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المنامة - بنا

هنأ سفير الواليات المتحدة األميركية 
لـــدى مملكـــة البحرين ســـتيفن بوندي 
فـــي لقـــاء أجرتـــه معـــه وكالـــة أنبـــاء 
البحريـــن )بنـــا(  “البحريـــن كونهـــا أول 
مـــن  لتشـــغيل مجموعـــة  لنـــا  شـــريك 
 AH-1Z طائـــرات الهليكوبتـــر القتالية
وســـتكون الدولـــة األولـــى فـــي العالم 
الســـتخدام الجيل القادم من طائرات 

.”F 16
وقـــال الســـفير إن بـــاده تتطلـــع إلـــى 
بـــدء الرحـــات الجوية المباشـــرة بين 
البلديـــن، ومن المتوقع أن تكون هناك 
قفزة كبيرة في حركة السفر التجاري 

)٠٨(والسياحي.

)٠٥(

السفير األميركي في حوار مع وكالة أنباء البحرين

المملكة خسرت برحيله شخصية بارزة من الرعيل األول

جاللة الملك: الوجيه صادق البحارنة 
قدم مسيرة حافلة بالعطاء

أجـــرى عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، أمـــس، اتصاال هاتفيا مـــع تقي محمد 
البحارنة، وقدم جالته خاله خالص التعازي والمواساة 
بوفـــاة الوجيه صـــادق محمد البحارنـــة )رحمه هللا( الذي 
انتقل جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء واإلنجاز في 
خدمـــة وطنه، كمـــا أبلغه جالته بنقل تعازيه ومواســـاته 
لجميـــع عائلة البحارنة بوفاة الفقيـــد، ضارعا إلى المولى 
جل جاله أن يتغمده بواســـع رحمته ومغفرته ويســـكنه 

فســـيح جناتـــه وأن يلهم أســـرته الكريمـــة وذويه جميل 
الصبـــر وحســـن العـــزاء. واســـتذكر جالة الملـــك مواقف 
الفقيـــد الوطنيـــة، مشـــيدا بمآثـــره وجهـــوده فـــي مجـــال 
التجـــارة والعمـــل الوقفـــي واإلداري، مؤكـــدا جالتـــه أن 
المملكة خسرت برحيله شخصية بارزة من الرعيل األول 
كانـــت له إســـهامات طيبة فـــي مجاالت عديـــدة وواكب 
مراحـــل نهضة البحرين الحديثة مـــن خال مواقع عمله 

)09()02(والمسؤوليات التي توالها.
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قســـم  رئيـــس  كشـــف   ^
العمـــل  بـــوزارة  تنميـــة األســـرة 
جـــواد  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
موســـى الجد عن أن عدد األسر 
المسجلة في “خطوة” بلغ قرابة 
1300 أســـرة بمختلف األنشطة 

التجارية.
وقـــال الجد فـــي نـــدوة نظمتها 
“البـــاد” بعنـــوان “االبتـــكار فـــي 
المنتجـــة”:  األســـر  مشـــروعات 
“فـــي العـــام 2010 تم التنســـيق 
للتأمينـــات  العامـــة  الهيئـــة  مـــع 
االجتماعيـــة، واعتمـــاد برنامـــج 
)خطـــوة( من ضمـــن التراخيص 

المعتمدة في المملكة”.
وأشـــار عضـــو مجلس الشـــورى 
رضـــا فـــرج إلـــى دعـــم الـــوزارة 
لألســـر المنتجة عن طريق بنك 

األســـرة بمبالـــغ ماليـــة تجاوزت 
13 مليون دينار. 

وقالـــت ربـــاب خلـــف من قســـم 
التخطيـــط االســـتراتيجي فـــي 

صـــادرات البحريـــن إنـــه يمكـــن 
لألســـرة المنتجة الحصول على 
منحـــة تصـــل إلـــى 20 % بأول 

)٠٦ - 07(صفقة.

توقع قفزة كبيرة في حركة السفر التجاري والسياحي... السفير األميركي:

”F 16“ البحرين أول دولة بالعالم تستخدم الجيل الجديد من
تسجيل 1300 أسرة وتدريب 23 ألف شخص في عام... فرج:

13 مليون دينار الدعم البنكي لألسر المنتجة

المشاركون في ندوة “البالد”

جاللة الملك

انتخابـــات الباد هي صفحـــة يومية ُتصدرها صحيفة 
“الباد” تســـلط الضوء على المشهد االنتخابي بمملكة 
البحريـــن بشـــقيه النيابـــي والبلدي، وتهـــدف الصفحة 
إلـــى فتح قنوات التواصل مع العازمين على الترشـــح 
أو المقربيـــن منهـــم لعـــرض برامجهـــم االنتخابيـــة، مـــا 
ُيكون قاعدة معلومات لدى القارئ بشـــأن المترشحين 

وبرامجهم.

تنعى عائلة اليو�سف فقيدها الغايل عميد العائلة
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المنامة - وزارة الخارجية

البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  نقـــل 
في بـــراغ عبـــدهللا عبداللطيف 
عبـــدهللا، والمقيـــم فـــي برليـــن، 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تحيـــات 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وتهانيه إلى رئيس 
التشـــيك  جمهوريـــة  وزراء 
الصديقة، بيتـــر فياال، وتمنيات 
ســـموه له بالتوفيق في رئاســـة 

الحكومة الجديدة.
وأعرب الســـفير، لدى مشاركته 
الحكومـــة  تعـــارف  حفـــل  فـــي 
بقصـــر  الجديـــدة  التشـــيكية 
ليختنشـــتاين بالعاصمـــة بـــراغ 
البعثـــات  رؤســـاء  بحضـــور 
الدبلوماســـية، وكبار مســـؤولي 
البرلمـــان،  وأعضـــاء  الحكومـــة 

عن تهانيه وتمنياته لجمهورية 
الصديـــق  وشـــعبها  التشـــيك 

بدوام التقدم واالزدهار.
وخـــال الحفـــل، كلَّـــف رئيـــس 
وزراء التشـــيك ســـفير مملكـــة 
إلـــى  تحياتـــه  بنقـــل  البحريـــن 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، 
وشـــكره وتقديـــره علـــى تهانيه 
الطيبـــة، مؤكـــًدا حـــرص بـــاده 
علـــى تعزيـــز العاقـــات الوديـــة 
علـــى  وتوطيدهـــا  الثنائيـــة، 
الصعيـــد األوروبـــي الســـيما مع 
تســـلم بـــراغ الرئاســـة الدوريـــة 
لاتحـــاد األوروبـــي فـــي يوليو 
للبلديـــن  متمنًيـــا  المقبـــل، 
والشـــعبين الصديقيـــن المزيـــد 

من التقدم واالزدهار.

سفيرنا في براغ ينقل تهاني سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء لرئيس الحكومة
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جاللة الملك يعزي أسرة الوجيه صادق محمد البحارنة
ترك بصمات مضيئة في مسيرة البحرين

استذكار مواقف الفقيد الوطنية وجهوده في التجـارة والعمـل الوقفـي

أجـــرى عاهـــل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، أمـــس، اتصـــاالً هاتفيـــًا مع تقي 
محمد البحارنة، قـــدم جالته خاله خالص التعازي 
والمواســـاة بوفـــاة الوجيه صـــادق محمـــد البحارنة 
رحمـــه هللا الذي انتقل جوار ربه بعد مســـيرة حافلة 
بالعطاء واإلنجاز في خدمة وطنه، كما أبلغه جالته 
بنقل تعازيه ومواساته لجميع عائلة البحارنة بوفاة 
الفقيـــد، ضارعـــًا إلى المولـــى جل جالـــه أن يتغمده 
بواســـع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهـــم أســـرته الكريمـــة وذويه جميل الصبر وحســـن 

العزاء.
واســـتذكر جالـــة الملـــك مواقـــف الفقيـــد الوطنية، 
ومشيدًا بمآثره وجهوده في مجال التجارة والعمل 
الوقفي واإلداري، مؤكدًا جالته أن المملكة خسرت 

برحيلـــه شـــخصيًة بارزًة من الرعيـــل األول كانت له 
إسهامات طيبة في مجاالت عديدة وواكب مراحل 
نهضـــة البحريـــن الحديثـــة مـــن خـــال مواقـــع عمله 

والمسؤوليات التي توالها.
وأكد جالته أن المملكـــة تعتز برجاالتها المخلصين 
الذيـــن قدمـــوا خدمـــات جليلـــة للوطن وكانـــت لهم 
البحريـــن  تاريـــخ ومســـيرة  فـــي  بصمـــات مضيئـــة 

ونهضتها المباركة في كل الميادين والقطاعات.
ومن جانبه، أعرب البحارنة باســـمه ونيابة عن كافة 
أفراد عائلة البحارنة عن جزيل الشكر وبالغ االمتنان 
والعرفان إلى المقام الســـامي لصاحب الجالة على 
تعازي جالته وما أبداه من مشـــاعر طيبة ودعوات 
صادقة في فقيدهم رحمه هللا، ســـائاً هللا عز وجل 
أن يحفـــظ جالته ويرعاه ويمتعـــه بموفور الصحة 
المديـــد وأن يبقيـــه ذخـــرًا  العافيـــة والعمـــر  ودوام 

وسندًا وعزًا وفخرًا للمملكة وشعبها الوفي.

نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر في المجال العدلي
العالقات بين البلدين تستند على أسس الشراكة اإلستراتيجية... البوعينين:

شـــارك نائـــب رئيس المجلـــس األعلى 
التمييـــز  محكمـــة  رئيـــس  للقضـــاء 
حســـن  بـــن  عبـــدهللا  المستشـــار 
البوعينيـــن باحتفـــال مجلـــس الدولة 
بمناســـبة  العربيـــة  بجمهوريـــة مصـــر 
أقيمـــت  والتـــي  الماســـي  اليوبيـــل 
برعاية رئيس جمهورية مصر العربية 
عبدالفتـــاح السيســـي  وبحضور عدد 
من رؤساء القضاء اإلداري والمحاكم 
اإلدارية من الدول العربية واألجنبية 
وذلـــك بمناســـبة مـــرور 75 عاًمـــا على 

تأسيسه.
المستشـــار  تقـــدم  المناســـبة،  وبهـــذه 
آيـــات  بأســـمى  البوعينيـــن  عبـــدهللا 
التهاني والتبريـــكات لجمهورية مصر 
العربيـــة بذكـــرى التأســـيس وقـــال إن 
العاقات البحرينية المصرية عاقات 
عميقة حيـــث تحظى جمهورية مصر 

العربيـــة بمكانـــة خاصة التي تســـتند 
على أســـس الشـــراكة اإلســـتراتيجية 
فـــي مختلـــف المجـــاالت الســـيما في 
المجال القضائي والعدلي والذي يطلع 
المجلس األعلى للقضاء إلى مزيد من 
التعاون المشترك، وأضاف أن مجلس 
الدولـــة المصـــري رائـــد فـــي القضـــاء 

اإلداري فـــي الوطـــن العربـــي والـــذي 
يحـــرص علـــى دفـــع العمـــل المشـــترك 
بين الدول العربية لنقل التجارب في 

القضاء وتبادل الخبرات.
هـــذا وقـــد رافـــق المستشـــار عبـــدهللا 
ذكـــرى  فـــي  للمشـــاركة  البوعينيـــن 
مـــن  كل  الدولـــة  مجلـــس  تأســـيس 

القاضـــي طالـــب فيصل المـــري قاٍض 
ومنـــذر  المدنيـــة  الكبـــرى  بالمحكمـــة 
ســـامي الجـــودر مديـــر مكتـــب نائـــب 
للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
أن  يذكـــر  التمييـــز.  محكمـــة  رئيـــس 
مجلـــس الدولة أنشـــئ كجهة قضائية 
مســـتقلة منـــذ 75 عاًما ويختص دون 
غيره بالفصل في المنازعات اإلدارية، 
ومنازعـــات التنفيـــذ المتعلقـــة بجميع 
أحكامـــه، كمـــا يختـــص بالفصـــل فـــي 
الدعـــاوى والطعون التأديبية ويتولى 
وحده اإلفتاء في المســـائل القانونية 
القانـــون،  يحددهـــا  التـــي  للجهـــات 
مشـــروعات  وصياغـــة  ومراجعـــة 
الصفـــة  ذات  والقـــرارات  القوانيـــن 
مشـــروعات  ومراجعـــة  التشـــريعية، 
العقـــود التـــي تكون الدولـــة أو إحدى 

الهيئات العامة طرًفا فيها.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

المنامة - بنا

البحرين وضعت دعم القضايا العربية برأس االهتمامات... وفلسطين األولوية
مقتل شيرين أبو عاقلة جريمة وانتهاك لقواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني... رئيسة “النواب”:

أكـــدت فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل 
رئيســـة  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة 
االتحـــاد البرلماني العربي، أن مملكة 
البحرين وعلى مدار تاريخها وضعت 
علـــى رأس اهتماماتهـــا دعم القضايا 
العادلة لألمة العربية، وفي مقدمتها 
قضية فلســـطين، مبّينـــة تجلي ذلك 
في جلَّ الخطابات الملكية الســـامية 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  لحضـــرة 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل 
البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، 
وفي كل المناســـبات، والتي لم تخُل 
مـــن التأكيـــد علـــى الموقف الراســـخ 

للمملكة إزاء القضية الفلسطينية.
وأشـــارت فوزية زينل إلـــى االهتمام 
التشـــريعية  الســـلطة  لـــدى  البالـــغ 
الســـامية،  الملكيـــة  الـــرؤى  لترجمـــة 
بمواقـــف وجهـــود برلمانية، اتســـمت 
لجنـــة  تشـــكيل  علـــى  بالحـــرص 
لمناصـــرة  دائمـــة  نوعيـــة  برلمانيـــة 
الشعب الفلســـطيني، تختص بالنظر 
فـــي جميـــع الموضوعـــات والقضايـــا 
مـــا  القضيـــة، وكل  بدعـــم  المتعلقـــة 
يســـهم في توحيد الصـــف ومحاولة 
االســـتقرار  وتحقيـــق  الشـــمل  لـــّم 

والسام للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك، في كلمة لرئيســـة مجلس 
النـــواب رئيســـة االتحـــاد البرلمانـــي 
أعمـــال  افتتـــاح  خـــال  العربـــي 
المؤتمـــر الثالـــث والثاثيـــن لاتحاد 
البرلمانـــي العربـــي والـــذي انطلقـــت 
أعمالـــه صبـــاح اليـــوم )الســـبت( فـــي 
العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة بعنوان 
المسجد األقصى وجميع المقدسات 
أولويتنـــا  والمســـيحية  اإلســـامية 
األولى، وبمشاركة واسعة من الدول 
العربيـــة األعضاء في االتحاد، حيث 
رفعت زينل في بداية الكلمة خالص 
للعائلـــة  المواســـاة  وعظيـــم  العـــزاء 
الحاكمة في دولـــة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة، ولرئيس المجلس 

الوطنـــي االتحـــادي اإلماراتـــي صقر 
غباش، ولعموم شعب دولة اإلمارات 
الشـــقيق، بوفـــاة المغفـــور لـــه بـــإذن 
هللا تعالـــى صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن زايـــد آل نهيان طيب هللا 
ثراه، ســـائلة هللا عـــز وجل أن يتغمد 
سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناتـــه، وأن يديـــم نهضـــة اإلمارات 
ورفعتها في ظل قيادة ســـمو الشيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس 

الدولة حفظه هللا ورعاه.
البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
الســـام  أركان  تثبيـــت  بـــأن  تؤمـــن 
الشـــامل والعادل في المنطقة يعتمد 
علـــى تفعيل مبادرة الســـام العربية 
الفلســـطينية  الدولـــة  إقامـــة  بشـــأن 
بـــكل  المســـتقلة، والحاجـــة لدعمهـــا 
الســـبل مـــع األشـــقاء العـــرب، وذلـــك 
تعزيزًا لجهود إحال األمن والسام 
العالمـــي، مبّينة مملكة البحرين نعتز 
بانتمائنـــا العربـــي، بالمواقـــف الثابتة 
الداعمـــة لقضايا العرب والمســـلمين، 
والدفـــع نحو تعزيز اللحمـــة العربية، 
بيـــن  التعـــاون  بمســـتوى  واالرتقـــاء 
الـــدول العربيـــة، وتوحيـــد مواقفهـــا 
فـــي مواجهـــة األزمـــات؛ ســـعيًا نحو 
باألمـــن  يتســـم  مشـــترك  مســـتقبل 

واالستقرار واالزدهار.
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأشـــارت 
رئيســـة االتحـــاد البرلمانـــي العربـــي 

األســـابيع  خـــال  وقـــع  مـــا  أن  إلـــى 
الماضيـــة مـــن انتهـــاكات تعـــرض لها 
األشـــقاء الفلســـطينيون، ومـــا نالهـــم 
مـــن ممارســـات مرفوضـــة مـــن قبـــل 
السلطات اإلسرائيلية، تتطلب إعان 
موقـــف برلماني عربـــي موحد داعم 
للقضيـــة الفلســـطينية، للتأكيـــد على 
رفض االعتداءات التي وقعت على 
المصلين في شـــهر رمضـــان المبارك، 
واالســـتفزازات المتكـــررة ضـــد أبناء 
مـــع  يتنافـــى  نحـــو  علـــى  القـــدس، 
جميـــع األديان الســـماوية والمواثيق 
والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق 

اإلنسان.
وبّينـــت أهميـــة انعقـــاد المؤتمـــر في 
ظل الظروف اســـتثنائية، وتحديات 
كبيرة، تســـتهدُف اإلضرار باســـتقرار 
أوطان عربية، والتعدي على شعوبها 
ومصالحهـــا ومقدراتهـــا، منوهة إلى 
أن ذلـــك يفرض التأكيـــد على أهمية 
التضامن العربـــي، والموقف الواحد، 
وتكريـــس الجهـــود من أجـــل الدفاع 
التـــي تمثـــل  الثابتـــة،  عـــن القضايـــا 
والرقـــم  أولوياتهـــا،  رأس  فلســـطين 
االهتمـــام  ســـلم  فـــي  دائمـــًا  األول 
العربـــي، ونقطـــة التقـــاء جهـــود بات 
العمـــل على رفـــع زخمهـــا، وترجمتها 
لممارسات وخطوات عملية أمر بالغ 

األهمية.
وأضافـــت أن التحديـــات التـــي تمـــر 

اســـتنهاض  تتطلـــب  المنطقـــة،  بهـــا 
الهمـــم، والوقـــوف صفـــًا واحـــدًا من 
أجل تجاوزهـــا، وحمايـــة المقدرات، 
والعمـــل والتكاتف مـــن أجل صناعة 
مســـتقبل أفضـــل للجميـــع، حيـــث ال 
يتأتـــى ذلـــك إال مـــن خـــال العمـــل 
بـــروح الوحـــدة العربيـــة انطاقًا من 
قول الرســـول األعظم فـــي الحديث 
الشـــريف “المؤمـــن لِْلمْؤمـــن كالُبْنيان 
َيُشـــدُّ َبْعُضـــه َبْعضـــًا”، وذلـــك يجعـــل 
البرلمانييـــن العـــرب أمام مســـؤولية 
للدفـــاع عـــن حقـــوق الـــدول العربية 
وســـيادتها، ورفـــع الظلم، ومســـاعدة 
الشـــعوب من أجل العيـــش في واقع 
أفضـــل، وضمـــن إطـــار آمـــن وســـام 

دائم.
كما شـــددت رئيســـة مجلـــس النواب 
رئيســـة االتحـــاد البرلمانـــي العربـــي 
مقتـــل  إدانـــة  علـــى  كلمتهـــا  عبـــر 
اإلعاميـــة الفلســـطينية شـــيرين أبو 
عاقلـــة بالقرب مـــن مخيم جنين في 
األراضـــي الفلســـطينية أثنـــاء تأدية 
عملها المهني، مبينة أن ما حصل من 
جريمة تمثل انتهاكًا لقواعد ومبادئ 
القانـــون الدولـــي اإلنســـاني، وتعديًا 
صارخـــًا علـــى الحريـــات اإلعاميـــة 
والصحافية، ومساســـًا سافرًا بالحق 
العالمـــي فـــي التعبير ونقـــل الصورة 

الواقعية للرأي العام.

القاهرة - وفد الشعبة

الغبار والمناخ والبحث العلمي
قــد يبــدو الموضــوع عادًيــا، وقد يتكــرر كثيًرا ربمــا طوال العــام، لكن 
الملفت هذه األيام أن هجمة الغبار التي اجتاحت دواًل عربية عديدة 
وبينهــا مملكــة البحريــن قــد اســتمرت ألكثــر مــن أربعة أيــام، وخبراء 

األرصاد يتوقعون بقاءها جاثمة على الصدور لألسبوع القادم.
األسباب المعلومة والتي تمخضت عنها البحوث وتفسيرات الخبراء 
تعــود إلــى قلــة األمطــار هــذه الســنة، وبالفعل لــم تهطل أمطــاًرا تذكر 
خــال الشــتاء المنصــرم، األمــر الــذي أدى إلــى تفكيك التربــة الرملية 
التي تحيط بالمنطقة عن طريق صحاريها مترامية األطراف، وغياب 
الــوادي األخضــر الــذي يمتــص جــزًءا مــن هــذه الطبيعــة المتقلبة في 

المنطقة.
هنــا كان يجــب علــى مراكــز البحــوث العلميــة وعلــى الجامعــات أن 
تســبق الحــدث بخطــوات بل بشــهور، وأن تنبري وتتوقع بأن الشــتاء 
الذي لم يشــهد أمطاًرا، ســوف يعقبه صيف ملغوم بالغبار والعواصف 
الرملية التي تزكم األنوف وتخنق الصدور وتشــكل خطًرا كبيًرا على 
المصابيــن بأمراض الحساســية والربــو واألزمــات الصدرية باختاف 

أنواعها وعلى تنوع درجات حدتها.
كان يجــب علــى الجامعــات أن تلعــب دوًرا تنويرًيــا لخدمــة المجتمع، 
وأن تكــون البحــوث العلميــة البيئية أكثر شــجاعة وهي ترى وتراقب 
وتفســر الظواهــر الطبيعيــة قبــل أن يقــع الفأس في الــرأس، وقبل أن 

تحل الكوارث على رؤوس العباد.
المطلــوب هنــا ونحــن نعيــش طفــرة نفطيــة جديــدة أن نســتثمر أكثر 
فأكثر في البحث العلمي، أن نبدأ مشروعنا الحضاري اإلقليمي الكبير 
بزراعــة مئــات المايين من أشــجار النخيل التي ســتلعب دوًرا مؤكًدا 
فــي تغطيــة المنطقــة باألمطــار بــل وبالمنــاخ األكثــر اعتــدااًل واألقــل 
خطــورة مــن ذلك الــذي يفاجئنا كل عام ويزور بيوتنــا ليردمها بالغبار 
األحمر الكثيف والعواصف الترابية التي ال تعقبها أمطار بكل تأكيد.

قلناهــا مــراًرا وتكــراًرا ال تفوتــوا هــذه الفرصــة يــا جماعة الخير ســعر 
برميــل النفــط يقفــز إلــى 110 دوالرات وهــو مرشــح لارتفــاع أكثــر 
فأكثــر مــع التوقعــات باســتمرار الحــرب الروســية األوكرانيــة لشــهور 
قادمــة بــكل تأكيد، قلناها مــراًرا وتكراًرا ال يجب أن تمر علينا الطفرة 
النفطيــة الراهنــة مــرور الكــرام وكأن شــيًئا لــم يكــن، ال يجــب أن تمــر 
علينا دون أن نؤسس صناديق سيادية إلدارة شئون المناخ، ومقاومة 
الطبيعــة المتقلبــة، وقلناها البد وأن نكــون على أعلى درجات اليقظة 
ونحــن نتحــدث عــن تعاظــم فكــرة توفير إمــدادات األســواق بالســلع 
االســتهاكية، فقط مجرد ســلع استهاكية وليست مشروعات إلنتاج 
هذه السلع محلًيا، وليست مصانع تقينا شرور االعتماد على الغير وما 

أدراك ما شرور االعتماد على الغير.
قلناها مراًرا وتكراًرا أنه ال يحك جلدك مثل ظفرك وأمامنا اآلن وأكثر 
مــن أي وقــت مضى فرصة ذهبية بأن نســتثمر في المعرفة، بأن نقود 
المنطقــة والعالــم، ولــم ال؟ أن نــدرس ظواهرنــا البيئيــة ونبحــث فيها 
قبــل غيرنــا، وأن نقــوم بعمــل تحاليــل للتربــة، وأن نفحــص طبيعتهــا 
الجيولوجيــة، واآلثــار المدمــرة التــي تتركهــا علــى البيئــة، ســواء من 
خــال التلــوث الــذي تنشــره علــى المحيــط اإلقليمــي، أو عــن طريــق 
الغبــار الكثيــر الــذي ال تعقبــه وال تســبقه أمطــار، األمر الذي قــد “يزيد 
الطين بلة”، ويجعل من بادنا الجميلة الجاذبة للناس واالستثمارات 
والســياح، إلــى بــاد أخرى ال نعرفها كونها قد تصبــح ال قدر هللا باًدا 

طاردة للناس والفرص واالستثمارات.
أمامنــا فرصــة ذهبيــة بــأن ننشــئ صندوًقــا ســيادًيا لاســتثمار فــي 
بحــوث البيئــة، ولتمويــل المراكــز البحثيــة التــي تئن مــن وطأة ضيق 
اليــد وغيــاب البحــوث المرتبطة بقضايــا المجتمع ومشــكات الواقع، 

والظواهر الطبيعية المباغتة.
وأعتقد أن هذا االقتراح ليس على وطننا الحبيب بكثير، وليس على 
قادتنا العالمين ببواطن األمور بغريب، وعلى شعبنا المتفهم لخطورة 

التغير المناخي ببعيد.

د. عبد اهلل الحواج

جاللة الملك
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إبراهيم النهام

تحسين بيئة العمل وزيادة اإلنتاجية.... “تكافؤ الفرص” بـ“اإلسكان”:

تقوية مهارات التفكير اإليجابي للموظفين

المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك مدير إدارة االلتزام والمخاطر الجمركية 
بشـــؤون الجمارك الرائد محمد علي الشـــيخ في 
اســـتعراض تجربـــة مملكة البحرين بشـــأن لجنة 
الجلســـة  خـــال  وذلـــك  الجمركـــي،  التخليـــص 
الخاصة بتسهيل التجارة باجتماع اللجنة الفنية 

الدائمة 235 /  236 بمنظمة الجمارك العالمية.
والمخاطـــر  االلتـــزام  إدارة  مديـــر  واســـتعرض 
الجمركية خال الجلسة تجربة مملكة البحرين 

بشـــأن لجنـــة التخليـــص الجمركـــي والغرض من 
إنشـــائها والمبـــادرات التـــي قامـــت بهـــا اللجنـــة، 
والتـــي تهدف إلـــى مواكبة التطـــورات التي من 

شأنها تسهيل التجارة بمملكة البحرين.
الهـــدف  مبـــادرات  ألحـــد  تطبيقـــًا  ذلـــك  يأتـــي 
االســـتراتيجي الثالث ضمن استراتيجية شئون 
فـــي  المســـاهمة  وهـــو   -2024  2021 الجمـــارك 

تحسين موقع مملكة البحرين.

مواكبة التطورات التي من شأنها تسهيل التجارة بالمملكة

استعراض تجربة البحرين بشأن لجنة التخليص الجمركي

ا” طلبة جامعة البحرين يرفضون إجراء االمتحانات “حضوريًّ
الفصول بال مكيفات وهنالك “مرضى ربو” بين الطالب

ا  أثار قرار مجلس جامعة البحرين األخير بأن تجرى االمتحانات النهائية للفصل الثاني بحســب طبيعة المواد، حضوريًّ
فيها، وعن بعد، مع األخذ بعدة عوامل كالقدرة االستيعابية، غضب وسخط عدد واسع من الطلبة والطالبات، خصوًصا 

أن بعض القاعات في الجامعة تعاني من عدم التكييف.

وأثار القرار والذي نشـــرته الجامعة عبر 
حسابها الرســـمي في تطبيق إنستغرام 
تفاعـــًا واســـًعا مـــن الطلبـــة، حيث قال 
ناصر “ شلون تبونه نقدم امتحان مدته 

ساعتين بدون أياسي؟”.
وقـــال ســـلمان الكويتي “حر يـــا حبيبي 

حرررررر”.
وعلـــق حســـين إبراهيـــم “خلوهـــم كلهم 

أون الين”. 
وقالـــت نور الحايكي “كليـــة العلوم حر، 
وفي طلبة فيهم ربو، علًما أن “التســـت” 
فترته ســـاعة، الفاينل ســـاعتين، شلون 
كل  علـــى  يؤثـــر  والحـــر  بيتحملـــون؟ 

الطلبة، مو بس المرضى؟”.
وتقـــول أم مالـــك “الـــكل يـــدري أن كل 
الكليات حارة، والجامعة مو مســـتعدة، 

مفروض يا كلنا يا خلنا”.
العـــدل  “ويـــن  الحايكـــي  نـــور  وعلقـــت 
أن بعـــض الكليـــات أون اليـــن والباقـــي 

حضور؟”.
وقال خالد العيناتي “ممكن حل المشكلة 
مـــن خال تأجيـــر المكيفـــات ومولدات 

الكهرباء لصاالت االمتحانات”.
وكتب فاضل عباس “ما أنســـى البنتين 

مـــن  القاعـــة  فـــي  أغمـــى عليهـــم  اللـــي 
الحررررر والبقه”.

وعلق جاســـم محمد “خلو الحقوق بعد 
أون اليـــن، مـــو معقوله أقـــدم حضوري 
في الحقوق وعقب ساعة أقدم أوناين 

امتحان البزنس”.
وقالت عفـــاف عقيل “ما عندنا مشـــكلة 
نقـــدم حضـــوري بس عدلـــوا مكيفاتكم، 
هـــذا أقل شـــيء تســـوونه عشـــان نقدر 

نحل االمتحان عدل”.
إلى ذلك، رصدت “الباد” بأنه تم تقييد 
التعليقات على المنشـــور، بعد أن وصل 

عدد التعليقات إلى 452 تعليًقا ناقًدا.

“نهرا “ و“لخليج العربي”: اتفاقية لفحص وترخيص األدوية
الجالهمة: ضمان جودة العقاقير والمستحضرات الصيدالنية

وقعت الهيئـــة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحية )NHRA(، امس، 
اتفاقيـــة تعـــاون مـــع جامعـــة الخليج 
العربـــي لمـــدة خمـــس ســـنوات قابلـــة 
بموجبهـــا  تقـــوم  حيـــث  للتجديـــد، 
الجامعـــة بفحص األدوية الواردة إلى 
مملكة البحرين والمقدمة من الجهات 
والشـــركات  لألدويـــة  المســـتوردة 
الصيدالنية في مختبر ضمان الجودة 
التابـــع للجامعة إلصدار إفـــادة للهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
مطابقـــة  األدويـــة  بـــأن  الصحيـــة 
للمواصفات الضرورية، قبل الموافقة 
عليها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية لتداولها.
ســـتقوم  االتفاقيـــة،  لهـــذه  ووفقـــًا 
بتســـخير  العربـــي  الخليـــج  جامعـــة 
بنيتهـــا التحتيـــة ومعداتهـــا المتقدمة 
وكوادرهـــا العلميـــة لتأســـيس مختبر 
ضمـــان جـــودة األدويـــة، والمحافظـــة 
على معايير الجودة لضمان التميز في 
اختبـــارات األدويـــة والمســـتحضرات 

الصيدالنيـــة والطـــب البديـــل وأدوية 
الشـــهادات  وإصـــدار  البديـــل  الطـــب 

الازمة لذلك.
الرئيـــس  أّكـــدت  المناســـبة،  وبهـــذه 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
مريـــم  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
الجاهمـــة أنه تّم توقيع االتفاقية مع 
جامعـــة الخليج العربي لمـــا ُتمّثله من 
مكانة مرموقة في القطاع األكاديمي 
الهيئـــة  أّن  إلـــى  مشـــيرة  والصحـــي، 
تحـــرص على وضـــع قواعد تســـجيل 
األدويـــة وتضمن جودتهـــا إلى جانب 
الصيدالنيـــة  المســـتحضرات  جـــودة 

والطـــب البديـــل بعد مراجعـــة دقيقة، 
ذلـــك بما يتوازى مع أهداف تأســـيس 
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة 
والخدمـــات الصحيـــة، الســـّيما فيمـــا 
يتعلق بضمان جودة آمنة وعالية في 
تقديـــم الرعايـــة الصحية فـــي مملكة 

البحرين.
جامعـــة  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
الخليـــج العربـــي خالـــد العوهلـــي، إن 
التكليـــف  بهـــذا  تتشـــرف  الجامعـــة 
مـــن الهيئـــة لمـــا يتطابـــق مـــع أهداف 
الجامعـــة في االبتـــكار وخدمة مملكة 
مجلـــس  دول  وشـــقيقاتها  البحريـــن 

العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
وخدمة المواطـــن البحريني والمقيم 
يضمـــن  وبمـــا  الخليجـــي  والمواطـــن 
ســـامتهم وصحتهم، وإنـــه وبموجب 
هـــذه االتفاقية يتعّين على الشـــركات 
الصيدالنية أو من يقوم مقامها والتي 
تريد تســـجيل األدويـــة بغرض إتاحة 
اســـتخدامها في مملكـــة البحرين، أن 
تقـــوم باالتفـــاق مباشـــرة مـــع مختبـــر 
ضمـــان جـــودة وســـامة األدويـــة في 
لفحـــص  العربـــي  الخليـــج  جامعـــة 
األدوية والتأكد من مطابقتها لمعايير 

الجودة.

المنامة - جامعة الخليج العربي

نظمـــت لجنة تكافؤ الفـــرص بوزارة 
“التفكيـــر  محاضـــرة  اإلســـكان 
اإليجابـــي” التحفيزيـــة فـــي مجـــال 
تنمية الذات، والتي قدمتها المدربة 
التســـويق  خبيـــر  المناعـــي  إيمـــان 
والعقـــار والتنمية البشـــرية في مقر 
الـــوزارة، وســـط حضـــور كبيـــر مـــن 
موظفـــي ومنتســـبي الـــوزارة، حيث 
تأتي هـــذه الفعالية ضمـــن مبادرات 
اللجنـــة الهادفـــة إلـــى تحســـين بيئة 
الموظفيـــن  أداء  وتطويـــر  العمـــل 

بالوزارة.
من جانبه، أكد خالد الحيدان الوكيل 
والخدمـــات  للسياســـات  المســـاعد 
تكافـــؤ  لجنـــة  رئيـــس  اإلســـكانية، 
الفـــرص  تكافـــؤ  لجنـــة  أن  الفـــرص 
بالـــوزارة وضعـــت ضمـــن تصوراتها 
- تنفيـــذًا لتوجيهات وزير اإلســـكان 
باســـم الحمر - آلية فعالـــة للتواصل 
مـــع الموظفيـــن، وتقديـــم حزمة من 
المبـــادرات التي من شـــأنها االرتقاء 
بالعمـــل الداخلي بالوزارة واإلســـهام 
مـــن جانـــب آخـــر فـــي التـــوازن بين 

الجنسين وتمكين المرأة.
المســـاعد  الوكيـــل  أشـــار  كمـــا 
للسياسات والخدمات اإلسكانية أن 
المبـــادرات ســـتكون متواصلـــة على 
مـــدار العـــام، والتي من شـــأنها خلق 
بيئة صحية وروح جماعية إيجابية 
مما ينعكس على المخرجات البناءة 
بالـــوزارة، موضحًا أن اللجنة تجتمع 
بشـــكل دوري لتقف على احتياجات 
الموظفين بما يحقق تكافؤ الفرص، 
وتعمل ضمن خطة منهجية لتشجع 

وتحســـين  التحفيزيـــة  السياســـات 
بيئة العمل.

