
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Rabi-2 1443 2626 ربيع الثاني 
DCE 2021 11 ديسمبر

Year: 14السنة
No: 4796العدد
WEDاألربعاء

44 صفحة - 210 فلوس



  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

أعرب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة عن تطلعه إلـــى المزيد 
مـــن المشـــاركات التـــي تتســـم باإلبـــداع 
والتمّيز في مســـابقة االبتكار الحكومي 
“فكـــرة”؛ لتطويـــر الخدمـــات الحكومية 
وتحســـين األداء الحكومـــي بمـــا يحقق 
األهداف المنشـــودة، في رســـالة وجهها 
ســـموه إلـــى موظفي القطـــاع الحكومي 
عبر البريد اإللكتروني، حيث قال سموه 
“ندعوكم بـــروح الفريـــق الواحد وبحٍب 
خـــال  مـــن  لإلنجـــاز  وعشـــٍق  للتحـــدي 
تحديـــد مواطـــن التطويـــر للبنـــاء علـــى 
مـــا ُأنجز عبـــر طـــرح أفكاركـــم؛ لصياغة 
قصص نجـــاح نفخر بها فـــي كل قطاع، 

ففكرة اليوم أساس مستقبل الوطن”.
يذكـــر أن مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي 
علـــى  الرابـــع  للعـــام  مســـتمرة  “فكـــرة” 
التوالـــي، وتهـــدف إلـــى تحفيـــز اإلبداع 
واالبتكار لدى موظفي القطاع الحكومي 
للتنافـــس  أمامهـــم  الفرصـــة  وإتاحـــة 
فـــي تقديـــم مقترحـــات فاعلـــة لارتقاء 
ويمكـــن  الحكومـــي.  األداء  بمســـتوى 
للموظف الحكومي التقدم بالمقترحات 
للمشاركة في هذه المسابقة عبر الموقع 

اإللكتروني:
https://pmo.gov.bh/en/category/fikra

ندعوكم لمزيد من المشاركات المبدعة في “فكرة”
في رسالة وجهها سموه لجميع موظفي القطاع الحكومي عبر البريد اإللكتروني... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا
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تحتفـــل مملكـــة البحريـــن فـــي األول مـــن ديســـمبر من كل عـــام بيـــوم المرأة 
البحرينيـــة كمناســـبة وطنيـــة مجيـــدة أطلقتهـــا قرينـــة عاهـــل الباد رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة، في العام 2008 بشـــعارها الرئيس “قرأت، تعلمت، شاركت”؛ لاحتفاء 
بالشـــراكة الوطنية للمرأة البحرينية في بناء الوطن. وما زالت هذه المناسبة 
فـــي تطور مســـتمر بعـــد مرور 14 عاًمـــا على إطاقهـــا، بل تزداد وهًجـــا وألًقا 
وأهميـــة عاًمـــا بعـــد عام فـــي ظل دخـــول المـــرأة البحرينية مجـــاالت حيوية 
جديدة بجرأة وشجاعة، وتمّكنها عن كفاءة وجدارة من إثبات ذاتها وخدمة 

أسرتها ووطنها والدفع قدًما بمسيرة االزدهار والتنمية الوطنية .

المجلس األعلى للمرأة يحتفي بإنجازات 
المرأة البحرينية في المجاالت الوطنية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

قـائــد
   اإلنجــاز

ملحق من ١٦ صفحة مع العدد
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نرفع أسمى آیات التهانی والتبریکات

إلى حضرة صاحب الجاللۀ الملک 

حمد بن عیسى آل خلیفۀ 
عاهل البالد المفدى حفظه اهللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملکی 

األمیر سلمان بن حمد آل خلیفۀ 
ولی العهد رئیس مجلس الوزراء حفظه اهللا 

علــى اإلنجــازات الحکومیــۀ خالل العــام ٢٠٢١ ، مقدرین جهود 
الکبــرى  التنمویــۀ  المشــاریع  تنفیــذ  فــی  البحریــن  فریــق 
ــق  ــا تحق ــیدین بم ــادي، مش ــی االقتص ــۀ التعاف ــا لخط ودعمن
لمملکــۀ البحریــن وشــعبها مــن إنجــازات جــاءت نتــاج قیــادة 
ــن،  ــق البحری ــوزراء لفری ــس ال ــس مجل ــد رئی ــی العه ــمو ول س
ومنهــا اإلنجــاز الباهــر فــی التصــدي لفیــروس کورونــا وإطــالق 
خطــۀ التعافــی االقتصــادي إلعــادة مســارات التنمیــۀ إلــى 
ماکانــت علیــه مــن نمــو وازدهــار ، داعیــن المولــى عــز وجــل أن 
والبنــاء  التنمیــۀ  مســیرة  لمواصلــۀ  ویرعــاه  ســموه  یحفــظ 

الوطنی تحت القیادة الحکیمۀ.



المنامة - بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة 
إلـــى الرئيس فاوســـتين أركانج تو أديرا 
الوســـطى،  أفريقيـــا  جمهوريـــة  رئيـــس 
وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى اليـــوم الوطنـــي 
لبـــالده، كمـــا بعـــث جاللته برقيـــة تهنئة 

إلى كالوس يوهانيس، رئيس جمهورية 
رومانيــــا، وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى اليوم 
الوطنـــي لبـــالده.  وأعـــرب جاللتـــه فـــي 
البرقيتيـــن عن أطيب تهانيـــه وتمنياته 
لهمـــا بموفـــور الصحـــة والســـعادة بهـــذه 

المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهّنئ رئيسي أفريقيا الوسطى ورومانيا بذكرى اليوم الوطني

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: ندعوكم لمزيد من المشاركات المبدعة في “فكرة”
في رسالة وجهها سموه لكافة موظفي القطاع الحكومي عبر البريد اإللكتروني

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أعـــرب 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة عن تطلعه 
إلى المزيد من المشاركات التي تتسم 
باإلبداع والتمّيز في مســـابقة االبتكار 
الحكومـــي “فكـــرة”؛ لتطوير الخدمات 
الحكومية وتحسين األداء الحكومي 
المنشـــودة،  األهـــداف  يحقـــق  بمـــا 
وذلـــك فـــي رســـالة وجهها ســـموه إلى 
موظفي القطاع الحكومي عبر البريد 
اإللكتروني، حيث قال سموه ندعوكم 
بروح الفريـــق الواحد وبحٍب للتحدي 
وعشـــٍق لإلنجـــاز مـــن خـــالل تحديـــد 
مواطـــن التطوير للبناء علـــى ما ُأنجز 
عبـــر طـــرح أفكاركـــم؛ لصياغة قصص 
نجـــاح نفخر بها في كل قطاع، ففكرة 

اليوم أساس مستقبل الوطن.
وفيما يلي نص الرسالة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
اإلخوة واألخوات الكرام،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
ألننـــا نؤمن بأن كل إنجـــاٍز عظيم يبدأ 
الســـنوات  فـــي  أطلقنـــا  فقـــد  بفكـــرة، 
االبتـــكار  مســـابقة  الماضيـــة  الثـــالث 
الحكومـــي؛ بهدف توفيـــر فرصة لكم، 
للمشـــاركة باألفـــكار المبتكـــرة وتّبنيها 
العمـــل  لتطويـــر  خالقـــة،  كمبـــادرات 
الحكومي من أجل حاضر ومســـتقبل 

البحرين وأبنائها.
وفـــي هـــذا العـــام، نتطلـــع معكـــم إلى 
المزيـــد مـــن المشـــاركات التي تتســـم 
عهدناكـــم،  كمـــا  والتمّيـــز  باإلبـــداع 
لنـــا  اختطـــه  الـــذي  بالنهـــج  مهتديـــن 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد 
المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه، واضعين 
مملكـــة البحريـــن أواًل ودائًمـــا نصـــب 

األعيـــن، ومـــن أجلها نواصـــل الجهود 
الحكوميـــة  الخدمـــات  لتطويـــر 
وتحسين األداء الحكومي بما يحقق 

األهداف المنشودة.
لقد كان تحدي جائحة فيروس كورونا 
)COVID-19( فرصـــًة للتأكيد على أن 
االستثمار في الكوادر الوطنية وتبني 
األفـــكار اإلبداعيـــة هـــو خير اســـتثمار 
أن  نســـتطيع  فالتحديـــات  للوطـــن، 
نصنـــع منهـــا قصـــص نجاح ومشـــاريع 
ومبـــادرات مســـتقبلية، ينعكس أثرها 
لصالح مملكتنا الغاليـــة بجهود أبنائها 
المخلصين، وال يفوتنا أن نجدد الشكر 
والتقديـــر لكم كأعضـــاء فاعلين ضمن 
فريق البحرين، فكل نجاٍح تحقق في 
مواجهـــة الجائحـــة كان مرتكزه العزم 
والعزيمـــة الجامعـــة لكل أعضـــاء هذا 
الفريق، مما أسهم في استمرار برامج 

الدولة ومســـيرة عملهـــا بلوًغا لمرحلة 
التعافي االقتصادي.

ندعوكم بـــروح الفريق الواحد وبحٍب 
للتحـــدي وعشـــٍق لإلنجـــاز مـــن خالل 
تحديـــد مواطـــن التطويـــر للبناء على 
مـــا ُأنجز عبر طـــرح أفكاركم؛ لصياغة 
قصص نجاح نفخر بها في كل قطاع، 

ففكرة اليوم أساس مستقبل الوطن.
أســـأل هللا عّز وجل أن يوفقنا وإياكم 

لخدمة هذا الوطن العزيز.
دمتم بحفظ هللا سالمين موفقين

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

يذكـــر أن مســـابقة االبتـــكار الحكومي 
“فكـــرة” مســـتمرة للعـــام الرابـــع علـــى 
التوالي، وتهدف المسابقة إلى تحفيز 
اإلبداع واالبتكار لدى موظفي القطاع 
الحكومـــي وإتاحـــة الفرصـــة أمامهـــم 
للتنافس فـــي تقديم مقترحات فاعلة 
لالرتقـــاء بمســـتوى األداء الحكومـــي، 
ويمكـــن للموظـــف الحكومـــي التقـــدم 
هـــذه  فـــي  للمشـــاركة  بالمقترحـــات 

المسابقة عبر الموقع االلكتروني:
https:/ / pmo.gov.

bh/ category/ Fikra.
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تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتي شـــكر 

جوابيتيـــن من الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، 
ا علـــى برقيـــة التهنئة التي  وذلـــك ردًّ
بعث بها جاللته إليه بمناســـبة ذكرى 

عيد الجمهورية لبالده.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر الرئيس أردوغان

المنامة - بنا

صــدر عــن عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، مرســوم 
رقم )116( لسنة 2021 بتعيين وكيل في وزارة المواصالت واالتصاالت، جاء فيه:

المادة األولى: 

ُيعين الشيخ أحمد بن عيسى بن خليفة 
آل خليفة وكياًل للوزارة لشئون الموانئ 
والمالحـــة البحرية بـــوزارة المواصالت 

واالتصاالت.

المادة الثانية:

واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر  علـــى 
تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل بـــه مـــن 
تاريـــخ صـــدوره، وُينَشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

أحمد بن عيسى وكياًل في وزارة المواصالت واالتصاالت

جاللة الملك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء



أكــد ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، أن روح اإلصــرار والتحــدي لــدى أبنــاء البحريــن عــززت 
مــن تطلعهــم الدائــم نحــو اعتــاء منصــات التتويــج، مشــيًرا ســموه إلــى أن 
اإلنجــازات التــي تتحقــق فــي القطــاع الرياضــي والتــي تجــاوزت النطــاق 
اإلقليمــي مــا هــي إال نتــاٌج للدعــم الذي تلقــاه الرياضــة البحرينية مــن عاهل 

الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصـــر 
الرفاع أمـــس، بحضور رئيـــس الهيئة 
العليا لنادي راشـــد للفروســـية وسباق 
الخيل  سمو الشيخ عيسى بن سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وســـمو الشـــيخ 
محمد بن ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي المحـــرق 
الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي آل خليفـــة، 
والعبـــي  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
فريق كـــرة القدم بالنـــادي والجهازين 
الفنـــي واإلداري، بمناســـبة فوز النادي 
بلقـــب كأس مســـابقة  الثانيـــة  للمـــرة 
االتحـــاد اآلســـيوي، حيث هنأ ســـموه 
جميع منتســـبي نادي المحرق العريق 
الـــذي  المشـــرف  الدولـــي  باإلنجـــاز 
يبعـــث على الفخر واالعتزاز، مشـــيًدا 
ســـموه بما قدمـــه العبـــو المحرق من 
مســـتويات متقدمـــة أكـــدت إمكانات 
الفريـــق وقدراتـــه على المنافســـة في 
جـــدارة  بـــكل  الدوليـــة  المســـابقات 

واستحقاق.
الوطنـــي  اإلنجـــاز  إن  ســـموه  وقـــال 
الكبيـــر مـــا كان ليتحقـــق لـــوال تكاتف 
كافـــة الجهـــود وإصرار وعـــزم العبي 
الفنـــي  والجهازيـــن  المحـــرق  نـــادي 
هـــذه  محصلـــة  وكانـــت  واإلداري 
مشـــرف  فـــوز  مجتمعـــة  الجهـــود 
ُيضاف لســـجل نادي المحـــرق العريق 
هـــي  التـــي  البحرينيـــة  ولإلنجـــازات 
محـــل فخـــر الجميـــع، موجًهـــا ســـموه 

تحيـــة شـــكر وتقديـــر لالعبـــي نـــادي 
المحـــرق وللجمهـــور البحرينـــي الذي 
وقـــف بـــكل مشـــاعره داعمًا ومـــؤازرًا 
لفريـــق المحرق وتوجـــت هذه الوقفة 
ولله الحمد بهذه النتيجة التي شكلت 
فرحـــة لـــكل أبنـــاء البحريـــن، متمنيـــًا 
ســـموه لنـــادي المحـــرق كل التوفيـــق 

والنجاح في المسابقات المقبلة.
كما نوه ســـموه بهذه المناسبة بجهود 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة، ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيـــس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة، 
آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  وســـمو 
خليفة، النائب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
تطويـــر  فـــي  البحرينيـــة،  األولمبيـــة 
الرياضـــة البحرينيـــة وتقديـــم الدعم 
اإلنجـــازات  مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق 

الرياضية.
نـــادي  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ورفـــع 
المحـــرق باألصالـــة عن نفســـه ونيابة 
عن جميع منتســـبي النادي عن الشكر 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  والتقديـــر 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء لما 
يوليه ســـموه من دعٍم وإسناد للقطاع 
اإلنجـــازات  لتحقيـــق  قـــاد  الرياضـــي 
بـــكأس  الثانيـــة  للمـــرة  فـــوزه  ومنهـــا 

االتحاد اآلسيوي.

المنامة - بنا

روح اإلصرار والتحدي لدى أبناء البحرين عززت من اعتالئهم لمنصات التتويج
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: اإلنجازات الرياضية نتاٌج لدعم جاللة الملك

العبو المحرق قدموا مستويات متقدمة أكدت إمكانات الفريق وقدراته على المنافسة في المسابقات الدولية
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المنامة - بنا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة برقية شـــكر 
من رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الشيخ أحمد بن 

علي آل خليفة.
ورفع رئيس مجلس إدارة نادي المحرق باسمه وباسم 
مجلـــس اإلدارة وجميـــع منتســـبي النادي أســـمى آيات 

الشـــكر واالمتنان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، لتفضل سموه بلقائه ومنتسبي 
النـــادي؛ بمناســـبة فـــوز نـــادي المحـــرق ببطولـــة كأس 
االتحـــاد اآلســـيوي لكرة القدم للمـــرة الثانية في تاريخ 

النادي.
وأشـــاد رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي المحـــرق بمتابعـــة 

ســـموه الدائمة والمستمرة للنادي العريق ضمن اهتمام 
ســـموه بالقطاع الرياضي والشبابي في المملكة ليكون 
عالمـــة بـــارزة فـــي تاريخ نـــادي المحرق، مؤكـــدا أن ما 
يحظى به نادي المحرق من رعاية واهتمام من ســـموه 
لهو دليل على دعم ســـموه لكل نشـــاط يهدف إلى بناء 

اإلنسان وتحقيق التنمية البشرية في مواقعها كافة.

رعاية نادي المحرق تعكس دعم سموه لكل نشاط يهدف إلى بناء اإلنسان
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس نادي المحرق



لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  رفـــع 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  ناصـــر  الشـــيخ 
خالـــص الشـــكر والتقديـــر إلـــى مقـــام 
عاهل البالد الرئيس الفخري للمؤسسة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، علـــى الرعاية الملكية واهتمام 
جاللته بالعمل اإلنســـاني، وما شـــهدته 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أعمـــال 
اإلنســـانية مـــن دعـــم ومـــؤازرة ملكية 
وعلـــى  األوقـــات  جميـــع  فـــي  كريمـــة 
األصعـــدة كافة، األمر الـــذي مّكنها من 

ا  أداء مهامها اإلنســـانية السامية محليًّ
ـــا، والقيـــام بواجباتها وفق رؤى  ودوليًّ
جاللته الحكيمة على مستوى عاٍل من 
المســـؤولية والجـــد واالجتهـــاد، وكان 
لهـــذا الدعـــم األثـــر فـــي تقديـــم الكثير 
التـــي  واإلنجـــازات  المشـــروعات  مـــن 
أسهمت في خدمة المحتاجين وصون 
كرامتهـــم، فدائًما مـــا تأتي التوجيهات 
الخدمـــات  تقديـــم  بســـرعة  الملكيـــة 
لإلنســـان  تضمـــن  صـــورة  بأفضـــل 

مساعدته والحفاظ على كرامته.
جاء ذلك بمناســـبة تنظيم المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية، منتـــدى 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية، 

بمناسبة مرور 20 عاًما على التأسيس، 
والـــذي أقيـــم تحـــت رعايـــة وحضـــور 
“اســـتراتيجية  شـــعار  تحـــت  ســـموه، 
العمل اإلنساني في ظل واقع العولمة 
والتحـــول  االقتصاديـــة  والتحديـــات 
الرقمـــي”، وذلـــك بفندق الســـوفوتيل، 
بمشـــاركة عربيـــة وخليجيـــة وحضور 
العمـــل  فـــي  المهتميـــن  مـــن  متنـــوع 

الخيري واإلنساني.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن مملكـــة البحريـــن تكتســـب 
فـــي  عريًقـــا  وتاريًخـــا  طيبـــة  ســـمعة 
وخطـــت  اإلنســـاني،  العمـــل  مســـيرة 
خطـــوات متميـــزة فـــي هـــذا المجـــال 

الملكيـــة  المؤسســـة  خـــالل  مـــن 
لألعمال اإلنســـانية وخبرتهـــا الطويلة 
واحترافيتهـــا فـــي إيصـــال الخدمـــات 
مـــن  المســـتفيدين  لكافـــة  والرعايـــة 
خدماتهـــا بنحـــو يضمـــن لهـــم العيـــش 

الكريم وحفظ كرامتهم.
العـــام  األميـــن  تقـــّدم  جانبـــه،  مـــن 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
الشـــكر  بخالـــص  الســـيد  مصطفـــى 
والتقديـــر إلى صاحـــب الجاللة الملك 
علـــى الرعايـــة األبوية الحانيـــة أليتام 
بالعمـــل  جاللتـــه  واهتمـــام  البحريـــن 
اإلنساني واالرتقاء بالمسيرة الخيرية، 
مثّمًنـــا دعم ولـــي العهد رئيس مجلس 

الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مشـــيًدا 
بقيادة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة لمسيرة الخير للمؤسسة.
وبـــدأ المنتدى بعـــزف الســـالم الملكي 
الكريـــم  القـــرآن  مـــن  آيـــات  وتـــالوة 
وعـــرض فيلـــم يوثـــق مســـيرة العمـــل 
اإلنســـاني للمؤسســـة علـــى مـــدار 20 
عاًما، بعدها ألقى نائب رئيس مجلس 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء 
القطـــان  عدنـــان  الشـــيخ  اإلنســـانية 
كلمة تناول فيها المرحلة التأسيســـية 
وأهميـــة وجـــود مثل هـــذا الصرح في 
الملـــك  جاللـــة  ودور  األيتـــام  رعايـــة 

الرعايـــة  أشـــكال  فـــي توفيـــر جميـــع 
واالهتمام لهم.

كمـــا ألقى ممثـــل المفوضية الســـامية 
الالجئيـــن  لشـــؤون  المتحـــدة  لألمـــم 
لدول مجلس التعاون الخليجي خالد 
خليفـــة، كلمة بين فيها أهمية التعاون 
بين المؤسســـات الخيريـــة ومنظمات 
األمـــم المتحدة، مشـــيًرا إلـــى التجربة 

البحرينية كمثال.
الملكيـــة  المؤسســـة  دّشـــنت  بعدهـــا، 
لألعمـــال اإلنســـانية خدمـــة التقديـــم 
اإللكترونـــي لطلبـــات األرامل واأليتام 
المعلومـــات  هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون 

والحكومة اإللكترونية.

خدمـــة  أمـــس  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  دشـــنت 
التقديـــم اإللكترونـــي لطلبات األرامل واأليتـــام بالتعاون مع هيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة. وصـــرح الرئيـــس التنفيذي 
لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية محمد القائد للصحافيين 
على هامش تنظيم المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية منتدى 

المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية بمناســـبة مـــرور 20 عاًما 
على التأســـيس، والذي شـــهد تدشـــين الخدمة الجديدة أمس بأن 
“عمليـــة التقديـــم للطلب واإلجـــراءات كانت في الســـابق طويلة، 
وهنـــاك حضـــور وأوراق فيها تكلفـــة على الحكومـــة وأيًضا عبء 
علـــى األرامـــل، خصوًصـــا أن ظروفهم صعبـــة وأحياًنـــا يواجهون 
صعوبة في الحضور والمتابعة، مؤكًدا أن الهدف من إجراء أتمتة 

العمليات بشكل إلكتروني، تسهيل وتبسيط يقلل بشكل كبير من 
العـــبء على المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية، وأيًضا التأكد 
مـــن دقة وصحـــة البيانات ومضمونيتها؛ ألنها من جهات رســـمية، 
كما أن اإلجراءات تكون أسهل، وهذا الهدف كجزء من المساهمة 
فـــي األعمـــال العظيمة التي تقـــوم بها المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية بدعـــم من عاهل البـــالد حضرة صاحـــب الجاللة الملك 

المفدى وجهود ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، معرًبا عن 
فخره بهذه الشراكة والعمل، وهي ليست الشراكة الوحيدة”.

وأشار القائد إلى أن تدشين الخدمة الجديدة سيوفر وقت تنفيذ 
الطلبات من وقت طويل بكلفة مباشـــرة وغير مباشـــرة تصل إلى 
6 دنانيـــر لتصبح الخدمة اإللكترونية تنجـــز خالل دقائق وبمبالغ 

زهيدة.

أكـــد األمين العام للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية مصطفى 
الســـيد أن العمـــل يجـــري علـــى تعميـــم نمـــوذج مملكـــة البحريـــن 
بالمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية فـــي دول أخرى، مشـــيًرا 
إلـــى أن المؤسســـة بدأت في نقل تجربتها إلـــى مصر وعلى ضوء 
نجاحها أســـس شيخ األزهر بيت الزكاة والصدقات المصري، وهو 

مشـــروع ناجح استفاد من السياسات واالســـتراتيجية للمؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنسانية.

وأشـــار الســـيد للصحافيين، على هامش منتدى المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، بمناســـبة مـــرور 20 عاًما على 
التأســـيس أمـــس، إلـــى أن الفلبيـــن طلبت نظام المؤسســـة 
اللغـــة  إلـــى  ترجمتـــه  وتـــم  اإلنســـانية،  لألعمـــال  الملكيـــة 

اإلنجليزيـــة؛ لتســـتفيد منه مؤسســـة رئاســـية فـــي الفلبين، 
فيصبـــح رئيس الفلبين الرئيس الفخري للمؤسســـة، ووزير 
الشـــؤون االجتماعيـــة رئيـــس مجلـــس األمنـــاء، واألعضاء 
بمجلس اإلدارة المؤسسة وزراء وممثلين من قطاع النفط 
والبنـــوك. بدوره، أعرب رئيس الجامعـــة األهلية عبدهللا الحواج 
عن ســـعادته بالمشاركة في المنتدى، خصوًصا أن العمل اإلنساني 

هـــو أســـمى عمل، مشـــيًرا إلى أن الجامعـــة األهلية منذ تأسيســـها 
مؤمنة بالعمل اإلنســـاني، ولذلك تم توقيع اتفاقية مع المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية منذ أكثر مـــن 12 عاًما لدعم دراســـة 
األيتام، وتم تخريج أكثر من 50 إلى 60 يتيما درســـوا مجاًنا في 
الجامعـــة األهلية، واآلن أي يتيم يتقدم للجامعة يحصل على 50 

% دعما للدراسة الجامعية.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد: البحرين تكتسب سمعـــــــــــة طيـبة في مسيرة العمل اإلنساني
“المؤسســة الملكية” تطلق خدمة التقديـم اإللكتروني لطلبات األرامــــــــــــــــل واأليـــتــــام
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الحواج: تعليم 60 يتيما بالجامعة األهلية مجاناالخدمة تنجز خالل دقائق وبتكلفة زهيدة

السيد: تعميم تجربة “الملكية لألعمال اإلنسانية” دولياالقائد: تدشين التقديم اإللكتروني لطلبات األرامل واأليتام
أمل الحامدأمل الحامد

وتضمنـــت الجلســـة األولـــى التـــي أدارهـــا 
مصطفى الســـيد محـــور العولمـــة والعمل 
اإلنســـاني، وتـــم التطرق خاللهـــا إلى دور 
تقنيـــة المعلومات و التحـــول الرقمي في 
تعامـــالت المؤسســـات الملكيـــة في نشـــر 
المعايير الدولية للعمل اإلنســـاني وتعزيز 
التنميـــة المســـتدامة، وكيفية االســـتفادة 
من وسائل التواصل االجتماعي في دعم 
كفـــاءة التجـــاوب مع الحاالت اإلنســـانية، 
إلى جانب أهمية التمويل وتنمية الموارد 
بالنســـبة للمؤسسات الخيرية واإلنسانية، 
وزرع ثقافـــة الخيـــر والســـالم والمبـــادئ 
تحـــدث  كمـــا  الشـــباب،  بيـــن  اإلنســـانية 
المشاركون عن العمل اإلنساني والنزاعات 
واالستجابة الســـريعة لإلغاثة والحاجات 
اإلنســـانية خـــالل أوقـــات األزمـــات، ومـــا 
الـــذي يمكـــن عمله بعـــد فترة االســـتجابة 
للمخاطر والكوارث لمساعدة المتضررين 
مـــن الناحية النفســـية، إلـــى جانب تأهيل 
وتدريـــب المتطوعين العاملين في مجال 

العمل اإلنساني الميداني.
أمـــا بمحـــور التحديـــات االقتصادية، فقد 
تحدث المشـــاركون عن كيفية االستجابة 
الحتياجـــات العمـــل اإلنســـاني فـــي ظـــل 
ـــا، وكيفية وضع  الركـــود االقتصادي عالميًّ

خطـــط تنموية فعالـــة في ظل اســـتدامة 
أوضـــاع األزمات، إلى جانب الحديث عن 
تجربة مؤسسات التمويل متناهي الصغر 
فـــي تعزيـــز النمـــو االجتماعـــي وتمكيـــن 

الفئات الضعيفة.
وشـــارك في هذه الجلســـة كل مـــن المدير 
آل  زايـــد  بـــن  خليفـــة  لمؤسســـة  العـــام 
نهيـــان لألعمـــال اإلنســـانية محمد حاجي 
خوري، األمين العـــام للجنة العليا لألخوة 
اإلنســـانية المستشـــار محمد عبدالســـالم، 
وكيـــل وزارة الصحة وليـــد المانع، األمين 
العـــام لبيـــت الـــزكاة والصدقـــات المصري 
اللـــواء محمد عمرو لطفـــي، رئيس اتحاد 
المنجزيـــن العـــرب اللـــواء ســـامح لطفي، 

اللجنـــة  وعضـــو مجلـــس األمنـــاء عضـــو 
التنفيذيـــة فـــي الهيئـــة الخيريـــة األردنية 

الهاشمية محمد ناصر الكيالني.
كمـــا تحـــدث محمـــد حاجـــي خـــوري عـــن 
دور المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى ســـمو 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان )طيب 
هللا ثـــراه( مؤســـس الخيـــر وتأثيـــره على 
الســـالم العالمـــي، فيما أشـــار وليـــد المانع 
إلـــى دور الفريـــق الوطنـــي وحملـــة “فينـــا 
خيـــر” والمتطوعيـــن في جهـــود مكافحة 
كورونـــا،  جائحـــة  آثـــار  مـــن  والتخفيـــف 
عبدالســـالم  محمـــد  المستشـــار  وتنـــاول 
والســـالم  اإلنســـاني  العمـــل  مبـــادئ 
والتســـامح، أما اللواء محمد عمرو لطفي 

فتحدث عن دور بيـــت الزكاة والصدقات 
المصـــري فـــي دعـــم المحتاجيـــن وعالقة 
لألعمـــال  الملكيـــة  بالمؤسســـة  البيـــت 
اإلنسانية. من جانبه، أشار ناصر الكيالني 
الالجئيـــن  دعـــم  فـــي  األردن  دور  إلـــى 
السوريين وآخر مســـتجدات ملف رجوع 
تطـــرق  بينمـــا  ديارهـــم،  إلـــى  الســـوريين 
ســـامح لطفي إلـــى دور المنجزيـــن العرب 
فـــي تخليـــد وتكريم العامليـــن في مجال 

اإلغاثة واألعمال اإلنسانية.
أمـــا بالجلســـة التاليـــة التـــي أدارها عضو 
مجلس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية سلمان الدوســـري، فقد تحدث 
رئيـــس الجامعة األهلية عبـــدهللا الحواج 

عـــن تجربـــة الجامعـــة األهليـــة فـــي دعم 
الدراسة الجامعية، فيما تناول الصحافي 
بصحيفـــة “البـــالد” إبراهيم النهـــام الدعم 
اإلعالمـــي فـــي تخليـــد العمـــل اإلنســـاني 
مكتـــب  رئيـــس  وتطـــرق  والتطوعـــي، 
واالســـتثمار  للترويـــج  المتحـــدة  األمـــم 
هاشـــم  لليونيـــدو  التابـــع  والتكنولوجيـــا 
حســـين إلـــى دور بنـــاء القـــدرات والبنـــاء 
الفقـــر  حـــدة  تخفيـــف  فـــي  المؤسســـي 
وتطويـــر قطاع األعمال، أما رئيس قســـم 
البرامج الخيرية واإلنسانية هبة إبراهيم 
حاجي فتحدثت عن برامج تمكين المرأة 

في المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
الملكيـــة  للمؤسســـة  الخيـــر  ســـفير  أمـــا 
لألعمـــال اإلنســـانية الطالـــب عبدالرحمن 
الشيخ فتحدث عن أثر المؤسسة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية في الدعـــم التعليمي 
لمنتسبيها، مشيًرا إلى تجربته الشخصية 
فـــي االســـتفادة مـــن برامـــج المؤسســـة. 
واختتمت الجلســـة بتســـليط الضوء على 
تجربـــة عفـــاف الموســـوي الحاصلـــة على 
لقب األم المثالية للعام 2019، إذ تحدثت 
عـــن التربيـــة الصحيحـــة وتنميـــة قدرات 

األبناء وسط تحديات اجتماعية صعبة.



تحتفــل مملكــة البحريــن فــي األول مــن ديســمبر من كل عام بيوم المــرأة البحرينية كمناســبة وطنية مجيدة أطلقتهــا قرينة عاهل 
البــاد رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة، فــي العام 2008، بشــعارها 

الرئيس »قرأت، تعلمت، شاركت« لاحتفاء بالشراكة الوطنية للمرأة البحرينية في بناء الوطن.

 وال زالت هذه المناســـبة في تطور مستمر 
بعد مرور 14 عاًما على إطالقها، بل تزداد 
وهًجا وألًقا وأهمية عاًما بعد عام في ظل 
دخـــول المرأة البحرينيـــة مجاالت حيوية 
جديـــدة بجـــرأة وشـــجاعة، وتمّكنهـــا عـــن 
كفـــاءة وجدارة مـــن إثبات ذاتهـــا وخدمة 
أســـرتها ووطنهـــا والدفـــع قدًمـــا بمســـيرة 
االزدهـــار والتنميـــة الوطنيـــة إلـــى جـــوار 
أخيها الرجل في مجتمع بحريني متحضر 
تتعزز فيه معايير التنافســـية واالستدامة 

والتوازن بين الجنسين.
وبرعاية ســـامية من عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
يحتفي المجلس األعلـــى للمرأة هذا العام 
)2021( بمناســـبة يـــوم المـــرأة البحرينيـــة 
والمتزامنة مع مرور 20 عاًما على تأسيسه 
كصرح وطني معنـــي بمتابعة تقدم المرأة 
البحرينيـــة. وقـــد تفضلت صاحبة الســـمو 
الملكي قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس 
يـــوم  باعتمـــاد موضـــوع  للمـــرأة،  األعلـــى 
المـــرأة البحرينية هذا العـــام تحت عنوان 
“المـــرأة البحرينية في التنميـــة الوطنية.. 

مسيرة ارتقاء في وطن معطاء”.
 ويأتـــي اختيـــار هـــذا الموضوع منســـجًما 
ضمـــن  النســـائي  الحضـــور  عراقـــة  مـــع 
عمليـــات البنـــاء الوطني بالنظـــر إلى عمق 
إلـــى  وبالنظـــر  ـــا،  تاريخيًّ الحضـــور  ذلـــك 
تطـــوره التدريجـــي المنظم والمتســـق مع 
تطور الدولة المدنيـــة البحرينية الحديثة 
القائمـــة علـــى أســـس العدالـــة والمســـاواة 
فـــي الحقوق والواجبات بيـــن المواطنين، 
رجااًل ونســـاًء، وهـــي ثوابت يرتكـــز عليها 
عمـــل المجلس األعلـــى للمرأة الـــذي التزم 
منـــذ بداية عهده بمســـاندة الرؤية الملكية 
الرحبة لشـــراكة نساء الوطن، والتي تأتي 
جهودهـــن وإنجازاتهـــن علـــى قـــدر الثقـــة 
الرفيعة لإلرادة السياسية في هذا الوطن 

المعطاء.

المرأة والتعليم

 ونظًرا لما لمناســـبة يـــوم المرأة البحرينية 
مـــن أهميـــة كبـــرى، فقـــد تفّضـــل صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك برعايـــة االحتفـــال األول 
بيـــوم المـــرأة البحرينيـــة في عـــام 2008، 
حيـــث تفّضـــل جاللتـــه بزيـــارة إلـــى مقـــر 
الســـادس  فـــي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
عشـــر مـــن ديســـمبر، وألقـــى جاللتـــه كلمة 
ويـــوم  الوطنـــي  العيـــد  بمناســـبة  ســـامية 
للمـــرأة البحرينيـــة وتفضـــل جاللتـــه بمنح 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة وســـام الشـــيخ عيســـى 
من الدرجـــة الممتازة، كمـــا أنعم على عدد 
من الشـــخصيات الوطنية بأوســـمة ملكية 
تقديـــًرا مـــن جاللتـــه لجهودهـــن فـــي بناء 
نهضـــة البحرين الحديثـــة وتعزيز مكانتها 
في مختلف المجاالت، كما تفّضلت سموها 
بزيارة تاريخية لمدرسة المنامة االبتدائية 
ثانويـــة  باعتبارهـــا أول مدرســـة  للبنـــات، 
للبنـــات في البحرين تأكيـــًدا واهتماًما من 
سموها بضرورة المحافظة على المدارس 
وجعلهـــا  وترميمهـــا  القديمـــة  الحكوميـــة 
صرًحا من الصروح الشـــامخة للتعليم في 
مملكـــة البحريـــن، وكان شـــعار هـــذا اليوم 
»80 عاًمـــا من التعليـــم النظامي واإلنجاز«، 

حيث تـــم اختيار التعليم شـــعار هذا العام 
بمناســـبة ذكرى مرور 80 عاًما على دخول 

التعليم النظامي للمرأة في البحرين.

المرأة في القطاع الصحي

وفي العـــام 2009 جرى االحتفـــاء بالمرأة 
في القطـــاع الصحي، تحت شـــعار »المرأة 
ممرضـــة..  قابلـــة..  الصحـــي..  واألمـــن 
وطبيبة«، وبهذه المناسبة تفّضلت صاحبة 
الســـمو الملكـــي رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة برعايـــة الحفـــل الـــذي أقيـــم فـــي 
كليـــة العلـــوم الصحيـــة بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي وإلقـــاء كلمة أكـــدت فيها ســـموها 
علـــى الصورة المتحضرة للمرأة البحرينية 
وهـــي تشـــارك وتجتهـــد وتعمل علـــى بناء 
وتطويـــر وحفـــظ أمـــن مجتمعهـــا الصحي 
الـــذي حرصـــت علـــى أن تتواجـــد فـــي كل 
فـــي  الحتياجاتـــه  وتســـتجيب  مجاالتـــه 
تدرج متزن والفت وبقناعة تامة من أجل 
التغييـــر والتجديـــد لبنـــاء الوطـــن، كما تم 
خالله تكريم أوائـــل العامالت في المجال 
وتنفيـــذ  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الصحـــي 
معرض للصور الستعراض مسيرة وتطور 
نهضـــة المرأة البحرينيـــة في مجال الطب 

والصحة منذ القدم.

المرأة والعمل التطوعي

وفـــى يـــوم المـــرأة البحرينيـــة 2010، تـــم 
اختيـــار موضـــوع العمل التطوعـــي للمرأة 
فـــي البحريـــن لهـــذا اليـــوم تحـــت عنـــوان 
التطوعـــي..  والعمـــل  البحرينيـــة  »المـــرأة 
55 عاًمـــا مـــن المشـــاركة والعطـــاء«، وذلك 
تقديـــًرا لمســـيرة حافلـــة بالعطـــاء للنســـاء 
البحرينيات األوائل اللواتي بدأن مســـيرة 
العمـــل التطوعـــي مما كان لـــه تأثيره على 
مســـار العمل الوطني في مملكة البحرين، 

وتـــم خـــالل االحتفال بهـــذا اليـــوم تكريم 
الجمعيـــات النســـائية الرائدة فـــي المجال 
وإطـــالق مبادرتيـــن هامتيـــن هما: ســـجل 
العمـــل التطوعـــي، وجائـــزة المغفـــور لهـــا 
الشـــيخة حصـــة بنـــت ســـلمان آل خليفـــة 

للعمل الشبابي التطوعي.

االقتصاد

فـــي العـــام 2011، تـــم اختيـــار المشـــاركة 
االقتصاديـــة للمرأة موضوًعا ليـــوم المرأة 
تحـــت  الفعاليـــات  وأقيمـــت  البحرينيـــة، 
»المـــرأة البحرينيـــة فـــي التنميـــة  عنـــوان 
حيـــث  وعطـــاء«  شـــراكة  االقتصاديـــة.. 
تفضلـــت صاحبـــة الســـمو الملكـــي رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمرأة برعايـــة االحتفال 
بهذه المناســـبة ومرور عشـــر سنوات على 
إنشـــاء المجلس. وقد تـــم خالل االحتفال 
تكريم المؤسســـات التي أسهمت في دعم 
برامـــج ومشـــاريع المجلس األعلـــى للمرأة 
امتيـــاز  وإطـــالق  ســـنوات،  عشـــر  خـــالل 
الشـــرف لرائـــدة العمـــل الشـــابة، وافتتـــاح 
معرض رائدات األعمال الشـــابات )جاليري 
متكامـــل  اقتصـــادي  منتـــدى  وعقـــد   ،)45
حول مشـــاركة المرأة في مجال االقتصاد 

واألعمال.

الرياضة

وفـــى يوم المـــرأة البحرينيـــة 2012، أقيم 
االحتفـــال الخامس بيوم المرأة البحرينية 
»المـــرأة والرياضـــة: إرادة..  تحـــت شـــعار 
إنجـــاز.. تطلعـــات« وجـــاء هـــذا االحتفـــال 
تحـــت رعايـــة كريمـــة مـــن صاحبة الســـمو 
الملكـــي رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
لالحتفـــاء بإنجـــازات المـــرأة فـــي المجال 
الرياضـــي، وأقيمـــت بهـــذه المناســـبة عدد 
من الفعاليـــات المهمة أبرزهـــا دورة المرأة 

البحرينيـــة لأللعـــاب الرياضيـــة في عشـــر 
إلـــى حلقـــات  رياضـــات مختلفـــة إضافـــة 
مســـتديرة  طاولـــة  وحـــوارات  نقاشـــية 
وبطولـــة لأللعاب الشـــعبية، كمـــا تم تكريم 
الفرق الفائـــزة في دورة األلعاب الرياضية 
ورؤســـاء  الشـــعبية  األلعـــاب  وبطولـــة 
االتحـــادات الرياضيـــة التـــي شـــاركت في 

الدورة.

اإلعالم

 أمـــا عـــن يـــوم المـــرأة البحرينيـــة للعـــام 
2013، فقـــد وقـــع االختيار علـــى أن يكون 
المجـــال  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  عمـــل 
اإلعالمـــي موضوع االحتفـــال بيوم المرأة 
البحرينية تحت عنـــوان »المرأة واإلعالم« 
فـــي  المـــرأة  بإنجـــازات  وذلـــك لالحتفـــاء 
مجـــال اإلعالم وتوثيق مســـيرتها في هذا 
المجال، وُأطلق ضمن هذا اإلطار مســـابقة 
الرالـــي اإلعالمـــي بهـــدف المســـاهمة فـــي 
تنشيط اإلنتاج اإلعالمي المؤثر والمحرك 
لقضايا المرأة بشـــكل عام من خالل إثراء 
لتكـــون  المختلفـــة  اإلعالميـــة  المجـــاالت 
محرًكا ودافًعـــا لالرتقاء بالمادة اإلعالمية 

التـــي تتنـــاول قضايـــا وحقوق المـــرأة في 
إحـــداث  إلـــى  وصـــواًل  المجـــاالت  جميـــع 
تطور ملموس فـــي مجال اإلعالم الموجه 
للمرأة وللمجتمع بمختلف فئاته، كما جرى 
تنظيـــم الملتقى الشـــبابي »المرأة واإلعالم 
االجتماعي« بمشـــاركة حوالي 200 شـــاب 
الالزمـــة،  المهـــارات  إلكســـابهم  وشـــابة 
وملتقـــى إعالمي حول صـــورة المرأة في 
اإلعالم العربي بهدف تبادل الخبرات بين 
العامـــالت فـــي المجـــال مـــن دول مجلس 

التعاون الخليجي.

