
المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفـــة أن مملكـــة البحريـــن تمكنت بفضل دعـــم حضرة صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــاد المعظم، 
ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة المســـتمرة، وبإرادة 
وعزيمة فريق البحريـــن ومنذ إطاق خطة التعافي االقتصادي، 
مـــن تســـجيل مؤشـــرات إيجابيـــة ونوعية فـــي القطاعـــات التي 
استهدفتها خطة التعافي االقتصادي، وهو ما يؤكد أننا استعدنا 

التعافي ونسير لتحقيق النتائج المرجوة بتكاتف الجميع.
جـــاء ذلك في الكلمة الرئيســـية التي ألقاهـــا بعنوان “الطريق إلى 
التعافـــي االقتصادي” ضمن جلســـات منتدى التعافي االقتصادي 
الـــذي أقيـــم تحـــت رعاية رئيـــس مجلس الشـــورى علـــي الصالح 
وذلـــك بتنظيـــم من مجلس الشـــورى ومعهد البحرين للدراســـات 
المصرفيـــة والمالية )BIBF(، حيث أشـــار وزير المالية واالقتصاد 
الوطني إلى أن خطة التعافي االقتصادي التي تم إطاقها ترتكز 
علـــى 5 أولويـــات تضم 27 برنامًجا متكامًا، تـــم االنتهاء من 16 

برنامًجا، وأن العمل جاٍر على االنتهاء من تنفيذ 11 برنامًجا خال 
الفترة المقبلة.  وأشار إلى أن معدالت النمو والناتج المحلي غير 
النفطـــي مـــن الربع األول للعام 2019 حتى الربـــع الرابع من العام 
2021 بينت استمرار تعافي القطاعات االقتصادية خصوًصا غير 
النفطية حيث أظهرت المؤشـــرات االقتصاديـــة لمملكة البحرين 
ا فـــي العديد القطاعات، فقد تجاوز أداء عدد من  ارتفاًعـــا إيجابيًّ
المؤشـــرات المســـتويات المســـجلة خال العام 2019، كما تشـــير 
البيانات األولية إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي بنسبة 
13 % خـــال الربـــع الرابـــع 2021، وقـــد بلـــغ الناتـــج المحلي غير 
النفطـــي االســـمي نحو 3.4 مليـــار دينار وهو أعلى مســـتوى يتم 

تسجيله، مما يعكس قوة االقتصاد البحريني.

استكمال 16 برنامجاً ضمن مرحلة التعافي و11 آخر في مراحله النهائية... وزير المالية:

الناتج المحلي غير النفطي يسجل أعلى مستوى بـ 3.4 مليار دينار

)11 - 08(

المؤشرات االقتصادية إيجابية 
رة بالخير وتؤكد أننا  ومبّشِ
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تعليق عضوية اثنين من المسيئين للرسول... مسؤول بسفارة الهند لـ“^”:

الحزب الهندي الحاكم يحترم جميع األديان

علـــى إثر ما تـــم تداوله في وســـائل التواصـــل االجتماعي من 
تعليقـــات مســـيئة للنبي محمد )ص( لمســـؤولين هنـــود، بادرت 
صحيفـــة “البـــاد” باالتصـــال بالســـفارة الهنديـــة لـــدى مملكـــة 
البحريـــن، حيـــث أكـــد مصدر مســـؤول فـــي الســـفارة أن حزب 
باراتيـــا جاناتا الحزب الحاكم الحالـــي لجمهورية الهند يحترم 
جميـــع األديـــان، وينـــدد بشـــدة بإهانـــة أي دين أو شـــخصيات 
دينية، الفًتا إلى أن الحزب علق عضوية كل من نوبور شـــارما 

ونافين جيندال.
وأكـــد أن حـــزب باراتيـــا جاناتا يعارض بشـــدة أي أيديولوجية 
تهيـــن أو تحـــط من قدر أي طائفة أو دين، مؤكًدا أن الحزب ال 
يروج لمثل 9 من هؤالء األشـــخاص أو الفلسفة. وأشار إلى أن 

دستور الهند يمنح كل مواطن/   مواطنة الحق في ممارسة أي 
دين يختاره/   تختاره، واحترام كل دين.

قرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء

إعـادة تشكيـل “مكافحــة 
األمــراض المزمنــة”

المنامة - بنا

صـــدر عن ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، قرار 
رقم )28( لســـنة 2022 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية 
لمكافحـــة األمـــراض المزمنـــة )غيـــر الســـارية(. وجـــاء 
فـــي المـــادة األولى أنه ُيعاد تشـــكيل اللجنـــة الوطنية 

لمكافحـــة األمـــراض المزمنة )غير الســـارية(، برئاســـة 
وزيـــر الصحـــة، وعضويـــة 19 آخريـــن. وتكـــون مـــدة 
العضويـــة في اللجنة ثاث ســـنوات مـــن تاريخ العمل 

بهذا القرار.
كما جاء في المادة الثانية أنه على الوزراء – كلٌّ فيما 
يخصه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي 

)02(لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حملـــة  إلطـــاق  البـــاد  تســـتعد صحيفـــة 
وطنيـــة بعنـــوان “حيـــاة جديـــدة” إلشـــاعة 
ثقافة التبرع باألعضاء وتشجيع المجتمع 
علـــى ذلك مـــن خـــال القنـــوات الرســـمية 
والقانونيـــة. وترأس رئيـــس إدارة “الباد” 
عبدالنبي الشـــعلة، بحضور رئيس التحرير 

مؤنـــس المـــردي، اجتماًعا لفريق العمل، واطلع خاله على تصور الحملة 
ومبادراتها المقرر إطاقها قريًبا.

“^” تطلق “حياة جديدة” 
لتشجيع التبرع باألعضاء

)03(
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“صادرات” و“اإلسالمية لتأمين االستثمار” تبرمان شراكة إستراتيجية
أعلنت صادرات البحرين  «

عن توقيع مذكرة تفاهم مع 
المؤسسة اإلسالمية لتأمين 
االستثمار وائتمان الصادرات 
)ICIEC(،  بغرض توفير الدعم 

الالزم للشركات القائمة في 
مملكة البحرين.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء

محرر الشؤون المحلية

22

ترحيب بقرار “بهاراتيا جانات” َوْقَف المتحدثة باسمه عن العمل
المنامة - بنا

رحبـــت وزارة الخارجيـــة بقـــرار حـــزب 
بإيقـــاف  الهنـــدي  جانـــات  بهاراتيـــا 
المتحدثـــة باســـم الحـــزب عـــن العمـــل، 
مشددة على ضرورة شجب أي إساءات 

محمـــد  هللا  رســـول  بحـــق  مســـتهجنة 
باعتبارهـــا  وســـلم(،  عليـــه  هللا  )صلـــى 
اســـتفزاًزا لمشاعر المســـلمين وتحريًضا 

على الكراهية الدينية.
وأكـــدت وزارة الخارجية أهمية احترام 
والشـــخصيات  والرمـــوز  المعتقـــدات 

الدينيـــة كافـــة وتضافر جهـــود المجتمع 
الدولي في نشر قيم االعتدال والتسامح 
والحضـــارات،  األديـــان  بيـــن  والحـــوار 
والتصـــدي لألفـــكار المتشـــددة المغذية 
للفتن والكراهية الدينية أو الطائفية أو 

العنصرية.