من جانبهـــم، ثّمن الحضـــور مبادرات 
لجنـــة تكافؤ الفرص التـــي تنبثق من 
خطط وزارة اإلسكان الداعية لتطوير 
موظفـــي الـــوزارة، مشـــيدين بمحاور 
وأهداف المحاضرة التي ركزت على 
كيفيـــة التفكير بإيجابية الســـيما من 
خال تطويـــر آليات وأهـــداف العمل 
فـــي الـــوزارة، وكيفيـــة التخلـــص من 
الســـلبية، فضـــاً عـــن الطـــرق المثلى 
العامـــة  المكتســـبات  علـــى  للحفـــاظ 
ضمـــن فريق عمل واحـــد يحمل راية 

واحدة خدمًة للوطن والمواطن. 
بصـــورة  المحاضـــرة  اختتمـــت  وقـــد 
خالـــد  قبـــل  مـــن  وتكريـــم  تذكاريـــة 
الحيدان الوكيل المساعد للسياسات 
والخدمـــات اإلســـكانية، رئيس لجنة 
اإلســـكان،  بـــوزارة  الفـــرص  تكافـــؤ 
والشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة 
مدير إدارة الموارد البشـــرية والمالية 

بالوزارة للمدربة إيمان المناعي.

المنامة - وزارة اإلسكان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

اســـتقبل وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميـــل حميدان، فـــي مكتبه 
بالوزارة، الطالب تركي الذوادي، وذلك بمناســـبة فوزه برئاســـة لجنة حقوق 

الطفل في البرلمان العربي للطفل في دورته الثانية.
وأعرب حميدان عن االعتزاز بفوز الطالب الذوادي بهذا المنصب في إنجاز 
يضاف إلى اإلنجاز اآلخر الذي حققته مملكة البحرين ومشاركاتها النوعية 
وتمثيلهـــا المشـــرف فـــي البرلمـــان العربـــي للطفـــل، مؤكـــدًا أن ذلـــك يعكس 
المســـتوى العالـــي من الثقافة والوعـــي الذي يمتلكه األطفال والشـــباب في 
مملكـــة البحريـــن.  وأكد وزير العمـــل أن البرلمان العربـــي للطفل يقوم بدور 

مهم وأساسي في تنشئة األطفال، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم.

حميدان: فوز الذوادي برئاسة 
“لجنة حقوق الطفل” إنجاز جديد

الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  احتفـــل 
والجـــوازات  الجنســـية  لشـــؤون 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  واإلقامـــة 
عبدالرحمـــن بـــن محمـــد آل خليفة 
بتخـــرج كريمتـــه الشـــيخة آية بنت 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة 

في جامعة بوسطن.
ونالـــت الشـــيخة آيـــة بنـــت هشـــام 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة درجـــة 
البكالوريـــوس مـــع مرتبـــة الشـــرف 
فـــي العاقـــات الدوليـــة - تخصص 

االبتكار وريادة األعمال.
بالـــغ  الشـــيخ هشـــام عـــن  وأعـــرب 
ســـعادته بتخرج كريمته وحصولها 
فـــي  البكالوريـــوس  درجـــة  علـــى 
أظهرتـــه  ومـــا  الدوليـــة،  العاقـــات 
ومثابـــرة  تفـــوق  مـــن  كريمتـــه 
طـــوال ســـنواتها األكاديميـــة، وهـــو 
المهـــارات  مـــن كســـب  يمكنهـــا  مـــا 

العمليـــة والعلمية بما ينمي قدراتها 
فـــي  المســـتقبلية  وإمكاناتهـــا 
الوظيفـــة. وبهـــذه المناســـبة، تلقى 
الشـــيخ هشـــام التهاني والتبريكات 
بالتوفيق للشـــيخة آيـــة في حياتها 
العمليـــة وخدمة الوطن العزيز، كما 
تقدم الشـــيخ هشـــام بجزيل الشكر 
والعرفـــان لـــكل مـــن هنـــأ بمناســـبة 

تخرج كريمته.

هشام بن عبدالرحمن يحتفل 
بتخرج كريمته آية في “بوسطن”
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حكمــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة بإثبات ملكية مســتثمر في مركز طبي مشــهور بعد أن 
قضت بصحة ونفاذ عقد الشراكة العرفي المؤرخ بتاريخ 31 مايو 2021.

والتجارة  الصناعة  وزارة  المحكمة  وألزمت 
والسياحة بتسجيل حصة المدعي في المركز 
الشركة  عقد  فــي  وارد  هــو  لما  وفــقــًا  الطبي 

العرفي.
المحامي  أوضــح  كما  النزاع  تفاصيل  وتعود 
محمد عادل األبيوكي وكيل المدعي إلى أن 
األخير قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الكبرى 
حصته  نسبة  إثبات  طلب  أجــل  من  المدنية 
الصناعة  وزارة  إلــزام  مع  الطبي  المركز  في 
والـــتـــجـــارة والـــســـيـــاحـــة بــتــســجــيــل حصص 
المدعي )وكيله( في سجالت وزارة الصناعة 
ذلك  على  يترتب  ومــا  والسياحة،  والتجارة 
ــادًا عــلــى عــقــد شــراكــة  ــن مــن آثـــار وذلـــك اســت
بين   2021 مــايــو   31 بــتــاريــخ  ــؤرخ  مـ عــرفــي 
المدعي  أثبت  أن  وبعد  الــنــزاع  أطـــراف 
دينار  ألــف   90 بــســداد حــوالــي  قيامه 
وطلبه  الطبي  المركز  في  كاستثمار 
الخروج من االستتار الذي تتمتع به 
شركة المحاصة والولوج إلى نظام 
الــمــشــهــرة فــي السجل  الــشــركــات 

التجاري.
الــمــدعــي بإثبات  ــراء قــيــام  وجـ
بدفع  قيامه  وإثــبــات  شــراكــتــه 
حوالي 90 ألف دينار كاستثمار 
في المركز الطبي، كما أن عقد 

الشركة العرفي سند الدعوى قد ذكر في طّيه 
بموجب  اتــفــقــوا  قــد  جميعًا  األطــــراف  أن 

الــمــال  رأس  يــكــون  أن  مــنــه   )٦( الــمــادة 
الــمــال  رأس  مــن   %  60 بنسبة  مـــوزع 
الثانية،  للمدعي، و20 % للمدعي عليها 

و20 % للمدعي عليه الثالث. 
عليه  المدعى  أن  الدعوى  إقامة  أســاس  وإن 
شركة  تأسيس  عقد  بنود  خالف  قــد  الثالث 
الــمــحــاصــة الــمــوقــعــة بــيــن أطــــراف الــتــداعــي 
وأخصها البند )الثامن( من عقد الشراكة والذي 
)المدعي(  األول  الطرف  يتولى  أن  على  نص 

وبعد  الشركة  عــام  مدير  منصب 
الــثــالــث،  عليه  الــمــدعــى  تــواصــل 
إدارة  مجلس  الجتماع  ودعــوتــه 

بعد  الــمــســتــجــدات  آخـــر  لمناقشة  
ــبــات الــمــالــيــة  االنـــتـــهـــاء مـــن الــمــطــال

ــمــركــز الــطــبــي الــتــي  الــمــطــلــوبــة مـــن ال
الشديد والتذمر  الغضب  أتت بحالة من 

الضرر  بالغ  عليه  ترتب  مما  الموظفين  بين 
أعماله. وعليه تم دعوة  المركز وتوقف  على 
المدعى عليه الثالث من قبل المدعي لمناقشة 
من  الــخــروج  وكيفية  للمركز  الحالي  الوضع 
تفاقم األضرار وتراكم الخسائر إال أن المدعى 
عليه الثالث رفض ولم يتجاوب مع المدعي.

يــتــعــاون مع  ولــم  الطبي  الــمــركــز  بغلق  وقـــام 
يتعرض  ال  حتى  حــل  إلــى  للتوصل  المدعي 
المركز الطبي لمزيد من الخسائر وال تتعرض 
األجهزة بصفة خاصة للخراب والتلف بسبب 

المتابعة  وانــعــدام  واإلهــمــال  الصيانة  عــدم 
فضالً عن تراكم اإليجارات وأجور الموظفين 
والتي  الدعوى  إقامة  إلى  بالمدعي  حدا  مما 

جلساتها  لمحاضر  وفــقــًا  الــدعــوى  تــداولــت 
اإلشـــارة  ســالــف  حكمها  المحكمة  وأصــــدرت 

إليه.

حكمت محكمة االســتئناف الكبرى الجنائية الثالثة حضورًيا بتعديل الحكم المســتأنف واالكتفاء بتغريم المتهمة 50  
دينارا عما أسند إليها بتهمة التسبب عمًدا في إزعاج المجني عليهم والغير بأن أساءت استعمال أجهزة المواصالت 

السلكية والالسلكية على النحو المبين باألوراق.

 وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهمة بالحبس 
دينارا  كفالة خمسين  وقــدرت  إليها  المسندة  التهمة  شهر عن 

لوقف التنفيذ.
وحول وقائع القضية صرح المحامي مهدي البصري من مكتب 

بأنه تم رصد مقطع  القانونية  للمحاماة واالستشارات  التاجر 
)واتساب( يزعم فيه  االجتماعي  التواصل  فيديو في وسائل 
بكتابة  قامت  كما  ونشره  بتصويره  قامت  من  المتهمة  بــأن 
رسالة نصية ونشرها، ومفادها بأنها موجودة في أحد مراكز 
والمركز  المنزل  عاملة  هـــروب  بسبب  الشرطة 
يطالبها بتسليم جواز سفرها رغًما عنها، حيث 
لحين  خروجها  رفضوا  المركز  بــأن  قــررت 
لمرافقتها  النسائية  الــشــرطــة  حــضــور 
أبــواب  وأن  السفر  جــواز  الستالم 
على  ــدون  ومــ مقفلة  الــمــركــز 
)حسبي  عـــبـــارة  الــفــيــديــو 
كما  الوكيل(،  ونعم  هللا 
رسالتها  فــي  ــررت  قــ
ــودة  ــ ــوجـ ــ ــا مـ ــ ــه ــ ــأن ــ ب
ــى  ــي الـــمـــركـــز إل فـ
الثالثة  الــســاعــة 
فـــــــجـــــــًرا وقـــــد 
تـــم مــعــامــلــتــهــا 
مـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة 
ــن،  ــيـ ــرمـ ــجـ ــمـ الـ
فــــــــــــي حــــيــــن 
الـــعـــامـــلـــة  أن 
مــــعــــامــــلــــتــــهــــا 
تم  وأنه  كأميرة، 
مــعــامــلــتــهــا كــأنــهــا 
قــاتــلــة، وتــســأل عن 
ســــبــــب عــــــــدم قـــيـــام 
الشرطة بمعاملة العاملة 
المعاملة  مــن  صغير  بجزء 
معاملتها  تـــم  ــتــي  ال )الــســيــئــة( 

فيها. 
وحيث دفع محامي المتهمة أمام محكمة 

االستئناف في مذكرة دفاعه بمخالفة الحكم المستأنف للقانون 
والخطأ في تطبيقه فضاًل عن قصوره في التسبيب وفساده 
في االستدالل، حيث اشترط المشرع البحريني لتحقق جنحة 
استعمال أجهزة المواصالت السلكية والالسلكية توافر ركنين 
على  ويتعين  المعنوي،  والــركــن  الــمــادي  الركن  هما  رئيسيين 
توافرهما  من  تتحقق  أن  اتهام  سلطة  بصفتها  العامة  النيابة 
إرادة  تتحدد  لم  إذا  أنــه  ذلــك  على  ويترتب  واضــح،  وبشكل 
المجرم باالتجاه إلى إحداث تلك النتيجة جرمية معينة، فال 
محل وال وجه للعقاب، إال إذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد 
الصادرة عنه تصلح ألن  اإلرادة  بذاتها، وكانت  قائمة  جريمة 

تقوم بها هذه الجريمة. 
تماًما  خالية  جــاءت  أنها  الــدعــوى  بـــأوراق  الثابت  إن  وحيث 
المواصالت  أجهزة  استعمال  بإساءة  المتهمة  قيام  يفيد  بما 
السلكية والالسلكية، فلم تقدم النيابة العامة ما يفيد إرسال 
المتهمة لمقطع الفيديو أو الرسالة المكتوبة من هاتفها كما أنها 
الجرائم  مكافحة  إدارة  على  وعرضه  هاتفها  بتفريغ  تقم  لم 
اإللكترونية؛ للتأكد من أن تلك الرسالة أو مقطع الفيديو صادر 

من هاتفها.
إرسالها  المنسوب  والرسالة  الفيديو  لمقطع  ورجوًعا  أنه  كما 
والغير،  عليهم  للمجني  منها  وإســاءة  بتعمد  المتهمة  قبل  من 
فإن البين منهما والواضح جلًيا بأنه لم يكن هناك أي تعمد أو 

إساءة من قبلها في التسبب بإزعاج المجني عليهم 
الــواردة أسماؤهم في أمر اإلحالة، بدليل 

خلو األوراق من أي ذكر أسمائهم أو 
لهم بشخوصهم، وأن ما  التعرض 
عبارة عن شكوى  فيهما هو  ذكر 
فيها  تحدثت  المتهمة  قبل  مــن 
ــه داخـــــل مــركــز  ــعــرضــت لـ عــمــا ت
ــد قــامــت بــإرســال  ــشــرطــة وقــ ال
لعضو  الفيديو  ومقطع  الرسالة 
الــمــجــلــس الــبــلــدي فــي الــدائــرة 

إلــى  الــتــي تسكن فــيــهــا، إضــافــة 
شــقــيــقــاتــهــا وكـــــان ذلــــك لــغــرض 
الشكوى حول ما تعرضت له ولم 

النشر أو اإلســاءة ألي  يكن بهدف 
من المجني عليهم أو الغير بدليل عدم 

وجود أي اسم من أسماء المجني عليهم في مقطع الفيديو أو 
الرسالة وهو ما يؤكد حسن نية المتهمة وأن الغرض من ذلك 
هو تقديم الشكوى لما تعرضت له وليس تعمد اإلساءة ألحد.

الــشــرطــة عندما  بمركز  بمحضر ســؤالــهــا  ثــابــت  هــو  مــا  وهـــذا 
لشقيقاتها  بــاإلرســال  قامت  بأنها  أقوالها  ختام  في  أضافت 
البلدي؛ وذلك لمساعدتها في الحل المشكلة  وعضو المجلس 

القانونية التي تعرضت لها وإخباره بما تعرضت له.
العقوبة  تقدير  بــأن  االستئناف  محكمة  حكم  في  جــاء  وقــد 
وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطالقات محكمة 
األسباب  عن  حساًبا  تسأل  أن  ودون  معقب  دون  الموضوع 

أجلها  مــن  أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ونظًرا الــتــي 
ومالبساتها  الــدعــوى  لظروف 

ومدى مالءمة العقوبة.
تــرى  المحكمة  وكــانــت 
أخذ المتهمة بقسط من 
الرأفة ومن ثم تقضي 
ــتــعــديــل  الـــمـــحـــكـــمـــة ب
الـــحـــكـــم الــمــســتــأنــف 
واالكــــتــــفــــاء بــتــغــريــم 
عما  ديــنــارا   50 المتهمة 
أسند إليها وإلغاء عقوبة 

الحبس.

 مهدي البصري

محمد األبيوكي
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دعـــت أمانـــة العاصمـــة المواطنيـــن 
والمقيميـــن عبـــر بيـــان لهـــا لضرورة 
المبالـــغ  بشـــأن  معهـــا  التواصـــل 
المدفوعـــة الموجـــودة لـــدى األمانة 
واإلجـــازات  البنـــاء  رخـــص  علـــى 
التابعـــة لهـــا فـــي الفتـــرة مـــن 2004 

حتى 2007.
وحـــددت أمانـــة العاصمـــة المعنيين 
فـــي البيـــان ممـــن اســـتوفوا جميـــع 
شروط استرجاع التأمين في ثالث 
حـــاالت وهـــي االنتهـــاء مـــن مزاولة 
أعمال البناء بالرخصة ومن انقضت 
فترة صالحيـــة رخصته وأخيرا من 

ألغيت رخصته.

وذكرت األمانة أن البيان هو بمثابة 
إشـــعار للمعنييـــن الســـترجاع مبالغ 
التأمين عبر التقدم من خالل خدمة 
استرجاع التأمين في منصة خدمة 
مراكـــز العمـــالء اإللكترونيـــة بموقع 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمراني أو عبر التقدم 
المراجعيـــن  اســـتقبال  مركـــز  فـــي 
بالمبنـــى الرئيســـي ألمانـــة العاصمة 
في المنامة وذلك خالل أيام الدوام 
الرسمي من األحد إلى الخميس من 
الســـاعة 8 صبـــاح وحتى 12 مســـاء 
فـــي الفتـــرة مـــن 16 مايـــو إلـــى 30 

سبتمبر 2022.

أمانة العاصمة تدعو المعنيين 
السترجاع مبالغ تأمين رخص البناء

أمانة العاصمة تؤكد استمرار تطوير “السوق المركزي”
مظلة خارجية لفرشات الجملة واستبدال منصات العرض في األسماك والفواكه

العاصمـــة  العـــام ألمانـــة  المديـــر  أكـــد 
محمد الَســـهلي حرص أمانة العاصمة 
علـــى تعزيز الشـــراكة مع تجار ســـوق 
المنامـــة المركزيـــة من خالل مناقشـــة 
المشـــروعات التاهيليـــة والتطويريـــة 
ومعوقـــات أعمال الصيانـــة والتنظيم 
وســـبل معالجتها، موضحـــا أن األمانة 
تلبيـــة  إلـــى  مســـتمر  بشـــكل  تســـعى 
المركزيـــة  المنامـــة  ســـوق  متطلبـــات 
لمواكبـــة  تهيئتـــه  مقومـــات  وتوفيـــر 
والمســـتهلكين  التجـــار  احتياجـــات 

والمرتادين.
جـــاء ذلـــك فـــي زيـــارة المديـــر العـــام 
المنامـــة  لســـوق  العاصمـــة  ألمانـــة 
المركزيـــة لالطـــالع على ســـير أعمال 
الصيانـــة ومناقشـــة متطلبـــات التجار 
من الخدمات التي من شـــأنها تحسين 
المنشـــآت المقامـــة ومـــا تحتويـــه من 

مرافق، لتفي بمتطلبات المنتفعين.
النهـــوض  أن  إلـــى  الَســـهلي  وأشـــار 
بمستوى الســـوق المركزية يستوجب 
مـــع  الفاعلـــة  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
جميـــع األطراف لتقديـــم بيئة خدمية 
متكاملـــة ملبيـــة للطموحات تتماشـــى 
مع المكانـــة العريقة للســـوق وتقدمها 
فـــي أحســـن مظهـــر لتقديـــم مســـتوى 

أفضل من الخدمات للمنتفعين.
وقـــال إن أمانـــة العاصمـــة وفـــي إطار 
جهودهـــا الرامية إلى تطوير مســـتوى 
الخدمـــات بالســـوق المركزيـــة، بـــدأت 
لتظليـــل  خارجيـــة  مظلـــة  بتركيـــب 

فرشـــات البيـــع بالجملـــة، التـــي يبلـــغ 
عددهـــا 135 فرشـــة، كمـــا أنهـــا انتهت 
المنضـــدات  جميـــع  اســـتبدال  مـــن 
الخرســـانية المغطاة بالسيراميك في 
ســـوق األســـماك بحســـب المواصفات 
فـــي  الصحـــة  وزارة  لـــدى  المعتمـــدة 
مملكـــة التزامـــا برفـــع مســـتوى جودة 
الخدمـــات المقدمـــة فـــي نطـــاق بيـــع 
المـــواد الغذائيـــة، كما أنهـــا انتهت من 

اســـتبدال منصـــات العـــرض والتقديم 
والخضـــراوات  الفواكـــه  ســـوق  فـــي 
بدال مـــن عرضها بمســـتوى متـــواز مع 
األرض األمـــر الذي قدم الســـوق بحلة 
جديدة ومظهر حضاري حظي بقبول 

واستحسان الزوار”.
مســـتمرة  العاصمـــة  أمانـــة  أن  وتابـــع 
فـــي تنفيذ خطـــط الصيانـــة الداخلية 
والخارجية لســـوق المنامـــة المركزية، 

التي تتضمـــن المحافظـــة على كفاءة 
المكيفـــات وتقويـــة اإلضـــاءة والتاكد 
مـــن فاعليـــة شـــبكة الصـــرف الصحي 
والكشـــف الـــدوري عـــن األعطـــال مـــع 
فريق صيانـــة متكامل بأحدث أدوات 
وتقنيـــات الصيانـــة ويعمـــل على مدار 
24 ســـاعة، إلى جانـــب توفير خدمات 
النظافـــة طـــوال فترة العمل الرســـمي 

والقيام بعملية التعقيم لكل أجزائها.

المنامة - أمانة العاصمة

 محمد السهلي

عميـــد عائلـــة اليوســـف فــي ذمــــة اهلل
مؤسس مجموعة اليوسف للزجاج والديكور ومواد البناء

رحـــل عـــن عالمنـــا يـــوم أمس الســـبت 
رجـــل األعمال، عميد عائلة اليوســـف، 
الســـيد حسين محمد اليوسف المكنى 
أبوســـيد محمـــد، مؤســـس مجموعـــة 
اليوســـف للزجـــاج والديكـــور ومـــواد 
البناء، وشـــركة اليوسف للزجاج، وهو 

من النجارين العريقين في المنامة.
والمرحوم والد كل من: الســـيد محمد 
والمرحومـــة شـــفيقة  باســـم  والســـيد 
وفخريـــة وفضيلـــة وفاطمـــة وهـــدى 

ونادية وليلى وســـلوى، وأخ المرحوم 
السيد ناصر اليوسف.

وسيتم تشييع المرحوم اليوم الساعة 
4:30 عصًرا بمقبرة المنامة )الحورة(. 
وســـتكون الفاتحة بمأتم اإلحسائيين 
إبتداًء مـــن اليوم األحد ليـــالً، اإلثنين 
وليـــالً،  وعصـــًرا  صباًحـــا  والثالثـــاء 
والنساء بمأتم السيد عبدهللا اليوسف 

ببالد القديم عصًرا وليالً فقط.
وعـــن الراحل، قال ابنه الســـيد باســـم 
إن  االقتصـــادي”  “البـــالد  لــــ  اليوســـف 
والده الراحل من مواليد العام 1931، 

أكمل دراسة المرحلة الثانوية، ويعتبر 
مـــن النجاريـــن العريقيـــن المعروفيـــن 
قديًمـــا فـــي المنامـــة، مشـــيًرا إلـــى أن 
والـــده الراحـــل رجل بســـيط محبوب 

من الجميع.
بعقلـــه  الراحـــل  والـــده  أن  وأضـــاف 
المدبـــر واســـتطاع خلـــق مملكـــة مـــن 
مصانع الزجاج والديكور واألخشـــاب 
رغم إكماله دراســـة المرحلـــة الثانوية 
فقط، حيث تمكن من تأســـيس شركة 
اليوســـف للزجاج ومجموعة اليوسف 

للزجاج والديكور ومواد البناء.

السعودية ... وال غلطة!
Û  وأنــا أصعــد الطائــرة عائــدا إلــى البحريــن مــن جــدة التــي احتضنــت

كنــت  للصحافــة،  العربــي  لالتحــاد  التنفيــذي  المكتــب  اجتماعــات 
أتســاءل فــي داخلــي، كيف ســتصبح المملكة العربية الســعودية بعد 

8 سنوات؟!
Û  دوافــع الســؤال، مــا رأيتــه مــن تناٍم متســارع وتطــور مذهل شــهدته

الســعودية خــالل الســنوات القليلة الماضية، حتــى أصبحت مختلفة 
بشكل شبه كلي عما رأيته آخر مرة، وكأنها تسابق الزمن لتنجز رؤية 
2030 الواعدة التي دشــنها ولي العهد صاحب الســمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان - حفظه هللا.
Û  وليــس مــن قبيــل المبالغــة أن أقــول بعــد هــذه الزيــارة: إن الشــيء

المتبقي على حاله في المملكة منذ آخر زيارة قمت بها، ينحصر في 
أصالــة أهلهــا وكرمهــم، وعــدا ذلك فإن كل شــيء يتماهــى مع العصر 

الجديد بشكل مطرد.
Û  أتحــدث هنــا، عــن فتــرة ال تتجــاوز األربع ســنوات منــذ أن زرتها آخر

مرة، وتحديدا جدة التي بدت مالمحها العصرية تشبه إلى حد كبير 
مالمــح المــدن الغربية التي نتــوق إلى زيارتها لتبهرنــا بجمالها ودقة 

تفاصيلها.
Û  شوارع واسعة، مجمعات عمالقة، فعاليات عالمية بامتياز تحتضنها

عــروس البحــر األحمر، لتشــبع نهــم الزائر والمواطن على حد ســواء. 
وأظــن بأنــك عندمــا تريــد بــأن تفهم المســتقبل فمــا عليــك إال قراءة 

عنوانه من على جبين المملكة المشرق بالتفاؤل واألمل.
Û  لقد كنت طوال عمري، أرى في السعودية مقومات البلد العظيم، الذي

ال يختلــف عــن أي مــن الدول الكبرى في العالــم، من حيث الجغرافيا 
واإلمكانات البشرية والمالية، ولكنني كنت أشعر آنذاك بالتباطؤ في 
اســتغالل هــذه اإلمكانــات، اما اآلن، فقد أصبــح الوضع مختلفا تماما 

إلى درجة جعلتني أشعر بالفخر كبحريني بصفة خاصة!!
Û  ،الســعودي الســياحة  وزيــر  كان  الزيــارة،  هــذه  خــالل  وبالمصادفــة 

يتحدث في مؤتمر صحافي عن مشروع نيوم االستثنائي، وقد ذكر 
تفاصيــل الفتــة عندمــا قــال إن هــذه المدينــة الحديثة، ســتكون بلدا 
داخــل بلــد، مــن حيــث القوانين التي ســتدار بها، وأوضح أن مســمى 

الذين سيعيشون فيها سيطلق عليهم نيومينز وليس سعوديون!!
Û  ،بهــذه العقليــة المنفتحــة علــى المســتقبل، أصبــح مــن الواضــح جدا

أن الســعودية تســير بخطــوات ثابتة في رســم معالــم العالم الجديد، 
مدركــة تمامــًا أهميتها وحجمها وثقلها الطبيعي، الذي ســيجعل منها 
واحدة من الدول ذات اآلفاق المشرقة والطموحات غير المتناهية.

Û  وعندمــا أقلعــت الطائــرة فــي طريقهــا إلــى بلــدي الحبيــب، نظــرت
مــن النافــذة، ووجــدت أن الســعودية أصبحــت اليــوم، كمــا يقال في 

السوشل ميديا: السعودية الجديدة وال غلطة!!!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم
أمل الحامد

بدر الحايكي

مهندستان في “البلديات” تفوزان بجائزة اإلبداع البلدي
حميدان: المرأة البحرينية قادرة على االبتكار والتميز

أشـــادت الوكيـــل المســـاعد للخدمـــات 
البلدية المشـــتركة رئيسة لجنة تكافؤ 
شـــوقية  البلديـــات  بشـــؤون  الفـــرص 
حميدان بفوز سيدَتين من “البلديات” 
بالمركزيـــن األول والثانـــي في جائزة 
اإلبـــداع البلـــدي فـــي نســـختها األولى 
التـــي أطلقها وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني عصام 
الفـــوز  ذلـــك  أن  إلـــى  خلـــف، مشـــيرة 
يعكـــس دور المرأة فـــي العمل البلدي، 
وقدرتهـــا على المنافســـة واإلبداع بما 

يسهم في تطوير العمل.
وأضافت أن “هذا الفوز يعكس حرص 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
دعـــم  علـــى  العمرانـــي  والتخطيـــط 
المرأة في شـــؤون البلديات وتمكينها 
يتوافـــق  بمـــا  ومهنًيـــا  وفنًيـــا  عملًيـــا 
مـــع اســـتراتيجيات المجلـــس األعلـــى 

للمرأة”.
“الموظفـــات  أن  عـــن  وكشـــفت 
المتقدمـــات للجائزة شـــكًّلن نســـبة 37 
% مـــن إجمالـــي عـــدد المتقدميـــن، ما 
يعكس المســـتوى العالي لتقدم المرأة 
في شؤون البلديات، وبدعم وتشجيع 
بالـــوزارة  العليـــا  اإلدارة  مـــن  دائـــم 
وتوجیـــه ومســـاندة مـــن لجنـــة تكافؤ 

الفرص بشؤون البلديات”. 
يشـــار إلى أن رئيس البحث والتطوير 
الخدمات االســـتثمار العقـــاري بالمركز 
تماضـــر  بالوكالـــة  الشـــامل  البلـــدي 
عبدالعـــال، قـــد فـــازت بالمركـــز األول، 
فيمـــا فازت رئيس األمالك واألســـواق 
ببلديـــة المحـــرق تلمهندســـة أمـــل أبو 

الفتح بالمركز الثاني.
من جهتها، أوضحت تماضر عبدالعال 
أن مقترحهـــا هـــو عبـــارة عـــن “منصـــة 

لقاء”، وهي منصة إلكترونية تفاعلية 
أو  المواطـــن  خاللهـــا  مـــن  يســـتطيع 
المقيـــم حجـــز موعد اللقـــاء افتراضًيا 
مـــع أي جهـــة حكوميـــة، بمـــا يضمـــن 
اســـتمرارية واســـتدامة العمل، إضافة 
إلـــى تحســـين كفاءة األداء والســـرعة 

والدقة في إنجاز المعامالت.
وقالت “يواكب هذا المقترح توجهات 
االســـتراتيجية  والخطـــط  الحكومـــة 
لبناء االقتصاد الرقمي وتمكين مراكز 
الخدمة من التحـــول الرقمي وتقديم 
الخدمـــات للعمـــالء والمراجعيـــن عـــن 
بعد، بما يســـاهم فـــي تقليص النفقات 
الحكومية وســـرعة توفيـــر الخدمات 
والتواصـــل مـــع المواطنيـــن”. ونوهت 
عبدالعـــال بالـــدور الكبيـــر الـــذي تقوم 
بـــه لجنـــة تكافـــؤ الفرص في شـــؤون 
العمـــل  بيئـــة  بتحســـين  البلديـــات 
وتعزيـــز مفهوم تكافؤ الفرص وإدماج 
احتياجـــات الموظفين من الجنســـين 
فـــي بيئة العمـــل وطـــرح االحتياجات 
التدريبيـــة المتعلقـــة بتكافـــؤ الفرص، 
وقالت “منذ إنشـــاء هـــذه اللجنة بدأنا 
نشعر باهتمام أكبر بنا نحن الموظفات 
فـــي الـــوزارة، وأصبحنا أكثر حماســـًة 

نحو تقديم مزيـــد من العطاء والتميز 
في العمـــل، إدراًكا منـــا لحقيقة الدعم 

الذي تحصل عليه المرأة البحرينية”.
وأضافت “ال ننسى أن المجلس األعلى 
للمـــرأة خصص يوم المـــرأة البحرينية 
في العـــام 2018 لالحتفاء بالمرأة في 
العمل التشريعي والبلدي، وكانت هذا 
فرصـــة عظيمـــة أمامنـــا تعرفنـــا فيهـــا 
علـــى الرعيـــل األول مـــن المســـاهمات 
فـــي تطوير العمـــل البلـــدي، وأصبحنا 
أكثـــر إيماًنا بقدرتنا على مواصلة هذه 

المسيرة”.
أمـــا أبـــو الفتـــح التـــي فـــازت بالمركـــز 
الثانـــي مـــن الجائزة فقدمـــت مقترحا 
لمنصة مشابهة تحت اسم “فرصتك”، 
وتعمل على ترويج االنتفاع بشـــواغر 
البلديـــات بشـــكل مبســـط وســـريع من 
خالل توافر فرص االنتفاع بالمحالت 
وفرشـــات األسواق الشواغر وعروض 
مزایـــدات اســـتثمار األراضـــي الفضاء 
والمواقـــع المتميـــزة للجميـــع من دون 
حـــدود جغرافية لمحافظـــة معينة أو 
فئـــة معينـــة، وبصـــورة تحقـــق تكافؤ 
الفرص والعدالـــة االجتماعية وخدمة 
العمـــالء بالطريقـــة األمثل، ما يســـهم 

في تنمية االقتصاد الوطني واالرتقاء 
بجودة ونوعية الخدمات المقدمة من 

قبل البلديات ومضاعفة إيراداتها.
المـــرأة  قـــدرة  الفتـــح  أبـــو  وأكـــدت 
البحرينيـــة علـــى التنافـــس واإلبـــداع 
فـــي  والمســـاهمة  األفضـــل  وتقديـــم 
تطويـــر بيئة العمل البلـــدي في مملكة 
العامـــة  التوجهـــات  وفهـــم  البحريـــن، 
للدولـــة والحكومـــة الموقـــرة ودمجها 
وقالـــت  اليومـــي،  العمـــل  إطـــار  فـــي 
إن منصـــة “فرصتـــك” تدعـــم التوجـــه 
الخدمـــات  تقديـــم  الرقمـــي وتســـريع 

للمواطنين.
وأشارت إلى أن وجود قيادات نسائية 
في مناصب عليـــا في وزارة البلديات 
والتخطيط العمراني يدفع الموظفات 
فـــي الـــوزارة لمزيـــد مـــن العمـــل مـــن 
أجـــل الترقي المهنـــي وتقلد المناصب 
القياديـــة، فـــي إطار توجهـــات الخطة 
الوطنيـــة لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة 
التـــي تعـــزز دور المرأة وتؤكـــد دورها 
الوطني وتشجيعها على الوصول إلى 
أعلـــى المواقع ومراكز صنع القرار في 

مملكة البحرين.

المنامة - وزارة األشغال

تماضر عبدالعال أمل أبو الفتح شوقية حميدان
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^قــال رئيــس اللجنــة الماليــة واالقتصاديــة بمجلــس النواب رئيــس جمعية المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة النائــب أحمــد الســلوم إن األســر المنتجــة موجــودة فــي البحرين منذ 
القــدم، وهــي جــزء أصيــل مــن التــراث الشــعبي والمحلــي، وتعبــر عــن الطابــع الثقافــي للبيت 

البحريني.

