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جاللته بحث مع الفروف مستجدات األوضاع والتحديات اإلقليمية والدولية... جاللة الملك المعظم:

الدعوة إلى الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية للوضع بأوكرانيا
المنامة - بنا

اســـتقبل حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البالد المعظـــم، بحضور 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، في 
قصـــر الصخيـــر أمس وزير الخارجية في روســـيا 
االتحاديـــة ســـيرجي الفـــروف بمناســـبة زيارتـــه 

للبالد.
وقد بحث جاللة الملك المعظم ووزير الخارجية 
والتحديـــات  األوضـــاع  مســـتجدات  الروســـي 
اإلقليمية والدولية خصوصًا الوضع في أوكرانيا، 

حيـــث أكـــد جاللـــة الملـــك المعظـــم أهميـــة حـــل 
الصـــراع فـــي أوكرانيا بما يحقـــق مصالح البلدين 
األوروبيـــة  القـــارة  واســـتقرار  وأمـــن  الجاريـــن 
وعلـــى األمن والســـلم الدولـــي وضـــرورة اللجوء 
إلـــى الحوار والحلـــول الدبلوماســـية وفق قواعد 
القانـــون الدولـــي مـــن أجـــل التوصل إلى تســـوية 
سياســـية تنهـــي النـــزاع وتضمـــن األمـــن والســـلم 
لجميع األطراف وتحفظ حياة المدنيين وإيصال 
لالجئيـــن  واإلغاثيـــة  اإلنســـانية  المســـاعدات 

)02(والنازحين.
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أقامـــت جائزة يوســـف بـــن أحمد كانو 
أمـــس حفل تكريـــم الفائزيـــن بالدورة 
العاشـــرة فـــي بـــرج كانو فـــي المنطقة 
تســـلم  الحفـــل  وفـــي  الدبلوماســـية. 
الفائـــزون الذين بلغ عددهـــم 12 فائًزا 
ماليـــة  ومكافـــآت  تقديـــر  شـــهادات 
العاصمـــة  محافـــظ  نائـــب  بحضـــور 
وأســـاتذة  األكاديمييـــن  مـــن  ونخبـــة 
الجامعات ورؤســـاء مجالـــس إدارات 
الصحـــف المحلية والمهتمين بالشـــأن 
الثقافـــي وعدد مـــن أفـــراد عائلة كانو 
يتقدمهم كل مـــن الوجيه عبداللطيف 
جاسم كانو والوجيه خالد محمد كانو 

والوجيه فوزي أحمد كانو. 
وعلـــى هامـــش الجائزة، قـــال الوجيه 
عبداللطيف كانو لـ“البالد” عن تطلعات 
المســـتقبلية  والجوائـــز  المبـــادرات 

للجائـــزة إنهـــا تتوقـــف علـــى عوامـــل 
اإلدارة  مجلـــس  ويرصدهـــا  مرتبطـــة 
والـــذي يعمـــل علـــى تحقيـــق أهدافها 

قبل تقريرها وإطالقها.

البحرينييـــن  ردود  توالـــت 
الرئيـــس  أورده  بمـــا  دة  المنـــدِّ
المتحـــدة  للواليـــات  األســـبق 
مـــن  أوبامـــا  بـــاراك  األميركيـــة 
مزاعـــم مغلوطة بشـــأن أحداث 
2011، وفـــي هـــذا الصـــدد أكـــد 
عدد من الشـــخصيات الوطنية، 
“األرض  أوبامـــا  مذكـــرات  أن 
الموعودة” هي محاولة لتزييف 
الحقائـــق والتاريـــخ والتغطيـــة 
المواقـــف  مـــن  كثيـــر  علـــى 

المحرجة إلدارته آنذاك.
االدعـــاءات  أن  إلـــى  وأشـــاروا 

مـــن  فكثيـــر  بجديـــدة  ليســـت 
مسؤولي إدارة الرئيس األسبق 
دأبـــوا علـــى فبركـــة الواقـــع في 
المنجـــزات  وتشـــويه  البحريـــن 
الحضارية التي تحققت بفضل 
المشـــروع اإلصالحـــي لحضـــرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد 
المعظـــم، مؤكدين أن محاوالت 
أوباما بـــاءت بالفشـــل، وانتهت 
فتره حكمه، لكن البحرين تقف 
شامخة مستقرة بفضل قيادتها 

الحكيمة وشعبها الوفي.

فعاليات: مذكرات أوباما محاولة 
يائسة لتفكيك الدول الخليجية

دبي ـ العربية.نت

شـــهدت مدينة عبادان ومدن أخرى 
فـــي إقليم “عربســـتان األهـــواز” في 
واحتجاجـــات  مظاهـــرات  إيـــران 
واســـعة بدأت منـــذ أيام واســـتمرت 
حتى ســـاعات متأخرة بعد منتصف 
وصـــرخ  اإلثنيـــن.  األحـــد  ليـــل 
متظاهـــرون غاضبـــون مـــن حـــادث 
غربـــي  جنـــوب  فـــي  مبنـــى  انهيـــار 
إيران، أســـفر عن مقتل 31 شـــخصًا، 
فـــي وجـــه مبعـــوث أرســـله المرشـــد 
أثـــار  مـــا  خامنئـــي،  علـــي  األعلـــى 
اشـــتباكات بين متظاهرين وشرطة 

مكافحة الشغب.

أهالي عبادان يطلقون 
صيحات استهجان في 

وجه مبعوث خامنئي

)14(
)08(

)06(

وّجـــه ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة الجهات ومراكز 
الخدمـــة الحكوميـــة لمواصلـــة تبنـــي المبـــادرات التـــي 
تعـــزز كفـــاءة الخدمـــة الحكوميـــة المقدمـــة للمواطنيـــن 

والمقيميـــن لتكـــون أكثـــر تنافســـية وجـــودة، مـــن خالل 
ترســـيخ ثقافة التميز واإلبداع واالبتكار التي تسهم في 

تطوير العمل الحكومي.
ورأس ســـموه، االجتماع االعتيادي األســـبوعي لمجلس 

الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
وحـــث ســـموه جميـــع مراكـــز الخدمـــة الحكوميـــة علـــى 

المزيد من البذل والعطاء الذي يقود للتميز في الخدمة 
الحكوميـــة، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على مذكرة 
اللجنة التنســـيقية بشأن نتائج الدورة الثالثة من تقييم 
مراكز الخدمة الحكومية للعام 2021، والتي شـــملت 86 
ا حصل 19 مركًزا منها على الفئة الذهبية،  مركًزا حكوميًّ

و6 مراكز على الفئة الفضية.

مبادرات لتعزيز كفاءة الخدمة الحكومية
حصول 19 مركًزا حكوميًّا على الفئة الذهبية و6 على الفضية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

^ برعاية كريمة من الرئيس 
التنفيذي لمجموعة بنك البحرين 
والكويـــت بالبحريـــن عبدالرحمن 
علي ســـيف باركت مدرســـة حوار 
الدوليـــة ممثلـــة برئيـــس مجلـــس 
الكوهجـــي  عبدالجبـــار  محمـــود 
للطلبـــة الخريجيـــن والخريجـــات 
قطفهـــم نتـــاج ســـنوات جهدهـــم 
ومثابرتهـــم فـــي هذا اليـــوم الذي 

يشـــهد بداية محطـــة جديدة في 
مســـيرتهم  الســـتكمال  حياتهـــم 

التعليمية.
المؤتمـــرات  قاعـــة  ازدانـــت  فقـــد 
الخميـــس  يـــوم  الخليـــج  بفنـــدق 
الموافـــق 26 مايو 2022 بتخريج 
الفـــوج الثانـــي عشـــر مـــن حملـــة 
دبلوم الثانوية العامة من مدرسة 

حوار الدولية.

حفل تخريج الفوج الثاني عشـر 
من طلبة مدرسة حوار الدوليــة

)04 - 03(
)23 - 22(

عادل بديوي

التطلعات المستقبلية للمبادرة مرصودة من مجلس اإلدارة

تكريم 12 فائًزا بجائزة يوسف أحمد كانو بمجاالتها الثالثة

قـــال استشـــاري األمـــراض الصدريـــة عـــادل بديوي 
لـ”البـــالد” إن التدخيـــن من العـــادات المنتشـــرة بين 
فئـــات كثيـــرة فـــي المجتمع، وذلـــك بالرغـــم من أنه 
يؤثر بشـــكل سلبي في جسم اإلنســـان، حيث ينتج 
عنـــه العديد من اآلثار الســـلبية المؤذيـــة للفرد، وقد 

تؤدي بعضها إلى مضاعفات تهّدد الحياة.
وتابـــع بديـــوي “يحتوي دخان الســـجائر على 7000 

مـــادة كيميائيـــة تقريبـــًا إضافـــًة إلـــى مـــادة النيكوتين ويتســـبب 
التدخين في قائمة طويلة من الســـرطانات، على رأســـها سرطان 
والمعـــدة،  الرحـــم،  وعنـــق  والكلـــى،  البوليـــة،  والمســـالك  الرئـــة، 

والبنكرياس”. وقال “يســـبب التدخين األذى للجهاز 
التنفســـي، حيث إّنه ُيؤدي إلى ازدياد خطر اإلصابة 
بعدوى الرئة، والمعاناة من السعال والصفير، وتراجع 
أداء وظائـــف الرئـــة والمعانـــاة مـــن ضيـــق التنفـــس 
والمخاط الزائد، والتأثير الســـلبي على مرض الربو، 
واإلصابة بســـرطان الرئة، ومرض االنســـداد الرئوي 
المزمـــن”. وأبـــان بديـــوي “كلفة التدخيـــن ال تقتصر 
على شـــراء علب السجائر اليومية فقط، بل ُيضاف 
لهـــا التبعات المادية المترّتبـــة على التأمين الصحي 
والتأميـــن على الحياة، وذلك بســـبب ارتفـــاع التكاليف العالجية 
لألمراض المتعّلقة بالتدخين، إضافًة إلى اآلثار السلبية للتدخين 

على صّحة أسرة المدّخن المحيطة به”.

استشاري األمراض الصدرية بديوي لـ“^”:

دخان السجائر يحتوي على 7 آالف مادة كيميائية

توقعت مواقع األرصاد الجوية أن يشهد 
شـــهر يونيو المقبل ارتفاعـــًا في درجات 
الحـــرارة، حيث توقعت أن تهـــدأ الرياح 
الشـــمالية لعـــدة أيـــام بداية شـــهر يونيو 

لترتفـــع درجات الحرارة بشـــكل ملحوظ 
وتصـــل إلـــى ما فـــوق 40 درجـــة، كما قد 
تتجـــاوز 45 درجـــة فـــي منتصف الشـــهر 
المقبـــل. ولفتـــت األرصـــاد الجويـــة إلـــى 
أن نســـب الرطوبـــة ودرجـــات الحـــرارة 
مرشـــحة لالرتفاع خالل األيـــام المقبلة، 

متوقعًة أن تبلغ درجات الحرارة العظمى 
خالل الفترة المقبلة 40 درجة مئوية أما 
درجـــة الحـــرارة الصغـــرى فســـتصل إلى 
25 درجـــة مئوية، كمـــا أن الفترة المقبلة 
ستشـــهد ارتفاع الرطوبة النسبية لتصل 

إلى 85 %.

توقع وصول الحرارة إلى 45 درجة مئوية

البحرين على موعد مع طقس حار ورطب في يونيو
ليلى مال اهلل

مروة أحمد

إبراهيم النهام

)10(

تصوير: حسن بوحسن
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استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المعظم بحضور صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء، في  ــ ــ ال رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
قصر الصخير أمس سيرجي الفروف 
وزير الخارجية في روسيا االتحادية 

بمناسبة زيارته للبالد.
اللقاء نقل وزير خارجية  وفي بداية 
وتقدير  تــحــيــات  االتــحــاديــة  روســيــا 
الـــروســـي فــالديــمــيــر بوتين  الــرئــيــس 
ــمــلــك الــمــعــظــم وتــمــنــيــاتــه  ــة ال ــجــالل ل
لمملكة البحرين وشعبها بدوام النماء 
واالزدهــار، معربًا عن شكره وتقديره 
لجاللة الملك المعظم على ما حظي به 
من حفاوة االستقبال وكرم الضيافة، 
من  المزيد  البحرين  لمملكة  متمنيًا 

التقدم والتطور الرخاء.
كما بحث جاللة الملك المعظم ووزير 
ــيـــة الــــروســــي مــســتــجــدات  الـــخـــارجـ
األوضـــــــاع والـــتـــحـــديـــات اإلقــلــيــمــيــة 
ــه الــخــصــوص  والـــدولـــيـــة وعــلــى وجــ
الوضع في أوكرانيا، حيث أكد جاللة 
الملك المعظم أهمية حل الصراع في 

البلدين  مصالح  يحقق  بما  أوكرانيا 
ــرار الـــقـــارة  ــقـ ــتـ ــن واسـ ــ الـــجـــاريـــن وأمـ
األوروبية وعلى األمن والسلم الدولي 
وضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول 
الــدبــلــومــاســيــة وفـــق قــواعــد الــقــانــون 
الدولي من أجل التوصل إلى تسوية 
األمن  وتضمن  النزاع  تنهي  سياسية 
األطـــــراف وتحفظ  لــجــمــيــع  والــســلــم 
المساعدات  وإيصال  المدنيين  حياة 
اإلنـــســـانـــيـــة واإلغــــاثــــيــــة لــالجــئــيــن 

والنازحين.
ــمــلــك الــمــعــظــم  ــذا وكـــلـــف جـــاللـــة ال هــ
وتقديره  تحياته  نقل  الضيف  الوزير 
ــيــن رئــيــس  ــوت ــمــيــر ب ــلــرئــيــس فــالدي ل
جاللته  وتمنيات  االتــحــاديــة  روســيــا 
الصديق  وشعبها  االتحادية  لروسيا 

باألمن والنماء واالزدهار.
ــرب جــاللــتــه عــن اعـــتـــزاز مملكة  وأعــ
البحرين بعالقات الصداقة التاريخية 
على  وحرصها  االتحادية  روسيا  مع 
تــنــمــيــة مــخــتــلــف جـــوانـــب الــتــعــاون 
الثنائي والتنسيق المشترك بما يحقق 
المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 

الصديقين.

المنامة - بنا

حل الصراع بأوكرانيا بما يحقق مصالح البلدين الجارين
جاللته دعا إلى الحوار والحلول الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع... جاللة الملك المعظم:

أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، أن مملكة البحرين 
واالبتـــكار  اإلبـــداع  تحفيـــز  تواصـــل 
علـــى كافة األصعـــدة التنموية لتقديم 
مزيـــٍد مـــن فـــرص التطويـــر الواعـــدة 

وتعزيز التنافســـية في كل مجال، بما 
يسهم في استمرار تحقيق المنجزات 
والطموحات التي تأتـــي نتاج األفكار 
اإلبداعية وتترجم عبر التنفيذ المتقن 
ومشـــاريع  ومبـــادرات  خطـــط  إلـــى 
متنوعة ترفـــد القطاعات الحيوية بما 
يصب فـــي تحقيـــق أهداف المســـيرة 

التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك البالد 
المعظـــم، صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصـــر 
القضيبية أمس، بحضور وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان بن 
خليفـــة آل خليفـــة، ووزيـــر الصناعـــة 

والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزيانـــي، 
رئيس مجلـــس إدارة “آرثـــر دي ليتل” 
ومديرها التنفيذي إجناســـيو جارسيا 
إلـــى  ســـموه  أشـــار  حيـــث  ألفيـــس، 
لمختلـــف  المســـتدامة  الحلـــول  دور 
التحديـــات فـــي تحويلهـــا إلـــى فرص 
مســـتقبلية متناميـــة األثـــر تســـهم في 

فتح آفاٍق إبداعية لتحقيق المزيد من 
النتائج، الفًتا إلى دور القطاع الخاص 
الداعم لالســـتثمار فـــي االبتكار كأحد 
مقومات التطوير والباعث على الدفع 
بوتيـــرة اإلنجاز نحو مســـتويات أكثر 

من اإلنتاجية والكفاءة المنشودة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة 

“آرثـــر دي ليتـــل” ومديرهـــا التنفيـــذي 
عـــن الشـــكر والتقدير لصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء علـــى مـــا يوليـــه ســـموه مـــن 
اهتماٍم بفتح المزيد من آفاق التعاون 
البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا  المشـــترك، 

دوام التقدم والنماء.

المنامة - بنا

مواصلة تحفيز اإلبـداع واالبتكـار على األصعـدة كافـة
“الخاص” يدفع بوتيرة اإلنجاز نحو مستويات أكثر من اإلنتاجية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:
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رأس ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
األســـبوعي  االعتيادي  االجتماع 
لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، 

بقصر القضيبية.
أعـــرب  االجتمـــاع،  بدايـــة  فـــي 
تمنياتـــه  أطيـــب  عـــن  المجلـــس 
للطلبـــة والطالبـــات فـــي مختلف 
بالتوفيـــق  الدراســـية  المراحـــل 
والنجـــاح في امتحانـــات الفصل 
الدراســـي  العـــام  مـــن  الثانـــي 
بالجهـــود  منوًهـــا   ،2021-2022
وزارة  تبذلهـــا  التـــي  المشـــكورة 
وخططهـــا  والتعليـــم  التربيـــة 
لتهيئـــة  التطويريـــة  وبرامجهـــا 
البيئة الدراسية المناسبة للطلبة، 
موجًهـــا وزارة التربيـــة والتعليم 
إلـــى  العالـــي  التعليـــم  ومجلـــس 
توفيـــر األجـــواء الداعمـــة ألداء 
االمتحانـــات بكل ُيســـر بما يكفل 

تحقيق الطلبة ألفضل النتائج.
ثـــم وجه صاحب الســـمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
ومراكـــز  الجهـــات  الـــوزراء، 
لمواصلـــة  الحكوميـــة  الخدمـــة 
تبني المبادرات التي تعزز كفاءة 
المقدمـــة  الحكوميـــة  الخدمـــة 
لتكـــون  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
أكثر تنافسية وجودة، من خالل 
ترســـيخ ثقافـــة التميـــز واإلبداع 
فـــي  تســـهم  التـــي  واالبتـــكار 
تطويـــر العمـــل الحكومي، وحث 
كافـــة مراكز الخدمـــة الحكومية 
علـــى المزيد من البـــذل والعطاء 
الـــذي يقـــود للتميز فـــي الخدمة 
الصـــدد  هـــذا  وفـــي  الحكوميـــة، 
مذكـــرة  علـــى  المجلـــس  اطلـــع 
اللجنـــة التنســـيقية بشـــأن نتائج 
الـــدورة الثالثة مـــن تقييم مراكز 
الخدمة الحكوميـــة للعام 2021، 
ا  والتي شملت 86 مركًزا حكوميًّ
حصـــل 19 مركًزا منها على الفئة 
الذهبيـــة، و 6 مراكـــز علـــى الفئة 
الفضيـــة، حيث أعـــرب المجلس 
للمراكـــز  والتقديـــر  الشـــكر  عـــن 
الحاصلـــة على الفئتيـــن الذهبية 
فـــي  جهودهـــا  علـــى  والفضيـــة 
تطوير عملها وجعلـــه أكثر تميًزا 

في تقديم الخدمات. 
بعدها قرر المجلس مايلي:

أوالً: الموافقـــة علـــى المذكـــرات 
التالية:

التنســـيقية  اللجنـــة  1.مذكـــرة 
لتنظيـــم  دليـــل  إصـــدار  بشـــأن 
العالقـــة التعاقدية بيـــن الجهات 
مـــن  والمســـتثمرين  الحكوميـــة 
بيـــان  عبـــر  الخـــاص  القطـــاع 
االشـــتراطات واألحكام المتعلقة 
يســـهم  بمـــا  الشـــراكة  بعقـــود 
العامـــة  المشـــاريع  تنفيـــذ  فـــي 
وفعاليـــة  بكفـــاءة  وتشـــغيلها 
وتعزيـــز الشـــفافية والنزاهة في 
اإلجـــراءات وتعزيـــز االســـتفادة 
من خبـــرات وإمكانيـــات القطاع 

الخاص.
الداخليـــة  وزيـــر  مذكـــرة   .2
رئيـــس لجنـــة محاربـــة التطـــرف 
وتمويلـــه  اإلرهـــاب  ومكافحـــة 

وغســـل األمـــوال بشـــأن اعتمـــاد 
تقريـــر المتابعـــة المعـــززة الثالث 
لمملكة البحرين لمجموعة العمل 
المالي )المينافاتف(، والذي أظهر 
حصـــول مملكـــة البحريـــن علـــى 
39 توصيـــة  فـــي  مراكـــز عاليـــة 
حيـــث  توصيـــة،   40 أصـــل  مـــن 
شـــكره  عـــن  المجلـــس  أعـــرب 
وتقديره للجنة محاربة التطرف 
وغســـل  اإلرهـــاب  ومكافحـــة 
األمـــوال رئيســـًا وأعضـــاًء علـــى 

جهودها في هذا الجانب.
3. مذكـــرة وزير العمـــل والتنمية 
االجتماعية رئيس مجلس إدارة 
هيئة تنظيم ســـوق العمل، بشأن 
العمـــل خـــالل  مؤشـــرات ســـوق 
الربـــع األول للعـــام 2022، والتي 
أظهرت النتائج اإليجابية لخطة 
التعافـــي االقتصادي على ســـوق 
العمل، حيث ارتفع حجم الكوادر 
القطـــاع  فـــي  العاملـــة  الوطنيـــة 
الخـــاص خـــالل الربـــع األول من 
العـــام 2022 بنســـبة 4.6 % فيما 
ارتفـــع حجمها فـــي القطاع العام 
بنسبة 2.3 %عن ذات الفترة من 

العام 2021.
الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .4
للشـــؤون القانونية والتشـــريعية 
 4 علـــى  الحكومـــة  رد  بشـــأن 
اقتراحـــات بقانـــون مقدمـــة مـــن 

مجلس النواب.
ثـــم أخذ المجلس علًما من خالل 
المرفوعـــة  الوزاريـــة  التقاريـــر 
من أصحـــاب المعالي والســـعادة 
الوزراء، بالمشاركة في االجتماع 
االقتصـــادي  للمنتـــدى  الســـنوي 
بدافـــوس،   ،2022 العالمـــي 
والمشـــاركة في منتـــدى التعليم 
العالمي في العاصمة البريطانية 
لندن واالجتماعات التي تمت في 
منظمة اليونســـكو فـــي العاصمة 
والمشـــاركة  باريـــس،  الفرنســـية 
 )45( الـــدورة  اجتماعـــات  فـــي 
لمجلس وزراء الشباب والرياضة 
ومكتبـــه التنفيذي ولجانه الفنية 
المعاونة، والمشاركات الخارجية 
الوفـــود  وزيـــارات  للـــوزراء 
األجنبية لمملكـــة البحرين خالل 

شهر يونيو 2022.

المنامة - بنا

مبادرات لتعزيز كفاءة الخدمة الحكومية لتكون أكثر جودة
وجه إلى توفير األجواء الداعمة ألداء االمتحانات بكل ُيسر... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

@BahrainCPNews
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االطـــالع علـــى نتائج الـــدورة الثالثـــة من تقييـــم مراكز 
الخدمة الحكومية للعام 2021.

توجيـــه وزارة التربية والتعليـــم ومجلس التعليم العالي 
بتوفير األجواء الداعمة ألداء االمتحانات بكل ُيسر.

التوجيه بمواصلة تعزيز كفاءة الخدمة الحكومية.

إصـــدار دليـــل لتنظيـــم العالقـــة التعاقدية بيـــن الجهات 
الحكومية والمستثمرين من القطاع الخاص.

اعتمـــاد تقرير المتابعـــة المعززة الثالـــث لمملكة البحرين 
لمجموعة العمل المالي (المينافاتف).

وافق المجلس على:

مؤشـــرات ســـوق العمل خالل الربع األول للعام 2022، 
التعافـــي  لخطـــة  اإليجابيـــة  النتائـــج  أظهـــرت  والتـــي 

االقتصادي على سوق العمل.

زيادة الكوادر 
الوطنية في 

“الخاص” 4.6 % 
والعام 2.3 % 

خالل الربع األول

تنفيذ المشاريع 
العامة وتشغيلها 

بكفاءة وفعالية 
وتعزيز الشفافية 

في اإلجراءات

البحرين نالت مراكز 
عالية في 39 

توصية من أصل 
40 في تقرير 
“المينافاتف”
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 أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة أهميــة اســتمرار تّبنــي كافــة الجهــات الحكوميــة للمبــادرات التــي تضمــن 
تطويــر وتحســين الخدمــة الحكوميــة وفــق أعلى معاييــر الجودة وبما يتناســب مع 
ركــب التطويــر والتقــدم، ويرفــد أهــداف المســيرة التنمويــة الشــاملة بقيــادة عاهل 

البالد المعظم  حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

 وقـــال ســـموه إننا مســـتمرون فـــي البناء 
علـــى مـــا تحقـــق، فمـــا وصلنـــا إليـــه مـــن 
مســـتوى إنجـــاٍز اليـــوم يجـــب أن يكـــون 
المنطلق لمستوياٍت أفضل، مشيرا سموه 
إلـــى أهمية تقديـــم الخدمـــات الحكومية 
المواطنيـــن  احتياجـــات  تلبـــي  التـــي 
والمقيميـــن بأعلـــى درجـــة مـــن الكفـــاءة 
والمهـــارة والجـــودة والســـرعة مع ضمان 

استدامتها.
جـــاء ذلـــك لـــدى تفضـــل ســـموه حفظـــه 
هللا فـــي قصـــر القضيبية أمـــس، بحضور 
عدد مـــن الـــوزراء والمســـؤولين، بتكريم 
مراكـــز الخدمة الحكوميـــة الحاصلة على 
تصنيـــف الفئـــة الذهبيـــة ضمـــن برنامـــج 
تقييـــم مراكز الخدمـــة الحكومية “تقييم 
3”، والبالـــغ عددهـــا 19 مركًزا وهي: مركز 
شـــؤون الجنســـية والجوازات واإلقامة – 
فـــرع المحـــرق، مركز خدمـــات التخليص 
شـــؤون   - البحـــري  المنفـــذ   - الجمركـــي 
المعلومـــات  إدارة  ومركـــز  الجمـــارك، 
فـــي  األمنـــي  المجمـــع  فـــرع   – الجنائيـــة 
الجنســـية  شـــؤون  ومركـــز  المحـــرق، 
والجوازات واإلقامة - فرع مدينة عيسى 
، ومركز إدارة المعلومات الجنائية - فرع 
اإلدارة  ومركـــز  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
العامـــة للمـــرور - فـــرع المجمـــع األمنـــي 
فـــي المحـــرق، ومركـــز هيئـــة المعلومـــات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة لخدمات بطاقة 
الهوية – فرع مجمع السيف في المحرق، 
التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة، ومكتـــب بريد 
البحريـــن،  بريـــد مجمـــع  ســـند، ومكتـــب 
ومكتب بريد الرفاع، ومكتب بريد مدينة 
حمـــد، ومكتب بريد البديع التابعة لوزارة 
المواصـــات واالتصـــاالت، ومركـــز بلدية 
الشـــمالية بمبنـــى عالـــي، ومركـــزي خدمة 
البلدية الشـــمالية في مدينة حمد ومبنى 
 - المراجعيـــن  خدمـــات  ومركـــز  البديـــع، 
لبلدية المنطقـــة الجنوبية، التابعة لوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني، ومركز خدمات العماء بمجمع 
الســـيف التابـــع لصندوق العمـــل )تمكين(، 
ومركـــز ميناء ســـلمان التابع لهيئة تنظيم 
ســـوق العمل، ومركز المحرق االجتماعي 

التابع لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.
علـــى  الحاصلـــة  الجهـــات   وهنـــأ ســـموه 
تصنيف الفئة الذهبية، معرًبا عن اعتزازه 
بالجهود التي يبذلها القائمون على مراكز 
الخدمـــة الحكومية ومـــا قدموه من تفاٍن 
وإتقـــان في مجـــال عملهم، وما ســـطروه 
من نجاح يفخر به الجميع، والذي مكنهم 
من الفوز بتصنيف الفئة الذهبية، مشـــيًدا 
سموه بالجهود التي قام بها أعضاء لجنة 
تقييـــم مراكـــز الخدمـــة الحكوميـــة فـــي 

إجراء عمليات التقييم والمتابعة.
 وقـــال ســـموه إن لدينـــا كامـــل الثقـــة في 
أبنـــاء البحريـــن لمواصلـــة تطويـــر العمل 
الحكومـــي ورفع كفـــاءة تقديم الخدمات 
الحكوميـــة، لتحقيـــق المراكـــز المتقدمـــة 
ضمن برنامج “تقييم”، بفضل ما يمتلكونه 
مـــن روٍح تواقـــة للريادة ومحبـــة لإلنجاز 
والتميـــز، داعيًا جميـــع المراكز الحكومية 
لاطـــاع علـــى تجربـــة المراكـــز الحاصلة 
علـــى تصنيف الفئة الذهبية واالســـتفادة 
الخدمـــة  بتقديـــم  التمّيـــز  فـــي  منهـــا 

الحكومية للمواطنين والمقيمين.
 وأشـــار سموه إلى أهمية مواصلة تطوير 
العمـــل الحكومي مـــن خـــال تعزيز روح 
اإلبـــداع واالبتكار وحـــب التمّيز واإلنجاز 
من أجل تقديم أفضل مستويات الخدمة 
السياســـات  رســـم  ومواصلـــة  للمواطـــن، 
ووضـــع المعاييـــر التي تســـهم فـــي زيادة 
تقديـــم  فـــي  التنافســـية  البيئـــة  تعزيـــز 
الخدمـــات الحكوميـــة، وتبنـــي المبادرات 
تقديـــم  مســـتوى  تطويـــر  تضمـــن  التـــي 
الخدمـــات الحكوميـــة لتوافـــق تطلعـــات 

المواطنين والمقيمين.
 مـــن جانبهـــم، أعـــرب أصحـــاب المعالـــي 
عـــن  والمســـؤولون  الـــوزراء  والســـعادة 
تـــم  التـــي  الحكوميـــة  الخدمـــة  مراكـــز 
اليـــوم عـــن شـــكرهم لصاحـــب  تكريمهـــا 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء حفظه هللا لتشـــريفهم بالتكريم، 
مؤكديـــن أن هذا التكريم يعـــد دافًعا لهم 
لبـــذل المزيد من العطـــاء، وتقديم أفضل 
الخدمـــات الحكوميـــة لمواصلـــة مســـيرة 

التمّيز واإلنجاز.

المنامة - بنا

مواصلة تطوير العمل الحكومي بتعزيز روح اإلبداع واالبتكار وحب التمّيز واإلنجاز
سموه كرَّم مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن “تقييم 3”... سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء:

ـــودة ـــر الج ـــى معايي ـــق أعل ـــة وف ـــة الحكومي ـــين الخدم ـــر وتحس ـــادرات لتطوي ـــي المب ـــتمرار تبن اس

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء:
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مواصلة تطوير العمـــل الحكومي من خالل تعزيز روح 
اإلبداع واالبتكار وحـــب التمّيز واإلنجاز من أجل تقديم 

أفضل مستويات الخدمة للمواطن.

أهمية تقديم الخدمات الحكومية التي تلبي احتياجات 
المواطنييـــن والمقيميـــن بأعلـــى درجة مـــن الكفاءة 

والمهارة والجودة والسرعة مع ضمان استدامتها.
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أهمية استمرار تبني المبادرات التي تضمن 
تطويـــر وتحســـين الخدمـــة الحكوميـــة وفق 

أعلى معايير الجودة

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء:

خالل تكريـــم ســـموه لمراكز الخدمـــة الحكومية الحاصلة 
علـــى تصنيـــف الفئة الذهبيـــة ضمن برنامـــج "تقييم" 

في دورته الثالثة
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تحسين الوضع المعيشي ومعالجة قضايا المواطنين
تطوير آلية التنسيق مع “أمانة العاصمة”... راشد بن عبدالرحمن:

أكـــد محافـــظ العاصمة الشـــيخ راشـــد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفة، حرص المحافظة 
على مـــد جســـور التواصل والتعـــاون مع 
أعضاء مجلس أمانة العاصمة في مجال 
االختصاصـــات والمهـــام الخدميـــة التـــي 
يضطلعـــون بها، بما يصب ضمن األهداف 
المشـــتركة المتمثلة فـــي تحقيق تطلعات 
واحتياجات أهالي العاصمة وتلبيتها في 
إطـــار مشـــاريع وبرامج خدميـــة متنوعة 
تخدم المواطنين والمقيمين، وبما يتسق 
مع نهج المســـار التنموي الشـــامل لإليفاء 
الكريـــم  والعيـــش  االســـتقرار  بتحقيـــق 

للمواطنين.
جاء ذلك خالل اســـتقباله رئيس مجلس 
أمانـــة العاصمـــة صالـــح طـــرادة، أعضـــاء 
المجلس، بحضور نائب محافظ العاصمة 

حســـن المدنـــي وعـــدد مـــن المســـؤولين 
بالمحافظـــة، حيـــث هنأ رئيـــس وأعضاء 
مجلس أمانة العاصمة الشـــيخ راشـــد بن 
عبدالرحمن آل خليفة على الثقة الملكية 
لمحافظـــة  محافظـــًا  بتعيينـــه  الســـامية 
التوفيـــق  لمعاليـــه  متمنيـــن  العاصمـــة، 
ومســـؤولياته  مهامـــه  فـــي  والنجـــاح 

الجديدة.
وأكـــد معاليه خالل اللقـــاء، أن المحافظة 
تضـــع نصب عينها متابعـــة تنفيذ الجهات 
الخدميـــة  للمشـــروعات  الحكوميـــة 
المعيشـــي  الوضـــع  بتحســـين  المتصلـــة 
لألهالـــي واالرتقـــاء بالخدمـــات المقدمـــة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن، وذلـــك تحقيقـــًا 
لـــدور المحافظـــة بوصفهـــا حلقـــة الوصل 
العالقـــة،  ذات  والجهـــات  األهالـــي  بيـــن 
إضافـــة إلـــى األدوار التـــي تضطلـــع بهـــا 

المحافظة في اإلشـــراف علـــى الخدمات 
والخطـــط التنمويـــة التي تقدمهـــا أجهزة 

الدولة.
وأشـــار الشـــيخ راشـــد بن عبدالرحمن آل 
خليفة إلى أن اللقاء يأتي تعزيزًا للتعاون 
القائـــم بيـــن المحافظة وأعضـــاء مجلس 
التكاملـــي  العمـــل  بـــأن  إيمانـــًا  األمانـــة، 

المشـــترك هـــو الطريـــق األمثـــل لتحقيـــق 
األهـــداف المرجـــوة، معربـــًا عـــن تقديـــره 
التـــي  واألدوار  بالمســـؤولية  واعتـــزازه 
يقـــوم بهـــا مجلـــس أمانـــة العاصمـــة فـــي 
معالجة كافة القضايا وفق الطموح الذي 
ينتظـــره المواطنين؛ من أجل تحقيق كل 

ما من شأنه رفعة وازدهار الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

ناصر بن حمد يرعى مؤتمر ومعرض ذوي الِهمم سبتمبر المقبل
دور مهم لهذه الفئات في تعزيز لحمة المجتمع ورفده بالكوادر

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  يرعـــى 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب، ســـمو الشيخ 
المؤتمـــر  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
والمعـــرض الدولـــي لذوي الهمـــم في 13 - 
14 سبتمبر المقبل، وبشراكة استراتيجية 
مع المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية، 
وهو ُيعد المؤتمر األول من نوعه في جمع 
مختلف فئات األطفال من ذوي الهمم من 
الطلبة، وأولياء أمورهم، واالختصاصيين 
والخبراء واالستشـــاريين فـــي فئات ذوي 
الهمـــم، وكافـــة الجهـــات المعنيـــة بدعمهم 
الالزمـــة  والخدمـــات  األدوات  وتوفيـــر 
ســـمو  رعايـــة  وتأتـــي  لتســـهيل حياتهـــم. 
الشـــيخ ناصـــر لهـــذا المؤتمـــر انطالقـــا من 
اهتمـــام ســـموه بمختلـــف أفـــراد المجتمع 
عموًما، وأفراد فئات ذوي الهمم خصوصا، 
لمـــا لهذه الفئـــات من دوٍر كبيـــر في تعزيز 
لحمـــة المجتمع ورفـــده بمختلـــف الكوادر 

البشـــرية علـــى الرغـــم مـــن بعـــض المعاناة 
المؤتمـــر  وُينظـــم  فيهـــا.  يمـــرون  التـــي 
الجمعية األهلية لدعم التعليم والتدريب، 
وتديـــره مجموعـــة أوريجيـــن الرائدة في 
تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة 
فـــي منطقة الخليـــج، وذلك نظيـــر مذكرة 
التعاون بين الجهتيـــن في تنفيذ فعاليات 
مهمـــة ومتميزة تصب فـــي تنمية وتطوير 
الكوادر البشرية الوطنية، بما يشمل طلبة 
تأهيلهـــم  لدعـــم  والجامعـــات،  المـــدارس 
وانخراطهم في سوق العمل بشكٍل فاعل.
الدولـــي  والمعـــرض  المؤتمـــر  ويهـــدف 
ذوي  لفئـــات  واإلرشـــاد  النصـــح  لتقديـــم 
الِهمم، وبالتحديد األطفال منهم وألولياء 
أمورهـــم، خصوًصا في ظل هذه الجائحة، 
وحمايتهم من تداعياتها. كما يهدف أيًضا 
إلى تعزيز حقوق هؤالء األطفال وتحقيق 
رفاهيتهم في جميع المجاالت المجتمعية 
واإلنمائيـــة، وإذكاء الوعـــي بحالتهـــم فـــي 

مختلف جوانب الحياة.
مـــن ذوي  األطفـــال  المؤتمـــر  ويســـتهدف 
الِهمـــم ضمـــن الفئـــات التاليـــة: صعوبـــات 
التعلـــم، بـــطء التعلـــم، اضطرابـــات طيـــف 
الســـمعية والبصريـــة  اإلعاقـــات  التوحـــد، 
االنتبـــاه  تشـــتت  اضطـــراب  والجســـدية، 
التواصـــل  اضطرابـــات  الحركـــة،  وفـــرط 

الصـــوت  واضطرابـــات  النطـــق  )مشـــاكل 
البســـيطة،  الذهنيـــة  اإلعاقـــة  والـــكالم(، 
التأخـــر الدراســـي والتفريـــط التحصيلـــي، 
متالزمـــة داون، وجميـــع الموهوبيـــن مـــن 
ذوي الهمـــم. وبحســـب إحصائية تم عملها 
في العام 2019 في مملكة البحرين، تبين 
أن هناك أكثر من 10,800 شـــخًصا يعانون 
مـــن مختلـــف اإلعاقـــات، وتـــم تســـميتهم 
بذوي الهمـــم، لقدرتهم على تجـــاوز أعباء 
الحياة وعلو إرادتهم لتحديها. أما عالمًيا، 
فقـــدرت منظمة الصحـــة العالميـــة والبنك 
العالمي مـــن خالل إحصائيات ودراســـات 
عمال عليها، أن عدد األفراد من ذوي الهمم 
يصـــل إلـــى 150 مليـــون فرد فـــي مختلف 

دول العالم. 
خـــالل  مـــن  المتحـــدة  األمـــم  وحرصـــت 
أهدافهـــا للتنميـــة المســـتدامة علـــى ضـــم 
هذه الفئات ضمـــن عملية التنمية العالمية 

بحلول العام 2030.

