
03

شهادة الفروسية العالجيةدينزل... قانون الموهبة والدقةالتحالف ينفذ 17 استهداًفا بمأربتكامل الصناعات الخليجيةأنشطة مشتركة لفناني البحرين والهند
بحثت رئيسة هيئة البحرين للثقافة  «

واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة في مكتبها أمس، مع سفير 

جمهورية الهند لدى مملكة البحرين 
بيوش شريفاستاف، التعاون الفّني 

المشترك في نشاط يجمع مجموعة 
فنانين من البلدين.

شدد وزير الصناعة والتجارة والسياحة  «
زايد الزياني على أهمية زيادة كفاءة 
سالسل اإلمداد والتوريد عبر تكامل 

الصناعات الخليجية، مقدراً جهود شركة 
المنيوم البحرين )البا( في تطبيق مفهوم 

االقتصاد الدائري للكربون، والحوكمة 
البيئية واالجتماعية.

أعلن تحالف دعم الشرعية في  «
اليمن أمس أنه نفذ 17 عملية 

استهداف ضد ميليشيا الحوثيين 
في مأرب خالل 24 ساعة. وأكد 

أن االستهدافات دمرت 8 آليات 
للميليشيات الحوثية وقتلت 90 

عنصراً منها.

يقدم الممثل األميركي األسطورة  «
دينزل واشنطن أمام الكاميرا أداء 

مقاربا لالنفجار. القانون الشخصي 
الذي وضعه لنفسه يعتمد على 

الموهبة والدقة والمالءمة، والتعرف 
على البواعث النفسية والحسية لدى 

كل شخصية يقوم بها.

تعد الفارسة البحرينية هيا جمال  «
المشرف على برنامج تدريب 
أطفال التوحد، أول بحرينية 

تحصل على شهادة الفروسية 
العالجية من الواليات المتحدة 

األمريكية. والتقى “البالد سبورت” 
مع الفارسة البحرينية معها للحديث عن هذا اإلنجاز الرائد.
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الزياني: تسجيل 74 براءة اختراع محلية و1308 دولية في 5 سنوات

43 شركة مساهمة في البورصة بـ 178 ألف سجل تجاري
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أعلـــن 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي أن نســـبة 
الشـــركات المســـاهمة المقفلة والتي 
يكـــون الحـــد األدنى مـــن رأس مالها 

 5 فـــي  ارتفعـــت  دينـــار  ألـــف   250
الســـنوات الماضيـــة مـــن 24 % إلى 

47 % من عدد السجالت. 
وأكـــد الوزيـــر فـــي جلســـة الشـــورى 
ازديـــادا  تشـــهد  المملكـــة  أن  أمـــس 

بـــراءات  تســـجيل  فـــي  ونمـــوا 
االختـــراع، إذ شـــهدت المملكة في 5 
ســـنوات الماضية تسجيل 74 براءة 
بـــراءات  و1308  محليـــة  اختـــراع 

اختراع دولية. زايد الزياني

قال النائـــب العام علـــي البوعينين 
إن عـــدد النـــزالء الذيـــن اســـتفادوا 
مـــن نظـــام العقوبـــات البديلـــة منذ 
إطالقه فـــي 2018 وحتى اآلن بلغ 
3741 نزيـــالً، ممـــن توافـــرت فيهم 
المنصـــوص  والضوابـــط  الشـــروط 

عليها في القانون.
جـــاء ذلك فـــي المؤتمـــر الصحافي 
الذي عقدتـــه النيابة العامة إلعالن 
إحصائيتهـــا الســـنوية للعام 2021، 
العـــام  النائـــب  مســـاعد  بحضـــور 
المستشـــار وائل بوعـــالي، ورئيس 
التفتيـــش القضائي المحامي العام 

األول المستشار أسامة العوفي.
وأشار إلى أن اإلحصاءات أسفرت 
عن انخفاض قضايا العنف األسري 
بنســـبة 44 % عـــن العـــام الماضي، 

في مجمـــل القضايا التي باشـــرتها 
النيابة العامة، فيما ســـجلت قضايا 
المخـــدرات انخفاضا بنســـبة 40.5 

 ،% 33.5 بمعـــدل  %، والســـرقات 
إلـــى جانـــب انخفاض عـــدد قضايا 
الصحيـــة  اإلجـــراءات  مخالفـــة 

االحترازية المفروضة لمنع انتشار 
الجائحة بنســـبة 32.6 % عن العام 

الماضي.

“الجريمــة” تتـراجــع فــي 2021
البوعينين: انخفاض ملحوظ بقضايا المخدرات والسرقة و“مخالفات كورونا”

جانب من المؤتمر الصحافي

فازت شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت بمناقصتين لوزارة 
اإلســـكان بتمويـــل مـــن الصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة االقتصادية العربيـــة لبناء 
وتشـــييد 520 شـــقة ســـكنية اجتماعية مع البنية التحتية واألعمـــال الخارجية 
المرتبطة في القرية )B1/ B2( والقرية )C1/ C2( بمشروع شرق الحد اإلسكاني 
بنحو 29.1 مليون دينار، ضمن ترســـيات مجلس المناقصات والمزايدات لشـــهر 

ديسمبر الماضي.

29 مليون دينار لبناء وتشييد 
520 شقة سكنية بالحد

)٠٦(
)16(

ضبط شحنة إيرانية لمواد كيمياوية في طريقها للحوثيين
عواصم ـ وكاالت

أعلن سالح البحرية األميركية أمس اعتراض 
ســـفينة كانت تحمل 40 طنا من الســـماد الذي 
يمكـــن اســـتخدامه لصناعة المتفجـــرات أثناء 
إبحارهـــا من إيـــران على طريق اســـتخدم في 
الماضـــي لتهريـــب األســـلحة إلـــى المتمّرديـــن 

الحوثيين في اليمن.
وأفادت البحرية أنها فّتشـــت السفينة التي تم 
توقيفهـــا العام الماضي أثنـــاء نقلها آالف قطع 
السالح وتســـليمها إلى خفر السواحل اليمني، 
بعـــد اعتراضها فـــي المياه الدوليـــة في خليج 

عمان الثالثاء. )١٢(السفينة خالل اعتراضها من قبل البحرية األميركية

“اإلسكان”: توزيع 2000 وحدة إضافية 
في مدينتي “خليفة” و“سلمان”
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خلف يشيد بجهود سمو محافظ الجنوبية في إنجاز المشاريع

ترسية إنشاء ممشى مدينة زايد وتطوير طرق بمدينة عيسى
المنامة - بنا

قـــام وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بزيـــارة تفقديـــة للمشـــاريع التطويريـــة 
والخدميـــة فـــي المحافظـــة الجنوبية، 
التطويريـــة  المشـــاريع  تنفيـــذ  ويأتـــي 
ذات الطابـــع الخدمي بناء على موافقة 
الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشاد الوزير خلف خالل الزيارة بجهود 
محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة 
بـــن علي آل خليفة وتعـــاون المحافظة 
الجنوبية في إنجاز المشاريع التنموية 
المختلفـــة فـــي المحافظـــة ومتابعتهـــا 

لسير األعمال في هذه المشاريع.
مشـــروع  ترســـية  إلـــى  الوزيـــر  ونـــوه 
إنشاء ممشـــى مدينة زايد بمجمع 718 
مـــن أجـــل تطويـــر الممشـــى الواقع في 

المنطقة بين مدينـــة زايد وهورة عالي 
ضمن التطوير الحضري للمنطقة.

وأشـــار إلى أنه مـــن المتوقع بدء العمل 
فـــي مشـــروع تطويـــر طـــرق مجمعـــي 
فـــي  عيســـى  مدينـــة  فـــي  و807   805
الربـــع األول مـــن العـــام الجـــاري، حيث 

يهـــدف المشـــروع إلـــى توفيـــر خدمات 
البنيـــة التحتيـــة عاليـــة الجـــودة؛ مـــن 
أجل تحســـين مســـتوى معيشـــة جميع 
يضمـــن  بمـــا  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
المضـــي قدًمـــا فـــي تحقيـــق متطلبـــات 

التنمية والتطوير في المملكة.

وزير األشغال في زيارة تفقدية للمشاريع التطويرية والخدمية في المحافظة الجنوبية
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أحمد الصباح: أساس زيارتي لبيروت “وضع إجراءات لبناء الثقة”

ثالث رسائل خليجية للبنان ترسم أفق إنهاء القطيعة
بيروت - وكاالت

طالـــب وزيـــر الخارجيـــة الكويتـــي 
الشـــيخ أحمد ناصر المحمد الصباح 
أمـــس بـــأاّل يكـــون لبنان منصـــة ألّي 
عدوان لفظـــي أو فعلي و”أن يكون 
عنصـــًرا متألًقـــا وأيقونـــة مميزة في 
المشـــرق العربي”، مشـــيًرا إلى أنه ال 

توّجه للتدّخل في شؤون لبنان.
وجاءت تصريحات الوزير الكويتي 
في مؤتمر صحفي أعقب 3 لقاءات 
منفصلـــة مع رئيس الـــوزراء نجيب 
ميقاتـــي ورئيـــس مجلـــس النـــواب 
نبيه بري والرئيس اللبناني ميشـــال 

عون.
وقـــال الوزيـــر الكويتـــي “األســـاس 
لبيـــروت هـــي وضـــع  فـــي زيارتـــي 
إجـــراءات لبنـــاء الثقة مجـــدًدا بين 

لبنـــان ومحيطه اإلقليمـــي والدولي 
وإن شـــاء هللا نســـتكمل األمور في 

األيام المقبلة”.
وتابـــع “أواًل ال يوجـــد أي تدخل في 
ودول  للبنـــان  الداخليـــة  الشـــؤون 
الخليـــج ال تتدخـــل بشـــؤون لبنـــان 
الداخليـــة، وثانًيا، ال تخـــرج الزيارة 

التـــي نقلتهـــا  الثـــالث رســـائل  عـــن 
باألمس. الرســـالة األولى: التعاطف 
والتضامن والتآزر والمحبة للشعب 
اللبنانـــي الشـــقيق. الرســـالة الثانية 
هـــي تطبيق سياســـة النـــأي بالنفس 
وأن ال يكون لبنان منصة ألي عدون 

لفظي أو فعلي”.

أحمد الصباح نقل لقادة لبنان أفكارا ومقترحات لحل األزمة مع دول الخليج

ليلى مال اهلل

أمل الحامد

مشروع شرق الحد اإلسكاني

سيدعلي المحافظة

أفـــادت إدارة االتصـــال بـــوزارة التربيـــة والتعليم تعقيبـــًا على ما تـــم تداوله في بعض 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي بشـــأن قيـــام مدرســـة خاصـــة بتوزيع قصـــة فيها بعض 
اإلشـــارات التي ال تتناســـب مع مجتمعنا العربي المســـلم، أّن المدرســـة الخاصة المشار 
إليها تداركت خطأها بعد إرســـال القصة عن طريق الخطأ إلى أولياء األمور من خالل 
منظومة التعلم اإللكتروني الخاصة بها، وأرســـلت خطابًا إلى الوزارة تعتذر عن الخطأ 
غير المتعّمد وتتعّهد بعدم تكراره. وأكدت إدارة االتصال أّن الجهة المختصة بالوزارة 

فتحت على الفور تحقيقًا في الموضوع المشار إليه.

“التربية”: مدرسة خاصة أرسلت 
قصة بالخطأ وجار التحقيق
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أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة أن “عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
دائمـــا مـــا يقـــول لنـــا إن البحريـــن غنيـــة 
بشبابها وبأهلها، وإن الرهان على الشباب 
لبناء المســـتقبل الواعد للمملكة مضمون، 
ونحـــن نراهن على الشـــباب دائما؛ كونهم 
القـــادر علـــى تحقيـــق مفـــردات  العنصـــر 

التقدم للمملكة في مختلف المجاالت”.
جاء ذلك خالل رعاية ســـمو الشيخ ناصر 
الختامـــي  الحفـــل  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
للنســـخة األولى من برنامج “المع” والذي 
نظمته وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  مـــن  بدعـــم 
وبالتعاون مع معهد اإلدارة العامة، وذلك 
بحضور وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير 
شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمـــن المؤيد، 
والمدير العام لمعهـــد اإلدارة العامة )بيبا( 
التنفيـــذي  والرئيـــس  شـــمس،  بـــن  رائـــد 
لبنـــك البحرين الوطني جان كريســـتوف 

دوراند.
وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “لتنفيـــذ الرؤية الملكية الســـامية 
في مجال رعاية الشباب وتمكينهم، فقد 

وجهنـــا وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
برنامـــج  مـــن  األولـــى  النســـخة  إلطـــالق 
المـــع هـــذا البرنامـــج الـــذي يركـــز بصورة 
واضحـــة علـــى اكتشـــاف وصقـــل وإبـــراز 

المواهب الشبابية البحرينية في مختلف 
شـــباب  أن  علـــى  وللتأكيـــد  المجـــاالت، 
البحريـــن قـــادر على اإلبـــداع ومعدنه من 

ذهب”.

ووجـــه ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة رســـالة إلـــى الشـــباب والشـــابات 
الذيـــن لـــم يحالفهـــم الحظ فـــي الوصول 
للمرحلـــة النهائيـــة مـــن النســـخة األولـــى، 

وقال ســـموه “اليوم ليـــس نهاية المطاف 
وتمتلكـــون فرصـــا وافرة في المســـتقبل، 
وهناك تحديات كثيـــرة للتأهل والدخول 
في المرحلة الثانية، واعتبروا مشاركتكم 
فـــي البرنامج بمثابة فـــوز ويجب عليكم 

استثمار الخبرات التي اكتسبتموها”.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة بالتعـــاون الثالثـــي الوثيـــق بيـــن 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة وبنـــك 
البحريـــن الوطنـــي ومعهـــد اإلدارة العامة 
في تنفيذ هذا المشـــروع بصـــورة مثالية 
ووصولـــه إلـــى األهـــداف التـــي وجـــد من 
وتأهيلهـــم  الشـــباب  تمكيـــن  فـــي  أجلهـــا 

للمشاركة في المبادرات الوطنية.
وقـــام ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة بتكريم نخبة الشباب الذين فازوا 
بالنســـخة األولى من مشروع المع، وهم: 
ســـعيدة الجـــودر، روان توفيقـــي، فاطمة 
البســـتكي، والالتـــي تـــم اختيارهـــن بعـــد 
اجتيـــاز مراحل البرنامـــج والخضوع إلى 
عمليـــة تقييم دقيقـــة جدًا وفقـــًا لمعايير 

وقوانين معتمدة.

المنامة - بنا

نراهن على الشباب في بنـاء المستقبـل الواعـد للوطـن
جاللة الملك يقول لنا دائما إن البحرين غنية بأهلها... ناصر بن حمد:

ثالث سيدات يهيمنَّ على جوائز النسخة األولى من برنامج “المع”

تغير المناخ تحد عالمي يتطلب المسؤولية المشتركة
البحرين اتخذت العديد من اإلجراءات لتحسين البيئة...بن دينة:

استقبل المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة  
محمـــد  بـــن دينـــه ، فـــي مقـــر المجلـــس،  
والســـبعين  السادســـة  الـــدورة  رئيـــس 
للجمعية العامـــة لألمم المتحدة عبدهللا 
شاهد، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.

 ورحب المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
بعبـــدهللا شـــاهد، مثمنًا جهـــوده الكبيرة 
منذ توليه رئاســـة الجمعية العامة لألمم 
المتحـــدة فـــي تحقيـــق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة وتوحيـــد الجهـــود الدوليـــة 
الهادفـــة لمواجهـــة آثار التغيـــر المناخي، 
مؤكـــدا حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى 
تعزيز عالقات التعاون والعمل المشترك 
مـــع منظمـــة األمـــم المتحدة فـــي مجال 
الحفاظ علـــى البيئة وتغييـــر المناخ من 

أجـــل مســـتقبل مشـــرق وبيئـــة عالميـــة 
آمنة.

 وأكـــد  بـــن دينـــة، أن مملكـــة البحريـــن 
اتخذت العديد من اإلجراءات لتحسين 
حماية البيئة فـــي جميع أنحاء المملكة، 
الســـامية  التوجيهـــات  بفضـــل  وذلـــك 
والرؤية االســـتراتيجية الثاقبة لحضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى حفظه 

البيئـــي  بالشـــأن  لالهتمـــام  ورعـــاه  هللا 
والمناخـــي والوصـــول بـــه إلـــى أفضـــل 
المســـتويات، وبمتابعـــة صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
هللا، مبينا أن هذه الجهود تعكس التزام 
مملكـــة البحريـــن بمـــا أعلنـــت عنـــه فـــي 
المؤتمـــر الســـادس والعشـــرين لألطراف 
فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطارية 

بشـــأن   )COP26( المنـــاخ  تغيـــر  بشـــأن 
اســـتهداف الوصول للحياد الصفري في 
العام 2060، ومواجهـــة تحديات التغير 

المناخي وحماية البيئة. 
لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث  وأضـــاف   
للمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  المنـــاخ 
األعلـــى للبيئـــة، أن تغيـــر المنـــاخ تحـــد 
عالمـــي يتطلـــب التعـــاون والمســـؤولية 
مملكـــة  أعلنـــت  حيـــث  المشـــتركة، 
البحريـــن عـــن تعهدها بدعـــم المبادرات 
الدوليـــة األربـــع الرئيســـية فـــي مجـــال 
التغيـــر المناخي، والمتمثلـــة في مبادرة 
التحالـــف العالمـــي للمحيطـــات، والتعهد 
العالمـــي بشـــأن غـــاز الميثـــان، ومبـــادرة 
الحكومـــة الخضراء، ومبـــادرة اإلمارات 
االســـتراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 

بحلول 2050.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  اســـتقبل 
المستشـــفيات الحكومية الشيخ هشام 
بـــن عبدالعزيز آل خليفة، ســـفير مملكة 
البحرين لدى المملكة العربية السعودية 
الشـــيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة؛ 
الملكـــي  المرســـوم  صـــدور  بمناســـبة 
السامي بتعيينه سفيرًا لمملكة البحرين 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية. وهنأ 
المستشـــفيات  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
الحكومية، الشيخ علي بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة، علـــى تعيينـــه الـــذي يعكس 
لـــه  متمنيـــًا  الســـامية،  الملكيـــة  الثقـــة 

التوفيق والســـداد في تكليفه بما يثري 
العالقـــات األخوية المميـــزة التي تجمع 
البلدين الشقيقين، في عهد عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وأخيه ملك المملكة العربية 
الشـــقيقة خـــادم الحرميـــن  الســـعودية 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود. وتم خالل اللقاء استعراض 
عدٍد من الموضوعـــات، وبحث جوانب 
التنســـيق والتعـــاون فـــي إطـــار توحيد 
جهود العمل المشـــترك، وتعزيز مصالح 

الشعبين والبلدين الشقيقين.

توحيد الجهود الصحية مع السعودية



تعزيز عالقات الصداقة بين المملكة والمالديف

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

اســـتقبل وزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفة سفير ماليزيا لدى مملكة 

البحرين شازريل بن زاهيران.
وأثنـــاء اللقـــاء، اســـتعرض الوزيـــر 
مـــع بن زاهيران، العالقـــات الثنائية 
التـــي تربط مملكـــة البحرين ودولة 
ماليزيـــا الصديقـــة وما تشـــهده من 
تطـــوٍر وازدهار على كافة األصعدة 
خاصًة فيمـــا يتعلق بالمجال المالي 
بأهميـــة  منوهـــًا  واالقتصـــادي، 
ترســـيخ  علـــى  العمـــل  مواصلـــة 
تلـــك العالقـــات والدفـــع بهـــا نحـــو 
آفـــاق أرحـــب لما فيه خيـــر البلدين 

والشـــعبين الصديقين.وجرى أثناء 
اللقـــاء بحـــث ســـبل تعزيـــز أوجـــه 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بين 
البلديـــن، إلـــى جانب مناقشـــة عدد 
االهتمـــام  ذات  المواضيـــع  مـــن 

المشترك.
مـــن جانبه، أعرب الســـفير الماليزي 
عـــن خالص شـــكره وتقديـــره لوزير 
المالية واالقتصاد الوطني، على ما 
يوليه مـــن حرص مســـتمر لتوطيد 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  العالقـــات 
بين مملكـــة البحرين ودولة ماليزيا 
التطلعـــات والمصالـــح  بمـــا يخـــدم 

المشتركة.

توطيد العالقات المالية مع ماليزيا

local@albiladpress.com

االثنين 24 يناير 2022 - 21 جمادى الثانية 1443 - العدد 4850
03

تطبيق “حماية األجور” يسهم في استقرار بيئة العمل
استعراض تطورات “التأمين االختياري” على العمالة المنزلية.. حميدان:

تـــرأس وزير العمل والتنميـــة االجتماعية، 
رئيـــس مجلـــس إدارة هيئة تنظيم ســـوق 
تقنيـــة  وعبـــر  حميـــدان،  جميـــل  العمـــل، 
االتصـــال المرئـــي، اجتمـــاع مجلـــس إدارة 
الهيئـــة، حيـــث تـــم اســـتعراض تطـــورات 
الزمنـــي  والجـــدول  الرئيســـة  المشـــاريع 
لتســـهيل  المبذولـــة  والجهـــود  لتطبيقهـــا، 
الوقـــت  واختصـــار  المعامـــالت  إجـــراء 
علـــى العمالء، مع التوســـع في اســـتخدام 
التكنولوجيا وإنجاز المعامالت إلكترونيًا.

وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد حميـــدان أهمية 
تكثيـــف الجهود التي تســـهم فـــي تحقيق 
تطلعـــات الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
فـــي تطبيق خطـــة “التعافـــي االقتصادي” 
الهادفة إلـــى تنمية االقتصاد وخلق فرص 

العمـــل النوعيـــة أمام المواطنيـــن وجعلهم 
الخيـــار األفضـــل للتوظيـــف، إلـــى جانـــب 
الرقابيـــة  اإلجـــراءات  تطويـــر  مواصلـــة 

والتنظيمية. 

واطلـــع الوزيـــر على ســـير العمـــل في عدد 
من المشـــاريع، وفي مقدمتها نظام حماية 

األجـــور، ومســـتوى التزام أصحـــاب العمل 
للجـــدول  وفًقـــا  النظـــام  إلـــى  باالنضمـــام 
الزمنـــي المحـــدد للمراحـــل الثـــالث، حيث 
أكـــد حميـــدان أهميـــة التطبيـــق الدقيق ل 
“حماية األجور” الذي يسهم في خلق حالة 
من االســـتقرار في بيئة العمـــل التي تقوم 
علـــى مبدأ األجر مقابل العمـــل، ويقلل من 

الخالفات العّمالية.
كمـــا اطلـــع حميـــدان علـــى نظـــام التأميـــن 
االختيـــاري علـــى العمالـــة المنزليـــة الـــذي 
يوفـــر الحمايـــة الالزمـــة ألصحـــاب العمل 
والعامليـــن فـــي المنـــازل على حٍد ســـواء، 
موجهًا إلى دراســـة إمكان إضافة مميزات 
جديـــد تخـــدم وتحفـــظ حقـــوق أطـــراف 

العمل.
وقـــد تم خالل االجتمـــاع متابعة تطورات 
مشـــروع نظـــام حماية األجـــور على ضوء 
بـــدء تطبيق المرحلـــة الثالثة مطلـــع يناير 
الجـــاري، والتي ُتلزم جميع أصحاب العمل 
الذيـــن لديهـــم 1 – 49 عامالً، بســـداد أجور 
العاملين لديهم وفقًا لنظام حماية األجور، 
وتعـــد هـــذه المرحلة األوســـع انتشـــارًا بما 
يفوق نســـبة 98 % من إجمالي الشـــركات 

بمراحلها الثالث.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

آفاق جديدة من التعاون البناء مع األمم المتحدة

عبداللطيـــف  الخارجيـــة،  وزيـــر  اجتمـــع 
الزياني، في مقـــر وزارة الخارجية، أمس، 
مع رئيـــس الدورة الحالية للجمعية العامة 
لألمـــم المتحدة، وزيـــر خارجية جمهورية 
يقـــوم  الـــذي  المالديـــف، عبـــدهللا شـــاهد، 

بزيارة رسمية لمملكة البحرين.
وخـــالل االجتماع، رّحب وزيـــر الخارجية 
بشـــاهد، مبـــارًكا لـــه توليـــه رئاســـة الدورة 
الحاليـــة للجمعية العامة لألمـــم المتحدة، 
مشيًدا بجهود األمم المتحدة في معالجة 
القضايا والتحديات العالمية، والبحث عن 

حلول تحقق الخير والنفع للبشرية.
 ونـــّوه وزيـــر الخارجيـــة بمســـار عالقـــات 
التعـــاون الثنائـــي المتميـــزة القائمـــة بيـــن 
مملكـــة البحريـــن واألمم المتحـــدة، مؤكًدا 
حرص واهتمـــام مملكة البحرين باالرتقاء 
األمـــم  مـــع  الثنائـــي  والتعـــاون  بالشـــراكة 
المتحـــدة، وفتح آفاق جديدة من التعاون 
البنـــاء والمثمر بما يحقق أهـــداف التنمية 

المستدامة في مملكة البحرين.
وأكـــد وزير الخارجية أهمية دور الجمعية 
العـــام لألمـــم المتحـــدة فـــي تعزيـــز فرص 
تحقيـــق األمـــن والســـلم واالســـتقرار فـــي 
المنطقـــة، مشـــدًدا علـــى ضـــرورة التعاون 
الالزمـــة  الحلـــول  إلـــى  للتوصـــل  الدولـــي 
إلنهاء الصراعـــات الدولية وتحقيق األمن 
والسلم والتنمية واالزدهار لصالح شعوب 
العالم، مؤكًدا الدور البناء للمجتمع الدولي 
للعمـــل علـــى إحـــالل الســـالم فـــي منطقة 

الشرق األوسط، وإنهاء النزاع الفلسطيني 
اإلســـرائيلي وفًقا لحل الدولتين وقرارات 

الشرعية الدولية.
من جانبـــه، أعرب رئيـــس الجمعية العامة 
لألمم المتحـــدة عن اعتزازه بزيارة مملكة 
البحريـــن، معبًرا عن التقديـــر لدعم مملكة 
البحرين لترشـــحه لهذا المنصـــب الدولي، 
مشـــيًدا بمـــا تتمتع بـــه المملكة من ســـمعة 
طيبة ومكانة رفيعة في المجتمع الدولي، 
وما حققته جهودها التنموية من إنجازات 
التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  مميـــزة 

المستدامة.
بيـــن  الملمـــوس  بالتعـــاون  شـــاهد  ونـــّوه 
مملكة البحرين واألمم المتحدة ومكاتبها 

المتواجـــدة فـــي المملكة لتحقيـــق أهداف 
ومقاصـــد المنظمـــة الدوليـــة فـــي مختلف 
المجـــاالت التنمويـــة، مؤكـــًدا أهمية الدور 
البـــارز والمهم لمملكة البحريـــن في تعزيز 
جهود تحقيق األمن واالســـتقرار والسالم 
مملكـــة  بجهـــود  مشـــيًدا  المنطقـــة،  فـــي 
البحرين في تعزيز قيم السالم والتسامح 
والتعايش الســـلمي وحرية األديان، منوًها 
بالجهـــود التـــي تقوم بهـــا المملكـــة لتعزيز 
وحمايـــة حقوق اإلنســـان، متمنًيـــا لمملكة 

البحرين دوام الرفعة واالزدهار.
وبحـــث الجانبان عـــدًدا مـــن الموضوعات 
والقضايـــا المهمـــة علـــى الســـاحة الدوليـــة 
مـــن بينها جهود مكافحـــة فيروس كورونا 

المنـــاخ، ومكافحـــة  وتغيـــر   ،)19 )كوفيـــد 
حقـــوق  وحمايـــة  وتمويلـــه،  اإلرهـــاب 
اإلنســـان، وغيرهـــا مـــن القضايـــا العالميـــة 
الحيويـــة، حيـــث تم التأكيـــد على ضرورة 
تعزيز التعـــاون الدولي لمواجهة متطلبات 
تحقيق السلم واألمن الدولي، والمحافظة 
وحمايـــة  المســـتدامة،  البيئـــة  علـــى 
المجتمعات من كافة األخطار والتحديات 

التي تواجه شعوب العالم.
كمـــا بحـــث الجانبـــان عالقـــات الصداقـــة 
والتعـــاون المشـــترك بين مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة المالديف وســـبل تعزيزها في 
مختلـــف المجـــاالت لمـــا مـــن شـــأنه خدمة 
المصالـــح المشـــتركة للبلديـــن والشـــعبين 

الصديقين.
حضر االجتماع، الشـــيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياســـية، والســـفيرة منيـــرة بنت خليفة 
آل خليفـــة، المدير العـــام ألكاديمية محمد 
أروى  والســـفيرة  خليفـــة،  آل  مبـــارك  بـــن 
حسن الســـيد، رئيس قطاع شؤون حقوق 
اإلنســـان، والسفيرة الشـــيخة عائشة بنت 
أحمـــد آل خليفـــة، القائـــم بأعمـــال رئيـــس 
قطـــاع المنظمات بـــوزارة الخارجية وكبار 

المسؤولين في الوزارة.
كمـــا حضـــره مـــن جانـــب رئيـــس الجمعية 
العامـــة، محمـــد الزرقانـــي، القائـــم بأعمال 
الممثـــل المقيم لألمـــم المتحدة في مملكة 

البحرين والوفد المرافق له.

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
ماجـــد النعيمـــي الفائزيـــن بجائـــزة 
حمدان بن راشـــد آل مكتوم لألداء 
دورتهـــا  فـــي  المتميـــز  التعليمـــي 
أشـــاد  حيـــث  والعشـــرين،  الرابعـــة 
الوزير بالجهود التي بذلها الفائزون 
لنيـــل هذه الجائزة التربوية المهمة، 
منوهًا في الوقت نفســـه بالعالقات 
الوثيقـــة التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة 
البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة فـــي العديد من 
المجاالت، ومنها المجال التعليمي، 
مؤكدًا أهمية الدور التربوي للجائزة 
فـــي تكريـــم التربوييـــن المتميزين 
واالرتقـــاء بالكـــوادر التعليميـــة في 
الدول المشاركة في هذه المسابقة، 
الميـــدان  بالخيـــر علـــى  يعـــود  بمـــا 
دوام  للجميـــع  ومتمنيـــًا  التربـــوي، 

التوفيق والنجاح.
حضر المقابلة عدد من أولياء أمور 

الطلبة الفائزين.
يذكر أن الفائزين بالجائزة في هذه 
الـــدورة هم األســـتاذ علـــي عبدهللا 
حبيب من مدرســـة جابـــر بن حيان 
االبتدائيـــة للبنيـــن الفائـــز بالجائزة 

عـــن فئة المعلـــم المتميـــز، والطالبة 
رتاج إبراهيم العباســـي من مدرسة 
للبنـــات، والطالـــب  الثانويـــة  الحـــد 
أحمـــد جـــواد العريبي من مدرســـة 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي الثانوية 
للبنين، وهمـــا الفائزان بالجائزة عن 

فئة الطالب المتميز.

االرتقاء بالكوادر التعليمية بجائزة حمدان بن راشد
المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
محمـــد  بنـــت  مـــي  الشـــيخة  واآلثـــار 
آل خليفـــة فـــي مكتبهـــا أمـــس، ســـفير 
جمهوريـــة الهنـــد لـــدى مملكـــة البحرين 
بيوش شريفاستاف.  وتباحث الطرفان 
ســـبل التعاون المشترك؛ من أجل تعزيز 

العالقات الثقافية ما بين البلدين.
وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
البحرينيـــة  العالقـــات  أهميـــة  خليفـــة 
الهنديـــة والتـــي تـــم االحتفـــاء بذكـــرى 
تأسيســـها  علـــى  عامـــًا   50 مـــرور 
دبلوماسيًا، مشـــيدة بالحضور الثقافي 
هيئـــة  برامـــج  فـــي  المســـتمر  الهنـــدي 
البحريـــن للثقافة واآلثار، والتي أثمرت 
على مدى الســـنوات الماضية منجزات 
داعمـــًا  وأنشـــطة  مشـــتركة  حضاريـــة 

للتبادل الثقافي ما بين الشعبين.
وتخلـــل االجتمـــاع مناقشـــة إمكانـــات 

مســـاهمة ومشاركة ســـفارة الجمهورية 
للعـــام  الهيئـــة  برنامـــج  فـــي  الهنديـــة 
2022 عبر أنشـــطة وفعاليات ومعارض 
متنوعـــة، إضافـــة إلـــى بحـــث التعـــاون 
يجمـــع  نشـــاط  فـــي  المشـــترك  الفّنـــي 

مجموعة من الفنانين من البلدين.
من جهته، توّجه شريفاســـتاف بالشكر 

إلى هيئة الثقافة على دعمها وتنفيذها 
لبرنامـــج االحتفـــاء باليوبيـــل الذهبـــي 
للعالقـــات الدبلوماســـية مـــا بيـــن الهند 
والبحريـــن، معربًا عن ســـعادته لمتابعة 
العمل مع الهيئة خالل العام 2022؛ من 
أجل تحقيق مشاريع ثقافية وحضارية 
ترتقي بالعالقات الثقافية بين البلدين.

أنشطة مشتركة تجمع فناني البحرين والهند

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  شـــارك 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفة في االجتماع االستثنائي 
المالـــي  التعـــاون  للجنـــة   )115(
التعـــاون  بمجلـــس  واالقتصـــادي 
لـــدول الخليج العربيـــة، الذي عقد 
امس عن ُبعد، وذلك لمتابعة تنفيذ 
القرارات االقتصادية الصادرة من 

المجلس األعلى في دورته )42(.
المالـــي  التعـــاون  وناقشـــت لجنـــة 

التعـــاون  بمجلـــس  واالقتصـــادي 
خـــالل  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
االقتصاديـــة  القـــرارات  االجتمـــاع 
الصـــادرة من المجلـــس األعلى في 
دورتـــه الــــ )42(، والتـــي تهدف إلى 
تعزيـــز العمـــل الخليجي المشـــترك 
اللجنـــة  تكليـــف  والمتضمنـــة 
بوضـــع خطـــة عمـــل لتنفيـــذ عـــدد 
مـــن المواضيـــع مـــع تحديـــد المدة 

الزمنية بشأنها.

اجتماع خليجي استثنائي لتعزيز التعاون المالي

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

اســـتقبل وزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفة سفير دولة إسرائيل لدى 
مملكـــة البحرين آيتـــان نائي؛ وذلك 
بمناسبة تعيينه ســـفيرًا لبالده لدى 

مملكة البحرين.
ورحـــب الوزيـــر بآيتان نائـــي، مهنًئا 
إياه بمناســـبة تعيينه ســـفيرًا لبالده 

لـــدى مملكـــة البحريـــن، متمنيـــًا لـــه 
دوام التوفيـــق والنجـــاح فـــي أداء 
مهامـــه الدبلوماســـية الجديـــدة بما 
يســـهم في تعزيز التعاون المشترك 

لصالح البلدين.
كمـــا جـــرى خـــالل اللقـــاء مناقشـــة 
عـــدد مـــن المواضيـــع ذات االهتمام 

المشترك.

تعزيز التعاون المالي مع إسرائيل

عبداهلل شاهد أشاد بجهود البحرين في تعزيز قيم السالم... الزياني:



قام وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بزيـــارة تفقديـــة للمشـــاريع التطويريـــة 
والخدميـــة فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة، 
ويأتي تنفيذ هذه المشـــاريع التطويرية 
ذات الطابـــع الخدمي بناء على موافقة 
الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكـــد الوزيـــر أن الوزارة تولـــي اهتمامًا 
بالغـــًا وجهـــودًا متواصلـــة مـــن أجـــل أن 
ضمـــن  المملكـــة  مناطـــق  كافـــة  تكـــون 
مســـارات التنمية والتطوير، منوًها إلى 
حرص الحكومة على استمرار التواصل 
بين المسؤولين واألهالي في مناطقهم 
من خالل الزيارات الميدانية؛ الســـتماع 
مالحظاتهـــم واحتياجاتهـــم وتوفيرهـــا 

بحسب اإلمكانات والموارد المتاحة.
وأشاد الوزير خلف خالل الزيارة بجهود 
محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة 
بن علـــي آل خليفة وتعـــاون المحافظة 
الجنوبية في إنجاز المشـــاريع التنموية 
ومتابعتهـــا  المحافظـــة  فـــي  المختلفـــة 

لسير األعمال في هذه المشاريع.
وأشـــار الوزير إلى أن العمـــل جاٍر ضمن 
إســـتراتيجية الـــوزارة بتنفيـــذ عدد من 
المشـــاريع التطويريـــة فـــي المحافظـــة 
الجنوبيـــة، والتـــي تســـهم فـــي تحقيـــق 
تطلعـــات المواطنيـــن، منوًهـــا إلـــى أنـــه 
تمـــت ترســـية مشـــروع إنشـــاء ممشـــى 
أجـــل  مـــن   718 بمجمـــع  زايـــد  مدينـــة 
تطوير الممشى الواقع في المنطقة بين 
مدينة زايد وهورة عالي ضمن التطوير 

الحضري للمنطقة.
وأوضـــح الوزير أن الممشـــى يبلغ طوله 
800 متـــر مربـــع، ويقـــع علـــى مســـاحة 
ممشـــى  ويضـــم  مربـــع،  متـــر   11800
الهوائيـــة،  للدراجـــات  خاصـــا  ومســـارا 

ومســـطحات  الهمـــم  لـــذوي  ومســـارا 
مربعـــا،  متـــرا   830 بمســـاحة  خضـــراء 
باإلضافـــة لزراعـــة أشـــجار علـــى طـــول 
الممشـــى إلـــى جانب عدد مـــن األجهزة 
الرياضيـــة ومناطق اســـتراحة ومرافق 

عامة.
وأكـــد أنـــه انطالقـــًا مـــن مـــدى أهميـــة 
التنميـــة الحضرية المســـتدامة والطاقة 
البديلة، تم استخدام أعمدة إنارة تعمل 
بالطاقة الشمسية كما تم تحديد مواقع 
الدراجـــات  مشـــاركة  فـــي  الســـتثمارها 

الهوائية في المناطق العامة.
وقال الوزير إن المشـــروع يندرج ضمن 
خطـــة الـــوزارة فـــي تطويـــر المماشـــي 
العـــام  الرياضيـــة مـــن ضمـــن التطويـــر 

للطـــرق القريبة مـــن المناطق الســـكنية 
والمناطـــق  المنطقـــة  أهالـــي  لخدمـــة 
الـــوزارة  أن  إلـــى  مشـــيرًا  المجـــاورة، 

تســـعى إلـــى تضميـــن أغلب مشـــاريعها 
والحدائـــق  البحريـــة  الواجهـــات  مـــن 
المركزية والطرق العامة مماشـــي تلبي 

احتياجات المواطنين والمقيمين.
وأشـــار إلى أنه من المتوقـــع بدء العمل 
فـــي مشـــروع تطويـــر طـــرق مجمعـــي 
فـــي  عيســـى  مدينـــة  فـــي  و807   805
الربـــع األول مـــن العـــام الجـــاري، حيث 
يهـــدف المشـــروع إلـــى توفيـــر خدمات 
مـــن  الجـــودة؛  عاليـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
أجـــل تحســـين مســـتوى معيشـــة جميع 
يضمـــن  بمـــا  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
المضـــي قدًمـــا فـــي تحقيـــق متطلبـــات 

التنمية والتطوير في المملكة.