وأضـــاف “فـــي الســـابق كنا نـــرى فـــي كل بيت 
للنـــاس،  تقـــدم  يدويـــة  منتجـــات  بحرينـــي 
وتحولـــت ببعض األحيـــان للبقـــاالت الصغيرة 
التي يبيعون خاللها من البيوت، فالبحرينيون 
لديهم فكر مســـتمر وإبداع بهذا الشأن، وبذلك 

تحسين لهم ولمستوى دخلهم”.
وتابع الســـلوم “لدينا في مجلـــس النواب كثير 
مـــن المبادرات لدعمهم، ولتســـويق لمنتجاتهم 
عبر المعارض والمؤتمرات، وتحفيز الشـــركات 
والبنـــوك للتعامـــل معهـــم والشـــراء منهم، على 
أســـاس أن يكون لهذه البضائـــع رواج ومردود 

مالي لهم”.
وزاد “يمثـــل برنامـــج )خطـــوة( الـــذي أطلقتـــه 
خطـــوة  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
لألمـــام، تتواكـــب مـــع التطـــور الجديـــد، منـــه 
األدوات الرقميـــة الجديدة؛ لمســـاعدتهم على 
برنامـــج  وهـــو  وبيعهـــا،  منتجاتهـــم،  ترويـــج 

يستطيع الجميع التسجيل من خالله”.
وقال الســـلوم “كان فـــي البداية هنالك تخوف 
من دفع رســـوم حال التســـجيل بهذا البرنامج، 
ولقد أكدنا بمجلس النواب أن وضعهم سيظل 
كما هو، وبأن البرنامج ســـيضفي لهم شـــرعية، 
ويحميهم، ويســـاعدهم علـــى الدفع عن طريق 

)البنفت( أو بطاقات االئتمان”.
المنتجـــات،  بتوســـع  دومـــًا  “نحـــث  ويـــردف 
ســـواء في البيـــع أو بالترويج مـــن عدد صغير 
مـــن الجمهـــور إلـــى عـــدد كبيـــر عبـــر تحويلهـــا 
لمشـــروعات حقيقيـــة، وبـــأن يصبـــح صاحبهـــا 
رائد عمل، يســـتفيد من الخبـــرة، ومن المنتج، 
أن  لمنتـــج حقيقـــي، يســـتطيع  عبـــر تحويلـــه 

يبيعه، وأن يدخل به أسواقا جديدة”.
ويواصل الســـلوم “نتعاون مـــع وزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحية ووزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة ومركـــز البحريـــن )صـــادرات( بأن 
نهيـــئ لهم البيئة ألن يحولوا مشـــروعاتهم من 
مشـــروعات منزلية إلى تجارية، والســـير بأول 

خطوة لكي يكون رائد عمل”.
ويقـــول “نهتـــم بالجمعية لوضع األســـس التي 
ستســـاعده على تحقيق ذلـــك، منها أن يوظف 
صاحب المنتج أناســـا آخريـــن معه، وأن يفتح 
المنتجـــات  محـــل تجـــاري، وأن يصـــدر هـــذه 

للخارج، كخطوة أولى”.
ويزيـــد “الســـلوم لدينـــا الحاضنـــات الموجودة 
والالزمة، والتي ستســـاعده بأن تكون التكلفة 
التشـــغيلية محـــدودة الكلفـــة، مـــع مســـاعدته 

لتحقيق األرباح”.

ويتابـــع “يأتـــي ذلك مـــع وجود مصـــادر الدعم 
والتمويـــل ســـواء من بنـــك األســـرة أو اإلبداع 
أو صـــادرات البحريـــن أو أي جهـــة تدعـــم هذه 
المنتجـــات، والتـــي ستســـاعد صاحـــب المنتج 
على تطوير منتجاته داخليا وخارجيا، وصوله 
للســـوق الحقيقية سواء في مجمع تجاري، أو 

بالبيع عبر اإلنترنت”.
ويضيف الســـلوم “كثيـــر من منتجات األســـرة 
والـــروب،  األلبـــان  منهـــا  والتـــي  المنتجـــة، 
كانـــت تخـــرج مـــن بيـــوت بســـيطة، وحين تم 
احتضان المشـــروع بالشكل الصحيح، تحولت 
لمشـــروعات تجاريه، تستقطب الزبائن من كل 

مكان”.
ويكمل “لدينا في جمعية المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة خمـــس حاضنات أعمـــال، ومركز 
تدريـــب، ومجموعـــة مـــن المستشـــارين الذين 
يســـتطيعون التعامل مع المشروعات المنزلية، 
وكيف يمكن تحويلها إلى مشـــروعات تجارية 

ناجحة”.
األســـر  علـــى  نتعـــرف  “كجمعيـــة  ويضيـــف 
المعـــارض والفعاليـــات، ونـــرى  فـــي  المنتجـــة 
خاللهـــا المنتجـــات المميزة الناضجـــة، لنعرض 
علـــى صاحبـــه المســـاعدة، عبـــر وضـــع التكلفة 
التشـــغيلية والفعلية، ومعها مدى جدى تحوله 

لمشروع تجاري واسع النطاق”.
ويكمـــل الســـلوم “لـــدى البعـــض المخـــاوف من 
تحويـــل مشـــروعه إلـــى مشـــروع تجـــاري، مع 
أن ذلـــك سيســـاعده علـــى تحقيـــق االســـتقرار 

واالستدامة لذات لمشروع”.
وعـــن التطلعـــات للفتـــرة المقبلـــة لدعم األســـر 
المنتجـــة، قـــال الســـلوم “الدعـــم المميـــز الـــذي 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة  يقـــدم 
لألســـر المنتجـــة، ستســـاعد علـــى تحويل هذه 
المشـــروعات واألفكار إلى سلع قابلة للتداول، 
وبـــأن هـــذا المنتجـــات والتي تعتبر جـــزءا من 
عاداتنـــا وتقاليدنا يجب أن تصل إلى العالمية، 
العالـــم وبأشـــياء  وبيـــن دول  بيننـــا  وبتبـــادل 

كثيرة”.
ويتابع “أطمح لهذه المشـــروعات والتي أصبح 
لها تشـــريع،  وســـجل تجـــاري من غير رســـوم، 
وكذلـــك صيغـــة القانونيـــة تهيئهـــا للتحول من 
مشـــروع منزلـــي إلـــى مشـــروع تجـــاري قـــادر 
علـــى التطـــور والتصديـــر، بأن تحقـــق قصص 
نجـــاح فـــي ريـــادة األعمـــال واالبتـــكار، وفـــي 
تطويـــر المنتج وتحويله لســـلع قابلة للتجارة، 

وبمساعدة الجمعية”.
ويختم “نطمح أيضًا أن نحقق النجاح لثالثين 
أو أربعين مشـــروعا منزليا سنويا كمشروعات 
حقيقية توظف أناسا وتفتح محالت وتوظف 
أناسا، وســـيعتبر إنجازا بشراكة جميع أطراف 
العالقة والشـــأن بذلـــك، خصوصـــا وأننا نؤمن 

بهذه المشروعات وبجودتها”.

نتعرف على األسر المنتجة بالمعارض... والبعض يتخوف من التحول التجاري
5 حاضنات ومركز تدريب ومستشارين لدى جمعية المؤسسات الصغيرة... السلوم:

أحمد السلوم

^ أشــار عضــو مجلــس الشــورى رضــا فرج إلــى أنه “انطالقــا من المشــروع اإلصالحي 
لسيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه 
هللا، فلقــد عــزز ميثــاق العمــل الوطنــي دور األســرة كأســاس للمجتمــع، عندما أكــد الميثاق 
أهميــة دور الدولــة فــي حفــظ كيــان األســرة الشــرعي، وأتــى الدســتور مؤكــًدا فــي المادة 

خمسة على أهمية الدستور كأساس للمجتمع”.

وأضـــاف فـــرج “انطالًقـــا مـــن أســـس ميثـــاق 
شـــهدت  فلقـــد  والدســـتور،  الوطنـــي  العمـــل 
النوعيـــة  المبـــادرات  مـــن  العديـــد  البحريـــن 
لحمايـــة األســـرة، وكان مـــن بينهـــا مشـــروع 
دعم وحماية وتمكين األســـر المنتجة، وذلك 
لتطويـــر مواهبهـــم، إلـــى أعمـــال تقيهـــم مـــن 
الفقر، تماشـــيا مع الهدف رقـــم واحد للتنمية 
المستدامة والذي ينص بالقضاء على الفقر”. 
وأكمـــل “انطالقا من الخطـــة الوطنية لتنمية 
العمـــل  وزارة  اتخـــذت  المحتاجـــة،  األســـر 
والتنميـــة االجتماعيـــة عـــدًدا مـــن المبادرات، 
أولها المشـــروع الوطني لدعم وتطوير األسر 
المنتجـــة، والـــذي يهـــدف إلى تحويل األســـر 
المحتاجـــة إلـــى منتجة، عن طريـــق توظيف 
وتطويـــر مواهبهم بالشـــكل المطلوب، والذي 

يحقق لها فرصة زيادة دخلها”.
وبيـــن فرج “وتشـــجيعها لإلنتاج فـــي المراكز 
التابعـــة للوزارة، واألرقام الموجودة هي قبل 
ســـنة 2019 وهـــي متواضعـــة، إال أنني أتوقع 
بأنها قد تحسنت خالل السنتين الماضيتين”.

وأردف “األمـــر اآلخر، هو دعم الوزارة لألســـر 
المنتجة عن طريق بنك األســـرة بمبالغ مالية 
مع أقســـاط ميســـرة، وكان عدد المستفيدين 
مـــن هـــذه الخدمة العـــام 2012 بحـــدود 344 
أســـرة، بينمـــا ازداد العدد ليصـــل اليوم ألكثر 
مـــن 6000 مســـتفيد، وتجـــاوزت المبالـــغ 13 

مليـــون دينـــار، وهـــو دعـــم لكثيـــر من األســـر 
المنتجة العاملة في البيت”. 

القيـــادة  تشـــجيع  مـــن  “إيمانـــا  فـــرج  وقـــال 
الحكيمـــة، فلقـــد تـــم إطـــالق جائـــزة صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة لتشجيع األسر المنتجة، وهو األمر 
الذي يعكس األهمية الكبرى التي يحظى بها 
هذا القطاع من دعم للمرأة واألســـرة، تماشيا 
مـــع رؤيـــة البحرين االقتصاديـــة 2030، ولقد 
تقدمـــت لهذه الجائزة فـــي العام 2018 قرابة 

255 أسرة بحرينية منتجة”.
وتابع “ســـعت البحرين تماشـــيا مع قرار سمو 
رئيس الـــوزراء رقم 39 لســـنة 2010 لتنظيم 
العمل من المنزل، لدعم األســـر المنتجة ومن 
خـــالل إطـــالق برامجهـــا كمشـــروع “خطـــوة” 
للمشروعات المنزلية والذي حصد الكثير من 

الجوائز”.
وقـــال فـــرج “منها جائـــزة “اجفنـــود” الدولية، 
كأفضـــل مشـــروع علـــى مســـتوى 56 دولـــة، 
إذ يســـاهم فـــي تســـويق وتطويـــر وتدريـــب 

وتمويل المشروعات المنزلية”.
العاصمـــة  مجمـــع  إنشـــاء  تـــم  “كمـــا  وأكمـــل 
ولبيـــع  المنتجـــة،  األســـر  ودعـــم  الحتضـــان 
منتجاتهـــا، علمـــا بـــأن عـــدد المســـجلين فـــي 
الوزارة والحاصلين على تراخيص العمل في 
المنزل نحو 444 أسرة وفرد في العام 2018، 

ويستفيد من مجمع العاصمة نحو 130 أسرة 
منتجة”.

الموجـــودة،  اإلحصـــاءات  “حســـب  وأضـــاف 
فلقد تم إنتاج 138 طنا من المنتجات بمجمع 
ســـترة لألســـر المنتجة فـــي العـــام 2019، إًذا 
تســـتفيد هذه األســـرة من تســـويق منتجاتها 
أي  احتســـاب  دون  البحريـــن،  منافـــذ  عبـــر 
تكاليف أو رســـوم أو نســـب، وهـــو األمر الذي 
مكن االستفادة لعدد 256 أسرة منذ افتتاحه 
فـــي العـــام 2007، كمـــا تـــم تنظيم مـــا يقارب 
38 معرضا اســـتفاد منها 468 أسرة في العام 

  .”2018
وعـــن التحديات التي يواجهها هـــذا القطاع، 
قـــال فـــرج “أوال التحديـــات علـــى أصحـــاب 
المشـــروعات، حيث إن المطلـــوب هو تقديم 
منتـــج منافـــس محلًيـــا، مـــن ناحيـــة الســـعر 

والجودة والفكرة والشكل”.
وتابـــع “ثانيا فـــإن أي منتج يتـــم العمل عليه، 
يجـــب النظـــر إليـــه باحترافيـــة، ســـواء علـــى 
مســـتوى التســـويق، أو احتياجات السوق، أو 
تشـــابه البضائع به، مع االســـتمرار في مراقبة 
حركـــة المنتجـــات فـــي األســـواق المنافســـة، 
خصوصا على مســـتوى التقليد، مما ســـيؤدي 
إلـــى تكديـــس المزيـــد مـــن البضائع بالســـوق، 

وبنتيجة ستؤثر في اإلقبال عليها”.
لهـــذا  المســـؤولين  علـــى  “هنالـــك دور  وأرف 
بالتمويـــل  وتتعلـــق  االقتصـــادي،  النشـــاط 
والتوجيه والتســـويق، فـــاألول قد يكون من 
الســـهل توفيره، إال أنني أعتقـــد بأن التمويل 
المقـــدم ليـــس بنـــاء علـــى دراســـة المشـــروع 
واحتياجاته، وطبيعته، حيث يقدم من دون 

دراسة متأنية للمشروع”.

وأكمـــل فرج “الجانب الثاني وهو التســـويق، 
عبر وضع خطة مدروسة وواضحة للتسويق، 
بالســـوق،  التنافســـية  مـــع وجـــود  خصوصـــا 
أما الجانـــب الثالث وهـــو التوجيه، خصوصا 
وأن أغلب هذه األســـر حديثـــة على التجارة، 
وليـــس لديهم الخلفيـــة لتمكينهم من النجاح 

باألعمال”.
ويقـــول “والعمل أيًضا على توجيههم لكيفية 
حفظ الســـجالت، ســـواء كانت محاســـبية أو 
إدارية او معامالتهم مع الزبائن، فهم بحاجة 

لمن يوجههم ويعلمهم حول ذلك”.
وتابع فرج “هنالك حاجة لوضع استراتيجية 
عبـــر فئة متخصصـــة للتدريب، تســـاعد على 
تنويـــع المنتجـــات، ومنع تكديســـها، وبحيث 
تكـــون بجـــودة عاليـــة تســـاعد علـــى عمليـــة 

تسويق المنتجات بالشكل الصحيح”.
وعـــن الدعم المالي الحالي، علق فرج بالقول 
“مهـــم، ولكن ليس بالشـــكل الحالـــي، عبر ترك 
المبالـــغ ألصحـــاب الشـــأن للتصـــرف، اعتقـــد 
بأهميـــة وجـــود دراســـات وإن كانت بســـيطة 
تســـاعد على توجيههم في آلية استثمار هذه 
األموال بالشكل الصحيح، وبأن يكون عملهم 

مبني على الخطة الموضوعة سلًفا”.
وأكد فرج أنه ضد فكرة التركيز على األعداد 
الكبيـــرة التـــي تقوم بـــوزارة العمـــل والتنمية 
بتدريبهـــا، قائاًل ”أدعـــو للتركيز على التدريب 
بمجـــاالت مطلوبـــة وبشـــكل مركـــز وموجهة، 
تســـاعد الفـــرد علـــى المعرفـــة والمقـــدرة في 
إنتـــاج نوعيـــة جيـــدة، ويســـتطيع تطويرهـــا 

باستمرار، بداًل من التركيز على األعداد”.

فرج: 13 مليون دينار الدعم البنكي لألسر المنتجة
المطلوب تقديم منتج منافس محليا من ناحية السعر والجودة والفكرة والشكل

رضا فرج

ندوة “^” تبحث موضوع االبتكار لدى األسر المنتجة
للخروج من عباءة البيع العادي على األرفف إلى واقع جديد

^نظمـــت صحيفـــة “البـــالد” أخيرا 
بعنـــوان  “زووم”  تطبيـــق  عبـــر  نـــدوة 
“االبتكار في مشروعات األسر المنتجة، 
مـــن  المســـؤولين  مـــن  عـــدد  بمشـــاركة 
ذوي العالقـــة؛ للوقـــوف علـــى الخطـــط 
واألهليـــة  الحكوميـــة  االســـتراتيجية 
بهذا الشـــأن، ومدة مواءمتهـــا لتطلعات 
تطمـــح  والتـــي  المنتجـــة،  األســـر 
الحتضان مشـــروعاتها، وتمويلها بالمال 
واالستشـــارة، وتوصيـــل منتجاتها ذات 

الجودة العالية لألسواق العالمية.
وأكد مدير الندوة الزميل إبراهيم النهام 
ضرورة إجراء دراسات مسحية حديثة 
لألسر المنتجة، والوقوف على حاجاتها 
وأولوياتهـــا ومتطلباتهـــا، خصوصـــا بعد 
انقضـــاء فتـــرة الجائحـــة والتـــي أضرت 
االقتصاديـــة،  القطاعـــات  مـــن  بالكثيـــر 

وفرملـــت عملها، وجهودها، وأثرت على 
تسويق المنتجات وبيعها.

وأشـــار النهـــام إلـــى أن معظـــم األرقـــام 
المســـحية الموجودة في أرشيف وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية بهذا الشـــأن 

قديمـــة، وال يمكـــن االعتـــداد بهـــا نظـــًرا 
لظروف المرحلة الحالية، والتي تتطلب 
أخذ القرارات المناسبة لدعم األسر بناء 
علـــى المعلومات والبيانـــات الصحيحة، 

والمستقاة من الواقع المعاش.

ولفت إلى ضرورة تطوير االستراتيجية 
الراهنـــة لدعـــم قطـــاع األســـر المنتجـــة، 
وتفعيـــل دورها المناســـب فـــي الخروج 
مـــن عبـــاءة البيـــع العـــادي علـــى أرفـــف 
الحدائـــق  فـــي  البدائيـــة  الطاولـــة 
والمجمعـــات التجارية، إلى واقع جديد، 
تســـتطيع من خاللها تحقيق أقصى ُبعد 
ممكـــن مـــن المبيعات، وتنويـــع الجمهور 

المستهدف، سواء بالداخل أو الخارج.
وزاد النهـــام “نقـــول لذلـــك، لكي نســـاعد 
تأميـــن  علـــى  المنتجـــة  األســـر  أربـــاب 
قـــوت األســـرة واحتياجاتهـــا الضرورية 
واليومية المعاشـــة، وهم أمر لن يتحقق 
الجهـــات  بيـــن  الجهـــود  بتضافـــر  إال 
المختصة، وتمكين عملها بشـــكل موحد 

ودقيق وفاعل”.

الزميل إبراهيم النهام

https://albiladpress.com/news/2022/4968/bahrain/758912.html
https://albiladpress.com/news/2022/4968/bahrain/758914.html
https://albiladpress.com/news/2022/4968/bahrain/758915.html
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^ قالــت ربــاب خلــف من قســم التخطيط االســتراتيجي في صادرات البحريــن ”تعتبر صادرات البحرين أول مبــادرة وطنية لتطوير التصدير، 
ودعم المؤسســات الوطنية لالزدهار على نطاق عالمي”. وأضافت خلف “ترتكز مهمتنا األساســية على ترويج وتســريع معدالت نمو الصادرات من 

منتجات صنعت في مملكة البحرين، وتمكين هذه الصادرات من دخول أسواق تصدير ذات معدالت نمو عالية”.

الخدمـــات  تقديـــم  “يتـــم  وأردفـــت 
للمؤسســـات، مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار 3 
مراحل، مرحلة ما قبل التصدير للشركات 
الجاهـــزة للتصديـــر، والمصدريـــن، وتعتبر 
األســـر المنتجة مـــن المصنفين في مرحلة 

ما قبل التصدير”.

تعريف الشركات

وتابعت “يتم تعريفها بالشـــركات الناشـــئة 
والشـــركات ال تشـــارك حاليـــا فـــي عمليات 
التصدير، وترغب في التصدير مســـتقبًل، 
وبهـــذه المرحلـــة نركز على جانـــب التنمية 
لألســـر المنتجـــة، وبحيـــث نعرفهـــم علـــى 
الخيـــارات المتاحـــة لتطويـــر مشـــروعهم، 
استشـــارية  جلســـات  عبـــر  ذلـــك  ويتـــم 
نتعـــرف خللها علـــى المشـــروع وخدماته 

ومنتجاته”.
ذوي  مـــع  “وبالتعـــاون  خلـــف  وأضافـــت 
الخدمات، نقتـــرح خطط لتطوير وترويج 
منتجاتهم، ومســـاعدة المشروع للحصول 
على التصاريح اللزمة، وشهادات الجودة 

الضرورية”.
وقالـــت “وأيًضا كيفية تطبيق اشـــتراطات 
منتجاتهـــم  لمواءمـــة  والوســـم  التغليـــف، 
وتعزيـــز  الدوليـــة،  للمعاييـــر  وخدماتهـــم 

موثوقيـــة المنتجـــات مـــن حيـــث األمـــن، 
وســـلمة االســـتخدام؛ لكي نجعلها جاهزة 

للتصدير عالميا”.
وواصلـــت “مـــن أهـــم الخدمـــات المفيـــدة 
المصدريـــن  دعـــم  هـــي  المنتجـــة،  لألســـر 
الجدد، والتي يتـــم من خللها دعمهم عبر 
الشركات الناشـــئة والصغيرة والمتوسطة 
التـــي  الصغـــر  متناهيـــة  والمشـــروعات 
ســـتصدر ألول مـــرة، أو حتـــى للمصدريـــن 
للتصديـــر  يطمحـــون  الذيـــن  الحالييـــن 

لمقاصد جديدة”.
وأردفت خلف “يتيح هذا الحل للمصدرين 
علـــى  صادراتهـــم  عـــرض  المحتمليـــن، 
صـــادرات البحريـــن، وبالتالـــي تقييم مدى 
أهليتهم للحصول على منح تصل إلى 20 

% ألول صفقة تصدير لهم”.

تأمين

وبينـــت خلـــف “لدينـــا أيضا خدمـــة تأمين 
لحمايـــة  تهـــدف  والتـــي  الصـــادرات، 
المصدريـــن مـــن المخاطـــر المحتملـــة مـــن 
عـــدم ســـداد المشـــتري، ومـــن خـــلل هذه 
ألســـواق  الدخـــول  باإلمـــكان  الخدمـــة 
مختلفـــة، خصوصـــا أن 90 % مـــن المبلـــغ 
“لدينـــا أيضـــا  ســـيكون مؤمنـــا”. وتابعـــت 
خدمـــة شـــحن الصـــادرات واللوجســـتية، 
وتعتبـــر مـــن أهم خدماتنـــا الرئيســـة التي 
نقـــدم خللها عروضا حصرية على أســـعار 
الشـــحن يمكـــن أن تصـــل إلـــى 60 % أقل 
من أســـعار الســـوق، وتغطي جميع وسائل 
الشـــحن البري والبحري والجـــوي، وبذلك 
تخفف عليهم التكاليف التصديرية والتي 

يمكـــن أن يســـتفيدوا منهـــا فـــي اإلنتـــاج، 
وتطويـــر المنتـــج”. وتقـــول خلـــف “لدينـــا 
أيضا تيســـير علميـــات التصدير، من خلل 
التعريف بالمشروعات وربطهم بالمشترين 
منتجاتهـــم  فـــي  المهتميـــن  الدولييـــن 
وخدماتهـــم، ولدينـــا أيًضـــا خدمة تيســـير 
التصديـــر عبر التجـــارة اإللكترونية والتي 
اإللكترونـــي  متجرهـــم  لبنـــاء  تســـاعدهم 

الخاص”.
وقالـــت “نســـاعدهم على عـــرض بضائعهم 

تجاريـــة  أســـواق  علـــى  ومنتجاتهـــم 
علـــى  الحصـــول  رغبـــوا  وإذا  إلكترونيـــة، 
تفاصيـــل أكثـــر، بإمكانهـــم التواصـــل معنا؛ 
لمســـاعدتهم في رحلة تصديـــر منتجاتهم 

إلى العالمية”.
وختمـــت خلف “دورنـــا يتلخص في تنمية 
هذا القطـــاع، من قطاع ال يفكر بالتصدير، 
إلـــى قطـــاع يكـــون لديـــه الشـــغف لخوض 
األسواق الجديدة، وال يوجد هنالك سوق 
معينـــة نركـــز بهـــا، وإنمـــا نعمل علـــى دعم 

جميـــع القطاعـــات والمنتجـــات المختلفة، 
الوطنيـــة  المنتجـــات  نعكـــس  وبحيـــث 
لألســـواق العالميـــة، والتي منهـــا األلمنيوم 

وصناعات الخزف والمنتجات الغذائية”.

منحة تصل إلى 20 % بأول صفقة تصدير لألسرة المنتجة
أسعار الشحن لدينا أقل 60 % من السوق ونغطي البر والبحر والجو... رباب من صادرات البحرين:

رباب خلف 

المشاركون بندوة “البالد”

^ أكد رئيس قسم تنمية األسرة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية جواد الجد أن برنامج “خطوة” هو امتداد لألسر المنتجة، وهو كما تفضل النائب أحمد السلوم مشروع 
بحرينــي قديــم، ويرجــع إلــى ســنين طويلــة. وأضاف الجــد “احتضنته الوزارة ونظمته منذ العام 1978، واســتمرت بدعم األســر عن طريقة إقامة المعــارض، باإلضافة إلى بعض 

الدورات والدعم المباشر، ومنها المعارض التي تقام في الحدائق، بالتعاون مع بعض الجمعيات، كجمعية الهالل األحمر، وكانت المنتجات تباع في المعارض العامة”.

وأردف “استمر العمل في المشروع كما هو إلى العام 
2010، حيـــث كانـــت بهـــذا العام الخطـــوة االنتقالية 
بصدور القرار رقم 39 من قبل سمو رئيس الوزراء، 
حيـــث نظـــم العمل بهـــذا القطـــاع، وضمـــن الحقوق 
القانونية لألســـر، وبغطاء شـــرعي ضمن لهم الكثير 

من المكتسبات”.

الميزات

وواصـــل الجد “من أهـــم الميزات التي ضمنها القرار 
لألســـر المنتجـــة أن أصبح لهـــم قانونيا أطر محددة 
أســـوة بالســـجل التجـــاري، والـــذي يختلـــف عنهـــم 

ببعض االمتيازات”.
وأكمل “من ضمن األمور المهمة التي قدمها برنامج 
)خطوة( بأن أصبح لألسر سجل تجاري من المنزل، 
وال يحتـــاج ألن يكون لها عنـــوان محل تجاري، كما 

أن )سجلي( طور المشروع ودعمه”.
وقال الجد “الحظنا بالسابق معاناة الكثير من األسر 
المنتجة، وحاجتهم لغطاء قانوني يســـتطيعون من 
خلله تأمينه أنفســـهم للمســـتقبل، فاألسرة وشبابها 
تنتج، ولكن األفراد يكبـــرون بالعمر، وحين يصلون 

لسن التقاعد، لم يكن لديهم أي حقوق تقاعدية”.

غير قانوني

وزاد “دفـــع هـــذا األمـــر البعـــض للتســـجيل بعدد من 
الشـــركات التجاريـــة بشـــكل غيـــر قانونـــي؛ لضمـــان 
الحصول علـــى المعاش التقاعدي، ولكن وفي العام 
2010 تـــم التنســـيق مـــع الهيئـــة العامـــة للتأمينـــات 
االجتماعيـــة، واعتمـــاد برنامـــج )خطـــوة( من ضمن 

التراخيص المعتمدة في المملكة”.
وأكمل “منذ العام 2011 بدأت األسر المنتجة تؤمن 

نفســـها تأميـــن التجـــاري، أســـوة بالســـجل التجاري 
العـــادي، أو أي رخصـــة عمـــل ثانيـــة، وبعض األســـر 

المنتجة خرجوا للتقاعد”.
وعـــن طريقة التســـجيل فـــي برنامج “خطـــوة” قال 
الجد “ســـهلة جًدا، ولقد سهلت أكثر بفترة الجائحة، 
وبخطـــوات ســـريعة تـــم حلحلـــة الكثير مـــن األمور 
القانونيـــة، فهنالـــك اســـتمارة علـــى موقـــع الـــوزارة  
اإللكترونـــي، ومـــن خـــلل التواصـــل مـــع أي مركـــز 

اجتماعي”.
وأكمـــل “المطلـــوب هـــو تعبئـــة االســـتمارة، وإرفاق 
المســـتندات المطلوبة، وإرســـالها عن طريق تطبيق 
“الواتســـاب” أو اإليميـــل المذكـــور فـــي االســـتمارة، 
أو تســـليمها للمركـــز المتخصـــص لذلك في اإلشـــهار 
والتســـجيل والمتابعـــة فـــي الجفير، ولقـــد بلغ عدد 
األســـر المســـجلة فـــي “خطـــوة” قرابة 1300 أســـرة 

بمختلف األنشطة التجارية”.

صعود ونزول

وتابـــع الجـــد “العـــدد في صعـــود ونزول، بســـبب أن 
بعض األسر تتجه فيما بعد للعمل في وظائف ثابتة، 
أو يستخرجون سجلت تجارية، ومنهم من يتوفى 
المعنـــي بالمشـــروع، وبمجـــرد أن يســـجل المعنـــي 

البيانـــات المطلوبـــة، يتواصل معـــه االختصاصيين 
بشـــكل مباشـــر، وإذا كان هنالك أي مســـتند ناقص، 

يطلب منه إرساله على تطبيق الواتساب”.
وأكمـــل “يقـــدم برنامـــج )خطوة( خدمـــات عدة منها 
التدريـــب، والـــذي يعتبر من األمور األساســـية وهو 
موجـــود فـــي المراكـــز االجتماعيـــة، ومراكـــز األســـر 
المنتجـــة، ويتبـــع برنامـــج )خطـــوة( خصوصـــا مـــع 
تحولنـــا للـــدورات اإللكترونيـــة في فتـــرة الجائحة، 
ووصـــول األعداد بوقت الذروة العام 2021 إلى 23 
ألف متدرب على مســـتوى المملكة، ومنهم من دول 

الخليج، وبعدد 1500 فرد”.

مركزان

وزاد “لدينـــا لمركزيـــن لدعـــم المشـــروعات المنزلية، 
بدعـــم  ومعنـــي  واالبتـــكار  التصميـــم  مركـــز  وهمـــا 
المشـــروعات مـــن ناحيـــة جـــودة المنتـــج والشـــكل 
المشـــروعات  لتنميـــة  التميـــز  ومركـــز  الخارجـــي، 
وتطويـــر  اإلداريـــة،  باألمـــور  ومعنـــي  المنزليـــة، 
والتســـويق  المحاســـبة  فـــي  إداريـــا  المشـــروعات 

اإللكتروني وغيرها”.
ويقول “بالنســـبة للتســـويق، فلدينا مراكز التسويق 
الثابتـــة، كمجمع العاصمة للمنتجات البحرينية وهو 

أكبر نقطة تجمع لمنتجات األســـر، ويتسع ألكثر من 
140 أســـرة، ويتم تبديل األسر بين اللحين واآلخر، 
ولكـــن البعـــض يظلون علـــى حالهـــم؛ ألن منتجاتهم 
في رواج مســـتمر، ونســـبة التغيير في المجمع نحو 

25 % سنوًيا”.
وأكمـــل “هنالـــك مركز ســـترة لألســـر المنتجـــة، وبها 
بالمحـــرق  الســـاية  مركـــز  مجمـــع  تســـويق،  إنتـــاج 
المتنقلـــة  المعـــارض  إلـــى  باإلضافـــة  للتســـويق، 
والفعاليات الرســـمية في أكثر من منطقة بالبحرين 

طوال العام”.
المنتجـــة،  لألســـر  ســـترة  “مركـــز  الجـــد  وواصـــل 
باإلضافة للتسويق، متخصص في انتاج واحتضان 
األســـر العاملـــة فـــي المـــواد الغذائية المعبئـــة، ولقد 
حقق المركز الكثير من اإلنجازات، منها أنه الوحيد 
الذي يدعم األســـر في هذا المجال، وأعني المعبأة 

وليســـت ســـريعة التلف، كالبهـــارات، والمخللت، 
والطحين، والقهوة، والحبوب، والمكسرات”.

أدوات  كحاضنـــات،  لهـــم  “ونوفـــر  الجـــد  وزاد 
اإلنتـــاج، باإلضافـــة إلى نوع المعامـــل المصغرة 
لكل أســـرة، تستطيع اســـتخدامها حسب حاجة 
األســـرة، وهي بذلك مشـــتركة للجميـــع، وهنالك 

خصوصيـــة لـــكل عائلـــة بحيـــث تأخذ 
بشـــكل  الجلـــوس  فـــي  راحتهـــا 

مســـتقل واإلنتـــاج، كما نوفر لهم 
مـــن  التغليـــف  واآلالت  أدوات 

بلستيك، باإلضافة للتخزين، 

الغذائيـــة  المـــواد  تجفيـــف  علـــى  حاليـــا  ونعمـــل 
واألسماك”.

3 أفران

وأردف “وفرت الوزارة 3 أفران، كل منها يتسع الى 
150 كيلوغرامـــا، وهنالـــك إمكان أن يكـــون اإلنتاج 
التجفيـــف،  بعـــد  8 ســـاعات لألغذيـــة  أو   7 خـــلل 
وبالنســـبة لألســـماك والروبيان يســـتغرق 24 ساعة، 
وكلها خدمات تقدم من الوزارة مجاًنا، مع التسويق 

في مركز سترة”.
ويقول الجد “لدينا 5 محلت تستخدم كحاضنات، 
تقـــدم لألســـر المنتجـــة لســـنوات عـــدة، لتبيـــع مـــن 
خللهـــا، وتجـــرب الســـوق، مـــع 
متابعة بشـــكل مباشـــر من 

قبل الوزارة”.
وعـــن الدعـــم المالي قال 
الجـــد “كـــوزارة ال نقـــدم 
أي دعم مالي، وإنما من 
خـــلل قروض ميســـرة 
عبر بنك األسرة”.

الحاصلون على ترخيص المنزل المنتج يستحقون معاشات تقاعدية
تسجيل 1300 أسرة.. وتدريب 23 ألف شخص خالل عام.. رئيس قسم األسرة بـ “التنمية”:

جواد الجد

مهمتنا ترويج 
وتسريع معدالت نمو 
الصادرات من منتجات 

صنعت في البحرين

5 محالت تستخدم 
حاضنات لألسر المنتجة 

مع متابعة بشكل 
مباشر من الوزارة

مساعدة المشروع 
للحصول على التصاريح 

الالزمة وشهادات 
الجودة الضرورية

دورنا ال يقتصر على 
التفكير بالتصدير 

وإنما الشغف لدخول 
أسواق جديدة

“صادرات” تدعم 
المؤسسات 

الوطنية لالزدهار 
على نطاق عالمي

الوزارة وفرت 3 
أفران كل منها 
يتسع إلى 150 

كيلوغراما

 الوزارة ال تقدم أي 
دعم مالي وإنما 

قروضا ميسرة عبر 
بنك األسرة

دعم المصدرين 
الجدد من أهم 

الخدمات المفيدة 
لألسر المنتجة

Type your text
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عالقاتنا مع البحرين 
من أقدم العالقات 
بالمنطقة وأوثقها 
وتمتد ألكثر من قرن

نقدر استضافة األسطول 
الخامس والقوات البحرية 

المشتركة واألمن 
البحري الدولي

أميركا وجهة 
مفضلة للطالب 

وللحاصلين على منح 
برنامج ولي العهد 

 مليارا دوالر حجم 
التجارة الثنائية 

بين البلدين في 
العام 2021

أميركا الشريك األقرب 
للبحرين وستظل كذلك 

في مجال أنظمة 
ومعدات الدفاع المتقدمة

رحبنا بإعالن البحرين عن 
مشروعات جديدة في 
قطاعات البنية التحتية 

والتصنيع والسياحة والنقل

شراكات وثيقة

وقـــال “نقدر شـــراكة البحريـــن الوثيقة مع 
الواليـــات المتحدة ونقـــدر التزامنا األمني 
المشـــترك، بما في ذلك استضافة البحرين 
األميركيـــة  للبحريـــة  المركزيـــة  للقيـــادة 
واألســـطول الخامـــس األميركي منذ العام 

 .”1995
وأضاف “إننا نحافظ على شراكات وثيقة 
مـــع حكومـــة البحريـــن فـــي العديـــد مـــن 
القضايا الثنائية، بدًءا من التعليم والفنون 
مـــع  واألمـــن،  واالســـتثمار  التجـــارة  إلـــى 
التركيز على تعزيز العالقات بين الشعبين 

الصديقين”.
وثمن السفير األميركي المساعي لالرتقاء 
بمخرجـــات اتفاقية التجـــارة الحرة والتي 
تعـــد واحدة مـــن اثنتين فقـــط في منطقة 

الخليج. 
وقـــال “حتـــى أثنـــاء التباطـــؤ االقتصـــادي 
الناجـــم عن جائحـــة كورونا، فقد تجاوزت 
التجـــارة مليـــاري دوالر فـــي العـــام 2021، 
خلـــق  إلـــى  أدى  ملحـــوظ  تحـــول  وهـــو 
فـــرص عمـــل وتنميـــة أعمـــال جديـــدة في 
فـــي االنتعـــاش  البلديـــن والمســـاهمة  كال 

االقتصادي للبحرين”.
باعتبارهـــا  البحريـــن  أن  الســـفير  واعتبـــر 
واحدة من أكثر االقتصـــادات انفتاًحا في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مع 
عالقـــات تجارية قوية داخل دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي وخارجهـــا، مصحوبة 
ببنيـــة تحتيـــة ممتـــازة ومؤسســـات مالية 
قويـــة، فإنهـــا فـــي وضـــع جيد الســـتضافة 
المســـتثمرين األميركييـــن الذين يســـعون 
للوصول إلى األسواق المحلية واإلقليمية 

والدولية.