المنامة - مجموعة أوريجين

سمو الشبخ ناصر بن حمد

المنامة -  بنا

علـــي  العـــام  النائـــب  اســـتقبل 
البوعينيـــن بمكتبـــه صبـــاح أمس 
العـــام  النائـــب  مســـاعد  بحضـــور 
المستشـــار وائـــل رشـــيد بوعالي، 
القائـــم بأعمـــال المحامـــي العـــام 
رئيـــس وحدة التحقيـــق الخاصة 
وذلـــك   ، الهـــزاع  خالـــد  محمـــد 
بمناسبة مضي عشر سنوات على 

إنشاء وحدة التحقيق الخاصة.
وقد تـــم خالل اللقاء اســـتعراض 
مجريـــات العمـــل بالوحـــدة خالل 
العقد المنصرم، واإلجراءات التي 
اتخذتها في التجاوزات القانونية 
والحقوقيـــة التـــي بســـطت يدها 
عليهـــا، إضافـــة إلـــى مـــا أحدثتـــه 
من تطوير ومـــا نفذته من برامج 
تدريبيـــة وتثقيفيـــة، فضـــالً عـــن 
أوجـــه تعاونهـــا داخليـــًا وخارجيًا 
مـــع الجهـــات الوطنيـــة والدوليـــة 
ذات الصلة بحقوق اإلنســـان وما 

أسفر عنه ذلك التعاون.
فيما أشـــاد النائب العـــام بالجهود 
وأعضـــاء  رئيـــس  يبذلهـــا  التـــي 

الخاصـــة  التحقيـــق  وحـــدة 
اآلليـــات  كافـــة  مـــع  باالشـــتراك 
المعنيـــة  الوطنيـــة  والمؤسســـات 
إنفـــاذ  بغيـــة  اإلنســـان؛  بحقـــوق 
ســـيادة القانـــون وتحقيق العدالة 
عـــن  أثمـــرت  والتـــي  الجنائيـــة، 
انخفـــاض كبيـــر في عـــدد جرائم 
التعذيـــب وإســـاءة المعاملة عاما 
تلـــو اآلخـــر، إلـــى أن بلغت نســـبة 
االنخفاض 77 % وهو ما يعكس 

اكتســـاب الوحـــدة ثقـــة المجتمع 
وتحقيقهـــا الغايـــة مـــن إنشـــائها، 
ونجاحها فـــي التعامل بشـــفافية 
التجـــاوزات  كافـــة  مـــع  وحـــزم 
التـــي  والحقوقيـــة  القانونيـــة 
باشـــرت عليهـــا إجراءاتهـــا علـــى 
مدار ســـنوات عملهـــا، كما يعكس 
الوعي القانونـــي والحقوقي لدى 
أعضاء قوات األمن العام في ظل 

المبادئ الدستورية والدولية.

جرائم التعذيب وإساءة المعاملة تنخفض 77 %

المنامة - وزارة الخارجية

عن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعـــربـــت 
بشدة  الــبــحــريــن  مملكة  اســتــنــكــار 
لــقــيــام مــســتــوطــنــيــن مــتــطــرفــيــن 
ــاحــات  ــاقــتــحــام ب ــيــيــن ب ــيــل إســرائ
تحت  الــمــبــارك  األقــصــى  المسجد 
ــيــة،  ــل ــي حــمــايــة الـــشـــرطـــة اإلســرائ
ــاره اســــتــــفــــزاًزا لــمــشــاعــر  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ

المسلمين.
ــوزارة ضـــرورة احــتــرام  ــ وأكـــدت ال
الوضع التاريخي والقانوني القائم 
بدور  المساس  وعــدم  القدس  في 
المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
في إدارة األوقاف ورعاية وحماية 
األماكن المقدسة بموجب القانون 
السلطات  قيام  وأهمية  الــدولــي، 
ــراءات  إجــ أي  بمنع  اإلســرائــيــلــيــة 
أو مــمــارســات تــســتــهــدف الــهــويــة 
والمسيحية  اإلســالمــيــة  الــعــربــيــة 
ومنع  ومقدساتها،  القدس  لمدينة 
أي أعــمــال اســتــفــزازيــة مــن شأنها 
تأجيج التوتر والعنف والكراهية.

“الخارجية”: المتطرفون 
اإلسرائيليون يستفزون 

مشاعر المسلمين

شـــارك مركـــز االتصـــال الوطنـــي ُممّثـــالً 
والعالقـــات  االتصـــال  إدارة  بمديـــر 
اإلعالمية زينب النشـــيط في االجتماع 
اإلعـــالم  لمســـؤولي  والثالثيـــن  الثالـــث 
الخارجـــي بدول مجلـــس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، والـــذي ُعقـــد أمـــس، 
عبـــر االتصـــال المرئـــي. وقـــد تـــّم خالل 
االجتماع متابعة تنفيذ التوصيات التي 
تـــم اعتمادها في االجتماعات الســـابقة، 

واســـتخالص ما يتناســـب مـــع المرحلة 
الحاليـــة ومـــا ُيعـــّزز التعـــاون اإلعالمـــي 

الخارجي المشترك بين دول المجلس.
كمـــا نوقـــش العديـــد مـــن الموضوعـــات 
المطروحة على جدول األعمال واتخاذ 
التوصيـــات بشـــأنها، ومـــن أهمهـــا إعداد 
للتعـــاون  مســـتقبلية  خمســـية  خطـــة 
بـــدول  المشـــترك  الخارجـــي  اإلعالمـــي 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

خطة خمسية لإلعالم الخارجي الخليجي

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة، صباح 
أمس، اللواء الركـــن خالد بن محمد 
لـــإلدارة  العـــام  المديـــر  الدرويـــش 
العامة للتفتيش بالقوات المســـلحة 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
الشـــقيقة، بحضـــور الفريـــق الركـــن 
رئيـــس  النعيمـــي  بـــن صقـــر  ذيـــاب 
هيئـــة األركان. ورحـــب القائـــد العام 
لقـــوة دفـــاع البحرين بالمديـــر العام 
لـــإلدارة العامـــة للتفتيـــش بالقـــوات 
المسلحة السعودية والوفد المرافق 

له، مشـــيًدا بعمق العالقات األخوية 
تربـــط  التـــي  والمتميـــزة  الوطيـــدة 
مملكـــة البحريـــن بالمملكـــة العربيـــة 
وحـــرص  الشـــقيقة،  الســـعودية 
القيادتيـــن الحكيمتين فـــي البلدين 
الشـــقيقين على تطويرهـــا في كافة 

المجاالت.
حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن حســـن 
محمـــد ســـعد مديـــر ديـــوان القيادة 
العامة، واللواء الركن طيار الشـــيخ 
محمـــد بن ســـلمان آل خليفـــة مدير 
التعـــاون العســـكري، وعـــدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

عالقات وطيدة تربط بين البحرين والسعودية

المنامة - وزارة الداخلية

شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  اســـتقبل 
الشـــيخ  العقيـــد  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
عبدهللا بن خالد آل خليفة، رئيس نيابة 
المحافظة الجنوبية الشـــيخ عبدهللا بن 

عبدالرحمن آل خليفة.
وخـــالل اللقاء أشـــاد مدير عـــام مديرية 
شرطة المحافظة الجنوبية بدور النيابة 
فـــي تمثيـــل المجتمـــع ورعايـــة حقوقـــه 
وحمايتـــه مـــن مخاطـــر الجريمـــة وذلك 
مـــن خـــالل تحريـــك الدعـــوى الجنائيـــة 
ومباشـــرتها وتنفيـــذ األحـــكام الجنائية، 
منوها بالجهـــود الفاعلة للنيابـــة العامة؛ 
وســـرعة  اإلجـــراءات،  ســـالمة  لضمـــان 
والشـــكاوى،  البالغـــات  فـــي  الفصـــل 
فـــي  الحديثـــة  التقنيـــات  واســـتخدام 
أعمال التحقيق وقيد القضايا وتسجيل 

القرارات القضائية.
من جانبه، أعرب رئيس نيابة المحافظة 
الجنوبية عن شكره وتقديره لمدير عام 
مديريـــة شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة 
وللجهـــود التـــي تبذلهـــا المديريـــة فـــي 
مجـــال المحافظـــة على األمـــن والنظام 
والسالمة العامة، مشيدًا بدور المديرية 
فـــي توفير بيئـــة آمنة وتقديـــم خدمات 
شـــرطية متميـــزة؛ لمنـــع وردع الجريمة 
من خـــالل تنفيـــذ مبادئ الشـــرطة التي 
تتضمـــن ســـرعة االســـتجابة والفاعليـــة 

والشراكة مع المجتمع. 
وقـــد تم خالل اللقاء، مناقشـــة عدد من 
المواضيع الخاصة بالتنســـيق والتعاون 
بخدمـــة  والمتعلقـــة  الجانبيـــن  بيـــن 

المواطن وترسيخ سيادة القانون.

إشادة بدور النيابة في تمثيل المجتمع ورعاية حقوقه

المنامة - وزارة الداخلية

أكد مدير عام اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام 
والعقوبات والبديلة الشيخ خالد بن راشد 
آل خليفة أن الحصول على شهادة اعتماد 
مطابقة معايير نظام إدارة المخاطر )آيزو 
مـــن خـــالل  الـــذي تحقـــق   )31000:2018
برنامـــج تأهيـــل المحكوميـــن وإدماجهـــم 
لتنفيـــذ  المطبـــق  )تمـــام(  المجتمـــع  فـــي 
أحـــد برامـــج التأهيـــل والتدريـــب بقانون 
العقوبات والتدابير البديلة. جاء انعكاســـا 
الداخليـــة  لوزيـــر  الســـديدة  للتوجيهـــات 
بـــن عبـــدهللا  للفريـــق أول الشـــيخ راشـــد 
آل خليفـــة؛ لالرتقـــاء بالمنظومـــة األمنيـــة 
وتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة 

والعمل فيه وفق النظم والمعايير الدولية 
المعتمـــدة فـــي العدالـــة الجنائيـــة وحقوق 
اإلنســـان. جاء ذلك خالل استقباله، أمس، 
مديـــر إدارة الوقايـــة مـــن الجريمـــة علـــي 
أميني الذي قام بدوره بتســـليم مدير عام 
اإلدارة العامة لتنفيـــذ األحكام والعقوبات 
البديلـــة، شـــهادة االعتمـــاد وكذلك نســـخة 
من دليل المنهجية العامة إلدارة المخاطر 
لبرنامـــج )تمـــام( والـــذي تـــم إعـــداده مـــن 
قبـــل فريـــق العمـــل المختص، حيث أشـــاد 
الشـــيخ خالد بتحقيق هـــذا اإلنجاز، مثمنا 
مهنية واحترافية القائمين عليه من إدارة 
الوقايـــة من الجريمة، موجها إلى مواصلة 
التطويـــر فـــي برامـــج العقوبـــات البديلـــة 

لتكـــون وفـــق منهجيـــة عاليـــة تتوافق مع 
االســـتراتيجية األمنيـــة وتطبيـــق اآلليات 
الالزمـــة  العالميـــة  واألنظمـــة  القياســـية 
التنميـــة  وأهـــداف  التنافســـية  لتحقيـــق 

المستدامة.
الجريمـــة،  مـــن  الوقايـــة  إدارة  أن  يذكـــر 
حققـــت هذا اإلنجاز مـــن خالل فريق عمل 
مختـــص عمل على توفيـــر ومطابقة كافة 
متطلبـــات المعاييـــر الـــواردة فـــي القواعد 
اإلرشـــادية الصـــادرة فـــي النظـــام والـــذي 
 .ISO أصدرتـــه المنظمة الدوليـــة للمعايير
باإلضافة إلى إعداد دليل المنهجية العامة 
إلدارة المخاطر لبرنامج )تمام ( والذي يبلغ 
أكثـــر مـــن 200 صفحـــة يتضمن السياســـة 

والســـجالت  النظـــام  فـــي  بهـــا  المعمـــول 
فـــي  المعتمـــدة  واالســـتمارات  الالزمـــة 
التنفيذ ومؤشرات قياس األداء من خالل 

نماذج لبطاقـــات تعريفية حـــول المخاطر 
وفق نظام بطاقة قياس األداء المتوازن. 
وتهـــدف الشـــهادة إلـــى التقييـــم المنتظـــم 

للمخاطـــر المرتبطة بطبيعة عمل البرنامج 
وتحديـــد أفضـــل وســـائل التحكـــم؛ للحـــد 
منهـــا والتأكد مـــن التطبيق الفعـــال لنظام 
إدارة المخاطـــر مـــن خالل تحديـــد المهام 
والمسؤوليات بتوفير وتحصيل الكفاءات 
المطلوبـــة باإلضافـــة إلـــى توفيـــر التوعية 
لجميـــع منســـوبي  والمشـــورة  والتدريـــب 
البرنامج باختالف مستوياتهم والتواصل 
والمشـــورة الفعالة مـــع جميع المعنيين من 
خـــالل وســـائل االتصـــال المتاحـــة بشـــأن 
إدارة المخاطر ومراقبة ومراجعة التنفيذ 
الفعـــال لعمليـــات إدارة المخاطـــر وتوفير 
الموارد المالية والبشرية الالزمة؛ لمراجعة 

وتطوير خطة إدارة المخاطر.

برنامج “تمام” ينال شهادة اآليزو... خالد بن راشد:

مواصلة تطوير العقوبات البديلة لتواكب األنظمة العالمية

local@albiladpress.com
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مروة أحمد

أقامت جائزة يوسف بن أحمد كانو أمس 
حفـــل تكريـــم الفائزيـــن بالدورة العاشـــرة 
فـــي برج كانو في المنطقة الدبلوماســـية. 
وخـــال الحفـــل تســـلم الفائـــزون الذيـــن 
بلـــغ عددهـــم 12 فائـــًزا شـــهادات تقدير و 
مكافـــآت ماليـــة بحضـــور نائـــب محافـــظ 
و  األكاديمييـــن  مـــن  ونخبـــة  العاصمـــة 
مجالـــس  ورؤســـاء  الجامعـــات  أســـاتذة 
والمهتميـــن  المحليـــة  الصحـــف  إدارات 
بالشـــأن الثقافـــي وعـــدد من أفـــراد عائلة 
كانو يتقدمهم كل من الوجيه عبداللطيف 
جاســـم كانـــو والوجيـــه خالد محمـــد كانو 

والوجيه فوزي أحمد كانو. 
وأكد رئيس مجلس أمناء جائزة يوســـف 
بـــن أحمـــد كانـــو، الوجيـــه خالد كانـــو، أن 
تكريـــم الفائزيـــن فـــي مجـــاالت الجائـــزة 
الثاثة وهي المجـــال االقتصادي ومجال 
البحـــث العلمـــي ومجـــال الفنـــون، يأتـــي 
اســـتكمااًل ألعمـــال الـــدورة العاشـــرة التي 
انطلقـــت في العام 2019 وتتويجا لجهود 
المجـــاالت  فـــي  والمبدعيـــن  الباحثيـــن 
العلمية والفنية المختلفة والذين حرصوا 
علـــى المشـــاركة الفعالـــة فـــي مســـابقات 
الجائزة وقدموا أعماال تســـتحق اإلشـــادة 
والتقدير، مبينا أن جائزة يوسف بن أحمد 
كانو، دأبت منذ تأسيسها في العام 1998 
علـــى تشـــجيع المتخصصيـــن الخليجيين 
والبحـــوث  العلـــوم  فـــي مجـــال  والعـــرب 
العلمية الرصينة التي تســـعى لنشـــر العلم 
والمعرفـــة في المجتمـــع. وأضاف الوجيه 
خالد كانو أن مجال الفن التشـــكيلي جاء 
كمســـابقة جديـــدة مـــن ضمـــن مســـابقات 
الجائـــزة في دورتها العاشـــرة ســـعيا لضم 
مظلـــة  تحـــت  الفنانيـــن  مـــن  المبدعيـــن 
الجائـــزة وتقديم الدعم لهم وذلك ألهمية 
الفنون البالغة في اإلرث اإلنساني. ووجه 
خالـــد كانو شـــكره لمجلس أمنـــاء الجائزة 
علـــى عملهم الدءوب طـــوال فترة الدورة 
العاشـــرة وحرصهـــم علـــى اإلشـــراف على 

لجان التقييم وتقديم الدعم لهم. 
الصالـــح  ناظـــم  ألقـــى  الحفـــل،  خـــال  و 
عضـــو مجلس أمنـــاء الجائزة كلمـــة نيابة 

عـــن أعضـــاء مجلـــس األمنـــاء شـــكر فيها 
مبـــادرة عائلـــة كانو في االهتمـــام بالعلوم 
جائـــزة  خـــال  مـــن  والفنـــون  والثقافـــة 
يوســـف بـــن أحمـــد كانـــو، وهنـــأ الفائزيـــن 
بالدورة العاشرة وأثنى على جهودهم في 
إعداد البحوث العلمية التي نالت درجات 
متقدمة فـــي التقييم. كما تحدث الصالح 

عن مآثر المرحوم مبـــارك العطوي األمين 
العـــام الســـابق لجائـــزة يوســـف بـــن أحمد 
كانو وتطـــرق للعديد مـــن إنجازاته خال 

سنوات عمله. 
وشـــمل الحفل تكريـــم الصحـــف المحلية 
وجمعيـــة الصحفييـــن البحرينية وجامعة 
البحريـــن وهـــي الجهـــات التـــي ســـاندت 

الجائـــزة وتعاونـــت معها من خـــال إبراز 
فعالياتها و تسليط الضوء عليها وساهمت 

في المشاركة في لجان التقييم.
الوجيـــه  قـــال  الجائـــزة،  هامـــش  وعلـــى 
عبداللطيـــف كانـــو لــــ “البـــاد االقتصادي” 
والجوائـــز  المبـــادرات  تطلعـــات  حـــول 
المســـتقبلية للجائـــزة بأنهـــا تتوقـــف على 

عوامل مرتبطة ويرصدها مجلس اإلدارة 
والـــذي يعمل علـــى تحقيـــق أهدافها قبل 

تقريرها وإطاقها.
وفـــاز بجائـــزة المركـــز األول فـــي مجـــال 
االقتصـــاد الباحـــث محمد إبراهيم شـــلبي 
وقيمتهـــا 30 ألـــف دوالر، كما  فـــاز رياض 
محمـــود محمـــد بجائزة المركـــز األول في 

مجـــال البحـــث العلمي وقيمتهـــا 10 آالف 
دوالر، وأحمد عبدالرضا صالح فاز بجائزة 
المركـــز األول فـــي مجال الفن التشـــكيلي 
وقيمتهـــا  10 آالف دوالر. وكذلـــك فاز كل 
من بدر عبدالحسين عبدهللا وعادل سالم 
الذوادي وســـميرة ســـعيد وحبيب الخباز 
وســـيد أحمـــد الوداعي وســـيد رضا هادي 
بالمراكز التالية و بجوائز مالية تتراوح ما 

بين 5 آالف إلى 7 آالف دوالر.  
وتأتـــي جائـــزة يوســـف بـــن أحمـــد كانـــو 
و التـــي تأسســـت فـــي العـــام 1998 فـــي 
إطـــار اهتمـــام مجموعة يوســـف بن أحمد 
كانـــو التجاريـــة بدعـــم المشـــروعات ذات 
الفعالـــة  والمســـاهمة  العامـــة  الخدمـــة 
والثقافيـــة  الدينيـــة  المشـــروعات  فـــي 
واإلنسانية ودعما لمسيرة العلم وتشجيعًا 
للمفكريـــن والعلمـــاء من أبنـــاء البحرين و 
البلـــدان العربية فـــي مجاالت الدراســـات 
اإلســـامية، والمـــال واالقتصاد واألعمال، 
المختلفـــة.  واآلداب  العلـــوم  ومجـــاالت 
وتحمل الجائزة اسم المؤسس للمجموعة 
التجاريـــة الحـــاج يوســـف بن أحمـــد كانو 
تخليـــدًا لذكـــراه، حيـــث عـــرف باهتمامـــه 
بالعلـــم والعلماء ومســـاعدة طـــاب العلم 
إلى جانب مساهماته الكبيرة في األعمال 
اإلنســـانية والخيريـــة التـــي تعـــود بالنفـــع 

على المجتمع.

تكريم 12 فائزاً بجائزة يوسف أحمد كانو بمجاالتها الثالثة
التطلعات المستقبلية للمبادرة مرصودة من قبل مجلس اإلدارة

70 عامًا على اعتالئها العرش البريطاني... واألنظمة الملكية الخليجية تزداد صالبة

Û  بعد يومين يبدأ الشعب البريطاني وشعوب دول
الكومنولــث وغيرهــا من شــعوب العالم االحتفال 
بمــرور 70 عامــًا علــى اعتــاء الملكــة إليزابيــث 

الثانية العرش البريطاني. 
Û  والملكــة إليزابيــث هــي أيًضــا الملكة الدســتورية

لســت عشــرة دولــة مــن مجُموع ثاث وخمســين 
من دول الكومنولث التي ترأسها، كما أنها ترأس 

كنيسة إنجلترا.
Û  ففي الســادس من الشــهر المقبل ستصبح الملكة

إليزابيــث  أول ملكــة أو ملــك فــي العالــم ما يزال 
فــي منصبــه لهذه المدة الطويلة، وســتكون بذلك 
رمــزا مــن رمــوز اســتقرار النظام الملكــي الوراثي 
البريطانــي الــذي ظــل يحكم بريطانيــا منذ القرن 
التاســع الميــادي ليتدرج مــن الحكم المطلق إلى 

الحكم الملكي الدستوري الديمقراطي.
Û  وفــي مطلــع العــام 2006 تلقــى مليكنــا المعظــم

صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
دعوة للمشــاركة في احتفال مملكة تايلند بمرور 
60 عامــًا علــى تولــي الملــك بوميبــول أدولياديج 
مقاليــد الحكــم والــذي كان وقتهــا أقــدم ملك في 
العالم، وكان على رأس نظام ملكي تعود جذوره 
إلــى العــام 1238م. وقد كلف جالة الملك حفظه 
هللا ورعاه عمه المغفور له صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، 
الــذي كان وقتها رئيســا لمجلس الــوزراء لحضور 
الحفــل نيابــة عنــه. وقد أقيــم الحفــل بتاريخ 10 
يونيــو مــن العــام نفســه  فــي الســاعة الرابعة بعد 
الظهر بقاعة العرش في “غراند باالس” أو القصر 
ملــوك  كل  وحضــره  بانكــوك،  بالعاصمــة  الكبيــر 
وملــكات وأمــراء وســاطين الــدول التــي تتبــع 
النظــام الملكــي أو مــن ينــوب عنهم، على رأســهم 
امبراطــور اليابــان وســلطان برونــاي، كمــا حضره 
مــن دول مجلــس التعــاون أميــر دولــة الكويــت 

وقتهــا الشــيخ صبــاح األحمــد وأميــر دولــة قطر، 
وقتها أيًضا الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وقد 
كان لي شرف حضور الحفل ضمن الوفد المرافق 

لرئيس الوزراء الراحل رحمه هللا.
Û  وتوفــي الملــك بوميبــول بعدهــا بعشــر ســنوات

فــي العــام 2016 بعد أن أكمل 70 ســنة في ســدة 
الحكم ليكون وقتها أطول ملوك العالم بقاء على 
العــرش؛ وهــو لقــب صــار اآلن من نصيــب الملكة 
التايلنديــة  الحكومــة  أن  يشــارإلى  اليزابيــث. 
تخصص موازنة ســنوية ســخية تحــت بند “دعم  
الملكيــة وحمايتهــا والمحافظــة عليهــا” بلغت 18 
مليــار بات؛ مــا يعادل 514 مليــون دوالر أميركي 
فــي العــام 2016، لترتفــع إلــى 29.728 مليار بات 

في العام 2020.
Û  وكمــا هــو معروف فقد تعرضــت منطقتنا العربية

مــع بدايــة العــام 2011 إلــى عواصــف وأعاصيــر 
مــا ســمي بـــ “الربيع العربــي” التي جعلــت رؤوس 
تترنــح  العربيــة  الجمهوريــات  فــي  األنظمــة 
وتتســاقط بينمــا ظلــت األنظمــة الملكيــة العربية 
تنبــؤات  خطــأ  بذلــك  مؤكــدة  ثابتــة؛  صامــدة 
واســتنتاجات عــدد غيــر قليــل مــن المنظرين من 
صامويــل  المعــروف  األميركــي  المفكــر  أبرزهــم 
هنتنجتــون الــذي ُوصــف بأنــه أحــد أكثــر علمــاء 
السياســة تأثيــرًا فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين، والــذي توقع، قبــل أكثر من نصف قرن 
انهيــار هــذه األنظمة، زاعمًا أن هذه األنظمة عفى 
عليها الزمن وهي عصية على اإلدارة ولن تتمكن 
التقــدم والتغييــر وأن  مــن الصمــود أمــام ريــاح 

مصيرها إلى الزوال.
Û  ون بالمختصيــن فــي شــؤون وكــم كان مــن ُيســمَّ

الخليــج مخطئيــن عندما اســتنتجوا إّبان مرحلة 
الربيــع العربــي أن فــرص بقــاء األنظمــة الحاكمــة 
فــي الخليــج ضئيلــة، وكان علــى رأســهم الخبيــر 

كريســتوفر ديفيدســون األســتاذ المحاضــر فــي 
سياســات الشــرق األوســط فــي جامعــة دورمهــم 
فــي إنجلتــرا، مؤلــف كتــاب “مــا بعــد الشــيوخ... 
االنهيار المقبل للممالك الخليجية” الذي توقع أن 
“ايــام االنظمــة الملكية في الخليج باتت معدودة 
خمــس  إلــى  ســنتين  خــال  اغلبهــا  وسيســقط 

سنوات”.
Û  إال أن الواقــع أثبــت خــاف ذلــك، فقــد تمكنــت

هــذه األنظمــة رغــم قصــر عمرهــا بالمقارنــة، مــن 
الثبــات والصمود والتصدي لجملة من التحديات 
الخطيــرة  واألحــداث  واالضطرابــات  واألخطــار 
االنقابــات  سلســلة  مــن  ابتــداء  المتاحقــة 
الخمســينات  فــي  وقعــت  التــي  العســكرية 
والســتينات وأطاحــت بعدد مــن االنظمة الملكية 
العربيــة، لتحــل محلهــا أنظمــة جمهوريــة يقودها 
ضباط عســكريون بشــهية نهمة للتوســع والتمدد 
تحت شــعار الوحدة العربية فعملوا على تشجيع 
انبعــاث التيــارات الناصريــة واليســارية المناوئــة 
التــي ســعت بدورهــا إلــى زعزعــة اســتقرار هــذه 
والتخلــف  بالرجعيــة  إياهــا  واصفــة  االنظمــة 

والعمالة لاستعمار. 
Û  بعدها جاء قرار بريطانيا االنسحاب من المنطقة

مــن طــرف واحــد فــي نهايــة الســتينات معرضــة 
األمنــي،  االنكشــاف  أخطــار  إلــى  األنظمــة  هــذه 
ثــم جــاءت صاعقــة ســقوط عــرش شــاه إيــران 
فــي نهايــة الســبعينات وقيــام النظــام الجمهوري 
اإلسامي فيها الذي رفع شعار تصدير الثورة في 
الوقت الذي غزا االتحاد الســوفياتي أفغانستان، 
تــا ذلك نشــوب الحــرب العراقيــة اإليرانية التي 
دامــت قرابــة 8 ســنوات، ثــم جــاء غــزو العــراق 
والغــزو  الثــاث،  الخليــج  وحــروب  للكويــت 
األميركــي للعــراق، وانبعــاث حــركات ومنظمــات 
التطــرف واإلرهــاب ثــم أعاصيــر الربيــع العربــي 

وغيرهــا مــن التهديــدات  والضغــوط والتقلبــات 
واألحــداث المزلزلة التي أثبتــت أن هذه األنظمة 

تتمتع بقدرة هائلة على التكيف والصمود.
Û  وفيمــا عــدا حــاالت قليلة نــادرة من إزاحــة االبن

ألبيــه أو األخ ألخيــه؛ فإن عملية تــداول وانتقال 
تمــر  والتــزال  كانــت  آلخــر  حاكــم  مــن  الســلطة 

بساسة وسام وانتظام في هذه الدول.
Û  إن لهــذا الصمــود وهــذه المنعــة والمناعــة أســبابًا

كثيــرة ال مجــال هنــا للتطرق إليها بإســهاب، لكننا 
ســنكتفي باالشــارة فقــط إلــى أن هــذه األنظمــة 
الصدمــات،  امتصــاص  علــى  بقدرتهــا  تميــزت 
التنكــر  دون  التدريجــي،  والتطــور  واالنطــاق 
فــي الوقــت نفســه للقيــم والموروثــات التراثيــة 
وتقاليــد الــروح األبويــة، ومــن خــال المشــاركة 
مــع مكونات المجتمع في بلورة وتشــكيل أدوات 
الوعي والمعايير االجتماعية والمبادئ السياسية 
المناســبة مــا مكنها مــن مواجهــة التحديات التي 
كانــت تهدد بقاءها واســتقرارها، وســاعدها على 
االســتفادة الفعالــة مــن نمــو مصادرهــا وطاقاتهــا 
علــى  المحافظــة  أهميــة  وإدراكهــا  االقتصاديــة، 
منظومة من العاقات والتحالفات اإلستراتيجية.

Û  علــى اليــوم  أصبحــت  الخليجيــة  الشــعوب  إن 
قناعة راســخة ومتمســكة بإيمان وقــوة بضرورة 
الحفاظ على بقاء وسامة أنظمة الحكم الملكية 
القائمــة فيهــا، مدركــة فــي الوقــت نفســه أهميــة 
لــكل الوســائل المشــروعة  اتخــاذ هــذه األنظمــة 
لتحصين شــرعيتها، وذلك باالســتمرار في جهود 
اإلصاح والتجديد، وتعزيز قيم الحرية والعدالة 
رقعــة  وتوســيع  اإلنســان،  وحقــوق  والمســاواة 
المشــاركة الشــعبية في اتخاذ القرار وإدارة حكم 
البــاد ضمن مبــدأ التطور التدريجــي ومن خال 

القنوات والمؤسسات الدستورية.
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بدر الحايكي

ماثيوسن: البحرين تقدم نموذجًا يحتذى به في التعايش
برعاية سامية من ملك البالد المعظم وبمشاركة واسعة... بدء مؤتمر “توسعة األفق... حرية الدين والمعتقد” والمعرض المصاحب له

تحـــت رعايـــة كريمة ســـامية من حضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملـــك البـــالد المعظم، 
انطلقـــت أعمـــال مؤتمـــر )توســـعة األفـــق.. حريـــة الديـــن 
والمعتقد( الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين مملكة البحرين 
واالتحـــاد األوروبي والمعرض المصاحب له مســـاء أمس 
بحضـــور ســـعادة الدكتـــور عبداللطيـــف بن راشـــد الزياني 
وزيـــر الخارجيـــة وعدد من كبـــار المدعوين والمســـؤولين 

والمشاركين.
و فـــي كلمتهـــا خـــالل افتتـــاح المؤتمر أكـــدت نائب رئيس 
مجلس إدارة مركز الملك حمد للتعايش الســـلمي ورئيسة 
)هذه هي البحرين( بيتســـي ماثيوســـن أن البحرين التزال 
تقدم نموذجا يحتذى به في التعايش السلمي بين األديان 
مستعرضة تجربتها كسيدة مسيحية في االنتقال للعيش 

في مملكة البحرين منذ 42 عاما. 
وقالت:”لقـــد انبهـــرت لمعرفة أن أول كنيســـة شـــيدت في 
البحريـــن كانـــت منذ عام 1904، وطوال األعوام الســـابقة 
لم أجد من هذه البالد سوى المحبة والترابط والتآلف بين 
الجميـــع، وهذا مـــا جعل من البحرين دولـــة رائدة في هذا 

المجال دون غيرها من الدول”. 
وأشـــارت إلـــى أن احتضـــان البحريـــن للكثير مـــن المعابد 
والكنائـــس وبيـــوت العبـــادة المختلفـــة هـــو دليـــل على أن 
التعايش وحرية األديان والمعتقدات مغروســـة ومتأصلة 

في المجتمع منذ القدم. 
المانـــع  الصحـــة وليـــد  أشـــاد وكيـــل وزارة  مـــن جانبـــه،   
بالنهـــج الذي اتبعتـــه المملكة خالل جائحـــة كورونا حيث 
ســـطرت أجمل الصور اإلنســـانية في التعامل مع الجائحة 

ومواجهتها. 
خـــالل  التعامـــل  فـــي  المملكـــة  ســـاوت  لقـــد  أضـــاف:”  و 
الجائحـــة مابين المواطن والمقيم، حيث اســـتفاد الجميع 
مـــن الخدمـــات المقدمـــة بـــال اســـتثناء وكذلك تـــم تقديم 
اللقاحات للجميع، وسخرت القطاع الصحي لخدمة جميع 
افـــراد المجتمـــع مواطن كان او مقيم اســـتفاد الجميع من 

البرامج التوعوية المصاحبة”. 
وتحدث سفير جمهورية فرنسا لدى البالد جيروم كوشار 
عـــن أهمية نبـــذ الكراهيـــة والتوجه لصناعة الســـالم التي 

تحيي األمم وتساهم في تنميتها بشكل سليم. 
وقال: “إن الجهل عدو السالم، وهو الوقود الذي قد يؤدي 
إلى نشـــر الكراهية بين الشـــعوب. البد أن يســـاهم الجميع 
لنشـــر الوعي والعلـــم والمعرفة لمحاربة الجهـــل الكراهية 

وتاجيج النفوس ضد بعضها البعض”. 

وأضـــاف: “مـــن هنا تنطلق أهمية تنظيم هـــذا المؤتمر، وال 
عجـــب في أن ينطلـــق من البحرين المحبة للســـالم واالي 
لطالمـــا لعبت دورًا مهمًا ورائدًا في التعايش الســـلمي بين 

األديان وحرية التعبير والمعتقدات”. 
مـــن جهتـــه، أشـــاد ســـفير االتحـــاد األوروبي لـــدى المملكة 
العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان باتريك 
ســـيموني بتنظيم المؤتمر على درجة عالية من الحضور، 
الفتًا إلى أن ملف التعايش السلمي وحرية األديان التزال 

من المواضيع المهمة جدًا في كل مجتمعات العالم. 
وقـــال: “إن هـــذا الموتمـــر يؤســـس لمزيد مـــن التعاون في 
النطاق األوســـع وتعزيـــز العالقات بين االتحـــاد األوروبي 
ومملكـــة البحريـــن، هـــذا المؤتمر يعتبـــر اللبنة االساســـية 
لمزيـــد مـــن التعـــاون وتعزيـــز التفاهم المشـــترك ونأمل أن 
تشـــهد المرحلـــة المقبلة مزيـــدًا من الخطـــوات، ليس على 
مســـتوى الموتمـــر فحســـب، بـــل يتعـــدى ذلـــك لمزيـــد من 
الفعاليـــات وبرامج التبادل بين االتحاد األوروبي ومملكة 

البحرين”. 
يذكـــر أن الموتمـــر يعقـــد بمشـــاركة نخبـــة مـــن صانعـــي 
السياســـات والقـــرارات فـــي مملكـــة البحريـــن واالتحـــاد 
ترســـيخ  بهـــدف  المدنـــي،  المجتمـــع  األوروبـــي وممثلـــي 
لحريـــة  المشـــترك  الفهـــم  لتعميـــق  منظـــم  حـــوار  أســـس 
األديـــان والمعتقـــدات، واالرتقاء بالتعاون اإلنســـاني على 
مبـــادئ التعدديـــة والتنـــوع لتعزيز احترام حريـــة األديان 

والمعتقدات على الصعيدين اإلقليمي والعالم. 
ويقـــام على هامـــش المؤتمر معرض تشـــارك فيه مختلف 

الوزارات والمؤسســـات الرســـمية إلى جانب مشاركة عدد 
من الجهات األهلية. 

ويســـعى المؤتمر، الذي تنظمه جمعية “هذه هي البحرين” 
البحريـــن  فـــي  األوروبـــي  االتحـــاد  بعثـــة  مـــع  بالتعـــاون 
والســـفارة الفرنســـية في البحرين ويســـتمر علـــى مدى 3 
أيـــام، إلـــى الخـــروج برؤية مشـــتركة لفهم أفضـــل لتاريخ 
مملكـــة البحريـــن واالتحاد األوروبي ولفـــت نظرهما تجاه 
حريـــة الديـــن والمعتقد، واستكشـــاف المزيد مـــن الفرص 
لتعزيـــز التعـــاون والحـــوار البنـــاء بيـــن االتحـــاد األوروبي 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، إضافـــة إلـــى تفعيـــل 
قنوات التواصل وإقامة الروابط مع الجهات الفاعلة ذات 
الصلـــة علـــى كال الجانبيـــن، من خالل مجموعة األنشـــطة 
الفردية والجماعية المرتبطة بصنع السياسات والقرارات 

وعمل المجتمع المدني.
 ويجســـد إقامـــة الحـــدث الكبيـــر فـــي مملكـــة البحريـــن، 
تكريســـًا للمكانة والســـمعة الطيبة التي اكتسبتها المملكة 
كنمـــوذج عالمـــي رائـــد للمجتمعـــات القائمـــة علـــى التنوع 
والتعدديـــة الدينيـــة والحضاريـــة والثقافية، ومـــا تمتلكه 
مـــن تجربة فريـــدة من نوعها في مجـــال حماية الحريات 
الدينيـــة واحترام التنـــوع الديني والفكـــري والثقافي في 
إطـــار مبـــادئ الدســـتور وســـيادة القانـــون، وهـــو مـــا يوفر 
للمشـــاركين فـــي المؤتمر بيئة مثاليـــة إلقامة حوار هادف 
وبّنـــاء بشـــأن كيفيـــة الوصول إلـــى رؤى مشـــتركة لتعزيز 
التعايـــش واالحترام المتبادل في المجتمعات القادمة من 

خلفيات تاريخية ودينية وفلسفية مختلفة.