وأضـــاف الوزيـــر أن المشـــروع يشـــتمل 
علـــى تطوير طـــرق مجمعي 805 و807 
والـــذي يتضمـــن  فـــي مدينـــة عيســـى، 
األعمـــال المدنيـــة واإلســـفلتية الالزمـــة 
لرصف وإعادة رصف الطرق والممرات، 
وإنشـــاء شـــبكة لتصريف مياه األمطار، 
وإنشـــاء األرصفـــة، وتركيـــب متطلبات 
السالمة والعالمات المرورية، باإلضافة 
إلى إنشاء قنوات أرضية وحماية ونقل 
الخدمـــات التـــي تتعـــارض مـــع أعمـــال 

المشروع.
ورافق الوزير خالل الزيـــارة الميدانية، 
النائـــب أحمـــد العامـــر، ووكيل الـــوزارة 
الخيـــاط،  أحمـــد  األشـــغال  لشـــؤون 

ومديـــر عـــام بلديـــة الجنوبيـــة عاصـــم 
عبداللطيـــف والوكيل المســـاعد للطرق 
كاظـــم عبداللطيـــف، ورئيـــس المجلس 
البلـــدي الجنوبـــي بدر التميمـــي وعضو 
المجلس البلـــدي إيمان حمد، وعدد من 

المسؤولين ومهندسي الوزارة.
مـــن جانبـــه، أشـــاد النائب أحمـــد العامر 
صاحـــب  برئاســـة  الحكومـــة  بجهـــود 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء في تنفيذ المشـــاريع التطويرية 
والخدمية، منوًها بدور وزارة األشـــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
المقدمـــة  الخدمـــات  تطويـــر  فـــي 

للمواطنين والمقيمين.
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تبادل الخبرات الزراعية مع إسرائيل

المنامة - مجلس التعليم العالي

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالـــي نائـــب رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الشيخة 
رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل خليفة 
في مكتبها أمس سفير دولة إسرائيل 
المعتمـــد لـــدى مملكة البحريـــن ايتان 

نائي.
وأثنـــاء اللقـــاء، رحبـــت األميـــن العام 
بايتان نائـــي متمنية له دوام لتوفيق 
والنجاح في منصبـــه الجديد، معربة 
عـــن تقديرهـــا لمـــا تشـــهده عالقـــات 
الصداقة بيـــن مملكة البحرين ودولة 
إســـرائيل من تطور وتقدم في شتى 
األصعدة، مســـتعرضة المجاالت ذات 
االهتمـــام المشـــترك بيـــن البلدين في 
قطـــاع التعليم العالي وفـــرص تبادل 
الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي في 

هـــذا القطـــاع الحيـــوي لدفع مســـيرة 
التنميـــة والتقـــدم فـــي البلديـــن وبما 

يدعم مصالح شعبيهما.
مـــن جانبـــه، أعرب نائي عن ســـعادته 

بلقـــاء األميـــن العـــام، مؤكـــدا حـــرص 
العالقـــات  لتعزيـــز  بـــالده  واهتمـــام 
الثنائية بين البلدين على المستويات 

كافة بما يلبي التطلعات المشتركة.

استعراض فرص التعاون التعليمي مع إسرائيل

المنامة - مجلس التعليم العالي

أكـــدت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيج آل خليفـــة أن مملكة 
البحرين تشهد تطوًرا واسًعا في مجال 
التعليـــم بفضـــل الرعايـــة الســـامية مـــن 
لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، واالهتمام 
الكبيـــر والدائـــم مـــن ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
لتطوير مسيرة التعليم كأحد أهم ركائز 
لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة والرؤية 

االقتصادية لمملكة البحرين 2030. 
وأضافـــت األمين العـــام في تصريح لها 
بمناســـبة اليـــوم الدولـــي للتعليـــم، الذي 
أقرتـــه الجمعية العامة لألمـــم المتحدة 
فـــي 24 ينايـــر مـــن كل عـــام لالحتفـــاء 
بالـــدور الـــذي يضطلـــع بـــه التعليـــم في 
هـــذا  بـــأن  والتنميـــة  الســـالم  تحقيـــق 
اليوم يعد مناســـبة للتأكيـــد على أهمية 

توثيـــق الركائـــز التعليميـــة والمنجزات 
التي تحققها المؤسســـات عبـــر أهدافها 
التنموية ورسائلها القّيمة في استدامة 

التعليم.
وأشـــارت إلـــى أن احتفـــال العالـــم هـــذا 
العـــام الـــذي يأتـــي تحـــت شـــعار “تغيير 
المســـار، أحـــداث تحـــول فـــي التعليـــم” 
مجلـــس  أهـــداف  مـــع  متوافًقـــا  يأتـــي 
المجلـــس  يســـعى  إذ  العالـــي،  التعليـــم 
تلبـــي  مهمـــة  أولويـــات  عـــدة  إلنجـــاز 
احتياجـــات الحاضـــر وتفـــي بتطلعـــات 

وتطويـــر  مراجعـــة  ومنهـــا  المســـتقبل، 
السياســـات والتشـــريعات ذات العالقـــة 
بالتعليم العالي، وتوسعة نطاقه ليشمل 
كافة مسارات التعليم ما بعد المدرسي 

وأنماطه غير التقليدية.
واســـتعرضت الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة أهـــم اإلنجـــازات 
التـــي حققهـــا مجلـــس التعليـــم العالـــي 
خـــالل العـــام 2021 ومنهـــا قدرته على 
إحـــداث تحـــول في التعليـــم العالي من 
أكاديميـــة  برامـــج  اســـتحداث  خـــالل 
نوعيـــة وفًقـــا لمتطلبـــات ســـوق العمل، 
وإتاحـــة خيـــار التعلم لطلبة مؤسســـات 
حضورًيـــا  بالدراســـة  العالـــي  التعليـــم 
أو عـــن بعـــد، ودعـــم القـــدرات البحثيـــة 
ألعضـــاء الكوادر التعليمية بمؤسســـات 
ثقافـــة  أهميـــة  ونشـــر  العالـــي  التعليـــم 

البحث العلمي لطلبة تلك المؤسسات
وأضافـــت أن مجلـــس التعليـــم العالـــي 

حـــرص كذلـــك علـــى تعزيـــز العالقـــات 
مـــع مختلـــف الـــدول وتبـــادل الخبرات 
والبرامج التي تسهم في تطوير التعليم 
العالـــي وذلك من خالل إجـــراء لقاءات 
مـــع ســـفراء وممثلـــي الـــدول الشـــقيقة 
والصديقة، وإبـــرام اتفاقات تعاون بين 
مؤسســـات التعليم العالي والمؤسسات 
األجنبية، والتعاون مع مجلس االعتماد 
البريطانـــي وأكاديميـــة التعليـــم العالي 

.)Advance HE( البريطاني
ونوهـــت األميـــن العـــام إلـــى أن مملكـــة 
البحريـــن تعاملت مـــع تداعيات جائحة 
كورونـــا )كوفيـــد 19( ومـــا فرضتـــه من 
ظـــروف اســـتثنائية بكل وعـــي وكفاءة 
واقتـــدار، بفضـــل الجهود التـــي قدمتها 
اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء األمـــر 
الذي أدى لبناء منظومة جامعية قوية، 
مؤسســـات  واســـتدامة  واســـتمرارية 

التعليـــم العالـــي فـــي تقديـــم خدماتهـــا 
التعليميـــة عـــن بعـــد مـــن بدايـــة ظهـــور 

الجائحة. 
وأشـــارت األميـــن العـــام إلـــى أن نجـــاح 
اســـتدامة تقديـــم الخدمـــات التعليمية 
مؤسســـات  لقـــدرة  يأتـــي  للطلبـــة، 
طرائـــق  تبنـــي  علـــى  العالـــي  التعليـــم 
والتحـــول  مبتكـــرة،  واســـتراتيجيات 
نحو التعليـــم الرقمي، إضافة إلى صقل 
الـــكادر  وإمكانـــات  مهـــارات  وتعزيـــز 
األكاديمي واإلداري ودعم قدراتهم في 

توظيف التكنولوجيا الحديثة.
وختاًما، أكدت الشيخة رنا بنت عيسى 
آل خليفـــة أن مجلـــس التعليـــم العالـــي 
يـــدرك حجـــم المســـؤولية الملقـــاة على 
عاتقـــه فـــي تطويـــر وتعزيـــز المســـيرة 
لمســـتويات  بهـــا  والمضـــي  التعليميـــة 

أرحب من التقدم واالزدهار.

استحداث برامج نوعية وإتاحة التعلم عن البعد وتشجيع البحوث

رنا بنت عيسى: إحراز تحوالت بمنظومة التعليم تتواءم مع متطلبات العصر

المنامة - بنا

خلف: ترسية مشروع إنشاء ممشى مدينة زايد وتطوير طرق بمدينة عيسى
مشيدا بجهود سمو محافظ الجنوبية في إنجاز المشاريع

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

اســـتقبل وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف، في 
مكتبه، ســـفير دولة إســـرائيل في مملكة البحرين ايتان نائيه؛ وذلك بمناسبة تعيينه 
فـــي منصبـــه الجديد. وتطـــرق اللقاء إلى عدد مـــن المواضيع المتعلقـــة بالتعاون في 
المشـــترك وخصوصـــا في المجـــاالت الزراعيـــة في ظل توقيـــع مذكـــرة التفاهم بين 

البلدين لتطوير التعاون الزراعي.
وأكـــد الوزير خلف أهمية تبادل الخبرات الزراعية بين البلدين بما يمكن من تحقيق 

األهداف المنشودة في تعزيز األمن الغذائي.

بدوره، أكد الســـفير اإلسرائيلي حرص بالده على توطيد عالقات التعاون مع مملكة 
البحريـــن، معربـــا عن اعتـــزازه وتقديره للعالقـــات الثنائية بين البلديـــن في مختلف 

المجاالت، خصوصا المجاالت الزراعية والتقنيات الحديثة.
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الشربتي: دعوة أولياء األمور لتطعيم أبنائهم من 5 إلى 11 عاًما
إتاحة الفرصة لالختيار بين سينوفارم وفايزر

أكـــدت مديرة إدارة تعزيـــز الصحة بوزارة 
الصحـــة وفـــاء الشـــربتي أهميـــة مبـــادرة 
مـــن  أبنائهـــم  بتســـجيل  األمـــور  أوليـــاء 
الفئـــة العمريـــة مـــن 5 إلـــى 11 عاًمـــا ألخذ 
التطعيم المضـــاد لفيروس كورونا )فايزر- 
بيونتـــك(، الفتـــًة إلـــى دور التطعيـــم فـــي 
رفع االســـتجابة المناعية للجســـم وحماية 
الفـــرد وأســـرته ومحيطـــه المجتمعـــي من 

الفيروس ومتحوراته.
وأشـــارت الشـــربتي إلى أن مركز التطعيم 
إقبـــاالً  شـــهد  التجـــاري،  ســـترة  بمجمـــع 
ملحوًظـــا منـــذ إعالن فتح باب التســـجيل 
للفئـــة العمريـــة مـــن 5 - 11 ألخـــذ تطعيـــم 
)فايـــزر - بيونتيك(، وهو ما يعكس الوعي 
المجتمعـــي لدى أوليـــاء األمـــور، ودعمهم 

لجهود الحملة الوطنية للتطعيم.
البحريـــن  مملكـــة  إن  الشـــربتي  وقالـــت 
للتصـــدي  الحثيثـــة  جهودهـــا  تواصـــل 
 ،”19 لجائحـــة فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد 
أتاحـــت  الصحـــة  وزارة  أن  إلـــى  مشـــيرًة 
التطعيـــم  نـــوع  اختيـــار  األمـــور  ألوليـــاء 
و)فايـــزر  )ســـينوفارم(  بيـــن  ألبنائهـــم 
-بيونتيك( للفئـــة العمرية المذكورة. الفتًة 

والعالميـــة  الوطنيـــة  المؤشـــرات  أن  إلـــى 
أثبتت فعاليـــة التطعيم المضـــاد لفيروس 
ودوره  لألطفـــال،  ومأمونيتـــه  كورونـــا، 
فـــي تعزيـــز المناعة المجتمعيـــة والحماية 
مـــن الفيـــروس. وأشـــارت  إلـــى أن تطعيم 
األطفـــال يعتبـــر خطـــوة مهمـــة لحمايتهم 
ومتحوراتـــه،  كورونـــا  فيـــروس  مـــن 
منوهـــًة بأهميـــة مواصلـــة تعزيـــز االلتزام 
مـــن  للحـــد  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
 )19  - انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
والمبادرة بتطعيـــم األبناء والتحلي بروح 
مـــن  والمجتمعيـــة  الوطنيـــة  المســـؤولية 
أجـــل حمايـــة كافة أفـــراد المجتمـــع ودعم 
جهـــود التصدي لفيـــروس كورونا. ودعت 
وفـــاء الشـــربتي أوليـــاء األمـــور الراغبيـــن 
فـــي تطعيـــم أطفالهـــم مـــن الفئـــة العمرية 
المذكورة المبادرة بتســـجل أطفالهم ألخذ 
التطعيـــم، عبـــر تطبيق “مجتمـــع واعي” أو 
الموقـــع اإللكتروني التابع لـــوزارة الصحة 
أن  إلـــى  الفتـــًة   ،healthalert.gov.bh
التســـجيل للتطعيم يتطلـــب موافقة ولي 
األمر قبل أخذ التطعيم، إضافة إلى وجود 

مرافق معهم عند أخذ التطعيم.

المنامة - وزارة الصحة

الخياط نائًبا لرئيس “الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص”
بمناســـبة صـــدور قـــرار وزيـــر الخارجية 
إعـــادة  بشـــأن   2022 لســـنة   )1( رقـــم 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  تشـــكيل 
اإلتجار باألشـــخاص، والذي يأتي إنفاًذا 
ألحـــكام المـــادة )8( من القانـــون رقم )1( 
لســـنة 2008، عقـــدت اللجنـــة اجتماعهـــا 
األول برئاســـة رئيـــس اللجنـــة، الرئيـــس 
التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
وحضـــور  العلـــوي،  عبدالعزيـــز  جمـــال 
أعضـــاء اللجنة ممثلي وزارات الداخلية 
والعـــدل والخارجيـــة والعمـــل والتنميـــة 
تنظيـــم  وهيئـــة  واإلعـــالم  االجتماعيـــة 
الجمعيـــات  مـــن  وعـــدد  العمـــل  ســـوق 

األهلية.
وقـــد افتتـــح رئيـــس اللجنـــة االجتمـــاع 
مرحًبـــا باألعضـــاء، وهنأهـــم علـــى الثقة 
الممنوحـــة لهـــم بتســـميتهم أعضـــاًء في 

اإلتجـــار  لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
الجهـــات  عـــن  كممثليـــن  باألشـــخاص 
المعنية فـــي مملكة البحريـــن، كما تقدم 
بالشـــكر الجزيل لرئيس وأعضاء اللجنة 
الســـابقين علـــى جهودهـــم طـــوال فترة 
عضويتهـــم للجنـــة والتـــي ســـاهمت في 

تحقيق اإلنجازات والتطلعات. 
وفي بداية االجتمـــاع، تم اختيار القائم 
بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
خليـــل  الســـفير  واإلداريـــة  القنصليـــة 
الخيـــاط نائبا لرئيـــس اللجنـــة وذلك لما 
يتمتـــع بـــه من خبـــرات طويلة فـــي هذا 

المجال.
إعـــادة  أن  إلـــى  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 
تشكيل اللجنة يأتي استكماال للمنظومة 
الشـــاملة التـــي تتبناهـــا مملكـــة البحرين 
في مجال مكافحة اإلتجار باألشـــخاص 
واســـتمراًرا للجهود التـــي تبذلها المملكة 

فـــي هذا المجال، والتـــي كان من أبرزها 
إطـــالق نظـــام حمايـــة األجور فـــي مايو 
2021؛ لضمـــان الوفاء بالحقـــوق المالية 
العماليـــة، وتدشـــين أولى برامـــج المركز 
القـــدرات  وبنـــاء  للتدريـــب  اإلقليمـــي 
لمكافحـــة اإلتجـــار باألشـــخاص، والعمل 
بنظـــام التأمين االختياري علـــى العمالة 

المنزلية.
اللجنـــة  علـــى  يضـــع  ذلـــك  أن  وأضـــاف 
التزاًمـــا بمضاعفة الدور والمســـؤوليات؛ 

للحفـــاظ على التقـــدم المحـــرز والموقع 
الريـــادي للبحرين، والعمـــل على تعزيزه 
وتحقيـــق المزيـــد مـــن المكتســـبات إلـــى 
جانب الحفاظ على المكانة التي تبوأتها 
المملكة على الصعيد اإلقليمي والدولي.

وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها جملة 
مـــن الموضوعات المدرجـــة على جدول 
األعمـــال، كان مـــن أهمهـــا ما نـــّص عليه 
قرار إعادة التشـــكيل، من تســـمية نائب 
رئيس للجنة، كما تمت مناقشـــة وبحث 

النظام الداخلي للجنة وأمين سر للجنة.
كما تم اســـتعراض أهم جوانب منظومة 
مكافحة اإلتجار باألشـــخاص في مملكة 
انتهجتهـــا،  التـــي  البحريـــن، والسياســـة 
والركائز التي قامت عليها تلك السياسة، 
حتـــى أصبحت تجربتها نموذًجا ألفضل 
اإلقليمـــي  المســـتوى  علـــى  الممارســـات 

والدولي.
وفـــي ختام االجتماع، أشـــار العلوي إلى 
تطلـــع أعضاء اللجنـــة ومواصلة الجهود 
ضمن اإلســـتراتيجية الوطنية لمنظومة 
مكافحـــة جريمـــة اإلتجار باألشـــخاص؛ 
لتحقيـــق األهداف المرجـــوة، بما يحفظ 
لمملكـــة البحريـــن موقعها الريـــادي على 
المســـتوى اإلقليمـــي والدولي في مجال 
مكافحة اإلتجار باألشـــخاص، من خالل 
إنفـــاذ المهـــام واالختصاصـــات المنوطة 

بها بموجب القانون.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

اللجنة تناقش 
أبرز الموضوعات 

المدرجة على 
جدول أعمالها

اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص

توزيع 2000 وحدة إضافية في مدينتي “خليفة” و“سلمان”
تتميز بعضها بمواقعها المطلة على واجهات بحرية ... “اإلسكان”:

في إطار التوجيهات الملكية الســـامية 
بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، وتنفيًذا 
ألمـــر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة بتوزيع 2000 وحدة 
المواطنيـــن،  علـــى  إضافيـــة  ســـكنية 
قامت وزارة اإلسكان بمواصلة تسليم 
شـــهادات التخصيـــص بمدينـــة خليفة، 
وتســـليم المفاتيـــح في مدينة ســـلمان 
القوائـــم  ضمـــن  الطلبـــات  ألصحـــاب 
التـــي قامت بإعدادها بصورة مســـبقة، 
متبعين كافـــة اإلجـــراءات االحترازية 

والوقائية الالزمة في عملية التوزيع.
وأكدت وزارة اإلسكان مواصلة عملية 
التوزيعات اإلســـكانية على المواطنين 

المســـتحقين مـــن مختلـــف محافظات 
متســـارعة  بوتيـــرة  البحريـــن  مملكـــة 
ومستمرة ضمن الجدول الزمني، الفتًة 
إلـــى تكامـــل خطـــة العمل فيمـــا يتعلق 
بإنشـــاء مدن جديدة ومشاريع تنموية 
تســـهم في خلـــق المزيد من المشـــاريع 
للمواطنيـــن  يمكـــن  التـــي  اإلســـكانية 
االستفادة منها؛ تحقيًقا ألهداف خطة 

التعافي االقتصادي.
هـــذه  أن  اإلســـكان  وزارة  وأفـــادت 
بمواقعهـــا  بعضهـــا  يتميـــز  المشـــاريع 
المطلـــة علـــى واجهـــات بحريـــة، كمـــا 
توفر مسارات لممارسة رياضة المشي 
والدراجـــات الهوائية، فضـــالً عن توفر 
واالهتمـــام  المفتوحـــة  المســـاحات 

الخضـــراء،  والمســـاحات  بالتشـــجير 
الحكومـــة  حـــرص  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
علـــى توفيـــر مقومـــات جـــودة الحيـــاة 
إلـــى  مشـــيرة  اإلســـكانية،  بالمشـــاريع 

حرصها الدائم علـــى توفير المتطلبات 
اإلســـكانية والتنموية؛ من أجل تقديم 
أفضل الخدمات للمواطنين التي تلبي 

التطلعات المستقبلية كافة.

المنامة - وزارة اإلسكان

بمحاكاة استجابة البحرين للجائحة.. يمكننا 
إنهاء هذا الوباء على الصعيد العالمي

Û  للســنة الثالثــة علــى التوالــي، يخّيــم كوفيــد19- علــى الوضــع العالمــي. نحــن
منهكون من فيروس يسخر منا في كل منعطف، فتارًة ينحسر ويعطينا األمل، 
ثم يعاود لالرتفاع بشــكل انتقامي. لقد مثل انتشــار متحّور “أوميكرون” ضربة 
قاســية، خصوًصــا مــع تزامــن ظهــوره مع بدايــة العام الجديــد، والذي عــادًة ما 
يكون وقًتا لالحتفال والتطلع إلى آفاق جديدة، وترك الماضي وراءنا، غير أننا 
بــدال مــن ذلــك، مازلنا نتحمــل تبعات هذا الوباء المأســاوي غيــر المتراجع، رغم 

عدم ترحيبنا به.  
Û  ومع ذلك، فإننا لســنا عاجزين، بل بعيدون عن ذلك، فعلى عكس ما حدث قبل

عامين، نواجه هذا العام الوباء بترسانات حقيقية من اللقاحات تحت تصرفنا: 
جونســون وجونســون، وفايزر، واســترازينيكا، وســينوفارم، وغيرها. كل منها 
ُوضعت في وقت قياسي، في شهادة واضحة على ما يمكن أن يحققه اإلبداع 

البشري، والعمل الجماعي. 
Û  وعلينا اآلن أن نتعامل مع توزيع اللقاحات بنفس الطاقة وااللتزام اللذين ميزا

مرحلــة تطويــر اللقاحــات. وفــي هــذه المهمــة، يمكننــا أن نقــوم بنقــل التجارب 
مــن البلــدان التــي قامت بذلك علــى الصعيد الوطني؛ حتــى نتمكن من محاكاة 

نجاحها على الصعيد العالمي. وهذا هو طريقنا للتعافي من هذا الوباء.
Û  وفي هذا الصدد، تمثل مملكة البحرين نموذًجا بارًزا بين البلدان التي وضعت

برنامــج تطعيــم ناجــح للغاية. وبينما أقــوم حاليا بزيارة رســمية إلى هذا البلد، 
فــي الفتــرة من 22 إلى 25 من هذا الشــهر، بدعوة مــن حكومتها، أعتقد أنه من 
المناسب تسليط الضوء على أسباب فاعلية برنامج البحرين لمكافحة الوباء، 

وتبيان تأكيدي على جعل التطعيم العالمي أولوية مهمة لهذه الدورة.
Û  فمنــذ البدايــة، وضعــت البحريــن ثقتهــا بالعلــوم والمجتمــع الطبــي، مــن خــالل

الرجوع إلى منظمة الصحة العالمية، والموافقة على جميع لقاحات كوفيد19- 
التــي أذنــت بها المنظمة، وبــدأت بتقديم جرعات من اللقاحــات المتاحة لديها، 
لجميــع ســكانها - المواطنيــن وغيــر المواطنيــن علــى حد ســواء، مجاًنــا -. وقد 
وافقت المملكة حتى اآلن على اســتخدام ســتة لقاحات أقرتها منظمة الصحة 
العالميــة. كمــا ُيحســب للبحريــن أنهــا الدولــة األولــى التــي وافقــت علــى لقــاح 

)جونسون آند جونسون( لالستخدام في حاالت الطوارئ. 
Û  ببــدء والتزامهــا  اللقاحــات،  علــى  الســريعة  البحريــن  موافقــة  ضمنــت  وقــد 

اســتخدامها بســرعة وشــمولية، تحقيقهــا أحــد أعلــى معــدالت التطعيــم فــي 
المنطقة، حيث قامت حتى اآلن بتطعيم ثلثي ســكانها تطعيًما كامال، وقدمت 
جرعة معززة ألكثر من نصفهم. وقد ساعد ذلك على اإلبقاء على عدد الحاالت 
تحــت الســيطرة، وتجنــب مســتوى المأســاة التي حلــت بالبلــدان ذات معدالت 

التطعيم المنخفضة.  
Û  والمالحــظ أن وجــود مخــزون كاف مــن اللقاحــات ال يكفــي فــي حــد ذاتــه، إذ

ينبغي استكمال ذلك بلوجستيات قوية للتوزيع، وحمالت توعية بشأن فعالية 
اللقاحات. وهذا ما نجحت مملكة البحرين فيه نجاًحا كبيًرا، أيًضا.  

Û  ،األماميــة الخطــوط  فــي  والعاملــون  البحرينــي،  الطبــي  المجتمــع  كان  وقــد 
والموظفــون الداعمــون علــى قــدر مــن المســؤولية للقيــام بهــذه المهمــة، حيث 
ســاعدوا فــي إيصــال اللقاحــات وتوزيعهــا وإدارتهــا. كمــا اعتنــوا بالمصابيــن 
لمســاعدتهم علــى التعافــي، وضمــان تجنيــب البلد الوقــوع في كارثــة صحية. 
باللقاحــات،  المتعلقــة  المخــاوف  تهدئــة  علــى  مســاعدتهم  ذلــك  مــن  واألهــم 

وتشجيعهم المزيد من الناس على الحصول على التطعيم. 
Û  وترافقنــي أثنــاء هــذه الزيارة اآلنســة فتــون العمــادي، وهي مواطنــة بحرينية

تعمــل فــي مكتبــي، وكانــت جــزءا مــن هــذه الجهــود.  وهــي مــن بيــن “15811 
مــن المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحية فــي الخطــوط األماميــة، والموظفين 
الداعميــن، الذيــن حصلــوا علــى جائزة األمير ســلمان بن حمد للجــدارة الطبية؛ 
تقديــرا لجهودهــم الدءوبــة وتضحياتهــم المشــّرفة فــي مكافحــة كوفيــد19-، 
والحفاظ على الصحة العامة”. وأنا فخور بوجودها في فريقي، وأشجع المزيد 

من الشباب على أن يحذوا حذوها. 
Û  إن مــا نحتــاج إلــى القيــام بــه اآلن هــو محــاكاة نجــاح تجربــة البحريــن علــى

المســتوى العالمــي، وأن ننهــي التفاوتــات العالميــة فــي مجــال اللقاحــات، وأن 
نوزع اللقاحات العديدة المتاحة لنا على جميع البلدان التي تحتاج إليها. وفي 
الوقت نفســه، يجب أن نشــجع المزيد من الناس على الحصول على التطعيم، 

وأن نطلب منهم المساعدة في تحقيق أهدافنا المتعلقة باللقاحات. 
Û  ومن خالل القيام بذلك، يمكننا ضمان عدم تحملنا المزيد من المآسي، والمزيد

مــن األحزان، والمزيد من اإلرهــاق، وبالخصوص المزيد من “المتحورات” التي 
يمكــن أن تقــاوم اللقاحــات الموجــودة، وُترجعنــا مــرة أخرى إلــى المربع األول.  
وســأواصل تقديــم هــذه الــرؤى الدقيقــة أثنــاء الحــدث رفيــع المســتوى بشــأن 

اللقاحات، والذي سأنظمه يوم 25 فبراير من هذا العام.   
Û  وفــي المحصلــة، ال يمكننا أن ننجح إال بدعم جماعي من المجتمع الدولي. وأنا

واثــق بأننا ســنكون في مســتوى التحــدي. يمكننا تطعيم العالــم. يمكننا هزيمة 
كوفيــد ويمكننــا أن نتطلــع إلــى االحتفــاء ببداية العــام المقبل بــروح احتفالية، 

تاركين هذا الوباء خلف ظهورنا.

عبداهلل شاهد

* رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أفـــادت 
االجتماعية في تعقيبها على الموضوع 
المنشـــور فـــي صحيفـــة “البـــالد”، العدد 
)4848( بتاريخ 22 يناير الجاري، تحت 
عنـــوان “مواطنة بعـــد طلب دار الكرامة 
مغادرتها: مقطوعة من شـــجرة، بأنه تم 
توجيه خطاب إلى المواطنة بتاريخ 16 
ينايـــر الجـــاري، متضمنا تمديـــد إقامتها 
للتمديـــد  قابلـــة  أخـــرى  أشـــهر   6 لمـــدة 

مراعاة لظروفها اإلنسانية 
وفيما يلي رد الوزارة:

باإلشـــارة إلـــى الموضـــوع المنشـــور في 
صحيفـــة البـــالد، العـــدد )4848( بتاريخ 
22 ينايـــر 2022، تحت عنوان “مواطنة 

مغادرتهـــا:  الكرامـــة  دار  طلـــب  بعـــد 
والمتضمـــن  شـــجرة”،  مـــن  مقطوعـــة 
مناشـــدة المواطنة الكريمة بإبقائها في 
دار الكرامـــة بعـــد أن أقامـــت فـــي الدار 
قرابة 3 سنوات، فإنه يسر وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة أن تتقـــدم لكـــم 
وللمواطنة الكريمـــة بالتحية والتقدير، 

وأن تفيدكم بما يلي:
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  باشـــرت 
مالحظـــة  رصـــد  فـــور  االجتماعيـــة 
المواطنـــة الكريمة بمتابعـــة موضوعها، 
حيـــث إنها ال تزال تســـكن بدار الكرامة، 
وتحصـــل علـــى جميـــع الخدمـــات التي 
تقدم في الدار، علمًا بأنها تقيم في الدار 
منـــذ ما يقارب الســـنوات األربع؛ مراعاة 

لظروفهـــا الخاصـــة، ويتـــم التجديد لها 
كل ســـتة أشـــهر وفقـــًا لقوانيـــن الـــدار، 
الخاصـــة  اإلداريـــة  الســـجالت  وتشـــير 
بالدار إلى توجيه خطاب إلى المواطنة 
بتاريـــخ 16 يناير 2022، متضمنا تمديد 
قابلـــة  أخـــرى  أشـــهر   6 لمـــدة  إقامتهـــا 

للتمديد مراعاة لظروفها اإلنسانية.
وختامـــًا، تؤكـــد وزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعية أنها مستمرة وحريصة على 
تعزيـــز منظومـــة الحمايـــة االجتماعيـــة 
ورفع جودة خدماتها من خالل سلســـة 
من المبادرات الهادفة إلى صون كرامة 
كافـــة  وتوفيـــر  المواطنيـــن،  وحقـــوق 
الخدمات التي تســـاعدهم على العيش 

الكريم وفق األنظمة والقوانين.

توفير كافة الخدمات الهادفة لمساعدة المواطنين

“العمل” ترد: تمديد إقامة المواطنة في دار الكرامة
المنامة -  هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

أفـــادت هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة فـــي تعقيبها علـــى الخبر 
المنشـــور في “البالد” بعنـــوان “لم يتم 
تصحيـــح رقـــم جواز ســـفري بتطبيق 
مجتمـــع واعـــي” بأنـــه تـــم التواصـــل 
مـــع مقدم الشـــكوى، وتبيـــن للمعنيين 
بـــأن هناك مشـــكلة تقنيـــة حالت دون 

تصحيح رقم الجواز.
وأوضحـــت بأن المواطـــن كان يواجه 
مشـــكلة تقنية تتمثل فـــي رفع صورة 
من جواز السفر المحدث عبر التطبيق 
فـــي المـــرات األولى، وبعـــد تمكنه من 
رفـــع صـــورة الجـــواز، تم عمـــل الالزم 

بتعديل بياناته وتم إعالمه بذلك.

“الحكومة اإللكترونية”: 
تم تعديل بيانات 

المواطن بـ “مجتمع واعي”



 ألول مرة.. “النيابة” 
تباشر قضايا العمل 

القسري

 537 قضية إساءة 
استخدام “واتساب” 

باشرتها النيابة العامة

82.7 ألف قضية 
باشرتها النيابة 

العامة في 2021

 89 زوجا يشكون 
العنف األسري 

و575 زوجة

 733.6 ألف دينار 
غرامات مخالفة 

اإلجراءات االحترازية

 انخفاض معدل 
القضايا المحالة 

للمحاكم بنسبة 41 %
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قال النائب العام علي البوعينين إن عدد النزالء الذين اســتفادوا من نظام العقوبات البديلة منذ إطالقه في 2018 وحتى اآلن بلغ 
3741 نزيالً، ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته النيابة العامة إلعالن إحصائيتها الســنوية للعام 2021، وذلك بحضور مســاعد النائب 
العــام المستشــار وائــل بوعــالي، ورئيــس التفتيــش القضائــي المحامي العام األول المستشــار أســامة العوفي، حيث أكــد البوعينين 
اســتمرار التطبيــق الموســع لقانــون العقوبــات والتدابيــر البديلــة بناًء على الدراســات الوافية ألحــوال وظروف نــزالء دور اإلصالح 

والتأهيل ومراعاًة للظروف اإلنسانية والشخصية للمحكوم عليهم.

وأشـــار إلـــى أن اإلحصاءات أســـفرت 
عن انخفـــاض قضايا العنف األســـري 
الماضـــي،  العـــام  عـــن   % 44 بنســـبة 
فـــي مجمـــل القضايـــا التـــي باشـــرتها 
النيابـــة العامـــة، فيما ســـجلت قضايا 
 40.5 بنســـبة  انخفاضـــا  المخـــدرات 
%، والســـرقات بمعدل 33.5 %، إلى 
جانب انخفاض عـــدد قضايا مخالفة 
االحترازيـــة  الصحيـــة  اإلجـــراءات 
الجائحـــة  انتشـــار  لمنـــع  المفروضـــة 

بنسبة 32.6 % عن العام الماضي.
ولفـــت النائـــب العام فـــي كلمته التي 
ألقاهـــا خـــال المؤتمـــر الصحفي إلى 
أن النيابـــة حققت نســـبة إنجاز بلغت 
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تطوير العمل

وقـــال إن العـــام 2021 شـــهد إصـــدار 
لتطويـــر  القـــرارات  مـــن  مجموعـــة 
العمل؛ من أجل مواكبة المستحدثات 
التشريعية سيما المتعلقة بالمقومات 
ورؤيـــة  يتفـــق  وبمـــا  االقتصاديـــة 
المملكـــة نحو تنمية مســـتدامة وبيئة 
حاضنـــة لاســـتثمار، والتي تســـتلزم 
تعزيـــز قدرات المؤسســـات واألجهزة 
القائمة علـــى تطبيق أحـــكام القانون 
فـــي  وذلـــك  إبطـــاء،  ودون  بفاعليـــة 
إطـــار منهـــج النيابـــة فـــي التحديـــث 
والتطوير؛ لارتقاء بمســـتوى قدرات 
لتواكـــب  والفنيـــة  الهيكليـــة  النيابـــة 
وزيـــادة  التشـــريعية  المســـتحدثات 
قدراتهـــا التخصصيـــة فـــي مواجهـــة 

أشكال وصور الجريمة.
وذكـــر أنه وبهـــدف ماحقـــة الجرائم 
المؤثـــرة علـــى االقتصـــاد والحقـــوق 
العامة المســـتحقة للدولـــة والمترتبة 
التجـــاري،  النشـــاط  ممارســـة  علـــى 
تم إنشـــاء وحـــدة التهـــرب الضريبي 

الماليـــة  الجرائـــم  بنيابـــة  وإلحاقهـــا 
هـــذه  لتختـــص  األمـــوال،  وغســـل 
الوحدة بالتحقيق في جرائم التهرب 
بالمخالفة ألحكام القوانين الضريبية؛ 
التخصـــص  إيجـــاد  بغـــرض  وذلـــك 
الدقيـــق فـــي تحقيـــق هـــذه النوعيـــة 
مـــن الجرائـــم ولســـرعة التصرف في 

قضاياها. 
وأوضـــح أن التطويـــر امتـــد لتلبيـــة 
متطلبات قانـــون العدالة اإلصاحية 
ســـوء  مـــن  وحمايتهـــم  لألطفـــال 
المعاملـــة، حيـــث تـــم إنشـــاء مكتـــب 
بنيابـــة  الاحقـــة  والرعايـــة  التنفيـــذ 
بتنفيـــذ  ليختـــص  والطفـــل  األســـرة 
ومتابعـــة تنفيـــذ األحـــكام واألوامـــر 
العدالـــة  محكمـــة  عـــن  الصـــادرة 
القضائيـــة  واللجنـــة  اإلصاحيـــة 
هـــذا  بموجـــب  المنشـــأة  للطفولـــة 
وتعزيـــز  لدعـــم  وأيضـــًا  القانـــون، 
للطفـــل  الاحقـــة  الرعايـــة  منظومـــة 
بالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات الصلـــة 
وبما يكفل المصالح الفضلى للطفل. 

