرين من الطلبة وأسباب تعثرهم”. 
وأضـــاف “ثالثا ال شـــك أن الهـــدف الرئيس 

مـــن التعليـــم الرقمـــي هـــو عمليـــة التعلـــم، 
إال أن هنـــاك خلطـــا بيـــن عمليـــة التعليـــم 
وعمليـــة التعلـــم. وهنا نشـــير أن كم المواد 
اإللكترونيـــة ال  المنصـــة  علـــى  التعليميـــة 
يحقـــق بالضـــرورة عملية التعلم، وتســـمى 
هـــذه العمليـــة بالمحـــاذاة البنـــاءة. ينطبق 

هذا المعنى على التقييم أيًضا”. 
رابعـــا: تســـاءل الحمـــد قائـــًا “هـــل يحقق 
التعليـــم الرقمـــي البنـــاء الازم لشـــخصية 
قلـــق  إلـــى  وأشـــار  المتكاملـــة؟”،  الطالـــب 
وســـط التربويين والمعلمين يسمى الفاقد 
التعليمـــي، والـــذي يتكـــون مـــن فجـــوات 
تعليمية خطرة علـــى عملية التعلم، وهي: 
فجـــوة المعرفة، فجـــوة المهـــارات، فجوة 
القيـــم، الفجـــوة النفســـية. وقـــال “إن هذه 
الفجـــوات تضعنـــا في تحد بشـــأن تكييف 
الطالـــب أو نقله مرحليا في إكمال جوانب 

النقـــص لســـد الفجـــوات كي يتعلم بشـــكل 
صحيح في تكوين الشخصية المتكاملة”. 
واســـتطرد بالقول “خامًســـا: تقـــوم معظم 
هـــذا  إلـــى  باإلشـــارة  االعتمـــاد  جهـــات 
المعيـــار المهم، وهو الجهوزية، للمدرســـة، 
والمدرســـين، والطلبـــة، وولي األمـــر الذي 

صار عنصًرا مهًما في عملية التعلم”. 
ويضيـــف الحمـــد سادًســـا “نضـــيء علـــى 
جانـــب مهم فـــي جـــودة التعليـــم الرقمي، 
وهـــو القدرة على هـــذا النوع مـــن التعليم 
في تمكين الطلبة، وأقصد بالتمكين تعليم 
الطالـــب بحيـــث يتحلـــى بجميـــع المعارف 
والمهـــارات والصفات التـــي تؤهله للنجاح 
فـــي حياتـــه العلميـــة والعمليـــة والمهنيـــة. 
فمثًا، تميزت التجربة األلمانية بالتوجيه 
المهنـــي للطلبـــة مـــن المرحلـــة اإلعداديـــة، 
أي أن الطالـــب يتجه بشـــكل مدروس إلى 

المهنـــة المناســـبة له ولشـــخصيته، بحيث 
لمهنتـــه  المســـتقبل  ويـــرى  الحافـــز  يجـــد 
األســـترالية،  التجربـــة  أمـــا  المســـتقبلية. 
فتـــزود الطالـــب بجـــواز المهـــارات، حيـــث 
التـــي  المهـــارات  جميـــع  بتجميـــع  يقـــوم 
بوابـــة  الجـــواز  يكـــون  بحيـــث  يحتاجهـــا 
الدخول إلى عالم المهن. وتشـــير التجربة 
الفنلنديـــة إلـــى تميكـــن الطلبة مـــن مهارة 
ريـــادة األعمـــال ومـــا فـــي ذلـــك مـــن أثـــر 
علـــى تنمية المجتمـــع واقتصـــاد البلد، وال 
يخفـــى أن من أهم مهـــارات القرن الواحد 
التـــي  الذاتـــي  التعلـــم  مهـــارة  والعشـــرين 
تعتبر أساســـا في التطويـــر والتأثير. وفي 
الحديـــث عـــن التعليـــم الصناعـــي والفني، 
الفنيـــة  الشـــهادات  تقديـــم  يســـتقيم  لـــن 
والصناعيـــة دون تكامل القطـــاع العام مع 

الخاص”.