محرر الشؤون المحلية

)19(



وزارة  تظلمـــات  لجنـــة  انعقـــدت 
التربيـــة والتعليـــم، المشـــكلة طبقـــًا 
ألحكام المادة ٣٠ من قانون الخدمة 
المدنيـــة، اجتماعها الدوري برئاســـة 
المدير العام لشؤون المدارس محمد 
مبـــارك، وحضور أعضـــاء اللجنة من 

المسؤولين وأمانة سر اللجنة.
وقد ناقشت اللجنة ما مجموعه ٣٩ 
تظلما بشـــأن تقارير األداء الوظيفي 
مقدمـــة مـــن معلميـــن فـــي مختلـــف 
المـــدارس الحكومية. وبعـــد تداول 
اللجنـــة في التقاريـــر المرفوعة إليها 
من الفرق الفرعية المشكلة من قبل 
قطـــاع التعليم لفحص تقارير تقييم 
األداء الوظيفـــي، قـــررت تعديل ٣٦ 
تقريـــر أداء وظيفـــي والتنســـيق مع 
جهاز الخدمـــة المدنية إلدخال هذه 
التعديـــالت رســـمًيا فـــي الســـجالت 

الوظيفيـــة للمعلمين، في حين أبقت 
تغييـــر،  دون  تقاريـــر  ثالثـــة  علـــى 
إلـــى  مدرســـتين  بإحالـــة  وأوصـــت 
التحقيق اإلداري بسبب عدم التزام 
المباشـــرين  المســـؤولين  مـــن  عـــدد 
تقييـــم  فـــي  النظاميـــة  بالخطـــوات 

األداء الوظيفي.
مـــن  عـــددا  اللجنـــة  ناقشـــت  كمـــا 
بالترقيـــات  الخاصـــة  التظلمـــات 
وإنهـــاء العقـــود واتخـــذت مـــا يلـــزم 

بشأنها من قرارات.

إحالة مدرستين 
للتحقيق لعدم 

االلتزام بإجراءات 
تقييم األداء

قرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء

ألف مبروك النجاح للشيخة مازة

إعادة تشكيل لجنة مكافحة األمراض المزمنة

خالد بن عبداهلل وحرمه يشهدان حفل تخريج حفيدتهما

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، قرار رقم )28( لسنة 2022 
بإعادة تشـــكيل اللجنة الوطنيـــة لمكافحة 
األمراض المزمنة )غير السارية(، جاء فيه:

المادة األولى
ُيعـــاد تشـــكيل اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
األمراض المزمنة )غير الســـارية(، برئاســـة 

وزير الصحة، وعضوية ُكل من:  
1 - الوكيل المســـاعد للصحة العامة بوزارة 

الصحة.
بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة  إدارة  - مديـــر   2

الصحة.
بـــوزارة  الصحـــة  تعزيـــز  إدارة  مديـــر   -  3

الصحة.

والمقاييـــس  الفحـــص  إدارة  مديـــر   -  4  
بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

5 - مديـــر إدارة الصحـــة الحيوانية بوزارة 
البلديـــات والتخطيـــط  األشـــغال وشـــئون 

العمراني.
6 - مديـــر إدارة تمكيـــن الشـــباب بـــوزارة 

شئون الشباب والرياضة. 
البيئيـــة  والتوعيـــة  االتصـــال  مديـــر   -  7

بالمجلس األعلى للبيئة.
8 - مدير إدارة الشراكة المجتمعية بوزارة 

التربية والتعليم.
9 - مدير التلفزيون بوزارة اإلعالم.

10 - رئيس مستشفى الطب النفسي.
بمراكـــز  الطبيـــة  الخدمـــات  رئيـــس   -  11

الرعاية الصحية األولية.
القلـــب  أمـــراض  قســـم  رئيـــس   -  12

بالمستشفيات الحكومية. 
جراحـــة  قســـم  ورئيـــس  استشـــاري   -  13
القلـــب والصـــدر واألوعية الدمويـــة بمركز 

محمـــد بـــن خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
التخصصي للقلب.

14 - استشـــاري أول طب أسرة بمستشفى 
قوة دفاع البحرين.

15 - استشـــاري الغـــدد الصمـــاء والســـكري 
بمستشفى الملك حمد الجامعي.