مبادرة “رعاية”

النيابـــة  أن  إلـــى  البوعينيـــن  وأشـــار 
العامة أطلقت قبل نهاية العام 2021 
مبادرتها االجتماعيـــة “رعاية”؛ لتعزز 
بهـــا جهـــود مؤسســـات المملكـــة فـــي 
النهـــوض بالمرأة وفـــي رعاية الطفل 
واألســـرة، والتـــي جـــاءت اتســـاقًا مع 
ذات  الخاصـــة  التشـــريعات  غايـــات 
واألســـرة  والمـــرأة  بالطفـــل  الصلـــة 
ومـــا تفرضـــه مـــن موجبـــات الحماية 

والرعاية
وذكـــر أن هـــذه المبـــادرة تنطلـــق من 
وهـــي  بأنهـــا  العامـــة  النيابـــة  قناعـــة 
شـــأن  فـــي  المجتمـــع  عـــن  النائبـــة 
الدعـــوى الجنائيـــة ليســـت بمنأى عن 

قضاياه اإلنســـانية كلمـــا اتصلت هذه 
وإليمانهـــا  باختصاصاتهـــا،  القضايـــا 
بـــأن واجباتهـــا فـــي توفيـــر الحمايـــة 
مهامهـــا  مباشـــرتها  أثنـــاء  والرعايـــة 
لتلتقـــي  تمتـــد  أن  يجـــب  القضائيـــة 
بالجهـــود الوطنية المشـــهودة، وذلك 
مـــن خال نقلها إلـــى الجهات المعنية 
الواقع الذي قد تكشـــف عنه الدعاوى 
اجتماعيـــة  أســـباب  مـــن  الجنائيـــة 
اقتـــراف  إلـــى  تقـــود  شـــخصية  أو 
ضحيتهـــا،  الوقـــوع  أو  الجريمـــة 
والمقترحـــات؛  التوصيـــات  وإبدائهـــا 
لتقديـــم الخدمـــات المناســـبة للطفـــل 
والمرأة واألســـرة ممن في حاجة إلى 
الرعايـــة، وللعمل على إزالة األســـباب 

واإلشكاالت االجتماعية والمادية.
ولفـــت إلى أنه كمـــا أنه ولغرض تلبية 
متطلبـــات التعاون القضائـــي الدولي 
في شـــأن ماحقة الجريمـــة والجناة 
واألمـــوال المتحصلـــة عـــن الجرائـــم، 
تـــم تطويـــر مكتـــب التعـــاون الدولي 
بالنيابـــة وتنظيم إجراءاته على نحو 
يزيد من فاعلية وسرعة تنفيذ أوجه 

التعاون الدولي. 

حقوق اإلنسان

ومـــن جانـــب آخـــر، أكـــد البوعينيـــن 
اإلنســـان  حقـــوق  وحـــدة  إنشـــاء  أن 
جـــاء ألجـــل تعزيـــز الجهـــود الوطنية 
والدوليـــة الضامنة لحقوق اإلنســـان، 
خصوصـــا فـــي مجال العدالة لتباشـــر 
هذه الوحدة اختصاصات عديدة في 
هـــذا المجـــال، ومنها متابعـــة القضايا 
التي تثار فيها قضايا حقوق اإلنسان 
ودراستها وتقديم التوصيات الناتجة 
عن الدراسة، والرد على استفسارات 
الجهات الوطنية والمنظمات الدولية 
فيمـــا  اإلنســـان  بحقـــوق  المتعلقـــة 

يخص أعمال النيابة العامة، ودراسة 
عليهـــم  المحكـــوم  النـــزالء  أوضـــاع 
وتقديـــم  احتياطيـــًا  والمحبوســـين 
نتائـــج هـــذه الدراســـات والتوصيات، 
وقد جاء إنشاء هذه الوحدة بالنيابة 
العامة الرتباط جانب كبير من حقوق 
اإلنســـان بإجـــراءات العدالـــة ارتباطًا 
وثيقـــًا، ولتكـــون واحدة مـــن اآلليات 
المملكـــة  أوجدتهـــا  التـــي  الوطنيـــة 

لحماية هذه الحقوق.
واســـتعرض النائـــب العام فـــي كلمته 
تطوير قدرات النيابة التقنية بتفعيل 
نظام إصدار أوامر القبض والتفتيش 
وإباغهـــا للتنفيذ إلكترونيـــًا، وكذلك 
بالبدء في التحول الرقمي، وتشكيل 
فريـــق مـــن أعضـــاء النيابـــة لدراســـة 
االصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدامات 
فـــي  تقنياتـــه  توظيـــف  فـــي  للنظـــر 
أعمال النيابـــة الفنية واإلدارية. ومن 
ناحيـــة أخرى، أشـــار النائب العام إلى 
اســـتمرار النيابـــة فـــي تنفيـــذ خطتها 
المستدامة بالعمل على تنمية قدرات 
أعضاء النيابة وموظفيها وإكســـابهم 
مـــن  سلســـلة  خـــال  مـــن  الخبـــرات 
الـــدورات التدريبيـــة وورش العمـــل، 

فضـــاً عـــن تقديـــم الدعـــم لهـــم فـــي 
مجال البحث العلمي. 

وتعليقـــًا علـــى انخفاض عـــدد قضايا 
االحترازيـــة،  اإلجـــراءات  مخالفـــة 
بـــرر النائـــب العـــام هـــذا االنخفـــاض 
وتفهمـــه  المجتمـــع  وعـــي  بزيـــادة 
موجبات فـــرض اإلجراءات الصحية 
االحترازيـــة، فضاً عن قدرة األجهزة 
المعنيـــة على فـــرض أحـــكام القانون 
بحزم ودون تهـــاون؛ حمايًة للمجتمع 

والحيلولة دون تفشي الجائحة. 
وأشـــاد النائب العام بجهود مسؤولي 
الوطنـــي  والفريـــق  الصحـــة  وزارة 
لـــم يقتصـــر دورهـــم  الطبـــي، الذيـــن 
اإلجـــراءات  فـــرض مجموعـــة  علـــى 
االحترازيـــة، بـــل امتـــد إلـــى التوعية 
والتوجيـــه، والـــذي كان لـــه األثـــر في 
انخفاض نســـبة المخالفات مع مضي 

الوقت. 

تمكين المرأة

وفيمـــا يتعلـــق بتمكيـــن المـــرأة، قـــال 
البوعينين إنه تم إســـناد رئاسة نيابة 
االســـتئناف إلى رئيســـة نيابـــة، وهي 
النيابة التي تختص بدراسة األحكام 

والطعـــن فيهـــا إن كان لذلك وجه من 
القانـــون، كما تم تعيين رئيســـة نيابة 

مديرًا لمبادرة “رعاية “.
التـــي  السياســـة  إن  قائـــاً:  وعقـــب 
تنتهجهـــا النيابـــة العامـــة فـــي شـــأن 
مبـــدأ  علـــى  قائمـــة  المـــرأة  تمكيـــن 
التـــوازن بيـــن الجنســـين إلـــى جانب 
الكفـــاءة، وقد أثبتت المـــرأة كفاءتها 
منـــذ  العامـــة  النيابـــة  مســـيرة  فـــي 

إنشائها.  
ووجـــه النائـــب العام الشـــكر ألعضاء 
النيابـــة وموظفيهـــا علـــى جهودهـــم 
فـــي العـــام 2021 لتخـــرج اإلحصائية 
ثمـــن  كمـــا   ،)%  99( إنجـــاز  بنســـبة 
تعاون الجهات المعنية بالمملكة التي 
عملـــت علـــى تنفيـــذ قـــرارات النيابـــة 
العامـــة وصوالً لتحقيـــق هذا اإلنجاز، 
الداخليـــة  وزارة  مقدمتهـــا  وفـــي 
ووزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف اللتـــان تضطلعـــان بمهـــام 
عظيمـــة فـــي منظومـــة العدالـــة التي 
أرســـاها جالـــة عاهـــل البـــاد، والتي 
تعـــد النيابـــة العامـــة إحـــدى ركائزهـــا 
لحمايـــة الحريـــات والحقـــوق العامة 

والخاصة.

“الجـــريمــــــــة” تتــــراجـــــــــع فــــــي 2021
البوعينين: انخفاض ملحوظ بقضايا المخدرات والسرقة و”مخالفات كورونا”

قــال مســاعد النائــب العــام المستشــار وائل رشــيد بوعالي إن مجمــوع القضايا الواردة للنيابــة العامة في العــام 2021 بلغت 82 ألًفا 
و746 قضية، منها 44 ألًفا و474 جنحة، و32 ألًفا و686 شكوى إدارية، و2413 رد اعتبار، و1890 عوارض و1283 جناية.

جاء ذلك أثناء اســتعراضه إحصاءات النيابة العامة الســنوية للعام 2021، بالمؤتمر الصحافي الذي عقدته النيابة العامة، إذ أشــار 
فيه إلى انخفاض نسبة القضايا المحالة للمحاكم في الفترة من 2019 حتى 2021 بمعدل 41 %.

وأضـــاف أن مجمـــوع القـــرارات التي 
أصدرتهـــا نيابة التنفيـــذ بلغت 51 ألًفا 
و229 قـــراًرا، فيما بلغت عدد األحكام 
الصـــادرة 19538 حكًمـــا، منها 14453 
أحـــكام المحاكـــم الصغـــرى الجنائيـــة، 
الكبـــرى  المحاكـــم  أحـــكام  و4245 
المحاكـــم  أحـــكام  و840  الجنائيـــة، 

الكبرى واالستئناف العليا.
الغرامـــات  مجمـــوع  أن  وأوضـــح 
التنفيـــذ  نيابـــة  قبـــل  مـــن  المحصلـــة 
الجنائـــي بلغـــت 4 ماييـــن و917 ألًفا 

و989 ديناًرا.
ولفت إلى أن نيابة محافظة العاصمة 
تصـــدرت – علـــى عادتهـــا – النيابـــات 
الجزئيـــة فـــي عـــدد القضايـــا الـــواردة 
بمجمـــوع 22472 قضيـــة، تليها نيابة 
 13057 بعـــدد  الشـــمالية  المحافظـــة 
قضية، ثم نيابـــة المحافظة الجنوبية 
بعـــدد 10521 قضيـــة، وأخيـــرا نيابـــة 
 9167 بمجمـــوع  المحـــرق  محافظـــة 
قضية. وأشـــار إلـــى أن نيابة الوزارات 
عـــدد  تصـــدرت  العامـــة  والجهـــات 
القضايـــا الواردة للنيابات المتخصصة 

بمجمـــوع 17693 قضيـــة، ثـــم نيابـــة 
األســـرة والطفـــل بعـــدد 6271 قضية، 
 3343 بعـــدد  المـــرور  نيابـــة  وبعدهـــا 
الماليـــة  الجرائـــم  نيابـــة  ثـــم  قضيـــة، 
وغســـل األمـــوال بعـــدد 187 قضيـــة، 
باألشـــخاص  االتجـــار  نيابـــة  تلتهـــا 
بمجمـــوع 29 قضيـــة، وأخيـــًرا نيابـــة 
6 جرائـــم.  الجرائـــم اإلرهابيـــة بعـــدد 
وقـــال إن إجمالـــي مصـــادرات قضايا 
الجرائم المالية وغســـل األموال بلغت 
492 مليونـــا و852 ألًفـــا و162 ديناًرا، 
فيما بلغ مجموع الغرامات المتحصلة 
من هذه الجرائم 21 مليوًنا و679 ألًفا 
و500 دينـــار، حيث أحيلت 43 قضية 
للمحكمـــة، و10 قضايـــا قيد التحقيق، 

إلى جانب حفظ 134 قضية.
وذكر أن نيابة الجرائم المالية وغســـل 
األمـــوال أحالـــت للمحكمـــة 7 قضايـــا 
ضريبـــي  تهـــرب  قضيـــة  و12  فســـاد 
و10 قضايـــا غســـيل أمـــوال، فيما تقع 
قضيتـــان تهـــرب ضريبـــي و5 قضايـــا 

غسل أموال تحت التحقيق.
وبخصوص إحصـــاءات نيابة االتجار 

باألشـــخاص، بيـــن أن النيابة باشـــرت 
فـــي العام الماضي 29 قضية، شـــملت 
ألول مـــرة قضيتـــان تتعلقـــان بالعمـــل 
قضيـــة   13 جانـــب  إلـــى  القســـري، 
استغال جنسي تم إحالتها للمحاكم.

وفيما يتعلق بإحصاءات نيابة األسرة 
والطفل، أشـــار بوعاي إلى أن النيابة 
باشـــرت 1196 قضيـــة عنـــف أســـري، 
منهـــا توزعت حســـب المجنـــي عليهم 
إلـــى 192 “أخ”، 133 “أب”، 207 “ابن”، 

89 “زوج” و575 “زوجة”.
وتابـــع أن المتهمين فـــي قضايا العنف 
األســـري بحســـب صلة المتهم توزعوا 
علـــى 206 “متهـــم مـــن األخـــوة”، 162 
و89  “زوج”   577 “ابـــن”،   138 “أب”، 

“زوجة”.
األطفـــال  مجمـــوع  أن  عـــن  وكشـــف 
المتهميـــن فـــي قضايا العنف األســـري 
بلغ 737 طفًا، منهم 58 طفًا تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن )7 و11( ســـنة، و278 
طفـــًا فـــي الفئـــة العمريـــة )12 و15( 
ســـنة، و401 طفـــًا في الفئـــة العمرية 

)15 و18( سنة، غالبيتهم من الذكور.

المجنـــي  األطفـــال  عـــدد  أن  وأعلـــن 
عليهم فـــي قضايا العنف األســـري بلغ 

575 طفًا، بينهم 281 أنثى.
مخالفـــة  بقضايـــا  يتعلـــق  وفيمـــا 
اإلجـــراءات االحترازيـــة لمنع انتشـــار 
فيـــروس كورونا “كوفيـــد 19”، أوضح 
أن النيابة باشرت 459 قضية، بلغ عدد 
المتهميـــن فيهـــا 711 متهمـــا، توزعت 
على 400 قضية مخالفة االشتراطات 
الصحيـــة، و107 ممتنعيـــن عـــن تنفيذ 
و91  المنزلـــي،  الحجـــر  إجـــراءات 

ممتنعيـــن عـــن العـــزل الصحـــي، و32 
للعـــدوى،  اآلخريـــن  تعريـــض  قضيـــة 
و30 مخالفا لمنع التجمع، و21 مخالفا 

لقرار غلق المحات التجارية.
وأفاد أن مجموع الغرامات المتحصلة 
عن مخالفات اإلجـــراءات االحترازية 
خـــال العـــام الماضي بلغـــت 733 ألًفا 

و600 دينار.
وقال مســـاعد النائب العام المستشـــار 
منصـــة  إن  بوعـــاي  رشـــيد  وائـــل 
واتســـاب تصدرت منصـــات التواصل 

قضايـــا  إجمالـــي  مـــن  االجتماعـــي 
إســـاءة اســـتخدام منصـــات التواصل 
االجتماعـــي للعـــام 2021، إذ بلـــغ عدد 
القضايـــا التي باشـــرتها النيابـــة العامة 
المتعلقة بمنصة واتســـاب 537 قضية 

من أصل 1137 قضية.
 341 باشـــرت  النيابـــة  أن  واختتـــم 
قضية بمنصة انســـتغرام، 102 قضية 
بمنصة سناب شات، 93 قضية بمنصة 
فيســـبوك، 43 قضيـــة بمنصـــة تويتـــر 

و21 قضية منصة تيك توك.

737 طفاًل متورًطا بالعنف األسري واألمهات خارج الدائرة... بوعالي:

493 مليون دينار حصيلة مصادرات “غسيل األموال” في 2021
سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

انخفــاض 
قضايــا العنف 

األسري بمعدل 
% 44

النيابة العامة 
تحقق أهدافها 

بمعدل 99 % 
في 2021

3741 نزياًل 
استفادوا من 

تطبيق العقوبات 
البديلة



مجلـــس  رئيـــس  دعـــا   ^
إلـــى  الصالـــح  علـــي  الشـــورى 
تعزيـــز مجلـــس أمنـــاء جامعـــة 
عالميـــة  بخبـــرات  البحريـــن 
ســـواء كانت عربيـــة أو أجنبية 
تثـــري  أن  شـــأنها  مـــن  والتـــي 
بمســـتوى  لالرتقـــاء  المجلـــس 
التعليم، باإلضافة إلى الخبرات 

الوطنية.
وبيـــن الصالـــح أنـــه كان عضوا 
فـــي أول مجلس أمناء لجامعة 
 ،1986 العـــام  فـــي  البحريـــن 

والـــذي كان يضم خبرات ليســـت بحرينية، بينهم 3 مـــن أعمدة التعليم العالي 
الذين تعلم منهم ما التعليم العالي والتخطيط للجامعات.
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 43 شركة مساهمة في البورصة بـ 178 ألف سجل تجاري
أعلـــن وزير الصناعة والتجارة والســـياحة زايد الزياني أن 
نسبة الشركات المساهمة المقفلة والتي يكون الحد األدنى 
مـــن رأس مالهـــا 250 ألـــف دينـــار ارتفعت في 5 الســـنوات 

الماضية من 24 % إلى 47 % من عدد السجالت.
وأضاف نريد أن نخلق ســـوقا رديفا فـــي بورصة البحرين 
للشـــركات المقفلة لالنتقال بالشـــركات المقفلـــة إلى عامة، 

موضحا أن زيادة عدد الشركات هدف الحكومة.
وتابـــع أن بورصـــة البحريـــن ينضـــوي تحتهـــا 43 شـــركة 
مســـاهمة مدرجـــة فيهـــا 178 ألف ســـجل اســـتثماري، وأن 
مجموع قيمة األســـهم والسندات فيها بلغ 33 مليار دينار، 
مفيـــدا بأن البورصة في 2020 أشـــرفت علـــى توزيع 164 
مليـــون دينـــار أرباحـــا، مختتما بـــأن البورصـــة تمكنت من 
حصـــر 40 مليون دينار غير معلنة من 20 عاما تم إيداعها 

صورة جماعية عن بعدفي هذه األرباح لدى أصحابها.

الفاضل: التعديل يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة

رئيس التعليم العالي لن يرأس “أمناء جامعة البحرين”
الشـــورى  مجلـــس  وافـــق   ^
باإلجمـــاع، علـــى المرســـوم بقانون 
بتعديـــل   2021 لســـنة   )17( رقـــم 
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 
)12( لســـنة 1986 بإنشـــاء وتنظيم 

جامعة البحرين. 
فصـــل  المرســـوم  ويتضمـــن 
لجامعـــة  التنفيذيـــة  المســـؤولية 
الجهـــة  مســـؤولية  عـــن  البحريـــن 
مجلـــس  فـــي  المتمثلـــة  الرقابيـــة 
التعليـــم العالي الذي يشـــرف على 
جميع مؤسسات التعليم العالي بما 
في ذلك جامعة البحرين، مع منح 
المرونة في تشـــكيل مجلس أمناء 
جامعـــة البحريـــن؛ لتعزيـــز الحرية 
األكاديمية فيها، وذلك تماشـــيًا مع 

أفضل ممارسات الحوكمة.
مـــن جهتهـــا، أكـــدت رئيســـة لجنة 
بـــأن  الفاضـــل  جهـــاد  الخدمـــات 

هـــذا التعديـــل مـــن شـــأنه إضفـــاء 
مجلـــس  تشـــكيل  علـــى  المرونـــة 
األمناء جامعة البحرين مما يسهم 
األكاديميـــة،  الحريـــة  تعزيـــز  فـــي 
التعديـــل  ذلـــك  بـــأن  موضحـــة 
ممارســـات  أفضـــل  مـــع  يتماشـــى 

الحوكمـــة والخطة اإلســـتراتيجية 
لتطويـــر التعليـــم، مضيفـــة أنه من 
شـــأن التشـــريع زيـــادة التنافســـية 
والتميز مما يجعل مرتبة الجامعة 

تتقدم في المؤشرات العالمية.
وفي مداخلته بين الشـــوري أحمد 

الحـــداد بـــأن هـــذا المرســـوم يمنح 
جامعة البحرين استقاللية إدارية 
كاملـــة فـــي المســـتقبل ممـــا يطور 
الجامعـــة  وسياســـات  إجـــراءات 
فـــي صالـــح المواطنيـــن واألجانب 

الملتحقين بالجامعة.

وبرامـــج  خطـــة  عـــن   ^
جامعـــة البحريـــن فـــي المرحلة 
التربيـــة  وزيـــر  أفـــاد  القادمـــة، 
أن  النعيمـــي  ماجـــد  والتعليـــم 
جديـــدة  إســـتراتيجية  هنـــاك 
ناقشـــها مجلـــس أمنـــاء جامعة 
أمنـــاء  ومجلـــس  البحريـــن 
إلـــى  تهـــدف  العالـــي  التعليـــم 
تطويـــر التعليـــم والتدريب في 

المملكة.
دراســـة  تـــم  أنـــه  وأوضـــح 
اســـتحداث بعـــض الكليات في 

جامعـــة البحريـــن الرتباطها بســـوق العمل في المملكة، مبينـــا أن هناك جهودا 
كبيـــرة ضمن إعـــادة هيكلة جامعة البحرين؛ الســـتحداث الكثيـــر من البرامج 
التي تتناســـب مع المتطلبات القادمة، وأكد أن البرامج األكاديمية الحالية لن 
تتوقف وسيتم تطويرها لتبقى الجامعة خيارا أساسيا ألبناء مملكة البحرين.

استحداث كليات وبرامج في جامعة البحرين

لتشجيع اإلبداع الوطني وجعله عنصًرا جاذًبا

تطوير منظومة عمل مكتب براءات االختراع الخليجي
^ صـــوت مجلـــس الشـــورى 
بالموافقـــة علـــى مشـــروع بقانون 
نظـــام  أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل 
بـــراءات االختراع لـــدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، 
المرافق للمرســـوم رقم )58( لسنة 

2021م. 
إلـــى  القانـــون  مشـــروع  ويهـــدف 
مكتـــب  عمـــل  منظومـــة  تطويـــر 
الخليجـــي،  االختـــراع  بـــراءات 
بحيث يكون لجـــوء دول مجلس 
بـــراءات  مكتـــب  إلـــى  التعـــاون 
اختيارًيـــا،  الخليجـــي  االختـــراع 
بـــراءات  مكتـــب  منـــح  وعـــدم 
االختراع البـــراءة إال بعد موافقة 
الدولـــة التي اختارتـــه ليقوم بهذا 

اإلجراء نيابة عنه.
من جهتهـــا، قالت العضو ابتســـام 

الدالل إن التعديالت في مشروع 
مخرجـــات  أحـــد  هـــي  القانـــون 
الوطنيـــة،  المســـتدامة  التنميـــة 
واعتبرتهـــا شـــرطا الزما لتشـــجيع 
اإلبـــداع الوطني باعتبـــار أن هذه 

اإلبداعـــات تبقـــى مرهونة بتوفير 
نظـــام حمايـــة قوي يضمـــن لرأس 
علـــى  المناســـب  المنـــاخ  المـــال 

االستثمار في اإلبداع.
 ودعـــت رئيســـة لجنـــة الشـــؤون 

لوجـــود  الزايـــد  دالل  القانونيـــة 
دورات لتطبيق براءات االختراع 
وقالـــت “نأمل أن تكـــون البحرين 
األحـــكام  لوضـــع  جاذبـــا  مـــكان 

والشروط وتحقيق المنفعة”.

الصناعـــة  وزيـــر  أكـــد   ^
زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة 
تشـــهد  المملكـــة  بـــأن  الزيانـــي 
تســـجيل  فـــي  ونمـــوا  ازديـــادا 
حيـــث  االختـــراع،  بـــراءات 
 5 خـــالل  المملكـــة  شـــهدت 
ســـنوات الماضية تســـجيل 74 
بـــراءة اختـــراع محلية و1308 

براءات اختراع دولية.
التســـجيل  طلبـــات  أن  وذكـــر 
المحلـــي لبراءة االختـــراع منذ 
2017 حتـــى 2021 قفـــزت من 

13 إلـــى 23 طلب تســـجيل بـــراءة اختراع محلي ومـــن 231 إلى 303 طلبات 
تسجيل براءة اختراع دولي.

وأكد الزياني أن دعم االبتكار وتشجيعه يعد من أبرز أولويات الوزارة، داعيا 
المبتكريـــن لتســـجيل بـــراءة االختـــراع؛ حفاظا علـــى االبتكار نفســـه وحقوق 

المبتكر وتجنبا الستنساخ االبتكار مستقبال.
وبيـــن الوزيـــر أن تســـجيل نوع براءة االختـــراع متاحة ســـواء محليا أو على 
مســـتوى دول الخليج أو عالميا، مردًفا بأن الرســـوم التســـجيل ليســـت كبيرة 

ونسبتها قليلة بالنسبة للمردود المالي لالختراع.

74 براءة اختراع محلية في 5 سنوات

 ليلى مال اهلل، تصوير: رسول الحجيري

ال اجتماعات منتظمة للمجلس والدعم الحكومي لها بدأ يقل

فخرو: ال أكاديميين في “أمناء جامعة البحرين”
^ أثـــار النائـــب األول لرئيس 
فخـــرو  جمـــال  الشـــورى  مجلـــس 
فـــي  االستفســـارات  مـــن  عـــددا 
مناقشة المرسوم بقانون رقم )17( 
لســـنة 2021 بتعديل بعض أحكام 
المرســـوم بقانـــون رقم )12( لســـنة 
1986م بإنشـــاء وتنظيـــم جامعـــة 

البحرين. 
وذكـــر أن المجلـــس أمنـــاء لجامعة 
البحريـــن الحالـــي الـــذي عيـــن في 
ديســـمبر 2018 وتنتهي دورته في 
ديســـمبر 2022، ال يوجـــد فيـــه أي 
أكاديمي من خارج الجامعة أو من 
داخل الجامعـــة، الفتا إلى أن عدد 
األعضـــاء الحاصليـــن علـــى درجة 
الدكتـــوراه فيـــه هـــم 3 أشـــخاص 
قطـــاع  مـــن  منهـــم  اثنـــان  فقـــط 

التعليم.
يكـــون  أن  “أتمنـــى  وأضـــاف 
مرونـــة  يعطـــي  التعديـــل  هـــذا 

لتعييـــن  القـــرار  ألصحـــاب  أكبـــر 
مجلـــس أمنـــاء فيه عـــدد أكبر من 

بهـــم  تزخـــر  الذيـــن  األكاديمييـــن 
البحرين”.

التعديـــل  أن  “يســـعدني  وتابـــع 
الجديـــد لم يـــدرج أيا مـــن أعضاء 
أو  وظائفهـــم  حســـب  المجلـــس 
مناصبهم، خالفا للمرســـوم السابق 
وهـــو مـــا يعطـــي مجـــاال اكبـــر في 
اختيـــار شـــخصيات أفضـــل إلدارة 

الجامعة”.
وأفـــاد فخـــرو أن مجلـــس األمنـــاء 
الحالي لم يعقد اجتماعات منتظمة 
خالل السنوات الماضية كما ينص 
عليهـــا القانون الحالي، موضحا أن 
الجامعة فيها عدد هائل من الطلبة 
وإمكاناتهـــا محدودة كمـــا أن دعم 
الحكومـــة لهـــا بدأ يقـــل، مؤكدا أن 
وجود مجلس أمناء قوي يســـاعد 

الجامعة للوقوف على أرجلها.

^ صوت مجلس الشـــورى برفض مشـــروع قانـــون بتعديل بعض أحكام 
قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم )31( لسنة 2018.

يهدف مشـــروع القانـــون إلعادة صياغة بعض النصـــوص القائمة لمواد قانون 
تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم )31( لسنة 2018؛ لتكون أكثر 
وضوًحـــا وأقـــرب لتحقيق الغايـــة المرجوة من القانون، بمـــا يتوافق مع إرادة 

المشّرع وما أراد إرساءه من مبادئ قانونية.

رفض تعديالت “حماية المنافسة”

الصالح: لتعزيز “الجامعة” بالخبرات العالمية
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فـــي  الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف  أعلـــن 
اليمـــن أمس األحد أنـــه نفذ 17 عملية 
اســـتهداف ضـــد ميليشـــيا الحوثييـــن 

في مأرب خالل 24 ساعة.
وأكـــد التحالف أن االســـتهدافات في 
مـــأرب دمـــرت 8 آليـــات للميليشـــيات 

الحوثية وقتلت 90 عنصرًا منها.
قـــوات  واصلـــت  بينمـــا  هـــذا  يأتـــي 
الجيش اليمنـــي والمقاومة الشـــعبية 

تقدمها في الجبهة الجنوبية لمأرب.
أم  الفليحـــة ومعســـكر  جبـــل  وشـــهد 
ريـــش اشـــتباكات عنيفـــة أدت لمقتل 
أكثـــر من 40 حوثيًا وأســـر 20 آخرين 

خالل الـ 24 ساعة الماضية.
وقـــال مصـــدر عســـكري إن الجيـــش 
دمر تحصينات الميليشيا في محيط 
اســـتهدفت  فيمـــا  ريـــش  أم  معســـكر 
مقاتالت التحالف آليات عسكرية في 
الطريق الرابط بين الجوبة وحريب.

الســـبت  أعلـــن  قـــد  التحالـــف  وكان 
8 عمليـــات اســـتهداف ضـــد  تنفيـــذه 
ميليشـــيات الحوثي في مأرب خالل 

24 ساعة.
وأوضـــح في بيـــان أن االســـتهدافات 
في مأرب دمرت 5 آليات للميليشيات 

وقتلت 40 عنصرًا.

التحالف ينفذ 17 استهداًفا في مأرب ويقتل 90 حوثًيا

ويلينغتون ـ وكاالت

نيوزيلنـــدا  وزراء  رئيســـة  قالـــت 
جاســـيندا أرديـــرن، أمس األحـــد، إنها 
فـــرض  بســـبب  ألغـــت حفـــل زفافهـــا؛ 
قيـــود جديـــدة إلبطاء انتشـــار ســـاللة 
أوميكـــرون المتحـــورة مـــن فيـــروس 

كورونا في المجتمع.
وقالت أرديرن إن نيوزيلندا ستشـــدد 
اإلجـــراءات ضمـــن إطـــار الحماية من 
كوفيـــد19-، مـــع اســـتخدام الكمامات 
بشكل أكبر وعدم السماح بوجود أكثر 
من 100 شـــخص في أماكـــن الضيافة 
والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة 

مثل حفالت الزفاف، أو 25 شخصا 
إذا كانـــت األماكـــن ال تفـــرض 

تصاريح اللقاح.
وأكدت رئيســـة الوزراء 
“حفـــل  للصحفييـــن: 
زفافي لن يقام”، مضيفة 

أنهـــا تأســـف ألي شـــخص 

حدثت معه مثل هذه الظروف.
عـــن  الصحفيـــون  ســـألها  وعندمـــا 
شـــعورها حيـــال إلغـــاء حفـــل زفافها، 
قالت أرديـــرن: “هذه هـــي الحياة.. أنا 
النيوزيلندييـــن  آالف  عـــن  أختلـــف  ال 
اآلخريـــن الذين عانـــوا من آثار مدمرة 
أكثـــر بكثير بســـبب الجائحـــة، وأهمها 
عـــدم القـــدرة علـــى التواجـــد مـــع أحد 
مرضـــه  عنـــد  أحيانـــا  األســـرة  أفـــراد 
الشـــديد. هـــذا يفـــوق بكثيـــر أي حزن 

أشعر به”.
اســـتخدام  نيوزيلنـــدا  وفرضـــت 
الكمامات والحد من التجمع اعتبارا 
مـــن منتصـــف ليل أمـــس األحد، 
بعـــد أن أثبتت تســـع إصابات 
مـــن  أوميكـــرون  بســـاللة 
انتقال  فيروس كورونـــا 
الجـــزر  مـــن  المـــرض 

الشمالية إلى الجنوبية.

“أوميكرون” يلغي حفل زفاف رئيسة وزراء نيوزيلندا
برلين ـ وكاالت

األلمانيـــة  البحريـــة  قائـــد  اســـتقال 
كاي أشـــيم شونباخ من منصبه بعد 
تصريحـــات مثيـــرة للجـــدل بشـــأن 
األزمـــة فـــي أوكرانيـــا، بحســـب مـــا 

أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع.
وســـيترك شـــونباخ منصبه “بشـــكل 
فوري”، بعد أن اعتبر خالل اجتماع 
لمجموعـــة دراســـات عقـــد الجمعـــة 
فـــي نيودلهي، إن ما يريده الرئيس 
هـــو  بوتيـــن  فالديميـــر  الروســـي 
“االحتـــرام” وأن فكرة غزو روســـيا 

ألوكرانيا “حماقة”.
وبحســـب مقطـــع فيديـــو انتشـــر 

قـــال  اإلنترنـــت،  علـــى 
الســـهل  “مـــن  شـــونباخ 

منحه االحتـــرام الذي 
يريد، والذي يستحقه 
األرجح”،  علـــى  أيضـــا 

واصفا فكرة أن روســـيا 

تريـــد اجتيـــاح قســـم مـــن أوكرانيا 
بأنها “حماقة”.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، قـــال إن شـــبه 
جزيـــرة القـــرم التي ضمتها روســـيا 
إلـــى  تعـــود”  “لـــن   ،2014 العـــام 

أوكرانيا.
وفـــي وقـــت الحق، قـــدم شـــونباخ 
اعتـــذاره بعدمـــا كتب فـــي تغريدة 
أن كالمـــه ال يعبر ســـوى عن موقفه 
بأنـــه  كالمـــه  ووصـــف  الخـــاص، 
“أرعـــن”، مضيفـــا “مـــن الواضـــح أن 

ذلك كان خطأ”.
لكن في بيان صدر مساء السبت، 
أوضح أنه قدم استقالته؛ من 
أجل “تفـــادي إلحاق المزيد 
بالبحريـــة  األذى  مـــن 
وبشـــكل  األلمانيـــة 
بجمهوريـــة  خـــاص 

ألمانيا الفيدرالية”.

“أزمة أوكرانيا” تطيح بقائد البحرية األلمانية
لندن - وكاالت

نقلت صحيفة صنـــداي تايمز عن نائبة 
بريطانيـــة قولهـــا إنهـــا اســـُتبعدت مـــن 
منصب وزاري في حكومة المحافظين 
برئاســـة بوريـــس جونســـون وذلك إلى 
حـــد مـــا بســـبب شـــعور زمالئهـــا بعـــدم 

ارتياح تجاه عقيدتها اإلسالمية.
وقالـــت نصـــرت غنـــي )49 عامـــا( التـــي 
فقـــدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في 
للصحيفـــة إن مســـؤوال   2020 فبرايـــر 
عن االنضباط الحزبـــي بالبرلمان أبلغها 
أن ديانتهـــا اإلســـالمية ُطرحت كقضية 

خالل إقالتها.
وذكر كبير مسؤولي االنضباط الحزبي 

مارك سبنســـر إنه كان الشـــخص 
المقصود في مزاعم غني.

وقـــال على تويتر إن “هذه 
تمامـــا  باطلـــة  االتهامـــات 
تشـــهيرا”.  أعتبرهـــا  وأنـــا 

وأضـــاف “لـــم أســـتخدم أبدا 

.” تلك الكلمات المنسوبة إليَّ
وتأتـــي تصريحـــات غنـــي بعـــد أن قال 
أحـــد زمالئهـــا فـــي حـــزب المحافظيـــن 
إنـــه ســـيناقش مـــع الشـــرطة اتهامـــات 
حاولـــوا  بالحكومـــة  مســـؤولين  بـــأن 
“ابتزاز” نواب يشـــتبه بمحاولتهم إجبار 
جونســـون علـــى تـــرك منصبـــه؛ بســـبب 
الغضب العام من الحفالت التي أقيمت 
فـــي مكتبه في داونينغ ســـتريت خالل 
فيـــروس  بســـبب  اإلغـــالق  عمليـــات 

كورونا.
ونقلت الصحيفة عـــن غني قولها “قيل 
لـــي أن ديانتـــي اإلســـالمية أثيرت 
كقضية خالل اجتماع التعديل 
داونينـــغ  فـــي  الـــوزاري 
وضعـــي  وأن  ســـتريت، 
كوزيـــرة مســـلمة جعـــل 
زمالئي يشعرون بعدم 

ارتياح”.

