
أرســـى مجلـــس المناقصات والمزيـــدات 106 مناقصـــات ومزايدات 
تابعـــة لـ31 جهـــة حكومية بقيمـــة إجمالية تتجـــاوز 50.039 مليون 
دينـــار، وذلـــك فـــي شـــهر يونيـــو الماضـــي. وجـــاءت أعلـــى 5 جهات 
حكوميـــة مـــن حيث قيمـــة ترســـيات المناقصـــات والمزايـــدات في 
يونيـــو، كالتالـــي: أوًل شـــركة طيـــران الخليـــج التي حظيـــت بأعلى 
الوزارات والهيئات والشركات الحكومية من حيث قيمة المناقصات 
والمزايدات المرســـاة بنحو 16.3 مليون دينار )32.5 % من إجمالي 

قيمة الترسيات(.

50 مليون دينار قيمة ترسيات 
مناقصات ومزايدات يونيو المنامة - وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة 
مملكـــة البحريـــن بشـــدة التفجير 
اإلرهابـــي الـــذي اســـتهدف فندًقا 
وســـط مدينـــة جوهـــر بالقرب من 
القصر الرئاسي لولية هيرشبيلى 
بجمهوريـــة الصومـــال الفيدرالية، 
مـــن  عـــدد  مقتـــل  عـــن  وأســـفر 
األشـــخاص وجـــرح آخريـــن، مـــن 
حكوميـــون،  مســـؤولون  بينهـــم 
المبانـــي  تدميـــر  عـــن  فضـــًا 

المجاورة.
عـــن  الخارجيـــة  وزارة  ـــرت  وعبَّ
خالص التعازي والمواســـاة ألســـر 
وللحكومـــة  الضحايـــا  وذوي 
الشـــقيق  الصومالـــي  والشـــعب 
جراء هـــذا العمـــل اإلرهابي اآلثم 
الـــذي يتنافى مع القيـــم والمبادئ 
الدينيـــة واألخاقيـــة واإلنســـانية 
العاجـــل  الشـــفاء  متمنيـــة  كافـــة، 

لجميع المصابين.

البحرين تدين تفجير 
فندق في الصومال

)04(
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“المركزي”: 63 شكوى ضد البنوك وشركات التأمين

ذكر مصرف البحرين المركزي أنه تلقى في الربع  «
الثاني من العام الجاري ما مجموعه 63 شكوى من 

المستهلكين بالقطاع المالي في قطاعي البنوك 
والتأمين خصوًصا.وأوضح تقرير وحدة حماية 

المستهلك في مصرف البحرين المركزي أن شكاوى 
شهر يونيو الماضي بلغت 31 شكوى في حين بلغت 

الشكاوى في مايو 14 شكوى وفي ابريل نحو 18 شكوى.
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أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة علـــى الـــدور البـــارز الـــذي 
تضطلـــع بـــه الســـلطة القضائية في ترســـيخ 
العدالـــة وســـيادة القانـــون، باعتبارهـــا ركًنـــا 
أساًسا في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
ملـــك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه امـــس في قصر 
الدســـتورية  المحكمـــة  رئيـــس  الرفـــاع، 
مشـــيًدا  البوعينيـــن،  عبـــدهللا  المستشـــار 
بالتعـــاون البّناء بين الســـلطات الثاث الذي 
أثمـــر عـــن تحقيـــق العديـــد مـــن المنجـــزات 
الوطنيـــة للمملكـــة، وأهميـــة مضاعفـــة هـــذا 
التعاون بروح الفريق الواحد بما يســـهم في 
تحقيق أهداف المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيـــادة جالـــة الملك المعظم بمـــا يعود أثره 

على نماء وازدهار الوطن والمواطن.

ترسيخ العدالة ركن أساس في المسيرة التنموية الشاملة
مضاعفة التعاون بروح الفريق بين السلطات الثالث... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستقباًل رئيس المحكمة الدستورية

أكـــد خبراء ســـياحة أن المشـــروعات المنامة - بنا
التي أعلـــن عنها في المملكـــة العربية 
الســـعودية وبالتحديـــد فـــي المنطقة 
إضافيـــا  رصيـــدا  تشـــكل  الشـــرقية 
للســـياحة فـــي مملكة البحريـــن؛ نظًرا 
لما يربـــط البلدين من عاقات أخوية 
لحمـــة  بحكـــم  قويـــة  واقتصاديـــة 
الشعبين والتقارب الجغرافي الوثيق 
بيـــن المملكتيـــن. وأشـــارت صحيفـــة 
سعودية إلى توقيع عقود استثمارية 
بمليـــاري ريال خال أزمة كورونا، مع 
التوجه إلنشـــاء 14 مشروعا لتحويل 
المنطقـــة الشـــرقية بالمملكـــة العربية 

السعودية لوجهة سياحية خليجية.
وقـــال الخبيـــر الســـياحي عبدالحميد 
الحلواجـــي إن أي مشـــروع يقـــام في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية يشـــكل 
ســـائح  فـــأي  للبحريـــن،  دعـــم  عامـــل 

يتم اســـتقطابه للســـعودية سينعكس 
فـــي  الســـياحة  علـــى  وبآخـــر  بشـــكل 
البحريـــن، إذ إن البحرين على البوابة 

الشرقية للمملكة.
البحريـــن  أن  الحلواجـــي  ورأى 
ســـتبقى نقطـــة جـــذب ســـياحي إلـــى 
مـــن  للعديـــد  نظـــًرا  الســـعوديين؛ 
أنـــه  الحلواجـــي  ويشـــير  العوامـــل، 
ربمـــا تكـــون هناك منتجعـــات وفنادق 
ومطاعـــم ومرافـــق أكبـــر وأفضل مما 
هـــي عليـــه فـــي البحريـــن، لكـــن تظل 
فـــي  الخـــاص  ســـحرها  لهـــا  المنامـــة 
قلوب الســـعوديين، وأجواء الضيافة 
والحفـــاوة والـــدفء التـــي يشـــعر بها 
الســـعوديين في بلدهم الثاني تجعل 
البحريـــن محببة باســـتمرار خصوصا 
وســـهولة  الجغرافـــي  القـــرب  مـــع 

الوصول إلى هنا.

خبراء: المشاريع في السعودية 
رصيد للسياحة البحرينية
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 تشمل الدراسة في السعودية والكويت وعمان وبريطانيا... وزير التربية:

طرح آالف البعثات... والتنافس يعتمد فقط على المعدل التراكمي
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اعتمـــد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي خطة 
البعثات الدراســـية للعام الجامعـــي 2022 /   2023، 

والتي تم رفعها من الجهات المختصة بالوزارة.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى اســـتمرار الـــوزارة فـــي طـــرح 
البعثـــات والمنـــح الدراســـية للتنافس بيـــن الطلبة 
البحرينيين المتفوقيـــن الحاصلين على معدل 90 
% فمـــا فوق فـــي الثانويـــة العامة، وفقًا للشـــروط 
والمعايير المعتمدة، مؤكدًا أن اســـتحقاق البعثات 
يخضـــع  المتفوقيـــن  للطلبـــة  الدراســـية  والمنـــح 

للشـــروط والضوابـــط المعتمـــدة مـــن قبـــل لجنـــة 
المعـــدل  تقتصرعلـــى  والتـــي  بالـــوزارة،  البعثـــات 
التراكمـــي للطالب فقط، مضيفًا بـــأن جميع الطلبة 
خريجـــي  مـــن  البحريـــن  أبنـــاء  مـــن  المتفوقيـــن 
المـــدارس الحكوميـــة والخاصة ســـيحصلون على 
بعثـــة أو منحـــة دراســـية اســـتنادا إلـــى معدلتهـــم 

التراكمية. 
هـــذا ودعت الـــوزارة الطلبـــة المتفوقيـــن خريجي 
الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 /   2022م من 
المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة والحاصلين على 

معدل تراكمي بنســـبة 90 % فأكثر، والراغبين في 
التقـــدم للتنافـــس على بعثـــات ومنح الـــوزارة لهذا 
العـــام، إلى الدخول على الموقع اإللكتروني لوزارة 
www.moe.gov.( التربية والتعليم على العنـــوان
bh(  أو زيـــارة موقـــع الحكومـــة اإللكترونيـــة على 
العنوان )www.bahrain.bh( لستكمال إجراءات 
التسجيل للبعثات، وذلك اعتبارا من اليوم األثنين 
الموافق 18 يوليو 2022 بدءا من الســـاعة الثامنة 
صباحـــا، وحتـــى نهاية يـــوم األربعـــاء الموافق 20 

)06(يوليو 2022.

“شباب األحمر” يتأهل إلى مونديال 2023

)15(
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بحضور سفير البحرين لدى الواليات المتحدة... ويسهل حركة سفر البحرينيين ألميركا

تدشيــن برنامــج الدخــول العالمــي
المنامة - وزارة الخارجية

شهد ســـفير مملكة البحرين لدى الوليات 
المتحـــدة األميركيـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
راشـــد آل خليفـــة، حفـــل تدشـــين برنامـــج 
)الدخـــول العالمي( والذي تم التفاق عليه 
خـــال الزيارة الرســـمية التي قام بها وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة، إلى الوليات المتحدة 
األميركيـــة، نهاية الشـــهر الماضـــي، تأكيًدا 
للعاقات الوثيقـــة التي تجمع البلدين في 
ظـــل مـــا تحظى بـــه مـــن اهتمام مـــن قبل 
ملـــك الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة من 
ِقبـــل ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 

ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفة، حفظـــه هللا، وتفعيًا 
لاتفاقية الموقعة بينهما في يناير 2021، 

حيث يســـهم البرنامج في تســـهيل دخول 
مواطنـــي مملكـــة البحريـــن إلـــى الوليات 

المتحدة األميركية.
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روسيا تدمر معدات إلطالق صواريخ “أميركية” في دونباس
عواصم ـ وكاالت

كشـــفت وزارة الدفـــاع الروســـية، أمـــس 
األحـــد، عـــن نتائـــج عملياتها فـــي أنحاء 
متفرقة من شرق وجنوب أوكرانيا، ومن 
بينها تدمير راجمة الصواريخ األميركية 
الترســـانة  فـــي  األحـــدث  “هيمـــارس”، 

العسكرية األوكرانية.

فقـــد قالـــت وزارة الدفاع الروســـية، في 
إفـــادة صحفية للمتحدث باســـمها إيغور 
الروســـية  القـــوات  إن  كوناشـــينكوف، 
دمـــرت “راجمة صواريخ أخرى من طراز 

هيمارس” في دونباس.
القـــوات  أن  كوناشـــينكوف  وأضـــاف 
مســـتودعا  أيضـــا  دمـــرت  الروســـية 
طـــراز  مـــن  للســـفن  مضـــادة  لصواريـــخ 

“هاربون” في أوديسا بجنوب أوكرانيا.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الروســـية كذلـــك 
إنهـــا أســـقطت طائرة مروحية عســـكرية 
قـــرب   ”17 “مـــي  طـــراز  مـــن  أوكرانيـــة 
سلوفيانسك في شرق أوكرانيا، وطائرة 
مقاتلـــة مـــن طراز “ســـو 25” فـــي منطقة 
وكالـــة  ذكـــرت  مـــا  بحســـب  خاركيـــف، 

)12(رويترز.

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

خالل حفل التدشين 



“الثقافة” و“إيكروم”: تأكيد مشترك لمواصلة التعاون وتبادل الخبرات
البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنت 
مكتبهـــا  فـــي  خليفـــة  آل  محمـــد 
مـــن  وفـــدا  أمـــس،  الهيئـــة  بمقـــر 
الحفـــاظ  لدراســـة  العالمـــي  المركـــز 
وترميمهـــا  الثقافيـــة  المبانـــي  علـــى 
العـــام  المديـــر  برئاســـة   )ICROM(
للمركز ويبر نـــدورو، وحضور مديرة 
للتـــراث  العربـــي  اإلقليمـــي  المركـــز 
العالمي هبـــة عبدالعزيز، ومستشـــار 
المركز منير بوشناقي، ومدير المركز 
اإلقليمـــي لحفظ التراث الثقافي في 
الوطـــن العربـــي إيكـــروم - الشـــارقة 

زكي أصالن.
وقالت الشـــيخة مي بنـــت محمد آل 
خليفـــة إن التعـــاون مـــا بيـــن المركز 
العالمـــي  للتـــراث  العربـــي  اإلقليمـــي 
وإيكـــروم يســـاهم في تعزيـــز مكانة 
التـــراث العالمي في البلـــدان العربية 
العالـــم،  لمكتســـباتها حـــول  ويـــرّوج 
مشيدة بالمنجزات التي تم تحقيقها 
بفضـــل التواصـــل الفّعـــال والدائم ما 

بين الجهتين. 
وشـــكرت دعـــم وجهود ويبـــر ندورو 
للمركـــز اإلقليمـــي ومـــا يقومـــه مـــن 
مشـــروعات تصل إلى جميـــع مواقع 

التراث العالمي العربية.
ورّكـــز اللقاء على اتفاقية التعاون ما 
بين المراكز الثالثة: اإلقليمي العربي 
للتـــراث العالمي، إيكـــروم وإكيروم - 
الشـــارقة، والتـــي ســـاهمت فـــي بناء 
قـــدرات الخبـــراء العـــرب مـــن خالل 
تبـــادل  وأنشـــطة  تدريبيـــة  برامـــج 
الخبـــرات، هـــذا إضافـــة إلـــى بحـــث 

إمـــكان تجديـــد االتفاقية للســـنوات 
المقبلـــة، بمـــا يســـاعد فـــي مواجهـــة 

التحديـــات التي تتعـــرض لها مواقع 
التراث العالمـــي الطبيعية والثقافية 

في الوطن العربي.
مركـــز  وفـــد  زار  اللقـــاء  بعـــد  ومـــن 
اإليكروم متحـــف البحرين الوطني، 
حيـــث كان فـــي اســـتقباله عـــدد من 
كوادر هيئة البحرين للثقافة واآلثار، 
وتعرفوا خالل الزيارة على مقتنيات 
المتحـــف التي تحكـــي تاريخ مملكة 
البحريـــن الذي يعود إلـــى أكثر من 4 
آالف عـــام. كمـــا واطلعـــوا على قاعة 
المكرســـة  القاعـــة  وهـــي  المدافـــن، 
األثريـــة،  دلمـــون  مدافـــن  لموقـــع 
المســـجل على قائمة التراث العالمي 

لمنظمة اليونيسكو.

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
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أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة على الـــدور البارز 
الـــذي تضطلـــع بـــه الســـلطة القضائية 
في ترسيخ العدالة وســـيادة القانون، 
باعتبارهـــا ركًنا أساســـًيا في المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه امـــس 
فـــي قصـــر الرفـــاع، رئيـــس المحكمـــة 
عبـــدهللا  المستشـــار  الدســـتورية 
البوعينين، حيث هنأه سموه بمناسبة 
تعيينـــه رئيًســـا للمحكمة الدســـتورية، 
متمنًيا لـــه التوفيق والنجاح في مهام 
عملـــه، ومنوًهـــا ســـموه بـــاألدوار التي 
تقـــوم بهـــا المحكمـــة الدســـتورية في 

مسيرة العمل الوطني.
وأعـــرب ســـموه عـــن شـــكره وتقديره 

لجهود العاملين في السلطة القضائية 
علـــى ما يقدمونه مـــن تفاٍن وإخالص 
فـــي أداء مهامهـــم وخدمـــة وطنهـــم. 
مشـــيًدا بالتعاون البّناء بين السلطات 
الثـــالث الذي أثمر عـــن تحقيق العديد 
للمملكـــة،  الوطنيـــة  المنجـــزات  مـــن 
وأهميـــة مضاعفة هـــذا التعاون بروح 
الفريق الواحد بما يســـهم في تحقيق 
أهـــداف المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
بمـــا  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  بقيـــادة 
يعـــود أثره على نمـــاء وازدهار الوطن 

والمواطن.
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس المحكمـــة 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  الدســـتورية 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيس مجلس الـــوزراء على ما يوليه 
مـــن اهتمـــام ودعم للســـلطة القضائية 

في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

دور بارز للقضاء في ترسيخ العدالـة وتطبيـق القانـون
مضاعفة التعاون بروح الفريق بين السلطات الثالث... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

تعزيز مكانة التراث 
العالمي في 
البلدان العربية

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  قـــام 
ســـفارة  إلـــى  بزيـــارة  أمـــس،  الزيانـــي، 
اليابـــان لـــدى مملكـــة البحريـــن، لتقديم 
واجـــب العزاء فـــي وفاة رئيـــس وزراء 

اليابان السابق شينزو آبي.
وأعـــرب وزير الخارجية لســـفير اليابان 
ماســـايوكي  مياموتـــو  المملكـــة  لـــدى 
البحريـــن  مملكـــة  تعـــازي  خالـــص  عـــن 

ومواســـاتها لحكومـــة اليابـــان وشـــعبها 
الصديق بهذا المصاب األليم، مســـتذكًرا 
الراحـــل  الـــوزراء  رئيـــس  مناقـــب 
خدمـــة  فـــي  المخلصـــة  وإســـهاماته 
وطنه وشـــعبه، ودوره البـــارز في تعزيز 
عالقـــات الصداقة التاريخيـــة والتعاون 
بين البلديـــن، متمنًيا لليابـــان مزيدا من 

التقدم واالزدهار.

الزياني يعزي في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق

تأسيس مكتب خاص للكوادر الدبلوماسية المتقاعدين
إرساء التسامح واحترام حقوق اإلنسان والشرعية الدولية... الزياني

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أشـــاد 
الدبلوماســـية  الكـــوادر  بعطـــاء  الزيانـــي، 
فـــي دعـــم أهـــداف السياســـة الخارجيـــة 
المتزنة لمملكة البحرين في إرســـاء األمن 
حقـــوق  واحتـــرام  والســـالم  والتســـامح 
اإلنســـان والشـــرعية الدولية، واســـتدامة 
إنجازات المســـيرة التنموية الشاملة لملك 
البالد الُمعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبدعـــم مـــن ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة، لـــدى تكريمـــه 
وإبراهيـــم  نونـــو،  هـــدى  الســـفير  أمـــس 
الشـــيخ بمناســـبة تقاعدهمـــا، عـــن شـــكره 

وتقديـــره لجهودهمـــا المتميزة فـــي إثراء 
العمل الدبلوماسي والحقوقي والقانوني، 
والمبـــادئ  القيـــم  علـــى  والمحافظـــة 
الدبلوماسية العريقة والممتدة ألكثر من 5 
عقود على أســـس من االنفتاح واالحترام 
المتبـــادل وااللتـــزام بالمواثيـــق الدوليـــة، 

وبنـــاء عالقـــات وديـــة وثيقـــة مـــع الدول 
الشـــقيقة والصديقـــة، والشـــراكة الدولية 

في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وزارة  اعتـــزاز  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الدبلوماســـية  بكوادرهـــا  الخارجيـــة 
الخبـــرات  مـــن  المخلصـــة،  والقانونيـــة 

والكفـــاءات الشـــابة، وحرصها على رعاية 
مـــن  واالســـتفادة  المتقاعديـــن  شـــؤون 
خبراتهم عبر تأســـيس مكتب خاص بهم، 
وإطالق تطبيق إلكتروني للتواصل معهم 
واطالعهم على أنشطة الوزارة وفعاليتها 
آرائهـــم  وتلقـــي  التطويريـــة،  وخططهـــا 
ومقترحاتهـــم، متمنًيا لهـــم دوام التوفيق 
والنجاح في حياتهم ومسيرتهم المقبلة.

مـــن جانبهما، تقدم كل من نونو والشـــيخ 
بالشكر والتقدير إلى وزير الخارجية على 
تكريمـــه ودعمـــه لهمـــا طيلة فتـــرة عملهم 
فـــي الـــوزارة، متمنييـــن للـــوزارة وجميـــع 
منســـوبيها دوام التوفيـــق والســـداد فـــي 
خدمـــة المصالح االســـتراتيجية الحيوية 
لمملكـــة البحريـــن، وإبراز وجهها المشـــرق 

في المحافل اإلقليمية والدولية.

المنامة - وزارة الخارجية

إطالق البرنامج التأسيسي للدبلوماسيين الجدد
الزياني يشيد بدورات أكاديمية محمد بن مبارك في صقل مهارات الموظفين

تـــرأس وزيـــر الخارجيـــة رئيـــس مجلـــس 
أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة 
عبداللطيـــف  الدبلوماســـية  للدراســـات 
الزيانـــي، أمـــس، اجتمـــاع مجلـــس أمنـــاء 
األكاديميـــة، إذ تـــم اســـتعراض إنجـــازات 
األكاديمية خالل الفترة الماضية، وخطتها 
ومشـــروعاتها للبرامـــج التدريبيـــة، فضـــاًل 

عن مناقشة واعتماد الئحتها المالية.
وخـــالل االجتماع، أشـــاد الزياني بالجهود 
المتميـــزة لألكاديميـــة في تنفيـــذ البرامج 
العمـــل  وورش  التدريبيـــة  والـــدورات 
والمحاضـــرات النوعيـــة إلعـــداد وتأهيـــل 
مهاراتهـــم  وصقـــل  الـــوزارة،  موظفـــي 
المهنيـــة والعلميـــة فـــي مختلف الشـــؤون 

واإلداريـــة  والقنصليـــة  الدبلوماســـية 
مواصلـــة  أهميـــة  مؤكـــًدا  والحقوقيـــة، 
البرامج والفعاليات التدريبية وتطويرها، 
بمـــا يدعـــم أهـــداف السياســـة الخارجيـــة 

لمملكة البحرين.

من جانبها، أعربت المدير العام لألكاديمية 
الشـــيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، عن 
شـــكرها وتقديرها لمجلس األمناء برئاسة 
وزيـــر الخارجيـــة، على دعمـــه وتوجيهاته 
األكاديميـــة  ببرامـــج  للنهـــوض  الســـديدة 

وإســـهاماتها فـــي تدريب منتســـبي وزارة 
الخارجيـــة مـــن دبلوماســـيين وإدارييـــن، 
السياســـية  وثقافتهـــم  خبراتهـــم  وصقـــل 
وتزويدهـــم  والقانونيـــة،  والحقوقيـــة 
بالمهـــارات المهنيـــة والتحليليـــة بالتوافق 

مع أحدث المعايير العلمية.
وأطلعت الشـــيخة منيرة، رئيس وأعضاء 
مجلـــس األمناء علـــى أنشـــطة األكاديمية 
وبرامجها التطويرية المنجزة خالل الربع 
الثانـــي من العـــام الحالي، وأهـــم الدورات 
والبرامج والمشـــروعات التدريبية المقبلة 
والجـــاري تنفيذها، ومـــن أبرزها: البرنامج 
التأسيســـي للدبلوماســـيين الجـــدد للعـــام 
مـــن  الثانيـــة  والنســـخة   ،2023  -  2022

برنامج الزمالة الدبلوماسية.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

استقبل مستشـــار جاللة الملك للشؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بن أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة، امـــس األحد، ســـفير 
جمهورية ألمانيـــا االتحادية لدى مملكة 
البحريـــن كاي ثامـــو بوكمـــان، بمناســـبة 

انتهاء فترة عمله كسفير لبالده.
 وخـــالل اللقـــاء، رحب الشـــيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة بالســـفير كاي 
ثامـــو بوكمان، مشـــيًدا بجهـــوده الطيبة 
فـــي تعزيز عالقات الصداقة بين مملكة 

البحريـــن وجمهورية ألمانيـــا االتحادية 
وفتـــح آفـــاق أرحـــب للتعاون المشـــترك 
على المســـتويات كافـــة، متمنًيا له دوام 
التوفيق والنجاح في مهام عمله القادم.

 مـــن جانبه، أعرب بوكمان عن ســـعادته 
مملكـــة  لـــدى  لبـــالده  ســـفيًرا  بالعمـــل 
البحريـــن، وعـــن عميق شـــكره وتقديره 
لمـــا حظي به من دعم وتعاون من كافة 
المســـؤولين، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن 

المزيد من التقدم والرخاء.

فتح آفاق أرحب للتعاون مع ألمانيا
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تبادل المعلومات الدقيقة بين “المساحة” و“األشغال”
لسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية وتطويرها... سلمان بن عبداهلل:

اســـتقبل رئيـــس جهاز المســـاحة 
رئيـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيم 
العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفة، فـــي مكتبه 
األشـــغال  وزيـــر  )األحـــد(،  أمـــس 
بمناســـبة  الحـــواج،  إبراهيـــم 
صـــدور الثقـــة الملكيـــة الســـامية 
التي أوالهـــا إياه حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم 

بتعيينه في منصبه الجديد.
 ورحب الشيخ سلمان بن عبدهللا 
آل خليفة بوزير األشغال، مقدمًا 
له التهنئة بهـــذا المنصب، متمنيًا 
لـــه التوفيق والســـداد فيما أوكل 

له من مسؤوليات ومهام.
 وأكد خالل اللقاء أهمية التعاون 
المعلومـــات  وتبـــادل  والتنســـيق 
بالصـــورة  الدقيقـــة  والبيانـــات 
التي تعزز ســـرعة تنفيذ مشاريع 
البنـــى التحتية وتطويرها، وذلك 
تحقيقـــًا لـــرؤى وتطلعـــات قيادة 

جاللـــة الملـــك المعظـــم، الراميـــة 
الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  إلـــى 
الحكومية المتكاملة للمواطنين.

 مـــن جهتـــه، أعـــرب الحـــواج عن 

اعتـــزازه بالثقة الملكية الســـامية 
التـــي أوالهـــا إيـــاه جاللـــة الملك 
بالشـــكر  تقـــدم  كمـــا  المعظـــم، 
بـــن  ســـلمان  للشـــيخ  الجزيـــل 

عبـــدهللا آل خليفـــة علـــى التهنئة 
الكريمة وعلـــى ما أبداه من دعم 
ومســـاندة وحـــرص علـــى تطوير  

التعاون.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة األشغال

إبراهيـــم  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
الحـــواج فـــي مكتبه بمبنـــى الوزارة 
العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  ســـفير 
لـــدى مملكـــة البحرين ياســـر محمد 

شعبان.
وخالل اللقاء، رحب وزير األشـــغال 
بعمـــق  مشـــيًدا  المصـــري،  بالســـفير 
التاريخيـــة  األخويـــة  العالقـــات 
الوثيقـــة التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة 
البحريـــن وجمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة، وما يشـــهده التعاون من 
تطور مستمر على كافة المستويات 

وبخاصة في مجال البنية التحتية، 
علـــى  مثنًيـــا  الخبـــرات،  وتبـــادل 
الجهـــود الطيبة التـــي يواصل بذلها 
أواصـــر  وتنميـــة  لتوثيـــق  الســـفير 

العالقات البحرينية المصرية.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـفير ياســـر 
محمد شـــعبان عن شـــكره وتقديره 
مؤكـــًدا  األشـــغال،  وزيـــر  لســـعادة 
االخويـــة  بالعالقـــات  اعتـــزازه 
المتميـــزة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين 
دعمهـــا  علـــى  المتبـــادل  والحـــرص 

وتعزيزها في مجاالتها المختلفة.

تنمية أواصر العالقات البحرينية المصرية

المنامة - بنا

تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
سلمان بن حمد آل خليفة، بالبدء في ورش 
عمل مـــن أجل تحديد اآلليـــات واألولويات 
التي ستشـــكل التطلعات المستقبلية للعمل 
عمـــل  ورشـــة  أمـــس  انعقـــدت  الحكومـــي، 
المحور الثاني )المحور التشـــريعي( برئاسة 
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم 
البوعينيـــن، وبمشـــاركة عـــدد مـــن الـــوزراء، 
وعـــدد من الـــوكالء والـــوكالء المســـاعدين 
والمـــدراء المعنيين بالمنظومة التشـــريعية 

في الحكومة.
التشـــريعي  المحـــور  وتعتبـــر ورشـــة عمـــل 
ثاني الورش الخمس للتطلعات المستقبلية 
للعمل الحكومي، والتي تنقسم على خمسة 
محاور، وهي محور البنية التحتية والبيئة، 
المحـــور التشـــريعي، محور عمـــل الخدمات 
االجتماعيـــة، المحـــور المالـــي واالقتصادي، 
ومحور األداء الحكومي والتحول الرقمي.

شـــؤون  وزيـــر  أّكـــد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
مجلســـي الشـــورى والنواب رئيـــس المحور 
التشـــريعي، أن ورشـــة المحـــور التشـــريعي 
تسهم في تعزيز مخرجات العمل الحكومي 
أدائـــه وتحســـين  فـــي  التميـــز  ُيحّقـــق  بمـــا 
جـــودة خدماته ويصب فـــي تلبية تطلعات 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملـــك البـــالد المعظم، كمـــا أنها تأتي 
تنفيـــذًا لتوجيهـــات صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإشـــراك 
المســـؤولين من الجهات الحكومية المعنية 
لتحديد اآلليات واألولويات التي ستشـــكل 
التطلعات المســـتقبلية للعمل الحكومي، بما 

يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشـــار البوعينين إلى اســـتمرار الجهود في 
إرســـاء قواعد التعاون المثمـــر بين مختلف 

المنظومـــة  لتعزيـــز  الحكوميـــة  الجهـــات 
التشريعية الوطنية واإلسهام في تطويرها، 
متطلعـــًا ألن تشـــهد المرحلة المقبلـــة مزيدًا 
مـــن النجاحـــات واإلنجـــازات علـــى الصعيد 
التشـــريعي بمـــا ُيعـــّزز مـــا تزخـــر بـــه مملكة 
البحرين من تاريخ عريق ومســـيرة مشرقة 
حّققـــت نقـــالت نوعيـــة وتطورًا كبيـــرًا على 

هذا الصعيد.
مـــن  يعـــّد  التشـــريعي  المحـــور  إّن  وقـــال: 
البحريـــن،  لمملكـــة  الرئيســـية  األولويـــات 
حيـــث تحرص المملكة على ترســـيخ العدل 
والمســـاواة ومبـــدأ ســـيادة القانـــون وحفظ 
األمـــن ودعـــم المســـيرة الديمقراطيـــة مـــن 
المصلحـــة  فـــي  تصـــب  تشـــريعات  خـــالل 

الوطنية.
 17 تـــّم صياغـــة  أنـــه  البوعينيـــن  وأوضـــح 
مبـــادرة لتندرج ضمن 4 سياســـات بالمحور 
التشـــريعي، والمتمّثلـــة فـــي تعزيـــز مفهـــوم 
األشـــخاص،  حريـــات  وترســـيخ  العدالـــة 
مواكبتهـــا  لضمـــان  التشـــريعات  وتطويـــر 
لمســـيرة التنمية الشـــاملة، وتطويـــر النظام 
ووضـــع  التقاضـــي  وخدمـــات  العدلـــي 

اإلجـــراءات التنظيميـــة، وضمـــان التكامـــل 
التشـــريعات، الفتـــًا  والتنســـيق فـــي وضـــع 
إلـــى أّنـــه ســـيتم عـــرض مخرجـــات ورشـــة 
عمـــل المحـــور التشـــريعي في ورشـــة عمل 

التطلعات المســـتقبلية برئاســـة الشيخ خالد 
بن عبـــدهللا آل خليفة نائـــب رئيس مجلس 

الوزراء وزير البنية التحتية.
ُيذكـــر أّنـــه تـــم عقـــد االجتمـــاع التنســـيقي 

للورشة واستالم مرئيات الجهات الحكومية 
المعنيـــة، وتّم فرزهـــا وتصنيفها، واعتمادها 
من ِقبل اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 

والتشريعية، قبل انعقاد ورشة العمل.

تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء

انعقاد ورشة “المحور التشريعي” ضمن ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي

ورشة عمل
المحور التشريعي

التطلعات المستقبلية
للعمل الحكومي

مجلس التعليم العالي

عقـــدت األميـــن العـــام لمجلـــس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليم 
العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة اجتماعـــا 
تنســـيقيا مـــع الرئيـــس التنفيذي 
لجمعية مصارف البحرين وحيد 
القاســـم عبـــر االتصـــال المرئـــي؛ 
لبحـــث ســـبل التعاون المشـــترك 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  بيـــن 

وجمعية مصارف البحرين.
رحبـــت  االجتمـــاع،  وخـــالل 
حيـــث  بالقاســـم،  رنـــا  الشـــيخة 
نوقشـــت ســـبل تطويـــر المناهج 
الموجهـــة  الجامعيـــة  الدراســـية 
للطلبـــة المختصيـــن فـــي علـــوم 
والماليـــة،  المصرفيـــة  الصناعـــة 
وأكدت األمين العام على أهمية 
الجهـــات  بيـــن  فيمـــا  التعـــاون 

المعنيـــة ســـعًيا لالرتقـــاء بقطاع 
التعليم العالي.

عـــن  القاســـم  عبـــر  مـــن جانبـــه، 
عميق شكره للشيخة رنا، مشيدا 
بنهجهـــا فـــي التواصل المســـتمر 
مع المؤسسات والجمعيات ذات 
العالقة بقطـــاع التعليـــم العالي، 

لتطويـــر  الهادفـــة  ومســـاعيها 
المنظومـــة التعليميـــة وحرصهـــا 
المثلـــى  البيئـــة  توفيـــر  علـــى 
والغايـــات  األهـــداف  لتحقيـــق 
منجـــزات  وتعزيـــز  المطلوبـــة 
مملكـــة البحريـــن علـــى مختلف 

األصعدة.