16 - عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
17 - رئيس جمعية مكافحة السرطان.
18 - رئيس جمعية مكافحة التدخين.

19 - نائب رئيس جمعية السكر البحرينية.
وتكـــون مـــدة العضويـــة في اللجنـــة ثالث 

سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الثانية

علـــى الـــوزراء – ُكل فيمـــا يخصـــه – تنفيذ 
هـــذا القـــرار، وُيعمـــل به مـــن اليـــوم التالي 

لتاريخ نشِره في الجريدة الرسمية.

شهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن 
عبد هللا آل خليفة، بحضور حرمه ســـمو الشـــيخة 
مريم بنت سلمان بن حمد آل خليفة، حفل تخريج 
حفيدتهما الشـــيخة مازة بنت ســـلمان بن خالد آل 
خليفة، من مدرســـة الشـــيخة حصة للبنات، وذلك 
خـــالل االحتفاليـــة التي نظمتها المدرســـة مســـاء 
الســـبت الماضي، لتخريج الفوج 15 )دفعة 2022( 
مـــن حملـــة الشـــهادة الثانويـــة، ودبلـــوم البكالوريا 
الدولية، والبالغ عددهـــن 40 طالبة، والتي أقيمت 

بقاعة المؤتمرات في فندق الخليج.
وبهذه المناســـبة، هنأ الشـــيخ خالد بن عبد هللا آل 
خليفـــة حفيدتـــه علـــى إنجازها الدراســـي المتميز 

وتحصيلها العلمي الجاد.
وخـــالل الحفـــل، تلقـــى الشـــيخ خالد بـــن عبد هللا 
تهانـــي وتبريكات أفـــراد العائلـــة المالكـــة الكريمة 
والحضور والمدعوين، وأعضاء الهيئتين اإلدارية 
والتعليمية بمدرسة الشـــيخة حصة للبنات، معرًبا 
عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة 

بهذه المناسبة السعيدة.

المنامة - بنا

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

وزارة التربية والتعليم

بعـــث ملك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
رئيـــس  العهـــد  وولـــي  خليفـــة،  آل 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، برقيتـــي تهنئة إلى صاحب 
الجاللة الملك كارل الســــادس عشـر 
الســـويد  مملكـــة  ملـــك  جوســـتاف 
اليـــوم  الصديقـــة، بمناســـبة ذكـــرى 

الوطني لبالده.

أعرب جاللته وسموه في البرقيتين 
عـــن أطيـــب تهانيهـــم وتمنياتهم له 
بموفور الصحة والســـعادة ولشعب 
مملكـــة الســـويد الصديـــق تحقيـــق 

المزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
برقيـــة تهنئة مماثلة إلـــى ماغدالينا 
مملكــــة  وزراء  رئيســـة  أندرســـن 

السويـد.

البحرين تهنئ السويد بذكرى اليوم الوطني

“ تظلمات التربية” تعدل تقارير األداء الوظيفي لـ 36 معلمًا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - بنا

أعلـــن المجلس األعلى للبيئـــة ومعهد البحرين للؤلؤ 
واألحجـــار الكريمة “دانات” عن بدء مملكة البحرين 
بالعمـــل علـــى مشـــروع إعـــداد “القائمـــة الســـوداء”، 
ألنـــواع النبـــات والحيـــوان الغريبـــة الغازيـــة، وذلك 
بالتعـــاون مـــع مكتـــب اليونســـكو اإلقليمـــي للعلـــوم 
فـــي الدول العربيـــة، وبدعم مالي مـــن مرفق البيئة 
العالمي، لتكون البحرين الدولة الرائدة في الخليج 
العربي في تحديد مســـارات إدخال األنواع الغريبة 
الغازيـــة وكيفية نقلها وإطالقها في البيئة، واألولى 
في إصدار اللوائح الوطنية لألنواع الغريبة الغازية.