حبيب: ليس معقوال تخصيص 50 % من البعثات لخريجي المدارس الحكومية ومثلها للخاصة

الحمد: جودة التعليم الرقمي تتمثل في تمكين الطالب من جميع المعارف والمهارات

التعامل مع البعثات والمنح الدراسية بمسطرة حقوق اإلنسان والعدالة

وضع المعايير المناسبة لجودة التعليم والتعلم

بسام الحمد

عبدالستار العامري

حسن الحمادي

فاضل حبيب 
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فرضت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا قيوًدا على منح قروض بالليرة 
االستقرار  لتعزيز  خطوة  في  األجنبي  النقد  من  كبيرة  أصــول  لديها  التي  للشركات 
التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على  التعميم، فإن الشركات  المالي. وبحسب 
األصــول  إجمالي  من   %  10 األجنبي  النقد  من  أصولها  وتــجــاوزت  دوالر  ألــف   900
أو اإليــرادات السنوية لن يسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة التركية. 
وارتفع سعر صرف الليرة بعد صدور القيود بـ 4 % مقابل الدوالر مسجًل 16.70 ليرة.

قيود على منح قروض بالليرة التركية 
لشركات أصولها تزيد عن 900 ألف دوالر

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

إنها فكرة... ما رأيكم؟
Û  يحرص يوسف، وهو عضو بارز في اإلدارة التنفيذية، أن يجلس مع نفسه في نهاية

كل عام ويقوم بتقييم أدائه في المؤسسة. األداة التي كان يعتمد عليها ويستخدمها 
Challenges, Ac� والتي تعني CAR  في عملية التقييم هذه هي ما يعرف بمصطلح

tions, Results. في هذه الجلســة مع النفس اعتاد يوســف أن يســتعرض في شريط 
التحديــات التــي واجههــا أو واجهتها المؤسســة خــلل تلك الفترة والقــرارات العملية 
التــي اتخذهــا أو شــارك في اتخاذها للتعامــل مع تلك التحديات ومــاذا كانت النتائج 

وكيف كان تأثير تلك النتائج على أداء المؤسسة. 
Û  يؤمــن يوســف بــأن تطبيــق ذاك المصطلــح يمكــن أن يكــون المؤشــر الواضــح واألداة

العمليــة الفاعلــة لتقييم األداء بالنســبة ألعضاء اإلدارة التنفيذيــة وربما للعاملين في 
وظائف أخرى شــريطة أن يبنى على حقائق ونتائج ملموســة وأن تتم عملية التقييم 
بشــفافية وصراحــة وصــدق، خصوصا أنها مواجهة مع النفــس وال توجد أية مؤثرات 

خارجية قد تفرض نفسها لتجميل الحقيقة مهما كان محتواها ومضمونها. 
Û  ،CAR ســيدي القــارئ، ربما تمكنــت تلك التجربة، وأقصد تجربة يوســف مع مصطلح

أن تنقلك إلى ممارسة قد خبرها وربما عايشها بعضنا عند إجراء عملية تقييم األداء 
الســنوي. إذ يقــوم المســؤول بتســليم اســتمارة تقييــم األداء إلــى مرؤوســيه ويطلب 
منهــم تقييــم أدائهــم بأنفســهم. ال أريــد ســيدي القــارئ أن أقــوم بعمليــة المقارنــة بين 
التجربتيــن أو الممارســتين فأنــا أتــرك لك هــذه المهمة فأنت خير حكــم وأقدر تحليًل 

وكفاءة. 
Û  قــد ال نختلــف ســيدي القــارئ بــأن كلتــي الممارســتين ال تــكادان تخرجــان عــن دائــرة

التقييــم الذاتــي أو ما يصنفه بعض المصادر اإلدارية والممارســين بالتقدير الذاتي إذ 
تعرفــه هــذه المصــادر بأنه: “حالة تقييم العامل لذاته فــي العمل أو التعلم لرصد مدى 

أدائه أو تقدمه من خلل أسئلة يطرحها على نفسه ويجيب عنها”. 
Û  فــي الحقيقــة، ال أقــدر أن أخفــي إعجابي بالمنهجية التي اعتمدها يوســف في تقييم

أدائــه وربمــا يمكننــي أن أجعلهــا فكــرة أو “توصيــة” يمكــن أن تمــارس مــن قبل بعض 
العاملين ضمن اإلدارة التنفيذية. إنها فكرة.. نعم فكرة.