تطوير المناهج الدراسية في علوم الصناعة المصرفية
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
ماجـــد النعيمي، عدًدا مـــن التربويين 
مـــن أصحـــاب المشـــاريع والمبادرات 
مختلـــف  فـــي  المميـــزة  المدرســـية 

التخصصات.
وأشاد الوزير بالمشاريع التربوية التي 
ينفذونهـــا، والتي ســـاهمت في تزايد 
دافعيـــة الطلبة للتعلم واالســـتيعاب، 
والقـــدرات  المواهـــب  واكتشـــاف 
الطالبية في شـــتى المجاالت، متمنًيا 

للجميع دوام التوفيق والنجاح. 
يذكـــر أن التربوييـــن المكرميـــن هـــم: 
األســـتاذ حمـــود أحمد بن علـــي مدير 
الغربـــي االبتدائيـــة  الرفـــاع  مدرســـة 
للبنيـــن، الـــذي أطلق مشـــروع )واثق( 
إلتاحة المجال لطلبة المدرسة لتولي 
مهام وظيفية في مختلف أقســـامها، 
ما ساهم في تعزيز ثقتهم في أنفسهم 
وتطوير قدراتهم القيادية وتعريفهم 

بأخالقيـــات العمـــل، واألســـتاذة أمـــل 
محمـــد ســـيف المعلمـــة األولـــى لمادة 
الرياضيات بمدرســـة الوفاء الثانوية 
للبنات، التي أطلقت مشـــروًعا تربوًيا 
بعنـــوان )أنا أقـــدر( مّكنت مـــن خالله 
حوالي )80( طالبة من إنتاج محتوى 
الرياضيـــات  لمـــادة  تفاعلـــي  رقمـــي 
بأفـــكار شـــيقة ومتنوعـــة ومتجددة، 

مـــا ســـاهم فـــي االرتقـــاء بنتائجهـــن 
واســـتيعابهن، واألستاذة رباب السيد 
عيســـى معلمة مادة العلوم بمدرســـة 
القيـــروان اإلعداديـــة للبنـــات، والتي 
أطلقـــت مشـــروع )المكتبـــة الرقميـــة( 
اإلنجـــاز  معـــدل  رفـــع  إلـــى  الهـــادف 
األكاديمـــي والفهم واالســـتيعاب لدى 

طالبات المدرسة.

النعيمي يكّرم عدًدا من التربويين المتميزين

وحيد القاسمالشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج
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شــهد ســفير مملكــة البحرين لــدى الواليــات المتحدة األميركية الشــيخ عبدهللا بن راشــد آل 
خليفة، حفل تدشين برنامج “الدخول العالمي”، الذي تم االتفاق عليه خالل الزيارة الرسمية 
التــي قــام بهــا وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بــن عبدهللا آل خليفــة، إلى الواليات 
المتحــدة األميركيــة، نهاية الشــهر الماضي، تأكيًدا للعالقات الوثيقــة التي تجمع البلدين في 
ظــل مــا تحظــى بــه من اهتمــام من قبل ملــك البــالد المعظم صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفة، ومتابعة من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، وتفعيــاًل لالتفاقية الموقعة بينهما فــي يناير 2021، حيث 
يسهم البرنامج في تسهيل دخول مواطني مملكة البحرين إلى الواليات المتحدة األميركية.

وبهذه المناســـبة، أكد ســـفير مملكـــة البحرين 
لدى الواليات المتحدة األميركية أن االنضمام 
للبرنامج إنجاز دولي يسجل لمملكة البحرين 
وسيسهم في تسهيل حركة السفر للمواطنين 

وتذليـــل جميع الصعوبات التـــي قد تواجههم 
في سبيل ذلك.

الدخـــول  برنامـــج  عضويـــة  أن  وأوضـــح 
العالمـــي الذي يعد أحد برامج حماية الحدود 

اإلجـــراءات  بإنهـــاء  ويســـمح  األميركيـــة 
للمســـافرين المعتمدين مســـبًقا عند وصولهم 
إلـــى الواليات المتحدة األميركيـــة، دليل رائع 
علـــى التعـــاون المســـتمر والطويـــل األمد بين 
األمنيـــة  الشـــؤون  فـــي  الصديقيـــن  البلديـــن 
واالقتصادية ويعكس حرص والتزام البلدين 
علـــى تقويـــة العالقـــات الثنائيـــة فيمـــا يتعلق 
بتســـهيل التجارة والســـياحة وتعزيز الجهود 

المشتركة لضمان أمن الحدود.
وأضاف الســـفير أن االنضمـــام للبرنامج يتيح 
الوصـــول  ســـهولة  البحرينييـــن  للمواطنيـــن 
إلـــى الواليـــات المتحـــدة األميركية للســـياحة 
الوديـــة،  والزيـــارات  التجاريـــة  واألعمـــال 
وســـيمنح البحرينييـــن تصريًحـــا ســـريًعا عند 

وصولهـــم إلى الواليـــات المتحـــدة األميركية 
مـــن خـــالل اســـتخدام األكشـــاك الموضوعـــة 
بشكل اســـتراتيجي في العديد من المطارات 
األميركية وفي مرافق التخليص المسبق في 

جميع أنحاء العالم.
وأشـــار الســـفير إلـــى أن إجـــراءات البرنامـــج 
مـــع مملكـــة البحرين تشـــير إلى مســـتوى آخر 
مـــن أمن الحدود يتم تنفيذه لتســـهيل الســـفر 
القانونـــي للبحرينيين إلـــى الواليات المتحدة 
األميركيـــة من خـــالل التعاون األمنـــي، معرًبا 
عن تطلع مملكة البحرين لالنضمام إلى قائمة 
تنمـــو بشـــكل مســـتمر وتضـــم 16 دولـــة و10 
مالييـــن فـــرد يشـــاركون بالفعـــل فـــي برنامج 

الدخول العالمي.

مملكـــة  ســـفير  أعـــرب  كلمتـــه،  ختـــام  وفـــي 
البحريـــن لـــدى الواليات المتحـــدة األميركية 
عـــن بالغ شـــكره لكل مـــن بذل جهـــوًدا جبارة 
لجعـــل هذا االتفاق التاريخـــي ممكًنا، كواحد 
مـــن أنجح برامـــج الجمارك وحمايـــة الحدود 
األميركيـــة، منوًها فـــي هذا الصـــدد بالجهود 
الجنســـية  شـــؤون  بذلتهـــا  التـــي  البـــارزة 
والجـــوازات واإلقامـــة، ودورهـــا فـــي تطبيق 
المعايير وتطوير آليات العمل والتي ساهمت 

في تحقيق هذا اإلنجاز.
البرنامـــج، تشـــمل  يذكـــر أن مزايـــا عضويـــة 
تقليـــص طوابيـــر االنتظـــار إلنهـــاء المعامالت 
والحصـــول علـــى مزايـــا الدخول الســـريع في 

المطارات األميركية الرئيسة.

أكــد نــواب وشــوريون أن الكلمــة الســامية لعاهل البالد المعظم صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
فــي قمــة جــدة لألمن والتنمية التي عقدت بالمملكة العربية الســعودية الشــقيقة، ترجمــت مواقف مملكة البحرين 
الداعمــة للســالم والراميــة لتعزيز الحوار كخيار إســتراتيجي، والمســاندة للجهود الدولية فــي مواجهة التحديات 

السياسية واألمنية واالقتصادية والبيئية.

وقال النائب عمـــار البناي رئيس 
اللجنـــة النوعيـــة الدائمة لحقوق 
اإلنســـان عضـــو لجنـــة الشـــؤون 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
إن  النـــواب،  بمجلـــس  الوطنـــي 
ملـــك  لجاللـــة  الســـامية  الكلمـــة 
البـــالد المعظـــم ومـــا حملتـــه من 
مضاميـــن تعكـــس رؤيـــة ونهـــج 
جاللتـــه القائم على دعم الســـالم 
ونبـــذ التطـــرف وترســـيخ األمن 

واالستقرار العالمي.
وأكد البنـــاي أن الكلمة الســـامية 
ترجمت مواقف مملكة البحرين 
الداعمة للســـالم والرامية لتعزيز 
الحوار كخيار إســـتراتيجي، من 

خالل االلتـــزام بتفعيل العالقات 
العالـــم،  دول  مـــع  المشـــتركة 
والتمســـك بمبادئ حســـن الجوار 
واالحتـــرام المتبـــادل والعالقات 
المشتركة ومحاربة فكر التطرف 
األمـــن  يحقـــق  بمـــا  والكراهيـــة 
لصالـــح  واالزدهـــار  واالســـتقرار 

الشعوب.
مـــن جانبهـــا، أشـــادت معصومـــة 
عبدالرحيم عضو مجلس النواب 
بالكلمـــة الســـامية لجاللـــة الملك 
المعظـــم، ومـــا أكدته مـــن أهمية 
واســـتقرار  أمـــن  علـــى  الحفـــاظ 
بـــه  تمـــر  لمـــا  نظـــًرا  المنطقـــة، 
وأمنيـــة  مـــن ظـــروف سياســـية 

واقتصادية.
جاللتـــه  كلمـــة  أن  وأوضحـــت 
فـــي قمـــة جـــدة لألمـــن والتنمية 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
الشـــقيقة جـــاءت لبيـــان األهمية 
الشـــعب  الســـتقرار  البالغـــة 
الفلســـطيني، وذلـــك مـــن خـــالل 
إقامـــة  أهميـــة  جاللتـــه  تأكيـــد 
المســـتقلة  الفلســـطينية  الدولـــة 
وفًقـــا لحـــل الدولتيـــن ومبـــادرة 

السالم العربية.
يوســـف  أشـــاد  ناحيتـــه،  مـــن 
الشـــورى  الغتـــم عضـــو مجلـــس 
التـــي  الســـامية  بالمضاميـــن 
البـــالد  ملـــك  كلمـــة  تضمنتهـــا 

المعظـــم، وبمـــا أكـــده جاللته من 
دعم مستمر للمبادرات والجهود 
االســـتقرار  لتحقيـــق  الراميـــة 
اإلقليمي واألمـــن الدولي، ودعم 
يحقـــق  بمـــا  االقتصـــادي  النمـــو 
األمن واالستقرار لدول وشعوب 

المنطقة.
وأوضـــح الغتم أن جاللـــة الملك 
المعظـــم، أكـــد مـــن خـــالل كلمته 
السامية المواقف الثابتة لمملكة 
الدائمـــة  الدعـــوة  فـــي  البحريـــن 
المشـــترك وتضافـــر  العمـــل  إلـــى 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  الجهـــود 
والحـــروب  الخالفـــات  ونبـــذ 
والصراعـــات، إلـــى جانـــب تعزيز 
عالقـــات األخـــوة والصداقـــة مع 

كل دول العالم.
أشـــاد  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
درويـــش المناعـــي عضو مجلس 
الشـــورى بالكلمة السامية لجاللة 

الملـــك المعظم، مؤكـــًدا أنها تعبر 
عن رؤية شاملة لتحقيق السالم 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  والتنميـــة 
مـــع تحقيـــق التكامـــل الخليجي 
والعربـــي والعالمي المنشـــود في 

مختلف المجاالت.
وأشـــار إلـــى أن مضاميـــن كلمـــة 
جاللته أبـــرزت الثوابت الوطنية 
تتجلـــى  التـــي  البحرينيـــة 
للســـالم  الدائمـــة  الدعـــوة  فـــي 
والعمـــل  والمحبـــة،  والتعايـــش 
المستمر مع األشقاء واألصدقاء 
ازدهـــاًرا،  أكثـــر  مســـتقبل  لبنـــاء 
مثمًنـــا الـــدور المحـــوري للمملكة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
اإلقليمـــي  التعـــاون  تعزيـــز  فـــي 
والدولـــي، وأهميـــة جهودها في 
ترســـيخ أســـس األمـــن والتنمية 

واالستقرار.
إلى ذلك، أشاد عبدهللا الدوسري 

عضـــو مجلـــس الشـــورى بالكلمة 
البـــالد  ملـــك  لجاللـــة  الســـامية 
وفـــد  ترؤســـه  خـــالل  المعظـــم 
مملكـــة البحريـــن في قمـــة جدة 
لألمـــن والتنميـــة، مثمًنـــا الدعـــم 
جاللتـــه  لـــدن  مـــن  المســـتمر 
للحفـــاظ على األمن واالســـتقرار 
يســـتدعي  والـــذي  اإلقليمـــي، 
والعمـــل  والتضامـــن  التعـــاون 
المشترك الفاعل، لتلبية تطلعات 
دول وشـــعوب المنطقة وتحقيق 

السالم والنماء واالزدهار.
وأشـــار الدوســـري إلـــى أن كلمـــة 
شـــكلت  المعظـــم،  البـــالد  ملـــك 
خارطـــة طريق لكيفيـــة الخروج 
من األزمات والصراعات الدائرة، 
القائمـــة  التحديـــات  ومواجهـــة 
وتوحيد الجهود لدعم االستقرار 

واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

تــدشيــــــن بـرنـامــــــــج الـدخــــــول العــالمــــــــي

الكلمة السامية تؤكد نهج البحرين القائم على تعزيز الحوار

بحضور سفير البحرين لدى الواليات المتحدة... ويسهل حركة سفر البحرينيين ألميركا

خارطة طريق للخروج من األزمات والصراعات... نواب وشوريون:

برنامج "الدخول العالمي"
للمواطنين البحرينيين
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التخصص يختار 
اإلنسان وليس 

العكس

تمثيل شباب 
البحرين شرف 

كبير

العمل 
التطوعي 

مجال للتجربة

قال خريج مؤسسة المبرة الخليفية عبدالعزيز المعاودة إنه في ظل 
الدعم الالمحدود الذي توليه القيادة الرشيدة يعيش الشباب مرحلة 

ذهبية.
وشــدد المعــاودة، فــي حــوار مــع “البــالد”، علــى قــدرة الشــباب علــى 
التألق وإثبات الذات  بشتى المجاالت خصوصا المناظرات. وبين أن 
تمثيل شــباب مملكة البحرين في الداخل والخارج شــرف كبير، ودور 

مؤسسة المبرة الخليفية في حياته ال يفيه أي شكر.
 وقال إن “رئيســة المبرة”  ســمو الشــيخة زين بنت خالد 

آل خليفــة ســخرت جــل جهودهــا فــي ســبيل دعــم 
الشباب.

والمعاودة الشــاب الطمــوح بمجال المناظرات 
للمنــح  “رايــات”  برنامــج  خريــج  هــو 

الدراســية مــن المرحلــة الجامعيــة بدرجة 
البكالوريوس في القانون.

وفيمــا يلــي أبــرز مــا جــاء فــي حــوار 
“البالد”: 

سمو ولي العهد رئيس الوزراء رسخ حب التحدي وعشق اإلنجاز ... خريج المبرة الخليفية عبدالعزيز المعاودة:

 اتجاهك لدراسة القانون في  «
مرحلة البكالوريوس ومن ثم 

دراستك القانون الجنائي في سبيل 
الحصول على الماجستير، هل 

أساسه شغف بالقانون؟

 مـــن وجهـــة نظـــري أرى أن التخصـــص هـــو 
الـــذي يختـــار اإلنســـان ال اإلنســـان يختاره، 
ولإلجابـــة على الســـؤال األول هناك شـــقان؛ 
يمتلـــك  االنســـان  أن  فـــي  يتلخـــص  األول 
وبالتالـــي  الحيـــاة  مـــن  مكتســـبة  مهـــارات 
تســـاعده علـــى اختيار تخصصه، أما الشـــق 
الثاني فهـــو يتعلق بقدرة الفـــرد في الحياة 
وأنـــا وبحكـــم دخولـــي مجاالت عـــدة ولعل 
من أبرزها مجال التطوع اكتســـبت مهارات 
عدة مكنتني من العمل القانوني إضافة إلى 
أن خالي المستشـــار القانوني عضو مجلس 
يمثـــل  المهـــزع  جاســـم  الســـابق  الشـــورى 
القدوة بالنســـبة لي فـــي الحياة ومثًل أعلى 

لدراستي القانون.

 ما أبرز المهارات المكتسبة من  «
التطوع ومن الخال كذلك؟

أعتبر مجال العمل التطوعي مجاال للتجربة 
واإلنســـان يمكنـــه أن يدخـــل فـــي أكثـــر من 
مجال، يجرب أكثـــر من تجربة إلى أن يرى 
نفسه في المجال المناسب له، وعلى سبيل 
مهـــارات  يمتلـــك  اإلنســـان  إذا كان  المثـــال 
إعلميـــة فـــي الخطابـــة وغيرهـــا فبإمكانـــه 
أن ينمـــي هـــذه المهـــارات من خـــلل العمل 
التطوعي ويســـخرها لخدمته، وال أخفيكم 
ســـرا أن شـــخصيتي تشـــكلت وصقلت بناء 
على الشـــكل الذي كنـــت أرى فيه خالي من 
ناحيـــة االتـــزان فـــي الطـــرح والحكمـــة في 
اتخـــاذ القرار وصـــواًل إلى طريقـــة التحدث 

والهدوء.

 حدثنا عن بداياتك في العمل  «
الطوعي؟

بداياتي في مجال العمل التطوعي تتلخص 
مـــن تجربـــة بصفتـــي  أكثـــر  فـــي خوضـــي 
متطوعا، إضافة إلى أنني خطوت خطوات 
عـــدة حتـــى تمكنت مـــن قيادة فريـــق عمل 
ومسك زمام مبادرة معينة، وهذه التجارب 
تطورت وبشـــكل أكبـــر فـــي الجامعة بحكم 
أن جامعة البحرين توفر بيئة مثالية للعمل 
الطلبـــي، ربمـــا يفتقدهـــا أي طالـــب يدرس 
فـــي أي جامعـــة خاصـــة بالمملكـــة، وخـــلل 
فترة دراستي سخرت نشاطي وجهدي في 
جمعية كلية الحقوق بجامعة البحرين ومن 
خللهم تمكنـــا من عقد مؤتمرات وفعاليات 

عدة لها صلة بالقانون.

 حدثنا أكثر عن زيارتك ضمن وفد إلى  «
المملكة المتحدة في سبيل االطالع 

على تجربتها البرلمانية؟

كوني ناشـــطا في منظمات المجتمع المدني 
أتيحت لي الفرصة في العام 2017 وبدعوة 
من الحكومة البريطانية وضمن مشـــاركتي 
فـــي برنامـــج الشـــاب البرلمانـــي زيـــارة إلى 
المملكـــة المتحدة. وفي الزيـــارة تم التركيز 
بالبرلمانـــات  يتعلـــق  األول  أمريـــن،  علـــى 
واســـكتلندا،  المتحـــدة  بالمملكـــة  الشـــبابية 
أمـــا الثانـــي يتعلق بالـــدور المحـــوري المهم 
الـــذي تلعبـــه منظمات المجتمـــع المدني في 
بريطانيـــا، ودور هذه المنظمات وبكل أمانة 
يعتبـــر فريـــدا بحكـــم مشـــاركتها كذلـــك في 
رسم السياســـات المتعلقة بالجمعية نفسها، 
الشـــبابية  الجمعيـــات  تفعـــل  أن  فأتمنـــى 

بمملكة البحرين دورها بالشكل اللزم. 

 بحكم إدارتك لجلسة االستثمار في  «
الشباب بالمنتدى، ما أبرز ما تناولته 

الجلسة؟

الجلســـة كانت فـــي مضمونها تـــدور حول 
طموحات الشباب العربي وأبرز ما يرمون 
له، فلو تمت المقارنة ما بين شـــباب مملكة 
البحريـــن والدعـــم الـــذي يحظـــون بـــه من 
القيادة الرشـــيدة وشباب الدول اإلفريقية 
علـــى ســـبيل المثـــال ســـيتبين أن الشـــباب 
البحرينـــي يحظـــون بفـــرص هائلـــة ودعم 
كبير من القيادة الرشـــيدة علوة عن أنهم 
تخطـــوا مرحلة التمكيـــن، وأكبر داللة على 
ذلـــك توجـــه جللة الملـــك المعظم وســـمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بتعيين 
عناصر شـــابة في آخـــر تعديل وزاري، فلله 
الحمد روح الشباب بدأت تظهر في العمل 

الحكومي وبشكل كبير.

 حدثنا عن فوزك بجائزة التميز  «
للحكومة اإللكترونية عن فئة 

األفراد من خالل مشروعك المقدم؟

 العمل التطوعي هو أســـاس المبادرة كون 
لتقديـــم  فســـعيت  للمجتمـــع،  العطـــاء  أن 
أفـــكار عـــدة كان من أبرزهـــا المقترح الذي 
للحكومـــة  التميـــز  جائـــزة  علـــى  حصـــل 
اإللكترونيـــة، والـــذي ســـاهم فـــي تطويـــر 
العمـــل فـــي الســـلطة القضائيـــة، وانطلقـــا 
من دراســـتي للماجســـتير ولكون رســـالتي 
تناولت تطبيقـــات الذكاء االصطناعي في 
القضاء الجنائي راودتني فكرة المســـاهمة 
فـــي تطويـــر الســـلطة القضائيـــة وذلك من 
خـــلل اســـتحداث نظام شـــات بـــوت الذي 
يعتبر أحـــد تطبيقات الـــذكاء االصطناعي 
التي تتفاعل بشكل مباشر مع المتقاضين، 
حيـــث إن خـــلل الفتـــرة مـــا قبـــل جائحـــة 
مكتـــب  هنـــاك  كان   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
خدمات متقاضين يتولى مهمة إرشـــادهم 
ولكن في ظل الجائحة تم إلغاؤه وبالتالي 
جاء المقترح ليسد الفراغ الذي وجد، وفي 
ظـــل توجيـــه ملـــك البلد المعظـــم صاحب 
الجللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
بأن “تباشـــر الحكومـــة بوضع خطة وطنية 
شاملة ُتؤمن لنا االستعداد الكامل للتعامل 
مـــع متطلبـــات االقتصـــاد الرقمـــي، بتبنـــي 
وتوظيـــف تقنيات الذكاء االصطناعي في 

القطاعات االنتاجية والخدمية”.
ملـــك  رؤيـــة  ليكـــرس  جـــاء  فالمقتـــرح 
البـــلد المعظـــم عبر تبنـــي تقنيـــات الذكاء 
االصطناعـــي في مرفق القضـــاء هذا، غير 
أن أهـــم مميـــزات المقتـــرح تتلخـــص فـــي 
تخفيـــض النفقات على الدولـــة علوة عن 
توفيـــر اإلحصاءات واألرقام وخدمة على 
مدار الســـاعة إلـــى جانب تحقيقـــه للهدف 
16 وتحديدا الغاية الثالثة منه من أهداف 

التنمية المستدامة.

 ما رأيك في برنامج “رهان  «
المستقبل”، وما الهدف من 

“السلطة الخامسة”؟

 برنامج “رهان المستقبل” الذي أقامه 
معهـــد التنمية السياســـية حقيقًة 

يعتبـــر مـــن البرامـــج “الفريـــدة” 
والســـبب يرجـــع ألنـــه يأتـــي 

بالشـــاب ويمنحه األدوات 
الكافيـــة  والمســـاحة 

األدوات  الســـتغلل 
وللتنفيـــذ، علوة عن 
البرنامـــج تتخللـــه  أن 
محاضـــرات تثقيفيـــة 

للشـــباب إلى جانب حـــوارات على الطاولة 
المســـتديرة مـــع الـــوزراء، ولعـــل أبـــرز مـــا 
يهدف له البرنامج هو تعزيز روح االنتماء 
والمواطنـــة من خلل الشـــراكة مع مبادرة 

بحريننا. 
وبـــدوري وبمعيـــة مجموعـــة من الشـــباب 
قدمـــت مبـــادرة الســـلطة الخامســـة التـــي 
المجتمـــع  منظمـــات  تطويـــر  إلـــى  تهـــدف 
المدنـــي فـــي مملكـــة البحريـــن عـــن طريق 
خلق صف ثان من القيادات الشابة القادرة 
على مســـك زمـــام القيـــادة فـــي المنظمات 
هـــذه، خصوًصـــا أن هنـــاك جمعيـــات تندثر 
بمجـــرد اختفـــاء رئيســـها أو أحـــد أعضائها 
والســـبب هـــو عـــدم وجـــود قيـــادات فـــي 
الصف الثاني مؤهلين لقيادة الجمعية بعد 
ما يترك الشـــخص الجمعية ألي ســـبب من 

األسباب.

 ماذا عن تمثيلك لمملكة البحرين  «
بمنتدى الشباب العربي باألردن؟

 تمثيلـــي جـــاء بتزكيـــة من وزارة شـــؤون 
البحريـــن  بمملكـــة  والرياضـــة  الشـــباب 
وبدعـــوة من األمانة العامـــة لدول مجلس 
التعـــاون لدول الخليج العربية مع المملكة 
األردنية الهاشـــمية، وأستذكر عندما ذهبنا 
إلى المملكة األردنية الهاشـــمية ذهبنا بفكر 
تنافسي على أســـاس أن البحرين ستلعب 

أمام المملكة األردنية الهاشمية، ولكن 
عندمـــا وصلنا اتضح لنا أنه تم 

تفكيـــك جميـــع المشـــاركين 
وتوزيعهم على فرق تمثل 

الخليـــج  دول  جميـــع 
باإلضافـــة إلـــى المملكـــة 

األردنية الهاشمية.
مشـــاركتي  وأعتبـــر 
في هذا المنتدى من 
المشـــاركات  أفضـــل 
فيمـــا  وتحديـــًدا 

ببناء  يتعلق 

العلقات الخليجية العربية والحمدلله في 
الجوالت النهائية تنافس فريقان، وفريقي 
حصـــل على المركـــز األول ولألمانة تمثيل 
شـــباب مملكة البحرين شـــرف كبير، وثقة 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة المتمثلة 

بالوزير أيمن بن توفيق المؤيد غالية.

 حدثنا عن جائزة مكتوم للمرافعة  «
الصورية؟

 الجائـــزة تعتبـــر واحدة مـــن الجوائز التي 
مجلـــس  دول  مســـتوى  علـــى  أحرزتهـــا 
التعـــاون، إضافة لكونهـــا اإلنجاز األول من 
نوعـــه بكلية الحقوق في جامعة البحرين، 
فقد تمت بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
وتحديـــدا إمارة دبي في الفترة ما بين 28 
و30 أبريـــل من العام 2017 وكانت تتكون 
من شـــقين، األول يتعلق بإعداد المذكرات 
الكتابية، بينمـــا الثاني يتعلـــق بالمرافعات 
جامعـــة  بتمثيـــل  فتشـــرفت  الصوريـــة، 
البحرين فيها وتحقيق المركز الثاني على 
مســـتوى دول مجلـــس التعـــاون وأتمنـــى 
أن تـــرى المســـابقات مـــن هذا النـــوع النور 
واقعـــا، على اعتبار أنها تصقل الشـــخصية 
وأن  القانـــون  طالـــب  لـــدى  القانونيـــة 
يكـــون هناك تعـــاون بين جامعـــة البحرين 
والجامعـــات الخاصة بحيث يتم تشـــكيل 
مسابقة محلية أو اقليمية في 

سبيل رعاية المرافعة الصورية في مملكة 
البحريـــن لما ســـتنجم عنها مـــن مخرجات 

رائدة عالميا. 

 شرارة االنطالق األولى في  «
المناظرات من أين؟

بدايـــة معرفتـــي بالمناظـــرات مـــن حيـــث 
الفكرة كانت من خلل معسكر قوة الكلمة 
بالعـــام 2011، الـــذي نظمته وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة، وأنـــا أرى أنـــه البد أن 
يكـــون القانوني على قدر من بناء الحجج 
علمـــي  بشـــكل  يطرحهـــا  أن  ســـبيل  فـــي 
ومتزن ومتسلسل، وهذه المهارات الثلث 
موجـــودة فـــي المناظـــرات، فعندمـــا يمنح 
المتحـــدث وقتا قصيرا لبناء خطابه، فهذا 
الوقـــت يبرز ملمح المتحدث الشـــخصية 

بل يصقلها. 
وبعـــد تجربتـــي األولـــى فـــي المناظـــرات 
والتي تعلقت بهـــا، خضت أكثر من تجربة 
بداخل وخارج مملكة البحرين من بعدها، 
إال أنـــه فـــي العـــام 2016 اتجهـــت لتدريب 
المناظـــرات فتعاونت مـــع وزارة الداخلية 
ووزارة التربيـــة والتعليم في المعســـكرات 
الصيفيـــة التـــي يقومـــون بهـــا إلـــى جانب 
تقديمي برامج للشـــباب لعدد من منظمات 
المجتمع المدني وإشرافي لعدد من الفرق 
فـــي الجامعات الوطنية ومن أبرزها فريق 
جامعة البحرين وجامعة العلوم التطبيقية 
في مجال المناظـــرات والمرافعات كذلك، 
وبحكم الخبرة المتراكمة لدي اتجهت ألن 

أكون محكما على المناظرات.

 ماذا تعني لك مؤسسة المبرة  «
الخليفية؟ 

 يطيـــب لـــي أن أتوجـــه بالشـــكر الجزيـــل 
الشـــيخة  ســـمو  اإلدارة  مجلـــس  لرئيســـة 
زيـــن بنـــت خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
التـــي اعتدنا علـــى مناداتها بـــــ “أم المبرة”؛ 
لمـــا لســـموها مـــن أثـــر كبيـــر على الشـــباب 

المنتمين للمبرة الخليفية. 
وفـــي كل لقـــاء يجمعهـــا مـــع الطلبة 
تحرص على ســـؤالهم عن حالهم 
ودراســـتهم، إضافـــة إلـــى أنها 
أولـــت رعايـــة كبيـــرة لقطـــاع 
الشـــباب، عبر برنامج إثراء 
الشباب الذي يهتم بمنح 
المهـــارات  الشـــباب 
اللزمـــة  الحياتيـــة 
العمـــل  لســـوق 
المســـتقبل،  فـــي 
وأنـــا كنـــت أحـــد 
المدربيـــن بأحـــد 

المراحل. 

للمنـــح  رايـــات  برنامـــج  يخـــص  وفيمـــا 
الدراســـية الـــذي تطرحه المبـــرة الخليفية، 
ففـــي الحقيقـــة تشـــرفت أننـــي كنـــت أحد 
المبتعثين؛ الســـتكمال مســـيرة التعليم في 
الجامعـــة لنيـــل درجـــة البكالوريـــوس فـــي 
القانون. فالبعثات كانت شـــاملة ومتكاملة 
الجانـــب  تنميـــة  علـــى  تركـــز  أنهـــا  بحكـــم 
الشـــخصي والعلمي، إضافـــة إلى المهارات 

التي لدى الطالب.
 فشـــرف كبيـــر أن خريـــج برنامـــج رايـــات 
التـــي تؤهلـــه  يحظـــى بالعلـــم والمهـــارات 

للنخراط بشكل أكبر في سوق العمل.

  ما شعورك وأنت تمثل البحرين  «
وتحرز جوائز تضيف لرصيدك 

والبحرين والشباب كذلك؟

أســـتذكر فـــي هـــذا الخصـــوص مقولة ولي 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس مجلـــس  العهـــد 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة: “حـــب التحـــدي وعشـــق اإلنجاز”. 
مملكـــة  وشـــباب  تلهمنـــي  المقولـــة  فهـــذه 
البحرين فـــي أي تحد محلي أو إقليمي أو 

عالمي.

 دعم القيادة الرشيدة وسمو الشيخ  «
ناصر بن حمد، ماذا يمثل اليوم 

للشباب؟

 بدعـــم مـــن ملـــك البـــلد المعظـــم صاحب 
الجللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
لألعمـــال  الملـــك  جللـــة  ممثـــل  ســـاهم 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي إحـــداث 
الـــذي  البحرينـــي،  للشـــباب  نوعيـــة  نقلـــة 
يعيـــش اليوم مرحلة ذهبيـــة بفضل الدعم 
اللمحـــدود من القيـــادة الرشـــيدة، إضافة 
إلـــى أن دعم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة لهـــم يعتبـــر خيـــر دافـــع لإلنجاز 
وتحقيـــق جملـــة األهـــداف والطموحـــات، 
فســـمو الشيخ ناصر قال في يوم األب عبر 
حســـابه الشخصي بـ “االنســـتغرام” إن أكبر 
هديـــة حصل عليهـــا هو إيمان ملـــك البلد 
المعظـــم فيـــه، وأنا أقول اليـــوم أكبر هدية 
حصل عليها الشـــباب البحريني هي إيمان 

سموه بهم.

 “عام الشباب”، ماذا يعني لك  «
وللشباب؟ 

الشباب البحريني في عام الشباب في ظل 
الدعـــم الـــذي توليه القيـــادة الرشـــيدة لهم 
يعيشون في فترة ذهبية، وهذا ما لمسناه 
فـــي عـــام الذهـــب واألعـــوام التـــي تليـــه. 
والشـــباب البحرينـــي يتشـــرف بـــأن يتـــوج 
إنجازاته في عدد من المجاالت واألصعدة 
في عام الشباب. وأنا على صعيد شخصي، 
تشـــرفت بإضافة إنجاز جديد يحسب في 
رصيد اإلنجـــازات اإلقليمية للشـــباب على 
اعتبـــار أنه يترجم إيمان القيادة الرشـــيدة 

بالشباب البحريني. 