المجال العسكري

 وفـــي العام 2014 جـــرى االحتفاء بالمرأة 
رعايـــة  تحـــت  العســـكري  المجـــال  فـــي 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفدى، 
وجرى االحتفال بكلية عيســـى العســـكرية 
الملكية، وجاء االحتفـــاء بإنجازات المرأة 
فـــي المجـــال العســـكري لما حققتـــه المرأة 
البحرينيـــة علـــى مدى 40 عاًمـــا من إنجاز 
في الســـلك العســـكري بمختلـــف قطاعاته 
حتميـــة  كنتيجـــة  والمتنوعـــة،  الخدميـــة 

لكفاءتهـــا وقدرتهـــا فـــي الوقـــوف بجانب 
الرجـــل لحمايـــة هـــذا الوطن والـــذود عنه 
اســـتطاعت  حيـــث  مكتســـباته،  وحمايـــة 
المـــرأة أن تضـــع بصمتهـــا الواضحـــة فـــي 
كافة ميادين العمل العسكري، وأن تحظى 
بكامـــل حقوقها لتصل بذلـــك إلى مناصب 
قيادية وإدارية ورتب عسكرية عالية عن 
جـــدارة واســـتحقاق لتتوج مســـيرتها في 
ركب الســـلك العســـكري إلى جانب الرجل 
فـــي حمـــل الســـالح ورفـــع لـــواء النهضـــة 
الشاملة بالمملكة، كما جرى تنظيم ملتقى 
خليجي للمرأة العسكرية ومعرض “المرأة 

العسكرية بصمات وإنجازات”.

المجال المالي والمصرفي

فـــي العـــام 2015، جـــرى تخصيـــص يـــوم 
المـــرأة البحرينيـــة لالحتفـــاء بالمـــرأة في 
القطـــاع المالـــي والمصرفـــي، حيـــث أقيم 
االحتفال في مقـــر بورصة البحرين تحت 
قرينـــة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  رعايـــة 
العاهـــل، وقامت ســـموها بتكريـــم األوائل 
من النســـاء اللواتي عملن في مؤسساتهن 
مـــن ذوات الخدمـــة الطويلـــة، إضافة إلى 
النســـاء الحاصـــالت على المناصـــب العليا 
فـــي المؤسســـات الماليـــة والمصرفية، كما 
قامت ســـموها بجولة في معـــرض الصور 
المالـــي  القطـــاع  فـــي  للمـــرأة  التاريخيـــة 
والمصرفي، ومـــا وصلت إليه من مناصب 
لرئاســـة  وصولهـــا  فـــي  تمثلـــت  قياديـــة 
مجالس إدارة البنوك وشـــركات االستثمار 
المالي، وجاء االحتفاء بالمرأة في القطاع 
المالي والمصرفي تماشـــًيا مـــع اإلنجازات 
العريقـــة التـــي حققتهـــا المـــرأة فـــي هـــذا 
القطاع، وقدرتها على اإلسهام بفاعلية في 
تكريس دور البحرين كمركز مالي إقليمي 
وعالمـــي رائـــد، مشـــيدة ســـموها بالكوادر 
المؤهلـــة والطاقـــات المتجددة في شـــتى 
مجاالت وأوجـــه العمل المصرفي، وهو ما 
تثبته وتؤكده إســـهامات وإنجازات المرأة 
البحرينيـــة في هـــذا المجـــال، حيث جرى 
تنظيـــم مؤتمـــر المـــرأة في القطـــاع المالي 

والمصرفي.

المجال القانوني والعدلي

وفـــي العـــام 2016 أعلنت صاحبة الســـمو 
الملكي رئيســـة المجلس األعلى للمرأة عن 
تخصيص مناســـبة يوم المـــرأة البحرينية 
لالحتفـــاء بالمـــرأة فـــي المجـــال القانوني 
والعدلي، حيث جرى االحتفال بهذا اليوم 
في مقر المحكمة الدســـتورية، كما تنظيم 
المؤتمـــر الوطني الثالـــث للمرأة البحرينية 

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

ا “األعلى للمرأة” يحتفي حـــتى اآلن بإنجــــــازات المرأة البحرينية في 14 مجااًل وطنيًّ
بمنــاســبة يومــها.. تخصيــص االحتــفال هـذا العـام عــــــــن التنــمـية الوطـنـيــــة
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وإنجـــاز...  مســـيرة  والقانـــون:  »المـــرأة 
تحديات وتطلعات«، وتدشين بوابة المرأة 
في المجال العدلي والقانوني في المجلس 
متخصصـــة  وصفحـــة  للقضـــاء،  األعلـــى 
بتشـــريعات المـــرأة بهيئة التشـــريع والرأي 

القانوني.

المجال الهندسي

وفـــي العام 2017 جرى تخصيص مناســـبة 
يوم المرأة لالحتفاء بالمرأة البحرينية في 
المجـــال الهندســـي، وذلك نظـــًرا لما قدمته 
المـــرأة البحرينيـــة من عطـــاءات مهمة في 
هـــذا المجـــال علـــى مـــدى قرابـــة األربعيـــن 
عاًما الماضية والتي بدأت في السبعينات، 
وبالتحديد في مجال الهندســـة الكيميائية 
والهندســـة   ،1977 عـــام  فـــي  والمدنيـــة 
المعماريـــة عام 1978، والهندســـة الزراعية 

والكهربائية عام 1979.
المهندســـة  بالمـــرأة  االحتفـــاء  وواكـــب   
مـــا حققتـــه المـــرأة مـــن إنجـــازات واســـعة 
فـــي القطـــاع الهندســـي، حيث اســـتطاعت 
مواكبـــة التخصصـــات الهندســـية الجديدة 
مثل هندســـة الكمبيوتر وهندسة الطيران، 
وأثبتـــت حضـــوًرا كبيًرا فيها، واســـتطاعت 
تلـــك  فـــي  وجدارتهـــا  كفاءتهـــا  إثبـــات 
المجـــاالت رغـــم صعوبتهـــا، لتصـــل نســـبة 
الخريجـــات مـــن هذا التخصص مـــا يقارب 
43 % ولتبلغ نســـبة مشـــاركتها كمهندســـة 
في ســـوق العمل ما يبلغ 25 % في القطاع 

العـــام و21 % فـــي القطاع الخـــاص، وذلك 
وفًقا إلحصاءات العام 2017.

المجال التشريعي والعمل البلدي

وفـــي مطلـــع العـــام 2018 أعلنـــت صاحبـــة 
الســـمو الملكـــي رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمرأة عن تخصيص يوم المرأة البحرينية 
هـــذا العـــام لالحتفـــاء بالمـــرأة فـــي المجال 
التشـــريعي والعمـــل البلـــدي، التي تشـــكلت 
أول  ضمـــن  األولـــى  مشـــاركتها  مالمـــح 
انتخابـــات بلديـــة شـــهدتها البحريـــن فـــي 

منتصف العشرينيات من القرن الماضي.
 وقد واكب موضوع المرأة هذا اإلنجازات 
الكبيـــرة التـــي حققتهـــا المـــرأة البحرينيـــة 
من خـــالل حضورها الفاعل فـــي المجالس 
التشـــريعية والبلديـــة، وقدرتهـــا علـــى رفع 
مســـاهمتها في الشأن العام ودخول مجال 
المـــرأة  ومســـاهمات  السياســـي،  العمـــل 
البحرينية النوعية لدى إعداد ميثاق العمل 
الوطنـــي ودورها المشـــهود ضمـــن الجهود 
الوطنية التي كلفـــت بمتابعة تفعيل بنوده 
وقـــد تـــم تنفيـــذ مجموعـــة مـــن األنشـــطة 
والفعاليـــات مـــن أبرزهـــا المؤتمـــر الدولـــي 
حول “دور المشـــاركة السياسية للمرأة في 
تحقيـــق العدالة التنمويـــة: تجارب عملية.. 
برنامـــج  وتطلعـــات مســـتقبلية”، وإطـــالق 
االستشـــارات االنتخابية للمـــرأة البحرينية 
والنشـــاط التفاعلـــي »صوت شـــباب 2030« 

لتكريس الوعي بالعملية االنتخابية.

التعليم العالي وعلوم المستقبل

 وفي العام 2019، خصص المجلس األعلى 
البحرينيـــة  المـــرأة  يـــوم  مناســـبة  للمـــرأة 
لالحتفـــاء بالمرأة في مجال التعليم العالي 
وعلـــوم المســـتقبل، وذلك تزامًنـــا مع مرور 
مئـــة عام علـــى بـــدء التعليـــم النظامي في 
المناســـبة  هـــذه  خـــالل  وجـــرى  البحريـــن، 
تســـليط الضـــوء علـــى مـــا حققتـــه المـــرأة 
البحرينيـــة مـــن إنجـــازات كبيـــرة فـــي هذا 
المجـــال النوعـــي، حيـــث تقلـــدت مناصـــب 
قياديـــة رفيعـــة مـــن بينهـــا رئيســـة جامعة 
وعميـــدة، كما حصلت علـــى درجات علمية 
رفيعـــة فـــي مجـــال التدريـــس الجامعـــي، 
الهيئـــات  وعضويـــة  األكاديمـــي  والبحـــث 

والمراكز الدولية.
 كمـــا جرى خالل هـــذه المناســـبة االحتفاء 
بعطـــاء المـــرأة فـــي مجـــال التعليـــم العالي 
وعلوم المستقبل وتوثيق الجهود الوطنية 
التي أســـهمت في دعم مشـــاركة المرأة في 
هـــذا المجـــال والفـــرص المتاحـــة لتحفيـــز 
واستقطاب المرأة الستدامة مشاركتها في 
قطاع التعليم العالي، وإبراز أهمية التعليم 
لتحضريهـــن  للطالبـــات  والمهنـــي  الفنـــي 
بالمهـــارات الفنية الحتياجات ســـوق العمل 
الحالية والمستقبلية، واستثمار الدراسات 
والبحـــوث األكاديميـــة فـــي مجـــال المرأة، 
وبيـــان واقـــع مشـــاركة وتنافســـية المـــرأة 
البحرينيـــة فـــي مجـــاالت التعليـــم العالـــي 
وعلوم المستقبل حيث تم إطالق المبادرة 

الوطنيـــة للتوازن بين الجنســـين في علوم 
المســـتقبل وتنظيـــم أول هاكثـــون نســـائي 

بمملكة البحرين بعنوان “تحدي وابتكار”.

العمل الدبلوماسي

وفي العام الماضي، 2020، احتفل المجلس 
األعلـــى للمرأة بالمرأة البحرينية في مجال 
العمـــل الدبلوماســـي، مـــن خـــالل تســـليط 
الضـــوء علـــى إنجـــازات المـــرأة فـــي هـــذا 
المجـــال، وقد جاء ذلك متزامًنا مع احتفاء 
مملكـــة البحريـــن ببدء العمل الدبلوماســـي 
المنظـــم قبـــل 51 عاًمـــا وتخصيـــص يـــوم 
للدبلوماســـية البحرينية تقديـــًرا لمنجزاتها 

وجهود منتسبيها.
وقد عمل المجلس األعلى للمرأة من خالل 

تلك المناســـبة على إبراز المســـيرة الحافلة 
للمرأة البحرينية في المجال الدبلوماســـي، 
حيـــث عملـــت فـــي وزارة الخارجيـــة فـــي 
العـــام 1972 ألول مرة، وجـــرى تعيين أول 
ســـفيرة للمملكة لدى الجمهورية الفرنســـية 
عـــام 1999، وتعييـــن أول وكيلة وزارة في 
الخارجية على مســـتوى الوطن العربي في 
العـــام 2017. كما عمـــل المجلس على إبراز 
قصـــص النجـــاح التـــي حققتها المـــرأة في 
هـــذا المجـــال وبيـــان الفـــرص والتحديـــات 
الستدامة تقدم المرأة، إضافة إلى التعرف 
علـــى أفضـــل الممارســـات الدوليـــة لتعزيـــز 
التـــوازن بيـــن الجنســـين في مجـــال العمل 

الدبلوماسي.
المـــرأة  بيـــوم  االحتفـــال  ويمثـــل  هـــذا،   
انطالقـــة  عـــام  كل  نهايـــة  مـــع  البحرينيـــة 
جديدة أمام المجلس األعلى للمرأة لتعزيز 
الجهـــود الراميـــة لتكريـــس حضـــور المرأة 
فـــي المجال المحدد، ومواصلة التعاون مع 
الشـــركاء مـــن أجل ضمـــان التنفيـــذ األمثل 
للمخرجـــات وتحقيـــق الغايات المنشـــودة، 
كمـــا يواصل المجلس األعلـــى للمرأة البناء 
علـــى هذه التجربة الغنيـــة وتطويرها عاًما 
بعـــد عام، لمـــا لها من أهميـــة تتعدى تكريم 
المـــرأة فـــي يـــوم األول مـــن ديســـمبر إلـــى 
برنامـــج عمـــل منظم دائم طيلـــة أيام العام 
لتعزيـــز حضورها في قطاع من القطاعات، 
ومراكمة مكتســـباتها، ورفع مساهمتها في 

مسيرة االزدهار والتنمية الوطنية.



محرر الشؤون المحلية

رفع عدد مـــن وزارء الحكومة خالص 
التهانـــي لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وقرينـــة عاهـــل 
البالد رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفـــة، وإلى المرأة 
البحرينية؛ بمناسبة االحتفاء بمناسبة 
يوم المـــرأة البحرينية فـــي األول من 
ديســـمبر، وذلك بالتزامن مـــع الذكرى 
العشـــرين لتأســـيس المجلـــس األعلى 
للمـــرأة وإقرار ميثـــاق العمل الوطني، 
مؤكديـــن فـــي تصريحـــات صحافيـــة 
أمـــس أن إحيـــاء هـــذه المناســـبة يعد 
تتويًجـــا إلســـهامات المواطنـــات فـــي 
المجـــاالت كافة، وعطائهن المثمر في 
بنـــاء ونهضـــة الوطن، مثمنيـــن الدعم 
الـــذي تحظـــى بـــه المـــرأة البحرينيـــة 
من لـــدن عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
واهتمـــام ومتابعـــة ولـــي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، ما يشـــكل حافـــًزا نحو تقديم 
مزيد من العطـــاءات واإلنجازات في 
سبيل رفعة مملكة البحرين ونهضتها.

عطاء مثمر

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  ورفـــع 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان خالص 
التهانـــي لقرينـــة جاللة الملك رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
البحرينيـــة؛  وللمـــرأة  خليفـــة،  آل 
المـــرأة  بيـــوم  االحتفـــاء  بمناســـبة 
البحرينيـــة فـــي األول مـــن ديســـمبر، 
مؤكـــًدا أن إحيـــاء هذه المناســـبة يعد 
تتويًجـــا إلســـهامات المواطنـــات فـــي 
المثمـــر  وعطائهـــن  كافـــة،  المجـــاالت 
الوطـــن، مشـــيًدا  بنـــاء ونهضـــة  فـــي 
بالرعايـــة الســـامية لصاحـــب الجاللة 
الملـــك، لالحتفـــال بالمـــرأة البحرينية 
هـــذا العـــام، ومنوًها فـــي الوقت ذاته 
باختيـــار عنوان “المرأة البحرينية في 
التنمية الوطنية.. مســـيرة ارتقاء في 
وطن وعطـــاء” لحفل هذا العام، الذي 
يأتـــي متزامًنـــا مع عشـــرينية إنشـــاء 

المجلس األعلى للمرأة.
وأكـــد الوزيـــر حميـــدان أن المســـيرة 
جاللـــة  بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة 
العاهـــل كانـــت شـــاهدة علـــى تعزيـــز 
جهـــود تمكيـــن المرأة وتنفيـــذ الخطة 
وإطـــالق  بهـــا،  للنهـــوض  الوطنيـــة 
العديد مـــن المبـــادرات الوطنية التي 
البحرينيـــة  تنـــال  أن  فـــي  أســـهمت 
فـــي  للمســـاهمة  وفرصهـــا؛  حقوقهـــا 
ظـــل  فـــي  والتنميـــة،  البنـــاء  عمليـــة 
مســـاندة صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء للمرأة 
البحرينيـــة وتمكينهـــا، وهو مـــا يظهر 
جلًيـــا ضمن أولويات عمـــل الحكومة، 
إذ أطلـــق مجلس الـــوزراء مطلع العام 
2021 البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف 
فـــي نســـخته الثانيـــة، والـــذي تضمن 
حزمـــا من المبـــادرات الداعمـــة للمرأة 
البحرينيـــة، مـــن بينهـــا توفيـــر دعـــم 
األجور للمـــرأة البحرينية الراغبة في 
نظام العمل الجزئي أو العمل عن بعد.

وقـــال حميـــدان إن المـــرأة البحرينية 
أثبتـــت قدراتها وإمكاناتهـــا المتنوعة 
لتمـــارس دورهـــا كشـــريك فاعـــل مـــع 
الرجـــل فـــي بنـــاء وتنميـــة البحريـــن 
الحديثة، مشيًرا إلى زيادة مساهمات 
المواقـــع  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
المختلفة، لتتجاوز 50 % من إجمالي 
الموظفيـــن في القطاع العام، و35 % 
العامليـــن  البحرينييـــن  إجمالـــي  مـــن 
فـــي القطاع الخاص، فـــي حين بلغت 
نســـبة صاحبات المشروعات المنزلية 
مـــن اإلناث مـــن إجمالـــي المنتســـبين 
إلـــى برنامـــج “خطـــوة” للمشـــروعات 
المنزلية التابع لوزارة العمل والتنمية 
تمكيـــن  إلـــى  والرامـــي  االجتماعيـــة 

المرأة اقتصادًيا، 78 %.
أما على مســـتوى العمـــل المدني، فقد 
المعنيـــة  الجمعيـــات  عـــدد  تضاعـــف 

بشـــؤون المرأة ليصل إلى 21 جمعية 
باإلضافة إلى االتحاد النسائي، ولهذه 
المنظمات دور نشط في تعزيز حقوق 

المرأة والتعبير عن قضاياها.
وتابـــع، ومـــن منطلـــق تعزيـــز حضـــور 
المـــرأة البحرينيـــة علـــى الســـاحة في 
تنميـــة المجتمـــع، فـــإن وزارة العمـــل 
والتنميـــة االجتماعيـــة تقـــدم الدعـــم 
فئاتهـــا،  بمختلـــف  بحرينيـــة  لـــكل 
ســـواء مـــن خـــالل مســـاعدة الضمان 
االجتماعي، أو خدمات تنمية األسرة 
برامـــج  خـــالل  مـــن  أو  والطفولـــة، 
التدريـــب والتوظيـــف والتأميـــن ضد 
التعطـــل، إذ تمكنـــت الـــوزارة من رفع 
نســـبة اإلنـــاث في عمليـــات التوظيف 
مـــن 25 % قبل 5 ســـنوات إلى 46 % 
مـــن إجمالـــي المتوظفيـــن الجـــدد من 
المواطنيـــن فـــي القطـــاع الخاص في 

العام الجاري 2021.
مشـــروع  يعـــد  حميـــدان:  وقـــال 
خطـــوة  وبرنامـــج  المنتجـــة  األســـر 
للمشـــروعات المنزلية التابعان لوزارة 
مـــن  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
المشـــروعات والبرامـــج التـــي تخـــدم 
المـــرأة، وتســـاعدها علـــى االنخـــراط 
في ســـوق العمل وتحســـين مستواها 
مركـــز  تأســـيس  فمنـــذ  المعيشـــي، 
فـــي  المنزليـــة  للمشـــروعات  خطـــوة 
 2021 أكتوبـــر  وحتـــى   2014 العـــام 
بلـــغ عـــدد المســـجلين فـــي البرنامـــج 
صاحبـــات  نســـبة  وبلغـــت   ،1227
المشـــروعات المنزلية من النســـاء 78 
% مـــن إجمالـــي المنتســـبين لبرنامج 
خطـــوة للمشـــروعات المنزليـــة، علًمـــا 
تنظيـــم  علـــى  يعمـــل  البرنامـــج  أن 
دورات تدريبيـــة تســـاعد المنضمـــات 
إلـــى البرنامج على تنفيذ مشـــروعهن 
اإلنتاجـــي وتطويـــره وتســـويقه، في 
والمراكـــز  المنتجـــة  األســـر  مراكـــز 
الـــدورات  بلـــغ عـــدد  االجتماعيـــة، إذ 
التدريبيـــة حتى نهايـــة أكتوبر 2021، 
تدريبيـــة،  دورة   721 مجموعـــه  مـــا 
و511  الًفـــا   17 منهـــا  اســـتفادت 

مستفيدة. 

دور محوري

بدورهـــا، ثمنـــت وزيرة الصحـــة بهذه 
المناســـبة دعم القيادة لمسيرة المرأة 
مختلـــف  فـــي  المخلصـــة  وجهودهـــا 
التـــي حققـــت  التنمويـــة،  القطاعـــات 
الفاعلـــة  بمشـــاركتها  المـــرأة  خاللهـــا 
سلســـلة من المنجـــزات، ومـــن أبرزها 
ما حققته من تميز في مجال القطاع 

الصحي على المستويات كافة.
اإلنتاجيـــة  بمســـتوى  أشـــادت  كمـــا 
والعطـــاء الذيـــن تتمتـــع بهمـــا المـــرأة 
التـــي  ومســـاهماتها  البحرينيـــة 
تقدمهـــا لصالـــح المجتمـــع البحرينـــي 
وتطوير الخدمـــات الصحية المقدمة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن بالمملكـــة، ما 
ساهم في وصول هذه الخدمات إلى 

مستويات عالية األداء والتميز.
الرعايـــة  الصحـــة  وزيـــرة  وثمنـــت 
الملكية السامية والدعم الذي تحظى 
به المـــرأة البحرينية من لدن صاحب 
الجاللة الملك وبمساندة ومتابعة ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي، ما يشـــكل حافًزا نحو 
تقديـــم مزيـــد مـــن العطـــاء؛ لتحقيـــق 
التطلعات الســـامية والرؤى الســـديدة 
للقيـــادة الحكيمـــة، وازدهـــار ورفعـــة 

مملكة البحرين الغالية وشعبها.
وأكـــدت الوزيـــرة مـــا قدمتـــه المـــرأة 
البحرينيـــة فـــي القطـــاع الصحي من 
جهـــود مثمرة ومســـاٍع نبيلة وخبرات 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  علميـــة وطبيـــة 

الصحية االستثنائية لفيروس كورونا 
)كوفيـــد 19( التـــي مرت بهـــا المملكة، 
بدورهـــا  وشـــاركت  ســـاهمت  والتـــي 
الفعال ضمن إطار المنظومة الصحية 
وتجـــاوز  للجائحـــة  التصـــدي  فـــي 
تحدياتهـــا في ســـبيل مواصلة العمل؛ 
لتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة. 
فقد شـــكلت المـــرأة البحرينية ركيزة 
أساســـا بجميع المؤسســـات الصحية؛ 
لمواجهة هذه الجائحة ما ســـاهم في 
تعزيـــز كفاءة المنظومـــة الصحية من 
خـــالل تبنـــي خطـــط وإســـترتيجيات 
عمل متكاملة وبـــروح الفريق الواحد 
ممـــا ســـاهم فـــي التصـــدي والحد من 
انتشـــار الفيـــروس واتخـــاذ التدابيـــر 
الوقائيـــة واإلجـــراءات الالزمـــة فـــي 
جميع مراكز العزل والفحص والعالج 
ومراكـــز التطعيـــم والـــذي أثمـــر عنـــه 
وصول مملكة البحرين لنسب تطعيم 
عالية في ســـبيل المناعـــة المجتمعية 

وفي وقت قياسي. 
كما أعربت وزيـــرة الصحة عن عميق 
تقديرهـــا وامتنانهـــا للـــدور المحوري 
المجلـــس  بـــه  يقـــوم  الـــذي  والداعـــم 
األعلـــى للمرأة لالحتفاء بعطاء المرأة 
وتقدير دورها واســـتحقاقها، ومنحها 
فـــرص العطاء المتجـــدد والالمحدود 
والمجـــاالت  القطاعـــات  شـــتى  فـــي 
خدمـــًة للوطـــن، ضمن مســـيرة البناء 
والتطويـــر والتحديـــث ووصـــواًل إلى 
تفعيـــل مشـــاركتها فـــي الســـير قدًما؛ 
لمواصلة األهداف التنموية المنشودة 
والحفاظ على ما تحقق من نجاحات 
بهـــا  ويعتـــز  يفخـــر  متميـــزة  وطنيـــة 
الجميـــع بشـــهادات دوليـــة وعالميـــة، 
والـــذي تجســـد من خاللـــه حصد ثمار 
الســـامية  الملكيـــة  والرعايـــة  الدعـــم 
للمـــرأة البحرينيـــة بالمجتمع في ظل 

العهد الزاهر لصاحب الجاللة الملك.

دعم ملكي

من جهته، أكد وزير األشغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلف أن ما وصلـــت له المرأة 
البحرينيـــة من إنجـــازات وتميز جاء 
بفضـــل دعم وتوجيهـــات من صاحب 
المـــرأة  أن  مؤكـــًدا  الملـــك،  الجاللـــة 
البحرينيـــة تمثـــل جـــزءا مهمـــا فـــي 
فريـــق البحريـــن بقيـــادة ســـمو ولـــي 

العهد رئيس الوزراء.
وبهـــذه المناســـبة، أشـــار الوزير خلف 
الســـمو  صاحبـــة  مبـــادرة  أن  إلـــى 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
“المـــرأة  شـــعار  باعتمـــاد  خليفـــة  آل 
الوطنيـــة..  التنميـــة  فـــي  البحرينيـــة 
مســـيرة ارتقـــاء فـــي وطـــن معطاء”، 
تؤكد الدور الريادي الكبير والمساهمة 
الفاعلة التي ســـاهمت بهـــا المرأة في 
مســـيرة التنميـــة الوطنيـــة، إذ باتـــت 
اليوم المرأة فـــي أعلى المواقع لصنع 

القرار.
وأضاف أنه وبعد مرور 20 عاما على 
تأســـيس المجلس األعلى للمرأة، فإن 
البحريـــن تجـــاوزت مرحلـــة تمكيـــن 
المـــرأة ووصلت إلى مرحلة الشـــراكة 
المتوازنـــة فـــي المجتمـــع، إذ أثبتـــت 
المـــرأة قدرتهـــا وكفاءتهـــا فـــي تقلـــد 
المهـــام والمناصـــب، وهـــذا  مختلـــف 
مـــا ينعكس على منتســـبات الـــوزارة، 
التـــي تحتضن عـــددا مـــن الموظفات 
مـــن قياديات ومهندســـات وإداريات 

استمر عطاؤهن ألكثر من 20 عاًما.
وأعـــرب خلـــف عـــن اعتـــزازه وفخره 
بـــدور المـــرأة البحرينيـــة العاملة في 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  قطاعـــات 
البلديـــات والتخطيط العمراني، الفًتا 

إلى أن نســـبة الموظفات البحرينيات 
فـــي قطاع شـــؤون االشـــغال تبلغ 33 
% من إجمالي موظفي القطاع، فيما 
تبلـــغ نســـبة الموظفـــات البحرينيـــات 
شـــاغالت المناصب العليا في القطاع 
الوظائـــف  علـــى   % و38   ،%  40
اإلشـــرافية، ويبلـــغ عـــدد الموظفـــات 
الحاصالت على شـــهادة الماجســـتير 

21 موظفة. 
وأضـــاف “أما فـــي قطـــاع “البلديات”، 
متقدمـــة  نســـب  إلـــى  وصلنـــا  فقـــد 
فـــي  للوظائـــف  المـــرأة  شـــغل  فـــي 
هـــذا القطـــاع، إذ بلغـــت نســـبة وجود 
المـــرأة في البلديـــات 45 % من عدد 
العامليـــن فـــي هـــذا القطـــاع، فيهـــن 
الالتـــي تبـــوأن مراكـــز قياديـــة عليـــا 
ووظائف إشـــرافية”، مؤكًدا أن نسبة 
وجـــود المـــرأة فـــي القطاعيـــن تبيـــن 
مدى تكافؤ الفرص بين الجنسين في 
الـــوزارة، وأن المـــرأة أثبتـــت كفاءتها 
وقدرتهـــا في مياديـــن ومواقع العمل 

المختلفة.
العامـــالت  بـــدور  خلـــف  ونـــوه 
والموظفـــات فـــي قطاعـــات الـــوزارة 
المختلفـــة ومـــا يقدمن مـــن عمل بارز 
وحضـــور فاعـــل أســـهم فـــي مســـيرة 
العمـــل والتنمية، مؤكـــًدا دعم الوزارة 
المجلـــس  وتوجيهـــات  لمبـــادرات 
األعلـــى للمـــرأة، والتـــي أســـهمت في 
تمكيـــن ودعم المرأة البحرينية ضمن 
منظومة كاملة أساسها تكافؤ الفرص 

والتوازن بين الجنسين.

مكانة عالية

وقـــال وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء 
وائل المبارك إن إنجازات وإسهامات 
المـــرأة البحرينية كبيرة في مســـيرة 
حظيـــت  إذ  الوطنيـــة،  التنميـــة 
المـــرأة فـــي مملكـــة البحريـــن بمكانة 
عاليـــة وُخلقـــت لهـــا الفـــرص العادلـــة 
والمتكافئة لمشـــاركتها مسيرة البناء 
والعطـــاء في ظل المســـيرة التنموية 
الزاهـــر  العهـــد  ظـــل  فـــي  الشـــاملة 
لصاحب الجاللـــة الملك، ودعم كامل 
مـــن لدن صاحب الســـمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضـــاف الوزير أن المـــرأة البحرينية 
أســـهمت جنبـــا إلـــى جنب مـــع زميلها 
الرجـــل في بناء هـــذا الوطن، وكانت 
ركيـــزة أساســـا فـــي مســـيرة التنميـــة 
الوطنيـــة، وأن ما تحقق من إنجازات 
في مختلف األصعدة التنموية كانت 
المـــرأة البحرينية شـــريكة في صنعه 

وإنجازه.

عالقة تكاملية

وأعرب وزير اإلسكان باسم الحمر عن 
عظيـــم الفخـــر واالعتـــزاز بالعطاءات 
الوطنيـــة المهمة التـــي قدمتها المرأة 
البحرينيـــة علـــى مدار تاريـــخ مملكة 
البحريـــن، وإســـهاماتها الفاعلـــة فـــي 
مختلف مراحل بناء الوطن ونهضته، 
مـــن  خاللهـــا  مـــن  تمكنـــت  والتـــي 
تأدية دورهـــا المؤثـــر واإليجابي في 
مساندة مسيرة التنمية الشاملة التي 
تشـــهدها المملكة بفضل الدعم الكبير 
والمســـتمر الـــذي تحظـــى بـــه المـــرأة 
مـــن  الكريمـــة  والرعايـــة  البحرينيـــة 
لدن صاحـــب الجاللة عاهل البالد، إذ 
تحققـــت للمرأة البحرينية العديد من 
المكتســـبات واإلنجـــازات الملموســـة 

على مختلف الُصعد.
كما أشـــاد الحمر بالدور الريادي الذي 
يضطلـــع بـــه المجلـــس األعلـــى للمرأة 

بقيادة صاحبة السمو الملكي األميرة 
قرينة عاهـــل البالد في الدفع بجهود 
المـــرأة البحرينية في المجاالت كافة 
ضمـــن مســـيرة العمـــل الوطنـــي عبـــر 
تهيئتهـــا وتعزيـــز قدراتهـــا مـــن خالل 
تضمنتهـــا  التـــي  والخطـــط  البرامـــج 
لنهـــوض  الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية 
المرأة البحرينية، حتى باتت نموذًجا 
المحلـــي  المســـتوى  علـــى  مشـــرًفا 

واإلقليمي والدولي.
التكامليـــة  العالقـــة  أن  وأضـــاف 
والمجلـــس  اإلســـكان  وزارة  بيـــن 
األعلـــى المـــرأة كان لهـــا أثـــر واضـــح 
فـــي حصـــول المـــرأة البحرينية على 
العديـــد مـــن الخدمـــات التـــي تقدمها 
وزارة اإلســـكان، مؤكًدا حرص وزارة 
اإلســـكان علـــى توفيـــر حـــق الســـكن 
للمـــرأة الـــذي يعـــد مـــن أهـــم الحقوق 
التي كفله لها دستور المملكة، تدعيًما 
يكفـــل  وبمـــا  األســـري،  الســـتقرارها 
حقوقهـــا في العيـــش الكريم واآلمن، 
األمـــر الذي أســـهم في شـــمول المرأة 
ضمـــن الفئـــات المســـتحقة للخدمات 
الـــوزارة  اإلســـكانية، مؤكـــًدا حـــرص 
علـــى دعم أهـــداف المجلـــس األعلى 
للمرأة ومبادرتها التي تسهم في دعم 

المرأة وتمكينها.
وأشـــار وزيـــر اإلســـكان إلـــى أن هـــذه 
المناســـبة التـــي تتزامـــن مـــع الذكرى 
العشـــرين لتأســـيس المجلس األعلى 
المـــرأة  مكانـــة  لتؤكـــد  تأتـــي  للمـــرأة 
عـــن  فضـــاًل  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
المســـتويات،  جميـــع  علـــى  تمكينهـــا 
وهـــذا ما أســـهم في تقدمهـــا الوضاح 
علـــى صعيـــد مشـــاركتها في مســـيرة 
النهضة الوطنية الشاملة التي أرسى 

قواعدها جاللة الملك.

خطة التوازن

الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
المـــرأة  إن  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
وجودهـــا  أثبتـــت  البحرينيـــة 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  وتميزهـــا 
والمواقع، وكانت دائًما عند مســـتوى 
المســـؤوليات والمهـــام التـــي أنيطت 
بهـــا، وتميـــزت أيما تميز فـــي المجال 
أعلـــى  وحققـــت  الدبلوماســـي، 
الدبلوماســـي  وتاريخنـــا  المناصـــب، 
شـــاهد على نجـــاح المـــرأة البحرينية 
ترأســـت  إذ  الدولـــي،  الصعيـــد  علـــى 
الشـــيخة هيـــا بنـــت راشـــد آل خليفة 
الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة من 
امـــرأة  كأول   2007 وحتـــى   2006

عربية مسلمة تشغل هذا المنصب.
وأضـــاف أن إنجـــازات الدبلوماســـية 
مختلـــف  فـــي  توالـــت  البحرينيـــة 
المـــرأة  تولـــت  إذ  مجاالتهـــا، 
المـــرأة  ومثلـــت  المناصـــب،  أعلـــى 
فـــي  ســـفيرة  المملكـــة  الدبلوماســـية 
والواليـــات  الفرنســـية،  الجمهوريـــة 
والمملكـــة  األميركيـــة،  المتحـــدة 
المتحـــدة، ومملكـــة بلجيـــكا، ومملكة 
تايلند. كما تشـــغل المـــرأة العديد من 
الوظائف الدبلوماســـية واإلدارية في 
وزارة الخارجية وفـــي بعثات مملكة 
البحرين في الخارج، وفي المنظمات 
إلـــى  إضافـــة  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
البحرينيـــات  الدبلوماســـيات  تولـــي 
المناصب العليا في الوزارة كرئيسات 

للقطاعات المهمة.
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة أن مملكة 
البحريـــن احتفلـــت هذا العـــام بمرور 
المجلـــس  تأســـيس  علـــى  عاًمـــا   20
األعلـــى للمرأة، والـــذي كان لمبادراته 
ومتابعته الدائمة بالغ األثر على واقع 
المـــرأة البحرينيـــة وتقدمهـــا، مشـــيًرا 

إلـــى أن وزارة الخارجيـــة، بنـــاًء على 
توجيهـــات المجلـــس األعلـــى للمرأة، 
واسترشاًدا بالخطة الوطنية لنهوض 
المـــرأة البحرينيـــة والنموذج الوطني 
ومبادئهـــا  الجنســـين،  بيـــن  للتـــوازن 
بيـــن  التـــوازن  دعـــم  علـــى  المبنيـــة 
الجنســـين في مختلف المجاالت في 
صدد إطالق خطـــة متكاملة للتوازن 

بين الجنسين.
الخارجيـــة  وزارة  خطـــة  إن  وقـــال 
للتـــوازن بيـــن الجنســـين تهـــدف إلى 
دعم دور المرأة على جميع األصعدة، 
فـــي  الفـــرص  تكافـــؤ  دعـــم  وتشـــمل 
أن  مؤكـــًدا  والترقيـــات،  التوظيـــف 
وزارة الخارجيـــة تهـــدف مـــن خـــالل 
هذه اإلستراتيجية إلى تعزيز حضور 
المـــرأة الدبلوماســـية البحرينيـــة في 
بعثـــات مملكة البحرين فـــي الخارج، 
مـــن خالل تأهيل وابتعـــاث مزيد من 
الكوادر الدبلوماسية النسائية، ودعم 
المبتعثات من خالل التأهيل الثقافي 
وتعزيـــز  االبتعـــاث،  قبـــل  والنفســـي 
الدعـــم المقدم لألســـرة الدبلوماســـية 

أثناء االبتعاث.
الخطـــة  هـــذه  أن  الزيانـــي  وأردف 
تهدف إلى تفعيل الدور المهم ألزواج 
الدبلوماسيين في دعم الدبلوماسية 
البحرينية في الخارج، مشيًرا إلى أن 
أكاديمية محمـــد بن مبارك آل خليفة 
للدراســـات الدبلوماســـية ستلتزم من 
خـــالل هـــذه اإلســـتراتيجية بتكافـــؤ 
الفـــرص فـــي التدريب الدبلوماســـي، 
تســـتهدف  تدريبيـــة  برامـــج  وطـــرح 

تطوير المرأة الدبلوماسية.

حضور فاعل

وحيـــا وزيـــر اإلعـــالم علـــي الرميحي 
المـــرأة  عطـــاءات  المناســـبة  بهـــذه 
البحرينيـــة وحضورهـــا الفاعـــل فـــي 
مختلف ميادين العمـــل الوطني، وما 
تقوم به من جهـــود متواصلة لخدمة 
مجتمعهـــا وإعـــالء راية وطنهـــا، عبر 
ما تقدمه من صورة مشـــرفة تجســـد 
واإلبـــداع  العطـــاء  معانـــي  أســـمى 
والشـــراكة الفاعلـــة في تقـــدم الوطن 
القانـــون  وازدهـــاره وترســـيخ دولـــة 
والمؤسســـات على أسس من العدالة 
بيـــن  والمســـاواة  الفـــرص  وتكافـــؤ 

الجنسين.
وأشـــاد وزيـــر اإلعـــالم بـــدور المـــرأة 
البحرينية في المجال اإلعالمي، وما 
تتمتـــع به مـــن حضور مميـــز في هذا 
المجـــال، إضافـــة إلى دعمهـــا للتطور 
والرياضـــي،  والمعرفـــي  الثقافـــي 
وتصدرهـــا الصفـــوف األمامية ضمن 
فريـــق البحرين فـــي مواجهة جائحة 
اإلســـهامات  مـــن  وغيرهـــا  كورونـــا، 
التنمويـــة فـــي إطار الخطـــة الوطنية 

للنهوض بالمرأة البحرينية.
عـــن فخـــره  اإلعـــالم  وزيـــر  وأعـــرب 
باإلســـهامات  الوطـــن  أبنـــاء  وجميـــع 
فـــي  البحرينيـــة  للمـــرأة  المشـــرفة 
اإلعالميـــة  المحافـــل  مختلـــف 
والدبلوماســـية اإلقليميـــة والدوليـــة، 
بعـــد رئاســـتها الجمعيـــة العامة لألمم 
اللجـــان  فـــي  المتحـــدة، وعضويتهـــا 
والطفـــل  للمـــرأة  والدوليـــة  العربيـــة 
األمـــم  لهيئـــة  التنفيـــذي  والمجلـــس 
مكتـــب  وافتتـــاح  للمـــرأة،  المتحـــدة 
تمثيلي للهيئة بالمنامة لنقل التجربة 
البحرينيـــة الرائدة إلـــى العالم، والتي 
تعززت بإطالق جائزة األميرة سبيكة 
العالميـــة  خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت 

لتمكين المرأة.

إنجازات البحرينية تؤكد مساهماتها المحورية في عملية التنمية
تجاوزت نسبة 50 % من إجمالي الموظفين في القطاع العام... وزراء:
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هنأت فعاليات نيابية وشـــورية، عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمد آل خليفة، وقرينة عاهل البالد رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، 
بمناســـبة يوم المرأة البحرينية، الذي يحتفل 
بـــه هذا العام تحت شـــعار: “المرأة البحرينية 
فـــي التنميـــة الوطنيـــة.. مســـيرة ارتقاء في 
وطـــن معطـــاء”، بالتزامن مع مـــرور 20 عاما 

على تأسيس المجلس األعلى للمرأة.
الدعـــم  أمـــس أن  فـــي تصريحـــات  وأكـــدوا 
الملكـــي الســـامي كان المؤثـــر األســـمى فـــي 
بلـــوغ المـــرأة البحرينيـــة المناصـــب الرفيعة 
مـــن التقـــدم، الفيتن إلـــى الـــدور الكبير الذي 
ينهـــض به المجلـــس األعلى للمـــرأة في دعم 
قضايـــا المـــرأة البحرينيـــة، وأشـــاروا إلى أن 
المســـار الذي فتحته سمو قرينة عاهل البالد 
للمـــرأة البحرينية، مثل الطريق الرحب الذي 
انتهجته الرائدات في مملكة البحرين، وكان 

المعبر األوسع أمام مجد المرأة.

منجز ثري

مـــن جهتهـــا، أكـــدت رئيســـة مجلـــس النواب 
فوزيـــة بنت عبد هللا زينـــل أن الدعم الملكي 
الســـامي كان المؤثر األسمى في بلوغ المرأة 

البحرينية مستويات رفيعة من التقدم.
ونوهت للجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة 
ســـمو ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء من 
خالل إدمـــاج احتياجـــات المـــرأة البحرينية 
ضمن الخطط واإلســـتراتيجيات الحكومية، 
وفـــي جميع برامـــج التنمية الشـــاملة، مثمنة 
الجهـــود المســـتمرة والمثمـــرة التـــي يبذلهـــا 
صاحبـــة  بقيـــادة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة فـــي متابعـــة إدمـــاج احتياجـــات 
المرأة البحرينية، وضمان اســـتدامة الجهود 
الوطنية لتقدم المرأة التي ترتقي باالستقرار 
األســـري وترفع من مســـاهمتها في االقتصاد 
الوطنـــي، من خـــالل تضمين برامـــج الخطة 
الوطنية لنهوض المـــرأة البحرينية في كافة 

برامج مؤسسات الدولة.
وأشـــارت إلى أن المســـار الذي فتحته ســـمو 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
للمـــرأة البحرينية، مثل الطريق الرحب الذي 
انتهجته الرائدات في مملكة البحرين، وكان 
المعبـــر األوســـع أمـــام مجـــد المـــرأة، والبيئة 
تنامـــت خاللهـــا مكتســـبات  التـــي  المحفـــزة 
خالقـــة ومبتكـــرة، ســـاعدت المـــرأة من بذل 

المزيد من العطاءات لتحقيق رفعة الوطن.