المنامة - بنا

“سوق العمل” تحقق فائضًا نقديًا بقيمة 1.7 مليون دينار
إصدار 143,291 تصريحاً لألجانب في 2021

حققـــت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل خالل الســـنة 
2021 فائضـــًا نقديـــًا  المنتهيـــة فـــي  31 ديســـمبر 
1,769,696 دينـــار، ناتًجـــا عـــن مجمـــوع  مقـــداره 
إيـــرادات الهيئـــة مـــن الميزانيـــة المعتمـــدة من قبل 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، وحصة الهيئة 
مـــن رســـوم الرعايـــة الصحيـــة والفوائـــد البنكيـــة 
والرســـوم اإلداريـــة األخرى وقدرهـــا 13,666,039 

دينار.
وبينـــت اإلحصائيـــات التـــي حصلـــت “البـــالد” على 
نســـخة منهـــا أن الميزانية التشـــغيلية للهيئة بلغتت 
8,336 مليـــون دينار، والفوائد البنكية التي حصلت 
الرعايـــة  دينـــار، ورســـوم   538,988 الهيئـــة  عليهـــا 
الصحية 948,765 دينار، والرســـوم اإلدارية 3,730 
مليون دينار، وإيرادات أخرى بلغت 112 ألف دينار، 
بمـــا مجموعه 13,666,039 مليـــون دينار، بينما بلغ 

إنفاق الهيئة 12,500,185 دينار.

بلـــغ   2021 للعـــام  الدفتـــري  الفائـــض  أن  وأفـــادت 
379,498 دينـــار، وقد بذل الجهـــاز التنفيذي الكثير 
مـــن الجهـــود والتـــي بدورهـــا ســـاهمت فـــي تقليـــل 
اإلنفاق والترشـــيد في كثيـــر من المصروفات حيث 
بلـــغ صافي القيمـــة الدفتريـــة لألصـــول الثابتة بعد 
خصـــم االســـتهالكات حتـــى نهايـــة ديســـمبر 2021 
مجمـــوع  بلـــغ  فيمـــا  دينـــار،  مليـــون   2,784 مبلـــغ 

الرســـوم المحصلـــة لصالـــح صندوق العمـــل ووزارة 
المالية واالقتصـــاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة 
مليـــون   148,691  2021 العـــام  خـــالل  الداخليـــة 
دينار، بينما بلغت الرســـوم المستحقة على أصحاب 

األعمال في نهاية العام مبلغ 12,024,810 دينار.
وأوجـــز التقريـــر أبـــرز المهام التـــي أنجزتهـــا الهيئة 
خالل العام 2021، حيث بلغ مجموع تصاريح العمل 
الجديـــدة الصـــادرة )باســـتثناء الملتحقيـــن بالعمالة 
األجنبية( 143,291 تصريح عمل، وموزعة كالتالي: 
68,440 تصريـــح لعمالـــة خارج البحريـــن، 74,851 
تصريـــح لعمالة داخل البحريـــن، و26,653 تصريح 
انتقال داخل البحرين، وتشـــمل اإلحصائيات أعاله 

عدد 4746 تصريحًا لفئة المستثمرين.
العمـــل  تصاريـــح  تجديـــدات  مجمـــوع  أن  وبيـــن 
)باســـتثناء الملتحقين بالعمالـــة األجنبية( 305,053 
تجديـــدًا، منها 298,514 تجديدًا لفئـــة العمالة، إلى 
جانب التجديد لـ 6,539 تصريحًا لفئة المستثمرين.

المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

الســـبيعي  ســـلمان  الشـــاب  أعلـــن 
الدائـــرة  عـــن  نيابيـــًا  ترشـــحه 
الخامســـة بالمحافظـــة الجنوبيـــة، 
وهي دائرة رئيسة مجلس النواب 

فوزية زينل.
وقال: كونـــي صاحب مجلس في 
نفـــس الدائرة التمســـت الكثير من 
الهمـــوم التـــي يعانـــي منهـــا أهالي 
الدائرة ومن أبرزها وأكبرها هموم 
فـــي صعوبـــة  وأهاليهـــم  الشـــباب 
المشـــكالت  وأيضـــًا  التوظيـــف 
اإلســـكانية ويعاني الكثير من قلة 
المـــوارد وزيادة المصروفات، فمن 
الممكن ســـن التشـــريع الذي يتيح 
للموظفين بإمكانية مزاولة تجارة 
الوظيفـــة  عـــن  مختلفـــة  أخـــرى 
الحاليـــة لتحقيـــق الرفاهيـــة، ومـــا 
يعانيه كبـــار المواطنين من هموم 

تقاعدية.
وأضاف أن “المرأة والطفل وذوي 
األخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  العزيمـــة 
اإلنجـــازات  مـــن  الكثيـــر  حققـــوا 
التي ســـاهمت فـــي نهضـــة مملكة 
لتمكينهـــم  فنطمـــح  البحريـــن، 
برنامجنـــا  خـــالل  مـــن  ودعمهـــم 
االنتخابي ونظرًا لخبرتي السابقة 

الســـابق  الرئيـــس  نائـــب  كونـــي 
للمنظمة العالمية لحماية الطفل”.

االنتخابـــي  “برنامجـــي  وتابـــع 
ســـيتناول جوانـــب عديـــدة، ولكن 
ســـيكون تركيزي على األهم ومن 
ثـــم المهـــم وفـــي حـــدود المـــوارد 

المتاحة”.
وواصـــل “نســـعى للعمل مـــن أجل 
المواطـــن  بـــه  مايطمـــح  تحقيـــق 
كإيجاد حلول لتقليل نسبة البطالة 
إلـــى الحـــد الطبيعـــي واالســـتفادة 
مـــن البرامج المطروحة في وزارة 
اإلســـكان باإلضافة إلى طرح بنود 
جديدة يتم تعديلها وإضافتها في 
وزارة اإلســـكان بحيـــث تســـتفيد 

شريحة أكبر”.

^أعربـــت فعاليات أهلية في قرية بوري عن جزيل شـــكرها وتقديرها 
لممثلتهـــا فـــي المجلس البلـــدي عن الدائـــرة الســـابعة بالمحافظة الشـــمالية 
األستاذة المحامية زينة جاسم، مؤكدة أنها كانت واحدة من أكثر الدورات 
البلديـــة نجاحـــا علـــى صعيـــد ما تحقق من مشـــاريع أســـهمت فـــي االرتقاء 

بالواقع الخدماتي للقرية.
مـــن جهتـــه، أكد نائـــب رئيـــس جمعية بـــوري الخيرية الســـابق عضـــو لجنة 
الخدمـــات لشـــئون القرية بالجمعية والمتابع لشـــئون الخدمـــات بالقرية مع 
العضـــو البلـــدي عبـــدهللا كاظم: أن الـــدورة البلدية المنصرمـــة كانت واحدة 
من أكثر الدورات البلدية نجاحا وإنجازا، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها 

المحامية زينة جاسم لالرتقاء بالوضع الخدمي للقرية.
كمـــا أعرب عـــن شـــكره للمهندس محمد الســـاري بوزارة األشـــغال وشـــئون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي لمـــا بذله من جهـــود كبيرة طـــوال الدورة 
البلديـــة المنصرمـــة بالتعـــاون مـــع عضـــو المجلس البلـــدي والمتابع لشـــئون 

الخدمات بالقرية فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية المتعلقة بالوزارة.
وأكـــد كاظـــم: نحن ال نبخس حق أحد ممن توالوا على هذا المنصب ســـابقا 
لكنهـــا كلمـــة حـــق واجـــب علينـــا قولها، ومـــن ال يشـــكر الناس ال يشـــكر هللا، 
مســـتذكرا بالعرفـــان كل مـــا قامـــت به األســـتاذة زينـــة خالل فتـــرة تمثيلها 
بالمجلس البلدي وتواصلها معه كمتابع لشئون الخدمات بالقرية أوالً بأول، 
ومتابعتها الحثيثة مع الجهات ذات االختصاص للمضي قدًما في المشاريع 
الخدمية مما أسهم في تحسين الوضع الخدمي بشكل مالحظ وملموس.

وفـــي ختـــام دور االنعقاد البلدي األخيـــر من الدورة البلديـــة الحالية، دعت 
بوري الستذكار سجل المحامية زينة جاسم الحافل بالمنجزات والمشاريع 
الخدميـــة التـــي تحققت في الدائرة الســـابعة ومن ضمنهـــا قرية بوري التي 

كان لها حظ وافر من المتابعات.

وشـــئون  األشـــغال  وزيـــر  أعلـــن 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصام خلف أن الوزارة ستبدأ خالل 
هذا العام بتنفيذ مشـــروع المرحلة 
األولـــى من توســـعة شـــارع 77 إلى 
مســـارين في كل اتجـــاه في الجزء 
المحصـــور بين شـــارع 47 ومدخل 
إســـكان هورة ســـند بعد اســـتكمال 
أعمال الكهربـــاء، والذي يهدف إلى 
تخفيف االزدحامات المرورية على 
الشـــارع، وكذلـــك زيـــادة انســـيابية 
الحركـــة المروريـــة والقضـــاء علـــى 
مشكلة الدوران العكسي للقادم من 
الشـــمال عبـــر اســـتحداث دوار عند 
مدخل إســـكان هورة سند. وأضاف 
أن أعمال المشروع تتضمن توسعة 
الشارع إلى مسارين في كل اتجاه، 
وذلـــك فـــي الجـــزء المحصـــور بين 
وتقاطعـــه  شـــارع47  مـــع  تقاطعـــه 
واســـتحداث   4558 طريـــق  مـــع 
طريـــق  مـــع  تقاطعـــه  عنـــد  دوار 
العكســـي  للـــدوران  وذلـــك   4558
مشـــروع  إلـــى  الدخـــول  وتســـهيل 
هـــورة ســـند اإلســـكاني كما تشـــمل 
أعمال التطوير على إنشـــاء شـــبكة 

لتصريـــف ميـــاه اإلمطـــار، وتوفيـــر 
مواقـــف جانبيـــة وأرصفـــة للمشـــاة 
ومواقف للســـيارات، ووضع قنوات 
قبـــل  مـــن  الســـتخدامها  أرضيـــة 
الخدمات مستقباًل، كما تشمل على 
أعمـــال اإلنـــارة، وتوفيـــر العالمـــات 
اإلرشـــادية  واللوحـــات  المروريـــة 
الالزمة لتحقيق الســـالمة المطلوبة 

على الشارع.
ولفـــت إلـــى أنـــه يتـــم حالًيـــا إعداد 
التصاميم التفصيلية إلنشـــاء دوار 
آخر شـــماالً على شارع 77 بتقاطعه 
مع طريـــق 4571، لتتمكـــن الحركة 
المروريـــة مـــن االلتفـــاف والدوران 
العكسي باتجاه الجنوب. جاء ذلك 
لـــدى قيـــام وزيـــر األشـــغال بزيـــارة 
تفقدية للدائـــرة الرابعة بالمحافظة 
الجنوبيـــة يرافقه الوكيل المســـاعد 
للطرق كاظـــم عبداللطيف بحضور 
ممثـــل الدائـــرة العضو البلـــدي عمر 
عبدالرحمـــن وعـــدد مـــن مهندســـي 
الوزارة، لمتابعـــة احتياجات أهالي 
المنطقـــة من مشـــاريع بنيـــة تحتية 
مشـــروع  مســـتجدات  آخـــر  أهمهـــا 

تطوير شارع 77.
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محرر الشؤون المحلية

توالـــت ردود البحرينييـــن المنددة 
بما أورده الرئيس األسبق للواليات 
المتحـــدة األميركيـــة بـــاراك أوباما 
من مزاعم مغلوطة بشـــأن أحداث 
2011، وفـــي هذا الصـــدد أكد عدد 
بـــأن  الوطنيـــة،  الشـــخصيات  مـــن 
مذكرات أوباما “األرض الموعودة” 
الحقائـــق  لتزييـــف  محاولـــة  هـــي 
والتاريـــخ والتغطية على كثير من 

المواقف المحرجة إلدارته آنذاك.
وأشـــاروا إلـــى أن هـــذه االدعاءات 
ليست بجديدة فكثير من مسؤولي 
إدارة الرئيـــس األســـبق دأبـــوا على 
فبركة الواقع في البحرين وتشويه 
المنجزات الحضارية التي تحققت 
بفضـــل المشـــروع اإلصالحي لملك 
الجاللـــة  المعظـــم صاحـــب  البـــالد 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مؤكدين أن محاوالت أوباما باءت 
بالفشـــل، وانتهت فتره حكمه، لكن 
البحريـــن تقـــف شـــامخة مســـتقرة 
بفضـــل قيادتهـــا الحكيمة وشـــعبها 

الوفي.
 مـــن جهتهـــا، أكدت النائـــب الثاني 
لرئيس مجلس الشـــورى األستاذة 
جميلة ســـلمان، أن مملكة البحرين 
تكتســـب مكانـــة تاريخية مرموقة 
علـــى مـــر األزمنـــة بتمســـكها فـــي 
إحالل األمن واألمان، والمحافظة 
على االســـتقرار وتوطيد العالقات 
مـــع الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، 
ومواجهـــة كل التحديـــات بحنكـــة 
واقتـــدار لتجاوزها إلـــى بر األمان، 
موضحـــًة أن جاللـــة عاهـــل البـــالد 
مشـــروعه  خـــالل  ومـــن  المعظـــم، 
اإلصالحي الكبير، سار على النهج 
القويـــم الـــذي ورثـــه عن أســـرة آل 
خليفة الكرام، وأسس نهًجا رصيًنا 
في ترســـيخ قيم المحبة والعدالة 
والتســـامح والتعايش السلمي بين 
جميع األديان والمذاهب واألعراق، 
إيماًنـــا مـــن جاللتـــه بأهميـــة ذلـــك 
لمواجهة كل التحديات واألزمات، 
وخلـــق منظومـــة عمـــل تشـــريعي 
يعاضدهـــا  متكاملـــة،  وحكومـــي 
مجتمـــع واٍع ومتراص قـــادر على 
صـــون الوطـــن ومقدراتـــه في كل 

الظروف الداخلية والخارجية.
عضـــو  تقـــوي  سوســـن  وأكـــدت 
مجلس الشورى والنواب سابقا أن 
البحريـــن كانـــت وما زالـــت مؤمنة 
لجاللـــة  اإلصالحـــي  بالمشـــروع 
الملك المعظـــم والذي يمثل صمام 
أن  إلـــى  مشـــيرة  للشـــعب،  أمـــان 
قـــوة البحرين تكمن في تماســـكها 
االجتماعـــي،  نســـيجها  وانســـجام 
وحكمـــة جاللـــة الملـــك هـــي التـــي 

تعزز اللحمة الوطنية.
وأضافت تقوي أن مذكرات الرئيس 
األمريكي السابق باراك أوباما هي 
محاولة لتزييف الحقائق والتاريخ 
والتغطية علـــى كثير من المواقف 
المحرجـــة إلدارتـــه آنـــذاك، مؤكدة 
أن هـــذه المذكـــرات الصـــادرة عـــن 
أوباما ليســـت بجديـــدة فكثير من 
مســـؤولي إدارته دأبوا على فبركة 
وتشـــويه  البحريـــن  فـــي  الواقـــع 
المنجزات الحضارية التي تحققت 
اإلصالحـــي  المشـــروع  بفضـــل 
مشـــيرًة  المعظـــم  الملـــك  لجاللـــة 
إلـــى أن البحريـــن لـــن تتأثـــر بمثل 
المذكـــرات  او  التصريحـــات  هـــذه 
والتنميـــة  اإلصـــالح  مســـيرة  وأن 
البحريـــن  مملكـــة  وأن  مســـتمرة، 
اإلصـــالح  مـــن  مزيـــًدا  ستشـــهد 
والتقـــدم. مـــن جانبـــه، أّكـــد النائب 
غـــازي آل رحمة ضـــرورة االلتفاف 
الشعبي حول جاللة الملك المعّظم 
ومشـــروعه اإلصالحـــي الحضاري 
الرائـــد، والـــذي جاء ســـابًقا لعصره 
المواطنيـــن  لطموحـــات  ومحقًقـــا 
فـــي دولة عصريـــة متقدمة وتوّفر 

جميع سبل العيش الكريم.
 وقـــال آل رحمـــة إن جاللـــة الملك 
المعّظم رســـم من خالل مشـــروعه 
الحضاري مســـاًرا تقدمًيـــا واضًحا 
للمملكة لتســـير في خطًى راسخة 
نحـــو نهضـــٍة تنمويـــة شـــاملة فـــي 
والمجـــاالت  المياديـــن  جميـــع 
السياسية واالقتصادية والثقافية 
والعلميـــة، وأّن ذلك أتـــاح للمملكة 
المشـــاريع  مـــن  العديـــد  تقـــّدم  أن 

والبرامـــج والتشـــريعات المتقدمة 
التـــي تمّيـــزت بهـــا علـــى األصعدة 
لتمّثـــل  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
نموذًجا بارًزا ُيحتذى به وُيشـــار له 
بالبنـــان في المحافـــل والمؤتمرات 

واللقاءات العالمية.
وبّيـــن أن جميـــع المحـــاوالت التي 
البحريـــن  بمملكـــة  الســـوء  أرادت 
وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم 
لـــم تنجـــح، حيـــث كان االلتفـــاف 
الشـــعبي نحـــو قيادتـــه الحكيمـــة، 
حائـــط صٍد منيـــٍع ضـــّد جميع تلك 
المحاوالت البائســـة، وهو ما تثبته 
مذكرات الرئيس األمريكي األسبق 
بـــاراك أوباما، والتـــي تضّمنت في 
جزٍء منهـــا اإلشـــارة وبصالفة إلى 
محـــاوالت إدارتـــه آنـــذاك لزعزعة 

االستقرار في مملكة البحرين.
 وأكـــد النائـــب عمار البنـــاي رئيس 
اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة لحقـــوق 
الشـــؤون  لجنـــة  عضـــو  االنســـان، 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
إن  النـــواب،  بمجلـــس  الوطنـــي 
بهـــا  عصفـــت  ومهمـــا  البحريـــن 
الظـــروف ومهما زاد طمع االخرين 
بهـــا وبخيراتهـــا، ومهمـــا زاد عـــدد 
كأمثـــال  والمتربصيـــن،  األعـــداء 
أوباما وغيره، ستبقى عصية على 
كل هـــؤالء بفضـــل حكمـــة وقيادة 
جاللـــة الملـــك المعظـــم، والتفـــاف 
شعب البحرين حول قيادته وحبه 
وإيمانـــه  األرض  لهـــذه  الشـــديد 
التـــام بعروبتـــه وانتمائه الخليجي 
أوبامـــا  فمحـــاوالت  واإلســـالمي، 
حكمـــة  ســـنوات  خـــالل  سياســـيا 
باءت بالفشـــل، حيث انتهت فتره 
حكمـــه، وبقيـــت البحرين شـــامخة 
المذكـــرات  هـــذه  ومـــا  مســـتقرة، 
لشـــخص  أخيـــرة  محـــاوالت  اال 
تفكيـــك  فـــي  أحالمـــه  تبـــددت 
الـــدول الخليجية من بوابة مملكة 
فـــي  اليـــوم  فالتاريـــخ  البحريـــن، 
ظـــل األزمات التي يعيشـــها العالم، 
قـــدم افضل الردود علـــى مذكرات 
أســـعار  ارتفـــاع  فرغـــم  أوبامـــا، 
واســـتنفار  العالميـــة  المحروقـــات 
الشـــعب األمريكي واغلب شـــعوب 
اليـــوم  البحريـــن  تعيـــش  العالـــم، 
باســـتقرار ونمو اقتصادي دون ان 

تتأثر بشكل جذري بهذه االزمات.
أن  الـــدرازي  عبـــدهللا  وأشـــار 
مذكـــرات “ أوبامـــا “ تحمـــل ســـرد 
االحداث السياســـية التي عصفت 
مـــا  فتـــرة  وخاصـــة  العالـــم  فـــي 
التـــي  العربـــي”  بــ”الربيـــع  يســـمى 
حيـــث  خريفـــا  نتائجـــه  أصبحـــت 
رأينا مـــا حصل في بعـــض البلدان 
العربيـــة مـــن دمـــار ال يـــزال تأثيره 
قائمـــا حتى اليوم بســـبب سياســـة 
اوبامـــا، حيـــث تعرضـــت مملكتنـــا 
الحبيبـــة لتدخالت سياســـة أوباما 
الـــذي يروجهـــا فـــي منطقتنـــا عـــن 
طريق اســـلوب الفوضـــى الخالقة، 
ولكـــن سياســـته فشـــلت فـــي بلدنا 
والتفافـــه  الشـــعب  وعـــي  نتيجـــة 
حول قيادته السياسية عن طريق 
االصالحـــي  بالمشـــروع  التمســـك 
المعظـــم  الملـــك  لجاللـــة  الشـــامل 
وتفاني رجـــال األمن للحفاظ على 

مكتسبات المشروع االصالحي. 
اعتبـــر  ولقـــد  بالقـــول،  واســـتدرك 
الكتـــب  ناقـــد  لـــوزارد  كارلـــوس 
الواقعية بجريدة واشنطن بوست 
أن أوبامـــا فشـــل عندمـــا دعـــا فـــي 
إعـــادة  إلـــى  “الشـــباب  مذكراتـــه 

تشكيل العالم مرة أخرى...”
وأكـــد المحامي فريـــد رفيع رئيس 
جمعيـــة المبـــادئ لحقوق االنســـان 
بأن المشـــروع اإلصالحـــي لجاللة 
الملـــك المعظـــم هو مشـــروع كبير، 
حيث أرســـى جاللته اركان مملكة 
المجـــاالت؛  كافـــة  فـــي  البحريـــن 
فمـــع إطالق مشـــروع جاللة الملك 
المعظـــم خطـــت البحرين خطوات 
واســـعة وكبيـــرة تجـــاه االصـــالح 
السياســـي قبل بـــدء اي اصالحات 
فـــي الوطن العربـــي فجاللة الملك 
قد ســـبق االصالحات فـــي الوطن 
العربي بحوالي اكثر من 10 سنين، 
وتمتعـــت البحريـــن فيهـــا بمكانـــة 
محليـــة وعربيـــة ودوليـــة متميزة 

في كافة المجاالت.
وكمـــا يشـــهد الجميـــع ان التطـــور 
االجتماعيـــة  المجـــاالت  أصـــاب 
ممـــا  والسياســـية  واالقتصاديـــة 
انعكـــس على حياة الفـــرد والمقيم 
فـــي مملكـــة البلحريـــن مـــن حيث 
واالســـتدامة  والنمـــاء  الرخـــاء 

التنموية في كافة القطاعات.
وأشـــارت االســـتاذة هـــدى المهـــزع 
التحـــاد  المســـاعد  العـــام  األميـــن 
المحاميـــن العرب إلـــى ان الرئيس 
األمريكي االسبق أوباما لم يكن إال 
عراب خطة تقسيم منطقة الشرق 
األوســـط، والتـــي فشـــلت بحكمـــة 
إدارة قادة المنطقة الذين حافظوا 
علـــى تماســـك بلدانهم، وقـــد كانت 
البحرين إحدى الدول المســـتهدفة 
فـــي هـــذه الخطـــة، وبـــرزت حكمة 
جاللـــة الملك المعظم فـــي التعامل 
كان  قـــرارات  بعـــدة  الحـــدث  مـــع 
أبرزهـــا تجاهل محـــاوالت الضغط 
األمريكـــي علـــى البحرين، وإطالق 
لجنة تقصي الحقائق بإدارة دولية.
المنـــاورة  هـــذه  ان  واضافـــت 
مملكـــة  قيـــادة  مـــن  السياســـية 
البحريـــن تعـــد مـــن أكثر القـــرارات 
حكمـــة فـــي وقـــت ذروة أزمـــة ال 
لـــو نجحـــت  نتائجهـــا  أحـــد  يعلـــم 
الخبيثـــة،  أهدافهـــا  تحقيـــق  فـــي 
البحريـــن  مملكـــة  رد  كان  حيـــث 
علـــى أمريـــكا غيـــر مباشـــر، بأنهـــا 
بنفســـها ودون  قراراتهـــا  اتخـــذت 
تدخل خارجي، ووضعت مصلحة 
المواطنين فـــي مقدمة األولويات 
بتعزيـــز الشـــفافية وحـــق الجميـــع 
في أن يطـــرح وجهة نظره ويقدم 
مـــا لديـــه لتلـــك اللجنة التي شـــهد 

بنزاهتها القاصي والداني.
الكاتبـــة  اكـــدت  جانبهـــا،  مـــن 
الصحافيـــة تمـــام أبوصافـــي ان ما 
تعرضت لـــه البحرين مـــن مؤامرة 
العـــام  خـــالل  كبيـــرة  وتحديـــات 
2011 كانت قادرة على ادخال اي 
بلـــد في دوامة الفوضى واالقتتال 
الطائفـــي لـــوال القيـــادة البحرينية 
متمثلة فـــي جاللة الملـــك المعظم 
وحنكتـــه  بحكمتـــه  نجـــح  الـــذي 
اســـوأ  بتخطـــي  لالزمـــة  وادارتـــه 
تفاصيل ما يعرف بـ الربيع العربي. 
ورد  مـــا  ان  أبوصافـــي  واعتبـــرت 
في كتاب الرئيس االمريكي باراك 
عـــن  الموعـــودة”  “األرض  اوبامـــا 
المنطقـــة  البحريـــن ودول  مملكـــة 
بشـــكل عـــام، يبرهن بشـــكل قاطع 
علـــى ان ادارتـــه كانـــت تتعامل مع 
االحداث التي شـــهدتها بعض دول 

المنطقة وفق ســـيناريوهات معده 
ومتفق عليها مع جماعات االسالم 
قبـــل  االدوار  وترتيـــب  السياســـي 

حتى اندالع االحتجاجات. 
واشـــارت الدكتورة هنادي الجودر 
إلـــى أن مملكة البحريـــن قد ُولدت 
مجـــددًا بعـــد تقّلـــد جاللتـــه ُســـّدة 
الحكم، حيث اعتالها بقلٍب شـــاّب 
ُمفعم بالرؤىًّ والتطلعات لمستقبل 
زاهر للبحرين وشعبها وكان حاكمًا 
حكيمـــًا، إذ بـــدأ بإطالق المشـــروع 
واالشـــتغال  لجاللتـــه  اإلصالحـــي 
عليـــه مســـتنيرًا منـــذ البـــدء بـــرأي 
 – ومواقفـــه  وموافقتـــه  الشـــعب 
وعلـــى ذلـــك تشـــهد قصـــة ميثـــاق 
حقـــّق  حيـــث  الوطنـــي-،  العمـــل 
بـــه ُحلمـــًا كان يـــراود البحرينييـــن 
حينما أطلق الحريات السياســـية، 
ومّكـــن المواطنيـــن من االشـــتغال 
بالسياســـة وشـــّرع لهـــم الحـــق في 
للجمعيـــات  واالنضمـــام  تكويـــن 
السياســـية، ليتســـنى لهم ممارسة 
العمل السياسي على العلن بعد أن 

كان سريًا وخيم العاقبة.
 وأضافـــت أن جاللتـــه اتخـــذ مـــن 
العالميـــة  المســـتجدات  مواكبـــة 
لحقـــوق االنســـان وحرياتـــه هدفًا 
يحقق به الكرامة والرفاه للشعب، 
فأقبـــل على العالم بأذرٍع مشـــّرعة 
نحـــو اتفاقيـــات حقـــوق االنســـان 
كالعهـــد الدولي الخـــاص بالحقوق 
المدنية والسياسية والعهد الدولي 
االقتصاديـــة  بالحقـــوق  الخـــاص 
واالجتماعية والثقافية و سواهما 
من االتفاقيات والمواثيق الدولية 
الخاصـــة بكفالة واحتـــرام وتعزيز 

حقوق االنسان بجميع أجيالها.
واشار عضو مجلس النواب السابق 
محسن البكري إلى أنه ومنذ تولى 
جاللته مقاليد الحكم عام ١٩٩٩م 
لـــم يكـــن عهـــدا تقليديـــا فجاللتـــه 
امتلـــك الجـــرأة للتغييـــر وتدشـــين 
عهد جديد ورؤية مستقبلية ثاقبة 
إلدارة البـــالد من خالل المشـــروع 
اإلصالحـــي الرائـــد لجاللتـــه، وقـــد 
البحريـــن  المشـــروع  هـــذا  جعـــل 
فـــي مصـــاف الـــدول الديمقراطية 
الواعدة عبر سلسلة من الخطوات 
الجريئة التي فاجأت كل المراقبين 

والمحللين فـــي العالم اجمع وذلك 
الدســـتورية  التحـــوالت  بســـرعة 
والديمقراطية التـــي اتخذها ملك 

االصالح في البحرين.
مجلـــس  عضـــو  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
ضيـــاء  ســـيد  الســـابق  الشـــورى 
الموســـوي ان جاللة الملك المعظم 
اســـتطاع بحكمتـــه فـــي ظـــل كافة 
االحـــداث ان يحمـــي البحريـــن من 
خالل حكمته وحسن ادارته فرغم 
حجـــم الطوفان الذي شـــهدته اكثر 
المناطـــق العربيـــة ورغـــم مؤامـــرة 
المنطقـــة  فـــي  الموزعـــة  االدوار 
المتوحمة على العالم العربي ومنها 
البحريـــن. فقـــد كانـــت ادارة اوباما 
وتحديـــدا  االوســـط  الشـــرق  تمـــد 
حـــركات االســـالم السياســـي بُطعم 
اصطياد الدول في فخ االسالموية 
المتسيسة لكن هللا حفظ دولنا من 
المســـيرة  قائـــد  وســـيبقى  الفتنـــة. 
الملـــك حمد بـــن عيســـى ال خليفة 
القائد الناجح في الزمن االستثنائي 
الذي اســـتطاع ان يرسخ المشروع 
االصالحـــي ويحافـــظ عمـــار البناي 
عليـــه خاصـــة خالل االزمـــات التي 
الـــذي  والقائـــد  بالمنطقـــة  مـــرت 
ل الشـــدائد الى الرخاء  بحكمته حوَّ

والعيش الكريم.
وختامـــا، وصـــف االعالمـــي خالـــد 
االصالحيـــة  المســـيرة  أبوأحمـــد 
التـــي قادهـــا جاللة الملـــك المعظم 
باالنجاز الحضاري، مستذكرا العام 
الذي تم فيه اطالق مشروع ميثاق 
العمل الوطنـــي الذي نقل البحرين 
نقلة كبيرة جدا، أذهلت المراقبين 
فيـــه  فـــي وقـــت كان  والمحلليـــن 
ســـيد  هـــو  السياســـي  االنســـداد 
الموقـــف فـــي العالـــم العربـــي، ولم 
تكن تلوح في األفق اي ارهاصات 
مشـــاريع اصالحيـــة فـــي المنطقـــة 
األمر الذي جعل مشـــروع االصالح 
فـــي البحريـــن يحظـــى باالهتمـــام 
عالميـــا  والتشـــجيع  وباإلشـــادة 
مؤسســـات  مـــن  خـــاص  وبشـــكل 
األمم المتحدة التي كرمت القيادة 
فـــي أكثر من مناســـبة، وفي وقت 
وجيـــز برزت التحـــوالت على أكثر 
من صعيد تفرض نفسها بقوة على 

أجهزة االعالم العالمية.
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المنطقـــة  بلـــدي  مجلـــس  أمضـــى 
الشـــمالية علـــى المخطـــط التفصيلي 
الجزئـــي لمنطقة كرانـــة والذي يضم 

21 عقارًا.
وجاء هذا القـــرار بناء على الخطاب 
الـــوارد مـــن وزير األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصام خلف بشـــأن اعتماد المخطط 
 454 بمجمعـــات  الواقعـــة  للمنطقـــة 
و456 و458، والتـــي تضـــم أراضـــَي 
مبنيـــة وأخرى غيـــر مبنيـــة، وتحمل 
بعضهـــا تصنيفات زراعيـــة، فيما كان 

بعضها اآلخر غير مصنفة.
وتضمـــن المخطـــط تحديـــد مداخـــل 

ومخـــارج وربـــط الشـــوارع الرئيســـة 
مـــع الشـــوارع الفرعيـــة بعـــروض 15 
و20 متـــر إضافة إلـــى 25 و30 مترًا، 
وتوفيـــر مواقع للخدمـــات والمرافق 
العامـــة بيـــن محطـــة كهرباء رئيســـة 
و3 محطـــات كهرباء فرعية ومحطة 

للصرف الصحي و4 أراٍض مخصصة 
للخدمات والمرافق العامة، و7 أراٍض 

مخصصة ألغراض التطوير.
وفي ســـياق متصل، وافـــق المجلس 
على المخطط التفصيلي لمنطقة بني 
جمـــرة مجمـــع 539 والذي يضم 148 

ملكية غالبيتهـــا أراٍض غير مخططة 
وغير مرتبطة بشبكة الطرق القائمة.
تصنيـــف  علـــى  الموافقـــة  وتمـــت 
بـــاء،  خـــاص  ســـكن  إلـــى  العقـــارات 
وسكن متصل جيم، وتصنيف مقابر، 
إلى جانب تصنيـــف مناطق ترفيهية 
وخدمـــات ومرافـــق عامـــة ومناطـــق 

مشاريع ذات طبيعة خاصة.
جاء فـــي التقرير الفنـــي للمنطقة أنه 
تم توفير مواقع للخدمات والمرافق 
العامـــة تشـــمل 10 محطـــات كهرباء 
فرعية وعقار استخدامات حكومية 
مستقبلية وعقارين ومحطات صرف 
صحـــي وحديقة ومواقف ومســـجدًا 

وجامعًا ومقبرة وخدمات عامة.

الصخير - جامعة البحرين

أعلنـــت عمـــادة القبـــول والتســـجيل 
بجامعـــة البحريـــن عـــن فتـــح فتـــرة 
تقديـــم طلبـــات االلتحـــاق للمرحلـــة 
الجامعيـــة األولـــى )الفتـــرة الثانيـــة(  
وحتـــى  االثنيـــن  أمـــس  مـــن  بـــدًءا 

السبت 13 أغسطس المقبل.
وتســـتهدف برامـــج الفتـــرة الثانية - 
المســـماة ســـابقًا “البرنامج المســـائي 
- الطلبة القدامـــى خريجي الثانوية 
العامـــة مـــن داخـــل مملكـــة البحرين 
ســـبق  الذيـــن  والطلبـــة  وخارجهـــا، 

لهـــم االلتحاق بجامعـــة البحرين من 
خريجي الثانوية العامة القدامى، أو 
الطلبة المنسحبين نهائيًا من الدراسة 
جامعـــات  أو  البحريـــن  بجامعـــة 
أخـــرى، أو الطلبـــة خريجـــي برامـــج 
والبكالوريـــوس  المشـــارك  الدبلـــوم 
مـــن الجامعة أو جامعـــات أخرى، أو 
الطلبة المفصولين أكاديميًا - وليس 
تأديبيـــًا - بشـــرط أن يكـــون التقديم 
لبرامـــج أكاديميـــة أخـــرى غيـــر التي 

فصلوا منها.

جامعة البحرين: بدء تلقي طلبات االلتحاق للفترة الثانية ويستمر حتى 13 أغسطس

“الثروة الحيوانية”: مصادرة أدوية بيطرية غير مرخصة
حملة تفتيش مفاجئة على أحد السجالت التجارية

نفذت وكالة الثروة الحيوانية بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني حملة تفتيش مفاجئة على أحد الســجالت التجارية غير المرخصة 
والــذي يقــوم ببيــع األدويــة البيطريــة دون ترخيــص وذلــك بمشــاركة وزارة 
الداخليــة ووزارة التجــارة والصناعــة وهيئة تنظيم ســوق العمل، وتم خالل 

الحملة التحرز على جميع األدوية الموجودة في الموقع وغلق المنشأة.

التفتيشـــية  الحملـــة  خـــال  تبيـــن  وقـــد 
المشـــتركة أن المحـــل ال يوجد له ســـجل 
تجاري لنشاط بيع األدوية البيطرية ولم 
يحصل ترخيص النشاط أو مزاولة مهنة 
والذي يســـتلزم إصدار تراخيص بحسب 
القانـــون رقم )17( لســـنة 2014 والئحته 
 )36( رقـــم  بقـــرار  الصـــادرة  التنفيذيـــة 
لســـنة 2020 لمزاولـــة التراخيص الطبية 

البيطرية.
وحـــذرت وكالـــة الثـــروة الحيوانيـــة مـــن 
منطلـــق حرصهـــا علـــى المصلحـــة العامة 

ومـــاك  مربـــي  خصوصـــا  المواطنيـــن، 
الثـــروة الحيوانيـــة ضـــرورة اإلبـــاغ عن 
المهنـــة  ممارســـتها  أثنـــاء  مخالـــف  اي 
دون ترخيـــص وذلـــك حتـــى يتـــم ضبط 
األشـــخاص المخالفين وإحالتهم لجهات 

التحقيق.
أن  الحيوانيـــة  الثـــروة  وكالـــة  وأكـــدت 
وأنهـــا  مســـتمرة  التفتيشـــية  حماتهـــا 
جميـــع  باتخـــاذ  الفـــور  علـــى  ســـتقوم 
االجراءات القانونية المنصوص في حق 
المخالفيـــن وذلـــك بالتعـــاون والتنســـيق 

المشترك مع الجهات المعنية األخرى في 
المملكة.

الجهـــات  مـــن  المكـــون  الفريـــق  وقـــام 
نحـــو  بالتوجـــه  الصلـــة  الحكوميـــة ذات 
المحـــل المقصود، حيث كان يدير المحل 
أحد األشـــخاص الذي يقوم ببيع األدوية 
بالمنشـــاة  البيطريـــة  والمســـتحضرات 

يعمـــل  المحـــل  أن  وتبيـــن  المذكـــورة، 
دون ترخيـــص ســـجل تجاري مـــن إدارة 
الســـجات التجاريـــة، كمـــا أنـــه ال يوجـــد 
ترخيـــص مـــن وكالـــة الثـــروة الحيوانية 
ترخيـــص  يمتلـــك  النشـــاط وال  لمزاولـــة 
مزاولـــة المهـــن الطبية البيطريـــة كونه ال 
يملك شهادة طبيب بيطري أو صيدالني.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنطقـــة  بلـــدي  مجلـــس  وافـــق 
الشمالية على مقترح يقضي بإنشاء 
 1018 يربـــط مجمـــع  جســـر مشـــاة 

بالمجمع 1020 بمنطقة اللوزي.
البلديـــة  المقتـــرح  مقدمـــة  وقالـــت 
المقتـــرح  هـــذا  إن  الـــدرازي  زينـــب 
يأتي بهدف الحد من حوادث السير 
على الشارع المكون من 3 مسارات 
فـــي كل اتجاه، خصوصـــًا مع افتقار 
مجمـــع 1018 للخدمات، مما يضطر 
قاطنو المجمـــع لانتقال إلى مجمع 
الخدمـــات  مـــن  لاســـتفادة   1020
والمرافـــق التـــي تضّمها من محات 

تجارية ومساجد.
وأشـــارت إلى أن بعـــض المواطنين 
كســـر  إلـــى  يعمـــدون  والمقيميـــن 
الحواجـــز بيـــن المســـارات لتســـهيل 

عبورهم بين الشارعين.