وزيرة بريطانية: تمت إقالتي بسبب عقيدتي اإلسالمية

رئيس وزراء تايلند يزور 
السعودية غدا الثالثاء

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس 
تايلند،  وزراء  رئــيــس  قــيــام  عــن  ــد،  األحــ
برايوت تشان أوتشا، بزيارة إلى المملكة 
العربية  السعودية خالل األسبوع الجاري. 

ــيــان رســمــي لــهــا إلـــى أن  وأشـــــارت فـــي ب
تايلند،  الدفاع في  الــوزراء ووزير  رئيس 
سيصل  أوتــشــا،  تشان  بــرايــوت  الجنرال 
إلـــى الــســعــوديــة بــدعــوة مــن ولـــي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان يوم غد 

الثالثاء، وتستمر لليوم التالي. 

الجامعة العربية تدين الهجوم على اإلمارات وتطالب بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

ضبط شحنة إيرانية لمواد كيمياوية في طريقها للحوثيين
األميركيـــة  البحريـــة  ســـالح  أعلـــن 
أمـــس األحد اعتـــراض ســـفينة كانت 
تحمل 40 طنا من الســـماد الذي يمكن 
المتفجـــرات  لصناعـــة  اســـتخدامه 
أثنـــاء إبحارها من إيـــران على طريق 
لتهريـــب  الماضـــي  فـــي  اســـتخدم 
األســـلحة إلـــى المتمّرديـــن الحوثيين 

في اليمن.
وأفادت البحرية أنها فّتشت السفينة 
التي تـــم توقيفها العام الماضي أثناء 
نقلها آالف قطع السالح وتسليمها إلى 
خفر السواحل اليمني، بعد اعتراضها 
فـــي الميـــاه الدولية فـــي خليج عمان 

الثالثاء.
وأفاد األســـطول الخامـــس األميركي 
أن مدّمـــرة صواريخ موّجهة أميركية 
وســـفينة دورية “اعترضتا ســـفينة ال 
ترفـــع علـــم أي دولة وتمر مـــن إيران، 
تاريخيـــا  المســـتخدم  الطريـــق  علـــى 
لنقـــل األســـلحة إلـــى الحوثييـــن فـــي 

اليمن”.
األميركيـــة  “القـــوات  أن  وأضافـــت 
اكتشـــفت 40 طنـــا )36300 كلغم( من 
أســـمدة اليوريا، وهو مرّكب كيميائي 
يعـــرف  الزراعيـــة  لالســـتخدامات 
فـــي تحضيـــر  اســـتخدامه  بإمكانيـــة 

المتفجرات”.
ويأتي اإلعالن بينمـــا يتصاعد التوتر 
فـــي المنطقـــة بعـــد هجـــوم بطائـــرات 
مســـّيرة وصواريـــخ نّفـــذه الحوثيون 
الموالـــون إليران على أبوظبي أســـفر 
عن ســـقوط 3 قتلـــى ودفـــع التحالف 
شـــن  إلـــى  الســـعودية  تقـــوده  الـــذي 

ضربات جوية على اليمن.
أن  األميركيـــة  البحريـــة  وأفـــادت 
“ســـفينة الصيـــد التـــي ال ترفـــع علـــم 
دولة” نفسها تم اعتراضها أثناء نقلها 
آالف البنادق الهجومية من طراز “أيه 
كـــي47” وقاذفات “آر بـــي جي” وغير 
ذلك من األسلحة في فبراير الماضي.

والشـــهر الماضـــي، ضبطـــت البحريـــة 

األميركيـــة في ميـــاه الخليج شـــحنة 
صيـــد  ســـفينة  متـــن  علـــى  أســـلحة 
مصدرها إيران وُيعتقد أّنها كانت في 

طريقها إلى المتمردين الحوثيين.
بيـــان  بحســـب  الشـــحنة  وتتألـــف 
األســـطول الخامـــس االميركـــي، مـــن 
نحـــو 1400 رشـــاش مـــن طـــراز “ايـــه 
كيـــه - 47” وأكثر مـــن 226 ألف طلقة 

ذخيرة. 
وإيـــران هـــي الدولـــة الوحيـــدة التـــي 
تعتـــرف بســـلطة الحوثييـــن. وتّتهمها 
مـــواد  بتهريـــب  خصوصـــا  الريـــاض 
الطائـــرات  تصنيـــع  فـــي  ُتســـتخدم 
الحوثيـــون  يحـــاول  التـــي  المســـّيرة 

مهاجمة المملكة بها.
جامعـــة  مجلـــس  دان  جانبـــه،  مـــن 
بشـــدة  واســـتنكر  العربيـــة  الـــدول 
الهجوم اإلرهابي الغاشم واآلثم على 
المدنييـــن واألعيـــان المدنية من قبل 
الميليشـــيات الحوثية اإلرهابية على 

مطار أبوظبي الدولي.
ورحـــب بتضامـــن الـــدول والمنظمات 
اإلمـــارات  مـــع  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
وبتنديدهـــا  المتحـــدة،  العربيـــة 

ارتكبتهـــا  التـــي  باالعتـــداءات 
الميليشـــيات الحوثيـــة ضـــد مناطـــق 
هجومـــا  بوصفهـــا  مدنيـــة  ومنشـــآت 

إرهابيا جبانا آثما.
وأكـــد أن هـــذه الهجمـــات اإلرهابيـــة 
التـــي ارتكبتها الميليشـــيات الحوثية 
صارخـــا  انتهـــاكا  تشـــكل  اإلرهابيـــة 
الدولـــي  والقانـــون  الدولـــي  للقانـــون 
حقيقًيـــا  تهديـــًدا  وتعـــد  اإلنســـاني، 
للمنشآت المدنية الحيوية وإمدادات 
الطاقة واســـتقرار االقتصـــاد العالمي، 
كمـــا تشـــكل تهديـــًدا للســـلم واألمـــن 
اإلقليمييـــن وتقـــوض األمـــن القومي 
والســـلم  باألمـــن  وتضـــر  العربـــي، 
الدوليين، وتشكل خطًرا على خطوط 

المالحة التجارية الدولية.
وشـــدد علـــى أن الهجمـــات اإلرهابيـــة 
التي قامت بها الميليشـــيات الحوثية 
تعكـــس طبيعتهـــا اإلرهابية وتكشـــف 
عـــن أهدافهـــا الحقيقيـــة فـــي زعزعة 
وتحديهـــا  المنطقـــة  واســـتقرار  أمـــن 
والقانـــون  الدولـــي  القانـــون  لقواعـــد 

الدولي اإلنساني.
دولـــة  مـــع  المطلـــق  التضامـــن  وأكـــد 

جانبهـــا  إلـــى  والوقـــوف  اإلمـــارات 
مـــن  تتخـــذه  مـــا  كل  فـــي  ودعمهـــا 
إجـــراءات للدفـــاع مـــع أمنهـــا وأمـــن 
أرضهـــا  علـــى  والمقيميـــن  شـــعبها 

ومصالحها الوطنية ومقدراتها.
كما أكد المجلس تأييده ودعمه لحق 
دولة اإلمارات في الدفاع عن النفس 
ورد العدوان بموجب القانون الدولي، 
مثمنـــا حـــرص دولـــة اإلمـــارات علـــى 
االلتـــزام بالقانـــون الدولـــي واحترامه 
وامتثالهـــا لقـــرارات األمـــم المتحـــدة 

ذات الصلة.
وطالـــب كافة الـــدول تصنيف جماعة 
بعـــد  إرهابيـــة  كمنظمـــة  الحوثـــي 
هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة 
على دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وأكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي 
صًفـــا واحـــًدا في مواجهة هـــذا العمل 
اإلرهابـــي اآلثـــم الـــذي يهـــدد الســـلم 
والدولـــي،  اإلقليمـــي  واالســـتقرار 
واتخـــاذ إجـــراءات فوريـــة وحاســـمة 
لـــردع ميليشـــيات الحوثـــي وردعهـــا 
اإلجراميـــة  أعمالهـــا  عـــن  للتوقـــف 

المتكررة في اليمن والمنطقة.

عواصم ـ وكاالت

السفينة خالل اعتراضها من قبل البحرية األميركية

عواصم ـ وكاالت

أعلن المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 
قتلـــى  عـــدد  ارتفـــاع  األحـــد،  أمـــس 
المواجهات الدائرة في سجن الصناعة 
فـــي حي غويـــران بمحافظة الحســـكة 
شـــمال شرقي سوريا، إلى 120 شخًصا 

على األقل.
وتدور مواجهـــات عنيفة في المنطقة، 
حيـــث شـــن مســـلحو “داعـــش” هجوما 
على الســـجن الذي تديره قوات سوريا 
الديمقراطيـــة “قســـد”، ويحتجـــز فيـــه 
للتنظيـــم  تابـــع  عنصـــر  آالف   5 نحـــو 

اإلرهابي.
وقـــال المرصـــد إن المواجهـــات التـــي 
بـــدأت الخميـــس أســـفرت عـــن مقتـــل 
120 شـــخًصا على األقل، بين مسلحي 
“داعـــش” ومقاتلي “قســـد” والمدنيين، 
مشـــيًرا إلـــى احتمـــال أن يكـــون العدد 
الحقيقـــي أكبـــر مـــن ذلـــك، فضـــاًل عـــن 

إصابة عدد كبير من األشخاص.
ونفذت طائـــرة حربية تابعـــة للتحالف 

الدولـــي غارة اســـتهدفت أحـــد األبنية 
في الســـجن، مـــن دون ورود معلومات 

عن خسائر بشرية حتى اآلن.
هذا، ويســـتمر القتال لليوم الرابع على 
التوالي في شـــمال شـــرقي سوريا بين 
عناصر من “داعش” و”قسد” المسؤولة 
عن ســـجن غويـــران والذي يضـــم أكثر 
مـــن ثالثة آالف مـــن المشـــتبه بهم من 

محـــاوالت  وســـط  التنظيـــم  أعضـــاء 
داخـــل  بالتقـــدم  لـ”قســـد”  متجـــددة 
الســـجن. وأكـــد المرصد فرار عشـــرات 
الســـجناء مـــن محبســـهم فـــي خضـــم 
المواجهـــات،  عـــن  الناجمـــة  الفوضـــى 
كشـــفت مصادر في “قســـد” أن السجن 
ال يـــزال تحت ســـيطرة قواتهـــم نافية 

فرار أي من النزالء.

االشتباكات ال تزال مستمرة داخل السجن ومحيطه لليوم الرابع على التوالي

مواجهات سجن غويران.. ارتفاع القتلى وغارة للتحالف

انتشار القوات الكردية في محيط سجن غويران

بيروت - وكاالت

طالب وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
أحمـــد ناصـــر المحمـــد الصبـــاح أمـــس 
لبنـــان منصـــة ألّي  بـــأاّل يكـــون  األحـــد 
عـــدوان لفظـــي أو فعلـــي و”أن يكـــون 
عنصـــًرا متألًقـــا وأيقونـــة مميـــزة فـــي 
المشـــرق العربـــي”، مشـــيًرا إلـــى أنـــه ال 

توّجه للتدّخل في شؤون لبنان.
وجـــاءت تصريحـــات الوزيـــر الكويتي 
ثالثـــة  أعقـــب  صحفـــي  مؤتمـــر  فـــي 
لقـــاءات منفصلـــة مـــع رئيس الـــوزراء 
نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب 
نبيـــه بـــري والرئيـــس اللبناني ميشـــال 

عون.
وقـــال الوزيـــر الكويتـــي “األســـاس في 
زيارتـــي لبيـــروت هي وضـــع إجراءات 
لبناء الثقة مجدًدا بين لبنان ومحيطه 
هللا  شـــاء  وإن  والدولـــي  اإلقليمـــي 

نستكمل األمور في األيام المقبلة”.
وتابـــع “أواًل ال يوجـــد أي تدخـــل فـــي 
الشؤون الداخلية للبنان ودول الخليج 

الداخليـــة،  لبنـــان  بشـــؤون  تتدخـــل  ال 
وثانًيـــا، ال تخـــرج الزيـــارة عـــن الثالث 
رســـائل التـــي نقلتها باألمس. الرســـالة 
األولـــى: التعاطـــف والتضامـــن والتآزر 
الشـــقيق.  اللبنانـــي  للشـــعب  والمحبـــة 
الرســـالة الثانيـــة هـــي تطبيق سياســـة 
النأي بالنفس وأن ال يكون لبنان منصة 

ألي عدون لفظي أو فعلي”.

وأضـــاف “الرســـالة الثالثة هـــي الرغبة 
ا  لـــدى الجميـــع بأن يكون لبنان مســـتقرًّ
ـــا وأن قـــوة لبنـــان هـــو قوة  آمًنـــا وقويًّ
للعـــرب جميًعـــا وعلـــى أن يصيـــر هـــذا 
األمـــر واقًعـــا هـــو مـــن خـــالل تطبيـــق 
قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة والقرارات 
العربيـــة في هذا المجال فالرســـالة من 

هذا المجال وليس هناك أمر آخر”.

أحمد الصباح: أساس زيارتي لبيروت “وضع إجراءات لبناء الثقة”

ثالث رسائل خليجية للبنان ترسم أفق إنهاء القطيعة

أحمد الصباح نقل لقادة لبنان أفكارا ومقترحات لحل األزمة مع دول الخليج

الرياض ـ وكاالت
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )مغسلة سوبر ذ.م.م(       
 

  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
شركة )مغسلة سوبر ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم 35135 ، طالبين تغيير 

اإلسم التجاري للفرع رقم
                        )7/15/13/17/12/39/31/9/10/33/24/16/44/40/41/53/51/42/3(
                      SUPER LAUNDRY W.L.L       -      من : مغسلة سوبر ذ.م.م 

إلى : مغسلة سوبر والغسيل الجاف ذ.م.م  
                          SUPER LAUNDRY & DRY CLEANING W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

CR2022-11017 إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   بهيه علي حمد علي                               

االسم التجاري الحالي:  العيش لمنهنه للوالئم          
االســـــم التجـــاري الجديد : منهنه للوالئم                   

        
 قيد رقم : 1-65503

التاريخ :19-1-2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 

إدارة السجــــل التجــاري
CR2022-10654 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر: حليمه كاظم حبيب كاظم                              

االسم التجاري الحالي: الريم شوب ستايل          
االســـــم التجـــاري الجديد : الريم ستور                       

 قيد رقم : 103685-1

تاريخ :23/يناير /2022 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن تنازل

)CR2022 12217- ( طلب رقم
 

الشخصي  الرقم  مرزوق  محسن  محمد  جواد  السيد  السادة  إلينا  تقدم 
الى  ادناه  معلوماته  الواردة  التجاري  المحل  عن  تنازل  طلب   570118174
السادة / سعيد احمد جاسم مديفع الرقم الشخصي 510109969 ، فعلى كل من 
لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري: مخبز الغدير          

رقم السجل : 10253-1

 التاريخ: 25/10/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
CR2021-114697 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري 
 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:   زينب منير محمد رضا عبدالحسين                           

االسم التجاري الحالي:   زينب منير لألزياء
االســـــم التجـــاري الجديد : دار الزمرد لألزياء

 قيد رقم : 104091-1

 التاريخ: 21/12/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2021-189422 (  إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

 
تحويل  بطلب  الشويخ   يوسف   أحمد  عبدالرحيم   مرتضى  السيد/  إلينا  تقدم 

المحل التجاري التالي إلى السيد/  رباب حميد جاسم محمد مكي      
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:  5-81634     -    االسم التجاري : يعجبك للمأكوالت   

رقم القيد:  6-81634      -    االسم التجاري : يعجبك للمأكوالت 

إدارة التسجيل 
إعالن رقم )184482( لسنة 2021

بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة جافلز ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / HUZAIFA ZOHAIR KAGALWALA باعتباره المصفي 
القانوني لشركة جافلز ذ.م.م، المسجلة كشركة شركة ذات مسٔيولية محدودة 
بموجب القيد رقم 117005، طالبا إشهار إنتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية 

اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ: 20/يناير/2022
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

) CR2021- 6095 ( طلب رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   محمود عيسى عبدهللا  سكاكاوي                               

االسم التجاري الحالي:   بوخالد للمواد الغذائيه1        
االســـــم التجـــاري الجديد : بوخالد للخضراوات والفواكه                  

 قيد رقم : 80561-15

التاريخ: 10/يناير/2022
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

) CR2021- 2427 ( طلب رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

لديه ٔاي اعتراض  التجاري ، فعلى كل من  ٔادناه بطلب اسم  المعلن  ا  ن إلي تقدم 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  قدم  ت ال قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   مريم أحمد حسن علي                               

االسم التجاري الحالي: مؤسسة أحمد حسن علي        
االســـــم التجـــاري الجديد : برادات أحمد حسن علي                  

 قيد رقم : 47227-1

التاريخ 2022/1/20
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

) CR2021- 10902 ( طلب رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

ٔادناه بطلب اسم التجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض  ينا المعلن  ل إ تقدم 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  لتقدم  ا قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:كوثر جهان حاجي عبدالكريم اميرالدين عبدالرشيد                               

االسم التجاري الحالي: لعبة الشاي        
االســـــم التجـــاري الجديد :مطعم لعبة                  

 قيد رقم : 97622-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)شركة دكتور ٔاوف ووتشس ذ.م.م (
سجل تجاري رقم 114120

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد\ السيدة السيد SAMAD OTHECHADATH عن شركة دكتور 
تصفية  بطلب   ،)114120( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  ٔاوف ووتشس 
SAMAD OTHECHA- ( السيد  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  ة  ك  الشر

DATH ( مصفيا للشركة.
SAMAD OTHECHADATH :عنوان المصفي

)رقم هاتف 38797737(
)samaduhad@GMAIL.COM إيميل المصفي(

التاريخ 2022/11/12
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

) CR2021- 4697 ( طلب رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

ٔادناه بطلب اسم التجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض  إلينا المعلن  تقدم 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: خالد محمد يوسف البوعينين                            

االسم التجاري الحالي: مخبز جواهر        
االســـــم التجـــاري الجديد : مخبز جينيف                  

 قيد رقم : 85502-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تحويل شركة ذات مسٔوولية محدودة إلى شركة تضامن بحرينية

 / السيد  إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  ن  ل تع
الفالح  مفاتيح  شركة  السادة  عن  نيابة   NU R UL AMIN ABDUL GAFUR
لالستشارات االدارية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 1-100447، طالبين تحويل الشكل 
القانوني للشركة المذكورة من ذات مسٔوولية محدودة إلى شركة تضامن بحرينية برٔاسمال 

وقدره 2000 دينار بحريني بين كل من:
FARJANA AKTER NURUL AMIN .1

NURUL AMIN ABDUL GAFUR .2
MOHAMMAD BADRUL HUSSAIN MONTAJ MIAH .3

MINHAZUR RAHMAN KURSHID MIAH .4
ANAMUL HOQUE ROISALI .5

القيد : 1-101591
التاريخ : 2022/1/20

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن رقم )4335( لسنة 2022

بشٔان تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السادة الشركاء 
في شركة شركة ان تيك للمقاوالت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 101591-1، طالبين 
تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة تضامن برٔاسمال وقدره ٔالف دينار، 

بين كل من:
1. صفية بي بي شير محمد نواب دين خير دين

SOHAIB LIAQAT LIAQAT ALI .2
SAQLAIN MUNIR MUNIR AHMED .3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

مالك  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  لن  تع
المٔوسسة الفردية المسماة تايني تو لتجهيزات المواليد والمملوكة للسيد/السيدة فضيله 
محمد حسين محمد السعيد والمسجلة بموجب القيد رقم 10-24336 ، بطلب بيع المحل 
التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويل القيد إلى شركة تضامن بحرينية برٔاسمال 
وقدره 1000 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن 
التالية  للشركاء  ليصبح مملوكا  التجاري  المحل  والتزامات  ٔاصول وموجودات  جزء من 

ٔاسماؤهم:
فاطمه سلمان علي سيف بنسبة 70 %

فضيله محمد حسين محمد السعيد بنسبة 30 %

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة كاليفورنيا ستار لتشييد المباني

تضامن لصاحبها عيسى عبدالنبي وشركاه
سجل تجاري رقم 102459

لصاحبها  - تضامن  المباني  لتشييد  كاليفورنيا ستار  الشركاء في شركة  قرار  اء على  بن
عيسى عبدالنبي وشركاه المسجلة بموجب القيد رقم 102459، بتصفية الشركة اختياريا 

وتعيين السادة / حسين عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام2001، و عمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 

بالمستندا الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

HUSSAINALMARZOOQ101@GMAIL.COM
+ 973 33903000

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501
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BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 

 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ALMANAFA FOR TRANSPORTATION AND HEAVY EQUIPMENTS 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33966689  or  MANAFA18@HOTMAIL.COM 

DASMAN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17622670  or  albinghadeer@hotmail.com 

Lazer 1 Auto Services 

has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36383555  or  hassan@emaar.bh 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

S.S FOR MARKETING & PROMOTION TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 66349666  or  A66349666@GMAIL.COM 

RICK HANSON TRDING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36511997  or  007ALMAHRIN@GMAIL.C0M 

DEMORA INTERIOR DECORATION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33596933  or  ABOODKHLFAN.21@GMAIL.COM 

THE EGYPTIAN WORLD FOODS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17684442  or  WORLDFOODSEGYPT@GMAIL.COM 

ALSARI CARPENTRY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39619930  or  ALSARI-WORKSHOP@HOTMAIL.COM 

Almoasher CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33448868  or  MHMD_ALARADI@LIVE.COM 

The Lock coffe shop &restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 34442880  or  LAYALISTYLE@GMAIL.COM 

JAMMALA FOR GYPSUN CARVINS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39668896  or  JAMMALAGYPSUM@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

Shiror second hand item buying and selling 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39609881  or  Buayaan75@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

ZAWEYAT QAWS AL MATAR SHAWARMA BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36255252  or  NAVASNK2238@GMAIL.COM 

AREA FOR FURNITURE RAPAIR 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39665776  or  ALTHURAIYA-143@HOTMAIL.COM 

Al Qamash Al Pakistani Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 

 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

ALQANAAH COLD STORES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66958886  or  DANA.MANNAI@GMAIL.COM 

NOOMA LADIES TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17675594  or  ZAINAABDULLATIF@GMAIL.COM 

SAEED ABDULAZIZ ALSHEHABI 

has a vacancy for the occupation of

  FARMER 

 suitably qualified applicants can contact

 38383804  or  sasco.businessgroup@gmail.com 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

SAEED ABDULAZIZ ALSHEHABI 

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contact

 38383804  or  sasco.businessgroup@gmail.com 

ALKUFOOF CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39872272  or  JAFFAR72@LIVE.COM 

MULTY STEEL EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785396  or  REDHA.TAHER@YAHOO.COM 

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

Al oun real estate 

has a vacancy for the occupation of

  REPRESENTATIVE(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 39255969  or  DAHAM25@HOTMAIL.COM 

WINNERS PACK TRADING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 33009736  or  BU-KHALID-@HOTMAIL.COM 

ROUTE 66 SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39254585  or  HASSSAN9107@GMAIL.COM 

UNIQUE LIFE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35362270  or  UNIQUELIFECONTRACTING@GMAIL.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

  COORDINATION & FOLLOW UP SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

ABDULLAH ALHAMMADI FOR RENTING AND OPERATIONAL LEASING OF MACHINERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33377632  or  ALHAMADIA499@GMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M I M I SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  MIMISERVICES99@GMAIL.COM 

BEST CARE FOR BULDING CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKERS(LAUNDRY) 

 suitably qualified applicants can contact

 33777697  or  BESTCARE.BH.1@GMAIL.COM 

ENGRO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  MANDJBH@GMAIL.COM 

NASER AWAD AHMED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  NASERAWADBH@GMAIL.COM 

REEM ABDULLAH ALI ALHALYU ABAYA IRONING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32029999  or  REAM91AL@GMAIL.COM 

HUSAIN RASHED ALI HUSAIN / HAWY 9217 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34430402  or  HUSSAIN-ALALI00@HOTMAIL.COM 

ABDULLA AHMED NASS & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Kooheji Contractors Company  - Interior W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

PANORAMA CONTRACTING AND ENGINEERING SERVICES LTD 

has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Abualhool Sandwiches W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17330585  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

KENTUCKY FRIED CHICKEN 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ALZAYANI TRADING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17297676  or  hr@azcsbh.com 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  DIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

Adnan & Alawi Trading Est 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17300515  or  S.M.ADNAN77@HOTMAIL.COM 

ALSALAM GAS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 13307772  or  HR@SALAMGAS.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

ALMAJID PLASTIC AND METAL RECYCLING FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17784491  or  BCCBAH@BATELCO.COM.BH 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  AGRICULTURAL SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17591197  or  rasha@gfss.com.bh 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

Mashreq Bank P.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17504445  or  TAHERAA@MASHREQ.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

BAITK ALMUNEER MAINTENANCE CONSTRULTION AND REAL STATE 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17241343  or  ROBY1954@BATELCO.COM.BH 

AL QATTAN SMITHERY AND WELDING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39674100  or  QATTANJAFFER@GMAIL.COM 

ALRAHIAQ Super MARKET 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34413614  or  ALRAHEEQ.CS@HOTMAIL.COM 

ALTAWAKUL HAIRORESSING SALON GENTLEMEN 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 34413614  or  ALRAHYQ@GMAIL.COM 

FATIMA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

NAAEL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

ALKHADIM AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17402479  or  ALKADHEM.89@LIVE.COM 

GOLDEN NOORAN FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251550  or  ABDULLA10109@GMAIL.COM 

HAMEEDA MOHAMMED ABUDLRAZZAQ 

has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM 

SARI GENERAL TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17874126  or  SARITRED@BATELCO.COM.BH 

ALSALAHIF COLD STORES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17877226  or  SAMEERAGET6@GMAIL.COM 

ASWAR ALJANADRIYA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34438754  or  MALDOSSERI50265@GMAIL.COM 

OLD SCRAP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17879923  or  GREATSAM111@HOTMAIL.COM 

Moonlight Trading &  Electrical Contractors 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36666345  or  majedfox@gmail.com 

I WOOD WORKS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33330082  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

QASAR AL JEAN SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 36729703  or  mgaabh@gmail.com 

ADMECCO MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17262256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

VILLA UOMO WELLNESS CENTRE & MED-SPA 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17125252  or  villauomo@GMAIL.COM 

EURO MOTORS CO. s p c 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17750750  or  hrad@alzayani-investments.com 

Brown Burger 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33510335  or  BROWN.BURGER@HOTMAIL.COM 

ZAHNOOR TRADING CO 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER-SHOW CASES-(DISPLAY ARTIST) 

 suitably qualified applicants can contact

 17507979  or  yunes.mohamed@azadea.com 

KHALID HASAN AHMED ALI 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39632396  or  KHALIDHASAN27@GMAIL.COM 

Carrefour 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17644110  or  RALSHANAA@mafcarrefour.com 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

Mano’s floral design and gifts 

has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 

 suitably qualified applicants can contact

 32111040  or  muna.sabkar@gmail.com 

HIGH QUALITY LOGISTICS 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17401771  or  MJDURAZI@HQLBAHRAIN.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

PIGEON TRADERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17722298  or  MUSAMA504@GMAIL.COM 

VIS BODY FOR SPORTS EQUIPMENT 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36668189  or  JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM 

RIVER CHAPATI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  NASEEMAABDU2001@GMAIL.COM 

SARAB CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

BUWARDOCLEANING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33933300  or  BUWARDO9@HOTMAIL.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

Kadi One Construction W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 33440279  or  SINOALAN180@GMAIL.COM 

Kadi One Construction W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33440279  or  SINOALAN180@GMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

KHALID S.ALI EZZALDIN ALSADEH / YAJABNI 7334 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39411196  or  AL7DAG_8@HOTMAIL.COM 

ALHAWARY TRADING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 17342714  or  HAMADBOZ@YAHOO.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

KHALAF SONS REAL ESTATE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39696373  or  KHAKAF.REALSTATE@GMAIL.COM 

Hayward trading  wll 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36383940  or  aneesh.hayward@gmail.com 

SEA STAR CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17677025  or  ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  AIRCONDITIONERS MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

Y.T AUTO SPARE PARTS 

has a vacancy for the occupation of

  REPAIRMAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39052875  or  TARIQAL39@GMAIL.COM 

Unique Power Switchgears UPS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

ELYA LAND CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33088558  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM 

RUMAITHA SANITARY WARE CONTRACTING & MAI 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17263611  or  ALBALOOSHI111136@GMAIL.COM 

DESI DASTAR KHAW CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 33943555  or  aruba@ddkrestaurant.com 

DESI DASTAR KHAW CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33943555  or  aruba@ddkrestaurant.com 

ALZAJEL STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33771185  or  JASSIMBUALI@HOTMAIL.COM 

ARION CALL CENTER SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17112112  or  ALAHUSSAIN@HOTMAIL.COM 

TOOMA NALIS SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17666797  or  Doseriah@gmail.com 

Link world management  co w l l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17100090  or  amjadshafi8@gmail.com 

Emcy Aluminium Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34157515  or  emcybahrain@gmail.com 

TAURUS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  NOREENYASIN@yMAIL.COM 

MOTOTECH CAR SERVICES CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17583359  or  MOTOTECH@LIVE.COM 

SM CARPENTRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39973093  or  SMBMWLL@GMAIL.COM 

KARAM ALKHAIR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251315  or  sales@lucky4group.com 

Premiere Hotel W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Dar alamearat beauty saloon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36333557  or  AHLAM030@YAHOO.COM 

AL FAJER SECRETS CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33305797  or  ALFAJERSC@GMAIL.COM 

TOP CHECK INSPECTION GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33180801  or  TEXAS_BH1@HOTMAIL.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

JOKER GAMES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33639564  or  KHURRAM_LEO82@YAHOO.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

ALAMEER RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33330800  or  alameer.restaurants@gmail.com 

KHANA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404104  or  MOHD.ELPATRON@GMAIL.COM 

UNIFORM 7TH AVENUE 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39580580  or  uniformavenue@gmail.com 

PURE NATURAL OIL OIL CHANGING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39223779  or  SKY.MOON.CLEARING@GMAIL.COM 

Multi tech contracting 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39444165  or  NADIA-ALKHALED@HOTMAIL.COM 

NOOR DANA FIBER TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39922799  or  danatransport@yahoo.com   

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

Bahrain Art Gallery WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717165  or  bahrainframes@gmail.com 

Jacqueline building contracting 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33016677  or  AAAAH18@HOTMAIL.COM 

Jacqueline building contracting 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 33016677  or  AAAAH18@HOTMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

BUHUSSAIN GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR MECHANICAL WORKSHOP) 

 suitably qualified applicants can contact

 17000520  or  abdulaaziz.buhusain@gmail.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

A & B INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17293085  or  ABINTL123@GMAIL.COM 

KARAMI RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17684413  or  Hr.trading@karamigroupbh.com 

ALAALI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

Panjur partha cafteria 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33378446  or  UAGB@OUTLOOK.COM 

ALWAN ALKHALEEJ HALL FOR KIDS GAMES 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39757571  or  mannairealestate@gmail.com 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

Strong Force-MGC W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

GLOBAL INNOVATION FOR TRADING AND CONTRACTING - GITCO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39977027  or  TALAL@GITCO-SA.COM 

ANJAPPAR AUTHENTIC INDIAN RESTURANT S P C OWNED BY TEAMS HOLDING 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17741567  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

ALI BIN YOUSIF FAKHRO & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717676  or  mahmood@fakhRoo.com 

DAR ALRAYASH  PROPERTY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17261010  or  GGSBAHRAIN@GMAIL.COM 

DELEZIA PASTRIES AND SWEETS 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 38889603  or  DELEZIA.BH@GMAIL.COM 

QUALITY BLINDS DECORATION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36066570  or  QUALITYBLIND@GMAIL.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Strong Force-MGC W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ANADA BHAVAN INDIAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39971555  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

YASALAM RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

E KON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454355  or  EKONCONTRACTING@YAHOO.COM 

KISMAT SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

TREN TREN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34372785  or  sabah973@hotmail.com 

E KON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454355  or  EKONCONTRACTING@YAHOO.COM 

UZMA COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39288259  or  amirhussain_shah@yahoo.co.uk 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

KHALIFA ABDULLA SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39237771  or  ABDULLAHAMADA8933@GMAIL.COM 

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

Reach paints group w l l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17211592  or  Ali@reachpaints.com 

SHAH CARGO  Handling - Bahraini PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33121146  or  SHAHGCARGO@GMAIL.COM 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

Manama Packaging Industry W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

ALMERAH GENERAL TRADING AND CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  ALFWAZ101@HOTMAIL.COM 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

UNICORP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

KIMSHEALTH HOSPITAL B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33307994  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Saloon weld alfreej for gents 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535881  or  S39911226@GMAIL.COM 

HAJI HASSAN REINFORCEMENTS B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36925029  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

CREATIVE STYLE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

HYDRO SPA AND SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39452717  or  FAHAD.BUFAISAL@GMAIL.COM 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

ROOTS WORLD CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33789200  or  SHAHID_IKRAM94@YAHOO.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

Clean and green services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

BANZ TRADING AND CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17816070  or  HR@banzgroup.com 

GRNATA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

PRISTINE REAL ESTATE COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33708173  or  SOHAILB122@gmail.com 

ARAB FINANCIAL SERVICES CO. B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

 33308699  or  jasim.abdulla@afs.com.bh 

JANAT ALENSAN CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38100883  or  hr1@jaradahfish.com 

MARSHL LAUNDARY 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 35555866  or  ADELSWAR689@YAHOO.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

ABDULAAL GULF AUDIT - Bahraini Partnership Co. 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17500188  or  INFO@GTBAHRAIN.COM 

TAIF BUILDING CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39901520  or  NOOR_ALI99@HTOMAIL.COM 

NB Trading 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37731009  or  NEENA.NBTRADING@GMAIL.COM 

ALKULAIB CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 77131005  or  A87A@HOTMAIL.COM 

NICE STAR RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  FADHEELASAYED@OUTLOOK.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17720648  or  LULUCLEANING@HOTMAIL.COM 

FADI LEBANESE SNACK 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39060996  or  FADI.ALBISSANI70@GMAIL.COM 

NAGARRO SOFTWARE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 39671677  or  BACHAR.KASSAR@NAGARRO.COM 

F B F CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  ZULFIQARALIBH9@GMAIL.COM 

Najran garage for cars 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17591041  or  HAMOOD_F200@HOTMAIL.COM 

JAMAL SHOWAITER SWEETS FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17340282  or  J.SHOWAITER@YAHOO.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

GILLANI CARGO HANDLING 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17470373  or  SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM 

NOOR AL BILAL ELECTRICAL MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33508974  or  IMRANBODLA1996@GMAIL.COM 

Almaseela mechanical workshop 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 39311727  or  cradjis@gmail.com 

NAWAF SALON GENTLEMEN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

UNION WORLD BUILDING 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636622  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Mazaya International 1 Furniture w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 33639941  or  LIFELONG.BH@GMIAL.COM 

UNIVERSAL NEON CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 13105585  or  VENKATUV1995@GMAIL.COM 

EVA GOLDSMITHS 

has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39888960  or  ALI.ALHOORI@HOTMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

AL -SADAH KITCHEN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36684495  or  AKCO.SM1983@GMAIL.COM 

NEW JERESY INTERIORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38117966  or  NEWJ2022@GMAIL.COM 

AMWELL MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.co 

AMNA ABDULRAOOF ALNOOR 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33089058  or  AAMNA377@YAHOO.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

AL SAHABA ALUMINUM WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38884380  or  TAHER.ABDULAZIZ@GMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17587748  or  lmra@jasmis.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

THE FAMILY WELDING SMITHERY AND FABRICATION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36805911  or  thefamilyWelding@gmail.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

GULF LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  GULF.LAUNDRY@HOTMAIL.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

Elegant Leo contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Aldarwish Ceramic W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17676222  or  DARWISH@BATELCO.COM.BH 

M . a  trading for import and export co w l l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33192228  or  MUNEER@DARALSHAI.COM.SA 

ALARFA HEAD OFFICES AND MANAGEMENT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

NASRAH GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39140170  or  NASRAHUSSAIN67@GMAIL.COM 

NAAJEH TRADELINKS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17678105  or  PEACEBH@GMAIL.COM 

GULF LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  GULF.LAUNDRY@HOTMAIL.COM 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 33337783  or  ALMUTAWA848@GMAIL.COM 

ALARFA HEAD OFFICES AND MANAGEMENT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

SIAM HOUSE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 33218383  or  BHRAINO@GMAIL.COM 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SWIRATH  ASSISTANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33805863  or  NIZARVIPAP@GMAIL.COM 

PFT TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39908040  or  ADEL@FITNESSTRACKBH.COM 

ALTEEN COLDSTORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39638032  or  UM_M7MD65@YAHOO.COM 

New Maqdeem Stationery Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39453150  or  BINOY5339@YAHOO.COM 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

ALMESHAL CHEMICAL INDUSTRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17830500  or  KAISER@MERC.COMPANY 