تعزيز التجارة

لـــدى حديثـــه  األميركـــي  الســـفير  وأشـــار 
لوكالـــة أنبـــاء البحرين إلـــى أن العمل جاٍر 
المباشـــرة  الجويـــة  الرحـــالت  بـــدء  علـــى 
بين مملكـــة البحرين والواليـــات المتحدة 
األميركية، ما ســـيعزز من وتيـــرة التجارة 

والسياحة. 
عراقـــة  األميركـــي  الســـفير  واســـتذكر 
التـــي  - األميركيـــة  البحرينيـــة  العالقـــات 
بـــدأت منـــذ أكثـــر مـــن قـــرن، حين ســـاهم 
األميركيـــون فـــي تقديم خدمـــات التعليم 
والرعاية الصحية الالزمة بدًءا من أواخر 
القرن التاسع عشر، وتطورت المشروعات 
إلى إنشاء مستشفى اإلرسالية األميركية، 
مشـــيًرا إلـــى أن قيـــم الصداقة والشـــراكة 
والنجـــاح  بالتقـــدم  المشـــترك  وااللتـــزام 
أولئـــك  حملهـــا  التـــي  للبحريـــن  المســـتمر 

األميركيون ظلت باقية لليوم.
وقـــال “نحن نحافظ على شـــراكات وثيقة 
مـــع حكومـــة البحريـــن فـــي العديـــد مـــن 
القضايـــا الثنائية، من التعليم والفنون إلى 
التجـــارة واالســـتثمار واألمن، مـــع التركيز 
المســـتوى  علـــى  العالقـــات  تعزيـــز  علـــى 

الشعبي”. 
المتحـــدة  الواليـــات  أن  الســـفير  واعتبـــر 
المفضلـــة  الوجهـــة  زالـــت  مـــا  األميركيـــة 
للطـــالب البحرينيين، بما فـــي ذلك العديد 
مـــن الحاصليـــن علـــى منـــح برنامـــج ولي 

العهد للمنح الدراسية العالمية.

التهديد اإليراني

األمنيـــة  الجوانـــب  إلـــى  بونـــدي  وأشـــار 
والدفاعيـــة فـــي العالقـــات الثنائيـــة بيـــن 
البلدين، قائال “نحن في السفارة األميركية 
نقدر شراكة البحرين الوثيقة مع الواليات 
األمنـــي  بلدينـــا  التـــزام  ونقـــدر  المتحـــدة 
المشـــترك، بما في ذلك استضافة البحرين 
األميركيـــة  للبحريـــة  المركزيـــة  للقيـــادة 
NAV- األميركـــي الخامـــس   واألســـطول 
CENT منذ ســـنة 1995”، وكانت البحرين 
أول دولة تنضم إلى مشروع األمن البحري 
الدولي، الذي تولـــت قيادته لضمان حرية 
المالحـــة والنقـــل اآلمن للشـــحن التجاري، 

كما تســـتضيف البحرين القـــوات البحرية 
المشـــتركة التـــي تركز على دحـــر اإلرهاب 
ومنع القرصنة وتشجيع التعاون اإلقليمي 

وتعزيز بيئة بحرية آمنة.
وأضـــاف “إن عالقتنـــا مع مملكـــة البحرين 
لمواجهـــة  مشـــتركة  جهـــود  علـــى  مبنيـــة 
التطـــرف العنيـــف وتعزيز األمـــن اإلقليمي 
الخبيثـــة  واألنشـــطة  التهديـــد  ومواجهـــة 
التـــي تمثلها إيران، وتلعـــب البحرين دوًرا 
رئيًســـا في هيكل األمن اإلقليمي، كما أنها 
حليف حيوي للواليات المتحدة االميركية 

في المبادرات الدفاعية”. 
وتنـــاول الســـفير األميركـــي لـــدى مملكـــة 
االســـتراتيجي  للتعـــاون  أمثلـــة  البحريـــن 
بيـــن البلديـــن، قائـــال “وفـــي إطـــار جهودنا 
للبنـــاء علـــى عالقتنـــا التاريخية من خالل 
دفـــع التعاون لتدعيم مصالحنا المشـــتركة 
فـــي تعزيـــز االســـتقرار اإلقليمـــي واألمـــن 
الواليـــات  عملـــت  واالزدهـــار،  والســـالم 
المتحدة األميركيـــة ومملكة البحرين مًعا 
لتقديـــم الدعـــم لإلجـــالء والعبـــور اآلمـــن 
ألكثر مـــن 7000 مواطن أميركي وآخرين 
مـــن  كانـــت  فالبحريـــن  أفغانســـتان،  مـــن 
أوائـــل الـــدول التي قدمت هـــذا النوع من 

المساعدة”. 
وذكـــر بونـــدي فـــي هـــذا الصـــدد أن وزيـــر 
بلينكيـــن  أنتونـــي  األميركـــي  الخارجيـــة 
أشـــاد بجهـــود البحرين الشـــجاعة في هذا 
التعاون، كما زار وزير الدفاع لويد أوستن 
الواليـــات  تقديـــر  عـــن  للتعبيـــر  البحريـــن 
المتحـــدة األميركية لعاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة. 
الشـــعب  كـــرم  منـــح  كيـــف  “رأينـــا  وقـــال 
البحرينـــي خـــالل وقـــت الحاجـــة لهـــؤالء 
األشـــخاص الذيـــن تـــم إجالؤهـــم الفرصة 
لحيـــاة آمنـــة ومأمونـــة، مـــن خـــالل هـــذا 

التعاون الذي جسد متانة وعمق شراكتنا”.

السالم الدافئ

وانتقل السفير للحديث عن دعم الواليات 
المتحدة األميركية لمملكة البحرين ودولة 
الثنائيـــة،  بنـــاء عالقتهمـــا  فـــي  إســـرائيل 
معتبـــًرا ذلـــك “عنصًرا رئيســـا آخـــر لضمان 
الســـالم واالزدهـــار واألمـــن فـــي المنطقة، 
وقـــال “نحـــن نحيـــي القرار الجـــريء الذي 
اتخذه حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
بإقامة عالقات دبلوماســـية مع إســـرائيل، 
نعتقـــد  التـــي  إبراهيـــم،  اتفاقيـــات  عبـــر 
أنهـــا تمثـــل تغييـــًرا أساســـًيا فـــي التوجـــه 

االستراتيجي في المنطقة”. 
وقال: تنشـــط كل من البحرين وإســـرائيل 
بقوة لبنـــاء وتعزيز عالقاتهما الثنائية عبر 
مجموعـــة واســـعة من األنشـــطة ويعمالن 
على برنامج مشـــترك يسمى “استراتيجية 
السالم الدافئ”، مضيًفا أن وزير الخارجية 
عبداللطيـــف الزيانـــي شـــارك فـــي اجتماع 
الماضـــي  مـــارس  فـــي  الـــوزاري  النقـــب 
مـــع نظرائـــه مـــن دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة والمملكـــة المغربيـــة وجمهورية 
مصر العربيـــة ودولة إســـرائيل والواليات 
فـــي  “نحـــن  وقـــال  األميركيـــة،  المتحـــدة 
الســـفارة األميركيـــة نعمل جنًبـــا إلى جنب 
لضمـــان  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  مـــع 
اســـتفادة شـــعب البحرين من عالقتهم مع 

إسرائيل”. 

التجارة الحرة 

االقتصـــادي  التعـــاون  صعيـــد  وعلـــى 
والتجاري، أكد الســـفير بوندي أن اتفاقية 
التجـــارة الحرة مـــع مملكـــة البحرين التي 
تـــم توقيعها قبـــل 16 عاًمـــا تقريًبـــا، وهي 
واحـــدة مـــن اثنتيـــن فقـــط فـــي منطقـــة 
الخليـــج العربـــي، قـــد عـــززت بشـــكل كبير 
العالقات التجارية واالســـتثمارية الثنائية 
منـــذ دخولها حيز التنفيذ في العام 2006، 
حيث نمـــت التجارة الثنائيـــة في البضائع 
والخدمـــات أكثر من 3 أضعـــاف، من 782 
مليـــون دوالر فـــي 2005 إلى مـــا يقارب 3 

مليارات دوالر في 2018.
وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة تســـهل 
وإلـــى حـــد كبيـــر التجـــارة الدوليـــة، ألنهـــا 
الجمركيـــة  والرســـوم  التعريفـــات  تلغـــي 
تقريًبـــا علـــى جميـــع البضائـــع والمنتجات 
النهائية المتداولة بين البحرين والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، الفًتا “وعلـــى الرغم 
مـــن اضطـــراب نمـــو التجـــارة الناجـــم عن 
التباطـــؤ االقتصادي الناجـــم عن الجائحة، 
تجـــاوزت التجـــارة الثنائية مليـــاري دوالر 
فـــي العـــام 2021، بينمـــا كانـــت 1.5 مليار 
دوالر فـــي العام 2020، وأدى هذا التحول 
الملحـــوظ إلـــى خلق فـــرص عمـــل وتنمية 
أعمال جديدة في كال البلدين والمساهمة 

في االنتعاش االقتصادي البحريني”. 
وأكـــد أن ســـفارة بـــالده تبحـــث دائًمـــا عن 
اتجاهيـــن  فـــي  التجـــارة  لزيـــادة  فـــرص 
بموجب اتفاقيـــة التجارة الحرة باإلضافة 
إلـــى تعزيـــز فـــرص التجـــارة واالســـتثمار 
البحريـــن،  فـــي  األميركيـــة  للشـــركات 
لتحفيـــز  الجهـــود  نكـــرس  “كمـــا  مضيًفـــا 
مزيـــد من التجـــارة واالســـتثمار البحريني 
فـــي الواليـــات المتحـــدة االميركيـــة؛ وقد 
تمت دعـــوة الشـــركات البحرينية لحضور 
قمـــة االســـتثمار فـــي الواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة المقـــرر عقدهـــا حضوريـــا فـــي 
العاصمة واشنطن يومي 26 و29 يونيو”. 
وقـــال إن هناك تواصال مســـتمرا مع غرفة 
التجارة األميركيـــة في البحرين ومجلس 
اســـتفادة  لضمـــان  االقتصاديـــة  التنميـــة 
الشـــركاء التجاريين فـــي اتفاقية التجارة 
الحـــرة بيـــن الواليات المتحـــدة االميركية 
ومملكـــة البحريـــن إلـــى أقصى حـــد ممكن 
للوصـــول إلى األســـواق هنا فـــي البحرين 
وفـــي جميـــع أنحـــاء الواليـــات المتحـــدة 

االميركية.

بأهميـــة  اإليمـــان  عـــن  الســـفير  وتحـــدث 
توســـيع العالقـــات التجاريـــة مـــع مملكـــة 
للحكومـــة األميركيـــة  البحريـــن كأولويـــة 
وقـــال “نحن هنـــا لدعم الشـــركات المهتمة 

بالقيام بذلك”. 
ولفـــت إلـــى مشـــاركته فـــي أواخـــر فبراير 
الماضـــي فـــي إطـــالق المنطقـــة التجاريـــة 
األميركيـــة مـــع وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة زايـــد الزياني، والتي ســـتدمج 
جميع المزايا التنافسية للبحرين - بما في 
ذلـــك اللوائـــح المالئمة لألعمـــال التجارية 
وتكاليف التشـــغيل المنخفضة والخدمات 
التحتيـــة  والبنيـــة  الحديثـــة  اللوجســـتية 
الصناعيـــة - فـــي منصة تجاريـــة متكاملة 
للشركات األميركية التي ترغب في القيام 
بأعمـــال تجاريـــة فـــي البحريـــن ومتابعـــة 

الفرص في منطقة الخليج األوسع. 
وأوضـــح الســـفير أن “المنطقـــة التجاريـــة 
األميركيـــة تقـــدم مجموعـــة مـــن الفـــرص 
التجاريـــة للشـــركات األميركية من تصنيع 
والمتجـــددة  الخضـــراء  الطاقـــة  تقنيـــات 
الصيدالنيـــة  المســـتحضرات  إنتـــاج  إلـــى 
الدقيقـــة  الرقائـــق  تجميـــع  وخطـــوط 
والمعـــدات اإللكترونيـــة المتقدمة. ونأمل 
أن يـــؤدي هذا المســـعى الجديد إلى زيادة 
القدرة التنافسية الدولية للبحرين وجعل 

)صنع في البحرين( اسًما تجارًيا عالمًيا”. 
باعتبارهـــا  البحريـــن  أن  الســـفير  واعتبـــر 
واحدة من أكثر االقتصـــادات انفتاًحا في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مع 
عالقـــات تجارية قوية داخل دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي وخارجهـــا، مصحوبة 
ببنيـــة تحتيـــة ممتـــازة ومؤسســـات مالية 
قويـــة، فإنهـــا فـــي وضـــع جيد الســـتضافة 
المســـتثمرين األميركييـــن الذين يســـعون 
للوصول إلى األسواق المحلية واإلقليمية 

والدولية.
وأكـــد الســـفير “هنا فـــي الســـفارة، نواصل 
الحـــرة  التجـــارة  اتفاقيـــة  اســـتخدام 
للترويج للبحرين كوجهـــة دولية لألعمال 
المتحـــدة،  الواليـــات  فـــي  واالســـتثمار 
ولقـــد رحبنا بإعـــالن الحكومـــة البحرينية 
عـــن مشـــروعات اســـتثمارية جديـــدة في 
والتصنيـــع  التحتيـــة  البنيـــة  قطاعـــات 
والســـياحة والنقل، وســـنعمل مـــع مجلس 
البحرينـــي وغرفـــة  االقتصاديـــة  التنميـــة 
التجارة األميركية وشركاء آخرين لتعزيز 

هذه الفرص للشركات األميركية”. 

العالقات العسكرية

وعـــن مواصلة تقويـــة العالقـــة البحرينية 
األميركيـــة، خصوصـــا ما يتعلق بالشـــراكة 
العســـكرية والدفاعيـــة التي تمتـــد إلى 75 
عاًمـــا، من أجل الســـالم فـــي المنطقة، قال 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  إن  الســـفير 
المتحـــدة األميركية تســـعيان إلى تحقيق 
الســـالم واالســـتقرار اإلقليمييـــن، ونشـــيد 
بقيادة المملكة في هذا المسعى من خالل 
اســـتضافة األســـطول الخامـــس للبحريـــة 
األميركيـــة، والقـــوات البحرية المشـــتركة 
المكونـــة مـــن 34 دولـــة، ومؤسســـة األمن 

البحـــري الدولـــي التـــي تتولـــى البحريـــن 
قيادتها.

وأضـــاف “كمـــا نهنـــئ البحريـــن كونها أول 
شـــريك لنا لتشـــغيل مجموعة من طائرات 
وســـتكون   AH-1Z القتاليـــة  الهليكوبتـــر 
الدولة األولى في العالم الستخدام الجيل 

 .”F-16 القادم من طائرات
المتحـــدة  الواليـــات  أن  الســـفير  واعتبـــر 
األميركية هي الشـــريك األقـــرب للبحرين 
وستظل كذلك في مجال أنظمة ومعدات 
مثـــل  أن  موضًحـــا  المتقدمـــة،  الدفـــاع 
هـــذه األنظمـــة تعمـــل على تحســـين األمن 
اإلقليمـــي وتعزيـــزه بشـــكل كبيـــر، كما هي 
للتدريبـــات  العاليـــة  الوتيـــرة  مـــع  الحـــال 
العســـكرية الثنائيـــة والمتعـــددة األطراف 
والفعاليـــات التدريبيـــة، وتســـتفيد كل من 
ومملكـــة  االميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

البحرين من التنسيق العملياتي الوثيق.
وقـــال “ونحـــن نواجـــه نفـــس التهديـــدات 
ونتشـــارك وجهـــات النظـــر بشـــأن كيفيـــة 
مواجهـــة التحديات اإلقليميـــة، والبحرين 
شـــريك أمنـــي رئيـــس وحليـــف رئيس من 
خارج الناتو للواليات المتحدة األميركية، 
وبصفتنـــا حليًفا ثابًتا ورائـــًدا في المنطقة 
ومتعـــددة  متكاملـــة  اســـتجابات  لقيـــادة 
التهديـــدات  مـــن  لمجموعـــة  األطـــراف 
التقليديـــة وغير التقليدية، فإننا فخورون 

بالعمل جنًبا إلى جنب مع البحرين”.
وأشار الســـفير إلى أن البحرين والواليات 
المتحدة االميركية تعمالن باستمرار على 
“زيادة قابليتنا للتشـــغيل البيني وتبسيط 
عمليـــات االتصـــال لـــردع التهديـــدات مـــن 
المأهولـــة،  غيـــر  والصواريـــخ  األنظمـــة 
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فإننـــا نفتـــح آفاًقا 
جديـــدة فـــي مجـــاالت أخرى، مثـــل األمن 
والدفـــاع الســـيبراني، هـــذه ليســـت ســـوى 
بعـــض الطـــرق التـــي تتطـــور بهـــا عالقتنـــا 
الدفاعيـــة واألمنيـــة الوثيقة مـــع البحرين 

لمواجهة بيئة التهديد سريعة التطور”. 

تعاون ثقافي

وعـــن التعـــاون التعليمـــي والثقافـــي بيـــن 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة 
األميركية، أكد السفير أنه مهتم بالترويج 
لمكتـــب التعليـــم فـــي الواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة، الذي يقـــدم معلومات مجانية 
الوقـــت  وفـــي  وموضوعيـــة  وشـــاملة 
فـــي  التعليميـــة  الفـــرص  عـــن  المناســـب، 
الواليـــات المتحدة األميركية وإرشـــادات 
لألفـــراد المؤهليـــن بشـــأن أفضـــل طريقـــة 
للوصـــول إلـــى هـــذه الفرص، وقـــال “تقدم 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة خيارات ال 
حصـــر لها للحصـــول على تعليم بمســـتوى 
والجامعـــات  الكليـــات  أن  كمـــا  عالمـــي، 
األميركيـــة حريصة علـــى الترحيب بمزيد 
من الطالب البحرينيين لدراســـة برامجها. 
والســـفارة أقامـــت مأدبة إفطـــار رمضانية 
لعشـــرات مـــن طـــالب وخريجـــي التبـــادل 
البحرينييـــن. إن مســـتقبل البحريـــن فـــي 
أذكيـــاء  األفـــراد  هـــؤالء  ألن  أمينـــة  أيـــد 
وطموحـــون ويريدون العمل الجاد لتعزيز 

تقدم البحرين وازدهارها”. 
وذكر أن الســـفارة األميركية ترعى العديد 
مـــن البرامـــج التعليمية لدعـــم المواطنين 
البحرينييـــن الذيـــن يرغبون في الدراســـة 
فـــي الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، وقد 
شـــارك أكثر من 1100 بحريني في برامج 

التبادل الحكومية األميركية.
 MEPI ومـــن ضمـــن البرامج هنـــاك برنامج
القيـــادي للطـــالب، وهـــو برنامـــج للقيـــادة 
والمشـــاركة المدنيـــة يدعم المشـــاركة في 
المجتمـــع وبرنامـــج دراســـة فـــي الواليات 

المتحدة األميركية مدته 5 أسابيع.
وبرنامـــج آخـــر هـــو برنامـــج البكالوريوس 
للطـــالب  منًحـــا  يقـــدم  الـــذي  العالمـــي 
مـــن  واحـــد  دراســـي  لفصـــل  المتفوقيـــن 
الدراســـات الجامعية وغيـــر الجامعية في 
شـــبكة متنوعة مـــن الكليـــات والجامعات 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  المعتمـــدة 
األميركيـــة، كمـــا توفـــر منحـــة فولبرايـــت 
للدراســـات العليـــا الشـــهيرة مـــا بين ســـنة 
وســـنتين مـــن الدراســـة الممولـــة بالكامـــل 
علـــى مســـتوى الماجســـتير فـــي الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة فـــي شـــبكة متنوعة 
مـــن الجامعـــات المعتمـــدة فـــي أي مجـــال 
أكاديمي تقريًبـــا، بينما يوفر برنامج زمالة 
هيوبـــرت اتـــش همفري للمهنيين الشـــباب 
لتعزيـــز مهاراتهـــم  والمتوســـطين فرصـــة 
المهنية من خالل الدورات الدراسية على 
مســـتوى الدراســـات العليـــا واالنتمـــاءات 
المهنية في المؤسســـات فـــي جميع أنحاء 

الواليات المتحدة االميركية.

حركة السفر

وعن حركة الســـفر إلـــى الواليات المتحدة 
األميركيـــة، قـــال الســـفير إن بـــالده تتطلع 
إلـــى بدء الرحـــالت الجوية المباشـــرة بين 
البلديـــن، ومع التأشـــيرة الجديدة متعددة 
للمواطنيـــن  ســـنوات   10 لمـــدة  الدخـــول 
البحرينييـــن )B1 / B2( التـــي بـــدأ العمـــل 
بها منذ أغســـطس 2020، فمن المتوقع أن 
تكـــون هناك قفزة كبيرة في حركة الســـفر 

التجاري والسياحي.
وأضاف أن وزارة المواصالت واالتصاالت 
تعمـــل عـــن قـــرب مـــع حكومـــة الواليـــات 
الخـــاص  والقطـــاع  االميركيـــة  المتحـــدة 
وقـــال  الرحـــالت،  هـــذه  لبـــدء  للتحضيـــر 
الحـــوار  وخـــالل  ذلـــك،  إلـــى  “باإلضافـــة 
الواليـــات  بيـــن  الثانـــي  االســـتراتيجي 
المتحدة األميركيـــة ومملكة البحرين في 
أوائل شـــهر مارس، وقعت وزارة الداخلية 
األميركيـــة  الداخلـــي  األمـــن  ووزارة 
االتفاقية النهائية إلضفاء الطابع الرســـمي 
العالمـــي  الدخـــول  برنامـــج  تنفيـــذ  علـــى 
Global Entry - للمسافرين الموثوق بهم، 
ويســـمح هذا البرنامج بإصدار إذن دخول 
مســـبًقا  المعتمديـــن  للمســـافرين  عاجـــل 
منخفضـــي المخاطـــر عنـــد وصولهـــم إلـــى 
الواليـــات المتحـــدة األميركية، ما يســـمح 
لهم بتخطي خطوط اإلجراءات واألعمال 
الورقيـــة فـــي موانـــئ الدخـــول بالواليات 

المتحدة األميركية”.

المنامة - بنا

أكد ســفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين ســتيفن بوندي في لقاء أجرته معه وكالة أنباء البحرين )بنا( اســتمرار 
تعــاون بــالده مــع البحريــن، الفًتا إلى مواصلــة التاريخ العريق الذي يجمع البلديــن الصديقين، حيث تعتبر عالقــة الواليات المتحدة 
األميركيــة بمملكــة البحريــن مــن أقــدم العالقات في المنطقة وأوثقها، مشــيًرا إلــى أن الواليات المتحدة األميركيــة تنظر إلى مملكة 

البحرين كأحد شركائها االستراتيجيين األساسيين في المنطقة.

جهود مشتركة بين البحرين وأميركا في مواجهة األنشطة الخبيثة إليران
المملكة شريك أمني وحليف إستراتيجي من خارج الناتو للواليات المتحدة... السفير األميركي:

خالل اللقاء

عالقاتنا العسكرية 
والدفاعية ممتدة 

إلى 75 عاًما 
ونسعى لتقويتها

فتح آفاق جديدة بين 
البلدين مثل األمن 
والدفاع السيبراني 

لردع التهديدات

 توسيع العالقات 
التجارية مع البحرين 

أولوية للحكومة 
األميركية

 استخدام اتفاقية 
التجارة الحرة للترويج 

للبحرين كوجهة دولية 
لألعمال واالستثمار 

العالقات البحرينية 
اإلسرائيلية عنصر 

رئيس لضمان السالم 
في المنطقة



أحمد األنصاري يوسف الذوادي محمد بوحمود محسن البكري

جاسم بن عريك

أبلغ جاســـم بن عريـــك مندوب “البالد” عزمه الترشـــح لالنتخابات البلدية 
عـــن مقعد الدائـــرة الثامنـــة بالمحافظة الجنوبية. ويشـــغل مقعـــد الدائرة 
حاليـــا رئيـــس المجلـــس البلـــدي الجنوبي بـــدر التميمي، والـــذي يتردد أنه 
بصـــدد الترشـــح للمقعد النيابي عن الدائرة. وتمثـــل هذه الدائرة مجمعات 
بمنطقـــة الرفاع الشـــرقي. وفي االنتخابات البلديـــة الماضية، فقد تنافس 
شـــخصان فقط للمقعـــد البلدين وهما بـــدر صالح التميمـــي وعلي عبدهللا 
الرميحي. ومجموع األصوات بالدائرة 6403، وعدد األصوات الصحيحة 

6178، وعدد األصوات الباطلة 225.
وفاز التميمي بـ 4642 صوت أي بنسبة 75 % من أصوات الدائرة.

ســـلمان  البلـــدي  المترشـــح  أكـــد 
العصفور عزمه دخولـــه االنتخابات 
البلديـــة المقبلـــة ممثاًل عـــن الدائرة 
الخامســـة في المحافظة الشـــمالية، 
الترشـــح  قبولـــه  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
إلحـــاح  نتيجـــة  جـــاء  لالنتخابـــات 

شديد من بعض أهالي الدائرة.
وقـــال العصفـــور إن الدائـــرة تعاني 
من المشاكل فالعضو البلدي السابق 
لـــم يقـــدم أي شـــيء للدائـــرة بل إنه 
حتـــى لم يجتمـــع مع أهالـــي دائرته 

لالطالع على احتياجاتهم.
وأوضح، بأنه مستعد تماًما لدخول 
المعتـــرك االنتخابـــي بعـــد خضوعه 
للمزيـــد من الـــدورات والـــورش في 
الشأن البلدي، مضيًفا أنه يحمل في 

حقيبتـــه العديد من الملفات وأهمها 
أراضـــي الجمعيات الخيرية وكذلك 
المناطـــق الحديثـــة التابعـــة لقريـــة 
الشـــاخورة فهي بال خدمات صرف 
صحي، وبال حدائق، كما أن شوارع 
الدائـــرة قديمة. وختم العصفور أنه 
ســـيجتمع مـــع األهالـــي فـــي الفتـــرة 

المقبلة لبحث احتياجات الدائرة.

بن عريك يترشح في دائرة رئيس بلدي الجنوبية

 المترشح العصفور: البلدي السابق لم يقدم للدائرة شيًئا

استمرار مسلسل “ِلْمَناَحس” بين النواب والبلديين
لتقويض حظوظهم االنتخابية

ظاهـــرة  اســـتمرار  “البـــالد”  رصـــدت 
“المناحســـة” بيـــن عـــدد مـــن أعضاء من 
المجالـــس  وأعضـــاء  النـــواب  مجلـــس 
البلديـــة بالدوائـــر نفســـها، في الســـرعة 
الخدميـــة  األخبـــار  بنشـــر  واالســـتباق 
بدوائرهـــم والتـــي يختـــص بهـــا العضو 

البلدي وليس النائب.
ونســـتثني مـــن هـــذا الرصـــد البلدييـــن 
أداء  فـــي  المتلكئيـــن  أو  الكســـالى، 
واجبهـــم، ممـــا يدفـــع النائـــب ألن يســـد 
هذا الفراغ بعالقاته وجهده واتصاالته، 
إلـــى الظاهرة األعم واألهـــم هنا، وهي 

مناطحـــة النـــواب لهـــم بـــكل شـــاردة 
وواردة.

فـــي  النـــواب  بعـــض  يتـــردد  وال 
اقتنـــاص أي أخبـــار تختـــص بهـــا 
الدائرة بلديًا، ســـواء عن ســـفلتة 
وتعميـــد  ورصفهـــا،  الشـــوارع 
منافـــذ  فتـــح  أو  األرصفـــة، 
جديـــدة، أو مشـــاريع الحدائق 
وغيرها، ونشـــرها بحساباتهم 
الشخصية بمنصات التواصل 
قروبـــات  وفـــي  االجتماعـــي، 

فلمـــاذا  “الواتســـاب”  تطبيـــق 

يفعلون ذلك؟
ألسباب عدة، أولها تضييق الخناق على 
العضـــو البلدي النشـــيط بقـــدر اإلمكان، 

حظوظه  الشـــعبية فـــي لتقويـــض 
 ، ة ئـــر ا لد ا

وتخفيضهـــا إلى أدنى مســـتوى ممكن، 
خوفًا من ترشـــحه لالنتخابـــات المقبلة 
كمرشـــح نيابـــي وليـــس بلـــدي، وتكرار 
ومحمـــد  البكـــري،  محســـن  ظاهـــرة 

وأحمد األنصاري، ويوسف بوحمود، 

الذوادي وغيرهم.
األمر اآلخر، هو تأثير الشؤون الخدمية 
فـــي المواطنين، واســـتمالتها لهم، ألنها 
ترتبط بهم مباشـــرة، بخـــالف القوانين 
واالقتراحات برغبة واألســـئلة النيابية 
والتي تأخذ “لفه” طويلة، قد تنهار أمام 
جـــدران مجلـــس الشـــورى، أو انقضـــاء 

عمر البرلمان، أو رفض الحكومة.
وما بين هـــذا األمر وذاك، يظل الصراع 
محتدمـــًا، ومســـتمرًا، وقائمـــًا، في حالة 
وضعت العديـــد من النـــواب والبلديين 
على ضفتين متباعدتين، الناخبون هم 
أكثـــر المتضررين بســـببها، وبصراع 
عـــن  واالبتعـــاد  األنانيـــة  يمثـــل 
والشـــعارات  الوطـــن،  مصلحـــة 
المتكـــررة والتي ال تؤتي بالغالب 
ثمـــارًا. ولذلك، تمثـــل ظاهرة وجود 
نفســـها  الدائـــرة  مـــن  والبلـــدي  النائـــب 
بالمجالس األهلية معًا، أو بالمناســـبات، 
أو بالزيارات االجتماعية، أو الميدانية، 
حالـــة اســـتثنائية للغاية، ُيســـتثنى منها 
التيـــار  لـــذات  المنتســـبون 
السياســـي أو الدينـــي، والذي 
قبـــل  الحـــزب  هنـــا  يجمعهـــم 

مجلس الشعب.
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Vacancies Available األحد 22 مايو 2022 - 21 شوال 1443 - العدد 104968

YOUSIF AHMED ALI KADHIM(HADEER ALBAHAR/3127) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17731977  or  YUSUFJIM3654@GMAIL.COM

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17101272  or  afzal.solanki@shapoorji.com

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17101272  or  afzal.solanki@shapoorji.com

KHANPUR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 32242705  or  WASHEEMBAHRAIN@GMAIL.COM

GULF LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  GULF.LAUNDRY@HOTMAIL.COM

ALESSAWEYAH MENS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39473772  or  HUHUN888@YAHOO.COM

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

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com

Aura arts center bahraini patnership company 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 37791135  or  ALAMAL.POOLS@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404598  or  ESSAMARZOOQ@GMAIL.COM

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

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 77117202  or  a.redha@karamigroupbh.com

IRFAN HAROON RASHID EVENT MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36185280  or  VISIONULTRA992@GMAIL.COM

ADONYA REAL ESTATE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ASSISTANT GENERAL MANAGER 

, suitably qualified applicants can contact
 33082121  or  ABOYASER1978@GMAIL.COM

Regional Supply Solutions for Trading 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
, suitably qualified applicants can contact

 38099990  or  UNIFORMAVENUE@GMAIL.COM

Seoul resturant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39105484  or  SEOULADLIYA@GMAIL.COM

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

Ice Berg Air Condition and General Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33312236  or  WORKSHOPICEBERG@GMAIL.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

HILU CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 36127901  or  SAMEERA12OCT@GMAIL.COM

CENTRAL RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17263271  or  CENTRALCAFE.CO.WLL@GMAIL.COM

TRICO TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR MADE TO MEASURE GARMENTS 
, suitably qualified applicants can contact

 17003445  or  tricobh@outlook.com

MANAMA FOOD INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17675755  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH

GULF ALUMINIUM KITCHEN UTENSILS INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830173  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH

TUXEDO TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17244678  or  TUXEDO_9898@HOTMAIL.COM

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO

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

  ASSISTANT PROFESSOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  ahims@batelco.com.bh

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com

JAWAHER NADA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33078859  or  NIDA.ALHAIKI@YAHOO.COM

AL BUHAMOOD REAL ESTATE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 37721778  or  ALBUHMOOD@GMAIL.COM

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

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

22 CENTURY GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35964834  or  SAMEERAMOHD5556@GMAIL.COM

ALJAMEEL TOWER CONSTRUCTION & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33111179  or  ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM

ALI EBRABIM ABMED KHODHATR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39454369  or  akcgroup@ymail.com

F I L BAHRAIN EDUCATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17341122  or  JASSIM96@YAHOO.COM

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
, suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM

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

  RIGGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com

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

  TECHNICIAN WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33338561  or  rmtco17@gmail.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM

Elite Crystal Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM

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

  SALES MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM

BUSHRA BABY HEAVEN 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39870296  or  BUSHRASENCH@YAHOO.COM

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT (INDUSTRY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM

JAWAD RADHI HASAN ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
, suitably qualified applicants can contact

 39633420  or  HASSAALI9012@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

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

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

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

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

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

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@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

THE CLOSET INTERNATIONAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17555095  or  ALI@THE-CLOSETS.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

M K A MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 39611612  or  MKA.MC.BAH@GMAIL.COM

SAIFUL GAZI ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36103555  or  G.SAIFUL255@GMAIL.COM

Alesaar Boutique 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33337054  or  NOOOOR300@WINDOWSLIVE.COM

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  info@wadialsailgate.com

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com

YASEEN GEMS AND JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39233363  or  BURSHADIA@GMAIL.COM

TOP GEAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17414600  or  hanihilal@yahoo.com

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com

ABU ADNAN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17280720  or  AKRAMHUSSAIN22@HOTMAIL.COM