شريك فاعل

بدورهـــا، أشـــادت اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة 
للمرأة والطفل بمجلس النواب بالدور الكبير 
الـــذي ينهض بـــه المجلس األعلـــى للمرأة في 
دعـــم قضايـــا المـــرأة البحرينيـــة، وتوفير كل 
السبل والخطط والبرامج واإلجراءات حتى 
تكون المرأة البحرينية شريكًا فاعالً ورئيسًا 

في بناء صرح التنمية الوطنية.
وأكـــدت اللجنـــة حرصهـــا الدائـــم وترحيبهـــا 
وتطويـــر  المقترحـــات  بتقديـــم  المســـتمر 
وتبنـــي  القوانيـــن  ومناقشـــة  التشـــريعات 
البرامـــج والمبـــادرات للمســـاهمة فـــي خدمة 
المـــرأة والنهوض بها وتمكينها في المجاالت 
كافـــة، معربًةعن تهنئتهـــا للمـــرأة البحرينية، 
ُمســـجلًة كل التقديـــر واالمتنـــان لهـــا في كل 
موقـــع ومســـؤولية، وعلـــى جهودهـــا البارزة، 

المحافـــل  كافـــة  فـــي  والمخلصـــة،  الطيبـــة 
اإلقليميـــة والدوليـــة، متمنيًة اللجنة لنســـاء 
والنجـــاح  التوفيـــق  مـــن  المزيـــد  البحريـــن 
والعطاء والمســـاهمة الفاعلة المســـتمرة في 

نهضة بلدهن المعطاء. 

البناء الوطني

الفـــرص  أكـــدت لجنـــة تكافـــؤ  مـــن جانبهـــا، 
باألمانـــة العامـــة لمجلـــس النـــواب، برئاســـة 
ياســـر الشـــيراوي القائم بأعمال األمين العام 
للمجلس، أن اعتماد  شعار “المرأة البحرينية 
ارتقـــاء  مســـيرة   .. الوطنيـــة  التنميـــة  فـــي 
فـــي وطن معطـــاء” يأتي متســـقًا مـــع عراقة 
البنـــاء  عمليـــات  ضمـــن  النســـائي  الحضـــور 

الوطني.
وثمـــن الشـــيراوي، تقلـــد المـــرأة البحرينيـــة 
مناصـــب رفيعة في المراكـــز القيادية وصنع 
التشـــريعية  الثـــالث  الســـلطات  فـــي  القـــرار 
والتنفيذيـــة والقضائيـــة بفضـــل التوجيهات 
الحكيمـــة والرؤيـــة الثاقبـــة مـــن لـــدن جاللة 
الملـــك، والدعـــم من الحكومة برئاســـة ســـمو 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، ومؤازرة 
ومســـاندة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بقيـــادة 

قرينة عاهل البالد. 
 كمـــا وأعـــرب الشـــيراوي عـــن فخـــر اللجنـــة 
واعتزازها العميق بالمشاركة المتميزة للمرأة 
العاملـــة باألمانـــة العامـــة لمجلـــس النـــواب، 
منوهـــا إلى اهتمـــام مجلس النـــواب الخاص 
بتفعيل مهـــام لجنة تكافؤ الفـــرص؛ لتحقيق 
وتنفيـــذ أهدافها المنوطة بها والتي أنشـــئت 

من أجلها.

عراقة اإلنجازات

وأكد األمين العام لمجلس النواب المستشار 
راشـــد محمـــد بونجمـــة أن مملكـــة البحريـــن 
ترتكـــز فـــي تطـــور تاريخهـــا الحديـــث علـــى 
الحقـــوق  فـــي  والمســـاواة  العدالـــة  أســـس 
والواجبـــات بيـــن المواطنين، رجاالً ونســـاًء، 
وهـــي ثوابت مبنية على رؤية ثاقبة من لدن 

صاحب الجاللة الملك.
ونوه إلـــى أن التزام مملكة البحرين وحرص 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس الوزراء بمســـاندة تقدم وتمكين 
المـــرأة، يأتي لما تمتلكـــه المملكة من خبرات 

نوعية، يرفد مسيرة التقدم األشمل للمرأة.
وأشـــاد األميـــن العـــام لمجلس النـــواب بدور 
المجلس األعلى للمرأة برئاســـة سمو األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم، مؤكـــدًا أن المجلـــس 
أســـهم في وضع مملكة البحرين في مصاف 
الـــدول المتقدمـــة فـــي كل ما يتعلـــق بقضايا 
المـــرأة، وذلـــك بالنظـــر إلـــى عراقـــة وحجـــم 
المـــرأة  حققتهـــا  التـــي  البـــارزة  اإلنجـــازات 
البحرينيـــة، فـــي مختلـــف مســـارات التنمية، 
ـــد النطالقـــة واثقـــة نحو مســـتقبل  وبمـــا يمهِّ
مزدهـــر، علـــى أســـس راســـخة مـــن العدالـــة 
وتكافـــؤ الفرص؛ للمســـاهمة في نمـــاء وبناء 

وارتقاء ورخاء الوطن. 

عطاء متواصل

مـــن جانبهـــا، أكـــدت النائـــب الثانـــي لرئيـــس 
ســـلمان  علـــي  جميلـــة  الشـــورى  مجلـــس 
وعطاءهـــا  البحرينيـــة  المـــرأة  مســـيرة  أن 
المتواصل شـــّكل رمز فخـــر واعتزاز لدى كل 

بحريني بما قدمته المرأة.
وأشـــارت ســـلمان إلـــى أن مشـــاركتها البّناءة 
فـــي مســـيرة التنميـــة الشـــاملة، قد عكســـت 
الرؤية الملكية الســـامية، القائمة على العدل 
والمســـاواة فـــي الحقـــوق والواجبـــات بيـــن 
المواطنيـــن، والتـــي تهـــدف لشـــراكة المـــرأة 
البحرينية في بناء الوطن جنبًا إلى جنب مع 

الرجل، موضحة أن المرأة البحرينية تحظى 
بتاريـــخ مليء بالعطـــاءات واإلنجازات على 
مـــر األزمنـــة، والـــذي انعكـــس إيجاًبـــا علـــى 

مستقبل تقدم المرأة في مملكة البحرين.

ركن أساسي

الزايـــد  جاســـم  دالل  المحاميـــة  وأكـــدت 
رئيسة لجنة الشـــؤون التشريعية والقانونية 
بمجلس الشورى أن اختيار شعار يوم المرأة 
البحرينيـــة لهـــذا العـــام تحت عنـــوان “المرأة 
البحرينيـــة فـــي التنميـــة الوطنيـــة.. مســـيرة 
ارتقـــاء فـــي وطـــن معطـــاء”، يعكـــس الـــدور 
البـــارز الذي لعبته المـــرأة البحرينية لالرتقاء 
بمملكـــة البحرين من خالل مســـاهماتها التي 
تطـــورت وتدرجت على مـــر التاريخ، إلى أن 

وصلت إلى مرحلة التمكين والتقدم.
وأشـــادت الزايد بمساهمات المرأة البحرينية 
الفاعلـــة فـــي مســـيرة التنميـــة الشـــاملة فـــي 
البحريـــن  مملكـــة  جعلـــت  والتـــي  المملكـــة، 
تتبوأ مكانـــة عالية على المســـتوى اإلقليمي 
والدولـــي فـــي مجـــال تمكين وتقـــدم المرأة، 
مشـــيرة إلـــى أن المـــرأة في مملكـــة البحرين 
أصبحـــت ركنًا أساســـيا ورئيســـًا فـــي التطور 
والتقـــدم الذي تشـــهده مملكـــة البحرين على 

مختلف األصعدة. 

مستقبل طموح

وأوضحت رئيســـة لجنة الخدمـــات بمجلس 
الشـــورى جهـــاد عبـــدهللا الفاضـــل أن اختيار 
شـــعار هـــذا العـــام ليـــوم المـــرأة البحرينيـــة 
التنميـــة  فـــي  البحرينيـــة  “المـــرأة  بعنـــوان 
الوطنية.. مســـيرة ارتقاء في وطن معطاء”، 
يعكـــس عراقة الماضـــي الزاخـــر باإلنجازات 
الطمـــوح  والمســـتقبل  البحرينيـــة  للمـــرأة 
المشـــرف الـــذي تســـعى لتحقيقه المـــرأة في 

مملكة البحرين.
وأشـــادت الفاضـــل بالـــدور البارز الـــذي لعبته 
المرأة من خالل مشاركتها في مسيرة التنمية 
الشـــاملة فـــي مختلـــف المجاالت السياســـية 
واالجتماعيـــة والصحيـــة والتربويـــة، معربة 
عـــن فخرهـــا واعتزازهـــا بالمـــرأة البحرينيـــة 
التي تعتبر شـــريكا أساسيا في بناء المجتمع 

وتطوره وتقدمه وازدهاره.

دور مشرف

وقالت رئيســـة لجنة شـــؤون المـــرأة والطفل 
ابتســـام محمد صالح الدالل أن ما تم إنجازه 
من قبل المجلس األعلى للمرأة من مبادرات 
تفـــوق التوقعـــات وتعـــزز شـــعار هـــذا العـــام 
تحت عنـــوان “المرأة البحرينيـــة في التنمية 
الوطنية .. مســـيرة ارتقاء في وطن معطاء” 
يجعـــل الجميـــع يســـتذكر عطـــاءات المـــرأة 
البحرينيـــة عبـــر التاريـــخ ودورهـــا المشـــرف 
فـــي بناء الدولة المدنية الحديثة ومحطاتها 
المضيئـــة فـــي كل مرحلـــة من مراحـــل تقدم 
مملكـــة البحريـــن وانطالقتها المتســـارعة مع 

وضع اللبنات األولى للمشروع اإلصالحي.
وأشـــارت الـــدالل إلـــى أن المـــرأة البحرينيـــة 
تلعـــب دورا بـــارزا ومهمـــا فـــي نهضـــة مملكة 
البحريـــن واالرتقـــاء بمكانـــة المملكـــة علـــى 
المســـتويين االقليمـــي والدولي بمشـــاركاتها 
الشـــاملة  التنميـــة  مســـيرة  فـــي  المتميـــزة 

والمستدامة للمملكة.

تحقيق التطلعات

وقالت ســـبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس 
الشـــورى بأن االحتفاء بالمرأة البحرينية في 
كل عام يعتبر دعمًا لها ولجهودها وعطاءاتها 
المميزة، وذلك من خالل مسيرتها الحضارية 
المليئـــة باإلنجـــازات، والتـــي ســـاهمت فـــي 
االرتقاء بمملكة البحرين وتقدمها وتطورها، 
حيـــث كانـــت داعمًا رئيســـًا لتحقيـــق أهداف 

التنمية المستدامة.
وأشـــارت الفضالـــة إلـــى أن مواقـــف المـــرأة 
البحرينيـــة فـــي مختلـــف المحافـــل الدوليـــة 
عكســـت دورهـــا الفاعـــل والمميـــز فـــي رفـــع 
اســـم مملكـــة البحريـــن وجعلهـــا فـــي مصاف 
الدولـــة المتقدمـــة فـــي مجال حفـــظ حقوق 
المرأة ودعمها وتمكينها وتقدمها، مؤكدة أن 
المرأة البحرينية قادرة على مواصلة مسيرة 
العطاء مع شـــريكها الرجل؛ من أجل تحقيق 
التطلعـــات الملكيـــة الســـامية لنهضـــة مملكة 

البحرين.

مواقف مشرفة

وأكـــدت عضـــو مجلس الشـــورى هالـــة رمزي 
فايـــز أن المرأة البحرينيـــة تعتبر مثاال للمرأة 
مواقفهـــا  خـــالل  مـــن  نفســـها  أثبتـــت  التـــي 
المشـــرفة على مـــر التاريخ، حيـــث كانت لها 
بصماتها الواضحة في بناء الدولة، كما كانت 
داعمـــًا أساســـيًا للخطـــط التنموية الشـــاملة؛ 
لتحقيق الغايات المنشودة من تلك الخطط.

وأعربـــت فايـــز عـــن فخرهـــا واعتزازهـــا بمـــا 
حققته المرأة البحرينية من إنجازات تضاف 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  اإلنجـــازات  لســـجل 
مشـــيرة إلـــى أن المـــرأة في مملكـــة البحرين 
تتميـــز بطموحهـــا المســـتمر لبنـــاء مســـتقبل 

مشرق لمملكة البحرين.

سطور من ذهب

فاطمـــة  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  وأفـــادت 
عبدالجبـــار الكوهجـــي أن المـــرأة البحرينية 
على مر التاريخ ســـاهمت فـــي بناء المجتمع 
على كل المســـتويات، وقد سجل التاريخ لها 
ذلك بســـطوٍر من ذهب، حيـــث أثبتت المرأة 
البحرينيـــة على مر العصور أنهـــا قادرة على 
العطـــاء والتميـــز بكفاءة وجـــدارة من خالل 
مشاركتها في مسيرة البناء لمملكة البحرين.

وأشـــارت الكوهجـــي إلـــى المـــرأة البحرينية 
كونها شريكا أساســـيا في الخطط التنموية، 
فإنهـــا بذلـــت قصـــارى جهدهـــا لتحقيـــق تلك 
الخطط بما تطمح إليه مملكة البحرين، وقد 

حققـــت من خـــالل مســـاهمتها في المســـيرة 
التنموية الوطنية العديد من اإلنجازات التي 
تحتســـب لهـــا خصوصـــا، ولمملكـــة البحريـــن 

عموما.

لبنة أساسية

كما قالت عضو مجلس الشورى منى يوسف 
المؤيد إن مساهمات المرأة البحرينية يشهد 
لهـــا التاريـــخ علـــى مـــر العصـــور واختـــالف 
األجيـــال، فالمرأة هـــي اللبنة األساســـية في 
بنـــاء المجتمعـــات، وهـــذا مـــا أثبتتـــه المـــرأة 
البحرينيـــة مـــن خـــالل حضورهـــا التاريخي 

المميز ومسيرتها الحضارية المشرفة.
وأشـــارت المؤيـــد إلـــى أن مســـاهمات المرأة 
التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  البحرينيـــة 
المســـتدامة قـــد تجلـــت بوضوح فـــي مملكة 
البحريـــن من خالل اإلنجـــازات التي حققتها 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  خصوًصـــا  المـــرأة 
دعـــم  فـــي  ســـاهمت  والتـــي  االقتصاديـــة 
االقتصـــاد الوطنـــي وتعزيـــز مكانـــة البحرين 

االقتصادية على المستوى الدولي. 

محطات عطاء

نانســـي  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  وأكـــدت 
دينـــا إيلـــي خضوري أن مناســـبة يـــوم المرأة 
البحرينيـــة والتـــي جاءت هذا العـــام بعنوان 
“المـــرأة البحرينيـــة فـــي التنميـــة الوطنيـــة.. 
مســـيرة ارتقـــاء في وطـــن معطـــاء”، تجعلنا 
نتوقف في محطات عطاء المرأة البحرينية 
التاريـــخ،  مـــر  علـــى  إنجازاتهـــا  لنســـتحضر 
وتدرجهـــا في التطور والتقدم والمســـاهمات 

البّناء من أجل مملكة البحرين.
وأشـــارت خضوري إلى أن المـــرأة البحرينية 
ومكونـــا  أساســـيا  عنصـــرا  ومازالـــت  كانـــت 
رئيســـيا في نهضة مملكـــة البحرين وانعكس 
ذلك من خالل إسهاماتها المميزة في مسيرة 
التنميـــة الشـــاملة، وتحقيقهـــا إهـــداف تلـــك 
المســـيرة كان هو المؤشـــر علـــى قدرتها على 

التميز والعطاء. 

تحقيق المكتسبات

وفـــي الســـياق ذاتـــه، أشـــاد رئيـــس اللجنـــة 
النوعية الدائمة لحقوق اإلنسان، عضو لجنة 
الشـــؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
بمجلس النـــواب عمار أحمد البنـــاي بالمكانة 
المرموقة التـــي تحتلها المرأة البحرينية في 
مختلـــف القطاعات، ودورهـــا البارز في دعم 

النهضة الوطنية بمملكة البحرين.
األســـس  وضـــع  الملـــك  جاللـــة  أن  وأكـــد 
الصحيحة ألشراك المرأة البحرينية في بناء 
المجتمع، ومهد الطريـــق أمامها للدخول في 
الحياة السياســـة والمســـاهمة في رسم واقع 
ومســـتقبل البحرين السياســـي واالقتصادي 
مـــرارا  جاللتـــه  أكـــد  حيـــث  واالجتماعـــي، 
وتكرارا على أهمية تمكين المرأة البحرينية، 
وتعزير دورهـــا القيادي في النهضة الحديثة 

للمملكة.
وثمـــن البنـــاي دور المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
بقيـــادة ســـمو قرينـــة عاهـــل البالد فـــي دعم 
المـــرأة وتمكينهـــا فـــي تبوؤ أعلـــى المناصب 
علـــى  المكتســـبات  مـــن  العديـــد  وتحقيـــق 
الصعيـــد المحلـــي والعالمـــي، مشـــيدا بـــدور 
المـــرأة والمســـيرة الحافلة بالعمل السياســـي 
مـــن خـــالل مشـــاركتها بالعمليـــة السياســـية 
تحت قبة البرلمـــان، لتتمكن اليوم من قيادة 
دفة مجلس النواب بكل جدارة واحترافية.

مبادرات نوعية

وقالـــت النائـــب فاطمـــة عبـــاس القطـــري إن 
االحتفـــال بيـــوم المرأة البحرينيـــة هذا العام 
يتزامـــن مـــع مـــرور 20 عامـــًا علـــى تأســـيس 
المجلـــس الـــذي احتفلـــت بـــه المملكـــة تحت 
حيـــث  تنافســـية(،  عدالـــة،  )شـــراكة،  شـــعار 
شهدت هذه المسيرة مبادرات نوعية عززت 
من مكانة المرأة البحرينية، ونهضت بدورها 
فـــي األســـرة والمجتمـــع، وحققـــت نجاحات 
فجـــوة  تقليـــص  مســـتوى  علـــى  ملموســـة 

التوازن بين الجنسين في جميع المجاالت.
ونوهـــت القطـــري بخطـــوة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة األخيـــرة التـــي تمثلـــت فـــي إطـــالق 
بيـــن  التـــوازن  الرقميـــة لمؤشـــرات  المنصـــة 
الجنســـين، التي تعـــد واحدة مـــن المبادرات 
الرائـــدة والتي تضاف إلى ســـجل اإلنجازات 
لمتطلبـــات  والمواكبـــة  للمجلـــس،  الحافـــل 
التحول اإللكتروني، وتبني سياسة البيانات 

المفتوحة ومبدأ إتاحة البيانات.
وأشـــارت إلـــى أن السياســـات التـــي انتهجها 
مســـيرته  طـــوال  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
ساهمت في تعزيز حضور المرأة ومشاركتها 
في عملية التنمية الوطنية الشـــاملة، السيما 
على مســـتوى المناصب القيادية، بما يمنحها 
صالحيـــة التأثيـــر علـــى مســـتوى القـــرارات 

المتخذة.

كيان نوعي

وقـــال رئيـــس اللجنـــة الماليـــة واالقتصادية 
بمجلـــس النـــواب أحمـــد صبـــاح الســـلوم إن 
المبـــادرة الملكية الســـامية مـــن لدن صاحب 
األعلـــى  المجلـــس  بإنشـــاء  الملـــك  الجاللـــة 
للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم حققـــت نقلـــة نوعية 
لتقـــدم المرأة البحرينية ومشـــاركتها الفاعلة 
في مســـيرة العطـــاء وبناء وازدهـــار مملكتنا 

الحبيب.
وذكـــر أن هـــذه الجهـــود أثمرت عن تأســـيس 
المـــرأة  جهـــود  دعـــم  يتولـــى  نوعـــي  كيـــان 
البحرينيـــة وتعزيـــز دورهـــا المجتمعـــي وقد 
حقـــق بالفعل كافة التطلعات المنشـــودة عبر 
عقدين من العطاء المستمر، إذ نالحظ اليوم 
عـــن كثـــب االنعكاســـات اإليجابية لمشـــاركة 
وبصماتهـــا  القطاعـــات،  شـــتى  فـــي  المـــرأة 
الواضحة في تبوؤ المملكة المكانة المرموقة 

بين دول المنطقة.

نواب وشوريون: نهج سمو األميرة سبيكة صنع مجًدا للنساء الرائدات
مساهمات المرأة البحرينية مكتوبة بحروف من ذهب

فاطمة القطري عمار البناي راشد بونجمة فوزية زينل

عضوات مجلس الشورىلجنة المرأة والطفل بمجلس النواب 
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المـــرأة  أن  وطنيـــة  فعاليـــات  أكـــدت 
البحرينيـــة تعيـــش أزهـــى عصورهـــا فـــي 
ظل المشـــروع  اإلصالحـــي لجاللة  الملك، 
ولقيـــت خـــالل العقديـــن األخيريـــن ما لم 
تلقـــه على  مدى تاريـــخ  البحرين الحديث 

والقديم.
وأضافوا أن عيـــد المرأة البحرينية تحت 
عنـــوان “المـــرأة البحرينيـــة فـــي التنميـــة 
وطـــن  فـــي  ارتقـــاء  مســـيرة  الوطنيـــة.. 
معطـــاء”، والـــذي يتزامن مـــع ذكرى مرور 
20 عاًمـــا علـــى تأســـيس المجلـــس العلى 
للمـــرأة، هـــو مناســـبة الســـتذكار الرعايـــة 
الكريمة التي يحظى بها قطاع المرأة من 
لدن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ودعم جاللته 
المتواصل لتمكيـــن المرأة وتفعيل دورها 
الشـــاملة  التنميـــة  منظومـــة  فـــي  البنـــاء 
لمملكة البحرين، مشيدين باالهتمام الذي 
توليه الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، على 
صعيـــد دعم الخطـــط والبرامـــج الوطنية 
الرامية إلى تحقيق تقدم المرأة ونهضتها، 
وترســـيخ المكانة المتميزة التـــي تبوأتها 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي الشـــأن الوطنـــي، 
رافعين خالص التهانـــي الى قرينة عاهل 
البـــالد رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة 

بنت إبراهيم آل خليفة.
شـــريك  البحرينيـــة  المـــرأة  أن  وأكـــدوا 
التنميـــة  لبنـــات  وضـــع  فـــي  أســـاس 
المستدامة لمستقبل البحرين، إذ سطرت 
إنجازات في شـــتى الميادين االجتماعية 
والثقافيـــة  والرياضيـــة  والسياســـية 
واالقتصاديـــة، وهي محل فخـــر واعتزاز 

لجميع البحرينيين.

عالمة بارزة

أكـــد نائب رئيس االتحـــاد البحريني لكرة 
القـــدم ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بن 
عيسى آل خليفة أن اإلنجازات المتعددة 
للمـــرأة  تحقيقهـــا  تـــم  التـــي  والرائـــدة 
البحرينيـــة جـــاء بفضـــل الجهـــود الكبيرة 
التـــي تبذلهـــا ســـمو قرينـــة عاهـــل البالد، 
مشـــيًدا باإلســـهامات المميـــزة مـــن خالل 
رئاســـتها للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة، الذي 
حقـــق نقلة نوعية للمـــرأة البحرينية على 

المستويات كافة بما فيها الرياضية.
وأشاد ســـموه بالمكتســـبات التي حققتها 
كـــرة  محافـــل  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
القـــدم المختلفـــة، إذ باتـــت ســـيدات كرة 
القـــدم البحرينية عالمة بـــارزة من خالل 
ترجمـــت  والتـــي  المشـــرفة،  بصماتهـــن 
وجســـدت الرؤية االستراتيجية للمجلس 
األعلـــى للمـــرأة، إذ أضحـــت العبـــة كـــرة 
القدم البحرينية رقًما صعًبا في المالعب؛ 
لتعكس بذلك سلسلة من نجاحات المرأة 

البحرينية.

تطور وتقدم 

ســـيدات  جمعيـــة  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
األعمـــال البحرينية أن المـــرأة البحرينية 
تعيش أزهى عصورها في ظل المشـــروع 
 اإلصالحـــي لجاللة  الملـــك، ولقيت خالل 
العقديـــن األخيرين ما لـــم تلقه على  مدى 

تاريخ  البحرين الحديث والقديم. 
 كما رفعت الجمعية بهذه المناسبة خالص 
تهانيهـــا إلى  الرئيســـة الفخريـــة للجمعية 
ســـمو الشـــيخة ثاجبـــة بنـــت ســـلمان آل 

 خليفة. 
وقالـــت الجمعية في بيان بهذه المناســـبة 
“تهنـــئ الجمعيـــة عضواتها، والنســـاء في 
البحرين  بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية، 
حيـــث  تواصـــل المـــرأة ســـعيها بـــكل دأب 
وحرص لتأكيد جدارتها  في كافة مجاالت 

العمل وخاصة  الجانب االقتصادي”. 
الجمعيـــة أن ســـيدات األعمـــال   وأكـــدت 
البحرينيات حققن العديد من اإلنجازات، 
ولعبـــت الجمعيـــة دورا مهمـــا فـــي تفعيل 
علـــى  وحثهـــن  األعمـــال  دور  ســـيدات 
غرفـــة  إدارات  مجالـــس  المشـــاركة  فـــي 
البحريـــن  والمصـــارف  وصناعـــة  تجـــارة 

واالستثمار والشركات  العامة.

زخم عالمي

 بدورهـــا، أكـــدت رئيســـة جمعية ســـيدات 
األعمال البحرينية ســـيدة األعمال أحالم 

باإلنجـــازات  اعتزازهـــا  الكبيـــر  جناحـــي 
المتواليـــة والمهمة التي يحققها المجلس 
األعلـــى للمـــرأة منذ صدور األمر  الســـامي 

بتأسيسه. 
 وقالت جناحـــي إن إطالق جائزة األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفـــة العالمية 
األمـــم  أطلقتهـــا  التـــي  لتمكيـــن  المـــرأة، 
المتحـــدة بالتعـــاون مـــع مملكـــة البحرين 
األعلـــى  للمـــرأة  المجلـــس  فـــي  ممثلـــة 
)الـــدورة الثانيـــة(، منـــح البحريـــن زخمـــا 
عالميـــا إضافيا ومكانة كبيرة على صعيد 
 االهتمـــام بالمـــرأة ليـــس محليا فحســـب، 
ولكـــن دوليا أيضـــا،  وحثت جناحي جميع 
مؤسســـات المجتمع المدني في البحرين 
وعلى المســـتوى  اإلقليمي والعالمي على 
المشاركة في هذه الجائزة؛ لما تحمله من 

قيم نبيلة وأهداف تنموية  لها تقديرها. 
واختتمت رئيسة جمعية سيدات األعمال 
البحرينية بأن سياســـات المجلس األعلى 
 للمرأة ســـاهمت  بفاعلية في رفع مساهمة 
المـــرأة البحرينيـــة كرائدة وســـيدة أعمال 
فـــي الناتـــج  الوطنـــي اإلجمالـــي  لمملكـــة 
الســـجالت  نســـبة  وصلـــت  البحريـــن،  إذ 
الفرديـــة المملوكـــة للمـــرأة  البحرينية إلى 
أكثر  من 47   %، كما أن 31 % من الشركات 
والمؤسسات البحرينية الصغيرة  مملوكة 
مـــن قبـــل  نســـاء  بحرينيـــات، فيمـــا بلغت 

نسبة ملكيتهم للشركات الكبيرة 37 %.  

رعاية كريمة

مـــن جهتـــه، أكـــد األميـــن العـــام للمجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة الشيخ سلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة أن يـــوم المـــرأة 
البحرينية يعد مناســـبة الستذكار الرعاية 
الكريمـــة التـــي يحظى بهـــا قطـــاع المرأة 
مـــن لدن جاللة الملـــك واهتمام الحكومة 
برئاســـة ســـمو ولي العهد رئيـــس مجلس 

الوزراء.
وأعرب الشـــيخ ســـلمان عن بالـــغ االعتزاز 
بجهـــود صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة علـــى 
صعيد االرتقاء بمكانـــة المرأة البحرينية، 
عبر تســـخير عمل المجلس األعلى للمرأة 
للنهـــوض بالمرأة البحرينيـــة في مختلف 

المجاالت.
وأشـــار الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفة إلى أن االحتفاء بالمرأة البحرينية 
هـــذا العام تحت عنوان “المرأة البحرينية 
في التنمية الوطنية.. مســـيرة ارتقاء في 
وطـــن معطـــاء”، يعكـــس الحضـــور المهم 
للمرأة البحرينية في عملية البناء الوطني 
ويترجم تطـــور الدولة المدنية البحرينية 
العدالـــة  أســـس  علـــى  القائمـــة  الحديثـــة 
والمســـاواة في الحقـــوق والواجبات بين 
المواطنيـــن، مؤكـــدا دورهـــا الكبيـــر فـــي 
دفع عجلـــة الحركة الشـــبابية والرياضية 
في المملكة نحو آفاق واســـعة من التميز 

والعطاء.

103 موظفات

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة مطـــار 
البحريـــن محمـــد يوســـف البنفـــالح بهذه 
البحريـــن  مطـــار  شـــركة  إن  المناســـبة 
تثمـــن دائًما إســـهامات موظفاتهـــا الالتي 

يضطلعن بدور محوري في شتى األقسام 
اإلدارية والتشغيلية. 

ويصـــل إجمالـــي عـــدد منتســـبات شـــركة 
موظفـــات،   103 إلـــى  البحريـــن  مطـــار 
وتشـــغل الكثيرات منهن مناصب قيادية، 
مـــن ضمنهـــن نائبتـــا رئيـــس تنفيـــذي و3 
و3  مديـــرات  و9  تنفيذيـــات  مديـــرات 

رئيسات أقسام. 
ولطالمـــا حرصـــت شـــركة مطـــار البحرين 
على تكريم اإلسهامات الفعالة لموظفاتها 
فـــي مســـيرة نجـــاح المؤسســـة بأكملهـــا، 
كمـــا أنهـــا تلتـــزم فـــي عمليـــة التوظيـــف 
واالختيـــار والترقية ومبـــادرات التطوير 
بمبـــادئ  تاًمـــا  التزاًمـــا  بالشـــركة  المهنـــي 
تكافؤ الفرص والمســـاواة بين الجنســـين 
ودمج احتياجات المرأة لضمان حصولها 
علـــى فرصتها في التميز وتحقيق أقصى 

إمكاناتها.

تفوق رياضي

وهنأ مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع 
ســـمو قرينـــة عاهل البـــالد بمناســـبة يوم 
المـــرأة البحرينية، مشـــيدا رئيـــس اتحاد 
عبدالرحيـــم  عيســـى  للجميـــع  الرياضـــة 
بالدور المحوري والمهم للمرأة البحرينية 
فـــي بنـــاء نهضة الوطـــن ودعم المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة في ظل العهـــد الزاهر 
والمشـــروع اإلصالحي لصاحـــب الجاللة 

الملك. 
وثمـــن دور المجلس األعلى للمرأة بقيادة 
ســـمو األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم في 
للمـــرأة  الكاملـــة  الشـــراكة  أســـس  وضـــع 
وتمهيـــد  التنميـــة،  بعمليـــة  البحرينيـــة 
الشـــراكة  لتحقيقـــي  أمامهـــا  الطريـــق 

المتكافئة مع الرجل لخدمة هذا الوطن.
وأضـــاف أن هـــذه المناســـبة تمثل فرصة 
حقيقة إلبـــراز إنجازات المرأة البحرينية، 
والمســـيرة الحافلة والزاخرة في القطاع 
الرياضـــي، الـــذي شـــهد تألًقا كبيـــًرا للمرأة 
البحرينيـــة فـــي هـــذا الميـــدان، من خالل 
بصمتهـــا الواضحـــة في تطويـــر الرياضة، 
وتحقيـــق العديـــد مـــن المكتســـبات علـــى 
الصعيد المحلي والعالمي، مؤكد أن المرأة 
البحرينيـــة قطعـــت شـــوطا طويـــال فـــي 
مجـــال التفوق الرياضي، بدعم ال محدود 
من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة واهتمام من سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 

الشباب.

شريك رئيس

وفـــي ذات الســـياق، أكـــدت رئيـــس لجنة 
التنفيـــذي  والمديـــر  الفـــرص  تكافـــؤ 
المؤسســـي  والتخطيـــط  لالســـتراتيجية 
التنميـــة  بمجلـــس  التنافســـية  وتعزيـــز 
المـــرأة  أن  عزمـــي  نـــدى  االقتصاديـــة 
البحرينيـــة شـــريك رئيـــس فـــي تحقيـــق 

التنمية االقتصادية بمختلف قطاعاتها.
الفـــرص  لجنـــة تكافـــؤ  رئيـــس  وأشـــارت 
أن  إلـــى  االقتصاديـــة  التنميـــة  بمجلـــس 
المـــرأة البحرينيـــة اســـتفادت كذلـــك مـــن 
االســـتثمارات العالميـــة التـــي يســـتقطبها 
مجلـــس التنمية االقتصادية ســـواء على 

صعيـــد الفـــرص الوظيفية أو مـــا أضافته 
هذه االستثمارات إلى السوق المحلية.

يذكر أن المرأة تشكل 55 % من مجموع 
االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس  موظفـــي 
وتشـــغل مـــا نســـبته 56 % مـــن الوظائف 
والمسؤوليات اإلدارية، كما تمثل المرأة ما 
نسبته 60 % من موظفي المجلس الذين 

حصلوا على احتياجاتهم التدريبية.
وأوضحـــت نـــدى عزمـــي أن العديـــد مـــن 
المؤشـــرات العالميـــة عكســـت مـــا حققته 
المـــرأة البحرينيـــة مـــن تقـــدم فـــي شـــتى 
األصعـــدة التنموية، إذ تصـــدرت البحرين 
عالمًيـــا فـــي مجـــال تدريـــب اإلنـــاث على 
المهـــارات الرقميـــة وخطة تعليـــم العلوم 
والرياضيـــات  والهندســـة  والتكنولوجيـــا 
بحســـب المؤشر الشـــامل لإلنترنت 2021 
الصادر عن “فيسبوك” و “اإليكونوميست”، 
إلـــى جانـــب تصـــدر المملكـــة عالمًيـــا فـــي 
ســـد الفجـــوات بيـــن الجنســـين لاللتحاق 
بالتعليـــم الثانوي والعالي بحســـب تقرير 
الفجـــوة العالميـــة بيـــن الجنســـين 2021، 
األولـــى  المرتبـــة  البحريـــن  احتلـــت  كمـــا 
علـــى مســـتوى دول  ذاتـــه  التقريـــر  فـــي 
مجلس التعـــاون الخليجية في ما يتعلق 
بالمشـــاركة االقتصاديـــة وإتاحـــة الفرص 

للمرأة.

رياضة نسوية

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  واكـــد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بن 
خليفة بن أحمـــد آل خليفة أن العطاءات 
التـــي تقدمها المـــرأة البحرينيـــة انعكاس 
للدعـــم المتواصـــل واالهتمـــام الكبير من 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، خصوًصـــا مـــع 
مـــا شـــهدته المـــرأة البحرينية مـــن مكانة 
مهمـــة  مقاعـــد  تتبـــوأ  جعلتهـــا  متقدمـــة 
فـــي المملكـــة في ظـــل العهـــد اإلصالحي 

لصاحب الجاللة الملك.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم بالجهـــود الكبيرة 
المبذولة من قبـــل المجلس األعلى للمرأة 
برئاسة قرينة عاهل البالد، مشيًرا إلى أن 
المجلـــس قدم فرصة واســـعة لتعزيز دور 
المـــرأة البحرينية، وتقديمهـــا كرائدة إلى 
جانب الرجل في مجال الشراكة الوطنية 

بمختلف المجاالت.
وذكـــر أن االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
وضـــع البرامـــج الداعمـــة لحقـــوق المـــرأة 
وتعزيـــز مكانتهـــا، وتمكينهـــا، مؤكـــًدا أن 
البحرينيـــة  للمـــرأة  الرياضـــي  النشـــاط 
ومشـــاركتها علـــى األصعدة كافـــة كان لها 
دور كبيـــر في رفع الرياضة النســـوية في 
البحريـــن، خصوًصـــا علـــى مســـتوى كـــرة 
القـــدم التـــي حققـــت إنجـــازات مختلفـــة 
في مشـــاركاتها الخارجيـــة، باإلضافة إلى 
دور االتحـــاد في دعـــم الكوادر النســـوية 
عبـــر تنظيـــم الـــدورات التدريبيـــة الفنيـــة 
العناصـــر  وإشـــراك  المختلفـــة  واإلداريـــة 
دورات  علـــى  عـــالوة  فيهـــا  النســـائية 

الحكمات.

إنجازات المحدودة

وقـــال رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد 

الزايد إن المـــرأة البحرينية أثبتت دورها 
الريـــادي فـــي التنميـــة الوطنيـــة وعطائها 
الالمحدود في خدمة الوطن ال سيما في 

مجال الخدمة المدنية.
وتزامًنـــا مع مرور 20 عاًما على تأســـيس 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة أوضـــح الزايـــد 
أن المـــرأة البحرينيـــة تمتلـــك دوًرا فاعاًل 
وإيجابًيـــا وال يمكـــن االســـتغناء عنـــه في 
االرتقاء بالخدمة المدنية، كما أنها شريك 
أســـاس يعتمـــد عليـــه لمواصلـــة مســـيرة 
التطـــور والبنـــاء فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر 
لصاحب الجاللة الملك الذي أولى رعايته 
واهتمامه للمرأة البحرينية، مشـــيًدا بدور 
ســـمو  بقيـــادة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
قرينـــة عاهل البالد والتي أولت اهتمامها 
لمســـاندة المرأة في بناء الوطن وتطوره، 
مؤكـــًدا أن المـــرأة العاملة جـــزء ال يتجزأ 

من منظومة العمل الحكومي.
وأردف الزايـــد أن جهـــاز الخدمة المدنية 
يســـعى دائًما لرفع كفاءة الموارد البشرية 
ومنهـــا الموظفـــات في جميع مؤسســـات 
الدولة وفق أحدث الممارســـات العالمية، 
كما وأثنـــى على جهود المـــرأة البحرينية 
عجلـــة  دفـــع  فـــي  الفاعلـــة  ومســـاهمتها 
التنميـــة الشـــاملة فـــي مملكـــة البحريـــن 
من خـــالل قيامها بواجبهـــا الوظيفي في 
مواقـــع العمـــل وإنجازاتهـــا الالمحـــدودة 

والمتميزة في خدمة الوطن.

نجاحات الفتة

وقالـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
العالـــي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي عضـــو المجلـــس األعلـــى 
للمرأة الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفـــة إن ما تحققه المرأة البحرينية 
من نجاحات الفتة على المستويات كافة 
وفي شـــتى مجاالت العمـــل الوطني، وما 
تقوم به من دور اســـتراتيجي في مسيرة 
النهضـــة والتنميـــة والتقـــدم فـــي مملكـــة 
البحريـــن، وما تثبته من كفاءة في جميع 
المناصـــب التـــي تتوالها، ومـــا تقدمه من 
نماذج مشرفة في كل المحافل اإلقليمية 
الكريمـــة  الرعايـــة  ليجســـد  والدوليـــة، 
والدعـــم المتواصـــل لتمكيـــن المـــرأة مـــن 
لدن جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء لتعزيز مكانة المرأة ودفع 

مسيرة تقدمها في مختلف المجاالت.
وأكـــدت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
الـــذي  والحيـــوي  المهـــم  الـــدور  العالـــي 
تضطلـــع به المـــرأة البحرينيـــة في قطاع 
التعليـــم العالي إذ باتـــت نموذًجا حضارًيا 
مشرًفا، وعنواًنا راسًخا للعطاء واإلنجاز.

مسيرة التطور

والـــرأي  التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
القانونـــي المستشـــار نـــواف عبـــدهللا إن 
النهضـــة العصريـــة التـــي تعيشـــها المـــرأة 
البحرينية اليوم تستند إلى أساس قانوني 
متين مـــن نصـــوص دســـتورية وقانونية 
حيـــث تضافـــرت جهـــود جميـــع الجهـــات 
التشـــريعي  بالعمـــل  المعنيـــة  واألطـــراف 
علـــى تدعيمهـــا وتقويتهـــا وتحديثهـــا بما 
يضمـــن تمتـــع المـــرأة البحرينيـــة بحماية 
قانونية منصفة وعادلة وحقوق تنســـجم 
ومســـؤولياتها الوطنية ودورها المحوري 

في مسيرة العمل الوطني.
وأشاد بالمستوى الذي وصلت إليه المرأة 
البحرينيـــة وبمـــا حققتـــه مـــن إنجـــازات 
التنميـــة  مجـــال  فـــي  ومرموقـــة  رائـــدة 
الوطنيـــة، ودعمهـــا المشـــهود له كشـــريك 
أساس وفاعل في مسيرة التطور والبناء 
والنماء في ظل العهـــد اإلصالحي الزاهر 

لصاحب الجاللة الملك.

