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ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في البحرين من 65 % إلى 69 %
الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أظهـــرت نتائـــج التقريـــر الوطنـــي للتوازن 
بيـــن الجنســـين )2019 - 2020( الذي أعده 
ارتفـــاع مؤشـــر  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
التوازن بين الجنســـين في مملكة البحرين 
مـــن 65 % للفتـــرة مـــن 2017 - 2018 إلى 
69 % للفتـــرة مـــن 2019 - 2020، مـــن في 
ارتفـــاع مؤشـــر التوازن بين الجنســـين في 
مجاالت التنمية الوطنية الرئيســـة من 70 
% إلى 73 % للفترة ذاتها، وارتفاع مؤشر 
األداء المؤسسي من 59 % إلى 65 % في 

“األعلى للمرأة” ينشر نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين 2019 - 2020الفترة ذاتها أيضا. )٠٤(
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وسالمتك على قمة أولوياتها.

وّجـــه مجلـــس الـــوزراء الجهـــات الحكومية إلـــى متابعة 
المالحظـــات والتوصيـــات الـــواردة فـــي تقريـــر ديـــوان 
الرقابـــة المالية واإلدارية للســـنة المهنية 2020 - 2021، 
واتخـــاذ اإلجراءات الالزمـــة لتصحيحها، وقّرر المجلس 

إحالـــة التقريـــر إلـــى اللجنة التنســـيقية؛ لإلشـــراف على 
التحقـــق من المالحظات والتوصيات الـــواردة فيه وفًقا 
لآلليـــة المتبعـــة أثناء مراجعـــة التقارير الســـابقة لديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة. وتـــرأس ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة، االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس 
الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.

وأعلن المجلس عن اســـتهداف مملكة البحرين للوصول 
مواجهـــة  بهـــدف  2060؛  العـــام  فـــي  الصفـــري  للحيـــاد 

تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.

المنامة - بنا

أكـــد مصـــرف البحرين المركـــزي لـ “البالد” أن حســـابات شـــهادات االدخـــار التي 
تدخـــل ضمن ســـحوبات الجوائـــز، لن تكون ضمن الترتيبات التـــي طبقها البنوك 
للتعامل مع “الحســـابات المصرفية الراكدة )وهي التي ال تجري عليها معامالت 
لمدد معينة حســـب التنظيم األخير(”، ما يعني أن هذه الحســـابات خارج نطاق 
الرسوم وهي 5 دنانير تفرض لمرة واحدة وفق شروط عدة عند اعتبار الحساب 
راكدا. وحسابات العمالء الراكدة وغير المطالب بها هي الحسابات التي تصبح 
راكدة بســـبب عدم وجود أي نشـــاط متعلق بها أو عدم وجود معامالت من قبل 
صاحـــب أو أصحـــاب الحســـاب عليهـــا أو عدم وجـــود أي تحديثـــات بخصوص 

العناية الواجبة للعمالء عليها.

المركزي لـ “^”: “شهادات االدخار” 
للجوائز ال تشملها رسوم الحسابات الراكدة

)١٨(
)٠٢(

إحالة “تقرير الرقابة” إلى “التنسيقية”
مجلس الوزراء يعلن اعتزام البحرين الوصول للحياد الصفري بحلول 2060

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أعلنـــت وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعية أنه تـــم في الفترة 
مـــن 17 إلـــى 23 أكتوبر 2021 
توظيـــف 502 باحـــث عن عمل 
ومؤسســـة  شـــركة   330 فـــي 
الخـــاص  القطـــاع  فـــي  عاملـــة 
المؤهـــالت  مختلـــف  مـــن 
التخصصـــات  فـــي  الدراســـية، 
والمجاالت الوظيفية والمهنية 
المالئمـــة، إلـــى جانـــب تدريب 
مختلـــف  فـــي  شـــخًصا   370
البرامـــج التدريبية. وبلغ العدد 
 20340 للمتوظفين  اإلجمالـــي 
فـــي 5806 منشـــأة مـــن أصـــل 
يســـتهدفها  وظيفـــة  ألـــف   25

البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف 
في نســـخته الثانية فـــي العام 
2021، بينما وصل إجمالي من 
تم تدريبهـــم 9057 متدرًبا من 
أصـــل 10 آالف فرصة تدريبية 
يستهدفها البرنامج في الفترة 

نفسها.

“العمل”: توظيف 20 ألفا في “الخاص”

)05(

 502 وظفوا 
من 17 إلى 

23 أكتوبر

تل أبيب ـ وكاالت

أوضـــح الوزير االســـرائيلي زئيف 
إلكن، الـــذي رافق رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي نفتالـــي بينيـــت إلـــى 
سوتشـــي الجمعـــة للقـــاء الرئيس 
أنـــه  بوتيـــن،  الروســـي فالديميـــر 
اســـتمرار  علـــى  التوافـــق  جـــرى 
فـــي  الحريـــة  إســـرائيل  إعطـــاء 
األجـــواء الســـورية لشـــن غاراتهـــا 
إلـــى  روســـيا،  مـــع  والتنســـيق 
جانـــب البحث فـــي الملف النووي 

اإليراني.

هجمات إسرائيل في 
سوريا مستمرة ضد 

إيران بضوء روسي

)١٢(

الخرطوم ـ سكاي نيوز عربية

تتعقـــد األزمـــة السياســـية فـــي 
الســـودان أكثـــر؛ في ظل ســـعي 
أنصار نظام اإلخوان ومجموعة 
العاصمـــة  إلغـــراق  القصـــر 
بالفوضى، مســـتغلين  الخرطوم 
حالـــة االنغالق السياســـي وعدم 
لنجـــاح  مؤشـــرات  أي  بـــروز 
الجهـــود الدوليـــة الراميـــة لنـــزع 
فتيل األزمة التي تعيشها البالد 
منذ أكثر من شـــهر بين الشـــقين 
المدني والعسكري في الحكومة 

االنتقالية.

الخرطوم... فوضى 
في الشوارع واألزمة 
السياسية تتفاقم

)١٢(

علي الفردان



تنفيذ مبادرات 
ومشروعات تستقطب 

االستثمارات وتعزز 
عناصر الجذب السياحي

تحسن مشاركة المرأة 
في المجاالت الرئيسة 
إلى 73 % وفي األداء 
المؤسسي إلى 65 %

ترحيب بحريني بإعالن 
السعودية الحياد 

الصفري من االنبعاثات 
الكربونية في 2060

حزمة سياسات رقمية 
لتوفير الخدمات 

الحكومية اإللكترونية 
وتسهيل استخدامها

الموافقة على انضمام 
المملكة التفاقية 

بشأن إنشاء المعهد 
العالمي للنمو األخضر

 فتح آفاق جديدة 
للتعاون الثنائي بين 

البحرين واإلمارات 
في مختلف المجاالت
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تــرأس ولــي العهــد رئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة، االجتماع االعتيادي األســبوعي 
لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.

فــي بدايــة االجتمــاع، وّجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية إلى متابعة المالحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية للسنة المهنية 2020 - 2021، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها بما تقتضيه ضرورة تطوير إدارة المال العام 
واألداء اإلداري والمالــي، وقــّرر المجلــس إحالــة التقريــر إلى اللجنة التنســيقية لإلشــراف على التحقق من المالحظــات والتوصيات 
الواردة فيه وفًقا لآللية المتبعة أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية واإلدارية، معرًبا المجلس عن شكره للوزارات 
والجهات الحكومية كافة التي لم ترد عليها مالحظات جوهرية في التقرير هذا العام، منّوًها بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة 

المالية واإلدارية في تعزيز الحوكمة للوصول للممارسات الصحيحة في هذا الجانب.

 بعدهـــا، أعلـــن مجلـــس الـــوزراء عـــن 
اســـتهداف مملكة البحريـــن للوصول 
للحيـــاد الصفـــري فـــي العـــام 2060م، 
التغيـــر  تحديـــات  مواجهـــة  بهـــدف 

المناخي وحماية البيئة.
إلى ذلك، فقد رّحب المجلس بإطالق 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
بقيـــادة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  الملـــك 
ســـعود الحزمـــة األولى مـــن مبادرات 
وإعـــالن  الخضـــراء”،  “الســـعودية 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد 
بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العهـــد  ولـــي 
الـــوزراء وزير الدفاع عن اســـتهداف 
الوصـــول للحيـــاد الصفري فـــي العام 
2060م، مـــن خـــالل نهـــج االقتصـــاد 
الدائـــري للكربـــون، مؤكـــًدا المجلـــس 
أهميـــة هذه المبـــادرات وأهدافها في 
البيئـــة ومواجهـــة تحديـــات  حمايـــة 

التغير المناخي.
ثم نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعات 
المدرجة على جدول أعماله وقّرر ما 

يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشريعية بشأن عدد من 
مذكـــرات التفاهـــم وبرنامـــج تنفيذي 
بين مملكـــة البحرين ودولة اإلمارات 
والتـــي  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
تســـتهدف فتح آفاق جديدة للتعاون 
الثنائـــي بيـــن البلديـــن فـــي مختلـــف 

المجاالت.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
بخصـــوص  والتشـــريعية  القانونيـــة 
للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  طلـــب 
إنشـــاء  حـــول  التفاقيـــة  لالنضمـــام 
المعهـــد العالمي للنمو األخضر، والتي 
تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، 
االقتصاديـــة  الظـــروف  وتحســـين 
خـــالل  مـــن  واالجتماعيـــة  والبيئيـــة 

شـــراكات دولية بيـــن القطاعين العام 
والخاص.

3. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
التعهـــدات الخاصـــة بالصحـــة وتغير 
مـــن  كجـــزء  تأتـــي  والتـــي  المنـــاخ، 
التزامـــات مملكـــة البحريـــن الدولية، 
وضمـــن خطواتها للقيام بـــدور فاعل 
في العمـــل المناخي وتطويـــر النظام 

الصحي الوطني.
4. مذكـــرة وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطنـــي  التقريـــر  بشـــأن  الوطنـــي 
 -  2019( الجنســـين  بيـــن  للتـــوازن 
المجلـــس  قبـــل  مـــن  الُمعـــد   )2020
األعلـــى للمـــرأة، والـــذي يهـــدف إلـــى 
السياســـات  وتأثيـــر  فاعليـــة  قيـــاس 
الخطـــة  تحقيـــق  فـــي  والتشـــريعات 
الوطنيـــة للنهوض بالمـــرأة البحرينية 
وتعزيز مكانـــة مملكة البحرين كبيت 
خبـــرة دولية في مجـــال تقدم المرأة، 
والتي كانت من أبرزها ارتفاع مؤشر 
التوازن بين الجنسين خالل العامين 
2019 - 2020 إلى نســـبة 69 % وفي 
المجاالت الرئيســـية إلى نسبة 73 % 
وفي األداء المؤسســـي إلى نسبة 65 
%، حيث تحّسنت مؤشرات مشاركة 
التخصصيـــة  الوظائـــف  فـــي  المـــرأة 
والنشـــاط  التشـــريعية  والســـلطة 
مجالـــس  فـــي  والتمثيـــل  التجـــاري 

اإلدارة واللجان.
5. مذكـــرة وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
االســـتراتيجية  حـــول  والســـياحة 
الســـياحية لمملكـــة البحرين )2022 - 
2026(، والتي تســـتهدف إبراز مكانة 
ســـياحي  كمركـــز  البحريـــن  مملكـــة 
القطـــاع  مســـاهمة  وزيـــادة  عالمـــي، 
الســـياحي في الناتج المحلي وتنويع 
المنتـــج الســـياحي، وذلـــك عبـــر عدد 
مـــن المبـــادرات والمشـــروعات التـــي 
الســـياحي  الجـــذب  عناصـــر  تعـــّزز 
وتعزيـــز مقومات اإلقامة الســـياحية 

بالمملكة ومتطلباتها من تعزيز فرص 
االستثمار السياحي.

الشـــباب  شـــئون  وزيـــر  مذكـــرة   .6
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  والرياضـــة 
والتدريـــب  التعليـــم  جـــودة  هيئـــة 
بشـــأن التقرير الســـنوي لهيئـــة جودة 
 ،2021 لعـــام  والتدريـــب  التعليـــم 
والذي تنـــاول نتائج أداء مؤسســـات 
التعليـــم والتدريب بعد تطبيق األطر 
االســـتثنائية للتقييـــم خـــالل جائحة 

فيروس كورونا.
7. مذكرة بشأن حزمة من السياسات 
الرقميـــة، تهـــدف إلـــى تعزيـــز توفيـــر 
اإللكترونيـــة  الحكوميـــة  الخدمـــات 
قبـــل  مـــن  اســـتخدامها  وتســـهيل 
مختلـــف القطاعات لتشـــجيع اإلبداع 
وتطوير األعمال وفق أفضل المعايير 

والمؤشرات العالمية.
8. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
رد  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومة على اقتـــراح بقانون مقدم 

من مجلس الشورى.
 ثـــم أخـــذ المجلـــس علًمـــا مـــن خالل 
مـــن  المرفوعـــة  الوزاريـــة  التقاريـــر 
الوزراء، بشـــأن المشـــاركة في مؤتمر 
علـــى  ليبيـــا  اســـتقرار  مبـــادرة  دعـــم 
وأهـــم  الخارجيـــة  وزراء  مســـتوى 
أثنـــاء  بحثهـــا  تـــم  التـــي  المواضيـــع 
لمجموعـــة  الســـنوية  االجتماعـــات 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
ونتائج االجتمـــاع 22 للجنة الوزارية 
المكلفـــة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات 
العالقـــة بالعمـــل المشـــترك بيـــن دول 
المجلس، واستضافة مملكة البحرين 
الصحـــة  وزراء  للجنـــة   7 لالجتمـــاع 
والمؤتمر 84 لمجلـــس وزراء الصحة 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس 
العربيـــة، والمشـــاركات فـــي عدد من 
االجتماعـــات واللقـــاءات التشـــاورية 
بـــدول  والصناعـــة  التجـــارة  لـــوزراء 

المجلس.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه الجهات الحكومية لتصحيح مالحظات “تقرير الرقابة”
مجلس الوزراء يعلن اعتزام البحرين الوصول للحياد الصفري بحلول 2060

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 24 أكتوبر 2021:

توجيـــه الجهات الحكومية إلى متابعة المالحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
للسنة المهنية 2021/2020، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها، وإحالة التقرير إلى اللجنة التنسيقية لإلشراف 
مراجعـــة  أثنـــاء  المتبعـــة  لآلليـــة  وفقـــًا  فيـــه  الـــواردة  والتوصيـــات  المالحظـــات  مـــن  التحقـــق  علـــى 

التقارير السابقة.

اإلعالن عن اســـتهداف مملكة البحرين للوصـــول للحياد الصفري في العـــام 2060م، بهدف مواجهة تحديات 
التغير المناخي وحماية البيئة.

الترحيـــب بإطـــالق المملكة العربية الســـعودية بقيـــادة خادم الحرمين الشـــريفين الحزمة األولـــى من مبادرات 
"الســـعودية الخضراء"، وإعالن صاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن 

استهداف الوصول للحياد الصفري في العام 2060م.

أخــذ المجلــس علمــًا بالتقاريــر الوزاريــة المرفوعــة مــن 
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء.

عـــدد مـــن مذكـــرات التفاهـــم وبرنامج تنفيـــذي بين 
مملكـــة البحريـــن ودولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 

الشقيقة.

البحريـــن  لمملكـــة  الســـياحية  االســـتراتيجية 
(2022-2026)، والتي تســـتهدف إبراز مكانة مملكة 
البحريـــن كمركز ســـياحي عالمي، وزيادة مســـاهمة 
القطاع الســـياحي في الناتج المحلي وتنويع المنتج 

السياحي.

التعهدات الخاصة بالصحة وتغير المناخ، والتي تأتي 
كجزء من التزامات مملكة البحرين الدولية.

حزمة من السياسات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز 
توفيـــر الخدمـــات الحكوميـــة اإللكترونية وتســـهيل 
اســـتخدامها من قبـــل مختلف القطاعات لتشـــجيع 
اإلبـــداع وتطويـــر األعمـــال وفـــق أفضـــل المعايير 

والمؤشرات العالمية.

طلب المجلـــس األعلى للبيئـــة لالنضمام التفاقية 
حول إنشاء المعهد العالمي للنمو األخضر.

التقرير الســـنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب لعام 
2021، والـــذي تناول نتائج أداء مؤسســـات التعليم 
والتدريب بعد تطبيق األطر االستثنائية للتقييم خالل 

جائحة فيروس كورونا.

التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2020-2019) 
الُمعـــد من قبـــل المجلـــس األعلى للمـــرأة، والذي 
يهـــدف إلـــى قيـــاس فاعليـــة وتأثيـــر السياســـات 
والتشـــريعات في تحقيق الخطـــة الوطنية للنهوض 
بالمرأة البحرينية وتعزيـــز مكانة مملكة البحرين كبيت 

خبرة دولية في مجال تقدم المرأة.

رد الحكومـــة على اقتراح بقانـــون مقدم من مجلس 
الشورى.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء

إحالة التقرير إلى 
اللجنة التنسيقية 

للتحقق من التوصيات 
الواردة فيه

69 % ارتفاع مؤشر 
التوازن بين الجنسين 

خالل العامين 
2020 - 2019



برعايـــة نائب رئيـــس مجلس الوزراء رئيـــس اللجنة العليا 
لتقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
مبـــارك، تحتفل األربعـــاء 27 أكتوبر الجـــاري جائزة التميز 
للحكومة اإللكترونية التي ُتنظم برعاية سموه كل عامين، 
بتكريم الجهات واألفراد الفائزين بالجائزة بمبادرات تقنية 
المعلومـــات واالتصاالت المبتكـــرة، والحلـــول اإللكترونية 
التـــي تعـــزز تحّول المملكة الرقمي الشـــامل وتســـاعد على 

بناء اقتصاد قائم على المعرفة. 
وكانت اللجنة المنظمة للجائزة قد أعلنت في وقت ســـابق 
عـــن انتهـــاء لجنـــة المحكميـــن مـــن تقييـــم جميـــع األعمال 
المشـــاركة التي تســـلمتها اللجنة خالل العام الجاري 2021 
ومجموعها نحو 260 عمال مقدمة من قبل القطاعين العام 

والخـــاص واألفراد، إذ تشـــمل فئـــات جوائز القطـــاع العام 
جائـــزة أفضل موقـــع الكتروني، وأفضـــل خدمة حكومية-
المشـــاركة  فـــي  إلكترونيـــة، وأفضـــل ممارســـة  حكوميـــة 
اإللكترونية المجتمعيـــة، وأفضل خدمات تكاملية لألفراد 
أو األعمـــال، وأفضل تطبيـــق لألجهزة الذكيـــة، بينما تضم 
فئات جوائز القطاع الخاص جائزة أفضل تطبيق لألجهزة 
الذكيـــة، وأفضـــل خدمـــة إلكترونيـــة، أمـــا جوائـــز قطـــاع 
األفراد فتشـــمل أفضل مقترح إلكتروني، وجائزة المواطن 
اإللكترونـــي.  وتوفـــر جائـــزة التميز للحكومـــة اإللكترونية 
منصة لألفراد والمؤسسات للمشاركة بأفكار ونماذج أعمال 
مبتكـــرة تســـهم فـــي تحســـين األداء والتنمية المســـتدامة 
ودفـــع مســـيرة التقـــدم نحو التحـــول الرقمي الشـــامل من 
أجـــل تحقيق أهـــداف رؤيـــة البحرين االقتصاديـــة 2030. 

هـــذا وُتعد مواصلـــة تنظيم التميـــز للحكومـــة اإللكترونية 
تأكيـــدا اللتزام مملكة البحرين بالمضي قدًما في مبادرات 
االبتـــكار والريادة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت 
الـــذي يشـــهد نمًوا كبيًرا بفضل تســـارع التطـــورات التقنية 
التـــي هدفت إلـــى تلبية احتياجـــات األفراد والمؤسســـات 
وال ســـيما خـــالل جائحة “كوفيـــد 19”، والتي ســـرعت من 
خطـــط الحكومـــات للتحـــول الرقمـــي فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالم، كما ســـلطت الضوء في مملكة البحرين على أهمية 
مواصلـــة الســـير في هـــذا الطريق الذي حددتـــه حتى قبل 
انتشار الجائحة، حيث حفّزت المجتمع بأكمله على ابتكار 
المبـــادرات الرائـــدة التـــي يمكـــن الوصول إليهـــا من خالل 
القنـــوات الرقميـــة، وتقديـــم منتجـــات وخدمـــات مبتكـــرة 

سمو الشيخ محمد بن مباركتساعد على دعم البنية الوطنية التحتية.

local@albiladpress.com03
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محمد بن مبارك يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية
الدفع بمسيرة التقدم نحو التحول الرقمي وتسريع بناء االقتصاد المعرفي
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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تـــرأس وزير العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان، أمـــس األحـــد، أعمـــال 
الـــدورة الـ )76( للمكتب التنفيذي لمجلس 
وزراء الشؤون االجتماعية العرب والذي 
يعقـــد فـــي المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، 
خـــالل الفتـــرة مـــن 24 وحتـــى 25 أكتوبر 
2021،  بمشاركة وزراء الشئون والتنمية 
األعضـــاء  العربيـــة  بالـــدول  االجتماعيـــة 
بالمكتـــب، حيث تشـــارك مملكـــة البحرين 
فـــي أعمال الدورة الحالية بصفتها عضًوا 
فـــي المكتـــب التنفيـــذي إلـــى جانب دول 

عربية أخرى.
 وأكد حميدان أهمية تعزيز مسيرة العمل 
االجتماعـــي التنمـــوي العربـــي المشـــترك، 
منّوًها إلى توجهات الدول العربية قاطبة 
نحـــو تحســـين حيـــاة المواطـــن العربـــي 

بمختلف فئاته.
وزراء  مجلـــس  حـــرص  عـــن  وأعـــرب   
الشـــؤون االجتماعية العرب على تحقيق 

خطـــة  ضمـــن  االجتماعيـــة  األهـــداف 
التنمية المســـتدامة 2030 على الرغم من 
المصاعـــب التي شـــكلتها جائحـــة كوفيد 

.19
 كمـــا وّجـــه حميـــدان فـــي كلمتـــه الدعوة 
جائـــزة  فـــي  للمشـــاركة  العربيـــة  للـــدول 
األميـــرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
لتشـــجيع األســـر المنتجـــة والتـــي تعقـــد 
الـــدول  مســـتوى  علـــى  المقبلـــة  دورتهـــا 
العربيـــة، منّوًها إلى أن هـــذه المبادرة من 

مملكـــة البحرين تعتبر من اآلليات المهمة 
للقضاء على الفقر وتوفير الحياة الكريمة 

والالئقة لألسر في الوطن العربي.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العمل والتنمية 
االجتماعية حرص مملكـــة البحرين على 
دعـــم العمل العربي المشـــترك، ومســـاندة 
المملكـــة لجهود الدول العربية الشـــقيقية 
وبرامجهـــا  مشـــروعاتها  تنفيـــذ  فـــي 
مـــع  المتوافقـــة  والتنمويـــة  االجتماعيـــة 

أهداف التنمية المستدامة 2030.

تحقيق األهداف االجتماعية  على الرغم من تحديات “كوفيد19-”

حميدان: دعم العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة
المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصام خلـــف، نيافة األنبا جيفارجيز 
مـــار كوريلـــوز، والوفـــد المرافـــق لـــه 
مـــن كنســـية القديســـة مريـــم للـــروم 
االرثوذوكـــس في المنامـــة، بحضور 
البلديـــات  لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل 
الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفة 
ومديـــر عـــام أمانـــة العاصمـــة محمد 

سعد السهلي. 
وأكد الوزير خلف أن مملكة البحرين 
تواصل نهجها كنموذج حضاري رائد 
الشـــعوب واألديـــان  بيـــن  للتســـامح 
مـــن خـــالل مـــا يتســـم بـــه المجتمـــع 
وأصالـــة  تماســـٍك  مـــن  البحرينـــي 
عّززت اســـتمرار مبادراتها الســـاعية 
إلـــى تكريس المبـــادئ والقيم النبيلة 
على مختلف المســـتويات، وهو نهٌج 

مســـتمر يعكـــس رؤى عاهـــل البـــالد 
بـــن  الملـــك حمـــد  صاحـــب الجاللـــة 

عيسى آل خليفة.
وأضـــاف أن البحرين كانت ومازالت 
ومنذ مطلع التاريخ منبًعا للتســـامح 
ونموذًجـــا للتعايش امتـــّد على مدى 
العصـــور، وتتجّســـد فيهـــا التعددية، 
إذ يعيـــش فيهـــا أتبـــاع كل األديـــان 
واألعـــراق واالنتمـــاءات بـــكل أمـــان 
ويمارســـون طقوســـهم بـــكل حريـــة 

وسالم. 
األنبـــا  نيافـــة  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن   
جيفارجيـــز مـــار كوريلوز عن شـــكره 
إلى وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي فـــي تســـهيل 
اإلجراءات المتبعة في توسعة وبناء 
كنيســـة القديسة مريم االرثوذكسية 
فـــي المنامة، متمّنًيا لمملكة البحرين 
واألمـــن  واالزدهـــار  النمـــاء  دوام 

واالستقرار.

الوفد األرثوذوكسي أشاد بتسهيل إجراءات توسعة كنيسة القديسة مريم

خلف: البحرين نموذج رائد في التسامح بين األديان

البحرين تعلن استهدافها للوصول للحياد الصفري في 2060
بن دينة: التزام ثابت بحماية البيئة... وتغير المناخ تحد عالمي

أعلـــن مجلس الوزراء في جلســـته 
المنعقدة أمس برئاســـة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
اســـتهداف  عـــن  حمـــد آل خليفـــة 
مملكـــة البحريـــن للوصـــول للحياد 
الصفـــري فـــي العـــام 2060؛ بهدف 
مواجهة تحديـــات التغير المناخي 

وحماية البيئة.
وباشـــرت مملكـــة البحريـــن عملية 
تخفيـــض االنبعاثـــات بالتوازي مع 
االقتصـــاد  تنميـــة  نحـــو  جهودهـــا 
الوطني فـــي إطار رؤيـــة البحرين 
االقتصادية 2030 من خالل وضع 
النمو النظيف واألخضر والمستدام 

كمرتكـــزات رئيســـة فيهـــا. وبذلك، 
ســـتتبنى المملكـــة اقتصـــاًدا دائرًيا 
للكربـــون مدعوًما بخطـــط تحييد 
مختلفة تشمل، على سبيل المثال 
ال الحصـــر، تقنية احتجاز الكربون 

والتشجير.
المبعـــوث  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ الرئيـــس 
التنفيـــذي للمجلس األعلـــى للبيئة 
محمـــد بن دينـــة أن التـــزام مملكة 
ثابـــت،  البيئـــة  بحمايـــة  البحريـــن 
وتم اتخـــاذ العديد من اإلجراءات 
لتحســـين حمايـــة البيئة في جميع 
عاهـــل  بقيـــادة  المملكـــة،  أنحـــاء 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبمتابعـــة 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، مبينا 

استمرار الجهود الحكومية لضمان 
المســـتدامة  التنميـــة  تعـــزز  بيئـــة 

لصالح األجيال القادمة.
وأضاف المبعوث الخاص لشـــؤون 
المنـــاخ الرئيس التنفيذي للمجلس 
المنـــاخ  تغيـــر  أن  للبيئـــة  األعلـــى 
التعـــاون  يتطلـــب  عالمـــي  تحـــد 
حاثـــا  المشـــتركة،  والمســـؤولية 
البلـــدان األخـــرى علـــى االنضمـــام 
إلـــى المجتمع الدولـــي في تحقيق 
خـــالل  مـــن  المســـتدامة  التنميـــة 
تنميـــة  إمكانـــات  فـــي  التوســـع 
االقتصاد األخضر مع الحفاظ على 
إبقـــاء درجـــة حـــرارة األرض دون 

1.5 درجة مئوية.

المنامة - بنا

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  تواصـــل 
واآلثار وبالتعاون مع وزارة التربية 
والتعليـــم عملهـــا مـــن أجـــل تطوير 
االفتراضيـــة  الجـــوالت  مبـــادرة 
للمواقع الثقافيـــة والتراثية، والتي 
العـــام  نهايـــة  أطلقتهـــا  قـــد  كانـــت 
الماضـــي، حيث تمت إضافة مواقع 
ثقافية جديدة إلـــى القائمة، والتي 
تمّكـــن طلبـــة المـــدارس الحكومية 
االطالع علـــى أهم المعالم الثقافية 
جانـــب  وإلـــى  البحريـــن.  لمملكـــة 

متحـــف البحرين الوطني، ومتحف 
ومركـــز  البحريـــن،  قلعـــة  موقـــع 
معلومـــات  ومركـــز  بوماهـــر،  زوار 
مســـجد الخميـــس، ودائـــرة البريد، 
تضـــم المبـــادرة اآلن مواقـــع مثـــل: 
مركـــز الجســـرة للحـــرف اليدويـــة، 
مصنـــع بنـــي جمـــرة للنســـيج وبيت 
الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة 
وجناح آثار خضراء. وتســـتمر هذه 
الجـــوالت االفتراضية حتـــى نهاية 
العام الدراسي للعام 2021 - 2022.

إضافة مواقع ثقافية جديدة لجوالت الطلبة االفتراضية

محمد بن دينة

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

فـــي إطـــار مـــا تضمنتـــه الكلمـــة الســـامية 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة؛ بمناســـبة افتتـــاح 
دور االنعقـــاد العـــادي الرابـــع مـــن الفصـــل 
التشـــريعي الخامـــس لمجلســـي الشـــورى 
والنـــواب والذي دعا فيـــه جاللته أصحاب 
األعمـــال ضمن قطاعـــات الدولة اإلنتاجية 
اقتـــراح  إلـــى  واالقتصاديـــة  والخدميـــة 
لتنميـــة  والمبـــادرات  األفـــكار  مـــن  مزيـــد 
اقتصاديـــة شـــاملة األبعـــاد، اجتمـــع وزيـــر 
المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة مع رئيـــس مجلس 
البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  إدارة 
ســـمير نـــاس وبحضور عـــدد مـــن الجهات 
لمناقشـــة عدد من المبـــادرات التي تهدف 

لتنميـــة االقتصاد وخلق الفرصـــة النوعية 
للمواطنين. وشـــارك في االجتماع كل من 
رشـــيد محمـــد المعـــراج محافـــظ مصرف 
الصناعـــة  ووزيـــر  المركـــزي،  البحريـــن 
والتجارة والسياحة زايد الزياني، ورئيس 
)تمكيـــن(  العمـــل  إدارة صنـــدوق  مجلـــس 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
التنميـــة  لمجلـــس  التنفيـــذي  والرئيـــس 
والرئيـــس  حميـــدان،  خالـــد  االقتصاديـــة 
التنفيذي لصندوق العمل )تمكين( حســـين 
رئيـــس  لمكتـــب  العـــام  والمديـــر  رجـــب، 
مجلـــس الـــوزراء األميـــن العـــام لمجلـــس 

الوزراء حمد المالكي.
وأكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
أنه بفضـــل التوجيهـــات الملكية الســـامية 
والمتابعة المســـتمرة من ولي العهد رئيس 

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فإن 
مملكة البحرين تواصل العمل المستمر من 
أجل الوصول للتعافي االقتصادي وتعزيز 
االســـتقرار المالي المنشـــود بما يسهم في 
رفـــد التنميـــة االقتصاديـــة ويعـــود بالنفـــع 
والنمـــاء علـــى الجميـــع، منوًهـــا بمســـارات 
النمـــو التـــي تعكـــس قـــوة اقتصـــاد مملكة 
البحريـــن المرتكـــز علـــى رؤيـــة البحريـــن 
االقتصاديـــة 2030. كمـــا اســـتعرض وزير 
الماليـــة واالقتصاد الوطنـــي أبرز منجزات 
مملكـــة البحرين فـــي التصـــدي لتداعيات 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة 
والتي تضمنت 3 أولوياته المحافظة على 
العمالة الوطنية، وإسناد القطاعات األكثر 
تضـــرًرا، ووضع البحرين بالموقع األنســـب 

لالستفادة من التعافي االقتصادي.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن مضاميـــن خطـــاب 
المرحلـــة  أســـس  حـــددت  الملـــك  جاللـــة 
المقبلة وهي التركيز على دور المؤسسات 
الصغيرة والمتوســـطة كمحركات أساسية 
لبلوغ أهـــداف التنمية المســـتدامة، ودعم 
وعلـــوم  الصناعـــة  مجـــال  فـــي  التطـــور 
التحديـــات  مـــع  والتعامـــل  المســـتقبل، 
البيئيـــة والمناخية، إضافة إلى االســـتمرار 
في الســـعي نحـــو تحقيق التـــوازن المالي 
واالكتفـــاء الذاتي كمدخل أســـاس لتنمية 
واســـتدامة المـــوارد والثـــروات الوطنيـــة، 
وتشـــديد الرقابـــة على جـــودة اإلجراءات 
والخدمـــات، وااللتـــزام بالتطور المســـتمر 
اإلداريـــة  الممارســـات  بأحـــدث  لـــألداء 
والتقنية. وأشـــار وزيـــر المالية واالقتصاد 

المرحلـــة  فـــي  التركيـــز  أن  إلـــى  الوطنـــي 
المقبلة منصٌب على تحقيق نمو اقتصادي 
قائم علـــى المعرفة واالبتكار ويعزز مكانة 
مملكـــة البحريـــن التنافســـية، مـــن خـــالل 
تنفيذ عدد مـــن المبادرات االســـتراتيجية 
خـــالل المرحلـــة المقبلـــة، والتـــي تتمحور 
حول 5 أهداف رئيســـة وهـــي خلق فرص 
عمـــل واعـــدة للمواطنين وجعـــل المواطن 
الخيـــار األول في ســـوق العمل، وتســـهيل 
اإلجـــراءات التجاريـــة وزيـــادة فعاليتهـــا، 
وتنفيذ المشـــاريع االســـتراتيجية، وتنمية 
القطاعـــات الواعدة، وتحقيق االســـتدامة 

المالية واالستقرار االقتصادي.
كما أشـــار الوزير الى استمرار العمل لوضع 
خطة واضحـــة المالمح قابلة للتنفيذ بناء 
على المبـــادرات والمقترحات المقدمة من 
الجهـــات ذات العالقة والتي ســـتصب في 
تعزيز مسارات النمو االقتصادي، بما يعزز 
من مرتكزات التنمية المســـتدامة ويحقق 
أهـــداف رؤية البحرين االقتصادية 2030، 
وســـيتم تطويرهـــا لتســـاهم بشـــكل فاعل 
فـــي دعم نمو االقتصاد والعودة الســـريعة 
لمســـتويات مـــا قبـــل الجائحـــة، وبما يعود 

بالنفع على الوطن والمواطنين.