 مقولة تود أن تختتم بها الحوار؟ «

أتشـــرف أن اختم اللقاء بمقولة ســـمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء: “الشـــباب هم 
عماد المســـتقبل وثروتـــه الحقيقية”، التي 
قالها سموه لدى تفضل سموه برعاية حفل 
افتتـــاح “قمـــة الشـــباب 2018”، والتـــي بها 
بـــدأت مناظرتـــي األولى التـــي دارت حول 

الشباب في المملكة األردنية الهاشمية.

“البالد” تحاور عبدالعزيز المعاودة

سمو الشيخة زين بنت خالد تولي رعاية كبيرة للشباب

خــــــــالــــــــي جــــــــاســــــــم الـــــــمـــــــهـــــــزع قـــــــــدوتـــــــــي فـــــــــي الـــــحـــــيـــــاة
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ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اعتمـــد 
النعيمـــي خطـــة البعثـــات الدراســـية للعام 
الجامعـــي 2022/2023، والتـــي تـــم رفعها 

من الجهات المختصة بالوزارة.
ورفـــع الوزير خالص الشـــكر والتقدير إلى 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
للمســـيرة  المســـتمر  لدعمهمـــا  آل خليفـــة، 
التعليميـــة في جميع المجاالت، ومن بينها 

البعثات الدراسية للمتفوقين.

وأشـــار الوزيـــر إلى اســـتمرار الـــوزارة في 
طرح البعثات والمنح الدراســـية للتنافس 

المتفوقيـــن  البحرينييـــن  الطلبـــة  بيـــن 
الحاصلين على معدل 90 % فما فوق في 
الثانويـــة العامة، وفقًا للشـــروط والمعايير 
المعتمـــدة، مؤكـــدًا أن اســـتحقاق البعثات 
المتفوقيـــن  للطلبـــة  الدراســـية  والمنـــح 
المعتمـــدة  والضوابـــط  للشـــروط  يخضـــع 
مـــن قبل لجنـــة البعثـــات بالـــوزارة، والتي 
للطالـــب  التراكمـــي  المعـــدل  تقتصرعلـــى 
فقط، مضيفًا بأن جميع الطلبة المتفوقين 
من أبنـــاء البحرين م ن خريجي المدارس 
الحكوميـــة والخاصـــة ســـيحصلون علـــى 
إلـــى  اســـتنادًا  دراســـية  منحـــة  أو  بعثـــة 

معدالتهم التراكمية. 

وأكد الوزير أن خطة البعثات يتم إعدادها 
ســـنويًا في ضوء احتياجات ســـوق العمل 
تتولـــى  حيـــث  عـــام،  بوجـــه  البحرينـــي 
الجهـــة المختصة ســـنويًا دراســـة الحاجة 
التخصصـــات  مختلـــف  فـــي  المســـتقبلية 

العلمية والفنية واإلدارية.
هـــذا ودعـــت الـــوزارة الطلبـــة المتفوقيـــن 
خريجـــي الثانويـــة العامة للعام الدراســـي 
2021/2022م مـــن المـــدارس الحكوميـــة 
والخاصة والحاصلين على معدل تراكمي 
بنسبة 90 % فأكثر، والراغبين في التقدم 
الـــوزارة  ومنـــح  بعثـــات  علـــى  للتنافـــس 
لهـــذا العـــام، إلـــى الدخـــول علـــى الموقـــع 

اإللكترونـــي لوزارة التربيـــة والتعليم على 
العنـــوان )www.moe.gov.bh(  أو زيـــارة 
موقع الحكومـــة اإللكترونية على العنوان 
)www.bahrain.bh( الستكمال إجراءات 
التسجيل للبعثات، وذلك اعتبارًا من اليوم 
األثنيـــن الموافق 18 يوليو 2022 بدءًا من 
الســـاعة الثامنة صباحًا، وحتى نهاية يوم 

األربعاء الموافق 20 يوليو 2022.
كما دعـــت الوزارة الطلبة الذين لم تصلهم 
االلكترونـــي  للتســـجيل  الســـرية  األرقـــام 
للبعثـــات والمنـــح الدراســـية، إلـــى ضرورة 
التواصـــل مـــع فريـــق الدعـــم الفنـــي علـــى 
األرقام التالية:17278417 - -17278269 

البريـــد اإللكترونـــي  17278892 أو علـــى 
الســـاعة  مـــن   it.support@moe.gov.bh

8:00 صباحًا وحتى 1:00 ظهرًا.
علمًا أن التواصل مع الوزارة لالستفسارات 
العامة ســـوف يقتصـــر على االتصـــال عبر 
الهاتف على األرقـــام التالية: -17873048
 17875177  17873046-17873280-
من الســـاعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة 
الواحدة ظهرًا. وفيما يلي تفاصيل الخطة 
التـــي تغطـــي جميـــع متفوقـــي المـــدارس 
الحكوميـــة والخاصـــة مـــن أبنـــاء مملكـــة 
البحريـــن: أوالً: خطـــة البعثـــات لخريجـــي 

وخريجات المدارس الحكومية

local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

طرح آالف البعثات... والتنافس يعتمد فقط على المعدل التراكمي
تشمل الدراسة في السعودية والكويت وعمان وبريطانيا... وزير التربية:

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع موظفي

بنك اإلسكان والشركات التابعة

بخالص العزاء والمواساة إلى

 السيد أحمد محمد سميعي

مدير أول إدارة العقارات والصيانة

وإلى جميع أفراد عائلته الكريمة

بوفاة المغفور لها بإذن الّله تعالى

))والدته((
 داعين الّله ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح 

جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان
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المعاهد الدينية
عدد البعثات

البلدالجامعةالتخصص
مشتركاناثذكور

مملكة البحرينجامعة البحريناالعالم  1

مملكة البحرينجامعة البحرينالحقوق  2

مملكة البحرينجامعة البحرينالسياحة  1

مملكة البحرينجامعة البحرينالفنون والتصميم  1

مملكة البحرينجامعة البحريناللغة اإلنجليزية وآدابها  2

مملكة البحرينجامعة البحريناللغة العربية وآدابها  1

مملكة البحرينكلية عبدالله بن خالدكلية عبدالله بن خالد  3

المسار الفني والمهني المطور )التجاري(
عدد البعثات

البلدالجامعةالتخصص
مشتركاناثذكور

مملكة البحرينجامعة البحرينإدارة األعمـــــال1  

مملكة البحرينجامعة البحريناألعمال الدولية واالقتصاد1  

مملكة البحرينجامعة البحريناألعمال المصرفية والمالية1  

مملكة البحرينجامعة البحرينالتسويق1  

مملكة البحرينجامعة البحرينالمحــاسبـــــة1  

مملكة البحرينجامعة البحرينتحليل األعمال1  

مملكة البحرينجامعة البحرينريادة األعمال1  

مملكة البحرينبوليتكنك البحرينالمحــاسبـــــة1  

مملكة البحرينالجامعة االهليةالمحاسبة والعلوم المالية1  

مملكة البحرينالجامعة األمريكية - البحريناالدارة1  

مملكة البحرينالجامعة الملكية للبناتإدارة األعمال الدولية 1 
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دعـــا عـــدد مـــن المترشـــحين المتوقعيـــن 
المقبلـــة  النيابيـــة  االنتخابـــات  لخـــوض 
لضـــرورة اســـتمرار عـــاوة اإلســـكان لمدة 
ســـنة كاملة بعد استام الوحدة السكنية؛ 
التعديـــات  إجـــراء  للمواطـــن  ليتســـنى 

واإلضافات و شراء بقية المستلزمات.
واقترحـــوا عبر اســـتطاع أجرتـــه “الباد” 
أن يتم تخصيص مبلغ نحو خمســـة آالف 
دينار تحســـب من قيمة المنزل في سبيل 
مســـاعدة صاحـــب المنـــزل فـــي التأثيـــث 
وغيرهـــا مـــن األمـــور، وفيما يلـــي أبرز ما 
خرجت به “الباد” مع المستطلعة آراؤهم:

إضافات ضرورية

النيابـــي  المترشـــح  أبـــدى  جانبـــه،  مـــن 
المتوقـــع عـــن الدائـــرة الرابعـــة بمحافظـــة 
العاصمـــة عبـــدهللا فيـــروز تأييـــده التـــام 
أن  موضحـــًا  االســـتطاع،  لمضمـــون 
العـــاوة من األجـــدر أن تســـتمر لمدة عام 
الجديـــد، مؤكـــدًا  المســـكن  اســـتام  بعـــد 
أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن منتفعـــي بيوت 
مباشـــرة  بيوتهـــم  يســـكنون  ال  اإلســـكان 
التعديـــات  مـــن  العديـــد  يجـــرون  إنمـــا 
واإلضافـــات الضرورية فـــي أغلب مرافق 
إلـــى  الميـــاه  دورات  وخصوصـــًا  البيـــت 
جانـــب إجـــراء بعـــض التوســـعات التي ال 
غنى عنها واســـتبدال األرضيات بالباركية 
أو البورســـلين وغيره، عاوة عن عمليات 
الطـــاء وأعمـــال الديكـــور التـــي عـــادة ما 
تســـتغرق مـــدة زمنيـــة ال تقـــل عـــن ســـتة 
أشـــهر. وأردف أنـــه بعد االنتهـــاء من هذه 
التعديـــات يدخـــل المنتفعون في مرحلة 
ثانية من إنهاء ترتيبات ســـكنهم المؤقت 

ســـواء فـــي شـــقة تجاريـــة أو أي مســـكن 
آخـــر وذلـــك  بالتخلص من أثـــاث وأدوات 
وأجهـــزة وغيرهـــا تمهيدا لانتقـــال للبيت 
الجديـــد إضافـــة إلـــى شـــراء أثـــاث جديد 

وغيرها من مستلزمات. 
وبيـــن أن ذلـــك يكلـــف رب األســـرة مبالـــغ 
والتعديـــل  اإلضافـــة  ســـبيل  فـــي  طائلـــة 

وغيـــره في البيـــت، مضيفا “عندمـــا نتكلم 
عـــن اســـتمرار عـــاوة الســـكن لمدة ســـنة، 
فإننـــا نتكلـــم عـــن مبلـــغ بســـيط ال يتجاوز 
1200 دينـــار مقابـــل آالف الدنانيـــر التـــي 
ســـتنفق في البيت الجديد”، ومشددًا على 
أن المواطـــن يســـتحق الدعم والمســـاعدة 
في ظـــل الغاء الفاحش لألســـعار في كل 

شيء”.
كمـــا أيـــد المترشـــح النيابـــي المتوقـــع عن 
الدائـــرة األولـــى بمحافظـــة المحرق صالح 
السادة، استمرار عاوة السكن لسنة كاملة 
بعد اســـتام الوحدة السكنية وأن العوائل 
عـــادة ما يقومـــون ببعـــض التعديات في 
منـــزل أحامهـــم الـــذي طـــال انتظارهم له 

بحسب احتياجاتهم.

5 آالف دينار

واتفق المترشـــح النيابي المتوقع بالدائرة 
الثامنة في محافظة المحرق رائد األحمد، 
مع اآلراء المؤيدة  الستمرار العاوة ألكثر 
مـــن 3 أشـــهر مقترحًا أن يتـــم تحديد مبلغ 
نحو خمســـة آالف دينار تحسب من قيمة 
المنزل في سبيل مساعدة صاحب المنزل 
فـــي التأثيـــث، والســـيما أن عوائـــل كثيرة 

تضطر لاقتراض البنكي. 

 تلبية االحتياجات

كمـــا ذكرت المترشـــحة النيابيـــة المتوقعة 
عـــن الدائرة العاشـــرة بمحافظـــة العاصمة 
فاطمـــة أحمد أن اســـتمرار عاوة الســـكن 
ألكثـــر مـــن 3 أشـــهر مـــن تاريـــخ اســـتام 
المنـــزل تســـهم وبشـــكل كبيـــر فـــي  تلبيـــة 
االحتياجات الضرورية لألســـر التي تنتقل 
مـــدة  تكـــون  أن  مقترحـــة  لبيـــت جديـــد، 

استمرارها على األقل سنة كاملة.

 كماليات كثيرة

وفـــي الســـياق ذاتـــه، أوضحـــت أن  بيوت 

ولكنهـــا  للمواطنيـــن،  ُتســـّلم  اإلســـكان 
تحتـــاج إلى كماليات كثيرة الســـيما بعض 
اإلضافـــات الضروريـــة وكل ذلـــك بحاجـــة 
لمبالـــغ كثيـــرة فـــي ظـــل ارتفـــاع األســـعار 
والضرائـــب، مشـــددة أحمـــد علـــى ضرورة 
اســـتمرار عـــاوة الســـكن، من أجـــل تأمين 

الحياة الكريمة للمواطنين المستفيدين.

إيجار شهري

إلى ذلـــك، قالت المترشـــحة المتوقعة عن 
الدائـــرة الســـابعة بمحافظـــة العاصمة أمل 
محمد أن اســـتمرار عاوة الســـكن البد أال 
تقل عن سنة بعد استام الوحدة السكنية 
ولكونهـــا بذاتهـــا تعـــد بـــدل إيجار شـــهري، 
ينتقـــل  أن  جـــدًا  الصعـــب  مـــن  فبالتالـــي 
المواطـــن إلى مســـكنه الجديـــد على وجه 
الفور ألن من أبســـط األمور التي يحتاجها 

هي التأثيث.
وبينـــت أن فـــي حال لم تســـتطع الـــوزارة 
اعتمـــاد الفتـــرة فعلـــى األقـــل يســـتوجب 
عليهـــا أن تتخـــذ قـــرارًا بعـــدم  اســـتقطاع 
القســـط الشـــهري للمنـــزل إال بعـــد عام من 

استام الوحدة.
وأكـــدت أنـــه فـــي حـــال رأى القـــرار النور، 
ســـتطال المواطنيـــن تســـهيات عـــدة في 
ســـبيل إتمـــام إجـــراءات الســـكن المكلفة، 
بيـــوت  مـــن  المســـتفيدين  كل  إن  حيـــث 
ذوي  مـــن  اســـتثناء  دون  مـــن  اإلســـكان 
يجـــري  مـــا  أن  المحـــدود، الفتـــة  الدخـــل 
حاليـــًا و المتمثـــل بوقـــف عـــاوة الســـكن 
مـــع االســـتقطاع الفوري لقســـط اإلســـكان 
يتســـبب بانتكاســـة فـــي ميزانيـــة عوائـــل 
كثيـــرة  واألكثر يجعل هذه العوائل تعاني 

ماديًا بعد حصولها على المنزل.

استمرار عالوة السكن يجب أال تقل عن سنة بعد استالم البيت
المنتفعون يلجأون للقروض إلجراء التعديالت وشراء األثاث... مترشحون نيابيون لـ“^”:

أعلنت زينب زين الدين عزمها الترشح 
برلمانيًا عن الدائـــرة الثالثة بمحافظة 
العاصمة والتي تغطـــي مناطق الديه، 

كرباباد، السنابس، السيف.  
وبينـــت خـــال حديثهـــا لـ “ البـــاد” أن 
علـــى  ســـيركز  االنتخابـــي  برنامجهـــا 
ملفـــات حيويـــة مهمة أبرزها مشـــكلة 
علـــى  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن  حصـــول 
وظائـــف ســـواء فـــي القطاع العـــام أو 
الخـــاص، وتوزيـــع الوحدات الســـكنية 
على أســـاس األقدميـــة بجانب توفير 
للمواطنيـــن  العاجيـــة  االحتياجـــات 
بســـرعة عـــاوة عـــن التوزيـــع العـــادل 
للمنـــح والبعثات ودعم حقـــوق المرأة 
وعدم المساس بحقوق المتقاعدين. 

أوضحت أنها تؤمن بأن حل ومعالجة 
الحاالت الفردية ألهالي الدائرة أولوية 
حقوقهـــم،  لضمـــان  وأســـاس؛  ملحـــة 
فـــي  العامـــة  التشـــريعات  أن  مردفـــة 

المجلـــس النيابي تثبـــت هذه الحقوق 
في ســـبيل ضمان حيـــاة كريمة ألبناء 

الدائرة وجميع  أبناء المملكة.
يذكـــر أن زينـــب حاصلة على شـــهادة 
الماجســـتير في إدارة األعمال ولديها 
خبـــرة بوزارة الماليـــة كاقتصادي أول 
التمويـــل  فـــي  الدكتـــوراة  وتحضـــر 
تملـــك  أنهـــا  إلـــى  إضافـــة  اإلســـامي 
االحترافيـــة  الشـــهادات  مـــن  العديـــد 
واالقتصـــادي  المالـــي  المجـــال  فـــي 
واالجتماعي والتدقيق والجودة لمدة 

12 عاًما.

بروفايل الدائرة

ويشـــغل مقعـــد الدائـــرة حاليـــا النائب 
ممدوح الصالح. ومن بين المرشحين 

بالدائرة المحامية زهراء الوطني.
“ثالثـــة  فـــي  المرشـــحين  عـــدد  وكان 

العاصمة” 15 مرشحا.
والنائـــب الفائز ممـــدوح الصالح أحرز 
563 صوت بالجولة األولى )%21 من 
األصوات(، وارتفعت الى 906 أصوات 
فـــي الجولـــة الثانية بنســـبة %52 من 
أصـــوات الكتلـــة الناخبة. أما منافســـه 

مهدي شرار فقد أحرز 830 صوت.

الصالح أحرز 563 صوتاً بالجولة األولى وارتفعت إلى 906 بالثانية

االقتصادية زينب أمام المحامية زهراء في دائرة السنابس

ممدوح الصالح زهراء الوطني  زينب زين الدين 

أعلنت مدير أحد المراكز التعليمية حنان فردان 
الدائرة  عن  برلمانيًا  تشرحها  نية  “الــبــاد”  عبر 
الثانية عشرة بالمحافظة الشمالية والتي تغطي 

دمستان، كرزكان، المالكية واللوزي.
أنـــهـــا ستسعى  بــيــنــت  ــن ســبــب تــرشــحــهــا،  وعــ
على  إيــجــابــي  بشكل  ينعكس  تغيير  إلحـــداث 
المساهمة في  جــانــب  إلــى  والــمــواطــن  الــوطــن 

التشريع  المشاركة في  السياسي عاوة عن  القرار  عملية صنع 
موضحة  المواطن  بطموح  يليق  بما  المجلس  مسار  وتصحيح 
الوطن  مقدرات  لحماية  مدروسة  رؤى  تبني  عبر  يتم  ذلك  أن 
ومكتسبات المواطن، مضيفة أن وصول شخصيات نسائية في 
قطاع إدارة األعمال يعد مكسبًا تشريعيًا فيما يتعلق بالشؤون 

االقتصادية وإثراء التشريعات الخاصة بالقطاع االقتصادي
وفي سؤال “الباد” لها عن تقييمها ألداء النائب الحالي أجابت: 
ولكن  منجزاتها،  بخس  يمكن  وال  تراكمية  نيابية  تجربة  هناك 
لمراكمة  حاجة  هناك  ما،  لحد  الديموقراطية  التجربة  لحداثة 

الخبرات والتجارب البرلمانية من أجل تطوير أداء المجلس.
يعد  الــبــحــرانــي  الــنــائــب محمود  الــدائــرة  ممثل  أن  وأوضــحــت 
والتطوير  واالستثمارات  االقتصادية  الشؤون  في  بــارزًا  قطبًا 
الــعــقــاري، مــؤكــدة أنــه ساهم فــي إنــجــاح الــمــشــروع اإلصاحي 

المعظم  الملك  لجالة 
إلـــى جــانــب دعــمــه 
للمسيرة  وتعزيزه 
االقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
ــكــة خـــال  ــمــمــل ــال ب
مسيرته بالبرلمان.

الــنــائــب  أن  يـــذكـــر 
الــحــالــي أحـــرز في 

 2590 ــمــاضــيــة  ال االنـــتـــخـــابـــات 
صوتًا، بينما مريم مدن التي 

تــنــافــســت مــعــه على 
 1995 نالت  المقعد 
صــوتــًا وفــي الوقت 
ــاودت  ــ الـــحـــالـــي، عـ
فيها  الترشح  مــدن 
إضافة إلى أنه أبدى 
نية الترشح فيها كلٌّ 

مـــــن: حـــســـن عــطــيــة، 
علي  الحميدي،  محمد 
فــردان ورضــي السماك 

بجانبها.

وصفت منافسها البحراني بـ“القطب االقتصادي واالستثماري والعقاري”

مديرة بمركز تعليمي تترشح بدائرة المالكية
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منال الشيخ

صالح السادة رائد األحمد فاطمة أحمد  عبدالله فيروز أمل محمد 

منال الشيخمنال الشيخ

حنان فردان 

تدشـــن األمانـــة العامـــة لمجلـــس النـــواب 
الجـــدد  للمترشـــحين  التهيئـــة  برنامـــج 
2022 وبرنامـــج  البرلمانيـــة  لانتخابـــات 
والناشـــئة  للشـــباب  البرلمانيـــة  الثقافـــة 
والعموم في نســـخته الرابعة وذلك نهاية 
الشهر الجاري، وذلك تعزيزًا لنشر الثقافة 
البرلمانية واالنتخابية في ظل المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة لملـــك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
ومـــن المقـــرر أن يتضمن برنامـــج التهيئة 
للمترشـــحين الجدد النتخابات 2022 في 
اليوم األول المقرر له 21 ســـبتمبر 2022: 
قراءة في دستور مملكة البحرين وقانون 

مباشرة الحقوق السياسية، اختصاصات 
باختصاصـــات  مقارنـــة  النـــواب  مجلـــس 
المجلس البلدي، الدبلوماسية البرلمانية، 
مدونـــة الســـلوك البرلمانـــي، آليـــة جلســـة 
افتتـــاح دور االنعقـــاد والجلســـة األولـــى 
األدوات  القســـم،  وأداء  )اإلجرائيـــة( 
التشريعية والسياسية الرقابية، جلسات 
مجلس النواب العادية واالســـتثنائية مع 
جولـــة اســـتطاعية فـــي قاعـــات اللجـــان 
اللجـــان  رؤســـاء  ومكاتـــب  والجلســـات، 

والنواب.
بجانب التعرف على األدوات التشـــريعية 
والسياســـية الرقابيـــة، حقـــوق وواجبات 
النائـــب والحصانـــة البرلمانيـــة، الرد على 
وبرنامـــج  الســـامي  الملكـــي  الخطـــاب 

عمـــل الحكومـــة ، الـــدور المالـــي لمجلس 
النواب ومشروع الميزانية العامة للدولة 
العامـــة  األمانـــة   ، الختامـــي  والحســـاب 
لمجلس النـــواب: الجانـــب القانوني لدور 

األمانة العامة.

الثقافـــة  برنامـــج  ســـيخصص  فيمـــا 
البرلمانية بنســـخته الرابعـــة لثاث فئات 
يـــوم  لهـــا  والمقـــرر  الشـــباب  فئـــة   : هـــي 
الثاثـــاء الموافـــق 26 يوليـــو 2022، فئة 
الناشئة والمقرر لها يوم األربعاء الموافق 

17 أغسطس 2022، وفئة العموم والمقرر 
لهـــا يوم األربعـــاء الموافق 24 أغســـطس 
2022، ومـــن المقـــرر أن يتضمن البرنامج 
)الترشـــيح  السياســـية  المشـــاركة  آليـــات 
واالنتخابـــات(، تمكيـــن الشـــباب ودورهم 
فـــي التنميـــة، الهوية الوطنيـــة )بحريننا(، 
التواصـــل  وســـائل  خـــال  مـــن  التأثيـــر 
االجتماعـــي، التعبيـــر عـــن الـــرأي وعرض 
األفـــكار، لقاء مـــع نائب )تجربـــة برلمانية 

ودروس مستفادة(.
باإلضافـــة إلـــى الفيديـــو التعريفـــي عـــن 
التشـــريعية،  الســـلطة  اختصاصـــات 
دور مجلـــس النـــواب فـــي تعزيـــز حمايـــة 
والناشـــئة،  الطفـــل  حقـــوق  وممارســـة 
األفـــكار،  وعـــرض  الـــرأي  عـــن  التعبيـــر 

آليات العمـــل في لجـــان المجلس وجولة 
لقاعـــات اجتماعات اللجـــان، آليات العمل 
فـــي جلســـات المجلـــس وجولـــة للقاعـــة 
الرئيســـية لجلســـات المجلـــس، مســـابقة 

أفضل المداخات الخطابية.
حضوريـــًا،  ســـيكون  البرنامـــج  أن  علمـــًا 
المشـــاركة  فـــي  يرغـــب  لمـــن  وكذلـــك 
عـــن ُبعـــد عبـــر برنامـــج زووم، ولســـوف 
الرابـــط  طريـــق  عـــن  التســـجيل  يكـــون 
forms.office.   /   /:https( التالـــي: 

مـــن  ولمزيـــد   .)YeAYTDZixF   /r   /com
االستفســـار يمكن للراغبين التواصل عبر 
هاتـــف رقـــم )17748741( ربـــاب العرادي 
رئيسة قســـم التدريب البرلماني باألمانة 

العامة لمجلس النواب.

القضيبية - مجلس النواب

بدء التسجيل لبرنامج التهيئة البرلمانية للمترشحين الجدد
“أمانة النواب” تطلق برنامجاً للثقافة البرلمانية للشباب والناشئة والعموم

محمود البحراني
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المواصـــات  وزارة  أعلنـــت 
إحصائيـــات  واالتصـــاالت 
الســـفن  وترخيـــص  تســـجيل 
الخدمـــات  وســـفن  التجاريـــة 
خـــال النصـــف األول مـــن عام 
2022 الجاري، حيث تم إصدار 
و334  ماحـــة،  رخصـــة   216
أهليـــة  علـــى  تصديـــق  شـــهادة 
ضابـــط بحـــري إضافـــة لــــ 158 
إجـــازة قيادة و7 وثيقة ســـجل 
شـــهادة  و85  بحريـــة  خدمـــة 

التجديـــد  بيـــن  مـــا  تســـجيل 
والجديد.

كما تم منح 226 شهادة متنوعة 
أخرى و 81 شهادة الحد األدنى 
للطاقـــم، و 10 ســـجات موجـــز 
متسلسل للسفن، فيما بلغ العدد 
اإلجمالـــي 1117 إصدار شـــهادة 
ووثيقة للسفن التجارية وسفن 
الخدمات من قبل إدارة تسجيل 
السفن وشـــؤون البحارة بوزارة 

المواصات واالتصاالت.

1117 ترخيصًا للسفن التجارية والخدمات

إقامــــة أول منتـــدى في البحريـــن متخصص بالفضــاء
أكـــد الرئيس التنفيـــذي للهيئة الوطنية 
لعلوم الفضـــاء محمد العســـيري توجه 
الهيئـــة لتنظيم منتـــدى متخصص في 
قطـــاع الفضـــاء األول مـــن نوعـــه فـــي 
مملكـــة البحريـــن، وذلـــك خـــال انعقاد 
للطيـــران  الدولـــي  البحريـــن  معـــرض 
المجموعـــة  اجتمـــاع  مـــع  وبالتزامـــن 

العربية للتعاون الفضائي.
وقـــال: إن تنظيم هذا المنتـــدى الفريد 
من نوعه على هامش معرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران يأتي تطبيقـــًا لرؤية 

ملك الباد المعظم 
 صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، والتـــي تختـــص بتأســـيس 
قطاع وطني مســـتدام يعنـــي بالفضاء 

بالقـــدرات  وعلومـــه، ويبنـــي ويرتقـــي 
ويوفـــر  والبحثيـــة،  العلميـــة  الوطنيـــة 
الدعـــم لكافـــة القطاعـــات، إضافـــة إلى 
اإلســـهام في ازدهار االقتصاد وتنوعه 
بمـــا يعـــزز اإلنتاجيـــة واالبتـــكار، ويبرز 
مكانة مملكة البحرين إقليميًا وعالميًا.

جلســـتين  إلقامـــة  التوجـــه  وأوضـــح   
بتطويـــر  األولـــى  تختـــص  مهمتيـــن 
األجيـــال في قطاع الفضـــاء، وتختص 
قطـــاع  فـــي  األعمـــال  بريـــادة  الثانيـــة 
األوســـط  الشـــرق  لمنطقـــة  الفضـــاء 
بصمـــة  أن  معتبـــرا  إفريقيـــا،  وشـــمال 
الفضـــاء  عالـــم  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
ســـتكون حاضـــرة وبقـــوة فـــي معرض 
البحرين الدولي للطيـــران والذي يعقد 

في نوفمبر المقبل.
مـــن  كبيـــر  عـــدد  وجـــود  إلـــى  وأشـــار 
المتحدثيـــن برتبـــة وزراء وخبراء في 
إلـــى  وكاالت فضـــاء عالميـــة، إضافـــة 
الـــدول  مختلـــف  مـــن  اختصاصييـــن 
العربيـــة وأوروبـــا وأميـــركا والهنـــد، إذ 
سيشـــارك في المنتـــدى ممثلو أكثر من 
14 دولـــة إضافـــة إلـــى شـــركات فضاء 

مرموقة.
وقال: إن هيئة الفضاء بدأت المشاركة 
فـــي معرض الطيران منـــذ العام 2014، 
إال أن المشـــاركة النوعيـــة هـــذا العـــام 
ســـتعبر عـــن تدشـــين مرحلـــة جديـــدة 
فـــي هـــذا المعـــرض، والتي ســـتبين ما 
تحقق من نتائج لاستراتيجية العامة 

المرحلـــة  تقييـــم  ثـــم  ومـــن  للفضـــاء، 
وتحديـــد الـــدروس المســـتفادة والتي 
ســـيتم علـــى أساســـها تحديـــد مامـــح 
المرحلـــة المقبلـــة الســـتراتيجية 2023 

.2029 -
وأكـــد االســـتمرار فـــي االهتمـــام ببنـــاء 
البنيـــة التحتية واالســـتثمار في تعزيز 
فـــي  واإلســـهام  الوطنيـــة،  الكفـــاءات 
دخول السوق الدولية في هذا القطاع، 
الـــذي يصفه بأنه قطاع يمكن أن يكون 
غيـــر مكلـــف ماديـــًا إذا ما تم اســـتغال 
المعرفـــة والدراســـة والتأهيل بالشـــكل 
الصحيـــح، وهو توجـــه يواكب التوجه 

الموجود في الصناعات األوروبية.
وأضـــاف “نحـــن نتحدث عـــن صناعات 
عالميـــة يقـــدر حجمهـــا بــــ 300 مليـــار، 
وســـتبلغ 1 تريليـــون أي ) ألـــف مليـــار( 
خطـــت  وقـــد   ،2030 العـــام  بحلـــول 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  مـــن  كل 

المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة 
الشـــقيقتين خطـــوات مهمـــة فـــي هـــذا 
الجانـــب واســـتثمرتا المليـــارات، وهذه 
مؤشـــرات تبين ازدهار قطـــاع الفضاء 
فـــي المنطقة خـــال األعـــوام المقبلة”، 
ومستبشرا بقدرة الكفاءات البحرينية 
علـــى دخـــول هـــذا القطـــاع الواعـــد بما 
يمتلكونـــه مـــن علـــم ومعرفـــة ومهارة، 
فرؤيـــة الهيئـــة تتلخـــص فـــي الوصول 
بمملكـــة البحريـــن إلـــى مصـــاف الدول 
المتقدمة في مجـــال علوم الفضاء بما 
يحقـــق التنمية الشـــاملة والمســـتدامة، 
وبمـــا يضمن تنفيـــذ مبـــادرات وبرامج 
متكاملـــة لتلبية االحتياجـــات الوطنية 

المتعلقة بعلوم الفضاء.

المنامة - بنا

ورشة ومستودع سيراميك مخالف بالشاخورة
مطالباً البلديات باتخاذ اإلجراءات الالزمة... الكوهجي:

دعـــا رئيـــس مجلس بلدي الشـــمالية أحمـــد الكوهجي عبر 
“البـــاد” الجهات المعنية في البلديـــات التخاذ اإلجراءات 
الازمـــة حيـــال مخالفة تحويط أرض مـــن دون ترخيص، 
وتقســـيمها الى مســـتودع للســـيراميك والرخام، وورشـــة 

لتقطيع الرخام.
وأشـــار الكوهجـــي الـــى أن موقـــع المخالفـــة المذكورة هو 
في شـــارع 86 بمجمع 479 بالشاخورة، بالقرب من مزرعة 
تســـنيم فـــي منطقة أبـــو صيبع، مشـــيرا إلى حجـــم الضرر 
البيئـــي والضوضائـــي الـــذي تتســـبب بـــه ألهالـــي المنطقة 

القريبة.
وقال “نرجو ســـرعة اتخاذ اإلجراءات الازمة نظرًا لكثرة 
الشكاوى من المواطنين، جراء وجود المخلفات وحرقها، 

ورميها بجانب موقع الورشة ، مما يشوه المنظر العام”.