فعاليات وطنية: المرأة شريك أساس في مسيرة التنمية الوطنية
تعيش أزهى عصورها في ظل عهد جاللة الملك

سمو الشيخ خليفة بن علي أحمد الزايد 

 أحالم جناحي

الشيخ علي بن خليفة

نواف حمزة

الشيخة رنا بنت عيسى

ندى عزمي

الشيخ سلمان بن إبراهيم

محمد البنفالح

محرر الشؤون المحلية
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إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

ًة  ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ َربِّ ُة اْرِجِعي ِإَلى  ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ َأيَّ »َيا 
ِتي« َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ

صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

تتقدم

رئيسة وأعضاء مجلس النواب
واألمين العام وكافة منتسبي األمانة العامة

بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى 

السيدة أميرة حسين خلف القطاف
رئيسة قسم تنمية العالقات البرلمانية

لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

والـــدها
 سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

قرينة جاللة الملك أرست األسس المتينة للنهضة النسائية البحرينية

المرأة عنصر مؤثر في “الخدمة المدنية”

الشرطة النسائية ركيزة أساس لألمن واالستقرار

تشغل 29 % من مجموع العاملين في المناصب القيادية

آل شهاب: المرأة تعيش أزهى أيامها في ظل الرعاية الملكية السامية

المفتش العام يشيد بالدور واألداء االحترافي في حفظ أمن الوطن

رفعـــت مها آل شـــهاب أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلى مقام عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وإلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وإلى قرينة عاهل البالد رئيســـة 
الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفة، وإلى المرأة البحرينية؛ بمناسبة يوم 
المـــرأة البحرينية الذي يتزامن هذا العام مع 
مرور 20 عاما على تأسيس المجلس األعلى 
للمـــرأة كصـــرح وطني معنـــي بتقـــدم المرأة 

البحرينية.
وأضافـــت أن المشـــروع االصالحـــي الرائـــد 

والنهـــج الحكيـــم والرؤيـــة الثاقبـــة لجاللـــة 
شـــاملة  تنمويـــة  بمســـيرة  أذن  قـــد  الملـــك 
طموحـــة أتاحـــت للمـــرأة دورا اســـتراتيجيا 
لتكون الشـــريك الكفـــوء الجدير باالضطالع 
بـــدور محـــوري ومهـــم فـــي مســـيرة النهضة 
الوطنـــي  العمـــل  ميثـــاق  وجـــاء  الوطنيـــة. 
الـــذي أرســـى دعائم الديمقراطية ليســـتكمل 
الحقوق السياســـية للمرأة ويحقق لها الكثير 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  المكتســـبات  مـــن 
واالقتصاديـــة  والسياســـية  االجتماعيـــة 

والثقافية. 
ومنـــذ  البحرينيـــة  المـــرأة  يـــوم  إن  وقالـــت 
إطالقـــه مـــن لـــدن صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة في 
العـــام 2008 يعد مناســـبة وطنيـــة غاية في 

األهميـــة، إذ يتم االحتفاء بإنجـــازات المرأة 
البحرينيـــة التي “قرأت.. تعلمت.. شـــاركت”، 
في شـــتى المجاالت وأثبتـــت فيها اقتدارها 
إقليميـــا  قريناتهـــا  بيـــن  وتميزهـــا  وتمكنهـــا 

ودوليـــا، فهـــي حاضـــرة ومنذ عقـــود طويلة، 
وتبلـــور وتتطـــور هـــذا الحضـــور بتأســـيس 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة الـــذي يعـــزز تقـــدم 
المـــرأة البحرينيـــة ومشـــاركتها الواعدة في 

النهضة الوطنية. 
وأكـــدت أن المـــرأة البحرينيـــة تعيش أزهى 
أيامهـــا فـــي ظـــل الرعايـــة الملكية الســـامية 
مـــن لـــدن صاحـــب الجاللـــة الملـــك والدعـــم 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  مـــن  الالمحـــدود 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، وتولي 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي قرينة عاهـــل البالد 
رئاسة المجلس األعلى للمرأة، والتي أرست 
األســـس المتينة للنهضة النسائية البحرينية 

ووفرت لها مقومات الديمومة.

ســـعًيا لتحقيق فلسفة جهاز الخدمة المدنية 
التي تتمثل في تمكين الموظفين واالرتقاء 
بهـــم وتطوير قدراتهم ليكونوا عنصًرا فاعاًل 
الـــرؤى والتوجهـــات  ومؤثـــًرا فـــي تجســـيد 
وخلـــق  البحريـــن،  لمملكـــة  االســـتراتيجية 
الكفـــاءات الوطنيـــة القـــادرة علـــى تحقيـــق 
أداء حكومـــي ُمنتـــج ومتميـــز ولتعزيز مبدأ 
ا  تكافؤ الفرص وجعل المرأة شـــريًكا أساســـيًّ
التطـــور  مســـيرة  لمواصلـــة  عليـــه  يعتمـــد 
والبنـــاء، حـــرص الجهـــاز على دعـــم وتفعيل 
دور المرأة الريادي بحيث بلغ عدد العامالت 
فـــي المناصـــب القياديـــة 29 % من مجموع 
العامليـــن بالمناصـــب القياديـــة، و38 % من 
مـــن  اإلشـــرافية  المناصـــب  فـــي  العامـــالت 
مجمـــوع العاملين في المناصب اإلشـــرافية، 
كما بلغ عدد العامالت في المهن التخصصية 
30 % مـــن مجمـــوع العامليـــن فـــي المهـــن 
التخصصية، األمـــر الذي يعكس إيمان جهاز 
الخدمـــة المدنيـــة بقـــدرات المـــرأة القياديـــة 

وكفاءتها.
إن مـــن سياســـات التوجه الحكومـــي إعداد 
األمـــر  الشـــابة،  القيـــادات  مـــن  ثـــاٍن  صـــف 

الـــذي يســـهم فـــي ضمـــان تأهيـــل أكبـــر عدد 
مـــن الكـــوادر الوطنيـــة لتولي مهـــام التنمية 
الشـــاملة التي تشهدها المملكة، ويؤكد جهاز 
الخدمـــة المدنية أهميـــة التدريب في صقل 
مهـــارات الموظفيـــن، خصوًصـــا فيمـــا يتعلق 

المســـتقبلية،  الحكوميـــة  القيـــادات  بتهيئـــة 
رؤيـــة مملكـــة  مـــع  يأتـــي متماشـــًيا  والـــذي 
البحرين االقتصاديـــة 2030، كما يركز جهاز 
الخدمـــة المدنية على إبـــراز كفاءة وخبرات 
الموظفيـــن لتكـــون المقيـــاس األســـاس فـــي 

تولـــي المناصـــب فـــي القطـــاع الحكومي، إذ 
إن المملكـــة وضعت خططًا واســـتراتيجيات 
لتدريـــب وتأهيـــل األجيـــال الصاعـــدة لخلق 

صفوف مؤهلة في الدوائر الحكومية.
ا  كما يعد جهاز الخدمة المدنية شريًكا أساسيًّ
للمجلس األعلـــى للمرأة بحيث يحرص على 
تفعيل النموذج الوطنـــي إلدماج احتياجات 
المـــرأة البحرينية فـــي إطار تكافـــؤ الفرص، 
الســـامية  للتوجيهـــات  تنفيـــًذا  يأتـــي  الـــذي 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وكذلـــك توجيهات قرينة 
عاهل البالد رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، ومن هذا المنطلق، أصدر 
جهاز الخدمة المدنية تعليماته رقم )4( لسنة 
2014م، بشـــأن إنشـــاء لجنة تكافـــؤ الفرص 
بالجهـــات الحكوميـــة؛ بهـــدف وضـــع اآلليـــة 
الممكنة لتفعيل المبـــادرات المتعلقة بإدماج 
احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، إذ 
جـــاءت ُمَفِصلة الختصاصات ومهام اللجنة، 
ومبينة لضوابط تشكيلها ومباشرة أعمالها.

قـــام المفتش العـــام بـــوزارة الداخلية اللواء 
الشـــيخ خليفـــة بن أحمـــد آل خليفـــة بزيارة 
للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة  إلـــى  تفقديـــة 
النسائية، إذ كانت في استقباله المدير العام 
لإلدارة العامة للشرطة النسائية العميد منى 

عبدالرحيم وعدد من ضابطات اإلدارة.
وتأتي الزيارة في إطـــار الجوالت التفقدية 
التـــي يقـــوم بهـــا المفتـــش العـــام لمديريات 
علـــى  للوقـــوف  الداخليـــة؛  وزارة  وإدارات 
أفضـــل  لتقديـــم  والجهوزيـــة  االســـتعداد 
الخدمـــات األمنيـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن 

بأعلى مستوى من الدقة والسرعة.
العـــام  المفتـــش  اســـتمع  الزيـــارة،  وخـــالل 

إليجاز عن تاريخ تأسيس الشرطة النسائية 
واســـتعراض مســـيرة عطائهـــا فـــي مجاالت 

عدة، والمهـــام والواجبـــات المنوطة بها في 
خدمـــة المجتمع وحماية جميـــع المواطنين 

واألطفـــال  النســـاء  خصوصـــا  والمقيميـــن 
والشباب ورعاية األحداث.

وأشـــاد المفتش العام بالدور األمني المتميز 
للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة  بـــه  تقـــوم  الـــذي 
النســـائية علـــى مـــدار الســـاعة، معربـــا عـــن 
شـــكره وتقديره لـــكل منتســـبات اإلدارة لما 
يقدمنـــه مـــن عمل وجهد متواصـــل للحفاظ 
علـــى األمـــن والنظام العـــام، مشـــيرا إلى أن 
الشـــرطة النســـائية تعد ركيزة أساسا لألمن 
بدورهـــا  منوهـــا  بالمجتمـــع،  واالســـتقرار 
وأدائهـــا األمنـــي االحترافـــي وشـــراكتها في 
بواجباتهـــا  والتزامهـــا  الوطـــن  أمـــن  حفـــظ 

األمنية والمجتمعية.

الجفير- جهاز الخدمة المدنية

المنامة - وزارة الداخلية

مها آل شهاب

المفتش العام يقوم بزيارة تفقدية لإلدارة العامة للشرطة النسائية 

العلوي: 55 % نسبة حضور المرأة في “سوق العمل”
بصمة واضحة لـ “المجلس األعلى” في خلق التوازن بين الجنسين

صرح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق 
العمل جمال العلوي بأن “هيئة تنظيم ســـوق 
العمل تحت مظلة المســـاواة بين الجنســـين 
موظفيهـــا  بيـــن  الفـــرص  تكافـــؤ  وتعزيـــز 
إجـــراءات  وضمـــن  اإلدارات،  بمختلـــف 
والترقـــي  واالبتعـــاث  والتدريـــب  التعييـــن 
الوظيفـــي وضمان مراعاة ادماج احتياجات 
المـــرأة العاملة، ســـاهمت في تحقيق نســـب 
األداء  مؤشـــر  قيـــاس  نمـــوذج  فـــي  عاليـــة 
المؤسســـي المرتبط بإشـــراك المرأة العاملة، 
 )%  55( اإلنـــاث  توظيـــف  نســـبة  بلغـــت  إذ 
مقارنـــة بالعاملين من الذكـــور، حيث تتدرج 
فـــي مختلـــف المناصـــب بدءا مـــن المناصب 
القياديـــة ومواقع اتخاذ القـــرار إلى مختلف 
الهيئـــة  أن  مضيفـــا  الوظيفيـــة”،  الدرجـــات 

عملـــت جاهـــدة علـــى اتخـــاذ تدابيـــر خاصة 
لتســـريع تمكين المـــرأة في مجتمـــع “تنظيم 
ســـوق العمل” من خالل تفعيـــل لجنة تكافؤ 
اللجنـــة  توصيـــات  اتخـــذت  التـــي  الفـــرص 
الوطنيـــة لمتابعـــة تنفيـــذ النمـــوذج الوطني 
إلدماج احتياجات المرأة في التنمية مرجًعا 

لها.
وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل خالـــص التهانـــي والتبريـــكات لمقـــام 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهـــد رئيس 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، وقرينة 
عاهل البالد رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 

إبراهيـــم آل خليفـــة؛ بمناســـبة يـــوم المـــرأة 
البحرينيـــة المتزامـــن هـــذا العام مـــع الذكرى 

العشرين لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.
ـــن العلـــوي أن المـــرأة البحرينيـــة قدمت  وبيَّ
أروع األمثلـــة فـــي مســـيرة العمـــل الوطنـــي 

اســـتمرارا للنهج الراسخ الذي أرسى دعائمه 
صاحـــب الجاللة الملك، من خالل المشـــروع 
اإلصالحـــي لجاللته، كمـــا وحققت نجاحات 
اســـتثنائية عدة جســـدت اإلســـهام الحقيقي 
لهـــا في نهضة البالد وتقدمهـــا؛ بوصفها أحد 
األركان األساس في مسيرة التنمية الشاملة 

التي تشهدها مملكة البحرين.
المـــرأة  بســـجل  واعتـــزازه  فخـــره  وأبـــدى 
المتعـــددة  واإلنجـــازات  الثـــري  البحرينيـــة 
المدونة فـــي التقرير الوطنـــي األول لقياس 
التـــوازن بيـــن الجنســـين بمملكـــة البحريـــن، 
الـــذي أبرز الـــدور الكبير لملـــف تمكين المرأة 

البحرينية.

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

جمال العلوي

اإلدارة بالحب.. المرأة البحرينية نموذًجا
Û  نحتفل في األول من ديســمبر بيوم المرأة البحرينية وكلنا

فخــر بأننــا تجاوزنا منذ زمــن بعيد فكرة إشــراك المرأة في 
مجــاالت العمــل المختلفــة مــن ضمنهــا المجــال اإلعالمــي، 
تجاوزنا النظرة السائدة بأن المرأة غير قادرة على اإلنجاز 

والتميز والنجاح.
Û  بينما دول كثيرة ما زالت تناقش إمكان انخراط المرأة في

المجــال اإلعالمــي، نحن في البحرين قطعنا شــوطا طويال 
ووصلنا لمراحل متقدمة من التحدي والتنافسية والقيادة 

والريادة أيضا.
Û  الغاليــة مملكتنــا  إيمــان  ال  لــو  ليحصــل  كان  مــا  ذلــك  كل 

البحرين وثقتها بقدرات نســائها، إيمان وثقة تبنتها الدولة 
مــن قمــة الهــرم ألســفله، مــن قيــادة وشــعب ومؤسســات 

رسمية وأهلية.
Û  ،حيــن تخصصــت فــي اإلعــالم قســم اإلذاعــة والتلفزيــون

كان هنالــك تخــوف من بعض األصدقاء، كيف ستنافســين 
وتنخرطين في سوق العمل وأنت فتاة، رقم واحد، اثنان: 
محجبــة، ثالثــة: مصابــة بالســكلر )األنيميــا المنجليــة(، مــا 
يجعلنــي خاضعة الشــتراطات المرض وظروفه في أحيان 
كثيــرة، لكننــي فــي الواقــع عملــت جاهــدة علــى اخضــاع 
المــرض، وكان ردي علــى األصدقــاء الذيــن تخوفــوا مــن 
المفهــوم  بــأن  التحديــات  هــذه  ظــل  فــي  النجــاح  إمــكان 
الســامي لإلعــالم أساســه الفكر والقــدرة علــى التأثير، وإذا 
تحدثنــا عــن صناعة األثــر فالمــرأة بفطرتها خلقــت مؤثرة، 
وقياديــة، وقوية، ألنها وإن بــان للعالم ضعفها أحيانا، فهي 

قوية بضعفها جدا.
Û  وهــي المدرســة األولــى فــي التأثيــر، هــي األم التي ترســخ

األفــكار والمبــادئ وتبني األجيال، وترســم خطوط النجاح 
البنها، وزوجها وأسرتها والعالم.

Û  ،بالفطرة ”multi tasking“ المــرأة تمتلك شــدة اللين، وهــي
فهي قادرة على إدارة أشــد الملفات تعقيدا بهدوء وتركيز 

ونظام، واألهم بعاطفة وحب.
Û  خــالل 10 ســنوات فــي المجــال اإلعالمــي، وجــدت تفهمــا

وترحيبا، وثقة عالية جدا في كل مؤسسة عملت فيها.
Û  ســواء في جهــات حكومية، خاصة، وحتى في مؤسســات

المجتمــع المدني، حيث انتخبــت في مجلس إدارة جمعية 
البحرين لرعاية مرضى الســكلر للمســاهمة في قيادة ملف 

صحي معقد وشائك جدا.
Û .هذا يعكس ثقافة مجتمع، ودولة
Û  ثقافــة تمكــن المــرأة، وال تميــز بينهــا وبيــن الرجــل بشــكل

ســلبي إطالقا. على العكس، في بعض األحيان ألني امرأة 
كنت أحظى بدعم إضافي من قبل الجهات المختلفة التي 

تؤمن بأهمية دور المرأة في اإلعالم.
Û  المرأة اإلعالمية اليوم تلعب دورا بارزا في مسيرة التنمية

الوطنيــة؛ ألن تنميــة األوطــان وازدهارهــا مرهونــة بالفــرد، 
وقدرته على اإلسهام اإليجابي في بناء بلده ورفعة شأنه.

Û  ومــا الفــرد إال نتاج أفكار وثقافة ومبــادئ، ومن يصنع هذه
األفكار؟ ومن ينميها؟

Û .بالطبع هو اإلعالم. لذا نعود مرة أخرى للمرأة المدرسة
Û  اإلعــالم فــي  اإليجابــي  األثــر  علــى صناعــة  قــادرة  وهــي 

والترويــج لبضاعــة الحب واالنتمــاء والوحدة والوالء لهذا 
الوطن الغالي.

Û  نحــن فخــورون جــدا بهــذا المجتمــع الراقــي، وهــذه الدولة
الداعمة والمتقدمة في استراتيجياتها وبرامجها التنموية.

Û  ،وال نملك ســوى أن نشــكر هــذه األرض الحاضنــة، بقيادتها
شــعبها ومؤسســاتها المختلفة لصناعة هذا الواقع المشّرف 

للمرأة البحرينية.

حوراء مرهون

محرر الشؤون المحلية



المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيس ديوان ولـــي العهد، 
الشيخ ســـلمان بن أحمد بن سلمان 
آل خليفـــة، أمس، لولـــوة بو دالمة، 
حيـــث ســـّلمته نســـخة مهـــداة إلـــى 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن 
كتـــاب “النهج الوطني في خطابات 
حمـــد بـــن عيســـى”، والذي اشـــتمل 
الخطابـــات  ألبـــرز  تحليـــٍل  علـــى 

الملكية السامية لعاهل البالد.
 ونّوه رئيس ديـــوان ولي العهد بما 

رّكـــز عليـــه كتـــاب “النهـــج الوطنـــي 
فـــي خطابـــات حمـــد بـــن عيســـى” 
خطابـــات  لسلســـلة  توثيـــٍق  مـــن 
الخطابـــات  تحويـــه  ومـــا  جاللتـــه، 
من محـــددات للعمل الوطني وقيم 
أصيلـــة، مشـــيًدا بمـــا تـــم بذلـــه من 
جهـــود فـــي إعداد هـــذا الكتـــاب ما 
ا لنهـــج المملكة  يجعلـــه مرجًعـــا هامًّ
خـــالل المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيـــادة جاللـــة الملـــك، معرًبـــا عـــن 
تمنياتـــه للدكتورة بـــو دالمة المزيد 

من التوفيق والنجاح.

قام وفد من كليـــة القيادة واألركان 
للقوات المســـلحة بالمملكـــة العربية 
السعودية الشـــقيقة، أمس الثالثاء، 
بزيارة إلى المتحف العســـكري لقوة 

دفاع البحرين.
 وخالل الزيارة اطلع الوفد من كلية 
القيـــادة واألركان للقوات المســـلحة 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى 

مختلف قاعـــات وأقســـام المتحف، 
والتي تضم تشـــكيلة من المقتنيات 
الفنيـــة  واللوحـــات  التاريخيـــة 
تعـــد  التـــي  والنمـــاذج  العســـكرية 
ا للتاريخ العســـكري  أرشـــيًفا توثيقيًّ
الحديـــث  العصـــر  فـــي  البحرينـــي 
والمعاصـــر، كمـــا تـــم تقديـــم شـــرح 

مفصل عنها.

سلمان بن أحمد: “النهج الوطني في 
خطابات حمد بن عيسى” مرجع مهم

وفد من كلية القيادة واألركان 
السعودية يزور المتحف العسكري

بدء التأهيل المسبق للمطورين المنفذين للمرحلة األولى من مترو البحرين
المشروع ضمن خطة التعافي االقتصادي... “المواصالت”:

أعلنت وزارة المواصالت واالتصاالت عن 
بـــدء مرحلـــة التأهيل المســـبق للمطورين 
البحريـــن  متـــرو  لمشـــروع  المنفذيـــن 
الشـــركات  لجميـــع  األولـــى(  )المرحلـــة 
فـــي  الخبـــرة  ذوي  والدوليـــة  المحليـــة 
مجـــال المواصالت العامة، بعد حزمة من 
المشـــاريع التنمويـــة الكبـــرى ضمن خطة 
التعافـــي االقتصـــادي  التي جـــاءت وفق 
توجيهـــات عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأعلن 
عنهـــا مجلـــس الـــوزراء برئاســـة صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
البحريـــن  متـــرو  مشـــروع  يعـــد  حيـــث 
االســـتراتيجية  المشـــاريع  أهـــم  أحـــد 
المشـــاريع  ضمـــن  والمدرجـــة  للمملكـــة 
التعافـــي  خطـــة  فـــي  الكبـــرى  التنمويـــة 

االقتصادي التي تســـهم فـــي تعزيز النمو 
االقتصـــادي بمـــا يتيـــح اســـتقطاب مزيد 
الكبـــرى  والشـــركات  االســـتثمارات  مـــن 
ويضاعـــف مـــن أهميـــة المكانـــة والموقع 

التنافسي لمملكة البحرين.
وقد صرح كمـــال أحمد وزير المواصالت 

واالتصاالت “إن مشـــروع متـــرو البحرين 
يعد من أهم مشـــاريع النقل البري لتوفير 
فـــي  للتنقـــل  أنمـــاط جديـــدة مســـتدامة 
أولويـــة  لتنفيـــذ  يأتـــي  والـــذي  المملكـــة، 
تنفيـــذ المشـــاريع التنمويـــة الكبـــرى عبـــر 
بقيمـــة  اســـتراتيجية  مشـــاريع  إطـــالق 
تفوق 30 مليار دوالر أمريكي، بالشـــراكة 
مـــع القطاع الخاص لتنفيذ مشـــاريع بنية 
تحتيـــة كبـــرى، تحقيقـــًا لرؤيـــة البحريـــن 
االقتصادية 2030 بتطوير البنى التحتية 
وتوفيـــر شـــبكات متكاملـــة للمواصـــالت 
العامـــة التـــي تســـاهم فـــي رفـــع كفـــاءة 
خدمات النقل فـــي المملكة، حيث يهدف 
المشـــروع الذي تديره وزارة المواصالت 
واالتصـــاالت إلـــى تطويـــر شـــبكات النقل 
وتوفيـــر أحـــدث أنظمـــة القطـــارات التي 
تتمتع بمميزات فنية عالية وفًقا للمعايير 
الدوليـــة القائمـــة فـــي هـــذا المجـــال، مـــع 

توفير نظام مؤتمت بالكامل دون ســـائق 
يعمل على الطاقة الكهربائية.

كما أشـــار الوزير إلـــى “أن المرحلة األولى 
من المشـــروع ســـيتم تنفيذها بالشـــراكة 
مـــع القطاع الخـــاص وأن مرحلة التأهيل 
لحصـــر  الخطـــوات  أولـــى  تعـــد  المســـبق 
تحالف الشـــركات الراغبـــة والقادرة على 
تنفيذ المشـــروع تمهيـــدا لطرح المناقصة 
الرئيســـية، حيث ســـيتم تنفيـــذه بنموذج 
التصميـــم والبنـــاء والتمويـــل والتشـــغيل 

.”)DBFOMT( والصيانة والتحويل
يذكـــر أن المرحلـــة األولـــى مـــن مشـــروع 
متـــرو البحرين تتكـــون من خطين بطول 
محطـــة   20 باســـتخدام  و  كيلومتـــر   29
توقف حيث سيربط كال الخطين منطقة 
المحرق والمنامة والمنطقة الدبلوماسية 
وتوبلـــي  الســـيف  وضاحيـــة  والجفيـــر 

وعذاري ومدينة عيسى.

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

وزير المواصالت واالتصاالت 

المنامة - بنا

استقبل مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفة، أمـــس، بمكتبه بقصـــر القضيبية، الســـفير طه محمد 

عبدالقادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين.
 وأشـــاد مستشـــار جاللة الملك للشـــؤون الدبلوماســـية، خالل االســـتقبال، 
بالجهود التي يبذلها الســـفير طه محمد عبدالقادر في تعزيز العالقات بين 
البلديـــن الشـــقيقين، منّوًها بعمق العالقـــات األخوية الوطيـــدة التي تربط 

البلدين والشعبين الشقيقين، متمّنًيا له دوام التوفيق والنجاح.

إشادة بجهود السفير الفلسطيني في تعزيز العالقات

المؤلفات النوعية تثري المعرفة وتصب في رفد المكتبة الوطنية
وزير المالية: إصدارات الباحثين في االقتصاد تدعم تنفيذ الخطط التنموية

أكد الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 
وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني أهمية 
المؤلفات النوعية التي تسهم في إثراء 
المعرفـــة فـــي مختلـــف العلـــوم وتصـــب 
فـــي رفـــد المكتبـــة الوطنيـــة خصوصـــا 
فـــي المجـــال االقتصـــادي، منوًهـــا بدور 
الباحثيـــن والدارســـين والمهتميـــن فـــي 
مجال االقتصـــاد والمـــال واألعمال وما 
يســـهمون به مـــن مخرجـــات علمية في 
تنفيـــذ  تدعـــم  مؤلفاتهـــم وإصداراتهـــم 
ألهـــداف  تحقيًقـــا  الخطـــط  مختلـــف 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وبما يســـهم في 
دعـــم مســـاعي الحكومـــة برئاســـة ولـــي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى رعايـــة وزيـــر الماليـــة 
تدشـــين  حفـــل  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
كتاب “االقتصاد الســـلوكي بين المعرفة 
والتطبيق” لسيدة األعمال خلود القطان 
بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين، 

إذ أعـــرب عـــن تقديـــره للقطـــان على ما 
بذلته مـــن جهود إلصـــدار الكتاب القيم 
الـــذي سيشـــكل مرجًعـــا مهًمـــا للباحثين 
والدارسين في مجال االقتصاد، مشيًرا 

إلى أهمية االقتصاد الســـلوكي باعتباره 
توجًهـــا عالمًيـــا ما يـــزال يتنامى بشـــكل 
مستمر في العديد من الدول وما له من 

تأثير على البعد السلوكي للمجتمعات.

من جانبها، توجهت سيدة األعمال خلود 
القطان بالشكر لوزير المالية واالقتصاد 
الوطنـــي علـــى رعايتـــه حفـــل تدشـــين 
الكتـــاب ومـــا يوليه مـــن دعـــم واهتمام 
بتنمية المعـــارف االقتصادية، موضحًة 
األول  جزءيـــن،  يتضمـــن  الكتـــاب  أن 
نظـــري معنـــي بتعريـــف علـــم االقتصـــاد 
السلوكي وعالقته بالعلوم األخرى كعلم 
النفـــس، والجزء الثاني تطبيقي تعرض 
من خالله عدد مـــن تجارب الدول التي 
أنشـــأت وحدات للرؤى الســـلوكية ومن 

أبرزها المملكة المتحدة.
كمـــا لفتت القطان إلى أن علم االقتصاد 
فئـــات  جميـــع  يســـتهدف  الســـلوكي 
المجتمـــع من أفراد ومؤسســـات ودول، 
إذ يهتـــم بدراســـة الســـلوكيات ومعرفة 

كيفية توجيهها بشكل أمثل.
وتضمـــن حفـــل التدشـــين كذلـــك علـــى 
كلمـــة لرئيـــس مجلـــس إدارة مركز مينا 
ونـــدوة  هجـــرس،  زكريـــا  لالســـتثمار 
نقاشـــية عـــن محتـــوى الكتـــاب أدارهـــا 
المالييـــن  المحلليـــن  جمعيـــة  رئيـــس 

المعتمدين علي الموالني.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

وزير المالية واالقتصاد الوطني يرعى حفل تدشين كتاب “االقتصاد السلوكي بين المعرفة والتطبيق”

عقــدت اللجنــة التوجيهية لمشــروع التحول الرقمي وتطوير المنصــة الموحدة للخدمات “المرحلة 
الثانيــة” فــي “شــئون البلديات” بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني اجتماعا 
برئاســة وكيــل شــئون البلديــات باإلنابــة شــوقية حميــدان، بهدف الوقــوف على آخر المســتجدات 

والتطورات المتعلقة بمشروع التحول الرقمي للوزارة.

وقـــد أوضحـــت حميـــدان أن المشـــروع يتضمـــن 
ا وإطالق 82 خدمة  “تطويـــر 13 تطبيًقا إلكترونيًّ
بلديـــة، حرًصـــا من الـــوزارة علـــى مواكبة أحدث 
التقنيات المتطـــورة بالتوافق والتكامل مع هيئة 
لتحقيـــق  االلكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
الحكومـــة  باســـتراتيجية  المرتبطـــة  األهـــداف 

الموقرة ورؤية البحرين “2030.
التنفيذيـــة  الخطـــة  االجتمـــاع  “بحـــث  وقالـــت 
للمشـــروع والمراحـــل التي ســـيمر بهـــا على مدى 
ســـنتين من اآلن، حيث أشـــادت حميدان بأهمية 
هـــذه النوعيـــة مـــن المشـــاريع التـــي تهـــدف إلـــى 

بنـــاء وتطوير خدمات الـــوزارة الواجهة األمامية 
والخلفيـــة باســـتخدام أحـــدث التقنيـــات في لغة 
البرمجـــة وأســـهلها فـــي التطبيق، ممـــا يقود إلى 
تطوير الخدمات اإللكترونية الجديدة في وقت 
قصير وأقل جهد، بهدف تسهيل تقديم الخدمات 
إلـــى المواطنين والمقيمين ورفـــع كفاءة وجودة 
الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الـــوزارة ذلـــك تماشـــيا 
مـــع التوجـــه الحكومـــي لـ”أتمتت” اإلجـــراءات و 

الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
بـــدوره، أكـــد الوكيـــل المســـاعد للموارد البشـــرية 
والماليـــة فـــي “البلديـــات” محمـــد أبو حســـان أن 

المشـــروع يهـــدف لخلـــق نـــوع مـــن التوافـــق مع 
أحدث وأفضل التقنيات والممارسات ومواكبتها 
البنيـــة  صعيـــد  علـــى  ســـواء  الدوليـــة  للمعاييـــر 
التحتية أو األمن السيبراني أو حوكمة تكنلوجيا 

المعلومات.

فـــي حيـــن، أوضـــح الرئيـــس التنفيـــذي للتحـــول 
الرقمي هيئـــة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
زكريـــا الخاجـــة “أن المشـــروع يعتبـــر األكبـــر من 
نوعـــه فـــي المنظومـــة الحكوميـــة ومـــدى الـــدور 
المهم الذي تلعبه مثل هذه المشاريع في مواكبة 

أحدث التقيات، موضحا حرص هيئة المعلومات 
المشـــروع  دعـــم  علـــى  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 

وضمان نجاحه”.
كمـــا تـــم خـــالل االجتمـــاع اســـتعراض الجـــدول 
الزمنـــي للمشـــروع ومراحلـــه وإطار العمـــل فيه، 
وذكـــر قائمـــة التطبيقـــات واألنظمـــة اإللكترونية 
التـــي ســـيتم العمل على تطويرهـــا خالل برنامج 
التحـــول الرقمـــي والتـــي بلـــغ عددهـــا 13 تطبيق 
وما يقارب 82 خدمة بلدية، مبينًا أن فريق عمل 
المشـــروع بصدد إقامة ورشة تعريفية وتوعوية 
بـــه، ســـيتم التركيـــز فيها علـــى أهمية المشـــروع 
وخطـــة التنفيـــذ ودور وأهميـــة المشـــاركين فـــي 

نجاحه. 
وقد تم عرض لمحة بسيطة عن الشركة المنفذة 
)بوالريـــس للتكنولوجيـــا( تـــم مـــن خاللهـــا ذكـــر 
إنجـــازات الشـــركة وخبرات موظفيهـــا في تنفيذ 

مشاريع مماثلة في دول المنطقة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

“البلديات” تطلع على “المرحلة الثانية” من مشروع التحول الرقمي
تتضمن تطوير 13 تطبيًقا إلكترونيًّا و82 خدمة بلدية
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اجتماع المرحلة الثانية من التحول الرقمي



رئيس إدارة الشئون القانونية ببنك اإلسكان هيفاء المدني 

وزير المالية: تنفيذ المبادرات الخضراء سيسهم في االستدامة االقتصادية

اقتصاد البحرين يسير في االتجاه الصحيح
^قـــال وزير الماليـــة واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفـــة أن مملكـــة البحريـــن ملتزمة 
بالوصـــول إلـــى الحياد الصفـــري كما 
أنهـــا ملتزمـــة بالمبـــادرات الخضـــراء 
اإلقليميـــة والعالميـــة وتخلـــق فرصا 
وتكـــون في موقـــف ريـــادي في هذا 

المجال.
وأضـــاف ان إعالن المملكـــة التزامها 
بهذه األهداف يساهم في االستدامة 
الماليـــة وخلق فـــرص اقتصادية مما 
يعـــزز التواصـــل والتعـــاون فـــي هذا 

المجال مع الدول األخرى.  
المبـــادرات  هـــذه  إطـــالق  إن  وتابـــع 
ســـتخلق الفـــرص؛ لتعزيـــز القـــدرات 
الوطنيـــة وخلـــق الوظائـــف النوعيـــة 
فـــي هذا المجال خصوصا في مجال 

البيئـــة والخبرات في مجال الكربون 
والبنـــاء  الخضـــراء  والتكنولوجيـــا 

األخضر.
هـــذا  إعطـــاء  ضـــرورة  إلـــى  وأشـــار 
مـــع  بالتعـــاون  أولويـــة  الموضـــوع 
لوضـــع  التشـــريعي؛  المجلـــس 

التشـــريعات الالزمة التـــي تحفز نمو 
الفـــرص  وتخلـــق  القطاعـــات  هـــذه 

اإلضافية.
الوزيـــر  وفـــي جانـــب آخـــر، أوضـــح 
أن اقتصـــاد مملكـــة البحريـــن يســـير 
فـــي االتجـــاه الصحيـــح ووفق خطة 

التعافـــي االقتصـــادي بعـــد الجائحـــة 
وآثارهـــا ويضمن خلـــق فرص واعدة 
إلـــى  الفتـــا  اقتصاديـــا،  للمواطنيـــن 
تحقيـــق تنفيـــذ الخطة بالتعـــاون مع 
القطـــاع الخاص وتوســـيع في فرص 
مشاركته في مشاريع البنى التحتية 
واالســـتثمارية، وهـــو جـــزء مهم من 

خطة التعافي.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وأشـــار 
الوطني الشـــيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفة إلى ما قامت به الحكومة في 
الســـنوات الماضيـــة وذلـــك من خالل 
التوســـع في مشاركة القطاع الخاص 
اإلســـكانية  الخدمـــات  تقديـــم  فـــي 
والصحـــة؛  المواصـــالت  وخدمـــات 
األمـــر الذي يســـرع في وتيـــرة العمل 

وجودة الخدمات.

^قال النائب خالد بوعنق إن هناك 
أكثـــر مـــن 60 موظف لـــدى وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعية منذ مـــا يزيد عن 
13 سنة، متسائال: لماذا لم يتم تثبيتهم 
في الوزارة؟ مضيفا أن تصريحات وزير 

العمل بشـــأن توظيـــف العاطلين تخالف 
إحصاءات هيئة التأمينات االجتماعية 
التي تثبت أن هناك 11 ألف عامل فقط 
مؤمن عليهم فقط وهم نصف ما تصرح 

به الوزارة.

بوعنق: 60 موظفا بعقود مؤقتة في “العمل”

تطبيقها على 3680 مستفيدا.. و1442 أنهوا عقوباتهم

وكيل “الداخلية”: 369 فشلوا في تطبيق “البديلة”
^قال وكيل وزارة الداخلية الشـــيخ 
إن  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن  ناصـــر 
عدد المســـتفيدين من العقوبـــات البديلة 
وصـــل حتى اليـــوم إلى 3680 مســـتفيدا، 
فـــي حيـــن أن هنـــاك 369 مســـتفيدا ممن 
فشـــلوا فـــي اإلبقاء علـــى البرنامـــج لعدد 
من األسباب، منها عدم االلتزام باألوقات 
جهـــاز  إتـــالف  محاولـــة  أو  المحـــددة 
المراقبـــة اإللكترونيـــة أو ارتـــكاب جرائم 
أخرى، موضحا أن النظام ليس خاليا من 
العيـــوب إال أن النســـب التـــي بيـــن أيدينا 

تدل على نجاحه، مؤكدا مواصلة الوزارة 
في تطويره”.

وذكر الوكيل أن 1869 ما يزالون يطبقون 
العقوبـــة البديلـــة بنجـــاح، وهنـــاك 1442 
ممـــن أنهوا مـــدة العقوبـــة البديلـــة، مبينا 
أنـــه فـــي تطبيـــق القانون نبتعـــد عن نوع 
الجريمة ونركز على سلوك المطبق عليه، 
وقـــد أثبتـــت التجربـــة أن هنـــاك كثيريـــن 
ممـــن ينقلـــب حالهم ويشـــعرون باألســـف 
ويبـــدون ندمهم، أما في حال ثبت عكس 

 الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفةذلك فإن خط الرجوع موجود.

نعمل بعينين مفتوحتين ورصد ما يتداول بالشارع

رئيس “الرقابة”: نتابع المالحظات وكثير منها صححت
^أكد رئيس ديوان الرقابة المالية 
واإلداريـــة الشـــيخ أحمد بـــن محمد آل 
خليفـــة أن الديـــوان يعمل على مواكبة 
التطـــورات العالميـــة في هـــذا المجال، 
مشـــيرا إلـــى أن الديـــوان يعمـــل علـــى 
تطويـــر جميـــع جوانـــب القصـــور فيه، 
إذ عمـــل على تطوير عـــدد من جوانب 
القصور كجانب التدقيق االستقصائي 
والجانـــب اإلعالمي كما أنه يعمل على 

تدريب وتطوير هيكله باستمرار.
بعينيـــن  يعمـــل  الديـــوان  أن  وذكـــر 

مفتوحتيـــن ويرصـــد كل مـــا يتـــداول 
قوانيـــن  وفـــق  وذلـــك  الشـــارع،  فـــي 
محـــددة  وموازنـــات  دقيقـــة  وآليـــات 
تفـــرض عليه جوانب العمل، وتســـاعد 
على إبراز العمـــل وإنجاز التقرير وفق 
المالحظات التي يصل إليها ال وفق ما 

يريد.
وأوضـــح أن الحكومـــة برئاســـة ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء تدعم 
عمـــل الديـــوان، إذ إن الـــوزارات تقـــوم 

الشيخ أحمد بن محمد آل خليفةبتصحيح المالحظات أوال بأول.

^أفاد مدير إدارة المنافذ بشـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة المقدم 
فـــواز الجيـــران بـــأن تـــم تزويـــد مطـــار 
البحريـــن الدولـــي 22 بوابـــة إلكترونيـــة 
حديثة يتم التأكد عبرها من األشخاص 
اذا مـــا كانـــوا مبعديـــن أو ممنوعين، كما 
أنهـــا تطابـــق األشـــخاص “بيومتريا” في 

اآلخريـــن.  شـــخصيات  انتحـــال  حـــال 
فـــي  “كونتـــرات”   6 هنـــاك  أن  وأضـــاف 
مطار البحرين الدولي مخصصة للعمالة 
الجـــدد وعوائلهم، مفيدا بأنـــه يتم أخذ 
بصمـــة الوجـــه والعين واليد، ما يســـهل 
عليهـــم كشـــف المخالفين مـــن العائدين 

بأسماء مختلفة.

22 بوابة بالمطار تطابق المسافرين “بيومتريا”
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تطبيق الالئحة الداخلية على 
النواب المتسربين من الجلسات

مجلـــس  لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  أكـــد 
النواب علـــى الزايد أن الالئحـــة الداخلية 
ســـتطبق على المتســـربين من الجلســـات 
أو المتخلفيـــن عنهـــا دون عـــذر، وقال “إن 
كثيرا من أعضاء المجلس يتســـربون من 
الجلســـة رغـــم محدوديـــة وقتهـــا، وذلـــك 
يتســـبب بتأجيل بعـــض الموضوعات عن 

مددها المقررة”.
من جانبه، قال النائب حمد الكوهجي “إن 
هناك مخالفة صريحة لجدول األعمال، إذ 
تغيـــب تقارير اللجنة عـــن جدول األعمال 
مـــا يعطـــل عمـــل أعضـــاء المجلـــس، وتم 
تأجيل بعض الموضوعات ألســـابيع عدة، 
تولى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد رئاسة الجلسةحيث تجاوزت هذه المدد قرار المجلس”.

ليلى مال اهلل | تصوير رسول الحجيري



شـــهد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
جميـــل حميـــدان، أمـــس، إجـــراء مقابـــات 
توظيـــف جماعـــي لــــ 125 وظيفـــة تقدمت 
وبـــدء  العقاريـــة،  غرناطـــة  مجموعـــة  بهـــا 
توقيـــع عقـــود التوظيف اعتبـــاًرا من اليوم 
رشـــحتهم  الذيـــن  عمـــل  عـــن  للباحثيـــن 
لديهـــا  المســـجلين  قائمـــة  ضمـــن  الـــوزارة 
لشـــغل الوظائـــف فـــي تخصصـــات جاذبة، 
ومنهـــا اإلداريـــة والمحاســـبية والهندســـية 
والعقارية، والتســـويق، ونظـــم المعلومات، 
واختصاصيين في عاقات الزبائن ووكاء 
مبيعـــات، وغيرها من الوظائف ذات القيمة 
المضافـــة واألجـــور العاليـــة، وســـوف تقوم 
إجـــراءات  اســـتكمال  بمتابعـــة  الـــوزارة 

التوظيف في األيام المقبلة.
والتقـــى حميدان خـــال الفعاليـــة بالرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة حســـن مشـــيمع، حيـــث 
إلدمـــاج  المجموعـــة  علـــى خطـــط  أطلعـــه 
المـــوارد البشـــرية الوطنيـــة فـــي مختلـــف 
التقـــى  كمـــا  لديهـــا،  واألقســـام  اإلدارات 
العاملـــة  الوطنيـــة  اإلداريـــة  القيـــادات 
بالشـــركة في مختلف اإلدارات واألقســـام، 
واســـتمع إلى تجاربهـــم الناجحة في العمل 
العقاري، ومســـتقبل التطـــور المهني الواعد 
في هذا القطـــاع، وتوجه حميدان بالشـــكر 
إلدارة الشـــركة وإلى جميـــع أصحاب العمل 
الكـــوادر  وتطويـــر  بتوظيـــف  الهتمامهـــم 

الوطنية.
وفـــي تصريح له عقب هـــذه اللقاءات، أكد 
حميـــدان أنه على ضوء سياســـة الحكومة 
بخلق الفرص النوعية للمواطنين من خال 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي التي تشـــهدها 
مملكة البحرين، فإن وزارة العمل والتنمية 
مختلـــف  الســـتثمار  تســـعى  االجتماعيـــة 
القطاعـــات اإلنتاجية واألنشـــطة التجارية 

إلدمـــاج المواطنيـــن الباحثين عن عمل في 
الوظائـــف النوعية المتوافـــرة، الفًتا إلى أن 
الشركات العقارية اليوم تعد من القطاعات 
الواعـــدة؛ نظـــًرا لتشـــعباتها في ظـــل تنامي 
القطـــاع العقـــاري فـــي المملكـــة، كمـــا يعـــد 
القطـــاع العقاري مـــن القطاعات األولى في 

التعافي االقتصادي.
وأشار حميدان إلى أن المؤسسات العقارية 
تشـــكل دعامـــة أساســـا فـــي ســـوق العمـــل، 
وتحظى بدعم من الحكومة لتسهيل دورها 
التجـــاري الحيـــوي لتنمـــو بشـــكل مضطـــرد 
وتكون منشـــآت مولدة لمختلـــف الوظائف 

في ســـوق العمل وبرواتب مجزية، مشـــيًدا 
في هذا الســـياق بمبادرة مجموعة غرناطة 
للتوظيـــف الجماعـــي واهتمامهـــا بالكـــوادر 
الوطنيـــة، مؤكـــًدا أن الـــوزارة وانطاًقا من 
رؤيتها لمستقبل هذه المنشآت ومساهمتها 
فـــي االقتصـــاد الوطني، تتطلـــع نحو تعزيز 

التعاون المشترك وتقديم جميع التسهيات 
لهـــا، داعًيا الشـــباب البحرينـــي الطموح إلى 
الجد والمثابرة واالتقان لارتقاء بمنشآتهم 
ليكونـــوا أنموذًجـــا يحتـــذى في االســـتقرار 
الوظيفي، واإليمان بأهمية دورهم في نمو 

منشآتهم وتحقيق معدالت إنتاج عالية.