وزير المالية: رسم السياسات الكفيلة بتعزيز مسارات النمو االقتصادي

خلق الفرص الواعدة للمواطن وجعله الخيار األول في التوظيف



أظهــرت نتائــج التقريــر الوطنــي للتــوازن بيــن الجنســين )2019 - 2020( الــذي أعــده المجلس 
األعلــى للمــرأة ارتفاع مؤشــر التوازن بين الجنســين في مملكة البحريــن من 65 % للفترة من 
2017 - 2018 إلــى 69 % للفتــرة مــن 2019 - 2020، مــن خــال ارتفــاع مؤشــر التــوازن بيــن 
الجنســين فــي مجــاالت التنمية الوطنية الرئيســة من 70 % إلــى 73 % للفترة ذاتها، وارتفاع 

مؤشر األداء المؤسسي من 59 % إلى 65 % خال الفترة ذاتها أيًضا.
ويعتمــد التقريــر الوطنــي للتوازن بين الجنســين في قياســه على بعدين أساســيين متضمنين 
مجاالت ومؤشــرات عدة لقياس حجم التقدم المحرز لســد الفجوات بين المرأة والرجل في 

التنمية الوطنية.

ويتنـــاول البعـــد األول 6 مجـــاالت وهي: المشـــاركة 
والصحـــة  والتعليـــم  القـــرار  وصنـــع  االقتصاديـــة 
واالســـتقرار االجتماعي والمجتمع المدني، ويغطي 
البعـــد الثانـــي عـــددا مـــن المؤشـــرات التـــي تقيـــس 
محـــورا:   12 علـــى  ويشـــتمل  المؤسســـي،  األداء 
التوظيـــف والمناصـــب القيادية واألجـــور والتعليم 
المهنـــي  والتـــدرج  التطـــور  ونظـــام  والتدريـــب 
والتمثيل المؤسســـي وإدماج احتياجات المرأة في 
بيئـــة العمـــل والموازنـــات المســـتجيبة الحتياجـــات 
المـــرأة وإدمـــاج احتياجـــات المـــرأة فـــي المنتجات 
العالقـــة  ذات  والدراســـات  المقدمـــة،  والخدمـــات 
بالمرأة، والمشاركة في الجوائز الوطنية واإلقليمية 
وااللتـــزام  الفـــرص  تكافـــؤ  مجـــال  فـــي  والدوليـــة 

بمتطلبات لجان تكافؤ الفرص.
ويتميـــز التقرير الوطنـــي باســـتنتاجاته وتوصياته 
المســـتندة إلـــى تحليـــل نتائـــج التقرير ســـواء على 
مســـتوى المجـــاالت الرئيســـة أو األداء المؤسســـي 
المتغيـــرات  االعتبـــار  فـــي  تأخـــذ  وبمنهجيـــة 
والمســـتجدات الوطنيـــة والعالميـــة لتقـــدم نتائجـــه 
قراءة واقعية لما يجب العمل به الســـتثمار الفرص 
ومعالجـــة التحديـــات التـــي قد تؤثر على تنافســـية 
المرأة البحرينية ومساهماتها في االقتصاد الوطني 

والحياة العامة.
وبحســـب قـــرار مجلـــس الـــوزراء ســـتعمل اللجنـــة 
للمـــرأة ووزارة  األعلـــى  المجلـــس  بيـــن  المشـــتركة 
الماليـــة على متابعـــة تنفيذ التوصيـــات مع الجهات 
المعنية وفًقا لخطة عمل زمنية تتناســـب مع دورية 

إعداده.

دليل وطني لقياس التقدم 

في مجال إدماج المرأة

وفـــي تصريـــح لها بمناســـبة صـــدور نتائـــج التقرير 
الوطنـــي للتـــوازن بيـــن الجنســـين )2019 - 2020( 
أكـــدت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلى للمـــرأة هالة 
األنصـــاري أن مملكة البحرين اســـتطاعت من خالل 
الجهود الوطنية التشاركية لمؤسسات القطاع العام 
كافـــة أن تؤســـس لمرحلة عمل تميـــزت بمخرجاتها 
النوعيـــة على صعيد تقدم المرأة البحرينية، وقالت 
“يأتـــي اإلصـــدار الثاني للتقريـــر بمنهجيتـــه العلمية 
في القيـــاس والتحليل ليؤكد مجـــددا دعم وقناعة 
أصحـــاب القـــرار، ممثلـــة فـــي الحكومـــة الموقـــرة، 
بضرورة البناء على ما تحقق للمرأة البحرينية، وقد 
أثبـــت ذلـــك من خالل مشـــاركة 45 جهة ومؤسســـة 
مـــن القطاع العام لتكون محل دراســـة التقرير الذي 
يقـــدم من خالل آلية التقييم الذاتي تحلياًل شـــاماًل 
لألداء الوطني لتنافســـية المـــرأة البحرينية مقارنة 

بالرجل في المجاالت التنموية كافة”.
وأوضحـــت االنصـــاري أن هـــذا التقريـــر، الـــذي يعد 
بمثابـــة دليـــل وطنـــي ومرجـــع نوعـــي فـــي مجـــال 
التـــوازن بيـــن الجنســـين، يقـــدم ألصحـــاب القـــرار 
لمواطـــن  علمًيـــا  تشـــخيًصا  السياســـات  وواضعـــي 
التطوير ولمجاالت التحسن بقياسه لفاعلية وتأثير 
السياســـات والتشـــريعات والخطـــط الوطنيـــة فـــي 
تحقيق مؤشـــرات الخطـــة الوطنية لنهـــوض المرأة 

البحرينية، ويوضح العائد اإليجابي من مشـــاركتها 
علـــى االقتصاد والتنميـــة الوطنية، إضافة إلى بيان 
واقـــع مملكـــة البحريـــن مـــن التقاريـــر الدوليـــة ذات 
العالقـــة، وتعزيز مكانتها كمركز للخبرة الدولية في 

قضايا وشؤون المرأة.
متابعة متطلبات النموذج الوطني 

للتوازن بين الجنسين

وثمنت األنصاري بشـــكل خاص جهود وزارة المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي في دعـــم أعمال هـــذا التقرير 
وتحقيـــق أهدافـــه، معربة عن شـــكرها أيضا لجميع 
الجهـــات والمؤسســـات الحكوميـــة التـــي شـــاركت 

وتفاعلـــت مع فريـــق عمـــل المجلس األعلـــى للمرأة 
لدى إعداد هذا التقرير، متطلعة للقاء الجهات كافة 
ضمـــن الموائد المســـتديرة وورش العمل وفعاليات 
المجلس المزمـــع تنظيمها في نوفمبر 2021؛ بهدف 
تســـليط الضوء على نتائج التقرير والتوافق بشأن 
الخطـــوات التنفيذية لمتابعة توصياته، بما ينعكس 
على تحقيق التوازن بين الجنســـين على المســـتوى 
المؤسســـي وفـــي المجـــاالت الرئيســـة المؤثـــرة في 

المرصـــد  مؤشـــرات  وتغذيـــة  الوطنيـــة،  التنميـــة 
ذات  والبيانـــات  اإلحصـــاءات  بأحـــدث  الوطنـــي 

العالقة بالتوازن بين الجنسين.

تقدم في المؤشرات التفصيلية

المؤشـــرات  فـــي  كبيـــًرا  تقدًمـــا  التقريـــر  ورصـــد 
التفصيليـــة فـــي مجـــاالت عـــدة أبرزهـــا: االقتصـــاد 
بحيـــث حقق ارتفاًعا بما يقـــارب )3 %( في التقرير 
الحالـــي، ويرجع هذا الرتفاع مؤشـــر المشـــاركة في 
القـــوى العاملـــة والـــذي بلـــغ )43 %( مـــن إجمالـــي 
البحرينيين بنســـبة ارتفـــاع قدرهـــا )10 %( مقارنة 
بتقريـــر 2017 - 2018، كمـــا حقق مجال صنع القرار 

تحســـًنا طفيًفا؛ بســـبب اســـتقرار معظم المؤشـــرات 
التفصيلية؛ نظًرا للدورية الثابتة لبعض المؤشـــرات 
إال أنـــه يوجد عـــدد من المؤشـــرات التفصيلية التي 
شـــهدت ارتفاًعا كنســـبة الســـفيرات التـــي تصل إلى 
بتقريـــر  مقارنـــة   )%  8( بنســـبة  متقدمـــة   )%  17(
2017 - 2018. أما في مجال التعليم فقد تحســـنت 
نســـبة األكاديميات لتصل إلـــى )49 %( من إجمالي 
البحرينيين وبتحســـن قـــدره )2 %( عن تقرير العام 
2017 - 2018، كما تصل نسبة المرأة في المناصب 
القيادية في التعليم العالي إلى )46 %( من إجمالي 
البحرينييـــن وبتحســـن يصـــل إلـــى )2 %( مقارنـــة 

بتقرير 2017 - 2018.
وفي مجال االستقرار االجتماعي بلغ متوسط عمر 
المـــرأة البحرينيـــة عنـــد الـــزواج )24 ســـنة( وللرجل 
البحرينـــي )27 ســـنة(، أمـــا فـــي المجتمـــع المدنـــي 
فعلـــى الرغم من التدني العام للمجال إال أن مؤشـــر 
عضويـــة المـــرأة فـــي مجالـــس إدارة الجمعيات في 
مؤسســـات المجتمع المدني قد استقر على )25 %( 

خالل الفترة 2017 - 2020.

تحسن في مستوى األداء المؤسسي

وبينـــت نتائـــج التقريـــر أن مؤشـــر مملكـــة البحرين 
على مســـتوى األداء المؤسسي شهد تحسًنا، إذ  بلغ 
المؤشـــر نســـبة )65 %( مقارنة بـ )6 %( في اإلصدار 
األول من التقرير، ويعود ذلك لتحسن معظم النتائج 
في محاور األداء المؤسسي خصوصا محور إدماج 
احتياجات المرأة في بيئة العمل ومحور الموازنات 
المســـتجيبة الحتياجـــات المـــرأة ومحـــور التمثيـــل 
المؤسســـي، كما بينت مؤشـــرات األداء المؤسســـي 
أن مؤسسات مملكة البحرين قد أغلقت )0.68( من 
فجوة التوازن بين الجنسين في التوظيف. أما في 
مجال المناصب القيادية، فاســـتطاعت المؤسسات 
أن تحقـــق )0.52( فـــي نتيجـــة فجـــوة التـــوازن بين 
الجنســـين لمحـــور المناصـــب القياديـــة، فيمـــا بلغت 
نتيجـــة ســـد الفجـــوة بيـــن الجنســـين فـــي التعليـــم 
والتدريب )0.85(. وفيما يخص التمثيل المؤسسي 
بلغت الفجوة بين الجنسين في هذا المحور )0.70(، 
إذ شـــكلت نسبة مشـــاركة المرأة لتمثيل مؤسساتها 
في الفعاليات واألنشـــطة المحلية )45 %( وتمثيلها 
فـــي الفعاليـــات الخارجيـــة )42 %( أمـــا فيما يتعلق 
بإدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل فقد بلغت 
النســـبة )72 %(، وتعكس هـــذه النتيجة مدى توافر 
السياســـات التي تساند المرأة والرجل في التوفيق 

بين التزاماتهم األسرية ومسؤوليات العمل.
وفيمـــا يتعلـــق بالموازنـــة المســـتجيبة الحتياجـــات 
المرأة، فقد بلغت )54 %(، ما يدل على التحسن في 
مراعاة المؤسســـات في تحقيـــق تكافؤ الفرص عند 
إعـــداد وتنفيـــذ الموازنـــات ومدى االلتـــزام بتعاميم 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطني بهذا الخصوص، 
كمـــا أكـــد التقريـــر التـــزام لجـــان تكافؤ الفـــرص في 
مؤسســـات القطـــاع العـــام فـــي تحقيـــق متطلباتهـــا 
بنســـبة )99 %(، وذلك من خالل التقدم المحرز في 
تشـــكيل اللجان باإلضافة إلى تنفيذ تعليمات جهاز 

الخدمة المدنية ذات العالقة.
هذا وكان مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة قد وافـــق في االجتماع 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الذي عقد 
اليـــوم بقصـــر القضيبيـــة على مذكـــرة وزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطني بشـــأن التقرير الوطني للتوازن 
قبـــل  مـــن  الُمعـــد   )2020 -  2019( الجنســـين  بيـــن 
المجلس األعلى للمرأة؛ ليتم اعتماد نتائجه بشـــكل 

رسمي.

ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في البحرين من 65 % إلى 69 %
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“األعلى للمرأة” ينشر نتائج التقرير الوطني 2019 - 2020

ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مجاالت التنمية الوطنية الرئيسة من 70 % إلى 73 %

األنصاري: 
التقرير يعد دليًل وطنًيا 
لقياس التقدم المحرز 
في مجال التوازن بين 

الجنسين

ارتفاع مؤشر األداء 
المؤسسي من           

59 % إلى 65 %

موائد مستديرة في 
نوفمبر المقبل لمتابعة 

تنفيذ توصيات التقرير

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين
 (2020-2019) 
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نتائج التوازن بين الجنسين - األداء المؤسسي
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مناهج تقنية المعلومات نقلة في مهارات التفكير واإلبداع الرقمي
يعد اهتمام وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج الدراســية عامالً أساســًيا في 
تحقيــق المكانــة المأمولــة لنواتــج التربيــة والتعليــم، والغايات التنمويــة المرجوة، 
ويعــد قطــاع تقنيــة المعلومــات مــن المقومــات المهمة فــي االقتصاد، حيــث يعتبر 
السند حقيقًيا للدول الطامحة للتغلب على التحديات وسد الفجوة التقنية للحاق 
بركــب الــدول المتقدمــة، لذا كان لزاًمــا إعداد الطالب إلكســابه المعرفة والمهارات 
التي تتماشى مع احتياجات الدولة وتطلعاتها لتلبية سوق العمل لتساهم في تطور 
ِنَسِب ُنمو الناتج المحلي، مع األخذ باالعتبار التطور الحاصل والتغيير االقتصادي 
والتقنــي الــذي يفــرض علــى المؤسســات التربويــة فإنــه، ومــن هــذا المنطلــق، بــدأ 
العمل على تحديث المناهج وآليات تدريســها وتطويرها لتتماشــى ومهارات القرن 

الحادي والعشرين، إذ تم اتباع أحدث النظريات التربوية والتجارب الدولية. 

اإلبداع الذاتي

المعلومـــات  تقنيـــة  وحـــدة  صممـــت 
متســـقة  دراســـية  مناهـــج  واالتصـــال 
ومترابطة ومتسلســـلة مـــن الصف األول 
إلى الصف العاشـــر تشـــمل جميـــع الطلبة 
مقـــررات  إلـــى  باإلضافـــة  والمســـارات 
اختيارية للصفوف الحادي عشر والثاني 
عشـــر، وتم بنـــاء مادة تقنيـــة المعلومات 
واالتصال بطريقة ســـهلة تحاكي الفئات 
وحتـــى  األولـــى  الحلقـــة  مـــن  العمريـــة 
المـــادة  تتـــدرج  إذ  الثانويـــة،  المرحلـــة 
العلميـــة من خالل المشـــروعات، ويكون 
منهـــا مشـــروع تعليمـــي جماعـــي يتيـــح 
للطالب التعـــاون والتواصل فيما بينهم، 
والثانـــي يكـــون مشـــروًعا تقويميا فرديا 
ينمي عند الطالب مهارات التفكير العليا 
ويحفـــز اإلبـــداع الذاتـــي لديـــه ويتيـــح 
الفصـــل  الطالـــب خـــالل  للمعلـــم تقييـــم 
الدراسي، كما أن جميع الكتب الدراسية 
لمناهـــج تقنية المعلومات واالتصال هي 
كتـــب رقميـــة على شـــكل صفحات ويب 

تتضمـــن مداخـــل عـــدة وتحتـــوي علـــى 
إثـــراءات معـــززة للتعلـــم بهـــدف تحقيق 

الكفايات الالزمة.

المهارات األساس

وفيمـــا يخـــص المرحلـــة االبتدائيـــة فإن 
المنهـــج يتنـــاول التعرف علـــى المهارات 
األساس كالتعامل مع الحاسوب والتعرف 
علـــى مكوناته واســـتخدامه فـــي الحياة 
اليوميـــة كمـــا يتـــم تزويدهـــم بالضوابط 
والتعليمات الخاصة باستخدامه بصورة 
آمنـــة تراعـــي األخالقيـــات والمحافظـــة 
ويكتســـب  الشـــخصية  البيانـــات  علـــى 
الطالـــب في المرحلـــة االبتدائيـــة القدرة 
علـــى التخطيـــط، والتحليـــل، والتصميم 
واإلنتـــاج مـــن خـــالل المشـــروعات التي 
ينفذهـــا بالتعامل مع مختلف التطبيقات 
الرقمية الحديثة، إذ إنه في نهاية المنهج 
الدراســـي يقـــوم الطالـــب بإنتـــاج عرض 
تقديمـــي تتكون عناصره مـــن معلومات 
اســـتقاها الطالـــب مـــن خـــالل بحثه في 

اإلنترنـــت وأنتـــج منهـــا تقارير ورســـائل 
وعالجهـــا باســـتخدام برمجيـــة معالجـــة 
لبيانـــات  بيانيـــة  ورســـومات  النصـــوص 
حللهـــا في برمجية الجداول اإللكترونية 
ورســـومات وصور وفيديوهـــات عالجها 
برمجيـــات  باســـتخدام  انتاجهـــا  وأعـــاد 

وسائط المتعددة.

رسوم متحركة 

وعمـــد المختصـــون بالمناهج هـــذا العام 
تقنيـــة  مناهـــج  تطويـــر  إلـــى  الدراســـي 
فـــي  بالتوســـع  واالتصـــال،  المعلومـــات 
تدريـــس البرمجة من المرحلة اإلعدادية 
ليشـــمل المرحلـــة االبتدائيـــة أيًضـــا مـــع 
ضمـــان تـــدرج المفاهيم، إذ بـــدأ تضمين 
مدخـــل البرمجـــة )Scratch( مـــن الصف 
األول االبتدائـــي والتـــي هي على شـــكل 
متحركـــة(  )رســـوم  مرئيـــة  شـــخصيات 
وتعتمـــد في طريقة تدريســـها على جزء 
كبيـــر فـــي بنـــاء األلعـــاب، وذلـــك كمحور 
لتمكيـــن الطالب مـــن أساســـات البرمجة 
التـــي هـــي عمـــاد الـــذكاء االصطناعـــي، 
حـــل  الطالـــب  بإمـــكان  يصبـــح  حيـــث 

المشـــكالت وإنتاج سيناريوهات تحاكي 
مفاهيم الـــذكاء االصطناعي وتطبق من 
خـــالل المشـــروعات التـــي صمـــم بعضها 
كألعـــاب تحفـــز وتجتذب انتبـــاه الطالب 

وتتيح له ابتكار األلعاب جديده.

االستقصاء والتحليل

بمدرســـة  حاســـوب  معلمـــة  وأوضحـــت 
القدس االبتدائية للبنات فاطمة النعيمي 
أن مناهـــج تقنيـــة المعلومـــات واالتصال 
الحديثـــة تمثل أهمية فـــي حياة الطالب 
والمجتمـــع، حيـــث تعـــد منصـــة متميـــزة 
إلكساب الطلبة مهارات المستقبل وتنمية 
اإلبـــداع واالبتكار ومهارات االســـتقصاء 
والتحليـــل والنقد وحل المشـــكالت، كما 
تســـهم فـــي تعزيـــز مهاراتهم فـــي مجال 
تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــال ومهارات 
البحريـــن  مملكـــة  ورؤيـــة   21 القـــرن 
االقتصاديـــة 2030 واحتياجات التحول 
الرقمي في المملكة إضافة إلى اإلســـهام 
فـــي بنـــاء جيل يمتلـــك المعرفـــة العلمية 
في مجـــال تقنية المعلومـــات والبرمجة 
والـــذكاء االصطناعي فـــي مرحلة مبكرة 

من مراحل التعليم المدرسي.

مواكبة التطور 

اآللـــي  الحاســـب  مـــادة  معلـــم  وأضـــاف 
فـــي المعهـــد الدينـــي االبتدائـــي محمـــد 
الســـويطي أن المناهـــج المطـــورة لمـــادة 
الوقـــت  فـــي  جـــاءت  اآللـــي  الحاســـب 
المناســـب لمواكبـــة التطـــور الســـريع في 
عمليـــة التعليم والتعلم حســـب الظروف 
العالميـــة الحاليـــة بحيـــث تعـــزز مهارات 
الطلبـــة وتطور جانب اإلبـــداع واالبتكار 
انتباههـــم  وتشـــد  المشـــكالت  وحـــل 
للطـــالب  وتقـــدم  المتنوعـــة  باألنشـــطة 
بســـيطة  بطريقـــة  المفيـــدة  المعلومـــة 
وعملية ليتمكن من تطبيقها واالستفادة 
منها فـــي حياته اليوميـــة ولتضع مملكة 
البحريـــن فـــي مصـــاف الـــدول المتقدمة 

في تطبيق تكنولوجيا التعليم. 

تجاوز الصعاب 

مـــن  الحاســـوب  معلمـــة  وأوضحـــت 
للبنـــات  االبتدائيـــة  بلقيـــس  مدرســـة 
رباب الشـــويخ “بالرغم من التحديات 

بعـــد  عـــن  التعليـــم  فـــي  والصعوبـــات 
إال أننـــا اســـتطعنا إيصـــال المعلومـــات 
منهـــاج  ألن  بيوتهـــم  فـــي  للطـــالب 
تقنية المعلومـــات واالتصال كان قبل 
جائحـــة كورونـــا كتـــاب إلكتروني فيه 
واألنشـــطة  والفيديوهـــات  الـــدروس 
زوال  ونتمنـــى  والمشـــروعات، 
الجائحة والرجوع لمعامل الحاســـوب 

بالمدرسة”. 

التدرج والشمولية 

وقالـــت الطالبـــة فاطمـــة محمـــد عبـــد 
األمير من مدرســـة بلقيـــس االبتدائية 
للبنـــات إنها تعلمت الكثيـــر من المنهج 
األوفيـــس  برامـــج  المطـــور خصوًصـــا 
حيث حصلت على المعلومات الوافية 
عبر التعلم عن بعد وتتمنى أن تمارسه 
أكثر عبر معامل الحاســـوب بالمدرسة، 
وتتفـــق معهـــا الطالبـــة فاطمـــة محمـــد 
طاهـــر من مدرســـة القـــدس االبتدائية 
المنهـــج متـــدرج  للبنـــات، إذ تجـــد أن 
وشـــامل ويمكن التدريب على األلعاب 
التعليمية الشـــائعة مثـــل الماينكرافت، 
وعبـــر  رقميـــة،  محتويـــات  وإنتـــاج 
الطالب خالد حمدان من طالب المعهد 
الدينـــي االبتدائـــي عـــن حبـــه لمنهـــج 
الحاســـب اآللـــي المطـــور فهـــو بســـيط 
ويعـــرض الخطـــوات بطريقه بســـيطة 
ويســـتطيع  وواضحـــة  ومتسلســـله 
تطبيقهـــا عملًيـــا علـــى جهـــازه الخاص 
بســـهوله واالســـتفادة منها في دراســـة 

باقي المواد. 

برعايــة األميــن العــام لمجلــس التعليــم العالــي نائــب رئيــس مجلــس أمناء مجلــس التعليــم العالي الشــيخة رنا بنت 
عيســى بــن دعيــج آل خليفــة، وبحضــور ســفير المملكــة المتحــدة لــدى مملكــة البحريــن رودي درامونــد، ورؤســاء 
مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين، افتتح البرنامج التدريبي للمشروع الدولي بحوث “أبطال المناخ” لطلبة 
البكالوريــوس بمؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والخاصة فــي المملكة، وذلك بالشــراكة مــع المجلس الثقافي 
البريطانــي؛ بهــدف تعزيــز القدرات البحثية للطلبة بما يســهم في معالجة التحديات والمشــكالت البيئية والمناخية 

في مملكة البحرين. 

ويســـتمر البرنامـــج خـــالل الفتـــرة من 23 
إلـــى 28 أكتوبـــر 2021م بفنـــدق ويندهام 
جرانـــد بخليج البحرين، ويحاضر فيه كل 
مـــن دان بويدن ودان ســـميث من المملكة 
المتحدة، وهما من ذوي الخبرات الطويلة 
في مجال المناخ والبيئة ومهارات البحث 

العلمي.
وفـــي كلمتهـــا، تقدمـــت الشـــيخة رنـــا بنت 
بجزيـــل  خليفـــة  آل  دعيـــج  بـــن  عيســـى 
الشكر إلى الســـفارة البريطانية والمجلس 
الثقافـــي البريطانـــي علـــى الشـــراكة فـــي 
تنفيـــذ وتقديـــم هـــذا البرنامـــج التدريبي، 
الـــذي يتعلق بقضية مهمـــة ترتبط ارتباًطا 
وثيًقـــا بشـــتى مجـــاالت التنميـــة، والـــذي 
يتزامـــن أيضًا مـــع الحملـــة الوطنية “ُدمِت 
خضـــراء” برعاية كريمة مـــن قرينة عاهل 

األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  البـــالد صاحبـــة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، لتحقيق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة فـــي مجالي 
المنـــاخ والبيئـــة، مؤكـــدًة أهميـــة البحوث 
العلمية في مجال البيئة والمناخ ومعالجة 
التحديات المرتبطة بها والتي تعاني منها 

مختلف دول العالم.
ونوهـــت األميـــن العام بالمســـتوى المتميز 
والمشـــاركين  التدريبـــي  البرنامـــج  لهـــذا 
فيه، حيث يتضمن شـــرحًا للنظـــام البيئي 
والطبيعة والهوية الثقافية، وكيف ُتشكل 
هوياتنا عالقتنا بالطبيعة، وتعزيز االبتكار 
فـــي العمل المناخي، ويشـــارك فيه عشـــرة 
أعضـــاء مـــن الهيئة األكاديميـــة و50 طالبًا 
وطالبة بمرحلة البكالوريوس من مختلف 
التخصصـــات بمؤسســـات التعليـــم العالي 

بالمملكة.
وأضافـــت األميـــن العـــام أن فعاليـــات هذا 
البرنامـــج تســـتمر طوال الفصل الدراســـي 
األول من العام األكاديمي 2021 -  2022م، 
المشـــاركين  حضـــور  وبعـــد  إنـــه  حيـــث 
فـــي هـــذه الـــورش، ســـيتم تقســـيمهم إلى 
مجموعـــات، تقـــوم كل مجموعـــة بإعـــداد 
بحث مع مشـــروع اجتماعـــي حول إحدى 
بمملكـــة  والمناخيـــة  البيئـــة  المشـــكالت 
البحريـــن بنـــاًء علـــى توصيـــات المجلـــس 
األعلى للبيئة، وبإشراف عضو من أعضاء 
الهيئـــة األكاديميـــة المشـــاركين بالبرنامج، 
ومن خـــالل التواصل المرئي مع المدربين 

بالمملكة المتحدة. 
مـــن جانبه، أكـــد ســـفير المملكـــة المتحدة 
لدى مملكـــة البحرين، اعتـــزازه بالعمل مع 

مجلـــس التعليم العالي، وأهمية اســـتمرار 
الشـــراكة مع المجلس الثقافـــي البريطاني 
الـــذي يهتم بتدريـــب وتمكيـــن الطلبة في 
وفـــي  التعليميـــة،  المســـتويات  مختلـــف 
عـــدة مجاالت بما في ذلـــك البحث العلمي 
واالبتـــكار التي تخـــدم األولويات البحثية 
البيئـــة،  رواد  برنامـــج  وأحدهـــا  للمملكـــة، 
الممـــول مـــن مكتـــب الشـــؤون الخارجيـــة 
والكومنولـــث والتنميـــة التابـــع للحكومـــة 

البريطانية، والذي يتـــم تطبيقه هذا العام 
فـــي الفترة من 10 ســـبتمبر 2021 إلى 31 

مارس 2022. 
كمـــا تحـــدث الســـفير رودي درومونـــد عن 
أهميـــة معالجـــة التحـــدي العالمـــي لتغيـــر 
 COP26 المنـــاخ، مشـــيرًا إلـــى أن مؤتمـــر
الذي يبدأ قريًبا في غالســـكو سيستقطب 
أكثـــر مـــن 125 مـــن قـــادة العالـــم، مضيفـــًا 
أنه ســـيتم دعـــم رواد المنـــاخ البحرينيين 

ومشـــروعات  أفـــكار  إليجـــاد  الشـــباب 
والتكيـــف  البيئيـــة  التحديـــات  لمواجهـــة 

والمرونة التي تواجه البحرين.
من ناحيته، أشـــار مديـــر المجلس الثقافي 
البريطانـــي فـــي مملكة البحرين ريتشـــارد 
رووز إلى أن هذا البرنامج يأتي اســـتمرارًا 
لبرامـــج التعـــاون المســـتمرة مـــع التعليـــم 
العالـــي، حيث تم خـــالل العـــام األكاديمي 
الماضي تقديم عدد من الورش التدريبية 
في مجال البحث العلمي استهدفت طلبة 
مرحلـــة البكالوريوس بمؤسســـات التعليم 
العالـــي، كما تـــم إقامة المســـابقة الوطنية 

األولى للبحث العلمي. 
بدورهـــا، أوضحـــت مديـــر البحـــث العلمي 
باألمانـــة العامـــة لمجلـــس التعليـــم العالي 
فرزانـــة المراغـــي، أن هـــذا البرنامـــج يأتي 
االســـتراتيجية  الخطـــة  مبـــادرات  ضمـــن 
الوطنيـــة للبحـــث العلمي، بهدف تحســـين 
الوعـــي العام ونشـــر ثقافـــة البحث العلمي 
البحثيـــة  القـــدرات  وتعزيـــز  واالبتـــكار، 
الجامعية، حيث يستهدف البرنامج طلبة 
البكالوريوس لتشـــجيع البحث العلمي في 
المرحلـــة الجامعيـــة األولـــى، خاصـــًة فيما 

يخدم األولويات البحثية الوطنية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

البرنامج التدريبي لمشروع بحوث “أبطال المناخ” يبدأ فعالياته
بمشاركة 10 أعضاء من الهيئة األكاديمية و50 من الطلبة

افتتاح البرنامج التدريبي بشأن البحوث والمشروعات البيئية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مع قرب اكتمال شهرين على العام الدراسي الجاري 2021 - 2022، واصل الحضور 
الطالبـــي الفعلـــي بالمدارس الحكومية حصـــد األصداء اإليجابية مـــن أولياء األمور 
خصوصـــا، وشـــرائح المجتمـــع األخرى عمومـــًا، والتي ركزت على الثناء على حســـن 
التنظيم واإلجراءات السلسة الدقيقة والشاملة لتفاصيل اليوم الدراسي منذ بدايته 
وحتى قرع جرس االنصراف، فضالً عن تدعيم الجهود بتجربة غنية في التعّلم عن 

بعد، وذلك يمّثل قصة نجاح بحرينية مشّرفة في إدارة األزمات.

الحضور الطالبي... قصة نجاح بحرينية مشرفة

“العمل”: توظيف 502 في “الخاص” وتدريب 370
من 17 حتى 23 أكتوبر الجاري

أعلنــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة أنــه تــم خــالل الفتــرة من 17 
إلــى 23 أكتوبــر 2021 توظيــف )502( باحثيــن عــن عمل في )330( شــركة 
ومؤسســة عاملــة فــي القطاع الخاص مــن مختلف المؤهالت الدراســية، 
وذلــك فــي التخصصــات والمجــاالت الوظيفيــة والمهنيــة المالئمــة، إلــى 

جانب تدريب )370( شخًصا في مختلف البرامج التدريبية.

العـــدد  بلـــغ  فقـــد  وبالتالـــي،   
 )20340( للمتوظفيـــن  اإلجمالـــي 
فـــي )5806( منشـــأة مـــن أصل 25 
ألف وظيفـــة يســـتهدفها البرنامج 
الوطنـــي للتوظيـــف فـــي نســـخته 
الثانيـــة خـــالل العـــام 2021، بينما 
وصـــل إجمالـــي مـــن تـــم تدريبهم 
)9057( متدرًبـــا مـــن أصل عشـــرة 
آالف فرصـــة تدريبيـــة يســـتهدفها 

البرنامج خالل الفترة نفسها.
االطـــالع  للمهتميـــن  ويمكـــن 
الشـــركات  أســـماء  قائمـــة  علـــى 
والمؤسســـات بصـــورة تفصيليـــة، 
وكذلـــك أعداد المتوظفين في كل 
منشأة والتي يتم تحديثها بشكل 
دوري، وذلـــك عبـــر موقـــع الوزارة 

اإللكتروني:
.www.mlsd.gov.bh

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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تدرج مدروس من الصف األول إلى التوجيهي

فاطمة محمد خالد حمدان فاطمة طاهر

محرر الشؤون المحلية
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سيدعلي المحافظة

التجـــارة  وزارة  ممثـــل  بيـــن   ^
والصناعـــة والســـياحة فـــي الجولة أن 
الجـــوالت  فـــي  الـــوزارة  ممثلـــي  دور 
فـــي  يتمثـــل  الميدانيـــة  التفتيشـــية 
التحقق من مطابقـــة اللوحة اإلعالنية 
مع شهادة السجل التجاري، إلى جانب 
مطابقة نشـــاطه مع النشـــاط المرخص 
لـــه، إضافـــة إلـــى مراقبـــة عمليـــة البيع 
والشـــراء، مـــن خـــالل إلزامـــه بوضـــع 

أسعار المنتجات.
ولفـــت إلى أنه يتـــم التحقق كذلك من 
اســـتمرار نشـــاط المحـــل وفـــق مـــا تم 
الترخيـــص له، ومراقبـــة مدة صالحية 
المنتجات، إلى جانب التحقق من دقة 

الموازين.
وذكـــر أن أبـــرز المخالفـــات التـــي يتـــم 
الميدانيـــة  الجـــوالت  خـــالل  رصدهـــا 

اللوحـــة  مطابقـــة  عـــدم  فـــي  تتمثـــل 
اإلعالنية مع شـــهادة السجل التجاري، 
فضـــال عن تـــرك المحـــل واالنتقال إلى 
موقع آخر دون إشـــعار الوزارة، إضافة 
المحـــالت  بعـــض  تركيـــب  عـــدم  إلـــى 

للوحة اإلعالنية.