جسر لعبور المشاة في اللوزي

المنامة - األوقاف الجعفرية

أوضحت إدارة األوقاف الجعفرية 
صحيفـــة  نشـــرته  مـــا  علـــى  ا  ردًّ
“البـــاد” فـــي عددهـــا الصـــادر يوم 
األحـــد الموافـــق 29 مايو 2022 أن 
موضـــوع العقار الوقفي الكائن في 
قرية القدم قيـــد المتابعة من جهة 

اإلدارة منذ فترة طويلة.
تبـــدي  أنهـــا  اإلدارة  وأوضحـــت 
اهتماًمـــا بكافـــة الماحظـــات التي 
تـــرد إليهـــا عبـــر مختلـــف القنوات، 
حيث تواصلت اإلدارة مع ســـعادة 
النائب الســـيد فاح هاشـــم بشـــأن 
الشـــكوى المرفوعة من قبل أهالي 
المنطقة، وقامـــت وحدة التفتيش 

مجـــدًدا،  العقـــار  بزيـــارة  العقـــاري 
حيـــث أكد التقريـــر الفني أن العقار 
يشـــتمل على ســـكن عمال وورشة 
نجارة، كما توجد عدة تقارير فنية 

سابقة عن ذات الموضوع.
صـــدر  بأنـــه  اإلدارة  وأفـــادت 
وحكمـــت  الدعـــوى  فـــي  الحكـــم 
حيـــث  العقـــد،  بفســـخ  المحكمـــة 
إن الموضـــوع قيـــد المتابعـــة لـــدى 
القانونيـــة، وجـــاٍر  الشـــؤون  قســـم 
االســـتمرار فـــي اتخـــاذ اإلجراءات 
الازمـــة وبالتنســـيق مـــع الجهـــات 
الرسمية ذات العاقة إليجاد الحل 

المناسب.

“الجعفرية”: عقار “القدم” قيد المتابعة القانونية

قرر مجلس بلـــدي المنطقة 
قـــرار  إصـــدار  الشـــمالية 
الصناديـــق  بإزالـــة  عاجـــل 
والكراجـــات المصنوعة من 
التـــي  والخشـــب  الصفيـــح 
تربى فيها الكاب وصيانة 
السيارات وصباغتها وسط 
وفـــي  الســـكنية  األحيـــاء 

ال  التـــي  البلديـــة،  األمـــاك 
تملك ترخيصًا لمزاولة النشاط.

وأشـــار القـــرار إلـــى أن هـــذا القرار 
يأتي بهدف التخلص من اإلزعاج 
للمواطنيـــن  البيئـــي  والتلـــوث 

والقاطنيـــن، حيث يبدأ العمل في 
هـــذه المرافـــق من فتـــرة الظهيرة 
وحتـــى وقـــت متأخـــر مـــن الليل، 
اإلجـــازات  أوقـــات  فـــي  الســـيما 

الرسمية.

إزالة “كابينات” تربية الكالب و“سمكرة” السيارات

اعتماد مخططات تفصيلية لـ169 عقاراً في بني جمرة وكرانة
تضم مسجداً وجامعاً ومقبرة

مشروع لتطوير موقع أثري بارز في هذه المنطقة
تشديد الحراسة وبناء قرية تراثية من سعف النخيل... الوداعي:

وافق مجلس بلدي المنطقة الشمالية على 
مقتـــرح يقضـــي بتنفيـــذ مشـــروع لتأهيـــل 
وصـــون معابـــد باربـــار التاريخيـــة وبنـــاء 
المرافـــق الحيوية وتهيئتهم؛ لتكون مركزا 
عالميـــا للســـياحة الثقافيـــة والتراثية تبرز 

المكانة الحضارية لمملكة البحرين.
ودعا مقدم المقترح البلدي شـــبر الوداعي 
إلى النظر في دراســـة إمكانية بناء شراكة 
مع الشركات ومؤسســـات القطاع الخاص 
إلعـــداد خطـــة تنمويـــة تســـهم فـــي توفير 
المتطلبـــات الفنيـــة لصـــون موقـــع معابـــد 

باربار.
الدراســـة  هـــذه  تضـــع  أن  ضـــرورة  وأكـــد 
فـــي االعتبـــار تشـــييد بناء يغطـــي الموقع 
الرئيـــس لمكونـــات المعابـــد لصونهـــا مـــن 
المناخيـــة  والمتغيـــرات  التعريـــة  عوامـــل 
ويضمـــن بقاءها كثـــروة تاريخية لألجيال 
المقبلـــة، والحـــرص فـــي أن يكـــون البنـــاء 

ووســـائل  الفنيـــة  بالمتطلبـــات  مؤهـــا 
العرض؛ للتعريف بمكون المعابد وتاريخها 
وقيمتها التاريخيـــة والحضارية وموقعها 
فـــي منظومة التراث الثقافـــي والتاريخي 

العالمي. 
نظـــرًا  يأتـــي  المقتـــرح  هـــذا  إن  وقـــال 
لعـــدم اتخـــاذ إجـــراءات عمليـــة لاهتمـــام 
بالموقـــع بمـــا يتوافـــق والقيمـــة التاريخية 
والحضاريـــة التي تتميز بهـــا معابد باربار، 
إلى جانب المخاطر التي بينها المختصون 

فـــي شـــؤون التـــراث الثقافـــي والطبيعـــي 
المتمثلة في عوامل التعرية التي تتعرض 
بســـبب  للموقـــع  الرئيســـة  المعالـــم  إليهـــا 
األحـــوال الجوية واألمطار، وما تتركه من 
آثار سلبية على الجدران وهياكل الموقع. 
وأشـــار إلى عدم توفيـــر الحماية المطلوبة 
للموقـــع مما يمكـــن أن يكون عرضة للعبث 
وســـرقة معالمـــه التراثيـــة كمـــا هـــو عليـــه 
واقـــع األمـــر فـــي ســـرقة ‘اإلنـــاء األثـــري”، 
والمخـــاوف والماحظـــات التـــي عبر عنها 

األهالـــي المهتمون بالتـــراث التاريخي في 
نشـــر مرئياتهم ومطالباتهـــم باالهتمام في 

الموقع في وسائل التواصل االجتماعي. 
ولفت إلى أن هذا المقترح يأتي في ضوء 
مجموعـــة مـــن الماحظـــات والمقترحات 
التـــي تلقاهـــا مـــن عـــدد مـــن المهتمين في 
شـــأن التراث الثقافـــي والطبيعي والوفود 
الســـياحية مـــن العديد مـــن الـــدول الذين 
التقاهـــم فـــي الموقـــع، إضافـــة إلـــى أحـــد 
األســـاتذة فـــي جامعـــة معروفة فـــي دولة 
أن  وأكـــد  الموقـــع  زار  والـــذي  أوروبيـــة، 
المهمـــة  التاريخيـــة  المعالـــم  مـــن  الموقـــع 
في التـــراث الثقافـــي والطبيعـــي العالمي، 

وينبغي إحاطته بقدر من االهتمام. 
وقال إن المشروع يتطلب توفير  مساحة 
خاصـــة  مواقـــف  لتشـــييد  األرض  مـــن 
لمركبات زوار الموقع، وتشـــييد اســـتراحة 
لـــزوار الموقع يمكـــن اســـتثمارها للقاءات 
الثقافيـــة وأنشـــطة الفنانيـــن التشـــكيليين 

واستضافة طلبة المدارس والجامعات.

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

 افتتحــت وكيــل وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، إيمــان الدوســري، 
باإلنابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، مصنع “ألياستر” 
لتكريــر حبيبــات األلمنيــوم وإنتــاج الســبائك، بحضــور ميغيــل خوســي مورو 
أغيالر ســفير مملكة إســبانيا لدى مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت، 
والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة خالد عمرو الرميحي، والرئيس 
التنفيــذي لصنــدوق العمــل )تمكين( حســين رجب، وعدد من كبار المســؤولين 

بالوزارة والمعنيين بالشأن الصناعي.  

واســـتقبل الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
الشـــرق األوســـط ســـيرجيو  ألياســـتر 
مارتينيز كبار المســـؤولين، وفي كلمٍة 
لـــه عّبر مارتينيز عن ســـعادته بتتويج 
عمليات التوســـعة للشركة عبر اختيار 
المحطـــة  لتكـــون  البحريـــن  مملكـــة 
األولـــى للمصنع خارج إســـبانيا نتيجة 
للمناخ االستثماري المميز الذي تتمتع 
بـــه، مـــا يجعلهـــا وجهة عالميـــة جاذبة 

للمشاريع العالمية الضخمة.
وقالـــت وكيـــل الـــوزارة “لقـــد تضّمـــن 
االقتصـــادي  التعافـــي  خّطـــة  إطـــار 
اإلنتاجيـــة  الدولـــة  قطاعـــات  تنميـــة 
والخدميـــة واالقتصاديـــة والتـــي من 
بينها قطـــاع الصناعة، حيث اقترحت 
وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
عددًا مـــن المبـــادرات الهادفـــة لتنمية 

اقتصادية شاملة األبعاد.

فيمـــا صرح الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ممتلكات البحرين القابضة )ممتلكات( 
خالد الرميحـــي: “يعتبر افتتاح مصنع 

ألياســـتر فـــي البحريـــن إضافـــة بارزة 
لقطـــاع صناعـــة األلمنيـــوم التحويلية 
المتنامي في المملكة، حيث سيساهم 

المصنـــع فـــي تلبيـــة الطلـــب المتزايـــد 
منتجـــات  علـــى  وعالميـــًا  إقليميـــًا 

األلمنيوم عالية الجودة”. 
ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة، خالـــد 
بـــأول  حميـــدان “يســـعدنا أن نرحـــب 
مصنع على المســـتوى الدولي لشـــركة 
ألياســـتر هنـــا فـــي البحريـــن. تعكـــس 
هـــذه الخطوة قـــدرة قطاعي التصنيع 
والخدمـــات اللوجســـتية فـــي المملكة 
األســـماء  أكبـــر  اســـتقطاب  علـــى 
الحيوييـــن  القطاعيـــن  هذيـــن  فـــي 
والمســـتثمرين الذيـــن يتطلعـــون إلـــى 
التنافســـية  المزايـــا  مـــن  االســـتفادة 
التشـــغيل  تكاليـــف  مثـــل  للبحريـــن 
التنافســـية واتفاقيات التجارة الحرة 

التـــي تجمعهـــا مـــع العديد مـــن الدول 
حول العالم، والقـــوى العاملة المحلية 

الماهرة”.
وأعربـــت مجموعـــة “ألياســـتر” والتي 
اإلســـبانية  الشـــركات  إحـــدى  تعتبـــر 
التـــي تشـــملها المحفظة االســـتثمارية 
لشركة ممتلكات البحرين القابضة عن 
فخرهـــا لتدشـــين أول مصنـــع لتكريـــر 
حبيبـــات األلمنيـــوم وإنتـــاج الســـبائك 
احتضنتـــه  والـــذي  إســـبانيا  خـــارج 
البحريـــن بقيمـــة اســـتثمارية تقدر15 
مليـــون دوالر، وليحقق إيرادًا ســـنويًا 
عند بلوغ أقصى طاقة استيعابية إلى 
55 مليون دوالر والتي ســـتخلق 100 

وظيفة.

بقيمـــة استثماريـــة تقـــدر 15 مليــــون دوالر ويوفــــــر 100 وظيفـــــة

افتتاح مصنع “الياستر” لتكرير حبيبات األلمنيوم وإنتاج السبائك

سيدعلي المحافظة
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تحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في كل مكان في 31 مايو من 
كل عام باليوم العالمي لالمتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية 
المرتبطـــة بتعاطـــي التبـــغ والدعـــوة إلى وضع سياســـات فعالـــة للحد من 

استهالكه. 
ويعـــد تعاطـــي التبغ أهم ســـبب منفرد للوفيـــات التي يمكـــن تفاديها على 
الصعيد العالمي علمًا أنه يؤدي حاليًا إلى إزهاق روح واحد من كل عشرة 

بالغين في شتى أنحاء العالم.
ويكمن الهدف النهائي لليوم العالمي لالمتناع عن التدخين في المساهمة 
فـــي حماية األجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، 
بـــل وأيضًا من المصائـــب االجتماعية والبيئية واالقتصادية لتعاطي التبغ 

والتعرض لدخانه.
تـــم إطالق شـــعار اليوم العالمي للتبغ 2022 هـــذا العام بعنوان “التبغ خطر 

على بيئتنا”.
تهـــدف الحملـــة اإلعالمية لهـــذا العام إلى زيادة الوعي العـــام باألثر البيئي 
لـــدورة التبـــغ بأكملها، مـــن بدايـــة زراعتها وإنتاجهـــا وتوزيعها إلـــى توليد 

النفايات السامة. 
تهتـــم الحملـــة أيضـــًا بهـــذا العالم، حيث تكشـــف عـــن جهود صناعـــة التبغ 
لتنظيـــف ســـمعتها الخضـــراء وجعـــل منتجاتهـــا أكثـــر جاذبيـــة مـــن خالل 

اإلعالن عنها على أنها صديقة للبيئة.
وتم تنظيم اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين لتحقيق األهداف التالية:

- العمل على التوعية بمخاطر التدخين على الفرد والمجتمع.
- الوعي باآلثار الضارة للتدخين الســـلبي على المحيطين بالمدخن وأثره 

على المجتمع ككل.
– التوعية بأخطار التدخين التي تدمر صحة الرئة وتســـبب أمراض الرئة 

وأخطرها سرطان الرئة وااللتهاب الرئوي.
- فضح المخططات االحتيالية لشركات ومصانع التبغ لتصنيف منتجاتها 

على أنها صديقة للبيئة.
- توعية الشباب بالمعلومات الضرورية؛ حتى ال يقعوا في فخ مخططات 

تسويق التبغ التي تستهدفهم.
- العمل على ضمان قدرة مجموعة الشباب على مقاومة التالعب بصناعة 

التدخين.

اليـــوم العالمـــي لمكافحة التبغ هو مناســـبة عالمية يحتفل بها فـــي 31 مايو من كل عام، 
حيث أقرت الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية هذا اليوم العام 1987، للســـعي 
إلى لفت النظر العالمي نحو المخاطر واآلثار السلبية والضارة للتبغ والتدخين، وتذكير 
الشعوب بالمخاطر التي قد يسببها التدخين سواء على حياة األفراد، أو على النواحي 
االقتصاديـــة لألســـر والمجتمعـــات معـــا، أو علـــى الثـــروات والمحاصيـــل الزراعيـــة التي 
تتعـــرض للحرائـــق، بفعل لفافة تبغ يلقيها عابث. ويســـتهدف هذا اليوم تخفيض نســـبة 

5.4 مليون حالة وفاة سنويًا، جراء أمراض متعلقة بالتبغ، والتدخين بشكل أو بآخر.
ولقـــد دفعـــت جائحة كوفيد 19 بالماليين من متعاطي التبغ، إلى اإلعالن عن نيتهم في 
اإلقـــالع عـــن تعاطي التبغ، وقامـــت منظمة الصحـــة العالمية بإطالق حملة بهذا الشـــأن 
تســـتهدف 100 مليـــون مـــن األشـــخاص الذين يحاولـــون اإلقالع عن تعاطـــي التبغ، من 

خالل االستعانة بمجموعات من المقلعين عن تعاطيه.

وسائل اإلقالع 

ما أهم الوسائل المتبعة لإلقالع عن التبغ؟  «

ما الوســـائل األهم في ســـبيل اإلقالع عـــن التدخين وبدء صفحة جديـــدة بحياة خالية 
من النيكوتين والشوائب واألمراض؟ سؤال مهم تجيب عنه صحيفة “البالد” من خالل 

الخطوات التالية:
1 - العـــاج ببدائل النيكوتين: مثـــل علكة النيكوتين، وأقراص المص، والمرذاذ األنفي، 
والبخاخات، والتي تساعد في التغلب على الرغبة الشديدة بالتدخين، وتعد من األنواع 

ذات المفعـــول القصيـــر األمـــد، وهي آمنة االســـتعمال فـــي حال اســـتخدامها مع لصقات 
النيكوتين، ذات المفعول طويل األمد، أو استخدامها مع دواء خاٍل من النيكوتين.

2 - تجنب المحفزات: وهي العادات اليومية التي تحفز على التدخين، كشرب القهوة، 
أو أثناء الحفالت، وإدخال عادات جديدة لتجنب التدخين.

3 - التأخيـــر: فإذا كنت تشـــعر بأنك على وشـــك االستســـالم، لرغبتك فـــي التدخين، قم 
بإخبار نفســـك بأن عليك االنتظار لمدة 10 دقائق إضافية، ثم قم بعمل شـــيء ما، إللهاء 
نفســـك خـــالل تلك الفتـــرة الزمنية، وجرب الذهـــاب إلى منطقة عمومية ال يســـمح فيها 

بالتدخين.
4 - قـــم بمضـــغ شـــيء ما: امنح فمك شـــيئا معينا، لتتمكـــن من مكافحة اشـــتهاء التبغ، 
فقم بمضغ العلكة الخالية من الســـكر، أو الحلوى الصلبة، أو قم بقرش الجزء النيء، أو 

المكسرات، أو بذور عباد الشمس.
 -5 ال تكتف بواحدة وحسب: ال تخدع نفسك بتصديق إمكانية التوقف عند ذلك، ففي 
كثير من األحيان يؤدي تدخين ســـيجارة واحدة إلى الثانية، وقد يقودك ذلك للتدخين 

مرة أخرى.
-6 كـــن َنِشـــطًا بدنّيًا: يمكـــن أن تفيد األنشـــطة البدنية، في صرف انتباهـــك عن الرغبة 
الشـــديدة في استعمال التبغ، وتقلل من شـــدتها، ويمكن أن تؤدي حتى الفترة القصيرة 
من النشاط البدني، كصعود ونزول الساللم بضع مرات إلى التخلص من الرغبة الشديدة 

في التبغ، قم بنزهة صغيرة للتمشي، أو الهرولة. 
-7 طلـــب التعزيـــزات: اتصـــل بأحد أفراد العائلـــة، أو بصديق، أو أحـــد أفراد مجموعات 

الدعم ليساعدك في سعيك لمقاومة الرغبة في تناول التبغ.

قــال استشــاري األمــراض الصدريــة عــادل بديــوي لـ”البــاد” إن التدخين مــن العادات المنتشــرة بين فئــات كثيرة في 
المجتمع، وذلك بالرغم من أنه يؤثر بشكل سلبي في جسم اإلنسان، حيث ينتج عنه العديد من اآلثار السلبية المؤذية 

للفرد، وقد تؤدي بعضها إلى مضاعفات تهّدد الحياة.

وتابع بديوي “يحتوي دخان السجائر على 
7000 مـــادة كيميائيـــة تقريبـــًا إضافًة إلى 
مـــادة النيكوتيـــن ويتســـبب التدخين في 
قائمة طويلة من الســـرطانات، على رأسها 
ســـرطان الرئة، والمسالك البولية، والكلي، 

وعنق الرحم، والمعدة، والبنكرياس”.

أذى للتنفس

للجهـــاز  األذى  التدخيـــن  “يســـبب  وقـــال 
التنفســـي، حيـــث إّنـــه ُيـــؤدي إلـــى ازديـــاد 
خطر اإلصابة بعـــدوى الرئة، والمعاناة من 

الســـعال والصفيـــر، وتراجـــع أداء وظائف 
الرئة والمعاناة من ضيق التنفس والمخاط 
الزائد، والتأثير الســـلبي على مرض الربو، 
واإلصابة بسرطان الرئة، ومرض االنسداد 

الرئوي المزمن”.
جميـــع  يـــؤذي  التدخيـــن  بديـــوي”  وزاد 
أعضـــاء الجســـم تقريبـــًا، حيـــث إّنـــه يؤثر 
فـــي القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة، والجهاز 
العصبـــي، والعظـــام، والعضـــالت، والجهاز 
الهضمـــي، والبولـــي، والقـــدرة اإلنجابيـــة، 
ومشكالت الحمل، وضعف مناعة الجسم، 

بالجلطـــات  اإلصابـــة  احتماليـــة  وتزايـــد 
الدمويـــة، وأمراض العيـــن، واألنف واألذن 
والحنجـــرة، واالضطرابات الهرمونية مثل 

داء السكري من النوع الثاني”.
وأضاف “التدخين الســـلبي هو استنشـــاق 
األفراد غير المدّخنيـــن الدخان الناتج عن 
حـــرق المـــواد الموجـــودة فـــي الســـيجارة 
إضافًة إلـــى الدخان الذي ينفثـــه المدّخن، 
وُيعـــّد هـــذا الدخـــان خطـــرًا حقيقيـــًا على 
صّحة المدّخنين واألفراد المحيطين به ال 

سّيما األطفال”.

كلفة التدخين

وأبـــان بديـــوي “تكلفة التدخيـــن ال تقتصر 
على شـــراء علب الســـجائر اليومية فقط، 

بـــل ُيضـــاف لها التبعـــات الماديـــة المترّتبة 
علـــى  والتأميـــن  الصحـــي  التأميـــن  علـــى 
الحيـــاة، وذلـــك بســـبب ارتفـــاع التكاليـــف 
العالجيـــة لألمـــراض المتعّلقـــة بالتدخين، 
إضافًة إلـــى اآلثار الســـلبية للتدخين على 

صّحة أسرة المدّخن المحيطة به”.
وتابع “يعود اإلقالع عن التدخين بالعديد 
مـــن الفوائـــد الصحية علـــى الفـــرد، وُيقّلل 
مـــن خطر التعّرض لألمراض والمشـــكالت 

المباشـــرة  الفوائـــد  أبـــرز  ومـــن  الصحيـــة، 
لإلقـــالع عـــن التدخيـــن؛ انخفـــاض معّدل 
ضربـــات القلـــب وضغط الـــدم، وانخفاض 
مســـتوى أول أكســـيد الكربـــون وبالتالـــي 
الـــدم،  فـــي  ارتفـــاع مســـتوى األكســـجين 
وتحّســـن الدورة الدموية، وتقليل السعال 
والصفيـــر، وفـــي الحقيقة كّلمـــا أقلع الفرد 
عن التدخين في وقت مبّكر زادت الفوائد 

التي يحصل عليها”.

إبراهيم النهام

عادل بديوي

ارتفاع التكاليف 
العالجية لألمراض 

المتعّلقة 
بالتدخين

يتسبب التدخين 
في قائمة 
طويلة من 
السرطانات

السياسات الصحية

ما أهم السياسات الصحية التي تتبعها مملكة البحرين لمكافحة  «
التدخين؟

- جهـــود توعيـــة كثيـــرة تتبناهـــا وزارة الصحة ســـنويًا لتعريف العامـــة بأضرار 
التدخين بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية، واألهلية والخاصة.

- تقديـــم الدراســـات واألبحاث التي تســـاعد أصحاب القـــرار في الحد من هذه 
المشكلة.

- انضمام البحرين التفاقية منظمة الصحة العالمية بشـــأن مكافحة التبغ العام 
.2007

- صدور المرســـوم الملكي الســـامي بقانون رقم )8( لسنة 2009 بشأن مكافحة 
التدخيـــن والتبـــغ، بأنواعه، شـــكل دفعـــة قوية لجهـــود مكافحـــة التدخين في 

المملكة.
- انتهاج سياسات إعالمية تستهدف توعية المجتمع بإضرار التبغ.

- اقتراح إنشاء مراكز للمساعدة على اإلقالع من التبغ في وزارة الصحة.
- تصميـــم وتنفيـــذ برامـــج فاعلـــة؛ بهدف التشـــجيع علـــى اإلقالع عـــن تعاطي 

منتجات التبغ.
- مراجعة واقتراح الحد األعلى المسموح به من النيكوتين والقطران وغيرها 

من المواد الضارة الموجودة

local@albiladpress.com
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؟ عندك عــقار
وتبــي تأجره

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

فـــلل
Villas

مكاتب
Offices

محالت
Shops

أراضي
Lands

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

يسرى سعيديمستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات
Yosra Saidi

��������

محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar

��������

أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 

��������

بـــــــاراث
Barath

��������

محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh

��������

سيد طه حميد
Sayed taha hameed

 �������� 

��������

مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail

Property Manager
مدير إدارة الممتلكات

p.mgt@grnata.com

Call  /  Whatsapp

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحاً حتى 4 مساًء

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

التاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة إدارة التسجيل
CR2022-78398 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : السيداسعد علي باقر المختار

االسم التجاري الحالي : ميريو للديكور الداخلي
االســـــم التجـــاري الجديد : بارامد للتجارة

قيد رقم : 69878-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية )اسم المؤسسة( إلى
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
المؤسسة الفردية المسماة )فروتي للفواكة الطازجة( والمملوكة للسيد/السيدة 
 ،)48655-22( القيد رقم  )حسين محمد علي علي حمد( والمسجلة بموجب 
بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية المذكور إلى )شركة ذات مسئولية محدودة( 
وموجودات  أصول  بكافة  وذلك  بحريني،  دينار   )1000( وقدره  برأسمال 

والتزامات المحل التجاري.

تاريخ :2022/5/19
 CR2022-75329 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا المعلنة أدناه : جهينه عيد مال حسين ال رحمه بطلب تحويل المحل 
المديفع  / عايده عارف محمد علي حسن علي  السيدة  إلى   : التالي  التجاري 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر  التقدم  قانوني  لديه أي اعتراض  فعلى كل من 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 2 - 22803

االسم التجاري : إيرلي رايزر للمأكوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في 
شركة سيلك بوينتر ايفينتس مانيجمنت ذ.م.م.

إليها شركة سيلك  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
بوينتر ايفينتس مانيجمنت ذ.م.م. المسجلة بموجب القيد رقم 2-107126 التجاري طالبين 

تغيير االسم للفرع رقم 2 من:
سيلك بوينتر ايفينتس مانيجمنت ذ.م.م.

SILK POINTER EVENTS MANAGEMENT W.L.L.
الى:

هيلثي بدي للتجارة العامة ذ.م.م
HEALTHY BODY GENERAL TRADING W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )خدمات وان سلوشن لاللكترونيات ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )خدمات وان سلوشن 

للفرع رقم  التجاري  تغيير االسم  القيد رقم )133855(، طالبين  المسجلة بموجب  ذ.م.م(  لاللكترونيات 

)1( من:

)خدمات وان سلوشن لاللكترونيات ذ.م.م(

)ONE SOLUTION ELECTRONICS SERVICES W.L.L(

الى: )شركة وان سلوشن سيرفيسز ذ.م.م(

)ONE SOLUTION SERVICES COMPANY W.L.L(

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة إف واي لإلدارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة إف واي لإلدارة ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم 105508 بطلب تغيير اسم الشركة من:

شركة إف واي لإلدارة ذ.م.م

F Y MANAGEMENT W.L.L 

الى:

إنسكاب للمقاوالت والتجارة ذ.م.م

ENSKAB CONSTRUCTION AND TRADING W.L.L 

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة
 )شركه داماسكينوس القابضه ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  االمام(  عبدالحميد  )احمد  السيدة   / السيد 
 ( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   ،  ) ذ.م.م  القابضه  داماسكينوس  )شركه 
)اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  )  139138
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001   

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )شركة بيج كلوب وورلد للتسويق والترويج ذ.م.م(

كلوب  بيج  )شركة  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

وورلد للتسويق والترويج ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )98590(، بطلب تغيير اسم الشركة من:

)شركة بيج كلوب وورلد للتسويق والترويج ذ.م.م(

)BIG CLUB WORLD MARKETING AND PROMOTION W.L.L CO . (

الى:

)شركة سكوير بالزا للحجوزات ذ.م.م(

)SQUARE PLAZA RESERVATIONS COMPANY W.L.L(

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة رودينا لمقاوالت التنظيفات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة صفيه 

لمقاوالت  رودينا  شركة  لشركة  القانوني  المصفي  باعتبارها  علي  محمد  طالب  السيد 

أعمال  انتهاء  إشهار  طالبتا   ،)88287( رقم  القيد  بموجب  ذ.م.موالمسجلة  التنظيفات 

تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ :2022/5/26
 CR2022-78476  إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا المعلنة أدناه : نجاه مهدي صالح علي عبدهللا بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي : إلى السيدة / باسمه محمد حسن االفرنجي

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري: سويت ان كافية
رقم القيد: 134624-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 80870( إعالن رقم 
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا زينب حسن عبدهللا حسن طالبا تحويل المحل التجاري التالي :
اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  عبدهللا  عبدهللا حسن  امينه حسن  السيد  إلى 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: بوتيك أمونة المزيونة

رقم القيد: 81745
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

 CR2021 185907- إعالن  رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 64400-3
اسم التاجر: صبري حبيب كاظم ادريس

االسم التجاري الحالي: بوتيك ريفان روز
االسم التجاري الجديد: ريفان روز للتجارة

*وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل*

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

محدودة

ورثة  إليها  تقدمت  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل   إدارة  تعلن 

المغفور له علي أسد محمد علي مالك المؤسسة الفردية المسماة )مكتب الديار للهندسة( 

المسجلة بموجب القيد رقم 1-54868 ، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( 

دينار   1000 وقدره  برأسمال  ذات مسئولية محدودة  إلى شركة  قيدها  وتحويل  المذكور 

بحريني ليصبح مملوكا ل نوف علي أسد محمد علي

؟ عندك عــقار
وتبــي تأجره

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

فـــلل
Villas

مكاتب
Offices

محالت
Shops

أراضي
Lands

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

يسرى سعيديمستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات
Yosra Saidi

��������

محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar

��������

أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 

��������

بـــــــاراث
Barath

��������

محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh

��������

سيد طه حميد
Sayed taha hameed

 �������� 
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مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail

Property Manager
مدير إدارة الممتلكات

p.mgt@grnata.com

Call  /  Whatsapp

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحاً حتى 4 مساًء

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

التاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة إدارة التسجيل
CR2022-78398 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : السيداسعد علي باقر المختار

االسم التجاري الحالي : ميريو للديكور الداخلي
االســـــم التجـــاري الجديد : بارامد للتجارة

قيد رقم : 69878-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية )اسم المؤسسة( إلى
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
المؤسسة الفردية المسماة )فروتي للفواكة الطازجة( والمملوكة للسيد/السيدة 
 ،)48655-22( القيد رقم  )حسين محمد علي علي حمد( والمسجلة بموجب 
بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية المذكور إلى )شركة ذات مسئولية محدودة( 
وموجودات  أصول  بكافة  وذلك  بحريني،  دينار   )1000( وقدره  برأسمال 

والتزامات المحل التجاري.

تاريخ :2022/5/19
 CR2022-75329 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا المعلنة أدناه : جهينه عيد مال حسين ال رحمه بطلب تحويل المحل 
المديفع  / عايده عارف محمد علي حسن علي  السيدة  إلى   : التالي  التجاري 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر  التقدم  قانوني  لديه أي اعتراض  فعلى كل من 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 2 - 22803

االسم التجاري : إيرلي رايزر للمأكوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في 
شركة سيلك بوينتر ايفينتس مانيجمنت ذ.م.م.

إليها شركة سيلك  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
بوينتر ايفينتس مانيجمنت ذ.م.م. المسجلة بموجب القيد رقم 2-107126 التجاري طالبين 

تغيير االسم للفرع رقم 2 من:
سيلك بوينتر ايفينتس مانيجمنت ذ.م.م.

SILK POINTER EVENTS MANAGEMENT W.L.L.
الى:

هيلثي بدي للتجارة العامة ذ.م.م
HEALTHY BODY GENERAL TRADING W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )خدمات وان سلوشن لاللكترونيات ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )خدمات وان سلوشن 

للفرع رقم  التجاري  تغيير االسم  القيد رقم )133855(، طالبين  المسجلة بموجب  ذ.م.م(  لاللكترونيات 

)1( من:

)خدمات وان سلوشن لاللكترونيات ذ.م.م(

)ONE SOLUTION ELECTRONICS SERVICES W.L.L(

الى: )شركة وان سلوشن سيرفيسز ذ.م.م(

)ONE SOLUTION SERVICES COMPANY W.L.L(

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة إف واي لإلدارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة إف واي لإلدارة ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم 105508 بطلب تغيير اسم الشركة من:

شركة إف واي لإلدارة ذ.م.م

F Y MANAGEMENT W.L.L 

الى:

إنسكاب للمقاوالت والتجارة ذ.م.م

ENSKAB CONSTRUCTION AND TRADING W.L.L 

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة
 )شركه داماسكينوس القابضه ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  االمام(  عبدالحميد  )احمد  السيدة   / السيد 
 ( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   ،  ) ذ.م.م  القابضه  داماسكينوس  )شركه 
)اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  )  139138
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001   

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )شركة بيج كلوب وورلد للتسويق والترويج ذ.م.م(

كلوب  بيج  )شركة  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

وورلد للتسويق والترويج ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )98590(، بطلب تغيير اسم الشركة من:

)شركة بيج كلوب وورلد للتسويق والترويج ذ.م.م(

)BIG CLUB WORLD MARKETING AND PROMOTION W.L.L CO . (

الى:

)شركة سكوير بالزا للحجوزات ذ.م.م(

)SQUARE PLAZA RESERVATIONS COMPANY W.L.L(

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة رودينا لمقاوالت التنظيفات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة صفيه 

لمقاوالت  رودينا  شركة  لشركة  القانوني  المصفي  باعتبارها  علي  محمد  طالب  السيد 

أعمال  انتهاء  إشهار  طالبتا   ،)88287( رقم  القيد  بموجب  ذ.م.موالمسجلة  التنظيفات 

تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ :2022/5/26
 CR2022-78476  إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا المعلنة أدناه : نجاه مهدي صالح علي عبدهللا بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي : إلى السيدة / باسمه محمد حسن االفرنجي

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري: سويت ان كافية
رقم القيد: 134624-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 80870( إعالن رقم 
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا زينب حسن عبدهللا حسن طالبا تحويل المحل التجاري التالي :
اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  عبدهللا  عبدهللا حسن  امينه حسن  السيد  إلى 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: بوتيك أمونة المزيونة

رقم القيد: 81745



Vacancies Available الثالثاء 31 مايو 2022 - غرة ذي القعدة 1443 - العدد 124977

Rita manpower agency 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  ritamanpowerbh@yahoo.com 

THAMSEENA RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 36391819  or  IJAZUK28@GMAIL.COM 

ALSANHORI FOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33440418  or  OMARAHMEDEISA2020@HOTMAIL.COM 

KINDER HOME  TOYS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39407400  or  FYAB-64@HOTMAIL.COM 

OCEAN GOLDSMITHS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17263377  or  KHALAF.AHMED2013@GMAIL.COM 

TAKE SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 63661111  or  ATZZ2@HOTMAIL.COM 

WHITE MOON LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36626006  or  WHITEMOONLAUNDRY@GMAIL.COM 

MOHAMED HASAN ALSHAIBANI est. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33331155  or  JSHAIBANI@GMAIL.COM 

DYNAMO PARTS FOR SALE OF USED FURNITURE AND ELECTRICAL ITEMS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33202533  or  HUSSAIN_84Z@HOTMAIL.COM 

ABBAS BHAI HATIM BHAI 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786391  or  shoiz110@gmail.com 

CITY VISION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38847202  or  marwan3390@gmail.com 

AWAN STAR FOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38162441  or  ILYASAWAN433@GMAIL.COM 

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

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17534469  or  ali.mahdi@mindteck.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

CITI BANK N. A. 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17588680  or  NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 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

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

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274847  or  al_raeda_contracting@hotmail.com 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  hr@secureservices.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

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 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.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 

Rahal Perfumes W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773898  or  HONESTYCONTRACTING@GMAIL.COM 

HIBA CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39333545  or  HIBACAFETERIA@GMAIL.COM 

AL NIGHIBAN CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36341794  or  MJAWAD5422@GMAIL.COM 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

Le Studio Salon and Spa 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 38012345  or  EBRAHIM.ALMADANI@GMAIL.COM 

MRD medical supplies 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17180287  or  MOHD@MRDEST.COM 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

Almadoob  catring withkitchen est 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783791  or  zx28015131@gmail.com 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36262227  or  ANWAR123@GMAIL.COM 

HAJAR RECRUITING MANPOWER AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39238378  or  ALSAYEDSALAH@YAHOO.COM 

Almadoob  catring withkitchen est 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783791  or  zx28015131@gmail.com 

MRD medical supplies 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17180287  or  MOHD@MRDEST.COM 

OLD CHEF RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  ZENONGROOP2022@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38803735  or  PARSCOBAHRAIN@GMAIL.COM 

QUICK SHINE BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39000588  or  WESALSALMAN11@GMAIL.COM 

ALKARNOS CLEANING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39855768  or  MEFTAHCO67@YAHOO.COM 

SHINE ROSE FOR REPAIR OF ELECTRONIC ELECTRICAL AND OPTICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38284298  or  IMTIAZ58AHMED@GMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39180932  or  UNIQUEBP2020@GMAIL.COM 

Seventies Karak 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

ALKWTHER JUCE AND ICE CREAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39462696  or  MISHQAB-BAH@HOTMAIL.COM 

NASA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17874885  or  alimj74@gmail.com 

ALKADHIMI CAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17783616  or  KHUDEIRALI@HOTMAIL.COM 

ALHUTAIM GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33350057  or  AHMEDAL94@hotmail.com 

ASHRAKAT BEAUTY SPA 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39404442  or  ESSA3940444@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

BUHUSSAIN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000520  or  abdulaaziz.buhusain@gmail.com 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

PISTACHIO SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17240005  or  SCOPE_MAMDOOH@HOTMAIL.COM 

TUXEDO TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244678  or  TUXEDO_9898@HOTMAIL.COM 

FALAFEL CITY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36555228  or  AHMEDMANNAEI@ICLOUD.COM 

ALASHOOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666588  or  ASHOOREXEPRESS@YAHOO.COM 

FAHEEMA GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
 suitably qualified applicants can contact