 

حسن عبدالرسول

قالـــت وزارة العمل ان نســـبة 
القطـــاع  بمنشـــآت  االلتـــزام 
الســـنوات  فـــي  الخـــاص 
القـــرار  بتطبيـــق  الماضيـــة 
الـــوزاري لحظـــر العمل خال 
فتـــرة الظهيرة  98 %، حيث 
يعاقب كل من يخالف القرار 
بالحبـــس مدة ال تزيد على 3 
أشـــهر وبالغرامة التي ال تقل 
عـــن 500 دينار، وال تزيد عن 
1000 دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين.
يأتي تطبيق قرار حظر العمل 
وقـــت الظهيـــرة فـــي األماكن 
المكشـــوفة في إطـــار حرص 
المملكـــة على حمايـــة العمال 
واإلصابـــات  األمـــراض  مـــن 
المهنيـــة، خاصـــة خال فترة 
الصيـــف التي تشـــهد ارتفاعًا 

في درجات الحرارة.
الـــوزارة  واســـتكملت 
لإلشـــراف  اســـتعداداتها 
العمـــل  قـــرار  تطبيـــق  علـــى 
وقـــت الظهيـــرة فـــي األماكن 

شـــهري  خـــال  المكشـــوفة 
يوليـــو و أغســـطس المقبـــل، 
حيـــث دشـــنت وزارة العمـــل 
حملـــة توعويـــة عـــن أهميـــة 
وتزويـــد  بالقـــرار  االلتـــزام 
بنشـــرات  العمـــل  أصحـــاب 
ومطويـــات  إرشـــادية 
لغـــات  بعـــدة  وإعانـــات 
متعددة لتكـــون مفهومة من 
الجنســـيات  مختلـــف  قبـــل 
العاملـــة فـــي المملكـــة، حيث 
جاء فـــي منشـــورات الحملة 
التي بثتهـــا وزارة العمل عبر 
الرقميـــة  منصاتهـــا  مختلـــف 
“أكثـــر  لضـــرورة  التذكيـــر 
مـــن شـــرب المـــاء”، “اســـترح 
قلياً”، “أوقـــف العمل”، بعدة 
بلغـــات منهـــا اللغـــة العربيـــة، 
االنجليزية، األوردو، الهندية، 
كمـــا أكـــدت الـــوزارة باللغات 
المتعددة على أوقات الحضر 
من الســـاعة 12 ظهرا ولغاية 
4 عصرًا خال شـــهري يوليو 

وأغسطس.

98 % االلتزام بتطبيق حظر العمل وقت الظهيرة
حسن عبدالرسول

إبراهيم النهام

المملكة ستصل لمصاف الدول المتقدمة في القطاع... العسيري:

قال نائب رئيس مجلس بلدي الجنوبية 
عبداللطيـــف محمـــد المجيـــرن انـــه تـــم 
إرســـاء مناقصـــة بقيمـــة 335 ألف دينار 
لتطوير البنيـــة التحتية في مجمع 901 

طريق 107 بالرفاع الشرقي.
وأشـــار المجيـــرن فـــي تصريـــح لـ”الباد” 
إلى أن التطوير سيشمل أعمال الرصف، 
وانشـــاء الطرق، وشـــبكة لتصريف مياه 
األمطار، وقنـــوات أرضية الســـتخدامها 
من قبل الخدمات مســـتقباً، وتحســـين 
مستوى اإلنارة، وإنشاء بعض المرتفعات 
اإلشـــارات  ووضـــع  الســـرعة،  لتخفيـــف 
والعامات المرورية التنظيمية، لتحقيق 

السامة المرورية المطلوبة.
الشـــهر  العمـــل  بـــدء  “ســـيتم  وأضـــاف 
االنتهـــاء  يتـــم  أن  والمتوقـــع  المقبـــل، 
فـــي شـــهر فبرايـــر المقبل، أي بعد ســـتة 

شـــهور، وجار اآلن إعداد التقرير لتقييم 
العطاءات”.

بالســـكان،  تعـــج  المنطقـــة  وأوضـــح أن 
وبها ما يقارب 52 عمارة سكنية، سوف 
يخدمهم هـــذا المشـــروع، ويخدم أيضا 
أهالـــي المناطـــق القريبـــة، على رأســـهم 

القاطنين بمنطقة الحنينية.

335 ألف دينار لتطوير مجمع 901 بالرفاع الشرقي
إبراهيم النهام

قـــال عضـــو مجلس بلدي الشـــمالية فيصل شـــبيب إن تنفيذ تطوير شـــارع 
البديع، وتوسعته من الجهتين، لعدة مسارات في كل جهة، ستكون بالغالب 

في أبريل من العام 2023.
وأضاف شـــبيب لـ”الباد”: أن كلفة هذا المشـــروع الرائد ســـتكون بالمايين، 
وســـتترك اثـــرا إيجابيـــا علـــى الحركـــة المرورية فـــي المنطقة، نظـــرا لطول 
الشارع والذي يصل الى 7 كيلومترات، في المنطقة المحصورة تحديدا، ما 

بين شارع الشيخ خليفة بن سلمان ودوار مركز شرطة البديع. 
وأوضح أن “كل الدورات التي بشـــارع البديع ســـوف تلغى، وســـتحول الى 
إشـــارات ضوئية، وســـتكون توقيتاتها مرتبطة مع بعضها البعض، لتســـهيل 
الحركـــة المروريـــة، وإليجـــاد التنســـيق المطلـــوب بهـــذا الشـــأن”، مردفا، أما 
بخصـــوص دوار القـــدم الـــذي يربـــط منطقـــة الســـيف بجامعـــة البحريـــن 
بالصخير، والذي هو بأســـفل الجسر، فســـيظل كما هو عليه، ولن يتم تغيير 
حاله، ما يعني بقاء االختناق المروري في هذه المنطقة االســـتراتيجية كما 
هي عليه،  مشيرا إلى أنه تم تبرير ذلك، لوجود كيابل ذات ضغط عال جدا، 
وأن عملية نقلها ســـتكون مكلفة جدًا، مســـتدركا، أنه أمر غير منطقي قبالة 
المايين التي ســـتضخ لتطوير الشـــارع، وتوسعته الى مسارات عدة يخدم 

الزوار والقاطنين، خصوصا أهالي المدينة الشمالية الضخمة.

بدء تطوير شارع البديع أبريل 2023
إبراهيم النهام
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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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
بت ارابيا ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة باسل يوسف صالح عبدهللا الصالح باعتباره المصفي القانوني 
119326 طالبا إشهار انتهاء  لشركة بت ارابيا ذ.م.م والمسجلة بموجب قيد 
أعمال تصفية الشركة تصفية )اختياري( وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

تاريخ الطلب 8/7/2022 
وزارة الصناعة والتجارة 

إدارة التسجيل
)CR2022- 102704 ( إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

 تقدمت الينا محليه احمد علي سعد بطلب تحويل/المحالت التجارية التالية الى السيد/ محمد قاسم قائد 
صالح فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: مطاعم حضرموت 

قيد رقم : 3-120834  

CR No.Branch Name )Arabic(Branch Name )English(

HADRAMOUT RESTAURANTSمطاعم حضرموت120834-3

Expiration DateStatusName Update

08/09/2022ACTIVE N/A

تاريخ الطلب 2022/7/8
وزارة الصناعة والتجارة 

إدارة التسجيل
) CR2022-102663 ( إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدم الينا السيد/ عون محمد علي كاظم بطلب تحويل/المحالت التجارية التالية الى السيد/ محسن عبد 
الهادي محسن عبدهللا محفوظ فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ االعالن بكتـاب مرفقـا به ما يعزز اعتراضه االسم التجاري: عبير دلمون للمواد الغذائية 

قيد رقم :128260-1  

CR No.Branch Name )Arabic(Branch Name )English(

ABEER DELMON FOOD STUFFعبير دلمون للمواد الغذائية128260-1

Expiration DateStatusName Update

04/02/2023ACTIVE N/A

تاريخ :3/7/2022
98871-CR2022 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  إلينا السيدة / عائشه حسن يوسف حسن محمد بتحويل  تقدم 
ابراهيم  جاسم  محمد  يوسف  عبدهللا  السيد/  إلى  التالي:  التجاري 
اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  بوزبون 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
رقم القيد : 1-108736 

االسم التجاري : دار حضانة منزلي الصغير

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة )السماء الزرقاء للتجارة( والمملوكة للسيد/السيدة )زهره علي عبدهللا 
جاسم( والمسجلة بموجب القيد رقم )1-51428(، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة 
الفردية( المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )1000( 
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)SONAL ROHAN VAZ( بنسبة )49(% 

)PREEMA SHANTHI VAZ( بنسبة )50(% 
)زهره علي عبدهللا جاسم( بنسبة )1(%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة أون ذا غلو ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تغيير  بطلب   ، القيد رقم 79909  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  ذا غلو  أون  شركة 

اسم الشركة
من: أون ذا غلو ذ.م.م

ON THE GLOW W.L.L
الى: بربل باتشولي - أون ذا غلو ذ.م.م

PURPLE PATCHOULI - ON THE GLOW W.L.L

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

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اندين ميد ميديكال سباليس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
 JOHN THANKAPPAN FERNANDES  / السيد  إليها 
باعتباره المصفي القانوني لشركة اندين ميد ميديكال سباليس ذ.م.م 
انتهاء أعمال  القيد رقم 151943 ، طالبا إشهار  والمسجلة بموجب 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
بت ارابيا ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة باسل يوسف صالح عبدهللا الصالح باعتباره المصفي القانوني 
119326 طالبا إشهار انتهاء  لشركة بت ارابيا ذ.م.م والمسجلة بموجب قيد 
أعمال تصفية الشركة تصفية )اختياري( وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

تاريخ الطلب 8/7/2022 
وزارة الصناعة والتجارة 

إدارة التسجيل
)CR2022- 102704 ( إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

 تقدمت الينا محليه احمد علي سعد بطلب تحويل/المحالت التجارية التالية الى السيد/ محمد قاسم قائد 
صالح فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: مطاعم حضرموت 

قيد رقم : 3-120834  

CR No.Branch Name )Arabic(Branch Name )English(

HADRAMOUT RESTAURANTSمطاعم حضرموت120834-3

Expiration DateStatusName Update

08/09/2022ACTIVE N/A

تاريخ الطلب 2022/7/8
وزارة الصناعة والتجارة 

إدارة التسجيل
) CR2022-102663 ( إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدم الينا السيد/ عون محمد علي كاظم بطلب تحويل/المحالت التجارية التالية الى السيد/ محسن عبد 
الهادي محسن عبدهللا محفوظ فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ االعالن بكتـاب مرفقـا به ما يعزز اعتراضه االسم التجاري: عبير دلمون للمواد الغذائية 

قيد رقم :128260-1  

CR No.Branch Name )Arabic(Branch Name )English(

ABEER DELMON FOOD STUFFعبير دلمون للمواد الغذائية128260-1

Expiration DateStatusName Update

04/02/2023ACTIVE N/A

تاريخ :3/7/2022
98871-CR2022 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  إلينا السيدة / عائشه حسن يوسف حسن محمد بتحويل  تقدم 
ابراهيم  جاسم  محمد  يوسف  عبدهللا  السيد/  إلى  التالي:  التجاري 
اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  بوزبون 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
رقم القيد : 1-108736 

االسم التجاري : دار حضانة منزلي الصغير

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة )السماء الزرقاء للتجارة( والمملوكة للسيد/السيدة )زهره علي عبدهللا 
جاسم( والمسجلة بموجب القيد رقم )1-51428(، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة 
الفردية( المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )1000( 
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)SONAL ROHAN VAZ( بنسبة )49(% 

)PREEMA SHANTHI VAZ( بنسبة )50(% 
)زهره علي عبدهللا جاسم( بنسبة )1(%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة أون ذا غلو ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تغيير  بطلب   ، القيد رقم 79909  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  ذا غلو  أون  شركة 

اسم الشركة
من: أون ذا غلو ذ.م.م

ON THE GLOW W.L.L
الى: بربل باتشولي - أون ذا غلو ذ.م.م

PURPLE PATCHOULI - ON THE GLOW W.L.L

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

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اندين ميد ميديكال سباليس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
 JOHN THANKAPPAN FERNANDES  / السيد  إليها 
باعتباره المصفي القانوني لشركة اندين ميد ميديكال سباليس ذ.م.م 
انتهاء أعمال  القيد رقم 151943 ، طالبا إشهار  والمسجلة بموجب 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
بت ارابيا ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة باسل يوسف صالح عبدهللا الصالح باعتباره المصفي القانوني 
119326 طالبا إشهار انتهاء  لشركة بت ارابيا ذ.م.م والمسجلة بموجب قيد 
أعمال تصفية الشركة تصفية )اختياري( وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

تاريخ الطلب 8/7/2022 
وزارة الصناعة والتجارة 

إدارة التسجيل
)CR2022- 102704 ( إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

 تقدمت الينا محليه احمد علي سعد بطلب تحويل/المحالت التجارية التالية الى السيد/ محمد قاسم قائد 
صالح فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: مطاعم حضرموت 

قيد رقم : 3-120834  

CR No.Branch Name )Arabic(Branch Name )English(

HADRAMOUT RESTAURANTSمطاعم حضرموت120834-3

Expiration DateStatusName Update

08/09/2022ACTIVE N/A

تاريخ الطلب 2022/7/8
وزارة الصناعة والتجارة 

إدارة التسجيل
) CR2022-102663 ( إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدم الينا السيد/ عون محمد علي كاظم بطلب تحويل/المحالت التجارية التالية الى السيد/ محسن عبد 
الهادي محسن عبدهللا محفوظ فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ االعالن بكتـاب مرفقـا به ما يعزز اعتراضه االسم التجاري: عبير دلمون للمواد الغذائية 

قيد رقم :128260-1  

CR No.Branch Name )Arabic(Branch Name )English(

ABEER DELMON FOOD STUFFعبير دلمون للمواد الغذائية128260-1

Expiration DateStatusName Update

04/02/2023ACTIVE N/A

تاريخ :3/7/2022
98871-CR2022 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  إلينا السيدة / عائشه حسن يوسف حسن محمد بتحويل  تقدم 
ابراهيم  جاسم  محمد  يوسف  عبدهللا  السيد/  إلى  التالي:  التجاري 
اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  بوزبون 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
رقم القيد : 1-108736 

االسم التجاري : دار حضانة منزلي الصغير

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة )السماء الزرقاء للتجارة( والمملوكة للسيد/السيدة )زهره علي عبدهللا 
جاسم( والمسجلة بموجب القيد رقم )1-51428(، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة 
الفردية( المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )1000( 
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)SONAL ROHAN VAZ( بنسبة )49(% 

)PREEMA SHANTHI VAZ( بنسبة )50(% 
)زهره علي عبدهللا جاسم( بنسبة )1(%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة أون ذا غلو ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تغيير  بطلب   ، القيد رقم 79909  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  ذا غلو  أون  شركة 

اسم الشركة
من: أون ذا غلو ذ.م.م

ON THE GLOW W.L.L
الى: بربل باتشولي - أون ذا غلو ذ.م.م

PURPLE PATCHOULI - ON THE GLOW W.L.L

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

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اندين ميد ميديكال سباليس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
 JOHN THANKAPPAN FERNANDES  / السيد  إليها 
باعتباره المصفي القانوني لشركة اندين ميد ميديكال سباليس ذ.م.م 
انتهاء أعمال  القيد رقم 151943 ، طالبا إشهار  والمسجلة بموجب 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 -17111444- 17111504
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REAL TEASTE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 CONFECTIONER

 suitably qualified applicants can contac

17491143 or REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

JABAL ALNOOR GATE CAFETERIA AND KARAK  

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33410130 or ALAYYAH62@YAHOO.COM 

Sara Naveed Auto Services  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39543523 or AYADSHAHIDLATIF@GMAIL.COM 

BEAUTY BY J SALON & SPA  

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17401110 or BEAUTY.BY.J@OUTLOOK.COM 

PURE SECRET GENERAL TRADE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contac

33054999 

Golden Diyar construction  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

36746666 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM

SECURI CORE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contac

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Abo-hatim building contracting  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33608787 or ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

17464159 or vijaysharma@chemcogulf.com 

HAYAT BEAUTY LOUNGE  

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contac

39771177 or KHULOOD.ALSAFFAR@GMAIL.COM 

BAHER ALJUBAIL TRADING CO. WLL  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39900567 or srikripa2001@gmail.com 

MIDDLE EAST CONCRETE FACTORY  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36881555 or adeel.hameed@al-aali.com 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contac

17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

YOUSIF ALMANNAI EST.  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

17713566 or YOUSIF.MANNAI.EST@GMAIL.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /

 suitably qualified applicants can contac

39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

SHAWQI ABDULRAHIM CONSTRUCTION EST.  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39611510 or AL.BANNA99@HOTMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

AL DANA PARTY HALL  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33882097 or feeetooo_97@hotmail.com 

DEVELOPMENT BUILDING CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

389690470 or JABEREBRHIM1@GMAIL.COM 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17272975 or TISC@BATELCO.COM.BH 

CREATIVE STYLE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contac

17464443 or HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

FADHEL KHAMIS GARGO SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

37778462 or fadelkhamiss@gmail.com 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

PALM COAST CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33445560 or aamirbh@gmail.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA  

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

17636363 or ahmed@jazayani.com 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contac

37789755 or ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

MONROE HOTEL S P C  

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contac

17296699 or ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

MONROE HOTEL S P C  

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contac

17296699 or ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contac

33358312 or info@jssbahrain.com 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

Seven Energy W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17500791 or hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17500791 or hr@seven-energy.com 

LUCKY STYLE  DESIGN & ADVERTISING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

34090705 or BABISHMK@GMAIL.COM 

DHAVANISH CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contac

36253638 or DHAVANISHTRADING@GMAIL.COM 

OLX  AUTO SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE AIR-CONDITIONERS MECHANIC

 suitably qualified applicants can contac

37747244 or DU-AA2010@HOTMAIL.COM 

SACRED HEART SCHOOL ISA TOWN  

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contac

17684367 or shsbhr@gmail.com 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS  

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contac

17727712 or hr@mkschoolsbh.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39411673 or FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contac

39693569 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

EBRAHIM YUSUF ALI YAHYA ( QADER /4981 )  

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contac

39272112 or EBRAHIMYOUSIF72@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI  

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contac

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI  

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contac

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI  

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contac

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI  

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contac

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com 

SHARIF GARMENT FACTORY B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contac

39673300 or HR@SHARIFGROUP.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL  

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contac

17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

AWAL DAIRY COMPANY W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17598598 or sreekanth@awaldairy.com 

HADDAR CONTRACTING  W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39669875 or JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

HADDAR CONTRACTING  W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER

 suitably qualified applicants can contac

39669875 or JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN

 suitably qualified applicants can contac

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of

 ESTIMATOR(COST)

 suitably qualified applicants can contac

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR

 suitably qualified applicants can contac

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

Hassan mahmood general trading wll  

has a vacancy for the occupation of

 DATA ENTRY OPERATOR

 suitably qualified applicants can contac

39605220 or MAHMOA@SPU.EDU 

LULU MAINTENANCE, CLEANING AND CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contac

17720648 or LULUCLEANING@HOTMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)

 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

SARJU PRASAD MAHARAJ MANWALAL  

has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

38254141 or Maraheb707@hotmail.com 

R.B. HILTON LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contac

36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contac

36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ALI HASAN BUILDING CONSTRUCTION EST  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39605220 or MAHMOA@SPU.EDU 

ALGHANAH GROUP W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17722333 or info@alghanah.com 

ALAYAM PUBLICATION ESTABLISHMENT B.S.C. CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contac

17617777 or ALIYAHMADI@ALAYAM.COM 

KARLA  

has a vacancy for the occupation of

 EMBROIDERER(HAND)

 suitably qualified applicants can contac

39604008 or SAADCARLA@HOTMAIL.COM 

OSKAR FURNISHING  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17442629 or JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

ATAYAA ALKERAM AUTO ELECTRICAL  

has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contac

39468877 or FAISAL124176@GMAIL.COM 

SHAIKANI TAILORING & EMBROIDERY  

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contac

39448481 or KARIMA_ARAHMAN@YAHOO.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 

AL BAZAZA BOUTIQUE  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36536665 or BAZAZA1997@GMAIL.COM 

KEY INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contac

39408816 or ABBAS78@BATELCO.COM.BH 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)

 suitably qualified applicants can contac

17552722 orSIAM7373@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contac

36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contac

17823236 or EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM 

MACDONALD W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17220000 or amal.almousawi@fakhro.com 

MACDONALDS  

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17220000 or amal.almousawi@fakhro.com 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contac

33358312 or info@jssbahrain.com 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contac

33358312 or info@jssbahrain.com 

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 

GMI MANPOWER W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

SQUARE METALS FABRICATION  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39778212 or AMEEN225@GMAIL.COM 

Manhaten Wire contracts  

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

33337394 or SHGROUP@LIVE.COM 

MEGA MART  

has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)

 suitably qualified applicants can contac

17341070 or ANIL.NAWANI@BABASONS.COM 

ALASHOOR EXPRESS CARGO  

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

39400551 or kumail.deals@yahoo.com 

KIDS KINGDOM ENTERTAINMENT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(AMUSEMENT PARK EQUIPMENTS)

 suitably qualified applicants can contac

39330700 or KMKBRN@GMAIL.COM 

Raising Cane’s  

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contac

17556555 or ayman.jafar@alshaya.com 

ICE TOWN Juices  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39418444 or UMNAYAF.MOHAMED@GMAIL.COM 

YOUSIF MOHAMMED HASAN  

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contac

33633773 or YOUSIF33633773@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER

 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

ALMOAYYED SECURITY  

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contac

17400407 or ameer@almoayyedcg.com 

ALMOAYYED SECURITY  

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY OFFICER

 suitably qualified applicants can contac

17400407 or ameer@almoayyedcg.com 

CREATIVE STYLE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contac

17464443 or HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

ALERADA BUILDING CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contac

17413720 or MOHAMMEDSALMAN20015@GMAIL.COM 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contac

17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER

 suitably qualified applicants can contac

17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

ABU FERAS FRESH FRUIT  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33069677 or MOHAMEDRADHI2@GMAIL.COM 

ALOUMARI COLD STORES  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39699435 or mohdhelal2020@gmail.com 

AL ZAJEL AUTOMOTIVE & CARS YOWWING SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

 LIGHT VEHICLES DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

39888857 or alzajelrentcar@gmail.com 

SHOWTECH PRODUCTIONS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 SOUND EQUIP.OPERATOR & PROJECTIONIST

 suitably qualified applicants can contac

39666284 or SHOWTECH@BATELCO.COM.BH 

Synergic facility services  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

HUSSAIN MOHAMED HASAN  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39457163 or HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM 

DAR MASAA SALON AND SPA  

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contac

37371334 or BATOOL313@GMAIL.COM 

Bdo Consulting W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contac

17530077 or JAWAD.HABIB@BDO.BH 

AL BASIT ELECTRONICS CENTER  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39454824 or HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ELITE GRANDE HOTEL  

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contac

17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM 

My Choice - Nowshad Co.W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

39677640 or fatyebrahim@hotmail.com 

WISEMAN TRADING & CONTRACTING CO WLL  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17216159 or ABOCONST@YAHOO.COM 

Real Value Contracting WLL  

has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER

 suitably qualified applicants can contac

36767312 or INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Real Value Contracting WLL  

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contac

36767312 or INFO@REALVALUECONTRACTING.COM

 Wyndham Garden W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 DUTY OFFICER

 suitably qualified applicants can contac

66316666 or mohammed@panoramabh.com
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الخرطوم ـ وكاالت

الغـــاز  الســـودانية  الشـــرطة  أطلقـــت 
المســـيل لتفريـــق المتظاهريـــن قـــرب 
القصر الجمهوري في الخرطوم أمس 

األحد.
وفـــي وقـــت ســـابق، انتشـــرت قـــوات 
شـــوارع  فـــي  الســـودانية  األمـــن 
الحتجاجـــات  اســـتباقًا  الخرطـــوم، 

تطالب بحكومة مدنية في البالد.
وذكـــر صحافيون في وكالـــة “فرانس 
كتـــالً  وضعـــوا  العناصـــر  أن  بـــرس” 
خرســـانية على الجســـور التـــي تربط 
العاصمـــة بضواحيهـــا، ولســـد الطـــرق 
الرئيســـة المؤديـــة إلـــى مقـــر الجيش، 

المكان المعتاد للتظاهرات.
كمـــا أفـــاد شـــهود عيـــان بـــأن قـــوات 

منطقـــة  فـــي  انتشـــرت،  عســـكرية 
األزرق،  النيـــل  بواليـــة  الروصيـــرص 
التـــي شـــهدت اشـــتباكات قبليـــة أدت 

إلى مقتل 65، يوم السبت.
وجاءت هذه التحركات، بعدما أعلنت 
لجان المقاومة الســـودانية التي تقود 
الحـــراك الشـــعبي العـــودة مـــرة أخرى 
إلى الشـــوارع في العاصمة الخرطوم 

وتسيير تظاهرة مليونية، اليوم.
وأضافـــت أن مطالبها مـــا زالت تتمثل 
والعـــودة  العســـكري،  الحكـــم  بإنهـــاء 
إلـــى الحكم المدني، وذلـــك وفق بيان 
أصدرتـــه. كمـــا أكدت عـــدم إعطاء أي 
شرعية أو اعتراف بالمكون العسكري 

الذي يحكم البالد، وفق بيانها.

الخرطوم.. الشرطة تفرق محتجين قرب القصر الجمهوري

بغداد ـ وكاالت

دعــا رئــيــس الــبــرلــمــان الــعــراقــي محمد 
السياسية  الــقــوى  ــاء  رؤسـ الحلبوسي 
حواراتها  حسم  إلــى  النيابية  والكتل 
ل المسؤولية للمضي في اختيار  وتحمُّ
ــيــس لــلــبــالد والـــخـــروج مـــن األزمـــة  رئ
الراهنة. وجاءت هذه الدعوة قبل أيام 
الثاني  التشريعي  الفصل  انطالق  من 
مقدمة  فــي  سيكون  والـــذي  للمجلس، 

أولوياته التصويت النتخاب الرئيس.
لمجلس  األولــــــى  الــجــلــســة  وســتــعــقــد 
األربعاء،  يوم  الفصل،  هذا  في  النواب 
ــوع  ــوضـ ــا مـ ــهـ ــالـ ــمـ ــى جـــــــدول أعـ ــ ــل وعــ

التصويت الختيار رئيس الجمهورية.
بـــــــــدوره، دعـــــا اإلطـــــــار الــتــنــســيــقــي 

تكثيف  إلى  الكردية  األطــراف 
حــواراتــهــا واالتـــفـــاق على 

ــح  ــرشــ ــمــ ــ ــيــــة ال شــــخــــصــ
ــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــرئ ــ ل
قبل  اخـــتـــيـــاره،  ــيــة  آل أو 

الجلسة.
ويوجد حاليا نحو 25 مرشحا للمنصب.
ــوز بــالــمــنــصــب حــصــول  ــفـ ويــتــطــلــب الـ
الــمــرشــح عــلــى ثلثي أصــــوات أعــضــاء 
المجلس، وفــي حــال عــدم حصول أي 
بين  اإلعــادة  تتم  النسبة،  على  مرشح 
عدد  أكبر  على  الحاصلين  المرشحين 
من األصــوات، ويفوز من يحصل على 

أعلى األصوات.
تسميه  الذي  المرشح  الرئيس،  ويكلف 

الغالبية البرلمانية بتشكيل الحكومة.
ــار   وفــــي هــــذه األثـــنـــاء يـــواصـــل اإلطــ
على  لــالتــفــاق  مــشــاوراتــه  التنسيقي 

مرشح لرئاسة الوزراء.
ــه  وقـــــال قـــيـــادي فـــي اإلطــــــار إن
المرشح،  تسمية  مــن  اقــتــرب 
يــتــم  أن  ــع  ــوقـ ــتـ ــمـ الـ ومــــــن 
اإلعــــــــــــالن عــــنــــه خــــالل 

يومين.

العراق.. مطالب بتسريع انتخاب رئيس جديد للبالد
لندن ـ وكاالت

البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  قـــال 
حـــرب  إن  بليـــر  تونـــي  األســـبق 
هيمنـــة  أن  أظهـــرت  أوكرانيـــا 
ظـــل  فـــي  نهايتهـــا  تشـــهد  الغـــرب 
صعـــود الصين لتكـــون قوة عظمى 
بالشـــراكة مـــع روســـيا فـــي أوضح 
نقـــاط التغيـــر في المشـــهد العالمي 

منذ قرون.
وأضـــاف بلير أن “العالم في مرحلة 
تحول فـــي التاريخ يمكن مقارنتها 
بنهاية الحـــرب العالميـــة الثانية أو 
لكـــن  الســـوفيتي،  االتحـــاد  انهيـــار 
هذه المـــرة وبوضـــوح الغرب ليس 

في الكفة الراجحة”.
خطـــاب  لنـــص  ووفقـــا 

منتـــدى  فـــي  ألقـــاه 
بين  التحالـــف  لدعـــم 
المتحـــدة  الواليـــات 
وأوروبا في ديتشـــلي 

بـــارك غـــرب لنـــدن فـــي محاضـــرة 
حملـــت عنـــوان “بعـــد أوكرانيـــا، ما 
الدروس الحالية للقيادة الغربية؟”، 
قال بلير “نحن نشهد نهاية الهيمنة 

السياسية واالقتصادية الغربية”.
ثنائـــي  العالـــم  “ســـيصبح  وتابـــع 
متعـــدد  أو  األقـــل  علـــى  القطـــب 
األقطـــاب.. التغيير الجيوسياســـي 
األكبـــر في هـــذا القرن ســـيأتي من 

الصين وليس من روسيا”.
مـــن  نزيـــد  أن  “علينـــا  وأضـــاف 
اإلنفـــاق الدفاعـــي ونحافـــظ علـــى 
التفوق العســـكري”، مشيرا إلى أنه 
يتعين علـــى الواليـــات المتحدة 
لهـــم  تكـــون  “أن  وحلفائهـــا 
الغلبة )عســـكريا( بما يكفي 
للتعامل مـــع أي احتمال 
أو نـــوع مـــن الصـــراع 

في كل المناطق”.

توني بلير يتحدث عن نهاية “هيمنة الغرب”
أنقرة ـ وكاالت

الــتــركــي، أمس  الــرئــيــس  قــال مكتب 
ــرئــيــس رجـــب طيب  ال إن  )األحــــــد(، 
ــراء مــحــادثــات  ــان يــتــوقــع إجــ ــ أردوغـ
فالديمير  الروسي  نظيره  مع  ثنائية 
إليران  المزمعة  زيارته  خالل  بوتين 
18 و19 يوليو. وأشــار مكتب  يومي 
الــرئــيــس إلـــى أنـــه مــن الــمــقــرر أيــضــًا 
رفيع  التعاون  مجلس  اجتماع  عقد 
وإيــران  تركيا  بين  السابع  المستوى 
اإليــرانــي  ونظيره  أردوغــــان  برئاسة 
إبراهيم رئيسي خالل زيارته في 19 

يوليو.
وأكد الكرملين، يوم الثالثاء الماضي، 

ســيــتــوجــه  بـــوتـــيـــن  الـــرئـــيـــس  أن 
يوليو   19 فــي  طــهــران  إلـــى 

للمشاركة في قمة ثالثية 
مـــــع رئــــيــــَســــي إيـــــــران 

وتركيا.
ــر  ــ ــ ــب وزي ــ ــائـ ــ ــن نـ ــ ــ ــل ــ وأعــ

ــة، مــيــخــائــيــل  ــيــ ــروســ ــ ــيـــة ال الـــخـــارجـ
بالده  أن  الخميس،  يوم  بوغدانوف، 
تستعد بشكل بناء لعقد قمة مع تركيا 

وإيران بشأن سوريا في طهران.
وقال بوغدانوف للصحفيين: “الحدث 
بناءة  المزاجية  والحالة  للغاية،  مهم 
للغاية من جانبنا”. تنتشر قوات تركية 
الــســوريــة،  الــحــدوديــة  المنطقة  فــي 
ــفــذ عــمــلــيــات ضـــد الــتــشــكــيــالت  ــن وت
ذلك  مرارًا  الكردية، ووصفت دمشق 
األمر بأنه غير قانوني وطالبت أنقرة 

بسحب قواتها.
على جانب آخر، قال السفير الروسي 
لدى طهران ليفان جاغريان، إن 
فالديمير  ــروســي  ال الــرئــيــس 
بوتين يعتزم خالل زيارته 
المرشد  لقاء  إيــران  إلى 

األعلى علي خامنئي.

أردوغان يخطط لعقد لقاء ثنائي مع بوتين في إيران

8 قتلى بتحطم طائرة 
شحن صربية

أعلنت وزارة الدفاع الصربية أمس األحد أن 
8 أشخاص قتلوا في تحطم طائرة شحن في 
الــيــونــان، مــســاء الــســبــت، فيما كشفت  شــمــال 
يران المدني األردني عن أن الطائرة  هيئة الطَّ

لم تكن وجهتها النهائية األردن.
وذكــــرت وســائــل إعـــام يــونــانــيــة أن الــطــائــرة 
 12 تحمل  كانت  وأنها  أشخاص   8 تقل  كانت 

طنا من “المواد الخطرة” معظمها متفجرات.
ــيــران الــمــدنــي  ــّط وفـــي عـــّمـــان، أكــــدت هــيــئــة ال
ــتــي تحطمت  ال الــشــحــن  طـــائـــرة  أن  األردنـــــي 
تكن  لم  صربيا،  من  والقادمة  اليونان،  شمالي 

وجهتها النهائية األردن.