أصحاب عمل يتركون محالتهم دون إشعار الوزارة

القفازات ليست مؤشر أمان لمأكوالت المطاعم
مؤكدا أفضلية غسل اليد... مفتش “الصحة”:

بيـــن مأمـــور الضبـــط القضائـــي التابـــع 
لوزارة الصحة أن دور مفتشـــي الوزارة 
فـــي الجوالت الميدانيـــة على المحالت 
واألســـواق يتمثـــل فـــي متابعـــة التزام 
المحـــالت التـــي تتعلـــق بتـــداول وبيـــع 
وتقديـــم األغذية كالمطاعـــم والبقاالت 
إذ  الصحيـــة،  باإلجـــراءات  والمخابـــز 
يتـــم مراقبتها والتفتيش عليها بشـــكل 

دوري.
وأشـــار إلى أن مفتشـــي الوزارة يقومون 
بالتحقق من امتـــالك المحالت لترخيص 
الصحـــة، إلى جانب تأكيد قصر ممارســـة 
النشـــاط في المســـاحة الداخليـــة للمحل، 
باستثناء تقديم الطعام بالنسبة للعربات 
المتنقلة أو المطاعم التي تمتلك جلسات 
خارجيـــة، فيمـــا يشـــترط أن تتـــم أعمال 

الطبخ والتحضير داخل المطعم.

ولفت إلى أن الجولة التفتيشـــية تشـــمل 
وطريقـــة  العامـــة،  النظافـــة  مالحظـــة 
التحضيـــر للمأكـــوالت، ومأمونيـــة المواد 
مصيـــدة  وتوفـــر  األوليـــة،  الغذائيـــة 
لمنـــع  الهوائيـــة  الســـتائر  أو  الحشـــرات 

دخول الحشرات للمحل.
المحـــالت  منافـــذ  بقـــاء  ضـــرورة  وأكـــد 

فتـــح  وعـــدم  مســـتمر،  بشـــكل  مغلقـــة 
األبـــواب والنوافذ في غير وقت الحاجة، 

باستثناء محالت بيع الخبز.
وفيمـــا يتعلـــق بارتـــداء القفـــازات، بيـــن 
المفتـــش أن حرص العامل على تغســـيل 
يديـــه بشـــكل مســـتمر أفضل مـــن ارتداء 
القفـــاز لفتـــرة طويلـــة، مـــا قد يـــؤدي إلى 

التلوث العرضي عبر لمس أكثر من شيء 
بنفس القفاز.

عـــن  وإبالغهـــم  المواطنيـــن  دور  وأكـــد 
المالحظات والمشكالت في تعزيز عملية 

الرقابة على المخالفات ومعالجتها.
وأشـــار إلـــى أن من أبـــرز المخالفات التي 
يتـــم رصدهـــا فـــي الجـــوالت الميدانيـــة 
تتمثـــل فـــي مخالفـــات النظافـــة العامـــة 
للمحل، وطريقة اســـتخدام األدوات، إلى 
جانب اســـتمرار اســـتعمال األدوات التي 

لم تعد صالحة لالستخدام.
ولفت إلى اختالف الفترة الالزمة لتبديل 
الزيـــوت وفقا لجودة الزيت المســـتخدم، 
مشـــيرًا إلـــى أن المطاعـــم لديهـــا أكثر من 
انتهـــاء  مـــن  للتحقـــق  وطريقـــة  مؤشـــر 
صالحيـــة اســـتخدام الزيـــت أو حاجتـــه 

للتنظيف.

 مأمور الضبط القضائي متحدثا لـ “البالد”

مفتشتان أثناء الجولة برفقة “^” أمس

التأكد من التنور وسالمة عجين الخبز

^ أكد الممثل البلدي لعاشـــرة الشـــمالية 
محمـــد الظاعن على الـــدور المهم الذي تلعبه 
الدوريـــة  الميدانيـــة  التفتيشـــية  الجـــوالت 
على المحالت واألســـواق في ضمان سالمة 
المختلفـــة  التجاريـــة  األنشـــطة  ممارســـة 
وتطبيقهـــا لإلجـــراءات الصحيـــة والقانونية 

المحددة لممارسة تلك األنشطة.
وقـــال إن الجولة التفتيشـــية على المحالت 
واألسواق في الدائرة تأتي في إطار الرقابة 
العالقـــة،  ذات  الجهـــات  لمختلـــف  الدوريـــة 
واالســـتجابة لمالحظـــات وشـــكاوى النـــاس 
واألســـعار  العامـــة  بالنظافـــة  يتعلـــق  فيمـــا 
وصالحية األغذية، بمـــا يوفر لهم الطمأنينة 

من المحالت التي يرتادونها.
وأشـــار إلـــى أن أغلـــب المالحظـــات التي تم 
رصدها خالل الجولة هي مالحظات بسيطة 

واعتيادية.

وأكـــد أهميـــة أن يتحمل أصحـــاب المحالت 
مســـؤوليتهم فـــي الرقابة واإلشـــراف عليها، 
إلـــى جانب أهميـــة وعي الناس في الحد من 
المخالفـــات عبر تجنب التعامل مع المحالت 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  فـــي  تقصـــر  التـــي 

والقوانين.

الظاعن: نتائج طيبة للجولة

الظاعن متحدثا لـ ”البالد”

بلديـــة  مفتـــش  قـــال   ^
خـــالل  الشـــمالية  المنطقـــة 
علـــى  التفتيشـــية  الجولـــة 
عاشـــرة  وأســـواق  محـــالت 
المحافظة الشمالية إن البلدية 
األمـــور  بمالحظـــة  تختـــص 
بإشغاالت  المتعلقة  الخارجية 
الطرق والمخالفات اإلنشائية.

وقـــال إن من أبـــرز المخالفات 
التـــي ترصد تتمثـــل في وضع 
الشـــارع،  علـــى  اإلعالنـــات 
إضافـــة إلى عـــرض المنتجات 

خـــارج المحـــل دون امتـــالك ترخيـــص بذلـــك، أو عرضهـــا خارج 
المساحة المسموحة له في الترخيص.

وبيـــن أن البلديـــة تقـــوم في المـــرة األولـــى بتنبيـــه المخالف ثم 
تتـــدرج معـــه فـــي اإلجـــراءات لتصل إلـــى مصـــادرة البضاعة أو 

إغالق السجل.

إلزامية الترخيص لعرض البضائع خارج المحل

مفتش البلدية من الجولة 

علـــى  الحايكـــي  كلثـــم  النائـــب  اعترضـــت   ^
اســـتبعادها من عضوية لجنـــة المرأة والطفل وهي 

إحدى اللجان النوعية الدائمة بالمجلس.
وكانـــت الحايكـــي تتولـــى رئاســـة اللجنة فـــي دور 

االنعقاد الماضي.

وبعثـــت الحايكـــي رســـالة لرئاســـة مجلـــس النواب 
تتضمـــن اعتراضهـــا علـــى االســـتبعاد مـــن عضوية 

اللجنة.
وسجلت رغبتها في االستمرار كعضو في اللجنة.

وتتضمن التشكيلة المقترحة للجنة 5 نواب، وهم: 

بدر الدوســـري، وسوســـن محمـــد كمـــال، وعمار آل 
عباس، ومعصومة عبدالرحيم، وعبدهللا الدوسري.
وكان متوقعـــا أن تتولـــى النائـــب فاطمـــة القطـــري 
رئاسة اللجنة بهذا الدور، والتي ترأست اللجنة في 

أدوار سابقة.

بعثت رسالة اعتراض للرئاسة... وليس من بين األعضاء القطري

استبعاد الرئيسة السابقة لـ “المرأة النيابية” من اللجنة

فاطمة القطري كلثم الحايكي

^ قـــال مفتـــش هيئـــة تنظيـــم 
ســـوق العمـــل إن مهمـــات مفتشـــي 
الهيئـــة تتركـــز بشـــكل أســـاس على 
العمـــل،  تصاريـــح  مـــن  التحقـــق 
انتهـــاء  بموعـــد  العامـــل  وتوعيـــة 
تصريحـــه، إلى جانـــب التحقق منه 
عن طريقة اســـتالمه راتبـــه، ونظام 

الحضور واالنصراف.

التفتيشـــية  الجولـــة  وأشـــار خـــالل 
علـــى المحالت واألســـواق بعاشـــرة 
الشمالية إلى أن من أبرز المشكالت 
التـــي يتـــم رصدهـــا فـــي الجـــوالت 
الميدانية والتي انخفضت أعدادها 
بشـــكل كبيـــر تتمثـــل رصـــد حـــاالت 
لعمالـــة تمتلك تصريح عمل ســـاريا، 
إال أنها تعمل مع صاحب عمل آخر.

عمال بتصاريح سارية يشتغلون لحساب آخرين



قــــــــال الــــعــــضــــو عــلــي 
العرادي إنه تم تحميل 
 50 تخصيص  مشروع 
الجزر  سواحل  من   %
كسواحل  االستثمارية 
عامة أكثر مما يحتمل.

وزاد العـــرادي “تعديـــل 
هذا المقترح غير وارد؛ 
ألنـــه مصـــاغ بشـــكل ال 
يليـــق بأن يكون صادًرا 

عن مجلس تشريعي”.
بـــدوره، أكـــد العضو حمد النعيمي أن فكرة المشـــروع نبيلة، لكن تحقيقه يكاد يكون 

مستحيال بشكله الحالي.
وتابع النعيمي “المواطن البســـيط هي حين يســـمع هذه المداخالت سيتفهم ما نريد 

أن نوصله، وعليه أقترح أن يعد له رد إعالمي إلطالع الجميع على األمر”.

local@albiladpress.com07

الشوري رضا فرج قبيل الجلسة

سرحان: األقربون 
أولى بالمعروف

ــون  قــــال مــنــصــور ســـرحـــان إن قــان
ألربـــاب  ســيــؤمــن  التأميني  الــغــطــاء 
ــال الــمــعــيــشــة الــكــريــمــة،  ــمـ أســـر األعـ
يــقــودنــا  تطبيقه  “عــــدم  أن  مــضــيــًفــا 
عــذاري  )عين  الــرائــج  الشعبي  للمثل 

تسقي البعيد وتخلي القريب(”.
ــتـــمـــام  االهـ “إن  ســــرحــــان  وأردف 
باألقرباء ومساعدتهم من قيم الدين 
اإلسالمي الحنيف، كما أن هناك قوال 

مأثورا )األقربون أولى بالمعروف(”.

وزير األشغال: سواحل في البسيتين والمعامير وتوبلي وممشى في سترة

تخصيص نصف الواجهات البحرية للعامة
^ قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف إن كلمـــة 
التخصيـــص التـــي وردت فـــي المشـــروع ال تـــرد 
لألمـــالك الخاصـــة، وإنمـــا لألراضـــي الحكومية، 
مضيفـــا أن “اســـتمالك أي أرض يجـــب أن يكون 
وفقا لقرار االستمالك والتعويض وبالتالي يمكن 

تخصيصها لسواحل أو أي منفعة عامة”.
وزاد “المخطـــط االســـتراتيجي لمملكة البحرين 
ينـــص علـــى تخصيـــص 50 % مـــن الواجهـــات 
البحريـــة للعامـــة، وهو ما تقوم بـــه الحكومة من 
خالل المشـــروعات الحكومية التي منها ساحل 
البســـيتين، المرحلة األولى من ســـاحل المعامير 
وتوبلي، ممشـــى ســـترة، وأيضا تنفيـــذ الواجهة 
البحريـــة في المنامة، ونحن نقوم بالتنفيذ حاليا 

على مراحل”.

خالف بين المنتخبين والمعينين... وإحالته للمجلس الوطني للحسم

فتح نصف سواحل الجزر االستثمارية للعامة.. مرفوض
رفـــض مجلـــس الشـــورى في جلســـته 
العامـــة أمس، مشـــروعا بقانون بشـــأن 
تخصيـــص نســـبة 50 % من ســـواحل 

الجزر االستثمارية سواحل عامة.
بقـــراره  النـــواب  مجلـــس  وتمســـك 
وإصـــرار  التشـــريع،  علـــى  بالموافقـــة 
مجلس الشـــورى على قـــراره بالرفض 
يعني إحالة التشـــريع للحســـم بجلسة 

خاصة للمجلس الوطني.
وقال مقرر اللجنة المختصة الشـــوري 
رضا منفـــردي إن “إتاحة حق الوصول 
إلـــى الشـــواطئ أو الســـواحل بتأميـــن 
الحـــد األدنـــى مـــن الوصول مـــن جهة 
البر أو البحر يفترض المرور بالمساكن 
الخاصـــة بالمقيمين، مـــا يمس حرمتها 

وخصوصيتها”.

وتابـــع “إن نص المادة 1 من المشـــروع 
يلـــزم الحكومـــة بتخصيـــص مســـاحة 
الســـواحل  مـــن   %  50 عـــن  تقـــل  ال 
كســـواحل عامة، وبـــه وضع القيد على 

ســـلطة الحكومة التقديرية في رســـم 
السياســـات العامـــة للحكومـــة، وهو ما 

يخالف الدستور”.
وأكمل “إن المشـــروع المقدم ســـيؤدي 

لعزف المستثمرين خصوصا في الجزر 
االســـتثمارية، كما أن تخصيص 50 % 

سيؤثر على سير تلك المشروعات”.
وقـــال رئيـــس لجنـــة المرافـــق العامـــة 
والبيئـــة محمـــد علي حســـين إن األمر 
الذي دفع اللجنة لرفض المشـــروع هو 
طريقة صياغته التي تشوبها مخالفات 
دســـتورية، مضيًفا “ال نستطيع تعديل 

نصوص موجودة في القانون”.
أيضـــا  القانـــون  “يتعـــارض  وأضـــاف 
يمكـــن  فـــال  الخصوصيـــة،  مبـــدأ  مـــع 
فتح ســـواحل عامـــة في جـــزر خاصة 
واســـتثمارية، وهو أمـــر لن يقبله حتى 
هنالـــك  المقابـــل  وفـــي  المســـتثمرون، 
الكثير من الســـواحل العامة المفتوحة 

للمواطنين بشتى مناطق المملكة”.

منفردي بمنصة المقرر خالل مداخالت زمالئه بالجلسة

قـــــــــال مــــــقــــــرر لـــجـــنـــة 
ــاح  ــ ــب الــــــخــــــدمــــــات صــ
توسيع  إن  ــري  الـــدوسـ
التأمين  مــظــلــة  نــطــاق 
ــي لــتــشــمــل  ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
ــرة صــاحــب  ــ ــراد أسـ ــ ــ أف
يختارون  الذين  العمل 
ــه بـــغـــرض  ــعـ ــل مـ ــمـ ــعـ الـ
اكتساب  أو  الــتــدريــب 
الخبرة أو لعدم تمكنهم 
بالقطاعين  العمل  فــي 

الخاص والعام، سيكون له األثر الطيب بالمجتمع.
وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشـــورى جميلة ســـلمان إن المشـــروع جاء بناء 

على توافق مجلسي النواب والشورى لتحقيق المنفعة للمواطنين.
وقـــال رئيـــس لجنة حقوق اإلنســـان أحمد الحداد إن مشـــروع التأمين ألرباب العمل 

واألقارب سيحد من البطالة.

المؤيد: لتخصيص شواطئ عامة للناسقانون “تأمين األقارب” سيحد من البطالة

الفاضل: إلقرار تشريعات تسهم في التسويق العقاري
الخدمـــات جهـــاد  لجنـــة  رئيســـة  قالـــت   ^
الفاضل إن مقترح تخصيص 50 % من سواحل 
الجـــزر االســـتثمارية يتطلـــب وضـــع الضوابـــط 
الماليـــة  بالكلفـــة  النظـــر  مـــع أخـــذ  لـــه،  الالزمـــة 

واالقتصادية.
وزادت الفاضـــل “هـــذا النـــوع من التشـــريعات ال 
يخـــدم جهـــود الحكومة فـــي التســـويق العقاري 

واالستثماري”.
“أعطـــى  جمشـــير  عبدالرحمـــن  العضـــو  وقـــال 
الهيكلـــي  بالمخطـــط  الخـــاص  المرســـوم 
الواجهـــات  لتطويـــر  أولويـــة  االســـتراتيجي 

البحريـــة، وعليـــه فهنالـــك عمليـــة تفاوضية بين 
الحكومة والمستثمر بهذا الشأن”.

وأشـــارت العضو جميلة ســـلمان إلـــى أنه “يجب 
أن يكون التشـــريع مصاًغا بشكل محكم وسليم، 
حتـــى ال تعتريه أي إشـــكالية، وأال يكون مخالًفا 

للدستور”.
إلى ذلك، أشارت العضو منى المؤيد إلى قلة عدد 
الســـواحل العامة، خالًفا لبقية الدول الخليجية، 
وأضافـــت “نأمل من الدولة تخصيص شـــواطئ 
عامة للناس، بكراس وحمامات، حتى تســـتطيع 
جهاد الفاضلاألسر البحرينية التمتع بجمال البحر والطبيعة”.

الزايد: يجب أال يكون هناك نص متشدد في التشريع

المسقطي: للتفريق بين االستثمار في جزيرة ومطعم
التشـــريعية  اللجنـــة  رئيســـة  أكـــدت   ^
والقانونيـــة دالل الزايد وجود شـــبهة دســـتورية 
بمقتـــرح تخصيـــص 50 % مـــن ســـواحل الجـــزر 
االســـتثمارية كســـواحل عامة، موضحة أن هناك 
اســـتراتيجية يمكـــن للمشـــرع أن يتابـــع ماهيـــة 
الماليـــة  المـــوارد  تنفيذهـــا، وماهيـــة تخصيـــص 

الممكنة.
نـــص  هنالـــك  يكـــون  أال  “يجـــب  الزايـــد  وزادت 
متشـــدد بالتشـــريع، وأال تعامل النســـبة المطلوبة 
لالقتطـــاع وهي 50 % وكأنها مملوكة للحكومة؛ 
ألنه حيـــن تخصص وتبنى عليهـــا، تصبح ملكية 

خاصة للمستثمرين”.
بدوره، أكد العضو خالد المسقطي أن هناك جانبا 
اقتصاديـــا وماليا لآلثار المترتبة على المشـــروع، 
بقولـــه “ســـوف تكون هنالـــك كلفـــة إضافية على 

المستثمر”.
وزاد “لـــم أقتنـــع في جدوى بنـــود القانون بما هو 
مجـــد لخدمـــة المشـــروع المقـــدم، وعليـــه يجب 
التفريـــق بين االســـتثمار في جزيرة واالســـتثمار 

في مطاعم ومقاه”.
وقال “نأمل من اإلخوة النواب األخذ في االعتبار 

خالد المسقطيالمالحظات الواردة من مجلس الشورى”.

العرادي: تحميل “السواحل” ما ال يحتمل
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إبراهيم النهام

العرادي بعد نهاية الجلسة 

مشاورات قانونية بين جميلة ورئيس هيئة المستشارين

وزير األشغال والشورية فاطمة الكوهجي
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تعـــود ســـوق المزارعيـــن البحرينييـــن من 
جديد في نسختها التاسعة بحديقة البديع 
النباتية في ديســـمبر المقبـــل، بتنظيم من 
وكالة الزراعة والثروة البحرية في وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني، وبالشراكة مع المبادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي، بعـــد انقطاعها 

العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
ودعـــت وكالـــة الزراعـــة جميـــع الشـــركات 
عارضيـــن  أو  مزارعيـــن  مـــن  واألفـــراد 
التقـــدم  إلـــى  المشـــاركة  فـــي  الراغبيـــن 
بطلبات رســـمية للتسجيل، إذ إن الباب ما 
زال مفتوًحـــا لتقديـــم طلباتهم للتســـجيل 
فـــي الســـوق، التـــي باتـــت تشـــّكل محطة 

مهمة ضمن الفعاليات الوطنية في مملكة 
ـــا لدعـــم القطـــاع  البحريـــن، وعنصـــًرا مهمًّ
الزراعـــي لمـــا توفـــره مـــن منصـــة مهمـــة 

لتسويق المنتجات الزراعية المحلية.
وأكـــد وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمراني نبيل أبـــو الفتح أن 
ســـوق المزارعين البحرينيين اســـتطاعت 
الفعاليـــات  قائمـــة  ضمـــن  تكـــون  أن 
مـــن خـــال قدرتهـــا  للبحريـــن،  الوطنيـــة 
علـــى اســـتقطاب أعـــداد مـــن المواطنيـــن 
الـــدول الشـــقيقة  والمقيميـــن ومواطنـــي 
وزوار المملكة، لما تمثله من منصة لعرض 

المنتجات الزراعية المحلية.
وأضاف أن إعادة إحياء السوق من جديد 

بعد انقطاعها العام الماضي بسبب جائحة 
كورونـــا، تأتي ترجمـــة لتوجهـــات الوكالة 
للمزارعيـــن  التســـويقية  الجهـــود  بدعـــم 
البحرينييـــن، عبـــر توفيـــر المواقـــع التـــي 
تمكنهـــم مـــن تســـويق منتجاتهـــم، الفًتـــا 
إلـــى أن التعـــاون مـــع المبـــادرة الوطنيـــة 
لتنميـــة القطـــاع الزراعي أثمـــر عن ضمان 
اســـتمرارية النجاح المشـــهود الذي تحقق 

خال النسخ الماضية للسوق.
وأشـــار أبو الفتحإلى أن ســـوق المزارعين 
علـــى  محّفـــًزا  أصبحـــت  البحرينييـــن 
التنافـــس بين المزارعين الذين يحرصون 
على عـــرض مختلف المنتجـــات الزراعية 
اإلقبـــال  أن  إلـــى  الفًتـــا  الـــزوار،  أمـــام 
ا، دفع  الكبير الذي تشـــهده الســـوق ســـنويًّ

التقنيـــات  مـــن  لاســـتفادة  المزارعيـــن 
الحديثـــة في مجـــال الزراعـــة، األمر الذي 
يتســـق مـــع اســـتراتيجية وكالـــة الزراعـــة 

والثروة البحرية لتعظيم مساهمة القطاع 
الزراعي في تحقيق أمن غذائي مســـتدام 

بمملكة البحرين.

وبيـــن أن الظروف االســـتثنائية التي يمر 
بها العالم بســـبب تفشـــي جائحـــة كورونا 
أوجـــب فـــرض إجـــراءات احترازيـــة فـــي 
الجميـــع،  ســـامة  علـــى  حرًصـــا  الســـوق 
محصـــورة  المشـــاركة  فرصـــة  جعـــل  مـــا 
وأصحـــاب  والشـــركات  المزارعيـــن  فـــي 
المشـــاتل مع فرض العديد من اإلجراءات 
الراغبيـــن  علـــى  لذلـــك  االحترازيـــة، 
بالمشـــاركة من التقدم بطلب رســـمي عبر 

الموقع اإللكتروني.
وســـتقتصر النســـخة التاســـعة من السوق 
لبيـــع  المحـــات المخصصـــة  فقـــط علـــى 
وعـــدد  المحليـــة  الزراعيـــة  المنتجـــات 
مـــن المطاعـــم دون األنشـــطة الترفيهيـــة 

المصاحبة.

المنامة - بنا

بعد انقطاعها العام الماضي... سوق المزارعين تعود ديسمبر المقبل
ال أنشطة ترفيهية مصاحبة تحسبا من “كورونا”
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الصخير - جامعة البحرين

أكدت دراســـة علمية في جامعة البحرين 
كفاءة اإلجـــراءات التي اتخذهـــا الفريق 
الوطنـــي الطبـــي في بـــث روح االطمئنان 
بالتفـــاؤل  الشـــعور  وزيـــادة  النفســـي، 
لـــدى المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي مملكة 

البحرين.
بعنـــوان  موســـومة  الدراســـة  وجـــاءت 
“الطمأنينـــة النفســـية وعاقتهـــا بالتفاؤل 
والتشاؤم في ظل اإلجراءات االحترازية 
بمملكـــة  كورونـــا  جائحـــة  مـــع  للتعامـــل 
البحريـــن”، وأظهـــرت وجود أثـــر إيجابي 
لإلجـــراءات المتخـــذة فـــي التعامـــل مـــع 
الجائحـــة فـــي شـــعور النـــاس بالطمأنينة 
النفسية، مشـــيرة إلى أن تلك اإلجراءات 
األمـــن،  مســـتوى  رفـــع  فـــي  أســـهمت 
واالنتماء، والحـــب، وتحقيق الذات، لدى 

أفراد المجتمع.
وأعـــد الدراســـة فريق من أســـاتذة قســـم 
علـــم النفس فـــي كليـــة اآلداب بالجامعة، 
تكـــون مـــن: ســـامي محجـــوب، وشـــيخة 
وأمانـــي  عبدالمنعـــم،  وتوفيـــق  الجنيـــد، 

الشيراوي.
مســـتوى  أن  الدراســـة  نتائـــج  وأظهـــرت 
الطمأنينـــة النفســـية لـــدى أفـــراد العينـــة 
كان مرتفًعـــا بأهمية نســـبية بلغت 81.11 
%، وكذلك مســـتوى التفـــاؤل الذي بلغت 
أهميته النســـبية 83.48 % في حين كان 

مستوى التشاؤم منخفًضا.
وبحســـب النتائج رأى 91.6 % من أفراد 
إجـــراءات حكومـــة  أن  الدراســـة،  عينـــة 
مملكـــة البحرين في التعامـــل مع جائحة 
كورونا كانت متميزة، وتوصلت الدراسة 
إلى وجود عاقـــة ارتباطية موجبة ذات 

داللـــة إحصائية بيـــن الطمأنينة النفســـية 
والتفـــاؤل، بمعنى أنه كلما ارتفع الشـــعور 
بالطمأنينـــة النفســـية، كلمـــا ارتفـــع معـــه 

شعور الناس بالتفاؤل.
وأوضـــح المحجـــوب أن نتائـــج الدراســـة 
أكـــدت كفـــاءة اإلجـــراءات التـــي اتخذها 
ولـــي  بقيـــادة  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، في بث روح االطمئنان النفســـي، 
وزيادة الشـــعور بالتفاؤل لدى المواطنين 

والمقيمين في مملكة البحرين.
وأظهـــرت وجود أثـــر إيجابي لإلجراءات 
المتخـــذة عنـــد التعامل مـــع الجائحة في 

شـــعور النـــاس بالطمأنينة النفســـية، فقد 
أسهمت تلك اإلجراءات في رفع مستوى 
األمن، واالنتماء، والحب، وتحقيق الذات 
نـــت الدراســـة  لـــدى أفـــراد المجتمـــع، وبيَّ
أنـــه يمكـــن التنبـــؤ بالطمأنينـــة النفســـية 
مســـتقبًا، من خال اإلجراءات المتخذة 

في التعامل مع األزمات.

وأوصت الدراســـة بضرورة تقديم برامج 
بالطمأنينـــة  الشـــعور  لتعزيـــز  إرشـــادية، 
النفســـية لدى أفراد المجتمع، ال سيما في 
ظـــل ما يشـــهده العالـــم اآلن من تحورات 
وطفـــرات لفيروس كورونـــا، وتفعيل دور 
المراكز اإلرشادية التابعة لوزارة الصحة؛ 
مـــن أجـــل تقديـــم الخدمـــات اإلرشـــادية 
المصابيـــن  وأهالـــي  للمصابيـــن،  الازمـــة 
بفيـــروس كورونـــا، ال ســـيما مـــن لديهـــم 

مشاعر الخوف والفزع.
يذكـــر أن الدراســـة حصلـــت علـــى قبـــول 
للعلـــوم  الســـعودية  المجلـــة  فـــي  للنشـــر 
عـــن  تصـــدر  التـــي  )جســـتن(،  النفســـية 
جامعة الملك ســـعود في المملكة العربية 
الســـعودية، وهـــي مـــن المجـــات العلمية 
المحكمة التي تحتـــل مكانة مرموقة من 

حيث التصنيف العالمي.

ارتفاع التفاؤل لدى المستطلعة آراؤهم بنسبة 83 %

دراسة: إجراءات الفريق الوطني تبث االطمئنان النفسي لدى الناس

توفيق عبدالمنعم شيخة الجنيد أماني الشيراويسامي المحجوب

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

اختتم معهد البحرين للتنمية السياســـية 
فعاليـــات البرنامـــج التوعـــوي التحليلـــي 
“نهـــج”، حيث تناول عبر حلقات نقاشـــية 
مرّكـــزة ومتخصصـــة النهـــج اإلصاحـــي 
لعاهل البـــاد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، واألبعاد السياسية 
والقانونيـــة واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
ودوره  الوطنـــي،  العمـــل  ميثـــاق  فـــي 
فـــي التحـــول الديمقراطـــي والتحديـــث 
السياســـي لمملكـــة البحريـــن، وتأثيراتـــه 
المباشـــرة على مسيرة المشروع التنموي 
الشامل الذي تعيشه المملكة في مختلف 

المجاالت.

 وقـــّدم البرنامـــج، الـــذي انطلـــق فـــي 19 
ســـبتمبر الماضـــي عبـــر االتصـــال المرئي، 
واألكاديمييـــن  الخبـــراء  مـــن  مجموعـــة 
مـــن مملكـــة البحريـــن، حيـــث تـــم تزويد 
المشـــاركين بالمعلومـــات والمبـــادئ التي 
اعتمدها النهـــج اإلصاحي لجالة الملك 
إلـــى  وصـــواًل  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
تحقيـــق النقلة الديمقراطية في مســـيرة 

العمل السياسي في المملكة.
 وعبر المحاضـــرات المختصة تم تعريف 
المشـــاركين بمهارات التحليل السياســـي 
واستشراف المستقبل السياسي، والعمل 
علـــى تكويـــن كـــوادر وطنية قـــادرة على 
جانـــب  إلـــى  السياســـي،  العمـــل  إثـــراء 
التعريف باألدوات والمهارات الازمة في 

التعامـــل اإليجابـــي مع العمل السياســـي، 
ضمن ثوابت وقيم المجتمع والتشريعات 
الوطنية المنظمة للعملية السياســـية في 

المملكة.
 وتضّمـــن البرنامـــج عـــدًدا من الجلســـات 
النقاشـــية؛ حيث تناولت الجلســـة األولى 
“تاريـــخ مملكـــة البحرين الحديـــث”، فيما 
تناولـــت الجلســـة الثانيـــة “ميثـــاق العمل 
الوطنـــي.. خطوة فـــي طريـــق التحديث 
الوطنـــي الشـــامل” بينما تناولت الجلســـة 
الثالثـــة “أثـــر مشـــاركة المرأة فـــي عملية 
الجلســـة  أمـــا  الديمقراطـــي”،  التحـــول 
الرابعـــة فكانت بعنوان “البعد االجتماعي 
الملـــك  لجالـــة  اإلصاحـــي  للمشـــروع 
المفـــدى”، وخصصت الجلســـة الخامســـة 

“البعـــد  عـــن  للحديـــث  البرنامـــج  مـــن 
االقتصـــادي للمشـــروع اإلصاحـــي”، أمـــا 
الجلســـة السادســـة واألخيـــرة فتناولـــت 

“السياق القانوني للمشروع اإلصاحي”.
فيمـــا اختتمت فعاليات البرنامج بجلســـة 
نقاشـــية موســـعة مـــع المشـــاركين، إذ تـــم 

التاريخيـــة  الخطـــوات  أهـــم  اســـتعراض 
لمســـتقبل  الشـــامل  التحديـــث  ومراحـــل 
مملكة البحرين، وأبرز المعلومات المتعلقة 
باللجنة المشكلة إلعداد الميثاق الوطني، 
ومراحـــل صياغة الميثـــاق واالتفاق على 
رؤية وطنيـــة جامعة وأبرز ما تضمنه من 

إصاحات ومكاسب وطنية. 
 وفي نهاية البرنامج، أعرب المشـــاركون 
للتنميـــة  البحريـــن  لمعهـــد  عـــن شـــكرهم 
السياســـية على ما يقـــوم به من دور مهم 
فـــي رفع مســـتوى الوعي السياســـي لدى 
جميع فئات المجتمع، إلى جانب ما يوليه 
مـــن عنايـــة خاصة في تعزيـــز قيم الوالء 
واالنتمـــاء الوطني في المجتمـــع، عبر ما 
يقدمـــه مـــن برامـــج تعنـــى بتأكيـــد الدور 
الكبيـــر والمهم الـــذي أحدثه ميثاق العمل 
الوطنـــي فـــي مســـيرة العمـــل السياســـي 
فـــي المملكة، مع التركيـــز على نهج وفكر 
بـــه جالتـــه  جالـــة الملـــك، ومـــا يتمتـــع 
من نظـــرة استشـــرافية لمســـتقبل مملكة 

البحرين.

تسليط الضوء على الميثاق ودوره في التحول الديمقراطي

“التنميــة السيـاسيــة” يختتــم فعاليــات “نهـــج”

تطــور ونمــاء بالعالقــات مع ألمانيــا
زيادة التنسيق لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

اســـتقبل رئيس المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان علي أحمد الدرازي، 
ســـفير جمهورية ألمانيـــا االتحادية 
لـــدى مملكة البحريـــن كاي بوكمان، 
بحضور نائب السفير ويمر جروهي 
واألمين العام بالمؤسسة المستشار 
ياســـر غانم شـــاهين، وذلك في مقر 

المؤسسة بضاحية السيف.
في مســـتهل اللقاء، رّحـــب الدرازي 
بالســـفير بوكمان، مشيًدا بالعاقات 
الوثيقـــة والمتميزة التي تجمع بين 
مملكة البحريـــن وجمهورية ألمانيا 
االتحاديـــة الصديقـــة، وما تشـــهده 
مـــن تطـــور ونمـــاء علـــى مختلـــف 

الُصعد.
مناقشـــة  اللقـــاء  خـــال  تـــم  كمـــا   
المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل 

بيـــن الجانبيـــن وتبـــادل الخبـــرات، 
مـــن  عـــدد  إقامـــة  فـــي  خصوصـــا 
المشـــتركة  التدريبيـــة  البرامـــج 

الهادفـــة الى تعزيـــز مفاهيم حقوق 
االنســـان، والتـــي تســـتهدف تطوير 
قـــدرات األعضـــاء والموظفيـــن من 
جهـــة، أو زيادة الوعي للجمهور من 
خال موضوعـــات مرتبطة بمبادئ 
ومفاهيم حقوق اإلنســـان من جهة 

أخرى.
عـــن  بوكمـــان  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
سعادته بلقاء الدرازي، مثّمًنا جهود 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
ودورهـــا المهـــم في حمايـــة وتعزيز 
حقوق اإلنسان في مملكة البحرين، 
متمّنًيا زيادة التنسيق بين الجانبين 
من خال البرامج الهادفة إلى نشر 
ثقافـــة حقـــوق اإلنســـان، بمـــا يلبي 

التطلعات واألهداف المشتركة.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطار تنفيذ القانـــون ومكافحة 
الجريمـــة، تمكنت شـــرطة المباحث 
الجنائية بـــاإلدارة العامـــة للمباحث 
واألدلة الجنائية بالتعاون مع الهيئة 
الوطنية لتنظيـــم المهن والخدمات 
الصحية، من ضبط صالون يتم فيه 
مزاولـــة مهنة الطب وإدارة منشـــأة 

صحية من دون ترخيص.
وأوضحـــت اإلدارة أنـــه بعـــد ورود 
معلومـــات بهـــذا الشـــأن، تـــم إجراء 

التـــي  والتحـــري  البحـــث  عمليـــات 
أسفرت عن تحديد موقع الصالون، 
حيـــث تـــم ضبـــط أدويـــة ومعـــدات 
طبيـــة، فيما قامت الهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهـــن والخدمات الصحية 

بغلق الصالون.
وأشـــارت إدارة المباحـــث الجنائية 
إلـــى أنـــه تـــم تحريـــز المضبوطـــات 
واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية 

حيال الواقعة.