AL FALAK ALUMINUM & STEEL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33884155  or  BAQER_JUMA@HOTMAIL.COM 

MARMARA ISTANBOL RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36666242  or  BUMHAMMED@YAHOO.COM 

AL ARFA GENERAL TRADE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33555166  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

MAAZ ADVERTISMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33700528  or  RUSSHDA_87@YAHOO.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

SYED MOHAMMAD NOOR MOHAMMAD USMAN EBRAHIM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33883636  or  Muhammadsaqib759@GMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Blue Belt Trading Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39439898  or  KHALID111@GMAIL.COM 

SIAM HOUSE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33218383  or  BHRAINO@GMAIL.COM 

Almufeed Electrical Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17677784  or  almufeedelectricalwll@gmail.com 

BEST TIME DOCUMENTS CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

RAYMOND INTERNATIONAL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17593978  or  EBRAHIM7080@LIVE.COM 

ORLANDO CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 39649646  or  bukhalid6@gmail.com 

SALEEM MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33084061  or  MHRSALEEM1122@GMAIL.COM 

ROOTS WORLD CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33789200  or  SHAHID_IKRAM94@YAHOO.COM 

SALEEM MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33084061  or  MHRSALEEM1122@GMAIL.COM 

VRINDAVAN GARDEN RESTAURANT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17234454  or  asoom8@gmail.com 

AL MERSAD JIBSON CONTACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36613696  or  BALOUSHI2266@GMAIL.COM 

FALCON POWER MAINTENANCE AND REPAIR HOUSEHOLD APPLIANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39829984  or  MDALMANEA66@GMAIL.COM 

COLD LINE SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39976610  or  coldlineservice@gmail.com 

VRINDAVAN GARDEN RESTAURANT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17234454  or  asoom8@gmail.com 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

SPRING BAKER 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17612774  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

من حقنا أن تكون مدينة عيسى هي مدينة المستقبل
أخطـــاء  هنـــاك  كانـــت  مدينـــة عيســـى  كأهالـــي  حســـب خبرتنـــا 
كثيـــرة فـــي الماضـــي نرجوا أال تتكـــرر في المســـتقبل فيما يتعلق 
بمشـــروعات العمـــارة والتخطيط، فمثال توجد علـــى حافة الكثير 
مـــن الشـــوارع دكاكيـــن تجاريـــة وعمـــارات ســـكنية، وكأن الحبل 
متروك على الغارب، فترى “اللخبطة” التي تلغي جمال الشـــوارع، 
وعدم التجانس والتوافق واضح للعيان، ما يشعر المار بأنه يسير 
فـــي مكان ينقصـــه كثير من بعد النظر والدراســـات المســـتفيضة، 
عمـــارات ســـكنية تطـــل على “بيـــوت النـــاس”، ومطاعـــم وبرادات 
بجانـــب ورش ومصانع، وحدائق عامة مهجورة دفعها اليأس من 
االهتمام إلى الموت وســـتصبح في يوم قصة ســـتروى مع الزمن، 
وشوارع تصلح لسكة حديد للقطارات بدل السيارات ألنها مهترئة 
ومتهالكـــة وجرفت معها أحجـــار الزمن وهي تنتظر الصيانة، لكن 
بـــكل أســـف ينظر إليها بالمنظـــار العادي الباهت الـــذي ال يوفر أية 

طاقة مشعة من العمل.
صدقوني.. كثير من شـــوارع وطرقات مدينة عيســـى تشـــبه إلى 

حـــد كبير شـــجرة الشـــاعر “ت. س اليـــوت” الميتة التـــي ال تعطي 
الظـــل ألحـــد، ألن فاقـــد الشـــيء ال يعطيه، ولـــو أننـــا تأملنا صورة 
الشـــوارع في موســـم األمطار لرأينا عبقريات فالســـفة التخطيط 
وروعة وســـحر الجمال، ألن المسألة قائمة على سياسة االرتجال 
ونأمل حقيقة أن تعجل الجهات الرسمية العمل على إزالة مساوئ 
الماضي، وأن تكون مدينة عيسى هي مدينة المستقبل على غرار 

المدن األخرى، خصوصا بتميز موقعها وعدد سكانها.
إن كل منطقة من مناطق مدينة عيسى تتميز بميزات خاصة، وكل 
ما تحتاج إليه هو تحسين المشروعات والتخطيط واإلسراع في 
تنفيذ الخطوة األساسية وهي إيجاد الحلول المناسبة لمخالفات 
البنـــاء العشـــوائية، وتجمعـــات العمالة اآلســـيوية التي هي أشـــبه 

بفظائع القنابل الموقوتة التي تنذر بالخراب.
مـــن حقنـــا أن نـــرى مدينتنـــا مبهجة للنظر وتســـير علـــى تخطيط 
صحي وســـليم، فقد مرت أجيـــال ونحن نصيح منادين وحاملين 

أسطوانة لفت االنتباه على ظهورنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قول وفعل يا بوعيسى
ألنـــك وكمـــا قالهـــا المواطنون “قـــول وفعل يا بوعيســـى” فيما يتعلـــق بموضوع 
صـــرف التعويضـــات الماديـــة لمتضرري األمطـــار التي شـــهدتها البحرين مؤخرًا، 
والتـــي رســـمت على مالمح المواطنيـــن أجزل معاني الفرح والســـعادة، وحملت 
معها أكثر من داللة أرادها ســـمو األمير ســـلمان بن حمد، لتأتي في مقدمتها أنه 
األميـــر الـــذي يقرن الفعل بالقول، وهذا ما عهدناه من ســـموكم بأن تســـتمر هذه 

األفعال لخدمة ومصلحة الوطن والمواطن.
وتأتـــي هذه الخطوة الكريمة من لدن ســـمو ولي العهد لترســـم لنا جميعًا طريق 
الخيـــر واالستبشـــار الـــذي يليق بهـــذا الوطـــن ومواطنيه، لتصبـــح المملكة تزهو 
باألمـــل والتفـــاؤل والعمـــل الجـــاد لتحقيـــق األهـــداف المرجـــوة التـــي وضعتهـــا 
حكومتنـــا الرشـــيدة، من أجـــل المواطـــن والمحافظة علـــى مكانته ومكتســـباته 
لمســـتقبل واعـــد وزاهـــر، وتحقيق المزيد مـــن النجاحات ووضع أهداف ســـامية 

بمشاركة وتعاون الجميع من أجل البحرين.
نعـــم ونؤكـــد عليها بـــأن هناك حرصا كبيـــرا يقوم به ســـمو ولي العهـــد باالهتمام 
باإلنســـان البحرينـــي والمقيـــم علـــى كامـــل تـــراب المملكـــة، ولعل من أبـــرز هذه 
االهتمامـــات التي يشـــهد لهـــا العالم هو ما يقوم به فريق البحرين بقيادة ســـموه 
في مواجهة جائحة كورونا، وهو خير دليل على ما نقوله عن سموه، حيث كان 
ســـموه في هـــذه األزمة التي عصفت بالعالم أجمع قريبـــًا من الجميع إلدارة هذا 
الملـــف والخـــروج من هذه األزمة بأقل الخســـائر، وكان متابعًا يومًا بيوم ليصدر 
التوجيهات واألوامر لحمايتنا من هذا الوباء ويحرص شـــخصيًا على االطمئنان 

على سالمة الجميع.
أخيرًا أقولها وبصوت مرتفع شكرًا لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على 
مواقفه وتوجيهاته المشرفة التي أدخلت الفرحة في قلوب المواطنين، وشكرًا 
لسموه على دعمه المطلق والمستمر لكل مواطن في هذه األزمة، وشكرًا لسموه 
لمتابعته الشخصية كل صغيرة وكبيرة من هموم الوطن والمواطن، وشكرًا لكل 

من يقوم بواجبه لخدمة هذا الوطن العزيز بكل حب واقتدار.

د. خالد زايد

دور الحوسبة السحابية في التنمية
ــــ المصـــادر واألنظمـــة الحاســـوبية المتوافرة تحت  تقـــوم الحوســـبة الســـحابيةـ 
الطلـــب عبـــر الشـــبكة ــ بتوفيـــر عدد مـــن الخدمـــات الحاســـوبية المتكاملة دون 
التقيـــد بالمـــوارد المحلية، ويســـتطيع المســـتخدم عند اتصاله بالشـــبكة التحكم 
بهـــذه الموارد عن طريق واجهة برمجية ســـهلة، وتتميز بخفض التكلفة المادية 
والكفـــاءة والمرونـــة وبســـعة غير محدودة، وهي متوفرة بشـــكل كبير وحســـب 
الطلب، وتستطيع المؤسسات استخدامها بمختلف أنواعها وأحجامها ومجاالتها 
مثـــل “االحتفاظ بنســـخ احتياطية مـــن البيانـــات، التعافي من الكـــوارث، البريد 
اإللكترونـــي، بيانـــات افتراضية لألجهـــزة المكتبية، تطوير البرامـــج واختبارها، 

تحليل البيانات وتطبيقات الويب”.
وتمتاز الحوســـبة الســـحابية بخصائص تتمثل في “الحوســـبة التلقائية، نموذج 
الخـــادم والعميـــل، الحوســـبة الشـــبكية، الحواســـيب الكبيـــرة، حوســـبة خدمية، 
حوســـبة خدمية التوجـــه”، مع إمكانية الوصول بســـهولة إلى مجموعة واســـعة 
النطاق من التقنيات، ونشر الخدمات التقنية بسرعة كبيرة، كما تتيح للمستخدم 
حريـــة تجربة األفكار الجديـــدة وتطوير العمل واالبتكار، بجانب المرونة بتغيير 
العمل بدون الحاجة إلى بذل النفقات الخاصة بالموارد التي يمكن توســـيعها أو 
زيادتها بما يتناســـب مع القدرة اإلنتاجية، ولها دور كبير في التحول إلى الُمدن 
المســـتدامة وتطوير أداء الموظفين وتحسين مختلف الخدمات الحكومية من 

إدارية وإنتاجية وزيادة منافعها.
وتعمـــل الحكومـــة البحرينية علـــى تســـخير دور التكنولوجيا وتقنية الحوســـبة 
الســـحابية فـــي دفـــع عمليـــة التنميـــة وتعزيز األمـــن الســـيبراني، وذلـــك ألهمية 
الحوســـبة الســـحابية فـــي تطويـــر القطـــاع العـــام والخـــاص، ولتحقيـــق التنويع 
االقتصادي. وتواكب الحكومة البحرينية مســـتجدات تقنية المعلومات لخفض 
نفقاتهـــا وزيـــادة أمن المعلومـــات واإلنتاجية وتطوير الخدمـــات، ولزيادة البنية 
التقنية وتوفير خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت عند الطلب بسرعة وبأقل 

جهد.
واستطاعت الحكومة البحرينية توفير كل الخدمات المهمة للمواطنين وبسرعة 
كبيرة، حيث تعاقدت مع شركة “أمازون” بتوفير ونشر البنية التحتية للخدمات 
الســـحابية واالســـتفادة منهـــا، وقد نجحـــت الحكومة في نقل عـــدد من أنظمتها 
الحساســـة كنظـــام وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف ونظـــام معهد 
اإلدارة العامـــة ونظـــام إدارة التعلم بـــوزارة التربية والتعليـــم والرعاية الصحية 
إلى الحوســـبة السحابية، وسيتم نقل عدد آخر من األنظمة إليها، بهدف تحقيق 
األهـــداف الرامية إلـــى خفض التكلفة وتقليل الوقت، وتوفير الخدمات حســـب 

الطلب في أي وقت وغيرها من األهداف.

اندلعـــْت الحـــرُب الفيروســـية الثانية بعد أْن ذاَق الناُس طعم األمن والســـالم عبدعلي الغسرة
عـــوا األحـــوال وأعـــادوا بنـــاَء ما دمرتـــُه الحرُب  لبرهـــٍة حســـبوها أدهـــرًا؛ فطبَّ
الفيروســـية من عالقاٍت أسرية وصداقاٍت شـــلَّتها ألغاُم الفيروس األب، لُيِتمَّ 
“أوميكـــرون” االبـــن مـــا بدأُه أبـــوه وبوتيـــرٍة أعلى وقـــدرٍة أكبَر علـــى التدمير 

ليشمل البشر على اختالِف أعمارهم وأماكن تواجدهم.
الحـــرُب ُخدعـــة، وقـــد َخَدعنا الفيـــروس الذي أمدَّ نفســـه بســـالالٍت متطورة 
ومتحـــورة، هـــي األســـرُع انتشـــارًا مـــن قادتها على ســـاحاِت الكـــرة األرضية 
قاطبـــة، وربما تكون بعضها أكثَر فتكًا وأشـــمَل دمارا، فهـــل ُيالُم الناُس ألنهم 
توســـموا الخيَر والذوا باألمل لتســـتمَر وتيرُة الحياة ولتعوَد األحواُل لســـابق 
عهدهـــا ويعمَّ األمـــاُن وتنتعَش العالقاُت االجتماعيـــُة واالقتصادية والدولية 

من جديد، ثم ُيباغتون بقصٍف فيروسي خاطف على خالِف التوقعات؟
ال نســـتطيُع القول إننا براٌء من تبعاِت انتشار فيروس كورونا المتحور، وإننا 
لـــم نســـاهم في تفشـــي أوميكـــرون، لكن رغبتنا فـــي عودة الحيـــاة ومعرفتنا 
بضعـــف المتحـــور عـــن ســـابقه، والمعلومـــات المتضاربـــة التي تصـــُف بعُضها 
الفيروس الجديد بأنه ســـريع االنتشار واألقل شـــدة، وسريِع العدوى واألكثر 

فتـــكًا، جعلنـــا ال نثُق فيمـــا يصلنا من معلوماٍت من هنا وهنـــاك؛ فما يصلنا من 
تصريحـــات من منظمـــة الصحِة العالميـــة يدحُض بعضُه بعضـــًا، فيضُعنا في 
حالـــٍة مـــن اإلرباِك والتخبِط ال يقطُعها ســـوى الوقوُع فريســـة الوبـــاء لنختبَر 
فتكُه وسرعته ، وعندها يكون األواُن قد فات بعد أْن يتفشى الفيروس بين 

العشرات في تجمٍع ما.
األرقاُم في تســـارعها المخيف، تعيُد للواجهة ما جرى قبل عام حين تفشـــى 
كوفيد ١٩ بين الناس وأوقع مئات وآالف الضحايا في شرق األرض وغربها، 
حتى لم تُعْد تســـعهم المشـــافي وال مراكُز الحجر، ووقف الطاقم الطبي على 
قدٍم وساق بهمٍة عالية الحتواِء األزمة وإنقاِذ المصابين من المرض المميت، 
وبـــروٍح مثقلة عنـــد رؤيِة ضحايا الفيـــروس وهم يرحلون كل يـــوم. إنَّ هذه 
الذكـــرى تنفُع المؤمنين الذين يجُب عليهم أْن يتعاونوا على ضماِن الســـالمة 
للجميـــع، عمـــالً بواجبهم الدينـــي والوطني واالجتماعي فـــي المحافظة على 
حياتهـــم وحيـــاِة اآلخريـــن مـــن حولهم، والحـــُل يكمـــُن في وقـــف التجمعاِت 
مجـــددًا والبقـــاِء في المنزل وعدم الخـــروج إال للضرورة، حتى نســـمَع أبواَق 

نهايِة الحرِب الفيروسية الثانية وقد وضعْت أوزارها بإذن هللا.

هدى حرم

الحرُب الفيروسية الثانية

منذ بداية جائحة كورونا قبل نحو عامين تابعنا فيديوهات كثيرة على 
مواقع التواصل االجتماعي ألناس يهونون بل ويسخرون من الفيروس 
وممـــن يحتاطـــون منه ويأخـــذون باإلجـــراءات االحترازيـــة الالزمة في 
مواجهتـــه، ولألســـف الشـــديد راح كثيـــر مـــن هـــؤالء ضحيـــة للفيـــروس 
نفســـه، وظهـــر بعضهـــم بفيديوهات قبيـــل وفاتهم يعتذرون عـــن آرائهم 

وسخرياتهم من الفيروس.
األمر هنا قد يبدو هيًنا كون هؤالء غير مؤثرين في أوساط مجتمعاتهم 
وغير معروفين، فيكون انتشار آرائهم في حيز ضيق وليس بذات التأثير 
الكبيـــر الـــذي يحدثه مـــا يصدر عن “النخبـــة” بمختلـــف انتماءاتها، حيث 

يكون الصدى واسًعا والجدال محتدًما وتحدث البلبلة في المجتمع.
وقد حملت الكثير من الصحف والمواقع اإلخبارية خبًرا محزًنا عن وفاة 
مغنيـــة شـــعبية )عن عمر ناهز 57 عاًما( بمـــرض كوفيد19- بإحدى الدول 
األوروبيـــة، بعدمـــا تعمـــدت اإلصابـــة بفيـــروس كورونا، حســـب تصريح 
أدلـــى بـــه ابنهـــا، مضيفا أن والدته رفضـــت تلقي اللقاح وعرضت نفســـها 
طوعا للمرض الذي أصيب به هو ووالده الملقحان، وأنها فعلت ذلك كي 

تســـتطيع دخول بعض األماكن بعد أن تتعافى من اإلصابة، وأنها قررت 
أن تعيـــش بشـــكل طبيعـــي وفضلت أن تصـــاب بالمرض علـــى أن تتلقى 

اللقاح.
وكمـــا فعل كثيرون، قامت هذه المغنية بالتعبير عن فرحتها فكتبت عبر 
مواقع التواصل قبل يومين فقط من وفاتها: “لقد نجوت.. سيكون هناك 
عـــرض مســـرحي وحمام ســـاونا وحفلة موســـيقية.. ورحلـــة عاجلة إلى 
البحـــر”! أمثـــال هؤالء ضحية للشـــائعات واآلراء المغلوطة التي يروجها 
بعـــض المســـتفيدين والمســـتغلين والمتاجريـــن بحيـــاة النـــاس وصحـــة 
البســـطاء، فقد كان وال يزال الفيروس ساحة خصبة لحروب معلوماتية 
وتجارية بعضها يتم عن جهل ودون قصد، وكثير منها يكون بسوء نية 

ولمقاصد معينة للقائمين عليها.
هنـــا، يقـــع دور كبيـــر على النخـــب فـــي كل المجتمعـــات بـــكل انتماءاتها 
وفئاتهـــا بـــأن تكـــون أكثـــر وعًيا وحـــذًرا فـــي آرائهـــا وســـلوكياتها، وأكثر 
إيجابيـــة فـــي تأثيراتهـــا وإســـهاماتها المجتمعية وأال تظهـــر للناس إال ما 

يفيدهم وينفعهم.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

فيروس كورونا وتعمد اإلصابة



كشــف الفنــان الســعودي عبدالله الســدحان عــن توثيق 
مســيرته في أرشــيف دارة الملك عبدالعزيز أخبار الدارة”. 
ونشــر الســدحان مجموعة مــن الصور عبر حســابه في 
تطبيق “إنستغرام”، وعلَّق عليها: لقاء أخبار الدارة، أتحدث 

فيه عن مســيرتي الفنية وحياتــي االجتماعية منذ أن كان 
عمري 4 ســنوات إلى يومنا هذا، ليتم توثيقه في أرشــيف دارة 

الملك عبدالعزيز وفقهم الله. 
ره الفنان السدحان هو مسلسل “أربعيني في العشرين”. يذكر أن آخر عمٍل صوَّ

نشرت الفنانة ســمية الخشاب منشوراً جديداً عبر صفحتها 
أحــد  االجتماعــي. وكان  التواصــل  الخاصــة فــي موقــع 
األشــخاص نشــر صورة للخشــاب على مواقــع التواصل 
االجتماعــي وأردف معهــا تعليقا غير الئق، فقالت ســمية 

بهذا الشــأن إنها لن تتهاون في حقها، موجهة عدة رســائل 
للمتحرشين. وردت سمية على المتحرش بقوة وغضب بهدف 

تأديبه، ووضع حد لمثل هذه التصرفات غير الالئقة. وقالت: سمعت مليون قصة 
عن التحرش في المواصالت، وأماكن أخرى، حاجة في منتهى القرف.

ضد التحرشسيرة حياة
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مهرجان العين السينمائي يكرم الصديق والنيادي والشناوي في دورته الرابعة
يكـــرم مهرجـــان “العيـــن الســـينمائي” فـــي دورتـــه 
الرابعة والذي تحت شـــعار “ســـينما المســـتقبل” في 
مدينة العين، تحت رعاية عضو المجلس التنفيذي 
إلمـــارة أبوظبـــي الشـــيخ ســـلطان بـــن طحنـــون آل 
نهيـــان، وبحضـــور الشـــيخ ســـعيد بـــن طحنـــون آل 
نهيـــان فـــي الفترة مـــن 23 حتى 27 ينايـــر الجاري، 
هذا العـــام كوكبة من المبدعيـــن العرب إلنجازاتهم 
ومســـاهماتهم القيمـــة فـــي الســـينما كجزء أســـاس 
مـــن فعاليـــات المهرجان فـــي كل عـــام بتكريم عدد 
مـــن المع األســـماء المؤثرة تحت عنـــوان “إنجازات 

المبدعين”.
وســـيكرم هذا العـــام عدد مـــن األســـماء المهمة في 
المنطقـــة؛ لمســـيرتهم الفنيـــة الحافلـــة بالعديـــد من 
اإلنجازات وإســـهاماتهم الكبيرة لالرتقاء بالســـينما 
مثـــل المنتـــج والكاتـــب والمخرج الكويتـــي الراحل 
خالد الصديق، الـــذي رحل عن عالمنا العام الماضي 

2021 عـــن عمر يناهز 76 عاًما، الذي قدم أول فيلم 
لـــه في العام 1972 “بس يـــا بحر” كأول فيلم روائي 
مـــن إخراج خليجـــي، الذي تم اختيـــاره ليكون أول 
كويتـــي يدخـــل المنافســـة في ســـباق أفضـــل فيلم 
بلغـــة أجنبيـــة فـــي حفـــل توزيـــع جوائـــز األكاديمية 
الخامـــس واألربعين، وحقق فيلمـــه الجائزة األولى 
فـــي مهرجان الشـــباب الســـينمائي العـــام 1972 في 

دمشـــق، كما فـــاز بجائزة “فيبريتشـــي” في مهرجان 
البندقية السينمائي في ذلك العام.

ويقـــدم “بـــس يـــا بحـــر” صـــورة واقعيـــة مـــن خالل 
مصائـــر صيـــادي اللؤلؤ في الكويت فـــي الثالثينات 
واألربعينـــات ويتحـــدث عـــن البحـــر وغـــدره ومهنة 
الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ ومخاطرها وحفـــر فيلم ”بس 
يـــا بحر“ بصمته في الســـينما العالمية. قدم المخرج 
الراحـــل العديد من األعمال الناجحة في مســـيرته، 
وغالًبـــا ما كانت أفالمه تســـعى اللتقـــاط الحياة في 
شـــبه الجزيـــرة العربية قبـــل اكتشـــاف النفط وقدم 
الصديـــق عددا من األفالم للســـينما الكويتية، ويعد 
مـــن أوائـــل المخرجيـــن الخليجيين الذيـــن أخرجوا 
للســـينما، إذ بـــدأت انطالقتـــه فـــي ســـتينات القـــرن 
الماضـــي من خالل فيلم ”المطرود“ العام 1964 إلى 
أفالمـــه األخـــرى ”الصقر“ و“عرس الزين“ وشـــاهين“ 

وغيرها.
ومـــن أهـــم األســـماء المكرمـــة هـــذا العـــام بجائـــزة 
“إنجـــازات المبدعيـــن” الفنـــان والمنتـــج اإلماراتـــي 

القديـــر ســـلطان النيـــادي، الـــذي يعتبـــر أحـــد أهـــم 
األســـماء الفنية فـــي المنطقة، إذ أســـهم في تطوير 
وتقديم الفن اإلماراتي والخليجي والعربي بصورة 
راقية وســـط األعمال األخرى لسنوات طويلة. وقد 
ســـاهم كثيـــًرا في رفـــد الدرامـــا اإلماراتيـــة بأعمال 
ناجحـــة، كمـــا أثبـــت حضـــوًرا الفًتـــا علـــى خشـــبة 
المســـرح، محـــواًل مقـــر شـــركته الواقعة فـــي مدينة 
العيـــن “ظبيـــان لإلنتاج الفنـــي” إلى واحـــة للفنانين 
اإلماراتيين والخليجيين، ورغم اعتزاله التمثيل إال 
أنـــه ال يزال يدعـــم الدراما اإلماراتيـــة عبر إنتاجاته 
الدراميـــة، ولعل آخرها كان مسلســـل بنات مســـعود 

وغيرها من األعمال الناجحة.
ويعتبـــر ســـلطان النيـــادي الفنان الشـــامل بإتقان، إذ 
خاض مجاالت فنية عدة وحقق من خاللها الشهرة 
الالزمة واالنتشار الكبير من خالل مسيرته الطويلة 
التـــي بدأهـــا أوال مـــع المســـرح وصـــوال إلـــى أعماله 
الناجحة المسلســـل الكوميدي حاير طاير، طماشـــة 
1، دروب المطايا وغيره من المسلسالت الخليجية.

دورتـــه  فـــي  الســـينمائي   العيـــن  مهرجـــان  وقـــرر 
الحاليـــة أن يكرم الناقد الســـينمائي المصري طارق 
الشـــناوي، الذي يعتبـــر من أهم األســـماء الفنية في 
الوطـــن العربـــي اليـــوم ومـــن أكثـــر المقربيـــن للعين 
الســـينمائي، وهو كاتب عمود مخضرم، وأستاذ نقد 
فني في كلية اإلعـــالم، جامعة القاهرة واألكاديمية 
الدوليـــة لعلـــوم اإلعـــالم، حاصل علـــى بكالوريوس 
فـــي اإلعالم، جامعة القاهرة في العام 1979، وعلى 
بكالوريـــوس فـــي معهـــد الســـينما في العـــام 1984. 
أصـــدر العديد مـــن الكتب المتخصصة في الســـينما 
والنقد مثـــل )المخرجين ثمانينـــات الحلم والواقع(، 
و)السينما والقليل من السياسة(، و)سنوات الضحك 
في الســـينما المصرية(، و)جعلني مخرًجا(، و)الفنان 
ال يعـــرف الماكيـــاج(، و)الســـينما الشـــعرية(، و )أنـــا 

أعذب أم كلثوم( وغيرها.
فاز بالعديد من الجوائز كأفضل مقال وأشرف على 
نادي السينما والنشـــاط الفني في نقابة الصحفيين 
المصرييـــن في الفترة مـــن 1987 إلى 1997، ترأس 
الشـــناوي العديـــد مـــن لجـــان تحكيـــم المهرجانـــات 
بمـــا في ذلـــك مهرجان )مســـقط( و)وهـــران( و)أنابا( 

و)اإلسكندرية( و)أوسيان( وغيرها.

بــدأت الفنانتــان فيفى عبــده وشــيرين رضا تصوير مشــاهد 
مسلســلهما الجديد “شغل عالي” الذي تعاقدتا على بطولته 
فــي اللحظات األخيــرة للعرض في شــهر رمضــان المقبل، 
حســبما أكــد مخرج العمــل مرقس عــادل، مشــيراً إلى  أن 

عمليــة التحضيــرات والتعاقد مــع الفنانين المشــاركين في 
البطولة مســتمرة بالتزامن مع التصوير حســب الجدول الزمني 

الذي تم وضعه؛ وذلك للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل 2022.
“شغل عالى” يسجل التجربة الثانية للمخرج مرقس عادل في الدراما التلفزيونية.

“شغل عالي”

المخرج الكويتي الراحل خالد الصديق

اإلماراتي القدير سلطان النيادي

التعرف على البواعث النفسية والحسية لدى كل شخصية يقوم بها

“ دينزل واشنطن” قانون الموهبة والدقة في السينما
كثير مـــن الناس يختـــارون أفالمهم على 
أســـاس الممثـــل، غيـــر أن أداء الممثل في 
الســـينما خصوصـــا تتدخـــل فيـــه عوامـــل 
كثيـــرة، فـــي مقدمتهـــا عمليـــات التصوير 
والمونتـــاج، والمخـــرج الجيـــد هـــو الـــذي 
يمســـك بخيـــوط كل العوامـــل، ومـــن ثـــم 
يســـتطيع أن يرفـــع كثيـــرا مـــن مســـتوى 

أداء الممثـــل، والعكس صحيح، فالمخرج 
الممثـــل  الضعيـــف يهبـــط بمســـتوى أداء 
واحتفاظ بعض الممثلين بمستوى أدائهم 
ال يرجـــع إلى قدرتهم الذاتية وحدها رغم 
أهميتهـــا التـــي ال تنكـــر، وإنمـــا يرجـــع إلى 
أنهـــم يتعاملـــون مـــع مخرجيـــن معينيـــن 

يتميزون بارتفاع مستوى عملهم أيضا.
الممثـــل  علـــى  تنطبـــق  ال  القاعـــدة  تلـــك 
األمريكـــي األســـطورة “دينزل واشـــنطن” 
الـــذي يقـــدم أمـــام الكاميـــرا أداء مقاربـــا 
لالنفجـــار، وقـــد ســـلم جميـــع المخرجيـــن 
الذيـــن عملـــوا معـــه بهـــذا األمـــر واقتنعوا 
بأسلوبه، ومنهم “نورمان جوسون” مخرج 
الفيلم الرائع “اإلعصار” إنتاج 1999، ففي 
كل لقطة من الفيلم كان واشـــنطن يخدم 
ما كان يســـمى بعمليـــة التأثيـــر؛ ألنه يرى 
أن الفنـــون عندما تؤثـــر فينا البد أنها 
تفعـــل شـــيئا معينا، 

والحيـــاة اليوميـــة التـــي نحياهـــا بما فيها 
من لفتات ولمحـــات وانتباهات ولحظات 
هي التي تساعدنا على استقبال الظواهر 
الفنيـــة وعلـــى توليـــد عمليـــة التأثيـــر في 
نفوســـنا، فالمالحظـــات اليومية لإلنســـان 
والمشـــاجرات  العاديـــة  حياتـــه  فـــي 
والمشـــاحنات والمناقشـــات تصل وتحفز 
بطريقـــة ال شـــعورية في النفس البشـــرية 
والجهـــاز  منـــا،  وعـــي  دون  فيهـــا  وتؤثـــر 
العصبي لإلنســـان ســـاهر متيقـــظ في كل 
هـــذه الحاالت يضع نقاطـــا مهمة على كل 

ما يقابله اإلنسان في يومه العادي. 
القانـــون الشـــخصي الـــذي وضعـــه دينزل 
واشـــنطن لنفســـه يعتمـــد علـــى الموهبـــة 
علـــى  والتعـــرف  والمالءمـــة،  والدقـــة 
كل  لـــدى  والحســـية  النفســـية  البواعـــث 
بعـــد  نـــرى  ولهـــذا  بهـــا،  يقـــوم  شـــخصية 
مشـــاهدتنا ألي فيلـــم له التأثيـــر الحقيقي 
الـــذي يصل إلـــى المتفرج نفســـه وباطنه 
وذهنـــه فـــي النهايـــة، ويمكننـــي القـــول 
كمحب للممثل واشنطن وشاهدت جميع 
أفالمه أن هذه القاعدة في مدرســـته من 
تحليلهـــا  إن  إذ  وأصعبهـــا،  القواعـــد  أدق 
علـــى  رموزهـــا  وتنطلـــق  وقـــاس  صعـــب 
مســـتويات عدة مما يصعـــب معه تحديد 

نوع هذه القاعدة.
في فيلم “يوم التدريب” إنتاج 2001 الذي 
حصـــل عليه واشـــنطن جائزة األوســـكار، 
كان مـــن الواضـــح حـــاالت الجهـــد األكبـــر 
التـــي اعتمد فيها واشـــنطن على إمكاناته 
انفعالـــه وصدقهـــا  الفنيـــة وعلـــى درجـــة 

وعمقهـــا ودقـــة ترتيبهـــا، حتـــى أن مخرج 
الفيلم انطوان فوكوا قد سمح له بالتحكم 
بعض الشـــيء في أحجام مناظر اللقطات 
وتصاعـــد الحركة داخل الـــكادرات، فمثال 
كان هنـــاك تنوع كبير في أوضاع الكاميرا 
في المشهد الذي جمع واشنطن مع شباب 
الحي وزميله الشـــرطي النزيه “جيك” من 
أعلـــى ومن أســـفل ودائما بزاويـــة جانبية 

إال فيمـــا نـــدر، ومنها ما هو على مســـتوى 
أقل من مســـتوى النظر، فواشنطن اعتمد 
في هذا المشهد على حركة الجسم داخل 
الـــكادر والحركة التـــي يخلقهـــا المونتاج، 
ومـــن اللقطـــات المميـــزة فـــي هـــذا الجزء 
لقطة الصرخة المدوية المرعبة لواشنطن 
مهـــددا شـــباب الحي، والتنـــوع المعبر عن 
األلـــم وخيبة األمـــل، إلى الدرجـــة التي ال 

نحـــس فيهـــا بوجود المخرج شـــخصيا أو 
فنيا، فقد ارتفع دينزل واشنطن في األداء 
إلى قمم قد ال يصل إليها المخرج انطوان 
فوكـــوا، وتحس به عمالقا مســـيطرا على 

كل صغيرة وكبيرة في موقع التصوير.

طارق البحار

أسامة الماجد

يقدم أمام الكاميرا أداء مقاربا لالنفجار

الموهبة والدقة والمالءمة

عمالقا مسيطرا على كل صغيرة وكبيرة 



الفريق الملكي يشارك بمهرجان األمير سلطان وبطولة أبوظبي 
بتوجيهــات مــن النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية  سمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة، يشــارك الفريــق الملكــي البحريني لجمــال الخيل 
العربيــة التابــع لالتحــاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة فــي البطوالت 
الخارجيــة القادمــة وأبرزها مهرجان األمير ســلطان بــن عبدالعزيز العالمي 
للجــواد العربــي الذي ســيقام فــي المملكة العربية الســعودية في الفترة من 
27 حتــى 29 ينايــر الجاري، وبطولــة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية 
التــي ســتقام فــي العاصمــة اإلماراتية أبوظبــي في الفترة مــن 10 حتى 13 

فبراير المقبل.

 وبهذه المناســـبة، أكد رئيس االتحاد 
الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل 
خليفـــة أن الدعـــم الالمحـــدود الـــذي 
تحظـــى بـــه رياضـــات الفروســـية من 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
ســـاهمت فـــي تحقيـــق العديـــد مـــن 
اإلنجـــازات فـــي مختلـــف الرياضات 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة، مبينـــًا إلى أن 
اهتمام ســـموه برياضة جمال الخيل 
علـــى  انعكـــس  األصيلـــة  العربيـــة 
تسجيل المملكة مشـــاركات إيجابية 
وناجحـــة فـــي المحافـــل الخارجيـــة، 
وهـــو ما يدفع االتحـــاد على مواصلة 
الحـــرص فـــي تطويـــر هـــذه الرياضة 
العريقة وتأكيد مكانتها في المحافل 

الخارجية.

وأوضـــح ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
المشـــاركة  أن  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
البطولـــة  فـــي  الواســـعة  البحرينيـــة 
الخيـــل  جمـــال  رياضـــة  أن  تؤكـــد 
العربية األصيلـــة ماضية في التطور 
واالزدهـــار، معربًا ســـموه عن تقديره 
للجهـــود البارزة التـــي تبذلها المرابط 
وتأهيـــل  البحرينيـــة  واإلســـطبالت 
الجياد بصورة مميزة قبل المشاركات 
القادمـــة، متمنيًا ســـموه للفريق دوام 
التوفيـــق والنجـــاح وعكـــس الصورة 
المتطورة لهذه الرياضة في المملكة.
مـــن جانبه، أعرب رئيس وفد الفريق 
الملكي البحريني عبدهللا المضاحكة 
عن شـــكره وتقديره إلى سمو الشيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة وإلى ســـمو 
الشيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة 

على دعم سموهما المتواصل للفريق 
وحرصهمـــا على تقديـــم كامل الدعم 
للفريـــق فـــي المشـــاركات الخارجية، 
مبينـــًا إلى أن هذا الدعم يعتبر حافزًا 
كبيـــرًا للفريـــق فـــي ســـبيل مواصلـــة 
تأكيـــد مكانـــة رياضـــة جمـــال الخيل 
المحافـــل  فـــي  البحرينيـــة  العربيـــة 
الخارجية، متمنيًا أن تحقق المرابط 
أفضـــل  البحرينيـــة  واإلســـطبالت 

النتائج.
 وســـيكون الفريـــق الملكي البحريني 
لجمال الخيل العربية األصيلة التابع 
لالتحاد الملكي للفروســـية وسباقات 
القـــدرة علـــى موعد مع المشـــاركتين 
بتواجـــد 6 جياد مـــن الفريق الملكي، 
و4 من مربط الشـــهاب، و4 من مربط 
النســـيم،  مربـــط  مـــن  و2  النـــوادر، 
وجواد من مرابط المضاحكة وعالي 

والقطان والرويعي والليال والمها.
ويأتـــي اختيار جيـــاد الفريق الملكي 
المراكـــز  تحقيقهـــم  بعـــد  البحرينـــي 
األولـــى فـــي بطولـــة العيـــد الوطنـــي 
العربيـــة  الخيـــل  لجمـــال  المجيـــد 
التـــي نظمهـــا االتحـــاد الملكي الشـــهر 
الماضي، حيث سيمثل مربط أطياب 
المهـــر  البحرانـــي  محمـــود  للمالـــك 
“أي تـــي ســـراب”، ومـــن مربـــط عالي 

للمالـــك علي العالـــي المهـــرة “أيه أيه 
فيكتوريـــا”، ومن مربـــط المها للمالك 
“جهينـــدرا”،  الفـــرس  الحـــرم  أســـامة 
علـــي  للمالـــك  النـــوادر  مربـــط  ومـــن 
قمـــر المهر “بدر النـــوادر”، ومن مربط 
المضاحكة للمالك عبدهللا المضاحكة 
المهـــر “أي أم أس الفهـــد، ومن مربط 
المهنا للمالك نسيم المهنا الفحل “دي 

محبوب”.