 36604604  or  ADELBADER64@GMAIL.COM 

SAADA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33786877  or  BUSAKEENA@HOTMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

RITA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39426267  or  RITACACHIN@YAHOO.COM 

NABEA AL SAFA CLOAKS TAILORING AND SCARFS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35007144  or  Y_ALTHAWADI@HOTMAIL.COM 

COMILLA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39874874  or  AGNAS2536@GMAIL.COM 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.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 

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 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Gulfar Advertising and Technical Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35353060  or  JASHIRVALAPPIL@GMAIL.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

ALJASER FOOD TRANSPORTATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33202048  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

ALMADHIF CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17555666  or  MIDDLEEASTALUMINIUM@GMAIL.COM 

SAMBOSA DARNA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33322775  or  AHMED3M33@GMAIL.COM 

PERGOLA BAHRAIN SHADING Co . S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 66317771  or  info@pergolabahrain.com 

DAR AKHBAR ALKHALEEJ PRESS & PUBLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17620111  or  SAM.GDN.AK@GMAIL.COM 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

The Nail Spot Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37704474  or  MALGHUNAIM90@GMAIL.COM 

HOT POT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39618668  or  NADER.HOTPOT@GMAIL.COM 

ALI ABDULHASAN ALJANABI 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MACHINERY).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17694546  or  ALKARAR2012@HOTMAIL.COM 

KOHINOOR MOTOR VEHICLES PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33869820  or  HA420145@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

SAMBOSA DARNA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33322775  or  AHMED3M33@GMAIL.COM 

Clue tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 38888087  or  AYDNOOR@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34551553  or  SAGEER91189@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

EBRAHIM HASAN MAHDI EXCAVATION ESTABLISH 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

HOUSTON CLEAN Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77371757  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

ABDUHUSAIN EBRAHIM ABDULLA  RADHI (DHIYA AL QAYEM / 
2018 ) 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39200088  or  abdulhussain7600@gmail.com 

UNION LOGISTICS ULC CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17402848  or  MJJAMRI@ULOGCO.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Jamal Showaiter Sweets Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39244144  or  INFO@SHOWAITER.BH 

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

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

WADI SAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33374442  or  FATEMHUSAIN1989BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

METRO COMPUTER SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP 
COMPANY 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 35186117  or  Alichaudhary1505@gmail.com 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

Rahbaan Transport Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642816  or  DARMAN.CARGO@YAHOO.COM 

Serene Psychiatry Hospital W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17686060  or  ABDULKARIME@YAHOO.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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 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 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM 

JEMI LINE SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17685544  or  JEMI.LINE@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

SIT ALSHAM GRILLS & SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33933899  or  info@sitalsham.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM 

CASA ARABIA DESIGN STUDIO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17341488  or  INFO@CASAARABIA.ME 

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 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33704878  or  ADMIN@CONTROLOBH.COM 

Eventalist co w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(COMM.&INDUST.PRODUCTS ADS.) 
 suitably qualified applicants can contact

 37002954  or  RIQBALU@GMAIL.COM 

Real Search W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 77144144  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

ALASKA REAL ESTATE AND CONSULTANCY CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP CO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39724180  or  ALASKAREALESTATE423@GMAIL.COM 

MOSHYS SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17760999  or  MOSHYS@MAIL.COM 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SENIER SYSTEMS ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17584333  or  feras@gbmme.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223348  or  SAMI11300@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED JALAL CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223348  or  SAMI11300@HOTMAIL.COM 

FIRST CHOICE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 77005521  or  SALMANALSAFFAR@YAHOO.COM 

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

  WIRING ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

TOMPLAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(PACKING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact
 66362228  or  jeevangeorge.bh@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

TOP MOST TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39664118  or  HASANABDULAZIZ1163@GMAIL.COM 

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223348  or  SAMI11300@HOTMAIL.COM 

Georgia Solid Surface Contracting Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17162652  or  HISHAM_ALDAN@YAHOO.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

TYLOS PUBLISHING & PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17405333  or  tylosprinting@gmail.com 

MOMO CHAI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39212334  or  MOMOCHAIWLL@GMAIL.COM 

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

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

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223348  or  SAMI11300@HOTMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 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

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

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

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

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 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

WALKMAN SERVICES COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 66636661  or  mitcontractingbh@gmail.com 

R C CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36662723  or  MURUGESANKK85M@GMAIL.COM 

EBRAHIM MOHAMED RASHED ALRASHEED ( AYAL AL RASHEED / 13003) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34428289  or  ALRASHEED2406@GMAIL.COM 

Fei Fan Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66708998  or  939251105@QQ.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

DANAT AL DINYA BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36495995  or  ABBAS_ALJAMRI@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

AIR MASTER CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17874874  or  mmalsekri@gmail.com 

X FORD GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33446684  or  ABUANTER890@GMAIL.COM 

AUTO MAN CAR ACCESSORIES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36729990  or  RAZA4070@GMAIL.COM 

AIR MASTER CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17874874  or  mmalsekri@gmail.com 

SUPERB EVENTS MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 33260001  or  DILAWAR26@GMAIL.COM 

DELMON PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  REPRESENTATIVE(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17740900  or  a.omar@remza.com 

AIR MASTER CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874874  or  mmalsekri@gmail.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Derby Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  alanood@alshammarygroup.com 

KHOSAA CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35384734  or  KHURRAMMANZOOR009@GMAIL.COM 

LAYYAH ELECTRONIC SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38979192  or  NASIRBHRN87@GMAIL.COM 

AL KOBAISI BLOCK FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

AL GHADAM GATE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 33303930  or  PACMAN169@GMAIL.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

MOROOJ MAY CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677733  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  EKONCONTRACTING@YAHOO.COM 

RAO FAHAD BROTHERS REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33719261  or  RAOFAHADBROTHERS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35338470  or  ALIMRAN.BH001@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 

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33878887  or  ALITURK@TURK.BH 

ISA ALAWADHI CONTRACTING AND PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  isa_alawadhi_cont@hotmail.com 

SABER LAUNDRY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33242105  or  SHAHALAM247725@GMAIL.COM 

ALMUTALLEQ SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677347  or  FALAK-BMC@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AHMED HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17631638  or  MAAHANSARI51@GMAIL.COM 

MODERN TECHNICAL CENTER FOR OFFICE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17400858  or  MTC.BH@LIVE.COM 

FLAWLESS BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17295967  or  RMS.JHO@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17550011  or  azizbr@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

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

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

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com 

HONESTY CONTRACTING & TRADING Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17773898  or  honestycontracting@gmail.com 

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

LAVANDA SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33246611  or  lavandaspa@yahoo.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

Rapid Source Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 77221100  or  mehrajmistry@gmail.com 

BEACON PRIVATE SCHOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17103030  or  DADABHAI@BATELCO.COM.BH 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17536773  or  sales@euroexpressintl.com 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17536773  or  sales@euroexpressintl.com 

DANAT AWAL TRADING AND ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77082336  or  S.HUSSAIN.N@GMAIL.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

AHMED SALEM BUILDING COMPLETION & FINISHING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33423392  or  AHMEDSALEMBH8@GMAIL.COM 

Manni excavation and demolition co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262516  or  ALBAYANAP@YAHOO.COM 

ALNAEEM GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17240025  or  JASSIMPALACE@YAHOO.COM 

SAYED JAAFAR HUSAIN ALAWI ( THARWAT ALKHILAN / 5532 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39070333  or  SYEDJAFFAR802@GMAIL.COM 

Golden Time New W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34340052  or  KONIKKALPRAVI@GMAIL.COM 

WASAMA DREAM GENTS Barber 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33661643  or  amooni88rashed@gmail.com 

MESOPOTEMIA TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L - (F.C) 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  TAHER.MARHOON@GMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

ABU SHEHAB 2021 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34042266  or  UMALI7UBAIL@GMAIL.COM 
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تل أبيب ـ وكاالت

بين  باالشتراك  بأنه  العبري  اإلعــام  أفــاد 
والبحرية،  الــبــريــة  ــقــوات  وال الــمــخــابــرات 
ضد  للقتال  اإلسرائيلي  الجيش  يتدرب 

“حزب هللا” اللبناني في أراض أجنبية.
ــاد مــوقــع “مــعــاريــف”  ــه، أفــ وفـــي تــقــريــر لـ
ــي نــهــايــة األســابــيــع  اإلســرائــيــلــي بــأنــه “فـ
النار”،  “عربات  تمرين  من  األولــى  الثاثة 
بــدأ األســبــوع األخــيــر مــن الــتــدريــب يوم 
ــد، ويــتــركــز فـــي تـــدريـــب “مـــا وراء  ــ األحـ
الجيش  األفــق” في قبرص، حيث يتمرن 
اإلســرائــيــلــي عــلــى ســيــنــاريــو قــتــالــي ضد 

حزب هللا”.
ــــصــــدد، أوضـــــح الــمــتــحــدث  ــذا ال ــي هــ وفــ
“تجري  قائا:  اإلسرائيلي  الجيش  باسم 
التدريبات بالتعاون مع الجيش القبرصي، 

وهي عنصر مهم في الحفاظ على كفاءة 
حــاالت  مــن  متنوعة  لمجموعة  الــقــوات 
يساعد  الجيوش  بين  الطوارئ..التعاون 
والقدرة  اإلقليمي  االستقرار  زيــادة  على 

على التعامل مع التحديات المشتركة”. 
الرئيسي  “الغرض  أن  إلى  اإلشــارة  وتمت 
القوات  التمرين هو تحسين جاهزية  من 
أراضــي  أعماق  في  المهام  في  وكفاءتها 
الـــعـــدو غــيــر الـــمـــألـــوفـــة”، حــيــث “تــشــارك 
ــذراع  فــي الــتــمــريــن قـــوى كــثــيــرة، منها الـ
البحري والذراع البري وجناح المخابرات، 
مختلفة،  تضاريس  فــي  تنفيذه  وسيتم 
وكذلك  الريفية  الــقــرويــة  الــظــروف  مثل 
 ”i24“ قناة  وفــق  الجبلية”،  الــظــروف  في 

اإلسرائيلية.

الجيش اإلسرائيلي يتدرب للقتال ضد “حزب اهلل”

بكين ـ نوفوستي

المتحدة  “الـــواليـــات  إن  بــكــيــن  قــالــت 
األميركية ال تهتم بحقوق اإلنسان على 
كذريعة  تستخدمها  وإنــمــا  اإلطــــاق، 
لافتراء وكبح جماح الصين والضغط 
عليها باستمرار”. جاء ذلك في تصريح 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  لــلــمــتــحــدث 
وزيــر  وكـــان  ليجيان.  تــشــاو  الصينية، 
بلينكن،  أنتوني  األميركي  الخارجية 
الواليات  أن  سابق  في وقت  أعلن  قد 
ــقــة بــشــأن  ــل ــة ق ــيـ ــركـ ــيـ الـــمـــتـــحـــدة األمـ
بزيارة  “التاعب”  لـ  الصين  مــحــاوالت 
الــمــفــوضــة الــســامــيــة لــحــقــوق اإلنــســان 
بهيئة األمم المتحدة، ميشيل باشليت، 
إلى الصين، وأن الظروف خال الزيارة 

كامل  تقييم  إجراء  دون  حالت 
في  اإلنــســان  حقوق  لوضع 

ــع تــشــاو  ــ ــاب ــ ــن. وت ــيـ ــصـ الـ
الـــواليـــات  “إن  لــيــجــيــان 
ــدة األمـــيـــركـــيـــة  ــحـ ــتـ ــمـ الـ

تغض الطرف عن الوضع الحقيقي في 
شينجيانغ، وال تريد أن تسمع الحقيقة، 
التي  والشائعات،  األكاذيب  تنشر  فهي 
بغرض  عديدة،  مــرات  زيفها  تم كشف 
تشويه سمعة الصين ومهاجمتها. ومن 
أكاذيب  المرة  هذه  يلفقوا  أن  السخف 
قـــّيـــدت  الـــصـــيـــن  ــي أن  ــدعـ تـ ــديــــدة  جــ
الزيارة، وتاعبت في مسارها”. وأشار 
الصينية  الــخــارجــيــة  بــاســم  المتحدث 
إلى أن تنظيم زيارة المفوضة السامية 
لــحــقــوق اإلنـــســـان جــــاءت فــي الــواقــع 
إلى  واستنادا  الخاصة،  لرغباتها  وفقا 
كما  الطرفين.  بين  مكثفة  مــشــاورات 
قد صرحت  نفسها  باشليت  بــأن  نــوه 
اتصاالتها  أن  صحفي  مؤتمر  في 
وتــفــاعــاتــهــا مـــع الــســكــان في 
أي  دون  تــمــت  شــيــنــجــيــانــغ 
إشراف من قبل السلطات 

المحلية.

بكين: واشنطن تختبئ وراء حقوق اإلنسان
بيروت ـ اف ب

التمييزية  العامة  النيابة  استجوبت 
لصناعة  الــســابــق  الــقــطــب  الــلــبــنــانــيــة 
بناء على  كــارلــوس غصن  الــســيــارات 
لتوقيفه  اإلنتربول  من  حمراء  نشرة 
إجــــــراءات  أي  تــتــخــذ  أن  دون  ــن  مـ
أفــاد مسؤول  ما  وفق  بحقه،  جديدة 
قضائي، أمس االثنين، لوكالة فرانس 

برس.
ــذي طــلــب عــدم  ــ ــال الـــمـــســـؤول، ال وقــ
الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إن “الــمــحــامــي 
قبان  عماد  القاضي  التمييزي  العام 
اســـتـــجـــوب غـــصـــن بـــحـــضـــور وكــيــلــه 
ــشــرة  ــن ــي مـــضـــمـــون ال الـــقـــانـــونـــي، فــ

الحمراء”.
وقبل 10 أيام، تسّلم لبنان نشرة 

حمراء من اإلنتربول بحق 
السابق  الرئيس  غصن، 
نيسان  ريــنــو  لــتــحــالــف 
ــنــاء  ــيــشــي، ب مــيــتــســوب

التي  الدولية  التوقيف  مــذكــرة  على 
بحقه  الفرنسية  السلطات  أصدرتها 

قبل أكثر من شهر.
األسئلة  تــركــزت  استجوابه،  وخــال 
وفق المصدر القضائي على االتهامات 
لغصن  الفرنسي  القضاء  نسبها  التي 
واستغال  ــوال  األمـ “تبييض  وبينها 
الشركة  رأس  على  كان  عندما  نفوذه 
العماقة وتبديد أموالها وإبرام عقود 

ألحقت ضررا بالشركة المذكورة”.
الحمراء  نشرتها  اإلنتربول  وأرسلت 
ضاحية  في  محكمة  أصــدرت  بعدما 
مذكرة  أبريل  في  باريس  في  نانتير 
توقيف دولية تتعّلق بأكثر من 16,3 
مــدفــوعــات  مـــن  دوالر  ــيــون  مــل
مــشــبــوهــة بــيــن تــحــالــف رينو 
ُعمانية،  وشــركــة  ونــيــســان 
ــيــــن، فــي  ــمــــدعــ ــ وفــــــق ال

اتهامات نفاها غصن.

“النيابة” اللبنانية تستجوب كارلوس غصن
جنيف ـ وكاالت

قــالــت مـــســـؤولـــة، أمــــس اإلثـــنـــيـــن، إن 
أن  تعتقد  ال  العالمية  الصحة  منظمة 
انــتــشــار مـــرض جـــدري الـــقـــرود خــارج 
إفريقيا سيؤدي إلى جائحة، وأضافت 
أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المصابون 
أعــراض يمكنهم  الذين ال تظهر عليهم 
رئيسة  لويس،  روزاموند  المرض.  نقل 
ــدري لــبــرنــامــج  ــجــ ــ أمـــانـــة مــكــافــحــة ال
العالمية،  الــصــحــة  لمنظمة  الـــطـــوارئ 
إن  أمــس  إفـــادة صحافية،  قــالــت فــي 
منظمة الصحة العالمية تتوقع أال يصل 
وبائية،  مستويات  إلــى  القرود  جــدري 
وذلك عندما ُسئلت عما إذا كان جدري 

القرود يمكن أن يتسبب في جائحة 
عالمية مثل وباء كوفيد10-، 

فأجابت بالقول: “ال نعرف، 
لكننا ال نعتقد ذلك”.

مــنــظــمــة  أن  وأضــــافــــت 
الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة فــي 

الوقت الحالي ليست قلقة من “جائحة 
عــالــمــيــة. ومـــع ذلـــك، نــحــن قــلــقــون من 
أن يــصــاب األشــخــاص بــهــذه الــعــدوى؛ 
بسبب الخطر الكبير إذا لم يكن لديهم 
أنفسهم.  لحماية  الــازمــة  المعلومات 
لم  الــعــالــم  ســكــان  أن  مــن  قلقون  نحن 
يـــكـــونـــوا مــحــصــنــيــن ضـــد فــيــروســات 
األورثوبوكس منذ نهاية الجدري، وأن 
مكانة  استغال  يحاول  قد  الفيروس 
بين  أكــبــر  بسهولة  ــتــشــار  واالن معينة 
على  إجــابــات  لدينا  ليس  لكن  الــنــاس. 

ذلك حتى اآلن”.
إدارة  مــديــرة  بــريــانــد،  وكــانــت سيلفي 
التأهب لألوبئة والجوائح والوقاية 
العالمية،  الصحة  بمنظمة  منها 
عقد  صحافي  مؤتمر  خــال 
تحذيرا  أطــلــقــت  مــؤخــرا، 

بشأن جدري القرود.

الصحة العالمية تستبعد تحّول جدري القرود لجائحة

حريق هائل في “سوق 
الخيام” بالكويت

أمس  الكويتية،  العام  اإلطــفــاء  قــوة  أعلنت 
االثـــنـــيـــن، انـــــدالع حـــريـــق هـــائـــل فـــي “ســـوق 
الــخــيــام” فــي الــعــاصــمــة، الفــتــة إلـــى أن فــرق 
على  وتعمل  الحريق  مــع  “تتعامل”  اإلطــفــاء 

إخماده.
ووقع الحريق في سوق الخيام بمنطقة الري، 
المشتعلة في تأخير  المواد  وساهمت نوعية 
ومــواد  الخيام  تضم  كونها  عليه،  السيطرة 
العام  اإلطــفــاء  قــوة  وأوضــحــت  بالستيكية. 
الحريق،  تكافح  فرقها  مــن   5 أن  الكويتية، 
موضحة أن مساحة موقع الحريق تقدر بنحو 

4 آالف متر مربع.

احتجاجات واسعة وهتافات ضد السلطات... وانقطاع لإلنترنت

أهالي عبادان يطلقون صيحات استهجان في وجه مبعوث خامنئي
ــدن  شـــهـــدت مــديــنــة عـــبـــادان ومـ
ــي إقـــلـــيـــم “عــربــســتــان  أخــــــرى فــ
ــران مــظــاهــرات  ــ األهــــــواز” فـــي إيـ
منذ  بــدأت  واســعــة  واحتجاجات 
أيــــام واســـتـــمـــرت حــتــى ســاعــات 
األحد  ليل  منتصف  بعد  متأخرة 
اإلثـــنـــيـــن. وصــــــرخ مــتــظــاهــرون 
مبنى  انهيار  حــادث  من  غاضبون 
ــران، أسفر  ــ فــي جــنــوب غــربــي إيـ
وجه  فــي  شخصًا،   31 مقتل  عــن 
مــبــعــوث أرســلــه الــمــرشــد األعــلــى 
اشتباكات  أثــار  ما  خامنئي،  علي 
بين متظاهرين وشرطة مكافحة 

الشغب.
ــرون بــتــعــامــل  ــاهـ ــظـ ــتـ ـــمـ ونـــــــدد ال
الــحــكــومــة اإليــرانــيــة مــع الــكــارثــة 
الــتــي وقــعــت قبل أســبــوع وسط 
ضغوط متزايدة في إيران بسبب 
ــمــواد الــغــذائــيــة،  ــفــاع أســعــار ال ارت
فــضــاً عــن مــشــكــات اقــتــصــاديــة 
الباد  اتــفــاق  أخــرى وســط تفكك 

النووي مع القوى العالمية.
آيــة هللا محسن حيدري  وحـــاول 
المحتجين  مــخــاطــبــة  كــثــيــر،  آل 
الغاضبين بالقرب من موقع مبنى 
المكون  الــمــنــكــوب،  “مــيــتــروبــول” 
مــن عــشــرة طــوابــق، لــكــن المئات 
تــجــمــعــوا مــســاء األحــــد وأطــلــقــوا 
صيحات استهجان، وصاحوا في 

وجهه “وقح.. وقح”.
وبــيــنــمــا كــــان مـــحـــاطـــًا بــحــراســه 
كثير  آل  حـــــاول  الــشــخــصــيــيــن، 

المضي قدمًا، لكنه لم يستطع.
للحدث  المباشر  البث  انقطع  ثــم 
عــلــى الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، فيما 
هــتــف الـــمـــتـــظـــاهـــرون فـــي وقــت 
قتل  مــن  سنقتل  “سنقتل،  الحــق 

إخواننا!”.
ــــت صــحــيــفــة “هـــمـــشـــهـــري”،  ــال وقــ
ــة أنـــــبـــــاء “فـــــــــــارس” إن  ــ ــ ــال ــ ــ ووك
التي  المنصة  هاجموا  المحتجين 

التلفزيون  مــســؤولــو  فيها  وضـــع 
الرسمي الكاميرات وقطعوا البث.

وأمـــــــــــرت الــــشــــرطــــة الـــحـــشـــود 
مناهضة  شـــعـــارات  تــرديــد  بــعــدم 
للجمهورية اإلسامية، ثم أمرتهم 
بـ  تجمعهم  ووصــفــت  بــالــمــغــادرة، 

“غير القانوني”.
وأظهر مقطع مصور، بث في وقت 
يواجهون  الشرطة  رجــال  الحــق، 
ــم  ــهـ ــونـ ــربـ الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن ويـــضـ
بالهراوات، فيما تصاعدت سحب 

الغاز المسيل للدموع.
والتطور الملحوظ الذي طرأ على 
التحاق  هــو  االحــتــجــاجــات  هـــذه 
قبائل عربية، تشكل أغلبية سكان 
ــــى الــمــحــتــجــيــن في  الــمــنــطــقــة، إل
عبادان، وقد رفعوا أعامًا خاصة 

بكل قبيلة.
انتشرت  فيديو  مقاطع  وبحسب 
على مواقع التواصل االجتماعي، 
ردد العرب من أبناء القبائل ومن 
سكان مدينة عبادان نفسها خال 
باللغة  شـــعـــارات  االحــتــجــاجــات 
أو  “الــهــوســة”  نسق  على  العربية 

“الــيــزلــة”، وهــي فــن شعبي لفظي 
ــج  ــازيـ ــيــن األهـ ــركـــي يــجــمــع ب وحـ
ــات جــســديــة  ــ ــركـ ــ ــة وحـ ــريـ ــعـ ــشـ الـ

كضرب الرجلين على األرض.
العربية  الــقــبــائــل  أبــنــاء  ــام  قـ كــمــا 
ــهــواء بشكل  بــإطــاق الــنــار فــي ال
ــن  ــوات األمـ ــ مــكــثــف مــحــذريــن قـ
ــنــار على  ــاق ال اإليــرانــيــة مــن إطـ

المحتجين.
الــذيــن يشكلون  الــعــرب  أن  يــذكــر 
“عربستان  إقليم  ســكــان  أغلبية 
ــى قــبــائــل  ــ ــتــمــون إلـ ــن األهـــــــــواز” ي
مــن طي  وبــنــي طــرف  بني كعب 
والــزرقــان  أســد  وبني  تميم  وبني 
والباوية والحميد وآل كثير وبني 
كنانة وخزرج والسواعد وآلبوبالد 
والهواشم بمختلف فروعهم وبني 

خالد وآل فتلة والسوارية.
في غضون ذلك، التــزال األجواء 
فــي الــمــدن الــكــبــرى لــإقــلــيــم ذي 
األغــلــبــيــة الــعــربــيــة، وخــاصــة في 
ــمــحــمــرة،  ــادان واألهــــــــواز وال ــ ــب عــ
وقد  الــمــشــددة،  باألمنية  توصف 
ــمــواطــنــيــن انــتــشــار  ــد بــعــض ال أكــ

ــقـــوات الــخــاصــة فـــي الــمــنــاطــق  الـ
الــحــســاســة وانـــقـــطـــاع اإلنــتــرنــت 

النقال اعتبارًا من مساء السبت.
خاطب  آخــر،  فيديو  مقطع  وفــي 
المشاركين  عــبــادان  جمعة  إمـــام 
انهيار  ضحايا  تأبين  مراسم  في 
“أحسنتم  قــائــاً:  “متروبول”  بــرج 
أهالي  يا  الوالء والصبر والصمود 
ــادان”، فــقــاطــعــه الــمــشــاركــون  ــ ــب عــ
فــجــأة وصــرخــوا “عــديــم الــشــرف، 
التلفزيون  فقطع  الــشــرف”  عديم 

الصوت.
ــر، ردد  ــ ــي مــقــطــع فــيــديــو آخـ وفــ
“كلنا  مثل  هتافات  المتظاهرون 
و”يا  فنقاتلكم”  قاتلونا  محاربون 

بسيجي ارحل من حيث أتيت”.
ــد ألـــقـــى الــمــحــتــجــون بــالــلــوم  وقــ
ــهـــج فــي  ــنـ ــمـ ــمـ ــاد الـ ــســ ــ ــف ــ ــــى ال ــل عــ
المؤسسات الحكومية كأهم سبب 
بــرج  انــهــيــار  مــثــل  ــداث  ــ أحـ وراء 
جهة،  من  عبادان  في  “متروبول” 
المعيشية  بــالــظــروف  نـــددوا  كما 
الــحــريــات من  ومــصــادرة  الصعبة 

جهة أخرى.

دبي ـ العربية.نت

تعنيف المتظاهرين الحتواء االحتجاجات في عبادان

وكالة “سبأ” اليمنية

اليمن،  في  الرئاسي  القيادة  مجلس  أقر 
األمنية  اللجنة  تشكيل  اإلثــنــيــن،  أمــس 
األمــن  لتحقيق  المشتركة؛  والعسكرية 
ــادة هــيــكــلــة الـــقـــوات  ــ ــ واالســـتـــقـــرار وإعـ
المسلحة واألمن بموجب المادة 5 إلعان 
5 من إعان  المادة  السلطة. وتنص  نقل 
أمنية  لجنة  “تشكيل  على  السلطة  نقل 
وعــســكــريــة مــشــتــركــة لــتــحــقــيــق األمـــن 
السياسات  اعتماد  واالستقرار من خال 
التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات 
الجمهورية،  أنــحــاء  كــافــة  فــي  مسلحة 
ــاذ الــخــطــوات  ــخـ ــروف واتـ ــظـ وتــهــيــئــة الـ
تحت  الــقــوات  تكامل  لتحقيق  الــازمــة 
إطــار  فــي  قــيــادة وطنية مــوحــدة  هيكل 
ــقــانــون، وإنــهــاء االنــقــســام في  ســيــادة ال
القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء 
النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة  جميع 
واألجــهــزة  الــجــيــش،  لمنتسبي  وطــنــيــة 
األمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز 

االستقرار واألمن”. وتوافق المجلس على 
تشكيل اللجنة العسكرية واألمنية مكونة 
من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم 
علي  طاهر  الركن  والــلــواء  طاهر،  قاسم 
العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال 
القيادة  مجلس  وافــق  كما  مقررا.  عضوا 
لتقييم  لــجــنــة  تــشــكــيــل  عــلــى  الـــرئـــاســـي 
االستخبارية،  األجــهــزة  هيكلة  ــادة  وإعــ

مـــؤكـــدا أهــمــيــة اضـــطـــاع هـــذه الــلــجــان 
بواجباتها في تحقيق األمن واالستقرار، 
واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كافة 
قيادة  تحت  واألمنية  العسكرية  القوات 
استعادة  لمعركة  خدمة  موحدة،  وطنية 
الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني 
العربي  التحالف  بإسناد من دول  الراهن 

بقيادة السعودية واإلمارات.

مكونة من 59 عضواً إلعادة هيكلة القوات المسلحة واألمن

اليمن.. مجلس القيادة يقر تشكيل اللجنة األمنية والعسكرية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

عواصم ـ وكاالت

ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن،  قــــال الـــرئـــيـــس األمـ
لن  المتحدة  الواليات  إن  اإلثنين،  أمس 
يمكنها  ألوكرانيا  صواريخ  أنظمة  ترسل 

الوصول إلى روسيا.
تقارير  أعقاب  في  التصريحات  وجاءت 
إلرســـال  تستعد  بــايــدن  إدارة  أن  تفيد 
أنــظــمــة صــاروخــيــة بــعــيــدة الـــمـــدى إلــى 
كــيــيــف. وســعــى مــســؤولــون أوكــرانــيــون 
للحصول على أنظمة بمدى أطول تعرف 
باسم أنظمة الصواريخ متعددة اإلطاق 
وابا  تطلق  أن  ويمكنها  )إم.إل.آر.إس( 

من الصواريخ يقطع مئات األميال.
مجلس  رئيس  نائب  وصــف  جانبه،  مــن 
ــي ديــمــيــتــري  ــ ــروسـ ــ األمــــــن الـــقـــومـــي الـ
ــايــدن بــعــدم تــزويــد  ــرار ب مــيــدفــيــديــف قــ
ــوصــول  ــادرة عــلــى ال ــ كــيــيــف بــأســلــحــة قـ

لروسيا بالعقاني.
ــدفــاع  ال قــالــت وزارة  ــر،  آخــ مـــن جــانــب 
البريطانية، أمس، إن روسيا تكبدت فيما 

يبدو خسائر جسيمة في صفوف الضباط 
ــب الــمــنــخــفــضــة والــمــتــوســطــة  ــرتـ ــن الـ مـ
من  يزيد  مما  أوكــرانــيــا  مــع  فــي صراعها 
احتماالت تراجع فاعليتها العسكرية في 
تويتر  على  الـــوزارة  وذكــرت  المستقبل. 
العسكرية  للمخابرات  تقرير  أحــدث  في 
واأللــويــة  الكتائب  قـــادة  أن  البريطانية 
ينتشرون اآلن في أكثر المواقع خطورة، 

فــي حــيــن يــقــود أصــحــاب الــرتــب الدنيا 
المستوى.  التكتيكية منخفضة  العمليات 
وكــثــفــت الـــقـــوات الـــروســـيـــة هــجــومــهــا، 
ــى ســيــفــيــرودونــتــســك وهــي  أمـــــس، عــل
منطقة  في جنوب شرق  رئيسية  مدينة 
أن  بعد  التي تستهدفها روسيا  دونباس، 
في  كييف  العاصمة  احتال  في  فشلت 

بدايات الحرب.

بريطانيا: موسكو تكبدت “خسائر جسيمة”... لها تأثير قادم

بايدن: لن نرسل صواريخ ألوكرانيا يمكنها بلوغ روسيا

القوات الروسية تتقدم وسط أهم مدن دونباس

الكويت ـ وكاالت
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أوباما... غارق حتى شحمة أذنيه في أمواج التآمر على البحرين
قال الرئيس الفرنسي شارل ديغول ذات يوم “لقد أصبحت الواليات المتحدة 
األميركيـــة تهدد الســـام العالمي بســـبب إصرارها علـــى أن تتحكم في مصائر 
الشعوب والدول الصديقة والعدوة لها على حد سواء، وأن تصنع لها المستقبل 
الذي تريده، لذا فإن الواليات المتحدة أصبحت دولة خطرة على اإلنسانية”.

ومـــن المؤكـــد أن هذا الـــرأي ال ينفرد بـــه الرئيس ديغول وحده، فـــكل من تابع 
أحـــداث البشـــرية منـــذ نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة حتـــى اليـــوم، ياحظ 
تدرجا بصورة تدعو إلى القلق الشـــديد فيما يتعلق بتدخل الواليات المتحدة 
األميركية في شؤون الدول الداخلية، وقد كشفت المذكرات األخيرة للرئيس 
األميركي األسبق باراك أوباما “أرض موعودة” معالم الحياة في عقلية الساسة 
األميركان وخططهم العدوانية ضد الشعوب، وأولهم صاحب المذكرات أوباما 
الذي ارتفع باألكاذيب إلى حد السماء في حديثه عن البحرين وأحداث 2011 
فـــي تلـــك المذكـــرات حيث يقـــول: “كانـــت ســـوريا والبحرين من الـــدول التي 
شـــهدت أســـوأ أعمال العنف، حيث ســـادت االنقســـامات الطائفية في البلدين، 
وفـــي العاصمة البحرينية كانت هناك مظاهـــرات ضخمة حيث ردت الحكومة 
البحرينية بالقوة، ما أســـفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين وإصابة مئات 

آخرين”.
بالرؤيـــة الصحية عرف العالم أن سياســـة أوباما كانت الضمان الوحيد لتقوية 
شـــوكة النظـــام اإليراني وعمائه لتنفيذ الخطة اآلثمـــة في البحرين، حتى أنه 
وبكل غباء ذكر في أحد خطاباته جمعية الوفاق اإلرهابية، في داللة واضحة 
على التدخل الســـافر وغير المنطقي في شؤوننا الداخلية، واإلرهاب اإليراني 
فـــي البحريـــن حصـــد أرواح الكثيـــر مـــن رجال الشـــرطة والنـــاس األبرياء عبر 
الكمائـــن والتفجيـــرات، وكل هذه الحقائق غفل عنها أوباما بشـــكل متعمد في 
مذكراتـــه، وهـــذا ما كشـــف إنســـانيته المزيفة وغرقـــه حتى شـــحمة أذنيه في 

أمواج التآمر على البحرين.
الموقـــف البحرينـــي كان أكثـــر عمقـــا وشـــموال وذكاء، حيث اســـتطاع ســـيدي 
جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
بالنظرة الصائبة والقراءة الواعية لمختلف األحداث والرأي الســـديد، أن يقود 
سفينة الوطن إلى بر األمان باقتدار، وكل الشواهد برهنت ألوباما وإداراته أن 
“البحرين غير” بوعي الشـــعب وتاحمه ووقفته مع قيادته ودفاعه عن أرضه 

وعروبته.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

في األســـبوع الماضي قدمنا ورقة وورشـــة عمل حول تجربة مملكة البحرين 
فـــي الخصخصة كمدخل لإلصاح االقتصادي في )41( عامًا، بمؤتمر خليجي 
شـــاركت فيـــه بعـــض دول مجلـــس التعـــاون بتجاربهـــا، وعرضنـــا تجربتنا مع 
األسباب التي تدعو الدول عمومًا إلى التفكير بحلول للسيطرة على موازنتها 
الماليـــة، بأقـــل مخاطـــر اقتصاديـــة واجتماعيـــة وغيرهـــا، والبحريـــن ليســـت 
اســـتثناًء، حيث تمـــت أول عملية خصخصة لقطاع االتصـــاالت عام )1981م( 
وفقًا للباحث الشـــيخ حســـام بن عيســـى آل خليفة، وإصدار قانون سياســـات 
وضوابـــط الخصخصـــة عام )2002م(، مـــع متابعتنا الفـــرص والتحديات، قبل 
وبعد إصدار القانون حتى وقتنا الحاضر، وسنبدأ بمدخل تعريفي وصوالً إلى 

التوصيات، فهي بحق تجربة تستحق الدراسة، واستخاص ما يفيد.
وكمقدمـــة، نـــرى أن الخصخصـــة مصطلح حديث نســـبيًا يعود إلـــى )1945م(، 
وأشـــارت األدبيـــات االقتصادية إلى أن لها أكثر من ُمســـمى، كــــ “الخصخصة” 
أو “التخصيـــص” أو “التحـــول إلى القطاع الخـــاص”، وكلها مفردات ُتفيد حالة 
انتقـــال الملكية من المؤسســـات الحكومية أو “ما ُيســـمى بالقطـــاع العام” إلى 
“القطاع الخاص”، وُتشـــير الخصخصة بشكل أوســـع إلى “إدخال قوى السوق 

وآليـــات العـــرض والطلـــب والمنافســـة إلـــى اقتصـــاد الدولـــة”، وفـــي كثير من 
الحـــاالت - خصوصـــا في وســـائل اإلعام غير المتخصصة - ُيشـــير المصطلح 
“ببســـاطة” إلى “بيع المشـــروعات العامة للقطاع الخاص، وبين هذين الُبعدين 
ر الكتاب المختلفون عن معاٍن مختلفة، كما  المتطرفيـــن – العام والخاص - َعبَّ
أن الخصخصة ال تقدم قيمة مضافة لموازنة الدولة عند سعر السوق العادل، 

إنما فقط تقوم بتحويل أصل من صيغته الحقيقية إلى سيولة نقدية.
ويطالـــب البعـــض بـــأن تســـتعيد الدولـــة ملكيتها لألصـــول التي تـــم بيعها في 
إطـــار برامـــج الخصخصة، لتتمكن من إعادة ســـيطرتها على مواردها، ويكون 
لهـــا دخل مـــن أصولها االقتصادية، وتســـمى بــــ “الخصخصة المعاكســـة” التي 
تســـتند إلـــى أن الدولـــة لـــم تعـــد لهـــا أدوات اســـتثمارية تنمي دخولها ســـواًء 
بالتحصيات الضريبية والرسوم الجمركية التي يتأثر أداؤها جميعها بالحالة 
العامـــة لاقتصـــاد، والبعض ينطلق من معتقـــدات آيديولوجيـــة بحتة، تنادي 
بعـــدم الســـماح للدول ببيع أية أصول للقطاع الخاص مـــن زاوية أن الحكومة 
صاحبة حق التصرف وإدارة النشـــاط االقتصادي للدولة، وال يمكن ألية جهة 

مشاركتها هذا األمر. وللموضوع بقية.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

الخصخصة في أربعة عقود )1(

تطـــرق الكثير من اإلعاميين والباحثين إلى العديد من القضايا والموضوعات التي 
تتعلق بالتجربة البرلمانية في مملكة البحرين، وهي تجربة وطنية جديرة باالهتمام 
والبحث ألنها أثبتت جدارتها واســـتحقاقها هذه المكانة التاريخية، لكن وللمقام هنا 
مقال، إذ يجدر بنا أن نسلط الضوء العميق على ذلك الجهاز الذي يعمل بالليل والنهار 
من أجل الحفاظ على مســـتوى اإلضاءات التـــي يتصدرها مجلس النواب البحريني 
باعتباره بيًتا للشـــعب، والذي يحتضن اآلمال والتطلعات التنموية، إنه قطاع األمانة 
العامة الذي يقدم الدعم والمســـاندة باســـتمرار ألصحاب السعادة النواب، وال تخفى 
خافيـــة هنا، فإنه يضـــم نخبة متميزة من الكفاءات الوطنيـــة المتخصصة في العمل 

النيابي. 
ولمن يتطلع لمعرفة ذلك المســـتوى االحترافي الذي تحققه األمانة العامة، فليقترب 
أكثر من هذا المقال ويشـــهد معنا توثيق مســـيرة اإلنجازات التنموية، ونحن إذ نعي 
فعلًيـــا دورهـــا الكبير في نجاح الفصل التشـــريعي الخامس للعمـــل البرلماني، ويمكن 
للباحثين في الشأن البرلماني تلمس تلك اإلنجازات من خال سامة تقارير األمانة 
العامـــة مـــن أية مخالفات رقابية ومالية وإدارية، باإلضافة إلى حصولها على العديد 
مـــن الجوائـــز المحلية والدوليـــة، إننا هنا في موقف اإلنصاف واإلشـــادة وهو واجب 
وطني، فا يمكن أن نمر عليه دون أن يتحرك القلم ناحية الفكر واألحاســـيس التي 

تترصـــد كل مـــا يجعل حياتنـــا أفضل وأقوى، ودليـــل قاطع على ما نشـــهد اليوم من 
تطور ملموس في األصعدة كافة.