ضبط صالون زاول مهنة الطب من دون ترخيص
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التاريخ :2021/10/20
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2021- 146944 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه . 
اســـــــم التاجـــــــــــر : خديجه سلمان معتوق سلمان

االسم التجاري الحالي : األول والمستقبل لإلستشارات وتخليص المعامالت
االســـــم التجـــاري الجديد : سفريات األول والمستقبل

قيد رقم: 18-42020

القيد: 11470
التاريخ :2021/10/21

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )2021( لسنة 2021 
 بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة كالتونز سيلز ذ.م.م 

السادة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن   
أصحاب شركة كالتونز سيلز ذ.م.م ، المسجلة بموجب القيد رقم 11470 ، طالبين   تغيير 

اإلسم التجاري
من كالتونز سيلز ذ.م.م

إلى سافيلز سيلز ذ.م.م              
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن بيع محل تجاري )الذرة للخدمات التقنية(
وتحويله إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة الذرة للخدمات التقنية  والمملوكة للسيد/ عبدهللا ابراهيم حسن يوسف 
)المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   96223-1 رقم   القيد  بموجب  والمسجلة  حسين 
الفردية( المذكور وتحويله إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار 
بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسمائهم:
 عبدهللا ابراهيم حسن يوسف حسين  بنسبة 50%

بنسبة   PRAKASHAN MARUTHIYOTAN PUTHAN VEETTIL
   50%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويله الى شركة ذات مسٔوولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها مالك المٔوسسة 
الفردية المسماة مارزيا إنشاءات والمملوكة للسيدة رخسانه كريم بخش عبدالباقي محمد 
الفردية(  التجاري )المٔوسسة  المحل  بيع  99608-1 بطلب  القيد رقم  والمسجلة بموجب 
المذكور وتحويله الى شركة ذات مسٔوولية محدودة برٔاسمال وقدره )1000( ٔالف دينار 
ٔاصول  من  جزء  عن  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل  مالكة  بتنازل  وذلك  بحريني 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
رخسانه كريم بخش عبدالباقي محمد بنسبة 51% 

محمد رافي كروبام فيدي بنسبة 49%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

 ) CR2021- 152897 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : صفية بي بي شير محمد نواب دين خير دين

االسم التجاري الحالي : حواج خير الدين لألعشاب والمشروبات
االسم التجاري الجديد : خير الدين للتجارة العامه

رقم القيد : 96175 – 6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية
وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الفردية المسماة  نيابة عن مالك المؤسسة  العلوي  رغداء السيدموسى جعفر 
شيمال للمقاوالت والمملوكة للسيد/السيدة خورشيد بيكم الطاف حسين مصري 
خان قادر والمسجلة بموجب القيد رقم  114876   بطلب بيع المحل التجاري 
المؤسسة الفردية المذكور وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 
وقدره   1000   دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري المؤسسة 
مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  وموجودات  أصول  من  جزء  عن  الفردية 

للشركاء التالية أسماؤهم:
خورشيد بيكم الطاف حسين مصري خان قادر % 75

HAMEEDA CHAUDHRY بنسبة %25

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ايرتوواتر جلوبال   ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد /    السيدة اسيل احمد عبد الرحمن الشافعي  باعتباره المصفي القانوني 
شركة ايرتوواتر جلوبال   ذ.م.م ،المسجلة   بموجب القيد رقم 1 – 140201

طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل 
بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  ذلك  و  التجاري، 

بقانون رقم 21 لسنة2001

التاريخ  19 /اكتوبر/ 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2021- 144758 طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

أي  لديه  من  كل  فعلى   ، التجاري  االسم  تغيير  بطلب  أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل :  28382 – 3

اسم التاجر : فتحية محمد  يوسف عبد العال
االسم التجاري الحالي : بيس كور للتجارة

االسم التجاري المطلوب : بيس كور للفعاليات

القيد   1-104803
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   153416   لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جولد برايت للتنظيفات والمقاوالت ذ.م. م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسجلة  م  ذ.م.  والمقاوالت  للتنظيفات  برايت  جولد  شركة  اصحاب  السادة 
بموجب القيد رقم 104803-1 طالبين تغيير االسم التجاري من جولد برايت 

للتنظيفات والمقاوالت ذ.م. م الى جولد برايت للتجارة والعقارات ذ.م. م
فعلى كل من لديه اعترا ض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة السجل التجاري

CR2021 -153509 إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:   يودت تسفاي بابسو دغدا  

االسم التجاري الحالي:  اكسترا كول لتجارة االكسسوارات والهواتف 
االســـــم التجـــاري الجديد : أكوا سبارك للتجارة العامة 

 قيد رقم : 4-90697

القيد : 70700
 التاريخ : 24/10/2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )149318( لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة سورسز ديكور ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة شركة إنكستيريور انترناشونال تريدينج ذ م م المسجلة 
بموجب القيد رقم 70700 الفرع 2، طالبين تغيير االسم التجاري من سورسز 

ديكور ذ.م.م الى سورسز و كونسبتس التجارية ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

التاريخ   2021/10/24
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
) CR2021- 153950   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : فاطمه احمد علي عبدهللا

االسم التجاري الحالي : مطعم أكسفورد هيلثي آند لوفات فود
االسم التجاري الجديد : مطعم ريليف

رقم القيد : 85396 – 3 

تاريخ    2021/10/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

 تنازل – عن المحل التجاري
  CR2021- 150583   طلب رقم

تقدم إلينا   المعلن ورثة المرحوم السيد سعيد باقر علي عبد هللا ب طلب تحويل 
المحل التجاري التالي الى السيد عدنان سعيد باقر علي  فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوم ا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم  القيد : 18129 – 01  

االسم التجاري : السيد سعيد باقر السيد علي
رقم القيد : 18129  - 02

االسم التجاري : السيد سعيد باقر علي عبد هللا  

التاريخ 24 / 10 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
) 152448-CR2021 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حميده عبدالنبي سرحان احمد سرحان

االسم التجاري الحالي : مائدة السماء للخضروات والفواكة
االسم التجاري الجديد : حميدة عبدالنبي سرحان

رقم القيد : 54144 – 3
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Vacancies Available
KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L  

has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact
17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17622406  or  sarabcon@gmail.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

DOME CAFE WLL  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

L.S.S TECHNOLOGIES W .L .L  
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

17464006  or  RQAMBER@AMJPROJECTS.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17532010  or  jawaheri@aol.com 

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

17244020  or  hr.admin@gbl-group.co 

Alsalam Gas  
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
17401212  or  cv@salamgas.com 

BETO COSMETICS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
37788793  or  MMERILYNE@GMAIL.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED  
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

 suitably qualified applicants can contact
17704040  or  recruitment@bapco.net 

JBF BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

KEEP COOL FOR ELECTRICAL AND ELECTRONICS.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39748999  or  ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM 

FALCON TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(ELECTRICIAN/WIREMAN) 
 suitably qualified applicants can contact

17737077  or  NARAINA@BATELCO.COM.BH 

MAYONCO INTERNATIONAL TRADING CO.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39978899  or  MUHAMMED@MAYONCO.COM 

BLAZE RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

17623625  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

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

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

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17588787  or  lmra@jasmis.com 

Zaweiyah Lebanani Restaurant W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17877033  or  HMCS2005@BATELCO.COM.BH 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17588787  or  lmra@jasmis.com 

Spectrum Cleaning Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
77122441  or  MMKOHEJI@YAHOO.COM 

TASTERS CHOICE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17200040  or  lijochickywok@gmail.com 

RIFFA RELAX REST W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

Sunrise Marketing & Promotion Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34334979  or  HKBCLEARANCE@GMAIL.COM 

Al Sayed Mohammed electrical contracting  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

34393412  or  SMMOSAWI11@GMAIL.COM 

SEVENTY SEVEN FOR SALE-TRADE OF ELECTRICAL MACHINERY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33433238  or  HARDEEPSARA1980@GMAIL.COM 

ALRAYAN RIVER CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33063053  or  BHNASER12@GMAIL.COM 

ALEEMA TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
35581314  or  NAZZARALI9@GMAIL.COM 

ALMANNAI HAPPIES OCCASIONS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17344455  or  AMSBRN@BATELCO.COM.BH 

TEAM CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39289289  or  teamco98@gmail.com 

GOJRA TECH W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33656051  or  GOJRATECHBH@GMAIL.COM 

TEAM CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39289289  or  teamco98@gmail.com 

ALRAYAN RIVER CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33063053  or  BHNASER12@GMAIL.COM 

PIXEL MARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

17224970  or  BADREYA.ALSAYEGH@GMAIL.COM 

NEW JUMBO JEWELLERS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17211665  or  INFO@JUMBOGOLD.COM 

BZON TRADING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37176767  or  INFO@CITYEXPRESSBAHRAIN.COM 

FAST FLOW INTERNATIONAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

37771467  or  MAJEED@FASTFLOWGROUPS.COM 

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

  CHOCOLATE MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

17295143  or  tariq@saadeddin.com 

BRIGHT FUTURE TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39831896  or  ADNAN.SIDDIQUE37@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39005310  or  TAQWA95.BH@GMAIL.COM 

AJEERA CONSRACTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39453342  or  isa.alghatam@gmail.com 

ABU RAKAN FURNITURE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33533001  or  WAJDIY0@GMAIL.COM 

ABU AYSA ABAYT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33660482  or  SARWARBH7@GMAIL.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

KESHAV SKY ELECTROMECHANICAL SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
17786662  or  prashantkase@gmail.com 

VAIDYARATNAM AYURVEDIC HEALTH CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17877884  or  ADMINEWG@BATELCO.COM.BH 

ARAB Union Contracting Co WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17533125  or  GOLDENGROUPBAH@GMAIL.COM 

AZZOZ contracting for Central air conditioner and Repair equipment  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33929203  or  NOREENAKHTAR948@GMAIL.COM 

RASEEL RESTAURANT & CAFE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact
33999044  or  HANANMHD@ICLOUD.COM 

POINT CENTRE JEWELLERY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17213752  or  CLASSICMANAMA@GMAIL.COM 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

AREEJ GOLD SMITH WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
37263821  or  yusufhasanali58@gmail.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  jessica@alghanah.com 

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

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

RASEEL RESTAURANT & CAFE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
33999044  or  HANANMHD@ICLOUD.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL  
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17532010  or  m.vishal@exibah.com 

JULIANA FASHIONS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33866061  or  EBRAHIMAR2017@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Sharaf dg co. w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17172621  or  mubeen.musthafa@bh.sharafdg.com 

NASER M.S ALBINALI(KASHIF ALBEHAR-6843)  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33978558  or  HASAN.BH7@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Tony Roma’S W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17588787  or  LMRA@JASMIS.COM 

83 GARAGE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39300094  or  BUCHERY@GMAIL.COM 

ISHTIAQ JEWELLERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact
39900776  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

SHTOORA GRILLS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39691146  or  DEHSAR-1954@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33006769  or  ATTOOLY@HOTMAIL.COM 

La Fontaine Restaurant W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

17230123  or  fatima@lafontaineartcentre.net 

GIR LINING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
17644055  or  FATIMA@GIR-GROUP.COM 

NAMA INTERNATIONAL REAL ESTATE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
17221173  or  zaniab.zuhair@kooheji.com 

ILYAS ADVERTISING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33719034  or  ILYASBHAT523@GMAIL.COM 

Almisbar Fashions Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33389899  or  MISBARBH@YAHOO.COM 

SUPER DAN GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

17770567  or  YASEENNAJEM79@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17622406  or  sarabcon@gmail.com 

BASANTI RESTAURANT AND SWEETS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17431620  or  PAPERANDCLIPS.2019@GMAIL.COM 

CREATIVE VISION CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17431620  or  PAPERANDCLIPS.2019@GMAIL.COM 

ABDULNABI ABDULLA MAHMOOD ZARAGHAT ALBAHAR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39063284  or  ABADALNABEMAHMOUD@GMAIL.COM 

Isfahani Restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17742428  or  reeman@ISFAHANIRESTAURANTS.COM 

M KHUNJI TAILOR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33838515  or  MS.MEEM@HOTMAIL.COM 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36363936  or  daytona@daytonabh.com 

SHAHZADI MUHAMMAD RAFIQ MOSSA  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
35609260  or  shahzadi87025@gmail.com 

ARAB Union Contracting Co WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17533125  or  GOLDENGROUPBAH@GMAIL.COM 

Celine Events Management  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
36858085  or  khalilnass.bh@gmail.com 

KABUL BUKHARI RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35653714  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

GULF RESEARCHER W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR RESEARCHER 
 suitably qualified applicants can contact

33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM 

DOME CAFE WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

BADER AL BAHRAIN FOR PACKAGING AND FILLING  
has a vacancy for the occupation of

  PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

36468995  or  bader.albahrain.trading@gmail.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

ALNAMAL AUTO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33734519  or  Muneer702005@yahoo.com 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

ARAB Union Contracting Co WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17533125  or  GOLDENGROUPBAH@GMAIL.COM 

MARAYA GATE TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

AZURE CLEANING SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77089192  or  THOMSONJOSEPH@HOTMAIL.COM 

ERWIN OPERATION AND MAINTENANCE CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

17720617  or  CONTACT@WATECHMENA.COM 

HONEY PALACE STORE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66633266  or  MS.MANAGEMENTSPC@GMAIL.COM 

DILU JEWELLERY  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

38888955  or  PSAQER@GMAIL.COM 

ALKABEER LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17221225  or  ADEEBA_SHOP@YAHOO.COM 

MARINE MARK CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM 

Future Gardens Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

17311212  or  FUTUREEXHIBITIONS@GMAIL.COM 

DAR ALAWADHI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66601666  or  ALAWADHI.REALESTATE@GMAIL.COM 

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST  
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

17535455  or  SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM 

MIDDLE ASIA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36442484  or  rajeefpm@gmail.com 

FEDORA CONTRACTING CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

YALDA BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17555596  or  YALDAFLOWER@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
17826007  or  hrg.bh@rameehotels.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17826007  or  hrg.bh@rameehotels.com 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39593981  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

Hawar Auto Services W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17740120  or  hawarauto@gmail.com 

AL MISBAR CORNER KARAK  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

17771265  or  TADVD@HOTMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ALSAEED CENTRE PARTNERSHIP  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39462511  or  ALSAEED-CTR@HOTMAIL.COM 

ALLAWI ELECTRONICS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17772195  or  rmdnhaitham@gmail.com 

PEBBLES GATE SUPPORT ACTIVITIES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17233091  or  NAVEED.ULZAFAR@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Superior quality trading co. w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17736387  or  SUPERIORPACKAGINGS@YAHOO.COM 

CONTENT BOX W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

33967060  or  AHMEDELSHAFEYBH@GMAIL.COM 

MAHMOOD AL NOOH SMITHERY AND ALUMINIUM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39677337  or  INFO@MANCOBH.COM 

ABU MAHMOOD ELECTRICAL WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39248626  or  YONESABDULKARIMALI@GMAIL.COM 

NOMAD URBAN CAFE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

39773662  or  VIBIN@ONEBAHRAINHOSPITALITY.COM 

HEALTHY STAR RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

32220579  or  ABJA650@GMAIL.COM 

TOCHO GENTS SALOON CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34128995  or  RIMSHAN@TOCHOGLOBAL.COM 

Elegant Leo contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

OSKAR FURNISHING  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17442629  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALnsaj UPHOLSTERY EST  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33036813  or  OKF6518@GMAIL.COM 

DELUX WORKSHOP FOR BLACKSMITHING AND FABRICATION  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17772815  or  YAQOOB00@LIVE.COM 

UM WAQAS CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36333817  or  WAQASNAWAB@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17826007  or  hrg.bh@rameehotels.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
17826007  or  hrg.bh@rameehotels.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  jessica@alghanah.com 

OLD TRAFFORD GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39406776  or  YOUSIFAHMEDTALEB@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

39931998  or  ALTHABIT.WORKSHOP@LIVE.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33367000  or  info@wadialsailgate.com 

City models furniture  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39902365  or  M.ZAIN.VIP@GMAIL.COM 

SUFRATY  RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17642116  or  ABOKHORSHEED11@GMAIL.COM 

GRNATA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
17826007  or  hrg.bh@rameehotels.com 

KHYBER BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33668524  or  SHAZADMALAK2014@GMAIL.COM 

PREMIUM VICTORY STEEL & ALUMINIUM FABRICATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

33959799  or  MANIVICTORY7@GMAIL.COM 

MOHAMMED MOHSIN ALI ABDULHUSAIN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36607776  or  MOHAMMEDZA869@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

Red house garage  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33522100  or  mtahirnawaz786@gmail.com 

FAROOQE UPHOSTERY  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

39166656  or  UMERFAROOQ03@GMAIL.COM 

FALCON MULTI SERVICES LIMITED-FOREIGN BRANCH  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33780232  or  ashok@falconmsl.com 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

ALI RABEEA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17223700  or  ALI.RABEA98@HOTMAIL.COM 

HOUSE OF BALALEET  RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

13669900  or  ADNANHHASHIM@GMAIL.COM 

FALCON TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17737077  or  NARAINA@BATELCO.COM.BH 

CRYSTAL METAL COATING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17784818  or  TRADING@CRYSTALBAHRAIN.COM 

ASHTAR BUILDING MAINTENANCE WLL  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  BADER_ALGHANAH@HOTMAIL.COM 

IBRAHIM EL SEIDY MARKETING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

36213692  or  IBRHIMFARD4@GMAIL.COM 

ALKULAIB CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

77131005  or  A87A@HOTMAIL.COM 

Gold Tylos Transport  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33321541  or  ESAMALGABRI222@GMAIL.COM 

OLIVE HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39655474  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SHABAB GARMENTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33244082  or  shabab_sa@outlook.com

 AL RAKEES EQUIPMENT HIRE  
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER (EXC.WHOLESALE & RETAIL) 
 suitably qualified applicants can contact

33177005  or  fadak4666@gmail.com
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11 Vacancies Available
SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Al enma house for security services W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

36574740  or  admin@enmabh.com 

ALLAM ALUMINIUM W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17786149  or  AQCCBH@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39661808  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

NASS SCAFFORM CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17725522  or  yousif@aanass.net 

SHAMAS ALZAWRAA FOODSTUFF  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17404225  or  S.ANWAR7777@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39661808  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

Business Oasis Industrial Supplies W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17553513  or  HSHOALA@BUSINESSOASIS.NET 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

YARA MEDICAL HOSPITALIA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

77157777  or  tina@jasgroup.co 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

BAHER MARKETS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17344780  or  BAHER-CO@HOTMAIL.COM 

CITY GLASSES  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

JASIM MIAH AIR COOLING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17708888  or  lmra@mmetc.com 

Abdullah Ahmed Aluminum Workshop  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33777225  or  ABDULLAALZAYER7@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17708888  or  lmra@mmetc.com 

PARK & SHOP MARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17774645  or  IMAAD_KK@YAHOO.COM 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

NATIONAL MARINE DREDGING W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SHIP’S OILER AND GREASER 
 suitably qualified applicants can contact

17786665  or  sayed.saeed@nccbahrain.com 

INTERNATIONAL 360 SECURITY SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

77780777  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

NATIONAL CONCRETE COMAPNY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17786665  or  sayed.saeed@nccbahrain.com 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

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

FOUR TECH TRADING AND TECHNICAL CONSULTING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33162223  or  BADERSLAIS@ICLOUD.COM 

Sharaf Dg Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17172621  or  mubeen.musthafa@bh.sharafdg.com 

Almuntazah stationery  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

D.G.JONES & PARTNERS MIDDLE EAST W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (QUANTITY SURVEYING) 
 suitably qualified applicants can contact

17256826  or  hrd.bah@dgjones.com 

ALMUNTAZAH FURNITURE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

Lulya world trading Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

38454815  or  LULYABAHRAIN@GMAIL.COM 

BOUNTIFUL MULTIPLEX AUDITING SOLUTIONS AND CONSULTANCY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
35982893  or SHEHINSHA@GMAIL.COM 

PALMA TRADING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17736773  or  roonlasc@batelco.com.bh 

AZUL MARBLE INTERIOR DESIGN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39965061  or  SAIRMALIK@GMAIL.COM 

ABU WALLA CARPENTRY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17784470  or  AMEERALHERZ6300@GMAIL.COM 

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

  SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17541120  or  tourismserv@gmail.com 

Monsoon restaurant W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17710271  or  MISHAL@ALGHALIA.COM 

SIMPLE WOOD CARPENTERY  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39606420  or  SULINM@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Gold Card Computer Consultants Co - Bahraini Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33179311  or  rminhas560@gmail.com 

TURBO LITE SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

ABAYAT REEF STYLE FASHION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17290276  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

ALDEEB Clearance And Property Services  
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
39295603  or  MJABER600@YAHOO.COM 

KING OF PROTEIN  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
39655800  or  mohd36433327@gmail.com 

ALBANOOSH COMPANY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39660585  or  info@albanoosh.co 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

ABDULHADI ALAFOO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17874756  or  alafoo@batelco.com.bh 

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

  ADMINISTRATION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17749111  or  DR.MENONKS@GMAIL.COM 

COIL TECH U.S. CHILLER SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17725700  or  info@coil-tech.com 

Adreana abayat  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

66661991  or  SAYDOO-MOON@HOTMAIL.COM 

CAFTERIA FRESH FOOD  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

36009661  or  clickon.bh@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact
17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

77777070  or  gosi@DRM.BH 

ALKOOHEJI BUILDING CARE  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17710710  or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.COM 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

TRICO TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

17003445  or  tricobh@outlook.com 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17253177  or  alitahery@hotmail.com 

ALBANOOSH COMPANY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39660585  or  info@albanoosh.co 

MAID CLEAN W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

Texas Chicken  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

13300023  or  human.resources@binrajab.co 

GOLDEN LION INTERNATIONAL TRANSPORT AND CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17533125  or  Goldengroupbahrain@gmail.com 

GOLDEN LION INTERNATIONAL TRANSPORT AND CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17533125  or  Goldengroupbahrain@gmail.com 

ATTIC RESTAURANTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17742080  or  MOHAMEDA@THEMEATCO.COM 

AL MERSAD JIBSON CONTACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36613696  or  BALOUSHI2266@GMAIL.COM 

Ledgers Accounting services  
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
17756000  or  AK@LEDGERSFIRM.COM 

AL RAYA SPECIALIST DENTAL CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

17003399  or  alrayasdc@gmail.com 

LEGEND STYLE SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

38872221  or  ENG.MOHAMEDELDIHAIBAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35356790  or  EHHAAMMAD3535@GMAIL.COM 

DR CARS AUTO SERVICES CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33670729  or  fazzamohammed.emi@outlook.com 

RAYNAZ RESTAURANT CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34625777  or  RAYNAZWLL@GMAIL.COM 

Aitana information technology and computer services w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34551553  or  SAGEER91189@GMAIL.COM 

SHIFA BUDAIYA MEDICAL CENTER W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39425758  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
39339937  or  ZAFEER2030@YAHOO.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17588787  or  lmra@jasmis.com 

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
17722333  or  MOHD@ALGHANAH.COM 

ALJAZIRA SCRAP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39609288  or  A.HAKEEM_ALAIDI@OUTLOOK.COM 

RABEYA BOUTIQUE AND TAILORING CO-BAHRAINI PARTNERSHIP CO  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

33034405  or  GOLAM.JILANY405@GMAIL.COM 

GREEN SKENAR ELECTRIC WORKSHOP CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33161222  or  SARBJEET2003@YAHOO.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

17636363  or  ahmed@jazayani.com 

MAQ Marine Services  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

GLORY BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33912218  or  RALMASKATI79@GMAIL.COM 

Shanks Salon  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

33126565  or  Mir_hussain_ali_khan@yahoo.com 

TEBA EGYPTIAN BAHRAINI ARABIA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
36500089  or  hozaifaqasaby@yahoo.com 

JASIM MIAH REAL ESTATE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33945238  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

ALI ISA ALSAFI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39497776  or  ALIIALSAFI89@GMAIL.COM 

CLEANING LEADERS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

Adkars Petro Energy  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
33631999  or  adkarsenergy@GMAIL.COM 

ALMOASHER SANDWICHES  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33448868  or  MHMD_ALARADI@LIVE.COM 

Almamal construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33465222  or  ALMAMAL615@GMAIL.COM 

GARDEN FASHION POINT  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
17250036  or  abufarastrading@gmail.com 

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

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

39244054  or  ranaal08@hotmail.com 

ANWAR ALKAMIS CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

39290293  or  HUSSAINKHAMIS86@GMAIL.COM 

ALHAJI CARPENTRY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17675570  or  AL3RADI@LIVE.COM 

AL MISBAR CAFTERIA  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
17783278  or  DOSERI77@HOTMAIL.COM 

STAR LOOK FURNITURE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39266137  or  STARLOOK.BH@GMAIL.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17588787  or  lmra@jasmis.com 

Travel Knits W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

13304030  or  HARIS@TRAVELKNITS.COM 

ALJAZIRA SCRAP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39609288  or  A.HAKEEM_ALAIDI@OUTLOOK.COM 

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
17722333  or  MOHD@ALGHANAH.COM 

RABEYA BOUTIQUE AND TAILORING CO-BAHRAINI PARTNERSHIP CO  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

33034405  or  GOLAM.JILANY405@GMAIL.COM 

ALSAATI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 

REGINA CONSTRUCTION .  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39267838  or  alivirk101@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36103555  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM 

ANWAR ALKAMIS CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

39290293  or  HUSSAINKHAMIS86@GMAIL.COM 

HUSSAIN ALI YATEEM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17225450  or  AMYATEEM@BATELCO.COM.BH 

S T M C FOR DATA PROCESSING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
36445749  or  YAHIA91010@GMAIL.COM 

YUNES ALMDAR  EBRAHIM ZAINAL/ GHAITH ALSAMAA - 1238  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33343337  or  ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

PINE WOOD FURNITURE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39964163  or  PINEWOODBAHRAIN@GMAIL.COM 

Life long documents clearance  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17009891  or  lifelong.dc.h@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36103555  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM 

Tryst restaurant and coffee shop management  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(KEBAB) 
 suitably qualified applicants can contact

36669924  or  mouathen@gmail.com 

GREEN RECTANGLE SANDWICHES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39811101  or  manamia_22@hotmail.com 

IZHAAN AIR CONDITIONERS & REFRIGERATORS REPAIR WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34590744  or  SY.ATIF01@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17708888  or  lmra@mmetc.com 

ALSHUAA ELECTRICAL AND CIVIL CONT . EST  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17684345  or  ALSHUAAEST@GMAIL.COM 

MARIYA ADVARTISING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33300206  or  shawqifarhan@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Cube International W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39545365  or  VKSALIL@GMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

PIZZA HUT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17272883  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

FISH MARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
17710271  or  MISHAL@ALGHALIA.COM 

MCDONALDS  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39468818  or  HR@FAKHRO.COM 

Bluescape properties WLL  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17687071  or  SINGH.CHAMPA@GMAIL.COM 

ALABRAR GATE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

BABA RAMADHAN  CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39064201  or  MOHAMMADAMEER560@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33665539  or  BB4455BB@HOTMAIL.COM 

AL GAILANI PALACE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33312593  or  ALNAHHAM173@YAHOO.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

LAZER ZONE  
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

Secure Me W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

Westline International Trading Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17227206  or  geepasbahrain@gmail.com 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

BURGER ZOOM W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000435  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17532010  or  jawaheri@aol.com 

FTAIHI TRANSPORT  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

39878805  or  FETEHSHAHABI72@GMAIL.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

KING KARAK CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39857572  or  S-208030@HOTMAIL.COM 

YOUSIF JAFFAR ALI ABEDALI / ENTAFATHA / 346  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39833841  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

BROTHERS GYPSUM ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37799988  or  ALAKHOWAH@HOTMAIL.COM 

H R A CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17253399  or  MPRINTER@BATELCO.COM.BH 

HAMS ALHAWATIF  
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36445666  or  mohd1147@gmail.com 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
17879688  or  fadi@constructionlab.com 

EHSAAN ALKHAIR CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39748999  or  ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM 

SAMI ABDULLA AMEEN CO. W.L.L (AMEENCO)  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

17703111  or  TRANSPORTAMEENCO@BATELCO.COM.BH 

BURGER ZOOM W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000435  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

Golden Five Contracting Co. wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39069269  or  chiqbalashraf33033@gmail.com 

NIAZI CARGO & PACKING Partnership Co.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17704637  or  niazigroup.bh@gmail.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17532010  or  jawaheri@aol.com 

ALRAYYAN RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17225510  or  GYBSY555@GMAIL.COM 

ALTAHARA IRONING  
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

17785199  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

SURABHI ELEVATORS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ELEC.ELEVATORS) 
 suitably qualified applicants can contact
39760018  or  VSB_GAJRIA@YAHOO.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17532010  or  jawaheri@aol.com 

BURGER ZOOM W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000435  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

ICABINETS FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17008780  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

HORTI LANDSCAPE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17711333  or  hassan@emaar.bh 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17622082  or  info@BAHSTS.COM 
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طرابلس ـ وكاالت

قالـــت مفوضية االنتخابـــات الليبية، 
الترشـــيح  بـــاب  إن  األحـــد،  أمـــس 
لالنتخابات البرلمانية والرئاسية في 
البـــالد، ســـيجري فتحه عنـــد اكتمال 

االستعدادات اللوجستية.
وأوضحـــت المفوضية، خالل مؤتمر 
صحفي فـــي العاصمـــة طرابلس، أن 
مـــا هو مخطط له في الوقت الحالي 
هو فتح باب الترشيح خالل النصف 

األول من شهر نوفمبر المقبل.
عـــدم  علـــى  المفوضيـــة  وشـــّددت 
التســـاهل مـــع أي محاولـــة مـــن أجل 
النيـــل مـــن ســـمعتها، وعلـــى إقامـــة 

انتخابات حرة ونزيهة.
 وأشـــارت إلـــى أن قوائـــم الناخبيـــن 

 25 االثنيـــن  يـــوم  نشـــرها  ســـيجري 
أكتوبـــر الجـــاري، فـــي مســـعى إلـــى 
طعـــن  أي  أمـــام  الفرصـــة  إتاحـــة 
صلـــة،  ذي  ســـياق  وفـــي  محتمـــل.  
أوضحت المفوضية أن إعالن نتائج 
االنتخابات البرلمانية والرئاسية في 

ليبيا سيجري بشكل متزامن.
ويوم الخميـــس الماضي، عّبر وزراء 
خارجيـــة الـــدول العربية المشـــاركة 
فـــي مؤتمـــر “دعـــم اســـتقرار ليبيـــا” 
الداعـــم  موقفهـــم  عـــن  بطرابلـــس، 
البـــالد،  فـــي  االنتخابـــات  إلجـــراء 
المقـــررة في 24 ديســـمبر المقبل، مع 
تجديد رفضهـــم التدخالت األجنبية 

في الشأن الليبي.

مفوضية االنتخابات الليبية: تصويت حر وبموعده

القاهرة ـ وكاالت

الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  أكــد 
التوّصل  إلى  السيسي، تطلع بالده 
بشأن  وملزمة”  “متوازنة  التفاقية 
أقــرب  فــي  اإلثــيــوبــي  النهضة  ســد 

وقت.
ــال الــســيــســي فـــي كــلــمــة خــالل  وقــ
للمياه”،  القاهرة  “أسبوع  فعاليات 
لــن تدخر  أمـــس األحــــد، إن مــصــر 
جهًدا في دفع أجندة المياه باألمم 
ــمــتــحــدة والــمــحــافــل الــمــتــعــددة  ال

األطراف.
تــتــفــّهــم  بـــــــالده  أن  أوضـــــــح  ــا  ــمـ كـ
ولكن  إلثيوبيا،  التنموية  األهداف 

مع الحد من األضرار المائية 
واالقتصادية  والبيئية 

لـــســـد الـــنـــهـــضـــة عــلــى 
مصر والسودان.

ــــى أن  كــذلــك أشــــار إل
ــعــــت خــطــة  ــر وضــ مـــصـ

المياه  مــوارد  إلدارة  استراتيجية 
تبلغ  تقديرية  بتكلفة   2037 حتى 

50 مليار دوالر.
وإثيوبيا  والسودان  أن مصر  يذكر 
تتفاوض منذ سنوات دون تحقيق 
أي نــجــاح حـــول حـــل قــضــيــة سد 
الــنــهــضــة، الـــــذي تــبــلــغ تــكــلــفــتــه 5 
مليارات دوالر، بهدف توليد الطاقة 
بينما  كبيرة،  بــقــدرة  الكهرومائية 
األشهر  فــي  حــولــه  الــتــوتــر  تصاعد 
في  أبابا  أديس  بدء  بعد  الماضية، 

مراحل الملء.
السد خالل  مــلء خــزان  ويجري 
مــوســم األمــطــار الـــذي يستمر 
من يونيو حتى سبتمبر كل 
ــبــط مــســتــوى  ــرت عــــام، وي
ــوي  ــنـ ــسـ ــن الـ ــزيــ ــخــ ــتــ ــ ال
بارتفاع الممر األوسط 

للسد.