أجرت مناورات موسعة بهدف ضرب العمق اإلسرائيلي في حال تم استهدافها

إيران تعلن قدرتها صناعة قنبلة نووية.. والبيد: نحتفظ بحرية التصرف
رفيـــع  إيرانـــي  مســـؤول  كشـــف 
تملـــك  بـــالده  أن  عـــن  المســـتوى 
القـــدرات الفنيـــة لصناعـــة قنبلـــة 
منـــاورات  أجـــرت  وأنهـــا  نوويـــة، 
العمـــق  ضـــرب  بهـــدف  موســـعة 
اإلســـرائيلي في حال “اســـتهداف 

منشآتنا الحساسة”.
المجلـــس  رئيـــس  وأضـــاف 
للسياســـات  االســـتراتيجي 
الخارجية في إيران كمال خرازي 
أمـــس األحد، أنه ال قرار في بالده 
بتصنيع قنبلـــة نووية رغم وجود 

القدرات الفنية الالزمة لذلك.
وقـــال خـــرازي إن إســـرائيل فـــي 
الرئيـــس  مرحلـــة ضعـــف، ودعـــم 
لـــن  لهـــا  بايـــدن  جـــو  األميركـــي 
يعيدها للصدارة، وإن “اســـتهداف 
أمننـــا ســـيقابل بـــرد مباشـــر علـــى 

إسرائيل”.
وبشـــأن المفاوضات مع واشـــنطن 
بشـــأن البرنامج النـــووي، قال إنه 
مـــن الصعـــب إجراء حوار مباشـــر 
جـــدار  ظـــل  فـــي  واشـــنطن  مـــع 
سميك من عدم الثقة والسياسات 

األميركية.
كما ذكـــر أنه ال ضمانـــات أميركية 
االتفـــاق  علـــى  الحفـــاظ  بشـــأن 
النـــووي “وهـــذا يفخـــخ أي اتفـــاق 
ممكـــن”، مشـــيرا إلى أنـــه لو كانت 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة 
منصفة ومستقلة لكان من السهل 

حل الخالفات.
وأكد أنه ال تفاوض مع أحد بشأن 
“برنامجنا الصاروخي وسياســـاتنا 
يعنـــي  ذلـــك  ألن  اإلقليميـــة” 

االستسالم.

ودعـــا إلى إطـــالق حـــوار إقليمي 
مثـــل  مهمـــة،  دول  بحضـــور 
السعودية وتركيا ومصر وغيرها، 
مرحبا بتصريحات السعودية عن 

مد يد الصداقة إليران.
رئيـــس  أكـــد  ذلـــك،  فـــي غضـــون 
الـــوزراء اإلســـرائيلي يائيـــر البيد، 
األميركـــي  للرئيـــس  أوضـــح  أنـــه 

بايدن معارضته لالتفاق النووي.
جلســـة  مســـتهل  فـــي  وقـــال 
إســـرائيل  إن  أمـــس،  الحكومـــة، 
تحتفـــظ بحرية التصـــرف الكامل 

ضـــد  وعملياتيـــا  دبلوماســـيا 
البرنامج النووي اإليراني.

كمـــا وصـــف البيـــد زيـــارة بايـــدن 
بــــ “التاريخيـــة”، نظـــرا لتحقيقهـــا 
واقتصاديـــة  سياســـية  إنجـــازات 

وأمنية، على حد وصفه.
وأتت هذه التطـــورات بعدما وقع 
بايـــدن،  جـــو  األميركـــي  الرئيـــس 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير 
البيـــد، الخميـــس الماضـــي، تعهدا 
مشـــتركا لمنع حصول إيران على 
ســـالح نـــووي، وذلـــك فـــي ختـــام 
المســـاعي  حـــول  طويـــل  جـــدل 

الدبلوماسية مع طهران.
جـــو  األميركـــي  الرئيـــس  وقـــال 
بايدن الذي زار إسرائيل األسبوع 
الماضـــي، إنـــه منفتـــح علـــى خيار 
المـــالذ األخيـــر، باســـتخدام القوة 
ضـــد طهران، فـــي خطوة واضحة 
باتجـــاه قبـــول دعـــوات إســـرائيل 
للقـــوى الدوليـــة بالتلويح “بتهديد 

عسكري قوي”.

عواصم ـ وكاالت

أزمة البرنامج النووي اإليراني مستمرة وبال أفق 

كولومبو ـ وكاالت

تواصلـــت االحتجاجـــات فـــي ســـريالنكا، 
أمـــس األحـــد، لليـــوم المئة علـــى التوالي، 

منذ إطالق حركتهم االحتجاجية.
عجلـــوا  الذيـــن  المتظاهـــرون  ويصـــب 
بســـقوط الرئيـــس الســـريالنكي غوتابايـــا 
مســـؤولية  حملـــوه  أن  بعـــد  راجاباكســـا 
األزمـــة االقتصاديـــة الكارثية فـــي البالد، 

غضبهم اآلن على خليفته.
وكانت حملـــة “النضـــال” المطالبة برحيل 
راجاباكســـا، التـــي تـــم التنســـيق لهـــا على 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  واســـع  نطـــاق 
االجتماعـــي، بدأت في التاســـع من أبريل 
الماضـــي، حينمـــا نصـــب عشـــرات اآلالف 
مـــن المتظاهرين، الذين جاؤوا من ســـائر 
أنحـــاء البالد، خيما أمام مكاتب الرئاســـة 
في العاصمة كولومبو. ورغم أنه كان من 
المفتـــرض في البداية أن تســـتمر الحركة 
الذيـــن  المنظميـــن  فـــإن  يوميـــن،  لمـــدة 

فوجئوا باســـتجابة الحشـــود التي فاقت 
بكثيـــر التوقعـــات، قـــرروا اإلبقـــاء علـــى 
االعتصـــام إلـــى أجل غير مســـمى. يشـــار 
إلى أن األزمة االقتصادية، التي أدت إلى 
نقـــص حاد فـــي الغذاء والـــدواء والوقود 
والكهربـــاء، نجحـــت فـــي تحقيـــق مـــا لم 
تحققـــه أي جهـــود أو محـــاوالت ســـابقة، 
إذ وحـــدت الغالبيـــة العرقيـــة الســـنهالية 

البوذيـــة وأقليـــات التاميـــل والمســـلمين، 
وهـــي المجموعات العرقيـــة التي يصعب 
التوفيـــق بينهـــا، فـــي كراهية راجاباكســـا 
ومحيطه. ويبدو أن رئيس الوزراء رانيل 
ويكريميسينغه الذي ُنصب رئيسا باإلنابة 
للبـــالد، هو المرشـــح األوفـــر حًظا لخالفة 
راجاباكســـا. وســـيلتئم البرلمان النتخاب 

رئيًسا جديًدا في 20 يوليو.

الرئيس باإلنابة واألوفر حظا “هدف جديد” للمتظاهرين

سريالنكا.. مئة يوم من االحتجاج رغم تنحي راجاباكسا

تواصلت االحتجاجات في سريالنكا رغم تنحي الرئيس

عواصم ـ وكاالت

كشـــفت وزارة الدفـــاع الروســـية، أمـــس 
األحـــد، عـــن نتائـــج عملياتهـــا فـــي أنحاء 
متفرقة من شرق وجنوب أوكرانيا، ومن 
بينها تدميـــر راجمة الصواريخ األميركية 
الترســـانة  فـــي  األحـــدث  “هيمـــارس”، 

العسكرية األوكرانية.
فقـــد قالـــت وزارة الدفـــاع الروســـية، في 
إفـــادة صحفيـــة للمتحدث باســـمها إيغور 
الروســـية  القـــوات  إن  كوناشـــينكوف، 
دمـــرت “راجمة صواريـــخ أخرى من طراز 

هيمارس” في دونباس.
القـــوات  أن  كوناشـــينكوف  وأضـــاف 
الروسية دمرت أيضا مستودعا لصواريخ 
مضـــادة للســـفن من طـــراز “هاربـــون” في 

أوديسا بجنوب أوكرانيا.
كذلـــك  الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
إنها أســـقطت طائـــرة مروحية عســـكرية 
قـــرب   ”17 “مـــي  طـــراز  مـــن  أوكرانيـــة 

سلوفيانسك في شـــرق أوكرانيا، وطائرة 
مقاتلـــة مـــن طـــراز “ســـو 25” فـــي منطقة 
خاركيف، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
بيـــن  اآلراء  فيـــه  تنقســـم  وقـــت  وفـــي 
دول القـــارة عـــن مدى صّحـــة اإلجراءات 
مفـــوض  أكـــد  روســـيا،  بحـــق  األوروبيـــة 
الشـــؤون الخارجيـــة باالتحـــاد األوروبي، 

جوزيـــب بوريل، علـــى فعاليـــة العقوبات 
النتائـــج  أن ظهـــور  إلـــى  الغربيـــة، الفتـــا 

يحتاج لـ “صبر استراتيجي”.
وأضـــاف المســـؤول األوروبي في حديث 
للصحافييـــن أن خفـــض اعتمـــاد أوروبـــا 
على الطاقة الروسية أمر مهم للغاية رغم 

تكاليفه العالية وتأثيراته السلبية.

أوروبا: نتائج العقوبات على موسكو تحتاج “صبرا استراتيجيا”

روسيا تدمر معدات إلطالق صواريخ “أميركية” في دونباس

قوات دونباس تعلن تحرير 253 مركزا سكنيا في المنطقة

دبي - العربية.نت:  وكالة “فارس” اإليرانية بمقتل الضابط في  «
البحرية األدميرال بيت إيليه ديفسالر، أثناء “أدائه مهامه”، وفق 

زعمها. ونقلت الوكالة عن البحرية اإليرانية في نوشهر قولها، إن 
“مراسم تشييع جثمانه ستقام من أمام أميرالية مدينة نوشهر 

 باتجاه ميدان آزادي”. 
ونشرت الوكالة بعض التفاصيل عن مراسم تشييع جثمان 

القتيل، موضحة أنها ستقام اليوم األحد أمام أميرالية نوشهر 
باتجاه ساحة آزادي. إال أنها رغم ذلك لم توضح األسباب الحقيقية 

وراء إعالن الوفاة. يذكر أن سلسلة من االغتياالت والوفيات 
المريبة كانت طالت ضباطًا إيرانيين وشخصيات كثيرة خالل 

 األشهر الماضية.
وكان أبرزها اغتيال العقيد حسن صياد خدائي، بطلقات نارية 

قرب منزله شرق طهران، في 22 مايو الماضي، تاله مقتل 
ضابطين بظروف غريبة إثر نقلهما إلى المستشفى. في حين 

تتهم السلطات اإليرانية عادة إسرائيل بالضلوع في تلك األحداث، 
وتتوعد بالثأر.

بظروف غامضة.. مقتل ضابط كبير في البحرية اإليرانية

طهران ـ وكاالت : أوقفت الشرطة اإليرانية عددا من المتظاهرين  «
خالل تجمع على خلفية انحسار منسوب بحيرة في شمال غرب البالد 

كانت تعد األكبر في الشرق األوسط، وفق ما أفاد اإلعالم الرسمي. 
ونقلت وكالة األنباء الرسمية “إرنا”، أمس األحد، عن قائد الشرطة 

في محافظة آذربيجان الغربية رحيم جهانبخش قوله إنه تم تحديد 
وتوقيف عدد من األفراد المشاغبين والمنافقين الذين لم يكن لديهم 

غرض آخر سوى تخريب الممتلكات العامة واإلخالل بأمن السكان 
 على هامش هذا التحرك االحتجاجي.

أتى ذلك بعدما أوردت وكالة “فارس”، السبت، أن العشرات نزلوا إلى 
الشوارع في مدينتي نقده وأروميه احتجاجا على نقص االهتمام الذي 
توليه السلطات في مواجهة جفاف بحيرة أروميه. وأوضحت أن هؤالء 
هتفوا بشعارات، منها “بحيرة أروميه تحتضر، والمجلس أي البرلمان 

يأمر بقتلها”، و “بحيرة أروميه عطشى”. يشار إلى أن منسوب بحيرة 
أروميه الواقعة في المناطق الجبلية بين مدينتي تبريز وأروميه، كان 
قد بدأ باالنحسار منذ العام 1995 بعدما كانت تعد من أكبر البحيرات 

شديدة الملوحة في العالم.

“قتله البرلمان”.. فوضى بعد جفاف بحيرة أروميه

عواصم ـ وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كلمة سيدي جاللة الملك.. نظرة علمية منهجية لتقدم الشعوب
إن الكلمـــة الســـامية التـــي ألقاهـــا ســـيدي حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا ورعـــاه، أمام 
قمة جدة لألمن والتنمية، حملت في طياتها المتطلبات األساســـية لألمن 
فـــي المنطقة، وتنمية العالقات والشـــراكات الدولية، وتبادل اآلراء حول 
مختلـــف المواضيـــع والقضايـــا في المنطقة بشـــكل عـــام، فجاللته حفظه 
هللا ورعـــاه وببعـــد نظـــره وحكمتـــه يؤمن أشـــد اإليمان بسياســـة التعاون 
الدولـــي الشـــامل مـــن أجل تقدم الشـــعوب وتطـــور المجتمعـــات وتحقيق 
الخير للجميع، خصوصا منطقة الشرق األوسط التي تمر بتحديات أمنية 
وسياسية واقتصادية تحتاج إلى نظرة علمية منهجية ذات طابع شمولي 

وتجاوز اإلرث المزمن من المصاعب والعقبات على مختلف األصعدة.
كلمـــة ســـيدي جاللـــة الملـــك المعظم حفظـــه هللا ورعـــاه رســـمت الطريق 
الصحيح للســـير على درب تنمية وازدهار المنطقة دون تعثر وانتكاســـة، 
والتي يكون في مقدمة أسبابها تشتت األهداف والمواقف وغياب الرؤية 

العلمية الواضحة، وكذلك التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول.
يقول جاللته حفظه هللا ورعاه في هذا الشـــأن “ويبقى التدخل المباشـــر 
في الشـــؤون الداخلية للدول من ضمن أخطر التحديات القائمة، إذ يخل 
بالمبـــادئ والحقـــوق المكفولـــة بالقوانين الدولية، وقـــد آن األوان لتوحيد 

الجهود لوقف مثل هذه التدخالت، احترامًا لسيادة الدول وقيمها الدينية 
والثقافيـــة، ونهجهـــا الحضـــاري في احتـــرام اآلخر والتســـامح والتعايش 
الســـلمي، عالوة على مواصلة الجهود المشـــتركة لجعل الشـــرق األوســـط 
منطقـــة خاليـــة مـــن أســـلحة الدمـــار الشـــامل، ومحاربـــة اإلرهـــاب والفكر 

المتعصب وتنظيماته المتطرفة الخارجة عن القانون”.
ونظـــرا ألهميـــة الحمايـــة للمالحـــة الدولية والتجـــارة العالميـــة، حيث من 
الضـــروري أن تؤخذ في الحســـبان كل التهديدات، فقد أكد جاللته أهمية 

التنسيق والتعاون، خصوصا عمل القوات البحرية المشتركة.
يقـــول جاللتـــه حفظـــه هللا ورعـــاه “إن الحفـــاظ على األمن واالســـتقرار 
اإلقليمـــي يســـتدعي منا التعـــاون والتضامـــن والعمل المشـــترك الفاعل، 
تلبية لتطلعات شعوبنا نحو السالم والنماء واالزدهار، وفي هذا السياق 
نؤكد أهمية اســـتمرارية عمل القوات البحرية المشـــتركة وتفعيل قوات 
واجب مشتركة إضافية بالنظر إلى دورها المحوري في حماية المالحة 
الدوليـــة وتأميـــن إمـــدادات النفط والتجـــارة العالمية عبـــر مضيق هرمز 
وبـــاب المندب، ونقـــدر عاليًا التعاون المثمر والبناء بيـــن قواتنا البحرية 
الباســـلة واألســـطول الخامس للبحرية األميركية لما يزيد على خمســـة 

وسبعين عامًا”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قصة نجاح بحرينية عنوانها الرئيســـي “مملكة البحرين”، نعم كلنا فخر واعتزاز بأن 
يحمل عنوان هذا النجاح اسم مملكتنا الغالية، حيث تكاتفت في هذا النجاح جهود 
الجميـــع لمواصلـــة تحقيـــق المزيد مـــن اإلنجازات المتميـــزة على المســـتوى العالمي، 
لتبقى هذه الجهود مستمرة بفكر خالق وإيمان قوي للمجتمع البحريني الذي تحدى 
فيه مواجهة الجائحة الصحية التي اجتاحت العالم بأســـره، لينشـــئوا بفضل من هللا 
تعالـــى اتحـــادًا مجتمعيـــًا فريدًا شـــاركت فيه قيادتنا الرشـــيدة بالفكر الرشـــيد، وكل 

المؤسسات الصحية والقطاعات المساندة، وجميع أفراد المجتمع البحريني.
وما دعاني للكتابة في هذا الشـــأن أنه في األســـبوع الماضي نشرت صحفنا المحلية 
تقريـــرًا لمنظمـــة الصحة العالمية اســـتعرضت فيه قصة نجـــاح البحرين في مواجهة 
جائحة كورونا، وكيف تعاملت المملكة خالل هذه التجربة الصعبة بمفاهيم مبتكرة 
فـــي إدارة األزمات وبالمســـتوى المتميز الذي قدمته الحكومـــة، والذي كان أنموذجًا 
فريدًا في التعامل مع تداعيات هذه الجائحة، خصوصًا فيما يتعلق بصحة اإلنسان، 

والذي كان على سلم أولويات الحكومة التي لم تفرق بين المواطن والوافد.
كمـــا أن أحـــد أهم أســـباب نجاح استجــــابة المملكـــة لمواجهة هذه الجائحة، حســـب 

ما اســـتعرضه تقرير منظمة الصحـــة العالمية، التضامن المشـــترك لجميع القطاعات، 
والـــذي انعكـــس في كل عمل وقــــرار خالل هذه األزمة الصحيـــة، حيث لم يكن فقط 
نهجًا حكوميًا، بل كان نهجًا يشـــمل المجتمع بأسره، على أساس مبدأ المساواة الذي 
مكـــن من الوصول إلى حملة موحدة ومســـتمرة وتعاونية ضـــد كوفيد 19. الحديث 
عـــن نجاح التجربـــة البحرينية وهذا اإلنجاز الكبير الذي حققته فيما يتعلق بالشـــأن 
الصحـــي على المســـتوى العالمي، يثبـــت فعالية مفهوم الفريـــق الواحد وقدرته على 
تخطي الصعوبات بمختلف أشكالها بسهولة ويسر، ويثبت أن لدينا قدرات وكفاءات 
وطنيـــة قـــادرة علـــى أن تصنـــع الفـــارق فـــي جميـــع المجـــاالت، ويثبـــت أن المجتمع 

البحريني مجتمع واع وملتزم ومتعاون ومتماسك.
البحريـــن مســـتمرة في تحقيق المزيد من النجاحـــات والطموحات واإلنجازات بإذن 
هللا تعالـــى، وســـتواصل هـــذا النهـــج اإليجابي الذي ســـيجعل منها دولـــة في مصاف 
الدول المتقدمة في هذا الشأن الصحي، كما أنها ستواصل مسيرة الطموح لتحقيق 
المزيـــد مـــن اإلنجـــازات علـــى المســـتوى الخارجـــي، فـــي مختلـــف المجـــاالت المهمة 

والحيوية لتتمكن من تحقيق مراكز متقدمة محليًا وخارجيًا.

د. خالد زايد

قصة نجاح بحرينية

تكمن أهمية األمن الغذائي في أنه أســـاس الحياة، والعمل على توفيره بكميات 
أكثر وبدون أي نقص يمثل الهدف الثاني من أهداف التنمية المســـتدامة لألمم 
المتحـــدة، وجـــزء ال يتجزأ من تحقيق األمن فـــي العالم، إذ يتأثر الغذاء بعوامل 
السياســـة واالقتصـــاد والحـــروب والنزاعـــات بين الدول، وســـوء المنـــاخ وندرة 
الميـــاه، ووجـــود الغذاء يحل العديد من مشـــاكل البشـــر والـــدول، ويعتبر األمن 

الغذائي ركيزة أساسية لتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي.
وتحقيًقا لهذه األهداف المســـتدامة لألمن الغذائي اجتمعت “اللجنة التأسيسية 
للشركة البحرينية الُعمانية لالستثمار القابضة” في البحرين، وناقشت موضوع 
“التعـــاون االقتصـــادي واســـتثمار الفـــرص المتاحة فـــي القطاعـــات الواعدة بين 
البحريـــن وُعمـــان مـــن أجـــل زيـــادة االســـتثمار والتجـــارة البينية بيـــن القطرين 
الشـــقيقين، والتي تركزت في مجال األمن الغذائي والقطاع اللوجســـتي”، وذلك 
بحضـــور وفد من غرفة تجارة وصناعة البحريـــن ورئيس فرع الغرفة التجارية 
الُعمانيـــة بمحافظة البريمي “ســـعادة زاهر الكعبي” وبمعية عدد من المســـؤولين 

من الجانبين.
وُتجســـد هـــذه اللقـــاءات العالقـــات الثنائيـــة والروابـــط األخويـــة والتاريخيـــة 
واالقتصاديـــة المتميـــزة التي تجمع بين القطرين الشـــقيقين، وُتعزز ُســـبل ســـير 

التجارة البينية واالستفادة من كل الُفرص االستثمارية الموجودة في السوقين 
البحرينـــي والُعمانـــي في مجاالت األمن الغذائي، والتي من شـــأنها زيادة ِنَســـْب 
التجـــارة بينهمـــا، والعمل مًعا إلقامة شـــركات ومشـــاريع مشـــتركة بين قطاعات 
األعمـــال، وينعكـــس ذلـــك باإليجاب علـــى مصالح القطريـــن والشـــعبين الُعماني 

والبحريني، واالرتقاء باالستثمارات والتبادل التجاري بين القطرين.
تحمـــل مثـــل هذه اللقـــاءات بيـــن البحرين وُعمـــان كل معاني التضامـــن والعمل 
بمســـؤولية وااللتـــزام باألهـــداف المشـــتركة المتمثلة فـــي تعزيز األمـــن الغذائي 
وســـالمة األغذيـــة، ليكونـــا قادريـــن على أية مســـتجدات أو ظـــروف إقليمية أو 
دوليـــة آنيـــة أو مســـتقبلية ــ ســـواء كانـــت اقتصاديـــة أو اجتماعيـــة أو أمنية أو 
طبيعيـــة، واالتفاق على ُســـبل تخطي أيـــة تحديات تتعلق بسالســـل اإلمدادات 
الغذائية لبلديهما ومنطقة الخليج العربي، وتمتين الشـــراكة الثنائية والجماعية 
بتبادل الخبرات في القطاع الغذائي بتنوعاته وتوفيره، ما ُيجسد وحدة المصير 
التـــي تربط بيـــن القطرين وبين أقطـــار مجلس التعاون في الخليـــج العربي، ما 
يســـتوجب توحيد الجهـــود الثنائية وتعزيـــز العمل الجماعي المشـــترك لتحقيق 

أمن غذائي ُمستدام.

عبدعلي الغسرة

تعاون بحريني ُعماني في مجال األمن الغذائي

مالحظات على زيارة بايدن وقمة جدة
زيـــارة الرئيـــس األميركـــي جو بايـــدن للمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة ومن قبلها إســـرائيل في هذا التوقيـــت الذي تعاني فيه 
الواليـــات المتحدة من صعوبات اقتصاديـــة وزيادة في التضخم 
بشـــكل غير مســـبوق، وآثار الحرب الروســـية األوكرانية، وعالقة 
كل ذلـــك بانتخابـــات الكونجـــرس األميركـــي القريبـــة ومخـــاوف 
الديمقراطييـــن مـــن فـــوز الجمهورييـــن باألغلبيـــة، كل هـــذا يؤكد 
األهمية الكبيرة للمملكة العربية السعودية والعرب عموما بالنسبة 

للمصالح األميركية في هذه الظروف.
وقد صدرت إشـــارات كثيرة خالل لقاء بايدن مع خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد ســـمو األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان، وخالل قمـــة جدة تبيـــن أن األمـــور أصبحت 
مختلفـــة، وأن الواليـــات المتحـــدة بحاجـــة ماســـة للعـــرب، وأن 
العالقات االســـتراتيجية مع العرب أمر يهمها بنفس الدرجة التي 
تهم العرب، وقد بدا ذلك من خالل الحوار بين سمو األمير محمد 
بن ســـلمان وبايدن والموضوعات التي طرحت، وحتى من خالل 

أسئلة الصحافيين وردود بايدن عليها.
والمالحظـــة المهمـــة أيضا رغبة القادة العـــرب في العمل على حل 
أزمات المنطقة في الوقت الراهن، والتي عكســـتها كلماتهم خالل 

قمة جدة بشكل مبشر.
الخالصـــة من خالل المشـــهد العربي الحالي أننـــا اآلن أمام لحظة 
مواتيـــة بالنســـبة للعرب لتحقيق المصالـــح العربية، وما نريده هو 
االستخدام الصحيح الناجح لهذه اللحظة سواء فيما يتعلق بحل 
األزمـــات العربيـــة الحاليـــة، أو فيما يتعلـــق بالعالقـــات األميركية 
العربيـــة وتحقيـــق متطلبات األمـــن القومي العربـــي، ولن يتحقق 
االســـتخدام الصحيـــح للحظة الحاليـــة إال باتفاق عربـــي وإصرار 

عربي على االستفادة من الحالة األميركية والعالمية الحالية.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ولكم في القصاص حياة
بعـــد أن صـــدر حكـــم القاضـــي بإعـــدام المتهم فـــي جريمـــة القتل 
البشعة التي صدمت المجتمع المصري بل والعربي بكل تفاصيلها 
وفظاعتها وجرأة فاعلها على ذبح شابة جهاًرا نهاًرا دون أي رادع 
أو خـــوف مـــن فعلته الشـــنيعة، توالـــت دعوات وعـــروض من هنا 

وهناك ألهل الضحية لقبول “الدية” والعفو عن القاتل.
ومـــع تقديـــري لهـــذه المشـــاعر الطيبة والعـــروض المتنوعـــة التي 
تحركهـــا الرغبـــة فـــي الحفـــاظ على نفس بشـــرية علـــى اعتبار أن 
تنفيـــذ حكـــم اإلعدام لـــن يفيد وأن قبـــول “الدية” قـــد يكون أنفع 
ألهـــل الضحية، إال أن هؤالء نظروا إلى جانب واحد في القضية، 
وربمـــا هـــو الجانـــب األقـــل أهمية، فمـــن يصـــل لهـــذه الدرجة من 
القســـوة واإلجرام ال يســـتحق الحياة من األساس، وال يكون أهال 

ألي تعاطف معه.
لم يضع هؤالء أنفســـهم محل أهل الشـــابة القتيلـــة ومدى حزنهم 
وقهرهم على إزهاق روح ابنتهم بهذه الجريمة البشعة والوحشية 
المفرطـــة، وكيـــف أن حكم اإلعـــدام قد يكون مخفًفـــا لهذه اآلالم 
على األقل ألنهم لن يروا قاتل ابنتهم ولن يكون له وجود. تجاهل 
هـــؤالء أن هذه الجريمة هي جريمة قتل متعمد عن ســـبق إصرار 
وترصد وتخطيط وتدبير، وليست جريمة قتل خطأ كي نتحدث 
عـــن دية وتعويض وغيرها من هـــذه األمور، فلم ينظر هؤالء إلى 
أن تنفيذ حكم اإلعدام في القاتل بمثابة رادع حقيقي وجاد لكل 
من تســـول له نفســـه استســـهال الدم واإلقدام على إزهاق أرواح 
الناس بحجج واهية ومبررات أقرب لألكاذيب واألباطيل، السيما 
أننا شـــهدنا عدة حـــوادث مماثلة لهذه الحادثـــة بعدها بأيام قليلة 
وأشـــار مرتكبوهـــا بكل وقاحة إلى أنهم يفعلـــون بضحاياهم مثل 
مـــا فعل هذا القاتل بضحيته، فكان من المهم ومن الضروري جًدا 
أن يكـــون الحكـــم عادالً وســـريًعا لمنـــع انزالق مجتمعاتنـــا العربية 
لسلسلة من الجرائم التي تهدد نسيجه المجتمعي والعالقات بين 

أفراده.
صحيـــح أن تنفيـــذ حكم اإلعـــدام يعني إنهاء حياة نفس بشـــرية 
واحدة قامت وارتكبت جريمة بشـــعة، لكنه يحفظ الحياة ألفراد 

المجتمع ويحول دون شيوع الجريمة.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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اللجنة األولمبية

اللجنـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو  أعـــرب 
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  األولمبيـــة 
رئيـــس  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
االتحاد البحرينـــي للجودو فيصل خالد 
كانـــو عن بالـــغ شـــكره واعتـــزازه للنائب 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
علـــى ثقـــة ســـموه بتكليفه برئاســـة وفد 
مملكـــة البحرين بـــدورة ألعاب التضامن 
مدينـــة  ســـتحتضنها  التـــي  اإلســـامي 
قونية بجمهوريـــة تركيا من 9 لغاية 18 

أغسطس المقبل.
وأكـــد كانـــو أن تلـــك الثقـــة الغاليـــة مـــن 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
تشـــكل وسام فخر واعتزاز وهي بمثابة 
تكليـــف يدعـــو إلـــى مضاعفـــة الجهـــود 
وبـــذل كل مـــا مـــن شـــأنه أن يســـهم في 

بالشـــكل  للـــدورة  والتحضيـــر  اإلعـــداد 
األمثل والســـعي لتهيئـــة جميع الظروف 
المثالية أمام المنتخبات الوطنية الستة 
المشـــاركة وهـــي منتخب ألعـــاب القوى، 
الجودو، المصارعـــة، الرماية، الدراجات 

الهوائية، رفع األثقال.
وأضـــاف كانـــو “أثمـــن غاليـــا ثقـــة ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة لرئاسة 

وفـــد مملكـــة البحريـــن، والتـــي تشـــكل 
دافعـــا من أجل العطاء والســـعي لتوفير 
جميع أشـــكال الدعم والمســـاندة للبعثة 
البحرينيـــة، حيـــث إننـــا نســـتمد الدعـــم 
والقـــوة والعطـــاء من توجيهات ســـموه 
والتـــي كانـــت ومـــا زالـــت تبعـــث فينـــا 
العزيمـــة واإلصـــرار لتمثيـــل الوطن خير 

تمثيل..”.
 وأشـــار كانـــو إلـــى أن البعثـــة البحرينية 
التحضيـــرات  تكثيـــف  علـــى  ســـتعمل 
خال األيام المقبلـــة وعقد االجتماعات 
الترتيبـــات  جميـــع  إلنجـــاز  المتواصلـــة 
والتحضيرات الازمة للمشـــاركة بدورة 
ألعـــاب التضامن اإلســـامي التـــي تعتبر 
واحدة من أهم االستحقاقات الخارجية 
مـــن  تتطلـــع  التـــي   ،2022 العـــام  لهـــذا 
خالها اللجنة األولمبيـــة لتحقيق نتائج 
المنتخبـــات  لجميـــع  متمنيـــا  إيجابيـــة، 

المشاركة التوفيق والنجاح.

تحضير مبكر إلنجاح المشاركة بدورة ألعاب التضامن اإلسالمي

فيصل كانو يثمن ثقة خالد بن حمد لرئاسة وفد البحرين

 فيصل خالد كانو

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

ســـجل منتخبنـــا الوطني للجـــودو إنجاًزا 
فريـــًدا وغير مســـبوق بتأهله إلـــى بطولة 
العالـــم للجـــودو، بعد النجـــاح الكبير الذي 
هنغاريـــا  بطولـــة  فـــي  المنتخـــب  قدمـــه 
زاد  حيـــث  ســـام”،  “جرانـــد  الدوليـــة 
المنتخب مـــن رصيد النقاط بعد سلســـلة 
من البطوالت التي شارك فيها أخيرا، قبل 
أن يتمكـــن الاعب رامـــازان من الحصول 
على المركز الخامـــس في بطولة هنغاريا 
ويتأهل رســـمًيا إلى بطولة العالم للجودو 
المقـــرر إقامتها في الفتـــرة 6 - 13 أكتوبر 

المقبل بكازاخستان. 
وقـــدم العـــب المنتخب الوطنـــي رامازان 
هنغاريـــا  بطولـــة  فـــي  بـــارزة  مســـتويات 
جراند ســـام الدولية فـــي وزن تحت 66 
كيلوغراما واحتل المركز الخامس، حيث 
بدأ مشـــواره بالتصفيـــات التمهيدية التي 
بدأهـــا بالفـــوز علـــى العـــب منغوليا ســـود 
أرديـــن بالنقطـــة الكاملة، قبـــل أن يتفوق 

علـــى العب برازيلـــي وليان ليمـــا بالنقطة 
الكاملـــة ايًضا، واســـتطاع أن يتغلب على 
الاعـــب اإلســـرائيلي تـــل فليكـــر، ليصـــل 
أنـــه  إال  النهائيـــة  التصفيـــات  مربـــع  إلـــى 
خســـر من الاعب األوزبكـــي راكهيمجون 
نـــزال  ذلـــك  بعـــد  ليخـــوض  ســـبحانوف. 
تحديد المركزين الثالـــث والخامس أمام 

الاعـــب المنغولـــي كيرلـــن جـــان بولد، إال 
أن الحظ ابتســـم لألخير الذي فاز بالمركز 
الثالث في هذا الوزن. ولكن النتائج التي 
حققها العب المنتخب رامازان، ســـاهمت 
في وصوله إلـــى النقاط المطلوبة ليرافق 
بذلك العبي المنتخب ســـكيربي وأزمات 

إلى بطولة العالم المقبلة.