ASKHL HAIRDRESSING SALON GENTLEMEN 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact
 17790460  or  HAAK20@HOTMAIL.COM

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

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH

SIDRAT AL MUNTAHA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39842912  or  alii_4000@hotmail.com

SULTAN ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
, suitably qualified applicants can contact

 77022100  or  SULTANENG2010@YAHOO.COM

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM

ABDULLATIF ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33378673  or  HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM

PARIS TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
, suitably qualified applicants can contact

 36087133  or  hu951122@gmail.com

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM

LAMAT AL NOUR FOR ALUMINIUM IRON AND FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33312203  or  HAYAKGLOBAL@GMAIL.COM

AL QASSMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39875848  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM

SAZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33994476  or  khalid111@gmail.com

AEROPLANE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33335433  or  BBBB1122BBBB@HOTMAIL.COM

Shehan Mobile 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 39665286  or  BB78BB79@GMAIL.COM

MAKAN CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 36716222  or  MERZAKHALIFA@GMAIL.COM

AMIRI FUELES TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17702870  or  YOUSIFALI123@HOTMAIL.COM

SHARIFA ABDULLA ABDULAZIZ ALDOSERI ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 0  or  SHERIFA5800@GMAIL.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

Trans global contracting co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com

DIPLOMAT REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17226656  or  hypo@batelco.com.bh

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

  WAITER (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

7WONDERS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 38390207  or  SEVENWONDERS2009@HOTMAIL.COM

Albadeel market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33484085  or  KAABI7@HOTMAIL.COM

ENERSERV  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
, suitably qualified applicants can contact

 17599239  or  ZAHAIR@REAMSIS.COM.BH

FUL FLOWERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39617788  or  Z.alhaddad27@gmail.com

KARAK WAY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 36669292  or  oldmaaaan@hotmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

FAREEQ BIN AQOOL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
, suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  MKHONJI@FANDBCREATIONS.COM

HAIDA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
, suitably qualified applicants can contact

 66635666  or  REDHASHUKRALLA@YAHOO.COM

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

  MACHINE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH

MAHAM INTERNATIONAL CO. (MAHAMCO) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39002288  or  mohdalshoala@gmail.com

NARJIS AHMED HASAN HUBAIL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33335950  or  UMALI7UBAIL@GMAIL.COM

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39262606  or  ahmed@sanarep.com

AL SULTANAH AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36322272  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM

FRONT LINE INSULATION AND CONCRETE SYSTEMS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33387118  or  frontline.bh@hotmail.com

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  chshafiq581@gamil..com

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com

Union MAM General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39024449  or  WWW.MK3902@GMAIL.COM

M K MOTORCYCLE REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66661001  or  WWW.MK3902@GMAIL.COM
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ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
  MASON 

, suitably qualified applicants can contact
 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@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

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com

BABSEEL REAL ESTATE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 35528453  or  AYMAN.S.S.B@HOTMAIL.COM

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

ABUL HOUL CORNER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37200661  or  SAAD.SHAFEI83@GMAIL.COM

Electronic Village 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17212992  or  electronicvillagebh01@gmail.com

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

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

Calm Nature Cafeteria Co. (Partnership) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36677709  or  BUZAHRAA@HOTMAIL.COM

PAK BRILLIANT EVENT ORGANISER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33207095  or  FAISALRAJA7095@GMAIL.COM

ALI ABDULHASAN ALJANABI 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
, suitably qualified applicants can contact

 17694546  or  ALKARAR2012@HOTMAIL.COM

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
, suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

A M BLACK DIAMOND CAR SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 34103018  or  GROUPDIXSON@GMAIL.COM

MAHAB  INTERNATIONAL STEEL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 66995857  or  AKALI@MAHABSTEELS.COM

FREE STYLE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36855004  or  hussain6aloraibi@gmail.com

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM

YOUSIF QASSIM ARTISTIC CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17774030  or  ELRUFA3I@GMAIL.COM

COMPLETE AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35621462  or  A3DOCUMENT36@GMAIL.COM

TMM PAPER INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36784786  or  ADMIN@TEXSTYLE.IN

RAMZANA JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17210788  or  ramzanajewellersbh@hotmail.com

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com

AKHOND BUILDING MATERIALS AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17702277  or  WORLD_TODAY82@YAHOO.COM

DENTAL TECHNICAL LABORATORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17683025  or  DENTALLABCENTER@YAHOO.COM

S A T INTERIOR DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35006242  or  SATHEESH7555@GMAIL.COM

JADOON GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17227705  or  JADOONGARAGE@GMAIL.COM

AL JAWASHAN RESTAURANT MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33363766  or  HASANALIALNASER1977@GMAIL.COM

PINK SADAF ELECTRONCS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17346817  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM

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

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com

Alkafeel construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17231022  or  alkafeelconstruction@gmail.com

Asad Mohammed Taqi Sharafooie Sons Co. (ASAD) WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17214230  or  KADHIM007@YAHOO.COM

Esky for construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39443325  or  ABUALI792008@HOTMAIL.COM

WONDER SIGN ADVERTISING AND PULICITY CO S P C OWNED BY MD RASEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36221928  or  WONDERSIGN.BH@GMAIL.COM

Dikishane Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39998879  or  MARYAM_GHAREEB@LIVE.COM

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH

EMIRATES GIFTS MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39400804  or  EMIRATESGM@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

HONOUR BUSINESS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39100597  or  ASWILLIUM@GMAIL.COM

OASIS CITY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  FIROOZESA151@GMAIL.COM

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

ECIOM contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM

MAGIC THREADS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36352227  or  MARIAM.ICICI@GMAIL.COM

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

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact

 33634409  or  Control@ALEASTURME.COM

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17211800  or  jobs@asb.bh

GOLD RADIATOR REPAIRING AND MECHANICAL SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33733381  or  CEO@381AGROUP.COM

TTSJV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33699448  or  mbhati@ttsjv.com

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 36894192  or  SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 
has a vacancy for the occupation of
  AIR TRAFFIC CONTROLLER - IAL 

, suitably qualified applicants can contact
 36155121  or  MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO

Team work contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33663500  or  info.teamwork.co@gmail.com

BBQ STATION THAI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 33548005  or  BBQ13191@GMAIL.COM

ELCORAI COMPUTER PROGRAMMING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 66665564  or  ASYNGAH@GMAIL.COM

Green and Red Contracting co.w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37394031  or  greenredcontracting@gmail.com

C I L Cambridge Institute of Learning W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66670500  or  ASADMIR@YMAIL.COM

YASH MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33623177  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM

NEW GREEN FOOD TRANSPORTATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33037019  or  MR2037645@GMAIL.COM

ALMOND TREE BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17593395  or  JABER65@GMAIL.COM

APPETIZING MEAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 32242981  or  belalelshiekh@hotmail.com

Fartollo gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact
 33099992  or  ALSYEGHA@GMAIL.COM

LMARCO- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17411104  or  FATEMAALAWI81@GMAIL.COM

ABU SADIQ SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact
 34173447  or  AQEELAWAIS@GMAIL.COM

M & M BEAUTY LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 37335522  or  MARWANMOST@hotmail.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

ALSAFA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17611142  or  ALSAFAGROUP20@GMAIL.COM

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM

HAB REEH DELIVERY & TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36611882  or  M.66661666@GMAIL.COM

Sama Albahrain General Services  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

White Box Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36721996  or  ahmedyousif2219@gmail.com

COLORS WORLD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36143236  or  ABDRABU978@GMAIL.COM

ZIZO STEAKWICH FOR SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 66955222  or  FAWAZ.GH3@GMAIL.COM

DESERT ANTIQUES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 34009364  or  WAHED.111@HOTMAIL.COM

LUNOX FOR IMPORTING AND EXPORTING MARBLE AND THE KITCHEN INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39660032  or  E.ALQAED@MAIL.COM

KHADEEJA LAND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38445266  or  SAYSADIQ90@HOTMAIL.COM

ECO MARKET INTRNATIONAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 33550055  or  KKSSK1990@GMAIL.COM

CORRAL MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38479048  or  NEXUSGROUPBH@GMAIL.COM

JUFFAIR BOULEVARD HOTEL & SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
, suitably qualified applicants can contact

 35475656  or  HR@JUFFAIRBOULEVARD.COM

SARDONYX SOLID SURFACES & SINKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39790100  or  SARDONYXFACTO@GMAIL.COM

AL JUDI WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33999471  or  WALEEDMUBARK121@HOTMAIL.COM

MYKONOS MOTION PICTURE, VIDEO AND TELEVISION PROGRAMME ACTIVITIES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 33548005  or  CAPETA320@GMAIL.COM

CASH FOR CLOTHES TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 39050863  or  WORLDDEVE@GMAIL.COM

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

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 39831831  or  AM@AAM.COM.SA

MOON FLARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35542067  or  ABDULLAHRAFIQ650@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37120497  or  ZAHIDMULTANI620@GMAIL.COM

DARUL EHSAN INTERNATIONAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 34503410  or  ZAINSIDHU17@GMAIL.COM

DANAT ALDALOOJ GENERAL TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39829984  or  MDALMANEA66@GMAIL.COM

MALDOVA PHOTOGRAPHIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM

MINSK EDUCATIONAL SUPPORT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM

CURRIES N GRILLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 35689701  or  PARTHA.PATASHANI86@GMAIL.COM

NORTH ISLAND INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37002040  or  NAVJOTSINGH.BH@GMAIL.COM
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الرباط - األناضول

قـــررت وكالـــة بيت مـــال القـــدس، إطالق 
جائزة “القدس الشريف” للتميز الصحافي 
فـــي االعـــالم التنمـــوي، بالربـــاط، تخليـــدا 

للصحافية الراحلة شيرين أبو عاقلة.
وقـــال بيان للوكالة إن الدورة األولى لهذه 
اســـم “دورة الصحافيـــة  الجائـــزة تحمـــل 

المقدسية الشهيدة شيرين أبو عاقلة”.
مـــن  الجائـــزة،  تحكيـــم  لجنـــة  وتتألـــف 
خبـــراء فـــي الصحافـــة واإلعـــالم، مغاربة 

وفلسطينيين.
ولفـــت البيان إلى أن الوكالة ســـتعلن أيضا 
عـــن منحـــة خاصـــة لدعـــم الحريـــات فـــي 
الصحافـــة واإلعـــالم في القـــدس، يقدمها 
والرصـــد  للمالحظـــة  “الربـــاط”  مرصـــد 
والتقويـــم، التابـــع لها في القـــدس، تكريما 

لـــروح أبـــو عاقلـــة وزمالئهـــا الذيـــن قضوا 
دفاعا عن قيم الحرية والعدالة والسالم.

وفـــي 11 مايـــو الجـــاري، ُقتلت أبـــو عاقلة 
)51 عاما( جراء إصابتها برصاص الجيش 
اإلسرائيلي خالل عملية في مدينة جنين.

وتعتبـــر وكالـــة بيت مال القدس الشـــريف 
الـــذراع  المغـــرب(،  فـــي  مقرهـــا  )يوجـــد 
الميدانيـــة للجنة القـــدس، التابعة لمنظمة 

التعاون اإلسالمي.
القـــدس  بدعـــم  القـــدس  لجنـــة  وتعنـــى 
المستشـــفيات ومراكـــز  بنـــاء  مـــن خـــالل 
االجتماعيـــة والتعليميـــة وتنظيم أنشـــطة 
أخرى لفائدة المقدســـيين من أجل حماية 
حقوقهم وتعزيز صمود أهلها في مواجهة 

االحتالل.

المغرب: “بيت مال القدس” تطلق جائزة تخليدا لـ “أبو عاقلة”

رام اهلل - وفا

ينتمـــي  فلســـطيني  فتـــى  ُقتـــل 
االســـالمي  الجهـــاد  حركـــة  الـــى 
القـــوات  برصـــاص  أمـــس  فجـــر 
اإلســـرائيلية خالل عملية اقتحام 
الضفـــة  شـــمال  فـــي  جنيـــن  فـــي 
الغربيـــة المحتلة، وفـــق ما أعلنت 

وزارة الصحة الفلسطينية.
وأشـــارت الوزارة إلى “استشـــهاد فتى في الســـابعة عشـــرة من عمره وإصابة 
شـــاب عمـــره 18 عامـــا بجروح حرجـــة برصـــاص االحتالل اإلســـرائيلي خالل 
عدوانـــه على جنيـــن”. وقالت وكالة األنباء الفلســـطينية )وفا( إن اســـم الفتى 
أمجد الفايد. ونعت حركة الجهاد اإلســـالمي في فلســـطين الفايد وقالت في 
بيـــان “استشـــهاد المجاهـــد أمجـــد الفايـــد، بإطالق عشـــرات الرصاصـــات على 
جســـده، يجســـد معنـــى اإلرهاب الدمـــوي الذي يمارســـه االحتالل بحـــق أبناء 
شـــعبنا”. وقـــال الجيش اإلســـرائيلي في بيـــان إن جنوده تعرضـــوا بالقرب من 
قريـــة كفر دان إلطـــالق نار وإلطالق زجاجة حارقة وقنبلة من ســـيارة وردوا 

على مصدر النيران ما تسبب بوقوع بعض اإلصابات.
وشـــُيع الفتـــى فـــي مخيم جنيـــن وحمل عناصر مـــن حركة الجهاد اإلســـالمي 
نعشـــه. وقـــال رئيـــس الـــوزراء الفلســـطيني محمـــد اشـــتية “إن المحتليـــن ال 

يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم ضد أهلنا في جنين”.

استشهاد فلسطيني في الضفة الغربية
سيدني - وكاالت

أقـــر رئيـــس الـــوزراء األســـترالي 
سكوت موريسون أمس بهزيمته 
التشـــريعية  االنتخابـــات  فـــي 
التـــي أنهت 9 ســـنوات من حكم 

المحافظين.
وقـــال موريســـون “تحدثت هذا 

المســـاء مع زعيـــم المعارضة ورئيس الوزراء الجديد أنتونـــي ألبانيزي وهنأته 
بفوزه االنتخابي”.

وأشـــار الزعيم المنتهية واليته إلـــى تراجع دعم الناخبين لألحزاب الكبرى في 
االنتخابـــات. وأضـــاف موريســـون البالـــغ 54 عامـــا “أفكر في االضطـــراب الذي 

يشهده بلدنا، وأعتقد أنه من المهم ألمتنا أن تلتئم وتمضي قدما”.
وأردف متحدثـــا عـــن مســـتقبله “أتطلـــع بعـــد 3 ســـنوات مـــن اآلن إلـــى عـــودة 
الحكومـــة االئتالفية”. وفاز حزب العمال األســـترالي بزعامـــة أنتوني ألبانيزي 
فـــي االنتخابـــات التشـــريعية مطيحـــا برئيـــس الـــوزراء المحافظ الـــذي عاقبه 
الناخبـــون لتقاعســـه عـــن اتخـــاذ تدابير لمكافحـــة تغّير المناخ. ولـــم يتأكد بعد 
تحقيـــق ألبانيـــزي البالـــغ 59 عامـــا أغلبية مطلقـــة في مجلس النـــواب تتيح له 

تشكيل حكومة من دون السعي للبحث عن حلفاء.
لكـــن الزعيـــم العمالـــي أعلـــن انتصـــاره بعـــد تأكـــد فوزه بأكبـــر عـــدد مقاعد في 

المجلس، معتبرا أن األستراليين “صوتوا من أجل التغيير”.

رئيس الوزراء األسترالي يقر بالهزيمة في االنتخابات التشريعية
اسطنبول - أف ب

دعـــا الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
إردوغان الســـويد أمس إلـــى “إنهاء 
دعمها السياسي والمالي للتنظيمات 
أســـلحة”،  وتســـليمها  اإلرهابيـــة 
متمســـكا بمعارضتـــه انضمـــام هـــذا 
البلـــد إلـــى حلف شـــمال األطلســـي. 
وأجـــرى الرئيـــس التركـــي مكالمات 
هاتفيـــة مع رئيســـة وزراء الســـويد 

ماغدالينا أندرســـن والرئيس الفنلندي ســـاولي نينيســـو واألمين العام لحلف شمال 
األطلسي ينس ستولتنبرغ.

وقـــال إردوغـــان إنـــه “ينتظـــر من الســـويد أن تتخـــذ إجـــراءات ملموســـة وجدية، 
تظهـــر أنها تشـــاطر تركيـــا قلقها حيال تنظيم حـــزب العمال الكردســـتاني اإلرهابي 
وامتداداتـــه في ســـوريا والعـــراق”. كذلك، طلب من ســـتوكهولم “رفـــع القيود” عن 
صـــادرات األســـلحة إلـــى أنقـــرة، التـــي فرضـــت منـــذ أكتوبـــر 2019، إثـــر العمليات 
العســـكرية التي نفذتها تركيا في شـــمال ســـوريا والعراق مســـتهدفة مواقع لحزب 
العمـــال الكردســـتاني. كذلك، تشـــاور إردوغـــان هاتفيا مع نظيـــره الفنلندي. وقالت 
الرئاســـة إنه شـــرح “الحـــق الطبيعـــي لتركيا في توقـــع االحترام والدعـــم في إطار 
نضالها المشـــروع ضـــد التهديدات التي تطاول أمنها وشـــعبها”. وأكد نينيســـتو أن 

“فنلندا تدين اإلرهاب بكل أشكاله، والحوار مستمر”.

إردوغان يحض السويد على “إنهاء دعمها للتنظيمات اإلرهابية”

مقتل متظاهر سوداني 
في احتجاجات جديدة

ُقتل متظاهر سوداني أمس فيما احتشد 
مدينة  ــوارع  شـ فــي  المتظاهرين  مــئــات 
ــان غـــرب الــعــاصــمــة، احــتــجــاجــا  ــ أم درمـ
عــلــى االنـــقـــاب الــعــســكــري الــــذي نــفــذه 
العام  البرهان  الفتاح  عبد  الجيش  قائد 

الماضي.
المركزية  الــســودان  أطباء  لجنة  وقالت 
في بيان “ارتقت قبل قليل روح شهيد لم 
يتم التأكد من بياناته بعد بمواكب مدينة 
متناثر  ناري  بطلق  إصابته  إثر  أمدرمان 

بالصدر.. مرّجح أنه بساح خرطوش”.

موسكو تحظر دخول 963 أميركيًّا بينهم بايدن وبلينكن

قصف روسي على دونباس وزيلينسكي: “الدبلوماسية” وحدها ستنهي الحرب
أعلن الرئيس األوكراني فولوديمير 
زيلينسكي أمس السبت أن وحدها 
الســـبل “الدبلوماسية” يمكنها إنهاء 
الحرب في أوكرانيـــا، فيما تواصل 
موســـكو هجومها في شـــرق البالد 
مؤكـــدة تدميـــر شـــحنة “كبيرة” من 

األسلحة أرسلها الغرب ألوكرانيا.
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وأفـــادت 
الســـبت عن تدمير شـــحنة “كبيرة” 
مـــن دول  المرســـلة  مـــن األســـلحة 
غربيـــة فـــي منطقة شـــرق دونباس 

في شمال غرب أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة “دمرت صواريخ 
كاليبر طويلة المـــدى وعالية الدقة 
أطلقـــت مـــن البحـــر شـــحنة كبيـــرة 
من األســـلحة والمعدات العســـكرية 
أرســـلتها الواليـــات المتحدة ودول 
أوروبية قرب محطة مالين للسكك 

الحديد في منطقة زيتومير”.
ومع تواصل الحـــرب، وقع الرئيس 
األميركـــي جو بايـــدن قانونـــا أقره 
الكونغـــرس الخميـــس ينـــص علـــى 
تخصيـــص مبلـــغ ضخـــم قـــدره 40 
مليـــار دوالر ألوكرانيـــا، يســـمح لها 
علـــى  بالحصـــول  خاصـــة  بصـــورة 

مدرعات وتعزيز دفاعها الجوي.
مقابلـــة  خـــالل  زيلينســـكي  وأكـــد 
التلفزيونيـــة   ICTV محطـــة  مـــع 
النـــزاع  “نهايـــة  أن  األوكرانيـــة، 
الحـــرب  دبلوماســـية...  ســـتكون 
ســـتكون داميـــة، وتتخللهـــا معارك 
وقتـــال إال انها ســـتنتهي قطعا عبر 

السبل الدبلوماسية”.
وتابـــع “ســـتجري حتمـــا محادثـــات 
بيـــن أوكرانيـــا وروســـيا، ال أدري ما 
ســـيكون شـــكلها: عبر وســـطاء، من 
دون وسطاء، ضمن دائرة موسعة، 

على المستوى الرئاسي”.
وفـــي حيـــن أن المفاوضـــات التـــي 
جرت قبل بضعة أســـابيع بوســـاطة 
أشـــار  حاليـــا،  متوقفـــة  تركيـــة 

زيلينســـكي إلى أنه طرح شـــرطا ال 
بد منـــه من أجـــل مواصلتهـــا، وهو 
عدم قتل العســـكريين األوكرانيين 
الذين كانـــوا متحصنين في مجمع 
أزوفســـتال للصلب فـــي ماريوبول 

بجنوب شرق أوكرانيا.
الروســـية  القـــوات  أن  إلـــى  ولفـــت 
أعطـــت إمكانية، وأوجدت وســـيلة 
من أجل أن يخرج هؤالء على قيد 
الحيـــاة مـــن آزوفســـتال، مؤكدا أن 
“األهم بالنســـبة لي هو إنقاذ أقصى 
ما يمكن من األرواح والعسكريين”.
مـــن جهـــة أخـــرى، اعتبـــر الرئيـــس 
األوكرانـــي أن أي بديل من ترشـــح 
أوكرانيا لعضوية االتحاد األوروبي 
سيكون بمثابة “تسوية” مع روسيا، 

فـــي رده علـــى مشـــروع “المنظمـــة 
السياسية األوروبية” الذي اقترحه 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

مؤتمـــر  فـــي  زيلينســـكي  وقـــال 
مـــع  كييـــف  فـــي  عقـــده  صحافـــي 
رئيـــس الـــوزراء البرتغالي أنطونيو 
كوســـتا “لســـنا بحاجـــة إلـــى بدائـــل 
لترشـــح أوكرانيا لعضويـــة االتحاد 
األوروبـــي ولســـنا بحاجـــة إلى مثل 

هذه التسويات”.
وأضـــاف “ألنـــه، صدقـــًا، لـــن يكـــون 
هنـــاك تســـويات مـــع أوكرانيـــا فـــي 
مـــا يتعلـــق بأوروبا، ســـيكون تنازال 
أنـــا  وروســـيا.  أوروبـــا  بيـــن  آخـــر 
متأكـــد من ذلـــك تماًما. إنـــه التأثير 
والضغط السياســـي والدبلوماســـي 

الذي يمارســـه المســـؤولون الروس 
وجماعات الضغـــط على قرار دولة 

أوروبية دعم أوكرانيا من عدمه”.
من جانبها، قالت روسيا أمس، إنها 
قـــررت حظـــر دخـــول 963 أميركيًا 
إلـــى أراضيهـــا بينهـــم الرئيـــس جو 
بايـــدن ووزيـــر الخارجيـــة أنتونـــي 
بلينكـــن ومديـــر وكالـــة المخابـــرات 

المركزية وليام بيرنز.
وكانـــت وزارة الخارجية الروســـية 
دخـــول  حظـــر  أيضـــا  أعلنـــت  قـــد 
األراضـــي الروســـية علـــى كل مـــن 
الكنـــدي  الـــوزراء  رئيـــس  زوجـــة 
القـــوات  وقائـــد  تـــرودو،  صوفـــي 
جـــان  إريـــك  الكنديـــة  الجويـــة 
كينـــي و24 شـــخصا آخريـــن بينهم 

مسؤولون.

لندن تريد مولدافيا “مجهزة 

وفًقا لمعايير الناتو” 

إلـــى ذلك، أبـــدت وزيـــرة الخارجية 
البريطانيـــة ليـــز تراس فـــي مقابلة 
“ذي  صحيفـــة  أمـــس  نشـــرتها 
تـــرى  أن  فـــي  رغبتهـــا  تلغـــراف”، 
مولدافيا الدولة المجاورة ألوكرانيا 
“مجّهزة وفًقا لمعايير حلف شـــمال 
مـــن  لحمايتهـــا  )ناتـــو(  األطلســـي” 
هجوم روســـي محتمل. وأوضحت 
تـــراس أن المملكة المتحدة تناقش 
مـــع حلفائها ســـبل ضمـــان أن تكون 
أوكرانيـــا “قـــادرة علـــى الدفاع عن 
نفسها بشكل دائم”، وهو ما ينطبق 
أيًضـــا علـــى “دول معّرضـــة” أخـــرى 
علـــى غـــرار مولدافيـــا التي ليســـت 

عضًوا في الناتو.
وأضافـــت “ما نعمل عليه حالًيا، هو 
لجنة مشـــتركة مع أوكرانيا وبولندا 
الدفاعـــات  مســـتوى  رفـــع  بشـــأن 

األوكرانية وفًقا لمعايير الناتو”.

عواصم - وكاالت

جانب من آثار القصف على أوكرانيا

الرئيس األوكراني

عواصم - وكاالت

قـــال الممثـــل األعلـــى للشـــؤون الخارجيـــة والسياســـة األمنيـــة 
باالتحـــاد األوروبـــي جوزيـــب بوريـــل، أمس الســـبت، إنـــه بحث 
هاتفيـــا مـــع وزير الخارجيـــة اإليراني حســـين أمير عبـــد اللهيان 
الخطـــوات التاليـــة إلحيـــاء االتفاق النـــووي المبرم بيـــن طهران 

وقوى عالمية.
وأضـــاف بوريـــل عبر حســـابه على تويتـــر “من المهـــم أن نمضي 
قدمـــا. فكلما طـــال انتظارنـــا زادت صعوبة اختتـــام المفاوضات 
النووية”. وقال دبلوماســـي أوروبي حاضر فـــي محادثات فيينا 
إن إيـــران والواليات المتحدة تتحركان باتجاهين مختلفين في 
المحادثات، وأكد الدبلوماســـي في حديثـــه للصحافة األميركية 
أن التأخـــر فـــي التوصل التفاق ليس بمصلحة أحد، وأن كل يوم 
يمـــر دون اتفـــاق يزداد خطـــر تعثر المفاوضـــات ألن الفجوة بين 

رغبات األطراف تتوسع ال تقل.
وتحدثـــت مصادر مطلعة عن اســـتعداد إيـــران للنظر في اقتراح 
بحـــث إزالـــة الحـــرس الثـــوري مـــن قوائـــم اإلرهـــاب بعـــد إحياء 

االتفاق.
ويـــرى مراقبـــون أن رفع الحـــرس الثـــوري من قائمـــة المنظمات 
اإلرهابيـــة تعد أهم عقبة في الوقـــت الراهن أمام إحياء االتفاق 

النووي.
وفـــي ســـياق متصل قـــال وزيـــر الخارجية اإليرانـــي في حديث 
مع ممثل السياســـة الخارجية باالتحاد األوروبي إن إيران لديها 

النوايا الحسنة واإلرادة للتوصل إلى اتفاق.
وكان رئيـــس منظمـــة الطاقـــة الذريـــة اإليرانية، محمد إســـالمي 
قـــد قـــال إن بـــالده ال تنتج الوقـــود النووي المخصب بنســـبة 20 
% فقـــط لمفاعـــل طهـــران “بـــل تعمـــل أيضا علـــى إنتـــاج الوقود 

المخصب بنسبة 60 %.

رفع الحرس الثوري من القائمة اإلرهابية يعد أهم عقبة

بوريل: كلما طال االنتظار زادت صعوبة مفاوضات “النووي” اإليراني

جوزيب بوريل

السليمانية - وكاالت

قتل 6 أشـــخاص على األقـــّل، بينهم 3 مدنييـــن، بقصف طائرات 
مســـيرة اســـتهدف صباح أمـــس حزب العمـــال الكردســـتاني في 
شـــمال العـــراق، ونســـب إلـــى تركيـــا، علـــى مـــا أفاد مصـــدر طبي 
ومصـــدر محلـــي. وغالبـــًا ما تقصف أنقـــرة مواقع لحـــزب العمال 
الكردســـتاني فـــي شـــمال العـــراق، ال ســـيما في إقليم كردســـتان 
ذي الحكـــم الذاتـــي. وقصفت طائرات مســـيرة مواقع في قضاء 
جمجمـــال الجبليـــة النائيـــة والزراعية، الواقعة إلـــى غرب مدينة 
السليمانية السبت، كما أفاد مصدران محليان. وقال مدير ناحية 
أخجلـــر، الواقعة فـــي القضاء الذي تعرض للقصف، هيمن بهجت 
إن “طائرات تركيةمن بدون طيار قصفت مرتين مناطق جبلية”. 
وأضاف أن القصف األول وقع “الساعة الخامسة صباحا والثاني 
فـــي الســـاعة التاســـعة”، موضحـــًا أن القصـــف الثانـــي اســـتهدف 
“شـــاحنة صغيـــرة وأســـفر عن 5 قتلـــى، وحتـــى اآلن هوية اثنين 
مـــن القتلى معروفة وهما من المدنيين”. وأفاد مصدر في الطب 
العدلـــي فـــي جمجمال أن مدنييـــن وصال إلى مقـــاره، قتال أثناء 
القصـــف. وقـــال إن “جثتين مـــن أهالي منطقـــة جمجمال وصلتا 
إلى مشـــفى المدينة، ثم نقلتا إلى الطب العدلي في السليمانية”. 
وقـــال مـــن جهته ناطق باســـم حـــزب العمال الكردســـتاني فّضل 

عدم الكشـــف عن هويته إن 3 من مقاتليه “اســـتهدفوا بطائرات 
مسيرة تركية وتعرضوا لجروح خطيرة”. وأّكد أن مدنيين جاءا 
لتقديم المســـاعدة للمقاتليـــن الذين أصيبوا فـــي القصف، ليقتال 

في القصف إلى جانب المقاتلين الثالثة.
وفي وقت الحق من بعد ظهر أمس، استهدفت غارة بطائرة من 
دون طيار ُنســـبت إلى تركيا ســـيارة في مخيـــم لالجئين األكراد 
األتـــراك فـــي منطقـــة مخمور، ما أســـفر عـــن مقتل شـــخص “من 
سكان المخيم”، بحسب ما أفاد مدير المخيم نجيرفان محمود.

ُنسب الى طائرات مسيرة تركية

6 قتلى بقصف استهدف “العمال الكردستاني” شمال العراق
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

القائد والملك العظيم الذي رسم طريق المجد
التطور والنماء والتقدم عملية ال رجعة فيها، ومهما حدث في هذه المنطقة، 
ســـتتطلع مملكـــة البحريـــن بقيادة ســـيدي جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، نحو المســـتقبل المشـــرق، 
وستعمل على تحقيقه بسواعد أبناء الشعب األوفياء وما يبذلونه من جهد 
مخلـــص وكبير في مختلف الميادين، وهذه هي الرســـالة العظيمة المكتوبة 
علـــى صفحـــات المجد الخالدة التي نقرأها من اجتماع ســـيدي جاللة الملك 
المفدى حفظه هللا ورعاه، بســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه هللا ورعاه بقصر 
القضيبية، حيث أكد جاللته أيده هللا “أن المملكة قطعت أشـــواطًا متقدمًة 
فـــي المياديـــن التنموية، مشـــيدًا رعاه هللا بمـــا حققته من نجاحـــات وتقدم 
وريادة في شـــتى المجاالت بفضل تكاتف أبنائها وجهودهم المخلصة التي 
أسهمت في إعالء شأن المملكة وتعزيز مكانتها الرفيعة بين مختلف الدول، 
مقـــدرًا جاللتـــه العطاء المتواصـــل لجميع الكفـــاءات البحرينية في مختلف 
مجـــاالت المســـيرة الوطنية، مثنيا جاللته على الجهـــود الدؤوبة والمخلصة 
التي يواصل بذلها ســـيدي ســـمو ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء لخدمة 

البحريـــن وتعزيـــز نهضتها المباركـــة وتطوير منظومة العمـــل الحكومي عبر 
اســـتمرار مبـــادرات تحســـين الخدمة الحكوميـــة بما يعزز جـــودة الخدمات 

المقدمة للمواطنين والمقيمين”.
إن مســـيرة التنمية الشاملة في ســـائر الميادين تسير بخطوات مباركة رغم 
التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم، والشواهد على ذلك كثيرة، فضال 
عـــن الوقائـــع والحقائق التي ال تحتاج إلـــى برهان، بل على العكس من ذلك، 
ان كل تلك التحديات تعطي أعضاء فريق البحرين بقيادة سيدي سمو ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، قوة جديدة وتماســـكا على 
أكبر قدر من القوة، وجاهزية في التعامل مع أي طارئ، وعلى طول التاريخ 
اإلنساني سيبقى فريق البحرين نموذجا للتحدي والتغيير اإليجابي الشامل 
فـــي البنيـــان، واألعمـــال الهائلـــة التي تســـاعد علـــى التميز فـــي كل مجاالت 

الحياة.
إن مملكـــة البحريـــن تســـير خلـــف القائد والملـــك العظيم الذي رســـم طريق 
المجـــد لهـــا وحقق لهـــا اآلمال، والشـــعب ينطلق مدفوعا بإلهام ربان ســـفينة 

العمل الحكومي واإلعمار سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مـــاذا عـــن اإلعالم العربي وموقفه مـــن أزمة أوكرانيـــا؟ ونقصد الفضائيات 
اإلخباريـــة العربية على وجه التحديد. فـــي الواقع من حق اإلعالم الغربي 
أن يتخلـــى عـــن شـــعارات حريـــة اإلعالم ويقف مـــع سياســـات دول الناتو، 
ومن حق اإلعالم الروســـي أن يدافع عن وجهة نظر موسكو، لكن لو نظرنا 
للفضائيـــات اإلخباريـــة العربيـــة على وجـــه التحديد وما تبثـــه من محتوى 
إخبـــاري بخصـــوص أوكرانيـــا، ســـنجد أن هـــذه المـــواد اإلخباريـــة مؤيـــدة 
وداعمـــة للناتـــو وأوكرانيـــا وبطريقة قد ال يالحظها المشـــاهد العادي، فكما 
هـــو معـــروف فإن بعـــض الـــدول العربيـــة، والتي تتبعهـــا هـــذه الفضائيات، 
كانـــت على الحياد بهذه األزمة، لكن وقوف بعض هذه اإلخباريات بشـــكل 
غير حيادي يثير عدة تســـاؤالت! فبث محتويات إعالمية حصرية تســـلط 
الضـــوء علـــى العائـــالت والمجتمعـــات األوكرانيـــة بشـــكل درامـــي، إلثـــارة 
عواطـــف المجتمـــع العربي وســـكب دموعه، في الوقت الـــذي تتعرض فيه 
آالف األسر العربية لمآس أضعاف ما تعانيه هذه األسر األوكرانية، ال معنى 

له إال عدم الحيادية.
فماذا تريد هذه الفضائيات من إبراز مآســـي األوكرانيين وبشـــكل أكثر مما 