السيسي يتطلع التفاقية متوازنة بشأن سد النهضة
تل أبيب ـ وكاالت

أعــلــن رئــيــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
ــى  ــســفــر إل نــفــتــالــي بــيــنــيــت عـــزمـــه ال
زيــارة ستكون  في  “قريًبا”؛  اإلمــارات 
األولى من نوعها إلى البلد الخليجي.

إلــى  ــا  قــريــًب “ســأســافــر  بينيت  ــال  وقــ
لرئيس  زيـــارة  بــأول  للقيام  اإلمـــارات 

وزراء إسرائيلي إلى هناك”. 
وتابع “ثم سأسافر إلى الهند لاللتقاء 

برئيس الوزراء ناريندرا مودي”.
محدًدا  تاريًخا  يذكر  لم  بينيت  لكن 

لزيارة البلدين. 
ــر  ــمـــاضـــي، أعـــلـــن أوفــي والـــثـــالثـــاء الـ
جــنــدلــمــان، الــمــتــحــدث بــاســم رئــيــس 

ــوزراء اإلســرائــيــلــي لــإعــالم  ــ الـ
تلقى  بينيت  إن  الــعــربــي، 

رســــــالــــــة خـــطـــيـــة مــن 
ــو ظــبــي،  ــ ــي عــهــد أب ــ ول
الشيخ محمد بن زايد، 

ــزيــارة  ــوة ل تــضــمــنــت دعــ

ــارات.  ورغــم أن اتفاقية السالم  اإلمـ
ُأبرمت في  واإلمــارات،  إسرائيل  بين 
بنيامين  السابق  الــوزراء  رئيس  عهد 
نتنياهو، إاّل أّن األخير لم يقم بزيارة 
أبــوظــبــي خـــالل فــتــرة واليــتــه حيث 
بسبب  الزيارات  من  العديد  الغاء  تم 

تفشي كورونا وحالة الغلق. 
وبــجــانــب اإلمــــارات والــبــحــريــن، وّقــع 
الماضي  ــعــام  ال ــمــغــرب،  وال الـــســـودان 
أيًضا، اتفاقيتين مع إسرائيل، لتنضم 
الــــــدول الــعــربــيــة األربــــــع إلــــى مصر 

واألردن من أصل 22 دولة عربية. 
وتتحّدث مصادر إعالمية إسرائيلية 
ــدد مــن  ــ وأمـــيـــركـــيـــة عــــن نـــيـــة عـ
االنضمام  العربية  الحكومات 
إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــات الـــســـالم 
ــا  ــهــ ــ ــقـــة وأن ــنـــطـ ــمـ فـــــي الـ
للقيام  الــفــرص  تتحّين 

بالخطوة.

بينيت يعتزم القيام بأول زيارة إلى اإلمارات
واشنطن ـ وكاالت

أظـــهـــرت اســتــطــالعــات الـــــرأي أن 
ــدن يــعــانــي من  ــايـ ــو بـ الــرئــيــس جـ
التأييد  نسبة  فــي  كبير  انخفاض 
أي  من  أكثر  واليته  بداية  منذ  له 
الحرب  منذ  آخــر  أمــيــركــي  رئــيــس 
لـ”فوكس  وفــقــا  الــثــانــيــة،  العالمية 

نيوز” األميركية.
وأظـــهـــر اســتــطــالع جــديــد أجــرتــه 
تصنيف  أن  ــوب”،  ــ ــال “غــ مــؤســســة 
تأييد بايدن انخفض من ٪56 في 
الربع األول إلى 44.7 % في الربع 
انخفاًضا  يمثل  مــا  وهـــو  الــثــالــث، 
أي  يــشــهــده  لـــم   %  11.3 بــنــســبــة 

العالمية  الــحــرب  منذ  رئيس 
الثانية.

فإن  غالوب”،  وبحسب 
 11 البالغ  التراجع  هذا 
نقطة هو األكبر من أي 

رئيس سابق سجل بين 

الربعين األول والثالث، على الرغم 
بآخر  الخاصة  لتلك  أنه مشابه  من 
باراك   - ثالثة رؤساء ديمقراطيين 
كلينتون  وبيل  نــقــاط(   10( أوبــامــا 
)ســبــع نــقــاط( وجــيــمــي كــارتــر تسع 

نقاط(”.
وتــســتــنــد نــتــائــج االســتــطــالع إلــى 
 1 تــم جمعها مــن  ــتــي  ال الــبــيــانــات 

أكتوبر حتى 19 أكتوبر.
وبــــدأ تــصــنــيــف قــبــول بـــايـــدن في 
ــيــر خـــالل  االنـــخـــفـــاض بــشــكــل كــب
الــكــفــاح ضد  الصيف مــع اســتــمــرار 
والقيود  التاجي  الفيروس  وباء 
ــون  ــمــســؤول ــا ال الـــتـــي وضــعــه
ــتــخــبــون، وتــراجــعــت  ــمــن ال
موافقة الرئيس أكثر في 
انسحابه  بعد  سبتمبر 
الــــــــفــــــــوضــــــــوي مـــن 

أفغانستان.

انخفاض نسبة تأييد بايدن أكثر من أي رئيس

خطة استيطانية جديدة 
في الضفة الغربية

أمس  اإلسرائيلية  الحكومة  أعلنت 
 1.3 أكثر من  بناء  تعتزم  أنها  األحد 
في  استيطانية جديدة  وحــدة  ألف 

الضفة الغربية المحتلة.
واإلســكــان  الــبــنــاء  وزارة  وأكــــدت   
اإلسرائيلية أمس األحد أنها نشرت 
ــدة  وحــ  1355 ــبـــنـــاء  لـ ــنـــاقـــصـــات  مـ
سكنية جديدة في يهودا والسامرة 
الذي تستخدمه حكومة  )المصطلح 
إسرائيل لإلشارة إلى الضفة الغربية 

المحتلة(.

احتجاجات النتزاع حصة من “الوزارات”

الصدر يحّذر من التدخل الخارجي في تشكيل الحكومة
حـــّذر رجل الدين العراقي مقتدى 
الصـــدر أمس األحد الـــدول “ذات 
التأثيـــر الواضح” فـــي العراق من 
ا  اتخاذ إجراءات عقابية اقتصاديًّ
ا إذا لـــم تتوقـــف عن  ودبلوماســـيًّ
العـــراق  شـــؤون  فـــي  التدخـــل 
خصوًصـــا تشـــكيل الحكومة، في 
التـــي خســـر  إيـــران  إلـــى  إشـــارة 
االنتخابـــات  فـــي  لهـــا  الموالـــون 

البرلمانية.
 وُيعـــرف عـــن الصـــدر، الـــذي فـــاز 
مقاعـــد  مـــن  عـــدد  بأكبـــر  تيـــاره 
البرلمـــان، بأنه من أشـــد معارضي 
التدخالت الخارجية في شـــؤون 
علـــى  يحافـــظ  لكنـــه  العـــراق، 

عالقات جيدة مع إيران.
وقال الصدر في بيان إن “التعامل 
مـــع الـــدول ذات التدخل الواضح 
السياســـي  العراقـــي  الشـــأن  فـــي 
واألمني ســـيكون عبر فتح حوار 
عالـــي المســـتوى لمنـــع التدخالت 
االســـتجابة  كانـــت  فـــإن  مطلًقـــا. 
فهذا مرحـــب به وإال ســـنلجأ إلى 
والدوليـــة  الدبلوماســـية  الطـــرق 

والمعروفة لمنع ذلك”.
وأضـــاف “ســـنعمل علـــى حمايـــة 
والمطـــارات  والمنافـــذ  الحـــدود 
والتشديد في التعامل معها، وأن 
صـــدور أي فعـــل يعتبـــر مساًســـا 
بالســـيادة العراقيـــة ســـيكون باًبا 
لتقليص التمثيل الدبلوماســـي أو 
غيـــره مـــن اإلجـــراءات الصارمـــة 

ا”. المعمول بها دوليًّ
العراقيـــة  الحـــدود  وتشـــهد   
اختراقات مســـتمرة مـــن الجانب 
االيراني خصوًصا في حركة نقل 
األســـلحة.  وتهريـــب  المســـلحين 
ا بين  كمـــا تتوّغـــل تركيـــا عســـكريًّ
الحيـــن واالخر في شـــمال العراق 

لمالحقة المقاتلين االكراد.
دول  الصـــدر  ذكـــر  حيـــن  وفـــي   

الجـــوار العراقي الســـت باالســـم، 
أكـــد أنـــه لـــن يســـمح بـ”تدخل أي 
دولة بشـــأن االنتخابـــات العراقية 
ونتائجهـــا ومـــا يترتـــب عليها من 
وتشـــكيل  وتكتـــالت  تحالفـــات 

الحكومة”.
وشـــّدد الصدر على أن “العراق لن 
يتدخل في شأن الدول المجاورة 
العراقيـــة  األراضـــي  تكـــون  ولـــن 
منطلقـــا للضـــرر عليهم وخصوصا 
مـــع الـــدول التي تحترم الســـيادة 

العراقية كاملة”.
 ووفـــق النتائـــج األوليـــة جـــاءت 
صـــدارة  فـــي  الصدريـــة  الكتلـــة 
الفائزيـــن بــــ73 مقعـــًدا مـــن أصل 
329 فيمـــا حصلـــت كتلـــة “تقدم” 
بزعامـــة رئيـــس البرلمـــان المنحل 
محمد الحلبوسي على 38 مقعًدا 
وفـــي المرتبـــة الثالثـــة حلت كتلة 
“دولـــة القانـــون” بزعامـــة رئيـــس 
الـــوزراء األســـبق نـــوري المالكـــي 

بـ34 مقعًدا.
ويعد تحالـــف “الفتح” وهو مظلة 

المســـلحة  للفصائـــل  سياســـية 
المواليـــة اليـــران أبرز الخاســـرين 
في االنتخابات األخيرة بحصوله 
علـــى 16 مقعًدا بعـــد أن حل ثانيا 
برصيـــد 48 مقعًدا فـــي انتخابات 

.2018
 وتتمّتـــع إيـــران بنفـــوذ كبيـــر في 
العراق منذ سقوط النظام السابق 
وتدعـــم  وتســـلح   ،2003 فـــي 
لهـــا.  مواليـــة  فصائـــل  مباشـــرة 
ويقول مراقبـــون إن لها كلمة في 
اختيار رئيس الحكومة والوزراء.
 وصّعدت الفصائل المســـلحة في 
وحّركـــت  احتجاجاتهـــا،  العـــراق 
ورقة الشـــارع، مستغلة عناصرها 
في الحشـــد الشـــعبي، والحركات 
للضغـــط  األخـــرى،  المســـلحة 
علـــى القـــوى السياســـية، بهـــدف 
ضمـــان حصة وازنة عند تشـــكيل 

الحكومة العراقية.
وتضاءل حديث تلك المجموعات 
عـــن التزويـــر، في ظل اإلشـــادات 
العراقيـــة،  باالنتخابـــات  الدوليـــة 

مثل مجلس األمن الدولي، وبعثة 
األمـــم المتحدة وغيرهـــا، وهو ما 

أفضى عليها شرعية أكبر.
ويرى مراقبـــون للشـــأن العراقي، 
قبـــل  مـــن  الحالـــي  التصعيـــد  أن 
المجموعـــات المســـلحة وتحريك 
االحتجاجـــات  عبـــر  عناصرهـــا 
ـــا  حاليًّ المقامـــة  واالعتصامـــات، 
في محافظات: بغـــداد، والبصرة، 
وذي قـــار، وغيرهـــا، يأتـــي بهدف 
الحصـــول علـــى حصـــص جيـــدة 
خالل تشـــكيل الحكومة العراقية 
المقبلـــة، أو عدم تجاوزها بشـــكل 

كامل.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، 
علـــي البيدر، إن “تلـــك الجماعات 
االعتصامـــات،  إلـــى  لجـــأت 
والتلويح بالسالح، بسبب الهزائم 
التي لحقـــت بها في االنتخابات”، 
مشـــيًرا إلـــى أن “مـــا فعلتـــه يمثل 
انقالًبـــا علـــى الدولـــة والحكومة، 
ألنها ابتعدت عن الطرق القانونية 

والشرعية في االعتراض”.

بغداد - وكاالت

الصدر بمواجهة الدول “ذات التأثير الواضح” في العراق

الخرطوم ـ سكاي نيوز عربية

تتعقد األزمة السياســـية في الســـودان أكثر في ظل سعي 
أنصـــار نظام اإلخـــوان ومجموعة القصر إلغـــراق العاصمة 
الخرطـــوم بالفوضـــى، مســـتغلين حالة االنغالق السياســـي 
وعـــدم بروز أي مؤشـــرات لنجاح الجهـــود الدولية الرامية 
لنـــزع فتيـــل األزمة التي تعيشـــها البالد منذ أكثر من شـــهر 
بين الشـــقين المدني والعســـكري في الحكومـــة االنتقالية. 
وعلى الرغم من قلة أعداد المشـــاركين في االعتصام الذي 
تنفـــذه مجموعة تضم أحزاب وعناصر من النظام الســـابق 
وبعـــض الحركات المســـلحة؛ إال أن هـــذه المجموعة لجات 
منـــذ الســـبت لتكتيك تصعيـــدي جديد بدأ باقتحـــام مبنى 
وكالة الســـودان لألنباء “ســـونا”، أثناء عقد مؤتمرا صحفيا 
للمجلـــس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ومن ثم انتقلت 
مجموعـــة أخـــرى الحتالل مبانـــي وزارة الثقافـــة واإلعالم 

القريبة من رئاسة مجلس الوزراء. 
وفـــي تطور جديد أغلقـــت المجموعة، أمس األحد، جســـر 
“المـــك نمـــر” الـــذي يربـــط بيـــن مدينتـــي الخرطـــوم بحري 
والخرطـــوم، واشـــعلت اإلطـــارات فـــي عـــدد من الشـــوارع 
الرئيســـية في قلب العاصمـــة. كما أغلـــق معتصمون طرقا 

حيويـــة فـــي محيـــط القصـــر الرئاســـي بالعاصمـــة، وســـط 
انتشـــار مكثف للشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع 

لتفريق متظاهرين.
المبعـــوث  جهـــود  الماضيـــة  الســـاعات  خـــالل  وتكثفـــت 
األميركي للسودان والقرن اإلفريقي جيفري فيلتمان الذي 
التقـــى برئيـــس الـــوزراء عبد هللا حمـــدوك ورئيس مجلس 
الســـيادة عبد الفتـــاح البرهان ونائبه محمـــد حمدان دقلو؛ 

لكن دون اإلعالن عن نتائج محددة. 

إغالق طرقات وسط العاصمة

فوضى في شوارع الخرطوم واألزمة السياسية تتفاقم

قوات الشرطة السودانية تتمكن من فتح جسر المك نمر بالخرطوم

تل أبيب ـ وكاالت

أوضح الوزير االســـرائيلي، زئيـــف إلكن، الذي رافق رئيس 
الـــوزراء االســـرائيلي، نفتالـــي بينيـــت، إلى سوتشـــي يوم 
الجمعـــة للقـــاء الرئيـــس الروســـي فالديميـــر بوتيـــن، أنـــه 
جرى التوافق على اســـتمرار إعطاء إســـرائيل الحرية في 
األجواء الســـورية لشـــن غاراتها والتنسيق مع روسيا، إلى 

جانب البحث في الملف النووي اإليراني.
كمـــا لفت زئيف إلكن، أمـــس األحد، إلى أن خرائط تصوير 
جـــوي إســـرائيلية للجغرافيـــا الســـورية تضمنـــت مواقـــع 

تواجد إيران والقوات التابعة لها، عرضت خالل اللقاء.
إلى ذلك، طلب بينيت إعادة تفعيل تفاهم خفض التصعيد 
فـــي جنوب ســـوريا بإبعاد التواجد اإليرانـــي 80 كيلومترا 

شماال عن الجوالن المحتل.
يشـــار إلى أن إســـرائيل نفذت منذ سنوات مئات الهجمات 
الجوية التي اســـتهدفت ميليشـــيات ومواقـــع إيرانية في 

سوريا، إال أنها قلما أعلنت عن ذلك.
مـــن جانبـــه، اعتبـــر أميـــر الزار، مســـؤول في ســـالح الجو 
اإلســـرائيلي، أن “إيـــران تمثل خطرا علـــى دول المنطقة”، 
مؤكـــدا أن “ســـالح الجـــو جاهـــز ومســـتعد للقتـــال في أي 

اتجاه تقرر حكومة إسرائيل ذهابه نحوه”.
وخالل مؤتمر صحفي فـــي قاعدة “عوفدا” الجوية حيث 
تجـــري تدريبات العلم األزرق بمشـــاركة 7 دول إلى جانب 
إســـرائيل، قـــال أميـــر الزار: “إيران تمثل خطـــرا على دول 
المنطقـــة، ونرى ذلـــك في العـــراق واليمن..الـــدروس التي 
نستخلصها هي في مصلحة الدول الديمقراطية والسنية 

المعتدلة في المنطقة”.
وأضاف: “ســـالح الجو اإلســـرائيلي جاهز ومستعد للقتال 

في أي اتجاه تقرر حكومة إسرائيل ذهابنا نحوه”.

أمير الزار: طهران تمثل خطًرا على المنطقة ومستعدون للقتال

هجمات إسرائيل في سوريا مستمرة ضد إيران بضوء روسي

مسؤول في سالح الجو اإلسرائيلي أمير الزار 
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جريمة تستمر بالموجة السادسة 
من وباء كورونا في إيران )2(

تعتـــزم حكومـــة الجـــاد رئيســـي تمهيـــد الطريـــق النقضـــاض الموجة الــــ 6 على 
المواطنيـــن، مـــن خـــال إلغـــاء العديـــد مـــن البروتوكـــوالت الصحية، مـــن قبيل 
إعـــادة فتـــح المدارس. وكتبت صحيفة “ســـتاره صبح”، في عددهـــا الصادر في 
20 أكتوبر 2021، في هذا الصدد: “إن التســـرع في إعادة الفتح واالعتماد على 
تطعيم نســـبة منخفضة، في حين أنه لم يتم تطعيم نسبة كبيرة من المواطنين 

ألمر يدعو إلى القلق حًقا”.
ومـــن الواضـــح أن الســـبب وراء األزمـــة الحاليـــة وهجوم الموجة السادســـة من 
وبـــاء كورونا هـــو عدم تطعيم المواطنين بالقدر الكافي، وعدم فعالية اللقاحات 
المســـتخدمة فـــي تطعيمهم، وهو مـــا أدى إلى انعدام الوقايـــة الجماعية. وعلى 
الرغم من أن وزير الصحة يدَّعي االســـتعداد الكامل لمكافحة الموجة السادسة، 
بيد أن صحيفة “وطن امروز” المحســـوبة على زمرة خامنئي، ذكرت أن مديري 
الصحـــة وأعضـــاء مقـــر مكافحة وباء كورونـــا؛ قلقون من الموجة السادســـة من 
كوفيـــد - 19، بســـبب تقلُّـــص رعاية البروتوكوالت الصحية بنســـبة 50 في المئة 

وإعادة الفتح”. )صحيفة “وطن امروز”، 20 أكتوبر 2021(.
بيد أن األمر األكثر مرارة من كل هذه الحقائق هو السياســـة المناهضة للشـــعب 
التـــي تنتهجهـــا الســـلطة فيما يتعلق بالمـــرض، وعلى وجه التحديـــد تصريحات 
بهـــرام عيـــن اللهي، وزير الصحة، ولكي ينقذ بهـــرام عين اللهي نظام المالي من 
عـــبء الجريمـــة التـــي ارتكبهـــا خامنئي فـــي حق أبنـــاء الوطـــن والحيلولة دون 
تضخيـــم األمـــور، ادعى بطريقة ال تخلو من الوقاحـــة واإلجرام أنه “يجب علينا 
أن نتعـــود على التعايش مع هذا الفيـــروس”. )صحيفة “وطن امروز”، 20 أكتوبر 

.)2021
أي أنـــه أعلـــن بلغة صريحة ال يشـــوبها الشـــك أنـــه ال يجب على أبنـــاء الوطن أن 
يأملـــوا فـــي أن تبادر الســـلطة بمكافحة هذا المـــرض بطريقة جـــادة كما ينبغي. 
غير أنه من المؤكد أن المواطنين والشـــباب المتمرد لن يقبلوا بالتعود على هذا 
ق بـــه خامنئي  الوضع فحســـب، بل ســـيحولون حبـــل فيروس كورونـــا الذي طوَّ
أعناقهـــم للحفـــاظ على بقـــاء نظامه الفاشـــي والحيلولة دون انـــدالع االنتفاضة 
الشـــعبية؛ إلـــى حبل مشـــنقٍة لإلطاحة به وبســـلطته، من خال التمـــرد على هذا 

الوضع الاإنساني. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

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

للتواصل: 17111483

ال ننتظر منهم العدالة أو النية الحسنة
يقول الكاتب “ماكس نورداو” كلما كثرت فرص نجاحك قلت فرصهم، فا 
تنتظر منهم العدالة أو النية الحســـنة، فهم ســـيبالغون في تكبير أخطائك 

ويعملون على إخفاء مزاياك.
حاولـــت جهـــدي أن أجد في تصريحات بعض المســـؤولين في الدول التي 
تدعـــي الديمقراطيـــة واحترام حقـــوق اإلنســـان، ولو إيجابيـــة واحدة، أو 
حســـنة واحـــدة يمكـــن أن ننســـبها إليهم، فلـــم أجد قط، ألنهـــم محاصرون 
بالحقـــد والمـــرارة، وتحولـــوا إلى عقارب ســـامة ضـــد كل اإلنجـــازات التي 
تحققهـــا البحرين بقيادة ســـيدي جالـــة الملك المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
ويحاولـــون كتابـــة التاريـــخ بطريقـــة مختلفـــة تعصبـــا للكتـــل والجماعات 
اإلرهابيـــة التي تعيش على أرضهـــم، حيث يطلقون عليهم أصحاب اآلراء 

المعارضة.
فبريطانيـــا تدعـــي أنها معســـكر الحرية فـــي العالم، وتناســـت أن الحر حقا 
ال يمكن أن يعتدي على حرية إنســـان آخر، أو شـــعب آخر، والدول التي ال 
تحترم حرية الشـــعوب والدول األخرى، ال تعرف معنى الحرية الحقيقي، 
وليست هي التي يمكن أن تقدم نموذجا لمثل الحرية النبيلة، فكل من هب 

ودب من الجماعات اإلرهابية الفارة اتخذت من العاصمة البريطانية ماذا 
لمهاجمة مملكة البحرين، ولن تجد أحدا يختلف على هذا، بل وصل األمر 
في بعض األحيان إلى مضايقة المســـؤولين البحرينيين في شوارع لندن، 

وكأن هناك تحالفا تكتيكيا مع العماء أو شراكة في هذه االستراتيجية.
هـــذه نقطـــة.. النقطـــة الثانية، ليس أســـهل مـــن أن توضـــع االتهامات على 
األوراق، وكثيـــرا مـــا اتخذ البرلمـــان األوروبي مواقف معاديـــة ضد مملكة 
البحريـــن بعـــد أن تتوســـل إليه الجماعـــات اإلرهابيـــة وتنصحـــه بالتعاون 
معهـــا والرقـــص الجماعـــي علـــى إيقـــاع الكـــذب والتضليـــل حتـــى يتحقق 
هدفه، ويجد بعض أعضاء البرلمان األوروبي عادة لذة كبرى في الشتائم 
والبذاءة ورســـم خطوط الكذب، ثـــم يخرجون إلينا بمقولة إن هذا الكيان 
يســـير على شروط ديمقراطية حقة، مع أن الحقيقة الواضحة هي انعدام 

األمانة في النقل وانعدام الصدق في القول.
إن هـــذه الـــدول والكيانـــات التـــي تعلـــن أنها ميـــدان مفتوح لـــكل رأي حر، 
يتعيـــن عليهـــا أن تتثبـــت مـــن أمانـــة النقل وصحة اإلســـناد، بـــدل الخداع 

والتمويه والتضليل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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األمـــم المتحـــدة منظمـــة عالميـــة تضـــم فـــي عضويتهـــا جميـــع دول العالـــم 
المســـتقلة تقريًبا، ومن أبرز مهماتها حفظ الســـام وتطوير العاقات الودية 
بين أعضائها، وتسترشـــد في عملها بالمقاصد الواردة في ميثاق تأسيســـها، 
ومنُذ ذلك الوقت هي ســـاحة عالمية تجمع أعضاءها ليتناقشـــوا بمشـــاكلهم 
المشتركة لوضع حلول لها، من أجل تحقيق السام العالمي وهو هدف األمم 

المتحدة منذ إنشائها في 24 أكتوبر 1945م.
تطـــورت ونمـــت األمم المتحـــدة وزاد عدد أعضائهـــا إال أن قراراتها الصادرة 
تظـــل عاطلـــة عـــن التنفيـــذ، وتعيقها مصالـــح الدول الكبـــرى، عـــدا القرارات 
المناهضة للدول النامية التي تجبر على تنفيذ ما يصدر ضدها من القرارات، 
وهـــو اتجاه ال ُيحقق الســـام المنصف لجميع الدول، وبعـــد )76( عاًما مازال 
هناك ما ُيعيق تحقيق الســـام، فالحروب تتوالى وتعجز األمم المتحدة عن 
وقفها، مشاكل الغذاء والمناخ والجوع واألوبئة واألدوية والتعليم والتمييز 
العنصـــري وعـــدم تمكيـــن المـــرأة والديمقراطيـــة وزيـــادة أعـــداد الاجئيـــن، 
وغيرهـــا مـــن المشـــاكل واألزمات تمر على أروقـــة األمم المتحـــدة وإداراتها 
دون حلول، مشاكل تجاوزت أهداف األمم المتحدة وجلبت على اإلنسانية 

األحزان والمآسي التي يندى لها جبين اإلنسانية.

تؤكد األمم المتحدة دائًما عبر بياناتها وإعامها ومسؤوليها إيمانها بالحقوق 
اإلنســـانية وكرامة اإلنسان والمســـاواة بين الدول وبين الرجل والمرأة، لكن 
واقـــع الحـــال غير ذلك، فالـــدول “الُمســـيطرة” على مقدرات األمـــم المتحدة 
تنتـــج هذه المشـــاكل وتنفـــرد بوضع الحلول التي تتوافق مـــع مصالحها وما 
ُيعظـــم مكاســـبها، متجاوزة أهـــداف األمم المتحدة ومصالـــح الدول األخرى 
وشعوبها. وبوجود قوة أخرى تضاهي األمم المتحدة ينعدم تحقيق أهدافها 
بااللتزامات الناشئة عن المعاهدات والقوانين، وبذلك يكون العالم بعيًدا عن 
العدالة ولن يتحقق الرقي للكثير من الدول، فمازال العالم كما هو قبل وبعد 
تأسيس هذه المنظمة، عالم ُمضطرب سياسًيا واقتصادًيا وميدانًيا وصحًيا 
وحقوقًيـــا وديمقراطًيـــا، عالم مليء بالحروب والنزاعـــات والتفاوت في كل 

شيء بين الدول وبشرها.
بعد )76( عاًما مازالت الشعوب تأمل من األمم المتحدة َسن أنظمة وقوانين 
تكـــون قويـــة التنفيذ، وعدم منح الشـــرعية لتجاوز قراراتهـــا وإلزام الجميع 
بتنفيذهـــا، وأن تقـــف بحزم أمام أي ســـلوك عدواني ضد الـــدول، وأن تتخذ 
تدابيـــر فعالة لتحقيق الســـام في األرض، ليعيش العالم في نماء وشـــعوبه 

برخاء.

عبدعلي الغسرة

األمم المتحدة

فـــي كلمـــة خالدة للسياســـي البريطاني البارز “ونســـتون تشرشـــل” الذي تولى 
رئاســـة الوزراء بالمملكة المتحدة إّبان الحـــرب العالمية الثانية في الفترة من 
عام 1940 حتى 1955م، تحّدث بأجمل العبارات عن السلطة القضائية، وقال 
فيها “حيَن علمُت أّن قضاء الّدولة البريطانية بخير، أدركُت أّن بريطانيا باتت 
بألـــف خيـــر”، ُمتّرجمًا فيها أهمية هذه الســـلطة لألفـــراد والمجتمعات والدول 
ومـــا يُبْت حولها في أمور الّناس وشـــؤون التحاُكم بينُهم في مبتغى التراحم 
والُمساواة في الُحقوق والعدل واإلنصاف في عقاب الُمذنبين دون تمييز بين 
غنّيهـــم وفقيرهـــم أو صاحب عّز أو ذي ذلة، بعد أْن برزت كســـلطة مؤثرة تقع 
على عاتقها مسؤولية تطبيق القوانين وتسوية النزاعات وحماية المنافع ضد 

التجاوزات والتعديات في أجهزة التشريع أو التنفيذ دون حيٍف أو تجاٍف.
إّن مـــا تحوزه هذه الســـلطة من ســـمو الهيبة وعلّو المنزلة فـــي وقار المجلس 
وهيبـــة الحضـــرة وفـــق مـــا اصطلـــح عليـــه بقانـــون “المســـطرة” الذي ُيرّســـخ 
منطلقات السلم األهلي واألمن االجتماعي ويعكس دقة التمييز بين الحقوق، 
والّتعويل عليه في تفرعاتها الشرعية والمدنية بصنوف المجاالت االقتصادية 

واالجتماعيـــة والثقافيـــة وغيرها ضمن بوتقة الحقوق البشـــرية التي ال تقبل 
االجتزاء أو التشـــابك بحاالت االنتصاف القضائي أو شبه القضائي للتعويض 
عـــن الضـــرر ومحاســـبة المخالـــف وردع المنتهـــك دون إفـــات مـــن عقـــاب أو 
ُمنافـــاة فـــي أخـــاق؛ فهي تحظـــى كذلك حســـب المعايير البشـــرية المتعارفة 
بقابليـــة النصـــح ومرونـــة التناصح في توضيـــح مضمون الحقـــوق ونطاقاتها 
والفصـــل فـــي قضاياها المختلفة عند حاالت اإلنفـــاذ القضائي، وفي مقدمتها 
“حـــّق التقاضـــي” الذي تصول منـــه القواعد القانونية وتجـــول فيه المنطلقات 

الموضوعية.

نافلة:

ُيشّكل القضاء - دونما ريب - عنوانًا للسيادة وصّمام األمان وضامن الحقوق 
المكفولـــة ومعقـــل العدالة األخير الذي ُيراعي المصالح العامة وُيجّســـد القّيم 
المتعارفـــة وُيعّمق األطـــر القانونية في تحقيق العدالـــة واالنتصاف للمواطن 

والُمقيم على حّد سواء في أّية بقعة على وجه البسيطة.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

قانون “المسطرة”

لنستثمر وسائل اإلعالم
في الجوانب اإليجابية من حياتنا

ُيعد اإلعام أحد أسباب تنمية الوعي البشري واإلنساني بما يقدمه من رسائل 
ومـــواد ومواضيـــع متنوعة عبر وســـائله ومنصاته اإلعاميـــة المختلفة، حيث 
أصبحت جميع هذه الوسائل اإلعامية تمارس دورًا جوهريًا في إثارة اهتمام 
الناس بمختلف القضايا المتداولة والمطروحة أمامهم، كما أنه يرتبط ارتباطًا 
مباشرًا باألفراد داخل المجتمع بشكل خاص، وبالمجتمعات المختلفة في هذا 

العالم الكبير بشكل عام.
وقـــد يعتبـــر تدفـــق المعلومـــات واألفكار مـــن خال هـــذه الوســـائل اإلعامية 
المختلفـــة أحـــد الروافـــد المعرفية لنـــا جميعا، إذ إنهـــا تلبي حاجتنـــا كباحثين 
عـــن المعلومة داخل هذا الفضاء اإللكترونـــي، وتجعلنا نهتم أكثر بموضوعات 

مختلفة ومتنوعة يمكن اعتبارها من الموضوعات المهمة في حياتنا.
ما جعلني أتحدث عن اإلعام ومختلف الوسائل اإلعامية ودورها الجوهري 
فـــي حياة الناس خصوصـــًا في هذه المرحلة االســـتثنائية، وأقصد هنا مرحلة 
الجائحـــة الصحيـــة التي اجتاحت العالم أجمع، هو أنه يجب علينا أن نســـتثمر 
هذه المنصات اإلعامية المختلفة في نشـــر المعلومات الصحيحة على نطاق 
واســـع، مثـــل النصائـــح أو الدراســـات الطبيـــة التـــي يعلنها بعض علمـــاء الطب 
والمتخصصين من العرب واألجانب فيما يتعلق بفيروس كورونا أو غيره من 

أمراض معدية.
فاألبحاث والدراســـات والمقترحات الطبيـــة خال هذه الفترة أصبحت كثيرة 
ومعظمهـــا يصب فـــي مصلحة الجميـــع، وبإمكاننا ومن خـــال تعاملنا اليومي 
مـــع جميع أشـــكال المنصـــات اإلعامية بمختلف أنواعها، نشـــر هـــذه المفاهيم 
الصحيـــة على نطاق واســـع كي يكون كل فرد في هـــذا المجتمع في دائرة من 
يحـــارب انتشـــار هذا الوباء أو غيـــره من أمراض، ويمكننا القـــول إن من أدوار 
اإلعـــام فـــي الجانـــب الصحي نشـــر األخبـــار والمعلومـــات والقضايـــا الصحية 
والتجارب الطبية، والهدف األساسي من هذه المنصة المتخصصة رفع الوعي 
الصحـــي وإدخـــال مفاهيـــم وســـلوكيات صحية ســـليمة لـــدى أفـــراد المجتمع، 
واســـتثمار وســـائل اإلعـــام لتحســـين نوعيـــة الحيـــاة مـــن خال نشـــر الوعي 

الصحي والمعلومات الصحيحة.

د. خالد زايد
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السيدات  منتخب  خسر 
نظيره  أمــام  القدم  لكرة 
بهدفين  تايبيه  الــصــيــن 
المباراة  دون مقابل، في 
ــتـــي أقــيــمــت بــيــنــهــمــا،  الـ
ــاد  ــ ــت ــــى اســ ــل األحــــــــــد، عــ
الرياضية،  خليفة  مدينة 
الجولة  منافسات  ضمن 
الثالثة للمجموعة األولى 
لــلــتــصــفــيــات الــمــؤهــلــة 
لــكــأس آســيــا لــلــســيــدات 
في  والـــمـــقـــررة   ،٢٠٢٢

الهند.
ــدأ الـــمـــدرب الــوطــنــي  ــ وب
خالد  السيدات  لمنتخب 
الــحــربــان، الــمــبــاراة أمــام 
بتشكيلة  تايبيه  الصين 

مكونة من الحارس هدى علي، والالعبات: الشيخة العنود آل خليفة، حصة 
العيسى، علياء المضحكي، منار إبراهيم، مروة زايد، روان العلي، ياسمين 
المباراة  وشهدت  الختال.   وإيمان  الياسي  وصــال  النصف،  فاطمة  فايز، 
حضور رابطة جماهير منتخبنا التي آزرت الالعبات طوال المجريات في 
الشوطين. وفقد المنتخب بهذه الخسارة فرصة التأهل بعد أن حصل على 

نقطة واحدة من لقاءين، وكسبت تايبيه صدارة المجموعة.