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.1

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.648

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.425

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.49

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.167

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.835

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.083

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.487

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.475

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.28

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.623

السنة الرابعة عشرة - العدد 5004

 االثنين
27 يونيو 2022 - 27 ذو القعدة 1443  

ــدرة الــبــحــريــن  ــ ــرح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـ صــ
يــاســر الــحــمــادي بـــأن درة الــبــحــريــن بـــدأت 
لمشروعها  الــعــرض  فلل  بــنــاء  عملية  فــي 
ــجــديــد “الـــمـــرجـــان”، حــيــث وصــلــت  ال
متقدمة.  لمراحل  فيها  اإلنجاز  نسبة 
البحرين  درة  أن  الــحــمــادي  وأوضــــح 
لتتيح  العرض  فلل  تجهيز  على  تعمل 
للزوار والجمهور الفرصة للطلع على 
إلى  بــاإلضــافــة  الــخــارجــي  الفيل  شكل 
لتعطي  قــرب؛  عــن  الداخلية  مكوناتها 
المميزة  التفاصيل  عن  متكاملة  صــورة 
والــتــصــمــيــم الــفــريــد لــلــفــلــل الــجــديــدة، 
المعايير  ألعلى  وفقا  تصميمها  تــم  التي 
العائلة  لتلبية حاجات ورغبات  العالمية 

البحرينية والخليجية.
ومن المنتظر أن تطرح 
الـــبـــحـــريـــن  درة 
مــــــشــــــروعــــــهــــــا 
“الـــــمـــــرجـــــان” 
الــــــذي يــعــد 
الــمــرحــلــة 
الرابعة 
مــــن 

مراحل مشروع جزر ومنتجع درة البحرين على 
جزيرتي “المرجان 5” و “المرجان 6” بعد االنتهاء 
من بناء فلل العرض المتوقع جهوزيتها في نهاية 
“المرجان”  مشروع  يتكون  حيث  الجاري،  العام 
من نحو 400 فيل فخمة مختلفة المساحة ذات 

إطللة بحرية أو شاطئية.
تدشينه  ــدأ  بـ الــبــحــريــن  درة  مــشــروع  أن  يــذكــر 
األولــى  المرحلتين  فلل  تسليم  وتــم   ،2003 في 
المرحلة  فلل  تسليم  تم  كما   ،2009 والثانية في 
الثالثة في 2014، بينما يجري حاليا العمل على 
فلل المرحلة الرابعة لتكتمل بذلك الجزر السكنية 
اإلحدى عشرة لدرة البحرين بأكثر من 1600 فيل 

سكنية فخمة بإطلالت بحرية.

“المرجان” يتكون من 400 فيال فخمة

“درة البحرين” تستعد لطرح مشروعها الجديد ببناء فلل العرض

ياسر الحمادي

تم تسليم فلل المرحلتين 
األولى والثانية في 

2009

الجزر اإلحدى عشرة لدرة 
البحرين تحوي أكثر من 

1600 فيال سكنية 

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

شركة مقاوالت شهيرة تدفع 50 ألف دينار قيمة عقد مقاولة مع أخرى
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادســـة شـــركة مقاوالت شـــهيرة بدفع 50 ألف دينار قيمة عقد مقاولة 
مع شـــركة أخرى مقابل التزام بتوريد العمالة اللزمة لتنفيذ أحد المشـــروعات الكبرى، إال أن شركة 