تبثـــه فضائيـــات أوكرانيـــا ودول االتحاد األوروبي وواشـــنطن ولندن؟ هل 
تريـــد للمشـــاهد العربي أن يركز على مآســـي األوكرانيين وينســـى مآســـي 
األمة العربية؟ هل تريد هذه الفضائيات اســـترخاص قيمة اإلنسان العربي 
على حســـاب األوكراني؟ أيضا بث مواد تمجد بشـــكل مباشـــر وغير مباشر 
الجنود األوكرانيين وبطوالتهم ووطنيتهم بشـــكل لم تبرزه حتى القنوات 
الغربيـــة الداعمة لكييف، إنما هو اســـتهزاء بكل البطوالت التي قام ويقوم 
بهـــا اإلنســـان العربـــي وبطوالتـــه فـــي تحريـــر أرضه مـــن دنـــس الصفويين 
والعثمانييـــن، أيضـــا الترديـــد الببغـــاوي اإلعالمي لكل ما تقولـــه كييف من 
تحقيـــق إنجـــازات وتضخيـــم هذه اإلنجازات بشـــكل مبالغ فيـــه لم ترتكبه 
حتـــى فضائيـــات أوكرانيـــا وأوروبـــا، بـــل إنك حينما تســـمع مراســـلي هذه 
الفضائيـــات وما يبثونه من كييف يخيل لك أن هذا المراســـل أوكراني من 

كتيبة آزوف القومية، وليس مراسال عربيا محايدا.
مع األســـف فـــإن تعامـــل غالبيـــة الفضائيات العربيـــة، أقـــول غالبية وليس 
قنـــاة بعينهـــا، لم تكن محايدة بخصوص أزمـــة أوكرانيا، بل متورطة بدعم 

أوكرانيا وكأنها قنوات تابعة للناتو وليس لدول عربية.

tariq
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د. طارق آل شيخان

أزمة أوكرانيا.. ضياع اإلعالم العربي )2(

قبـــل أن يكمـــل عامـــه األول، يواجه الرئيـــس اإليراني إبراهيم رئيســـي هذه 
األيام، تظاهرات واحتجاجات شعبية في مناطق إيرانية مختلفة، مدفوعة 
باألســـاس من أزمة اقتصادية تتفاقم، ومن إهمال شـــديد تتعرض له العديد 
مـــن المناطق، رغم أن الرئيس اإليراني نفســـه وعـــد عند مجيئه أن األولوية 

للملف االقتصادي.
وتتزامـــن االحتجاجـــات مـــع اســـتمرار التعثـــر فـــي المفاوضـــات المتعلقـــة 
بالبرنامج النووي اإليراني بين طهران والدول الست الكبرى وعدم التوصل 

التفاق بينهم حتى اآلن رغم العديد من الجوالت الحوارية والتفاوضية. 
صحيـــح أن التظاهـــرات اقتصاديـــة باألســـاس، وتأتـــي تعبيـــرا عـــن رفـــض 
التهميش والفقر المتواصل باألماكن التي اندلعت فيها )من الجنوب الغربي 
وإقليـــم خوزســـتان إلى العاصمة طهران( جراء ارتفاع األســـعار على خلفية 
قرار الحكومة اإليرانية تخفيض الدعم “الغذائي” ضمن خطتها لرفع أســـعار 
ســـلع أساســـية، إال أنهـــا لـــم تخل مـــن مالمـــح وجوانب سياســـية مـــن بينها 
انتقادات بعض المتظاهرين لنظام المرشد اإليراني “خامنئي” والهجوم على 
الرئيس إبراهيم رئيســـي وترديد البعض “الموت لرئيسي.. الموت لرئيسي”، 

والتذكيـــر واإلشـــادة بــــ “رضا بهلـــوي” نجل آخر ملـــوك إيران، فـــي تعبير عن 
المقارنـــة بين الوضعيـــن، كما اقتحم بعض المتظاهرين في بلدة حفشـــجان 
قاعدة لقوات الباســـيج التابعة للحرس الثوري، وجميعها دالالت على رفض 

أركان الحكم في إيران.
أمـــا الملمـــح السياســـي األهـــم في األزمـــة الراهنة هـــو ربط بعـــض المحللين 
بين خطة الحكومة لترشـــيد األســـعار بمفاوضات فيينـــا النووية، وأن إيران 
تحاول التغلب والسيطرة على المشاكل االقتصادية لتكون في موقف قوة 
فـــي تلـــك المفاوضـــات، فقد دخلت الواليـــات المتحـــدة األميركية على خط 
األزمة، إذ أشـــاد المتحدث باســـم وزارة الخارجية “نيد برايس” في تغريدة 
على “تويتر”، بالمحتجين اإليرانيين “الشجعان” كونهم يدافعون عن حقوق 
الشـــعب اإليراني، مؤكدا حقهم في محاسبة الحكومة وفي التجمع السلمي 
وحريـــة التعبير دون عنف، فجاء الرد من المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
اإليرانيـــة ســـعيد زادة بأن هـــذا الموقـــف األميركي يؤكد قلق واشـــنطن من 
خطـــوة الحكومـــة اإليرانيـــة لتحصين االقتصاد بغية إفشـــال أثـــر العقوبات 

األميركية وفصل االقتصاد اإليراني عن الدوالر.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

أبعاد سياسية في االحتجاجات اإليرانية

التنافس في عمل الخير
صديـــق أعرفـــه، يقوم منذ ســـنين طويلـــة بتوزيع ســـقيا الماء 
علـــى عمـــال الحفريات بالشـــوارع، والمنظفيـــن، وغيرهم ممن 
تحرقهم أشـــعة الشـــمس الســـاخنة، وممن يعانون من مزاجية 

الطقس وتقلباته.
وال يفعـــل عمـــل الخيـــر هذا إال ومعـــه أطفاله، حيث يجلســـهم 
بكل مرة في الكرسي الخلفي، ويضع بينهم كيسا ضخما مليئا 
بقنانـــي الماء الباردة، وحين يقترب من عامل بالشـــارع، يفتح 
النافـــذة الخلفيـــة ويطلب منهم إعطاءه المـــاء، حتى يعودهم 

على عمل الخير مع هذا العمر المبكر.
صديق آخر، توفي قبل 10 ســـنوات أو أكثر، حيث كان رحمه 
هللا يضـــع مكنســـة كهربائيـــة في صنـــدوق ســـيارته الصغيرة، 
بكنســـها  ويقـــوم  العصريـــات،  فـــي  المســـاجد  علـــى  و”يلـــف” 
وتنظيفهـــا، دون أن يخبر أحدًا عن اســـمه، أو يعرفهم بهويته، 
وظـــل علـــى هذا الحال أكثر من 17 عامـــًا، حتى وفاته بحادث 

سيارة مؤلم.
صديق ثالث، يحرص منذ ســـنوات على إرســـال وجبة العشاء 
بشـــكل شبه يومي، ألســـرة متعففة وفقيرة، تقطن معه بنفس 
الحـــي، وذلـــك عـــن طريـــق إيصـــال الطعام لهـــم مـــن المطاعم 
مباشـــرة، وبحال منذ العام 2017 دون أن يعرفوا هويته حتى 

لحظة كتابة هذه السطور.
صديـــق رابـــع، وهو معلم لغة إنجليزية، يفرغ نفســـه ســـاعتين 
ونصـــف لمـــدة ثالثة أيـــام باألســـبوع، لتدريس 5 طلبـــة أيتام، 
توفي والدهم بمرض السرطان، وهم من أسرة بسيطة تجاور 
منزلـــه، أمهم تعمـــل بوظيفة “على القد”، ويقـــول “حين يأتون 

لمنزلي آخذها فرصة وأقدم لهم الفواكه والسندويتشات”.
قصـــص عجيبـــة، وملهمـــة، أبطالها أنـــاس بســـطاء، ال يملكون 
الماليين، وال العقارات، وال الودائع، وال ســـبائك الذهب، لكنهم 
ســـباقون في عمـــل الخير، وفي نجدة الضعفاء ورســـم األمل، 
ونجدة المســـاكين، وهم األثرياء بحـــق، وهم األغنياء، وليس 

اآلخرين، فشكرا لهم، ألف شكر.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

هنيئا لشباب وشابات البحرين
ســـأقف كثيـــرا وستشـــهد األيـــام على مـــا جاء في نـــص جاللة 
الملك المفدى لسمو ولي العهد رئيس الوزراء في أعقاب زيارة 
جاللته قصر القضيبية، حيث ســـجل جاللتـــه إعجابا كبيرا بما 
تقوم به الســـواعد البحرينية الشابة من مهمات كبيرة ودقيقة 
وعمـــل دؤوب ومتقـــن تحـــت مســـمى الفريـــق الواحـــد “فريق 

البحرين”.
وقد شـــعرت بســـعادة غامرة وأنا أقرأ هذا الخطاب الذي نشـــر 
نصه في وســـائل اإلعـــالم، والذي أكد نهج المملكـــة واهتمامها 
بالطاقـــات الشـــبابية وإيـــكال المهمـــات لهـــا واالعتمـــاد عليهـــا 

واإليمان بقدراتها العالية.
إن مـــا وصـــل له فريق البحرين كان بإيمـــان مطلق من صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء الـــذي أولى اهتمامـــا كبيـــرا بالطاقات الشـــابة 
وقدراتها المتميزة، حيث استطاع سموه أن يرسم خطة رائعة 
للمكون الرئيســـي للشـــعب الفتي، وبذكاء وحكمة أولى مهمات 
حقيقية ومدروســـة لطاقات شابة اســـتطاعت أن تقدم أفضل 
مـــا لديها من خالل العمل في فريق واحد تحت مســـمى واحد 

أال وهو “فريق البحرين”.
هنيئا لشـــباب وشـــابات البحرين ذلك االهتمام الكبير المتأصل 
والمتتالي بأهميتهم وإشراكهم في صنع القرار وأخذ أفكارهم 
النيـــرة التـــي تخـــدم الوطـــن والمواطنيـــن فـــي المقـــام األول 

وتحثهم يوما تلو اآلخر على تقديم األفضل لخدمة الوطن.

سمر األبيوكي
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إيطاليا - المكتب اإلعالمي:

اللجنة اإلعالمية

اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  واصـــل ممثـــل جاللـــة 
وشـــؤون الشـــباب قائد الفريق الملكي ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، نجاحاتـــه وتميـــزه في 
المشـــاركات األوروبيـــة للقـــدرة وتوج بلقـــب بطولة 
مونتل ســـينو الدولية لسباقات القدرة لمسافة 160 
كم في البطولة التي شـــهدت مشـــاركة فرســـان من 
عـــدة دول أوروبيـــة وفـــرض فيهـــا الفريـــق الملكـــي 
للقـــدرة ســـيطرته على الســـباقات الدوليـــة بمتابعة 
ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفـــة نائـــب 
رئيـــس المجلـــس األعلى للبيئة، نائـــب رئيس الهيئة 
العليا لنادي راشـــد للفروسية وســـباق الخيل، عضو 

المجلس األعلى للشباب والرياضة.
وســـجل ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
لقبـــًا جديدًا في مســـيرته المميزة فـــي عالم رياضة 
ســـباقات القـــدرة، وأضـــاف إنجـــازًا جديـــدًا للقـــدرة 
البحرينيـــة التـــي فرضـــت ســـيطرتها علـــى البطولة 

وسط المنافسة التي شهدتها طوال المراحل.
وبهذه المناســـبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن مشاركة الفريق الملكي في بطولة مونتل 
ســـينو حققـــت أهدافهـــا الكاملـــة في ســـبيل تأهيل 
الفريق للمشاركة في بطولة العالم القادمة، موضحًا 
سموه إلى أن المراكز األولى التي حققها الفريق في 
ســـباقي 160 كم و120 كم تؤكـــد مكانة الفريق في 

الساحة األوروبية وقدراته العالية التي يمتاز بها.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة “إن 
النتائـــج التي تحققت فـــي البطولة تؤكد ما وصلت 
إليـــه القـــدرة البحرينيـــة مـــن تطـــور وازدهـــار دائم 
بفضـــل الرؤيـــة التـــي يســـير عليها الفريق والســـعي 

دائما لتنفيذ الخطة التي تم وضعها”.
وأضاف ســـموه “اكتســـب الفرســـان خبرة كبيرة من 
هـــذه البطولـــة، حيث كانت المراحـــل قوية في ظل 
اختـــالف األرضية عن بطوالت عديـــدة مما زاد من 
رغبـــة الفرســـان فـــي اكتســـاب الخبـــرة واالحتـــكاك 

وتجـــاوز هذه المحطة بنجاح”. وتابع ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة “تتويج الفريـــق الملكي 
باللقب سيكون حافزًا كبيرًا للمزيد من التألق وحصد 
اإلنجازات للقدرة البحرينية في المحافل األوروبية 
القادمـــة، حيث أصبح الفريـــق يمتلك خبرات كبيرة 
في الســـاحة األوروبية وســـيكون مكســـبًا للفرسان 
حصولـــه على خبـــرة إضافية تضاف إلـــى خبراتهم 
وســـينعكس ذلـــك على المســـابقات المحليـــة، فضالً 
عن السير بخطى ثابتة نحو مواصلة هيمنة الفريق 
الملكـــي علـــى البطـــوالت األوروبية”. وأشـــاد ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة بالعطـــاء الكبير 
الذي بذله الفرســـان طوال مراحل السباقات، مقدما 
ســـموه لهم الشـــكر والتقدير على جهودهـــم البارزة 

وحرصهم على تحقيق النتائج اإليجابية.

مراحل السباق

وأقيم ســـباق 160 كم علـــى 6 مراحل، حيث اجتاز 

ســـموه جميـــع المراحـــل بنجـــاح وتمكـــن مـــن إنهاء 
الســـباق بزمـــن وقـــدره )9 ســـاعات و6 دقائـــق و30 

ثانية( على الجواد فالوت.
ولم يحالف الحظ الفارس الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة باجتيـــاز الفحـــص البيطـــري بعـــد ختـــام 

الجولة السادسة.

فالوت وجائزة أفضل حالة جواد

ساهمت قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
للجـــواد فالـــوت بحصوله علـــى جائـــزة أفضل حالة 

جواد المعتمدة من االتحاد الدولي للفروسية.

عبدالصمد بطل 120 كم

وحقـــق فـــارس الفريـــق الملكـــي محمـــد عبدالصمد 
المركـــز األول فـــي ســـباق 120 كـــم ، حيـــث أنهـــى 
الســـباق بزمـــن وقـــدره )6 ســـاعات و10 دقائق و32 
ثانيـــة(، فيمـــا جـــاء الفـــارس يوســـف الجبـــوري في 

المركـــز الثانـــي بزمن وقدره )6 ســـاعات و10 دقائق 
و33 ثانيـــة(، والمركـــز الثالث خليفة جمال الســـندي 

بزمن وقدره )7 ساعات و29 دقيقة(.
واســـتطاع الفارس عبدالرحمن الخاطري من إنهاء 
ســـباق 100 كم للناشئين بنجاح، فيما حقق الفارس 
محمـــد الرويعـــي المركـــز الرابع في ســـباق 120 كم 

للناشئين.

مشاركة عيسى بن فيصل

وشهد سباق 120 كم مشاركة الفارس الشباب سمو 
الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة.

وأعرب ســـمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل 
خليفة عن شـــكره وتقديره إلى ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة على دعم ســـموه الكبير، مقدمًا 
التهاني لســـموه بمناسبة حصوله على المركز األول 
فـــي البطولة وفوز الفريق الملكي في ســـباقي 160 

و120 كم.

األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  وصـــل 
البحرينيـــة رئيـــس وفـــد مملكـــة البحريـــن 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بـــن خليفة 
آل خليفة إلى دولة الكويت الشـــقيقة يوم 
الســـبت 21 مايو 2022 لحضور منافسات 
التـــي  الثالثـــة  الخليجيـــة  األلعـــاب  دورة 

ستفتتح رسميا األحد 22 مايو الجاري.
ويرافق ســـموه كل من األمين العام للجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة فـــارس الكوهجـــي، 
وعضـــو مجلـــس إدارة اللجنـــة األولمبيـــة 
عيســـى  علـــي  اليـــد  كـــرة  اتحـــاد  رئيـــس 
إســـحاقي، ورئيس اتحاد كرة الســـلة وليد 
العلـــوي من أعضـــاء الوفـــد اإلداري للبعثة 
ســـمو  اســـتقبال  فـــي  وكان  البحرينيـــة. 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفة بالمطار األميري بقاعة التشـــريفات 

رئيـــس اللجنة األولمبية الكويتية الشـــيخ 
فهـــد ناصر صباح األحمـــد الصباح، وعضو 
مجلـــس إدارة اللجنـــة األولمبيـــة ورئيـــس 
اللجـــان الرياضيـــة للـــدورة الشـــيخ مبارك 

فيصـــل نـــواف األحمـــد الصبـــاح، وســـفير 
مملكـــة البحريـــن بدولة الكويت الشـــقيقة 
صالح المالكي، وأمين السر المساعد للجنة 
األولمبيـــة الكويتيـــة علـــي المـــري، ومدير 

بعثـــة المملكـــة حســـن الخاجـــة وعـــدد من 
أعضـــاء الوفـــد اإلداري البحريني. وأعرب 
ســـموه عـــن بالـــغ اعتـــزازه بالتواجـــد على 
أرض الكويت الشـــقيقة لحضور منافسات 

دورة األلعـــاب الخليجية الثالثة التي تقام 
برعايـــة كريمة من حضرة صاحب الســـمو 
الشـــيخ نواف األحمد الجابر الصباح أمير 
دولـــة الكويت الشـــقيقة، مشـــيدا بالجهود 

التـــي بذلتهـــا اللجنـــة األولمبيـــة الكويتية 
الســـتضافة الحدث الخليجـــي وما وفرته 

من خدمات وتسهيالت.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
األخويـــة  بالعالقـــات  خليفـــة  آل  خليفـــة 
البحريـــن  مملكـــة  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة 
شـــتى  فـــي  الشـــقيقة  الكويـــت  ودولـــة 
المجاالت خصوصا فـــي المجال الرياضي 
وأهميـــة تطويرهـــا إلـــى آفـــاق أرحـــب من 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  والنمـــاء  التطـــور 
المشـــتركة لـــكال البلدين الشـــقيقين، معربا 
ســـموه عن ثقته فـــي قدرة دولـــة الكويت 
الشقيقة على استضافة واحدة من أنجح 
الـــدورات الخليجيـــة فـــي ظـــل مـــا تتمتع 
به مـــن مكانة وقـــدرات تنظيميـــة، متمنيا 
للمنتخبـــات البحرينية وســـائر المنتخبات 

الخليجية الشقيقة التوفيق والنجاح.

استقبال رسمي حافل لسمو الشيخ عيسى بن علي

سموه استقبل بكل حفاوة سموه لدى وصوله دولة الكويت

رئيس اللجنة األولمبية الكويتية في مقدمة مستقبلي سموه

سجل نجاحا جديدا في بطوالت القدرة األوروبية

رئيس األولمبية الكويتية كان في مقدمة مستقبليه

ناصر بن حمد أكد انتصاراته في بطولة مونتل سينو الدولية للقدرة

سمو الشيخ عيسى بن علي يصل الكويت لحضور منافسات دورة األلعاب الخليجية

سمو الشيخ ناصر بن حمد



تفتتــح األحــد 22 مايــو رســميًا النســخة الثالثة مــن دورة األلعاب الخليجية التي تســتضيفها دولة الكويت الشــقيقة برعاية صاحب 
السمو الشيخ نواف األحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه هللا ورعاه.

وكانت منافســـات الدورة قد انطلقت 
منذ تاريخ 16 مايو الجاري بمشاركة 

حوالي
وسيقام حفل االفتتاح الساعة 7:15 
العبـــدهللا  جابـــر  الشـــيخ  بمجمـــع  م 
الدولـــي للتنـــس وبحـــب تصريحـــات 
المســـئولين الكويتييـــن فـــإن الحفـــل 
ســـيكون غير تقليدي وبطابع شـــبابي 

يعكس الهوية واألصالة الخليجية.
ســـمو  االفتتـــاح  حفـــل  وسيشـــهد 
الشيخ عيســـى بن علي بن خليفة آل 
خليفة نائب رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين 
بحضور رفيع المستوى من القيادات 
المحليـــة  والرياضيـــة  السياســـية 

والخليجية واآلسيوية والدولية.

ويتكـــون حفل االفتتاح من النشـــيد 
الوطني الكويتـــي، فقرة اإلحتماالت 
الالمتناهيـــة، نكهـــات األلعـــاب، كلمة 
الشـــيخ فهـــد ناصـــر الصبـــاح رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة الكويتيـــة، فقـــرة 
الرياضييـــن،  األلعـــاب، قســـم  إيقـــاع 
فقـــرة نهضة المرأة، وأخيرا فقرة معا 

نستطيع.
وتعتبر مملكـــة البحرين مهد انطالق 
التـــي  الخليجيـــة  األلعـــاب  دورة 
متعـــدد  رياضـــي  حـــدث  أكبـــر  تعـــد 
الرياضـــات فـــي منطقـــة الخليج بعد 
فـــي  األولـــى  النســـخة  اقيمـــت  أن 
2011 واســـتضافت المملكـــة العربية 
 ،2015 الثانيـــة  النســـخة  الســـعودية 
حيث تقـــام الدورة كل أربع ســـنوات 

بنظـــام المـــداورة بيـــن دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي، ويفـــوز بالدورة 
أكثـــر دولـــة تحـــوز علـــى أكبـــر عـــدد 
)الذهبيـــة  الملونـــة  الميداليـــات  مـــن 
والفضيـــة والبرونزيـــة( والهـــدف من 
الدورة هـــو غرس الثقافـــة األولمبية 
لدى رياضيـــي دول الخليـــج وتعزيز 
الصعيـــد  علـــى  للمنافســـة  قدراتهـــم 

اإلقليمي والقاري واألولمبي.
وتعتبر السعودية هي صاحبة المركز 
األول فـــي النســـخة الماضيـــة 2015 
بعـــد فوزها بــــ 115 ميدالية بينها 57 
ذهبية، بينما فازت الكويت بالنسخة 
 41 علـــى  بحصولهـــا   2011 األولـــى 

ميدالية بينها 22 ذهبية.
النســـخة  فـــي  البحريـــن  وجـــاءت 

بحصولهـــا  الثالـــث  بالمركـــز  األولـــى 
علـــى 23 ميداليـــة بينهـــا 10 ذهبيات 

في النســـخة األولـــى 2011 وحققت 
 2015 نســـخة  فـــي  الرابـــع  المركـــز 

بحصولهـــا علـــى 43 ميداليـــة بينها 7 
ذهبيات.

اليوم االفتتاح الرسمي لدورة األلعاب الخليجية الثالثة
برعاية أمير دولة الكويت الشقيقة

انطالق المشاركة البحرينية في األلعاب اإللكترونية والتنس األرضي وكرة الطاولة اليوم

من افتتاح الدورة األولى بالبحرين 2011

سمو الشيخ عيسى بن علي يتابع لقاء منتخب السلة ونظيره السعودي سمو الشيخ عيسى بن علي يؤازر منتخب السيدات ويبارك لهن بلوغ النهائيدعم رسمي ألحمر السلة
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تنطلق اليوم )األحد( المشاركة البحرينية في 3 مسابقات. حيث تبدأ مشاركة 
المنتخــب الوطنــي للســيدات فــي مســابقة األلعــاب اإللكترونية، علــى أن تبدأ 
مشــاركة منتخب الرجال في هذه المســابقة غًدا )االنثين( وتســتمر حتى يوم 

األربعاء 25 مايو.

ويشهد اليوم كذلك مشاركة المنتخب 
فـــي  الفـــردي  مســـابقة  فـــي  الوطنـــي 
لعبـــة التنس األرضـــي، والتي تتواصل 
المســـابقات  بقيـــة  بإقامـــة  منافســـاتها 

الزوجي والفرق حتى اليوم األخير.
كمـــا يشـــارك المنتخـــب الوطنـــي فـــي 
تبـــدأ  والتـــي  الطاولـــة،  كـــرة  مســـابقة 
بمنافســـتين الفـــردي والفـــرق علـــى أن 
تقـــام منافســـات الزوجـــي ابتـــداًء من 
يـــوم األربعـــاء 25 مايو، حيث تســـتمر 
منافسات هذه المسابقة حتى يوم 26 

من الشهر ذاته.
وتأمـــل منتخباتنـــا للســـيدات والرجال 
فـــي هـــذه المســـابقات تحقيـــق أفضل 
النتائـــج التي تمنحهـــا الوصول لمنصة 
التتويـــج وحصـــد المراكـــز األولـــى في 
مـــن  تزيـــد  والتـــي  المســـابقات،  هـــذه 
حصـــاد المشـــاركة البحرينيـــة في هذه 

الدورة.

أحمر الصاالت في مواجهة قوية 
أمام األرزق الكويتي

المنتخـــب  )األحـــد(  اليـــوم  يخـــوض 
الوطني لكرة القـــدم الصاالت مواجهة 
امام نظيره منتخب الكويت وذلك في 
تمـــام الســـاعة 9.30 مســـاء على صالة 
مجمع الشـــيخ ســـعد العبـــدهللا الصباح 

الرياضي. 
ويأمـــل أحمـــر الصـــاالت فـــي تخطـــي 
صاحـــب األرض والجمهـــور، من خالل 
حصـــد نقـــاط الفـــوز التـــي يعلتـــي من 
خاللها صـــدارة الترتيب، خصوصًا بعد 
أن حقـــق فـــوزًا معنويـــًا علـــى حســـاب 
المنتخب العماني في الجولة الماضية 
بنتيجة هدفين مقابل الشـــيء. فالفوز 
فـــي مبـــاراة هـــذه الليلة يمنـــح األحمر 
فرصـــة المنافســـة على تحقيـــق ذهبية 

هذه المسابقة. 
أنهـــى  قـــد  الوطنـــي  منتخبنـــا  وكان 
المـــدرب  بقيـــادة  أمـــس  تحضيراتـــه 
مـــدرب  وبمعاونـــة  لينـــو  البرازيلـــي 
الوطنـــي  المـــدرب  البدنيـــة  اللياقـــة 
محمد الشـــرقاوي، حيث اتســـم المران 
بالحمـــاس والجدية من قبل الالعبين. 
وقـــد اســـتغرقت التدريبـــات قرابة 45 
دقيقـــة، ركـــز فيهـــا المـــدرب لينـــو على 
ســـيعتمد  التـــي  التكتيكيـــة  النواحـــي 

عليها في مواجهة هذا المساء.
منتخبنـــا يخـــوض نهائي ســـباق فردي 

ضد الساعة للدراجات الهوائية
لـــم يحالـــف الحـــظ العبـــات منتخبنـــا 
الوطني للســـيدات للدراجات الهوائية 
فـــي الصعود على منصـــة التتويج في 
ســـباق فردي ضد الســـاعة والذي أقيم 
صباح السبت على كوبري الشيخ جابر 

األحمد الصباح.
الصايـــغ  صفيـــة  اإلماراتيـــة  وفـــازت 
الذهبيـــة  والميداليـــة  األول  بالمركـــز 
بعدمـــا قطعـــت مســـافة الســـباق بزمن 
19:36:31 دقيقة، وجـــاءت مواطنتها 
لطيفـــة الياســـين فـــي المركـــز الثانـــي 
لتنـــال الفضية بزمن 19:39:40 دقيقة، 
ســـمبازة  دانيـــة  الســـعودية  وجـــاءت 
الميداليـــة  لتكســـب  الثالـــث  بالمركـــز 

البرونزية بزمن 20:02:34 دقيقة.
لالعبـــة  األفضـــل  النتيجـــة  وكانـــت 
منتخبنـــا مريـــم المؤيـــد التـــي أحرزت 
 20:17:05 بزمـــن  الخامـــس  المركـــز 

دقيقة.
وتستمر منافســـات الدراجات الهوائية 
عندمـــا يخـــوض منتخبنـــا المكـــون من 
أحمـــد ناصـــر وأحمـــد مدن منافســـات 
للرجـــال  الســـاعة  ضـــد  فـــردي  ســـباق 

والذي سينطلق الساعة 7:00 صباًحا.

منتخب الطائرة يحلِّق بثاني انتصار 

حقـــق منتخبنا الوطني للكـــرة الطائرة 
فوزه الثاني بـــدورة األلعاب الخليجية 
بعدمـــا أطاح بنظيـــره اإلماراتي بثالثة 
أشـــواط نظيفـــة فـــي المواجهـــة التـــي 
أقيمت بينهما مساء السبت على صالة 
سعد العبدهللا الصباح ضمن منافسات 

الجولة الثانية.
وفـــاز منتخبنا باألشـــواط الثالثة 25 - 
20، 25 - 19، 25 - 23 ليرفـــع رصيـــده 

إلى 6 نقاط.
علـــى  ســـيطرته  منتخبنـــا  وفـــرض 
مجريـــات اللقاء وأحـــرز العبونا معظم 
نقاطهـــم عبـــر الهجـــوم مـــن األطـــراف 
حيث يوجد ناصر عنان وعلي إبراهيم 
ومحمد يعقوب، مع اإلرساالت المركزة 
وأحيانـــًا الهجوميـــة والتـــي أثرت على 
كمـــا  اإلماراتـــي،  المنتخـــب  اســـتقبال 

كانت حوائط الصد حاضرة بقوة. 
عـــدة  البرازيلـــي  المـــدرب  وأجـــرى 
تغييـــرات بعدمـــا ضمـــن الفـــوز باللقاء 
ومحمـــود  مرهـــون  علـــي  بإشـــراك 
عبدالواحد ومشـــاركة محمود العافية 

فـــي صناعة اللعـــب، كما أتـــاح الفرصة 
لمحمـــد عمر وحســـين الجشـــي واراح 

معظم األساسيين.
وســـيخضع منتخبنا للراحة يوم األحد 
بمالقـــاة  مشـــواره  يســـتأنف  أن  علـــى 

عمان يوم اإلثنين 23 مايو الجاري.

سيدات األحمر يعبرن أجواء 

اإلمارات إلى النهائي

تأهل منتخبنا الوطني للســـيدات لكرة 
القـــدم إلى نهائي مســـابقة الفوتســـال، 
وذلـــك بعـــد فوزهـــن علـــى نظيراتهـــن 
منتخـــب اإلمـــارات للســـيدات بنتيجة 
فـــي  أهـــداف،   3 مقابـــل  أهـــداف   5
المبـــاراة التي جمعـــت المنتخبين يوم 
أمـــس على صالة مجمع الشـــيخ ســـعد 

العبدهللا الصباح الرياضي. 
اتســـمت المبـــاراة بالحمـــاس والنّديـــة 
بيـــن المنتخبيـــن وقـــد قدمـــت خاللها 
العبـــات منتخبنا مســـتوى فنـــي كبير. 
من خـــالل تحركات وصناعـــة الفرص 
والمحـــاوالت على المرمـــى اإلماراتي. 
وقد باغتت العبات اإلمارات ســـيدات 
األحمـــر بهـــدف أحرزتـــه الالعبه نوف 

العـــدوان. وقد جـــاء رد األحمر بهدف 
أحرزته الالعبة حصة العيســـى. وعاد 
المنتخـــب اإلماراتي للتقـــدم بالنتيجة 
بتســـجيله الهدف الثانـــي والذي حمل 
توقيع الالعبة عفره المهري، ونجحت 
قائـــدة المنتخـــب ياســـمين فايـــز مـــن 
الهـــدف  بإحرازهـــا  النتيجـــة  معادلـــة 
منتخبنـــا  العبـــات  لتنشـــط  الثانـــي. 
وتتمكـــن مـــن إحـــراز الهـــدف الثالـــث 
بواســـطة حصة العيســـى، وقبل نهاية 
العبـــات  اســـتطاعت  األول  الشـــوط 
اإلمارات من معادلة النتيجة بتسجيل 
عفـــره  الالعبـــة  عبـــر  الثالـــث  الهـــدف 

المهيري. 
وفي الشـــوط الثاني، واصلت سيدات 
األحمـــر أفضليتهم في هذه المواجهة، 
الرابـــع  الهـــدف  إحـــراز  فـــي  ونجحـــن 
والـــذي حمـــل توقيـــة الشـــيخة العنود 
آل خليفة والهدف الخامس بواســـطة 
الالعبة حصة العيســـى، لتســـتمر هذه 
النتيجـــة حتى صافـــرة النهاية، والتي 
أعلنـــت عن فـــوز منتخبنا للســـيدات بـ 
5 أهـــداف مقابـــل 3 أهـــداف لســـيدات 

اإلمارات. 

سلة البحرين وتتأهل للدور قبل 

النهائي

تأهـــل منتخبنا لكرة الســـلة إلـــى الدور 
الســـلة،  كـــرة  بمســـابقة  النهائـــي  قبـــل 
وذلك بعد فوزه على حساب المنتخب 
الســـعودي بنتيجـــة 63 مقابـــل 51، في 
المباراة التـــي جمعت المنتخبين أمس 
على صالة مجمع الشيخ سعد العبدهللا 
الصبـــاح الرياضي، فـــي ختام مباريات 

الدور األول. 
وقـــد نجـــح أحمـــر الســـلة فـــي التقـــدم 
بنتيجة الربـــع األول 18 مقابل 6، فيما 
نجـــح المنتخـــب الســـعودي مـــن إنهاء 
 16 بنتيجـــة  لصالحـــه  الثانـــي  الربـــع 
مقابل 9، واستطاع األحمر من تحقيق 
نتيجة الربـــع الثالث بنتيجة 18 مقابل 
11، فيمـــا تعـــادل المنتخبـــان في الربع 

األخير نتيجة 18 مقابل 18. 
وقـــد برز في هـــذه المواجهـــة  الالعب 
مزمـــل أميـــر الـــذي نجح في تســـجيل 
15 نقطـــة، فـــي حيـــن ســـجل جيســـيم 
نقطـــة   11 أميـــر  ومحمـــد  نقطـــة   13

ومصطفى حسين 10 نقاط.

عيسى بن علي يؤازر المنتخبات 

ويهنىء سيدات األحمر

حرص سمو الشيخ عيسى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفة نائـــب رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية رئيس بعثة مملكة 
البحريـــن لمؤازرة المنتخبات الوطنية، 
من خالل حضور ومتابعة ســـموه يوم 

أمس مباريات المنتخبات. 
وقـــد هنـــأ ســـموه المنتخـــب الوطنـــي 
للسيدات لكرة القدم، بعد فوزهن على 
نظيراتهن ســـيدات اإلمارات بنتيجة 5 
أهـــداف مقابل 3 أهداف، فـــي المباراة 
التـــي جمعـــت المنتخبيـــن علـــى صالة 
مجمع سعد العبدهللا الصباح الرياضي. 
المنتخـــب  ألفـــراد  ســـموه  نقـــل  وقـــد 
تحيات وتهاني ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبيـــة البحرينية، وتمنيات 
ســـموه لهـــن بالتوفيـــق والنجـــاح فـــي 
المنافســـة على تحقيق ذهبية مسابقة 

كرة القدم الصاالت بالدورة.

من لقاء منتخبنا واإلمارات

منتخب الطائرة فاز بجدارة

منتخب الصاالت للرجال مطالب بتحقيق الفوز اليوم

من لقاء منتخبنا واإلمارات بمسابقة الكرة الطائرة
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“القاهرة السينمائي” يعلن فتح باب تسجيل األفالم ودعوة البحرينيين للمشاركة
تعلن إدارة مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي، عن فتح باب التســـجيل 
لألفـــام الراغبـــة بالمشـــاركة في فعاليـــات دورته الـ 44 التـــي من المقرر 
أن تقـــام فـــي الفتـــرة مـــن 13 إلى 22 نوفمبـــر المقبل 
بدار األوبرا المصرية، ابتداًء من 15 مايو الجاري، 
على أن يستمر استقبال طلبات األفام من جميع 
أنحـــاء العالـــم حتـــى موعد أقصاه 15 أغســـطس، 
www.ciff. وذلك عبر الموقع الرســـمي للمهرجان

org.eg، وهـــذه دعـــوة للســـينمائيين البحرينيين 
للمشاركة.