ألول مرة في تاريخه

منتخب الجودو يتأهل إلى بطولة العالم

المنتخب الوطني للجودو

أماني عياد: مباراة مقبلة بين سيدات البحرين لكرة اليد ونظيراتهن بالسعودية

اســتضاف برنامــج “صفــارة” الــذي تبثــه صحيفة “البــاد”، أول امرأة تدخل عضويــة مجلس إدارة اتحاد كــرة اليد أماني 
عياد في حديث خاص لـ “البرنامج”.

أماني عياد تحدثت لرئيس القسم الرياضي بالصحيفة أحمد كريم عن رؤيتها للرياضة النسائية والمدرسية؛ كونها أيًضا 
معلمة تربية رياضية بمدرسة غازي القصيبي، عاوة على األنشطة المستقبلية للجانب النسوي في اتحاد كرة اليد.

تواجـــه  « التـــي  التحديـــات  مـــا 
فـــي  النســـائية  الرياضـــة 

؟ يـــن لبحر ا

مملكة  في  النسائية  الرياضة  تحظى 
مــن قبل  كبير  بــاهــتــمــام  الــبــحــريــن 

مــمــثــل جــالــة الــمــلــك لــألعــمــال 
الشباب  ــؤون  وشـ اإلنسانية 

رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
سمو  والرياضة  للشباب 

حمد  بــن  ناصر  الشيخ 
ومــتــابــعــة  خــلــيــفــة،  آل 
لرئيس  األول  النائب 

ــلـــس األعـــلـــى  الـــمـــجـ
والرياضة  للشباب 

ــهــيــئــة  ــيــــس ال ــ رئ

العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
التحديات  عــن  الحديث  خليفة.  آل 
ربما يتمثل في وجود أندية تحتضن 
الــــــنــــــشــــــاط 
النسوي، 
وكــــمــــا 

البحريني  المجتمع  أن  الجميع  يعرف 
وعـــاداتـــه وتــقــالــيــده ربــمــا فــيــه بعض 
متخصصة  أندية  وجــود  لكن  القيود، 
تفعيل  مــن  سيمكن  النساء  تحتضن 

الرياضة النسائية بشكل أكبر.
كيـــف تريـــن الرياضـــة المدرســـية  «

فـــي البحريـــن؟

طوال 12 ســـنة ســـابقة فـــإن الرياضة 
المدرســـية فـــي البحريـــن حصـــل لهـــا 
تطـــور كبيـــر، خصوًصـــا فـــي مـــدارس 
وامتـــد  والمحـــرق،  والرفـــاع  المنامـــة 
اآلن لمـــدارس البديـــع ومدينـــة حمـــد 
وغيرها، وواقًعـــا فإن مناهج الرياضة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المدرســـية 
متطـــورة ومواكبة للقوانيـــن الدولية، 
وكان لدي فريق نســـائي أشـــرف عليه 
كونـــي معلمة تربيـــة رياضيـــة بوزارة 

المـــدارس  والتعليـــم.  التربيـــة 
بالمواهـــب،  تزخـــر 

علينـــا  ويجـــب 
احتضانها 

ورفدهـــا لألنديـــة لرفدهـــا الحًقـــا إلى 
المنتخبات الوطنية.

بعـــد  « اتخذِتـــه  قـــرار  أول  مـــا 
اتحـــاد  إدارة  لمجلـــس  الدخـــول 

اليـــد؟

النســـائية،  اللجنـــة  رئاســـة  تســـلمت 
مـــن  عـــدد  علـــى  مقبلـــون  ونحـــن 
الخطـــوات التطويريـــة منهـــا تشـــكيل 
أكاديميات نســـائية لكـــرة اليد، عاوة 
علـــى منافســـات محليـــة وخليجيـــة، 
وســـتكون هنـــاك مباراة بيـــن منتخبنا 
للســـيدات مـــع نظيـــره الســـعودي في 

الموسم المقبل.
مـــا مســـتوى المالعـــب الشـــعبية  «

فـــي البحريـــن؟

األخيرة،  الفترة  في  جًدا  قليل  العدد 
أن  خصوًصا  تفعيلها،  زيـــادة  وعلينا 
البسيطة  البيئة  فــي  يــبــدع  الــاعــب 
ــواجــب  الــقــريــبــة مـــن ســكــنــه، ومـــن ال
تطوير هذا الجانب. الحديث عن كرة 
صــاالت  تحتاج  كونها  مختلف؛  اليد 
مجهزة سواء في األندية أو المدارس، 
يؤثر  الحار  الجو  عامل  أن  خصوًصا 
ــام  ــعـ ــوى الـ ــتـ ــسـ ــمـ ــى الـ ــلـ عـ
ــعــــرض الـــاعـــبـــات  ويــ
ــة. عــوامــل  ــإصــاب ل
ومــــــواصــــــفــــــات 
العــبــة كــرة اليد 
خـــاصـــة ومــنــهــا 
البدنية  القوة 
والـــعـــضـــلـــيـــة، 
عـــــــاوة عــلــى 
مـــا يــتــمــتــع به 
أو  ــب  ــ العـ أي 
ــة مــن  ــ ــب العــ

أتفق  ال  أني  كما  إصــرار وثقة وتحد، 
مع فكرة أن المتفوقات غير ناجحات 
عــلــى الــمــســتــوى الــريــاضــي، بــل هناك 

نماذج كثيرة في هذا الجانب.
تميـــل  « األلعـــاب  أي  إلـــى 

المـــدارس؟ فـــي  الطالبـــات 

يملـــن في الغالب إلى األلعاب 
كـــرة  ومنهـــا  الجماعيـــة، 

السلة، باإلضافة إلى كرة 
الطائـــرة،  وكـــرة  اليـــد 
وحديًثـــا نجـــد بعض 
يرغبـــن  الاعبـــات 
بممارســـة كـــرة القدم 
أيًضـــا، وهو مؤشـــر 

إيجابي للغاية.

مـــا تقييمـــك لمســـتوى منتخبنـــا  «
ــائي؟ النسـ

نتمنى أن نشـــكل منتخبا نســـائًيا قوًيا 
على غرار منتخب رجال اليد، وواقًعا 
في فعاليات اليوم الرياضي شـــاهدت 
عناصـــر مبهـــرة، وأعتقـــد أن الرياضـــة 
النســـائية بوجـــود الشـــيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة والشـــيخة حصة 
بنـــت خالـــد آل خليفة ســـتكون مقبلة 
علـــى تطويـــر أكبـــر مســـتقباً، كونهما 
مـــن الداعميـــن األساســـيين للرياضـــة 

النسائية في البحرين.
ـــواب  « ـــس الن ـــن أداء مجل ـــف تري كي

ـــي؟ ـــب الرياض ـــي الجان ف

مجلـــس النواب منبثق مـــن الحكومة، 
الرياضـــة  تدعـــم  واقًعـــا  والحكومـــة 
مـــن مجلـــس  كبيـــر، ونتمنـــى  بشـــكل 
النـــواب أن يلتفـــت بشـــكل أكبـــر إلـــى 
الرياضـــة عموًما والنســـائية خصوًصا 
بضخ ميزانيات إضافية لهذا الجانب.

هل تتابعين المباريات؟ «

مباريـــات  إلـــى  غالًبـــا  وأميـــل  نعـــم، 
منتخباتنا الوطنيـــة حينما تلعب على 
أرضنا وبيـــن جماهيرنا، وأحرص على 

حضور مباريات كرة اليد أيًضا.
مـــا رأيـــك بحملـــة التبـــرع باألعضـــاء  «

بعـــد المـــوت؟

يتعلق  األول  للسؤال:  وجــهــان  هناك 
ــثــانــي بــرأيــي  بـــاألمـــور الــشــرعــيــة، وال
هناك  كانت  إذا  أنه  الشخصي 
ــمــتــبــرع  ــن ال ــة مــ ــقـ مـــوافـ
وعــائــلــتــه بــعــد وفــاتــه 
الـــتـــبـــرع  هــــــذا  وأن 
إلنقاذ حياة شخص 
ما فهو أمر محبب 

بالتأكيد.
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“صفارة” تحتضن أول امرأة بإدارة اتحاد كرة اليد

بـــاب  نـــادي البديـــع عـــن فتـــح  أعلـــن 
الترشـــح لرئاســـة وعضويـــة مجلـــس 
إدارة النـــادي خـــال الفتـــرة 16 يوليو 
الجـــاري وحتـــى 23 مـــن ذات الشـــهر، 
إذ ســـيتم إغـــاق باب الترشـــح عند 7 
من مساء الســـبت المقبل الموافق 23 
يوليو 2022. ودعا مجلس إدارة نادي 
بتقديـــم  بالترشـــح  الراغبيـــن  البديـــع 
مســـتنداتهم. صـــرح بذلك أمين الســـر 

العام عبدهللا الدوسري.

انتخابات البديع
االتحاد البحريني أللعاب القوى

تأهلـــت العـــداءة وينفـــرد يافي إلـــى نهائي مســـابقة 3 آالف متر موانع للســـيدات 
ببطولـــة العالم أللعـــاب القوى التي تحتضنهـــا مدينة يوجيـــن بالواليات المتحدة 
األميركيـــة حتـــى 25 يوليـــو الجاري بعدما أحـــرزت المركز الثالـــث في التصفيات 

بمجموعتها وأنهت مسافة السباق في 9:17:32 دقيقة.
 واســـتطاعت وينفـــرد يافـــي أن تتأهـــل بأقل مجهود علـــى امتداد الســـباق، علما 
أنهـــا صاحبـــة أفضل زمن عالمي لهذا الموســـم بزمـــن 8:56:55 دقيقة، فيما تعتبر 
الكازاخستانية Norah JERUTO أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، فهي 
صاحبة أفضل رقم شـــخصي عالمي بزمن 8:53:65 دقيقة، وأفضل رقم ســـجلته 

هذا الموسم 8:57:97 دقيقة. 
 وســـتخوض وينفرد يافـــي النهائي يوم األربعاء المقبل 20 يوليو 2022 الســـاعة 

5:45 مساء بتوقيت مملكة البحرين.
 ونجحـــت العـــداءة أديديونـــغ في بلـــوغ نصف نهائي ســـباق 100 متر للســـيدات 
بعدمـــا حققـــت المركز الثالث في التصفية األولى ضمـــن مجموعتها بزمن 11:28 

ثانية، وســـتخوض منافســـات الدور نصف النهائي األحد 17 يوليو، فيما ســـيقام 
النهائي بذات اليوم.

وينفرد إلى نهائي 3 آالف متر موانع السيدات ببطولة العالم

وينفرد يافي 

الشيخة حياة 
والشيخة حصة 

من أكبر الداعمات 
للنشاط النسائي 

الرياضي في 
البحرين

الطالبات يملن 
إلى األلعاب 

الجماعية وأبرزها 
السلة واليد

نتمنى من مجلس 
النواب تفعيل 
دعمه للرياضة 

النسائية خصوصًا

هذه أبرز 
أنشطة اللجنة 

النسائية باتحاد 
اليد



ســـندس نصيف، اسم قد يجهله كثيرون، ولكن من دون شك، هي محل ثقة وتقدير 
من ِقبل االتحاد البحريني لكرة اليد ومنتسبي هذه اللعبة.

 تشـــغل سندس مهمة المذيعة الداخلية بصالة مدينة خليفة الرياضية 
في البطولة اآلسيوية 17 لكرة اليد المقامة في مملكة البحرين. 

سندس لدى تصريحها لـ “البالد سبورت” أشارت إلى أن هذه 
البطولـــة تعـــد الثالثة التـــي يتم االســـتعانة بها للقيـــام بأخذ 
دور اإلذاعـــة الداخلية باللغتين العربيـــة واإلنجليزية، وهي 
تفتخر كثيًرا بذلك، كونها تمثل مملكة البحرين في المحفل 
القاري. وأضافت ســـندس أن شعورها ال يوصف بوجودها 
في مثل هذه البطوالت، وهي تستأنس كثيًرا بعملها هذا 

وتقـــدم كل ما لديها من جهد من أجل تحقيق النجاح 
فيه. 

وعمـــا إذا كان الخـــوف يتســـللها بحكـــم األجواء 
والحضـــور الجماهيري، بينت ســـندس أنها منذ 
الصغـــر تتحلـــى بالجرأة وال تخشـــى مثل هذه 

الظروف، بل تأخذها بمثابة التحدي إلثبات 
نفسها وذاتها، وقد تعودت على ذلك بحكم 

البطوالت السابقة.

سندس: أفتخر بتمثيل المملكة

اللجنة اإلعالمية

رفـــع رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليد 
الســـيد علي عيســـى إســـحاقي أسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظم 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى مقام ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
بمناسبة تأهل منتخبنا 
الوطني للشباب لكرة 
اليـــد إلـــى نهائيـــات 
كأس العالـــم فـــي 

ألمانيا واليونان 2023.
وأكـــد إســـحاقي أن التأهـــل إلـــى كأس العالـــم للمرة 
الرابعـــة هـــو ثمـــرة الرعايـــة الكريمة من لـــدن جاللة 
الملـــك المعظـــم ألبنائـــه الرياضييـــن، ونتيجة الدعم 
المتواصـــل مـــن قبـــل الحكومـــة برئاســـة ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء، حيـــث كان لهـــذا االهتمـــام 
األثر المباشـــر في تبـــوء المملكة مكانة متميزة على 
المســـتوى الرياضـــي فـــي مختلف المحافـــل القارية 

والدولية.
وهنأ إسحاقي ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 

باإلنجـــاز التاريخـــي لكـــرة اليد البحرينيـــة، كما قدم 
تهانيـــه إلـــى النائـــب األول لرئيس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة، وقـــال “كم نحن ســـعداء اليوم 
بترجمـــة ثقـــة القيـــادة الرياضية وبتحقيـــق النتائج 
المشـــرفة علـــى أرض الواقـــع، حيـــث يعكـــس ذلـــك 
حجم الدعم المقدم من قبل القائمين على الرياضة، 
ويؤكد نجاح اإلســـتراتيجيات التـــي تم وضعها من 
أجل تبـــوء الرياضة البحرينية أفضـــل المراكز، وأن 
يكـــون لهـــا الحضـــور المتميـــز فـــي جميـــع المحافـــل 

الرياضية وعلى جميع األصعدة والمستويات”.

إسحاقي يهنئ جاللة الملك وولي العهد رئيس الوزراء

سبورت

سبورت

تأهـــل منتخبنـــا الوطنـــي للشـــباب لكرة 
اليـــد إلـــى نهائيـــات كأس العالـــم 2023 
التي ستحتضنها ألمانيا واليونان بالعام 

.2023
جـــاء ذلك بعدمـــا ضمن “األحمـــر” تأهله 
للـــدور الثاني من البطولة اآلســـيوية 17 
التـــي تحتضنهـــا مملكـــة البحرين حتى 
24 يوليو الجاري، إثر تحقيقه االنتصار 

الثانـــي علـــى التوالي وهـــذه المرة على 
حســـاب الهند بنتيجة )12/54( لحســـاب 

المجموعة الثانية من المنافسات.
مـــن  الحصـــة األولـــى  وأنهـــى منتخبنـــا 
اللقـــاء متقدًما بفارق 12 هدفا وبنتيجة 
)7/25(، وبذلـــك أصبـــح رصيـــد منتخبنا 
)4 نقـــاط( في صدارة المجموعة بجانب 
اليابان، لتكون المواجهة األخيرة بينهما 

هـــي الفيصـــل لتحديـــد هويـــة متصـــدر 
ووصيف هذه المجموعة بشـــكل رسمي 
العـــب  ونـــال  المقبـــل.  الثالثـــاء  يـــوم 
منتخبنـــا جاســـم خميـــس جائـــزة رجـــل 

المباراة.
ولم يجد منتخبنـــا أي صعوبة تذكر في 
عبـــور محطة الهند، في ظـــل الجهوزية 
اإلمكانـــات  وفـــارق  والفنيـــة  البدنيـــة 
إضافـــة للتركيز الذي تحلى به الالعبون 

جعلهـــم  الـــذي  األمـــر  البدايـــة،  منـــذ 
يبسطون سيطرتهم المطلقة ويسّيرون 

المجريات لصالحهم.
كميـــل  منتخبنـــا  صفـــوف  فـــي  وبـــرز 
محمـــود  أهـــداف(،   8( بتســـجيله  علـــي 
الخنيزي ومحمد حميد وعلي العشيري 
بتسجيلهما )7 أهداف( لكل منهما، جاسم 
خميس وحســـين صالح بتســـجيلهما )5 

أهداف(.

“شباب األحمر” يتأهل إلى مونديال 2023
حقق انتصاره الثاني بالبطولة اآلسيوية لكرة اليد

اليابان أول المتأهلين... واليوم مباراتان منتظرتان
ظفــر منتخــب شــباب اليابــان لكــرة اليــد بأولــى البطاقــات المؤهلــة لمونديال 
ألمانيــا واليونــان 2023، بعدمــا حقــق نتيجــة الفــوز علــى نظيــره الباكســتاني 
بنتيجــة )21/47( فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا عصــر األحــد لحســاب الجولــة 
الثانيــة مــن المجموعــة الثانية من البطولة اآلســيوية 17 والمقامة في صالة 

مدينة خليفة الرياضية بمملكة البحرين.

الشـــوط  اليابانـــي  المنتخـــب  وأنهـــى 
األول لصالحه بفارق 11 هدًفا )9/21(، 
وبذلك حقق المنتخـــب الياباني فوزه 
بالبطولـــة اآلســـيوية وضمـــن  الثانـــي 
كأس  لنهائيـــات  الوصـــول  رســـمًيا 
العالـــم، إذ تبقـــت لـــه مبـــاراة أخيرة له 
في المجموعة ســـتجمعه مع منتخبنا 

الوطني يوم الثالثاء المقبل.

مباريات اليوم

لحساب المجموعة األولى، تقام اليوم 

)االثنين( مباراتـــان، في األولى يواجه 
المنتخـــب الســـعودي نظيـــره الكويتي 
فـــي تمـــام الســـاعة 4 عصـــًرا، وبعدهـــا 
يلتقي المنتخب الكـــوري الجنوبي مع 
 6.30 نظيـــره اإليرانـــي عنـــد الســـاعة 
مســـاًء. ففـــي اللقـــاء األول “الخليجي 
اآلســـيوي”، يســـعى األخضـــر لتحقيـــق 
انتصـــاره الثانـــي وضمان بلـــوغ نهائي 
كأس العالـــم والوصـــول للـــدور الثاني، 
واألزرق الذي تعادل بالجولة الماضية، 
وتعزيـــز  األول  لالنتصـــار  يهـــدف 

حظوظه بالتأهل في هذه البطولة. 
وفـــي اللقـــاء اآلخـــر، ال يختلـــف كوريا 
عن حال الكويت، حيث يســـعى األول 
لتحقيق الفوز وإبقـــاء حظوظه قائمة 

فـــي التأهل، فيمـــا المنتخـــب اإليراني 
خســـارته  بتعويـــض  النفـــس  ُيمنـــي 
بالجولة الســـابقة في اإلطاحة بالمارد 

الكوري.

لقاء اليابان وباكستان
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نتائج األمس – االحد 

مباريات اليوم – االثنين

اليابان

البحرين

47

54

21

12

باكستان

الهند

السعودية 

كوريا ج

الساعة 4

 الساعة 6.30

الكويت

ايران

جدول النتائج 
والمباريات

جدول 
المجموعة الثانية

المنتخبات                  فاز        تعادل      خسر        النقاط   

4--2البحرين

4--2اليابان

20--باكستان

20--الهند

جدول 
المجموعة األولى

المنتخبات      فاز    تعادل     خسر        النقاط

2--1السعودية 

1-1-الكويت

1-1-كوريا ج

10--إيران

علي إسحاقي

سندس نصيف

علي مجيد | تصوير: رسول الحجيري

جاسم خميس ينال جائزة رجل المباراة

منتخبنا الوطني كسب بطاقة المونديال وصدارة مجموعته
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عــرض القـنديـل الصغير  ضمن صيف البحـريــن
قـــّدم  الفلســـطيني،  الســـفير  بحضـــور 
فريـــق “بيت بيـــوت” التابـــع لتلفزيون 
فلســـطين ٕانتاًجا مسرحًيا رأيًعا لقّصة 
واألديـــب  للكاتـــب  الصغيـــر  القنديـــل 
الفلســـطينّي الراحـــل غســـان كنفانـــي 
بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى 
مملكـــة البحريـــن. تحكـــي المســـرحّية 
عن ٔاميرٍة يتوّفى والدها الملك ويترك 
لهـــا وصّية بجلب الشـــمس ٕالى القصر 
كـــّي تتمّكن من اســـتالم الحكم، فتبدٔا 
األميـــرة مشـــوارها لتحقيـــق ذلك في 
مشـــاهد شـــّيقة متنّوعـــة وكوميدّيـــة 

وذات رسأيل هادفة.

أعلنت “آبل تي في بلس” 
تجديد مسلسل الكوميديا 

“Loot” لموسم ثان، 
وذلك قبل انتهاء عرض 

الموسم األول، إذ من 
المتوّقع أن يعود إلينا 
مع 10 حلقات جديدة 

في العام المقبل.
ويروي “Loot” قصة المليارديرة 
مولي نوفاك )مايا رودولف( التي 

كانت تتمتع بحياة باذخة، وتمكنت 
من تحقيق أحالمها بامتالكها 

طائراتها الخاصة وقصرها الكبير، 
إضافة إلى رحالت االستجمام التي 

كان يوفرها لها يختها الخاص، 
قبل أن تتغير حياتها مرة واحدة 

وإلى األبد.

tariq_albahhar

تم اإلعالن عن االستعدادات النطالق “مهرجان 
األمل السينمائي الدولي 2” تحت شعار “سينما 
بال حــدود- في االتحاد األوروبـــي”، إذ أعلنت 
الفنان فادي  برئاسة مؤسسه  المهرجان  إدارة 
التي  األفـــالم  تسجيل  بــاب  فتح  عــن  الــلــونــد 
الثانية  الــدورة  فعاليات  في  للمشاركة  تدخل 
لغاية  وتستمر  27 سبتمبر  في  التي ستنطلق 

5 أكتوبر 2022.
المهرجان  رئــيــس  نــائــب  وقـــال 
لـــمـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق األوســــــــط، 
ــة االســـتـــشـــاريـــة  ــجــن ــل ــو ال ــضـ وعـ
عمار  الــمــخــرج  للمهرجان  العليا 
الكوهجي إن الفعالية السينمائية 
الــعــام تشهد توسعا  الــدولــيــة هــذا 
الــى  الــعــربــي  الخليج  منطقة  فــي 
خـــالل  ــن  مــ ــم  ــالـ ــعـ الـ دول  جـــانـــب 
الرغم من  له على  العالمي  االنتشار 
جميع  إن  وقــال  المهرجان،  حــداثــة 
األفــــالم مــرحــب بــهــا، وفـــي تصريح 
خاص للبالد أكد الكوهجي ”من مبدأ 
ــــذي ينطلق  ال الــمــهــرجــان  أســاســيــات 

ــادة الــوعــي حــول األشــخــاص  على أســـاس زيـ
الذين يعانون من تحديات جسدية أو نفسية 
أفـــالم، وهـــذه لغة عالمية،  مــن خــالل عــرض 
والمجال مفتوح للمبدعين في منطقة الخليج 
العربي إلى جانب أشقائهم في الشرق األوسط 
للمشاركة وتقديم أفالمهم في هذه المسابقة 

العالمية الكبيرة“.
وأكد انه يسعى لتوصيل اإلبداعات الخليجية 
والعربية في المنطقة لهذا المهرجان المهم في 
الخريطة السينمائية الدولية وتعزيز العالقات 

الثقافية بين البلدان من خالل األفالم.
الــدولــي  السينمائي  ــل  األمـ مــهــرجــان  ويعتبر 

Hope interna-
 tional film festival
ــيــات  ــفــعــال ال ــن  مــ  EU
القليلة  الــســيــنــمــائــيــة 
العالم  مستوى  على 
القضايا  يعالج  الــذي 
ــة الـــتـــي  ــ ــي ــ ــان ــســ ــ اإلن
باألشخاص  تتعلق 
االحتياجات  ذوي 
أو  الــــــــخــــــــاصــــــــة 
الـــذيـــن يــعــيــشــون 
فـــــــــــي ظـــــــــــروف 
غير  اجــتــمــاعــيــة 
ــداع،  ــ ــ عـــاديـــة مـــن خـــالل فـــن الــســيــنــمــا واإلب
الثانية  للدورة  المهرجان  استعدادات  وســط 
وقال  المقبل،  سبتمبر   27 في  ستنطلق  التي 
ــان فـــادي  ــفــن ــمــهــرجــان ال رئــيــس ومـــؤســـس ال
مهرجان  يــكــون  أن  فــخــوريــن  نسعى  الــلــونــد: 
األمل السينمائي الدولي هو األول الذي يقدم 
الحدود  كــل  مــتــجــاوزًا  المتميزة  الفكرة  هــذه 
التفكير  اخترنا  العام  فهذا  وجــوًا،  وبحرًا  بــرًا 
الــصــنــدوق لنقدم فــكــرة جــديــدة وغير  خـــارج 
وذلك  والعالم،  أوروبــا  مستوى  على  مسبوقة 
من خالل دعوة صناع األفالم وأعضاء لجان 
واإلعالميين  المكرمين  والفنانين  التحكيم 
للمهرجان  الــرســمــي  االفــتــتــاح  حفلة  لحضور 

ــه الــثــانــيــة لــعــام 2022 بــتــاريــخ 27  ــ فــي دورت
مساء،   8 الــســاعــة  تــمــام  فــي  المقبل  سبتمبر 
فيلليني  فــيــدريــكــو  سينما  قــاعــة  فــي  وذلـــك 
الراحل  اإليــطــالــي  المخرج  اســم  تحمل  التي 
ضمن  تقع  والتي  فيلليني”  “فيدريكو  الكبير 
استديوات “شينيشيتا” الشهيرة في العاصمة 
اإليطالية روما، وتعتبر من أكبر استوديوهات 
عدة  فيها  صــورت  والــتــي  السينمائية  أوروبـــا 
أفالم عالمية، كما تعتبر متحفا سينمائيا مهما 
يقصده جميع صناع السينما العالميين للتمتع 
والتاريخية  السينمائية  الفنية  بمحتوياته 

الكبيرة.
بحرية  رحلة  الثاني ستنطلق  اليوم  وسيشهد 
متميزة على متن الباخرة العمالقة والحديثة 
المنشأ “كوستا فيرينزا” 2020، التي ستجوب 

البحر األبيض المتوسط من إيطاليا إلى فرنسا 
وعاصمتين  مختلفة  مــدن   6 ضمن  وإسبانيا 
إسبانيا  وبرشلونة في  ايطاليا  “روما  كبيرتين 
كما  التاريخية”،  الفرنسية  مارسيليا  ومدينة 
وتقاليد  وعـــادات  ثقافات  الــدول  هــذه  تحمل 
متنوعة، كما تتمتع بجمال الطبيعة األوروبية 
الساحرة والتي تحافظ في طياتها على عبق 
بتوزيع  وسنقوم  العريق،  األوروبـــي  التاريخ 
ــالم الــمــســابــقــة الــرســمــيــة  ــ ــروض جــمــيــع أفـ ــ عـ
سنقوم  ــة  دول وكــل  مدينة  كــل  فــي  للمهرجان 
ولمدة  المهرجان  انعقاد  مــدة  خــالل  بزيارتها 
قاعات  مع عدة  بالتعاقد  وذلك  كامل،  أسبوع 
لخلق  كبير  جــمــاهــيــري  وبــحــضــور  سينمائية 
أهداف  وتوصيل  واالندماج  التنوع  من  حالة 
المهرجان إلى أكبر عدد من الجمهور وأسماع 
ــوت مــن خــالل  أصــــوات مــن لــيــس لــديــهــم صـ
كبيرة  ــافــذة  ن تعتبر  الــتــي  السينما  شــاشــات 
تطل على العالم بأكمله، سنقدم حفلة الختام 
وتــوزيــع الــجــوائــز لــأفــالم الــفــائــزة على متن 
مسرح الباخرة “كوستا فيرينزا”، وذلك بتاريخ 
4 أكتوبر المقبل الساعة 8 مساء ثم العودة إلى 

روما صباح يوم 5 أكتوبر.

فــكــرة  أن  الـــكـــوهـــجـــي  وأكــــــد 
ــان جــــــاءت بــأبــعــاد  ــرجـ ــهـ ــمـ الـ
إنــســانــيــة عــمــيــقــة، وبـــصـــورة 
ــة  ــ ــول زاوي ــدا حــ مــتــمــيــزة جــ
مــهــمــة نــعــيــشــهــا جــمــيــعــا مع 

شــخــصــيــات ونــــاس لـــم تقف 
وتقديم  إعاقتهم،  عند  الحياة 

ككلمة  لهم  الدولي  المهرجان  هذا 
ــالم  ــ ــ ــالل األف ــ ــم مــــن خــ ــهـ ــر لـ ــكـ شـ
المهرجان  ”يقدم  وقال  والحضور، 

ــه: االمـــــل“،  ــمـ ــن خــــالل اسـ نــفــســه مـ
ــشــاهــده مـــن خــــالل أفـــالم  الـــــذي ســن
بين  ما  تشارك في مسابقات متنوعة 
الطويلة  والوثائقية  الروائية  األفــالم 
في  المقام  عالية  لجان  مع  والقصيرة 
نشاهد  أن  أمــل  وكلنا  التحكيم،  لجان 
فيلما من كل العالم في المهرجان الذي 

انطالقته،  منذ  بقوة  اليوم  اسمه  يبني 
لكنه  لــه،  الثانية  السنة  مــن  الــرغــم  وعلى 

بفكرته وتنفيذه أصبح ينافس بقوة“.
اإللكتروني  موقعه  رابـــط  على  للمشاركة   *

hopeiff.co :الجديد

يقيـــم مســـرح الصـــواري وضمن أنشـــطته 
والتـــي  األداء  تجـــارب  ورشـــة  الصيفيـــة 
فنانيـــن  وتأهيـــل  الختيـــار  فرصـــة  تعـــد 
مســـرحيين في مجال اإلخـــراج، التمثيل، 
الورشـــة  إتمـــام  وبعـــد  الفنيـــة  واإلدارة 
ســـيحصل المشـــاركون على فرصة لعرض 
 ”Mini theater“ مســـرحيتهم في مهرجان

المزمع أقامته الحقًا.
تبـــدأ الورشـــة بمحاضـــرة للناقـــد ورئيـــس 
اتحـــاد جمعيات المســـرحيين البحرينيين 
يوســـف الحمدان بعنوان” نشـــأة المســـرح 
المقبـــل  الســـبت  يـــوم  وذلـــك  وتطـــوره” 

تمـــام  فـــي  الجـــاري  يوليـــو   23 الموافـــق 
مســـرح  بمقـــر  مســـاء  الســـابعة  الســـاعة 
الصواري، ومن 24 – 28 يوليو ســـيتحدث 
الفنـــان حســـن عبدالرحيم عن “أساســـيات 
التمثيل المســـرحي” عند الساعة الخامسة 

مســـاء ولغاية التاســـعة بمدرســـة الشـــيخ 
عبدالعزيز. ويتبعه المخرج والفنان جمال 
الصقـــر بالتحـــدث عـــن “تقنيـــات الحركـــة 
واإليقاع” من 31 يوليو حتى 4 أغســـطس 
ولغايـــة  مســـاء  الخامســـة  الســـاعة  عنـــد 

التاسعة بمدرسة العالء الحضرمي.
وتســـتمر فعاليات الورشـــة بحديث الفنان 
جمعان الرويعي عن “االرتجال والتقمص” 
مـــن 13 أغســـطس حتى 17 الشـــهر نفســـه 
بمدرســـة المأمـــون، ثـــم محاضـــرة أخـــرى 

“التعبيـــر  عـــن  رشـــيد  مصطفـــى  للفنـــان 
عنـــد  أغســـطس   24 – 20 مـــن  الحركـــي” 
الســـاعة الخامســـة مســـاء ولغاية التاسعة 

بمدرسة العالء الحضرمي

وستختتم الورشـــة بالحديث عن “تحليل 
 25 مـــن  المســـرحي”  واإلخـــراج  النـــص 
5 ســـبتمبر عنـــد الســـاعة  إلـــى  أغســـطس 

الخامسة مساء بمدرسة المأمون.