لقـــد قدمت األمانـــة العامة بمجلس النواب اســـتراتيجية خاصة بالفصل التشـــريعي 
الخامـــس، وتضمنـــت العديـــد من اإلنجـــازات على صعيـــد الدعم الفني واللوجســـتي 
والقانونـــي الخـــاص بالعمل البرلماني، ونتج عنها تحقيـــق الكثير من اإلنجازات التي 
تطلبـــت إعـــداد اإلحصائيـــات والبيانات، والتـــي أعدت بشـــأنها الدراســـات القانونية 
والبحـــوث والتقاريـــر البرلمانيـــة. ومن أهم ما يمكن مشـــاركته في هـــذا المقام، تلك 
الشـــمولية واالســـتمرارية في التطوير، فقد ارتكزت نتائج العمل على تحديد معالم 
المشـــروعات التطويريـــة المســـتقبلية المتضمنـــة خطـــة تطويـــر برنامـــج المضبطـــة 
اإللكترونيـــة، وتدشـــين المكتبـــة الرقمية إليـــداع الكتب والدوريـــات المحكمة، وفي 
إطـــار المشـــاركة المجتمعيـــة تتطلع الخطـــة إلى تنفيذ مشـــروع “شـــارك” الذي يعمل 
علـــى توطيـــد العاقـــة بين المجلـــس والمجتمع فيمـــا يتعلق بمشـــاركة اآلراء وطرح 

المقترحات.
هـــذه لمحـــة بســـيطة من أوجـــه المســـتوى المتقدم الـــذي تحظى بـــه األمانـــة العامة 
بمجلس النواب، وهذا مؤشر كبير على مستوى التطور واستدامته تحقيًقا للمساعي 

والتوجيهات الحكومية الرشيدة.

د. حورية الديري

العمل البرلماني في بيت الشعب

“وينكم من أربع سنوات؟”
أتابـــع أخبار اســـتقبال بعض النـــواب أهالي دوائرهـــم، وممثلي عدد من 
الجمعيات األهلية، بعد فترة انقطاع وقطيعة دامت أربع سنوات كاملة، 

كان فيها الوصول لهم أصعب من البحث عن إبرة في كومة قش. 
وليست مستغربة هذه االلتفاتة اآلن، فاالنتخابات هي السبب، وصوت 
الناخبيـــن هـــو الســـبب، وصناديـــق االقتـــراع هـــي الســـبب، والرغبة في 

االستمرار في المجلس الذي وجد ألجل الشعب هو السبب.
وألن الحـــال تغير اآلن، فالظروف تغيرت أيضـــا، واألولويات، والوعود، 
وهي بالغالب جوفاء، ال ناقة لها وال جمل، وال نتيجة، وال أثر، إال تعليق 
آمال الناس حتى موعد التصويت، لتعود األمور بعدها كســـابق عهدها، 

هجران، وقطيعة، وتأفف، وعدم اهتمام بالناس.
مـــا يحدث ببســـاطة هو تجاوز وتخـــط ليس لواجب النائـــب، ومهماته، 
ومسؤولياته، بل لقيم المجتمع وأخاقياته، واألسس التي وجد ألجلها، 
بل وضربة معول قاتلة بثقة الناس بالمجلس التشـــريعي، وفي كل من 
يترشح، أو يحاول أن يكون صوتًا صادقًا لخدمة الناس. ما يحدث هو 
تخريب ألية جهود قادمة، أو مســـاع، بأنانية مفرطة، ال ينظر بها المرء 
إال لنفســـه، وكأن المقعد التشريعي بات أداة لتصليح األوضاع الفردية، 

وليس المجتمع واألمة والناس.
لقد رأينا ما قدمته حكومة البحرين من جهود كبرى في الجائحة وعلى 
كل المســـتويات، على مســـتوى الرعاية الصحيـــة، واالقتصادية، ووقف 
األقســـاط، وتســـهيل العمـــل والتعليم من المنـــزل، وغيرهـــا الكثير جدًا، 
وبمبادرات كان النواب طرفًا صغيرًا بها، وليس أساسا، كما نتابع بتقدير 
واحتـــرام بالغين، مـــا يحققه تطبيق “تواصل” الذي وجد لخدمة الناس، 
بـــكل أمانة وصدق، وكيف أصبح أداة تصحيح، وتخويف بذات الوقت 

لكل متهاون أو متكاسل.
مـــا يحدث هو واقع عكســـي، فالمفترض أن يكون المجلس التشـــريعي 
بأعضائـــه األربعيـــن هـــو من يضـــع بوصلة المســـار، ويصححهـــا، ويعدل 
أوضـــاع الناس، لكن الحال كذلك بســـبب من التفتوا ألنفســـهم، ونســـوا 
واجباتهـــم الكبـــرى التي سيســـألون عنهـــا، في يوم ال ينفـــع فيه مال وال 

بنون.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

قلياًل من اإلنصاف
تلقيـــت كغيـــري مقطع فيديـــو متـــداوال لمعالي رئيســـة مجلـــس النواب 
فوزيـــة زينل وهي تلقي كلمة بصفتها رئيســـة االتحاد البرلماني العربي، 
وحـــدث أن تلعثمت في كلمة واحدة في ســـردها البيـــان، وقامت الدنيا 
ولم تقعد، وأصبح شـــغل الناس الشـــاغل هذا الفيديـــو الذي أصبح مادة 

انتقاد دسمة للبعض!
شـــخصّيًا لســـت مكلفا بالدفاع عنها، إنما ومن بـــاب اإلنصاف واالحترام 
والذوق العام و”الســـنع”، ال يجوز تداول هذا الفيديو غير المنصف تجاه 
معاليها، فاإلنسان ليس معصومًا عن الخطأ، والكمال لله سبحانه وتعالى، 
وتلعثمهـــا في كلمة معينة عادي جّدًا وال يجب الوقوف عنده، بل وجب 
الدفـــاع عنها وعـــدم نكران ما قامت به من جهود كبيـــرة ومضنية أثناء 
رئاســـتها المجلـــس خـــال األربع ســـنوات، حيث توجـــت نجاحها بتولي 

رئاسة اتحاد البرلمان العربي.
تذكـــروا أن معاليها تمثل المرأة البحرينية خير تمثيل داخليًا وخارجيًا، 
ويقـــع علينـــا دور كبير في إنجاح مهمتها فـــي تمثيل مملكتنا الغالية في 
جميـــع المحافـــل، ومن وجهـــة نظري الصادقـــة وبعيدًا عـــن أية مصلحة 
شـــخصية أرى أنه من الضـــروري بل ويحتم علينـــا واجبنا الوطني عدم 
تشـــجيع تـــداول مثل هـــذه األمور التي ال تغني وال تســـمن من جوع، بل 

تسيء لوطننا العزيز.
شـــخصّيًا تلقيـــت هذا الفيديـــو عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي حتى 
مـــن خـــارج البحرين، لكـــن موقفي كان واضحـــًا وحازمًا بـــل مدافعًا عن 
معاليها، ونصيحتي األخوية والصادقة للجميع أن نترفع عن هذه األمور 
والمواقف الصغيرة والسلبية التي ال تخدم الوطن وهو أغلى ما نملك.

نعـــم هناك أشـــخاص ال يقصدون اإلســـاءة لها ويتعاملـــون معها من باب 
الدعابـــة وحســـن النية، لكن ال ننســـى أن هناك أشـــخاصًا يتصّيدون في 
الماء العكر، ولهم أجندات مختلفة تمامًا وبعيدة كل البعد عن المصلحة 
العامـــة والوطنيـــة، وأتمنـــى أن يســـهم الجميع فـــي الوقوف ســـّدًا منيعًا 
ل له نفســـه اإلساءة أو اإلضرار بمكتسبات الوطن في  أمام كل من تســـوِّ

مختلف المجاالت والصعد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



فتح باب تسجيل مستحقات الرياضيين في األندية الوطنية واالتحادات الرياضية
األول  الــنــائــب  لتوجيهات  تــنــفــيــًذا 
للشباب  األعــلــى  المجلس  لــرئــيــس 
والـــريـــاضـــة رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
األولمبية  اللجنة  رئــيــس  للرياضة 
بن  خــالــد  الــشــيــخ  ســمــو  البحرينية 
حمد آل خليفة، تعلن الهيئة العامة 
تسجيل  بــاب  فتحها  عــن  للرياضة 
األندية  في  الرياضيين  مستحقات 
ــادات الــريــاضــيــة،  ــحـ الــوطــنــيــة واالتـ
الرياضي  الموسم  نهاية  بعد  وذلــك 

 .2021/2022
من  للرياضة  العامة  الهيئة  وتهدف 
التزام  مدى  لقياس  التسجيل  فتح 
العالقة  ذات  الرياضية  المؤسسات 
بالتزاماتها  بــالــوفــاء  المملكة  فــي 
اتجاه الرياضيين بمختلف مراكزهم 
ــيــن وإداريـــيـــن  مـــن العــبــيــن ومــدرب

وغــيــرهــم، وهــو مــا يحد مــن حجم 
تراكم  مــن  ويقلل  المالية  األعــبــاء 
الــديــون على األنــديــة واالتــحــادات 
الـــتـــي تـــــؤدي فـــي حــــال اســتــمــرار 
تطوير  عجلة  عرقلة  إلى  تواجدها 

المنظومة الرياضية في المملكة. 
للرياضة  الــعــامــة  الهيئة  تــؤكــد  كما 
حرصها على تنفيذ كافة توجيهات 
ــن حــمــد آل  ــشــيــخ خـــالـــد بـ ســمــو ال
ــتـــي تـــهـــدف لــالرتــقــاء  خــلــيــفــة، والـ
حــًدا  وتــضــع  البحرينية  بــالــريــاضــة 
المالية  األعباء  من  للمزيد  لتحملها 
وتراكمها، مشيرة إلى تكريم سموه 
لألندية البالغ عددها 20 نادًيا والتي 
ــمــاضــي عــدم  اســتــطــاعــت الـــعـــام ال
خالل  من  مديونيات  أيــة  تسجيل 
حددتها  الــتــي  بالضوابط  التزامها 

الهيئة العامة للرياضية. 
وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم بناًء 
عــلــى عــمــلــيــة حــصــر الــمــســتــحــقــات 
حال  في  المناسبة  الحلول  دراســة 
بالوفاء  الجهات  بعض  التزام  عدم 
بالمستحقات المترتبة عليها، حيث 
للرياضة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  ســتــصــدر 
متضمًنا  الــخــصــوص،  بــهــذا  تعميها 
ــي ســتــضــمــن عـــدم  ــتـ الـــضـــوابـــط الـ
السنوات  التراكمات في  تكرار تلك 

المقبلة. 
 وتود الهيئة العامة للرياضة اإلشارة 
العقد  بنموذج  االلتزام  ضرورة  إلى 
الموحد والمعتمد من قبل الهيئة في 
كافة التعاقدات التي تبرمها األندية 
لحماية  يهدف  والذي  واالتحادات، 
والمساهمة  األطــراف  كافة  حقوق 

المديونيات  لتراكم  حد  وضــع  في 
ــريــاضــيــة في  ــمــؤســســات ال عــلــى ال
إلى  اإلشـــارة  تجدر  حيث  المملكة، 
من  ابرامها  سيتم  التي  العقود  أن 
ستخضع  المقبل  الرياضي  الموسم 
للرياضة،  الــعــامــة  الهيئة  لموافقة 
على أن تعتمد بعد استيفائها للشق 
القانوني والتأكد من توافر الموارد 
المالية لدى الجهة الرياضية والتي 

تغطي قيمة العقود المبرمة. 
وتدعو الهيئة العامة للرياضة كافة 
الــريــاضــيــيــن الــمــعــنــيــيــن بــالــمــبــادرة 
اإللكتروني  الموقع  عبر  للتسجيل 
الــمــخــصــص لــحــصــر الــمــســتــحــقــات 
مع   ،www.gsaplayers.com
المحددة  بالفترة  االلــتــزام  ضــرورة 

للتسجيل حتى 12 يونيو 2022.

اللجنة اإلعالمية

خالد بن حمد يزور معرض الحكم الدولي المتقاعد الدوي
سموه يشيد بمسيرته الرياضية الكبيرة

المجلس  لرئيس  األول  النائب  زار 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى 
ــعــامــة لــلــريــاضــة رئــيــس  الــهــيــئــة ال
سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
خليفة،  آل  حمد  بــن  خالد  الشيخ 
المونديالي  الدولي  الحكم  معرض 

المتقاعد إبراهيم الدوي.
ــارة حــضــور نائب  ــزيـ الـ  وشــهــدت 
ــعــامــة لــلــريــاضــة   رئــيــس الــهــيــئــة ال
آل  محمد  بن  سلمان  الشيخ  سمو 
للهيئة  التنفيذي  والرئيس  خليفة، 
العامة للرياضة عبدالرحمن صادق 

عسكر.
 وقــــد كــــان فـــي اســتــقــبــال سمو 
خليفة  آل  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ 
لــــدى وصـــولـــه الـــمـــعـــرض الــحــكــم 
الــدوي,  إبراهيم  المتقاعد  الدولي 
والـــحـــكـــم الــــدولــــي الــمــونــديــالــي 
والالعب  مندي،  جاسم  المتقاعد 

الـــدولـــي الــســابــق إبــراهــيــم زويـــد، 
محمد  المخضرميّين  واإلعالميّين 

لوري وناصر محمد.
الكبير  اعتزازه  وأعــرب سموه عن 
الدولي  بما احتواه معرض الحكم 
ــمــتــقــاعــد إبـــراهـــيـــم الــــــدوي من  ال
مسيرة  على  شاهد  ريــاضــي  إرث 
ريــاضــيــة عــطــرة لــلــحــكــم الــــدوي، 
البحرينية  لــلــريــاضــة  قــدمــه  ــا  ومـ
يزال  وال  كــان  متميزة،  جهود  من 
الناجح،  البحريني  للحكم  نموذجا 
ــذه الــمــســيــرة  ــهـ ــوه بـ ــمـ مــشــيــدا سـ
شهدت  والــتــي  الكبيرة  الرياضية 
ــا تـــــواجـــــده كـــــــأول حــكــم  ــهـ ــاللـ خـ
مباريات  يدير  وخليجي  بحريني 
أقيمت  الــتــي   1982 الــعــالــم  كــأس 
بموفور  له  بإسبانيا، متمنيا سموه 

الصحة والعافية.
وتـــبـــادل ســمــو الــشــيــخ خـــالـــد بن 

الــحــكــم  ــع  ــ مـ خـــلـــيـــفـــة  آل  حـــمـــد 
الــدوي،  إبراهيم  المتقاعد  الدولي 
ــا شهدته  ــة، ومـ ــوديـ الـ ــاديـــث  األحـ
لحظات  الدوي من  الحكم  مسيرة 
تــحــكــيــمــيــة ال تــنــســى مـــن أبــرزهــا 
مــشــوار  فـــي  إنــــــذار  أول  إشـــهـــار 
األسطورة البرازيلية “بيليه”، خالل 
البحرين  منتخب  مــبــاراة  ــه  ــ إدارت
ــام فــريــق ســانــتــوس الــبــرازيــلــي  أمـ
والتي  البحرين،  في   1973 العام 
بـ7  األخــيــر  بــفــوز  نتيجتها  انتهت 
تطرق  كما  هــدف.  مقابل  أهـــداف 
على  الضوء  تسليط  عن  الحديث 
وصــل  ومـــا  الــبــحــريــنــي،  التحكيم 
به  كسب  ملحوظ،  تطور  من  إليه 
والدولي  اآلسيوي  االتحادين  ثقة 
بالحكم  لالستعانة  الــقــدم،  لــكــرة 
جــدارتــه  أثــبــت  والـــذي  البحريني، 
مختلف  فـــي  الـــقـــوي  ــوره  ــضــ وحــ

الرياضية،  والــمــحــافــل  الــبــطــوالت 
والذي عزز من التميز الذي وصلت 
ــه الـــكـــوادر الــبــحــريــنــيــة قــاريــا  ــي إل

ودوليا.
الدولي  الحكم  رحــب  جانبه،  مــن 
بالزيارة  الــدوي  إبراهيم  المتقاعد 
خالد  الشيخ  سمو  بها  قــام  الــتــي 
معرضه  إلــى  خليفة  آل  حمد  بــن 
الزيارة  هــذه  أن  مؤكدا  الرياضي، 
والتي  الكبيرة،  بالسعادة  غمرته 
بادرة سارة من شخصية  اعتبرها 
عرفت  لطالما  قــيــاديــة،  ريــاضــيــة 
بــمــواقــفــهــا الـــداعـــمـــة لــمــنــتــســبــي 
ــارة  ــزيـ الـ أن  ــة، مــوضــحــا  ــاضـ ــريـ الـ
والرعاية  االهتمام  مقدار  تعكس 
الرياضية  بها األسرة  التي تحظى 
ــتـــي دفــعــت  ــوه، والـ ــمـ مـــن قــبــل سـ
ــقــــدم فــي  ــتــ ــ ــور وال ــطـ ــتـ ــة الـ ــعــجــل ب

الرياضة البحرينية.
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ــة الــمــلــك لــألعــمــال  أشــــاد مــمــثــل جــالل
اإلنـــســـانـــيـــة وشــــــؤون الـــشـــبـــاب سمو 
خليفة  آل  حــمــد  ــن  بـ نـــاصـــر  ــشــيــخ  ال
الـــذي سجله فريق  الــجــديــد  بــاإلنــجــاز 
ــدراجــات  ــل فــيــكــتــوريــوس الــبــحــريــن ل
فريق  أفضل  على  بحصوله  الهوائية 
واحتالل  إيطاليا،  طــواف  بطولة  في 
الثالث في  المركز  الند  مايكل  الــدراج 
الترتيب العام للبطولة التي تعتبر من 
والــتــي  العالمية  الـــدراجـــات  بــطــوالت 
تحظى باهتمام واسع ومتابعة عالمية.

آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  وأكــد 
فريق  سجله  الــذي  اإلنجاز  أن  خليفة 
ــدراجــات  ــل فــيــكــتــوريــوس الــبــحــريــن ل
ــمــكــانــة الــمــتــمــيــزة  الــهــوائــيــة يـــؤكـــد ال
األوروبــيــة  الساحة  فــي  يحتلها  التي 
أفضل  تقديم  على  الدراجين  وحرص 
الناجحة  المسيرة  لمواصلة  العروض 

البطوالت  فــي  الــفــريــق  يقدمها  الــتــي 
األوروبية، مبيًنا سموه إلى أن العديد 
هذه  في  الفريق  حققها  األهــداف  من 
منافسة  تشهد  التي  العريقة  البطولة 

قوية بين المشاركين.
 وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

لفريق  والنجاح  التوفيق  دوام  خليفة 
ــدراجــات  ــل فــيــكــتــوريــوس الــبــحــريــن ل
الـــهـــوائـــيـــة فـــي الــمــحــافــل الـــقـــادمـــة، 
سيكون  ــاز  ــجـ اإلنـ هـــذا  أن  خــصــوًصــا 
حافًزا كبيًرا للفريق في مواصلة حصد 

اإلنجازات.

أنهى  السباق،  من  أسبوع شاق  وبعد   
ــفــارق 26 ثــانــيــة عن  النـــدا الـــطـــواف ب
صاحب المركز الثاني كاراباز من فريق 

)إنيوس غريناديرس(. 
 وبذلك استطاع الندا أن يعتلي منصة 
ــواف إيــطــالــيــا في  تــتــويــج بــطــولــة طــ

مناسبتين. 
ــاع فـــريـــق فــيــكــتــوريــوس  ــطــ ــتــ  واســ
ــائـــزة أفــضــل  ــبــحــريــن أن يــحــقــق جـ ال
الثالثة  الكبرى  الطوافات  في  الفريق 
األخيرة، ما يؤكد قوة المجموعة التي 

سمو الشيخ ناصر بن حمديمتلكها الفريق.

احتالل الدراج مايكل الند المركز الثالث فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية

فاز بجائزة أفضل فريق والدراج ميكل الندا يحقق المركز الثالث في الترتيب العام

ناصر بن حمد: مسيرة ناجحة لفريق فيكتوريوس للدراجات في طواف إيطاليا

القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  أعلن 
عن القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني 

األول لتصفيات كأس آسيا 2023.
 24 ســوزا  البرتغالي  مدربنا  واخــتــار 
ــراس ســيــد محمد  ــحـ ــا، هـــم: الـ ــًبـ العـ
جعفر، سيد شبر علوي وعمار محمد، 
سيد  الشيخ،  جاسم  عــدي،  بن  أمين 
ــد  رضـــــا عـــيـــســـى، عـــلـــي مــــــدن، راشــ

الحوطي، عباس عياد، أحمد عبدهللا، 
عمار  حميدان،  مهدي  بوغمار،  أحمد 
مـــيـــرزا، ســيــد ضـــيـــاء ســعــيــد، ولــيــد 
حــرم،  علي  ــود،  األســ كميل  الــحــيــام، 
سيد هاشم عيسى، عبدهللا يوسف، 
حــمــد شــمــســان، إبـــراهـــيـــم الــخــتــال، 
عبداللطيف  مــهــدي  مــرهــون،  محمد 

وعبدالوهاب المالود.

القائمة النهائية لـ“األحمر” للتصفيات اآلسيوية
سبورت

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم



تختتم الثالثاء 31 مايو 2022 منافســـات 
دورة األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة والتـــي 
اســـتضافتها دولـــة الكويت الشـــقيقة على 
 1900 أكثـــر  بمشـــاركة  يومـــًا   17 امتـــداد 
رياضـــي ورياضية تنافســـوا فـــي 16 لعبة 
وهي كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة 
وكـــرة قـــدم الصـــاالت والســـباحة وألعاب 
والمبـــارزة  والجـــودو  والكاراتيـــه  القـــوى 
والرمايـــة والتنـــس والدراجـــات الهوائيـــة 
وهوكـــي الجليـــد وكـــرة الطاولـــة والبـــادل 

إضافة إلى رياضة األلعاب اإللكترونية.
فيما شاركت المرأة ألول مرة في 6 ألعاب 
رياضية وهي كرة قدم الصاالت واأللعاب 
اإللكترونية والبـــادل والدراجات الهوائية 
وألعـــاب القوى وكرة الطاولة وكرة الســـلة 

.”3x3“ المصغرة
وســـتجرى مراسم حفل الختام بعد نهائي 
مســـابقة كـــرة اليد بيـــن منتخبنـــا الوطني 
ونظيره القطري وسيتم حينها تسليم علم 
الـــدورة لدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
التـــي مـــن المؤمـــل أن تحتضـــن النســـخة 
األولى من دورة األلعاب الرياضية للشباب 

من كال الجنسين.
وشـــهدت الـــدورة نجاحـــًا كبيـــرًا فـــي ظل 
الجهود المتميزة التي بذلتها دولة الكويت 
األولمبيـــة  اللجنـــة  وباألخـــص  الشـــقيقة 
الكويتيـــة فـــي اســـتضافة الحـــدث الـــذي 
يعتبر أكبر حـــدث رياضي خليجي متعدد 

الرياضات في منطقة الخليج العربي.
ولغايـــة يـــوم اإلثنيـــن 30 يوليـــو تتصـــدر 
الكويت جـــدول الميداليات بــــ87 ميدالية 
بينهـــا 32 ذهبيـــة، والبحريـــن فـــي المركـــز 
الثانـــي بــــ 59 ميداليـــة بينهـــا 20 ذهبيـــة، 
واإلمـــارات ثالثـــة بــــ 46 ميداليـــة بينها 18 
ذهبية، وقطر رابعة بـ 49 ميدالية بينها 14 
ذهبية، والســـعودية خامسة بـ 59 ميدالية 
بينها 12 ذهبية، وســـلطنة عمان سادسة بـ 

32 ميدالية بينها 12 ذهبية.
وبعد منافســـات اليـــوم األخير من المؤمل 
مـــن  لـــكال  البحرينيـــة  البعثـــة  تغـــادر  أن 
منتخب الكاراتيه وكرة اليد والمبارزة إلى 
أرض الوطن على أن تعود البعثة اإلدارية 
فـــي اليـــوم التالـــي بعـــد إكمال إجـــراءات 

العودة.

عيون منتخب المحاربين على الذهبية

لكـــرة  الوطنـــي  خطـــوة تفصـــل منتخبنـــا 
اليـــد عن الفـــوز بالميداليـــة الذهبية لدورة 
األلعـــاب الخليجية الثالثة التي ســـتختتم 
الثالثـــاء 31 مايـــو الجـــاري بدولة الكويت 
الشـــقيقة عندمـــا يواجـــه نظيـــره القطـــري 
الســـاعة 7 مســـاء على صالة الشـــيخ سعد 
العبدهللا الصباح ضمن منافســـات الجولة 

الرابعة من المسابقة.
وبعـــد نهاية الجولة الثالثـــة حقق منتخبنا 
بقيـــادة المـــدرب الوطنـــي أميـــن القـــالف 
ثالثـــة انتصـــارات متتاليـــة علـــى كلٍّ مـــن 
الكويت واإلمارات والسعودية ليجمع في 
رصيـــده 6 نقاط فـــي المركز الثاني بســـلم 
الترتيـــب العـــام خلـــف المنتخـــب القطري 
المتصـــدر بفـــارق األهـــداف، بينمـــا يحتـــل 
منتخـــب الكويت المركـــز الثالث بـ 3 نقاط 
والســـعودية رابعًا بنقطة وأخيرًا اإلمارات 

بالمركـــز الخامـــس واألخيـــر بـــدون رصيد 
مـــن النقاط فيما يغيـــب المنتخب العماني 
عن المشاركة الخليجية لتقتصر المنافسة 

على خمسة منتخبات فقط.
ويطمـــح منتخبنـــا فـــي تحقيـــق الميدالية 
الذهبيـــة لرفع حصـــاد البحرين من الذهب 
خصوصـــًا أنه بطل النســـخة األولى 2011 
فـــي البحريـــن وصاحـــب فضيـــة النســـخة 

الماضية في السعودية 2015.
ويتوقـــع أن يعتمد المـــدرب الوطني أمين 
القالف على األســـماء صاحبة الخبرة أمام 
قطـــر بقيادة محمد حبيب وأحمد المقابي 
ل المنتخـــب كثيـــرًا  ومهـــدي ســـعد، ويعـــوِّ
على تميز الحارس الشـــاب هشام األستاذ 
الذي قدم مســـتويات جيدة في المباريات 

السابقة.
ومـــن حيث االســـماء الموجـــودة، يبدو أن 
منتخبنـــا الوطني الذي يغيب عنه حســـين 
الصيـــاد ومحمـــد عبدالحســـين واألخـــوان 
محمـــد وعلـــي ميـــرزا، األفضل مـــن حيث 

الخبرة في مثل هذه المباريات.
ويبدو أن المنتخب الوطني سيعتمد على 
الدفـــاع المتقدم في حدود التســـعة أمتار 
للضغط على الخط الخلفي القطري، ولكن 
ذلـــك يتطلـــب إحـــكام الرقابة علـــى العب 
ل  الدائـــرة الخبير باســـل الريس الـــذي يعوِّ

عليه القطريون كثيرًا.
وفـــي وجـــود مهدي ســـعد وأحمـــد جالل، 
فـــإن منتخبنـــا الوطني ســـيكون في وضع 
مثالـــي إذا تميـــز مـــن الجانـــب الدفاعـــي 
ليكون عامل القوة هو التحول السريع في 

الهجوم الخاطف.

المبارزة تتعثر في منافسات اليوم الثاني

لم يحالف الحظ منتخبنا الوطني للمبارزة 
المبـــارزة  لعبـــة  المنافســـة علـــى مســـتوى 
فـــي ســـالح إبيه، بعـــد أن خـــرج المنتخب 
مـــن منافســـات دور الثمانيـــة بالمســـابقة، 
ضمن النســـخة الثالثـــة مـــن دورة األلعاب 
الخليجية المقامة حاليًا في دولة الكويت 

الشقيقة. 
وقـــد شـــارك المنتخب فـــي مباريـــات لعبة 
ســـالح اإلبيه في منافســـات اليـــوم الثاني 
من مسابقة المبارزة، حيث حمد العطاوي 
إلـــى الـــدور قبـــل النهائـــي، في حيـــن وّدع 
وعلـــي  عبـــدهللا  عبدالكريـــم  الالعبـــان 

العميري المنافسات من الدور األول. 
قـــد  عبـــدهللا  عبدالكريـــم  الالعـــب  وكان 
التقى بالالعب الســـعودي حسين الطويل، 
حيث انتهى اللقاء لصالح الطويل بنتيجة 
15 مقابـــل 9. فـــي حيـــن التقـــى الالعـــب 
علـــي العميـــري الالعـــب اإلماراتـــي محمد 
المعزمي، وانتهت المواجهة بفوز المعزمي 
بنتيجة 15 مقابل 12، قدم خاللها الالعب 
العميـــري مســـتوًى جيـــدًا رغـــم أن الحـــظ 

خالف توقعاته. 
وقد اســـتطاع الالعب حمـــد العطاوي من 
الفوز على الالعب السعودي زكريا الداوود 
بنتيجـــة 14 مقابـــل 13، فـــي اللقـــاء الـــذي 
شـــهد حماس وإثارة بين الالعبين، وتمكن 
فيـــه العطاوي من حســـم األمـــور لصالحه، 

والتأهل إلى دور الثمانية من المسابقة. 
وخـــاض الالعب العطـــاوي مواجهـــة أمام 
الالعب الســـعودي جواد الـــداوود في دور 

ربع النهائي، حيث قدم العطاوي مســـتوًى 
االعـــب  أن  إال  اللقـــاء،  هـــذا  فـــي  جيـــدًا 
السعودي استطاع حسم النتيجة لصالحه 

والتي انتهت 15 مقابل 10. 
اليـــوم  المبـــارزة  منتخـــب  وســـخوض 
)الثالثـــاء( مســـابقة الفرق، حيـــث أوقعته 
القرعة في مواجهة أمام المنتخب القطري 
فـــي الـــدور قبـــل النهائـــي فـــي منافســـات 

سالح فلوريه. 

العطاوي: المنافسات قوية ونتطلع 

لتقديم األفضل اليوم

   أكـــد العـــب المنتخب الوطنـــي للمبارزة حمد 
العطـــاوي أن ما شـــهدته مســـابقة المبازرة من 
منافســـات قويـــة، عكســـت بصـــورة واضحـــة 
مـــا تتمتـــع بـــه رياضـــة المبـــارزة الخليجية من 
مســـتويات كبيـــرة، تؤكـــد علـــى تطـــور هـــذه 
الرياضة من أجل أن تقدم أفضل المســـتويات 
القـــاري  المســـتوى  علـــى  مشـــاركاتها  خـــالل 

والدولي. 
وقـــال العطـــاوي: “المنافســـة في اليـــوم األول 
والثاني بمســـابقة المبازرة لم تكن ســـهلة، وقد 
ســـعى المنتخب فـــي تقديم مســـتويات جيدة 
خـــالل مواجهات لعبـــة اإلبيـــه والفلوريه، وقد 
وصـــل المنتخـــب لـــدور الثمانيـــة، إال أن الحظ 
لـــم يحالـــف المنتخـــب فـــي مواصلة المشـــوار 
إلـــى أبعـــد نقطة فـــي هاتين اللعبتيـــن. واالمل 
اليـــزال موجـــود فـــي المنافســـة علـــى إحـــدى 
المداليـــات الملونـــة في مســـابقة الفـــرق بلعبة 
الفلورية اليوم”، مضيفـــًا أن الالعبين عاقدون 
العـــزم علـــى الظهـــور بصـــورة جيدة ومشـــرفة 
والمنافســـة على حصد إحـــدى الميداليات في 

هذه المسابقة.

الكراتيه البحرينية على موعد مع الذهب 

ستكون الكراتيه البحرينية على موعد مع 
الذهب اليوم )الثالثاء(، وذلك عندما يلتقي 
العـــب المنتخـــب ســـالم الجمعـــة بالالعـــب 
الســـعودي فـــرج النشـــري فـــي نـــزال نهائي 

وزن تحـــت 84 كيلوجـــرام ضمـــن مســـابقة 
الكراتيـــه، بالنســـخة الثالثـــة مـــن فعاليـــات 
تختتـــم  التـــي  الخليجيـــة  األلعـــاب  دورة 

منافساتها بدولة الكويت هذا المساء. 
وبالعـــودة لنزاالت اليوم الثاني، فقد خاض 
الالعـــب بنـــدر حمـــود نـــزاالً أمـــام الالعـــب 
قبـــل  دور  فـــي  بارقـــي  ياســـر  الســـعودي 
النهائـــي لوزن تحـــت 55 كيلوجرام، والذي 
انتهى فوز الالعب الســـعودي بنتيجة 6/1، 
وحصـــول العـــب منتخبنـــا علـــى الميدالية 

البرونزية. 
والتقـــى الالعـــب عبدالرحمن خلف الالعب 
الســـعودي بـــدر العتيبـــي فـــي نـــزال نصـــف 
نهائـــي لـــوزن 60 كيلوجـــرام، حيـــث تمكن 
األخير من الفوز بنتيجة النزال الذي انتهى 
9 مقابـــل 0، لتحصل العبنا علـــى الميدالية 

البرونزية. 
فـــي حين واجه الالعب علي أحمد الالعب 
الكويتـــي موســـى حســـن في نصـــف نهائي 
وزن 67 كيلوجرام، حيث لم يحالف الحظ 
العـــب منتخبنـــا من تحقيـــق انتصـــار هذه 
المواجهـــة، والتـــي انتهت كويتيـــًة بنتيجة 
الالعـــب  بعدهـــا  ليخـــوض   .2 مقابـــل   10
علـــي أحمـــد نـــزاالً امـــام الالعـــب القطـــري 
يمـــن النتيشـــه لتحديـــد المركزيـــن الثالـــث 
بالتعـــادل  انتهـــى  النـــزال  أن  إال  والرابـــع، 
بنتيجة 4 مقابل 4. حيث منحت الميدالية 
البرونزية في هـــذا الوزن لالعب اإلماراتي 
أحمـــد الحضرمي الـــذي تفوق على الالعب 
العماني بســـام المهربي بنتيجـــة 8 دون رد 
في نـــزال تحديد المركزيـــن الثالث والرابع 

في هذا الوزن. 
في حين تمكن العب منتخبنا سالم الجمعة 
مـــن تحقيـــق فـــوز مســـتحق علـــى العماني 
رشد الغزالي بنتيجة 9 مقابل ال شيء، في 
النـــزال الـــذي جمع بينهما فـــي نصف نهائي 
وزن تحـــت 84 كيلوجرام، حيث اســـتطاع 
يوم الجمعة الماضي التأهل للنزال النهائي 
والذي سيالقي فيه الالعب السعودي فرج 

النشري.

اليــوم ختــام دورة األلعــاب الخليجيـة الــثــالثـــة
الكويت مازالت في صدارة الترتيب
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وقع معهد البحرين للدراســـات المصرفية والمالية )BIBF(، مذكرة تفاهم مع شـــركة 
طيران الخليج لتعزيز كفاءات موظفي طيران الخليج. 

وســـيوفر المعهد لموظفي شـــركة طيران الخليـــج دورات تدريبيـــة متعلقة بالقيادة 
واإلدارة ومهـــارات الفطنـــة المالية ومهارات التعامل مع اآلخرين والتميز في خدمة 
العمالء وتخطيط التعاقب الوظيفي والصحة النفسية بمكان العمل ومهارات العمل 

الجماعي والقيادة عالية التأثير. 
وقـــال نائـــب الرئيس التنفيذي لشـــركة طيران الخليج وليد العلوي “يســـعدنا إطالق 
هـــذه الشـــراكة مـــع معهد البحرين للدراســـات المصرفيـــة والمالية، الـــذي يقوم بدور 

رئيس في تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم”. 
مـــن جانبـــه، قـــال المديـــر العام للمعهـــد أحمد الشـــيخ “تعكس هـــذه الشـــراكة أهمية 
التدريـــب والتطويـــر المســـتمر للكوادر البشـــرية، فبنـــاء على متطلبات ســـوق العمل 
الحالـــي، أصبح من الضروري للشـــركات والمؤسســـات أن تطلع موظفيها باســـتمرار 

على أحدث التغييرات الديناميكية بالمجاالت ذات الصلة بالعمل”.