اللجنة اإلعالمية

عبدالله المضاحكةسمو الشيخ عيسى بن عبدالله  سمو الشيخ خالد بن حمد 
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نتائج مباريات األمس

مباريات اليوم

كأس خليفة بن سلمان لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

األهلي

المحرق

93

96

81

89

البحرين

النجمة

البطولة اآلسيوية 20 لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

اللجنة اإلعالمية

أعــرب ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ سعادته بمواصلة رياضة الهجن 
تحقيــق اإلنجــازات البحرينيــة فــي المحافــل الخارجيــة بعــد أن حصــد 
“رمز” المركز األول في مهرجان أم القيوين لسباقات الهجن في نسخته 
السادســة عشــرة علــى ميدان اللبســة بدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 

الشقيقة، إضافة إلى حصول “أسد” على المركز الثاني.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن رياضة الهجن البحرينية 
سجلت إنجازات عديدة في الفترة 
ودعـــم  اهتمـــام  بفضـــل  الماضيـــة 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة 
المفـــدى حفظه هللا ورعاه، وحرص 
جاللتـــه على مواصلـــة دعم رياضة 
الهجـــن؛ لترســـيخ القيـــم والتقاليـــد 
والمحافظـــة  األصيلـــة  العربيـــة 

علـــى هـــذه الرياضـــات التـــي تعتبر 
فـــي  العريقـــة  الرياضـــات  إحـــدى 
ســـموه  مبينـــًا  الشـــعبي،  المـــوروث 
إلـــى أن دعـــم جاللته يعتبر نبراســـًا 
لألجيـــال القادمة ودافعًا للمزيد من 

اإلنجازات.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
أم  مهرجـــان  أن  خليفـــة  آل  حمـــد 
يعتبـــر  الهجـــن  لســـباقات  القيويـــن 

أحد الســـباقات العريقة التي تشهد 
مشـــاركة واســـعة واهتمامـــا كبيـــرا 

من المالك، مبينًا ســـموه إلى أن هذا 
اإلنجاز ســـيكون حافـــزًا للمزيد من 

النجاحات في الفترة القادمة.
األول  بالمركـــز  “رمـــز”  فـــوز  وجـــاء 
فـــي شـــوط لســـن الحقايق مســـافة 
علـــى  وحصـــل   2 الشـــوط  كلـــم   3

“الخنجر” بعد تفوقه بشـــكل واضح 
منذ انطالق الشـــوط وأنهى السباق 
بزمن وقدره 4 دقائق و29 ثانية و3 

أجزاء من الثانية.

لقطة لسباق الهجن

لقاء األهلي والبحرين ضمن كأس خليفة بن سلمان بكرة السلة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد يشيد بإنجاز مهرجان أم القيوين لسباقات الهجن
“رمز” حصد المركز األول و“أسد” المركز الثاني

بتوجيه من خالد بن حمد

العراق4 عصًراالبحرين



الفــراعنــــة أبطـــال العــالـــم فـــي المبــــارزة
فـــرض الفراعنـــة ســـيطرتهم علـــى ألقـــاب 
بطولة العالم للمبارزة لفئة الناشئين تحت 
عشـــرين عامـــا التـــي اختتمت يـــوم أمس 
األحـــد على صالة اليد بأم الحصم بتتويج 
المنتخـــب المصـــري بلقـــب البطولـــة بعـــد 
فوزهـــم علـــى المنتخب الفرنســـي بنتيجة 
النهائيـــة، وســـبق  المواجهـــة  فـــي   45-34
أن تـــوج الالعـــب المصـــري محمد ياســـين 
بالميداليـــة الذهبية بعد فـــوزه كذلك على 
منافسه العب المنتخب الفرنسي، ليبسط 
الالعبون المصريون سيطرتهم على ألقاب 

بطولة العالم للمبارزة.
وقلد رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للمبارزة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة  الشـــيخ إبراهيـــم 
الدولـــي  االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  بحضـــور 
عبدالمنعـــم  المصـــري  االتحـــاد  رئيـــس 

مصـــر  جمهوريـــة  وســـفير  الحســـيني، 
العربية لدى البحرين ياسر محمد شعبان، 
المنتخـــب المصـــري بالميداليـــات الذهبية 
متمثال في الالعبين محمد السيد، محمود 

الســـيد، محمد ياســـين، ومحمـــد جابر بعد 
أداء الفـــت ومتميز طوال مشـــوارهم في 
البطولـــة، في حيـــن تقلد العبـــو المنتخب 

الفرنسي الميداليات الفضية.

وكرم الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة 
االتحـــاد  منـــدوب  كافيـــرو”  “جوســـيبي 
الدولـــي للعبة المبارزة، حيث أشـــاد رئيس 
االتحاد بالجهود المبذولة من قبل مراقب 

البطولة والمتابعة الدقيقة لكل الحيثيات 
باإليجـــاب  انعكـــس  ممـــا  واالحتياجـــات 
والتميـــز على المســـتوى الفني والتنظيمي 
للبطولـــة وخلـــق أجـــواء مثالية للمنافســـة 

مضيفـــا:  والمشـــاركين”،  الفـــرق  لكافـــة 
“الجميع شهد على نجاح التنظيم واقتدار 
هـــذا  اســـتضافة  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
الحـــدث العالمي البارز؛ لـــذا أتقدم للجميع 
بجزيل الشـــكر والعرفان على كل ما بذلوه 
من أجـــل إنجـــاح بطولـــة العالـــم للمبارزة، 
علـــى أمـــل أن نلتقـــي فـــي االســـتحقاقات 
االتحـــاد  رئيـــس  كـــرم  كمـــا  القادمـــة”. 
البحرينـــي للمبارزة،  رئيـــس اللجنة الفنية 
راشـــد الشـــمالي إلـــى جانب وليـــد الجامع 
مـــن المملكة العربيـــة الســـعودية والحكام 
البطولـــة، وهـــم الحكـــم  المشـــاركين فـــي 
الدولـــي البحريني محمد القطـــان وحكام 

من تونس، العراق، السعودية.
وكانت البطولة قد شـــهدت مشـــاركة 120 
العبـــا في منافســـات الفـــردي و19 منتخبا 

في منافسات الفرق.

اللجنة اإلعالمية

جمـــال  هيـــا  البحرينيـــة  الفارســـة  تعـــد 
المشـــرف علـــى برنامـــج تدريـــب أطفـــال 
التوحد، أول بحرينية تحصل على شهادة 
الفروسية العالجية من الواليات المتحدة 
األمريكيـــة. والتقـــى “البـــالد ســـبورت” مع 
الفارسة البحرينية هيا جمال للحديث عن 
هذا اإلنجاز الرائد، إذ كشفت خالل الحوار 
عـــن العديـــد من األمـــور المرتبطـــة بمجال 

عمل الشهادة وخططها المستقبلية.

دعم ملكي

هيـــا جمـــال الشـــابة البحرينيـــة الطموحة 
أعربـــت فـــي بدايـــة حوارهـــا عـــن عميـــق 
شـــكرها إلى جاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه 
هللا ورعـــاه، وذلك علـــى الدعم الذي يوليه 
جاللتـــه للرياضييـــن، مشـــيًرا إلـــى فخرها 

واعتزازهـــا بهذا االهتمام الملكي الســـامي 
الذي مكنها من الحصول على الشهادة.

فخر باالهتمام

كما أشـــادت هيـــا بالدعم واالهتمـــام الذي 
يوليه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، ودعـــم واهتمـــام رئيس 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القدرة ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفة، مشـــيرة إلى دعم سموهما للشباب 
البحرينـــي الـــذي يشـــجعنا علـــى المضـــي 
قدًمـــا لألمام بخطوات أكثـــر تطوًرا، الفتة 
إلى أنها تفخر باهتمام ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة الـــذي يحـــرص على 

التعريف بها في كل محفل يلتقي معها.
وبينـــت أن تكريـــم ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة لها وتســـليمها الشهادة هو 

محـــط اهتمـــام وتقديـــر، كما يضعهـــا أمام 
مســـؤولية مضاعفـــة نحـــو عـــدم الوقوف 
عنـــد هذا المســـتوى، بـــل الســـعي لتحقيق 
إنجـــازات أكثـــر تقدًمـــا والحصـــول علـــى 

شهادات أخرى، عالوة على االستفادة من 
الخبرات الخارجية باالحتكاك معهم حول 
هذا المجال؛ لتعزيز الشهادة التي حصلت 

عليها.

شهادة تخصصية

وأشـــارت إلـــى أن الحصـــول علـــى هـــذه 
الشـــهادة التخصصية المهمة في مقتبل 
الـــذي  عمرهـــا يعكـــس الطمـــوح الكبيـــر 
تملكه، عالوة على الشـــغف للتميز دائًما، 
مبينـــة الجهـــود الكبيرة التـــي قامت بها 

في سبيل الحصول على هذه الشهادة.
وقالـــت هيـــا جمـــال إن فتـــرة الدراســـة 
أنهـــا  إلـــى  مشـــيرة  عاميـــن،  اســـتغرقت 
وجدت كل الدعـــم واالهتمام المتواصل 
والمســـتمر خـــالل هـــذه الفترة مـــن قبل 

أهاليها.

أصحاب الهمم

الشـــهادة التـــي تحصلت عليهـــا هيا جمال 
علـــى  الهمـــم  عـــالج أصحـــاب  لهـــا  تتيـــح 
مستوى أطفال طيف التوحد، مشيرة إلى 
أنهـــا باب لتوســـيع نطاق العالج مســـتقبالً 

عالجـــي  فروســـية  مركـــز  إيجـــاد  نحـــو 
يحتضـــن هـــذه الفئـــة ويهتـــم بهـــم من كل 
الجوانب، على أن يوفر المركز محطة أمل 
لهـــذه الفئة العزيزة على قلوبنا، وأن يكون 

عالجهم مرتبًطا بالخيل.

حلم مستقبلي

وأكـــدت هيـــا جمـــال خـــالل حديثهـــا لـ 
“البالد سبورت” أن لديها حلم مستقبلي 
يتمثـــل بتعليـــم أصحاب الهمـــم رياضة 
الفروســـية، عبر عمل ســـباقات لمسافة 
20 إلـــى 40 كـــم، مشـــيرة إلـــى أن ذلـــك 
ســـيكون فرصـــة لمشـــاركتهم فـــي هذه 
الرياضـــة وإبراز إمكاناتهـــم وقدراتهم، 
يهيـــئ  بمـــا  المجتمـــع،  مـــع  ودمجهـــم 
األرضية لـــزرع روح التحدي واإلصرار 
لديهم، والقدرة على مواجهة تحديات 

رياضة الخيل.

وجــه النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئــة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفــة، االتحــاد البحرينــي للرياضة للجميــع لإلعداد والتحضيــر إلقامة فعاليات 
النســخة السادســة مــن اليوم الرياضــي البحريني، والذي من المقــرر إقامته هذا 

العام على مدار يومي 10 و11 فبراير المقبل. 

جاء ذلك، خالل استقبال سموه بمكتبه 
بقصر الوادي، رئيس االتحاد البحريني 
للرياضـــة للجميـــع عيســـى عبدالرحيم، 
بحضور ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد 
آل خليفـــة نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامة 
للرياضـــة، والرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 

العامة للرياضة عبدالرحمن عسكر. 
وقـــال ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
البحرينـــي  االتحـــاد  “وجهنـــا  خليفـــة: 
للرياضة للجميـــع إلقامة فعاليات اليوم 
الرياضـــي البحرينـــي، وذلـــك عبر إعداد 
تصـــور كامـــل لالحتفال بهذه المناســـبة 
مـــع  بالتنســـيق  الرياضيـــة،  الوطنيـــة 
جميع الجهات الحكومية والمؤسســـات 

ذات العالقـــة، وتوجيـــه الدعـــوة لجميع 
قطاعـــات الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص 
هـــذا  فـــي  لمشـــاركة جميـــع منتســـبيها 
الملتقى الرياضـــي الوطني، مع ضرورة 
تطبيـــق جميـــع اإلجـــراءات االحترازية 
المتبعة وفق توجيهات الفريق الوطني 
والطبي لمكافحة المتحور من فايروس 

كورونا كوفيد 19 “. 
الرياضـــي  اليـــوم  “إن  ســـموه:  وتابـــع 
الوطنـــي مناســـبة نعتـــز بهـــا كثيـــرا، لما 
لهـــا مـــن دور كبيـــر فـــي تعزيـــز مفهـــوم 
الرياضة للجميع، ورفع مســـتوى الوعي 
المجتمعـــي بأهميـــة الرياضـــة في حياة 
األفـــراد، والتـــي تعزز كذلـــك من مفهوم 

الجســـم  علـــى  والمحافظـــة  الصحـــة 
الســـليم، وغـــرس المفاهيـــم الرياضيـــة، 
المزمنـــة  األمـــراض  تحـــارب  التـــي 

نمـــط حيـــاة  الرياضـــة  لتكـــون  وتدفـــع 
صحي لـــدى االفراد”، مضيفا ســـموه أن 
النشـــاط البدني يســـهم في رفـــع وتيرة 

العمل ويزيـــد من اإلنتاجيـــة في جميع 
المجـــاالت، والـــذي يعود بالفائـــدة على 
مواصلة تنفيذ خطط وبرامج الحكومة 

قطاعـــات  بجميـــع  للنهـــوض  الموقـــرة 
المجتمع. 

وقد كلف ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة رئيس االتحاد البحريني للرياضة 
للجميـــع لتولي رئاســـة اللجنـــة المنظمة 
العليـــا لليـــوم الرياضـــي البحريني، على 
تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات 

الرياضية والحكومية والخاصة. 
االتحـــاد  رئيـــس  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
عيســـى  للجميـــع  للرياضـــة  البحرينـــي 
عبدالرحيـــم عـــن شـــكره وتقديـــره إلى 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، 
علـــى ثقة التـــي اوالها ســـموه باالتحاد 
الرياضـــي  لليـــوم  والتحضيـــر  لإلعـــداد 
البحرينـــي، مؤكدا أن االتحاد سيســـعى 
جاهـــدا لترجمـــة توجيهـــات ســـموه من 
خالل تســـخير كافـــة اإلمكانيات، إلبراز 
بالصـــورة  الرياضـــي  الوطنـــي  اليـــوم 
المميـــزة، التـــي تتوافـــق مـــع تطلعـــات 

سموه إلنجاح هذا الحدث.

هيا جمال أول بحرينية تحصل شهادة الفروسية العالجية

خالد بن حمد يوجه للتحضير لليوم الرياضي البحريني

تتيح لها عالج أصحاب الهمم وتسعى الكتساب خبرات إضافية.. فيديو “^”:

من المقرر إقامته على مدار يومي 10 و11 فبراير المقبل

فازوا بلقبي الفردي والفرق

هيا جمال
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أحمد مهدي

تكريم مراقب البطولة صورة جماعية للفرق الفائزة

منتخبنا الوطني لكرة اليد

“األحمر” يالقي العراق في البطولة اآلسيوية لليد

يلتقـــي منتخبنا الوطني لكرة اليد في الســـاعة الرابعة من 
مســـاء اليـــوم )اإلثنين( المنتخب العراقي ضمن منافســـات 
الجولة الثانية بالدور الرئيس للبطولة اآلســـيوية العشرين 
والمقامـــة حاليـــًا في المملكـــة العربية الســـعودية، المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2023 في بولندا والسويد.
ويســـعى منتخبنا إلى تحقيق الفوز الثاني وحجز البطاقة 
األولـــى المؤهلة إلـــى نهائيات كأس العالم، ومن جانب آخر 

الوصول إلى الدور قبل النهائي في التصفيات.
منتخبنـــا يتصـــدر المجموعة الثانية بعد فـــوزه الكبير على 

حســـاب المنتخـــب الكويتـــي، وبالتالـــي فهـــو يســـعى الـــى 
تتويج عروضه الالفتة في التصفيات وتأكيد أحقيته في 
المنافسة على المراكز األولى بعد تحقيق هدف التأهل الى 

النهائيات.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الترشـــيحات تصـــب فـــي مصلحـــة 
األحمـــر البحرينـــي، اال أن المنتخـــب العراقـــي يعتبـــر مـــن 
أفضـــل المنتخبات المتطورة في هـــذه البطولة عطفًا على 
المســـتويات التي قدمها في الدور التمهيدي وفي مباراته 
األخيـــرة أمام إيران والتي خســـرها بصعوبـــة بفارق ثالثة 

أهداف في آخر الدقائق.

اللجنة اإلعالمية

جانب من اللقاء

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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“المركزي” يلغي ترخيص “األهلية للتأمين التعاوني”
تعديل ترخيص “التأمين العربية السعودية”

أصــدر محافــظ مصرف البحرين المركزي، رشــيد المعراج، قرارا رقم 3 لســنة 
2022؛ لتعديل الترخيص الممنوح لشركة التأمين العربية السعودية بالسماح 

للشركة بقبول عمالء جدد وتقديم خدمات جديدة للعمالء الحاليين.

وجـــاء القـــرار بعد االطـــاع على 
قانون مصرف البحرين المركزي 
الصـــادر  الماليـــة  والمؤسســـات 
بالقانـــون رقـــم 64 لســـنة 2006، 
وتعدياته، وعلى الئحة شـــروط 
منح الترخيص بتقديم الخدمات 
الخاضعة للرقابة الصادرة بالقرار 
رقم 43 لسنة 2011، وعلى القرار 
بتعديـــل   2021 لســـنة   44 رقـــم 
لشـــركة  الممنـــوح  الترخيـــص 
التأمين العربية السعودية، وبناء 
علـــى توصيـــة المديـــر التنفيـــذي 

لرقابة المؤسسات المالية.
وتأسست شركة التأمين العربية 
مســـاهمة  كشـــركة  الســـعودية 
 7 بحرينيـــة مقفلـــة فـــي تاريـــخ 
فبرايـــر 1980، وتعمل في مجال 
أنشطة التأمين وإعادة التأمين - 
شـــركات التأمين وشركات إعادة 
التأميـــن - محلـــي، بـــرأس المـــال 

المدفوع نقًدا 20 مليون دينار.
كمـــا أصـــدر المحافـــظ قـــرار رقم 
2 لســـنة 2022 بإلغـــاء الترخيص 
الممنوح لشـــركة التأمين األهلية 

للتأميـــن التعاوني. وجـــاء القرار 
بعد االطاع على قانون مصرف 
البحريـــن المركزي والمؤسســـات 
المالية الصـــادر بالقانون رقم 64 
لســـنة 2006، وتعدياتـــه، وبنـــاء 

علـــى توجيـــه المديـــر التنفيـــذي 
لرقابة المؤسســـات المالية بإلغاء 
للشـــركة  الممنـــوح  الترخيـــص 
المذكـــورة؛ وذلـــك لتوقفهـــا عـــن 
بـــه  المرخـــص  النشـــاط  مزاولـــة 
بقـــرار مـــن الجمعية العامـــة غير 
 11 بتاريـــخ  للشـــركة  العاديـــة 

أغسطس 2021.
وتأسست شركة التأمين األهلية 
للتأميـــن التعاونـــي كشـــركة ذات 
مســـؤولية محـــدودة فـــي تاريخ 
14 ديســـمبر 1997، وتعمـــل فـــي 
مجـــال أنشـــطة التأميـــن وإعادة 
التأميـــن  كشـــركات  التأميـــن 
وشركات إعادة التأمين - محلي، 
بـــرأس المال المدفـــوع نقًدا 500 

ألف دينار.

انضم مطار البحرين الدولي إلى عدد من الموانئ الجوّية العالمّية التي تمتلك مركًزا 
احتياطًيـــا لعمليـــات المطار يعمـــل بكامل طاقته؛ لضمـــان اســـتمرارّية األعمال أثناء 
حـــاالت الطـــوارئ. وبوصفهـــا جزًءا مهًما من خطط اســـتمرارّية األعمـــال في المطار، 
تطابق هذه المنشـــأة الجديدة مركز عمليات المطار الرئيس وتؤدي المهام بالفاعلية 
نفسها، كما أنها مزودة بجميع التقنيات المتطورة الازمة إلدارة حاالت االضطرابات 

واألعطال التشغيلّية بمنتهى الكفاءة.
وأّكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة مطـــار البحرين محمـــد البنفاح أن مركـــز عمليات 
المطار يعتبر جزًءا حيوًيا من األنشـــطة اليومّية ألي ميناء جوي، إذ يشـــّكل العصب 
الرئيس لجميع أقسام التشغيل والعمليات والجهات ذات الصلة، موضًحا أن الشركة 
قـــد اتخذت جميع اإلجـــراءات الازمة؛ لتجنب أي أعطال تشـــغيلّية في هذا المرفق 
بالغ األهمية؛ من أجل ضمان تشـــغيل المطار بساســـة وكفاءة على مدار 24 ســـاعة 

دون أي تعطل.

تدشين مركز احتياطي لعمليات 
المطار الستمرارية األعمال

أشـــاد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف 
البحرين وحيد القاســـم باختيار الشـــبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، رئيس 
مجلـــس إدارة الجمعيـــة، عدنـــان أحمـــد 
يوسف، ضمن قائمة “الشخصيات العربية 
المســـؤولية  مجـــال  فـــي  تأثيـــرا  األكثـــر 

االجتماعية للعام 2021”.
وقـــال القاســـم “إن حصـــول عدنـــان على 
مســـتحقا  إنجـــازا  يعتبـــر  الجائـــزة  هـــذه 
ســـجا  يمتلـــك  لكونـــه  جـــدارة؛  بـــكل 
حافـــا ورفيعا مـــن الجوائـــز العالمية في 
مجـــال المســـؤولية االجتماعيـــة، حيـــث 
“الســـفير  لقـــب   2015 العـــام  فـــي  منـــح 
األممـــي للمســـؤولية االجتماعيـــة”، وفي 
العـــام 2016 منـــح لقـــب “مفوض ســـامي 
للتبشـــير بأهداف األمم المتحدة للتنمية 
بالجائـــزة  فـــاز  كمـــا   .”2030 المســـتدامة 
وذلـــك  المســـتدامة  للتنميـــة  الذهبيـــة 
فـــي مؤتمـــر عمـــان الدولـــي للمســـؤولية 
فـــاز   ،2017 وفـــي   .2016 االجتماعيـــة 
يوسف بجائزة المال واألعمال اإلسامية 
الثانيـــة عشـــرة. وفي العـــام 2019 حصل 
علـــى جائـــزة “التميـــز فـــي مجـــال تمكين 
منحتهـــا  والتـــي   ”2019 لعـــام  الشـــركاء 
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 

بالتعاون مع منظمة سوق األمم المتحدة 
فـــي  وذلـــك  العربـــي  والمعهـــد  العالمـــي 
الملتقى الثامن لشركاء الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية المجتمعية في الدول العربية 
والـــذي عقد في الكويت في يناير 2019. 
كما حاز أيضًا على جائزة “شخصية العام 
االقتصادية العربية المسؤولة مجتمعيا” 
للعـــام 2018 من قبـــل الشـــبكة اإلقليمية 
للمسؤولية المجتمعية وذلك خال حفل 
التكريـــم الـــذي أقيـــم فـــي البحريـــن فـــي 
ينايـــر 2019. وأعرب يوســـف عن خالص 
اعتـــزازه وتقديره لهذا التشـــريف المهني 

الكبير من قبل الشبكة.

“المصارف”: عدنان يوسف يمتلك 
سجال حافال بالجوائز العالمية

“أكواريوم البحرين” و“سكوبا ماستر” يطلقان أنشطة ترفيهية تحت الماء بمجمع دلمونيا
يمكن للزوار التسوق وممارسة رياضة الغوص

أعلن أكواريوم البحرين في مجمع دلمونيا 
ومركـــز ســـكوبا ماســـتر عن إطـــاق مركز 
الغوص المغلـــق األول داخل مركز تجاري 
في مملكـــة البحرين. وقد جاء ذلك خال 
توقيع اتفاقية بين الطرفين وسط حضور 
الرئيـــس التنفيذي لمجمع دلمونيا الشـــيخ 
محمد بـــن دعيج آل خليفة، والمدير العام 
لمركز ســـكوبا ماستر أحمد خلفان. ويعتبر 
أكواريـــوم البحريـــن أكبـــر حـــوض أســـماك 
أســـطواني داخل مركز تجاري في الشرق 
األوســـط، حيـــث يمتـــد إلى أربعـــة طوابق 
ويضم أكثر من 2700 ســـمكة من أكثر من 
85 فصيلـــة مختلفـــة، بما في ذلك أســـماك 

القرش والراي.
وبتوقيـــع اتفاقية الشـــراكة هذه، ســـيقوم 
الشـــامل  المتجـــر  ماســـتر،  ســـكوبا  مركـــز 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الغـــوص  لمعـــدات 
بإطـــاق  الســـعودية،  العربيـــة  والمملكـــة 

الغـــوص وإطعـــام األســـماك فـــي  أنشـــطة 
أكواريـــوم البحريـــن الـــذي يتكـــون مـــن 4 
هـــذه  تعمـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن  طوابـــق. 
الشـــراكة علـــى رفع مســـتوى تجربة جميع 
بالمشـــاهدة  الذيـــن سيســـتمتعون  الـــزوار 
والتفاعل مع الحياة البحرية قضاء أفضل 
تجربـــة التســـوق، وذلـــك ابتداء من شـــهر 

فبراير 2022. 
إلـــى ذلك، وباإلضافة إلى أنشـــطة الغوص 
وإطعـــام األســـماك اليوميـــة، يمكـــن للزوار 
التسوق وممارســـة رياضة الغوص، حيث 
ســـيفتتح مركز سكوبا ماســـتر أيًضا فرًعا 
للبيـــع بالتجزئـــة داخـــل المركـــز التجـــاري، 
وســـيعرض مجموعـــة متنوعة من معدات 
الغـــوص مـــن أفضـــل العامـــات التجاريـــة 
للغوص؛ ليلبي بذلك احتياجات الغواصين 
المتخصصـــة  المعـــدات  مـــن  األساســـية 
أســـطوانات  تعبئـــة  وخدمـــة  والتقنيـــة، 

الغوص.
وبهذه المناســـبة، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لمجمـــع دلمونيـــا الشـــيخ محمد بـــن دعيج 
آل خليفة “نحن ســـعداء بالترحيب بمركز 
ســـكوبا ماســـتر في مجموعتنا مـــن منافذ 
البيـــع بالتجزئـــة والترفيـــه. ونظـــًرا لكوننا 
مركـــز الغـــوص الوحيد الذي وظـــف مدير 
دورة PADI بـــدوام كامل؛ لضمان حصول 
العمـــاء علـــى أعلـــى جـــودة مـــن الخدمة، 
فنحن على ثقة تامة من أن هذه الشـــراكة 

ســـتفتح فرًصا جديـــدة في عالـــم الترفيه 
والتعلم”.

مـــن جانبـــه، أضـــاف المديـــر العـــام لمركـــز 

ســـكوبا ماســـتر أحمد خلفان، قائًا: “نحن 
ســـعداء بهذه الشـــراكة مع مجمع دلمونيا، 
إضافـــة  تســـاعد  ألن  نتطلـــع  إننـــا  حيـــث 

خدماتنـــا إلى أكواريوم البحرين في وضع 
معيـــار جديد للترفيـــه الداخلي على أعلى 
مســـتوى لعائلتـــك، وذلـــك فـــي بيئـــة آمنة 

ألحبائك”. 
ولضمـــان حصـــول جميـــع ضيوفنـــا علـــى 
أفضـــل تجربـــة واالمتثـــال لبروتوكـــوالت 
مكافحـــة جائحـــة كوفيـــد19- للحـــد مـــن 
بالتباعـــد  االلتـــزام  االزدحامـــات وضمـــان 
االجتماعي، سيتطلب الحجز مسبًقا لجميع 
األنشـــطة عبر الرقـــم )+97332077077(. 
كمـــا ســـيتاح الحجز عبـــر اإلنترنـــت قريًبا، 
وســـيتم اإلعان عنه عبـــر صفحات مجمع 
دلمونيا ومركز ســـكوبا ماستر على وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي. إضافـــة إلـــى ذلك، 
يمكنكـــم زيارة موقـــع أكواريـــوم البحرين 
www.bahrainaquar- )اإللكتروني علـــى 

ium.com(. للمزيـــد مـــن التفاصيـــل حول 
األنشطة وآخر التحديثات.

أثناء توقيع االتفاقية

مركز الغوص 
المغلق األول 

داخل مركز تجاري 
في المملكة

أمل الحامد

رشيد المعراج

 عدنان يوسف

الحكومة اإللكترونية تتعاقد مع “مايكروسوفت” بـ 10.6 مليون

لبناء وتشييد 520 شقة سكنية بالحد
فازت شـــركة الغانـــم انترناشـــيونال للتجـــارة العامة 
والمقـــاوالت بمناقصتيـــن لـــوزارة اإلســـكان بتمويـــل 
مـــن الصندوق الكويتي للتنميـــة االقتصادية العربية 
لبناء وتشـــييد 520 شقة سكنية اجتماعية مع البنية 
التحتيـــة واألعمـــال الخارجية المرتبطة فـــي القرية 
)B1/ B2( والقريـــة )C1/ C2( بمشـــروع شـــرق الحـــد 
اإلســـكاني بنحـــو 29.1 مليـــون دينـــار، وذلـــك ضمـــن 
لشـــهر  والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس  ترســـيات 

ديسمبر الماضي.
وأرسى المجلس 163 مناقصة ومزايدة في ديسمبر 
الماضـــي تابعـــة لـ 43 جهـــة حكومية بقيمـــة إجمالية 
تجـــاوزت 161.3 مليـــون دينـــار. وجـــاءت أعلـــى 5 
جهات حكومية من حيث قيمة ترسيات المناقصات 
والمزايدات في ديســـمبر، كالتالي: أوال شركة تطوير 
للبتـــرول التـــي حظيـــت بأعلـــى الـــوزارات والهيئات 
والشـــركات الحكوميـــة مـــن حيث قيمـــة المناقصات 
دينـــار  مليـــون   69.6 بنحـــو  المرســـاة  والمزايـــدات 
)43.2 % مـــن إجمالي قيمة الترســـيات(، ثانًيا وزارة 
اإلســـكان بقرابـــة 29.1 مليون دينـــار )18.1 %(، ثالًثا 
هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية بقرابة 10.8 
مليـــون دينـــار )6.7 %(، رابًعـــا وزارة الصحـــة بنحـــو 
10.6 مليـــون دينار )6.6 %(، وأخيًرا وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيط العمرانـــي بنحو 8.8 

مليون دينار )5.5 %(.
وكانـــت من أبـــرز المناقصات والمزايـــدات التي تمت 
لهيئـــة  مناقصـــة  الماضـــي،  ديســـمبر  فـــي  ترســـيتها 
المعلومات والحكومة االلكترونية للتعاقد المؤسسي 
بين حكومة البحرين وشـــركة مايكروســـوفت فازت 
بها شركة المؤيد للكمبيوتر بنحو 10.6 مليون دينار، 
ومناقصـــة لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء للقيـــام بأعمـــال 
العقود الزمنية الخاصة بإدارة توزيع المياه فازت بها 
مجموعة من المقاولين والموردين بنحو 7.4 مليون 
دينار، ومناقصة لهيئة البحرين للســـياحة والمعارض 
لتصميـــم هوية مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات 
الجديـــد بالصخيـــر بنحو 57.8 ألف دينـــار، ومناقصة 
أخرى للهيئة لتنظيم احتفالية العيد الوطني للمملكة 

2021 بقيمة 126 ألف دينار.
وأرســـى المجلـــس مناقصتين لشـــركة تطوير أحدها 
لتقديـــم خدمات تســـجيات اآلبار التحت ســـطحية 
بنحـــو 27.7 مليـــون دينـــار والثانيـــة لتقديـــم الحفـــر 
االتجاهي والتســـجيل أثناء خدمات الحفر فازت بها 

شركة ويذرفورد دريلينج انترناشونال بحرين بنحو 
25.9 مليون دينار.

كمـــا أرســـى المجلـــس مناقصـــة ألكاديميـــة الخليـــج 
الطيـــران  لبيـــع أو تأجيـــر جهـــاز محـــاكاة  للطيـــران 
متكامـــل مـــن نـــوع )Embraer 170-190( مـــع جهاز 
Integrated Procedures Training De- )التدريـــب 

vice(، فازت بها شركة CAE بنحو 4.6 مليون دينار، 
ومزايـــدة لوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة إلعادة 
طرح استثمار المبنى القائم على أرض نادي االتحاد 
فازت بها شـــركة أوريكس إلدارة واستثمار العقارات 
بنحـــو 2.5 مليـــون دينـــار، ومناقصـــة أخـــرى للوزارة 
إلنشـــاء ملعبين من العشـــب الطبيعي بمدينة عيسى 
الرياضيـــة فازت بها شـــركة زيدون لمقـــاوالت البناء 
بنحـــو 503.1 ألـــف دينار، ومناقصة لوزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات إلنشـــاء مبنى أكاديمي بمدرســـة 
أســـماء ذات النطاقيـــن االبتدائيـــة للبنـــات في الحد 
فازت بها شـــركة اإلنشـــاءات الفنية بنحو 1.1 مليون 
دينار، ومناقصة أخرى للوزارة لمشروع تطوير نادي 
راشـــد للفروســـية فـــازت بها شـــركة يوســـف الزياني 

للتجارة والمقاوالت بنحو 1.5 مليون دينار.
وأرســـى المجلـــس مناقصـــة لشـــركة بـــاج الجزائـــر 
للتطويـــر العقاري لتوفير الخدمات االستشـــارية في 
إدارة المشاريع وإدارة التكاليف للتصميم واإلشراف 
علـــى فندقيـــن مـــن فئة 4 نجـــوم ونادي شـــاطئ في 
بـــاج الجزائر فازت بها شـــركة حاج مســـاحو كميات 
بقيمـــة 845 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لحلبـــة البحرين 
المؤقتـــة  اإليجـــار  خيـــام  هيـــاكل  لتوفيـــر  الدوليـــة 

والديكـــور الداخلـــي واألثـــاث والمعـــدات الخاصـــة بـ 
)جائـــزة البحريـــن الكبرى لطيـــران الخليـــج للفورما 
واحـــد لعـــام 2022 حتـــى 2024( فازت بها الوســـمية 
دار الخيـــام بنحو 461.9 ألف دينار، ومناقصة للهيئة 
العامـــة لعلـــوم الفضـــاء لمشـــروع بناء وإطـــاق قمر 
صناعـــي مكعـــب 3U وبنـــاء محطة أرضيـــة مصغرة 
 ISIS-Innovative solutions in( فـــازت بهـــا شـــركة

space bv( بقيمة 380 ألف دينار.
وأرســـى المجلـــس مزايـــدة لشـــركة مطـــار البحريـــن 
إلزالـــة الخـــردة من مواقـــع مختلفة بمطـــار البحرين 
الدولـــي بنحـــو 494.8 ألـــف دينـــار، ومناقصة أخرى 
لشـــركة المطـــار لبنـــاء جـــدار أمنـــي بمطـــار البحرين 
الدولـــي بنحـــو 253.1 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لبنك 
اإلســـكان لتعيين استشاري لإلشراف الهندسي على 
مشـــروع الرملـــي الســـكني القســـم الرابـــع فـــازت بها 
شـــركة )urban vision co( بنحـــو 147.9 ألف دينار، 
ومناقصـــة للهيئة العامة للرياضة لمســـك الســـجات 
المحاسبية لألندية الوطنية فازت بها شركة البسام 
محاســـبون قانونيـــون واستشـــاريون بنحـــو 108.2 

ألف دينار.
وأرســـى المجلـــس مناقصـــة لـــوزارة شـــؤون اإلعام 
التقنيـــة الســـتوديو  لمشـــروع توفيـــر االحتياجـــات 
األخبار الجديد فازت بها شـــركة فيرست جلف بنحو 
1.5 مليـــون دينار، ومناقصة لـــوزارة العمل والتنمية 
االجتماعية إلبرام عقد تنفيذ المشروع الرائد المبدع 
فازت بها شـــركة مياســـم كوميونيكيشنز بقيمة 130 

ألف دينار.

أمل الحامد
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أجرى بيت التمويل الكويتي – البحرين “بيتك” ســحب شــهر ديســمبر لحساب التوفير االستثماري 
“لبشارة”، الذي تم خالله اإلعالن عن فوز آمال أحمد محمد بالجائزة السنوية الكبرى الثانية لعام 

2021 والتي تبلغ قيمتها 500,000 دوالر. 