وبهذه المناســـبة، نظم الشـــركاء ورشة عمل وطنية 
فـــي المركـــز اإلقليمـــي العربـــي للتـــراث العالمي في 
ممكلـــة البحرين حضرها عدد من الخبراء وممثلين 

عن الجهات المعنية بهدف التعريف باألنواع الغريبة 
الغازية، واالطالع على السياسات والبرامج الدولية 
المتعلقـــة بهذا الشـــأن، وذلـــك بالتزامن مـــع احتفال 
للبيئـــة، والـــذي  العالمـــي  باليـــوم  البحريـــن  مملكـــة 
يصـــادف الخامس من يونيو من كل عام، لتســـليط 
الضـــوء على أهمية معالجة القضايا البيئية الملحة، 
والذي جاء هذا العام هذا العام تحت شعار “ال نملك 
ســـوى أرض واحـــدة”. وقالت رئيســـة مجلس إدارة 
المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي الشيخة مي 
بنت محمد آل خليفة في تصريح بهذه المناسبة إن 
البيئـــة عامل مهـــم في الحفاظ علـــى اآلثار وضمان 
اســـتدامتها، الفتـــًة إلى أن العوامـــل المناخية تمثل 
أحد أبـــرز التحديات أمـــام اآلثار بمـــا فيها الصروح 

المعمارية مثل القالع وغيرها.

واكـــدت أن اإلســـهامات البـــارزة لمملكـــة البحريـــن 
فـــي التغلب علـــى التحديات البيئيـــة العالمية تعود 
بالفائـــدة أيضا على حفظ اآلثار والتراث اإلنســـاني 
ككل، مضيفة أنه من الجميل أن تقام هذه الورشـــة 
فـــي المركـــز اإلقليمي الـــذي يهتـــم بالمحافظة على 
اإلرث الحضـــاري المـــادي فـــي العالم العربي، شـــاكر 

القائمين على ورشة العمل الوطنية. 
مـــن جانبـــه، أكـــد المبعوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن 
مبارك بـــن دينه، أن احتفاء مملكـــة البحرين باليوم 
العالمـــي للبيئـــة يجســـد التـــزام المملكـــة بالتعامـــل 
مـــع قضايـــا البيئة العالميـــة، ودعم الجهـــود الدولية 
الســـاعية لحمايـــة البيئـــة والحفـــاظ علـــى مواردها 
الحّية وتأمين استدامتها لألجيال القادمة، وحماية 

النظـــم البيئية والمـــوارد الطبيعية وتحقيق التنمية 
المســـتدامة، منوها إلى جهود الشـــركاء في تنظيم 
ورشة العمل الوطنية إلطالق مشروع إعداد القائمة 
الســـوداء ألنواع النبات والحيـــوان الغريبة الغازية، 
تزامًنا مع اليوم العالمي للبيئة. وأضاف أن تشـــعب 
وتنـــوع قضايـــا البيئـــة والمنـــاخ يدعونـــا لمواصلـــة 
التعـــاون والتكاتـــف مـــن أجـــل مواجهـــة التحديات 
البيئيـــة والحـــد مـــن أثارهـــا المترتبة على األنســـان 
والبيئة، واالستمرار في العمل بروح الفريق الواحد 
من أجل تقديم نموذج وطني يحتذى به في مجال 

الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها.
مـــن جهته، أكد رئيـــس مجلس إدارة معهد البحرين 
للؤلـــؤ واألحجـــار الكريمة “دانات” ياســـر الشـــريفي 
أن مشـــروع إعـــداد القائمة الوطنية يخـــدم الخطة 