”BIBF“شراكة إستراتيجية بين “طيران الخليج” و

ناس مستقبالً إدارة “^”: المشروع يعلي ثقافة الشفافية والحوكمة والتنافسية بين الشركات

” ألقوى 50 شركة بحرينية غرفة التجارة تحتضن إطالق قائمة “

أكـــد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســـمير 
عبـــدهللا ناس الـــدور الذي يلعبه اإلعـــالم الوطني 
في تنوير المجتمعات وإيصال الرسالة الحقيقية 

التي تخدم المواطن واالقتصاد المحلي. 
جـــاء ذلك خـــالل اســـتقبال رئيس الغرفـــة، وفًدا 
رئيـــس  برئاســـة  “البـــالد”  صحيفـــة  إدارة  مـــن 
للصحافـــة  “البـــالد”  دار  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
يرافقـــه  الشـــعلة،  عبدالنبـــي  والتوزيـــع  والنشـــر 
إدارة الصحيفـــة ورئيـــس وأعضـــاء لجنـــة تقييم 
مشـــروع “قائمة أقوى 50 شركة بحرينية” والذي 

ستصدره صحيفة “البالد” قريًبا.
وأعـــرب رئيس غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
ســـمير عبـــدهللا نـــاس عـــن تقديـــره للـــدور الكبير 
الصحافيـــة  المؤسســـات  بـــه  تضطلـــع  الـــذي 
واإلعالميـــة عموًمـــا، وصحيفة “البـــالد” تحديًدا، 
واهتمامهـــا بالتركيـــز علـــى التنميـــة االقتصاديـــة 
التي تشـــهدها مملكة البحرين إنفـــاًذا لتوجيهات 
حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملك البالد المعظـــم، ومتابعة صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، حيث تشـــهد 
مملكـــة البحرين في هذه الفتـــرة تنفيذ مبادرات 
خطـــة التعافـــي االقتصادي وانطـــالق العديد من 
الشراكات لتنفيذ مشروعات تنموية تحقق النمو 

االقتصادي المستدام.
مـــن جهتـــه، قال رئيـــس مجلس إدارة شـــركة دار 
“البـــالد” للصحافـــة والنشـــر والتوزيـــع عبدالنبـــي 
ا  الشـــعلة إن غرفة البحرين تعتبر شـــريًكا أساســـيًّ
مع “البـــالد” في مختلـــف المشـــروعات اإلعالمية 

اإلدارة  مجلـــس  لقناعـــة  وذلـــك  االقتصاديـــة، 
بالـــدور المحـــوري للغرفة في رفـــد عملية التنمية 
والتطويـــر االقتصـــادي لتنفيـــذ مبـــادرات خطـــة 

التعافي االقتصادي.
ه المسؤولين بصحيفة  وأشـــار الشعلة الى أنه وجَّ
“البالد” إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنســـيق مع 
الغرفـــة فـــي مختلـــف المشـــروعات االقتصاديـــة، 
وذلـــك لقناعـــة الصحيفـــة ودعمهـــا لتعزيـــز فرص 
االســـتثمار الوطنـــي وتعزيـــز المكانـــة التجاريـــة 
والمجتمـــع  األعمـــال  لرجـــال  واالســـتثمارية 

االقتصادي.
ولفـــت الشـــعلة إلـــى أن مجلـــس إدارة “البالد” أقر 
خطة عشـــرية في ديســـمبر 2019 تـــؤذن بإطالق 
10 مبـــادرات طموحـــة تنفـــذ خـــالل 10 ســـنوات، 
ومن بين ذلك ما جرى من نقلة نوعية في تقديم 

المحتـــوى االقتصـــادي بصحيفـــة “البـــالد”، ومـــن 
بيـــن المبـــادرات إطالق مشـــروع “قائمة أقوى 50 
شـــركة بحرينيـــة”، وهو تقرير ســـنوي يضم أقوى 
ا،  50 شـــركة بحرينية وفق 5 معايير معتمدة دوليًّ
ويشـــرف علـــى تقييـــم الشـــركات وترتيبهـــا لجنة 
متخصصة برئاســـة رئيس جمعيـــة االقتصاديين 
البحرينيـــة د. عمـــر العبيدلي، وعضوية الشـــريك 
التنفيذي لشـــركة جرانت ثورنتون الســـيد جاسم 
ـــا، ود. عبدالقادر  عبدالعـــال بصفـــة مدقًقـــا خارجيًّ
ا، والخبير االستشـــاري  ورســـمه مستشـــاًرا قانونيًّ
عضـــًوا  عبدالقـــادر  فيصـــل  د.  المتحـــدة  باألمـــم 

ا. استشاريًّ
وقـــّدم رئيس قســـم االقتصـــاد بصحيفـــة “البالد” 
مديـــر المشـــروع محمد الجيوســـي عرًضا أوضح 
خالله أن المشـــروع قد حظي بتجـــاوب كبير من 

الشـــركات المدعوة، وأن اللجنـــة المختصة أقرت 
المعايير الخمسة للتقييم وهي: األصول واألرباح 
والقيمة الســـوقية والمبيعات/    الدخل التشـــغيلي، 

ونسبة البحرنة.
وبارك رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير 
عبدهللا ناس مشـــروع صحيفة “البالد” ألقوى 50 
شـــركة بحرينية، مشيًدا بما يهدف إليه من إعالء 
لثقافـــة الشـــفافية والحوكمـــة والتنافســـية بيـــن 
الشـــركات البحرينية، والتـــي تمثل العمود الفقري 

للتنمية االقتصادية في المملكة.
وأكد نـــاس امتنانه لطلـــب إدارة صحيفة “البالد” 
رعايـــة هـــذا المشـــروع من خالل احتضـــان غرفة 
البحريـــن إطالقه في الموعد الذي يجري االتفاق 

بشأنه.
“البـــالد” هـــي  وقـــال إن الشـــراكة مـــع صحيفـــة 

شـــراكة مـــع مؤسســـة صحافيـــة تضطلـــع بـــدور 
داعـــم ألعضاء الغرفـــة، خاصة أن هـــذه المبادرة 
التـــي  االقتصاديـــة  المشـــروعات  مـــن  وغيرهـــا 
تعتزم الصحيفة تنفيذها تهدف لتشجيع القطاع 
الخاص على إبراز دوره باالقتصاد المحلي، وهو 
محور توجهات وأهـــداف مجلس اإلدارة للدورة 

الـ 30.
حضر اللقاء من جانب “البالد”: ســـكرتير التحرير 
والمحتـــوى  المحليـــة  الشـــؤون  قســـم  رئيـــس 
اإللكتروني راشد الغائب، ورئيس قسم االقتصاد 
مديـــر مشـــروع قائمـــة البـــالد ألقـــوى 50 شـــركة 

بحرينية محمد الجيوسي.
وحضر من جانب الغرفـــة: القائم بأعمال الرئيس 
التنفيذي د.عبدهللا بدر السادة، وعدد من اإلدارة 

التنفيذية.

ناس مستقبال وفد “^” برئاسة الشعلة

الشـــعلة: دور محـــوري لـ“الغرفـــة” فـــي رفـــد عمليـــة التنميـــة والتطويـــر االقتصـــادي

تصوير رسول الحجيري

“بايننس - البحرين” أول شركة تنال رخصة الفئة 4 لتداول األصول المشفرة
أول مؤسسة تحصل على هذا النوع من الترخيص من المصرف المركزي

منحــت مملكــة البحريــن شــركة “بايننــس - البحريــن” ترخيــص الفئــة 
الرابعــة كأول مــزود خدمــة تــداول األصــول المشــفرة مــن مصــرف 
البحريــن المركــزي، مــا سيســمح للشــركة بتقديــم مجموعــة كاملة من 

خدمات تبادل األصول المشفرة.

وتأتي هذه الخطوة إلضافة مزيد 
من التنظيم والتسهيل في تداول 
األصول المشـــفرة، إذ تعتبر شركة 
بايننس أول مؤسسة تحصل على 
هذا النـــوع من الترخيص، ما يعزز 
مكانـــة المملكـــة فـــي المنطقـــة في 
تقديـــم خدمـــات تبـــادل األصـــول 
المشـــفرة للعمـــالء، إذ إن البحرين 
من أوائل دول المنطقة التي تطرح 
خاصـــة  وتوجيهـــات  تنظيمـــات 
ربـــط  المشـــفرة لضمـــان  لألصـــول 
أنشـــطة األصـــول المشـــفرة تحـــت 
مظلـــة رقابية وإشـــرافية شـــاملة، 

ما ســـاهم في اســـتقطاب عدد من 
منصـــات تداول األصول المشـــفرة 
والقائمة على تقنية سلســـلة الكتل 
المعروفـــة بــــ )بلوكشـــين( وآخرهـــا 
منصـــة )بينانـــس(، المنصـــة األكبـــر 
لتـــداول  العالـــم  مســـتوى  علـــى 

األصول المشفرة.
فـــي  بايننـــس  شـــركة  وأشـــارت 
تصريـــح لهـــا بثتـــه علـــى موقعهـــا 
اإللكترونـــي إلـــى أن فرع الشـــركة 
فـــي البحرين حصل على ترخيص 
الفئـــة الرابعة كمزود خدمة تداول 
مصـــرف  مـــن  المشـــفرة  األصـــول 

البحريـــن المركـــزي، ما يســـمح لها 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  بتقديـــم 
خدمات تبـــادل األصول المشـــفرة 
للمستخدمين في الشرق األوسط.

وفـــي تصريـــح للرئيـــس التنفيذي 
لمجلـــس التنمية االقتصادية خالد 

حميـــدان قـــال “يأتـــي منح شـــركة 
ترخيـــص  البحريـــن(   - )بايننـــس 
الفئـــة الرابعة كمزود خدمة تداول 
مصـــرف  مـــن  المشـــفرة  األصـــول 
البحريـــن المركزي ليدعم ما تتمتع 
بـــه البحريـــن مـــن بيئـــة تنظيميـــة 
االتجاهـــات  تواكـــب  متطـــورة 
المستقبلية على المستوى العالمي، 
خـــالل  مـــن  البحريـــن  تســـعى  إذ 
هـــذا القطـــاع الناشـــئ إلـــى تقديم 
خدمـــات تداول األصول المشـــفرة 
ليـــس فقـــط للمنطقـــة، بـــل للعالم. 
ونحـــن نســـعى مـــن خـــالل تعاوننا 
مكانـــة  تعزيـــز  إلـــى  الشـــركة  مـــع 
البحريـــن علـــى المســـتوى الدولـــي 
في ظل توافر الكـــوادر والخبرات 
البشـــرية والبيئـــة الداعمـــة لقطاع 

التكنولوجيا المالية”.

خالد حميدان



غرفة  إدارة  مــجــلــس  عــضــو  أكــــدت 
إدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو  الــبــحــريــن 
الدولية سونيا محمد  العمل  منظمة 
وبرامج  أهـــداف  دعــم  عــن  جناحي، 
لتمكين  الموجهة  الدولية  المنظمة 
الــــدول األعـــضـــاء مــن الــتــعــامــل مع 
على  وتأثيرها  العالمية  التحديات 
سوق العمل وقدرته على استقطاب 
الغرفة  اهتمام  على  منوهة  العمالة، 
الدولية  العمل  منظمة  جهود  بدعم 
فــي تحقيق األهــــداف األمــمــيــة في 
االرتـــقـــاء بـــأســـواق الــعــمــل وتــعــزيــز 

التعاون بين أطراف اإلنتاج.
وأشـــــارت إلـــى أن الــبــحــريــن تــولــي 

اهتماًما بتعزيز الشراكة بين أطراف 
مكافحة  فــي  والمساهمة  ــتــاج،  اإلن
البشرية  التنمية  وتــعــزيــز  الــبــطــالــة 
العمل  بيئة  فــي  التمييز  ومــحــاربــة 
العمل  منظمة  تتبناها  مبادئ  وهــي 
تجربة  الــوفــد  مستعرضا  الــدولــيــة، 
يتعلق  فيما  الرائدة  البحرين  مملكة 
ــاء ذلـــك خــال  ــعــمــال. جـ بــحــقــوق ال
ــًدا مـــن الــغــرفــة  ــ ــرأس جــنــاحــي وفـ ــ ت
لمؤتمر   )110( الــدورة  في  المشارك 
جنيف،  في  المنعقد  الــدولــي  العمل 
للمنظمة  ــعــام  ال الــمــجــلــس  اجــتــمــاع 
الدولية ألصحاب األعمال الذي عقد 

بمقر منظمة العمل الدولية.

جناحي: نعمل لالرتقاء بأسواق العمل

تحديث السيارة الرياضية بلغة تصميم 
أكثر دقة وإبهاًرا

كشــف وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي أن الربــع 
األول مــن العــام 2022 شــهد زيــادة في الســجالت التجارية بنســبة 6 
% عــن نفــس الفترة في العامين 2018 و2019، وذلك بعد أن شــهدت 
الســجالت التجاريــة انخفاضــا كبيــًرا خالل العامين الماضيين بســبب 

جائحة كورونا”.

صحافية  تصريحات  فــي  وأشـــار 
طيبة  ــادرة  بـ يعتبر  هــذا  “أن  ــى  إل
االستثمار  في  للمستثمرين  وثقة 
واالقتصاد البحريني وإقبال نحو 
تسجيل شركات جديدة”، مضيًفا 
أن الـــزيـــادة تــمــثــل أيـــًضـــا عــامــة 
الشركات  وأن  للتعافي  واضــحــة 
بدأت في ممارسة األعمال بوتيرة 

أعلى”.
بين  الحرة  التجارة  اتفاقية  وعن 
الزياني  قال  وبريطانيا،  البحرين 
وجود  مع  مستمرة،  “المفاوضات 
البحث حتى  عدة مقترحات قيد 
نصل إلى الصيغة النهائية ونتوقع 

األول  النصف  فــي  بنودها  تنفيذ 
من العام 2023”.

تصريحه  في  الزياني  واستطرد 
رسميا  الــمــفــاوضــات  “إن  بــالــقــول 
بين طرفين هما الطرف الخليجي 
)األمــانــة الــعــامــة( والــطــرف اآلخــر 
إلى  للتوصل  البريطاني  الجانب 
رؤية مشتركة بشأن هذه الصفقة”، 
وفـــي إجــابــتــه عــلــى الـــســـؤال عن 
الــتــي ستستفيد  الــقــطــاعــات  أبـــرز 
بين  الــحــرة  التجارة  اتفاقية  مــن 
الوزير  قــال  وبريطانيا،  البحرين 
المباحثات”،  قيد  االتفاقية  “إن 
الفتا إلى أن المجال مفتوح لجميع 

البحرينية  والشركات  القطاعات 
في  لها  فـــروع  لفتح  والخليجية 
صحيح  كذلك  والعكس  بريطانيا 

بالنسبة للشركات البريطانية”.
واإلمـــارات  السعودية  “أن  وتــابــع 

والبحرين والكويت وُعمان وقطر 
يتطلعون إلى إبرام صفقة شاملة 
يمكن أن تساهم في تعزيز التبادل 
المتحدة”،  المملكة  مــع  الــتــجــاري 
توفر  الخليج  دول  أن  إلى  منوًها 

بالنسبة  مهمة  استثمارية  فرصا 
مجاالت،  عــدة  فــي  بريطانيا  إلــى 
والبنية  والــتــعــلــيــم  الــطــاقــة  مــنــهــا 

التحتية والرعاية الصحية.
وأطــلــقــت بــريــطــانــيــا فــي أكــتــوبــر 
الـــمـــاضـــي عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض مع 
الخليج إلقامة عاقات  حكومات 
عقد  بــوابــة  مــن  أعمق  اقتصادية 
اتــفــاقــات تــجــاريــة جــديــدة تكون 
أكثر انفتاحا وللتخفيف من تبعات 
خــروجــهــا مــن االتــحــاد األوروبـــي 

)بريكست(. 
البريطانيون  المسؤولون  ويأمل 
قضايا  على  العاقات  تقتصر  أال 
الــبــيــع والـــشـــراء وإنــمــا تمتد إلــى 
شراكة استراتيجية حقيقية يتم 
بموجبها تبادل أفضل الممارسات 
مع  المشتركة  المصالح  لتحقيق 
مناقشة التحديات والتوّصل إلى 

حلول فّعالة لها.

ــلــون أن  ــراء ومــحــل ــبـ ويـــرجـــح خـ
لدول  كبيرة  مكاسب  ثمة  تكون 
الــخــلــيــج تــتــمــثــل بـــاألســـاس في 
تحسين شروط االستثمار والقوة 
يتعلق  فيما  السيما  التفاوضية، 
الجانبين  الشركات لدى  بتأسيس 
فــي مجاالت  الــروابــط  تعزيز  مــع 

مثل االستثمار والخدمات.
وبالفعل ترتبط بريطانيا بعاقات 
وتجارية  اقتصادية  استراتيجية 
وطيدة  وعسكرية  واستثمارية 
الــخــلــيــج، وقـــد تــجــاوز  مـــع دول 
 30 المنطقة  مــع  الــتــجــارة  حــجــم 
الماضي  الــعــام  فــي  دوالر  مــلــيــار 

.2021
أنــه ال تــوجــد اتفاقية  إلــى  يــشــار 
تجارة حرة بين االتحاد األوروبي 
ومجلس التعاون الخليجي، على 
الــرغــم مــن إجـــراء محادثات في 

هذا الشأن ألكثر من 15 عاما.

الزياني: زيادة بنسبة السجالت التجارية 6 % بالربع األول 2022
التجارة الحرة مع بريطانيا مجال مفتوح لجميع القطاعات والشركات

الزياني ُمصّرًِحا للصحافيين 

أعلنت شركة بهبهاني وإخوانه عن 
الجديدة  كــوديــاك  وصـــول ســكــودا 
ــامــــت ســـكـــودا  ــى الــمــمــلــكــة. وقــ ــ إلـ
بتحديث سيارتها الرياضية متعددة 
بلغة  دولًيا  الناجحة  االستخدامات 
وألول  وإبــهــاًرا.  دقــة  أكثر  تصميم 
الخيارات  مجموعة  تشتمل  مـــرة، 
متعددة  الرياضية  سكودا  لسيارة 
االستخدامات الكبيرة ذات المقاعد 
أمامية  السبعة على خيار مصابيح 
ومــبــتــكــرة.  كــامــلــة   LED Matrix
الجديدة  كودياك  سكودا  وتتوافر 
المختلفة:  الــفــئــات  مــن  بمجموعة 
و  Styleو  Ambitionو  Active

 .SPORTLINE
وقال المدير العام لسكودا البحرين 
“قد غيرت سكودا  ميراندا  فيلكس 

لنا.  بالنسبة  اللعبة  قواعد  كودياك 
النموذجية  الصفات  عماؤنا  يقّدر 
يفعلون  كما  تماًما  كودياك،  لعامة 
مع مودياتنا األخرى: قيمة ممتازة، 
ومساحة واسعة، ومجموعة شاملة 
تم  اآلن  والــخــيــارات.  المعدات  من 
تحسين مواصفات سيارتنا كودياك 
االستخدامات  متعددة  الرياضية 
األمان  من  مزيًدا  يوفر  ما  الكبيرة، 
والــراحــة مــع مــيــزات جــديــدة، مثل 
 LED المصابيح األمامية المصفوفة
الافت  والتصميم  الكاملة   Matrix

للنظر”.
أننا  وأضـــاف “ونــحــن على ثقة مــن 
ســيــارة  نــجــاح  قــصــة  عــلــى  سنبني 
كــوديــاك مــع هــذا الــنــمــوذج الجديد 

واألكثر إثارة”.

وصول سكودا كودياك الجديدة إلى المملكة

“البحرين الوطني” يحصد جائزتين في “التمويل المستدام”

4.7 % التمثيل النسائي بإدارة الشركات المدرجة ببورصة البحرين

”Global Finance“ من

تطلعات بالوصول إلى 30 % بحلول 2030

 )NBB( أعلن بنك البحرين الوطني
حصوله على جائزتي تميز وذلك 
في إطار برنامج “جوائز التمويل 
وذلـــك   ،”2022 ــعــام  ل الــمــســتــدام 
العالمية”  “المصرفية  مجلة  مــن 
)Global Finance(. وحصد البنك 
التمويل  في  الرائد  “البنك  جائزة 
البحرين”  مملكة  فــي  المستدام 
على  الثانية  وللمرة   .2022 لعام 
جائزة  على  البنك  حــاز  الــتــوالــي، 
شفافية  تعزيز  في  الرائد  “البنك 
األوســط”  الشرق  في  االستدامة 

لعام 2022. 
البنك  ويأتي ذلك تتويًجا لجهود 
الــمــســتــمــرة فـــي تــبــنــي وتــطــبــيــق 
ممارسات وركائز الحوكمة البيئية 
الشركات  وحوكمة  واالجتماعية 
ودمـــجـــهـــا فــــي صـــمـــيـــم أعـــمـــالـــه 

وعملياته المؤسسية. 
الــتــنــفــيــذي لبنك  الــرئــيــس  ــال  وقــ
البحرين الوطني، جان كريستوف 
جهودنا  أن  نفخر  “نــحــن  ــد  ــ دوران

الــمــتــواصــلــة ســاهــمــت فــي جعلنا 
مؤسسة مالية مستدامة بالكامل، 
ــم بــــدوره تــوجــهــاتــنــا نحو  مــا دعـ
تحقيق الشمولية لجميع الشركاء. 

الــبــنــك لتحديث  كــمــا عــمــدنــا فــي 
باالستدامة  المتعلقة  سياساتنا 
لتائم متطلبات ومعايير الحوكمة 
وحوكمة  واالجــتــمــاعــيــة  البيئية 

القطاع،  في  المعتمدة  الشركات 
ما ساعد في تتويج جهودنا عبر 

هذه الجوائز المرموقة”.
رئيس ومدير  ومــن جهته، صــرح 
العالمية  “المصرفية  تحرير مجلة 
جــوزيــف   )Global Finance(
جيارابوتو “نشيد بالدور المحوري 
الذي يلعبه بنك البحرين الوطني 
فـــي تــحــقــيــق أجـــنـــدة الــحــوكــمــة 
وحوكمة  واالجــتــمــاعــيــة  البيئية 
الـــــشـــــركـــــات الـــــمـــــدرجـــــة ضــمــن 

التطلعات الوطنية”. 
تنفيذي  رئــيــس  علقت  بـــدورهـــا   
في  واالستدامة  البشرية  للموارد 
الوطني  البحرين  بنك  مجموعة 
بموظفينا  “نــعــتــز  بــوحــجــي  دانـــة 
ــبــنــك  الـــــكـــــرام الــــذيــــن قــــــــادوا ال
الـــدؤوبـــة فــي رحلته  بــجــهــودهــم 
التي  اإلنـــجـــازات  مــزيــد مــن  نحو 
ُتّوجت مؤخًرا بحصولنا على هذه 

الجوائز”.

كشف الــبــاحــث فــي الــشــؤون االقــتــصــاديــة ناصر 
التمثيل  نسبة  أن  خــاص،  تقرير  في  بردستاني، 
البحرينية  الــمــســاهــمــة  الــشــركــات  فــي  الــنــســائــي 
نهاية  فــي  بلغت  البحرين  بــورصــة  فــي  المدرجة 
المقاعد  عــدد  إجمالي  من   %  4.7 الماضي  العام 
في مجالس إدارات الشركات، مقارنة مع 2.9 % 
المقاعد  عــدد  زادت  إذ  2018م،  العام  نهاية  في 
النسائية من 10 مقاعد إلى 16 مقعدا، أي بنسبة 
سنوات  الثاث  غضون  في   %  60 بلغت  ارتفاع 

األخيرة.
ودعا بردستاني إلى زيادة وتعزيز نسبة التمثيل 
ال  نسبة  إلى  لتصل  اإلدارة  مجالس  في  النسائي 
2030، إذ أشار إلى  30 % بحلول العام  تقل عن 
الدول للوصول  وجود حملة عالمية في مختلف 
في  ــمــرأة  ال لتمثيل  الطموحة  النسبة  هــذه  ــى  إل
التحالف  خـــال  مــن  ــشــركــات،  ال إدارة  مــجــالــس 
واألكاديمية  البحثية  المؤسسات  بين  والتنسيق 
النسائية والمنظمات األهلية المعنية  والجمعيات 
المحلية  البورصات  مع  بالتعاون  المرأة،  بتمكين 

والهيئات الحكومية المعنية بالمرأة.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 65 % من الشركات 
بمجالس  البحرين ال يوجد  بورصة  المدرجة في 
من  25 شركة  أن  أي  نسائي،  تمثيل  أي  إداراتــهــا 
إجمالي 38 شركة في مختلف القطاعات التجارية 
مجالس  فـــي  نــســائــي  تــمــثــيــل  أي  دون  مـــازالـــت 
10 شركات تمثيل نسائي  إدارتها، في حين لدى 
نسائيين  مقعدين  لديها  شركات  و3  فقط  واحــد 
في مجلس اإلدارة، في حين توجد امرأة واحدة 
إجمالي  من  التنفيذي  الرئيس  منصب  في  فقط 

38 رئيسا تنفيذيا أي بنسبة 2.6 %. 
القطاع  في  المصنفة  الشركات  أن  التقرير  وذكــر 
األكثر  هما  التجارية  الــبــنــوك  وقــطــاع  الصناعي 
التزاًما بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها بنسبة 
على   %  8.6 و   %  10.7 حــوالــي  بلغت  تمثيل 

النسائي  التمثيل  نسبة  بلغت  حين  في  التوالي، 
في قطاع االستثمار 4.4 %، وفي قطاع الخدمات 
3.1 % وفي قطاع الفنادق والسياحة حوالي 2.9 
%، بينما ال يوجد أي تمثيل نسائي في الشركات 

المصنفة في قطاع التأمين.
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^قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة “انفينيــت ويــر” لبرمجيــات الــذكاء االصطناعــي؛ أمين 
التاجــر، إن الســبب فــي حــدوث مجــزرة مايــو للعمــات الرقميــة هــو وقــوع خلل فــي تصميم 
البروتوكــوالت وتوجهــات الشــركة في حوكمة العملة، ومع نظام المصــادر المفتوحة والقنية 
الصحيحــة “فإننــا نســتطيع تفاديهــا فــي المســتقبل، وهــذا من األمــر الرائع في هــذه العمات 

الرقمية”.

“البالد”  صحيفة  برنامج  حلقة  في  التاجر،  وأفــاد 
“مستقبل  بعنوان  أرقــام”  في  “البحرين  األسبوعي 
يبث  والــذي  مايو”،  مجزرة  بعد  المشفرة  العمالت 
مباشرة من قاعة التداول في بورصة البحرين، أن 

تقنية  كــوادر بشرية  هنالك وجــود 
ــيــة اســتــيــعــاب  ــل لـــديـــهـــا قــاب

ــمــــالت  ــعــ ــ ــع ال ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ مـ
الـــرقـــمـــيـــة والــتــشــفــيــر 
والــحــوســبــة الــمــوزعــة، 
أن  إلــــــــــى  مــــــشــــــيــــــًرا 
التقنية  الــتــخــصــصــات 

توظيف  ويجب  صعبة، 
ملمين  تــقــنــيــة  أشـــخـــاص 

بـــهـــذه األمــــــور، والـــكـــوادر 
الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة 

الــبــحــريــنــيــة لــديــهــا إلــمــام بــذلــك، مــضــيــًفــا أن “مــن 
اهتمام  لديهم  الغالبية  فــإن  الشخصية  تجربتي 
التكنولوجيا  فهم  على  مؤسس  غير  ولكن  بالعملة 

نفسها، مؤكًدا ضرورة فهم الخوارزميات.
ونصح التاجر المســـتثمرين الراغبين في االستثمار 
في العمالت المشفرة بأهمية تثقيف أنفسهم، إذ 
أن عملية االســـتثمار ليست سهلة، مشدًدا على 
أن نصيحتـــه األولـــى واألخيـــرة هـــي بتثقيف 
أنفســـهم قـــدر المســـتطاع وليـــس معنـــى 
ذلـــك أن يكونـــوا مبرمجيـــن أو تقنيين، 
ولكن أن يكونوا مثقفين، مستدال بمثال 
على ذلك بأن الذي يرغب في االســـتثمار 
فـــي عملة رقمية معينـــة فإنه من الضروري 
يكـــون علـــى درايـــة ومعرفـــة بفريـــق العمل 
وراء هـــذه العملـــة ومـــدى كفاءتـــه ومقدرته 
ومـــدى  المشـــروع،  إطـــالق 
إمكانيـــة تطبيـــق األفـــكار 
في المشـــروع، ودراسة 
األساســـية  األمـــور 
المتعلقة بالمشروع.

وذكـــر أن مـــن المشـــاكل التـــي تحـــدث هـــو وجـــود 
انفجار فـــي العمالت، إذ هنالـــك الكثير ممن أطلقوا 
عمالت رقمية، مشـــيًرا إلى أن العمالت النقدية مثل 
الدينار والدوالر هنالك حكومات مسؤولة عنها، أما 
العمـــالت الرقميـــة أو بالتحديد المشـــفرة فمن يقف 
وراء تشـــغيلها خصوًصـــا أن عملية تشـــغيلها ســـهلة 
ويتم تشـــغيلها مـــن المنزل ويســـتثمر فيهـــا الناس، 
مضيًفـــا أن هنالـــك تكنولوجيـــا تســـتخدم وتســـمح 
للناس باالســـتثمار وفي بداية العمالت المشـــفرة لم 
يكـــن هنالـــك تشـــريعات تحمي المســـتثمرين، ولكن 

وجود التشريعات تساهم في تقليل الغش.

الوصول للثقة

وأشـــار إلـــى أن حالًيا معظـــم مســـؤولية ما يحدث 
يقـــع علـــى عاتق المســـتثمر فـــي العمـــالت الرقمية، 
ويؤدي لخســـارته علـــى الرغم مـــن أن التكنولوجيا 
المســـتخدمة فـــي هـــذه العمالت رائعة، وكشـــخص 
تقنـــي ملـــم وعلى إطـــالع دائـــم لمســـتجداتها فإن 

كيفية الوصول إلى مفهوم الثقة بشـــكل إلكتروني 
لم تحدث ســـابًقا، الفًتا إلـــى أن الخلل الذي يحدث 
بـــأن معظم مشـــاريع العمـــالت الرقميـــة التي تطلق 
تساهم في تخريب ســـمعة العمالت، كما أن الناس 
لألســـف تســـتثمر فـــي عمـــالت دون أن يســـمع بها، 
مؤكًدا ضـــرورة القراءة عن هذه العمالت خصوًصا 
أن الشخص يستثمر مبلغا ماديا، مشيًرا إلى وجود 
أشـــخاص فـــي مملكـــة البحريـــن يحصلـــون علـــى 
تمويالت بنكية لالســـتثمار في عمالت رقمية دون 
أن يكـــون على درايـــة ومعرفة بهـــا، مؤكًدا ضرورة 

التثقيف.
وعـــن أهميـــة وجـــود منصـــات رقميـــة مرخصة من 
أن  التاجـــر  أوضـــح  المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف 
موضـــوع البـــداالت مشـــوق ألن مـــن أفضـــل نماذج 
المشـــروعات االقتصاديـــة التي تعتمـــد على وجود 
اســـتقطاع  ويتـــم  التحويـــالت  مـــن  كبيـــرة  كميـــة 
مبلـــغ صغيـــر منها للمنصـــة، وبالتالي كلمـــا زاد مبلغ 
التحويـــالت ارتفعـــت المبالـــغ المســـتقطعة، مبيًنـــا 

أن أهميـــة المنصـــات أن أي مســـتثمر عـــادي أو أي 
شـــخص يتعامل فـــي العمالت المشـــفرة يســـتطيع 
شراءها أو استبدالها مع شخص آخر بشكل مباشر 
وهـــذا األمـــر متوفر ســـابقا، ولكـــن المنصـــات توفر 
أماًنـــا أكثر للمســـتثمر وتكون هنالك بوابة رســـمية 
مســـجلة مثـــل منصـــة “ريـــن” أو منصـــة “بايننـــس”، 
مشـــيًرا إلى التعامل مع المنصات الرقمية المسجلة 
وبالتالـــي فإن هـــذه المنصات تتعامل مـــع القوانين 
واألنظمة والتشريعات بخصوص العمالت الرقمية 
والتـــداول، متوجًها بالشـــكر إلى مصـــرف البحرين 

المركزي على الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأضـــاف أن الحكومة تعمـــل على التأكد من وجود 
احتياطـــي لدى هذه المنصات المســـجلة وذلك من 
أجـــل حماية الشـــركة والمســـتثمر نفســـه، أما األمر 
الثانـــي فإن الحكومة تريد التأكـــد من مصادر هذه 
األمـــوال وأن ال يكـــون لهـــا عالقة بعمليات غســـيل 
المخـــدرات واألســـلحة، مشـــيًرا  األمـــوال وشـــراء 
إلـــى أن القوانيـــن واألنظمـــة تســـمح للمســـتثمرين 
باكتشـــاف هذه العمـــالت وفي نفـــس الوقت تنظم 
العمليـــة والتأكـــد مـــن أن مـــا يتـــم تنفيـــذه ليس له 
عالقـــة بأيـــة مشـــاكل، ولذا فـــإن الشـــركات الكبيرة 
توظـــف أشـــخاًصا للتأكـــد من عدم وجـــود عمليات 
ســـالمة  مـــن  والتأكـــد  األمـــوال  بغســـيل  مرتبطـــة 
األمـــوال وعـــدم عالقتها بهـــذه العمليـــات، متوجًها 
بالشـــكر إلى الحكومة على الجهود التي تبذلها في 

هذا المجال.

التاجر ينصح بالثقافة المالية قبل الدخول في العمالت المشفرة
كم هائل من العمالت المطروحة ومعظم المسؤولية تقع على كاهل المستثمر

رأى مؤســـس شـــركة زمـــزم توكـــن حامـــد فخرو أن 
المســـتقبل للعمالت الرقمية، والتي ستســـتمر لفترة 
طويلـــة خصوًصا أن التكنولوجيا المســـتخدمة في 
هـــذه العمـــالت والبلوكشـــين رائعـــة، مشـــيًرا إلى أن 
هنالـــك 3 دول اتخذت عملة البتكوين عملة رئيســـة 

لها وهي سلفادور ودولتان افريقيتان.
وأوضح فخـــرو في حلقة برنامـــج صحيفة “البالد” 
األســـبوعي “البحريـــن في أرقام” بعنوان “مســـتقبل 
العمـــالت المشـــفرة بعـــد مجـــزرة مايو” والـــذي يبث 
مباشـــرة من قاعـــة التداول فـــي بورصـــة البحرين، 
ضرورة استخدام العمالت الرقمية ألغراض وأهدف 
معينة وسد حاجة مثل “عملة زمزم” تستخدم عملة 
لمشـــاريع خيرية إنسانية، مشيًرا إلى أن عملة زمزم 
من أوائل العمالت العربية واإلســـالمية وتســـتخدم 
الرموز المميزة غير القابلة لالستبدال )NFTs(، وقد 
تمكـــن فريق العمـــل من تحقيق ســـمعة جيدة وثقة 

لدى المستثمرين وتحقيق نسب نمو.
وركـــزت الحلقـــة على موضـــوع األصول المشـــفرة، 
وقد شـــهدت العمالت المشـــفرة في األعوام األربعة 
الماضيـــة إقبااًل كبيًرا من قبل المؤسســـات واألفراد 
لالســـتثمار فـــي مختلـــف المنصـــات الرقميـــة. وقـــد 
خطـــى مصـــرف البحريـــن المركزي خطـــوات كبيرة 
فـــي موضـــوع األصـــول الرقميـــة من خـــالل إصدار 
تشـــريعات وأطر رقابية تمخضت عن الترخيص لـ3 
منصـــات رقمية حتـــى اآلن وال يزال القطاع يشـــهد 
نمـــوا مضطـــردا متســـارعا، وفـــي منتصـــف الشـــهر 
الجـــاري شـــهدت مختلـــف العمالت الرقميـــة هبوطا 
كبيـــرا عـــرف بــــ “المجـــزرة”. وقـــد خســـرت األصول 
الرقميـــة مـــا مجموعـــه 220 مليـــار دوالر خـــالل 24 
ساعة مما طرح تساؤالت كبيرة حول مستقبل هذه 
األصـــول. ولتســـليط الضوء على موضوع الســـاعة 
يســـتضيف البرنامج مؤســـس شـــركة زمـــزم توكن؛ 
حامد فخـــرو، والرئيس التنفيذي لشـــركة “انفينيت 

وير” لبرمجيات الذكاء االصطناعي؛ أمين التاجر.
وبســـؤاله عـــن كيفيـــة تقييم خطـــوات البحرين في 
تنظيـــم عمل منصـــات األصول المشـــفرة وشـــهدت 
الترخيـــص لــــ 3 منصـــات رقميـــة، أجـــاب فخـــرو أن 

مملكـــة البحرين اتخذت خطوات موفقة حتى اآلن 
فـــي هذا الجانب، وكانت ســـباقة فيها قبل أي دولة 
مجـــاورة أو عربيـــة، مشـــيًرا إلـــى أن إطـــالق البيئة 
للتعـــرف  كانـــت   )sandbox( التشـــريعية  الرقابيـــة 
يتـــم حالًيـــا  الرقميـــة والبلوكشـــين، كمـــا  العمـــالت 
Crowd� (الدخـــول في مجـــال التمويـــل الجماعـــي 

.)funding
ولفـــت إلـــى أن منصة رين تعتبـــر أول منصة عربية 
خليجية أسســـت في البحرين، وحالًيا بعض الدول 
المجـــاورة تعمـــل علـــى غـــرار مـــا تـــم تطبيقـــه فـــي 
البحريـــن لفتـــح األبـــواب لهـــذه التطـــورات، كمـــا أن 
منصـــة باييننس لتـــداول العمـــالت الرقمية فتحت 

في دبي وأبوظبي.
وأكد فخرو أن البلوكشـــين كأساسيات وتكنولوجيا 
هـــي للبقاء، مشـــيًرا إلى أنه يتم التـــداول بالعمالت 
الرقمية منذ 6 إلى 8 أعوام، وما حدث بهبوط عملة 
البيتكويـــن بنســـبة 90 % ليـــس بأمر غريـــب، وهذا 
شـــيء يتكرر ســـنوًيا، الفًتا إلـــى أن عملة البيتكوين 
عندمـــا تـــم إطالقهـــا كان ســـعرها يعـــادل ســـنتات 
أميركيـــة ووصـــل ســـعرها يوم أمـــس األول )األحد( 

ليعـــادل 28 ألـــف دوالر، مؤكـــًدا أن تقلبات األســـعار 
في عالم العمالت الرقمية أمر طبيعي.

وأوضح أن مجزرة العمالت المشـــفرة خالل األشهر 
األخيـــرة هي أكبر من هبوط عـــادي، مبيًنا أن العالم 
يدخـــل مرحلـــة خطـــرة اقتصادًيـــا وتعـــد أســـوأ من 
الكســـاد إذ إنهـــا مرحلة التضخـــم المصحوب بركود 
اقتصـــادي حيـــث ترتفـــع األســـعار ويتوقـــف النمـــو، 
عازًيـــا ذلـــك إلـــى أن جائحة كورونا أعادت تشـــكيل 
األمـــر حيـــث إن االحتياطـــي الفيدرالـــي لم يخفض 
أســـعار الفائدة ومنح العالم إبـــرة مورفين قيمتها 5 
تريليونـــات دوالر، حيث إن مـــا تم طباعته في عام 

واحد يعادل ما تمت طباعته في آخر 5 سنوات.