سيدات األحمر يخسرن من تايبيه

“2 سيس موتورسبورت” يحقق انتصاره الجديد في برشلونة
أعرب ســمو الشــيخ عيســى بن عبدهللا بن حمد آل خليفة الشــريك المالك 
لفريق 2 سيس موتورسبورت، عن ارتياحه الكبير لنتيجة الفريق في حلبة 
برشــلونة، مؤكــًدا ســموه أن هــذه النتيجــة دافــع كبيــر للفريق فــي مواصلة 

تحقيق النتائج اإليجابية في الفترة المقبلة.

بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــاد 
عبدهللا بـــن حمد آل خليفـــة بالظهور 
المميـــز للفريق رغم المنافســـة القوية 
الذي شـــهدها الســـباق، متمّنًيا ســـموه 
تحقيـــق  علـــى  الفريـــق  يواصـــل  أن 
النتائـــج المتميـــزة ومواصلة الصعود 

على منصات التتويج. 
وشـــهد الســـباق االفتتاحـــي لموســـم 
ســـيس   2 عـــودة  أوبـــن  تـــي  جـــي 
موتورســـبورت لطـــرق الفـــوز، إذ فـــاز 
إيثـــان ســـيموني ومارتـــن كودريتش 

كاتالونيـــا.  برشـــلونة  حلبـــة  فـــي 
واســـتطاع الفريق أن يقـــدم أداًء من 
الســـباق  فتـــرة  طـــوال  أخطـــاء  دون 
مـــع توقفـــات مثيرة لإلعجـــاب خالل 
الســـباق األول لعطلة نهاية األســـبوع 
لبنـــاء تقـــدم مقنع قبل وقـــوع حادث 
متأخـــر تســـبب فـــي دخـــول ســـيارة 
السالمة. وبذلك بدأ الفريق من حيث 
توقف في الجولة السابقة في مونزا، 
إذ تصّدر الفريق البحريني البريطاني 

منذ انطالق الجلسات التدريبية. 

االفتتاحـــي  للســـباق  التأهـــل  وشـــهد 
صـــراع مارتن بقـــوة من أجـــل المركز 
األول، لكن الكرواتي كان من المؤسف 
أن واجـــه اكتظاًظا بالســـيارات خالل 
اســـتطاع  الســـريعة.  لفاتـــه  مـــن  كل 
مارتـــن أن يؤمـــن المركـــز الثالـــث في 
الســـباق الذي يمتد لـ70 دقيقة. ولكن 
كان إيثان هو الذي استطاع أن ينهي 
الســـباق فـــي المركـــز األول لفريـــق 2 
سيس موتورسبورت بعد أداء مذهل 

مع مارتن طوال فترات السباق. 

 وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال إيثـــان 
“جهـــد رائـــع آخر من قبـــل الفريق 
بأكملـــه لتحقيق النصـــر على هذا 
المضمـــار القوي. قام مارتن بعمل 
رائـــع فـــي المرحلـــة االفتتاحيـــة، 

وكان الفريـــق مثالًيـــا تماًمـــا مـــع 
التوقف الخاص لصيانة السيارة. 
لقـــد عملنـــا بجـــد للوصـــول إلـــى 
أن  الرائـــع  ومـــن  النقطـــة،  هـــذه 
نتمكـــن مـــن تحقيـــق نصـــر آخـــر، 

والمتابعـــة من حيـــث توقفنا في 
ـــا لرؤية ما  إيطاليـــا. أنا أتطلع حقًّ
يمكننـــا تحقيقه غًدا في الســـباق 
الثاني وســـنواصل الضغط إلنهاء 

الموسم على أعلى مستوى”.

اللجنة اإلعالمية

عيسى بن عبدهللا 
أبدى ارتياحه الكبير 

للنتيجة المتميزة

من التتويجسمو الشيخ عيسى بن عبدالله

ناصر بن حمد: نتائج قرطبة تعكس الروح العالية لالعبين
فاز على انتيكيرا في الدوري اإلسباني للدرجة الثانية

أكـــد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
أن النتائـــج اإليجابيـــة التي يحققها 
فريـــق قرطبـــة االســـباني بالرئاســـة 
البحرينية ثمرة اهتمام ودعم إدارة 
النـــادي للفريـــق، وحـــرص الالعبيـــن 
علـــى الظهور المتميز في منافســـات 

الدوري االسباني للدرجة الثانية.
وأشاد سموه، باالنتصار الجديد الذي 
حققه قرطبة في الدوري اإلســـباني 
للدرجـــة الثانية على حســـاب فريق 
انتيكيـــرا )2/ 0( فـــي الجولـــة الثامنة 
للدوري. وأوضح سمو الشيخ ناصر 
النتيجـــة  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
اإليجابيـــة ســـتعطي الفريـــق دفعـــة 
معنويـــة عاليـــة فـــي مواصلة حصد 

ومواصلـــة  الـــدوري  فـــي  النقـــاط 
صـــدارة المجموعة، مبيًنا ســـموه أن 
الـــروح العالية التي يمتاز بها الفريق 

داللـــة علـــى الدعـــم الـــذي يحظى به 
من إدارة النادي والعمل المتميز من 
الجهازيـــن الفنـــي واإلداري.  وتمنى 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
كل التوفيق والنجاح لفريق قرطبة 
في مباريات المقبلة. وتمكن قرطبة 

مـــن الفـــوز علـــى انتيكيـــرا بهدفيـــن 
إذ  الثامنـــة،  الجولـــة  فـــي  نظيفيـــن 
ســـجل الهدفين لويـــس ميريدوندو 

وأنتونيو كاســـاس، ليواصل الفريق 
صدارته للمجموعـــة الرابعة برصيد 

19 نقطة.
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فرحة الفريق سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد: التعادل مع تولوز نتيجة إيجابية
“باريس اف سي” يرفع رصيده إلى 18 نقطة بشعار فيكتوريوس البحرين

أكـــد ممثل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 
تعادل باريس أف ســـي الفرنســـي 
بشـــعار فيكتوريـــوس البحرين مع 
تولـــوز )2/ 2( يعتبر نتيجة إيجابية 
في ظل أن الخصم يعتبر من أقوى 
ا على الصعود  الفرق ومنافًســـا قويًّ
إلى الدرجة الممتازة، وهو متصدر 

لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.
 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
أف  باريـــس  أن  خليفـــة  آل  حمـــد 
علـــى مرحلـــة مهمـــة  ســـي مقبـــل 
تتطلـــب مضاعفة الجهود من أجل 
تحقيق النتائـــج اإليجابية، متمنيا 
التوفيـــق  دوام  للفريـــق  ســـموه 
والنجاح ومواصلة تحقيق النتائج 

اإليجابية في الدوري.
وخـــاض باريس أف ســـي مواجهة 
قويـــة مع تولـــوز المتصدر وتعادل 
معـــه )2/ 2(، حيـــث تقـــدم باريـــس 
بالهـــدف األول عن طريق مورغان 
 ،35 الدقيقـــة  فـــي  جويلفاوجـــي 

هدفـــه  الفريـــق  يســـجل  أن  قبـــل 
الثانـــي عن طريق وارين كادي من 
ضربة جزاء فـــي الدقيقة األخيرة 
من الشـــوط األول، وشـــهد الشوط 
الثانـــي عـــودة الخصم وتســـجيله 

هدفين.

 ورفـــع باريس أف ســـي الفرنســـي 
البحريـــن  فيكتوريـــوس  بشـــعار 
رصيده إلـــى 18 نقطة ومازال في 
دائرة المنافســـة علـــى الصعود إلى 
الدرجـــة الممتازة مـــع تبقي العديد 

من المباريات في الدوري.

تغطية - المكتب اإلعالمي

فريق باريس اف سي سمو الشيخ ناصر بن حمد

نجوم المحرق.. من كرة القدم إلى البادل تنس
نشاط ترويحي قبل الموقعة النهائية

بعـــد االنتشـــار الكبيـــر لرياضـــة البادل 
ومالعبها فـــي مملكة البحرين، وعقب 
القـــدم  لكـــرة  المحـــرق  فريـــق  تأهـــل 
إلـــى نهائـــي كأس االتحـــاد اآلســـيوي، 
فضـــل عدد من العبـــي القلعة الحمراء 
الخـــروج مـــن أجـــواء نصـــف النهائـــي 
المثير أمام الكويت الكويتي والفرحة 
العارمة التي عمت البحرين والمحرق 
الواســـعة  البـــادل  رياضـــة  لممارســـة 

االنتشار حاليا.
مجموعة من العبـــي المحرق وهم كل 
من عبدالوهاب المالود وحسين جميل 
وأحمد صالح ســـند واألردنيان محمود 
المرضي ومحمود عيد وأشـــرف وحيد 
وسالم رجب ومحمد البناي وعدد آخر 
مـــن الالعبـــون قامـــوا بتجربة مســـلية 

لممارسة لعبة البادل في أحد المالعب 
المحليـــة المتخصصـــة لهـــذا النوع من 
نـــادي  الرياضـــات وقـــد نشـــر حســـاب 
المحرق عبر اإلنســـتغرام مجموعة من 

صور نجومه وهم يمارسون اللعبة.
ويبـــدو أن التحدي فيمـــا بين الالعبين 

انتقـــل مـــن مالعـــب كـــرة القـــدم إلـــى 
البـــادل قبل نحو 10 أيـــام من الموقعة 
 5 األوزبكـــي  ناســـاف  أمـــام  المرتقبـــة 
نوفمبـــر 2021 في نهائي كأس االتحاد 
اآلسيوي الذي سيقام على استاد علي 
بن محمد بنادي المحرق، حيث يستعد 

األخير لتكرار إنجازه في العام 2008.
وتعتبـــر رياضـــة البـــادل أحـــد رياضات 
المضـــرب وتقام منافســـاتها في ملعب 
مغلـــق أصغر مـــن حجم ملعـــب التنس 
األرضـــي رغـــم تشـــابه الكـــرات، كما أن 

الملعب تحيط به الجدران.

العبو المحرق في ملعب البادل

حسن علي

أحمد مهدي  |  تصوير: رسول الحجيري

أحمد صالح

من المباراة



Sports@albiladpress.com15

جميل: المحرق قادر على هزيمة ناساف األوزبكي بدعم جماهيره
كشف حبه للبرازيل... وسلمان عيسى العبه المفضل

أكـــد النجـــم الدولي والعـــب نادي المحـــرق لكرة 
القدم حسين جميل أن فريقه مهيأ للعب بدوري 
أبطـــال آســـيا فـــي ظـــل مـــا يمتلكـــه مـــن عناصر 
وجهاز فني مؤهل، متمّنًيا بأن يتمكن فريقه من 
تجاوز ناساف األوزبكي في نهائي كأس االتحاد 
اآلسيوي ليخوض الملحق المؤهل لدوري أبطال 

آسيا.
وأوضـــح جميـــل فـــي حديثـــه لــــ “اليـــف البـــاد 
اإلطاحـــة  علـــى  قـــادر  المحـــرق  أن  ســـبورت” 
بمنافســـه األوزبكي، وأن الفريق ســـيدرس نقاط 
الضعف والقـــوة لدى المنافس من خال المحلل 
الفنـــي اإلحصائـــي لمعرفـــة الجوانـــب الدفاعيـــة 

والهجومية لديه وطريقة لعبه.
وذكر أن أكثر ما يمّيز المحرق هو جمهوره الوفي 
والذي يعتبر الداعم األبرز ســـواء في حالة الفوز 

أو الخسارة وهو يقف مع الفريق دائًما. 
كمـــا أثنى جميل على دعـــم مجلس إدارة النادي 
وعلى رأســـهم الشـــيخ أحمد بن علـــي آل خليفة 
رئيـــس النـــادي مضيًفـــا “رئيـــس النادي يســـاندنا 
دائًمـــا ســـواء فـــي الحصـــص التدريبيـــة أو أثناء 
شـــحنة  يعطينـــا  وجـــوده  وبعدهـــا..  المباريـــات 
معنويـــة ودافًعا كبيًرا وهـــو ال يقّصر بحق جميع 
الاعبيـــن، واألمـــر ذاتـــه ينطبق على أمين الســـر 
محمـــد بـــن دينـــة وحضـــوره الدائـــم مـــع باقـــي 

األعضاء وهو ما يحملنا مسئولية كبيرة..”.

وأضـــاف أن الفريـــق ســـيفتقد أحمـــد الشـــروقي 
الكويـــت  مبـــاراة  فـــي  لإلصابـــة  تعـــّرض  الـــذي 
الكويتي بنصف النهائي، ولكن المحرق ال يعتمد 
علـــى العـــب واحـــد وجميـــع الاعبيـــن جاهزون 
لتعويـــض غيـــاب أي العـــب، متمّنًيـــا للشـــروقي 
الشـــفاء والعودة الســـريعة للماعب ليعود أقوى 

الحًقا.
وذكـــر جميـــل أن نتائج الفريق بـــدوري ناصر بن 
حمـــد ألنديـــة الدرجـــة األولى ال تعكس ســـمعته 
وإنجازاتـــه وبطوالتـــه، ولكـــن المســـتويات التي 
يقدمهـــا فـــي كأس االتحـــاد اآلســـيوي يجب أن 
يكـــون لهـــا انعـــكاس إيجابـــي على مســـيرته في 
الـــدوري المحلـــي، واصًفـــا مـــا يمـــر بـــه المحـــرق 

بالكبوة التي سيتجاوزها بكل تأكيد.
وأشاد جميل بالمدرب الوطني عيسى السعدون 
ووصفـــه بـــاألب الروحـــي لـــكل الاعبيـــن لدعمه 
المتواصل لهم ســـواء األساسيين أو العبي دكة 
البدالء، وهو مدرب قدير وصاحب خبرة وسبق 
لـــه تحقيق بطولة خارجية مع المحرق، وبالتالي 
فإنـــه ملم بإمكانيـــات الاعبين ونفســـياتهم، كما 
أشـــاد بجميـــع زمائـــه الاعبيـــن والـــذي كان كل 

واحد منهم بمثابة رجلين.
ولـــدى ســـؤاله عن أفضل العب مـــن وجهة نظره 
في مركزه، قال إنه يرى الدولي ســـلمان عيســـى 
ا والنجـــم البرازيلي كافو األفضل  األفضـــل محليًّ

ا، كاشفا عن ميوله للكرة البرازيلية. حسين جميلعالميًّ

حسن علي

األولمبي يدشن التصفيات بلقاء أفغانستان
يخوض منتخبنـــا األولمبي عند 
 25 اإلثنيـــن  مســـاء  مـــن   7:15
أكتوبـــر الجـــاري، لقـــاء الجولـــة 
األولـــى من التصفيـــات المؤهلة 
عاًمـــا   23 تحـــت  آســـيا  لـــكأس 
يالقـــي  حينمـــا  وذلـــك   ،2022
أفغانســـتان، ضمـــن المجموعـــة 
الثالثة، على استاد الشيخ علي 

بن محمد آل خليفة.
وتفتتح المباريات بلقاء العراق 
عصـــًرا   4:15 عنـــد  والمالديـــف 

على ذات االستاد.
لقـــاء  منتخبنـــا  وســـيخوض 
الجولـــة الثانية أمـــام المالديف 
يـــوم 28 أكتوبر، ثم العراق يوم 
31، وجميـــع المباريات في مثل 
توقيـــت ومـــكان مبـــاراة اليوم- 

اإلثنين.
للنتيجـــة  أولمبينـــا  ويســـعى 

اإليجابيـــة فـــي بدايـــة مشـــوار 
اآلســـيوية،  للنهائيـــات  التأهـــل 
خصوًصـــا لمـــا يمثلـــه الفـــوز من 

دفعة معنوية قوية للتأهل.
تدريباتـــه  المنتخـــب  واختتـــم 
للمبـــاراة بخوضـــه مرانـــا علـــى 

ملعب النجمة مساء األحد.

المؤتمر الصحافي

 أكـــد مـــدرب منتخبنـــا األولمبي 
جاهزيـــة  كرامـــي  إســـماعيل 
غمـــار  لخـــوض  المنتخـــب 
التصفيات اآلســـيوية تحت 23 
عاًما، مشـــيًرا إلـــى أن المنتخب 
النتيجـــة  لتحقيـــق  يســـعى 
اإليجابيـــة منـــذ الجولـــة األولى 

أمام أفغانستان.
المؤتمـــر  فـــي  كرامـــي  وأشـــار 
الصحافي الذي يسبق مباريات 

لتصفيـــات  الثالثـــة  المجموعـــة 
كأس آسيا تحت 23 عاًما 2022، 
والتي تحتضنها البحرين خالل 
الفتـــرة 25 وحتـــى 31 أكتوبـــر 
الجاري، إلـــى أن األولمبي أكمل 
تحضيراتـــه للتصفيـــات، معبـــًرا 
عن ثقتـــه في العبـــي المنتخب 
والحصـــول  اإليجابـــي  للظهـــور 
علـــى بطاقـــة مؤهلـــة للنهائيات 
اآلســـيوية، خصوصا مع وجود 
المنتخـــب فـــي مجموعـــة تضم 
منتخب العراق وهو أحد الفرق 
المتمرســـة على مســـتوى القارة 

اآلسيوية.
الجماهيـــر  كرامـــي  ودعـــا 

خلـــف  للوقـــوف  البحرينيـــة 
التصفيـــات  فـــي  المنتخـــب 
اآلســـيوية، مؤكًدا أن استضافة 
يحفزنـــا  المجموعـــة  مباريـــات 
كفريـــق من جهـــة، ويبعث لدينا 
عامـــالً قوًيا مـــن خالل الحضور 
المتوقع الذي سيساند الالعبين 
التحفيـــر  زيـــادة  فـــي  ويســـهم 
للظهـــور بأفضـــل صـــورة ممكنة 

وتحقيق أحسن النتائج.
منتخبنـــا  العـــب  قـــال  بـــدوره، 
إن  فـــؤاد  حمـــد  األولمبـــي 
مهـــم  الجماهيـــري  الحضـــور 
لمـــؤازرة المنتخـــب فـــي مهمته 
بالتصفيـــات اآلســـيوية، معتبًرا 

أن المؤازرة ســـتكون خير داعم 
نحـــو  فـــي مشـــواره  للمنتخـــب 
الحصول علـــى بطاقـــة التأهل. 
وأكـــد فـــؤاد الجاهزيـــة الكاملة 
للظهـــور  الالعبيـــن  قبـــل  مـــن 
المشرف الذي يعكس تميز كرة 

القدم البحرينية.
االجتماع الفني

وعقد مســـاء األحـــد 24 أكتوبر 
االجتماع الفني التنسيقي الذي 

يســـبق التصفيـــات، وذلـــك عبر 
اإللكترونيـــة، ومثل  المنظومـــة 
منتخبنـــا فـــي االجتمـــاع مديـــر 
بـــن  المنتخـــب الشـــيخ ســـلمان 
جمعـــة  واإلداري  عبدالرحمـــن 
اإلعالمـــي  والمنســـق  المحميـــد 
أحمـــد مهـــدي. وتقـــرر أن يلعب 
منتخبنا في مباراتي أفغانستان 
والعراق باللون األحمر، وباللون 

األبيض في مباراة المالديف.

يسعى للنقاط الثالث في الخطوة 
األولى للنهائيات

افتتـــح نائـــب رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن 
عيســـى آل خليفة، دورة االتحـــاد الدولي 
لتطويـــر الشـــباب، وذلك في مقـــر االتحاد 

بالرفاع.
المحاضـــران  الـــدورة  فـــي  ويحاضـــر   
البحرينيـــان بـــدر خليـــل ومحســـن الغانم، 
ويشرف عليهما المحاضر الدولي اللبناني 
باســـم محمـــد علـــي وهـــو خبـــر فنـــي في 
مجال التطويـــر والتدريب، باإلضافة إلى 
 ujevic متابعة المحاضر الدولي الكرواتي
التطويـــر  إدارة  مديـــر  وهـــو   branimir
والتدريب في االتحاد الدولي لكرة القدم 

)الفيفا( ويزور مملكة البحرين حالًيا.
العـــام  األميـــن  االفتتـــاح   وحضـــر حفـــل 
راشـــد  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  لالتحـــاد 

الزعبـــي ورئيـــس قســـم الشـــؤون الفنيـــة 
عابـــد  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  باالتحـــاد 

األنصاري.
 وتقام الدورة خالل الفترة 24 وحتى 28 
أكتوبـــر الجاري، وتشـــتمل جوانب نظرية 

وأخرى عملية.

 وخـــالل كلمتـــه بحفـــل االفتتـــاح، رحـــب 
نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي بن عيســـى 
آل خليفـــة، بالمحاضريـــن الدولييـــن فـــي 
بيـــت الكـــرة البحرينيـــة، مؤكـــًدا للحضور 
أن الـــدورة تقـــام ضمـــن سلســـلة الدورات 

المتواصلـــة التـــي يحـــرص االتحـــاد علـــى 
تنظيمها بشكل مستمر في إطار االهتمام 
بالكـــوادر الوطنيـــة الفنيـــة، وذلك يعكس 
اهتمام مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفة، في محـــور االرتقاء 

والتطويـــر المســـتمر للكفـــاءات الوطنيـــة 
على المستويات الفنية واإلدارية.

 وأشار سموه إلى أن دورة تطوير الشباب 
الدولية تشـــمل مجـــاالت متعـــددة تتعلق 
بعمـــل المدربيـــن علـــى مســـتوى الشـــباب 

وتطويرهم.

 ونوه ســـموه للدارسين بأهمية االستفادة 
علـــى  والبنـــاء  الـــدورة،  مخرجـــات  مـــن 
مكتســـباتها فـــي ســـبيل االرتقـــاء بالعمـــل 
الفني، وانعكاســـها إيجاًبا على المنتخبات 
واألنديـــة الوطنيـــة، مشـــيًرا إلـــى أن دور 
المـــدرب كبيـــر جـــدا فـــي عمـــل األجهـــزة 
الفنية على مستوى فئة الشباب، ويرتبط 
بـــدون اقتصارهـــا علـــى  بأمـــور متعـــددة 

األمور الفنية فقط.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي 
بـــن عيســـى آل خليفـــة بتواجـــد نخبة من 
الـــدورة،  فـــي  البحرينييـــن  المحاضريـــن 
تحت إشـــراف محاضرين دوليين، مؤكًدا 
أنهـــم من خيـــرة الكفـــاءات الفنيـــة الذين 
ســـينقلون خبراتهم التراكمية للمشاركين 

بما ينعكس إيجاًبا عليهم.
 ويشارك في الدورة 20 دارًسا.

االتحاد البحريني لكرة القدم

خليفة بن علي يفتتح دورة تطوير الشباب الدولية
يحاضر فيها محاضران بحرينيان بمشاركة 20 دارسا

سلمان بن محمد يشيد بمستوى رياضات ذوي العزيمة
دعم سمو الشيخ خالد بن حمد ساهم في تألقها

تأّهلت العبة نادي ســـبورت تو دور “الروح الحرة” 
للتيكوانـــدو البطلة روان الســـعد للمرحلـــة النهائية 
من النســـخة الخامسة من “جائزة عمار” الخليجية 
لدعـــم المبدعين مـــن ذوي العزيمـــة، والتي أقيمت 
تحـــت رعايـــة وزيـــر التنميـــة والمـــوارد البشـــرية 
مؤســـس  بحضـــور  الراجحـــي،  أحمـــد  الســـعودي 
الجائـــزة عمـــار بوقـــس، مؤســـس ورئيـــس جمعية 
الســـمو  لصاحـــب  اإلعالمـــي  المستشـــار  اإلرادة، 

الملكي األمير سلطان بن سلمان آل سعود. 
وبلغ عدد المتقدمين للجائزة هذا العام حوالي 18 
ألف متســـابق من الدول الخليجية الشـــقيقة، وتم 
اختيـــار المتأهليـــن مـــن قبـــل لجنة تحكيـــم أولية، 
حيـــث اعتمـــدت الالعبة روان الســـعد كواحدة من 
17 شـــخصية بحرينيـــة موهوبـــة للعبـــور لمرحلـــة 
المقابلـــة النهائيـــة، بعـــد أن القـــى ملفهـــا الرياضـــي 
البـــارا  لعبـــة  فـــي  الدوليـــة  باإلنجـــازات  الحافـــل 
تيكواندو )تيكواندو ذوي العزيمة( إعجاب اللجنة 

األولية. 
وتعتبر الســـعد إحدى العبات فريق متالزمة داون 
الذي أسســـه نادي الروح الحرة، بالتعاون مع مركز 

العنايـــة بمتالزمـــة داون مطلع العام ضمن شـــراكة 
اســـتراتيجية المعة حققت العديد من المكتسبات 
الرياضيـــة الدوليـــة للمملكـــة، ســـاهمت فـــي رفـــع 
منســـوب الوعي بإمكانية هذه الفئة من المنافســـة 

وعلى مستوى عالمي في رياضة التيكواندو. 
 وقـــد قدمت الســـعد عرًضا راقًيا لفنون البومســـي 
خالل منافسات المرحلة النهائية، التي أقيمت في 
فنـــدق فور ســـيزونز البحريـــن، أمام لجنـــة الحكام 
األساســـية المكونـــة من نجوم الخليـــج العربي من 
فنانيـــن وإعالمييـــن وأصحاب االختصـــاص، وهم 
الفنانة القديرة إلهام الفضالة، والفنان قصي خضر، 
والفنانـــة التشـــكيلية لولـــوة الحمـــود، واإلعالميـــة 
مهيرة عبدالعزيز، وممثل الشـــريك االســـتراتيجي 
عمـــار  اللجنـــة  ورئيـــس  الرابغـــي،  فـــادي  “نيـــوم” 
بوقس، وبحضور ضيوف الجائزة من شـــخصيات 

ومشاهير المملكة. 
 وقـــد أبهـــرت الســـعد حضـــور المحطـــة الثالثة من 
نهائـــي الجائـــزة بالعاصمـــة المنامة، مما أســـفر عن 
حصولهـــا على أغلبية أصـــوات المحكمين وتغطية 
مميزة لعرض البومســـي، الذي قدمته على ســـناب 
شـــات الفنانة القديرة إلهـــام الفضالة التي أعجبت 

بشدة بقدرات البطلة. 

 وبهذه المناســـبة، أشـــاد ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  نائـــب  آل خليفـــة  محمـــد 
للرياضة رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية 
بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضات ذوي 
العزيمة الســـيما االلعاب القتالية، بفضل ما تحظى 
رياضـــات هـــذه الفئة المميزة مـــن رعاية ودعم من 
قبل ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
األولمبيـــة البحرينية، والذي ســـاهم في تألقها عبر 

دفع ممارســـيها للمنافسة بمختلف 
وتحقيـــق  الرياضيـــة  األلعـــاب 
البحرينيـــة،  للرياضـــة  اإلنجـــازات 
مقّدًرا ســـموه الجهود الكبيرة التي 

يبذلها نادي الروح الحرة بقيادة مؤســـس ورئيس 
النـــادي الماســـتر فجر البنعلـــي في االرتقـــاء بهذه 
الرياضـــة، ومتمّنًيـــا ســـموه كل التوفيـــق والنجاح 
للبطلـــة روان الســـعد فـــي المنافســـة علـــى حصـــد 

الجائزة في المرحلة النهائية. 
البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  أعـــرب  مـــن جانبـــه،   

البحرينيـــة الشـــيخ محمـــد بـــن دعيـــج آل خليفة، 
عـــن ســـعادته ببلـــوغ الالعبـــة روان الســـعد هـــذه 
المرحلـــة المتقدمـــة مـــن بيـــن العـــدد الهائـــل مـــن 
المسجلين وتمثيلها لمواهب الالعبين البارالمبيين 
البحرينيين خير تمثيل في هذا المحفل الخليجي 
المرموق، متمّنًيا لها كل التوفيق لنيل الجائزة في 

حفل ختام هذه المسابقة.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية- المركز اإلعالمي

االثنين 25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع األول 1443 - العدد 4759

البطلة روان السعد

سمو الشيخ سلمان بن محمدمحمد بن دعيج 

المؤتمر الصحافي لمنتخبنا

جانب من االجتماع الفني الذي أقيم عبر المنظومة 
اإللكترونية

أحمد مهدي

سمو الشيخ خليفة بن علي صورة جماعية للدارسين في حفل االفتتاح
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أثنت النجمة العالمية 
أنجلينا جولي على بعض 

التشكيالت الفنية المعاصرة 
الموجودة داخل معرض 

“األبد هو اآلن” المقام تحت 
سفح أهرامات الجيزة 

حاليا، ويعد أكبر معرض 
فني في العالم.

يســتعد النجم التونســي صابــر الرباعي إلحيــاء حفلين 
غنائييــن في مصر خالل شــهر نوفمبــر المقبل، ضمن 
الحفــالت التــي تنطلــق ضمــن مهرجــان الموســيقى 
العربيــة في دورتــه الثالثين، على أن يكــون حفله األول 

يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر بمكتبة اإلسكندرية. أما 
الحفل الثاني فسيكون يوم 13 نوفمبر على مسرح دار األوبرا 

المصريــة بالقاهرة. من ناحيــة أخرى طرح النجم صابــر الرباعي أحدث أغانيه 
التي تحمل اسم “شد صحيح” على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

بدأ الفنان أحمد حلمي جلســات العمل التحضيرية المكثفة 
لفيلمــه الجديد “إكس” المقرر عرضه بدايــة العام المقبل 
بالشاشــات الســينمائية، ويتعاون فيه مــع كل من روبي، 

ونور إيهاب، وسيد رجب.
الفيلم الــذي كتبه هيثم دبور ويخرجه محمد شــاكر خضير 

مــن المقرر أن يتــم تصويــره بالكامل داخل مصــر بغضون 6 
أســابيع، ليجــري بعدها إجراء عملية المونتاج والمكســاج الخاصــة بالفيلم. حلمي 
سيعود من خالل الفيلم للسينما بعد غياب، لذا فّضل التركيز على مشروعه الجديد.

تستعد الفنانة التونسية درة للسفر إلى العاصمة اللبنانية 
بيروت والبقاء هناك مدة شهر؛ لالنتهاء من تصوير دورها 
في مسلســل “المشرحة”، الذي تقوم ببطولته ويفترض 

تصويره بالكامل في لبنان.
المسلسل الذي ينتمي إلى نوعية األعمال القصيرة، وتدور 

أحداثه في 10 حلقــات فقط كتبه ويخرجه تامر نادي، ويجري 
فــي الوقت الحالي االســتعداد لكل التفاصيــل الخاصة به مــن مواقع تصوير 

وديكورات وغيرها من التجهيزات، التي تتابع درة جزءا منها عن ُبعد بالفعل.

درة إلى لبنانعودة حلميحفالت الرباعي

tariq_albahhar

مـــن األفـــالم الجميلـــة جـــدا فـــي مهرجان 
الجونـــة الســـينمائي فـــي دورتـــه األخيرة، 
الفيلـــم اللبنانـــي “البحر أمامكـــم” للمخرج 
روائـــي  فيلـــم  أول  ويعتبـــر  داغـــر،  إيلـــي 
طويل لداغر، الذي سبق له الفوز بالسعفة 
الذهبيـــة فـــي “كان” ألفضـــل فيلـــم قصير؛ 
ليكـــون أول عربـــي يحقـــق هـــذا اإلنجـــاز، 
وعـــرض فـــي المســـابقة الرســـمية للدورة 
الخامســـة مـــن “الجونـــة الســـينمائي” بعـــد 
أن فـــاز الفيلم بجائزة أفضل مشـــروع في 
مرحلـــة التطوير في الدورة الثالثة لمنصة 

الجونة السينمائية.
المخرج الشاب أكد في 
لقـــاء خـــاص وحصـــري 
لـ “البـــالد” القصـــة وراء 
هذا الفيلم الذي يتناول 
قصة تجربة فتاة لبنانية 
خلفهـــا  تاركـــة  ســـافرت 
لبنـــان،  فـــي  مشـــكالتها 
لكنها تضطر للعـــودة إليها 
مجددا بعد تجارب ســـيئة 

مرت بها، وكان التالي:
حدثنا أوال عن بدايتك مع الفيلم؟ «

بـــدأت أوال بكتابـــة النص فـــي العام 2015 
لمـــا يقـــرب مـــن 8 أشـــهر، وبعـــد ذلـــك في 
مرحلـــة ما كان ال بـــد أن أتوقف عن العمل 
على إعـــادة كتابته، وأن أقدم قصة مبنية 
علـــى الكثير من حركة واحـــدة. من المهم 
جدا أن تبني تسلسلك وما يأتي بعد، ماذا 
لـــو كنـــت تحكي قصـــة؟ لذلك فـــي الواقع 
كتبـــت المشـــروع األول من النص في أقل 

قليال من 3 أسابيع. 
الفيلم يعكس ما نعيشـــه فـــي لبنان، وهذا 
مـــا كنت تقولـــه بطلـــة الفيلم التـــي تركت 
أفضـــل  فرصـــة  لتجـــد  لبنـــان 
البنتهـــا، وبالرغـــم من ســـفراتي 

الكثيـــرة خـــارج لبنـــان، لكن فـــي الحقيقة 
الحيـــاة صعبـــة كثيرة هنـــاك، وهنا وجدت 
نفســـي أكتب عما يدور حولي كمســـؤولية 

اجتماعية قبل سينمائية.
وماذا بعد الكتابة؟ «

فـــي العام 2016 عرضت عملي مع 
عدد مـــن المنتجين، ولكني وقعت 
فقـــط مع عـــدد مـــن المنتجين في 
العـــام التالي؛ ألنني كنت أعرف أن 
الفيلـــم سيســـاء فهمه بســـهولة أو 

ربما ال يفهم حقا. الفيلم نفسه لديه سرعة 
ذاتيـــة، وإيقـــاع خـــاص ونـــوع خـــاص من 
اللغـــة، وأعتقد أنه على الـــورق ليس دائما 
واضحـــا للجميـــع. كمـــا أردت أن أتأكد من 
أنني لم أسقط في فخ التوقيع مع شخص 

ما أو العمل مع منتج عادي.
كان من المهم بالنســـبة لي أن أحصل على 
نســـخة متقدمـــة للغايـــة مـــن النـــص الذي 
أعـــرف بالفعل مـــا أريد قوله، هـــذا واضح 
بالنســـبة لي قدر اإلمكان؛ حتى أتمكن من 

الدفاع عنه، وأن أجد شخصا ما يرى أيضا 
نفس الطريق الذي أسلكه في الفيلم.