الوطنيـــة إلحياء قطاع اللؤلـــؤ في البحرين ويدعم 
جهود مملكة البحرين الرامية لتوفير البيئة البحرية 
الســـليمة لنمـــو المحـــار، ويحـــد مـــن دخـــول األنواع 
الغريبـــة الغازيـــة في سلســـلة تشـــكل ونمـــو المحار 
البحريني. واشتملت الورشة على عدد من المحاور 
الممارســـات  أفضـــل  علـــى  لالطـــالع  تهـــدف  التـــي 
الدولية في إعداد القوائم الســـوداء لألنواع الغريبة 
الغازية، وتحديد خارطة العمل وأفضل المســـارات 
التي تضمن تعاون جميع الجهات المعنية للشـــروع 
في رســـم اللوائح المبدئية وإعداد القائمة السوداء 
لألنـــواع الغريبة الغازيـــة في مملكـــة البحرين التي 
تعـــزز جهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي حمايـــة النظـــم 
االيكولوجيـــة والتنوع الحيوي من األضرار الناجمة 

لتسلل هذه األنوع الغريبة الغازية.

حفاًظا على النظم االيكولوجية للبحرين

البدء بإعداد “قائمة سوداء” للحيوانات والنباتات الغازية

المنامة - بنا

أكـــد وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة، حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى 
تعزيـــز إنجازاتهـــا الرائـــدة فـــي حمايـــة 
ع البيولوجـــي  َنـــوُّ البيئـــة والمـــوارد والتَّ
في ظـــل الرؤيـــة الحضاريـــة والتنموية 
المســـتدامة لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم، وبدعـــم من ولـــي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأعرب، بمناســـبة االحتفاء بيوم البيئة 
العالمي تحت شعار “ال نملك سوى أرض 
واحدة”، عن فخـــره بإنجازات الحكومة 
الموقـــرة بمتابعـــة من المجلـــس األعلى 
للبيئة برئاســـة الممثل الشخصي لجاللة 
الملك المعظم ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن 

حمـــد آل خليفـــة، ومبادراتهـــا المتميـــزة 
في المحافظة على البيئة ودعم التنمية 
تشـــريعية  المســـتدامة وفـــق منظومـــة 
متقدمـــة  وطنيـــة  وإســـتراتيجيات 
تعـــززت بإصـــدار القانون رقم )7( لســـنة 

2022 بشـــأن البيئـــة، وانضمـــام المملكة 
إلـــى العديـــد مـــن االتفاقيـــات اإلقليمية 
والدولية. وأشار وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون السياسية إلى اعتزازه بمشاركة 
وزارة الخارجيـــة فـــي الحملـــة الوطنية 

للتشـــجير تحت شـــعار “ُدمـــِت خضراء” 
بدعم من صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، قرينة 
ملـــك البـــالد الُمعظـــم رئيســـة المجلـــس 
االستشـــاري للمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة 

القطـــاع الزراعي، عبر اهتمامها بتكثيف 
الرقعـــة  وتوســـعة  التشـــجير  أعمـــال 
الخارجيـــة  المســـاحات  فـــي  الخضـــراء 
لمبنـــى الـــوزارة، لمـــا لها من أبعـــاد بيئية 

وصحية وجمالية وحضارية.

آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وأكـــد 
خليفـــة دعم مملكة البحريـــن للمبادرات 
مجـــال  فـــي  الرئيســـة  األربـــع  الدوليـــة 
التغيـــر المناخـــي، ومـــن ضمنهـــا مبادرة 
إعـــالن  مثمنـــًا  الخضـــراء،  الحكومـــة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، أمـــام قمـــة التغيرات 
المملكـــة  التـــزام  بغالســـكو  المناخيـــة 
بتحقيق الحيـــاد الصفري بحلـــول العام 
2060، وخفـــض االنبعاثـــات بنســـبة 30 
ومضاعفـــة   ،2035 العـــام  بحلـــول   %
المســـطحات الخضـــراء، وتعزيـــز كفاءة 
الطاقـــة  ومصـــادر  الطاقـــة  اســـتخدام 
المتجددة، وغيرها مـــن المبادرات التي 
توجت بتوليها رئاســـة اللجنة التنفيذية 
المـــواد  بشـــأن  مونتريـــال  لبروتوكـــول 
المســـتنفدة لطبقة األوزون، وغيرها من 

المناصب الدولية.