مـــن جانبه، أكد مشـــيمع أن القطاع العقاري 
يعـــد مـــن القطاعـــات الواعـــدة التـــي توفـــر 
وظائف مناســـبة للمواطنين، مشيًرا إلى أن 
الموظـــف في هـــذا القطاع يحظـــى بفرص 
للترقـــي الوظيفـــي واكتســـاب خبـــرات في 
مجاالت عديـــدة، مؤكًدا أن نســـبة البحرنة 
فـــي الشـــركة لديهـــم بلغـــت 57.5 %، وهي 
تســـعى لزيادة هذه النسب من خال زيادة 
االعتمـــاد على العنصر الوطني في مختلف 
مشـــروعاتها اإلنمائية في سوق العقار، كما 
أن نسبة المواطنين في المناصب القيادية 
والفنيـــة بلغت 100 %، منوًها في الســـياق 
ذاته بمشروعات التوظيف والتدريب التي 
تنفذهـــا وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
ومد ســـوق العمـــل بالقوى العاملـــة المزودة 
بالمهارات العالية في مختلف التخصصات.

مشيمع: %57.5 
نسبة البحرنة 

في “غرناطة”... 
والمناصب القيادية 

والفنية 100 %

سيناريو “البحرين - قطر” تكرر في حالة مشابهة بين كينيا والصومال
رأى كاتـــب روماني أن حكم محكمة 
العدل الدولية بشـــأن قضية الحدود 
البحرية بيـــن مملكة البحرين وقطر 
فـــي )1991 - 2001( ينطبـــق عليـــه 
القـــول إن “العدالـــة ال تقدم الحقيقة 
الخـــداع  إلـــى  إشـــارة  فـــي  دائًمـــا”، 
واالحتيـــال الذي مارســـته قطر أمام 
المحكمـــة عبر تقديـــم وثائق مزورة 
النتزاع حقوق البحرين والســـيطرة 
على الثروات في مياهها اإلقليمية. 
 Razvan وتنـــاول الكاتـــب الروماني
نشـــره  مقـــال  فـــي   ،Necsulescu
يـــوم األحـــد فـــي صحيفـــة قانونيـــة 
رومانية، التزوير القطري في قضية 
الحدود البحرية مع البحرين، مؤكدا 

أن “قطـــر قامـــت بتزويـــر 82 وثيقة 
للحصـــول علـــى األراضـــي والبحـــار 
واالســـتفادة مـــن مواردها مـــن الغاز 
والنفـــط، وهـــو مـــا ال يـــزال يحـــدث 

حتى اليوم”.
وأكـــد الكاتـــب أن “الحقيقة ســـتوفر 
العدالـــة دائًمـــا وأنهـــا فقـــط مســـألة 
ســـيناريو  أن  إلـــى  مشـــيًرا  وقـــت”، 
“البحرين - قطر” ذاته تكرر في حالة 
مشـــابهة تتعلـــق بالنـــزاع الحـــدودي 
والصومـــال،  كينيـــا  بيـــن  البحـــري 
والـــذي حكمـــت فيه محكمـــة العدل 
الدوليـــة مؤخًرا إلى حد كبير لصالح 
الصومـــال، والـــذي يحظىـ  بحســـب 

رأي الكاتب ـ بدعم قطري تركي.

وقـــال “قد يبدو غريًبا، إال أنه يمكننا 
أن نجد مع أوجه التشـــابه المختلفة 
نفـــس األســـاليب التي اســـتخدمتها 
العـــدل  فـــي قضيـــة محكمـــة  قطـــر 
الحـــدود  بشـــأن  األخيـــرة  الدوليـــة 
والصومـــال  كينيـــا  بيـــن  البحريـــة 

)الصادر في 12 أكتوبر 2021(”.
وتابـــع “من الســـهل أن نرى في حالة 
الصومال، أن دولة قطر استخدمت 
)قـــاض،  القانونيـــة  الصيغـــة  نفـــس 
وفـــرق  مستشـــارون(  محامـــون، 
رســـامي الخرائط، التي استخدمتها 

ضد البحرين العام 2001”.
أظهـــرت  الحـــظ،  “لســـوء  وأضـــاف 
عمليـــات التحكيم الدوليـــة األخيرة 

أن دولة قطر لعبت ما بين الســـطور 
واســـتثمرت في مجـــال القانون في 
محاولـــة لتصبـــح بطلـــة العالـــم فـــي 

التحكيم”.
وأوضح الكاتب أنه في الفترة 2014 
فـــي  نفوذهـــا  قطـــر  زادت   2021  -
منطقة القـــرن اإلفريقـــي، من خال 
عاقاتهـــا بمجموعـــات متعددة مثل 
حركة الشباب الصومالية اإلرهابية، 
والشـــركاء العســـكريين األتراك، وما 
تملكه من أســـهم في شركات نفطية 

مثل إيني وسوناطراك.
موقـــف  بشـــأن  الكاتـــب  وتســـاءل 
كينيـــا الرافض لقـــرار محكمة العدل 
الدولية دون ممارســـة حـــق الترافع، 

كما ذكرت بي بي سي اإلخبارية في 
12 أكتوبـــر 2021، وما ينطوي عليه 
مـــن شـــكوك كينيـــة بشـــأن ممارســـة 
الخـــداع القطري مجـــدًدا كما حدث 
في حالـــة البحرين وقطـــر في العام 

.2001
كما أشـــار الكاتب كذلك إلى سلســـلة 
األكاذيـــب التـــي ســـاقتها قطـــر فـــي 
اإلمـــارات  ضـــد  الباطلـــة  دعواهـــا 
أمـــام محكمة العـــدل الدولية والتي 
بممارســـة  اإلمـــارات  فيهـــا  اتهمـــت 
التمييـــز العنصـــري ضـــد القطرييـــن 
إبان أزمة العام 2017، وهي الدعوى 
التي رفضتها المحكمة واعتبرت أن 

المسألة “ليست من اختصاصها”.

أنـــه   Razvan Necsulescu وذكـــر 
خـــال هـــذه الدعـــوى المشـــار إليها، 
واجـــه المحامـــي المعـــروف روبـــرت 
فولتيرا، قطـــر فـــي محكمـــة العـــدل 
الدوليـــة بشـــأن وثيقتيـــن مزورتين، 
فيما حاول محامو قطر تجاهل هذه 
الحقيقـــة في مرافعتهم، واســـتمروا 
فـــي حجتهم. وفـــي 4 فبراير 2021، 
أعلـــن قضاة محكمة العـــدل الدولية 
أنهـــم غير مؤهليـــن للتعبير عن قرار 

بشأن هذا االحتيال.
مقالـــه  ختـــام  فـــي  الكاتـــب  وشـــدد 
علـــى أن “العدالـــة ال تقـــدم الحقيقة 
دائًمـــا، لكن الحقيقة ســـتوفر العدالة 

دائًما. إنها فقط مسألة وقت”.

“األشغال”: صيانة 12 مدرسة حكومية في “العاصمة”
ضمن برنامج الصيانة... وبالتنسيق مع “التربية”

كاتب روماني: الدوحة زورت 82 وثيقة للحصول على األراضي والبحار واالستفادة من مواردها

صـــرح الوكيـــل المســـاعد لمشـــاريع البنـــاء 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  والصيانـــة 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي الشـــيخ 
مشـــعل بـــن محمـــد آل خليفة بـــأن الوزارة 
بصـــدد صيانـــة 12 مدرســـة حكومية ذات 
ضمـــن  العاصمـــة،  محافـــظ  فـــي  أولويـــة 
برنامجها للعام 2021 لصيانة 40 مدرســـة 
فـــي جميـــع محافظـــات المملكـــة، ووفـــق 
الخطـــة المتفـــق عليهـــا مـــع وزارة التربية 

والتعليم.
لهـــذه  الصيانـــة  أعمـــال  تنفيـــذ  أن  وأكـــد 
المـــدارس يهـــدف للحفـــاظ علـــى ســـامة 
هيكل المباني اإلنشـــائي وتحســـين البيئة 
الداخليـــة فيها وإطالـــة عمرها االفتراضي 
وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها 
مـــن الناحية التشـــغيلية واالقتصادية، بما 
يدعم االحتياجـــات التعليمية مع الحفاظ 

وســـامة  ومحتوياتهـــا  المرافـــق  علـــى 
مستخدمي المباني.

وأشـــار الوكيـــل المســـاعد لمشـــاريع البناء 
والصيانـــة إلى أن الـــوزارة قد بدأت العمل 
بتاريـــخ 04 يوليـــو 2021 بأعمـــال صيانـــة 
اثنتيـــن مـــن هذه المـــدارس وهمـــا كل من 
مدرســـة النبيـــه صالـــح االبتدائيـــة للبنات 
للبنيـــن،  االبتدائيـــة  الجزيـــرة  ومدرســـة 
وبـــدأت بتاريـــخ 18 يوليـــو 2021 بأعمـــال 
صيانـــة اثنتين مـــن هذه المـــدارس، وهي 
مدرســـة رابعة العدويـــة االبتدائية للبنات 
االبتدائيـــة  الحضرمـــي  العـــاء  ومدرســـة 
للبنين، وبدأت بتاريخ 10 أغسطس 2021 
بأعمال صيانة مدرسة المعامير االبتدائية 
للبنيـــن. كمـــا ســـيتم البدء بتنفيذ مدرســـة 
بتاريـــخ 7 نوفمبـــر 2021، وهـــي مدرســـة 
مـــدارس  و4  للبنـــات،  الثانويـــة  الوفـــاء 

بتاريـــخ 15 نوفمبـــر 2021، وهي مدرســـة 
حطين االبتدائية للبنين ومدرســـة النعيم 
الثانويـــة للبنين ومدرســـة أوال اإلعدادية 
للبنين ومدرسة غرناطة االبتدائية للبنات، 
باإلضافـــة إلـــى مدرســـتين فـــي محافظـــة 
العاصمـــة تم طرحهما من خـــال مناقصة 
عامـــة ويتـــم حالًيـــا اســـتكمال إجـــراءات 
الترسية، وهما مدرسة جدحفص الثانوية 
االبتدائيـــة  القادســـية  ومدرســـة  للبنـــات 

للبنات.
وأضـــاف أن الصيانـــة الشـــاملة للمـــدارس، 
ستشتمل على األعمال المدنية واإلنشائية 
الداخليـــة  الصباغـــة  ألعمـــال  المتضمنـــة 
والخارجيـــة وإعادة تأهيـــل دورات المياه 
واســـتبدال  والنوافـــذ  األبـــواب  وإصـــاح 
عـــوازل مياه األمطار فـــي المباني، وكذلك 
األعمـــال الكهربائيـــة المتضمنة الســـتبدال 

التوصيـــات الكهربائيـــة ولوحـــات توزيـــع 
والمفاتيـــح  اإلنـــارة  ومصابيـــح  الكهربـــاء 
الكهربائية وغيرها من األعمال، إلى جانب 
األعمال الميكانيكية المتضمنة الســـتبدال 
إمدادات الماء واألدوات الصحية وغيرها 

من األعمال.

المنامة - وزارة األشغال

الشيخ مشعل بن محمد

مدينة عيسى - وزارة العمل

توظيــف جمـاعــي لـ 125 وظيفــة قدمتهــا “غرناطـة”
حميدان: خلق الفرص النوعية للمواطنين عبر خطة التعافي االقتصادي

انفوجرافيك العاصمة
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؟ عندك عــقار
وتبــي تأجره

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

فـــلل
Villas

مكاتب
Offices

محالت
Shops

أراضي
Lands

محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar

��������

أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 

��������

بـــــــاراث
Barath

��������

محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh

�������� ���������� ����

إلدارة الممتــــــــلكات
�������������������

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

مستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 إلعالناتكـــم
For Advertising

أوقات الدوام:
األحد - الخميس 

8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
 17111503 - 17111501
17111444 - 17111504 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة 
حسين  علي  حسين  مريم  للسيد/السيدة  والمملوكة  سويت  راجستان  المسماة  الفردية 
)المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  53766، بطلب  القيد رقم  المطاوعه والمسجلة بموجب 
بحريني،  دينار   1000 وقدره  برأسمال  تضامن  شركة  إلى  وتحويلها  المذكور  الفردية( 
وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن كافة أصول وموجودات المحل 

التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
1- )اسامه خليل ابراهيم الدوي( بنسبة 40 % 

RAJENDRA KANJI JOSHI -2 بنسبة )60 %

التاريخ: 21/نوفمبر/2021 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل

 ) CR2021- 159107 ( طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى 

اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم السجل: 56538-5

اسم التاجر : اسيا محمد يونس محمد ابراهيم شيخ

االسم التجاري الحالي: كفتيريا مستقبل اسيا

االسم التجاري المطلوب: كافتيريا شمال المدينة

تاريخ :2021/11/29
 CR2021-177301 :إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

بطلب  بوعالي  سعيد  محمد  منال   : أدناه  المعلنة  إلينا  تقدمت 
تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيد / السيد حسين شبر 
حسين السماك فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى 
اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد: 53851 - 6

االسم التجاري : كفتريا شجرة الديار

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

انشور دايركت بروكرز - فرع لشركة أجنبية
سجل تجاري رقم68049

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة انشور 
دايركت بروكرز - فرع لشركة أجنبية المسجلة بموجب القيد رقم 68049، بطلب تصفية 
الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن 

بحرينية مصفيا للشركة.
عنوان المصفي: 

جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية
تلفون المصفي : 17500188)973+( 

jassim.abdulaal@bh.gt.com: ايميل المصفي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة اي كونسالت شركة تضامن بحرينية  

 
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني   المصفي  باعتباره  طاهر   محمد  ميرزا  علي  محمد  هادي   / السيد 
لشركة اي كونسالت شركة تضامن بحرينية ،  والمسجلة  بموجب القيد رقم 
143384، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 
الصادر  التجارية  الشركات  ون  قان ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ: 29/11/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل
CR2021-177651 طلب رقم

تسجيل اسم تجاري
 

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

اعتراضه.
رقم السجل : 81197-4

اســـــــم التاجـــــــــــر:    صغرى عبدالكريم أحمد محمد       
االسم التجاري الحالي:  مركز أسرار الساحر للعناية بالسيارات لتنظيف وتلميع السيارات   

االســـــم التجـــاري المطلوب : مركز الساحر للسيارات        

مملكة البحرين 
وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

ادارة المحاكم 
تاريخ اإلصدار : 30/11/2021

رقم الخطاب : CS3005133453 - رقم الملف : 022021172293

تعلن المحكمة المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية بأن المدعي: حميده بأنو سرور 
خان صاحب وغيره ، محامي المدعي : سكينة صالح علي ، قد اقاموا هذه الدعوى ضد 
المدعى عليه : صالح يعقوب صالح مبارك ، طالبين فيها إصدار بدل فاقد للوثيقة العقار 
رقم 566/1368 و رقم المقدمة 375/1368 ، لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب 
المحكمة  حددت  وقد  إعتراضه،  بأوجه  مشفوع  بطلب  المحكمة  لهذه  يتقدم  أن  المدعين 

جلسة 02/12/2021 لنظر الدعوى.

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444
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Vacancies Available
MARIYAM NISAR Construction of buildings  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
34038382  or  MNCONSTRUCTION39@GMAIL.COM 

ALFIYA SWEET WATER AND ICE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33043118  or  AGILEBH7@GMAIL.COM 

SADAQ ALWAD SANDWICHES AND SHAWRMA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39988946  or  h_a_alasboai@Hotmail.Com 

WESTON CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

Isa towers cleaning services  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39810659  or  ykahmed@yahoo.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33866849  or  RAHMANADRALI1@GMAIL.COM 

Redx Industries Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contac
77454545  or  redxhr@redxindustries.com 

AL SHEHABI PALACE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contac
33195178  or  ALSHEHABI.PALACE@GMAIL.COM 

444CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

33247176  or  ADBULAZIZ593@GMAIL.COM 

BAIT ALASEEL RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39829984  or  MDALMANEA66@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

AL AHBAB TRADING WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

AL AMAL HOSPITAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RADIOGRAPHY TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
33322073  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

IBELLA INTERIORS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac
33386770  or  IBELLABH@GMAIL.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Mado Cafe and restaurant Co W l l  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
36094004  or  AHMED@DEAMGROUP.BH 

JEHAN RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17294171  or  AHMADFAHAD50@OUTLOOK.COM 

Alhunainiya Oasis markets  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
36455266  or  buahmed182@gmail.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

STUDENT KINGDOM TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(PHOTOCOPY MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac

33423344  or  STUDENTKINGDOM14@GMAIL.COM 

STUDENT KINGDOM TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(PHOTOCOPY MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac

33423344  or  STUDENTKINGDOM14@GMAIL.COM 

Aldhaen  Contracting & Trading W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17701006  or  hr@actbh.com 

LAYAN AUTO PARTS WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33822643  or  LAYANTRUCKPARTS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

17636363  or  ahmed@jazayani.com 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

Zoom auto Services Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17769481  or  BUYUSRA@GMAIL.COM 

OSAKA TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39455118  or  OSAKA_77@YAHOO.COM 

SILVER CITY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

39625000  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17874492  or  acityglass@yahoo.com 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

BAHRAIN LOBARTARY FOR MEDICAL ANALYSIS  
has a vacancy for the occupation of

  LABORATORY TECHNICIAN(CONSTRUCTION MATERIALS MIXING) 
 suitably qualified applicants can contac

17255522  or  INFO@BAHRAINMEDICALLAB.COM 

SANSAF MANAGEMENT SERVICES. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33921167  or  SANSAFTRADING@GMAIL.COM 

BADER SAEED AHAMED ALMAHROOS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
16020080  or  hussain@al-mahroos.com 

Harbor Transport  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33747691  or  ALIHASSAN33747@GMAIL.COM 

ORIEN STAR CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

33186857  or  Osc.contracting@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

BAWAB CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17290170  or  QBAWAB2002@HOTMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ABDULSHAHEED JAFFAR ALI ABEDALI / DANAH ALHAMMAD  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39811707  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

AL AHBAB TRADING WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

AL AHBAB TRADING WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

Microtop Information Technology Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
33399917  or  UMAR.TW@GMAIL.COM 

GOOD CHOICE  MAINTENANCE .CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34531733  or  tahirjaved42000@gmail.com 

Real Value Contracting WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Real Value Contracting WLL  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Slider Station W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

Atlas Marine W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17295488  or  admin@atlasmarinebh.com 

GULF DOLPHIN CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac
33673742  or  dolphin_park@hotmail.com 

Toscana Boutique W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39842631  or  jaleeljmcc99@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

Mado Cafe and restaurant Co W l l  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36094004  or  AHMED@DEAMGROUP.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

AL MOUSSAWI INTERNATIONAL FOR ELECTRICAL CONTRACTING B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

172700000  or  sadeeiq@yahoo.com 

Wahat albashaer restaurant and pastries  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

17223233  or  VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

One and only marketing and business consultancy wll  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac
39662004  or  SADAA2004@GMAIL.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SECURI CORE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO.  
has a vacancy for the occupation of

  SR TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

PINTOR PAINTING  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

39115869  or  najjarfs@gmail.com 

CORTADO CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33651762  or  CORTADO.BH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

ABU AL HATIM ELECTRICAL APPLIANCES REPAIR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33058079  or  ALRI1@HOTMAIL.COM 

Doma Drinking Water W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac
17600151  or  Mohammed@domadw.com 

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

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

ELITE RESORT AND SPA  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17558214  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG  
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

QAEEDI GRILLS & RESTUARANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17658555  or  alihusainsam@gmail.com 

BUKANNAN FURNITURE FACTORY CO.  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

ALLIED MIDDLE EAST W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

FOURJIOO PHONE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77229911  or  info@awtadi.com 

Strong Force-MGC W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION EQUIPMENT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  jessica@alghanah.com 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

SEVENTIES KARAK  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

LABELTEC LABEL FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17274006  or  SUNILDASBALA@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33656052  or  IRSHADULLAH.BH@GMAIL.COM 

Sahel Karbabad Grills  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39997757  or  M.KHABBAZ92@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

AIDA GARDENS W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17695267  or  JINESH71@GMAIL.COM 

Sahel Karbabad Grills  
has a vacancy for the occupation of

  DISH-WASHER(RESTAURANTS & KITCHENS) 
 suitably qualified applicants can contac

39997757  or  M.KHABBAZ92@GMAIL.COM 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

BLACK BOX Records CO W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39529961  or  VENNASH2014@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

FALAFELPIE RESTURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

33255601  or  FALAFELPIEBH@GMAIL.COM 

PGP Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17700165  or  CEO@TURK.BH 

Dream World Construction Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34111999  or  sharef.works@gmail.com 

Layali style tailoring  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

33767828  or  NADEM2411@HOTMAIL.COM 

AL-HUSIN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33887700  or  akaa1231@gmail.com 

ALNIMAH SUPERMARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contac

17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

Alfadaa building material  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39185129  or  AQEELALSAHAB@GMAIL.COM 

BLUE LINE TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39332713  or  AMEERALAALI65@GMAIL.COM 

AL RAKEES EQUIPMENT HIRE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33177005  or  fadak4666@gmail.com 

Shahraban Beauty Salon  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39833848  or  MOHSIN.LAYLA@GMAIL.COM 

Nile Plaza 2  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

17744747  or  NISSANCO@BATELCO.COM.BH 

NILE PLAZA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17744747  or  NISSANCO@BATELCO.COM.BH 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop  
has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17414719  or  HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

DUAA BEAUTY SALON SPA AND FITNESS  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33247241  or  noor.abdulla2018@gmail.com 

BAHRAIN BEACH BAY  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39736644  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Teqnobloc Solutions Co WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17581157  or  HAMAD.SAYED@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17259995  or  nhbahrain@yahoo.com 

Green Park Restaurant Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34392150  or  GREENPARKFT@GMAIL.COM 

Hanan Stationary  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
36531166  or  jassimfolath@yahoo.com 

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

 suitably qualified applicants can contac
33533878  or  Q8TOPMAN@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

MIDDLE EAST FOOD TRADING Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17738008  or  EBRAHIM.HISHAM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

AL MUFEED LOW POWER SERVICES COMPANY AMPS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
39452102  or  ALIALFAN@GMAIL.COM 

AREZONA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17717127  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed)  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ENGINEERING DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contac

17561222  or  maryam.alsharif@alsahelresort.com 

MOHAMMED ABDULLA ALISA  
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

39839863  or  MOHAMMADALISA4747@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

BDO Specialized Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

MAKEUP LOUNGE BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

32177756  or  HASSAN.HUJAIRI87@GMAIL.COM 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17691591  or  md@sarayaco.com 

ALHALIM GATE FOR ADMINISTRATIVE SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Elite Crystal Hotel  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

BATSCO CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17783886  or  info@batsco.net 

BAHRAIN LINE GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17311114  or  NOOR_147@HOTMAIL.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac
69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

B F G INTERNATIONAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39651165  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

M A P Rental Equipment Co.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17333384  or  ashif@map-rental.com 

PAK KASHMIR SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

33229964  or  SHIRAZSHAH2002@YAHOO.COM 

FIRST AND BEST CONSTRUCTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17785131  or  FIRSTANDBC@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

GOLDEN NEON SIGN ADVERTISING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17789689  or  VENUNAIR@GOLDENNEON.COM.BH 

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Ever Fine Trading W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL RAED MAINTENANCE TOUCH W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ICE-MAKING) 
 suitably qualified applicants can contac

33338561  or  rmtco17@gmail.com 

MAYSAA BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
37223350  or  umali170988@gmail.com 

REEM ALZAIN SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
66700086  or  TAIMREEM@YAHOO.COM 

Abn Al Nafis Palace Tailoring - Bahraini Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17300186  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

ROCKY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

34499508  or  GHADEER.ALAALI.980@GMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

FUTURE OASIS MANAGMENT CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39479876  or  FUTUREOASIS.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

CALIFORNIA EXCAVATIO CONSTRUCTION & HEAVY  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17610065  or  CALIFORNIAHY@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

W.I.S.E.R SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77080159  or  info@wiserbh.com 

M I CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

AMINA JASIM MOHAMED SHUWAITER  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39156633  or  AMEENA_SHOWAITER@OUTLOOK.COM 

BALLOONS CORNER TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

33593752  or  MRS_IMTIAZ08@HOTMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AL KARAMA SANDWITCHES CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39611067  or  AL-ASSY1@HOTMAIL.COM 

Alkrama pasta co wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

BLUE DIAMOND LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contac

33998472  or  ABITHN@GMAIL.COM 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contac

17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

BOCCA CAFE WLL  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17100005  or  caffeelarosa@gmail.com 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17550011  or  azizbr@gmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
39881145  or  bujassim398@yahoo.com 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contac

17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

36843001  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Quality wire products w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17456343  or  ADMIN@QUALITYWIRE.COM.BH 

SAYED JABER SALMAN NASER HASHEM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac
39465929  or  ALAWIIAN4@GMAIL.COM 

RAOUF MECHANICAL SERVICES EST  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

36487999  or  raoufws@gmail.com 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Dome Natural Stone  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

AL AHBAB TRADING WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM
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NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)  

has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac
17727925  or  yousif@aanass.net 

FAN GALLERY BY MARYAM BUSHIRI  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

32222693  or  FANGALLERYBYMB@GMAIL.COM 

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

  PLANNER-MAINTENANCE(WORK SCHEDULING) 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ALSARHANI JEWELLERS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33982567  or  JSARHAN123@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

ALHaddad Motors  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

36840161  or  ammar@alhaddad-mercedesbenz.com 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

ABDULLA ALHAJARI CONTRACTING & TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39893797  or  NEZAR78@HOTMAIL.COM 

MOHAMED EBRAHIM SALEM ALBOAINAIN ( ALWADHAH / 9910 )  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17773367  or  EBRAHIMMOHAMED609@GMAIL.COM 

ERS Technologies W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac
38294915  or  YOUNISHM@YAHOO.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

35131471  or  DIAN.DOHERTY@CHIS-EMPIRE.COM 

Mazali Restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17292662  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM 

SHAMS AL IRAQ BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39593981  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

6 pence Consulting W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  HUMAN RESOURCES CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

13600014  or  hhasan@6-pence.com 

Sham Stones Trading Co.Wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36915910  or  Shamtrading.bh@hotmail.com 

AL DEERA ROASTERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39555040  or  JASSIM.040@GMAIL.COM 

ACCURATE INDUSTRIAL EQUIPMENT MAINTENANCE WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17722052  or  SIAM@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

ALTALUF CONTRACTING & MAINTENANCE EST.  
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17345944  or  MALIKSAGEER@HOTMAIL.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

SEVEN SEAS DECOR W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17243785  or  KARIMFULAIJ@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

ABDULLA ALHAJARI CONTRACTING & TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39893797  or  NEZAR78@HOTMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

ARLA FOODS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac
17464562  or  HRBH@ARLAFOODS.COM 

HUSSAIN ALOWAINATI HOLDING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17626977  or  hso.alowainati1977@gmail.com 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17691591  or  md@sarayaco.com 

AL ATHRIYA FURNISHING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39339088  or  zahraalsafar0@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

FRONT LINE SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  FRONTLINESERVICESBH@GMAIL.COM 

DANAHT AL TAWFEER COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33788881  or  DANATALTAWFEER@GMAIL.COM 

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contac

17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

Modern Global Cleaning Co.W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17211008  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

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

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

Car Spa for Car Washing and Polishing  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39989897  or  SELVADO2011@GMAIL.COM 

Moon Beam Electromechanical Company W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17250913  or  MOONBEAMWLL.BH@GMAIL.COM 

AL HAWRA MARINES MACHINE & SPARE PARTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17404542  or  AL.HAWRA.MARINE@HOTMAIL.COM 

GOOD DEAL TRADING EST  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17742428  or  reeman@isfahanigroup.com 

MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33331855  or  MAHDI9993@LIVE.COM 

Ranyeh a/c and workshop  
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contac
17291474  or  ranyeh10@gmail.com 

Inspiron Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33351211  or  INSPIRONCONTRACTING@GMAIL.COM 

ALMAHROOS BUILDING MAINTENANCE CONTRACTI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36226883  or  JALMAHROOS@YMAIL.COM 

POSHAK FASHIONS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33937884  or  nidhami.bh@gmail.com 

ZAHED MODERN PROPERTIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17466778  or  nizam1710@gmail.com 

Isa towers cleaning services  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39810659  or  ykahmed@yahoo.com 

SUPER WELDING & ALUMINUM WORK SHOP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33886033  or  SUPERWASPC@GMAIL.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

Lumiere beauty salon  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

66666858  or  JAFFAR.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

LOFTY DONUTS CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17714174  or  HBOKHMAS@BATELCO.COM.BH 

MAGABA GATE FOR VEGETABLES AND FRUITS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33988884  or  ali.marhoon1949@gmail.com 

Bright Trip Garage  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17622653  or  BUHUSAYYEN9@HOTMAIL.COM 

FAREHA TRADING CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17700323  or  JAMAL.ALSAEEDI66@GMAIL.COM 

ANWAR ALSADIQ BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33703444  or  ALI.ABEDALI1980@HOTMAIL.COM 

SWEET CORN FOODSTUFFS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33289904 

ISS Global Forwarding Bahrain W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contac
17820100  or  may.jammal@iss-gf.com

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

EUROPEAN LOGISTICS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

16161600  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

AVIN FOOD PACKAGING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39848768  or  THATTANTAVADABASHEERHAJI@GMAIL.COM 

GREAT CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39669117  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17730036  or  TCCBN@BATELCO.COM.BH 

DELEZIA PASTRIES AND SWEETS  
has a vacancy for the occupation of

  NUTRITION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
38889603  or  DELEZIA.BH@GMAIL.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

Adaa Building Solutions W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L  
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contac

13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

SERAX CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33697714  or  ALAMALBH84@GMAIL.COM 

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

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

CAPITAL FALAFEEL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39461566  or  AL-RABEA1964@HOTMAIL.COM 

UNITED STAR TOPULL CARS Co.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

66665559  or  FADHEL.UNITED@GMAIL.COM 

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

  FITTER/REPAIRER(ELEC.ELEVATORS) 
 suitably qualified applicants can contac

39760018  or  VSB_GAJRIA@YAHOO.COM 

Al Kwar Kitchen W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66669996  or  ARAHMAN@CLANPARTNERS.COM 

JABEDUR MANAGEMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
38763413  or  KM2638452@GMAIL.COM 

LAND OF SUN BUILDING MATERIALS  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39691941  or  SUNSHADE.BH@GMAIL.COM 

DHAKA CARGO HANDLING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38800269  or  CR.GULF@GMAIL.COM 

PRECISE WORKS TRADING AND CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

37705060  or  PRECISE.WORKS@HOTMAIL.COM 

DAWN EXPRESS CARGO CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contac
17292334  or  AWADHI6656@GMAIL.COM 

JAVED & MALIK HOLDING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
13107870  or  DJAVAID@HOTMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

QASR ALSHABAB CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33244082  or  QAMARSHB@GMAIL.COM 

Baba Link Construction  
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17720304  or  EBSHARIF@GMAIL.COM 

Smart Homeco construction company w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contac

37772318  or  INFO.RUWADALBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

FALAFELPIE RESTURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

33255601  or  FALAFELPIEBH@GMAIL.COM 

ALASHOOR EXPRESS CARGO  
has a vacancy for the occupation of

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

RAOUF CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac
17784497  or  raouf@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

77777070  or  gosi@DRM.BH 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

DOMA TISSUE  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

33131413  or  INFO@Domadw.COM 

GULF TECHNICAL SERVICES - TOOLTEK - W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17830038  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

HAVITY CONSTRUCTION OF BUILDINGS - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36663438  or  faqeerhussain1982@gmail.com 

COLOMBIA TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17268333  or  aaziz020@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

Swiss International Palace Hotel  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contac
17224266  or  hhaji@alezzelpower.com 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BATELCO) B.S.C.  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh 

ALGHANAH ALUMINUM  
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

DAR AL KHALEEJ TRADING & CONTRACTING .WLL  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17292851  or  SHRIFAHMADI@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

Rendezvous  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17258900  or  karima@cineco.net 

DOMA TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

39009096  or  MAZINFAKHROO@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

39111313  or  INFO@BOXITBH.COM 

MOHAMMED JALAL CATERING  
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

NEW JUMBO WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17251721  or  INFO@JUMBOGOLD.COM 

CTM360 W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contac
77360360  or  ASRAR@ITMATRIX.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

32242444  or  info@jssbahrain.com 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

33337783  or  ALMUTAWA848@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

34089625  or  MAMUDHAFFARI@QCHEM.COM.QA 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17261131  or  ADEL4013@GMAIL.COM 

CITY GATE GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33464614  or  CITYGATEDOC@GMAIL.COM 

Ayedh alkaabi for Aluminium and Iron  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17874189  or  ALKABIWORKS@GMAIL.COM 

AL QASSMA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39875848  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM 

NEW SABAR ALAYOOBI REASTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34039246  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM 

Eyes of Istanbul company bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34147608  or  HAMOUCH1984@GMAIL.COM 

BIKES 299  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

36622559  or  sweet2j@hotmail.com 

MOHAMED HAFIZ MUSTAFA SHARIF ALI INTERIOR DECORATION  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
32254550  or  MBIN195951@GMAIL.COM 

HAPPY HOME TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

35607602  or  SHKIQBAL@HOTMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

MOMTAZ BAIKAM HUSAIN KHAN KHAN  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33468977  or  SABEEHA100@YAHOO.COM 

North Bahrain Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

37797176  or  NBCONTRACTING@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

DAR ALMAWARID CONTRACTING, REAL STATE CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36366138  or  Badr@daralmawarid.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Ekmal Alkhaleejiah for Management W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac
17713716  or  isa@alsharfaholdings.com 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Ever Fine Trading W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

HANOVER CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
33994476  or  KHALID111@GMAIL.COM 

SANGEETHA RESTAURANT DELIGHTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

17272768  or  BABUALRAFEEQ@GMAIL.COM 

CINE CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

36662332  or  BASTAKI_88@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

QUITO SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

17780077  or  ARGUELLOS@YAHOO.COM 

Riffa Cars Showroom W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac

33509002  or  RIFFACARSWLL@GMAIL.COM 

HABSON ROCKS W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33382882  or  hasgroupbahrain@gmail.com 

OLIVE HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Polaris International Management Consulting Foreign Branch  
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contac

66944922  or  maher@polaris-tek.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17701900  or  hrd@arcal.biz 

Vega International Service Wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

AL KARAM AL ARABI RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

33347333  or  THEIDEAREALESTATE@GMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

PARSAN OVERSEAS PRIVATE LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17514495  or  CBABU@PARSAN.BIZ 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

32242444  or  info@jssbahrain.com 

CHUNILAL PURUSHOTTAM & CO.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17210738  or  CHIRAG@PATEL-CONSTRUCTION.COM 

ETERNAL MEMORY SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35052764  or  89265667678@MAIL.RU 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Real Value Contracting WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

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

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

Leaders international contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

Security Solutions Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac
66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

EDINBURGH CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39274827  or  ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Security Solutions Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac
66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

6speed car care items and spare part  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
36688199  or  Y8986Z@HOTMAIL.COM 

FIRST AND BEST CONSTRUCTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17785131  or  FIRSTANDBC@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

ALSHABAH CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
39458837  or  shabah.group@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34128995  or  RIMSHAN@TOCHOGLOBAL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contac

38885999  or  Admin@inshacontracting.com 

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

  PRECISION INSTRUMENTS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17239393  or  HR.GCT@GCTBAHRAIN.COM 

Ever Fine Trading W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

MONSTERWICHES BURGER  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33995542  or  monsterwiches.bh@gmail.com 

Om yousif  for Translation And clearing documents  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36303304  or  WLDONECONT@GMAIL.COM 

ABDULFATAH AHMED MOHAMED KHONJI REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33888406  or  ABUFIZAN313@GMAIL.COM 

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

MALAYALEES GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

39858332  or  RIZANATRADING786@GMAIL.COM 

DYNAMICS AUTO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

77337741  or  yaqoobi@hotmail.com 

AL Mezal Industrial Projects B.S.C. Closed  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17730437  or  office@almezeal.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Bdo Consulting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac
17530077  or  JAWAD.HABIB@BDO.BH 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

GREAT CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39669117  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL ABRAAJ RESTAURANTS GROUP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

TEP BUILD MART W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17700720  or  BIBIN@TEPINDUSTRIAL.COM 

D4 INSIGHT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

0  or  HARIGOPALDASA@D4INSIGHT.COM 

ALTASAHUL FACTORY FOR GOLD & JEWELLERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
17262610  or  tasahulbh@gmail.com 

PURANI DILLI RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39118999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39785177  or  IRSHAD.ANNANCGS@GMAIL.COM 

Isa towers cleaning services  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39810659  or  ykahmed@yahoo.com 

TANVEER AND M S W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

37184425  or  PKTANVEER813@GMAIL.COM 
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بغداد ـ وكاالت

أمس  العراقية،  التشريعية  لالنتخابات  المستقلة  المفوضية  أعلنت 
جليل  المفوضية،  رئيس  وقــال  لالقتراع.  النهائية  النتائج  الثالثاء، 
عدنان، خالل مؤتمر صحافي “هناك تغيير في مقعد واحد” في خمس 
محافظات، مقارنة بالنتائج األولية التي أعلنت في الثامن من الشهر 

الحالي، مضيًفا أن نسبة االقتراع وصلت إلى نحو 44 %.
كما شّدد على أن المفوضية التزمت بأقصى درجات المهنية، موضًحا 

أن كافة النتائج النهائية نشرت على موقع المفوضية.
في  فــقــط،  نيابية  مقاعد   5 طــال  التغيير  أن  النتائج  بينت  فيما   

محافظات بغداد والبصرة وأربيل وكركوك ونينوى.
مقتدى  بزعامة  الصدري،  التيار  بقي  الجديدة  النتائج  ضوء  وعلى 
ا، تاله تحالف  برلمانيًّ 73 مقعًدا  األولــى، حاصًدا  المرتبة  الصدر، في 

تقدم بـ37.
فيما حل تحالف دولة القانون في المرتبة الثالثة بـ 33 مقعًدا، والحزب 
بـ18  الكردستاني  التحالف  31، تاله  بواقع  الكردستاني  الديمقراطي 

مقعًدا.

المفوضية تعلن نتائج انتخابات العراق النهائية

التفيا ـ وكاالت

حّذر وزير الخارجية األميركي، أنتوني 
بــلــيــنــكــن، أمـــس الـــثـــالثـــاء، مـــن أن أي 
أوكرانيا  على  جديد  روســي  “عـــدوان” 
بــادرت  فيما  “خــطــًرا”،  ا  ردًّ سيستدعي 
وحلفائها  كييف  اتــهــام  إلـــى  مــوســكــو 

الغربيين بـ”االستفزاز”.
مؤتمر  خــالل  بلينكن  وأكــد   

ــي مـــــع نـــظـــيـــره  ــفـ ــحـ صـ
الــــالتــــفــــي، إدغـــــــارز 
على  رينكيفيكس، 
هـــــامـــــش اجـــتـــمـــاع 
لــــــحــــــلــــــف شــــــمــــــال 

ــنــاتــو”، أن  األطــلــســي “ال
تصعيدية  تــحــركــات  “أي 

ــا ســتــكــون  ــيــ ــانـــب روســ مــــن جـ
المتحدة  لــلــواليــات  كبير  قلق  مــصــدر 

ولالتفيا”.
دعــت  فــيــمــا  بلينكن،  تــحــذيــر  ــأتــي  وي  
أوكرانيا، االثنين، حلفاءها إلى التحّرك 

بسرعة لمنع روسيا من “غزو” أراضيها، 
تــبــدأ هجوما  مــؤكــدة أن مــوســكــو قــد 
فيه  تثير  وقت  في  عين”  غمضة  “في 
تحركات القوات الروسية قرب الحدود 

مع أوكرانيا قلق الغرب.
ــر الــخــارجــيــة األوكــرانــي،  ــال وزيـ وقـ
مؤتمر  خـــالل  كــولــيــبــا،  دمــيــتــرو 
“مــن  ــتــرنــت:  اإلن عــبــر  صحفي 
األفضل التحرك اآلن وليس 
ــل “كــبــح  ــن أجــ الحـــًقـــا” مـ
حسبما  روسيا”،  جماح 

نقلت “فرانس برس”.
ووفق كوليبا، فقد حشدت 
عند  عــســكــري  ــــف  أل  115 روســـيـــا 
حدودها مع أوكرانيا وفي شبه الجزيرة 
ــرم الـــتـــي ضــّمــتــهــا مــوســكــو إلــيــهــا  ــقـ الـ
األوكــرانــيــة  المناطق  وفــي   2014 فــي 
الواقعة تحت سيطرة االنفصاليين في 

شرق البالد.