الفيلم بسيط في فكره وعميق في طرحه 
لقضيـــة تعيشـــها لبنان منذ ســـنين طويلة، 
لقضيـــة االغتـــراب الـــذي يدفـــع الكثير من 
اللبنانييـــن للهجـــرة خـــارج لبنـــان، وســـط 

شعور البعض هناك بالغربة داخلها.
كيف كانت عملية التصوير في لبنان؟ «

بـــدأت مـــع إطـــالق األحـــداث فـــي أكتوبر 
2019، وتم تعيين حكومة جديدة آنذاك. 
لذلـــك كان مثـــل حالة مفعمـــة باألمل جدا 
التـــي أصبحـــت فجـــأة يائســـة جـــدا مـــرة 
أخـــرى. ولـــم تكـــن عمليات إغـــالق الطرق 
شـــديدة كمـــا كانت في الســـابق، بل كانت 

معقدة بعض الشيء.
وفعليـــا صـــورت الفيلـــم في بدايـــة 2020 
وأذكـــر عندما بدأت العمـــل على مونتاج 

الفيلـــم وقـــع انفجار بيـــروت الذي كان 
قريبـــا مـــن ســـكني، وبالطبـــع تدمـــرت 

شقتي  وتعطلت عن الشروع في الفيلم 
لمدة وحينها أدركت أهمية االستمرار.

حدثنا عن وجود فيلمك في الدورة  «
الخامسة من “الجونة”؟

كلـــي ســـعادة فـــي الحقيقة لعـــرض الفيلم 
هنا؛ بسبب أوال أنه ربح في منصة الجونة 
خـــالل مرحلـــة التطوير ما ســـاعدني جدا 
فـــي إخراجـــه للنـــور، وثانيـــا بالكـــم الكبير 
مـــن ردود الفعل أثناء عرضه مع الجمهور 
الذي  الكبيـــر 

حضـــر 
المهرجان 
هذا العام.

المخرج إيلي داغر: نعيش يوميا مرارة الغربة خارج وداخل لبنان
التصوير استغرق عاما ونصف بسبب كورونا واألحداث التي مررنا بها

طارق البحار

قصة تجربة فتاة لبنانية سافرت تاركة خلفها مشكالتها في لبنان

االثنين 25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع األول 1443 - العدد 4759

عشــق عالــم األدب والشــعر منــذ مراهقتــه ولــم يكتــف بذلــك، إذ ســعى وأبحر 
بــه بقصائــده وكتاباتــه الجميلــة. وعلــى هــذا الجمــال ســطر الكاتب والشــاعر 
طالل المالود ديوانا شعريا عنوانه “أحبك اليوم.. وكل يوم“، وبمناسبة حفل 
تدشينه للديوان كان لنا حوار معه لنتعرف عليه أكثر وعن مسيرته في عالم 

الكتابة الشعرية. 

كيف كانت بدايتك في كتابة الشعر؟ «

المرحلـــة  فـــي  بدايتـــي  كانـــت 
الشـــعر  أحـــب  كنـــت  إذ  الثانويـــة، 
اقتنـــاء  وأحـــاول  كثيـــًرا،  وأقـــرأه 
دواويـــن الشـــعر وكتـــب األدب مـــا 
اســـتطعت إلـــى ذلـــك ســـبياًل. ثـــم 
تعلمـــت بحـــور الشـــعر وعروضـــه 
علـــى يـــد صديقـــي الدكتـــور فواز 
الشـــروقي، الذي كان يكتب الشعر 
حينهـــا. ثـــم بـــدأت محاوالتي في 
كتابة الشـــعر كما ينبغي أن تكون، 
موزونـــة ومقفاة، بشـــكل مبســـط، 
وأبيـــات معدودة، إلـــى أن تمكنت 
من أدواتها، وبدأت أكتب وأجرب، 

وما زلت.
 ما نوع الشعر المفضل لديك؟ «

أفّضل الغزل والشعر العاطفي على 
غيـــره من أنـــواع وأغراض الشـــعر، 
إذ يكـــون مفعًما بالمشـــاعر، مرهًفا، 
وممتلًئا بالصور الجميلة اإلبداعية 
التي تمس القلوب وتأخذ األلباب. 
فالشاعر الذي يكتب الغزل يحاول 
أن يوصـــل أكبـــر كـــم من مشـــاعره 
وأحاسيســـه، ويبالـــغ فـــي إبداعـــه 
وتصويـــر حبـــه وشـــوقه وتعلقـــه، 
ويبذل في سبيل ذلك كل ما يملك 

من قدرات لغوية وفصاحة وحس 
مرهف.
 ما طقوسك في كتابة الشعر؟ «

بالنـــص  أحسســـت  كلمـــا  أكتـــب 
األفـــكار  مـــع  وينســـاب  يتدفـــق 
والمعانـــي التي تشـــغلني. ليســـت 
بالكتابـــة،  لـــدي طقـــوس خاصـــة 
ولكنني أســـجل األفكار والكلمات 
التي تلمع في خيالي، أينما كنت، 
وكيفمـــا كنـــت. قـــد تكـــون بدايـــة 
القصيـــدة كلمـــة، أو جملـــة، تأتـــي 
تباًعا، أو يكون بينها وقت يطول 
الطقـــس  يكـــون  قـــد  يقصـــر.  أو 
الكتابـــة  تتطلبـــه  الـــذي  الوحيـــد 

عموًما الهدوء والسكينة.
كيف كانت التجربة األولى في  «

إصدار أول كتاب؟

التجربـــة ممتعـــة جـــًدا، منـــذ بداية 
الفكـــرة، مروًرا باختيـــار النصوص، 
الديـــوان،  وتصميـــم  وتنقيحهـــا، 
وانتهـــاًء بالطباعـــة. الجـــزء المهم، 
ولعلـــه األصعـــب، هـــو فـــي التأكـــد 
مـــن أن محتـــوى اإلصـــدار يمثلني، 
ويســـهم  ومعنـــى،  فكـــرة،  ويقـــدم 
فـــي نشـــر ثقافـــة ترتقي بمـــن يقرأ 
نصوصـــي. تجربـــة مثيـــرة، أتـــوق 

لتكرارها في المستقبل القريب إن 
شاء هللا

ديوان “أحبِك اليوم وكل يوم”..  «
لماذا اخترت هذا العنوان؟

كانـــت هنـــاك خيارات عـــدة لعنوان 
الديـــوان، وكل منها يتنـــاول جانًبا 
من النصوص التي يحتويها. وألن 

الحـــب  معانـــي  يتنـــاول  الديـــوان 
كان  نصوصـــه،  فـــي  والمشـــاعر 
اختيار هذا العنـــوان ليكون جامًعا 
لـــكل ما احتـــواه، باإلضافة إلى أنه 

جزء من أحد نصوص الديوان.
قراءتك للمشهد الثقافي في  «

مملكة البحرين؟

مملكـــة  فـــي  الثقافـــي  المشـــهد 
البحرين يتســـم بالحركـــة الدؤوبة، 
فـــي أحيـــان كثيـــرة.  والمشاكســـة 
والثقافـــة  عريـــق،  بلـــد  البحريـــن 
فيـــه قديمة، وجمالها فـــي جوانبها 
الثقافـــة  وتيـــارات  المتنوعـــة، 
جمهورهـــا  لهـــا  والتـــي  المختلفـــة، 
وأنصارهـــا ومتذوقوهـــا. المهم أن 
يبقـــى االختـــالف صحًيـــا، ورافـــًدا 
األنشـــطة  مـــن  لمزيـــد  مســـتمًرا 
والفعاليـــات الفاعلـــة فـــي المشـــهد 
الثقافي، ولـــكل الحق في أن ينهل 

من أيها شاء.
أي األشخاص كان له تأثير في  «

اتجاهك لكتابة الشعر؟

كل من كان مختلًفا، وأتى بالجديد، 
والمبهر، يحفزني ويحرضني على 
علـــى  ويشـــجعني  الشـــعر،  كتابـــة 
أن أبـــذل جهـــًدا مضاعًفـــا لتقديـــم 
شـــعراء  مـــن  والمميـــز.  المختلـــف 

القديم: أبـــو الطيب المتنبي، وعمر 
بـــن أبي ربيعـــة، وأبو نـــواس. ومن 
العصر الحديث: نزار قباني. هؤالء 
يبهروننـــي ويشـــحذون همتي في 
البحث عن األفضل لكتابته، وعدم 

الرضا بالقليل.
ما نصيحتك لمن يريد االلتحاق بعالم  «

الشعر والكتاب؟

مـــن يريـــد أن يكتب، عليـــه أن يقرأ، 
ويقـــرأ، ويقرأ، في شـــتى المجاالت. 
الكتابـــة هـــي حصيلـــة مـــا يّدخـــره 
اإلنســـان من معارف وعلوم يتلقاها 
فـــي حياته، ومـــن الســـذاجة القول 
إن الكاتـــب ال يحتـــاج إلـــى القـــراءة 
في مجـــال كتابتـــه. وبعـــد القراءة، 
التـــي  والطريقـــة  األســـلوب  يأتـــي 
نقدم بها إنتاجنا، وتتطلب التجويد 
واإلتقـــان، والعمـــل بُحـــّب وشـــغف، 
حتى يصل ما نريده إلى من نريده.

لقاء: أمل سلمان بودندن

الشاعر المالود:  الكتابة حصيلة ما يدخره اإلنسان من معارف وعلوم
المختلف والجديد يحفزني ويحرضني على الشعر

خالل حفل التدشين

الشاعر طالل المالود
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أعلنت مجموعة 
إتـــش  إف  جـــي 
المالية، أمس، عن دخولها في شراكة 
اســـتراتيجية مـــع شـــرودرز كابيتال 
التي تقوم بإدارة أصول تبلغ قيمتها 
70 مليـــار دوالر، وهـــي تمثـــل قســـم 
الخاصـــة  األســـواق  فـــي  االســـتثمار 
لمجموعـــة شـــرودرز، وهي مجموعة 
عالميـــة إلدارة األصـــول حيث تقوم 
بإدارة أصول تبلغ قيمتها 968 مليار 
دوالر نيابـــة عـــن عمالئها. فـــي إطار 
هذه الشراكة االســـتراتيجية، سوف 
تعمـــل جـــي إف إتـــش مـــع شـــرودرز 
كابيتـــال لالســـتثمار فـــي معامـــالت 
ورأس  الخاصـــة  لألســـهم  مختـــارة 

المال المغامر على أساس تقديري.
وصـــرح رئيـــس االســـتثمار في جي 
إف إتـــش حمـــاد يونـــس “تتفق هذه 
الشراكة االســـتراتيجية مع شرودرز 
مـــع رؤيـــة جـــي إف إتـــش الراميـــة 
اســـتثمارية  منصـــة  إنشـــاء  إلـــى 
قويـــة لألســـهم الخاصة فـــي أوروبا 
واألميركتيـــن، وهـــي مـــن المناطـــق 
التي نواصل التركيز عليها والتوسع 

الداخلـــي  المســـتويين  علـــى  فيهـــا 
شـــراكات،  خـــالل  مـــن  والخارجـــي 
واســـتحواذات  مشـــتركة  مشـــاريع 
أن  نعتقـــد  العـــام.  الشـــريك  ألســـهم 
المناســـب  الشـــريك  هـــي  شـــرودرز 
لنـــا بالنظـــر لوضعهـــا الرائد وســـجلها 
الحافل عبر األســـواق االستراتيجية 

لألسهم الخاصة”. 
وقال رئيس األسهم الخاصة بشركة 
شـــرودرز كابيتـــال رينر إندر “يســـرنا 
العمل مع جـــي إف إتش على فرص 
األســـهم  فـــي  جذابـــة  اســـتثمارية 
المغامـــر،  المـــال  ورأس  الخاصـــة 
ونتطلـــع إلى العمل معا في مزيد من 

االستثمارات“.

“جي إف إتش” تبرم شراكة استراتيجية مع “شرودرز كابيتال”

دشنها الرئيس التنفيذي للشركة تحت عنوان “نرسم مستقبلنا”

“البا” تطلق حملتها الثانية للجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة

“المصارف” تبحث سبل التعاون مع االتحاد الحر لنقابات العمال

ــة  ــركـ ــت شـ ــقــ ــ ــل أطــ
البحرين  ألمنيوم 
)الــــبــــا(، أمــــس 24 
أكتوبر 2021، حملتها الثانية للتوعية 
بـــالـــجـــوانـــب الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
ــوان “نـــرســـم  ــ ــن ــة تـــحـــت عــ ــمـ والـــحـــوكـ

مستقبلنا”.
ودشـــن الرئيس التنفيذي لشركة البا 
علـــي البقالـــي فعاليات هـــذه الحملة 
بكلمة افتتاحيـــة ألقاها على المنصة 
االفتراضية، وســـلط خاللهـــا الضوء 
على أبـــرز التطـــورات التي شـــهدتها 
الشـــركة وجهودها لمواكبة التغيرات 
بالجوانـــب  يتعلـــق  فيمـــا  المختلفـــة 
البيئية واالجتماعية والحوكمة. كما 
ركز البقالي على دمج أهداف الرؤية 
االقتصاديـــة لمملكـــة البحرين 2030 
وأهـــداف التنمية المســـتدامة لألمم 
المتحدة في خطة البا االستراتيجية 

للسنوات الخمس المقبلة. 
البقالـــي: مـــن أجـــل ترســـيخ  وقـــال 
مبـــدأ االســـتدامة فـــي الشـــركة، قمنا 

بربط الجوانب البيئية واالجتماعية 
والحوكمـــة بجميـــع أوجـــه عملياتنا؛ 
وهـــو األمر الـــذي أكدناه فـــي مهمتنا 
بيـــن  التـــوازن  تحقيـــق  خـــالل  مـــن 
التنافســـية  قدرتنـــا  علـــى  الحفـــاظ 
ورسم المسار الصحيح نحو تحقيق 

االزدهار االقتصادي واالجتماعي.
وتأتـــي هـــذه الحملة مكملـــة لحملتنا 
األولـــى التي أقيمت في مطلع يونيو 
“تحقيـــق  عنـــوان  تحـــت  الماضـــي 

التوازن”.
حتـــى  الحملـــة  فعاليـــات  وتســـتمر 
تاريـــخ 4 نوفمبـــر 2021، إذ ســـتضم 
أكثر من 20 عرًضا تقديمًيا، بمشاركة 
أنحـــاء  مختلـــف  مـــن  الموظفيـــن 
المصهـــر، ســـيتم إقامتهـــا حضورًيـــا، 
وكذلـــك علـــى المنصـــة االفتراضيـــة، 
وســـتناقش هـــذه العـــروض العديـــد 
مـــن الموضوعات الخاصة بالجوانب 
والحوكمـــة،  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 

األمـــن  الكربونيـــة،  البصمـــة  مثـــل 
الرقمـــي  التحـــول  المعلوماتـــي، 
الســـالمة  أهميـــة   ،4.0 للصناعـــة 
كمســـؤولية اجتماعية، إدارة الموارد 

المائية، وغيرها.
وعلى هامش هذه الحملة، قامت البا 
أيًضـــا بتوســـيع مبادراتهـــا الخضراء 
لخـــارج نطـــاق الشـــركة مـــن خـــالل 
علـــى  األشـــجار  مـــن  مزيـــد  زراعـــة 

الشوارع الرئيسة المؤدية لها. 

مــصــارف  جمعية  عــقــدت 
الــبــحــريــن اجـــتـــمـــاًعـــا مع 
أكــدت  العمال  لنقابات  الــحــر  االتــحــاد 
ــم مختلف  خـــاللـــه حــرصــهــا عــلــى دعــ
ــــى زيـــــادة نسبة  الــجــهــود الـــرامـــيـــة إل
البحرنة في القطاع المالي والمصرفي، 
في  الوطنية  العمالة  حقوق  وتعزيز 
مكتسباتها،  وزيــــــادة  الـــقـــطـــاع،  ــذا  هــ
وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة لها، 
والوظيفي،  المهني  ارتقائها  وضمان 
ــع انــتــاجــيــتــهــا ومــســاهــمــتــهــا في  ــ ورفـ

مسيرة التنمية الوطنية.
وأعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي للجمعيـــة 
وحيـــد القاســـم عـــن حـــرص الجمعيـــة 

علـــى تبني ودعـــم مختلـــف المبادرات 
الوطنيـــة الراميـــة إلـــى زيـــادة حضـــور 
العنصـــر البحرينـــي المـــدرب والمؤهل 
في مختلف مؤسســـات القطاع المالي 

والمصرفـــي، الفًتا إلـــى أن هذا القطاع 
يوفـــر نحـــو 14 ألـــف وظيفـــة ووصلت 
نســـبة البحرنـــة فيـــه إلى نحـــو 70 %، 
مشـــيًدا بالجهـــود التي يبذلهـــا االتحاد 

الحـــر لنقابات العمـــال في تمثيل عمال 
البحرين والدفاع عن مصالحهم.

إلـــى ذلـــك، قـــّدم رئيـــس االتحـــاد الحر 
يعقـــوب  البحريـــن  عمـــال  لنقابـــات 
يوســـف عرًضـــا خـــالل االجتمـــاع عـــن 
أهـــداف االتحـــاد وجهوده فـــي الدفاع 
عـــن المصالح العامـــة للطبقـــة العاملة؛ 
التـــي  المجتمـــع  مصالـــح  أجـــل  مـــن 
تتلخـــص فـــي توفيـــر الُحريـــة النقابية 
االجتماعـــي،  والرفـــاه  واالقتصاديـــة 
مؤكـــًدا حـــرص االتحـــاد علـــى التعاون 
مع جمعية مصارف البحرين؛ من أجل 
تحقيق مزيد من المكتسبات للعاملين 

في القطاع المالي والمصرفي.

أعلنت شركة 
الــــبــــحــــريــــن 
ت  للتسهيال
ــة  ــ ــاري ــجــ ــتــ ــ ال
عن تعيين طارق عبدالعزيز فتح 
التحصيل،  لخدمات  رئيًسا  هللا 
المستمر  الــشــركــة  منهج  ضــمــن 
الســتــقــطــاب وتــطــويــر الــمــواهــب 
ــاءات  ــفــ ــز كــ ــزيــ ــعــ ــ ــة وت ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
ــشــركــة، والــــذي بــــدوره يصب  ال
الخدمات  بمستوى  االرتقاء  في 

المقدمة وتجربة عمالء مميزة.
وشــــغــــل طــــــــارق الــــعــــديــــد مــن 
الــمــنــاصــب اإلداريـــــة فــي مجال 
القانونية،  والــشــؤون  التحصيل 
إذ يــحــظــى بــخــبــرة واســعــة في 
المجال نفسه تمتد ألكثر من 25 

عاًما. 

ــرح الـــرئـــيـــس  ــ مــــن جـــانـــبـــه، صــ
ــبــحــريــن  الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة ال
عبدهللا  الــتــجــاريــة  للتسهيالت 
التعيين  هــذا  مع  تزامًنا  بوخوة 
نــرحــب  “يــســعــدنــي أن  ــقــول  ــال ب
إدارة  إلى فريق  بانضمام طارق 
ــشــركــة بــمــنــصــبــه الـــجـــديـــد، إذ  ال

يؤكد هذا التعيين التزام مجلس 
إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية 
ــمــواهــب الــبــشــريــة  ــذب ال فـــي جـ
عن  معربا  لصفوفها”،  الوطنية 
تمنياته لطارق النجاح وتحقيق 

األهداف المرجوة منه. 
أعــرب  التعيين  هــذا  وبمناسبة 
اعــتــزازه  عــن  عبدالعزيز  طـــارق 
لمنصب  ــاره  ــيـ ــتـ الخـ ــره  ــديـ ــقـ وتـ
الشركة  لهذه  التحصيل  رئيس 
الوطنية الرائدة، إذ أكد مبادرات 
والحفاظ  والتطوير  التحديث 
عــلــى عـــالقـــات شـــراكـــة وطــيــدة 
ومــتــمــيــزة مـــع عـــمـــالء الــشــركــة 
الــشــركــة  رؤى  تحقيق  بــجــانــب 
اإلدارة  وتطلعات  المستقبلية 

العليا.

ضمن منهج الشركة لتطوير المواهب الوطنية

طارق عبدالعزيز رئيسا لخدمات التحصيل بـ “التسهيالت”

طارق عبدالعزيز

أجرت عقارات السيف، أخيرا، مراسم السحب على ثالث جوائز 
حملة “تخّيل واربح” للعام 2021 للمتســـوقين في كل من مجمع 
الســـيف بضاحيـــة الســـيف ومجمـــع الســـيف بمدينـــة عيســـى، إذ 
فازت شـــيرلي يتيم بسيارة لكزس آر إكس 350. وجرت مراسم 
الســـحب في مقر الشـــركة بحضـــور ممثلين عن الشـــركة ووزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة.
وكانـــت عقـــارات الســـيف قـــد أطلقـــت حملـــة “تخّيـــل واربـــح” 
الجديـــدة فـــي كل مـــن مجمع الســـيف بضاحية الســـيف ومجمع 
الســـيف بمدينـــة عيســـى اعتباًرا مـــن 20 أبريل الجاري وتســـتمر 
لغاية 8 يناير 2022، لتقدم لجميع زوار المجمعين تجربة تسوق 
اســـتثنائية وفرصـــة الفـــوز بجوائـــز شـــهرية قّيمـــة. وســـيحصل 
المتســـوقون الذيـــن ينفقون 30 دينـــاًرا أو أكثر في متاجر مجمع 
الســـيف بضاحيـــة الســـيف ومجمع الســـيف بمدينة عيســـى على 

فرصة الدخول في السحب على جوائز مميزة.
وبالمناســـبة، صـــّرح مديـــر أول إدارة العقـــارات بشـــركة عقارات 
الســـيف محمد القائد “نحن مسرورون باإلعالن عن الفائز الثالث 
بحملـــة )تخيـــل واربـــح( التي نســـتمر مـــن خاللها بتقديـــم أقوى 
الجوائـــز وأكثرهـــا تميـــًزا للمتســـوقين وزوار مجمعات الســـيف؛ 
تقديًرا مّنا لوالئهم وإخالصهم معنا، فهم بالنسبة لنا سر نجاحنا 

ودافعنـــا الدائـــم لتحقيق التطوير المنشـــود في قطاعـــات إدارة 
المراكـــز التجاريـــة والتجزئة والترفيـــه”. وأعربت شـــيرلي يتيم 
عن ســـعادتها الغامرة بفوزها بســـيارة لكـــزس الفاخرة من مجمع 
الســـيف - ضاحية الســـيف، معربة عن إعجابها بما تقدمه شـــركة 
عقـــارات الســـيف مـــن حمـــالت ترويجيـــة مميـــزة على مســـتوى 
المملكة. وأكدت يتيم أن مجمع السيف بالنسبة لها الخيار األول 
للتسوق حينما يتعلق األمر بقضاء حاجياتها األسبوعية وارتياد 

أفضل المتاجر والعالمات التجارية في المجمع.

في السحب الثالث على جوائز حملة “تخيل واربح”

شيرلي يتيم تفوز بـ “لكزس آر إكس 350” بمجمع السيف

أثناء تسلم الجائزة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
والسياحة زايد الزياني بسفير جمهورية 
روســـيا االتحادية لـــدى مملكـــة البحرين 
آخـــر  الســـتعراض  كريمنـــوف؛  إيغـــور 
مســـتجدات التحضير لالجتمـــاع الثالث 
للهيئـــة الحكوميـــة البحرينيـــة الروســـية 
للتعـــاون التجـــاري االقتصـــادي والعلمي 

والتقني. 
وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد الوزيـــر اهتمام 
وحرصهـــا  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة 
بجميـــع  عالقاتهـــا  تطويـــر  علـــى  الدائـــم 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، الفتـــا إلـــى 
والفعاليـــات  المتبادلـــة  الزيـــارات  أهميـــة 
تعزيـــز  فـــي  المشـــتركة  االقتصاديـــة 
إلـــى  بهـــا  واالرتقـــاء  الثنائيـــة  العالقـــات 
هـــذا  فـــي  مشـــيًرا  متقدمـــة،  مســـتويات 
الصـــدد إلى البيئة االســـتثمارية الصديقة 
والمرحبة في مملكة البحرين والمميزات 

الحكومـــة  تمنحهـــا  التـــي  والتســـهيالت 
للمســـتثمرين مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، 
إضافـــة إلـــى االنفتـــاح االقتصـــادي الـــذي 
االســـتراتيجيات  ظـــل  فـــي  بـــه  تتميـــز 
والـــرؤى الحكوميـــة الهادفة إلـــى توطين 
الخيـــار  البحريـــن  وجعـــل  االســـتثمارات 

األمثل للمستثمرين.

كما تم خالل االجتماع مناقشة ومراجعة 
البنود المدرجة الجتماع للهيئة الحكومية 
البحرينيـــة الروســـية، والتـــي مـــن ضمنها 
مجاالت التعـــاون التجـــاري واالقتصادي 
كالتعاون في مجاالت االستثمار، التعاون 
الصناعـــي، التعـــاون فـــي مجـــال الطاقـــة 

وغيرها من الموضوعات.

استعراض التحضير الجتماع الهيئة الحكومية بين البلدين

البحرين وروسيا تبحثان التعاون التجاري االقتصادي

ــاعــة  ــصــن أشـــــــاد وزيـــــــر ال
ــارة والــســيــاحــة  ــجــ ــ ــت ــ وال
ــانــي بــالــكــوادر  ــزي ــد ال ــ زاي
الوطنية الطموحة ومبادراتها الالفتة 
ومــشــاركــاتــهــا الــفــاعــلــة فــي الــبــرامــج 
التنموية والتدريبية المختلفة والتي 
اإلنجازات  من  مزيد  لتقديم  تؤهلهم 

لمملكة البحرين.
جـــاء ذلـــك، خـــالل اســـتقبال الوزيـــر 
أمـــس أخصائـــي تطويـــر مؤسســـات 
الصغيـــرة  المؤسســـات  بـــإدارة  أول 
صبـــاح  بالـــوزارة  والمتوســـطة 
الجالهمـــة؛ بمناســـبة انتســـابه ضمن 
الدفعـــة الســـابعة من برنامـــج رئيس 
الكـــوادر  لتنميـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
الـــوزارة  وكيـــل  بحضـــور  الوطنيـــة، 
كبـــار  مـــن  وعـــدد  الدوســـري  إيمـــان 
المســـؤولين فـــي الـــوزارة، حيث هنأ 
قبولـــه  بمناســـبة  الجالهمـــة  الوزيـــر 

بالبرنامج، مشيًدا بالتوجهات الرائدة 
التـــي يرتكـــز عليهـــا برنامـــج رئيـــس 
الكـــوادر  لتنميـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
الوطنية، والـــذي يعّبر عن رؤية ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة. 
وفي هذا الســـياق، أكد الوزير حرص 

وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
المبـــادرات  لجميـــع  وتشـــجيعها 
والمشـــاركات التـــي تصقـــل مهـــارات 
النواحـــي،  جميـــع  مـــن  الموظفيـــن 
والتي تســـهم في تطوير العمل ورفع 
شـــأن مملكة البحرين، متمّنًيا لصباح 
الجالهمـــة كل التوفيق والنجاح في 

هذا البرنامج.

مشيدا بالتوجهات الرائدة لبرنامج “تنمية الكوادر الوطنية”

الزياني يؤكد صقل مهارات الموظفين

الوزير الزياني مستقباًل صباح الجالهمة

جانب من الحملة علي البقالي

وحيد القاسميعقوب يوسف
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الوزير الزياني مستقبال السفير الروسي

حماد يونس



أكــد مصــرف البحريــن المركــزي لـــ “البــاد” أن حســابات شــهادات االدخــار التــي تدخــل ضمن 
ســحوبات الجوائــز، لــن تكــون ضمــن الترتيبــات التــي طبقهــا البنــوك للتعامــل مع “الحســابات 
المصرفية الراكدة )وهي التي ال تجري عليها معامات لمدد معينة حســب التنظيم األخير(”، 
مــا يعنــي أن هــذه الحســابات خــارج نطــاق الرســوم وهــي 5 دنانير تفــرض لمــرة واحدة وفق 

شروط عدة عند اعتبار الحساب راكدا.

وحسابات العمالء الراكدة وغير المطالب بها هي 
الحســـابات التي تصبح راكدة بسبب عدم وجود 
أي نشـــاط متعلق بها أو عدم وجود معامالت من 
قبـــل صاحب أو أصحاب الحســـاب عليها أو عدم 
وجـــود أي تحديثـــات بخصوص العنايـــة الواجبة 

للعمالء عليها.
ورد المصرف المركزي على استفسارات صحيفة 
“البـــالد” بشـــأن تعديـــل جـــدول الرســـوم وإضافة 
تنظيم لرســـم جديد للحســـابات غير النشطة، كما 

يلي:
ما الخطوات التي قام بها المصرف المركزي  «

للتعامل مع الحسابات غير النشطة، وما الهدف 
من التنظيم الجديد للتعامل مع هذه الحسابات؟

قام مصـــرف البحرين المركزي بإصدار توجيهات 
للبنوك بعد إصدار ورقته االستشارية للبنوك بهذا 
الشـــأن في تاريخ 25 مارس 2021، إذ إن الهدف 
مـــن هـــذه القوانيـــن حمايـــة المســـتهلك وكذلـــك 

تجنب االحتيال الداخلي والخارجي.
وحسابات العمالء الراكدة وغير المطالب بها هي 
الحســـابات التي تصبح راكدة بسبب عدم وجود 
أي نشـــاط متعلق بها أو عدم وجود معامالت من 
قبـــل صاحب/  أصحـــاب الحســـاب عليهـــا أو عـــدم 
وجـــود أي تحديثـــات بخصوص العنايـــة الواجبة 
للعمـــالء عليهـــا. وذكر المصرف أنواع الحســـابات 
ومعايير تصنيفها إلى راكدة بشـــكل تفصيلي كما 

هو موضح أدناه.
وتتضمـــن المتطلبـــات إلزام جميع بنـــوك التجزئة 
مـــع  للتعامـــل  وإجـــراءات  سياســـات  بوضـــع 
الحســـابات الراكـــدة واألرصدة غيـــر المطالب بها 
والتـــي يجب أن تتضمن تدابير لالتصال بالعميل 
االقتضـــاء،  عنـــد  الحســـابات  وتفعيـــل  المعنـــي، 
وإعادة األمـــوال إلى العميل، وإجراءات المراقبة 
إلـــى منـــع عمليـــات االحتيال وإســـاءة اســـتخدام 
هذه الحســـابات. ويجـــب اعتماد السياســـات من 

قبـــل مجلس اإلدارة واإلجراءات من قبل اإلدارة 
العليا.
ما المعايير التي يتم بناء عليها اعتبار الحساب  «

المصرفي حسابا خامال أو غير نشط؟

يجـــب أن تتعامـــل بنـــوك التجزئـــة مـــع حســـابات 
العمـــالء علـــى أنها حســـابات راكدة فـــي الحاالت 

التالية:
عـــدم وجـــود معامالت علـــى الحســـابات الجارية 
والحســـابات تحت الطلب لمدة 12 شهًرا، أو عدم 
وجود معامالت على حســـابات التوفير )أي نوع( 
لمدة 24 شـــهًرا، أو عـــدم وجود مطالبة أو تجديد 
لمدة 6 أشهر من تاريخ االستحقاق على حسابات 

الودائع الثابتة.
أي الحسابات التي تشملها الرسوم وهل  «

تشمل حسابات شهادات االدخار التي عادة ما 
تبقى فترة طويلة؟

- الحســـابات المذكـــورة أعـــاله، وهـــي ال تشـــمل 

فـــي  التـــي تدخـــل  حســـابات شـــهادات االدخـــار 
عمليات السحب على جوائز. 

ما اإلجراءات التي يقوم بها البنك عندما يكون  «
الحساب خاماًل أو غير نشط؟

- يجـــب علـــى البنـــك إخطـــار العميـــل عن هذه 
البريـــد  أو  البريـــد  طريـــق  عـــن  الحســـابات 
اإللكترونـــي أو غير ذلك من قنـــوات االتصال. 
كمـــا يجب علـــى البنوك عـــدم الســـماح بالقيام 
بعمليات الســـحوبات أو تســـوية الشيكات من 
الحســـابات الراكـــدة مـــا لـــم يتـــم تفعيـــل هذه 

الحسابات. 
- يجـــب علـــى البنـــوك التأكـــد من أن الشـــروط 
واألحكام الخاصـــة باتفاقيات اإليداع تتضمن 
الجديـــدة  بالمتطلبـــات  صلـــة  ذات  أحكامـــا 

والمذكورة أدناه.
- يجب أن تلتزم البنوك في معامالتها المتعلقة 

بالحسابات الراكدة بما يلي:
- الســـماح بالتحويـــالت العاديـــة والتحويالت 

اإللكترونية إلى الحساب.
- اســـتحقاق الفائـــدة فيمـــا يتعلق بالحســـابات 
interest-bearing ac- )التـــي تحقـــق فائـــدة 
حســـب  الســـائدة  للمعـــدالت  وفقـــا   )counts

شروط العقد بين البنك والعميل.
- التأكـــد مـــن تحصيـــل الرســـوم أو المصاريف 
التـــي يســـمح بهـــا مصـــرف البحريـــن المركزي 
فقـــط، بشـــرط عـــدم فـــرض أي رســـوم علـــى 
أرصـــدة الحســـاب فـــي حـــال انخفـــاض رصيد 

الحساب إلى صفر. 
- التأكد من غلق الحســـاب في غضون 6 أشهر 
من تاريـــخ تصنيفه كحســـاب راكد وانخفاض 
رصيـــده إلـــى صفر. كمـــا يجب علـــى البنك أن 
يقـــوم بإرســـال إشـــعار الغلـــق إلـــى العميل عن 
طريق البريـــد أو البريد اإللكتروني أو أي قناة 

اتصال أخرى؛ 
- بذل محاوالت لالتصال بالعميل بشكل دوري 
من خالل وسائل االتصال المختلفة وتوثيقها.