المقاوالت المنفذة للمشروع امتنعت عن سداد المبلغ المترصد في ذمتها.
وقـــال المحامي عصام الطيب وكيل الشـــركة المدعية “إنها شـــركة مقـــاوالت وقعت اتفاقية مع 
المدعـــى عليها عبارة عن عقد مقاولة مـــن الباطن بموجبه التزمت بتوريد العمالة للمدعى عليها 
إلنجاز أحد المشـــروعات الكبرى باعتبار الشركة المدعى عليها المقاول الرئيس لتنفيذ المشروع 
إال أن األخيرة امتنعت عن سداد مبالغ تجاوزت 50 ألف دينار حيث طالبت بسداد المبلغ والفوائد 

المستحقة عليه بنسبة 7 %”.
وخـــلل نظـــر الدعوى أمرت المحكمـــة بندب خبير انتهى فـــي تقريره إلى أن المدعـــى عليها تأخرت 
في ســـداد الفواتير المســـتحقة الشـــهرية على الرغم من التزام المدعية الكامل بتوريد األيدي 
العاملـــة وأن تكلفة المســـتحقات غير المســـددة تقـــدر بمبلغ يتجاوز 50 ألـــف دينار، حيث 
أشـــارت المحكمة في حيثيات الحكم إن المقرر قانونا حســـب نص المادة األولى من 
قانون اإلثبات أنه على الدائن إثبات االلتزام وعلى المدين التخلص منه، وأن العقد 
شـــريعة المتعاقدين، فل يجوز ألحدهما أن يســـتقل بنقضه أو تعديل أحكامه إال 
فـــي حـــدود ما يســـمح به االتفاق أو يقضـــي به القانون. وأشـــارت إلى أنه يجب 
تنفيذ العقد لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حســـن النية 

وشرف التعامل.
وقالـــت لمـــا انتهـــى تقريـــر الخبيـــر إلى انشـــغال ذمـــة المدعـــى عليهـــا بالمبلغ 
المســـتحق للمدعيـــة طبقا لما هو ثابت في العقد ولم تقـــدم المدعى عليها ما 
يفيد ســـداد المبلغ ولهذه األســـباب قضت المحكمة بأن تـــؤدي للمدعية مبلغا 
وقدره 50 ألف دينار والفائدة القانونية بواقع 3 % من تاريخ المطالبة وحتى 

السداد التام وإلزامها بأتعاب المحاماة والمناسب من المصروفات.

هبة محسن

المحامي عصام الطيب

استراتيجية تواصل وتسويق لمشروعات “اتحاد صاحبات األعمال”
عقدت ورشـــة العمـــل األولى، بتنظيم وتنســـيق 
بين االتحاد العالمـــي لصاحبات األعمال والمهن 
والمديـــر  اإلدارة  مجلـــس  وعضـــو  البحرينيـــة 
التنفيـــذي لشـــركة فيـــن مـــارك كومينيكيشـــنس 
كبيـــر  بحضـــور  االتحـــاد  بمقـــر  طاهـــر،  زهـــراء 
أصحـــاب  مـــن  األعمـــال  ورواد  الفنانيـــن  مـــن 
المشـــروعات الصغيرة ومتناهيـــة الصغر، حيث 
ركـــزت المحاضـــرة زهـــراء على أهميـــة تصميم 
ووضـــع اســـتراتيجية تواصل وتســـويق لجميع 
المشـــروعات ليكتـــب لهـــا النجـــاح والتمييز، مع 
تحديـــد الفئـــات المســـتهدفة وطـــرق ووســـائل 
الوصـــول إليهم، حيث شـــارك في هذه الورشـــة 

أكثر من 20 شـــخًصا يمثلـــون حاضنات االتحاد 
في مركز االندلس وجالري الفرية دار الفنون.

 وتأتـــي هذه الورشـــة ضمن سلســـلة من الورش 
والبرامـــج التدريبية التي تســـاهم فـــي االرتقاء 

بأداء الحاضنـــات وتقديم االفضل واألجود لهم 
من العمل، كما تســـاهم هذه الورش على تطوير 
علـــى  وقدرتهـــم  المشـــروعات  أصحـــاب  أداء 

خوض سوق العمل بقوة وجدارة عالية.