بلينكن يحّذر روسيا من مهاجمة أوكرانيا
لندن ـ وكاالت

البريطانية  الــمــخــابــرات  رئــيــس  أكـــد 
تستخدم  ــران  ــ إي أن  مـــور،  ريــتــشــارد 
لـــتـــأجـــيـــج  هللا  حــــــــزب  ــا  ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ مـ

االضطرابات في المنطقة.
وأضــاف أن طهران جعلت من حزب 

هللا “دولة داخل دولة”، في إشارة 
في  الحزب  ممارسات  إلى 

لبنان.
رئيس  كــمــا، كشف   
الـــــــمـــــــخـــــــابـــــــرات 
أن  ــة  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ

إيـــــــــــران والـــصـــيـــن 
ــتـــصـــدر  وروســـــــيـــــــا تـ

تواجه  التي  التهديدات 
من  كــل  تتسابق  حيث  بــالده 

المشروعة  غــيــر  والــمــنــظــمــات  ــــدول  ال
الســتــغــالل تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
الــتــغــيــر.  وفـــي أول خطاب  ســريــعــة 
لجهاز  رئيًسا  أصــبــح  أن  منذ  لــه  عــام 

ــمــخــابــرات، الــمــعــروف أيــًضــا باسم  ال
مور  قــال   ،  2020 أكــتــوبــر  فــي   ،MI6
القصوى  ــة  ــويـ “األولـ هــي  الــصــيــن  إن 
ــيـــدة” لــوكــالــة االســـتـــخـــبـــارات.  الـــوحـ
المتحدة  المملكة  أن  أوضــح  كــذلــك، 
تهديد خطير من  “مواجهة  تواصل 
روسيا”. وقال إن موسكو رعت 
محاوالت اغتيال وقتل، مثل 
السابق  الجاسوس  تسميم 
في  سكريبال  سيرغي 

إنجلترا عام 2018.
ــا تــشــن  ــهـ وأضـــــــاف أنـ
ــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ ــم ــجــ هــ
ومحاوالت للتدخل في العمليات 
الــديــمــقــراطــيــة فــي دول أخــــرى. إلــى 
الــحــكــومــة  ــوط  ــقـ ــال إن سـ ــ قـ ذلــــــك، 
ــا وعـــودة  ــيًّ األفــغــانــيــة الــمــدعــومــة دول
حركة طالبان إلى السلطة كان بمثابة 

“دفعة معنوية” للمتشددين.

بريطانيا: إيران تستخدم حزب اهلل لتأجيج االضطرابات
أديس أبابا ـ وكاالت

ــيــس الــــــوزراء اإلثــيــوبــي آبــي  قـــال رئ
أبابا  أديــس  إن  الثالثاء،  أمــس  أحمد، 
تحّشد قواتها لشن هجوم حاسم على 

الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
 وفــي بيان لــه دعــا آبــي أحــمــد، قــوات 

“جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي” وكـــل من 
االستسالم  إلــى  إليها  انضم 

إلنقاذ أنفسهم.
 يأتي ذلك بعد إعالن 
الــجــيــش اإلثــيــوبــي 
سيطرته على مدينة 

تــشــيــفــرا فـــي إقــلــيــم 
ــت هــيــئــة  ــ ــانـ ــ ــر. وكـ ــ ــف عــ

أعلنت  اإلثيوبية،  اإلذاعـــة 
الــجــيــش  أن  ــمـــاضـــي  الـ ــد  ــ األحــ

اإلثيوبي سيطر على تشيفرا، في أول 
من  عليها  السيطرة  يستعيد  منطقة 
متمردي قوات تيغراي منذ ظهور أبي 

أحمد على جبهة القتال قبل أيام.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
تقع  الــتــي  تشيفرا،  على  اســتــولــت  قــد 
عــلــى الـــحـــدود بــيــن إقــلــيــمــي عــفــر في 
شــمــال الـــبـــالد وأمـــهـــرة، بــعــد احــتــدام 
الــقــتــال الــشــهــر الــمــاضــي بــيــن الــقــوات 

اإلثيوبية وقوات موالية للجبهة.
وقــالــت اإلذاعـــــة اإلثــيــوبــيــة في 
“قــوات  تــويــتــر:  على  حسابها 
الــدفــاع اإلثــيــوبــيــة وقــوات 
سيطرتا  الــخــاصــة  عــفــر 
ولكنها  تشيفرا”،  على 
من  لمزيد  تتطرق  لــم 
الــتــفــاصــيــل. يــشــار إلـــى أن 
بلدة  غــربــي  تــقــع  تشيفرا  مــديــنــة 
تيغراي  قـــوات  تــحــاول  الــتــي  ميللي، 
تقع  ألنها  أسابيع  منذ  عليها  االستيالء 
بين  يربط  الــذي  السريع  الطريق  على 
إثيوبيا وميناء جيبوتي، الرئيسي في 

منطقة القرن اإلفريقي.

أديس أبابا تحّشد لهجوم حاسم ضد “تيغراي”

باريس: السعودية العب 
أساسي في المنطقة

دبي - العربية.نت

أهمية  الثالثاء، على  باريس، أمس  شــّددت 
المنطقة.   في  السعودية  تلعبه  الــذي  الــدور 
عن  متحدًثا  فرنسي  رئــاســي  مــصــدر  وقـــال 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  جولة 
المقبلة إلى دول الخليج إن السعودية العب 
يمكن  “ال  أضــاف:  كما  المنطقة.  في  رئيسي 
تخيل سياسة فرنسية طموحة دون الحوار 
مع المملكة”. إلى ذلك، أشار إلى أن ماكرون 
سيناقش “خالل محادثات مطولة ومعمقة 
بــن سلمان،  الــعــهــد، األمــيــر محمد  مــع ولـــي 
سبل تخفيض التوترات في المنطقة”، وتلك 
المتعلقة بالملف النووي اإليراني واألوضاع 

في اليمن والعراق ومكافحة اإلرهاب.

طهران: ال مكان ألي التزامات جديدة في مفاوضات فيينا

إسرائيل تلّوح بالخيار العسكري إلنهاء خطر النووي اإليراني
فيما اتخذت إيران أمس الثالثاء، نبرة متشددة، مطالبة برفع جميع العقوبات 
األميركية وعدم رغبتها بأي التزامات جديدة. هدد وزير إســرائيلي باســتخدام 

الخيار العسكري في التعامل مع محاولة إيران الحصول على سالح نووي.

وقال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 
محلية  إلذاعــة  أمــس،  بارليف،  عومير 
في تل أبيب: “من الواضح أن الخيار 

العسكري مطروح على الطاولة”.
وتــقــول إســرائــيــل إنــهــا تــعــارض عــودة 
 2015 عــام  التفاق  المتحدة  الــواليــات 
السابقة  اإلدارة  منه  انسحبت  الـــذي 
ــد  ــال لــلــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دون

ترامب.
أنه  جميًعا  “نعلم  قــال  بــارلــيــف  ولــكــن 
منذ االنسحاب األميركي من االتفاقية 
تقدمت إيران بشكل كبير وشديد، إلى 

القدرة على صنع قنبلة نووية”.
وأضـــاف “هــدف إســرائــيــل هــو العودة 
إلى اتفاقية أقوى وأطول”. متابًعا “لقد 
رأينا أن فرض العقوبات األميركية، لم 

يؤثر على اإليرانيين”.
ــان الــجــيــش اإلســرائــيــلــي، قــد قــال  وكـ
أمس الثالثاء، إنه ُيسّرع الخطى لمنع 
إيران، من أن ُتصبح دولة ذات “عتبة 

نووية”.
وقـــــال الــمــتــحــدث الـــرســـمـــي بــلــســان 
كــوخــاف  ران  اإلســـرائـــيـــلـــي  الــجــيــش 
إيران من  لمنع  “لقد سّرعنا استعدادنا 
الشمالية،  الساحة  في  نفسها  ترسيخ 
ومنعها من أن تصبح دولة ذات عتبة 

نووية”.
ــث لــهــيــئــة الــبــث  ــديـ وأضـــــــاف فــــي حـ
نسرع  إننا  أقــول  “عندما  اإلسرائيلية 

من الُخطى ضد إيران- أعني ذلك”.
الــمــفــاوضــات  اســتــئــنــاف  عــلــى  ا  وردًّ  
الــدولــيــة فــي فــيــيــنــا، حـــول الــبــرنــامــج 
ــال كــوخــاف “ال  الـــنـــووي اإليـــرانـــي، قـ
ولكن  السياسية،  الشؤون  في  أتدخل 
لكل  نستعد  نحن  قــبــل،  مــن  قلنا  كما 

االحتماالت”.
ــيــلــي  ــا رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائ ــ ودعـ
المجتمع  اإلثــنــيــن،  بــيــنــيــت،  نــفــتــالــي 
الدولي إلى عدم تقديم تنازالت إليران 

في مفاوضات فيينا.
وتصر طهران على رفع كامل للعقوبات 
اللتزاماتها  تــعــود  أن  قبل  األميركية 
ــة الـــتـــي تــخــلــت عــنــهــا خــالل  ــنـــوويـ الـ
انسحبت  بعدما  الماضية،  الــســنــوات 
وأعـــادت فرض  االتــفــاق  واشنطن من 

عقوبات مشددة عليها.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
أمــس،  زاده  خطيب  سعید  اإليــرانــيــة 
بحسب ما أفادت وكالة “إرنا” أن فريق 
رفع  على  فيينا  فــي  يــركــز  الــتــفــاوض 
العقوبات، مؤكًدا أن طهران لن تتعهد 
االتفاق  في  واردة  غير  التزامات  بأي 

النووي.
جلست  اإليرانية  الحكومة  أن  وزعــم 
جــادة”،  ــإرادة  “ب التفاوض  على طاولة 
ــراف  ــ األطـ دخـــلـــت  “إذا  ــه  ــ أن ــا  مــضــيــًف
العقوبات  لــرفــع  حسنة  بنية  األخـــری 
القول  الوقت... يمكننا  إهدار  بداًل من 
المسار  على  ستسير  المفاوضات  إن 

الصحيح”.
ــمــقــابــل، قـــال مـــنـــدوب روســيــا   فـــي ال
فـــي فــيــيــنــا مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف إن 
ــنــووي قـــرروا  الــمــشــاركــيــن بــاالتــفــاق ال
عمل  مجموعتي  في  العملية  مواصلة 
بشأن رفع العقوبات والقضايا النووية 

دون تأخير.
إال أن الدبلوماسي الروسي، الذي تميز 
خالل الجوالت السابقة من المحادثات 
ــا مع  ــد مـ ــى حـ ــ ــتــعــاونــه إل ــة، ب ــوويـ ــنـ الـ
تلك  أجـــواء  وبتسريب  الصحافيين، 

الجلسات حينها، أكد في الوقت عينه 
الئحة  حــول  حاليا  يجري  النقاش  أن 
)عددها  سترفع  التي  العقوبات  تلك 

ونوعها...(.
كما استطرد قائاًل “الشيطان يكمن في 

التفاصيل”!
أوليانوف أكد في وقت سابق   وكــان 
ــى حــد  ــ إلـ “نـــاجـــحـــة  الـــمـــبـــاحـــثـــات  أن 
باالتفاق  المشاركين  أن  بعيد”، مضيًفا 
ضمن  العمل  مواصلة  قـــرروا  الــنــووي 
مجموعتين حول ملف رفع العقوبات.

غير أنــه أوضــح فــي الــوقــت عينه أن 
األمــــر لـــن يــكــون ســهــال، مــشــيــرا إلــى 
ــيــن إيــــران  ــات خـــاصـــة ب ــالفـ ــخـ أن “الـ
واألطراف الغربية ال تزال كبيرة بشأن 
الجميع بدون  لكن  النقاط.  العديد من 
نتيجة  استثناء عازمون على تحقيق 

إيجابية”.

السعودية  العربية  المملكة  مندوب  دعا 
السفير  الــمــتــحــدة  ــم  األمــ لـــدى  الـــدائـــم 
إلى  إيــران  المعلمي،  يحيى  بن  عبدهللا 
المنطقة،  فــي  التوتر  بــث  عــن  التوقف 
معرًبا عن قلق بالده من سلوك السلطات 
بــالده  أن  وأكـــد  المتناقض.   اإليــرانــيــة 
أكثر  مــدار  على  سعت  المنطقة  ودول 
الشرق  منطقة  جعل  إلــى  عاًما   40 من 

األسلحة  مــن  خــالــيــة  منطقة  األوســــط 
النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى، 
دعم  فــي  منطلقها  هــذا  أن  إلــى  مشيًرا 
امتالك  إيــران من  لمنع  الدولية  الجهود 
ســــالح نــــــووي.  كــمــا أعــــرب فـــي كلمة 
المملكة التي ألقاها خالل مؤتمر الشرق 
منطقة  بإنشاء  الخاص  الثاني  األوسط 
وأسلحة  النووية  األسلحة  مــن  خالية 
الـــدمـــار الــشــامــل األخــــرى والــــذي عقد 

لدى  الدائم  الكويت  دولــة  وفد  برئاسة 
األمم المتحدة، مساء أمس اإلثنين، عن 
طهران  سلوك  إزاء  البالغ  المملكة  قلق 
الــمــتــنــاقــض مـــع مـــا تــعــلــنــه مـــن سلمية 
الغتنام  إياها  داعًيا  النووية،  أنشطتها 
والدخول  الحالية  الدبلوماسية  الفرص 
البرنامج  فــي مــفــاوضــات جـــادة حــيــال 
أمــن واستقرار  تعريض  الــنــووي وعــدم 

المنطقة لمزيد من التوتر.

عواصم ـ وكاالت

دبي - العربية.نت

عناصر من الجيش اإلسرائيلي

السفير عبدالله بن يحيى المعلمي

الخرطوم ـ وكاالت

انطلقت تظاهرات جديدة وسط العاصمة 
السودانية، أمس الثالثاء، للتنديد باالتفاق 
ــجــيــش الــفــريــق  ــيــن قـــائـــد ال ــســيــاســي ب ال
عبد  الــوزراء  ورئيس  البرهان،  عبدالفتاح 
هللا حمدوك، وللتعبير عن رفض الشراكة 
إدارة  العسكري والمدني في  المكون  بين 
ــبــالد، الــتــي أرســاهــا االتــفــاق الـــذي وقع  ال

األسبوع الماضي.
الــقــصــر  ــــى  إل الــمــحــتــجــيــن  وتـــوّجـــه آالف 
ــع  ــخــرطــوم، حــيــث وّق ــرئــاســي وســـط ال ال
االتفاق، في داللة رمزية على  سابًقا هذا 
ال  تفاوض  ال  “ال مساومة  هاتفين  رفضه، 

شراكة”، و”يسقط حكم العسكر”.
ــرة عـــــدد مــن  ــاهـ ــظـ ــتـ ــمـــا شــــــارك فــــي الـ كـ
عنهم  أفــرج  الــذيــن  الــبــارزيــن  السياسيين 
في أوقــات سابقة. وأظــهــرت صــور جرى 
على  السودانيين  الناشطين  بين  تداولها 
مــواقــع الــتــواصــل مــشــاركــة عــمــر الــدقــيــر، 

وخالد  الــســودانــي،  المؤتمر  حــزب  رئيس 
عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء 
إزالة  لجنة  السابق، ووجــدي صالح عضو 

التمكين والقيادي في الحرية والتغيير.
دعا  السودانيين  المهنيين  تجمع  وكـــان 
ا  ردًّ “مليونية”،  لمظاهرة  اإلثنين  مــســاء 
ــف بــيــن مــجــلــس الــســيــادة  ــتــحــال عــلــى “ال

االنتقالي ورئيس الوزراء”.
وحــمــدوك،  المجلس  بــيــان  فــي  اتــهــم  كما 

الـــذي عــاد لمنصبه فــي وقــت ســابــق هذا 
بالسعي  الــبــرهــان،  إثــر االتــفــاق مــع  الشهر 
إن  قــال  لكنه  الــدولــة”،  أجهزة  “الختطاف 

هذه المحاوالت “مصيرها الفشل”.
ــت الـــخـــرطـــوم شـــهـــدت األســـبـــوع  ــ ــان وكــ
لهذا  مناهضة  تــظــاهــرات  أيــًضــا  الــمــاضــي 
أكثر من مرة  االتفاق، فيما شدد حمدوك 
على ضرورة حماية حق التعبير، وسالمة 

المحتجين.

بهتافات “ال مساومة ال تفاوض ال شراكة”

تظاهرات أمام القصر الرئاسي بالخرطوم

جانب من التظاهرات الحاشدة في الخرطوم 

عواصم ـ وكاالت

أنه  اليمن  الشرعية في  أكد تحالف دعم 
شّن ضربات جوية على أهداف عسكرية 
مشروعة للحوثيين في العاصمة اليمنية 
صنعاء من بينها موقع سري تابع لخبراء 

في الحرس الثوري اإليراني.
وأشار إلى أن الهجمات تمكنت من تدمير 
البالستية  الـــصـــواريـــخ  لــتــجــمــيــع  ورش 
صنعاء  بمطار  مرتبطة  الديلمي  بقاعدة 
الــصــواريــخ  وتــخــزيــن  لتجميع  ومـــوقـــع 

البالستية داخل العاصمة.
الهجومية  العمليات  إن  التحالف  وقــال   
اتـــخـــذت كـــافـــة اإلجـــــــــراءات الــوقــائــيــة 
المدنية  واألعـــيـــان  الــمــدنــيــيــن  لتجنيب 
على  المدنيين  داعيا  الجانبية،  األضــرار 
المواقع  مــن  االقــتــراب  أو  التجمع  عــدم 

التي يحتمل أن تكون مستهدفة.
ــن جـــانـــب آخــــــر، أجــــــرت الــحــكــومــة   مــ
الشرعية في اليمن، عملية تبادل لألسرى 

مع ميليشيات الحوثي.
التحضير  أن  الــيــمــنــي  الــجــيــش  وكــشــف 
لعملية تبادل األسرى هذه مع الحوثيين 

استغرق عاًما كاماًل.
إلـــى ذلـــك، تــحــّدث أحـــد الــمــحــرريــن عن 
في  بها  مـــّروا  التي  المعيشية  ــاع  األوضـ
تماًما،  مزرية  أوضــاع  أنها  كاشًفا  األســر، 
مضيًفا أن الميليشيا منعتهم من التواصل 

مع ذويهم إال عند طلب المال.
الـــمـــوتـــى في  بـــــــرادات  ثــــان أن   وأكـــــد 
وأن  مــمــتــلــئــة،  الــحــوثــيــيــن  مستشفيات 
ا عندهم. فيما تابع أسير  الموت سهل جدًّ
آخر من محافظة تعز بعدما شكر التحالف 
على تحريرهم، بأنه ورفاقه عاشوا أياًما 
مؤكًدا  الحوثيين،  أفعال  بسبب  ســوداء 

أنهم لم يروا الشمس شهوًرا طويلة.

الحكومة الشرعية تجري عملية تبادل أسرى مع ميليشيا الحوثي

التحالف يستهدف موقًعا للثوري اإليراني في صنعاء

السعودية: على طهران التوّقف عن بث التوتر في المنطقة

عناصر من الجيش اليمني
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اآلراء الواردة في 
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للتواصل: 17111483

رفع علم المثليين في قطر.. السباق نحو الشهرة الزائفة
لقـــد وصلت التناقضات فـــي دولة قطر إلى مســـتويات ال يمكن تخيلها، 
فـــال مناهـــج أخالقية ومفاهيم وكرامة وحفاظا علـــى العادات والتقاليد 
العربيـــة األصيلـــة، هنـــاك فقـــط الســـباق نحـــو الشـــهرة الزائفـــة باللغـــة 
والمفـــردات والمعايشـــة الكاملـــة على حســـاب القيم واألخـــالق والدين 
والنقـــاء واالســـتقامة، انعطاف خطير عـــن قيم االحتـــرام والخير، فهي 
بهدف الوصول تســـتخدم كل شـــيء حتى لو كان ضد الدين والشـــريعة 
واألخالق، فهاهي تســـمح برفع علـــم “المثليين” دون أي خوف أو حياء، 
وكأنهـــا بلد دون قرارات أو ســـلطة، فقد أوردت األخبار أن “بطل ســـباق 
الســـيارات هاملتـــون ارتدى خالل تدريبات ســـباق جائزة قطـــر الكبرى، 
والـــذي فـــاز به الحقا، خـــوذة تحمل علم قوس قـــزح التقليدي الذي يعد 
الرمـــز األكثر ارتباطا بالمثليين والمتحولين جنســـيا ومزدوجي الجنس 
“ال جـــي بـــي تـــي”، وخطوطا ســـوداء وبنيـــة، ترمز إلى تســـليط الضوء 
على اضطهاد األشـــخاص ذوي البشـــرة الملونة، إضافـــة إلى علم ثنائيي 
الجنـــس، ومن ثم نشـــر الصورة مع عبارة تقول “نحـــن نقف معا”.. وقال 
أيضـــا: “إن فورمـــوال 1 ملزمـــة برفع الوعـــي بقضايا حقوق اإلنســـان في 

الدولـــة الخليجيـــة في أول ســـباق لها علـــى أرض قطر، وأضـــاف.. بينما 
تستضيف هذه األماكن العديد من األحداث الرياضية، فإنه من الواجب 
زيادة الوعي بهذه القضايا، هذه الدول بحاجة إلى المحاسبة، المساواة 

في الحقوق من القضايا المهمة للغاية”.
ليـــس إلـــى هـــذا الحـــد فحســـب، بـــل أكـــد “جويـــس كـــوك رئيـــس لجنـــة 
المســـؤولية االجتماعية والتعليم التابعة لالتحاد الدولي لكرة أنه سيتم 
الســـماح بالتلويح ورفـــع رايات قوس قزح، التي تمثـــل المجتمع المثلي 
فـــي المالعـــب المضيفة لمباريـــات بطولـــة كأس العالم لكـــرة القدم لعام 
2022 التي ستنظم في قطر، وقال إن قادة اللجنة التنظيمية لمونديال 
قطـــر أكدوا له أنه لن يتـــم انتزاع تلك الرايات من حامليها ألن الفيفا لن 

وال يتسامح مع أي نوع من التمييز”.
الحق بين في مثل هذه األعمال، ودين اإلسالم ال يقرها أبدا، لكن انتزاع 
المكاســـب عبر الســـماح برفع علم المثليين، وموت عدد كبير من العمالة 
الوافدة والناتج عن العمل لساعات طويلة في بناء منشآت كأس العالم، 
والرشاوى ودعم اإلرهاب، هو ضوء المنهج الذي تسير عليه دولة قطر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ال أظن أنها المرة األولى وال أحسب أنها ستكون األخيرة التي يشار فيها إلى تهميش 
مديـــري المـــدارس والتعامـــل معهـــم بفوقيـــة واســـتعالء، ولعل إشـــارة أحـــد النواب 
األفاضل إلى اجتماع أحد المســـؤولين باإلدارات المدرســـية لساعتين لم يتح خاللها 
الفرصـــة لهـــم - طـــوال هذا الوقت - إلبداء الرأي أو وجهـــات النظر في القضايا، لعلها 
شكلت صدمة بالغة لهم بوصفهم قادة وإداريين لمؤسسات تربوية، المفارقة هنا أن 

الكثير من هؤالء المديرين تفوق سنوات خبراتهم من اجتمع بهم.
ورغم تظاهر وزارة التربية والتعليم رعايتها المعلم واإلشادة بعطائه وإنجازاته في 
جميع المناسبات بوصفه القائد والمربي والموجه وأن نجاح العملية التربوية مرهون 
بهذا اإلنسان... إال أنه على صعيد الواقع فإن المعلم يتعرض للتهميش والتغييب عن 
أهم ما يقع ضمن واجباته ومسؤولياته. وكنت منذ سنوات قد ذكرت القائمين على 
التعليم بأن المعلمين غائبون عن المشاركة في بناء المناهج المدرسية، وهذا بالطبع 
خطـــأ فـــادح كان يجـــب تداركه والعمـــل على تصحيحه بأســـرع ما يمكـــن، وإذا كان 
المعلـــم ال تتم استشـــارته في أحد أهـــم واجباته فكيف يمكن لنـــا االرتقاء بالتعليم؟ 

ربما ال يستشـــعر من يتجاهلون المعلم مقدار األلم النفسي إزاء هذه الممارسات، أما 
األفدح إزاء هذه الممارســـات التي تتنافى مع مبادئ التربية والتعليم ما تخلفه من 

آثار سلبية على عملية التعليم برمتها.
وبودنا لفت نظر المســـؤولين في وزارة التربية والتعليم بضرورة إعادة االعتبار إلى 
المعلم وعلى جميع المســـتويات وخصوصا استشارته في وضع المقررات والمناهج 
المدرســـية، وهذا المبدأ هو السائد في الدول كافة، فالصورة المترسخة في األذهان 
وعلـــى مـــدى عقـــود أن المهمـــة الموكلة للمعلميـــن تنحصر في تنفيذ القـــرارات فقط، 
وهي صورة مغلوطة آن األوان لتصحيحها انطالقا من مبدأ ديمقراطية التعليم. ثم 
هل من اإلنصاف أن نحاسب المعلم لما تفرزه العملية التعليمية وما تتضمنه المناهج 

إذا لم يكن المعلم مشاركا بفاعلية في بنائها؟ أال يعد هذا ظلما بحق هذا اإلنسان؟
لقد أشـــيع على مدى الســـنوات الفائتة أن التعليم لم يعد مهنة جاذبة، وهذه حقيقة 
تبعـــث علـــى القلق، ولكي نعيـــد للمعلم هيبته البد من منحـــه التقدير وإبداء وجهات 

نظره إزاء القضايا التربوية كافة.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

متى يصبح المعلم مشاركا؟

على بعد أيام قليلة ستشهد مملكة البحرين حدثا يعمق دورها المتميز إقليميا 
وعالميـــا على مســـتوى التســـامح والتصالح، مع الذات ومـــع اآلخرين، ويضيف 
إلى سيرتها العطرة في إطار العيش المشترك، بل الواحد، سطورا زاهرة منيرة 

في سجل التاريخ.
في التاســـع من ديســـمبر المقبل يفتتح صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل البالد أكبر كنيســـة في منطقة شـــبه الجزيرة العربية، كنيســـة 
الســـيدة العذراء، والتي هي في واقع األمر ليســـت كنيسة عادية، بل كاتدرائية 
تمثـــل جزءا مـــن مجمع تبلغ مســـاحته حوالي 95 ألف قدم فـــي مدينة عوالي. 
تبدأ القصة في 11 فبراير من عام 2013، عندما تم اتخاذ قرار بناء الكاتدرائية 
علـــى قطعة األرض التـــي منحها جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البالد عام 2002 لهذا الغرض، ليمثل هذا الحضور أكبر كنيسة للنيابة الرسولية 

في شمال شبه الجزيرة العربية.
والمعـــروف أنـــه فـــي العـــام 2014 قـــام صاحـــب الجاللـــة بزيـــارة لقداســـة البابا 
فرنسيس، في حاضرة الفاتيكان، وقدم جاللته نموذجا للكاتدرائية التي سيتم 
تدشـــينها من قبل المؤسسة الكاثوليكية بشـــكل رسمي في العاشر من ديسمبر 

نفسه، أي بعد يوم واحد من االفتتاح الرسمي لجاللة الملك عاهل البالد.
ما الذي يعنيه هذا الحدث في مغزاه ومبناه؟ المؤكد أنه يقطع بالنهج البحريني 

الســـابق والمتقدم في التعايش اإلنســـاني وفهم عمق اإليمان الواعي المستنير، 
وجميعها تجعل من البحرين مملكة تنويرية تقدمية، تسعى في طريق الوحدة 
اإلنســـانية، من غير تمايز أو محاصصة، وبدون تعصب أو تمذهب. قبل بضعة 
أيـــام وتحديـــدا فـــي الســـادس والعشـــرين من نوفمبـــر الجـــاري، اســـتقبل البابا 
فرنســـيس مستشـــار جاللة الملك للشؤون الدبلوماســـية، الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، والذي وجه الدعوة الرســـمية للحبر األعظم لزيارة مملكة 

البحرين.
تبقـــى البحريـــن حاضنـــة حقيقيـــة للتســـامح، فعلـــى أرضهـــا يعيـــش أصحـــاب 
المذاهـــب المختلفـــة، فهنـــاك نحو 80 ألـــف كاثوليكي، معظمهم من الجنســـيات 
اآلســـيوية ال ســـيما من الهند والفلبين، هؤالء يجدون في قيام المملكة رســـميا 
بافتتـــاح كاتدرائية تتســـع لنحو 2300 مؤمن، حدثا رحيبـــا ينقل اإلقليم برمته 
إلـــى فضاءات واســـعة من حيـــاة األخوة، ومـــن مالمح ومعالم العيش الواســـع 
“إبســـتمولوجيا”، وبعيـــدا كل البعد عن دوائر الضيـــق اآليديولوجي أو التعصب 

والتمذهب الدوجمائي والطائفي.
كان من الطبيعي أن يقوم العالم بتكريم جاللة الملك عاهل البالد كما حدث من 
قبل جامعة موســـكو، لدور جاللته النبيل في تعزيز التعايش الســـلمي والحوار 

بين األديان والثقافات المختلفة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

كاتدرائية العذراء والتسامح الديني في البحرين

“المهرجانات”.. وجدلية اإلبداع واألخالق
اد العالقة بين اإلبداع واألخالق، وذهب  ة التي شـــغلت النقَّ من األمور الجدليَّ
بعضهـــم إلـــى أن مراعاة البعـــد األخالقي وااللتزام بالمحافظـــة عليه يحد من 
قـــدرة الفنـــان على اإلبـــداع! لكن آخرين عارضـــوا ذلك وأكـــدوا أن األخالق ال 
تحـــدُّ مطلًقا من القدرة على التخيل واإلبداع واالبتكار، بل ُتشـــجع على ذلك 
ا  فالهدف األسمى للنشاط اإلنساني هو االرتقاء بحياة البشر وجعلها أكثر رقيًّ

وإنسانية. 
ومـــن الظواهـــر التي ظهـــرت مؤخًرا على الســـاحة الفنية العربية مـــا ُيعرف بـ 
“أغاني المهرجانات” وهو نمط من األداء الصوتي فيه صخب في الموسيقى 
والكالم والمشـــاعر واألفـــكار، وإزاء هذا الصخب وتـــردي المعاني، والترويج 
لقيم سلبية، ومفاهيم اجتماعية سيئة رفض الكثيرون هذه المهرجانات، ولم 
يعترف بها أهل االختصاص من أبناء المجال الموســـيقي أنفســـهم، لكن هناك 
ها نوًعا من الفن الذي يالئم ذائقة شريحة معينة  من يشجعها ويدعمها ويعدُّ

من الجمهور.
ويتســـاءل الكثيـــرون: مـــا قيمـــة الفن؟ ومـــا الهدف منـــه؟ هل تغييـــب عقول 
أبنـــاء المجتمـــع وخصوصا الشـــباب هو غايـــة الفن وهدفـــه؟ أم أن الهدف هو 
إمتـــاع الجمهـــور وتثقيفه واالرتقـــاء بأفكاره، والتأثيـــر اإليجابي في وجدانه 
ومشاعره ليتبنى منظومة متكاملة من القيم الفاضلة واألخالق السامية التي 

تثري الحياة وتجعلها أكثر بهجة وسعادة؟!
الحـــق أن “المهرجانـــات” إفـــراز طبيعـــي لحالـــة من التـــردي العام فـــي الذائقة 
العربيـــة ليـــس فقـــط علـــى المســـتوى الفنـــي أو الغنائـــي، إنمـــا فـــي مختلـــف 
المجـــاالت، فـــاألداء العربي الحالـــي هزيل وضعيف إال ما رحـــم ربي، وإذا كنا 
بصدد نشر الفن الراقي، وتربية األجيال الجديدة على القيم والفضائل فالبد 
مـــن االرتقاء بمشـــاعرهم وأفكارهم، وهو عكس ما تفعلـــه “المهرجانات” التي 
ـــخ األنانيـــة، وتنفي وجـــود الوفـــاء والتضحية والحب الراقي، وُتشـــعرنا  ترسِّ
وكأننـــا نعيش في غابة يفتك فيها القـــوي بالضعيف، غابة ال مكان فيها لحٍب 
صـــادق وال تضحيـــٍة مـــن أجل أحد، فكل واحد يعيش لنفســـه فقط، ويعشـــق 
دور الضحيـــة التي تتمرد على كل شـــيء حتى علـــى الدين والقيم واألخالق 
لتعيـــش مـــن أجل شـــيء واحد فقط هو إشـــباع غرائزها وشـــهواتها ولو على 
حساب الدين واألخالق.. فأي إبداع في ذلك؟ وأي مجتمع ننتظر بعد ذلك؟!.

Osailanim @yahoo.com

د. غسان عسيالن

عطاء المرأة البحرينية ال ينضب
تحتفل مملكة البحرين وشـــعبها في األول من ديســـمبر من كل عام بيوم المرأة 
البحرينية، المرأة المناضلة والمتألقة بُمجمل ميادين العمل الوطني والسياســـي 
واالقتصـــادي واالجتماعـــي، وهي مناســـبة وطنية تحتفي بـــدور المرأة وعظيم 
مســـاهمتها في نهضة البحرين وتقدمها، ومن عطاء المرأة النسائي والمجتمعي 
اســـتطاعت أن تحقق التوازن بين االنفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على 

روح األصالة العربية والتقاليد الدينية.
تميـــز عطـــاء المـــرأة البحرينية بالنجـــاح، ولعطائها قصص ُملهمـــة بجميع مواقع 
العمل والمســـؤولية الوطنية والمجتمعية، وســـتبقى مشـــاركتها الفاعلة كصانعة 
ومساهمة في اإلنجازات حاضرة في ذاكرة الوطن الذي هيأ لها القاعدة الصلبة 
والمتينة لتمكينها وتعزيز مشاركتها التي أشارت إليها الكثير من األرقام والِنَسب 
التي أبرزت دورها وريادتها وقدراتها في العديد من المجاالت بالقطاعين العام 
والخاص، وبفضل نضال المرأة الجسور ورعاية الدولة لها وسلسلة من القوانين 
والقـــرارات الوزاريـــة تحققـــت للمـــرأة البحرينيـــة الفـــرص العديـــدة التـــي ذللت 

الصعوبات أمام نهوضها وتمكينها.
تزامن احتفال المرأة البحرينية بيومها هذا العام مع عشرينية تأسيس المجلس 
األعلى للمرأة )2001م(، وشعار احتفالية هذا العام “المرأة البحرينية في التنمية 
الوطنيـــة”، الذي ُيجســـد عراقة الحضور النســـائي ضمن عمليـــات البناء الوطني 
وغـــزارة جهـــود نســـاء البحريـــن وما حققنـــه من إنجـــازات نســـائية ومجتمعية، 
فالمـــرأة البحرينيـــة عنصـــر رئيســـي بعمليـــة التنميـــة البحرينيـــة مـــن اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وغيرها، ومع مرور هذه السنوات من العطاء تثبت جدارتها 
وتمكنها من استخدام إمكانياتها لتشارك بجميع برامج التنمية مع الحفاظ على 
دورهـــا وحياتها األســـرية، وهذا عـــزز قدرتها التنافســـية ومكانتهـــا المجتمعية، 
واســـتطاعت بذلك أن تكون شريًكا بتشـــكيل هوية المجتمع البحريني الحديث 

ومسيرته التنموية.
بـــال شـــك قضيـــة المرأة مـــن أهـــم القضايـــا االجتماعية التـــي تناضل مـــن أجلها 
المجتمعـــات البشـــرية، وال يمكـــن ألي مجتمـــع أن يتجاهـــل المـــرأة ودورها، وأن 
يســـعى الجميـــع لتمكينهـــا، فتمكيـــن المـــرأة ضـــرورة إنســـانية ودينيـــة وتنموية 
وحضاريـــة، فـــدور المـــرأة فـــي التنميـــة ال يختلـــف عـــن دور الرجـــل، وانخـــراط 
المـــرأة في العملية التنموية ُيحقق للمجتمـــع وأفراده مخرجات إيجابية وافرة، 
والشـــريعة اإلسالمية تساند مشـــاركة المرأة في التنمية، وتحث على مساواتها 

بالرجل وال تقف مانعة لذلك، فعطاء المرأة البحرينية ال ينضب أبًدا.

عبدعلي الغسرة



استراتيجة ملهمة جديدة لبطوالت األندية االسيوية تنطلق 2023
اآلســـيوية  القـــدم  كـــرة  تســـتعد 
للحصول على عملية تطوير حيوية 
أجـــل  مـــن  األنديـــة  مســـابقات  فـــي 

االرتقاء بها إلى مستويات أعلى.
 وكان الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القـــدم، قال خـــال اجتمـــاع المكتب 
 21 بتاريـــخ  عقـــد  الـــذي  التنفيـــذي 
نوفمبر الجاري: أنا ســـعيد بماحظة 
أن مســـابقات االتحاد واصلت النمو، 
وســـوف يكون هنالك تغييرات على 
قواعـــد الاعبيـــن األجانـــب، وكذلك 
كلهـــا  هـــذه  المســـابقات،  روزنامـــة 
اســـتراتيجية  مـــن  جـــزًءا  ســـتكون 
االرتقـــاء بمســـتوى العبينـــا وأنديتنا 
ومنتخباتنـــا الوطنيـــة علـــى الصعيد 

العالمي.
اآلســـيوي  االتحـــاد  رؤيـــة  وضمـــن 
لكـــرة القدم لتأكيـــد مكانة كرة القدم 
كرياضـــة أولى فـــي قارة آســـيا، فقد 
شـــهدت دوري أبطـــال آســـيا بالفعـــل 
توسيع قاعدة المشاركة ليرتفع عدد 

األنديـــة المشـــاركة فيها مـــن 32 إلى 
40 نادًيا هذا العام.

وأثمـــر رفع عـــدد األندية المشـــاركة، 
عن توســـيع قاعـــدة تمثيـــل مختلف 
أرجـــاء القـــارة، وبالتالـــي فقـــد ارتفع 
مســـتوى المنافســـة قبـــل أن يتـــوج 
نادي الهال باللقب الرابع في تاريخ 
بطولة وسط حضور جماهيري كبير 

على استاد الملك فهد في الرياض.
األنديـــة  بطـــوالت  تســـتعد  واآلن، 
فـــي االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
لدخـــول حقبـــة جديـــدة، وذلـــك مـــن 
خـــال التعديل على القاعدة الحالية 
في عـــدد الاعبيـــن األجانب في كل 
فريـــق، حيـــث إن القاعـــدة الحاليـــة 
فريـــق  لـــكل  الســـماح  علـــى  تنـــص 
بإشـــراك حد أعلـــى 4 العبين أجانب 
والعـــب  جنســـية،  أي  مـــن  )ثاثـــة 
آســـيوي( في كل مبـــاراة، وينتظر أن 
تشهد هذه القاعدة تعديًا عبر نظام 

مركب حديث.
الجديـــدة  المقترحـــات  وحظيـــت 

لصيغة عدد الاعبين األجانب )4+2 
أو 1+5 أو 2+5( بدعـــم واســـع مـــن 
قبل لجنة المسابقات واللجنة الفنية 
فـــي االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القدم، 
ومـــن المرجح يتم إصـــدار قرار بهذا 
الشأن مطلع عام 2022 وبحيث يبدأ 

التطبيق اعتباًرا من عام 2023.
المكتـــب  صـــادق  أولـــى،  وكخطـــوة 
التنفيذي في االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم على توصية لجنة المســـابقات 
باستبعاد ســـقف 1+3 لعدد الاعبين 

األجانـــب المســـموح بتســـجيلهم في 
القائمـــة األوليـــة لـــكل فريـــق خـــال 
نسخة عام 2022، مما يهيئ المجال 
أمام تســـجيل أي عدد مـــن الاعبين 
األجانـــب فـــي كل فريـــق باالســـتناد 
إلـــى تعليمات تســـجيل الاعبين في 
الدوري المحلي، وكذلك تم رفع عدد 
الاعبين المســـموح بتســـجيلهم في 
القائمـــة األوليـــة لـــكل فريـــق من 30 

إلى 35 العًبا.
وكانـــت قاعـــدة 1+3 قد اســـتحدثت 

مـــن  فعاليتهـــا  وأثبتـــت   2009 عـــام 
اآلســـيويين  الاعبيـــن  منـــح  خـــال 
المزيـــد من الفـــرص للعب مـــع أندية 
الدول األخرى في قارة آســـيا، ولكن 
حققتـــه  الـــذي  الكبيـــر  التطـــور  مـــع 
اللعبة في قارة آسيا خال السنوات 
األخيرة، فقد شـــعرت لجـــان االتحاد 
بالحاجـــة لمراجعة هـــذه القاعدة من 
أجـــل تحقيـــق المزيـــد مـــن التطويـــر 

على مستوى األندية.
وبغـــض النظـــر عـــن النظـــام الجديد 

الـــذي ســـيتم اعتماده، فـــإن جماهير 
كـــرة القـــدم فـــي قـــارة آســـيا ســـوف 
تحظـــى بمتابعة روزنامة مســـابقات 
أكثـــر تنافســـية وتوازن وإثـــارة على 

صعيد األندية.
التعديـــل اآلخر المرتقب على صعيد 
مسابقات األندية، ســـيكون االنتقال 
مـــن النظـــام الحالي الـــذي يجري من 
فصـــل الربيـــع وحتـــى الخريـــف، إلى 
نظـــام اللعب من فصـــل الخريف إلى 

الربيع.

كوااللمبور
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نتائج مباريات األمس

مباريات اليوم

كأس العرب لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

قطر01البحرين

دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

داركليب

بني جمرة

6 مساًء

7.30 مساًء

النبيه صالح

النصر

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

استقبل النائب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمكتـــب 
ســـموه بقصـــر الوادي، رئيـــس االتحاد 
البحرينـــي للســـيارات الشـــيخ عبدهللا 

بن عيسى آل خليفة. 
الهيئـــة  رئيـــس  نائـــب  اللقـــاء،  حضـــر 
العامة للرياضة ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
والرئيـــس  خليفـــة،  آل  محمـــد  بـــن 
للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
عبدالرحمن صادق عســـكر، وعدد من 

أعضاء االتحاد. 
ويأتـــي اســـتقبال ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة لرؤســـاء الجهات 
الرياضيـــة فـــي إطـــار اهتمـــام ســـموه 
بدعم ومساندة هذه الجهات، ودفعها 
التـــي  والبرامـــج  الخطـــط  لتنفيـــذ 
تســـهم في االرتقاء بمســـتوى األلعاب 
الـــذي  الشـــكل  علـــى  والرياضييـــن، 
يتوافـــق مـــع سياســـات الهيئـــة العامة 

للرياضة، في ســـبيل استمرار الجهود 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن المنجـــزات في 

القطاع الرياضي بالمملكة. 
وفي بداية اللقاء رحب ســـمو الشـــيخ 
برئيـــس  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  خالـــد 
االتحـــاد البحرينـــي للســـيارات، مقدرا 
ســـموه الجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلهـــا 
االتحـــاد، مـــن خـــال وضـــع الخطـــط 
والبرامـــج علـــى الشـــكل الـــذي يحقق 
مزيدا من التقدم في مستوى األلعاب 
الرياضيـــة ومنتســـبيها، والتـــي تدفـــع 

نحو تحقيقها النتائج المميزة. 
الخطـــط  علـــى  ســـموه  اطلـــع  بعدهـــا 
المســـتقبلية التـــي ســـينفذها االتحـــاد 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة، متطلعـــا ســـموه 
وتقـــدم  لتطـــور  الجهـــود  الســـتمرار 

الرياضة البحرينية. 
مواصلـــة  “هدفنـــا  ســـموه:  وقـــال 
الجهـــود لدعـــم االتحـــادات الرياضية 
بالصـــورة التـــي تخدمهـــا فـــي تنفيـــذ 
خططهـــا وبرامجها مـــن أجل الوصول 
لارتقـــاء  الرفيعـــة  للمســـتويات 

مـــن  المزيـــد  وتحقيـــق  بالمنظومـــة، 
المكتســـبات الرياضيـــة، التي تؤكد ما 
وصل إليه القطاع الرياضي البحريني 
مـــن نجاحـــات ومكانة متقدمـــة، تعزز 
موقع البحرين علـــى خارطة الرياضة 

القارية والدولية”. 
االتحـــاد  رئيـــس  أعـــرب  مـــن جانبـــه، 
البحرينـــي للســـيارات الشـــيخ عبدهللا 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عـــن تقديـــره 
الكبيـــر لســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفـــة، والدور المميـــز الذي يقوم 
به ســـموه لخدمـــة القطـــاع الرياضي، 
مؤكدا أن الجهود الكبيرة التي يبذلها 
سموه ستنعكس بشـــكل إيجابي على 
الدفـــع بعجلة التقدم فـــي هذا القطاع 
الحيوي، مضيفا أن االتحاد سيواصل 
الخطـــط  تنفيـــذ  مـــن خـــال  جهـــوده 
والبرامـــج التي تتوافق مع سياســـات 
برئاســـة  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
ســـموه؛ لتطوير النظام الرياضي على 
جميـــع المســـتويات بما يخـــدم حاضر 

ومستقبل الرياضة بالمملكة.