وُأقيمـــت مراســـم الســـحب عـــن ُبعـــد يوم 
االثنيـــن 10 يناير 2022 وذلك تماشـــًيا مع 
التوجيهات الرســـمية الصـــادرة عن وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة، وتم خاللها 
اإلعـــالن عـــن أســـماء الفائزيـــن بالجوائـــز 
الشـــهرية، والتي تضمنـــت الجائزة الكبرى 
بقيمـــة 500,000 دوالر، و40 جائزة بقيمة 
إجمالية بلغـــت 20,000 دوالر، إضافة إلى 
50 جائـــزة مـــن فئـــات “لبشـــارة” الخاصـــة 

بقيمة 500 دوالر لكل فائز.
وقال رئيس الخدمـــات المصرفية لألفراد 
فـــي بيـــت التمويـــل الكويتـــي – البحريـــن 
عـــن  أعلـــن  أن  “ُيســـعدني  مشـــعل  حامـــد 
اختتـــام العـــام 2021 بفـــوز الســـيدة آمال 

أحمد بالجائزة الكبرى الثانية بقيمة نصف 
مليـــون دوالر. وأود أن أنتهز هذه الفرصة 
ألتقـــدم لهـــا ولجميـــع الفائزيـــن بالتهنئـــة، 
ُمتاحـــة  زالـــت  مـــا  الفرصـــة  أن  وألؤكـــد 
للجميـــع لالشـــتراك في النســـخة الجديدة 
من سحوبات حساب التوفير االستثماري 
ستســـتمر  والتـــي   2022 لعـــام  “لبشـــارة” 
النقديـــة  الجوائـــز  مـــن  العديـــد  بتقديـــم 

الُمجزية والقّيمة”.
من جهتها، عبرت آمال أحمد عن سعادتها 
بهـــذا الفوز بقولها “الحمد لله رب العالمين، 
ُيعـــد فوزي بهذه الجائـــزة خير خاتمة لهذا 
تأميـــن  علـــى  العـــام، كونهـــا ستســـاعدني 
مســـتقبل أفضل لـــي ولعائلتي وســـأتمكن 

من بـــدء صفحـــة جديدة مع حلـــول العام 
2022. وأود أن أتقـــدم بالشـــكر والتقديـــر 
لجميـــع منتســـبي بيـــت التمويـــل الكويتي 
علـــى  وموظفيـــن  إدارة  مـــن  البحريـــن   –
التزامهم بتقديم األفضل دوًما في القطاع 
المصرفي اإلســـالمي. والبد لي أن أشـــجع 
الجميع على االدخار في حســـاب “لبشارة” 
لمضاعفـــة فرصهـــم فـــي الفوز بمثـــل هذه 

الجوائز المجزية والرائعة”. 
التوفيـــر  حســـاب  ســـحوبات  أن  يذكـــر 
االســـتثماري “لبشارة” ستســـتمر في رحلة 
نجاحهـــا خـــالل العام 2022، مـــع جائزتين 
لـــكٍل  دوالر   500,000 بقيمـــة  كبيرتيـــن 
منهما، و10 جوائز كبـــرى بقيمة 100,000 

دوالر، إضافة إلى 20 جائزة نقدية شهرية 
بقيمـــة 1,000 دوالر و50 جائـــزة شـــهرية 
أخـــرى بقيمـــة $500 دوالر، وذلـــك ضمـــن 
و”مدخرونـــا”  و”عيالنـــا”  “نســـاؤنا”  فئـــات 
و”بطاقاتنـــا االئتمانية”، إلـــى جانب جوائز 
“الفئة الرقميـــة” المخصصة للعمالء الذين 

قاموا بفتح حساب بيت التمويل الكويتي 
- البحريـــن عـــن طريـــق أّي مـــن القنـــوات 
الرقميـــة، كتطبيـــق بيتـــك جزيـــل الرقمي 
أو منصة بيتـــك اإللكترونية، حيث تتوفر 
 ”App Store“ هـــذه التطبيقات على متجر

.”Google Play Store“ و
ويحظـــى جميـــع المشـــتركين في حســـاب 
تشـــمل  مجزيـــة،  ربـــح  بفـــرص  “لبشـــارة” 
الجوائز الكبرى والشـــهرية وجوائز الفئات 
الخاصـــة، حيـــث يتأهل فيهـــا العمالء عند 
ادخارهـــم لمبلـــغ 50 دينـــاًرا بحرينًيا أو ما 
يعادلـــه بالدوالر األميركي لمدة ال تقل عن 
30 يوًما. وعالوة على ما ســـبق، سيحظى 
العمـــالء الُمدرجـــون ضمـــن برنامـــج والء 
عـــدد  لمضاعفـــة  فرصـــة  علـــى  لبشـــارة 
مـــرات دخولهـــم فـــي الســـحوبات. يعمـــل 
برنامـــج الوالء الخاص بحســـاب “لبشـــارة 

“علـــى زيادة فـــرص الفـــوز للزبائـــن مقابل 
اســـتثمارهم لمـــدة أطـــول، حيـــث إن كل 
 90 لمـــدة  العميـــل  يســـتثمرها  دينـــاًرا   50
يوًما تســـاوي فرصة واحـــدة للدخول في 
الســـحب على الجائزة الكبرى، و180 يوًما 
 3 توفـــر  يوًمـــا  و360  فرصتيـــن  تســـاوي 
فرص. وأصبـــح اآلن بإمكان كافة العمالء 
الكـــرام من فئة األفراد والمؤسســـات على 
حٍد ســـواء، من داخل المملكة أو حتى من 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، إتمـــام 
كافة إجراءات فتح حســـاب “لبشارة” عبر 
تطبيـــق “بيتـــك جزيـــل للصيرفـــة” الرقمي 
دون الحاجـــة لزيارة أي من فـــروع البنك، 
علـــى أن يكـــون المســـتخدم بالًغـــا للســـن 
القانونـــي، أمـــا الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عن 
الســـن القانونـــي فيتوجـــب حصولهم على 

موافقة وتوكيل من أولياء أمورهم.

إحـــدى  البحريـــن،  شـــركة حديـــد  أعلنـــت 
الرواد العالميين في إنتاج وتوريد كريات 
الحديد الخام ذات الجودة العالية وشركة 
تابعـــة لمجموعة فـــوالذ القابضة )“فوالذ”(، 
عـــن نجاحهـــا فـــي تســـجيل معـــدل إنتاج 
قياسي يتجاوز 11 مليون طن من كريات 

الحديد الخام في العام 2021. 
مـــع تخطي اليوم طاقتهـــا اإلنتاجية بأكثر 
من 11 مليون طن، أصبحت شـــركة حديد 
البحريـــن فـــي وضـــع أفضل مـــن أي وقت 
مضـــى لتلبيـــة الطلـــب المتزايـــد مـــن قبل 
العمالء ودعم التعافي االقتصادي العالمي 
مـــا بعد الجائحة. كما ســـتمكن الزيادة في 
اإلنتـــاج الشـــركة للمســـاهمة فـــي التحول 
نحـــو الحيـــاد الكربونـــي الصفـــري، والـــذي 
يعتمد بصورة رئيسة على الزيادة الكبيرة 
فـــي اســـتخدام الكريـــات إلنتـــاج الحديـــد 
بصـــورة أكثر فاعليـــة ونظافة واســـتدامة 

حول العالم. 

كما ينســـجم هذا اإلنجاز المهم للشركة مع 
رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 2030 وخطة 
التعافي االقتصادي وإســـتراتيجية قطاع 
الصناعـــة )2026-2022( والتي تســـتهدف 
القطـــاع الصناعـــي فـــي  زيـــادة مســـاهمة 
والصـــادرات  اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج 
وخلـــق الوظائـــف، حيـــث تســـاهم شـــركة 
حديد البحريـــن بأكثر من 4 % في الناتج 
مـــن   %  25 وبنســـبة  اإلجمالـــي  المحلـــي 
الصادرات غير النفطية للمملكة وتوظيف 

  .260
نجحت الشركة في تحقيق إنتاج قياسي 
بفضـــل التخطيـــط اإلســـتراتيجي الدقيق 
مـــع شـــركاء سالســـل  الوثيـــق  والتعـــاون 
التوريـــد، مـــن بينهـــا إبـــرام اتفاقيـــة فـــي 
غايـــة األهمية في العـــام 2019 مع عمالق 
التعديـــن العالمي شـــركة “أنجلـــو أميركان 
للتســـويق المحـــدودة” عندمـــا كان اإلنتاج 
يبلـــغ حينهـــا 8 ماليين طن ســـنويا، حيث 

ساهم االتفاق اإلستراتيجي لمدة 20 سنة 
فـــي ضمـــان غالبية التغذية لشـــركة حديد 
البحريـــن لتصل إلـــى الطاقة اإلنتاجية 12 
مليون طن، مع ضمان تســـليم غير منقطع 
لعمالئهـــا والذي يشـــتمل علـــى بعض رواد 
منتجـــي الحديـــد علـــى مســـتوى الشـــرق 
األوســـط وشمال إفريقيا وأوروبا وأميركا 

الجنوبيـــة  وكوريـــا  وماليزيـــا  الشـــمالية 
والصين وغيرهم الكثير. 

وصـــّرح رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة 
فـــوالذ وشـــركة حديـــد البحرين، مشـــاري 
الجديمـــي “نحن مســـرورون بتحقيق هذا 
اإلنجـــاز رغم الظروف االســـتثنائية خالل 
آخـــر عاميـــن كنتيجـــة للجائحـــة. تقف كل 

من فوالذ وحديد البحرين كركائز رئيســـة 
لتطويـــر صناعـــة الحديـــد فـــي المنطقـــة؛ 
بوصفنـــا واحدا مـــن أكبر مصنعـــي كريات 
الحديد في الخليج العربي ومزودا ملتزما 
اإلقليمييـــن.  الحديـــد  مصنعـــي  لجميـــع 
البحريـــن  شـــركة حديـــد  قـــدرة  وترتبـــط 
علـــى تلبيـــة الطلـــب المتزايد علـــى كريات 
الحديـــد فـــي إنتاج حديـــد صديـــق للبيئة 
أكثـــر بصـــورة وثيقـــة بالنمـــو االقتصـــادي 
المســـتدام على مســـتوى المنطقة والعالم 
ككل. ونحـــن نتطلـــع قدمـــًا لمواصلـــة دعم 
عمالئنـــا وتعزيـــز قدراتنـــا اإلنتاجيـــة بمـــا 
ينســـجم مـــع احتياجـــات العمـــالء الذيـــن 

نخدمهم”.   
بدوره، أضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة 
فـــوالذ وحديـــد البحريـــن، ديليـــب جورج: 
“لقـــد أنجزنـــا بنجـــاح تحـــوال إســـتراتيجيا 
منـــذ 2019 بتركيزنـــا على العمـــالء كقيمة 
حولنـــا  لقـــد  للنمـــو.  ومحفـــز  جوهريـــة 

نمـــوذج عملنـــا وزدنـــا إنتاجنـــا مـــن خـــالل 
تســـليم نوعية وكميـــات أفضل من كريات 
الحديـــد حســـب طلـــب عمالئنـــا بـــدالً مـــن 
محاولـــة بيـــع ما يمكننـــا إنتاجـــه فقط كل 
ســـنة. مع هـــذا التغيير في اإلســـتراتيجية 
والشـــراكة القويـــة مـــع “أنجلـــو أميـــركان” 
أصبحنا قادرين على زيادة اإلنتاج بنســـبة 
مميـــزة 50 % مقارنـــة بالعـــام 2019، بمـــا 
يقـــوي مكانتنا كمـــزود عالمي رائد لكريات 
وأنتهـــز  الجـــودة.  عاليـــة  الخـــام  الحديـــد 
هـــذه الفرصة لتســـليط الضوء على الدعم 
الالمحـــدود لعمالئنـــا المخلصيـــن وتفانـــي 
إلـــى  األعـــزاء،  وشـــركائنا  عملنـــا  طواقـــم 
جانب ثقة مســـاهمينا وبيئـــة العمل المرنة 
التـــي تقدمهـــا مملكة البحريـــن التي كانت 
جميعهـــا أحجـــار زاويـــة رئيســـة؛ للوصول 
إلـــى نجاحنـــا الراهـــن والتي سنســـتمر من 
خاللهـــا تحقيق نجاحات أكبـــر في رحلتنا 

نحو التميز واالزدهار”.

آمال تحصد الجائزة الكبرى الثانية لعام 2021 من “لبشارة” بـ 500 ألف دوالر

“حديد البحرين” تسجل إنتاجا قياسيا قدره 12 مليون طن

سحوبات حساب التوفير االستثماري ستستمر في 2022

من الكريات الخام في العام 2021
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أعلن بنك اإلثمار، بنك التجزئة اإلسالمي الذي يتخذ من البحرين 
مقــًرا لــه، عــن إطــالق النســخة الجديــدة لحســاب االدخــار “ثمــار” 
بتقديــم 2,016 جائــزة ألصحــاب حســاب ثمار، وهو مــا يمثل أكبر 

عدد من الجوائز في هذا النوع من الحسابات بين البنوك في البحرين. 

التـــي  الجوائـــز  قيمـــة  إجمالـــي  ويبلـــغ 
يقدمهـــا بنـــك اإلثمـــار 1,614,000 دينار 
بحرينـــي، تتضمـــن 4 جوائز كبـــرى قيمة 
كل منهـــا 100,000 دينـــار بحرينـــي و12 
رابًحـــا بجائـــزة الراتـــب الشـــهري بقيمـــة 
1,000 دينـــار بحرينـــي لمـــدة عـــام لـــكل 
رابـــح، إضافة إلى جوائز نقدية شـــهرية 
أخرى، ما يجعل حساب ثمار أحد أفضل 
حســـابات االدخار القائمة علـــى الجوائز 

في البحرين.
لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال 
“إن  المطـــوع  الحكيـــم  عبـــد  اإلثمـــار 
حســـابات االدخار القائمة علـــى الجوائز 
أصبحـــت اآلن من المنتجات األساســـية 
في قطـــاع التجزئـــة المصرفيـــة، ولذلك 
أصبح األمر في غاية الصعوبة بالنســـبة 
تميـــز  جديـــدة  طـــرق  إليجـــاد  للبنـــوك 
منتجاتهـــم عـــن المنافســـين. وبعد عمل 

دراســـة وتحليـــل شـــامل للســـوق، قررنا 
بالدينـــار  ثمـــار  تقديـــم جوائـــز  يتـــم  أن 

البحرينـــي مع مواصلـــة تقديم أكبر عدد 
مـــن فـــرص الربح فـــي مملكـــة البحرين، 
وهـــذه ميزة تجذب األفراد الراغبين في 

االدخار”. 
وأضاف المطوع “لقد تم تصميم حساب 
ثمار لتشـــجيع األفراد على تبني أسلوب 
قائم على االدخار يتسم بالمسئولية من 
خـــالل تقديم جوائـــز نقدية إلـــى جانب 
تقديـــم أرباًحـــا متوقعة كحافـــز إضافي 
لالدخار من أجل االســـتثمار لمستقبلهم. 
ويســـرني أن أذكـــر هنـــا أنـــه علـــى مـــدار 
األعوام الســـابقة، نجح حساب ثمار في 

تغيير حياة العديد من عمالئنا الكرام”.

كما قال المطـــوع “أننا نواصل هذا العام 
أيًضا في تقديم حوافز إضافية لعمالئنا 
بتقديم جوائز كبرى ربع سنوية ورواتب 
شـــهرية وجوائـــز الوالء وجوائز شـــهرية 
نقديـــة أخـــرى، إلى جانـــب تقديم جوائز 
في المناســـبات الخاصة. وباإلضافة إلى 
ذلـــك، فإن أصحاب حســـاب ثمار الصغار 
عاًمـــا،   18 عـــن  أعمارهـــم  تقـــل  الذيـــن 
ســـتكون لديهم المزيـــد من فرص الربح. 
وهـــذه ميزة أخرى تســـاعدنا على تعزيز 
عالقتنـــا مـــع عمالئنـــا وتشـــجعهم علـــى 

االدخار من عمر مبكر”. 
فتـــح  يمكنهـــم  اآلن  العمـــالء  أن  يذكـــر 

هواتفهـــم  مـــن  مباشـــرة  ثمـــار  حســـاب 
النقالـــة دون الحاجـــة لزيـــارة أي فـــرع، 
حيث يمكن للمواطنيـــن والمقيمين غير 
البحرينييـــن فتـــح حســـاب جديـــد بـــكل 
آمـــان وخـــالل بضـــع دقائق عبـــر تحميل 
تطبيق بنك اإلثمار للهاتف النقال من أي 

مكان وفي أي وقت.
يتأهل أصحاب حساب ثمار للدخول في 
الســـحب عند االحتفاظ بمبلغ 30 ديناًرا 
بحرينًيا كمتوســـط للرصيد الشهري في 
الحســـاب. وكلمـــا ادخر العمـــالء أكثر مع 
بحرينًيـــا  دينـــاًرا   30 بمبلـــغ  احتفاظهـــم 

ومضاعفاته، كلما زادت فرصهم للفوز.

إطالق جوائز بقيمة 1.6 مليون دينار لعمالء حساب “ثمار”
تتضمن 4 كبرى بـ 100 ألف دينار.. و12 رابًحا بالراتب الشهري

أعلنـــت شـــركة جـــي إف إتـــش العقارية 
عن طرح خصومـــات وعروض حصرية 
مستشـــفى  الصحـــة،  وزارة  لموظفـــي 
قـــوة دفـــاع البحرين ومستشـــفى الملك 
حمد الجامعـــي، إضافة إلى المتطوعين 
في الصفـــوف األمامية الذيـــن يقومون 
بدور مهم وحيوي في مكافحة انتشـــار 
فـــي   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 

البحرين.
وفي إطـــار دعمهـــا لمبـــادرات الحكومة 
واالمتنـــان،  التقديـــر  عـــن  وكتعبيـــر 
تقـــدم شـــركة جـــي إف إتـــش العقاريـــة 
للعامليـــن فـــي مجـــال الرعايـــة الصحية 
في المؤسســـات المذكورة أعاله خصًما 
بنســـبة 10 % علـــى مشـــروعيها “هاربـــر 
رو” و”هاربر هايتس”، مع برنامج ســـداد 
فريد على مدى 7 ســـنوات ودون فوائد 
على شـــروط الدفع. يســـري هذا العرض 

حتى فبراير 2022.
وقالت رئيسة المبيعات لشركة جي إف 
إتش العقارية إيمان المناعي “في ضوء 

لحمايـــة  الهادفـــة  الهائلـــة  المســـاهمات 
صحـــة ورفاهيـــة المواطنين، يســـر جي 
إف إتـــش اإلعـــالن عـــن خصـــم خـــاص 
للعامليـــن فـــي مجـــال الرعايـــة الصحية 
فـــي البحرين الذيـــن ال يدخـــرون جهًدا 
في ســـبيل مكافحة الفيـــروس التاجي. 
كشـــركة بحرينية بـــكل فخر، نـــرى هذه 
المبـــادرة جـــزًءا مـــن التـــزام المجموعة 

الراسخ بدعم شعب البحرين”.

“جي إف إتش” العقارية تقدم خصومات لموظفي “الصحة” “البحرين تأجير السيارات” تدعم أسطولها
بـ “كيا سونيت” و“بيجاس” 2022

هنـــدي  بـــن  شـــركة  تتقـــدم 
الوكيـــل الحصـــري  موتـــورز - 
مملكـــة  فـــي  كيـــا  لســـيارات 
الشـــكر  بخالـــص  البحريـــن 
البحريـــن  لشـــركة  والتقديـــر 
 Bahrain( الســـيارات  لتأجيـــر 
Car Hiring Company( على 
اختيارها سيارات كيا وضمها 

إلى أسطول سياراتها. 
وتضـــم قائمة الســـيارات التي 
قامت بشرائها شركة البحرين 
الجديـــدة  الســـيارات  لتأجيـــر 
كليًا كيا سونيت وكيا بيجاس 
طـــراز 2022، والتـــي أضافـــت 
بكل تأكيد قيمة أفضل وتنوعا 

أكثر ألسطول سياراتها.

 عبدالحكيم المطوع

مشاري الجديمي

حامد مشعل

 مدير عام الشركة يتسلم السيارات الجديدة 

إيمان المناعي

ديليب جورج
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قـــال نائـــب األمين المالـــي عضو مجلس 
إدارة غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين، 
وليـــد كانـــو، “إننـــا أولينـــا اهتمامـــًا كبيرًا 
المقدمـــة  الغرفـــة  خدمـــات  لتطويـــر 
فـــي  “الغرفـــة”  أنشـــأت  فقـــد  لألعضـــاء، 
جديـــدًا  مركـــزًا   ”29“ اإلداريـــة  الـــدورة 
لخدمـــة العمـــاء مـــع تقديـــم الخدمـــات 
إلكترونيـــا، حيـــث جـــرى إعـــادة تموضع 
إدارة خدمـــة العمـــاء بالطابـــق األرضي 
لتســـهيل  التجـــار”؛  “بيـــت  مبنـــى  فـــي 
وصـــول األعضاء إليـــه واالســـتفادة من 
الخدمات الشـــاملة التي يقدمها لهم، كما 
قامـــت الغرفـــة بتوفير خدمـــة التوصيل 
لخدمـــات الغرفة المختلفة ألعضائها في 
فتـــرة الجائحة التزامًا منها باســـتمرارية 

أعمال القطاع الخاص وتسهياً؛ إلجراء 
معاماتهم بكل سهولة ويسر.

وتوعيـــة  إطـــاع  منطلـــق  “مـــن  وتابـــع 
وتثقيـــف أصحـــاب األعمـــال بالقوانيـــن 
والنظـــم، فقد تم إطـــاق دليل بالقوانين 

التجارية والصناعية التي تدعم أعضاء 
الغرفـــة وتهـــم القطـــاع الخـــاص، حيـــث 
تم وضـــع دليـــل متكامل ألهـــم القوانين 
التجاريـــة والصناعية التـــي تهم القطاع 
الخـــاص في موقـــع الغرفـــة اإللكتروني؛ 
وتثقيـــف  البحـــث  مأموريـــة  لتســـهيل 
والنظـــم،  بالقوانيـــن  األعمـــال  أصحـــاب 
كمـــا تـــم تنظيـــم 10 لقاءات مـــع أعضاء 
الغرفـــة ناقشـــت القوانيـــن واإلجراءات 
التنظيمية الجديدة التي تخص القطاع 
الخـــاص، كما عملـــت الغرفة على تثقيف 
األعضـــاء حـــول تلـــك القوانيـــن وكيفية 
العمل والتقيد بها بالصورة الصحيحة”.

وأضـــاف كانـــو “وتســـهياً للتواصـــل مع 
إدارات الغرفة،فقـــد تـــم إطاق عدد من 
المبادرات التي تسهل من عملية تواصل 
األعضاء مع الغرفـــة وإداراتها المختلفة 

التـــي تتعلـــق باألعضـــاء واحتياجاتهـــم 
فـــي ظل الجائحة التـــي تتطلب التباعد، 
إذ تـــم إطـــاق مبـــادرة “احجـــز موعـــدك 
مـــع اللجـــان” و”اللجـــان فـــي خدمتكـــم” 
باإلضافة إلى ســـاعة استشارة أسبوعية 
كمـــا  األعضـــاء،  شـــكاوى  وحـــدة  مـــع 
أوجدنـــا خـــط الدردشـــة المباشـــرة الذي 
يقـــوم بالـــرد علـــى استفســـارات أعضاء 
الغرفـــة وتحويلها لإلدارات ذات العاقة 
لتلقـــي  مباشـــرة  ســـاخنة  خطـــوط  مـــع 
االستفســـارات واالقتراحات”، فضاً عن 
إنشاء نظام إلكتروني لتحديد المواعيد 
مـــع إدارات الغرفـــة لاجتمـــاع مع جميع 
إدارات الغرفـــة؛ بهـــدف تقريـــب الجهـــاز 

التنفيذي باألعضاء.
وأكـــد كانو أن ذلك يأتي في إطار خطط 
وأهـــداف الـــدورة اإلداريـــة 29 لتطويـــر 

القطاعـــات التجارية فـــي المملكة، حيث 
إن التواصـــل بين الغرفـــة وأعضائها من 
خـــال األنشـــطة والبرامـــج التـــي تعكف 
الغرفة عليها بشـــكل مســـتمر، فضاً عن 
دورهـــا مـــن خـــال التعاون مـــع الجهات 
وشـــكاوى  رؤى  إليصـــال  الحكوميـــة 
ومقترحـــات أعضـــاء الغرفـــة مـــن خال 
اجتماعاتها الدورية مع ُصّناع القرار في 
الجهـــات والهيئـــات الحكوميـــة لتطويـــر 
القطاعـــات االقتصادية ودعما لاقتصاد 

الوطني.
وأشـــار كانو إلى أن غرفة البحرين لعبت 
دورًا ملحوظـــًا فـــي المســـاهمة بالحفاظ 
على المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
مـــن اإلغـــاق عبـــر مســـاهمتها بإطـــاق 
صنـــدوق الســـيولة تنفيـــًذا لتكليف ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 

الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
الحكومـــي  الملتقـــى  خـــال  خليفـــة  آل 
2019 لوزارة المالية واالقتصاد الوطني 
والمصـــارف  الغرفـــة  مـــع  بالتنســـيق 
الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 
100 مليـــون دينار؛ بهدف دعم شـــركات 
القطاع الخاص والتغلب على التحديات 
التي تواجهها وضخ السيولة في السوق 
اإلســـتراتيجية  الشـــراكة  خـــال  مـــن 
وإطاق مبادرات تســـاعد الشركات على 
االستمرار والنمو مثل صندوق السيولة، 
بمـــا يعـــزز مـــن بيئة ريـــادة األعمـــال في 
القطاعـــات  ويحفـــز  البحريـــن  مملكـــة 
الحيويـــة المختلفـــة الداعمـــة لاقتصاد 
االقتصـــادي  بالنمـــو  ويدفـــع  الوطنـــي 
وينعكـــس إيجاًبا علـــى تحقيق األهداف 

المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة.

ا إطالق مركز خدمة العمالء الجديد مع تقديم الخدمات إلكترونيًّ
دليل بالقوانين التجارية والصناعية لدعم أعضاء “الغرفة” ... كانو:

دشنت غرفة تجارة وصناعة البحرين، يوم أمس، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، 
ورئيــس الغرفــة ســمير نــاس المقــر الجديــد إلدارة مركــز العمــاء؛ بهــدف زيــادة نطــاق خدماتهــا المقدمــة 
لمنتســبيها، والرفع من مســتوى جودتها بمعايير تقنية عالية ليتســنى لعماء الغرفة من إنجاز أعمالهم بكل 
يسر وسهولة، في بيئة عمل متطورة ومثالية في وقت قياسي. ووفرت غرفة البحرين في مقر مركز عمائها الحديث خدمات المعامات الرسمية 
الخاصة بالتصديقات من وزارة الخارجية، وكاتب العدل الخاص “الموثق”، كما ضم المقر الجديد مكتبا خاصا الستقبال عماء الغرفة يعمل على 
تقديم خدمات سريعة وتثقيفية وتعريفية لكافة األعضاء ومنتسبي الغرفة بالخدمات والتسهيات التي يتم تقديمها، إلى جانب شاشات تقديم 

الخدمات اإللكترونية لألعضاء بحرفية عالية وجودة متقنة. 

من جانبه، قال وزيـــر الصناعة والتجارة 
تجـــارة وصناعـــة  إن غرفـــة  والســـياحة 
البحريـــن شـــريك رئيـــس فـــي االقتصـــاد 
الوطنـــي وتبنـــي المشـــاريع االقتصاديـــة 
التـــي تنعكـــس بالتالـــي علـــى المصلحـــة 
القطـــاع  مصلحـــة  خصوصـــا  العامـــة 
التجـــاري في الباد، مؤكـــدا أهمية الدور 
الـــذي تمارســـه غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن في تعزيـــز الواقـــع االقتصادي 
للمملكـــة والمســـاهمة فـــي رفع مســـتوى 
مســـاهمة القطـــاع الخـــاص فـــي الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي ودورهـــا فـــي تفعيل 
التعـــاون والعمـــل المشـــترك بيـــن الغرفة 
والـــوزارة لمـــا فيـــه مـــن مصلحـــة وطنية 
ودور فـــي تحقيق رؤى واســـتراتيجيات 
الحكومـــة والقطاع الخـــاص في المجال 

االقتصادي والتنموي.
الوزيـــر  افتتـــاح  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
العمـــاء؛  مركـــز  إلدارة  الجديـــد  المقـــر 
بهـــدف زيـــادة نطـــاق خدماتهـــا المقدمة 
بافتتـــاح  الوزيـــر  أشـــاد  إذ  لمنتســـبيها، 
هـــذا المقـــر للعميـــل فـــي الغرفـــة، الـــذي 
يعتبـــر مهًمـــا بالفعـــل لنمـــو االقتصـــاد مع 
تطوير مهـــارات العاملين فيها وتســـهيل 
الوصـــول للخدمات المقدمـــة في الغرفة 
مـــن ِقبـــل كافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن 
فـــي البحرين، حيث تعـــد تجربة العماء 
والزبائـــن الســـمة المميـــزة للقطـــاع العام 
والخـــاص، وذلك من خـــال قدرتها على 

تقديم تجارب مصممة وفًقا الحتياجات 
الزبون والعميل تهدف لتحسين وتيسير 
حياتهـــم، علـــى عكـــس الخدمـــات العامة 

المقدمة للسوق بشكل شامل.
بدوره، أعرب رئيس الغرفة عن ســـعادته 
لغرفـــة  المختلفـــة  األنشـــطة  لخدمـــة 
البحريـــن وتطويرهـــا علـــى النحـــو الـــذي 
الشـــاملة  التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  يســـهم 
المعـــززة  التطويريـــة  الخطـــط  وتســـريع 
منوًهـــا  البحريـــن،  داخـــل غرفـــة  للعمـــل 
بـــأن مجلس إدارة الغرفـــة يولي اهتماًما 
بالًغـــا بمركـــز خدمـــات العمـــاء باعتباره 
أحد محاور تحســـين المنـــاخ االقتصادي 

واالستثماري في المملكة. 

العمل وفق خطط 
واستراتيجيات مدروسة

وأكد نـــاس أن غرفة البحريـــن تعمل وفق 
خطط واســـتراتيجيات مدروســـة لخدمة 
الســـيناريوهات  كافـــة  تشـــمل  العمـــاء 
وآليـــات التعامل مع التطـــورات واألزمات 
ســـير  يضمـــن  بمـــا  األوقـــات،  كافـــة  فـــي 
اعتياديـــة،  بصـــورة  المقدمـــة  الخدمـــات 
وبمـــا يكفل اســـتمرار تقديمهـــا على النحو 
الـــذي اعتـــاد عليـــه العميـــل فـــي األوقـــات 
االعتياديـــة، فلذلـــك تـــم إضافـــة خدمـــات 
وزارة الخارجيـــة للتصديقـــات وخدمـــات 
كاتبي العدل الخاص لحرص العماء على 

خدمتهم بانسيابية.

وبيـــن أن المقـــر بحلتـــه الجديدة يســـاهم 
فـــي تطويـــر الخدمـــات المقدمـــة وطـــرح 
خدمـــات جديدة هـــو تفعيل لـــدور الغرفة 
فـــي توفيـــر بيئـــة اســـتثمارية نموذجيـــة 
شـــاملة لألعضـــاء، والمبـــادرة إلـــى تقديم 
خدمات لألعضـــاء وتوفير الجهد والوقت 
عليهـــم وكل ما من شـــأنه إنجـــاح أعمالهم 
واســـتمرارها، منوًهـــا أن القطـــاع الخـــاص 
الـــذي يمثله الغرفة بات يلعـــب دوًرا كبيًرا 
ومحورًيـــا في عمليـــة التنمية االقتصادية 
الشاملة في المملكة. وجدد رئيس الغرفة 
دعوتـــه إلى جميع عمـــاء وأعضاء الغرفة 
إلـــى االســـتفادة مـــن الخدمـــات التـــي يتم 
تقديمها عبـــر مركزها ببيت التجار، مؤكًدا 
أن الغرفـــة تقـــوم بالمزيد مـــن التحديثات 
على خدماتها لمواكبة التطور التكنولوجي 
والوصـــول إلـــى أعلى مســـتويات الخدمة 
حرًصا على راحة وســـامة عمائها الكرام 
بانســـيابية. يذكـــر أن خدمـــة  وخدمتهـــم 
العمـــاء بغرفـــة البحريـــن تقدم عـــدًدا من 
إنجازهـــا  العمـــاء  يســـتطيع  الخدمـــات 

المعنييـــن،  اإلدارة  موظفـــي  خـــال  مـــن 
أبرزهـــا إصـــدار والتصديـــق علـــى شـــهادة 
المنشأ وإصدار شـــهادة بالتجار، وتصديق 

الشـــهادات للوكاالت التجارية والصناعية، 
وتصديـــق عقود عمـــل األجانـــب، تصديق 
المخوليـــن واألختـــام وصحـــة  توقيعـــات 

فواتير الســـلع وسائر الشـــهادات التجارية 
والصناعيـــة، كمـــا تقـــوم بإصـــدار بطاقات 

اإلدخال المؤقت لتسهيل مرور البضائع.    

“الغرفة” تدشن المقر الجديد لمركز العمالء بخدمات متطورة وتسهيالت متكاملة
ناس: ملتزمون بتقديم أفضل الممارسات النوعية

الزياني لدى تدشينه المقر الجديد إلدارة مركز العمالء

وليد كانو

أكد وزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة 
زايـــد الزيانـــي اعتزاز الحكومـــة وفخرها 
الكبـــرى  الوطنيـــة  الشـــركات  بـــأداء 
ومســـاهمتها في التنمية الشاملة لمملكة 
دعـــم  اســـتمرار  إلـــى  الفتـــًا  البحريـــن، 
لكافـــة  الكبيـــرة  ومســـاندتها  الحكومـــة 
الشركات والمؤسسات الوطنية خصوصا 
منهـــا الشـــركات الضخمـــة وذات القيمـــة 
المضافـــة العالية على االقتصاد الوطني، 
التي أســـهمت وبشـــكل الفـــت ومؤثر في 
تعزيـــز الســـمعة الطيبة لمملكـــة البحرين 
للمشـــاريع  وجـــاذب  حاضـــن  كموقـــع 

الضخمة والشركات الصناعية العالمية.
جـــاء ذلـــك خال اجتمـــاع الوزيـــر صباح 
أمس بالرئيس التنفيذي لشـــركة ألمنيوم 
حيـــث  البقالـــي،  علـــي  )ألبـــا(  البحريـــن 
نـــوه إلـــى الـــدور الفاعـــل والمؤثـــر الـــذي 
تلعبـــه “ألبـــا” في تطويـــر البنيـــة التحتية 
لاقتصـــاد الوطنـــي وتعزيز حركـــة النمو 
المتصاعـــد في هذا القطـــاع المهم والذي 
ترتكـــز عليـــه إســـتراتيجيات الحكومـــة، 
مهنئـــًا بإنجازهـــا فـــي تحقيـــق أعلى رقم 

قياســـي لإلنتـــاج في تاريخهـــا ليبلغ أكثر 
من مليـــون ونصف طن متـــري في العام 
2021 احتفاًء باليوبيل الذهبي لعملياتها 

التشغيلية.
البحريـــن  اعتـــزاز  عـــن  الزيانـــي  وعبـــر 
بهـــذه الصناعـــة والتي أصبحـــت حاضنًة 
للكـــوادر الوطنية، مؤكـــدًا أهمية التعاون 
والتنســـيق القائم بيـــن القطاع الحكومي 
مـــن جهـــة والقطـــاع الخـــاص مـــن جهـــة 
أخرى، ومشـــددًا علـــى أهمية دعم تحول 
القطـــاع الصناعي نحو الثـــورة الصناعية 

الرابعة، وتشـــجيع االســـتثمار فـــي البنية 
التحتيـــة التكنولوجيـــة، باإلضافـــة إلـــى 
زيـــادة كفاءة ساســـل اإلمـــداد والتوريد 
عبر تكامل الصناعات الخليجية، ومقدرًا 
)البـــا(  البحريـــن  المنيـــوم  جهـــود شـــركة 
فـــي تطبيـــق مفهـــوم االقتصـــاد الدائـــري 
للكربون، والحوكمة البيئية واالجتماعية 
األمـــر الذي يســـهم فـــي تفعيـــل وترجمة 
2022- الصناعـــة  قطـــاع  إســـتراتيجية 
2026 والتي تم إطاقها كجزء من خطة 

التعافي االقتصادي.

الوزير الزياني ملتقيا الرئيس التنفيذي لشركة “ألبا”

بحث تعزيز الصناعات الوطنية وتكاملها مع “الخليجية”

الزياني مستقبال علي البقالي

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
والســـياحة زايد الزياني، بوفد من معهد 
البحرين للدراســـات المصرفيـــة والمالية 
للمعهـــد  العـــام  المديـــر  برئاســـة   )BIBF(
وزارة  وكيـــل  بحضـــور  الشـــيخ،  أحمـــد 
إيمـــان  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
الدوســـري. وأثناء اللقاء تم اســـتعراض 
العديـــد من الموضوعـــات والقضايا ذات 
الصلـــة بالجانـــب االقتصـــادي والتنموي 
وزارة  بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز  وســـبل 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة ومعهـــد 

البحرين للدراســـات المصرفيـــة والمالية 
BIBF، مؤكـــًدا علـــى أهميـــة مثـــل هـــذه 
اللقاءات في متابعة التعاون االقتصادي 
الكفيلـــة  اآلليـــات  ومناقشـــة  العالمـــي 
بتطويـــر ودعـــم المعهـــد مـــن خـــال دور 
المعهد االستراتيجي في تقديم الحلول 
فـــي  للـــوزارة  والتنمويـــة  االستشـــارية 
مختلف المجـــاالت مثل التحول الرقمي 
واالســـتدامة وخدمـــة العمـــاء وغيرها، 
إضافة لإلشـــارة إلى أهمية تطوير رأس 
المـــال البشـــري واالســـتثمار فيـــه ورفـــع 

لمواكبـــة  الوظيفيـــة  الكفـــاءة  مســـتوى 
المتطلبـــات  فـــي  المتمثلـــة  التحديـــات 
المتغيـــرة لســـوق العمل. وأعـــرب الوزير 
عن تهانيه الحاّرة بمناسبة انتقال المعهد 
إلـــى مقـــره الجديد في خليـــج البحرين، 
متمنًيـــا لمزيد من التعاون المشـــترك بين 
الـــوزارة والمعهد خصوًصا في المجاالت 
المتعلقة بالقطاع المالي والتي من شأنها 
تعزيـــز مكانـــة المملكـــة كمـــزود للتعليـــم 
الجيد في جميـــع التخصصات التجارية 

الرئيسة.