مهرجان األمل السينمائي الدولي يعلن عن استقبال األفالم المشاركة

مسرح الصواري يقيم ورش تجارب األداء

الكوهجي: المجال مفتوح للمبدعين في البحرين في هذه المسابقة العالمية

مشروع تدريبي متكامل لصناعة النجوم

أسامة الماجد

جمال الصقر 

عمار الكوهجي

يوسف الحمدان  مصطفى رشيد 

فادي اللوند

حسن عبدالرحيم 

طارق البحار
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العربيـــة  الماليـــة  الخدمـــات  شـــركة  ترحـــب 
بالمتدربيـــن البحرينييـــن الذيـــن تـــم اختيارهـــم 
 AFS لالنضمـــام إلـــى برنامـــج التدريـــب الصيفي
iSuites. وسيســـتمر برنامـــج التدريـــب الداخلي 
طـــوال شـــهري يوليـــو وأغســـطس 2022 ويقـــدم 
خبـــرة عمليـــة للمتدربيـــن المســـجلين حالًيـــا في 
جامعـــات مختلفة، مـــا يمنحهم فرًصا للمشـــاركة 
 AFS والعمـــل جنًبا إلـــى جنب مع فـــرق وإدارات
المختلفة، والتي ستشـــكل تحدًيا لتوســـيع نطاق 

فهمهم للمدفوعات.

سيستمر طوال شهري يوليو وأغسطس

”AFS iSuites“ الخدمات المالية العربية” ترحب بالمتدربين في“

“طيران الخليج”: خدمات المناولة والشحن بمطار بن غوريون بـ9.9 مليون

إجمالي قيمة ترسيات مناقصات ومزايدات يونيو
مناقصـــات   106 والمزيـــدات  المناقصـــات  مجلـــس  أرســـى 
ومزايـــدات تابعـــة لـ31 جهة حكوميـــة بقيمة إجماليـــة تتجاوز 
50.039 مليون دينار، وذلك في شـــهر يونيو الماضي. وجاءت 
أعلـــى 5 جهـــات حكومية من حيث قيمة ترســـيات المناقصات 
والمزايـــدات فـــي يونيـــو، كالتالي: أوًل شـــركة طيـــران الخليج 
التـــي حظيت بأعلى الوزارات والهيئات والشـــركات الحكومية 
من حيـــث قيمة المناقصـــات والمزايدات المرســـاة بنحو 16.3 
مليـــون دينـــار )32.5 % مـــن إجمالـــي قيمـــة الترســـيات(، ثانًيا 
شـــركة نفط البحرين )بابكو( بنحو 7.6 مليون دينار )15.3 %(، 
ثالًثـــا وزارة شـــؤون البلديات والزراعة بنحـــو 6.7 مليون دينار 
)13.3 %(، رابًعا شـــركة تطوير للبترول بنحو 5.1 مليون دينار 
)10.2 %(، وأخيًرا المستشـــفيات الحكوميـــة بنحو 2.3 مليون 

دينار )4.6 %(.
وأرســـى المجلـــس 15 مناقصـــة لشـــركة طيـــران الخليـــج بنحو 
16.3 مليـــون دينـــار، كان أبرزها: مناقصـــة لتعيين مقدم خدمة 
لخدمـــات المناولـــة األرضيـــة والشـــحن والصالـــة فـــي مطار بن 
غوريون الدولي تل أبيب بإسرائيل فازت بها شركة ترافلبورت 
بنحو 9.9 مليـــون دينار، مناقصة لتعيين مقدم خدمة لخدمات 
المناولـــة األرضيـــة والشـــحن واألمـــن فـــي مطـــار أثينـــا الدولي 
باليونان فازت بها شركة )Gold Air( بنحو 1.048 مليون دينار.

كما أرســـى المجلس 14 مناقصة لشـــركة نفـــط البحرين )بابكو( 
بنحـــو 7.6 مليـــون دينـــار، كان أبرزهـــا: مناقصة إلبـــرام اتفاقية 
مدتهـــا 3 ســـنوات لتوريـــد النيتروجيـــن الســـائل وتأجير مرافق 
التخزيـــن والتبخيـــر والخدمـــات المرتبطـــة بهـــا شـــركة الغازات 
الصناعيـــة الكويتيـــه بنحـــو 1.8 مليـــون دينار، مناقصـــة لتوفير 
خدمـــات الفحص غيـــر التدميري لفحص أضـــرار الخدمات في 
وحـــدات مصفـــاة بابكـــو لتقييـــم الحالـــة الصحية للمعـــدات مع 
مراقبة الحالة بشكل دوري، فازت بها شركتان بنحو 1.4 مليون 

دينار.
وكذلك أرســـى المجلس 10 مناقصات ومزايدات لوزارة شؤون 
البلديـــات والزراعـــة، كان أبرزهـــا: مزايـــدة لتمديد عقـــد انتفاع 
ماكدونالدز من العقار الكائن بمنطقة بوغزال في المنامة فازت 
بها الشركة العالمية للتنمية )ماكدونالدز( بنحو 1.2 مليون دينار، 
مزايـــدة لســـتثمار جزء من عقار ممشـــى الســـتقالل فازت بها 
شـــركة إعمار للهندسة بنحو 1.5 مليون دينار، مناقصة لتنظيف 
خزانـــات الصـــرف الصحـــي للمناطـــق التابعـــة لبلديـــة المنطقـــة 

الشمالية فازت بها شركة كلين داون بنحو مليون دينار.

وأيًضا أرسى المجلس 5 مناقصات لشركة تطوير للبترول بنحو 
5.1 مليـــون دينـــار، كان أبرزها: مناقصة لتأجير مثقاب توســـيع 
البئر مع تقديم عاملي الخدمة، فازت بها شركة فاركو البحرين 
الوطنيـــة آلبار النفط بنحو 3.3 مليـــون دينار، ومناقصة لتوفير 
خدمـــات عـــوازل وموانع التســـرب آلبار النفط فازت بها شـــركة 

آزتك للخدمات بنحو 1.1 مليون دينار.
المجلـــس ترســـية مناقصـــات ومزايـــدات، مـــن بينهـــا:  وشـــهد 
مناقصـــة لـــوزارة األشـــغال لمشـــروع توســـعة تقاطـــع الجســـرة 
العلـــوي )المنحـــدر 1( فـــازت بهـــا مجموعـــة حجي حســـن بقيمة 
مليـــون دينار، ومناقصة أخرى لوزارة األشـــغال ألعمال الصيانة 
الشـــاملة لمدرســـة الرفـــاع الغربـــي البتدائيـــة للبنات ومدرســـة 
بوري البتدائية للبنات فازت بها شركة السرايا للمقاولت بنحو 
274.4 ألـــف دينـــار، مناقصـــة لمجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
لتوريـــد وتصميم وتطويـــر وتنفيذ وصيانة منصة المشـــتريات 
الحكوميـــة فـــازت بها شـــركة )Coupa Software( بنحو 956.6 
ألـــف دينـــار، مناقصة لهيئـــة الكهرباء والماء لســـتئجار مركبات 
ثقيلـــة لمدة 4 ســـنوات بنحـــو 588.6 ألف دينـــار، مناقصة لهيئة 

المعلومات والحكومة اللكترونية لمشروع إعداد اإلستراتيجية 
 )Author D Little( الوطنيـــة لالقتصاد الرقمي فازت بها شـــركة

بنحو 595.7 ألف دينار.
كما شـــهد المجلـــس ترســـية مناقصة لهيئـــة البحرين للســـياحة 
مســـيرات   2022 الســـياحية  البحريـــن  لفعاليـــات  والمعـــارض 
احتفاليـــة فـــي شـــوارع البحرين فازت بها شـــركة ســـيتي نيون 
)الشـــرق األوســـط( بنحـــو 224.6 ألـــف دينـــار، مناقصـــة لـــوزارة 
اإلســـكان والتخطيط العمراني لتنفيذ المرحلة األولى لمشـــروع 
تخطيـــط منطقـــة بـــوري الشـــمالية والجنوبية فازت بها شـــركة 
)SOM( بنحـــو 439.3 ألـــف دينـــار، مناقصـــة لـــوزارة الخارجيـــة 
لشراء سكن لرئيس بعثة مملكة البحرين في البرازيل بنحو 1.2 
مليون دينار، مناقصة للمستشـــفيات الحكومية لخطة استبدال 
األشـــعة  الحكوميـــة  للمستشـــفيات   2022 الطبيـــة  المعـــدات 
والمختبر بنحو 1.6 مليون دينار، مناقصة أخرى للمستشـــفيات 
الحكوميـــة لتوفيـــر معدات طبيـــة إضافية مطلوبة لمستشـــفى 
التصلـــب اللويحـــي بنحـــو 284.9 ألـــف دينـــار، مزايـــدة لشـــركة 
بابكـــو للتزويـــد لتأجير مطعم وجبات ســـريعة مـــع خدمة طلب 
الســـيارات )درايف ثرو( في محطة توبلي التابعة للشـــركة لمدة 
10 ســـنوات فازت بها شـــركة جســـميز بنحـــو 289.9 ألف دينار، 
ومزايـــدة لشـــركة البحرين لالســـتثمار العقاري لطلـــب الموافقة 
لتأجير قطعة أرض كائنة بمنطقة فريج الفاضل بصورة مؤقتة 

فازت بها مجموعة الزامل بنحو 156.2 ألف دينار.

“زيـن البحريـن” تطلـق نـادي التوستمـاستـرز الخـاص بهـا
الشركة تلتزم بتطوير مهارات التواصل بهدف تعزيز قدرات موظفيها

أطلقــت زيــن البحرين نادي التوستماســترز الخاص بها وذلك اللتزامها الدائم 
بدعــم النمــو المهنــي لموظفيهــا وتطويــر مهاراتهــم القيادية والشــخصية من 

خالل توفير بيئة إيجابية تعزز وتشجع تعليمهم.

البحريـــن  زيـــن  نـــادي  إطـــالق  وتـــم 
للتوستماسترز لتوفير بيئة تعليمية داعمة 
التواصـــل  مهـــارات  وتطويـــر  للموظفيـــن 
والقيادة لديهم. ويوفر التوستماسترز 11 
مســـاًرا أساســـًيا للتطويـــر، ومنهـــم القيادة 
الديناميكيـــة، التدريـــب الفعال، التخطيط 
اإلبداعي، وإتقان العرض التقديمي، حيث 
تتـــاح الفرصـــة ألعضـــاء النـــادي لحضـــور 
اجتماعات منتظمة واختيار مسار تعليمي 
أســـاس والذي يســـمح لهم باكتســـاب 300 

كفاءة مختلفة ومميزة.
سيســـاعد هـــذا النـــادي موظفـــي زين على 
إتقان المهارات القيادية الالزمة من خالل 
تعلـــم اإللقاء بطالقـــة وتنميـــة مفرداتهم. 
وتتضمـــن اجتماعـــات النـــادي العديـــد من 

أعضـــاء  ســـتقدمها  التـــي  العمـــل  ورش 
التوستماســـترز المميزيـــن علـــى مســـتوى 
العالـــم مثل كيفية تنظيم الخطاب، كيفية 

كسب الجماهير، ولغة الجسد وغيرها.
وبهذه المناســـبة، قالـــت المديـــر التنفيذي 
البحريـــن  زيـــن  فـــي  البشـــرّية  للمـــوارد 
رنـــا الماجـــد “يدعـــم نـــادي زيـــن البحريـــن 
للتوستماســـترز تطوير قـــدرات الموظفين 
إذ  األصيلـــة،  القيـــادة  لتحقيـــق  القياديـــة 
يســـاعد هـــذا النوع مـــن القيـــادة على بناء 
طريـــق النجـــاح للموظفيـــن ومســـاعدتهم 
على تحقيـــق أهدافهم. ويمثل هذا النادي 
بيئـــة تعليميـــة متكاملـــة لتمكيـــن موظفي 
زيـــن مـــن دعـــم بعضهـــم البعـــض وتعزيـــز 
تطويـــر مهارات التواصـــل والقيادة، وذلك 

بيئـــة  لتحســـين  أساســـي  مفتـــاح  يمثـــل 
العمل”.

وقالـــت اختصاصـــي تدريـــب وتطوير في 
زيـــن البحريـــن ولء جعفـــر علـــي “تلتـــزم 
زيـــن البحريـــن بتطوير مهـــارات التواصل 
بهـــدف تعزيز قـــدرات موظفيهـــا وتحقيق 
القيـــادة الفعالـــة والتـــي تأتي تحـــت إطار 
برنامـــج زيـــن البحريـــن للتدريـــب. ويمثل 

نادي زين البحرين للتوستماســـترز فرصة 
جيـــدة لتمكين موظفي زيـــن البحرين من 
تطويـــر مهـــارات الخطابة العامـــة. ويتيح 
النـــادي الفرصـــة للموظفيـــن بإلقاء خطاب 
أمـــام مجموعـــة صغيرة مـــن األعضاء في 
الجتماعات وذلك لتعزيز ثقتهم بأنفسهم. 
ـــن النـــادي الموظفين مـــن معرفة  كمـــا ُيمكِّ
نقـــاط الضعف والقـــوة لديهم واســـتخدام 

فـــرص  خـــالل  مـــن  أفضـــل  مصطلحـــات 
التدريـــب على مهارات الخطابـــة و تقييم 
األعضـــاء لبعضهم البعـــض. باإلضافة إلى 
ذلك، يكتسب أعضاء نادي التوستماسترز 
الكفـــاءات الالزمـــة للنجـــاح فـــي حياتهـــم 

العملية والشخصية”.
وأضـــاف مدير القطـــاع 20 المنتخب خالد 
واضـــح  إيجابـــي  تأثيـــر  “هنـــاك  عبـــدهللا 
للتوستماســـترز علـــى األفراد والشـــركات. 
ومـــع ذلـــك، فإن مـــا رأيتـــه في نـــادي زين 
البحرين للتوستماسترز أمًرا استثنائًيا من 
ناحيـــة التقـــدم الســـريع فـــي األداء والجو 
العائلـــي بيـــن الموظفيـــن. زيـــن البحريـــن 
تعـــزز بيئة تعليمية تشـــجع موظفيها على 
النمو والتطور، والتوستماســـترز سيساعد 
أقصـــى  اكتشـــاف  علـــى  زيـــن  موظفيـــن 
إمكاناتهـــم”. تم إطالق هـــذا النادي حديًثا 
المنظمـــة  العالميـــة،  تحـــت توستماســـترز 

مهـــارات  تطويـــر  فـــي  الرائـــدة  العالميـــة 
غيـــر  منظمـــة  هـــي  والتواصـــل،  القيـــادة 
ربحيـــة معترف بها عالمًيـــا لتمكين األفراد 
مـــن تطويـــر وتحســـين مهـــارات القيـــادة 
والخطابـــة لديهـــم مـــن خـــالل اجتماعات 
فـــرص  تمنـــح  التـــي  المحليـــة  النـــوادي 
للتدريـــب، التقييـــم، والتوجيـــه. ويتجاوز 
عدد أعضـــاء المنظمة 300,000 عضو في 

أكثر من 15,800 نادًيا في 149 دولة.
ســـتواصل زيـــن البحرين بتحســـين فرص 
التعليم والتطوير لموظفيها لتمكينهم من 
اختيار مسار مهاراتهم من خالل برامجهم 
التدريبيـــة، التـــي تشـــجعهم علـــى التعليم 
المســـتمر وإدارة التطوير المهني لتحقيق 
مســـيرة مهنية ناجحة. وهذا يتماشـــى مع 
رؤيـــة المملكة 2030، والتي تهدف لتنمية 
قوة عاملـــة جاهزة للمســـتقبل قادرة على 

تلبية متطلبات القتصاد الجديد.

لإلنتاجيـــة  الخليجـــي  المؤتمـــر  ينطلـــق 
في نســـخته العاشـــرة، وذلـــك في صاللة 
بســـلطنة عمـــان فـــي الفترة مـــن 24 - 25 
ملينيـــوم،  بمنتجـــع   ،2022 أغســـطس 
برعايـــة محافـــظ ظفـــار صاحـــب الســـمو 
الســـيد مـــروان بـــن تركي بـــن محمود آل 
ســـعيد، وبتنظيم مـــن األصايـــل للتنمية، 
البشـــرية  المـــوارد  تنميـــة  فـــي  الرائـــدة 
والمؤتمـــرات  الفعاليـــات  وتنظيـــم 
وبالتعاون مع مجموعة أوريجين بمملكة 

البحرين.
حلـــة  فـــي  العـــام  هـــذا  مؤتمـــر  ويأتـــي 
الســـابقة،  للمؤتمـــرات  ومكمـــاًل  جديـــدة 
خصوًصا بعـــد الجائحة والحاجة الملحة 
للتعافـــي القتصادي من ِقبـــل كل الدول 
والمؤسســـات، حيث ُتطرح فـــي كل عام 
آخـــر المســـتجدات ومـــا تـــم التوصـــل له 
عالمًيـــا وإقليمًيا من أطروحات ومهارات 
حديثة وممارسات عالمية، إضافة إلى ما 

بلغه التطـــور في تكنولوجيـــا المعلومات 
بهدف زيادة إنتاجية الموارد البشرية. 

ويركـــز هـــذا المؤتمـــر علـــى مجموعة من 
المحاور المهمة مثل: التعافي القتصادي 
لـــه، إضافـــة  والطـــرق األمثـــل للوصـــول 
اإليجابيـــة  المؤسســـية  الثقافـــة  لتعزيـــز 
والهتمـــام  الموظفيـــن  صحـــة  وتعزيـــز 
والقياديـــة  الشـــابة  البشـــرية  بالمواهـــب 
بهـــدف إعـــادة صقـــل مختلـــف المهـــارات 

لخلق بيئـــة محفزة وإنتاجية مســـتدامة 
مع ارتفاع إنتاجية وأداء الموظفين.

مســـؤول  صرحـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
بمجموعـــة  واإلعـــالم  العامـــة  العالقـــات 
أوريجين صفـــا عبدالغني، قائلة “يختلف 
المؤتمـــر هـــذا العـــام تماًمـــا عـــن األعـــوام 
الســـابقة، خصوًصـــا أنـــه لـــم يعقـــد هـــذا 
المؤتمر خالل العامين الماضيين بســـبب 
جائحـــة كورونا، وعليه فالعالم وبعد هذا 
التحـــدي فـــي أمّس الحاجة للســـرعة في 
اإلنجـــاز والتعافي القتصادي لتحســـين 
الوضع بالنســـبة للحكومـــات كقطاع عام، 
القطـــاع  فـــي  التجاريـــة  والمؤسســـات 
الخـــاص وهـــذا ل يمكـــن أن يتحقـــق إل 
بزيـــادة وتيرة اإلنتاجية من خالل موارد 
بشـــرية ذات كفاءة وقـــادرة على صناعة 
الفرق لتحســـين الخدمة المدنية وزيادة 
مبيعـــات القطـــاع الخاص ورفع مســـتوى 

ربحيتها”.

صفا عبدالغني

بتنظيم من “أوريجين” وبالتعاون مع األصايل

انطالق المؤتمر الخليجي لإلنتاجية في 24 أغسطس

أمل الحامد

50
مليون دينار

1.2 مليون دينار لتمديد 
عقد انتفاع “ماكدونالدز” 

من عقار بالمنامة

956.6 ألف دينار لتوريد وتصميم 
وتطوير منصة المشتريات الحكومية

“جسميز” يفوز بتأجير مطعم 
وجبات سريعة بمحطة توبلي

استثمار جزء من عقار 
ممشى االستقالل 

بـ1.5 مليون دينار

“إعداد االستراتيجية 
الوطنية لالقتصاد الرقمي 

بـ 595.7 ألف دينار



االنتعاش السياحي 
في السعودية 
يقود النتعاش 

القطاع بالبحرين

أعلنـــت stc البحريـــن، الشـــركة الرائـــدة فـــي 
عالـــم التكنولوجيا الرقمية، عن توفير خدمة 
األمن الســـيبراني الســـحابي لحماية شـــبكتها 
والتـــي بدورها تعمل على حماية عمالئها من 
 stc هجمـــات القرصنـــة اإللكترونيـــة. وتعتبر
البحرين هي أول شركة اتصاالت في المملكة 
في توســـيع دائرة خدماتهـــا من خالل توفير 
هـــذه الحلـــول لخلق عالمة فارقـــة في قطاع 
االتصـــاالت. ويتم اليوم طـــرح أحدث حلول 
الحمايـــة الســـيبرانية تحـــت مســـمى “حماية 
والشـــركات  األعمـــال  لقطاعـــات  الشـــبكات” 
ألصحـــاب  وباألخـــص  أحجامهـــا  بمختلـــف 
الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، 
وذلـــك دون الحاجـــة لتفعيـــل أو تثبيـــت أي 
برامـــج إضافيـــة من قبـــل العميـــل. حيث إن 
هذه الخدمة ســـتكون كفيلة بحماية العمالء 
وشـــركاتهم من أي تهديدات ســـيبرانية مثل 
البرامـــج الضـــارة وبرامـــج التصيد وشـــبكات 
برامـــج  أو   )botnets( البيانـــات  اختـــراق 
الســـرقة التي تمنع المســـتخدم مـــن الدخول 

إلى مواقعهم االلكترونية.
علـــى  البحريـــن   stc حـــرص  منطلـــق  ومـــن 
تقديم أفضل الخدمات لعمالئها من أصحاب 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتوفر حلول 
“حماية الشبكات” كباقة إضافية إلى خدمات 

الجيـــل الخامس للموبايـــل والفايبر برودباند 
لقطاع األعمال.

لضمـــان  التقنيـــات  أحـــدث  الخدمـــة  وتوفـــر 
الســـيبرانية وذلـــك عبـــر توفيرهـــا  الحمايـــة 
تصفـــح إنترنـــت آمـــن لعمالئهـــا مـــن أصحاب 
وكذلـــك  والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
والمحتويـــات  المواقـــع  حجـــب  خـــالل  مـــن 
الضـــارة أوتوماتيكًيا. وتعمـــل حلول “حماية 
الشبكات” على حماية العمالء عبر استخدام 
منظومـــة ذكاء اصطناعي متقدمـــة بإمكانها 
تهـــدف  التـــي  االختـــراق  محـــاوالت  منـــع 
لســـرقة بيانـــات الدفـــع وردع مختلـــف أنواع 

الفيروسات خالل تصفح اإلنترنت.
ولكونها سباقة في التصدي لهذه التهديدات 
المحتملة، فقد قامت stc البحرين بالشـــراكة 
مـــع إحـــدى أفضـــل منصـــات تقديـــم خدمات 
الحمايـــة الســـيبرانية العالميـــة والتـــي تضـــم 
فريًقـــا من نخبة المهندســـين وخبـــراء األمن 
الســـيبراني والذيـــن يعملون بشـــكل مســـتمر 
تهديـــدات  أليـــة  والتصـــدي  المراقبـــة  علـــى 
 stc إلكترونيـــة جديـــدة، وبذلك ينعـــم عمالء
البحريـــن في قطـــاع األعمال بحمايـــة دائمة 

من خطر الهجمات اإللكترونية.
وخالل حديثه عن حلول “حماية الشـــبكات”، 
صرح نـــزار بانبيله الرئيس التنفيذي لشـــركة 

المتزايـــد  الخطـــر  “إن  قائـــاًل  البحريـــن   stc
والمستمر للهجمات اإللكترونية على أصحاب 
األعمال قد حتم على الشركات المسارعة في 
اتخاذ إجـــراءات الحماية الســـيبرانية، حيث 
خلـــق طلًبا متزايـــًدا خصوصا بين الشـــركات 
للميزانيـــة  ونظـــًرا  والمتوســـطة.  الصغيـــرة 
المحـــدودة لهذة الشـــركات والعـــدد المحدود 
فـــي مجـــال  المتخصصيـــن  الموظفيـــن  مـــن 
األمن الســـيبراني، فقد أطلقنا خدمة “حماية 
الشـــبكات” لتســـهل ربط البيئـــة الرقمية لهذه 
الشركات بمنظومة حماية سيبرانية تستطيع 
مواكبـــة التغيـــر المســـتمر في ظـــل المخاطر 
الســـيبرانية وبذلك تقديم حماية شـــاملة لهم 
وتماشـــًيا مـــع رؤيتنـــا لقطـــاع األعمـــال، فإننا 
نعمـــل دوًمـــا علـــى تقديـــم أحـــدث التقنيـــات 
والمتمثلـــة فـــي توفيـــر الباقـــات والخدمـــات 
عاليـــة المعاييـــر. ويمكـــن لعمالئنـــا في قطاع 
األعمـــال إضافـــة باقـــة حماية الشـــبكات إلى 
حســـاباتهم بســـهولة من خالل خدمة تفعيل 
)التلقائـــي الالتالمســـي(، ليتمكنوا من تصفح 
االنترنت بشـــكل آمن سواء لمشتركي خدمة 
لجميـــع  ويمكـــن  كمـــا  الفايبـــر.  أو  الموبايـــل 
 BD1.5 العمـــالء إضافـــة هـــذه الباقـــة بقيمـــة
شـــهرًيا، أو يمكنهـــم الحصـــول عليهـــا بشـــكل 

مجاني مع بعض الباقات األخرى”.

بالتعـــاون مع بنك الســـالم، أعلن 
للدراســـات  البحريـــن  معهـــد 
المصرفيـــة والمالية - المؤسســـة 
للتدريـــب  الرائـــدة  الوطنيـــة 
والمالـــي  المصرفـــي  والتطويـــر 
فـــي المنطقة - عن إطالق ُكتيب 
التمويـــل اإلســـالمي، للمســـاهمة 
فـــي تنميـــة المعرفـــة والمهارات 
التمويـــل  فـــي مجـــال  للعامليـــن 
مكانـــة  وتعزيـــز  اإلســـالمي 
المملكـــة كمركز عالمي في قطاع 

الخدمات المالية اإلسالمية.
معلومـــات  الُكتيـــب  ويقـــدم 
محدثة عن الصيرفة اإلســـالمية 
بما في ذلك أســـواق رأس المال، 
وأنظمـــة  التجـــاري،  والتمويـــل 
التأميـــن التكافلـــي، وغيرهـــا من 
اللوائـــح المصرفيـــة ذات الصلة؛ 
بهـــدف تعزيـــز صناعـــة التمويـــل 
المســـتوى  علـــى  اإلســـالمي 

العالمي.
وتعقيًبـــا علـــى تدشـــين الكتيب، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  صـــرح 

الســـالم  بنـــك  فـــي  للمجموعـــة 
مـــن  “نســـعى  النايـــض  رفيـــق 
 )BIBF( خـــالل تعاوننا مع معهـــد
إلـــى تزويـــد الجيـــل القـــادم مـــن 
اإلســـالمي  التمويـــل  محترفـــي 
لتعزيـــز  األساســـية  بـــاألدوات 
المصرفـــي،  بالقطـــاع  معرفتهـــم 

الُكتيـــب  هـــذا  سيشـــكل  حيـــث 
مصـــدًرا أساســـًيا لكل مـــا يتعلق 
اإلســـالمية.  الصيرفـــة  بمجـــال 
ويعتبـــر هـــذا الُكتيـــب هـــو نتاج 
التعاون بيننا ومعهد BIBF األمر 
الذي من شـــأنه تعزيز مكانة بنك 
الســـالم ويســـاهم فـــي النهـــوض 

بقطاع الصيرفة اإلسالمية”.
مـــن جانبـــه، قـــال المديـــر العـــام 
للدراســـات  البحريـــن  لمعهـــد 
المصرفية والمالية )BIBF( أحمد 
الشيخ “كمؤسسة تدريبية رائدة 
فـــي مجـــال التمويل اإلســـالمي 
علـــى الصعيد المحلي واإلقليمي 

معهـــد  فـــي  نســـعى  والعالمـــي، 
مبـــادرات  تطويـــر  إلـــى   )BIBF(
بالصناعـــة  للنهـــوض  نوعيـــة 
المصرفية اإلســـالمية في مملكة 
البحرين وتعزيـــز مكانتها كمركز 
عالمـــي للتمويل اإلســـالمي.” كما 
أعرب عـــن امتنانه لبنك الســـالم 

لدعـــم هذه المبـــادرة التي تهدف 
بكـــوادر  القطـــاع  تزويـــد  إلـــى 
وطنية عالية التأهيل في مجال 
التمويـــل اإلســـالمي، األمـــر الذي 
يســـاهم فـــي تعزيـــز فـــرص نمـــو 
المؤسسات المصرفية اإلسالمية 
فـــي المملكـــة والتي تشـــهد نمًوا 

متسارًعا”.
دراســـات  مركـــز  رئيـــس  وقـــال 
التمويـــل اإلســـالمي فـــي معهـــد 
البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة 
والماليـــة )BIBF( مجتبـــى خالـــد 
“بصفتـــه أقـــدم مـــزود للمؤهالت 
التمويـــل  مجـــال  فـــي  المهنيـــة 
اإلسالمي في العالم، يلتزم مركز 
 )BIBF( التمويل اإلسالمي بمعهد
بتقديم تجربة تعليمية متطورة 
التمويـــل  فـــي مجـــال  للعامليـــن 
الدعـــم  وبفضـــل  اإلســـالمي، 
الســـخي من بنك الســـالم، تمكنا 
مـــن تطوير هـــذا الدليـــل العملي 
التطبيقيـــة  المعرفـــة  لتســـهيل 
والعملية لهذا القطاع المتنامي”.

“stc البحرين” أول شركة اتصاالت توفر حلول األمن السيبراني السحابي

“السالم” و“BIBF” يدشنان كتيب إلعداد الجيل القادم من محترفي التمويل اإلسالمي

ألصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين

أكــد خبــراء ســياحة أن المشــروعات التــي أعلــن عنهــا فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية وبالتحديد في المنطقة الشــرقية تشــكل رصيدا إضافيا للسياحة 
فــي مملكــة البحرين؛ نظــًرا لما يربط البلدين من عالقــات أخوية واقتصادية 

قوية بحكم لحمة الشعبين والتقارب الجغرافي الوثيق بين المملكتين.

وأشارت صحيفة سعودية إلى توقيع 
عقود اســـتثمارية بملياري ريال خالل 
أزمـــة كورونـــا، مع التوجه إلنشـــاء 14 
مشـــروعا لتحويـــل المنطقة الشـــرقية 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية لوجهـــة 

سياحية خليجية.
وقـــال الخبيـــر الســـياحي عبدالحميد 
الحلواجـــي إن أي مشـــروع يقـــام في 
يشـــكل  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
عامـــل دعم للبحرين، فأي ســـائح يتم 
استقطابه للسعودية سينعكس بشكل 
وبآخـــر علـــى الســـياحة فـــي البحرين، 
إذ إن البحريـــن على البوابة الشـــرقية 

للمملكة.
ورأى الحلواجي أن البحرين ســـتبقى 
نقطة جذب سياحي إلى السعوديين؛ 
نظـــًرا للعديـــد مـــن العوامـــل، ويشـــير 
هنـــاك  تكـــون  ربمـــا  أنـــه  الحلواجـــي 
منتجعات وفنـــادق ومطاعم ومرافق 
فـــي  عليـــه  هـــي  ممـــا  وأفضـــل  أكبـــر 

البحرين، لكن تظل المنامة لها سحرها 
الســـعوديين،  قلـــوب  فـــي  الخـــاص 
وأجواء الضيافـــة والحفاوة والدفء 
فـــي  الســـعوديين  بهـــا  يشـــعر  التـــي 
البحريـــن  تجعـــل  الثانـــي  بلدهـــم 
محببـــة باســـتمرار خصوصا مع القرب 

الجغرافي وسهولة الوصول إلى هنا.
وأشـــار إلـــى أن البحرين ســـعت خالل 
األعـــوام الماضيـــة علـــى حزمـــة مـــن 
والفعاليـــات  الســـياحية  المشـــاريع 
التعافـــي  فتـــرة  فـــي  خصوصـــا 
القطـــاع  أن  إلـــى  الفتـــا  االقتصـــادي، 
متفائـــل مع اســـتالم وزيرة الســـياحة 
الجديـــدة فاطمة الصيرفـــي لمهماتها، 
إذ بادرت باالجتماع بالقطاع الفندقي 
ومقترحاتهـــم  تطلعاتهـــم  لمعرفـــة 
لتطوير القطاع السياحي في المملكة.