مـــن جانبـــه قـــال الفنـــان حســـين فهمي، 
رئيـــس مهرجان القاهرة الســـينمائي، إن 
المهرجان يســـعى في دورته الـ 44 إلى 
جذب مزيد من األعمال المتنوعة التي 
تتضمن أفـــكارا وثقافـــات واتجاهات 
ســـينمائية مختلفـــة عـــن طريق فتح 

باب المشاركة أمام التجارب الجديدة والملهمة من كل دول العالم.
وفيمـــا يتعلق باالســـتعدادات والتحضيرات، قال المخرج أمير رمســـيس، 
مديـــر المهرجـــان، إن اإلدارة أنهـــت كل االســـتعدادات الخاصة باســـتقبال 
طلبات المشـــاركة والرد عليها من خال الموقع الرســـمي، مشـــيرا إلى أن 
العمـــل علـــى برنامـــج الـــدورة قد بـــدأ بالفعل بالتعـــاون مع الفريـــق المميز 
للمهرجـــان والـــذي أحـــرز نجاحـــا ملحوظًا في الـــدورات الماضيـــة، وعلى 
رأســـهم مديـــر المكتـــب الفني الناقـــد أندرو محســـن، والناقد أســـامة عبد 
الفتاح، مدير برنامج أسبوع النقاد، كما تم تكليف المخرج الشاب يوسف 
هشـــام، بإدارة برنامج األفام القصيرة باإلضافة إلى متابعته العمل على 
أفام األمريكتين، والناقدة رشـــا حســـني للبرنامج اآلســـيوي، والمخرجة 

ماجي مرجان لسينما شرق أوروبا.
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم 
العربـــي وإفريقيـــا واألكثر انتظامـــًا، ينفـــرد بكونه المهرجـــان الوحيد في 
المنطقـــة العربية واإلفريقية المســـجل ضمن الفئـــة A في االتحاد الدولي 

.)FIAPF( للمنتجين في باريس

طارق البحار

أسامة الماجد

Spider�  سُيعرض فيلم
head للمخرج جوزيف 

كوسينسكي في 17 يونيو 
على منصة نتفلكس. يتبع 
عالًما يختبر عقاقير تغير 

الحالة المزاجية وقدراتها 
على تغيير حالة المدانين 

في السجن. الفيلم من 
بطولة “كريس هيمسورث”.

tariq_albahhar

يعــرض هــذا األســبوع فــي ســينماءات البحريــن الفيلــم الملحمي المنتظــر “رجــل الشــمال” أو The Northman والتــي تتابع لقصص 
عشــاق الفايكنــج، وتبــدأ احداثــه عندمــا يقتل والد األمير أمليث في أول شــبابه بوحشــية على يد عمه الذي يختطــف والدته، وبعد 
عقديــن مــن الزمــان، أصبح أمليث اآلن من رجال الفايكنج يداهم القرى، وســرعان ما يلتقي بشــرير يذكــره بنذره وهو إنقاذ والدته، 

وقتل عمه، واالنتقام لمقتل والده!

وفـــي التفاصيل تدور أحـــداث الفيلم 
ببطولتـــه  ويقـــوم   ،895 العـــام  فـــي 
ألكســـندر سكارســـجارد الـــذي يجســـد 
دور أميـــر الفايكنـــغ أمليـــث، الذي يفر 
الواقـــع فـــي شـــمال  مـــن منزلـــه فـــي 
المحيـــط األطلســـي بعـــد أن قتل عمه 
)كاس بانج( والـــده الملك أورفانديل 

)إيثان هوك( بطريقة وحشية.
وبعد ســـنوات، يســـافر أمليـــث متنكرا 
أيســـلندا، حيـــث  إلـــى  فـــي زي عبـــد، 
يعيش عمه ووالدته، الملكة جودرون 
لمقتـــل  لانتقـــام  كيدمـــان(،  )نيكـــول 

والـــده وإنقـــاذ والدتـــه. وفـــي طريقه 
يلتقـــي بامـــرأة غامضـــة، وهـــي أولجا 
)أنيا تيلور- جوي(، والتي شـــكل لقاؤه 
بها أول تواصل حقيقي له مع إنســـان 

منذ طفولته.

تصريحات المخرج

روبـــرت  الســـينمائي  المخـــرج  وقـــال 
إن ملحمـــة  لرويتـــرز مؤخـــرا  إيجـــرز 
االنتقـــام )ذا نورثمان( “رجل الشـــمال” 
التي أخرجها وتضم الكثير من النجوم 
هـــي عبارة عـــن فيلـــم ترفيهي ضخم 

إضافـــة إلـــى كونهـــا تجســـيدا حقيقيا 
لثقافـــة الفايكنـــغ وأســـاطيرهم. وقال 
العـــرض األول  فـــي  لرويتـــرز  إيجـــرز 
للفيلـــم في لنـــدن “لم يكـــن هناك فيلم 
دقيـــق عن الفايكنـــغ على اإلطاق من 
قبل، وكنت أعمل مع أعظم المؤرخين 
وعلمـــاء اآلثار في هـــذا المجال. هناك 
شيء واحد مؤكد، وهو أننا أمام أكثر 

أفام الفايكنغ دقة على اإلطاق”.
و”ذا نورثمان” من إنتاج سكارسجارد، 
الـــذي قضى العديد من الســـنوات في 
تطويـــر صياغة ملحمـــة الفايكنغ قبل 

لقائه مع إيجرز. وقال “لقد كان حلمي 
منـــذ أن كنت طفا صغيرا نشـــأت في 

السويد، محاطا بآثار الفايكنغ”. 
ومـــر سكارســـجارد )45 عامـــا( بتحول 
جســـدي ليلعب دور محـــارب الفايكنغ 
قـــوي البنيـــة، وذلـــك من خـــال عمله 
مـــع مدربه ماجنـــوس ليجدباك. وقال 
“عندمـــا تحـــول أمليـــث مـــن طبيعتـــه 

اإلنســـانية إلـــى الحيـــوان الـــذي يملك 
دب  بيـــن  مـــا  أصبـــح هجينـــا  روحـــا، 
وذئـــب، لذلك كان مـــن المهم أن تزداد 
كتلة جســـده قليا ويكبر بنيانه بعض 
الحركـــة  مشـــاهد  وكانـــت  الشـــيء”. 
هـــي  الفيلـــم  فـــي  والكبيـــرة  العنيفـــة 
األولى من نوعها بالنســـبة إلى إيجرز، 
الذي ســـبق أن أخرج فيلمين روائيين 

همـــا “ذا اليت هـــاوس” )المنـــارة( و”ذا 
ويتش” )الساحرة(.

علـــى  للتصويـــر  اإلعـــداد  واشـــتمل 
تخطيـــط وتنظيـــم دقيقتيـــن؛ إلبقـــاء 
المئـــات من اإلضافات ومنفذي الحيل 

والحيوانات في المسار الصحيح.
وقـــال سكارســـجارد عـــن تجربتـــه مع 
الفيلـــم “إنـــه )إيجـــرز( يحـــب األصالة، 
جـــدا  الطويلـــة  المشـــاهد  ويعشـــق 
حـــذف”.  دون  المصـــورة  والمشـــاهد 
لتصويـــر  كبيـــر  تحـــد  “إنـــه  وأضـــاف 
مجموعات كبيرة. أعنـــي كبيرة العدد 
بكاميـــرا واحـــدة فقـــط وعبـــر لقطـــة 
واحـــدة. لذلـــك كان علينـــا أن نتـــدرب 
عليها كثيرا، ونعمل على تصميم دقيق 
للرقصـــات والعاقة بين الشـــخصيات 

في الفيلم وكاميرا التصوير”.

االنطباع الذي يتركه الفيلم القصير “إسعاف” للمخرجة فتحية ناصر في نفس المتفرج 
بدون التوقف عند التفاصيل، كالتالي: ثمة كارثة تلوح في األفق، جميع الشــخصيات 
تحلم وتريد، ولكن أحالمها ورغباتها متنافرة ومتناقضة، مزروعة باأللغام، تنفجر في 
النهايــة فيســيل الــدم من الجميع.. إنه فيلــم عن االنتظار المدمر والخوف من تشــويه 

وجه العادات والتقاليد.

مجموعـــة من النســـاء المتدينات يخرجن 
في “كشته” وإحداهن تفقد ابنها في البحر، 
وفي العزاء “مأتم أم صادق للنساء” يكون 
هنـــاك إحســـاس متقـــارب مـــن الفجيعـــة، 
وتطوف الكاميرا على الوجوه في لقطات 
ســـريعة متتابعـــة أخرجت ببراعـــة فائقة، 
وقد جاءت الفنانة والشاعرة نادية الماح 
االندمـــاج  فـــي  الشـــخصيات  قمـــة  علـــى 
الكامل مع الدور “صنعة وفنا وقدرة كبيرة 

علـــى التلـــون الدرامـــي”، وكذلـــك الفنانـــة 
بروين من خال األداء المتدفق والصدق 
فـــي بســـاطته. أمـــا الفنـــان عقيـــل الماجد 
فكعادتـــه يرتفـــع إلـــى الســـماء بحضـــوره 
القوي والمؤثر، ويعرف اســـتنباط المامح 

المتعارف عليها في عالم األبطال.
خـــال العزاء تســـقط أم الطفـــل ويحاولن 
مســـاعدتها بالطرق البدائية المألوفة “شم 
البصل والعطر” ولكن دون جدوى، ثم يبدأ 

الصراع المســـتمر إلى اليوم والمتمثل في 
الطبيـــب الرجـــل والمـــرأة المريضـــة، ففي 
بداية األمر رفضن النسوة مساعدة الرجل 
“عقيل الماجد” الملم والخبير باإلسعافات 
األولية، ولكن بعدها وافقن وتم إنقاذ األم 
بقبلة الحياة كما يطلق عليها في مثل هذه 
الحـــاالت. وهنـــا اســـتغلت المخرجـــة أهم 
عنصـــر ســـينمائي وهـــو عنصـــر الحضور.. 

فكل شيء يتم خلقه أمامنا. 
لقـــد أعطتنـــا المخرجـــة فتحيـــة ناصر في 
هـــذا الفيلـــم الـــذي يهـــدف إلـــى توصيـــل 
رسالة معينة، لغة ســـينمائية بليغة مؤثرة 
ومفهومة، فمن أوله إلى آخره متعة للعين 
مـــن الناحيـــة البصريـــة، حيث اســـتطاعت 
بكاميرتها الغوص داخل النفس اإلنسانية 
وتكثيف معاناتها الداخلية من هذا الواقع، 

ومن خال اطاعي على تجربتها يمكنني 
القول أنها تعالج كمخرجة بطريقة جدية، 
بـــل وشـــيقة في بعـــض األحيـــان، وبالرغم 
مـــن أنهـــا روائية وقاصـــة ولكنهـــا هنا أكثر 

سينمائية عنها في أي وقت آخر. 
فيلم “إسعاف” نجح في التعبير عن مشكلة 
من مشكات المجتمع وحاجاته، والدعوة 
إلـــى إعادة صناعة األفكار وتجديد الصور 
بيـــن  للتوفيـــق  ومحاولـــة  واألحاســـيس، 
شـــيئين متتضاديـــن فيمـــا يتعلـــق بعاقة 
المســـعف الرجـــل والمـــرأة المريضـــة كمـــا 
للمعتقـــدات  اســـتنادا  البعـــض  لهـــا  ينظـــر 
والقيود المتزمتة. كما اســـتطاعت المؤلفة 
والمخرجـــة وهـــي أحـــد األســـماء الهامـــة 
التـــي تذكـــر عنـــد الحديـــث عـــن األفـــام 
القصيـــرة فـــي البحريـــن، أن تنســـج مـــن 

خـــال التفاصيـــل الصغيرة لوحـــات رائعة 
وتكنيـــك  وأفـــكار  روح  الصـــدق،  وبالغـــة 
ســـينمائي يعطيها منا االحتـــرام والنجاح، 
وتبنـــي واقعيـــة جديـــدة عبـــر اســـتقصاء 
الحقيقية الموضوعية وطرقها الفنية في 
اإلبـــداع الفني كالتصويـــر واختيار الزوايا 
وحتى اختيـــار الممثلين وغير ذلك. ولعل 
أبـــرز ما لفت انتباهي أيًضا في هذا الفيلم 
هـــو االســـتخدام الحـــاذق للقطـــة الطويلة 
المكونـــة من مشـــهد واحد التـــي تتيح لها 
الكادرات العامة، اندماجا حقيقيا في حيز 

المشهد “مشهد سقوط األم” بروين. 
يجـــدر بالذكـــر أن فريـــق فيلـــم “إســـعاف” 
مكـــون مـــن.. ســـيناريو وإخـــراج فتحيـــة 
ناصـــر، وتمثيـــل برويـــن، عقيـــل الماجـــد، 
شريفة طالب، نادية الماح، فتحية ناصر، 

شـــذى العصفور، واألطفال محمـــود أنور، 
عليـــاء محمـــد صالـــح، وتصويـــر وإضاءة 
محمـــود عبـــدهللا، ســـعيد المختـــار، ســـيد 
باقر الكامل، صوت كميل يوســـف رســـتم، 
المونتـــاج  ناصـــر،  فتحيـــة  إنتـــاج  وإدارة 
والعمليات الفنية “الباســـتيل برودكشـــن”، 
فـــي  وعـــرض  العجـــان  نـــورة  ومكيـــاج 
مهرجـــان “صنـــع بشـــغف” الســـينمائي في 

أبريل الماضي.

الفيلم القصير “إسعاف”... لغة سينمائية بليغة مؤثرة
روح وأفكار وتكنيك ومحاولة للتوفيق بين شيئين متضادين

 ”The Northman“
وملحمــــة الفـــايكـنج في البحريــن
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“بنفت” تنال “آيزو 27001” إلدارة أمن المعلومات
نظير جهود الشركة المستمرة لتأمين جميع أصول التقنية

أعلنت شـــركة بنفـــت، الشـــركة المبتكرة 
والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية 
وخدمـــة المعامالت الماليـــة اإللكترونية 
في مملكة البحرين، حديثا، عن حصولها 
على شهادة آيزو 27001، المعيار الدولي 
إلدارة أمـــن المعلومـــات، علًما أن شـــركة 
بنفـــت إحدى المؤسســـات األولـــى التي 
تحصل على هذه الشهادة بنطاق يغطي 
كامل أنظمة وإجراءات المؤسســـة دون 
اســـتثناءات فـــي التطبيـــق. ويأتي منح 
شـــهادة آيـــزو 27001 لنظـــام إدارة أمـــن 
المعلومـــات لشـــركة بنفـــت نظيـــر جهود 
الشركة المســـتمرة لتأمين جميع أصول 

المعلومات بشكل كامل.
 وتعتبـــر شـــهادة آيـــزو 27001 المعيـــار 
الدولـــي إلدارة أمـــن المعلومـــات، حيث 
أمـــن  إدارة  مـــن  المؤسســـات  يمّكـــن 
أو  الماليـــة  المعلومـــات  مثـــل  األصـــول 

الملكية الفكريـــة أو تفاصيل الموظفين 
أو المعلومـــات التـــي تعهـــد بهـــا أطراف 
ثالثة. كما أنه معترف به عالمًيا كمؤشـــر 
علـــى أن نظـــام إدارة أمـــن المعلومـــات 
متوافـــق مع أفضل الممارســـات في هذا 
المجال، وقـــد طبقت بنفت معايير آيزو 
27001 علـــى جميـــع قطاعـــات الشـــركة 

دون استثناء.

أمـــن  رئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
المعلومـــات وإدارة المخاطر في شـــركة 
بنفت، علي بشارة “يأتي أمن المعلومات 
في طليعة كل إجراء نتخذه في بنفت، 
حيث أننـــا ندرك أهميـــة البيانات ونفهم 
أن حمايـــة البيانـــات لها أهميـــة قصوى. 
يعد الحصول على شـــهادة آيزو 27001 
فريقنـــا  جهـــود  يعكـــس  بـــارًزا  إنجـــاًزا 

المتسقة لوضع إرشادات وبروتوكوالت 
آمنة في جميع أوجه أعمالنا”. 

“يأتـــي الحصـــول علـــى هـــذه  وأضـــاف 
مســـتخدمي  تعاظـــم  مـــع  الشـــهادة 
التطبيقـــات الرقميـــة ووســـائل التقنيـــة 
والمدفوعـــات اإللكترونيـــة، ما يســـتلزم 
معاييـــر  أقصـــى  تحقيـــق  علـــى  العمـــل 
الســـالمة واألمـــن والوعـــي بالتهديدات 
هـــذه  تلبيـــة  وســـنواصل  الســـيبرانية، 
المعاييـــر لخدمة عمالئنا بشـــكل أفضل. 
ويـــدل ذلـــك علـــى التـــزام شـــركة بنفت 
الراســـخ بمواصلة بذل الجهود الحثيثة 

عندما يتعلق األمر باألمن”.
ويعـــد هـــذا االســـتحقاق إنجـــاًزا رئيســـا 
أهميـــة  بنفـــت  وتـــدرك  للشـــركة.  آخـــر 
حماية البيانات واالستجابة للتهديدات 
األمنيـــة المتطورة. كما تواصل الشـــركة 

االستثمار في إدارة أمن المعلومات.

عينت شـــركة شـــبكة البحريـــن ش.م.ب 
)م( “بـــي نـــت”، دونـــا ويليامـــز بمنصـــب 
الماليـــة.  للشـــؤون  التنفيـــذي  الرئيـــس 
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مســـاعي 
الشـــركة الســـتقطاب أفضـــل المواهـــب 
الحاليـــة  خططهـــا  لتنفيـــذ  والكفـــاءات 
والمســـتقبلية، وذلك لدعم تطّور وتقّدم 

القطاع.
مهمـــة  مناصـــب  ويليامـــز  دونـــا  توّلـــت 
عديـــدة قبـــل انضمامهـــا إلـــى بـــي نـــت، 
وكان مـــن ضمنها منصـــب المدير المالي 
االتصـــاالت  شـــركة  لـــدى  للمجموعـــة 
البريطانيـــة “بي تي”. كما يشـــار إلى أنها 
محاســـب قانوني معتمـــد، ولديها خبرة 
تمتـــد ألكثـــر مـــن 19 عاًمـــا فـــي مجـــال 
الرقابـــة الماليـــة والشـــراكات التجاريـــة 

وإدارة التدفق النقدي.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة بـــي 
نت، أحمد جابر الدوســـري ”نحرص في 
شـــركة بي نت على انتقاء واســـتقطاب 
المواهـــب المختصة التـــي تضيف قيمة 

أكبر إلى الشـــركة، والتي ُتعزز من أدائنا 
لتحقيق األهداف االســـتراتيجية. وُيعد 
مثـــااًل  ويليامـــز  دونـــا  الســـيدة  تعييـــن 

واضًحا على هذا النهج”.
مـــن جهتهـــا، قالـــت ويليامز “أعتـــز جًدا 
باالنضمـــام إلـــى فريـــق شـــركة بـــي نت، 
امتنانـــي  عـــن خالـــص  أعـــرب  أن  وأود 
اإلدارة  وفريـــق  اإلدارة  لمجلـــس 
التنفيذيـــة على هذه الثقة الممنوحة لي 

لتوّلي هذا المنصب.

ويليامز رئيسا تنفيذيا للشؤون المالية في “بي نت”

أدى  أن  بعـــد  النفـــط  أســـعار  ارتفعـــت 
حظـــر االتحـــاد األوروبـــي المزمـــع على 
عمليـــات  وتخفيـــف  الروســـي  النفـــط 
إغـــالق “كوفيـــد 19” فـــي الصيـــن إلـــى 
مواجهـــة المخاوف مـــن أن تباطؤ النمو 
وأنهـــت  بالطلـــب.  ســـيضر  االقتصـــادي 
العقود اآلجلة لخام برنت جلســـة نهاية 
األســـبوع علـــى ارتفاع بنســـبة 0.46 % 
عنـــد 112.55 دوالر للبرميـــل، فيمـــا زاد 
خام نايمكس األميركي بنسبة 0.35 % 

عند 110.28 دوالر للبرميل.
وارتفع خام برنت على أساس أسبوعي 
بنسبة 0.9 %، بعد تراجعه بنسبة 0.75 
% في األســـبوع السابق له، بينما سجل 
أســـبوعيا  انخفاضـــا  األميركـــي  الخـــام 

بنسبة 0.19 %.

وعلى الرغم من ارتفاع أســـعار الوقود، 
زاد استهالك األميركيين له وفقا لتقرير 
صـــادر عـــن اإلدارة االتحاديـــة للطـــرق 
السريعة بشـــأن المسافات التي تقطعها 

المركبات.
ويأمـــل االتحـــاد األوروبـــي فـــي إبـــرام 
اتفاق يتعلق بحظر مقترح على واردات 
الخام الروســـي يتضمن إعفاءات لدول 
االتحـــاد األوروبـــي األكثـــر اعتمادا على 

النفط الروسي مثل المجر.
إيـــران  تواجـــه  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
صعوبـــة أكبر في بيع نفطها الخام بعد 
توافـــر مزيـــد مـــن البراميل الروســـية 
الخـــام  اآلن مـــع انخفـــاض صـــادرات 
اإليرانـــي إلى الصين بقـــوة منذ بداية 

حرب أوكرانيا.

“برنت” عند 112.55 دوالر للبرميل

للعام األكاديمي 2022 - 2023 والجامعة توفر أفضل الخدمات للطلبة

استمرار القبول والتسجيل للفصل الدراسي األول بـ“التطبيقية”

القبــول والتســجيل  عــن اســتمرار  التطبيقيــة  العلــوم  أعلنــت جامعــة 
للطلبــة المســتجدين الراغبين في االلتحاق بالجامعة للفصل الدراســي 
األول مــن العــام األكاديمــي 2022 - 2023، حيــث تعمــل الجامعــة علــى 
توفيــر أفضــل الخدمــات للطلبــة، ما يســهم فــي تعزيز وتحســين نوعية 

المخرجات التعليمي للطلبة.

وأشـــارت مديرة التســـويق والعالقات 
العامـــة رقيـــة محســـن إلـــى أن الطلبـــة 
الجامعـــة  فـــي  بااللتحـــاق  الراغبيـــن 
بإمكانهـــم التســـجيل وتقديـــم طلبـــات 
الموقـــع  عبـــر  إلكترونًيـــا  االلتحـــاق 
www.asu. للجامعـــة  اإللكترونـــي 

اإللكترونـــي  البريـــد  عبـــر  أو   ،edu.bh
مـــن  أو   ،admission@asu.edu.bh
خالل التواصل مـــع الجامعة على رقم 

الواتساب )66633770(.
وصرحت مديرة التســـويق والعالقات 
العامـــة بـــأن التخصصـــات المطروحـــة 
تشـــمل  المقبـــل  الدراســـي  للفصـــل 
إدارة  الحقـــوق،  فـــي  البكالوريـــوس 
الماليـــة  العلـــوم  المحاســـبة،  األعمـــال، 
والمحاســـبة، العلـــوم السياســـية، نظم 
المعلومـــات اإلداريـــة، علم الحاســـوب، 
التصميـــم  الجرافيكـــي،  التصميـــم 
الداخلي، وتخصصات الماجســـتير في 
وإدارة  التجـــاري،  والقانـــون  القانـــون، 
البشـــرية،  المـــوارد  وإدارة  األعمـــال، 
والمحاســـبة والتمويـــل، باإلضافة إلى 

برامج كلية الهندســـة المســـتضافة من 
جامعة لندن ســـاوث بانـــك البريطانية 
والهندســـة  المدنيـــة،  الهندســـة  فـــي 

المعمارية.
كمـــا دعـــت جميـــع الطلبـــة إلـــى زيـــارة 
مواقـــع الجامعة الخاصة عبر شـــبكات 
االتصـــال  أو  االجتماعـــي،  التواصـــل 
على أرقام الخط الساخن 16036395 
 -  16036397  -  16036396  -
رقـــم  أو   16036399  -  16036398
الواتســـاب الخـــاص بالطلبـــة الراغبين 
بالتســـجيل فـــي الجامعـــة 66633770 
لالطـــالع علـــى مزيـــد مـــن المعلومـــات 
عن التســـجيل للفصل الدراســـي األول 

.2023 - 2022
سلســـلة  حققـــت  الجامعـــة  أن  يذكـــر 
كبيرة من اإلنجازات على المســـتويات 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، حيث 
الـــذي جعلهـــا  الجامعـــة  إنجـــاز  يعتبـــر 
 -11- عشـــرة  إحـــدى  ضمـــن  واحـــدة 
مؤسســـة من مؤسسات التعليٍم العالي 
فـــي العالـــم، والجامعـــة الوحيـــدة فـــي 

مملكـــة البحريـــن التـــي تحصـــل علـــى 
االعتمـــاد الدولي لوكالـــة ضمان جودة 
التعليم العالي البريطانية )QAA(، أحد 
أهـــم اإلنجازات فـــي مســـيرة الجامعة 
نحـــو العالمية، كما أن الجامعة حاصلة 
علـــى المركـــز 201 - 300 فـــي تصنيف 
التايمـــز العالمـــي في التأثيـــر وتحقيق 
وفـــي  المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 
تصنيـــف QS للجامعات العالمية تعتبر 
أول جامعـــة خاصـــة فـــي البحرين يتم 
تصنيفها في المركز 591 - 600 عالمًيا، 
باإلضافـــة إلـــى تصنيفها ضمـــن أفضل 
150 جامعة ناشـــئة تحت عمر 50 عاما 
علـــى مســـتوى العالم، كمـــا أن تصنيف 
QS للجامعـــات العربيـــة للعـــام 2022، 
أظهـــر تقـــدم الجامعـــة للســـنة الرابعـــة 
علـــى التوالـــي بحصولها علـــى المرتبة 
22 مـــن بيـــن أفضـــل جامعـــات الوطن 
العربي، كمـــا أظهرها في المركز 101 - 
105 كواحدة من أفضل الجامعات في 
العالم في حقل الفنون والتصميم، هذا 
باإلضافـــة إلى كونها الجامعة الوحيدة 
فـــي البحرين الحاصلة علـــى ترتيب 4 
نجوم في تصنيف QS Stars العالمي. 
وُصنفـــت الجامعـــة ضمـــن أفضل 550 
فـــي  العالـــم  مســـتوى  علـــى  جامعـــة 
تصنيف كيو إس لمدى قابلية توظيف 
الخريجيـــن لســـنة 2022، وُصنفت في 

المرتبـــة الثالثة على مســـتوى البحرين 
علـــى  جامعـــة   5000 أفضـــل  وضمـــن 
ويـــب  تصنيـــف  فـــي  العالـــم  مســـتوى 
ماتريكس للعـــام 2022 وهو التصنيف 
العالمـــي لجـــودة المواقـــع اإللكترونية 

للجامعات على مستوى العالم. 
وحصلـــت الجامعـــة علـــى المركـــز 459 
عالمًيـــا فـــي تصنيـــف جريـــن ماتريـــك 
للجامعات الخضراء والصديقة للبيئة، 
وجـــددت حصولها على شـــهادة اآليزو 
في العمـــل اإلداري للســـنة الثالثة على 
الخاصـــة  اآليـــزو  وشـــهادة  التوالـــي، 
بأنظمـــة إدارة المؤسســـات التعليميـــة 
للســـنة الثانية، وهي بذلك أول جامعة 
في البحريـــن والخليج العربي تحصل 
إلـــى  إضافـــة  الشـــهادة،  هـــذه  علـــى 
تعاونهـــا مـــع أكاديميـــة التعليـــم العالي 
هيئـــة  أعضـــاء  لتأهيـــل  البريطانيـــة 
التدريس للحصول على شهادة الزمالة 
الجامعـــة  واختيـــار  األكاديميـــة،  مـــن 
لتكـــون مركز تدريب معتمـــدا من قبل 
األكاديمية، حيث حصل عدد كبير من 
أســـاتذة الجامعـــة على شـــهادة الزمالة 
األكاديميـــة،  مـــن  المختلفـــة  بفروعهـــا 
وعلى مســـتوى البحث العلمي نجحت 
الجامعة في نشـــر 181 بحثا علميا في 
مجـــالت علمية محكمـــة عالمية خالل 

العام الماضي.

رقية محسن

علي بشارة

دونا ويليامز

“المصارف “ تبحث مع وفد “النقد الدولي” آخر التطورات االقتصادية
اســتقبلت جمعيــة مصــارف البحريــن وفد البعثــة االستشــارية لصندوق 
النقــد الدولي برئاســة عصماء الجنايني نائب الرئيــس التنفيذي لمنطقة 
الشرق األوسط وآسيا الوسطى، وعدد من أعضاء الوفد الزائر للبحرين. 
حضــر اللقــاء مــن جانــب الجمعيــة عدد مــن أعضــاء مجلــس إدارتها هم 
نجالء الشيراوي وعبدالواحد الجناحي وزيبا عسكر، والرئيس التنفيذي 

للجمعية وحيد القاسم، ومستشار الجمعية حسن العالي.

وجرى خـــالل االجتماع بحث عدد 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 
المشترك وتبادل وجهات النظر عن 
آخـــر التطـــورات االقتصاديـــة على 

الصعيدين المحلي والعالمي.
مصـــارف  جمعيـــة  جانـــب  وأكـــد 
البحريـــن خـــالل االجتماع رســـوخ 
ومتانـــة القطـــاع المصرفي والمالي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، مع اإلشـــارة 
إلـــى أن وكالة التصنيـــف االئتماني 
“موديز” غيرت نظرتها المســـتقبلية 

للبحرين من ســـلبية إلى مســـتقرة، 
وأكدت تصنيف البحرين الســـيادي 
وذلـــك   ،)B2( عنـــد  األجـــل  طويـــل 
بعـــد أن رصـــدت تحســـنا واضحـــا 
الماليـــة  للموازيـــن  التوقعـــات  فـــي 
للبحريـــن،  الســـيادية  والخارجيـــة 
وإيضـــاح أن هـــذا التعديـــل المبني 
بشكل أساســـي على تحسن أسعار 
تحســـين  فـــي  سيســـهم  النفـــط 
الموازنـــة الماليـــة وتقليـــل الضغـــط 
على الســـيولة وتراكم الدين العام، 

ويحفز النمو االقتصادي، خصوصا 
ببرنامـــج  الحكومـــة  التـــزام  مـــع 

التوازن المالي.
وقـــدم القاســـم للوفد الزائر شـــرحا 
عن دور جمعية مصـــارف البحرين 
تطويـــر  اســـتراتيجية  دعـــم  فـــي 
فـــي  الماليـــة  الخدمـــات  قطـــاع 
البحريـــن التـــي أعلـــن عنها مصرف 
علـــى  وتركـــز  المركـــزي،  البحريـــن 
تطويـــر القطاع المصرفـــي والمالي 
ككل وزيـــادة مســـاهمته في الناتج 
المحلي اإلجمالـــي، وذلك في إطار 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي التـــي 

أعلنـــت عنهـــا الحكومـــة فـــي الربع 
األخير من العام الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية 
علـــى صعيد ذي صلـــة أن االقتصاد 
البحرينـــي ســـجل نمًوا يقـــدر بنحو 
وأن   ،2021 العـــام  خـــالل   %  2.2

هذا االنتعاش المطـــرد جاء بقيادة 
القطـــاع غيـــر النفطي الذي ســـجل 
نمـــًوا بنســـبة 2.8 % علـــى أســـاس 
سنوي، ومن ضمنه قطاع الخدمات 
الماليـــة، إضافة إلى قطاعات النقل 
واالتصـــاالت والضيافـــة، الفتا إلى 

أن إدارة البحريـــن للملـــف جائحـــة 
كورونـــا بطريقة اســـتباقية وفاعلة 
قللت مـــن اآلثار الســـلبية للجائحة 
على االقتصاد، وتمكن من استعادة 

تعافيه سريعا.
وأشار إلى أن االقتصاد البحريني 
نقـــاط  مـــن  بالعديـــد  يحظـــى 
القـــوة، مـــن بينهـــا أنـــه أحـــد أكثر 
االقتصـــادات تنوًعا فـــي المنطقة 
قطاعـــي  مـــن  أعلـــى  حصـــة  مـــع 
الخدمـــات والتصنيـــع فـــي الناتج 
ومســـتوى  اإلجمالـــي،  المحلـــي 
وبيئـــة  التضخـــم  مـــن  منخفـــض 
أسعار الفائدة تشجع على ظروف 
إلـــى  إضافـــة  األعمـــال،  تشـــغيل 
العمالة الماهرة وتكلفة االستثمار 
الرخيصـــة نســـبًيا مـــع العديد من 

الحوافز.

اللقاء بين الجانبين

على الصعيدين 
المحلي والعالمي



أمل الحامد

يشارك وفد بحريني رفيع المستوى في االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي 
العالمي 2022، الذي سيعقد خالل الفترة ما بين 22 وحتى 26 مايو 2022 في 

مدينة دافوس السويسرية.

وتهـــدف مشـــاركة الوفـــد البحريني 
إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى الفرص 
االســـتثمارية لمملكـــة البحرين أمام 
قطـــاع األعمـــال الدولـــي، إلى جانب 
مـــا أطلقتـــه المملكـــة مـــن مبـــادرات 
ومشـــروعات اقتصادية ضمن خطة 
التعافـــي االقتصـــادي التـــي جـــاءت 
تحقيقـــا لرؤى  عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وبعد إعالن مجلس الوزراء 
برئاســـة ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، عن خطة 
التعافـــي االقتصـــادي، بهـــدف تنمية 
االقتصـــاد وخلـــق الفـــرص النوعيـــة 
للمواطنيـــن بمـــا يســـهم فـــي زيـــادة 
تنافســـية مملكـــة البحريـــن وجـــذب 
مزيـــد مـــن االســـتثمارات التي يعود 

أثرها على الوطن والمواطنين.
كما سيشـــارك عدد من أعضاء الوفد 
البحرينـــي فـــي جلســـات اقتصادية 
تناقش موضوعـــات مرتبطة بتعزيز 
األمـــن واالســـتقرار الدوليين، ودعم 

واالطـــالع  االقتصاديـــة،  التنميـــة 
الراهـــن  المشـــهد االقتصـــادي  علـــى 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  لـــدول 
إفريقيـــا باإلضافة إلى بحث الفرص 
االســـتثمارية الجديـــدة والمجـــاالت 

الصاعدة في أسواق المنطقة.
ويضم الوفد البحريني إلى المنتدى 
االقتصادي العالمي كال من مستشار 
جاللة الملك للشـــؤون الدبلوماســـية 
الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل خليفة، 
ووزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
ووزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني، ووزير شؤون الشباب 
والرياضـــة أيمن المؤيد، ومستشـــار 
التنميـــة  بمجلـــس  اإلدارة  مجلـــس 
االقتصاديـــة إيان ليندســـي، ووكيل 
البحـــوث والمشـــاريع بمكتب رئيس 
يعقـــوب  حمـــد  الـــوزراء  مجلـــس 
مجلـــس  رئيـــس  ونائـــب  المحميـــد، 
إدارة مجموعـــة المؤيد العالمية هال 

فاروق المؤيد.
يذكـــر أن خطـــة التعافي االقتصادي 

التـــي أقرهـــا مجلس الـــوزراء ترتكز 
علـــى 5 أولويـــات من بينها تســـهيل 
وزيـــادة  التجاريـــة  اإلجـــراءات 
اســـتثمارات  الســـتقطاب  فعاليتهـــا 
بقيمة تفوق 2.5 مليار دوالر بحلول 
2023 إلى جانب تنفيذ المشروعات 

إطـــالق  عبـــر  الكبـــرى  التنمويـــة 
بقيمـــة  اســـتراتيجية  مشـــروعات 

تفوق 30 مليار دوالر. 
وأشـــار التقرير االقتصادي الفصلي 
لمملكـــة البحريـــن للربـــع الرابـــع مـــن 
وزارة  عـــن  الصـــادر   2021 العـــام 

الماليـــة واالقتصـــاد الوطني إلى أن 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي لمملكـــة 
البحريـــن قـــد شـــهد نمـــًوا ملحوًظـــا 
 2021 مـــن  الرابـــع  الربـــع  خـــالل 
بالتزامـــن مع إطالق خطـــة التعافي 
البحريـــن  لمملكـــة  االقتصـــادي 

اســـتراتيجيات  مـــن  ومـــا تضمنتـــه 
تنمويـــة  ومشـــروعات  ومبـــادرات 
كبرى تســـتهدف عدد من القطاعات 
الناتـــج  ســـجل  حيـــث  الواعـــدة، 
المحلـــي اإلجمالـــي نمـــًوا باألســـعار 

الثابتة بنسبة 4.3 %.

الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  كشـــف 
التنفيـــذي لطيران الخليج، الناقلة 
الوطنيـــة لمملكـــة البحريـــن، وليد 
العلوي عن توقع وصول 3 طائرات 
جديـــدة مـــن نـــوع اإليربـــاص نيو 
321 فـــي العام الجـــاري، موضًحا 
أن هـــذه الطائرات من ضمن طلب 
شراء 29 طائرة إيرباص نيو 321 

و10 طائرات بوينغ.
وأشـــار إلـــى أن طلـــب شـــراء 29 
و10   321 نيـــو  إيربـــاص  طائـــرة 
طائرات بوينغ، ســـيتمد إلى العام 
2026 والعـــام 2027 وذلك يعتمد 
علـــى عمليـــة توصيـــل الطائـــرات، 
مبيًنـــا أن هنالـــك أعوامـــا طويلـــة 
قبـــل انتهاء هـــذه الطلبية التي ما 

تزال جارية.
وذكـــر العلـــوي وجـــود 7 طائـــرات 
من طراز بوينغ 787-9 دريمالينر، 
دخلت في الخدمـــة بالعام 2018، 
والتـــي تمتاز بوســـائل الراحة من 
مقاعد مريحة وشاشـــات ومقاعد 
تتحول إلى أسرة، مضيًفا أن هذه 
الطائـــرات تســـتخدم فـــي رحالت 
إلى لندن ومانشســـتر وسنغافورة 
وبانكوك والفلبين، مشيًرا إلى أنها 
تســـتخدم في الرحـــالت الطويلة 
لكونها توفر في اســـتهالك البنزين 
وصوتهـــا خفيف، كمـــا أن من أهم 

مميزاتها هو عدم شـــعور المسافر 
لكونهـــا  متنهـــا  علـــى  بالجفـــاف 
الكربـــون  أليـــاف  مـــن  مصنوعـــة 
أليـــاف  مـــن  أقـــوى  تعتبـــر  التـــي 
األلمنيـــوم. وذكر أن وجهة الســـفر 
إلـــى ســـنغافورة أكملـــت عاًما منذ 

افتتاحها.
التـــي  الجديـــدة  الوجهـــات  وعـــن 
ســـتضيفها الشـــركة إلـــى شـــبكتها 
العالميـــة خـــالل موســـم الصيـــف، 
أوضح العلوي أن الشـــركة ســـتبدأ 
فـــي الصيف رحـــالت إلى وجهات 

ســـفر جديـــدة، هي ميـــالن وروما 
فـــي  ومانشســـتر  إيطاليـــا،  فـــي 
بريطانيـــا، وبعـــد ذلـــك نيـــس فـــي 
فرنسا، مشيًرا إلى وجود وجهات 
فـــي  ملقـــا  هـــي:   للســـفر  أخـــرى 
إســـبانيا، ميكونوس وسانتوريني 

فـــي اليونـــان، وصاللة فـــي عمان، 
ودول عديـــدة، مؤكًدا أن الشـــبكة 

ستستمر في االزدهار.
وعن موعد تدشـــين وجهة السفر 
إلى نيويـــورك، أوضـــح العلوي أن 
المعنيـــة  والجهـــات  جـــاٍر،  العمـــل 

تبذل جهـــًدا كبيًرا، وتـــم الوصول 
إلـــى خطوات متقدمـــة، معرًبا عن 
أملـــه بانتهـــاء العمـــل والحصـــول 
علـــى التصاريح الالزمـــة لإلعالن 
عن أوقات الرحالت التي ستربط 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليات 

المتحدة األميركية.
يشـــار إلى أنه نظـــًرا لكونها إحدى 
شـــركات الطيران القليلـــة التي لم 
تتوقـــف أبـــًدا عـــن الطيـــران أثناء 
الجائحـــة، حصلت طيران الخليج 
على تصنيف خمس نجوم لسالمة 
الطيـــران خالل الجائحـــة )كوفيد 
19( من قبل شركة سكاي تراكس 
العالمّية وذلـــك بعد عملية تدقيق 
شـــاملة لجميـــع معاييـــر الســـالمة 
الخاصة بـ)كوفيد 19( التي أجرتها 
شركة سكاي تراكس العالمّية بين 
شـــهري نوفمبـــر وديســـمبر 2021. 
الوطنيـــة  الناقلـــة  حصلـــت  كمـــا 
الخمـــس  تصنيـــف  علـــى  أيًضـــا 
نجوم لشـــركات الطيران الرئيسة 
مـــن APEX، وهـــي جائـــزة تعتمد 
فقط على مالحظات المســـافرين؛ 
أخيـــرا  فوزهـــا  إلـــى  باإلضافـــة 
“جائـــزة  و  االتصـــال”  “جائـــزة  بــــ 
الجديـــدة”  الطيـــران  خطـــوط 
فـــي حفـــل توزيـــع جوائـــز مطـــار 

سنغافورة )شانغي( للطيران.

تسليط الضوء على الفرص االستثمارية بالبحرين بمنتدى دافوس االقتصادي العالمي

وصول 3 طائرات جديدة “إيرباص نيو 321” هذا العام

وفد بحريني رفيع المستوى يشارك في الحدث ما بين 22 و26 مايو 2022

وجهات سفر جديدة خالل صيف 2022... العلوي:

“جاهز” السعودية تبدأ التشغيل التجريبي في البحرين
أعلنت حديًثا شركة جاهز الدولية، الشركة التقنية السعودية المتخصصة 
فــي مجــال إدارة توصيــل الطلبات مــن المطاعم، عن التشــغيل التجريبي 
ألعمالهــا فــي مملكــة البحريــن. وكشــفت الشــركة عــن أن البحريــن هــي 
المحطة األولى خارج المملكة العربية السعودية على أن تكون هي نقطة 

االنطالق في منطقة الخليج بحيث تتبعها دول أخرى عدة”.

وصـــرح الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
جاهـــز فـــي البحرين، جـــواد محمود 
لـ ”البـــالد االقتصادي”: “أثبت الفريق 
الممثـــل لمنصة جاهز في الســـنوات 
الماضية أن نموذج العمل التشاركي 
الذي يقدمة لشركائه أحد أهم ركائز 
نجاحه”، منوًها بأن “جاهز” احتفلت 
طلـــب  مليـــون   100 بإنجـــاز  أخيـــًرا 

وهذا دليل على ثقة العمالء.

وأضاف محمود “جاء قرار التوســـع 
فـــي دول المنطقـــة بعـــد تأكدنـــا من 
جهوزيتنـــا للمنافســـة مـــع الشـــركات 
إدارة  وقـــررت  حالًيـــا،  الموجـــودة 
الشـــركة بالمملكة العربية السعودية 
المحطـــة  هـــي  البحريـــن  تكـــون  أن 
ونقطة االنطالق في المنطقة وذلك 
التجاريـــة  الشـــركات  مـــع  بالتعـــاون 

البحرينية”.

وأردف “يأتـــي هـــذا التوســـع ألعمال 
المجموعـــة خـــارج المملكـــة العربية 
الشـــركة  خطـــة  ضمـــن  الســـعودية 
فـــي  التشـــغيلية  قدرتهـــا  لتوســـيع 
عـــدد من بلـــدان المنطقة ضمن دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي”، )جاهز 
 100 ســـعودي  اســـتثمار  البحريـــن( 
% مـــع فريـــق عمـــل مـــن اإلدارييـــن 
البحرينييـــن المميزيـــن ذوي الخبرة 

والمهارة بنسبة 100 %”.
بتنويـــع  جاهـــز  “بـــدأت  وأضـــاف 

البيـــع  نقـــاط  فـــي  اســـتثماراتها 
والخدمـــات اللوجســـتية والمطاعـــم 

السحابية“.
ومنصـــة  شـــركة  “جاهـــز”  أن  يذكـــر 

فـــي  متخصصـــة  ناشـــئة  ســـعودية 
وطلبـــات  الطعـــام  توصيـــل  مجـــال 
وأصحـــاب  المطاعـــم  مـــن  أخـــرى 
داخـــل  المســـتهلكين  إلـــى  المتاجـــر 
المملكة العربية السعودية. تأسست 
الشركة في العام 2016، وتتخذ من 
العاصمة الســـعودية )الريـــاض( مقًرا 

لعملها.
عبـــر  لعمالئهـــا،  الشـــركة  وتقـــّدم 
التطبيـــق اإللكترونـــي الخـــاص بهـــا، 
الطعـــام  خدمـــات توصيـــل طلبـــات 
العالمـــات  أهـــم  مـــع  بالتعـــاون 
التجاريـــة فـــي قطـــاع المطاعم، كما 
يمكن للمســـتخدمين طلـــب وجبات 
الطعـــام المحّضـــرة منزلًيا بواســـطة 

الطهـــاة المبدعين. ويتيـــح التطبيق 
للمســـتخدمين ميزات إضافية مثل 
تحديـــد وقت التوصيـــل اعتباًرا من 
3 ســـاعات علـــى األقـــل، وتتبع حالة 

الطلب ووقت الوصول المتوقع. 
ووفًقـــا لألرقـــام الخاصـــة بالشـــركة، 
فقـــد قدمت “جاهـــز” خـــالل رحلتها 
أكثـــر من 100 مليون خدمة لحوالي 
5 مالييـــن مســـتخدم عبـــر فريقهـــا 
المكـــّون مـــن 400 موظًفـــا وشـــبكة 
 101,000 حوالـــي  تضـــم  ضخمـــة 
ســـائق توصيـــل و16,000 نقطة بيع 
في مختلف أنحـــاء المملكة العربية 

السعودية.

بعد احتفالها بإنجاز 
100 مليون طلب

جواد محمود
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نظمــت الســفارة المصريــة بالبحرين بالتعاون مــع البورصة المصرية ورشــة عمل عبر 
تطبيــق “زووم” بعنــوان “الترويــج عــن االســتثمار واالدخــار فــي البورصــة المصريــة”، 
بمشــاركة مــن رئيــس البورصــة المصريــة محمــد فريــد والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
“Azimut“ أزيمــوت مصــر، ورئيــس إدارة تطويــر األعمــال فــي شــركة األهلــي إلدارة 
االستثمارات المالية حنان وجدي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال هولدنج 
لالســتثمارات الماليــة إيهــاب رشــاد، والشــريك المؤســس والرئيــس التنفيذي لشــركة 

ثاندر القابضة لالستثمارات المالية أحمد حمودة.

وأوضـــح ســـفير مصر لدى البحرين ياســـر 
تهـــدف  الورشـــة  أن  كلمتـــه  فـــي  شـــعبان 
المصريـــة  الجاليـــة  أعضـــاء  لتعريـــف 
واألشـــقاء فـــي مملكـــة البحريـــن بســـوق 
اإللكترونـــي  والتـــداول  المصريـــة  المـــال 
وكيفيـــة االســـتثمار والتـــداول بالبورصـــة 
المصريـــة بشـــكل آمـــن ومثمـــر فـــي نفس 
الوقـــت. وأضاف شـــعبان أن هـــذه الورش 
مهمـــة الســـتعراض الحلـــول االســـتثمارية 

البورصـــة  تقدمهـــا  التـــي  واالدخاريـــة 
المصرية للشـــركات اآلمنة والمضمونة من 
حيـــث العائـــد المجدي لالســـتثمار وحدود 
األمـــان لالســـتثمار لألشـــقاء البحرينييـــن 
والجالية المصرية في الخارج لالســـتفادة 

من عوائد التنمية االقتصادية.
وتحدث فريد عن وســـائل االســـتثمار في 
البورصـــة المصرية للبحرينيين عن طريق 
صنـــدوق ازيموت لألســـهم المصرية، الذي 

يمكـــن االكتتـــاب فيـــه مـــن البحريـــن مـــن 
 ،Al Hilal Life خالل شـــركات الهالل اليف
Al Hilal Taka�  تكافل الهـــالل اإلســـالمي
ful ) Islamic( بنـــك البحريـــن والكويـــت، 
 ICICI Bank ،HDFC آي ســـي ســـي بنـــك
Bank، شركة ميد جلف تكافل اإلسالمية، 
وشـــركة تـــآزر للتأميـــن. وأوضـــح فريد أن 
أهميـــة ســـوق األوراق الماليـــة تعـــود على 

نمـــو الناتـــج المحلـــي وخلـــق فـــرص عمل 
باإلضافـــة الـــى التمويـــل األكثر تنافســـية، 
مشـــيرا إلـــى االرتفـــاع فـــي االســـتحوذات 
منـــذ  المصريـــة  البورصـــة  التـــي شـــهدتها 
2018 حيـــث بلغـــت أكثـــر مـــن 30.9 مليار 

جنيه. 
وصـــرح رئيـــس البورصـــة خـــالل الورشـــة 
بـــأن عائـــد صناديـــق االســـتثمار ارتفع في 

الســـنوات العشر األخيرة بنســـبة 300 %، 
وأن رأس المـــال الســـوقي لألســـهم وصل 
فـــي نهايـــة أبريل 2022 إلـــى 715.1 مليار 
مليـــار   2502 وللســـندات  جنيـــه مصـــري، 
جنيـــه مصـــري.  تديـــر البورصـــة المصرية 
4 أســـواق وهـــي الســـوق الرئيســـة، ســـوق 
المشـــروعات الصغيـــرة والمتوطة، ســـوق 
وســـوق  المقيـــدة،  غيـــر  الماليـــة  األوراق 

المتعامليـــن الرئيســـين. وقـــال “لدينا 215 
بســـوق   27 الرئيســـة،  بالســـوق  شـــركة 
المشـــروعات الصغيرة والمتوسطة، سوق 
ســـوق  المقيـــدة،  غيـــر  الماليـــة  لـــألوراق 
المتعامليـــن الرئيســـة“، موضحـــا أن “عـــدد 
الشركات المقيدة والمتداولة في البورصة 
242 وهناك 3 صناديق استثمار وصندوق 
للمؤشـــرات المتداولة باإلضافـــة إلى 130 

شركة سمسرة”.
وقـــدم فريد شـــرحا مبســـطا عـــن خطوات 
االســـتثمار في البورصة قائال “لالســـتثمار 
اآلمـــن البـــد مـــن اتبـــاع الخطـــوات اآلتية، 
وهـــي اختيار شـــركة السمســـرة من خالل 
الموقـــع اإللكترونـــي للبورصـــة المصريـــة، 
العقد بين اســـتثمر وشركة السمسرة )عقد 
تـــداول(، الحصـــول علـــى كـــود التســـجيل 

الموحد، البدء في التداول”.

وقع االتحاد األوروبي على وثيقة 
جديدة لتعزيز مجاالت التعاون مع 
دول الخليج في مجاالت متعددة، 
ومنهـــا الطاقـــة والتحـــول األخضر 
االقتصـــادي  والتنويـــع  والتجـــارة 
واألمـــن  اإلقليمـــي  واالســـتقرار 
العالمـــي، باإلضافة إلـــى التحديات 

اإلنسانية واإلنمائية.
وفـــي التفاصيل، تختـــص الوثيقة 
بالشـــراكة االســـتراتيجية مع دول 
توســـيع  إلـــى  وتهـــدف  الخليـــج، 
المشـــترك،  التعـــاون  وتعميـــق 
حيـــث اســـتعرض الموقع الرســـمي 
للمفوضيـــة األوروبيـــة أن الوثيقـــة 
أبـــرز  حلحلـــة  إلـــى  ســـتهدف 
التحديـــات الحاصلة فـــي المنطقة 
الخليجيـــة ومنهـــا مشـــكلة التغّيـــر 
المناخي والتي ستتأثر به المنطقة 

خصوصا.
وأوضح الموقع الرسمي للمفوضية 
أن االتحـــاد األوروبي يعتبـــر رائًدا 
فـــي معالجة مشـــكلة تغّيـــر المناخ 
وقيـــادة التحـــول األخضـــر ويمكن 
والتكنولوجيـــا  الخبـــرة  تكـــون  أن 
والمعرفـــة التـــي طورهـــا االتحـــاد 
األوروبـــي عنصـــًرا مهًما لمســـاعدة 

دول الخليـــج علـــى التعامـــل مـــع 
بـــروح  بهـــا  الخاصـــة  التحـــوالت 
الشـــراكة مع البحث فـــي مزيد من 
التعاون في سلســـلة من المجاالت 
اإلدارة  مثـــل  بالبيئـــة  المتعلقـــة 
البحريـــة،  للمـــوارد  المســـتدامة 
والتنـــوع البيولوجـــي، والحـــد من 
النفايـــات وإدارتهـــا، باإلضافة إلى 

مكافحة التصحر.
كمـــا تحـــدث الموقـــع الرســـمي عن 
ســـبل المســـاعدة التـــي ســـيقدمها 
االتحاد من خالل الوثيقة مع دول 
الخليـــج وذلـــك عبر تطويـــر أعمال 
وفـــرص عمـــل جديـــدة، خصوصـــا 
للشـــباب والنســـاء فـــي القطاعـــات 
باالقتصـــاد  المتعلقـــة  والمجـــاالت 
والســـياحة  والرقمـــي،  األخضـــر 
البحـــث  ومجـــال  المســـتدامة، 

واالبتكار.
وتطرقـــت الوثيقـــة التـــي أصدرها 
االتحاد إلى اتفاقية التجارة الحرة 
توقفـــت  التـــي  الخليـــج  دول  مـــع 
بالقـــول   ،2008 فـــي  مباحثاتهـــا 
“إن إطـــار عمـــل االتحـــاد األوروبي 
تـــم  الحـــرة  التجـــارة  التفاقيـــات 
تطويـــره ويتضمـــن حالًيـــا أحكاًما 
طموحة بشأن التنمية المستدامة، 
لرســـوم  التدريجـــي  واإللغـــاء 

التصدير واإلجراءات األخرى التي 
تشوه التجارة واالستثمارات”.

كما تحدث الممثل األعلى لالتحاد 
الخارجيـــة  للشـــؤون  األوروبـــي 
والسياســـة األمنية جوزيف بوريل 
الموقـــع  فـــي تصريـــح اســـتعرضه 
األوروبيـــة  للمفوضيـــة  الرســـمي 
بمناســـبة إصـــدار الوثيقـــة “إنه في 
وقـــت يتســـم فيـــه النظـــام الدولي 
بانعـــدام  القواعـــد  علـــى  القائـــم 
األمـــن والتحديـــات الكبيـــرة التـــي 
تفاقمـــت بســـبب الحرب الروســـية 
فـــي أوكرانيـــا، سيســـتفيد االتحاد 
األوروبـــي ودول الخليـــج من قوة 
أكبـــر هي الشـــراكة االســـتراتيجية 

في عدد من المجاالت الرئيسة”.
وأضـــاف “نحن بحاجة إلـــى العمل 
معا بشـــكل أوثـــق على االســـتقرار 
األوســـط،  والشـــرق  الخليـــج  فـــي 
بشـــأن التهديدات األمنية العالمية، 
المنـــاخ  وتغيـــر  الطاقـــة  وأمـــن 
والرقمنـــة  األخضـــر  والتحـــول 
والتجارة واالســـتثمار، كما نحتاج 
أيضـــا إلـــى تعزيـــز االتصـــاالت بين 
والشـــركات  والباحثيـــن  الطـــالب 

والمواطنين”.
وأوضح أن هذه الشـــراكة المعززة 
االتحـــاد  مـــن  لـــكل  مفيـــدة  تعـــد 

األوروبـــي والشـــركاء الخليجيين، 
األوروبـــي  االتحـــاد  يعـــد  حيـــث 
أكبـــر ســـوق منفـــردة فـــي العالـــم، 
وفاعـــال أمنيـــا مهمـــا فـــي منطقـــة 
فـــي  الرئيـــس  والفاعـــل  الخليـــج، 
التحديـــات العالمية مثـــل الرقمنة، 
العالميـــة  البوابـــة  إلـــى أن  مشـــيرا 
إطـــارا  توفـــر  األوروبـــي  لالتحـــاد 
ديناميكيا للتعاون مع شركاء دول 
مجلس التعـــاون الخليجي لتعزيز 
فـــي  المســـتدامة  االســـتثمارات 
منطقـــة الشـــرق األوســـط األوســـع 

وكذلك في إفريقيا.
ووصف المســـؤول األوروبي دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بأنهـــا 
وبوابـــة  ديناميكيـــة  اقتصـــادات 
مهمة بين أوروبا وآســـيا وإفريقيا، 
الطبيعـــي  للغـــاز  موثـــوق  ومـــزود 
المســـال ولديهـــا بعض مـــن أفضل 
مـــوارد الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة 
الريـــاح فـــي العالم، التـــي يمكن أن 
يكون تطويرها أساســـيا في تنفيذ 

االستراتيجيات المتبادلة.
التعـــاون  زيـــادة  أن  إلـــى  وأشـــار 
والتبادالت بيـــن االتحاد األوروبي 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
ســـتكون في نهاية المطاف مفيدة 

أيضا لشعوب المنطقتين.

ولفـــت إلـــى أنـــه فـــي ضـــوء تعزيز 
االتصـــاالت الوثيقـــة بيـــن النـــاس، 
وتنقل الشباب والطالب، والتعاون 
بيـــن الثقافات، فإن تحقيق الســـفر 
مجلـــس  لـــدول  تأشـــيرة  بـــدون 

التعـــاون الخليجـــي هـــو مصلحـــة 
لالتحـــاد  مشـــتركان  وهـــدف 
األوروبـــي ودول مجلـــس التعاون 
الخليجي، لتحقيق مفهوم شـــراكة 

من أجل االزدهار.

ندوة افتراضية تستهدف تنشيط االستثمارات البحرينية في البورصة المصرية

االتحاد األوروبي يوقع وثيقة لتعزيز التجارة مع دول الخليج

ارتفاع عائد الصناديق االستثمارية خالل السنوات العشر األخيرة بنسبة 300 %

إلغاء تدريجي لرسوم التصدير.. ومساع لتحقيق السفر دون تأشيرة

الندوة عبر تطبيق “زووم” 
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أعلـــن البنـــك الدولـــي أنـــه ســـيخصص 12 
مليار دوالر على مدى األشـــهر الـ15 المقبلة 
لمشـــروعات جديـــدة لمعالجة أزمـــة الغذاء 
العالميـــة. وحتى قبل الحـــرب في أوكرانيا، 
تفاقـــم انعـــدام األمـــن الغذائـــي فـــي العالم 
المناخيـــة  واألزمـــات  الصراعـــات  بســـبب 
واالقتصاديـــة. ومنذ غزو روســـيا ألوكرانيا 
البلـــدان  يمّثـــل  إذ  األزمـــة،  حـــدة  ازدادت 
وحدهما 30 % مـــن تجارة القمح العالمية. 
إليجـــاد  اآلن  الدولـــي  المجتمـــع  ويســـعى 

حلول فورية.
وأوضحـــت المؤسســـة في بيـــان أن الجزء 
األكبر مـــن هذه الموارد ســـيذهب إلى دول 
فـــي إفريقيـــا والشـــرق األوســـط وأوروبـــا 

الشرقية ووسط آسيا وجنوبها.
أن  المســـاعدات  شـــأن  مـــن  أن  وأضافـــت 
تدعـــم الزراعة فـــي تلك البلـــدان والحماية 
ارتفـــاع  آثـــار  مـــن  للتخفيـــف  االجتماعيـــة 
أســـعار المـــواد الغذائيـــة ودعم مشـــروعات 
إمـــداد بالميـــاه والري. وأشـــار البنك الدولي 
دوالر  مليـــار   18,7 أيضـــا  هنـــاك  أن  إلـــى 
غيـــر مســـتخدمة يمكـــن تخصيصهـــا كذلك 
لمشـــروعات مرتبطـــة مباشـــرة بمشـــكالت 

غذائية ومشكالت األمن الغذائي. وتابع أنه 
“في المجموع، يمثل هذا أكثر من 30 مليار 
دوالر للبـــدء فـــي مكافحـــة انعـــدام األمـــن 

الغذائي خالل األشهر الـ15 المقبلة”.
ونقـــل البيـــان عـــن رئيـــس البنـــك الدولـــي 
ديفيد مالباس قوله “الرتفاع أســـعار المواد 
الغذائيـــة آثـــار مدمـــرة علـــى الفئـــات األفقر 

واألضعف”.
وتابـــع “بهـــدف إعـــالم األســـواق وتحقيـــق 
االســـتقرار فيهـــا، مـــن الضـــروري أن تصّرح 

الـــدول بإعالنـــات واضحة بشـــأن الزيادات 
المســـتقبلية فـــي اإلنتـــاج ردا علـــى الغـــزو 
الروســـي ألوكرانيـــا”. وأوصـــى مالباس بأن 
تبـــذل البلدان جهـــودا متضافرة ليس فقط 
من أجل زيادة إمدادات الطاقة واألســـمدة 
ومســـاعدة المزارعين على تكثيف الزراعة 
وزيـــادة إنتـــاج المحاصيـــل بـــل أيضـــا مـــن 
أجـــل التخلـــص من السياســـات التـــي تمنع 
الصـــادرات والـــواردات )...( أو التي تشـــجع 

التخزين غير الضروري. 

تخصيص 12 مليار دوالر خالل األشهر الـ15 المقبلة لمشروعات جديدة

المجتمع الدولي يكثف جهوده لمواجهة أزمة الغذاء

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.29

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.6

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.45

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.551

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.17

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.015

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.32

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.504

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.332

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.06

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625
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حصد 6 رؤساء تنفيذيين لشركات بحرينية جائزة أفضل 100 رئيس تنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 
الجــاري فــي مؤتمــر “كبار الرؤســاء التنفيذيين” في نســخته السادســة، التــي أقيمت األربعاء الماضي فــي دبي، وذلك 

ضمن قائمة جوائز تحمل ذات اسم المؤتمر. 

الرؤســـاء  أفضـــل  القائمـــة  وتضمنـــت 
التنفيذيين الفائزيـــن للعام 2022 عبر 
10 فئـــات، حيـــث اســـتطاعت مملكـــة 
البحريـــن أن تحـــرز 6 جوائـــز فـــي 5 
فئـــات تابعـــة للقائمـــة والتـــي جـــاءت 
متضمنـــة أفضل 100 رئيـــس تنفيذي 

فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
تفصيلهـــا كاآلتي: في مجال الصيرفة 
جائزتان، وجائـــزة في مجال التمويل 
مجـــال  فـــي  وأخـــرى  واالســـتثمار، 
التأميـــن، باإلضافـــة إلـــى جائـــزة فـــي 
مجال التعدين والمعادن، والسادســـة 

كانت في مجال االتصاالت واإلعالم.
الرئيـــس  القائمـــة حصـــول  وأظهـــرت 
التنفيـــذي لبنـــك ABC خالـــد كعـــوان 
األهلـــي  للبنـــك  التنفيـــذي  والرئيـــس 
المتحـــد، عـــادل اللبان لجائـــزة أفضل 
مجلـــس  دول  فـــي  تنفيـــذي  رئيـــس 

مجـــال  فـــي  الخليجـــي  التعـــاون 
الصيرفة، أما الرئيس التنفيذي لشركة 
جـــي إف إتش المالية، هشـــام الريس، 
فقد حصد الجائزة في مجال التمويل 
البحريـــن  فـــازت  كمـــا  واالســـتثمار، 
بالجائـــزة في مجـــال التأمين لشـــركة 
البحريـــن الوطنيـــة القابضة لرئيســـها 
التنفيـــذي ســـمير الوزان، أمـــا الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة البـــا علـــي البقالـــي، 
فحصدهـــا في فئـــة شـــركات التعدين 
والمعـــادن، وأخيًرا جاء اســـم الرئيس 

التنفيذي لشـــركة بتلكـــو ميكيل فينتر 
فـــي فئـــة جائـــزة شـــركات االتصاالت 

واإلعالم.
توزيـــع  تـــم  المؤتمـــر  هامـــش  وعلـــى 
النســـخة السادســـة مـــن جوائـــز “كبار 
 10 علـــى  التنفيذّييـــن”  الرؤســـاء 
صناعـــات وفي كل فئة تـــم منح نحو 
10 رؤساء تنفيذيين لشركات مدرجة 
في البورصـــات، حيث تم تكريم 100 
رئيـــس تنفيـــذي مـــن أكثـــر مـــن 700 
شركة مدرجة في أسواق األسهم في 

دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن تقييم الشـــركات يعتمد على 
أســـس تابعة لمنظومة المؤتمر نفســـه 
وبالتعـــاون مع كليـــة “إنســـياد” إلدارة 
التـــي  لإلرشـــادات  وتبًعـــا  األعمـــال، 
وضعها معهد حوكمـــة لتقييم حوكمة 
الشـــركات، باإلضافة إلى قيام شـــركة 
“كيه بـــي إم جي KPMG “ والتي ُتعد 
من أكبر 4 شركات محاسبة وخدمات 
مهنية في العالم بتدقيق عملية تقييم 

الجوائز هذا العام.

6 رؤساء تنفيذيين لشركات بحرينية ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي بالخليج
الجائزة شملت فئات الصيرفة والتمويل واالستثمار والتأمين والتعدين واالتصاالت

إنشاء شارع جديد يؤدي إلى شاليهات بالج الجزائر

طرحـــت شـــركة بـــالج الجزائـــر للتطويـــر العقاري، 
مشـــروع أعمـــال إنشـــاء شـــارع يؤدي إلـــى منطقة 
الموقـــع  علـــى  الجزائـــر،  بـــالج  فـــي  الشـــاليهات 

اإللكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات.
ووفـــق وصف المناقصة، فإن شـــركة بالج الجزائر 

للتطوير العقاري تدعو شـــركات المقاوالت لتقديم 
عطاءاتهم لمشروع أعمال إنشاء شارع يؤدي إلى 
منطقـــة الشـــاليهات فـــي بـــالج الجزائـــر. ويتضمن 
نطـــاق العمـــل أعمال ســـفلتة باإلضافة إلـــى تزويد 
وتركيـــب حواجـــز وأعمـــدة إضاءة تعمـــل بالطاقة 

الشمسية وإشارات مرورية.
ودعـــا المجلـــس الراغبيـــن في المشـــاركة في هذه 

المناقصـــة، ممـــن تتوافـــر فيهـــم الكفـــاءة الالزمة، 
لشـــراء وثائـــق المناقصـــة إلكترونًيـــا مـــن خـــالل 
لمجلـــس  التابـــع  اإللكترونـــي  المناقصـــات  نظـــام 
e-tendering. / /:https والمزايـــدات  المناقصـــات 

tenderboard.gov.bh، فـــي موعـــد أقصـــاه يـــوم 
األحـــد الموافق 5 يونيـــو المقبل، على أن يتم فتح 

مظاريف عطاءات الشركات في اليوم التالي.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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إعداد: منى المطلق

عدم كفاية أموال المنفذ ضده لتغطية السند 
التنفيذي يلزمه اإلفصاح عن ممتلكاته

Muna.almutlaq@albiladpress.com 

ما اإلجراء المتبع في حال عدم حضور المدعى عليه بعد إصدار حكم التنفيذ لإلفصاح؟  «

المحامي حسن العجوز

إن قانـــون التنفيـــذ في المواد المدنيـــة والتجارية الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا في17 مارس 2022، قد اســـتحدث آلية 
جديـــدة للتنفيـــذ تلـــزم المنفذ ضده عند إعالنه أو علمه بأي إجـــراء من إجراءات التنفيذ وخالل 7 أيام من ذلك أن يقوم 
باإلفصاح عن األموال التي يملكها والتي من شـــأنها تغطية المبلغ المحكوم به بالكامل، وبالتالي 

فإن التنفيذ يقتصر على تلك األموال فقط ما دامت كفيلة بأن تغطي المبلغ المطلوب. 
أّمـــا فـــي حـــال عـــدم كفايـــة األمـــوال التي يملكهـــا المنفـــذ ضـــده لتغطية قيمة الســـند 
التنفيـــذي، فيتحتـــم عليه أن يفصـــح عن جميع ممتلكاته ســـواًء كانت تحت حيازته 
أو حيـــازة الغيـــر، ويكـــون التزام المنفذ ضـــّده باإلفصاح عن جميع األمـــوال التي ترد 
إليه مســـتمًرا ما دام طلب التنفيذ جارًيا، أي أّن هذا االلتزام يســـتمر إلى أن يتم إنهاء 
إجراءات التنفيذ بســـداد كامل المبلغ أو إبرام تســـوية نهائية مع المنفذ له. ولكن في 
حـــال عـــدم التزام المنفـــذ ضّده بهذا اإلجراء األساســـي في عمليـــة التنفيذ، فقد رّتب 
القانـــون على ذلك قيام مســـؤوليته الجنائية، حيث إن المـــادة )58( من قانون التنفيذ 
الجديـــد نصـــت علـــى أّن المنفـــذ ضّده الـــذي يمتنع عن اإلفصـــاح عّما لديه مـــن أموال أو 
يحجـــب عمـــًدا عـــن المحكمة أو المنفـــذ الخاص أية بيانات أو ســـجالت أو مســـتندات 
كان يتعّيـــن عليـــه تزويـــد المحكمـــة بها، فإّنـــه يعاقب بالحبس مـــدة ال تزيد 
عـــن ســـنتين وبغرامة يكـــون حّدها األدنـــى 500 دينـــار وحّدها األقصى 
100,000 دينـــار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك فإّن المنفذ ضّده 
الـــذي يقـــوم بإخفـــاء أو تهريب كّل أو بعـــض أمواله لكي ال يشـــملها 

اإلفصاح، فإّنه يعاقب بالعقوبة المذكورة ذاتها.
إلـــى جانب ذلك، فإّن عدم إفصاح المنفذ ضّده عن أمواله ال يمنع 
من اســـتمرار إجـــراءات التنفيذ، حيث إّن المنفـــذ ضّده الذي لم 
يلتـــزم باإلفصـــاح يكـــون عرضـــة للحجـــز على جميـــع أمواله 
الظاهرة وكذلك األموال التي يرشـــد عنها المنفذ له ســـواًء 
كانـــت لديه أو لـــدى الغير وذلك إلى حيـــن تحصيل كامل 

قيمة السند التنفيذي.

تســتقبل “البالد” مختلف االستفســارات وطلبات االستشــارة القانونية 
عموما، واالقتصادية والتجارية والعمالية تحديدا. وجرى التعاون مع 
نخبــة مــن المحامين المرموقين الذين تفضلــوا بالموافقة على اإلجابة 
ة الزاوية أو من خالل  عن استفســارات القراء، التي وصلت لبريد ُمعدَّ
حسابات “البالد” بمنصات التواصل االجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن 

رغب. ومعنا في زاوية اليوم   المحامي حسن العجوز.

ميكيل فينترعلي البقاليسمير الوزانهشام الريسعادل اللبان  خالد كعوان

أمل الحامد

للتواصل مع المحامي على الهاتف رقم: ٣66٣٣٧1٢