توقف العمليات

وأشـــار إلى أن الجائحة ساهمت في توقف عمليات 
وارتفـــاع  الوســـطاء،  وإغـــالق  واإلمـــداد  التوريـــد 
عمليات التســـوق وبطئها، كما أصبحت الدول تريد 
االعتمـــاد على نفســـها وعـــدم االعتماد علـــى الدول 
األخرى، إضافة إلى الحروب وارتفاع أســـعار النفط 
وهبـــوط كبير فـــي العمـــالت الرقميـــة والبورصات، 

وضعـــف الثقـــة العالمية فـــي اســـتراتيجية التنمية 
تقلبـــات  وليـــس  يخيـــف  مـــا  وهـــذا  االقتصاديـــة، 

البيتكوين.
وأكـــد أن ســـوق العمـــالت الرقميـــة ال يـــزال صغيًرا 
وناشـــًئا وجميـــع العمـــالت تتبـــع عملة واحـــدة، فإذا 
ارتفعـــت عملة البيتكوين تترفـــع العمالت والعكس 
صحيـــح، مشـــيًرا إلى أن خطورة العمـــالت الرقمية 

والبلوكشـــين هو المســـتثمر غير المثقف، مؤكًدا 
عالـــم  فـــي  المســـتثمرين  تثقيـــف  ضـــرورة 

العمالت الرقمية.
وأكـــد أن البحريـــن تتجـــه في طريـــق تقنية 

البلوكشين، متســـائال عن العملة التي ستستولي 
على مكانة البيتكوين في العالم العربي.

وعـــن مســـتقبل العمـــالت العربيـــة، أكـــد أن مملكـــة 
وهنالـــك  قـــوي،  تاريـــخ  لديهـــا  البحريـــن 

ثقـــة فـــي مصـــرف البحريـــن المركزي، 
ونؤمن بأن هذه الثقة في المصرف 

ســـتتحول إلى ثقة فـــي العمالت 
الرقمية.

ــى أن  ــ ــرو إلـ ــخـ ــار فـ ــ ــ وأشـ
ــرقــمــيــة  ــمـــالت ال ــعـ الـ

مـــــــشـــــــروع كـــبـــيـــر 
ومــعــقــد وهــنــالــك 
الزوايا  من  الكثير 
التأكد  يجب  التي 

منها لحماية صاحب 
والمستثمرين  الشركة 

ــة واســــم صــاحــب  ــ ــــدول وال
ــة،  ــ ــدولـ ــ ــة واســــــــم الـ ــركــ ــشــ ــ ال

يزالون  ال  الناس  أن  خصوًصا 

الــعــمــالت  الــحــديــث عــن  يــأتــي  يــتــخــوفــون حينما 
المشفرة، معرًبا عن أمله بأن يساهم مشروع عملة 
إلى  المعلومات  توفير  فــي  المساهمة  فــي  زمـــزم 

الجيل المقبل إلطالق عمالت جديدة.
الجديدة  الــمــشــاريــع  مــن  الكثير  هنالك  أن  ــر  وذكـ
إطــالقــهــا في  الــتــي سيتم 
مـــجـــال الــعــمــالت 
والتي  الرقمية 
من  ستستفيد 
نــــجــــاح عــمــلــة 

زمزم.

حامد فخرو: المستقبل للعمالت الرقمية و”البلوكشين” تقنية للبقاء
مجزرة “المشفرة” جاءت في خضم مرحلة اقتصادية خطيرة تفوق الكساد
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تنافســـت 12 شركة في جلســـة مجلس المناقصات 
والمزايـــدات أمـــس علـــى مناقصـــة لشـــركة تطويـــر 
الجيولوجيـــة  الدراســـات  لتقديـــم  للبتـــرول 
والجيوفيزيائيـــة والخدمـــات المرتبطـــة بهـــا، وكان 
 IFP( أقـــل عطـــاء بنحـــو 6.7 مليـــون دينـــار لشـــركة

.)MIDDLE EAST CONSULTING WLL
ويشـــمل نطـــاق العمـــل: تقييـــم مختلـــف أســـاليب 
مصـــادر االســـتخالص، التشـــاور لوضع خطـــة أمثل 
لتطوير المكامن، حيـــازة البيانات وتحليلها، ووضع 
نماذج ثابتة أو دينامية للخزانات أو أي خدمة ذات 

صلة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز استعادة النفط.
وتـــم إجماال، فتـــح 16 مناقصـــة تابعة لــــ 10 جهات 
حكوميـــة بإجمالـــي 56 عطـــاء، في حيـــن تم تعليق 
عطـــاء وحيد تابع لمناقصة شـــركة طيران الخليج. 
وبلـــغ مجمـــوع أقل العطـــاءات المقدمـــة نحو 15.9 

مليون دينار.
وفتح المجلس 4 مناقصات لشـــركة مطار البحرين، 
لمعـــدات  الســـنوي  الصيانـــة  عقـــد  إلبـــرام  أبرزهـــا 
)ليـــدوس( فـــي مطـــار البحريـــن الدولي تقـــدم إليها 
7 عطـــاءات كان أقلها لشـــركة ليدوس ســـيكيورتي 
ديتكشـــن انـــد اوتوميشـــن يـــو. كيـــه. ال تـــي دي. - 
البحرين فرع شركة أجنبية بنحو 5.2 مليون دينار.

كما فتح المجلس 3 مناقصات لشركة نفط البحرين 
)بابكو(، أبرزها لتوفير خدمة لمدة 5 سنوات لتأجير 
وتشـــغيل مولـــدات كهربائية تعمل بالديزل لشـــبكة 
كهربـــاء العوالـــي تقـــدم إليهـــا عطـــاءان وكان أقلها 

بقيمة 558 ألف دينار.
وكذلـــك فتـــح المجلس مناقصتين لوزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، أولهمـــا 
لمشـــروع بنـــاء الخـــط الرئيســـي لخفـــض األعبـــاء 
الهيدروليكيـــة علـــى شـــبكة الصـــرف الصحـــي فـــي 
منطقـــة ســـند )Sanad Interceptor( تقـــدم إليها 3 

عطـــاءات كان أقلها بنحو 930 ألـــف دينار، والثانية 
لتزويد وتوصيل اللقاحات البيطرية ومســـتلزماتها 
تقـــدم إليهـــا شـــركتان وكان ٌأقلهـــا بنحـــو 63.7 ألف 

دينار.

وأيًضـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة للشـــركة القابضة 
الماليـــة  االستشـــارات  لتقديـــم  والغـــاز  للنفـــط 
االســـتراتيجية لمشـــروع )مها( للشـــركة تقـــدم إليها 
4 عطـــاءات وكان أقلهـــا بنحـــو 228.1 ألـــف دينـــار، 

ومناقصة لهيئـــة تنظيم االتصاالت لتقديم خدمات 
مـــوارد  تخطيـــط  نظـــام  تنفيـــذ   - المشـــروع  إدارة 
المؤسســـات )ERP( تقدم إليها شـــركتان وكان أقلها 
بنحـــو 92.1 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لشـــركة طيران 
الخليج لتقديم خدمات المناولة األرضية وخدمات 
الشحن في مطار ياني هافاليماني اسطنبول بتركيا 

تقدم إليها عطاء فني وحيد.
إضافـــة إلـــى ذلك، فتـــح المجلـــس مناقصـــة لوزارة 
لتوفيـــر  واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل 
36 حاجًبـــا و16 حـــارس أمـــن للـــوزارة تقـــدم إليهـــا 
دينـــار،  ألـــف   20.7 بنحـــو  أقلهـــا  كان  عطـــاءات   5
مناقصـــة لبدالة البحريـــن لإلنترنت لتقديم خدمات 
االستشـــارات اإلداريـــة )MCS( تقـــدم إليهـــا عطـــاء 
وحيد بـ 97.2 ألف دينار، ومناقصة لشركة ممتلكات 
البحريـــن القابضة لتوفير التأميـــن الصحي وتأمين 
على الحياة لموظفي الشركة تقدم إليها 6 عطاءات 

كان أقلها بنحو 652.4 ألف دينار.

ينطلق منتدى الشـــرق األوســـط لالســـتدامة بنسخته 
األولى في مملكة البحرين في نوفمبر 2022 بالتركيز 
علـــى “تحـــول األعمـــال للحيـــاد الكربونـــي الصفـــري – 
الطريـــق نحـــو مســـتقبل منخفـــض الكربـــون ناجـــح”. 
يأتـــي تنظيم هذا الحـــدث المهم عقـــب اجتماع األمم 
المتحـــدة الســـنوي للتغيـــر المناخي، مؤتمـــر األطراف 
COP27، الـــذي ســـيقام في مصر خـــالل الفترة 7-18 
فـــي   COP28 2023 مؤتمـــر  يليـــه   .2022 نوفمبـــر 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة، ليقام هذا التجمع الدولي 
عـــن تغيـــر المنـــاخ ألول مرة في عاميـــن متتاليين في 
منطقة الشرق األوسط وشـــمال إفريقيا، والتي تعتبر 
إحـــدى المناطـــق المعرضـــة لتهديـــدات تغيـــر المنـــاخ 

وعواقبها الوخيمة. 
وتهـــدف هـــذه الفعالية إلى تســـريع الجهـــود المبذولة 
لمواكبـــة التزامـــات الحيـــاد الكربونـــي الصفـــري علـــى 
مســـتوى دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ومنطقـــة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا مـــن خـــالل توفير 
منصة للحـــوار وتبادل الخبرات حـــول مراحل الحياد 
الكربونـــي الصفري لالقتصاديات ومجتمعات األعمال 

حول العالم. 
وستســـتقطب هـــذه الفعالية مجموعة بـــارزة من كبار 
القـــادة في القطاعين الحكومـــي والخاص، إلى جانب 
العديد من الخبراء الدوليين لمناقشة التحول للحياد 
الكربونـــي الصفـــري ومـــا يعنيـــه لمجتمعـــات األعمـــال 

فـــي دول مجلـــس التعاون الخليجي ومنطقة الشـــرق 
األوسط وشـــمال إفريقيا، والتي يتوجب عليها العمل 
بخطى متسارعة للمساهمة في خفض انبعاثات ثاني 
أكســـيد الكربـــون في عملياتهم وأصولهـــم، فهي مهمة 
تتطلـــب مســـاع جديـــدة وتغييـــرات عمليـــة ونظامية 

وتقنيات حديثة ورؤوس أموال. 
كمـــا ســـيركز المنتـــدى علـــى دور الحكومـــة والقطـــاع 
الخـــاص والمؤسســـات الماليـــة علـــى وجـــه التحديـــد 
في قيـــادة وتمويـــل التغيير، والذي يتطلب اســـتثمار 
وتمويـــل كبيـــر لتحـــول األعمـــال بالنســـبة لعمالئهـــم 
ونمـــاذج أعمالهـــم وتقنياتهم ومشـــروعاتهم الجديدة 
التـــي يمكنهـــا أن تســـاعد فـــي تســـريع خطـــى خفـــض 

االنبعاثات الكربونية. وســـتركز جلســـات النقاش على 
دور كل طرف في عملية التحول.

مـــارك  فيـــن  لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  وقالـــت 
كوميونيكيشـــنز ومديـــرة اللجنـــة التنظيمية للمنتدى، 
زهراء طاهر “نحن ســـعداء باإلعالن عن هذا المنتدى 
وموضـــوع النقـــاش الرئيس الذي له األثـــر الكبير على 
كافـــة الشـــركات والمؤسســـات على مســـتوى المملكة 
والمنطقـــة والعالـــم ككل. وكـــي نتمكـــن مـــن تحقيـــق 
أهدافنـــا المحليـــة والدوليـــة فـــي الحيـــاد الكربونـــي 
الصفري، يتوجب على كل شـــركة ومؤسســـة أن تقوم 
بدورها بغض النظر عن حجمها أو القطاع الذي تعمل 

فيه”.

لدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لشركة “تطوير”

“الشرق األوسط لالستدامة” يستكشف تحول الشركات للحياد الكربوني الصفري

عقد الصيانة السنوي لمعدات “ليدوس” في المطار بـ 5 ماليين

المنتدى ينطلق في نوفمبر ويجمع قادة القطاعين الحكومي والخاص

للتســـهيالت  البحريـــن  شـــركة  اختتمـــت 
التجاريـــة بالتعـــاون مـــع معهـــد البحرين 
 ،)BIBF( للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة
برنامج “قادة المســـتقبل “الهادف بإعداد 
وتنشـــئة الجيـــل القـــادم مـــن القيادييـــن 
في الشـــركة عبر تعزيـــز وتطوير خبرات 
العمل والمعرفة سعًيا لالرتقاء بقدراتهم 
وكفاءاتهـــم وصقـــل مهاراتهـــم مما يتيح 
الفرص أمامهم للترقـــي للمراكز القيادية 
في شركة البحرين للتسهيالت التجارية. 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 
البحريـــن للتســـهيالت التجارية، عبدهللا 
بوخـــوة “نفتخـــر بإنجـــاز هـــذا البرنامـــج 
الشـــركة  لمنتســـبي  المميـــز  التدريبـــي 
الذي يدعم السياســـة المســـتمرة لتطوير 
المواهـــب وتعزيـــز الكفـــاءات، وانطالًقـــا 
من ســـعينا لالســـتثمار بالموارد البشـــرية 

وبالتعاون مع أبرز المؤسســـات التعليمية 
والتدريبية في البحرين والمنطقة، وذلك 
لدعم تطويـــر الكوادرالوطنية كي تتولى 

مناصب قيادية ضمن أقسام الشركة”. 
ومـــن جانبـــه، صـــّرح المدير العـــام لمعهد 
البحريـــن للدراســـات المصرفية والمالية، 

أحمـــد الشـــيخ “يســـعدنا أن نـــرى الجهود 
المثمرة مع شـــركة التسهيالت التجارية، 
مملكـــة  فـــي  الرائـــدة  الماليـــة  الشـــركة 
تنميـــة  إلـــى  هدفـــت  والتـــي  البحريـــن، 
قـــدرات منتســـبيها وإكســـابهم الخبـــرات 

الالزمة الستالم مناصب قيادية”.

أطلقت شركة هوندا للسيارات )الشرق 
هونـــدا  ســـيارة  وإفريقيـــا(  األوســـط 
الجديـــدة  HR-V األنيقـــة والمتطـــورة 
ـــا موديـــل 2022، بمـــا يتماشـــى مع  كليًّ
التوجه العام لسيارات هوندا المتقدمة 
 HR-V تتمتـــع  حيـــث  والرياضيـــة. 
ـــا بمجموعـــة مـــن ميزات  الجديـــدة كليًّ
األمـــان والتكنولوجيـــا المتقدمـــة التي 
 Honda ™ تـــم تقديمها ألول مـــرة مثل
بانوراميـــة  Sensing، وفتحـــة ســـقف 
الحراريـــة، ووضـــع  االنبعاثـــات  قليلـــة 
توزيع الهواء للُمكيف، وإضاءة ســـقف 
LED تعمل باللمـــس إلى جانب العديد 
مـــن المميزات اأُلخـــرى وتوفير الراحة 

والرحابة للركاب.
تهـــدف HR-V إلى أن تكون رمًزا لنمط 
حيـــاة يتســـم بالثقة والمتعـــة البصرية 
والراحـــة أثناء القيـــادة، وجلب اإلثارة 
وإثراء الحياة اليومية. ُيعد هذا الجيل 
الجيـــل  مـــن  أكبـــر حجًمـــا   HR-V مـــن 
العجـــالت  قاعـــدة  إن  حيـــث  الســـابق 
المقاعـــد  إلـــى وجـــود  إضافـــة  أطـــول 
السحرية التي توفر مساحة رائدة في 
فئتهـــا وفرصـــة لقضاء عطـــالت مليئة 

بالمغامـــرات. يســـتهدف هـــذا الموديل 
الجديـــد في المقام األول فئة الشـــباب 
أو ما ُيعرف بالجيل- C الذي يضم فئة 
من الشـــباب يعتمدون على اســـتخدام 
الكومبيوتر بصفة دائمة وعلى تواصل 
األشـــياء  واختيـــار  باإلنترنـــت  دائـــم 
وخبراتهـــم  اختياراتهـــم  مشـــاركة  و 
الزمـــالء.  و  واألصدقـــاء  العائلـــة  مـــع 
ســـتعمل HR-V الجديـــدة علـــى تمكين 
نـــواٍح  استكشـــاف  مـــن  مســـتخدميها 

جديدة في الحياة.
تظهـــر ســـيارة هونـــدا HR-V الجديدة 
ـــا بتصميم خارجي قـــوي ورياضي  كليًّ
تتميـــز  حيـــث   ،2022 لعـــام  ومتميـــز 
المقدمة بشبكة جديدة جريئة وغطاء 
محـــرك أطول وخط ســـقف إنســـيابي. 
ـــا أكبر حجًما  ُتــــعد HR-V الجديدة كليًّ
قاعـــدة  مـــع  الســـابق،  الموديـــل  مـــن 
عجـــالت أطـــول وأعـــرض مـــع تميزها 

بطابع مشابه لسيارات SUV الممتعة.

”BIBF“ لتهيئة كوادرها بالتعاون مع معهد

“التسهيالت” تختتم البرنامج التدريبي “قادة المستقبل”

ا 2022 بالمنطقة إطالق هوندا HR-V المتطورة والجديدة كليًّ
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قامئة املزيانية العمومية املرحلية املخترصة -  بآالف الدوالرات األمريكية  

قامئة التدفقات النقدية املرحلية املخترصة  - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني املرحلية املخترصة  - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة الدخل املرحلية املخترصة - بآالف الدوالرات األمريكية 

مكا يف 31 مارس 2022

للثالثة اهشر املنهتية يف 31 مارس 2022

للثالثة اهشر املنهتية يف 31 مارس 2022

مكا يف 31 مارس 2022

مراجعة
31 مارس

2022

مدققة 
31  ديسمبر 

2021

األصول

 1,980  950 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 3,521  4,032 مستحقات لدى البنوك

 15,577  15,524 استثمارات في الصكوك

 4,293  4,293 استثمارات االسهم والصناديق المالية

 19,421  19,421 االستثمارات العقارية

 194  190 معدات

 759  821 أصول أخرى

 45,745  45,231 مجموع األصول

  

 للثالثة اشهر المنتهية في
31 مارس

2022
 مراجعة 

2021
 مراجعة 

 4,635  )519(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التشغيلية 
 350  -   صافي النقد من األنشطة االستثمارية

 4,985  )519(صافي الحركة في النقد وما في حكمه
 3,521  5,506 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

 8,506  4,987 النقد وما في حكمه في 31 مارس
مالحظة: قائمة التدفقات النقدية الموحدة متوفرة بالتفصيل على الموقع االلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية

 للثالثة اشهر المنتهية في
31 مارس

2022
مراجعة

2021
مراجعة

الدخل من:
 391  191 األستثمار في الصكوك

 5  -   االستثمارات في األسهم والصناديق المالية

 -    11 مستحقات لدى البنوك

 202  396 

 3  56 رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية

 378  310 أرباح اإلجارة 

 )3( -   خسائر من العمالت األجنبية

 408  -   أرباح أخرى 

 1,182  568 ايرادات التشغيل 

المصروفات
 230  158 تكاليف الموظفين 

 1  4 االستهالك

 284  240 مصروفات عامة وادارية  

 515  402 المصروفات التشغيلية 

صافي الربح للفتره قبل صافي المستردات )البدالت( لخسائر 
األئتمان ومخصصات األضمحالل 

  166    667  

 229  )82(صافي )البدالت( / مستردات لخسائر االئتمان

 896  84 صافي الربح للفترة

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات                              

 718  584 مستحقات الموظفين

 1,056  592 مطلوبات أخرى

 1,774  1,176 مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

 59,039  59,039 رأس المال

 )21,340( )21,256(خسائر متراكمة

 6,272  6,272 احتياطات

 43,971  44,055 مجموع حقوق المساهمين 

 45,745  45,231 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

احتياطات

مجموع احتياطي عاماحتياطي قانوني رأس المال
مجموع حقوقخسائر متراكمةاألحتياطات 

المساهمين

الرصيد في 1 يناير 2022 )مدققة(

صافي الربح  للفترة

 59,039 

   - 

 4,046 

   - 

 2,226 

   - 

 6,272 

   - 

)21,340( 

 84 

 43,971 

 84 

 44,055  )21,256( 6,272  2,226  4,046  59,039 الرصيد في 31 مارس 2022 )مراجعة( 

مجموع احتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال
مجموع حقوقخسائر متراكمةاألحتياطات

المساهمين

 42,326  )22,820( 6,107  2,226  3,881  59,039 الرصيد في 1 يناير 2021 )مدققة(

 896  896  -    -    -    -   صافي الربح للفترة

 43,222  )21,924( 6,107  2,226  3,881  59,039 الرصيد في 31 مارس 2021 )مراجعة( 

www.lmcbahrain.com املوقع االلكرتوين  info@lmcbahrain.com مركز إدارة السيولة املالية ش.م.ب )مقفلة( س.ت. 49092 ص.ب. 11567  املنامة مملكة البحرين   هاتف 17568568 973+  فاكس 17568569 973+  الربيد االلكرتوين

هذه القوائم تم استخالصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة ديلويت و توش بتاريخ 30 مايو 2022.
القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.

 لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 29 مايو 2022.
 بلغ مجموعة حقوق الملكية كما في تاريخ 31 مارس 2022 ما يساوي44.055 مليون دوالر امريكي، )31 ديسمبر 2021: 43,971( مما يعد أقل من الحد االدنى المطلوب لرأس المال و هو 100 مليون دوالر أمريكي كما 

هو منصوص عليه حسب دليل التوجيهات لبنك البحرين المركزي تحت بند رقم )LR-2.5.2B( كما قام المساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادية المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2020 باصدار قرار بالموافقة على 
تحويل البنك من مصرف قطاع جملة اسالمي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة البنك المركزي.

 مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( مرخص كمصرف قطاع جملة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي.

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

بدر العبايس
الرئيس التنفيذي باإلنابة

القوائـــــــم املاليــــــة املوحــــــدة
مكـــا يف 31 مارس 2022 )مراجعة(

زهراء طاهر

أمل الحامد

7
ماليين دينار



^ برعاية كريمة من الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت بالبحرين 
عبدالرحمــن علــي ســيف باركت مدرســة حــوار الدوليــة ممثلة برئيــس مجلس محمود 
عبدالجبــار الكوهجــي للطلبــة الخريجيــن والخريجــات قطفهــم نتاج ســنوات جهدهم 
ومثابرتهــم فــي هــذا اليــوم الذي يشــهد بدايــة محطة جديــدة في حياتهم الســتكمال 

مسيرتهم التعليمية.

بفنـــدق  المؤتمـــرات  قاعـــة  ازدانـــت  فقـــد 
الخليـــج يـــوم الخميس الموافـــق 26 مايو 
2022 بتخريـــج الفـــوج الثانـــي عشـــر مـــن 
حملـــة دبلـــوم الثانوية العامة من مدرســـة 

حوار الدولية.
وقـــد بدأ الحفل بموكب دخول الخريجين 
البحريـــن  لمملكـــة  الوطنـــي  النشـــيد  ثـــم 
والـــذي عـــزف من فرقـــة موســـيقى وزارة 
الداخليـــة، ثم تالوة آي مـــن الذكر الحكيم 
من عيسى سناكو معلم التربية اإلسالمية 
بالمدرســـة، بعدها ألقى عبدالرحمن سيف 
راعـــي الحفـــل كلمتـــه والتـــي أعـــرب فيها 
عـــن ســـعادته بـــكادر المدرســـة التعليمـــي 
واإلداري والمستوى الرفيع الذي تتمتع به 
المدرســـة، وكذلك احتواؤها طلبة التربية 

الخاصـــة والبرامج المقدمة إليهم، وشـــكر 
مدير المدرســـة بالل عكاشـــة، عبدالرحمن 
علـــى رعايته الحفل، كمـــا هنأ ذوي الطلبة، 
معبرًا عن سروره بمشاركته فرحتهم وهم 
يـــرون أبناءهم األعزاء ُينهون بنجاح هذه 
المرحلـــة المهمـــة لما قدموه لهـــم من دعم 
وعنايـــة واهتمـــام وغـــرس أســـس العلـــم 

واإلبداع.
وألقـــى كل مـــن أحمـــد تواتي مدير قســـم 
األوالد وســـجيتا ســـاتيش مديـــرة قســـم 
البنات كلمتهما الترحيبية بهذه المناســـبة، 
وقـــد ألقـــت الطالبة يارا وســـيم كلمة اللغة 
العربيـــة والطالبة الدانـــة الزايد كلمة اللغة 
اإلنجليزية، وألقى الطالبان ريانة الرميحي 
وفـــواز األنصاري كلمة مجلس الطلبة، كما 

قدمـــت الطالبة دانية معروف كلمة قســـم 
الدعـــم التربـــوي، ومـــن ثـــم ألقـــى الطالب 
عبدالرحمـــن جالل كلمـــة الخريجين. وقد 
قام بتقديـــم فقرات الحفل صفاء الصادق 

معلمة اللغة اإلنجيزية بالمدرسة.
وبعدهـــا تـــم توزيـــع الشـــهادات والهدايـــا 
الخريجيـــن  الطلبـــة  علـــى  التكريميـــة 
الفـــرح  مـــن  أجـــواء  فـــي  والمتفوقيـــن 

والسعادة عمت أرجاء القاعة.

حفــل تخريــج الفــوج الثـاني عشـر مـــــن طلــبة مدرســة حــوار الدوليــة
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 – الكويتي  التمويل  بيت  أبـــرم 
تفاهم  مذكرة  بيتك”   “ البحرين 
مــشــتــرك مــع شــركــة ســــوالر ون؛ 
لتوفير حلول التمويل الشخصي 
ألواح  بتركيب  الراغبين  للعمالء 
“ســـــوالر ون” في  مـــن  شــمــســيــة 
ــاريـــة، حيث  ــقـ ــعـ الـ مــمــتــلــكــاتــهــم 
هذا  بموجب  الــعــمــالء  سيتمكن 
التفاهم من استرداد  مبلغ الربح 
اإلجمالي للتمويل الشخصي عبر 
تــخــفــيــض ســعــر أنــظــمــة الــطــاقــة 

قيام  إلــى  بــاإلضــافــة  الشمسية، 
بيت التمويل الكويتي – البحرين 
بــتــوفــيــر تــأمــيــن مــجــانــي وفــتــرة 
سداد مرنة تصل إلى 7 سنوات.

المذكرة  توقيع  مراسم  وشهدت 
الخدمات  رئيس  من  كل  حضور 
“بيتك”  فــي  لــأفــراد  المصرفية 
حــامــد مــشــعــل، والـــمـــديـــر الــعــام 
لشركة سوالر ون فيصل خليفة 
المسؤولين  مــن  لعدد  باإلضافة 
البنك  مقر  في  الطرفين  كال  من 

ــحــريــن  ــب ــز ال الـــكـــائـــن فــــي مــــركــ
التجاري العالمي.

ــال مــشــعــل “نــحــن فــخــورون  ــ وق
تتماشى  كــونــهــا  الــشــراكــة  بــهــذه 
تحقيق  فــي  المملكة  جــهــود  مــع 

أهداف التنمية المستدامة”. 
“نسعى  خليفة  قــال  جهته،  مــن 
عــبــر هـــذه الــشــراكــة إلـــى تمكين 
الجمهور  مــن  متنامية  شريحة 
ــطــاقــة  ــادر ال ــصــ ــاد مــ ــمـ ــتـ ــن اعـ مــ

النظيفة والمتجددة”.

هبة محسن-تصوير رسول الحجيري
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بأنه  المركزي  البحرين  مصرف  أعلن 
1915 من  تمت تغطية اإلصــدار رقم 
أذونات الخزانة الحكومية األسبوعية 
الـــتـــي يـــصـــدرهـــا مـــصـــرف الــبــحــريــن 
الــمــركــزي نــيــابــة عــن حــكــومــة مملكة 

اإلصـــدار  هـــذا  قيمة  تبلغ  الــبــحــريــن. 
لــفــتــرة  ــار بــحــريــنــي  ــنـ ــيــون ديـ 70 مــل
استحقاق 91 يوًما تبدأ فـي 1 يونيو 
أغــســطــس   31 فـــي  وتــنــتــهــي   2022
الفائدة  سعر  مــعــدل  بلغ  كما   ،2022

2.83 % مقارنة  ــات  األذون على هذه 
لـــإصـــدار   %  2.53 الـــفـــائـــدة  بــســعــر 
وقد   .2022 مايو   25 بتاريخ  السابق 
 %  99.289 الخصم  سعر  معدل  بلغ 
بواقع  للمشاركة  أقل سعر  وتم قبول 

99.247 % علًما بأنه قد تمت تغطية 
اإلصدار بنسبة 100 %.

ــات  ــ ــغ الــرصــيــد الــقــائــم ألذونـ ــل كــمــا ب
الــخــزانــة مــع هــذا اإلصـــدار مــا قيمته 

2.010 مليار دينار بحريني.

70 مليون دينار لتغطية أذونات الخزانة األسبوعية

ناس: 250 مترشحًا لعضوية لجان بيت التجار العشر
ً أبوالحسن والخاجة وداداباي ويوسف أعضاء “التنسيقية”.. وكانو رئيسا

صرح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســمير ناس لـ “البالد االقتصادي”، بأن الغرفة بصدد اختيار اعضاء لجانها العشــر، كاشــفًا أن المتقدمين للترشــح 
لعضوية اللجان وصل عددهم لغاية اآلن إلى 250 عضوا مقارنة مع 830 عضوا في الدورة الســابقة )29( نظرًا الســتثنائية االنتخابات وحماس المترشــحين 
وقتها. وأفاد ناس أنه “تم تعيين وليد كانو خلفًا لســونيا جناحي لرئاســة اللجنة التنســيقية واألعضاء هم: سوســن أبوالحســن، وهيب الخاجة، أحمد يوسف، 
وبتــول دادابــاي هــم أعضــاء مجلــس اإلدارة الموجــودون علــى رأس اللجنــة التنســيقية “. واســتطرد بالقول “ســيخضع المترشــحون لمعايير قيــاس يتم على 

أساسها اختيار األنسب ونختار منهم 90 عضوا، على أن يكون 9 أعضاء في كل لجنة”. 

األخير  االجتماع  فــي  أنــه  وأوضـــح 
ممثلين  تعيين  تم  اإلدارة  لمجلس 
ــلــجــنــة  ــتــمــثــيــل ال مــــن الـــمـــجـــلـــس ل
في  إنــشــاؤهــا  تــم  الــتــي  التنسيقية 
الدورة السابقة، مشيرًا إلى أن دور 
اللجان  إدارة  هو  التنسيقية  اللجنة 
العشر وقياس أداء بعضهم البعض، 
منوهًا الى التزام األعضاء بالتنسيق 
فيما بينهم مع التأكيد على ضرورة 
يستلمها  منتظمة  تــقــاريــر  تــقــديــم 

مجلس اإلدارة عن أداء اللجان”.
الثغرات  تالفي  مراعاة  نــاس  وأكــد 
والــنــواقــص الــتــي كــانــت فــي لجان 
الـــــدورة الــســابــقــة، مــنــوهــًا إلـــى أن 
دورهــا  سيكون  التنسيقية  اللجنة 
اللجان  وتقييم  متابعة  األســاســي 
الــعــشــر، مــع ضــــرورة الــتــأكــيــد على 

وضع برامج وأهداف ووقت لتنفيذ 
مهامها على أن يتم تغيير اللجنة كل 

عامين حسب قياس نسبة األداء”.
مواصلة  على  العمل  ضــرورة  وأكــد 
من  يــعــزز  بما  الــلــجــان  عمل  تطوير 

كفاءة أدائها مهامها.
فتح  عن  أعلنت  قد  الغرفة  وكانت 
ــلــجــان  ــعــضــويــة ال بــــاب الـــتـــرشـــح ل
الــدائــمــة لــلــدورة الــثــالثــيــن فــي 16 
 14 يستمر  أن  على  الــجــاري،  مــايــو 
يومًا من تاريخ فتح باب التسجيل، 
ــار تــوجــهــات الغرفة  ــك فــي إطـ وذلـ
وتنافسية  اســتــدامــة  تــعــزيــز  نــحــو 
بيئة األعمال، وترسيخ دور القطاع 
الخاص في دعم االقتصاد الوطني.

مرشح  لكل  أن  الغرفة  وأوضــحــت 
فقط  لجنتين  لعضوية  التقدم  حق 

خالل  تقديمه  يتم  طلب  بموجب 
فرز  يتم  أن  على  المحددة،  المهلة 
الــتــرشــح مــن قــبــل الفريق  طــلــبــات 
االختصاص  لمعايير  وفــًقــا  المعني 

والخبرة في مجاالت عمل اللجنة.
دور  أهمية  إلــى  اإلشـــارة  تمت  كما 
لـــدراســـة الــمــعــوقــات التي  الــلــجــان 
تواجه قطاع األعمال الذي ينتمون 
مسؤوليتها  تعزيز  جانب  إلــى  إليه 
فــي تــطــويــر الــحــركــة االقــتــصــاديــة 
ــبـــالد، ومــتــابــعــة  ــتــجــاريــة فـــي الـ وال

شأنها  من  التي  األمــور  كل 
تــنــمــيــة بــيــئــة الــعــمــل، 
منوهًا بأهمية دورها 
التوصيات  رفــع  فــي 
الـــــــــالزمـــــــــة حـــــول 
العشرة  القطاعات 

دعــم  بــهــدف  اإلدارة؛  مجلس  إلـــى 
أعماله، وزيادة التنسيق بين مختلف 
أطراف العملية التجارية بما يضمن 

تــحــقــيــق الـــخـــطـــط واألهــــــــداف 
المجلس  قــبــل  مــن  المعتمدة 

في  األعــمــال  بيئة  لــخــدمــة 
مملكة البحرين.

“بيتك” و” سوالر ون” يوفران تمويال للراغبين بشراء ألواح شمسية

حامد مشعل

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.24

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.371

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.445

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.508

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.149

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.169

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.9

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.299

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.495

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.46

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.485

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.31

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.055

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.085

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.627

للبنوك  الــعــام  المجلس  أطــلــق 
والمؤسسات المالية اإلسالمية 
للصناعة  الــرســمــيــة  الــمــظــلــة 
بالتعاون  اإلســالمــيــة  المالية 
مع هيئة المحاسبة والمراجعة 
اإلسالمية  المالية  للمؤسسات 
الفنية  العمل  ورشــة  )أيــوفــي( 
الثانية  بنسختها  المشتركة 
ــة أيـــوفـــي  ــ ــدونـ ــ ــوان: “مـ ــ ــن ــ ــع ــ ب
المهنيين  عــمــل  ألخـــالقـــيـــات 
في قطاع التمويل اإلسالمي” 

باللغة العربية.
تــعــد ورشـــــة الــعــمــل الــثــانــيــة 
خـــطـــوة مــلــمــوســة الســتــمــرار 
العام  المجلس  بين  الــتــعــاون 
وأيوفي بهدف تطوير وتعزيز 
الصناعة  في  البشرية  الكوادر 
الــمــالــيــة اإلســـالمـــيـــة، وذلـــك 
مجموعة  تــقــديــم  خـــالل  مـــن 
مـــن الـــمـــبـــادرات والــخــدمــات 
الــمــشــتــركــة الـــتـــزامـــًا بــمــذكــرة 
توقيعها في  تم  التي  التفاهم 
تــهــدف  والـــتـــي   ،2021 الـــعـــام 
إلى نشر الوعي بشأن القضايا 

الناشئة في الصناعة.
الناتج  اإليجابي  لأثر  ونظرًا 
عــــــن تـــطـــبـــيـــق أخــــالقــــيــــات 
الموظفين  ســلــوك  فــي  العمل 
لتنفيذ  سعينا  وانــتــاجــيــتــهــم، 
الثانية  الفنية  الــعــمــل  ــة  ورشـ
ــمــرة  ــذه ال ــعــربــيــة هــ بــالــلــغــة ال
العاملين  تمكين  في  لنساهم 

ــات الــمــهــنــيــة  ــيـ ــالقـ لــفــهــم األخـ
بــشــكــل أفـــضـــل وعـــلـــى نــطــاق 
ــى  ــهــــدف إلـ ــ ــيـــث ن أوســــــــع. حـ
بالمهارات  المشاركين  تزويد 
أخالقيات  لتطبيق  المطلوبة 
الــعــمــل فـــي جــمــيــع الــمــواقــف 
وسالسة  بأريحية  والــظــروف 

عالية.
األمين  بلعتيق  عبداإلله  وقال 
على  الـــعـــام  للمجلس  ــعـــام   الـ
“يسعى  الفنية    العمل  ورشــة 
إلى دعم  العام دومًا  المجلس 
ــع  الـــتـــمـــويـــل اإلســــالمــــي ورفــ
القضايا  الوعي بشأن  مستوى 
الصناعة. وهدفنا  الناشئة في 
خدمة  فــي  المسير  مــواصــلــة 

الــصــنــاعــة الــمــالــيــة اإلســالمــيــة 
النوع  هــذا  تنظيم  خــالل  مــن 
عن  الفنية  الــعــمــل  ورش  مــن 
بالتعاون  المهنية  األخالقيات 
شركائنا  أحد  وهو  أيوفي  مع 

اإلستراتيجيين”. 
وقـــال عــمــر أنـــصـــاري، األمــيــن 
ــي”: “تــعــتــبــر  ــ ــوفـ ــ ـــ”أيـ ــ ــام لـ ــ ــع ــ ال
ــعــمــل مـــن أهــم  ــيـــات ال أخـــالقـ
ــمــحــاســبــة  مـــعـــايـــيـــر هـــيـــئـــة ال
والمراجعة للمؤسسات المالية 
)أيــــوفــــي( حيث  ــة  ــيـ اإلســـالمـ
بــشــدة أن أخــالقــيــات  نــؤمــن 
فعالية  الطرق  أكثر  من  العمل 
في تقوية وتعزيز النزاهة في 

التمويل اإلسالمي”. 

الفنية  الــعــمــل  ــة  شــهــدت ورشـ
60 مشاركًا  مــن  أكــثــر  حــضــور 
ــدًا،  ــ ــلـ ــ بـ  23 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ مـــــن 
ــتــي تم  وتــضــمــنــت الـــورشـــة ال
ــن قـــبـــل يــوســف  تــقــديــمــهــا مــ
التنفيذي،  الــرئــيــس  ســلــطــان، 
شركة أي دي إل االستشارية، 
ــاالت  ــ ــ ــو زم ــضــ مـــالـــيـــزيـــا، وعــ
أيــــوفــــي، ومــســتــشــار شــرعــي 
في  المالية  األوراق  هيئة  في 
ماليزيا مناقشات تفاعلية عن 
المهنية  األخــالقــيــات  مفهوم 
مـــــن خـــــــالل عـــــــرض حـــــاالت 
عدد  وطــرح  وعملية،  دراسية 
من القضايا الواقعية في بيئة 

العمل.

في ورشة فنية للمجلس العام للبنوك و”أيوفي”

مناقشة تعزيز أخالقيات العمل في التمويل اإلسالمي