وبيـــن الحلواجـــي أنـــه قبـــل 22 عاًمـــا 
حيـــن كان مديـــًرا لفنـــدق الســـفير في 
الجفيـــر، كان عـــدد الفنـــادق محدودا، 

وحيـــن افتتحت فنـــادق جديدة مثل 
الماريوت وغيرها، كانت هناك خشية 
من ذلك من قبـــل اإلدارة، ولكن كانت 
نظرته بأن المنافسة ستكون إيجابية، 
وهذا ما حصل حين انتعشـــت منطقة 
االنتعـــاش  أن  إلـــى  مشـــيرا  الجفيـــر، 
السياحي في السعودية يقود المنطقة 

لالنتعاش.
 مـــن جانبـــه، أكـــد الخبيـــر الســـياحي 
ســـفيان المؤيـــد مـــا ذهب إليـــه زميله 
الحلواجي، إذ أشـــار إلى أن االنتعاش 
يعنـــي  الســـعودية  فـــي  االقتصـــادي 
بحكـــم  البحريـــن،  فـــي  االنتعـــاش 
العالقـــات القوية والوثيقة التي تربط 

البلدين والمملكتين.
وأكـــد المؤيد أن اإلعالن عن مشـــاريع 
في الســـعودية خصوًصا في المنطقة 
مشـــاريع  عـــن  إعـــالن  هـــو  الشـــرقية 
فـــي البحريـــن، ألن أي شـــخص يـــزور 
الشرقية سيكون محسوبا بأنه سيزور 
البحريـــن، إذ مـــن الممكـــن أن يقضـــي 
وقتا في المنامة بحكم قرب المسافة 
وتابـــع  الوصـــول.  وســـرعة  وســـهولة 
المؤيـــد “موقـــع البحريـــن فـــي قلـــوب 
السعوديين مميز جًدا بين كل الخليج 
بالنســـبة  األمـــر  وكذلـــك  والمنطقـــة 

للبحرينيين وأشقائهم السعوديين”.
وكشـــفت أمانة المنطقة الشرقية، عن 

حزمـــة مشـــاريع عمالقـــة بمواصفـــات 
عالمية تخطط على تنفيذها، ستحدث 
نقلـــة نوعيـــة فـــي قطاعـــات الترفيـــه 
والســـياحة والصحة والرياضة، بمدن 
ومحافظـــات المنطقـــة، وأكـــدت على 
ســـعيها الحثيث لتحويل المنطقة إلى 
وجهـــة ســـياحية رائـــدة فـــي الخليج، 
الجغرافـــي  موقعهـــا  مـــن  مســـتفيدة 
المتميـــز واالســـتراتيجي، ومقوماتهـــا 
الفريـــدة كونهـــا منطقة تجمـــع ما بين 

الشواطئ والواحات الخضراء.
وسلط الضوء أمين المنطقة الشرقية 
فهـــد الجبيـــر فـــي حديـــث لصحيفـــة 
المشـــاريع  أبـــرز  علـــى  “الريـــاض”، 
والنموذجيـــة  الرياديـــة  االســـتثمارية 
التـــي أطلقتهـــا األمانـــة على مســـتوى 

القطـــاع البلدي بالتعاون مع شـــركائها 
من الجهات الحكومية األخرى وهيئة 
تطويـــر الشـــرقية، تماشـــًيا مـــع رؤيـــة 
المملكـــة 2030 عبـــر تطويـــر منظومة 
اإليـــرادات  وتنميـــة  االســـتثمارات 
وتحقيـــق مفهـــوم االســـتدامة المالية، 
ودعـــم عناصـــر جودة الحياة وأنســـنة 
المـــدن وتحســـين المشـــهد الحضـــري 
الذكيـــة  المـــدن  مفهـــوم  وتطبيـــق 
وتنشـــيط  البيئـــة  علـــى  والمحافظـــة 

الحركة الرياضية.
الدمـــام  مدينـــة  أن  الجبيـــر  وذكـــر 
المشـــاريع  باكـــورة  ســـتحتضن 
تنفيـــذ  خـــالل  مـــن  االســـتثمارية 
كورنيـــش  فـــي  ترفيهيـــة  مجمعـــات 
الحمراء المجمـــع الترفيهي األول في 
المنطقـــة الشـــرقية ويقـــع فـــي مدينة 
الدمام علـــى الكورنيش، إذ تم اختيار 
الموقع بشكل استراتيجي، كما سيتم 
إنشـــاء المجمـــع الترفيهـــي الثاني في 
مدينـــة الخبـــر والواقع علـــى الواجهة 
البحرية للمدينة ولهـــذا الموقع أهمية 
في توفير خيـــارات ترفيهية ومنطقة 

خدمات لسكان وزوار مدينة الخبر.

خبراء: المشاريع في السعودية رصيد للسياحة البحرينية
14 مشروًعا سياحًيا بالمنطقة الشرقية
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.095

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.242

شركة ناس 
NASS BD 0.63

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.9

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.312

بنك السالم 
SALAM BD 0.086

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.465

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.48

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.3

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.052

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.597

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.425

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.465

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.164

عــادت معظــم بورصات الخليج إلى الصعود في ختام تعامالت أمس األحد معوضة 
جــزًءا من خســائرها التي منيت بها األســبوع الماضي تزامًنا مــع مواصلة المتعاملين 
تنفيــذ عمليــات شــراء انتقائــي لألســهم الكبــرى التي مــن المتوقع أن تعلــن عن نتائج 
أعمال ربعية قوية وتالشــي جزئي للمخاوف من انعكاســات تصاعد وتيرة التضخم 

وتداعيات الحرب الروسية األوكرانية.

وفـــي نهاية تعامالت األحد، ارتفع مؤشـــر 
الســـوق الســـعودية بنســـبة 1.16 % مـــع 
ارتفاع ســـهم زين الســـعودية بنسبة بأكثر 
من 4 % بعد ما أعلنت الشركة عن ارتفاع 
أربـــاح الربع الثاني 2022 إلى 134 مليون 
ريال، وصعود ســـهم مصـــرف الراجحي 1 
%، إضافة الرتفاع ســـهم أرامكو واألهلي 
بأكثـــر مـــن 1.9 % لـــكل منهمـــا. وارتفعت 
مـــع   %  0.77 بنســـبة  الكويـــت  بورصـــة 
9 % وعربـــي  صعـــود ســـهم تحصيـــالت 

قابضة 5.06 % كامكو انفست 5.4 %.
وزادت بورصـــة قطـــر بنســـبة 0.93 % مع 
ارتفاع أســـهم اإلجارة والمناعي والخليج 
الدوليـــة بنســـب 3.6 % لـــأول و3.4 % 
للثانـــي و3.3 % للثالـــث. وارتفـــع مؤشـــر 
ســـوق مســـقط 0.04 % مع ارتفاع ســـهم 
والجزيـــرة   %  6.3 لالســـتثمارات  عمـــان 
للخدمـــات 3.5 % وكابالت العمانية 2.13 

.%
فيمـــا نزلت بورصة البحرين بنســـبة 0.32 
% مع تراجع ســـهم البحرين للتســـهيالت 
التجاريـــة 3.13 % واتصـــاالت البحرينية 
- بتلكـــو 1.9 % وعقارات الســـيف 1.8 % 

ومجموعة البركة 0.95 %.

 تعويض الخسائر

وأوضح محللون، أن األســـواق الخليجية 
بصعـــود  متأثـــرة  أمـــس  أغلبهـــا  ارتفـــع 
األســـواق العالميـــة وأســـعار النفـــط، التي 
الماضـــي،  فـــي عطلـــة األســـبوع  حدثـــت 
مؤكديـــن أن هناك مؤشـــرات تزيد التوقع 
من تعوض الخســـائر التـــي تكبدتها خالل 

الفترة التي أعقبت رفع الفائدة.
وبنهاية تعامالت األسبوع الماضي، أغلق 
خـــام “برنت” مرتفًعـــا 2.06 دوالر أو 2.08 
% إلـــى 101.16 دوالر للبرميل. وزاد خام 
غرب تكســـاس الوسيط األميركي بـ 1.81 

دوالر، أو 1.9 % إلى 97.59 دوالر.
الفيلـــكاوي  إبراهيـــم  قـــال  جهتـــه،  ومـــن 
خبير أســـواق األســـهم، إن عـــودة الصعود 
ببورصـــات المنطقـــة كان متوقعا في ظل 
أنبـــاء الرفع الجزئي للعقوبـــات األميركية 
عن روســـيا بســـبب حربها علـــى أوكرانيا، 
االقتصاديـــة  البيانـــات  إلـــى  إضافـــة 
اإليجابيـــة المعلـــن عنهـــا عالميا األســـبوع 
الماضـــي وارتفـــاع النفط المـــورد الرئيس 
القتصاديـــات المنطقـــة أعلـــى 100 دوالر 
مـــن جديـــد، األمر الـــذي تزامن مـــع عودة 

مؤشر الدواجونز األميركي فوق مستوى 
31 ألف نقطة من جديد.

تعامـــالت  العالميـــة  األســـواق  وأنهـــت 
األسبوع الماضي على ارتفاع حيث صعد 
مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 2.1 % 
وزاد ســـتاندرد آنـــد بورز 500 بنســـبة 1.9 
% وســـجل مؤشر “ناسداك” ارتفاًعا بنحو 
1.8 %، كما ارتفع مؤشـــر “ستوكس 600” 

األوروبي 1.8 %، وســـجل “فوتسي 100” 
البريطاني صعوًدا 1.7 %، وارتفع مؤشـــر 

“نيكي” بنسبة 0.5 %.
مـــن جانبـــه، أكـــد مديـــر التـــداول بشـــركة 
الماليـــة  األوراق  لتـــداول  يونيفرســـال 
محمد عطا إنه مما ال شـــك فيه أن ارتفاع 
مؤشـــرات بورصـــات الخليج جـــاء نتيجة 
أعمـــال قمة جدة التي كان لها أثر إيجابي 

على نفســـية المتعاملين، ألن التعاون بين 
الســـعودية وأميركا سوف ينعكس إيجابا 
علـــى اقتصـــاد الســـعودية نتيجـــة العقود 
الموقعة بين الطرفين.وأشار إلى أن األداء 
من المرجح أن ال يســـتمر في ظل متابعة 
المســـتثمرين بشـــكل كبيـــر لنتائـــج أعمال 
بنك االحتياطـــي الفيدرالي األميركي في 
نهاية الشهر وسط التوقعات برفع الفائدة 

بنحو 100 نقطة، وهو ما سوف يؤثر على 
األسواق العالمية وأسواق المنطقة ككل.

مـــن جانبها، توقعت خبيرة أســـواق المال 
حنان رمســـيس، عودة مؤشـــرات أسواق 
الخليج لالرتفاع بدءا من األسبوع المقبل 
تزامنـــا مع ارتفاع معدالت النمو بالمنطقة 
وكذلـــك زيـــادة فـــي الشـــركات الحكومية 
وشـــبه الحكومية المطروحة، مشـــيرا إلى 
أن مـــا يدعم ذلك عودة أســـعار النفط إلى 
أعلـــى مســـتوى 100 دوالر للبرميـــل وهو 
العامل الرئيس الذي ســـيؤهل المؤشـــرات 

للعودة لالتجاه الصاعد األسبوع المقبل.
وأشـــارت إلـــى أن ذلـــك علـــي الرغـــم مـــن 
اســـتمرار األزمـــات الجيوسياســـية حـــول 
العالـــم والتـــي لـــو هـــدأت فـــإن مؤشـــرات 
العالميـــة واإلقليميـــة ســـتكون  األســـواق 
أكثـــر تفـــاؤال واكثـــر قـــدرة علـــي اجتذاب 

االستثمارات األجنبية.
ومـــن جانبـــه، أشـــار مديـــر االســـتثمار في 
حســـام  للتـــداول  إنترناشـــيونال  شـــركة 
عيد إلـــى أن النتائج اإليجابية للشـــركات 
الكبـــرى التـــي أعلن عنهـــا عن نهايـــة الربع 
الثانـــي مـــن العـــام الجاري وأظهـــرت نموا 
كنتائج شـــركتي المراعي وزين ومصرف 
قطر اإلســـالمي كانت من أسباب الداعمة 
لعـــودة الصعـــود ألســـواق المنطقـــة أمس، 
أحـــد  هـــي  النتائـــج  تظـــل  أن  مرجحـــا 
المحركات لبوصلة أســـواق الخليج خالل 

األسبوعين المقبلين.

بورصات الخليج تعوض جزًءا من خسائرها وتتلون باألخضر
مع مواصلة المتعاملين تنفيذ عمليات شراء انتقائي لألسهم الكبرى

ذكـــر مصـــرف البحريـــن المركـــزي أنه تلقـــى في الربـــع الثاني مـــن العام 
الجـــاري مـــا مجموعه 63 شـــكوى من المســـتهلكين بالقطـــاع المالي في 

قطاعي البنوك والتأمين خصوًصا.
وأوضح تقرير وحدة حماية المستهلك في مصرف البحرين المركزي أن 
شـــكاوى شـــهر يونيو الماضي بلغت 31 شكوى في حين بلغت الشكاوى 

في مايو 14 شكوى وفي ابريل نحو 18 شكوى.
وفـــي التفاصيـــل جـــاء موضـــوع المبالـــغ المتنـــازع عليهـــا ومطالبـــات 
الســـيارات في الصدارة بواقع 17 شـــكوى لأولى و10 شـــكاوى للثانية، 
فـــي حيـــن جاء موضـــوع القروض في المرتبـــة الثانية بعدد 6 شـــكاوى 
وبطاقات االئتمان بعدد 4 والمشـــاكل التقنية بعدد 4 شـــكاوى، في حين 

بلغت الشكاوى المرتبطة بالقروض نحو 3 شكاوى فقط.

القروض وتأمين المركبات في الصدارة

“المركزي”: 63 شكوى ضد البنوك وشركات التأمين

عدد شكاوي المستهلكين 

هيئـــة  مـــع  أخيـــرا  بنفـــت  شـــركة  اجتمعـــت 
بهـــدف  اإللكترونيـــة،  المعلومـــات والحكومـــة 
التكنولوجيـــا  نشـــر  تعزيـــز  فـــرص  مناقشـــة 

المتقدمة في البحرين. 
وحضـــر االجتمـــاع الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
محمـــد  اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
بنفـــت  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  القائـــد، 
عبدالواحد الجناحي، حيث تمت مناقشة عدد 
مـــن الموضوعـــات ذات األهمية وســـبل تعزيز 

الشراكة بين الطرفين.
“إن  بالقـــول  الجناحـــي  عبدالواحـــد  علـــق  و 
تحقيـــق أهـــداف التحول الرقمـــي ضمن رؤية 
البحرين االقتصادية 2030 أمر مهم لمستقبل 
المملكـــة، ونحن فخورون بـــأن نلعب دوًرا في 

تحقيق أهداف هذه الرؤية الوطنية”. 
وأضـــاف الجناحـــي “توفـــر هيئـــة المعلومـــات 
والحكومة اإللكترونية، كونها المحرك الرئيس 
خدمـــات  البحريـــن،  فـــي  الرقمـــي  لالقتصـــاد 

حكوميـــة شـــاملة لمســـاعدة القطاعيـــن العـــام 
أكبـــر. نحـــن  العمـــل بكفـــاءة  والخـــاص علـــى 
ندرك في شـــركة بنفت أهميـــة إدارة وحوكمة 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت، وتقنية 
والـــذكاء  الكتـــل(،  )سلســـلة  تشـــين  البلـــوك 
االصطناعـــي، والحوســـبة الســـحابية في خلق 
للنمـــو االقتصـــادي واالبتـــكار،  آفـــاق جديـــدة 
ونحـــن متفائلـــون بتعزيـــز فـــرص التعـــاون مع 

الهيئة في هذه المجاالت”.

مـــن جانبـــه، قال القائـــد  “يأتي هـــذا االجتماع 
تماشـــًيا مع أهـــداف الهيئة لدعـــم اتخاذ القرار 
واإلبداع واالبتكار في كل من القطاعين العام 
والخـــاص. تعتبـــر شـــركة بنفت شـــريك رئيس 
في رحلة التحول الرقمي في مملكة البحرين، 
وسيســـمح لنا تعاوننا المستمر باالستفادة من 
البنيـــة التحتيـــة المتطورة للشـــركة في توفير 
مجموعـــة شـــاملة مـــن الخدمات العامـــة التي 

تلبي احتياجات المستفيدين”. 

“بنفت” و“الحكومة اإللكترونية” تبحثان تعزيز مبادرات التحول الرقمي

أعلنـــت شـــركة عقـــارات الســـيف، انطالًقـــا من 
التزامها بالمســـؤولية االجتماعيـــة، عن تبّرعها 
بمبلـــغ مالـــي لمؤسســـة إنجـــاز البحريـــن لدعم 

برامج إنجاز البحرين. 
وقام بتســـليم شـــيك مبلغ الدعـــم نائب رئيس 
المســـؤولية  لجنـــة  رئيـــس  اإلدارة  مجلـــس 
االجتماعية لدى الشـــركة مصطفى السيد، إلى 
الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة إنجـــاز البحرين 
هناء ســـرواني في مقر الشركة بمجمع السيف 
الســـيف، بحضـــور أحمـــد يوســـف  - ضاحيـــة 

الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف. 

“عقارات السيف” تدعم البرامج التعليمية لـ “إنجاز البحرين”

 علي الفردان
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كشـــفت بيانـــات نشـــرتها مجموعـــة “بوينغ” عـــن أن كوفيد لـــم يغّير بشـــكل جوهري 
توقعـــات النمـــو على األمد البعيـــد لقطاع الطيران التجاري إذ يتوقـــع بأن يزداد عدد 

الطائرات بنسبة 82 % بحلول العام 2041.
وجـــاء في التوقعات الســـنوية لألســـواق التجاريـــة الصادرة عن “بوينغ” أن الشـــركة 
تتوقـــع أســـطوال عالميـــا يضـــم 47080 طائـــرة على مـــدى العقدين المقبليـــن، مقارنة 
مـــع 25900 بالعـــام 2019، إذ ســـتكون نصـــف الطلبيات الســـتبدال طائـــرات خرجت 
عـــن الخدمـــة. وتأتـــي البيانات بعـــد أيام من صدور توقعات مشـــابهة عن منافســـتها 
“إيربـــاص” قبيـــل معرض “فارنبـــورو” للطيران. ويعـــد الرقم أقل بقليـــل من توقعات 
“بوينغ” السابقة بعيدة األمد والتي كانت تبلغ 49405 طائرات، نظرا لخفض الشركة 
توقعـــات نمـــو إجمالـــي الناتج الداخلـــي لالقتصاد العالمـــي إلى 2,6 % على أســـاس 
ســـنوي. لكـــن األســـس بعيدة األمـــد “تبقى علـــى حالها” مع تجـــاوز الطلـــب على نقل 
الركاب والشحن إجمالي الناتج الداخلي المحلي العالمي، بحسب ما أكدت “بوينغ”.

وقال نائب رئيس المجموعة للتســـويق التجاري دارن هالســـت “بالعام 2022، لم يعد 
الطلب يمّثل العائق الرئيس، إذ بات بإمكان الناس السفر”.

“بوينغ” تتوقع نمو أسطول الطائرات 
التجارية بـ 82 % بحلول 2041

كشف بيان خليجي أميركي، عن اعتزام تقديم 11 
مليار دوالر، منها 10 مليارات دعما عربيا لمواجهة 
تحديـــات األمن الغذائي في العالم. جاء ذلك وفق 
بيـــان مشـــترك لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
والواليات المتحدة نقلته وكالة األنباء الســـعودية، 
عقب انتهاء قمة جدة. وأفاد البيان بأن واشـــنطن 
“رحبـــت بقـــرار مجموعـــة التنســـيق العربيـــة، التي 
تضم 10 مؤسسات تمويل تنموية وطنية وعربية 

ومتخصصـــة، تقديم مبلغ ال يقـــل عن 10 مليارات 
دوالر اســـتجابة لتحديـــات األمن الغذائـــي إقليميا 

ودوليا”.
وأضـــاف “رحب القـــادة بإعالن الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة تقديم دعم إضافـــي بقيمة مليار دوالر 
لتلبية حاجات األمن الغذائي الملحة على المديين 
القريب والبعيد لمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

إفريقيا”.

11 مليار دوالر لألمن الغذائي العالمي

“األهلي المتحد” يحصد 4 جوائز في فئة 
أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة

“البركة اإلسالمي” يعايد األطفال في مجمع السلمانية الطبي

لعام 2022 من مجلة ميد

بمناسبة عيد األضحى المبارك

أحرز البنك األهلي المتحد 4 جوائز في فئة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة 
لعـــام 2022 الصادر عن مجلة ميد. وشـــملت هذه الجوائز لقب أفضل بنك للخدمات 
المصرفيـــة الخاصة فـــي كل من البحرين، مصر، الكويت وعمان. يذكر أن مجلة ميد 
هـــي إحدى أكثر المصـــادر تميًزا واحترافية في تغطية مختلف األخبار والدراســـات 

والتحليالت في مجال المال واالقتصاد في منطقة الشرق األوسط.
ونظمـــت هـــذه الجوائز بالتعاون مع مجلتي ريتيل بانكر إنترناشـــنال وپرايڤت بانكر 
إنترناشـــنال، واللتيـــن تعـــدان مـــن أكثـــر المصـــادر موثوقية في 
عالم الخدمات المصرفية الخاصة. وهذه هي النسخة 
الســـنوية األولى مـــن جوائز التميـــز المصرفي في 
منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا مـــن 

مجلة ميد العالمية.
ــتــزام  ــأتــي هـــذه الــجــوائــز شـــاهـــًدا عــلــى االل وت
المستمر من البنك بتوفير ابتكارات ومنتجات 
الخدمات  مجال  في  مسبوقة  وغير  متميزة 
المصرفية الخاصة. ومن ضمن العوامل التي 
ساهمت في حصول البنك على هذه األلقاب 
المالي  واألداء  المبتكرة،  الخدمات  الجديدة: 
ــادرات الــتــحــول الــشــامــلــة على  ــبـ الــمــتــمــيــز، ومـ
ويضاف  الماضية.  عشر  االثــنــي  األشــهــر  مـــدار 
والمتسارعة  المستمرة  الــوتــيــرة  الــعــوامــل  لتلك 
ــروف الــجــائــحــة في  ــ ــم ظـ لــلــبــنــك رغــ
ــتـــعـــددة، مــنــهــا:  ــاالت مـ ــجـ مـ
االســتــثــمــار فــي الــثــروة 
الــبــشــريــة، وتــوظــيــف 
أحــــــدث اإلمـــكـــانـــات 
ــة،  ــ ــي ــوجــ ــ ــول ــ ــن ــكــ ــ ــت ــ ال
ــق أكـــبـــر  ــ ــي ــ ــق ــحــ ــ وت

استفادة ممكنة من البيانات وتحليالتها.
وبهـــذه المناســـبة، عبـــر نائـــب الرئيس التنفيـــذي للمجموعـــة – الخدمـــات المصرفية 
للشـــركات في البنك األهلي المتحد عثمان حجازي، عن فرحته بالقول “شـــرف كبير 
لنـــا في البنك أن نحصل على هذه الجوائز األربع من ميد، المجلة الرائدة والمعروفة 
بأعلـــى المعاييـــر في تغطيـــة األخبـــار وكتابة التحليـــالت االقتصادية على مســـتوى 
الشـــرق األوســـط. لقـــد كثفنا جهودنـــا خـــالل العاميـــن الماضيين في ســـبيل تحقيق 
التحول الشـــامل في مجـــال الخدمات المصرفية الخاصة. أشـــاد التقرير بما حققناه 
من ابتكار على مســـتوى التخطيط للمســـتقبل، وبالنمو المستدام الذي ما زلنا نحرزه، 
وهـــو مـــا يبرز قوة االســـتراتيجية التي يتبعهـــا البنك. يعود الفضل فـــي هذا اإلنجاز 

لفريقنا المتألق، ولهم مني ومن إدارة البنك كل الشكر والعرفان”.
يذكـــر أن هذه الجوائز تضاف إلى الســـجل الحافل للبنك مـــن الجوائز واأللقاب التي 
أحرزهـــا مـــن عدد من المجالت المتخصصة في مجال المال واألعمال في الســـنوات 
األخيـــرة، والتـــي كانت من بينها: جائـــزة أفضل بنك في البحريـــن 2022 من غلوبال 
فاينانـــس، جائـــزة بنك العام – البحرين 2021 من ذا بانكـــر، إضافة إلى جائزة أفضل 

بنك في خدمات تمويل التجارة 2022 من غلوبال فاينانس، وغيرها الكثير.

قام وفد من بنك البركة اإلسالمي مؤخًرا، 
في إطار برنامجه للمسؤولية االجتماعية 
وتعزيًزا لمبدأ الشراكة المجتمعية، بزيارة 
عـــدد مـــن أجنحـــة األطفـــال فـــي مجمـــع 
السلمانية الطبي لمشاركتهم فرحة العيد 
وتوزيع الهدايا لبـــث روح الفرح والبهجة 
فـــي نفوســـهم. وجـــاءت هذه الزيـــارة مع 
حلول عيد األضحى المبارك، إذ تم توزيع 
هدايـــا العيـــد على األطفال كبادرة لرســـم 
االبتســـامة. وأعـــرب أعضـــاء الوفـــد عـــن 
ســـعادتهم بوجودهم إلـــى جانب األطفال 
وإسعادهم بالهدايا، معربين عن أمنياتهم 

أن يتماثل األطفال للشفاء قريًبا ليعودوا 
إلى أســـرهم وهم بتمام الصحة والعافية، 
إلدارة  الجزيـــل  الشـــكر  لتقديـــم  إضافـــة 
المستشـــفيات الحكوميـــة لتســـهيل هـــذه 
الزيـــارات التي من شـــأنها إثراء مســـتوى 
المســـؤولية االجتماعية التي يسعى بنك 

البركة اإلسالمي لتحقيقها.
يذكـــر أنـــه تمـــت هـــذه الزيارة كجـــزء من 
لدعـــم  اإلســـالمي  البركـــة  بنـــك  جهـــود 
المجتمـــع وإلقـــاء الضوء علـــى الفعاليات 
واألنشـــطة التـــي يمكـــن من خاللهـــا دعم 

قطاع الرعاية الصحية في البحرين.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة
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رئيس التحريرمؤنس المردي

هل هو افتراض معقول؟
Û  مــا رأيكم في هذا المرشــح؟ ســؤال وجهــه الرئيس التنفيــذي ألعضاء لجنة

التعيين بعد انتهاء المقابلة الشخصية مع أحد المتقدمين للوظيفة اإلدارية 
الشاغرة. قال أحدهم: أنا أعتقد أنه يمتلك القدرات المطلوبة للوظيفة وأنه 
قادر على إنجاح هذه الوظيفة. كما وأنه يمتلك الشخصية والتوجه الذهني 
)Attitude( المناســب. علــق آخــر قائــاًل: أنــا أرى أنــه المرشــح المناســب، فهو 
يؤمــن باإلنتاجيــة وقــد عرض أمامنــا المشــاريع واألفكار واالبتــكارات التي 

أنجزها والتي ساهم في إنجازها. عضو ثالث أدلى برأيه قائاًل: 
Û  أتفــق مــع آراء مــن ســبقني. أنا أرى أنه يمتلك ثقافة عمــل تتوافق مع ثقافة

مؤسســتنا، كمــا وأن لديــه الشــغف وحــب العمــل واإلبــداع، إنــه فــي رأيــي 
المرشح األنسب. لم يتدخل الرئيس ولم يدل برأيه حتى اآلن لكي ال يؤثر 
علــى آراء اآلخريــن. آخــر اآلراء التي طرحــت كان ألحد نواب الرئيس الذي 

قال:
Û  أنــا لــدي بعــض التحفــظ علــى ترشــيحه وربمــا أختلــف مــع الزمــالء أعضاء

اللجنة. في الحقيقة أنا قمت بتحليل السيرة الذاتية لهذا المرشح وتوقفت 
كثيــًرا عنــد طريقة وأســلوب كتابته الســمه، فقد كان يحاول أن يبرز اســمه 
بطريقــة الفتــة وبأحــرف كبيــرة )Capital letters( وبلــون مختلــف جــاذب 
لالنتبــاه. هــذا وكمــا يعتقد البعض يعني بأن صاحبــه يمتلك الـ “أنا” المفخمة 
أو الـ “ego”، وهذا النوع من الشــخصيات يصعب التعامل معها، فهي صعبة 

االنقياد وترى دائما بأنها تمتلك قدرات استثنائية ال يمتلكها آخرون. 
Û  خيم الصمت على الحاضرين، األمر الذي جعل الرئيس يتدخل قائاًل: أشكر 

الجميــع علــى مــا طرحوه من آراء حول هذا المرشــح. فــي الوقع أنا أختلف 
مــع زميلــي النائب في اســتنتاجه المبنــي على افتراضات وعلــى ما يعتقده 
البعــض كمــا ذكــر. أنــا مــع اختيــار هــذا المرشــح وقــراري مبني علــى حقائق 

ووقائع عرضت أمامنا. 
Û  ســيدي القارئ، يقول ســايمون ســينيك في هذا الســياق “نحن نصنع أحياًنا 

االفتراضــات حــول بعض ما يحــدث حولنا في هذا العالم، هذه االفتراضات 
مبنيــة ربمــا أحياًنــا على معلومــات ناقصة أو أنها مبنية علــى معلومات غير 

صحيحة. ما رأيك سيدي القارئ في هذا الموقف ورأي نائب الرئيس؟

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com
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تجارية
المحرر االقتصادي

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شـــركة مقاوالت )المدعى عليها( 
بسداد مبلغ وقدرة 58 ألف دينار للمدعية، وهي شركة مقاوالت 
أيضـــا وذلـــك قيمـــة عقـــد مقاولـــة امتنعـــت عن ســـداده لمـــدة 10 

سنوات.
وقـــال المحامـــي عصـــام الطيـــب “تتخلـــص وقائـــع الدعـــوى في أن 
المدعيـــة نفـــذت أعمـــال مقاولـــة مـــن الباطن لصالـــح المدعى 
عليها األولى )شـــركة مقاوالت( إلحدى المشـــاريع الكبرى 
بالبحريـــن فـــي منطقـــة المحـــرق وذلك مقابـــل مبلغ 

مالي”.
وأضـــاف “حيث إن المدعى عليها األولى تخلفت 
عـــن الســـداد رغـــم اســـتالمها لمبالـــغ المشـــروع 
المتفـــق عليها من المدعى عليهـــا الثانية، األمر 
الدعـــوى ضـــد  بإقامـــة  بالمدعيـــة  الـــذي دفـــع 
المدعى عليهما أمام المحكمة الكبرى المدنية 
العاشـــرة وطلبـــت فـــي دعواهـــا مبلغـــا مؤقتا 

وقدره 5001 دينارا، وقدمت تقرير خبرة في تلك الدعوى”.
وأكمل محامي المدعية قائاًل “انتهى الخبير إلى انشغال ذمة المدعى 
عليهـــا األولـــى نظيـــر تنفيذ أعمـــال المقاولـــة بمبلغ 63 ألـــف دينار عن 
األشـــهر من ديســـمبر 2013 ويناير وفبراير ومارس 2014، وحيث إن 
المحكمـــة اطمأنـــت لذلك التقرير وبنت حكمها عليـــه بأحقية المدعية 
بذلـــك المبلغ إال أنها قد قصرت طلباتها بمبلغ 5001 دينارا، وحيث إن 
المدعيـــة لم يتســـن لها تعديـــل طلباتها في تلك الدعـــوى، قامت برفع 

دعوى مماثلة للمطالبة بالمبلغ المتبقي”.
وقال الطيب “ قدمت المدعية دليل لدعواها عبارة عن حكم المحكمة 
الصادر، مســـتخرج من الســـجل التجاري الخـــاص بالمدعية والمدعى 

عليهما، )كروت العمال وساعات العمل، مجموعة من المستندات(”.
وحيـــث إنـــه لما كان من المقـــرر قانوًنا وفًقا للمادة األولى من قـانــــون 
اإلثبـــات )على الدائـــن إثبات االلتـــزام، وعلى المدين إثبـــات التخلص 
منه(، كما نصت المادة 99 من القانون )األحكام التي حازت قـوة األمر 
المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. وال يجوز قـبــــول 

دليـــل ينقض هذه الحجية، ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه الحجية 
إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق 
بـــذات الحق محال وســـببا. وتقضي المحكمة بهـــذه الحجية من تلقاء 
نفســـها(. كما نصت المادة 584 من القانون المدني على أن )المقاولــــة 
عـقــــد يـلـتــــزم بمقتضاه أحـــد الطرفيـــن أن يؤدي عمـــال للطرف اآلخر 

مقابل عوض، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه(.
لهذه األســـباب قال الطيب “حكمت المحكمة أواًل برفض الدعوى في 
مواجهـــة المدعـــى عليها الثانية، ثانًيا إلـــزام المدعى عليها األولى بأن 
تؤدي للمدعية مبلغا وقدره 58 ألف دينار، والفائدة القانونية بواقع 1 
% سنوًيا اعتباًرا من تاريخ 15 يونيو 2021 حتى تاريخ السداد التام 
وإلزامها بالمناســـب من المصاريف. ثالًثا: عـــدم جواز النظر في طلب 
المدعيـــة المتعلق بالتعويض عن التأخير في ســـداد الفواتير لســـابقة 
الفصـــل فيه بالدعوى رقـــم 022021097339. رســـوم الدعوى قدرها 
12666.500 دينـــارا، تســـتحصل مـــن المدعـــى عليهـــا األولى وتســـدد 
للمدعية، رسوم الصيغة التنفيذية 10 دنانير تستحصل من المدعية.

إلزام شركة مقاوالت بسداد 58 ألف دينار امتنعت عن سداده 10 سنوات

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

المحامي عصام الطيب

عثمان حجازي