وزير “الصناعة” يجتمع بمدير معهد “الدراسات المصرفية “

”BIBF“ مناقشة اآلليات الكفيلة بتطوير ودعم

وزير “الصناعة” ملتقيا أحمد الشيخ

المحرر االقتصادي

وزير “الصناعة”: 
الغرفة شريك 

رئيس في 
االقتصاد الوطني 
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اجتيــاز  فــي  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  نجحــت 
التدقيق الخارجي لشــهادة اآليزو في نظام اســتمرارية األعمال  
)ISO22301:2019( الذي تم تنفيذه من الجهة المانحة للشهادة، 
ولتصبــح بذلــك “أول وزارة حكوميــة فــي مملكــة البحريــن” تنــال هــذا النــوع 
مــن الشــهادات الدوليــة المتقدمــة، ضمــن الجهــود المســتمرة لتطبيــق إدارة 
استمرارية األعمال وإدارة األزمات في مختلف الظروف الممكنة والمحتملة.

كما تمكنـــت أيضًا من اجتيازها التدقيق 
الخارجي وحصولها على شـــهادة اآليزو 
في نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية 
بذلـــك  ولتصبـــح   )ISO45001:2018(
“ثانـــي وزارة حكومية في البحرين” في 
حصولهـــا على الشـــهادة لتطبيـــق أفضل 
الممارســـات المعتمـــدة دوليـــًا ولتصبـــح 
مـــن أوائـــل الـــوزارات الحكوميـــة التـــي 
تنـــال هذا النـــوع من الشـــهادات الدولية 
المتقدمـــة ضمن جهود الوزارة الســـاعية 
للتصـــدي للمخاطر واألحـــداث المحتملة 
الممارســـات، حيـــث  بأفضـــل  والتزامهـــا 
جاءت نتائج التدقيق الخارجي مطابقة 

وخاليـــة من أية مالحظات خالف األطر 
المحـــددة لهـــذا االســـتحقاق، كمـــا تفخر 
بكونها من أقدم الوزارات الحاصلة على 
شـــهادة اآليـــزو 9001 منذ العـــام 2003، 
وقـــد حافظت علـــى اســـتدامة رصيدها 
فـــي نظام اآليزو، والـــذي يعكس اهتمام 
فريـــق العمـــل فـــي قســـم الجـــودة التابع 

للوزارة على إنجاح النظام وتطويره.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، 
زايد الزياني، أن هذا اإلنجاز تحقق بدعم 
كبيـــر مـــن الحكومـــة الموقـــرة وإيمانهـــا 
بتطوير األنظمة الدولية وتفعيلها بشكل 
ينعكـــس علـــى تطويـــر مختلـــف جوانب 

العمل لتشـــمل الصحة والسالمة المهنية 
إضافـــة   ،)ISO45001:2018( اآليـــزو 
إلـــى نظـــام اســـتمرارية األعمـــال وإدارة 
ونظـــام   )ISO22301:2019( األزمـــات 
 )ISO22301:2019( إدارة الجودة اآليزو
وبما يصب في تطوير العمل المؤسســـي 

ورفـــع كفـــاءة األداء بالـــوزارة والتأكيـــد 
على اســـتمرارية العمل وحماية األعمال 
مـــن المخاطـــر التـــي يأتـــي مـــن أبرزهـــا 
تحديـــد المخاطـــر؛ لضمـــان اســـتمرارية 
المناســـبة  الضوابـــط  ووضـــع  األعمـــال 
إلدارتها، إضافة إلـــى تبني منهج وقائي 

لخفـــض تأثير الحوادث ألدنى مســـتوى، 
وضمان اســـتمرارية األعمال األساســـية 
خالل أوقات األزمات، وتخفيض فترات 
التوقـــف عـــن العمل ألدنى مســـتوى عند 
التعرض ألي حادث والحد من احتمالية 
حدوثها واالســـتعداد الدائـــم لمواجهتها، 
وذلـــك يأتـــي تتويجـــًا للرغبة المســـتمرة 
وفقـــًا  بالعمـــل  المتواصلـــة  والجهـــود 
للمنهجيات والنظـــم العالمية التي تعتبر 
الركيزة األساسية؛ لتعزيز مهنية وجودة 
األداء، ممـــا يســـاهم فـــي رفـــع مســـتوى 

الكفاءة واإلنتاجية في الوزارة. 
الطبيبـــة  بالجهـــود  الزيانـــي  وأشـــاد 
التـــي بذلهـــا فريـــق العمل وعلى رأســـهم 
والمـــوارد  للرقابـــة  المســـاعد  الوكيـــل 
عبدالعزيـــز األشـــراف؛ مـــن أجـــل تأميـــن 
كافة اإلجـــراءات واتخاذ كافـــة التدابير 
الوقائيـــة المطلوبـــة والتي تتماشـــى مع 

المعايير الدولية للجودة.

وبّين أن الوزارة على التزام تام بتطبيق 
 )ISO9001:2015( نظـــام إدارة الجـــودة
بحســـب متطلبـــات المواصفـــة الدوليـــة 
كأحـــد الســـبل الداعمـــة لمســـيرتها فـــي 
التحســـين المســـتمر، حيـــث إنهـــا ارتقت 
فـــي اآلونـــة األخيـــرة بعملها علـــى جميع 
أفضـــل  تطبيـــق  عـــن طريـــق  األصعـــدة 
الممارسات في مجال الحوكمة، وكذلك 
األهـــداف  لتحقيـــق  الفعـــال  التخطيـــط 
الســـنوية لرفع مســـتوى أدائهـــا والجودة 
والبحـــث الدائـــم عـــن فـــرص للتحســـين 
تقديـــم  كفـــاءة  وضمـــان  المســـتمر 
الخدمـــات؛ لتلبيـــة احتياجـــات العمالء، 
وإيجـــاد أفضـــل تكامـــل وتنســـيق بيـــن 
النحـــو  العمليـــات علـــى  لربـــط  اإلدارات 
الصحيـــح، مـــع وضـــع آليـــة للتحكـــم في 
المخاطـــر المحتملة، فضالً عـــن التوثيق 
الفعـــال والتدقيـــق الداخلـــي لتصحيـــح 

األخطاء وعدم تكرارها.

“الصناعة” تحصد شهادة إدارة استمرارية األعمال
كأول وزارة حكومية.. والثانية في “إدارة الصحة والسالمة المهنية”

صورة جماعية لفريق الجودة

نجحــت صــادرات البحريــن فــي الســنوات الثــاث الماضيــة في الحفــاظ على دورهــا المحوري في رعاية وتســريع 
الصادرات المحلية المنشــأ والمســاهمة في نموها وتحقيق عدة إنجازات، إذ عملت على تمكين الشــركات القائمة 
في مملكة البحرين، خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من تصدير منتجاتها وخدماتها ألسواق إقليمية 
وعالمية رئيسة.  ودعمت صادرات البحرين منذ إنشائها وحتى نهاية 2021 الشركات المحلية للتوسع إلى أسواق 
التصدير الدولية محققة أكثر من 130 مليون دوالر من الصادرات إلى أكثر من 57 سوًقا حول العالم، وذلك منذ إنشائها في العام 2018. كما عززت 
صــادرات البحريــن مــن فــرص التصديــر للمصدريــن الحاليين والمحتملين، إذ مكنــت أكثر من 23 % من المصدرين من الدخول إلى أســواق جديدة 
ودعمت أكثر من 10 % من المصدرين الجدد، في حين مثلت صادرات الخدمات أكثر من 7 % وشكلت صاحبات األعمال أكثر من 30 % من عماء 
صادرات البحرين. إضافة إلى ذلك، وفي الفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2021، تم تسهيل صادرات إلى أسواق دولية مختلفة بقيمة تزيد عن 

70 مليون دوالر، ما يمثل ارتفاًعا بأكثر من 70 % مقارنة بالعام الذي سبقه.

إلى ذلك، قدمت صادرات البحرين الدعم 
للمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات 
فـــي المملكـــة لتصديـــر أكثر مـــن 56 نوعا 
من المنتجات والخدمـــات، لتمكنها بذلك 
مـــن الدخول إلى أكثر من 57 ســـوًقا على 
مســـتوى دول مجلس التعاون الخليجي، 
آســـيا، إفريقيا، أوروبا، أستراليا والمملكة 
المتحـــدة، والواليات المتحدة األميركية، 
مجموعـــة  علـــى  ذلـــك  فـــي  معتمـــدة 
متنوعة من حلول التصدير التي تســـمح 
للشـــركات بتعزيـــز عملياتهـــا مـــن خـــالل 
الصادرات، ولتمنحها الفرصة لالســـتفادة 
الحلـــول التصديريـــة، منهـــا تأميـــن  مـــن 
ائتمـــان الصـــادرات، وشـــحن الصـــادرات 
والخدمات اللوجستية، ومبادرة مبيعات 

التجزئة الدولية، واستشارات الصادرات 
والتداول الدولـــي، والمناقصات الدولية، 
التصديـــر،  عمليـــات  تيســـير  وخدمـــات 
وأبحـــاث ســـوق الصـــادرات، إضافـــة إلى 
غيرهـــا مـــن الحلـــول الرامية إلـــى تمكين 
فـــرص  المصدريـــن مـــن االســـتفادة مـــن 
مختلـــف  فـــي  وأفضـــل  أكبـــر  تصديـــر 

األسواق المستهدفة.
 وبنـــاًء علـــى هـــذه اإلنجـــازات، تمكنـــت 
صـــادرات البحريـــن مـــن الحصـــول علـــى 
االعتـــراف على المســـتوى العالمي، وذلك 
من خـــالل حصدها لثـــالث جوائز عالمية 
مرموقـــة فـــي قطـــاع األعمـــال فـــي العام 

2021، وهي:
- جائـــزة أفضل ميســـر لخدمات التصدير 

للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي 
البحريـــن لعـــام 2021 الُمقدمة من جوائز 

التمويل الدولية 2021.
- جائزة أفضل مقدم تسهيالت للصفقات 
الدوليـــة للمصدرين الناشـــئين في جوائز 
للعـــام   )Global Business Outlook(

.2021
- جائـــزة أفضـــل شـــركة فـــي تســـريع نمو 
فـــي  المصنوعـــة  المنتجـــات والخدمـــات 
 Globee Golden( البحريـــن فـــي جوائـــز

.)Bridge
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وقـــال 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  والســـياحة، 
صـــادرات البحرين زايـــد الزياني “تعتبر 
الصـــادرات ركيـــزة أساســـية القتصادنا، 

بتقديـــم  البحريـــن  صـــادرات  وتلتـــزم 
الدعـــم فـــي مجـــال التصدير لمســـاعدة 
الشـــركات التي تتخذ من البحرين مقًرا 
لهـــا علـــى النجـــاح واالســـتعداد للفـــرص 
العالميـــة المســـتقبلية. بـــرزت صـــادرات 
البحريـــن منذ إنشـــائها في العـــام 2018 
كإحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي 
تهـــدف إلى دعم الشـــركات في البحرين 
علـــى  واالســـتحواذ  للعالميـــة  لالنتقـــال 
حصـــة مـــن أســـواق التصدير فـــي دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وخارجهـــا 
من خالل دعمهـــا للقطاع الخاص. تؤكد 

النتائج على المواهب الريادية المحلية 
البحرينية وتجســـد القيمة الكبيرة التي 
يحققهـــا المصدرون لالقتصـــاد الوطني 
اســـتراتيجية  أن  علـــى  دليـــل  وهـــي 
صـــادرات البحريـــن ستســـاهم بالتأكيـــد 
في تحقيق أهداف اســـتراتيجية قطاع 
الصناعـــة 2026-2022 والتي تركز على 
مبادرات مبتكرة وشـــاملة األبعاد لزيادة 
مســـاهمة القطـــاع الصناعي فـــي الناتج 
تعزيـــز  خـــالل  مـــن  اإلجمالـــي  المحلـــي 
الصناعات الوطنيـــة وتنميتها باإلضافة 
للتوســـع في حلول وخدمـــات صادرات 

كفـــاءة  رفـــع  فـــي  واإلســـهام  البحريـــن 
وتعزيز التكامل الصناعي”.

مـــن جهتها، قالت القائم بأعمال الرئيس 
صفـــاء  البحريـــن  لصـــادرات  التنفيـــذي 
لعبـــت  التأســـيس،  “منـــذ  عبدالخالـــق 
صادرات البحريـــن دوًرا مهًما في تعزيز 
التـــي  والخدمـــات  المنتجـــات  تصديـــر 
صنعـــت فـــي البحريـــن، رغـــم الظـــروف 
جائحـــة  فرضتهـــا  التـــي  االســـتثنائية 
فـــي   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
الفتـــرة الماضيـــة. وعلـــى الرغـــم من كل 
التحديـــات، قامـــت صـــادرات البحريـــن 
بتمكين المزيد من الشركات القائمة في 
المملكة من توســـعة قاعدة عمالئها في 
مختلف األســـواق اإلقليميـــة والعالمية، 
ويســـرنا أن نعلن عن اســـتهدافنا للمزيد 
مـــن النتائـــج اإليجابيـــة بمـــا يتســـق مع 
وبرنامـــج  االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة 
التـــوازن المالـــي المعلـــن عنهمـــا مؤخـــًرا 
مـــن قبل حكومة مملكـــة البحرين لفترة 
مـــا بعـــد الجائحـــة، ونحـــن علـــى ثقة أن 
ســـيكون لها أثـــًرا إيجابًيا علـــى انتعاش 
االقتصاد الوطني بصورة عامة، وقطاع 

التصدير خصوصا”.

“صادرات البحرين” تدعم صادرات وطنية بـ 130 مليون دوالر في 3 سنوات
وصلت ألكثر من 57 سوًقا حول العالم منذ 2018
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مبرة الكوهجي تدعم تطوير القطاع الخيري والتنموي
لعائلــة الكوهجــي مســاهمات كبيــرة فــي مختلــف الجوانــب الخيريــة بشــكل فــردي أو مؤسســي ضمن مؤسســات أخرى أو بإنشــاء مؤسســات متخصصة فــي هذا المجــال مثل مبرة 
عبدالرحيــم الكوهجــي. تســعى مبــرة عبدالرحيــم الكوهجــي الخيريــة، وهــي مؤسســة خيريــة مانحة من خــال دعم وتطويــر القطاع الخيــري والتنموي؛ لبناء أســوة حســنة وتنمية 
مســتدامة، وفق منهجية علمية ومبادرات نوعية وشــراكات فاعلة. وتتبنى المبرة المشــاريع ذات األولوية بالدعم، بالبحث عن تلك التي تتناســب مع إســتراتيجيات وأهداف المبرة 

من خال عقد شراكات إستراتيجية مع عدد من الجهات المتخصصة لتطوير العمل الخيري وبالمشاركة مع المؤسسات الحكومية والجمعيات. 

المشاريع  الكوهجي  عبدالرحيم  مبرة  وتتبنى 
التي  تلك  عــن  بالبحث  بــالــدعــم،  األولــويــة  ذات 
من خالل  وأهدافها  إستراتيجيات  مع  تتناسب 
عقد شراكات إستراتيجية مع عدد من الجهات 
وبالمشاركة  الخيري  العمل  لتطوير  المتخصصة 
مع المؤسسات الحكومية والجمعيات الرسمية 
في مملكة البحرين. وتسعى المبرة إليجاد 
مشاريع وبرامج نوعية في بيئتها ذات أثر 
متعدي يحتذى بها لتصبح 
من الداللة على الخير 
الصالحة  ــقــدوة  وال
الحسنة،  والــســنــة 
مــمــا يــســاهــم في 
ــم األجـــــــر  ــ ــي ــظــ ــعــ ــ ت

للمؤسسين.
كــمــا تــســعــى الــمــبــرة 
ــم الــــدعــــم  ــ ــدي ــقــ ــ ــت ــ ل

والرعاية للبرامج اإلنسانية واالجتماعية الرائدة 
في الجمعيات الخيرية واإلنسانية واالجتماعية 
وشراكة  ريــاديــة،  بمهنية  البحريني،  بالمجتمع 
والمتعاملين  العاملين  لكافة  وتقدير  مجتمعية، 
والــرفــاه  االكــتــفــاء  يحقق  وبــمــا  والمستفيدين، 

للفرد واألسرة والمجتمع.

أهداف المبرة:

- التمكين: تقدم المبرة التمكين للجهات الخيرية 
محددة  ومرتكزات  معايير  وفــق  واالجتماعية 
تقوم  وال  مجالهم  فــي  الــريــادي  للعمل  تؤهلهم 
بالتنفيذ المباشر إال في نطاقات ضيقة جدًا إن 

لزم األمر.
للجهات  يــحــتــذى  مــتــفــرد  نـــمـــوذج  ــادة:  ــ ــري ــ ال  -
ورعايًة  وكيفًا  ونــوعــًا  كمًا  المانحة  المؤسسية 

وتنفيذًا.
يحقق  بما  الذاتية،  االستمرارية  االســتــدامــة:   -

الثبات والدوام والتجدد والتنمية الذاتية.
ــشــراكــة: تــعــمــل الــمــبــرة بــشــكــل تــكــامــلــي مع  - ال
ــجــهــات الــخــيــريــة واإلنــســانــيــة  شــركــائــهــا مـــن ال
وكافة  البحريني  المجتمع  فــي  واالجــتــمــاعــيــة 

المستفيدين والعاملين محل رعاية وتقدير.

القيم:

حيث  من  مستدام  عمل  تأسيس  االستدامة:   -
ــذاتــي والنمو  ال الــنــشــأة والــرعــايــة أي االكــتــفــاء 

المستمر.
- االبتكار االجتماعي: تأسيس ورعاية مبادرات 
اجتماعية مدروسة ومختارة وفق برامج ورش 

مختبرات االبتكار االجتماعي.
الــذاتــي  الــعــائــلــيــة: تحقيق االكــتــفــاء  الــرعــايــة   -
أفــراد  لعموم  والتميز  والتفوق  الكريم  للعيش 

العائلة.
ــشــراكــات الــنــاجــحــة: تــوطــيــد الــعــالقــات مع  - ال

الــشــركــاء مــن الــمــؤســســات الــرســمــيــة والــجــهــات 
الخيرية العاملة في تنفيذ المبادرات.

والرعايات  المبادرات  تكون  أن  المباشر:  األثر   -
المجتمع  فـــي  وكــمــي  نــوعــي  مــبــاشــر  أثـــر  ذات 

المستهدف.
النشأة  فــي  ــريــاديــة  ال تحقيق  الــمــبــرة  ورســالــة 
وكمًا  نوعًا  الخيرية  للجهات  والدعم  والرعاية 
وكيفًا من خالل عمل مؤسسي مستدام، وأيضًا 
الــتــكــامــل مــع الــجــهــات الــخــيــريــة واالجــتــمــاعــيــة 
واإلنـــســـانـــيـــة وبـــمـــا يـــخـــدم ويــحــقــق الــمــصــالــح 
والمنافع المشتركة ويعكس صورة إيجابية عن 

المبرة والجهات الداعمة لها.
االحــتــيــاج  تغطية  الــمــبــرة  ــة  رســال تتضمن  كــمــا 
وتحديد  ورعايتها  الريادية  للمبادرات  المحلي 
ــمــبــادرات والــبــرامــج وأيــضــًا تقديم  أولــويــات ال
وعموم  الكوهجي  عائلة  أفــراد  لعموم  الرعاية 

منسوبي الشركات المملوكة للمؤسسين.

هبة محسن

زاوية تسلط الضوء على أبرز 
مبادرات المسؤولية االجتماعية 
للشركات المعروفة في البحرين، 

ودور هذه العطاءات في المساهمة 
التنموية ببناء بالدنا.

تقدم الرعاية بمهنية وعبر شراكة مجتمعية

صفاء عبدالخالق زايد الزياني



تحدثـــت مصادر لـ  “البـــاد االقتصادي” عن تحرك في 
عـــدد مـــن القطاعـــات االقتصادية فـــي المملكة وعلى 
رأســـها قطاع المصارف والخدمات المالية وشـــركات 
فـــي القطـــاع الخـــاص لخفـــض عـــدد أيـــام العمـــل في 
األســـبوع مـــن 5 إلـــى 4 أيـــام، وزيـــادة أيـــام اإلجـــازة 
االسبوعية إلى 3 أيام بدالً من الجمعة والسبت فقط. 
وفي هذا السياق، صرح رئيس جمعية االقتصاديين 
تنظيم  بصدد  الجمعية  أن  العبيدلي،  البحرينية،عمر 

الشهر  ــر  اواخــ مفتوحة  جلسة 
في  لممثلين  الـــجـــاري 

ــاص  ــخــ ــ ــاع ال ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
وجــمــعــيــة مــصــارف 

لبحث  البحرين؛ 
ــة  ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ومـ
تــــــقــــــلــــــيــــــص 
أيـــــــــام الـــعـــمـــل 

ــيـــة  ــبـــوعـ األسـ
إلــــــــــــــــى 

أربعة أيام وزيادة أيام اإلجازة إلى ثاثة أيام.
الهدف  أن  االقــتــصــادي”  “الــبــاد  لـ  العبيدلي  وأضــاف 
االقتصاديين  نظر  ووجــهــات  آراء  بناء  الجلسة  من 
والــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع االقــتــصــادي الــخــاص على 
معايير علمية دقيقة؛ لبحث النظر في إمكان خفض 

أسبوع العمل وزيادة عدد أيام اإلجازة االسبوعية.
من جهته، صّرح الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف 
البحرين، وحيد القاسم لـ “الباد االقتصادي” بالقول: 

بين  اجتماعات  عقد  على  العمل  “جــاري 
والمؤسسات  والــبــنــوك  الجمعية 

المالية وشركات التأمين؛ 
ــم  ــ ــهـ ــ ــاع آرائـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ السـ
فـــي إمــكــانــيــة خفض 
أسبوع العمل ألربعة 
ــاًء على  ــ ــن ــ وب أيــــــام، 

اآلراء  تــجــمــيــع 
اإلعان  سيتم 

رأي  عــــــــــــن 
ــد مــن  ــوحــ مــ

الجمعية واإلعان عنه قبل ميعاد الجلسة الحوارية”.
يأتـــي هـــذا المقترح مع توجه عدد مـــن الدول مؤخرًا 
كدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ودول اوروبيـــة 
بخفض أيام العمل األسبوعية الى 4 أيام وزيادة أيام 
اإلجـــازة لتصبح 3 أيـــام. ومن المفترض أن يمنح هذا 
اإلجـــراء مزيًدا مـــن الوقت للعمال للتفـــرغ لهواياتهم 
وعوائلهم، ومقابل هذا يتوقع أن يؤدي إلى تحســـين 

أدائهم وزيادة انتاجيتهم وإخاصهم في العمل. 
وكانت آيسلندا أول من قام بتطبيق القرار في العام 
2015 في القطاعين الحكومي والخاص، مع 
نجاح  وبعد  نفسه.  الــراتــب  على  الحفاظ 
العالم،  في  تنتشر  بــدأت  آيسلندا  تجربة 
التجارب  مــن  الــعــديــد  اآلن  يــجــرى  إذ 
ألمانيا  بينها  مــن  دول  فــي  ــرى  األخــ
سيعمل  حيث  وإســبــانــيــا،  ونــيــوزلــنــدا 
ساعة   38 إلى   32 بين  ما  الموظفون 

موزعة على 4 أيام.

هل هي فعاًل الظروف؟!!
  ســألت أحد الزماء عن أخباره وليتني لم أفعل ذلك، فقد اعتدت 
تفادي مثل هذه األسئلة التي قد يعتبرها البعض تدخاً في شؤونه 
الخاصــة، وبالتالــي قــد تخلــق لديــه نوعــًا من عــدم االرتيــاح. أو قد 
تضع الســائل نفســه في موقف لم يكن يتوقعه كما حصل لمحدثي، 

فلنستمع إليه وهو يروي حكايته: 
  عندمــا ســألت الزميــل عن أخباره رمقني بنظــرات غريبة وأجابني 
بصــوت يبــدو أنــه فقــد الســيطرة علــى التحكــم فــي نبراتــه: مــاذا 
تريدنــي أن أخبــرك؟ أنــا وباختصــار لســت محظوظــًا فــي حياتــي 
المهنيــة. فالبعــض ينقلــه الحــظ مــن منصــب إلــى آخر ومــن وظيفة 
إلــى أخــرى أعلــى. أما أنــا، فالظروف دائمــًا تقف عائقــًا أمامي أو أن 
ألحــظ يجعلنــي أعمــل تحت إمــرة مســؤول أناني ال يقــّدر وال تهمه 
إال مصلحتــه. أنــا ســيدي ضحيــة كل هــذا. هل أجبتك على ســؤالك 

عن أخباري؟
  بصراحــة لــم أعلــق علــى ما قاله الزميل، بل إنــه لم يترك لي فرصة 
لذلك، فقد استمر في تذمره وندب حظه السيئ وإلقاء الائمة على 
مسؤولية الذين يقفون في طريق ارتقائه المهني كما وأنه لم ينس 
الظروف، فقد شملها بجزء وافر من ذلك التذمر والائمة والشكوى.
  تركتــه حتــى فــرغ مــن معّلقــة النــدب واللــوم، فقلــت لــه وبصــوت 
هــادئ: أنــا ُأريــدك أن تتقبل مني هذا الســؤال فقــط: هل نظرت في 
المرآة يوما وتأملت نفسك وواجهتها بالسؤال التالي: لماذا يحصل 
زمائــي علــى الترقيات والحوافز وال يكــون لي نصيب من ذلك؟ ال 

أريدك أن تجيبني أنا بل كن صريحًا مع ذاتك في اإلجابة.
  يقــول كيــث فيــرازي: “يلعــب الكثيــر منــا بورقة الضحيــة، بدالً من 
بذل الغالي والنفيس في ســبيل تحقيق نتائج حقيقية، فيتشــبثون 
بعقليــة الضحيــة كما لو كان درعــًا. كم واحد منا ال يصل إلى أقصى 
طموحاتــه؛ ألننــا نلقــي باللــوم علــى الظــروف أو على شــخص ما أو 
على أي شــيء آخر؟”. ويقول وليام جيمس: “... إن اإلنســان يمكن 

أن يغير حياته، إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية”.
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التغييرالسعر + 0.8550.005 دينار 
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر - 0.2990.001 دوالر 
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

التغييرالسعر 2.70+0.950 دينار 
شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.59+0.855 دينار 
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.34+0.584 دينار 
شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب.

فـــازت شـــركة فالنيفـــا اســـتريا 
الصحـــة  لـــوزارة  بمناقصـــة 
لشـــراء لقاح “فالنيفا” الفرنسي 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
)Covid _ 19( بنحو 9.3 مليون 
دينار، وذلك  ضمن   المناقصات  
 التـــي   أرســـاها   مجلـــس  
 المناقصـــات   والمزايـــدات فـــي 

شهر ديسمبر الماضي.
التكنولوجيـــا  شـــركة  وكانـــت 
الفرنســـية  واألدوية  الحيويـــة 
Valneva وقعت اتفاقية شراء 
مســـبقة مـــع مملكـــة البحريـــن 
مـــن  جرعـــة  مليـــون  لتوريـــد 
 Fla( اللقـــاح الجديـــد المتوقـــع
2001( ضـــد فيـــروس كورونـــا 
المستجد في ديسمبر الماضي. 
ووفًقا لوكالة بلومبرغ لألنباء، 
فـــإن نتائج المرحلة الثالثة من 
التجـــارب الســـريرية إلى لقاح 
فالنيفا أظهـــرت فاعلية اللقاح 
في الوقاية من كورونا بنســـبة 
تصل إلى 95 %. وقال خبراء 
بريطانيـــون إن جرعـــة واحدة 
 2001 الفرنســـي  اللقـــاح  مـــن 
تكـــون فعالـــة ضـــد  يمكـــن أن 
المتحـــورة الجديـــدة لفيروس 
كورونا المستجد “أوميكرون”، 
مشيرين إلى أن طريقة تصنيع 
لقاح “فالنيفا” الفرنســـي تتميز 

بخصائص تجعلها متميزة عن 
بقية التطعيمات.

“فالنيفـــا”  لقـــاح  ويحتـــوي 
على فيـــروس كورونـــا معطل 
يســـبب  أن  يمكـــن  تماًمـــا، وال 
المـــرض ويمنـــع المـــرض عـــن 
طريـــق إدخال الجهاز المناعي 
حيـــث  الفيروســـي،  للتهديـــد 
يعمـــل الجهـــاز المناعـــي علـــى 
إنتاج األجســـام المضادة التي 
تســـاعد الجســـم على محاربة 

الفيروس.
ووفًقـــا للبيانات فـــي الجريدة 
مجلـــس  أرســـى  الرســـمية، 
المناقصـــات والمزايـــدات فـــي 
 12 الماضـــي  ديســـمبر  شـــهر 
مناقصة لـــوزارة الصحة بنحو 
ومـــن  دينـــار،  مليـــون   10.6
بينهـــا مناقصـــة لشـــراء مـــواد 
لحـــاالت  مســـتخدمة  طبيـــة 
بهـــا  فـــازت  كورونـــا  فيـــروس 
شـــركة الزهـــراوي للتجهيزات 
الطبيـــة بقيمة 39 ألـــف دينار، 
أجهـــزة  لتركيـــب  ومناقصـــة 
لمبنـــى  الحريـــق  مكافحـــة 
بمرضـــى  الخـــاص  صحتـــي 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا في 
مجمع السلمانية الطبي فازت 
بهـــا شـــركة ايـــس داينميكـــس 

تريدنغ بقيمة 32 ألف دينار.

البحرين تشتري لقاحا فرنسيا بـ 9.3 مليون دينار

عمر العبيدلي
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أمل الحامد

وحيد القاسم 

تحّرك في القطاع الخاص العتماد 3 أيام إجازة و 4 أيام عمل
“المصارف” و“االقتصاديين” تستطلعان آراء البنوك وشركات التأمين

هبة محسن

قال الجزاف في ســـوق المنامة المركزية، 
مـــن  خلـــت  األســـواق  إن  ســـلمان،  علـــي 
بـــرد  ريـــاح  بســـبب  المحليـــة،  األســـماك 
األزيـــرق، الفتـــًا أن المتوفـــر من األســـماك 
قليـــل جـــدًا، وهو مـــن األســـماك الخارجية 
ونســـبة ال تذكـــر مـــن األســـماك المحليـــة، 
ولفـــت ســـلمان إلـــى أن تقلبـــات األحـــوال 
الجوية ما تتســـبب في منع الصيادين من 
ركـــوب عـــرض البحـــر للصيد؛ مـــا أدى إلى 
انخفاض في المعروض، متوقعا أن تعاود 

السوق نشاطها خال األيام المقبلة.
“البـــاد  لــــ  حيـــة  مشـــاهدات  وخـــال 
االقتصادي”، فقد تبين خلو ســـوق السمك 
المركزيـــة بالمنامة من الزبائن واألســـماك؛ 
بســـبب الشـــح الكبيـــر الذي صاحـــب رياح 

برد األزيرق. 
وأشـــار ســـلمان إلـــى أن الســـوق لم تشـــهد 
حركـــة من قبـــل الزبائن منـــذ صباح أمس 

األحد، وأن الكثير من ”فرشات“ الجزافين 
وقلـــة  األســـماك  شـــح  بســـبب  مغلقـــة؛ 
الزبائـــن، فـــي الوقـــت الـــذي توافـــرت فيه 

بكميـــات قليلة جدًا بعض أنواع األســـماك 
المستوردة.

مـــن جانبه، أكد بائع األســـماك ســـيد هادي 
الســـادة، عدم توافر األسماك المحلية منذ 
أن بـــدأت هبـــات رياح بـــرد األزيـــرق التي 
منعـــت البحـــارة مـــن دخـــول البحـــر لصيد 
األســـواق  تشـــهد  أن  متوقعـــًا  األســـماك، 
خـــال األيام القليلة المقبلـــة نزول كميات 
من األســـماك المحلية مـــع انخفاض حركة 

الرياح.
وبين أن األســـماك المســـتوردة من الخارج 
متوفـــرة فـــي األســـواق، ولكـــن الكثير من 
عـــن  يبحثـــون  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
األســـماك المحليـــة الطازجـــة، مشـــيرًا إلى 
أن شـــح األســـماك الطازجة بـــدأ منذ قرابة 

3 أيام.

“برد األزيرق” يصيب سوق السمك في مقتل
تقلبات األحوال الجوية تحول دون ممارسة الصيد

حسن عبدالنبي

 كشفت بيانات حديثة أن مملكة البحرين 
ـــا  الثالثـــة خليجيًّ المرتبـــة  علـــى  حصلـــت 
والخامســـة على مســـتوى الشـــرق الوسط 
في تمويل المؤسســـات الناشئة بقيمة 52 
ا  مليون دوالر في 2021، محققة بذلك نموًّ
نســـبته 167 %، وصنفـــت كذلك من ضمن 

أعلى الدول جذًبا لاستثمار الجريء.
الشـــركات  تمويـــات  إجمالـــي  بلـــغ  وقـــد 
الناشـــئة فـــي العـــام الماضـــي 2021، 2.5 

مليار دوالر بنسبة نمو 138 %.
وقـــد صنفـــت الـــدول التـــي وقعـــت ضمن 
أعلى الدول تمويًا للمشـــروعات الناشـــئة 
واألردن  ومصـــر  والســـعودية  كاإلمـــارات 
جذًبـــا  الـــدول  أعلـــى  ضمـــن  والبحريـــن 
لاســـتثمار الجريء على مســـتوى الشرق 

األوسط.
إلـــى ذلك، أكد رئيس جمعية االقتصاديين 
تحقيـــق  أن  العبيدلـــي  عمـــر  البحرينيـــة، 
مملكـــة البحريـــن للمرتبـــة الخامســـة على 
مستوى الشرق األوسط في مجال تمويل 
المؤسســـات الناشـــئة رغـــم أنها مـــن أصغر 
الـــدول مـــن ناحيـــة الســـكان لهـــو مؤشـــر 
إيجابـــي، وأن معـــدل النمـــو العالـــي يبشـــر 

بالخير على المستوى االقتصادي.
وذكـــر العبيدلـــي أن مثـــل هـــذه اإلنجازات 

تشـــكل دافًعـــا لبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود 
مـــن  الكثيـــر  جـــذب  علـــى  واإلصـــرار 
االســـتثمارات التـــي تتحقـــق معهـــا رؤيـــة 
تمتلـــك  البحريـــن  أن  إلـــى  الفًتـــا   ،2030
العديـــد مـــن المزايـــا لتحقيق ذلـــك بفضل 

جهود مجلس التنمية االقتصادية.
وأوضـــح عبيدلي أن المملكة تتميز بطيبة 
شـــعبها ممـــا يجعلهـــا وجهـــة جاذبـــة لمـــن 
يبحـــث عـــن مـــكان لاســـتقرار، باإلضافـــة 
اقتصاديـــة خصبـــة وحاضنـــة  بيئـــة  إلـــى 

لتكنولوجيـــا األعمـــال، والســـيما أن لديهـــا 
المؤهـــات الازمـــة لذلـــك، بمـــا توفره من 
تســـهيات تجاريـــة وإعفـــاءات ضريبيـــة 
نـــادرة، إلـــى جانـــب شـــبكة بنيـــة تحتيـــة 

متقدمة. 
ولقـــد دأبـــت المملكـــة علـــى تطويـــر بيئـــة 
صديقة لألعمـــال واالســـتثمار، األمر الذي 
رســـخ مكانتهـــا كرائـــد إقليمـــي لـــه تاريخ 
حافل مـــن الخطط االســـتراتيجية لتنويع 
مصـــادر الدخـــل، وبيئـــة تنظيميـــة جاذبـــة 
لرؤوس األمـــوال، وحكومـــة موقرة تملك 
الرؤية المستقبلية والمتقدمة والمنفتحة، 
وهـــو مـــا يؤهلهـــا لمواصلة تقدمهـــا بثبات 
نحو النمو والتنويع االقتصادي المستدام، 
فـــي ظل سياســـات تعد األكثـــر تحرًرا في 
المنطقة، ومجتمع آمن ومستقر ومزدهر.

البحرين تمّول المؤسسات الناشئة بـ 52 مليون دوالر
الثالثة خليجيًّا بنمو 167 % في 2021

حسن عبدالنبي

  

  

  �س�ة النمو  مليون دوالر -الق�مة    الدولة
  %93  1165  االمارات

  %270  548  السعود�ة
  %176  502  م�

  %499  119  األردن
  %167  52  ال�ح��ن

 