جانب من اللقاء 

هدف منتخب قطر في مرمى منتخبنا بافتتاح كأس العرب

اطلع سموه على الخطط والبرامج المستقبلية

خالد بن حمد يستقبل رئيس االتحاد البحريني للسيارات



خرج منتخبنا بخســارة أولى في مشــواره خالل كأس العرب بعدما خســر أمام منتخب قطر صاحب الضيافة؛ بهدف دون مقابل في المباراة التي 
جــرت علــى ملعــب اســتاد البيــت “المونديالي” وبحضور جماهيري كبير، وســجل هدف قطر الوحيد العبه عبدالعزيز حاتــم في الدقيقة 69 من زمن 

المباراة، وسيواجه منتخبنا في مباراته الثانية منتخب العراق يوم الجمعة القادم في الواحدة ظهرا.

تشكيلة “األحمر”
بـــدأ منتخبنا المباراة بتشـــكيلة مكونة من 
ســـيد محمد جعفر لحراســـة المرمى، وفي 
خط الدفـــاع الرباعي وليـــد الحيام، أحمد 
بوغمـــار، ســـيد رضـــا عيســـى، ســـيد ضياء 
ســـعيد، وفي خط الوســـط لعب الخماسي 
جاســـم الشـــيخ، محمـــد الحـــردان، كميـــل 
حميـــدان،  مهـــدي  مـــدن،  علـــي  األســـود، 
وفـــي الهجـــوم لعـــب وحيـــدا محمد ســـعد 

الرميحي.
 

الشوط األول
قـــدم منتخبنـــا شـــوطا أول مقنعـــا نوعا ما 
كان خاللـــه األكثـــر ســـيطرة علـــى منطقـــة 
المنـــاورات واألكثر اســـتحواذا على الكرة، 
إال أنـــه لـــم يتمكـــن مـــن تشـــكيل خطـــورة 
كبيـــرة علـــى مرمـــى المنتخـــب القطري إال 
فـــي مناســـبتين، األولـــى منهـــا كانـــت عـــن 
طريـــق مهـــدي حميـــدان الـــذي فـــرط فـــي 
الكـــرة العرضيـــة مـــن كميـــل األســـود لـــم 
يحســـن استغاللها جيدا )7(، باإلضافة إلى 
تســـديدة سيد ضياء سعيد من خطأ مرت 

الكرة خالله جانبية )44(.
الـــذي  ســـوزا  للمـــدرب  التكتيكـــي  الفكـــر 
كان  الشـــوط  هـــذا  فـــي  منتخبنـــا  قدمـــه 
بصـــورة  التنظيـــم  قوامـــه  متـــوازن وكان 
كبيـــرة خصوصا في حالـــة الضغط العالي 
الـــذي طبقـــه الالعبين في بعـــض الفترات 
وفـــي بعـــض الجزئيات مـــن الملعـــب، ولم 
يتمكـــن منتخبنـــا مـــن اســـتغالل الفراغات 
والمســـاحات الكبيرة فـــي الدفاع القطري؛ 

نظرا لغياب االرتداد الدفاعي الهجومي.
ومن الجانب الدفاعي كان منتخبنا منظما 
وجيـــدا إال فـــي بعـــض الكـــرات التي نجح 
خاللهـــا المنتخـــب القطـــري فـــي الوصول 
لمنطقـــة المرمـــى وتصدى لها ســـيد محمد 
جعفـــر ببراعـــة ويقظـــة وأبرزها تســـديدة 
محمـــد وعـــد )19(، وتســـديدة أخـــرى مـــن 
المهاجـــم المعـــز علـــي )25(، فيمـــا ذهبـــت 
تســـديدتا عبدالعزيز حاتم وبســـام الراوي 

بعيدا عن الخشبات الثالث )32 و42(.
 

الشوط الثاني
لـــم يتغيـــر الكثيـــر فـــي أســـلوب وطريقـــة 
اللعـــب لمنتخبنا مع بداية الشـــوط الثاني، 
في حيـــن غّيـــر منتخب قطر من أســـلوب 
وطريقـــة اللعب عبـــر التركيز علـــى الجهة 
أكـــرم عفيـــف، وطالـــب  اليســـرى بوجـــود 
العبـــو منتخبنـــا بركلة جزاء إثر لمســـة يد 
علـــى همام األمين ولكن دون قرار حاســـم 
مـــن غرفـــة “الفـــار” وحكـــم المبـــاراة )48(، 
وســـدد محمد الحردان كـــرة بعيدة المدى 

ولكن دون فاعلية )49(.
وكاد المدافـــع القطـــري خوخي بوعالم أن 
يفتتـــح باب التســـجيل للمنتخـــب القطري 
برأســـية ظلـــت طريق المرمـــى )57(، وكرر 
المعـــز علـــي بفرصـــة ثانية من رأســـية عن 

طريـــق عرضيـــة مـــن أكـــرم عفيـــف )65(، 
وبـــدا واضحا التراجع في مســـتوى وأداء 
منتخبنـــا، مـــا دفـــع المـــدرب ســـوزا للدفـــع 
بمحمـــد جاســـم مرهـــون بديال إلـــى مهدي 

حميدان )67(.
 

 هدف التقدم القطري
التقـــدم  هـــدف   69 الدقيقـــة  وحملـــت 
للمنتخـــب القطـــري بعد تمريـــرة وعرضية 
من أكرم هفيف لالعب الوســـط عبدالعزيز 
اللصيقـــة  المراقبـــة  غيـــاب  حاتـــم وســـط 
لـــه داخـــل منطقة المنطقـــة، لعبها برأســـه، 
وحـــاول ســـيد محمد جعفـــر التصـــدي لها 

ولكن دون فائدة.
إســـماعيل  بالمهاجـــم  ســـوزا  ودفـــع 
عبداللطيـــف بـــدال مـــن محمـــد الرميحـــي، 
محمـــد  مـــن  بـــدال  المالـــود  وعبدالوهـــاب 
األداء  تحســـين  بهـــدف  )78(؛  الحـــردان 
الهجومي، وأهدر إســـماعيل فرصة ثمينة 
البحرينيـــة  المحـــاوالت  واســـتمرت   ،)84(
ودفع ســـوزا بآخـــر أوراقه بدخـــول مهدي 
عبدالجبـــار وعباس العصفور بدال من علي 
مدن وجاســـم الشـــيخ، وأضاع مهدي آخر 
فرص المباراة لتعديل النتيجة في الوقت 
وانتهـــت   )95( الضائـــع  بـــدل  المحتســـب 

المباراة بفوز قطر.
 

عفيف نجم المباراة
حصـــل العـــب منتخـــب قطر أكـــرم عفيف 
علـــى جائزة رجـــل المباراة بعد المســـتوى 
الفنـــي الجيد الذي قدمه وكان وراء هدف 
المبـــاراة الوحيـــد والفـــوز لمنتخـــب بالده، 
ويعتبـــر عفيـــف مـــن مفاتيح اللعـــب التي 

يعتمد عليها مدربه اإلسباني سانشيز.
 

األسود: خسرنا مباراة ولم 
نفقد األمل

قال العب منتخبنا الوطني كميل األســـود 

إن “األحمـــر” مـــا زال يمتلـــك األمـــل فـــي 
عبـــور الـــدور األول علـــى رغـــم الخســـارة 
التي تلقاها أمـــام قطر، مؤكدا أنهم دخلوا 
النقـــاط  وانتـــزاع  الفـــوز  بهـــدف  للمبـــاراة 
الثـــالث ولكـــن لم ينجحـــوا، وأكد األســـود 
أيضا أن قطر اســـتغل خطـــأ واحدا وخرج 
بالفـــوز علـــى رغـــم المحـــاوالت الهجومية 

العديدة لمنتخبنا.
 

حميدان: سنقاتل فيما تبقى 
من لنا من مشوار

أكـــد العـــب منتخبنـــا مهـــدي حميـــدان أن 
المســـتوى الذي قدمه منتخبنا كان متميزا 
خصوصا في الشـــوط األول الذي تســـيده 
“األحمـــر” قبـــل أن يتراجـــع نوعـــا مـــا فـــي 
الشـــوط الثانـــي، مرجعا ذلك إلـــى اإلعداد 
القـــوي الـــذي خاضـــه منتخـــب قطـــر فـــي 
الفترة األخيرة، وقال حميدان أن منتخبنا 
ســـيقاتل في مباراتيه المتبقيتين النتزاع 
ورقة الترشح للدور الثاني وأنه قادر على 

فعل الكثير في المباريات المقبلة.
 

مشاهدات من الملعب
- حـــرص العبـــو منتخبنـــا الوطنـــي علـــى 
النـــزول إلـــى أرضيـــة الملعـــب قبـــل نحـــو 
للمبـــاراة  البدايـــة  ركلـــة  مـــن  ســـاعتين 
االفتتاحية؛ بهدف التعـــرف على األجواء 

والتأقلم على الوضع العام والجماهير.
- توافدت أعداد كبيرة من الجماهير تباعا 
علـــى ملعب البيـــت “المونديالي” قبل نحو 
3 ساعات من البداية، وحرصت الجماهير 
المختلفـــة علـــى االســـتفادة مـــن األلعـــاب 
المصاحبة والفقرات الموسيقية والغنائية 
المتنوعـــة التـــي كانـــت منظمـــة مـــن قبـــل 

الجهات المنظمة.
- فتـــح القائمـــون على ســـتاد ملعب البيت 
الملعـــب  أرضيـــة  نافـــورات  المونديالـــي 
لترطيب العشـــب واستمرت العملية قرابة 
5 دقائـــق قبل نحو ســـاعة وربـــع من بداية 

المباراة.

- ثالثي حراس “األحمر” سيد محمد جعفر، 
سيد ســـبر علوي والشاب عمار محمد أول 
الالعبيـــن دخـــوال ألرضية الملعـــب إلجراء 
عمليـــة اإلحمـــاء والتســـخين، قبـــل نحـــو 
ســـاعة مـــن انطالقة المبـــاراة، ودخل بقية 
العبي المنتخـــب لإلحماء بعدهم في ظل 
انشغال الملعب بحفل االفتتاح، وصاحب 
دخـــول العبـــي منتخبنـــا أرضيـــة الملعـــب 
للفنـــان  أغنيـــة بحرينيـــة خالصـــة  لوضـــع 

الراحل علي بحر.
- شـــهد افتتاح ملعب البيـــت حفل افتتاح 
 45 بنحـــو  المبـــاراة  بدايـــة  قبـــل  مبســـطا 
دقيقـــة، واقتصـــر الحفل علـــى مقطوعات 
موســـيقية مع بعض الفقـــرات من التاريخ 
العربـــي، و “كاريكاتيـــرات” خاصـــة لبعض 
الفنانيـــن العـــرب ومنهـــم الفنانـــة اللبنانية 
فيروز والراحلين عبدالحســـين عبدالرضا 

وسعيد صالح، الفرق الموسيقية.
بمقطوعـــة  االفتتـــاح  حفـــل  اختتـــم   -
النشـــيد  مـــن  أجـــزاء  موســـيقية تتضمـــن 
القـــت  العربيـــة  الـــدول  لـــكل  الوطنـــي 
استحســـان الجماهيـــر الحاضـــرة، قبل أن 

تنهي األلعاب النارية الحفل.
وليـــد  الوطنـــي  - حصـــل العبـــا منتخبنـــا 
الحيام وســـيد رضا عيســـى على بطاقتين 

صفراوان في المباراة.

تونس تقسو على موريتانيا
خـــرج منتخب تونس بفـــوز عريض وكبير 
أهـــداف   5 بــــ  موريتانيـــا  حســـاب  علـــى 
مقابـــل هـــدف فـــي أولـــى مباريـــات كاس 
الشـــوط  قرطـــاج  نســـور  وأنهـــى  العـــرب، 
أن  قبـــل  لهـــدف  بثالثيـــة  لصالحـــه  األول 
ينهي المباراة لصالحه بخماســـية، وحصد 
تونـــس أول 3 نقـــاط وضعته فـــي صدارة 

المجموعة الثانية.
الجيـــن  ســـيف  تونـــس  أهـــداف  وســـجل 
الجزيـــري وفـــراس بالعربـــي هدفيـــن لكل 
وهـــدف  المســـاكني،  ويوســـف  منهمـــا، 
موريتانيـــا الوحيد جـــاء عن طريق موالي 

أحمد بسام من ركلة جزاء.
 

تعادل مثير بين العراق وعمان
خطـــف العـــراق هدفـــا قاتـــال فـــي مرمـــى 
وشـــباك عمـــان ليخرج المنتخبيـــن بتعادل 
مثيـــر بهدف لمثله في المباراة الثانية يوم 
أمـــس، وحصد كل منتخـــب نقطة وحيدة 
لحســـاب المجموعـــة األولـــى التـــي تضـــم 

أيضا منتخبنا الوطني وقطر.
وانتهـــى الشـــوط األول بالتعـــادل الســـلبي 
مـــن دون أهـــداف قبل أن يشـــهد الشـــوط 

الثاني حالة طرد في صفوف العراق بطرد 
ياسر قاسم ليستفيد عمان من هذا النقص 
وينجـــح في التقـــدم بالنتيجـــة عن طريق 
صـــالح اليحيائي من ركلة جزاء، وســـارت 
الدقيقـــة  حتـــى  عمـــان  لمصلحـــة  األمـــور 
ركلـــة  احتســـاب  شـــهدت  التـــي   )90+6(
جـــزاء للعـــراق بنـــاء على قرار مـــن “الفار”؛ 
لتســـديدها  حســـين  أيمـــن  أوال  ليتقـــدم 
وأضاعها وأعادها حكم المباراة بعد تحرك 
الحارس، ليتدخل مـــدرب العراق الصربي 
بيتروفيتـــش ويغيـــر المســـدد وتصدى لها 
الالعب الشـــاب حســـن عبدالكريـــم والذي 
وضعهـــا فـــي الشـــباك هدفـــا قاتـــال أنهـــى 

المباراة بالتعادل.
 

مباريات اليوم
تقـــام اليـــوم 4 مباريـــات تبـــدأ األولى عند 
الســـاعة 1 ظهـــرا بيـــن منتخبـــي الجزائـــر 
والســـودان لحســـاب المجموعـــة الرابعـــة، 
ويلعب مصر ولبنان عند الســـاعة 4 عصرا 
ويتواجـــه  ذاتهـــا،  المجموعـــة  ولحســـاب 
 7 الســـاعة  عنـــد  فلســـطين  مـــع  المغـــرب 
مســـاء لحســـاب المجموعة الثالثـــة، وفي 
المجموعة ذاتها يلعب السعودية واألردن 

عند الساعة 10 مساء.

الوفد اإلعالمي

مستهل مشواره ببطولة كأس العرب
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الهيئة العامة للرياضة - المركز اإلعالمي

لرئيـــس  األول  النائـــب  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، تنظم الهيئة العامة للرياضة 
دورة تدريبية لألمناء الماليين والمحاسبين 
في االتحادات الرياضية واألندية الوطنية؛ 

بهدف تطوير األداء المالي. 

وتأتـــي هذه الـــدورة ضمـــن سياســـة الهيئة 
العامة للرياضـــة لالرتقاء بالقطاع الرياضي 
والتحـــول إلـــى االحتـــراف والصناعـــة، مـــن 
خـــالل نقـــل معرفـــة المختصيـــن والخبـــراء 
في المجال المالي والمحاسبي، واالستعانة 

بمجموعة من المدربين ذوي االختصاص.
مـــن جهتـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة 
العامة للرياضة عبدالرحمن عسكر أن تنظيم 

مثل هذه الـــدورات، يأتي ضمـــن مخرجات 
الرياضيـــة  لالتحـــادات  ســـموه  زيـــارات 
واألندية الوطنية، والتي وجه سموه خاللها 
إلى تطوير الكـــوادر المالية العاملة باألندية 
واالتحـــادات، لالرتقـــاء بمهاراتهـــم لتحقيق 
األهداف التي تسعى الهيئة لها، واالستفادة 
مـــن التجـــارب الناجحـــة؛ بهـــدف اكتســـاب 
المعرفـــة والخبـــرات للعامليـــن فـــي األندية 

واالتحـــادات، مؤكـــدا أهمية االســـتمرار في 
إقامة الـــدورات التدريبيـــة التي تهدف إلى 
تحســـين األداء المالي والمحاسبي والتقدم 
بالقطـــاع الرياضـــي فـــي مملكـــة البحريـــن، 
حاثـــا فـــي الوقت ذاتـــه أعضـــاء االتحادات 
واألنديـــة على ضرورة المشـــاركة والحرص 
على االستفادة بقدر اإلمكان؛ بهدف تطوير 

العمل اإلداري المالي لديهم.

الهيئة العامة للرياضة تنظم دورة مالية ومحاسبية

عبدالرحمن عسكر

منتخبنا “األحمر” يخسر أمام قطر بهدف

مدرب منتخبنا سوزا

لقطات من مباراة منتخبنا وقطر
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تظهر الفنانة ريهام 
عبدالغفور بشخصيتين 
خالل أحداث مسلسل 

“الغرفة 207” للفنان محمد 
فراج، األولى في فترة 
الثالثينات وتموت، ثم 

تعود للظهور خالل فترة 
الستينات، حيث يواصل 

فريق العمل التصوير بشكل 
يومي.

tariq_albahhar

قضايا المرأة في “القاهرة السينمائي”... السعودي “بلوغ” واألردني “بنات عبدالرحمن”
افتتح الفيلـــم الروائي الســـعودي “بلوغ”، الذي 
هـــو ٥ أفـــالم قصيـــرة فـــي فيلـــم واحـــد تحـــت 
إطار مشـــترك وهو موضوع “المرأة الســـعودية 
وانطالقتها” في مسابقة آفاق السينما العربية، 
التـــي تقـــام ضمـــن فعاليـــات مهرجـــان القاهرة 
 5 يـــوم  حتـــى  المســـتمر  الدولـــي  الســـينمائي 
ديســـمبر المقبـــل، وعرض خارج المســـابقة في 
دار األوبـــرا المصريـــة بحضـــور كبيـــر، وأيضـــا 
بحضور مخرجات العمل ســـارة مســـفر، فاطمة 
البنـــوي، جواهـــر العامـــري، هنـــد الفهـــاد، ونـــور 

األمير.
وفي التفاصيل، تدور أحداث األفالم القصيرة 
حـــول القضايـــا النفســـية التـــي تمـــر بهـــا المرأة 
الخـــوف  بيـــن  اإلنســـاني  والعمـــق  الســـعودية 
واالســـرار. وأكدت المخرجة السعودية فاطمة 
البنـــوي للصحافييـــن أن “الفيلم ككل يركز على 
فكـــرة طـــرح المحظـــورات مـــع األخـــذ بمســـألة 
كيفيـــة تقديمها أيضا في فيلم ســـعودي، وألننا 
نحب القصص قمنا بتحويل قصصنا النســـوية 
إلـــى أفـــالم ســـينمائية اليـــوم تشـــكل لنـــا فقط 
البدايـــة لالنطـــالق ألفكار وقضايـــا أكبر، وفيلم 
بلوغ الذي هو بمعنى الوصول إلى هدفك، جاء 
مـــن واقـــع مجتمعنـــا الســـعودي مـــع العديد من 

الرمزيات”.

سيشـــارك الفيلـــم أيضـــا فـــي برنامـــج “ســـينما 
الســـعودية الجديـــدة” بمهرجـــان البحر األحمر 
الســـينمائي الدولي، في الفترة من 6 ديســـمبر 

إلى 15 ديسمبر بالمملكة العربية السعودية.

“بنات عبدالرحمن”

“بنـــات  األردنـــي  الروائـــي  الفيلـــم  عـــرض 
عبدالرحمن” ضمن المســـابقة الرســـمية للدورة 
الــــ 43 لمهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولـــي، 
وهـــو يحكـــي عـــن 4 شـــقيقات يحاولـــن حـــل 
مشـــاكلهن بـــدون وجـــود عنصـــر ذكـــوري فيه، 
ويســـلط الضوء على قـــوة المرأة فـــي تحقيق 
االســـتقاللية وحـــل كل المشـــكالت، وتتنـــاول 
عالقـــة أســـرية مضطربـــة بيـــن 4 شـــقيقات ال 
تجمعهـــن تقريبا إال صلة الـــدم، بينهما تختلف 
كل واحـــدة عن األخرى في طباعها وتفاصيل 
حياتهـــا، يتزامـــن اختفـــاء والدهـــن مـــع تفجر 

مشكالتهن الخاصة.
وفـــي التفاصيـــل تـــدور األحـــداث فـــي حـــي 
متوسط المســـتوى في عمان، إذ تعيش زينب 
العزبـــاء، التـــي تعمـــل خياطـــة وتعيـــش حياة 
كئيبـــة وتعـــول والدها، تســـتيقظ زينب لتجد 
والدهـــا مفقـــودا، فتبـــدأ رحلـــة البحـــث عنـــه 
بمســـاعدة شـــقيقاتها، وهو مـــن تمثيل كل من 
صبـــا مبـــارك، وحنـــان الحلـــو، وفرح بسيســـو، 

ومريم الباشا.

وبعد حياة حافلة بالتقليد في حي أدنى، تعيش 
زينب حياة كئيبة، وهـــي خياطة محلية ترعى 
والدهـــا؛ وهي امـــرأة عنيدة عاطفيـــا، ولكن في 
اليـــوم الـــذي تقرر فيه أن تكســـر أغالل ماضيها 
يختفي والدها بشـــكل غامض، فتبدد كل آمالها 
فـــي اتخاذ قرار تغيير الحياة. زينب اآلن يجب 
الثـــالث  المتفرقـــات  أخواتهـــا  مـــع  تجتمـــع  أن 
فـــي بيـــت العائلـــة القديـــم، للعثور علـــى الرجل 
العجوز! لكنها تدرك أنها إنسانة يجب أن تتغير 

فـــي طريقتهـــا مع شـــقيقتها الفقيـــرة والمتدينة 
والتـــي ترتدي النقاب، ومعا يتعاركن مع أختهم 
الصغيـــرة الليبرالية العنيدة والمســـتقلة بشـــكل 
مفرط، وعلى طول الطريق تكتشـــف األخوات، 
من خالل المعارك والضحك، أن والدهن، مثلهم 
كان ضحية للتوافـــق الثقافي، ولن يتمكنوا من 

التغلب على خالفاتهم، والعثور على والدهم.
فيلم بنات عبدالرحمـــن دراما عائلية عن المرأة 
التي تعيش في مجتمع ذكوري وسيطرة االب، 
إنها قصة مبهرة عن 4 أخوات مختلفات جدا 
يتعين عليهن مواجهة الحقيقة عن أنفســـهن 
فـــي أكثر الحـــاالت غرابة، قـــد تجد األخوات 
األربـــع والدهـــن أو ال، ولكنهن ســـوف يحققن 

حقوقهن والمعنى الحقيقي للحرية.
يتناول الفيلم عن تمكين نسائي بالتعامل مع 
القضايا الخطيرة بأســـلوب كوميدي شـــاعري 
ولكن بصورة مظلمة، هذه ليســـت دراما تدين 
الرجل أو تقع ضحية للمرأة، وال هي كوميديا 
درامـــي  كوميـــدي  فيلـــم  هـــو  بـــل  ســـطحية، 
يستكشـــف المجتمع األبوي الذي يمارســـه كل 
من الرجال والنســـاء في مجتمعاتنا أوال ومن 
ثـــم المجتمـــع األردني بالتحديـــد، وهو من من 
تأليـــف وإخـــراج زيد أبـــو حمدان ومـــن إنتاج 
Pan East Media )صبـــا مبارك وآية وحوش(، 
Arab Me�و ،Lagoonie Film Productionو

.dia Network

طارق البحار

لقطة من فيلم “بلوغ”

لقطة من فيلم “بنات عبدالرحمن”

مخرجات الفيلم السعودي “بلوغ”

كالبحر،  الذكريات تتدفق  ليلة كانت  في 
والشوق إلى الماضي يدور في تجاويف 
الليل، دشن خالد العلوي يوم أمس األول 
ــادي الــخــريــجــيــن كــتــابــه الــجــديــد “مــن  ــن ب
الــمــحــرق.. حكايات وأحـــداث من  ذاكـــرة 
واقع أيام زمان” في حفل بهيج  حضره 
مختلف  من  الشخصيات  من  كبير  عــدد 

المواقع والتخصصات.
ــرض فيلم  وتــضــمــن الــحــفــل كــلــمــات وعــ
العلوي،  الفنان محمود  قصير من إخراج 
وقصائد شعرية ووصالت غنائية شعبية، 
والكلمة األخيرة كانت للمؤلف العلوي، إذ 
تحدث فيها عن والدة فكرة هذا الكتاب 
القطع  مــن  صفحة   985 فــي  يــقــع  الـــذي 
على  ويــحــتــوي  فــاخــر،  بمجلد  الــكــبــيــرة 
والبدايات  النادرة،  الصور  من  هائل  عدد 
أسهم  مــن  لكل  الشكر  مقدما  ورســالــتــه، 

فيه.
وصرح المؤلف  لـ ”البالد” بأنه حرص على 
أال يكون حفل التدشين عاديا، وإنما لقاء 
أطياف  جميع  سقفه  تحت  يجمع  عائليا 
العديدة  بالفقرات  يستمتعون  المجتمع، 
التي تم وضعها في البرنامج العام للحفل.

أما عن هذا الكتاب القيم فيوضح العلوي 
منذ  تمتد  زمنية  حقبة  عــن  يتحدث  أنــه 
ــى مــنــتــصــف  ــ ــخــمــســيــنــات إلـ مــنــتــصــف ال
السبعينات، وحاول فيه قدر اإلمكان سرد 
القصص والمواقف التي مر بها في حياته 

الكتاب  وقــســم  وتــوثــيــقــهــا. 
إلى 6 فصول كالتالي:

األول  الـــفـــصـــل 
بــــعــــنــــوان 

ــة الـــعـــريـــقـــة”، ويــقــدم  ــن ــمــدي “الـــمـــحـــرق ال
للمحرق  المتميز  الــمــوقــع  عــن  معلومات 
األهــمــيــة  ذات  ــنـــشـــآت  ــمـ والـ ــالـــم  ــعـ ــمـ والـ
الثاني  الفصل  والــحــضــاريــة.  التاريخية 
كلمة  مفهوم  فيه  واســتــعــرض  “الــفــريــج” 
ــاريــخ  الــفــريــج، وقــبــيــلــة آل بـــن عــلــي وت
أســرار.  والبيوت  الفريج  ومعالم  الفريج، 
العود”  “البيت  عن  تحدث  الثالث  الفصل 
المختلف  ومضمونه  الــخــاصــة  وصــفــاتــه 
هذا  عن  ويقول  واألحـــداث،  والحكايات 

الفصل:
كـــان مــن الــمــتــعــذر أن يــضــم هـــذا الــجــزء 
بإشارة  الكتاب  فصول  بقية  إلى  الخاص 
أخصص  أن  ارتــأيــت  ولهذا  إليه،  سريعة 
الفصول؛ ألهمية  بقية  فصال مستقال عن 
والتواريخ  األحــداث  حيث  من  تفاصيله 
أســاس  كعنصر  بنشأتي  يتعلق  مــا  وكــل 
والقصص  والــحــكــايــات  الــمــواقــف  لــســرد 
التي عشتها لحظة بلحظة، وعاصرت تلك 
الواقع  الــعــود  البيت  فــي  الزمنية  الفترة 
ضــمــن أزقـــة فــريــج آل بــن علي 

كواحد من أبنائه.
ــا الــفــصــل  أمــ
الـــــــــــرابـــــــــــع 
تحت  فـــجـــاء 
”أيامنا  عنوان 
الـــحـــلـــوة” وفــيــه 
ــواقــــف  ــمــ ــ ــل ــ ســـــــــرد ل
الطفولة  أيــام  الطريفة 
والمناسبات  والــمــراهــقــة، 
السعيدة التي انطفأ بريقها مع 
في  اللعب  رفقاء  فيذكر  الزمن، 
الفريج وأصدقاء وزمالء المدرسة.

والـــفـــصـــل الـــخـــامـــس “مــقــهــى الـــشـــبـــاب.. 
ــعــلــوي”، التي  قــهــوة الــســيــد عــبــدالــقــادر ال
والملتقى  الثقافي  المنتدى  بمثابة  كانت 
للجميع؛ باعتباره معلما من معالم المحرق 
ــــى ســرد  ــوق، إضـــافـــة إل ــسـ فـــي مــدخــل الـ
تاريخ  من  الزمنية  الحقبة  في  األحــداث 
الخليج،  في  األجنبي  كالوجود  المقهى، 
الزعيم  وتــنــحــي   1967 النكسة  وحـــرب 
األحــداث،  من  وغيرها  عبدالناصر  جمال 
يــدور في  مــا  كــل  عــن  كثيرة  وتفصيالت 
ــف لــنــوعــيــة  ــ ــن أنــشــطــة ووصـ الــمــقــهــى مـ

المأكوالت.
ــات ال  ــ ــري ــر بــعــنــوان “ذكــ ــيـ والــفــصــل األخـ
تنسى”، ويستعرض هذا الفصل مناسبات 

تقلب مواجع الشوق والحنين كمشاهدته 
ووقــع  الجميري  أحــمــد  الفنان  مــرة  ألول 
فيلم  مــن  وأفــراحــه”  ألبي  “وحــيــاة  أغنية 
الخطايا، وأحداث وشواهد كجسر الشيخ 
حمد، واليوبيل الذهبي للتعليم في استاد 
نادي مدينة عيسى الرياضي، وأماكن لها 
صدى في النفس، وشخصيات لهم بصمة 
4 مالحق ضمها  إلــى جانب  الــذاكــرة،  في 

الكتاب.
مجموعة  الكتاب  مقدمة  في  شــارك  كما 
ــاء واإلعــالمــيــيــن والــمــفــكــريــن،  ــ مــن األدبـ
ــويــون  ــرب ورجـــــال أعـــمـــال وبـــاحـــثـــون وت
فــي مختلف  المؤلف  وأصــدقــاء  وزمـــالء 
ــن أكـــــدوا أن هــذا  ــذيـ الــتــخــصــصــات، والـ

ــدا مــهــمــا، وســـوف  ــ الــكــتــاب ســيــكــون رافـ
ويعد  اجلها،  من  أعد  التي  الغاية  يحقق 
وثيقة تاريخية مهمة وستكبر أهميتها مع 
مرور السنوات، فهو يهتم أكثر بالقصص 
واألماكن  والسير  والمواقف  والحكايات 

المؤرخون، ولكنها  التي ال يكاد يهتم بها 
ســتــكــون بــعــد عـــشـــرات الــســنــيــن مـــادة 
خصبة لهم، وسيعدونها من أهم الوثائق 
والشخوص  المكان  ذاكــرة  تختزن  التي 

والعادات.

تدشين كتاب “من ذاكرة المحرق.. حكايات وأحداث من واقع أيام زمان”
العلوي لـ“^”: وثقت فيه القصص والمواقف التي مرت في حياتي

أسامة الماجد
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أعـــلـــنـــت جـــمـــعـــيـــة الـــحـــد 
الــتــعــاونــيــة االســتــهــاكــيــة 
األول  االجتماع  عقد  عن 
للجمعية العمومية بتاريخ 
15 ديسمبر 2021 الساعة 
قــاعــة  فـــي  مـــســـاء،   7:30
ــات الــجــمــعــيــة،  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــال عـــدم اكــتــمــال  وفـــي حـ
سيعقد  القانوني،  النصاب 

االجتماع الثاني بتاريخ 25 ديسمبر 2021 الساعة 6 مساء في قاعة 
ثانية، سيعقد  النصاب  اكتمال  الرياضي، وفي حال عدم  الحد  نادي 
االجتماع الثالث بعد ساعة في نفس المكان وبأي عدد من الحضور، 
وسيتم فتح باب التصويت على أسماء المترشحين في اليوم التالي 
مساء،   8:30 الساعة  إلــى  عصًرا   3:30 الساعة  ديسمبر   26 بتاريخ 

وبعده سيتم فرز األصوات مباشرة. 
وأوضح رئيس مجلس اإلدارة جاسم بوعلي أن جدول األعمال لليوم 
وقــراءة  الرئيس،  كلمة  االفتتاح،  يشمل  ديسمبر   25 بتاريخ  األول 
تقرير مدققي الحسابات “كي بي ام جي” فخرو عن العامين المالّيين 
المنتهيين )31 ديسمبر 2019 - 31  ديسمبر  2020(، ثم مناقشة التقرير 
اقتراحات  على  التصويت  ثم  واعتمادهما،  لهما،  والمالي  اإلداري 
وتوصيات مجلس اإلدارة. وأضاف الرئيس أنه سيتم توزيع األرباح 
قانون  حسب  االنــتــخــابــات،  إجـــراء  بعد  المساهمين  على  والــعــوائــد 

الجمعيات التعاونية.

انعقاد “عمومية الحد التعاونية” 15 ديسمبر

للمضي قدما نحو رحلة نمو وتحول رقمي

دالل الغيص رئيسا تنفيذيا لبنك البحرين للتنمية
ــبــحــريــن  ــن بـــنـــك ال ــلـ أعـ
ــــك  ــن ــ ــب ــ ــة، ال ــ ــي ــ ــم ــ ــن ــ ــت ــ ــل ــ ل
المتخصص في تمويل 
المؤسسات  واحتضان 
عن  الــبــحــريــن،  بمملكة  والــمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة 
التنفيذي  الرئيس  بمنصب  الغيص  دالل  تعيين 
على  الــمــالــي  الــقــطــاع  رواد  أحــد  وكــونــه  للبنك. 
للتنمية  البحرين  بنك  يلتزم  اإلقليمي،  الصعيد 
ــيــس في  بــالــحــفــاظ عــلــى مــكــانــتــه كــمــســاهــم رئ
وتمكينها،  بالمملكة  الريادية  المواهب  نمو  دعم 
مـــا يــصــب لــصــالــح قــطــاع الــشــركــات الــصــغــيــرة 

والمتوسطة.
وفي تعليقه على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة 
الرميحي  خالد  للتنمية  البحرين  بنك  مجموعة 
أن  إال  المستمرة،  الجائحة  تبعات  من  “بالرغم 
بنك البحرين للتنمية شهد إنجازات عديدة على 
مدى العامين الماليين الماضيين، إذ حقق البنك 
وسارع  الممنوحة،  التمويات  في  كبيرة  زيــادة 
إلى اعتماد أهم التقنيات الحديثة. كما تمكن من 
ومواكبة  للسوق  الحالية  األوضــاع  مع  التكيف 
بول  سنجيف  بقيادة  وذلــك  التشغيلية،  البيئة 
أتم  على  ونحن  للمجموعة.  التنفيذي  الرئيس 
الثقة من قدرة دالل على قيادة الجهود الخاصة 
ذات  استراتيجيات  تنفيذ  عبر  التحول  بعملية 
بما  الــبــنــك  بعمل  ُقــدًمــا  للمضي  مــضــافــة  قيمة 
ونهج   2030 االقــتــصــاديــة  الــرؤيــة  مــع  يتماشى 
فريق البحرين، وذلك كنموذٍج أمثل للتعاون بين 

القطاعين العام والخاص”.
مـــن جــانــبــهــا، صــرحــت دالل الــغــيــص الــرئــيــس 
بقولها  للتنمية  البحرين  لبنك  الجديد  التنفيذي 
“ُيسعدني ويشرفني قيادة بنك البحرين للتنمية، 
على  اإلدارة  لمجلس  بالشكر  أتــقــدم  أن  وأود 
بتحقيق  الــتــزامــي  ــد  أؤكـ كــمــا  الــكــريــمــة.  ثقتهم 
أحد  أصبح  الذي  للبنك  االستراتيجية  األهــداف 
قطاع  نمو  دعــم  فــي  ــرواد  الـ الماليين  الاعبين 
والناشئة  والــمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة  الــمــؤســســات 
المتميز  األعمال  نموذج  أن  أعتقد  المملكة.  في 
من  بمجموعة  المدفوع  للتنمية،  البحرين  لبنك 
المواهب المتميزة أيًضا، مكن البنك من إحداث 
للمؤسسات  المتغيرة  البيئة  إلــى  قيمة  إضــافــة 
تزخر  التي  المملكة،  في  والمتوسطة  الصغيرة 
دعم  إلى  وتحتاج  والــرائــدة،  اإلبداعية  باألفكار 

مــتــواصــل لــلــتــعــافــي مــن الــجــائــحــة الــمــســتــمــرة. 
وأتطلع إلى تطبيق استراتيجية التحول الرقمي 
للبنك، واكتشاف مجاالت جديدة لفرص تطوير 
بمسار  البنك  احتفاظ  مــن  التأكد  مــع  األعــمــال، 
متقدم والحفاظ على سجل حافل باإلنجازات”.

وقبل انضمامها إلى بنك البحرين للتنمية، كانت 
التنفيذي  الرئيس  منصب  تشغل  الغيص  دالل 
البحرين  بنك  في  لألفراد  المصرفية  للخدمات 
اإلسامي. كما شغلت مناصب قيادية عدة في 
“ستاندرد تشارترد بنك” والبنك المتحد، وتتمتع 
الــخــدمــات  بــخــبــرة مصرفية كــبــيــرة فــي مــجــال 
المصرفية لألفراد، إلى جانب الخبرة التقنية في 
لألفراد،  المصرفية  الخدمات  مجاالت  مختلف 

والتكنولوجيا والمخاطر.
وتــحــمــل الــغــيــص درجـــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس في 
ودرجة  البحرين  جامعة  من  والتسويق  اإلدارة 
كما   .AMA جامعة  من  التمويل  في  الماجستير 
تعمل حالًيا للحصول على درجة الدكتوراه في 

أن  بعد  السويسرية،  األعمال  كلية  من  األعمال 
أكملت برنامج أكسفورد للتكنولوجيا المالية من 

جامعة ُأكسفورد بنجاح في العام 2020. 
 489 قدره  ربًحا  البنك  آخر، حقق  وعلى صعيد 
 30 المنتهية في  أشهر  التسعة  دينار خال  ألف 
سبتمبر 2021 )مقابل 1.06 مليون دينار بحريني 
للعام السابق(، ويواصل البنك اتجاهه اإليجابي 

نحو االستدامة في تحقيق األرباح. 
كما بلغ مجموع التمويات اإلسامية والقروض 
دينار،  مليون   23 الفترة  هــذه  خــال  الممنوحة 
تمويل  بــرنــامــج  ضــمــن  ديــنــار  مــلــيــون   6.7 منها 
الــمــالــيــة  مـــن وزارة  بــدعــم  الــســيــولــة  صـــنـــدوق 
منخفض  فــائــدة  وبمعدل  الــوطــنــي،  واالقــتــصــاد 
يتماشى  بما  األقساط  تأجيل  إلى  إضافًة  أيًضا، 
بلغ  إذ  المركزي،  البحرين  توجيهات مصرف  مع 
إجمالي تأجيل هذه األقساط 84.5 مليون دينار، 
واستفادت منه 734 مؤسسة صغيرة ومتوسطة 

في مواجهة اآلثار الناتجة عن الجائحة.

وقعــت “stc البحريــن”، الرائــدة فــي عالــم التكنولوجيــا الرقميــة، اتفاقيــة مــع بنــك اإلســكان؛ لتكــون بموجبهــا مــزود 
االتصــاالت الحصــري لمشــروع ديــرة العيــون الــذي يعتبــر أحــد أحــدث المشــروعات الســكنية المطورة مــن قبل بنك 

اإلسكان والواقع في منطقة ديار المحرق.

 stc“ ستعمل  االتفاقية،  هذه  خال  ومن 
تقنياتها  أحـــدث  تقديم  على  الــبــحــريــن” 
للماك   5G العريض  النطاق  في خدمات 
الجدد، من خال تعزيز خدمات االتصال 
الــمــنــطــقــة. كــمــا سيكون  الــمــتــكــامــل فـــي 
فــريــق مــبــيــعــات stc الــبــحــريــن مــوجــودا 
الدعم  لتقديم  العيون  ديرة  مشروع  في 
الحصرية  والخدمات  المنتجات  وعرض 
لماك المنازل. وإضافة إلى ذلك، ستقوم 
البرودباند  خدمات  بتزويد  البحرين   stc

5G المجانية لمدة 6 أشهر للمالكين.
 stc“ وعــلــق الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة

البحرين” نزار بانبيله بهذه المناسبة قائا 
“نفتخر باختيارنا كمزود حصري لخدمات 
ــرة الــعــيــون،  االتـــصـــاالت فــي مــشــروع ديـ
كما أنــنــا ســعــداء بــهــذه الــشــراكــة مــع بنك 
مزود  كأفضل  مكانتنا  تعزز  إذ  اإلسكان، 
على  يدل  ما  البحرين،  5G في  لخدمات 
مستوى الثقة التي اكتسبناها في المملكة 

منذ انطاقنا”.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــمـــديـــر الـــعـــام لبنك 
“تــأتــي شراكتنا  اإلســكــان خــالــد عــبــدهللا 
مـــع stc الــبــحــريــن كــجــزء مـــن جــهــودنــا 
التعاون  أطــر  وترسيخ  لتعزيز  الساعية 

ونهدف  الــخــاص.  القطاع  مؤسسات  مــع 
لمنح المواطنين البحرينيين من مشتري 
ديرة  مشروع  من  األخيرة  المرحلة  فلل 
تعزز  قيمة  وخــدمــات  مميزات  الــعــيــون، 
ــجــديــد بــديــار  راحــتــهــم فـــي مــســكــنــهــم ال
برودباند  بخدمة  تزويدهم  مع  المحرق، 
عام  نصف  لمدة  مجاًنا  الخامس  الجيل 
الزوار  البحرين. ونتابع استقبال   stc من 
العيون  ديــرة  مبيعات  مكتب  في  الكرام 
السكن  فلل  لعرض  األسبوع  أيــام  طــوال 
لبرنامج  للمؤهلين  الحصرية  االجتماعي 
من  المقدمة  التمويلية  والخدمات  مزايا 

وزارة اإلسكان، مع تمكينهم من االطاع 
المشروع.  موقع  مــن  الــعــرض  فيا  على 
لحصد  قــدًمــا  نتطلع  المنطلق،  هــذا  ومــن 

ثــمــار هـــذا الــتــعــاون وتــحــقــيــق أهــدافــنــا 
الــمــشــتــركــة وأهـــــداف الــمــلــف اإلســكــانــي 

لمملكة البحرين”.