- التأكد من مراقبة التحركات في الحســـابات 
الراكـــدة والتأكـــد مـــن عـــدم اســـتخدام هـــذه 
الحســـابات في غســـل األمـــوال أو أي أغراض 
احتيالية من قبل أطراف داخلية أو خارجية.

- يجـــب علـــى البنوك التأكد مـــن أي حركة في 
الحســـابات الراكـــدة أن تخضع لمبـــدأ “العيون 
األربـــع” أو “الُمعـــد والُمراقـــب” بهـــدف ضمـــان 
المراقبـــة الفعالـــة والدقيقة التـــي تنطوي على 
مفوض واحد على األقل بالتوقيع عن البنك. 

- التأكد من أن التغييرات الخاصة بالحسابات 
الراكـــدة، بمـــا في ذلـــك الحركة فـــي األرصدة، 
إلـــخ،  بالعميـــل..  االتصـــال  تفاصيـــل  وتغييـــر 

تخضع للتدقيق الداخلي كل 6 أشهر.
ما النصائح التي تسدونها للمستهلكين فيما  «

يتعلق بالتعامل مع الحسابات المصرفية؟

 أن يقـــوم العميل بتحديـــث بياناته لدى البنك 
كلما تم طلب ذلك تجنبا لمثل هذه المشكالت.
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انفوجرافيك

اعتبار حساب التوفير 
“راكدا” إذا لم  يشهد 
معاملة  لمدة          

24 شهرا

 الهدف حماية 
المستهلك وكذلك 

تجنب االحتيال 
الداخلي والخارجي

4 بنوك بحرينية بقائمة أكبر البنوك التقليدية بالخليج
تضمنت 28 مصرفا بقيمة أصول تفوق 1.8 ترليون دوالر

المركزي لـ “^”: “شهادات االدخار” للجوائز ال تشملها رسوم الحسابات الراكدة
المصرف ينصح العميل بتحديث بياناته لدى البنك 
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ترتيب أكبر البنوك التقليدية في دول مجلس التعاون

إجمالي األصول )مليار دوالر(الدولةالبنكترتيب

293 قطربنك قطر الوطني1

257اإلماراتبنك الخليج األول 2

239السعوديةالبنك األهلي التجاري3

189اإلماراتبنك اإلمارات دبي الوطني 4

113اإلماراتبنك أبوظبي التجاري 5

105الكويتبنك الكويت الوطني 6

85السعوديةبنك الرياض7

73السعوديةالبنك السعودي البريطاني8

56السعوديةالبنك السعودي الفرنسي9

48السعوديةالبنك العربي الوطني10

47اإلماراتبنك المشرق11

45 قطرالبنك التجاري 12

40البحرينالبنك األهلي المتحد 13

33 عمانبنك مسقط ش.14

31البحرينالمؤسسة العربية المصرفية 15

30 قطربنك الدوحة ش.16

26السعوديةالبنك السعودي لالستثمار17

23الكويتبنك برقان18

21الكويتبنك الخليج19

16الكويتالبنك األهلي الكويتي 20

15اإلماراتبنك رأس الخيمة الوطني21

14الكويتالبنك التجاري الكويتي22

13 قطرالبنك األهلي 23

12البحرينبنك البحرين الوطني24

12 عمانبنك ظفار25

11اإلماراتبنك الفجيرة الوطني26

10 عمانالبنك الوطني العماني 27

10البحرينبنك البحرين والكويت28
المصدر: وكالة ستاندرد آند بورز

أدرجـــت 3 بنوك بحرينيـــة في قائمة 
مجلـــس  دول  فـــي  بنـــكا   28 أكبـــر 
التعـــاون الخليجـــي بإجمالـــي أصول 
يقدر لهـــذه القائمة بنحو 1.8 ترليون 

دوالر.

وبحســـب القائمة التي أعدتها وكالة 
“ســـتاندرد آنـــد بـــورز” العالميـــة، فإن 
كال مـــن البنـــك األهلي المتحـــد )13( 
المصرفيـــة  العربيـــة  والمؤسســـة 
)15( وبنـــك البحريـــن الوطنـــي )24( 

وبنـــك البحريـــن والكويت )28( وتقع 
مقراتها في البحرين، قد صنفت في 
القائمة بإجمالي أصـــول لهذه البنوك 
 93 بلـــغ مجموعـــه نحـــو  المجتمعـــة 

مليار دوالر.

إعداد:  علي الفردان
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ــران  ــيـ ــت طـ ــنـ ــّيـ عـ
الـــــــخـــــــلـــــــيـــــــج 9 
ــيــن مــن  ــي ــن ــحــري ب
إداريـــة  مناصب  فــي  الــخــبــرة  ذوي 
مختلفة في قطاع العمليات، حيث 
سيكون الموظفون المعينون حديًثا 
من  متنوعة  إدارات  عن  مسؤولين 
زمــام  وسيتولون  العمليات  قطاع 
الــمــشــروعــات المهمة  الــمــبــادرة فــي 
ــدات األعــمــال  ويــشــرفــون على وحـ

التشغيلية األساسية.

واســـتقبل القائـــم بأعمـــال الرئيس 
التنفيذي لطيـــران الخليج القبطان 
وليـــد العلـــوي الموظفيـــن المعّينين 
حديًثـــا، حيـــث هنأهـــم على شـــغل 
وحّثهـــم  الجديـــدة  مناصبهـــم 
العطـــاء  فـــي  االســـتمرار  علـــى 
الناقلـــة الوطنيـــة.  لنجـــاح وتقـــدم 
والموظفـــون المعينـــون هم: محمد 
مبـــارك مجلـــي - مديـــر أول مركـــز 
العمليات المتكاملة، ســـمير يوسف 
أحمد حســـن - مدير أول التدريب، 

عـــادل عبـــد اللطيف الخـــان - مدير 
تدريـــب الطيارين أســـطول بوينج، 
علي عـــادل البنعلي - مدير تدريب 
الطيارين أســـطول إيرباص، هشام 
محمـــد محمـــد - مديـــر األســـطول، 
إيرباص، محمـــد حبيب المنصوري 
- مديـــر تحســـين الوقـــود وتقاريـــر 
االنبعاثات، معاذ إسحاق الكوهجي 
- مديـــر برنامـــج التأهيـــل المتقدم، 
محمـــد عبـــد العزيـــز بهـــرام - طيار 
فنـــي أســـطول إيربـــاص، ويوســـف 

أحمـــد أكبري - طيار فني أســـطول 
بوينج.

وقال القبطان العلوي “نفخر بالقوى 
العاملـــة البحرينية لدينا في طيران 
الخليـــج وندعمهـــا لتولـــي مناصـــب 
إداريـــة. نحـــن نثـــق فـــي كفاءاتنـــا 
المحلية ونؤمن بهـــا لقيادة الطريق 
لمســـتقبل طيران الخليج، ونستثمر 
باســـتمرار فـــي تدريبهـــا وتطويرها 
الوظيفي حتى تواصل إرث الشركة 

ورحلتها التي تزيد عن 70 عاًما”.

“طيران الخليج” تعّين بحرينيين في مناصب إدارية بقطاع العمليات

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير 
ناس، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية السودان 
الشــقيقة عبــدهللا ربيعــة، وســفير ماليزيــا لــدى مملكــة البحريــن، شــازريل بن 

زاهيران، صباح أمس األحد بمكتبه في بيت التجار. 

التعـــاون  ســـبل  مناقشـــة  اللقـــاء  وشـــهد 
االقتصادي بما يحقق األهداف المشتركة 
والتطلعات الوطنية لـــكال البلدين، مؤكًدا 
حرص الغرفة الدائم للتعاون مع سفارات 
المملكـــة فـــي كل مـــا مـــن شـــأنه النهوض 

بالعالقات االستثمارية المشتركة. 
وأكـــد رئيـــس الغرفـــة، اعتـــزازه وتقديـــره 
الثنائيـــة والروابـــط األخويـــة  بالعالقـــات 
التاريخيـــة واالقتصاديـــة المتميـــزة التي 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  تجمـــع 
ماليزيـــا  ودولـــة  الشـــقيقة  الســـودان 
الصديقـــة، وتـــم خـــالل اللقاء اســـتعراض 
العديـــد مـــن الموضوعـــات والقضايا ذات 
الصلـــة بالعالقات المشـــتركة بين البلدان، 
مشـــيًدا بدور الســـفيرين في مجال تهيئة 

آفـــاق  وفتـــح  للتواصـــل  المالئـــم  المنـــاخ 
واألعمـــال  التجـــارة  لقطاعـــات  جديـــدة 
واالســـتثمار في البلدان، وعلى جهودهما 
في تشـــجيع إقامة مشـــاريع مشتركة بين 
قطاعـــات األعمال في البلديـــن، ودورهما 
في العمل على إزالة العقبات والصعوبات 
التي تواجه قطاعات األعمال في البلدين. 
وشـــّدد رئيـــس الغرفـــة علـــى أهميـــة فتح 
التبـــادل  ورفـــع  لالســـتثمار  أوســـع  آفـــاق 
التجاري بحيث تكون جمهورية السودان 
الســـلة الغذائيـــة للوطن العربـــي لما تملك 
مـــن مقومات وثـــروة غذائيـــة وحيوانية؛ 
لمـــا لهـــا مـــن أثـــر كبيـــر فـــي تعزيـــز العمل 
االقتصـــادي واالســـتثماري المشـــترك بين 
الجانبيـــن في مختلف المجاالت ال ســـيما 

في التوجه نحو توفير احتياجات السوق 
من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية. 

 ودعـــا رئيـــس الغرفـــة إلـــى رفـــع معدالت 
التجـــارة البينية بين البلـــدان، منها تبادل 
الزيـــارات التجاريـــة واالقتصادية وإقامة 
المعارض والفعاليات المشتركة للتعريف، 
المتاحـــة  االســـتثمار  لفـــرص  والترويـــج 
في البلدين، مشـــدًدا على أهمية تســـهيل 
تصدير واســـتيراد الســـلع والخدمات بين 
الطرفين وإنشـــاء مشروعات مشتركة بما 

يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين. 
تنميـــة  أهميـــة  الغرفـــة  رئيـــس  وأكـــد 
البحرينيـــة  االقتصاديـــة  العالقـــات 
السودانية عبر خطوات تستهدف تطوير 
عالقـــات التعـــاون بيـــن أصحـــاب األعمال 
البلديـــن  فـــي  والشـــركات  والمؤسســـات 

الشقيقين. 
لـــدى  البحريـــن  ســـفير  أكـــد  مـــن جانبـــه، 
الســـودان حرصـــه علـــى تعزيـــز التعـــاون 
وتوثيـــق  لتوطيـــد  الجهـــود  ومواصلـــة 

واالقتصاديـــة  التجاريـــة  العالقـــات 
والســـياحية وتطويرها لما يخدم مصالح 
مصالـــح  ورعايـــة  الشـــقيقين  البلديـــن 
مواطنـــي مملكـــة البحرين فـــي جمهورية 
الســـودان، مشـــيًدا بجهـــود غرفـــة تجـــارة 
وصناعـــة البحرين وحرصهـــا على تطوير 
التعـــاون المشـــترك بيـــن الـــدول الصديقة 
باالســـتثمارات  االرتقـــاء  نحـــو  والســـعي 
البحريـــن،  التجـــاري وتســـويق  والتبـــادل 
مشـــيًرا إلى فرص اســـتثمارية مميزة في 

بالصناعـــات  تتعلـــق  الســـوداني  الســـوق 
الغذائية. 

ومن جهة أخرى، رّحب رئيس الغرفة بكل 
ما يدفع نحو تنمية العالقات االقتصادية 
البحرينيـــة الماليزيـــة، وبجميع الخطوات 
التـــي تســـتهدف تطوير عالقـــات التعاون 
والمؤسســـات  األعمـــال  أصحـــاب  بيـــن 
البلديـــن، مشـــدًدا علـــى  فـــي  والشـــركات 
أهميـــة تهيئـــة المنـــاخ المالئـــم للتواصـــل 
بين أصحاب األعمال وفتح آفاق جديدة 
لقطاعـــات التجارة واألعمال واالســـتثمار 
فـــي البلديـــن الصديقين، وتشـــجيع إقامة 
بيـــن  مشـــتركة  ومشـــروعات  شـــركات 

قطاعات األعمال في البلدين. 
ومـــن جانبـــه، قـــال الســـفير شـــازريل بـــن 
زاهيـــران “نتطّلـــع باســـتمرار إلـــى تنميـــة 
العالقـــات االقتصادية بين البلدين بفضل 
جهود حكومتي البلدين وبفضل مبادرات 
أصحـــاب األعمـــال والقطـــاع الخاص في 

ماليزيا والبحرين”.

ناس: االستثمار بقطاع الزراعة واألمن الغذائي ضمن أهداف “الغرفة”
دعا لتشجيع إقامة مشروعات مشتركة في السودان وماليزيا

ناس مستقبًل سفير ماليزيا لدى البحرين رئيس الغرفة ملتقيا السفير البحريني لدى السودان

أعـــــــلـــــــنـــــــت 
الــــــشــــــركــــــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
لبناء وإصالح السفن “أسري”، الشركة 
والبناء  اإلصــالح  مجال  في  الــرائــدة 
العربي،  الخليج  منطقة  في  البحري 
مشروعات  أول  بنجاح  إتمامها  عــن 
تصنيع أوعية الضغط بالشركة؛ حيث 
تمكنت أسري من تنفيذ هذا المشروع 
خالل فترة وجيزة لم تتجاوز الستة 
ــالن الــشــركــة  ــ ــك مــنــذ إعـ ــ ــهـــر، وذلـ أشـ
الجمعية  إعتماد  على  حصولها  عــن 
الميكانيكيين  للمهندسين  األميركية 
تصنيع  بـــأعـــمـــال  ــلــقــيــام  ل  )ASME(

وإصالح أوعية الضغط. 

ويــمــّثــل هـــذا الــمــشــروع فــي تركيب 
المصنعة  الــمــائــيــة  الــضــغــط  خــزانــات 
حــديــثــا فــي الــشــركــة بــأحــد منصات 
وتجديدها  صيانتها  تــم  التي  الــرفــع 

ــنـــت “أســـــــــــري” مــن  ــكـ ــمـ ــرا. وتـ ــ ــ ــي ــ أخــ
ــقــطــاب مـــزيـــد مـــن مــشــروعــات  اســت
فور  الضغط  أوعية  وإصــالح  تصنيع 
لــمــا تتمتع  ــمــشــروع  ــهــذا ال ل إتــمــامــهــا 
طويلة  وخــبــرة  طيبة  سمعة  مــن  بــه 
ــول  فــي مــجــال إصــــالح وبــنــاء األصـ
يتم  ان  المتوقع  من  حيث  البحرية، 
خالل  المشروعات  من  مزيد  تسليم 

الفترة القليلة المقبلة. 
إعتماد  منحت  قد  “أســـري”  أن  يذكر 
للمهندسين  األمــيــركــيــة  الــجــمــعــيــة 
شهر  خــالل   )ASME( الميكانيكيين 
ــا  ــتــزامــه ــراء ال ــ ــمـــاضـــي جــ ــارس الـ ــ ــ م
بأعلى  ــيــة  ــدول ال الــمــعــايــيــر  بتطبيق 
المستويات في جميع نواحي العمل.

بعد حصدها اعتماد الجمعية األميركية للمهندسين الميكانيكيين

وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية “أسري” تسّلم أول مشروعات تصنيع أوعية الضغط
والــمــالــيــة اتــفــاقــيــة تــعــاون مــع “سيكو” 
ــســفــراء الــرقــمــيــيــن،  إلطــــالق بــرنــامــج ال
بهدف تزويد الشباب البحريني بالمعرفة 
وتأهيلهم  الحديثة  الرقمية  والمهارات 

لدخول سوق العمل المحلية والعالمية.
الرقميين  السفراء  برنامج  ويستهدف 
على مدار 3 أسابيع خريجي الجامعات 
وطالب مرحلة السنة األخيرة الجامعية 
ــدء مـــشـــروعـــاتـــهـــم  ــ ــ ــتــمــكــيــنــهــم مــــن ب ل
المستقبلية من خالل مجموعة األدوات 
المبتكرة  الرقمية  والمفاهيم  والمهارات 
مرشحا   25 اختيار  وسيتم  والعملية. 
فريدة  تعليمية  تجربة  فــي  للمشاركة 
لــبــنــاء مــعــرفــتــهــم الــرقــمــيــة وإعـــدادهـــم 
لوظائف ناجحة في العصر التكنولوجي 

الحديث.

 BIBF لــمــعــهــد ــام  ــعـ الـ الـــمـــديـــر  وصــــــّرح 
في  ريادتها  مع  “بالتزامن  الشيخ  أحمد 
توظيف  على  والقدرة  الرقمي  التحول 
الحياة  تحسين جودة  في  التكنولوجيا 
يسير  المتسارعة،  التغييرات  ومواجهة 
االقتصاد الوطني في الطريق الصحيح 
كــوادر  إعــداد  يتطلب  ما  الرقمنة،  نحو 
مواكبة  عــلــى  ــادرة  قــ مــؤهــلــة  بحرينية 

التطور الرقمي لدعم هذا النمو”.
التنفيذي  الــرئــيــس  قــالــت  جــانــبــهــا،  مــن 
تمكين  “يأتي  الشيراوي  نجالء  لسيكو 
الرقمية  بالمهارات  البحريني  الشباب 
المستقبلية  االحتياجات  مع  المتزامنة 
المساهمات  أهـــم  كــأحــد  الــعــمــل  لــســوق 
التي يمكننا تقديمها كمؤسسة مسؤولة 

اجتماعيا”.

“BIBF” و “سيكو” يطلقان برنامج السفراء الرقميين
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العلوي مستقبًل الموظفين المعينين

وحدة “محمد المؤيد” لتأهيل “المدمنين” تشهد بالمسؤولية االجتماعية
تظـــل الشـــراكة المجتمعيـــة الفاعلـــة 
والمتواصلة المقدمة من جانب عائلة 
المؤيد، ومسيرتها المثمرة والسخية 
في دعم ومساندة وتطوير الخدمات 
المتكاملـــة،  والتأهيليـــة  العالجيـــة 
معينا ال ينضب أبدا، فدائًما ما تكون 
متجـــددة ويحـــرص القائمـــون عليها 

على تطويرها وإضافة المزيد.
وتعتبر وحدة محمد يوســـف المؤيد 
لمعالجـــة وتأهيـــل مدمنـــي الكحول 
العـــام  تأسســـت  التـــي  والمخـــدرات 
المهمـــة  الوحـــدات  إحـــدى   ،1987
فهـــي  النفســـي،  الطـــب  بمستشـــفى 
األولى من نوعها في مملكة البحرين 
التـــي كانت تـــؤدي دوًرا مهًما وفعااًل 
في مســـاعدة المدمنين على اإلقالع 
عـــن التعاطـــي والتخلـــص مـــن هذه 

اآلفـــة فـــي ســـبيل إعـــادة تأهيلهـــم 
حياتهـــم  ممارســـة  إلـــى  للرجـــوع 
الطبيعية، وتجـــاوز المراحل الصعبة 
من العـــالج من خالل تقديم رســـالة 
نبيلة تسعى بشكل فعلي إلى تمكين 
المدمنيـــن من العيش مجـــدًدا بأمان 
واستقرار وسط أسرهم ومجتمعهم.
وفي هذا الصدد، قالت رئيســـة لجنة 
لألعمـــال  المؤيـــد  وعائشـــة  يوســـف 
الخيريـــة ســـلوى المؤيـــد “األهـــداف 
النبيلـــة والمهمـــة التي تم مـــن أجلها 
تأسيس وحدة المؤيد لعالج وتأهيل 
مدمني الكحـــول والمخدرات والتي 
تأتي تخليدا لذكرى المرحوم محمد 
بن يوسف المؤيد، تقف شاهدة على 
الـــدور الذي ســـاهمت فيه، وما تزال، 
الوحـــدة في خدمـــة أفـــراد المجتمع 

وتغيير مســـار العديـــد من المتعافين 
من اإلدمان وتحسين حياتهم”.

وأضافـــت المؤيـــد قائلـــة “لـــم تصـــل 
اآلن  حتـــى  الوحـــدة  خدمـــات 
فـــي  العائلـــة  إلـــى مســـتوى طمـــوح 

مـــن  أكبـــر  عـــدد  واحتضـــان  عـــالج 
االراغبيـــن في التخلـــص من اإلدمان 
التـــام  التعافـــي  علـــى  ومســـاعدتهم 
ومن ثـــم تأهيلهـــم لمواجهـــة الحياة 

والمجتمع الخارجي”.

وأشـــارت إلـــى أن عائلـــة المؤيـــد مـــن 
منطلـــق المســـؤولية االجتماعية تتابع 
الخيريـــة  األعمـــال  بشـــكل دؤوب كل 
التـــي تم إنشـــائها تحت مظلـــة العائلة، 
لذلك حرصت أخيرا على دعم الوحدة 
بمبلغ 50 ألف دينار لتطويرها وتوسعها 
وبعـــد إتمـــام وإنجـــاز مهـــام التوســـعة 
العديـــد  تقـــدم  أن  نأمـــل  الجديـــدة 
العالجيـــة  والبرامـــج  الخدمـــات  مـــن 
التـــي تتبـــع أحـــدث وأكفـــأ األســـاليب 
واإلجـــراءات المتبعة بمعالجة اإلدمان 
والتخلص من الســـموم وتقوية الذات 
ومساعدة المريض من خالل التمارين 
العالجيـــة المتكاملـــة للتعافـــي وذلـــك 
بإشـــراف الفـــرق الطبيـــة والتمريضية 
المؤهلـــة للتعامـــل والتعاطـــي مع مثل 

هذه الحاالت”.

تستهدف دعم 
وتطوير الخدمات 

العالجية والتأهيلية 
المتكاملة

هبة محسن

زاوية تسلط الضوء على أبرز 
مبادرات المسؤولية االجتماعية 
للشركات المعروفة في البحرين، 

ودور هذه العطاءات في المساهمة 
التنموية ببناء بالدنا.



عفًوا أنا عندي اجتماع!
تلــك العبــارة وأخــرى مثل أنا في اجتماع اآلن أو أنــا عندي أكثر من اجتماع اليوم... 
أو يمكنك مراجعتنا قبل الســاعة... ألننا نبدأ اجتماعاتنا بعد تلك الســاعة. هل بدأت 
اجتماعاتنا تأخذ شكًل أو منهجية غير تلك التقليدية؟ هل نجده صعًبا تحديد مدة 
محــددة للجتماعــات أحياًنــا؟ هــل نصل إلى قناعة بضرورة عقــد اجتماع من عدمه 

في ظل توافر الوسائل األخرى للتواصل؟
ربما نتفق سيدي القارئ على حقيقة مهمة، وهي أن بعض اجتماعاتنا قد تكون كلفة 
غيــر مبــررة تتحملهــا المؤسســة بدًل مــن أن تكون اســتثماًرا للوقت والجهــد والمال. 
فعندمــا نطلــب مــن عدد من المســؤولين العاملين تــرك أعمالهم والحضــور في قاعة 
الجتماعــات ولمــدة قــد تطــول لســاعات لبحــث موضــوع معّيــن قــد يمكــن التعامل 
معــه مــن خلل وســائل أخرى، فإن هذا يعني وببســاطة أننا قــد قمنا بتعطيل هؤلء 
العامليــن عــن أداء مهامهــم، وبالتالــي تعطيــل مصالح اآلخرين ومصلحة المؤسســة 

في ذات الوقت، أليس هذا صحيًحا؟
نعم فكما تؤكد بعض المصادر أنه من الضروري أن تكون هناك أسباب قوية وواضحة 
لعقــد الجتمــاع، فكثيــًرا مــا يضيــع وقت العمل فــي نقاش ليس له أية صلة مباشــرة 
بموضــوع الجتمــاع، أو أنــه مــن الممكــن أن يتم هذا من خلل البريــد اإللكتروني أو 
مكالمــة هاتفيــة. وللجتماعــات كمــا نعــرف ســيدي القــارئ ُأســس ومعاييــر ل بد من 

توافرها لكي تصبح ذات مردود ملموس وتحقق أهدافها. فما هي هذه اأُلسس؟
ربما نجد بعًضا من اإلجابة من خلل رد الرئيس الراحل نيلسون مانديل على سؤال 
طرح عليه كيف أصبح قائًدا عظيًما نقًل عن بعض المصادر. يقول مانديل إنه تعّلم 
ذلــك مــن والــده. فقــد كان يرافقــه أثنــاء حضــوره اجتماعاته مع قــادة القبائــل. كان 
يجلس الجميع في شكل دائري وكان والده يترأس الجتماع، ولكنه كان يحرص أن 
يكــون آخــر المتحدثيــن، ليعطي الحضــور فرصة التحدث وإبداء الــرأي بحرية دون 
التأثير بأي رد مسبق من رئيس الجتماع، هذا األسلوب كما يقول مانديل كان يتيح 
لوالده فرصة الستماع الجيد وقراءة أحاسيس المشاركين وهم يدلون بآرائهم. ما 

رأيك سيدي القارئ؟

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

@albiladpress @albiladpress
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رئيس التحريرمؤنس المردي

التغييرالسعر + 0.2220.009 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب. 

التغييرالسعر    + 0.9610.011 دوالر
البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

التغييرالسعر 4.23+0.222 دوالر 
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب. 

التغييرالسعر 3.77+0.550 دينار
شركة البحرين للسينما ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.43+0.071 دينار 
المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. 

العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  ســـجلت 
المتحـــدة المركـــز األول خليجًيا و37 
عالمًيـــا فـــي مؤشـــر كفـــاءة الحوكمة 
الصادر عن مؤسسة SolAbility للعام 
2021، وجـــاءت بعدهـــا الكويـــت في 
المرتبـــة الثانية خليجيـــا و60 عالمًيا، 
وحصدت المملكة العربية الســـعودية 
المركـــز الثالـــث و68 عالمًيـــا، وحلـــت 
مملكة البحرين المركز الرابع خليجًيا 
ســـلطنة  وجـــاءت   ، عالمًيـــا  و103 
عمـــان وقطـــر فـــي المرتبة الخامســـة 
و110  و109  خليجًيـــا  والسادســـة 

عالمًيا على التوالي.

وتصدرت إســـتونيا ترتيب الحوكمة، 
تليهـــا إيرلنـــدا فـــي المرتبـــة الثانيـــة، 
والتشـــيك ثالثا، وفنلندا فـــي المرتبة 
فـــي  ألمانيـــا  حلـــت  بينمـــا  الرابعـــة، 
المرتبة الخامسة، واليابان في المركز 

السادس.
ويهـــدف المؤشـــر الفرعـــي للحوكمـــة 
اإلطـــار  ملءمـــة  مـــدى  تقييـــم  إلـــى 
التحتيـــة  البنيـــة  وبيئـــة  التنظيمـــي 
ألي دولة لتســـهيل القدرة التنافســـية 

المستدامة.
ويعتمـــد المؤشـــر الفرعـــي للحوكمـــة 
إطـــار  تشـــكل  عـــدة  جوانـــب  علـــى 
الجتماعـــي(  المـــال  )رأس  المجتمـــع 
والبيئـــة التـــي يعمـــل فيهـــا القتصاد 

)رأس المال الفكري وإدارة الموارد(.
مجموعـــات   5 علـــى  يعتمـــد  كمـــا 
الحكومـــي  التماســـك  رئيســـة: 
)الخدمـــات العامة وميزانيـــة التعليم 
واإلنفاق العســـكري(، البنيـــة التحتية 
)الســـتثمارات والطرق والنقل(، بيئة 
األعمـــال )ســـهولة ممارســـة األعمـــال 
التجارية وتسجيل األعمال التجارية 
الفســـاد  القطاعيـــة(،  والتطـــورات 
الرشـــوة  وانتشـــار  الفســـاد  )مؤشـــر 

المالـــي  والســـتقرار  والروتيـــن(، 
)التقشف والتعرض للصدمات المالية 

والتنظيم المالي(.

SolAbility هـــي  يذكـــر أن مؤسســـة 
مؤسســـة سويســـرية كوريـــة تصـــدر 
مؤشـــر التنافسية المستدامة العالمي 

على أســـاس ســـنوي، ويعتمد المؤشر 
سلســـلة  علـــى  للحوكمـــة  الفرعـــي 

البيانات الكمية.

إستونيا تتصدر دول العالم تليها إيرلندا بمؤشر كفاءة الحوكمة 2021
يقيس القدرة التنافسية المستدامة

21 كيانا مرخصا لتقديم الخدمات بالقطاع

71 % نسبة البحرنة في شركات االتصاالت

رئيس المخلصين: انتهاء أزمة الشحن خالل 6 أشهر
مقترح بإقامة منطقة جمركية خليجية الستالم البضائع

عّبر رئيس جمعية المخلصين الجمركيين 
البحرينيـــة ياســـر األمين عـــن تفاؤله بأن 
تتبّدد أزمة الشحن البحري العالمية التي 
أّدت إلى ارتفاع كبير في أســـعار البضائع، 

وذلك خلل الستة أشهر المقبلة.
 وأبلـــغ األميـــن “البلد” أن األزمـــة مؤقتة 
وليســـت مزمنـــة، وتوافـــق رأيـــه مـــع مـــا 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  إليـــه  ذهـــب 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي، حينمـــا ُســـِئل 
عـــن المشـــكلة وكونهـــا مؤقتـــة مـــع عودة 
األنشـــطة وارتفـــاع الطلب على الشـــحن، 
قائًل “إنها لن تســـتمر”، كما أوضح رئيس 
الجمارك في وقت سابق أن تأثر الموانئ 
بالجائحـــة وأزمة جنوح ســـفينة في قناة 
الســـويس، تســـبب بوجود كميـــات كبيرة 

للحاويات في عرض البحر.
 وقال أمين إن المشـــكلة تفاقمت بشـــكل 
األولـــى،  األشـــهر  الســـتة  خـــلل  واضـــح 
وهـــي تراكمـــات لما حدث خـــلل جائحة 
“كوفيد 19” مـــن إغلق للموانئ وتكدس 

للحاويات.
 وأشـــار إلـــى أن تكلفـــة الحاويـــة قفـــزت 
الماضيـــة  الشـــهور  خـــلل  عـــدة  مـــرات 
وبلغـــت قرابـــة 9 آلف دولر مـــن الصين 

قبـــل  تقريًبـــا  دولر   2200 مـــع  مقارنـــة 
األزمة، وأن بعض البضائع البسيطة تقل 
قيمتها بكثير من الشـــحن ما يرفع أسعار 

المنتجات.
 وبّيـــن أن المشـــكلة تراكميـــة مـــن بينهـــا 
الســـويس،  قنـــاة  عبـــر  الســـفن  تكـــدس 
وتوقـــف الموانـــئ عـــن العمـــل فتراكمـــت 
الحاويات، حيث تحتـــاج تفكيك العملية 
إلـــى وقـــت، قائـــًل “أنـــا أتوّقع إذا ســـارت 
األمور على ما يرام، وبدأت الدول تحس 

بالمشكلة قد يستغرق حلها 6 أشهر”.
 وأشـــار األميـــن إلـــى أن ســـوق البحريـــن 
ا بالنســـبة لسوق الحاويات،  صغيرة نسبيًّ

األخـــرى،  اإلقليميـــة  بالموانـــئ  مقارنـــة 
مقترًحـــا أن يتـــم تأســـيس مركـــز إقليمي 
خليجـــي لســـتلم البضائـــع والحاويـــات 
تكون بمثابة نقطة تجميع لحركة التجارة 
إلـــى الخليـــج ومـــن ثـــم إعـــادة توجيههـــا 
للدول األخرى سواء عبر الطرق البرية أو 
البحرية، وهو ما يقدم حسومات مجزية 
والتحكـــم في األســـعار مقارنة مع الوضع 
الحالـــي، مشـــيًرا إلـــى أن جـــدة أو المـــدن 
الســـعودية قد تكون مناســـبة للستقبال 
مـــن جهة البحـــر األحمر، فـــي حين يمكن 
أن يكون هناك مركز آخر للســـتقبال في 

سلطنة عمان أو مملكة البحرين.

وأضـــاف أن بعـــض الســـفن تتوّجـــه عادة 
إلى موانئ قريبـــة مثل جبل علي لتفريغ 
حمولتهـــا الرئيســـة قبل أن تعـــرج بعضها 

إلى البحرين.
واقتـــرح األمين إنشـــاء منطقـــة جمركية 

مشتركة في المنطقة. 
وتشـــير تقاريـــر إلـــى أن مـــا يقـــرب مـــن 
100 ســـفينة تنتظـــر فـــي األفـــق للرســـو 
فـــي موانـــئ الحاويات في هونـــج كونج 
ومدينة “شـــنيجن” الصينيـــة، وذلك ليس 
ســـوى أحدث علمة على مشـــكلت تعثر 
سلســـل التوريـــد العالميـــة، مـــا أدى إلـــى 

ارتفاع األسعار للمستهلكين.

ياسر أمين

أظهـــر تقريـــر رســـمي تنـــاول قطاع 
التصـــالت فـــي البحريـــن، ارتفـــاع 
عدد العاملين في القطاع إلى 2922 
موظًفـــا بنهايـــة 2020، مقارنـــة مـــع 
2743 موظًفـــا في العام الســـابق له. 
وبحســـب هيئـــة تنظيـــم التصالت 
فـــإن القطاع حقق درجـــات مرتفعة 
في بحرنة الوظائف، إذ بلغت نسبة 
البحرنة في التصالت نحو 71 %، 
وفيمـــا يتعلـــق بعمـــل المـــرأة، تمثل 
فـــي  العامليـــن  مـــن   % 33 اإلنـــاث 

القطاع. 
 وبحســـب البيانـــات، فـــإن نحـــو 21 
شـــركة اتصالت تعمل في البحرين 
ومرخـــص لها من قبـــل هيئة تنظيم 
التصالت، منها 3 شـــركات مرخص 
الهاتـــف  تقديـــم خدمـــات  فـــي  لهـــا 
النقـــال، و10 شـــركات لديهـــا رخص 
للمكالمـــات الدوليـــة، فـــي حيـــن تم 

لتقديـــم  شـــركة   11 لــــ  الترخيـــص 
خدمات اإلنترنت.

يشار إلى أن عوائد قطاع التصالت 
نمـــت فـــي العـــام 2020 بنحـــو 460 

مليـــون دينار وســـط توقعـــات بنمو 
القطاع مستقبًل خصوًصا مع تنامي 
الطلـــب علـــى البيانـــات والخدمـــات 

ذات القيمة المضافة.
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