لديرة  األخــيــرة  المرحلة  فلل  أن  يــذكــر 
فــيــا،   1061 عـــددهـــا  الـــبـــالـــغ  ــيـــون،  ــعـ الـ
وتشمل  خــارجــيــة  تصاميم   4 بـــ  تــتــوافــر 
العصري  والتصميم  البحريني  التصميم 
والتصميم  اإلســبــانــي  التصميم  وكــذلــك 
الميديتراني. وتتألف كل فيا من 4 غرف 
نوم، منها غرفتا نوم رئيستان، وصالتين 
وكــراج  حــمــامــات  و4  ومجلس  ومطبخ 
يتسع لسيارتين وحديقة خلفية واسعة. 
يشار إلى أن مشروع ديرة العيون الذي 
يقع في منطقة ديار المحرق هو مشروع 
سكني يضم أكثر من 3 آالف فيا سكنية، 
وتم إطاقه كجزء من مبادرات الشراكة 

بين وزارة اإلسكان والقطاع الخاص.

ــا قــامــت  ــه ــبــحــريــن” أن أعــلــنــت “زيــــن ال
حديثا بتوظيف مجموعة من الشباب 
إدارات  فـــي  وتــعــيــيــنــهــم  ــبــحــريــنــي  ال
في  الــشــركــة  نجحت  كــذلــك  مختلفة. 
في  البحريني  الشباب  من   95 تدريب 
الربع الثالث من العام، في إطار برنامج 
ــذي صمم  ــ ــن لــتــمــكــيــن الـــشـــبـــاب، الـ ــ زي
والنهوض  البحريني  الشباب  لتمكين 
لتمكين  زيــن  برنامج  وتــم تصميم  بــه. 
وتمكين  العمل  فــرص  لتوفير  الشباب 
بأحدث  وتزويدهم  البحريني  الشباب 
المهارات إلنشاء قوة عاملة مستقبلية 
تنافسية تساهم بشكل مباشر في رؤية 
البحرين 2030. ويتماشى برنامج زين 
استراتيجية  مــع  الــتــدريــبــي  البحرين 

الركيزة  بمثابة  وهــو  الشركة،  تطوير 
المجتمعية  الــمــســاهــمــة  فــي  ــاس  األســ
المسؤولية  ثقافة  وتــرســيــخ  للشركة 
زين  عمليات  جميع  فــي  االجتماعية 

البحرين عموما.
تم  الــذي  البحريني  الشباب  بين  ومــن 
تعيينهم، يندرج اثنان منهم ضمن فئة 
في  تعيينهما  وتم   ”We Able“ مبادرة 
ــدردشــة  وال التجزئة  مبيعات  قسمي 
زين  تلتزم  بذلك،  وبقيامها  المباشرة. 
البحرين بخلق ثقافة شاملة يشعر فيها 
الموظفون بالترحيب واألمان والراحة 
فـــي مــكــان الــعــمــل. كــمــا تـــم تــعــيــيــن 8 
بحرينيين من ذوي الخلفيات التعليمية 
ــام  ــسـ الـــمـــمـــيـــزة كــمــتــدربــيــن فــــي األقـ
الــقــانــونــيــة واالمـــتـــثـــال وتــكــنــولــوجــيــا 
ــات والــــــمــــــوارد الــبــشــريــة  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ الـ
ــيــات.  ــتــحــل ــال وال ــ ــم وتــخــطــيــط األعــ

مدار  على  الداخلي  التدريب  وسيوفر 
للمتدربين  البحرين  زيــن  فــي  شهرين 
خبرات تعلم عملية وأساسية تزيد من 
فرص تعلمهم وتساعدهم على تطوير 

مساراتهم المهنية.
المستقبل”،  “رواد  برنامج  إطــار  وفــي 

قــامــت زيــــن الــبــحــريــن بــتــوظــيــف 13 
التجزئة،  مبيعات  قسم  فــي  بحرينًيا 
عبر  المبيعات  قسم  فــي  منهم  اثــنــان 
الــهــاتــف، و5 فــي مــركــز االتــصــال. كما 
10 شباب  بــتــوظــيــف  الــشــركــة  قــامــت 
ــام الــمــبــيــعــات الــخــارجــيــة  ــســ ــي أقــ فــ

والمشروعات والشركات. وكانت بعض 
جــزًءا  توظيفهن  تم  اللواتي  الشابات 
مــع جمعية  البحرين  زيــن  تــعــاون  مــن 
ــمــوارد  الــبــحــريــن لــلــتــدريــب وتــنــمــيــة ال
من  كجزء  توظيفهن  تــم  إذ  البشرية، 
تعيين  تم  فيما  األجــل،  برنامج طويل 
في  متخصصات  بحرينيات  نــســاء   3
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات والــهــنــدســة 
ــل فـــريـــق زيــــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا  مـــن قــب
مجاالت  في  التدريب  يتلقين  وسوف 
استثمرت  كما  المعلومات.  تكنولوجيا 
الشركة أكثر من 2220 ساعة تدريبية 

كجزء من 168 برنامًجا.
ــات  ــاقـ ــر الـــتـــوظـــيـــف وعـ ــديـ وقــــــال مـ
الشباب  وتــطــويــر  الموظفين  شـــؤون 
“تمكين  عيسى  محمد  الــشــركــة،  فــي 
عملية  هي  البحرين  زيــن  في  الشباب 
نحرص  وثقافية،  وهيكلية  سلوكية 

مــن خــالــهــا عــلــى ضــمــان أن الــشــبــاب 
برنامج  إلــى  انضموا  الذين  البحريني 
القدرة  الشباب يكتسبون  لتطوير  زين 
والــســلــطــة الـــازمـــة التــخــاذ الـــقـــرارات 
وإحداث التغيير في حياتهم، ال سيما 
البحريني  الشباب  تجاه  ملتزمون  أننا 
ونـــؤمـــن بــأنــهــم قـــــادرون عــلــى الــقــيــام 

بأعمال باهرة”. 
العريض  فاطمة  صرحت  جانبها،  من 
مــدربــة الــتــوظــيــف )جــيــل Z( فــي زيــن 
ــبــحــريــن بــقــولــهــا “يـــحـــتـــاج الــشــبــاب  ال
مجهزين  يــكــونــوا  أن  إلـــى  الــبــحــريــنــي 
ــة ومــــن خــال  ــيـ ــاسـ ــهـــارات األسـ ــمـ ــالـ بـ
من  تمكنا  أنــنــا  نعتقد  ــذه،  هـ بــرامــجــنــا 
مــســاعــدة األفــــراد مــن خــال تدريبهم 
الكتساب  رحلتهم  طــوال  وتوجيههم 
ذوي  مــن  فريقنا  أعــضــاء  مــن  المعرفة 

الخبرة والموهوبين”.

بالشراكة مع بنك اإلسكان

االلتزام بإنشاء قوى عاملة قادرة على المنافسة بالسوق المستقبلية

“stc البحرين” مزود االتصاالت الحصري للمرحلة األخيرة لـ“ديرة العيون”

“زين البحرين” تتولى توظيف وتدريب الشباب البحريني

عقب توقيع االتفاقية بين الجانبين

خالد الرميحي دالل الغيص

“البحرين للتنمية” 
مساهم رئيس في دعم 

نمو المواهب الريادية

البنك شهد إنجازات 
عديدة على مدى العامين 

الماليين الماضيين

فاطمة العريضمحمد عيسى
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ت  ذ ســـتحو ا
مجموعـــة جي 
إف إتـــش الماليـــة علـــى محفظـــة مـــن 
المكاتب الطبية في الواليات المتحدة 
بقيمة تبلغ حوالي 200 مليون دوالر. 
وتتوّزع محفظة المكاتب الطبية في 
ســـبع واليـــات أميركيـــة هـــي كارولينا 
الجنوبيـــة،  وكارولينـــا  الشـــمالية، 
وويسكونســـن،  ويوتـــاه،  وجورجيـــا، 
وأوهايـــو، وتكســـاس، وتتألف من 11 

أصـــًا يتجاوز مجمل مســـاحتها 400 
ألـــف قدم مربـــع. وبذلك تســـاهم هذه 
الصفقة المتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلســـامية فـــي رفـــع قيمـــة محفظـــة 
الرعايـــة الصحيـــة األميركيـــة التابعة 
للمجموعـــة إلى أكثر مـــن 400 مليون 
الطبيـــة  المكاتـــب  وتشـــمل  دوالر. 
عيـــادات خارجية مؤجـــرة مخصصة 
للخدمـــات الطبيـــة ومـــزودة بمرافـــق 
تشمل المختبرات ومختلف الخدمات 

الطبية المساعدة. 
وقـــال الرئيـــس المشـــارك لاســـتثمار 
- العقـــارات فـــي جي إف إتـــش، نائل 
الجائحـــة  أظهـــرت  “لقـــد  مصطفـــى 
مدى أهميـــة توفر خدمـــات العيادات 
الخارجيـــة وزيـــادة الطلـــب المســـتمر 
الصحيـــة.  الرعايـــة  خدمـــات  علـــى 
مـــن  ـــا  قويًّ إقبـــااًل  نشـــهد  فإننـــا  لـــذا 
المكاتـــب  قطـــاع  علـــى  المســـتثمرين 

الطبية”. 

“جي إف إتش المالية” تستحوذ على محفظة أميركية بـ 200 مليون دوالر
قّدم المستشفى الملكي للنساء 
االمتيـــاز  بطاقـــات  واألطفـــال، 
كانـــو  الرحمـــن  عبـــد  لمدرســـة 
الدولية مما يتيح للمستخدمين 
االســـتفادة مـــن جميـــع الباقات 
والخصومات الخاصة، ولتوفير 
تجربـــة مميـــزة للعمـــاء. وّقـــع 
للنســـاء  الملكـــي  المستشـــفى 
واألطفـــال اتفاقية مع مدرســـة 
الدوليـــة  كانـــو  الرحمـــن  عبـــد 

بحضور كيت موســـكوا، مديرة 
كانـــو  الرحمـــن  عبـــد  مدرســـة 
الدولية، وروهيت سريفاستافا، 
الرئيـــس التنفيذي للمستشـــفى 
الملكـــي للنســـاء واألطفال، في 
مبنـــى المستشـــفى فـــي الرفاع 
 30 الموافـــق  الثاثـــاء  يـــوم 
شـــملت  وقـــد   ،2021 نوفمبـــر 
المدرســـة  موظفـــي  االتفاقيـــة 

والطاب واألسر.

“المستشفى الملكي للنساء” يقّدم بطاقات االمتياز لمدرسة عبد الرحمن كانو

أطلــق بنــك “إلــى”، البنــك الرقمي األســرع نمًوا فــي البحريــن، والذي 
يتوّفر على الهواتف الذكية فقط، أسلوًبا فريًدا للبطاقات االئتمانية، 
م ليلبي احتياجات عمالء اليوم بطابعها الدقيق، ولُيثرَي  والذي ُصمِّ
حياتهــم بعالــٍم مــن المزايــا، والمكافــآت، والعــروض الحصريــة، عبر 
تجربــة رقميــة بالكامــل ضمــن تطبيــق “إلى” المصرفــي. وتماشــًيا مع نموذجــه اإلبداعي، 
وتركيزه على العميل، تأتي بطاقة “إلى” االئتمانية الفريدة على شكلْين: “إلى بلو” و”إلى 
ســويتش”؛ اســتجابًة إلحتياجات الحياة المتنوعة، وسلوكيات اإلنفاق لدى جميع فئات 

المستخدمين، والتزاًما بوعد هويته التجارية بتقديم: “بنك يعّبر عنك”. 

وقالـــت نـــدى طـــرادة، رئيـــس إدارة األعمـــال 
والزبائـــن لـــدى بنـــك “إلـــى” “يســـعدنا أن نقّدم 
للســـوق بطاقـــات إئتمانية متنوعـــة وال مثيل 
لهـــا، مصممـــة خصيًصـــا لتحـــّول أنمـــاط حياة 
جيـــل اليـــوم الـــذي يهتـــم للتجربة فـــي المقام 
األول. فقـــد اســـتمعنا إلى احتياجـــات العماء 
ورغباتهم، وقّيمنا سلوكياتهم في اإلنفاق من 
أجـــل تقديم بطاقة ائتمانية اســـتثنائية تمنح 
المســـتخدم قدًرا أكبـــر من الراحة، وشـــفافيًة 
مطلقـــة، وتحكًمـــا كامـــًا من خـــال التطبيق، 

وعالًما من المزايا والمكافآت المذهلة”.
بدًءا من تصميمها األنيق، ومزاياها ومكافآتها 
الحصريـــة، وصواًل إلى وعمليـــة التقّدم بطلب 
الحصـــول عليهـــا الرقمية، والتحكـــم التام من 
خال التطبيق، تعـــّد بطاقات “إلى” االئتمانية 
فريـــدة بذاتهـــا. إذ تلبي “إلى بلـــو” احتياجات 

أعلـــى  قيمـــة  عـــن  يبحثـــون  الذيـــن  العمـــاء 
ومكافآت وخصومات، وتوّفر استرداًدا نقدًيا 
بنسبة 1 % على جميع المعامات بقيمة تصل 
إلـــى 100 دينـــار بحريني شـــهرًيا كحـــٍد أعلى، 
بينما تســـتهدف “إلى سويتش” العماء الذين 
يتطلعـــون إلى تحويل الرصيد المســـتحق في 
بطاقاتهم االئتمانية إلى بنك “إلى” لاستفادة 
والخصومـــات  والمكافـــآت،  العـــروض،  مـــن 
االستثنائية. وكجزء من عرٍض محدود ينتهي 
في األول من شـــهر مارس لعـــام 2022، يمكن 
للعمـــاء تحويل أرصدة بطاقاتهـــم االئتمانية 
الحاليـــة مـــن المؤسســـات األخرى إلـــى بطاقة 
“إلى ســـويتش” بنســـبة فائدة 0 % حتى ستة 
أشـــهر. وتقّدم “إلى ســـويتش” أيًضا استرداًدا 
العمليـــات  جميـــع  علـــى   %  1 بنســـبة  نقدًيـــا 
بقيمة تصل إلى 50 ديناًرا شـــهرًيا كحٍد أعلى. 

وال يترتـــب علـــى اســـتخدام بطاقـــات “إلـــى” 
االئتمانية أي رسوٍم سنوية. 

عالم من المزايا

إضافـــة إلى مكافآت االســـترداد النقـــدي، يتأّهل 
بلـــو” و”إلـــى ســـويتش”  “إلـــى  عمـــاء بطاقتـــْي 
االئتمانيتْين للدخول إلى سحب شهري وفرصة 
الفوز بســـبيكة ذهب بوزن أونصة واحدة مقابل 
كل دينـــار بحريني ينفقونه باســـتخدام البطاقة 
االئتمانيـــة، علـــى أاّل يقـــل إجمالـــي اإلنفـــاق عـــن 
50 دينـــاًرا. كمـــا وتتـــاح للعمـــاء أيًضـــا إمكانية 
الحصريـــة  الشـــركاء  عـــروض  إلـــى  الوصـــول 
والمزايـــا المخصصـــة التي تعكـــس احتياجاتهم 

وتطلعاتهم. 
وفي البحرين، يمكن لمستخدمي بطاقات “إلى” 
االئتمانية التمتع بمجموعة واسعة من العروض 
المنتقـــاة، بما فـــي ذلك الخصومـــات لدى أفضل 
العامـــات التجارية مثل iMachines، ود. هاوز؛ 
 Beverly وفـــي متاجـــر الموضة واألزيـــاء مثـــل
Athlete’s Co؛  و   ،Aldo و   ،Hills Polo Club
والخصومات على الطعام والشراب في مطاعم 
فنـــدق الخليـــج ولـــدى محترفي صناعـــة القهوة 
فـــي CAF، وilly Caffé، وكوســـتا؛ باإلضافة إلى 
الخصومات على أنشـــطة الترفيه والتســـلية في 
 ،Cinépolis Cinemasنـــادي الجولف الملكـــي، و
وPadel Park، وGravity؛ وباقاٍت معنية بأنماط 

الحيـــاة لدى شـــركة البحريـــن الوطنيـــة للتأمين 
.Denso Service على الحياة، و

وتــــتــــوّفــــر قـــائـــمـــة بـــجـــمـــيـــع الـــــعـــــروض عــلــى 
ــنـــك “إلــــــــــى” عــبــر ــبـ ــع اإللــــكــــتــــرونــــي لـ ــ ــوق ــ ــم ــ  ال

.CreditCards /www.ilabank.com 
يمكـــن لعماء “إلـــى” اســـتكمال جميع خطوات 
التقـــّدم بطلب الحصـــول على بطاقـــة ائتمانية 
إلكترونيـــًا، وتتبـــع حالـــة طلبهـــم عبـــر تطبيـــق 
“إلى” المصرفـــي، دون الحاجة إلى التواقيع أو 
الكشوفات المصرفية المطبوعة. وفوَر استام 
بطاقة “إلى” االئتمانية، يحصل المســـتخدمون 
علـــى تحكم كامٍل ببطاقتهم االئتمانية، بما في 
ذلـــك القـــدرة علـــى ضبط األرقـــام الســـرية لها، 
وتتبـــع إنفاقهـــم، وأتمتـــة دفعاتهم باســـتخدام 

تطبيق “إلى” المصرفي.
وقال رئيـــس التجربة الرقمية لـــدى بنك “إلى”، 
محمـــد القّصـــاب “إّن مســـتخدمينا وتجربتهـــم 
همـــا بالفعـــل محـــور عملنا في بنك “إلـــى”؛ فبعد 
جمـــع آراء العماء عبر مختلـــف نقاط االتصال 
الرقميـــة الخاصـــة بنـــا ومـــن خـــال الجماعـــات 
النقاشـــية، رســـمنا تجربة البطاقـــات االئتمانية 
األمثل لهم. وهـــي الغاية التي وّظفنا لتحقيقها 
أحـــدث التقنيـــات، ليـــس فقط من أجـــل رقمنة 
رحلة المســـتخدم بالكامل، وإّنما أيًضا لمعالجة 

الصعاب التي يواجهها عماؤنا”.

بنك “إلى” ُيطلق جيًل جديًدا من “البطاقات االئتمانية”
بمزايا استثنائية ضمن تجربة رقمية بالكامل

المســـتمر  بالتزامـــه  الســـام  بنـــك  يفخـــر 
تجاه دعم وتمكين الكوادر النســـائية في 
فريـــق العمـــل. وُيولي البنك بالـــغ الرعاية 
عنصـــًرا  باعتبارهـــا  بالمـــرأة،  واالهتمـــام 
رئيســـًيا في نجاحـــه وفي تحقيـــق ِرفعة 

وتقّدم المجتمع المحلي.
 وباشر البنك تنفيذ العديد من المبادرات 
الداعمـــة للكادر النســـائي وللمرأة بشـــكل 
ا بيوم  عـــام، ومـــن ضمنهـــا احتفاله ســـنويًّ
المرأة البحرينية وتقديم هدية مميزة لكل 
موظفة، وكذلك تنظيم مبادرات توعوية 
ســـنوية للكشـــف المبّكـــر لســـرطان الثدي 

خال شـــهر أكتوبر. ويتم أيًضا استضافة 
ُيقدمهـــا  مســـتمرة  توعويـــة  جلســـات 
استشاريون ومختصون لفريق عمل بنك 

الســـام. وانعقدت جلسة هذا العام حول 
متازمة تكيس المبايض وذلك بمشاركة 
الدكتـــورة خولـــة فـــؤاد استشـــارية الغدد 
الصمـــاء والســـكري والســـمنة. وبمناســـبة 
يوم المرأة البحرينية، قالت رئيس قســـم 
الموارد البشـــرية والشـــؤون اإلدارية لدى 
ا برعايتنا  البنك ، منى البلوشـــي “نعتّز جدًّ
ودعمنا للمرأة وبتمكين كوادرنا النسائية 
فـــي بنك الســـام، ويتواصل حرصنا على 
تعزيـــز تكافـــؤ الفـــرص للمواهـــب من كا 
الجنســـين. ونســـعى دائًمـــا لتوفير أفضل 
بيئـــة عمـــل ألعضـــاء الفريـــق، ونحـــرص 
كذلـــك علـــى نشـــر ثقافـــة داعمـــة للقـــوى 

العاملة النسائية”.

المرأة عنصر رئيس في نجاحه وتحقيق تقّدم المجتمع المحلي

“السلم” ملتزم بدعم وتمكين الكوادر النسائية بفريق العمل

منى البلوشي

أعلنت شـــركة “تنمـــو”؛ أول شـــركة تعمل 
بمفهوم “االســـتثمار المائكي” بالبحرين؛ 
لمجلـــس  عـــن ضـــم عضويـــن جديديـــن 
الرئيـــس  كانـــو  ســـوزي  همـــا  إدارتهـــا، 
بـــن  خليـــل  شـــركة  ورئيـــس  التنفيـــذي 
إبراهيـــم كانـــو والوكالة الدوليـــة لتجارة 
أول  نائـــب  عبـــاس  وميثـــم  الســـيارات، 
للرئيس ورئيس تطوير األعمال في بنك 

البحرين للتنمية.
 وانضـــم كل من كانو وعباس إلى مجلس 
إدارة “تنمـــو” الـــذي يرأســـه ســـهيل غازي 
القصيبي ويضم كل من عيسى الدوسري 
إضافـــة  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  كنائـــب 
إلـــى عبدالحســـين ديواني وعلـــي البقالي 

ووسيم أبو حماد و فهد القصيبي.
ب بكل   رئيـــس مجلـــس إدارة “تنمـــو” رحَّ

من كانـــو عبـــاس، منّوًها بمـــا يملكانه من 
خبـــرات طويلـــة متراكمة كٌل فـــي مجال 
عملـــه، ومؤكـــًدا أنهمـــا يمثـــان إضافيـــة 
نوعيـــة لخبـــرات مجلـــس إدارة الشـــركة، 

ومـــن المرتقـــب أن يســـهما بشـــكل فاعـــل 
فـــي تطوير اســـتراتيجية “تنمـــو” وتكّيف 
نموذج عملها مع التطورات الحاصلة على 

ا. ا ودوليًّ ا وإقليميًّ صعيد األعمال محليًّ

سوزي وميثم عضوين جديدين بمجلس إدارة “تنمو”
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ــمــؤيــد  ــة ال ــركـ حـــــازت شـ
ــر الــــشــــرق  ــوتـ ــيـ ــبـ ــمـ ــكـ ــلـ لـ
ــئ بــقــصــص الــنــجــاح  ــل ــمــمــت ــمــلــفــهــا ال األوســــــــط، ل
تساعد  أن  يمكنها  التي  المبهرة  واستراتيجياتها 
أي منشأة في طريقها إلى التحول السحابي، على 
استضافت  السحابي.  للتحول  العام  جائزة شريك 
 ”CPI Media“ المستقبل مجموعة  جائزة مؤسسة 
يوم األحد الموافق 17 أكتوبر 2021 في حفل مقره 

فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي. 
للشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  الجائـــزة  اســـتلم 
“نبـــارك لجميـــع موظفـــي  س.م.حســـيني وأضـــاف 
ومنتسبي شـــركة المؤيد للكمبيوتر الشرق األوسط 
هـــذا النجـــاح ونشـــكر جميـــع عمائنـــا علـــى ثقتهـــم 

الدائمة والمتواصلة ولوالهم لما كنا وصلنا هنا”.
 يجدر بالذكر بأن المؤيد للكمبيوتر الشرق األوسط 
كانـــت مشـــاركة فـــي معـــرض جيتكـــس 2021 فـــي 
دبـــي ضمن جنـــاح البحرين في نفـــس األثناء. وعن 
المعـــرض، أضـــاف الفريـــق “لقـــد تلقينـــا الكثيـــر من 
الـــردود اإليجابيـــة الجيـــدة وقضينا وقًتـــا رائًعا في 
االجتماع مع شـــركائنا وعمائنا وزمائنا. لقد تلقينا 
أيًضـــا الكثير من الفرص المدهشـــة. نحن فخورون 
بمشـــاركتنا وتمثيلنا البحرين كشـــركة بحرينية في 
جنـــاح البحريـــن”.  من جهة أخـــرى، حصدت المؤيد 
للكمبيوتـــر الشـــرق األوســـط جائـــزة أفضـــل مـــوزع 
ومقدم للخدمات الســـحابية الحوسبية للعام 2021 
فـــي حفل توزيع جوائز “ريســـيلر الشـــرق األوســـط 

للشـــركاء المتميزيـــن لعـــام 2021”. تعكـــس الجائزة 
التـــزام المؤيـــد للكمبيوتر الشـــرق األوســـط بتمكين 

العماء في رحلة التحول الرقمي وتحقيق قدر أكبر 
من الكفاءة والمرونة والقدرة التنافسية باستخدام 

حلول الحوســـبة الســـحابية. تمت اســـتضافة حفل 
الجوائـــز من قبل مجموعة “ســـي بي آي ميديا” في 
الثالث والعشـــرين من نوفمبر لهذا العام في منتجع 
حبتور جراند بدبي. ومن الواضح أن شركة المؤيد 
للكمبيوتـــر الشـــرق األوســـط تقود التحـــول الرقمي 
فـــي المملكة، إذ تم منحهـــا العديد من الجوائز الذي 
تـــدور عبر الحلول التـــي تقدمها الشـــركة هذا العام 
للعمـــل المتفانـــي والتميز.   وعن هـــذا اإلنجاز صّرح 
فريـــق المؤيـــد للكمبيوتـــر الشـــرق األوســـط “نحـــن 
ا بأن نكون أحد رواد التحول الرقمي  فخـــورون جدًّ
فـــي المملكـــة ونـــرى العديد مـــن الفـــرص الجديدة. 
المســـتقبل بالتأكيـــد مشـــرق للتحـــول الرقمـــي فـــي 

مملكة البحرين”.

“المؤيد للكمبيوتر” تفوز بجائزة شريك العام للتحول السحابي
أفضل موّزع ومقّدم للخدمات السحابية الحوسبية

سوزي كانو ميثم عباس

جائزة شريك العام للتحول السحابي

عقب توقيع االتفاقية



أكد رئيس جمعية رجال األعمال البحرينية، أحمد عبدهللا بن هندي، على متانة 
العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة التاريخيــة التــي تربــط بين البحريــن و مصر 
معرًبا عن مدى إعجابه بما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية وعمرانية.

 جاء ذلك، خالل االجتماع الموسع الذي 
جمـــع بين وفـــد جمعية رجـــال األعمال 
ا مع  البحرينيـــة الـــذي يـــزور مصـــر حاليًّ
االقتصاديـــة  المنطقـــة  رئيـــس  نائـــب 
لقنـــاة الســـويس، محمـــد شـــعبان، فـــي 
مقـــر الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية 
لقنـــاة الســـويس بالعيـــن الســـخنة مـــن 
أجل التعرف على الفرص االســـتثمارية 
االقتصاديـــة  المنطقـــة  فـــي  المتاحـــة 
واالطالع على المشـــاريع القومية التي 

تنفذها الحكومة المصرية في المنطقة 
االقتصادية.

مـــن  عـــدد  طـــرح  اللقـــاء  وتنـــاول   
التـــي  المشـــاريع  حـــول  المقترحـــات 
يمكن للمؤسســـات والشركات التجارية 
البحرينية االستثمار بها والحوافز التي 
يمكـــن أن تقدمهـــا الحكومـــة المصريـــة 
البحرينيـــة  واالســـتثمارات  للمصانـــع 
وتـــم الرد علـــى العديد من التســـاؤالت 
واالستفســـارات التـــي طرحهـــا أعضاء 

الوفد.
 بـــدوره، رّحـــب شـــعبان بوفـــد جمعيـــة 
رجـــال األعمـــال البحرينيـــة معرًبـــا عن 
ســـعادته بهذه الزيارة التـــي تهدف إلى 
بيـــن  االقتصاديـــة  العالقـــات  توطيـــد 
البلديـــن الشـــقيقين واالطـــالع على ما 
تشهده مصر من تطوير ونهضة شاملة 
خالل الســـبع ســـنوات الماضية، مؤكًدا 
حرص واهتمام القيادة السياســـية في 
جمهورية مصر العربية بتطوير التعاون 
التجـــاري مـــع البحريـــن وأن المشـــاريع 
الحكومـــة  تنفذهـــا  التـــي  القوميـــة 
المصريـــة واســـتثماراتها الضخمـــة في 
البنيـــة التحتية تعود بالنفـــع على كافة 
الدول العربيـــة لتميز الموقع الجغرافي 
الرئيســـية  البوابـــة  تعـــد  لمصـــر حيـــث 

لدخول األسواق األفريقية.
و اصطحب شـــعبان أعضـــاء الوفد في 
الصينيـــة  الصناعيـــة  المنطقـــة  زيـــارة 
والمطـــور الصناعـــي لمنطقـــة تيدا التي 
للتعـــرف  30 مصنًعـــا  مـــن  أكثـــر  تضـــم 
علـــى تجربتهـــم الناجحة فـــي المنطقة 

االقتصادية.
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جانب من الزيارة المنطقة لقناة السويس

ا والثانية بالمنطقة في مؤشر تنمية التمويل اإلسالمي البحرين الرابعة عالميًّ
زادت قيمة الصكوك الصادرة بالمملكة بنسبة 40 % لتبلغ 5.3 بليون دوالر

 

احتلـــت مملكة البحريـــن المرتبة الرابعة 
ـــا والثانيـــة علـــى مســـتوى منطقة  عالميًّ
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا فـــي 
 IFDI مؤشـــر تنميـــة التمويل اإلســـالمي
2021 الذي تصدره شـــركة “ريفينيتيف” 
التابعـــة لمجموعة بورصة لنـــدن، والتي 
تعتبر من أبرز مزودي المعلومات الذكية 

للشركات والمختصين في العالم.
التمويـــل  تنميـــة  مؤشـــر  ويقيـــس   
اإلســـالمي مـــدى تطـــور قطـــاع التمويل 
بنـــاء علـــى  135 دولـــة  فـــي  اإلســـالمي 
التطـــور الكمـــي، والمعرفـــة، والحوكمـــة، 
االجتماعيـــة  والمســـئولية  والوعـــي، 
للشـــركات )التبرعات والقرض الحســـن(. 

ووضـــع التقريـــر البحريـــن فـــي المرتبـــة 
ـــا فـــي التشـــريعات ونشـــر  األولـــى عالميًّ
األخبـــار المتعلقـــة بالتمويل اإلســـالمي، 
وتم ترتيبها على مستوى منطقة الشرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيـــا األولـــى فـــي 
وأنشـــطة  والحوكمـــة  الوعـــي  مســـتوى 
المســـؤولية االجتماعية واإللمام بمجال 
وتصـــدرت  كمـــا  اإلســـالمية،  الصيرفـــة 
صعيـــد  علـــى  المنطقـــة  دول  البحريـــن 
والحوكمـــة  اإلســـالمية  الصيرفـــة 

المؤسسية. 
 وفـــي تصريح لخالد حمد الحمد المدير 
التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف 
البحريـــن المركزي حـــول موقع البحرين 
التمويـــل  قطـــاع  تطويـــر  فـــي  الرائـــد 
اإلســـالمي قال فيه: “بلغت قيمة أصول 
قطاع التمويل اإلســـالمي فـــي البحرين 

102 بليـــون دوالر فـــي عـــام 2020، ممـــا 
ا  وضـــع المملكة ضمن أبرز 10 دول عالميًّ
في هذا القطـــاع. ويدل ذلك على مكانة 
مملكـــة البحرين وريادتها كمركز إقليمي 
للتمويـــل اإلســـالمي والـــذي يرتكز على 

بيئة رقابيـــة متوافقة والمعايير الدولية 
ومواتيـــة لألعمال، والذي قد أشـــار إليه 

مؤشر تنمية التمويل اإلسالمي”.
 وأضاف الحمد “سيســـتمر المصرف في 
تنظيـــم بيئـــة داعمـــة لقطـــاع الخدمـــات 
المالية والذي يعتبـــر من أكبر القطاعات 
المســـاهمة في الناتـــج المحلي اإلجمالي 
بعد النفط بنســـبة 17 %، وذلك تماشـــًيا 
التـــي  التعافـــي االقتصـــادي  مـــع خطـــة 

تضمنت عـــدة مبـــادرات لتنمية وتطوير 
قطـــاع الخدمات المالية مـــن أجل زيادة 
مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي”.

 وبحسب التقرير فقد ارتفع صافي قيمة 
أصول الصناديق اإلسالمية في البحرين 
خـــالل عام 2020 بنســـبة 142 % ليصل 
إلـــى 27 مليون دوالر، كما ارتفعت قيمة 
الصكـــوك الصـــادرة بنســـبة 40 % لتصل 
إلى 5.3 بليون دوالر مقارنة بعام 2019. 

وزاد عدد المؤسسات التعليمية المانحة 
للشهادات في التمويل اإلسالمي بنسبة 
14 %، ممـــا ســـاهم فـــي حصـــول مملكة 
البحرين علـــى المركز الثاني في التعليم 
في مجال التمويل اإلسالمي ضمن دول 

مجلس التعاون الخليجي.
 كمـــا أشـــار التقريـــر والـــذي صـــدر فـــي 
نســـخته التاســـعة بعنوان “االقتصاديات 
المتقدمة” بأن قطاع التمويل اإلسالمي 
ا بنســـبة 14 % في  فـــي العالم شـــهد نموًّ
عـــام 2020 ليصل إجمالـــي األصول إلى 
3.37 تريليون دوالر، ويتوقع التقرير أن 
يرتفـــع حجـــم قطاع التمويل اإلســـالمي 
إلى 4.94 تريليون دوالر في عام 2025، 
كمـــا يتوقع اســـتمرار الرقمنـــة والتمويل 
المســـتدام كتوجهـــات رئيســـية في عام 

2022 واألعوام المقبلة.
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 البحرين تصدرت 
دول العالم في 

تشريعات التمويل 
اإلسالمي

 ارتفاع قيمة أصول 
الصناديق اإلسالمية 
بـ 142 % لتصل 27 

مليون دوالر 

استعراض المناخ االقتصادي بالبحرين مع مندوبية االتحاد األوروبي
اجتمع عدد من المســـؤولين بوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة بمشاركة نبراس طالب الوكيل 
المســـاعد للســـجل التجـــاري والشـــركات، برئيس الشـــؤون التجاريـــة واالقتصادية فـــي مندوبية 
االتحـــاد األوروبـــي باتريـــك إيلينـــج لـــدى الســـعودية برفقـــة محمـــد زقـــزوق المســـؤول التجاري 
بالمندوبيـــة الـــذي يزور البحرين.  تم تبـــادل الرؤى حول الموضوعـــات المطروحة ذات االهتمام 
المشـــترك باإلضافة إلى اســـتعراض المناخ االقتصـــادي بالبحرين والمبادرات العديدة التـــي قامت بها الحكومة 
والتي أســـهمت في تعزيز البيئة االســـتثمارية والتي جعلت من المملكة بيئة جاذبة للمشاريع العالمية المتنوعة 
التي أصبحت اليوم تتخذ منها موقًعا ألعمالها ومشـــاريعها بالمنطقة.أشـــاد الجانبان بنمو العالقات الثنائية بين 

البحرين واالتحاد األوروبي وباألخص منها ذات الصلة بالشأن الصناعي والتجاري.

البحرين حريصة على اإلسهام الفاعل بالجهود الدولية إلنعاش السياحة
الزياني يترأس وفد المملكة المشارك باجتماع “تنفيذي منظمة السياحة العالمية”

البحريــن  هيئــة  إدارة  رئيــس مجلــس  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  تــرأس 
للســياحة والمعارض زايد الزياني وفد مملكة البحرين المشــارك في االجتماع الدورة 
114 للمجلــس التنفيــذي لمنظمــة الســياحة العالميــة التابعــة لألمــم المتحــدة والمقام 

بالعاصمة اإلسبانية مدريد.

وأكـــد الوزيـــر حـــرص البحرين مـــن خالل 
مشاركتها في هذا االجتماع على اإلسهام 
الفاعـــل فـــي الجهـــود الدوليـــة ذات الصلة 
بعودة االنتعاش للقطاع الســـياحة والسفر 
حـــول العالـــم؛ انطالقا من واقع الســـياحة 
كمســـاهم قـــوي فـــي التنميـــة المســـتدامة 
والتفاهـــم  والعمالـــة  االقتصـــادي  والنمـــو 
اقتصـــادي  كنشـــاط  وأهميتهـــا  الدولـــي، 
شـــامل ال مثيـــل لـــه وجـــزء ال يتجـــزأ مـــن 
خطـــة التنمية المســـتدامة، منوهـــا الوزير 
بالجهود الحثيثة التي يبذلها ممثلو الدول 
المشـــاركة فـــي االجتماع؛ مـــن أجل تعزيز 
التعـــاون الدولي في مجـــال تعافي قطاع 

السياحة.
كما أشـــار الزياني إلى أن اجتماع المجلس 
التنفيذي لمنظمة الســـياحة العالمية يأتي 
فـــي توقيـــت مهـــم جـــدا مـــع بـــدء بـــوادر 

عـــودة انتعـــاش القطـــاع الســـياحي علـــى 
نطـــاق واســـع، وهو أمر ســـبق أن تبين في 
اضطرابـــات برهـــن القطـــاع بعدهـــا علـــى 
طبيعتـــه المرنة للغاية وعلى وقدرته على 

النهوض من جديد.
وقال إن االجتماع يوفر منصة الستعراض 
جهـــود الدول في التخفيـــف من تداعيات 
الجائحة علـــى قطاع الســـياحة، الفتا إلى 
التجربة البحرينية البارزة في هذا المجال 
من خـــالل ما قدمته حكومـــة المملكة من 
دعـــم مالـــي لمنشـــآت القطـــاع الســـياحي 
ساعدها على الصمود والبقاء في السوق، 
إضافة إلى إطالق برنامج تحفيزي لتعزيز 
تنافســـية تلك المنشـــآت ورفع مســـاهمتها 

في تنشيط القطاع السياحي.
ولفـــت الوزيـــر إلـــى أن اجتمـــاع المجلـــس 
العالميـــة  الســـياحة  لمنظمـــة  التنفيـــذي 

يمثل أيضا مناســـبة لعرض االستراتيجية 
البحريـــن  لمملكـــة  الطموحـــة  الســـياحية 
ومســـاهمتها   2026  -  2022 لألعـــوام 
التعافـــي  خطـــة  فـــي  المرتقبـــة  الكبيـــرة 
االقتصـــادي التـــي أعلنـــت عنهـــا الحكومة 
أخيـــرا، مع تأكيـــد أن المملكة تضع القطاع 
الســـياحي في مقدمة القطاعـــات الواعدة 
اعتمـــادا علـــى إســـهامات هـــذا القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي.

وجرى خالل االجتماع مناقشـــة مجموعة 
بالســـياحة  المتعلقـــة  الموضوعـــات  مـــن 
علـــى الصعيد الدولـــي ومنظمة الســـياحة 
العالميـــة ومـــن بينهـــا اســـتعراض فعاليات 
“يـــوم الســـياحة العالمي” الـــذي يحتفل به 
العالم في 27 ســـبتمبر مـــن كل عام وأقيم 
خالل العامين الماضيين في ظل الظروف 
االســـتثنائية لم يشـــهدها قطاع الســـياحة 

من قبل بسبب تداعيات الجائحة. 

كمـــا ناقش المجلس تنظيم هذا المناســـبة 
و2023   2022 القادميـــن  العاميـــن  فـــي 
والدول المســـتضيفة لهما، في إطار جهود 
زيـــادة  فـــي  العالميـــة  الســـياحة  منظمـــة 
الوعـــي بـــدور الســـياحة داخـــل المجتمـــع 
علـــى  تأثيرهـــا  كيفيـــة  وإظهـــار  الدولـــي 
القيـــم االجتماعية والثقافية والسياســـية 

واالقتصادية في جميع أنحاء العالم.
مســـألة  أيضـــا  االجتمـــاع  ناقـــش  كمـــا 

“تمكيـــن المـــرأة فـــي الســـياحة” من خالل 
تعزيـــز الدور الـــذي تقوم به النســـاء حول 
العالـــم في قطـــاع الســـياحة، ورفع نســـبة 
حضورهـــن في هـــذا القطـــاع الحيوي عبر 
تشـــجيع المزيد من النساء على العمل في 
قطاع السياحي واقتناص الفرص الحالية 
والناشـــئة التـــي يوفرهـــا قطاع الســـياحة، 
وتقليـــل الفجـــوة بين الجنســـين فـــي هذا 

القطاع.
يذكـــر أن البحرين قد فازت في انتخابات 
الســـياحة  لمنظمـــة  التنفيـــذي  المجلـــس 
العالميـــة لتمثيـــل إقليم الشـــرق األوســـط، 
إلـــى جـــوار دولـــة اإلمـــارات، وذلـــك خالل 
االنتخابـــات التي أقيمت فـــي إطار انعقاد 
الـــدورة الــــ 47 للجنـــة اإلقليميـــة لمنظمـــة 
وزارة  نظمتـــه  الـــذي  العالميـــة  الســـياحة 
السياحة بالمملكة العربية السعودية نهاية 
مايو الماضي، إضافـــة إلى إعادة انتخابها 
فـــي لجنـــة وثائـــق التفويـــض فـــي منظمة 

السياحة العالمية.

الزياني مشاركا في إجتماع مدريد

جانب من االجتماع

“رجال األعمال” تطلع على الفرص االستثمارية بـ “السويس”
تأكيد متانة العالقات التجارية التاريخية بين البحرين ومصر 
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