شارك في دعم الحملة الوطنية للتشجير بمناسبة يوم البيئة العالمي... وكيل “الخارجية”:

حماية البيئة رؤية حضارية وتنموية مستدامة لجاللة الملك الُمعظم
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تســـتعد صحيفـــة الباد إلطـــاق حملة وطنية بعنـــوان “حياة 
جديـــدة” إلشـــاعة ثقافة التبرع باألعضاء وتشـــجيع المجتمع 

على ذلك من خال القنوات الرسمية والقانونية.
وترأس رئيس إدارة “الباد” عبدالنبي الشعلة، بحضور رئيس 
التحرير مؤنس المـــردي، اجتماًعا لفريق العمل، واطلع خاله 

على تصور الحملة ومبادراتها المقرر إطاقها قريًبا.
اســـتجابة  الحملـــة  هـــذه  إطـــاق  البـــاد  صحيفـــة  وتبّنـــت 
لمقترحات وردها مـــن القراء واتصاالت من المتابعين، حيث 
ا بشـــكل واســـع،  لوحـــظ انتشـــار ثقافة التبرع باألعضاء عالميًّ
بينمـــا يخطو المجتمع البحرينـــي خطوات متواضعة في هذا 
المجـــال، بالرغـــم مـــن التقدم التشـــريعي الوطني فـــي تقنين 

مثـــل هـــذا النوع، من خال صدور قانـــون ينظم عمليات نقل 
وزراعة األعضاء البشرية منذ العام 1998.

ووفًقا إلحصاءات رسمية سابقة فإن المستشفيات البحرينية 
ا، بينما االحتياج الفعلي يصل  تجري 10 عمليات زراعة سنويًّ

إلى 50 حالة.
ومـــن أبـــرز أهـــداف الحملـــة التشـــجيع علـــى ثقافـــة التبـــرع 
باألعضـــاء بين األحياء وفـــي حالة الوفاة الدماغية، وشـــرح 
أهميـــة وأبعـــاد إشـــاعة ثقافـــة التبـــرع باألعضاء بعـــد الوفاة، 
واستعراض الموقف الشرعي والقانوني من التبرع باألعضاء 

بعد الوفاة.
الشـــركاء  مختلـــف  مـــع  اتصاالتهـــا  الحملـــة  إدارة  وتجـــري 
للمشـــروع، وعلـــى رأســـهم وزارة الصحـــة والمجلـــس األعلى 
والمستشـــفيات  الحكوميـــة  المستشـــفيات  وإدارة  للصحـــة 

الخاصة وجهات خليجية متخصصة على رأســـهم مستشفى 
الملـــك فهـــد التخصصي والمركز الســـعودي لزراعـــة األعضاء 
)إيثـــار(  باألعضـــاء  التبـــرع  لتنشـــيط  الســـعودية  والجمعيـــة 
والجمعية الســـعودية لزراعة األعضاء باإلضافة للتواصل مع 
األطباء المتخصصين وجمعية عطاء للمسؤولية االجتماعية 

لألفراد وأفراد المجتمع المهتمين بهذا الموضوع.
وجـــرى تكليـــف الكاتـــب الصحافـــي الســـيد إبراهيـــم النهـــام 
باإلدارة التنفيذية لمشـــروع الحملـــة، ويعاونه في ذلك فريق 

من الزماء من مختلف األقسام.
وتستقبل صحيفة الباد االقتراحات أو الترشيحات للمشاركة 
بالحملة من خال التواصل مع مدير المشروع إبراهيم النهام 
عبـــر االتصال على هاتف أو واتســـاب )33900999( أو البريد 

.) ebrahim.alnahham@albiladpress.com( اإللكتروني

“^” تطلق حملة “حياة جديدة” لتشجيع التبرع باألعضاء
استجابة لمقترحات وردتها من القراء والمتابعين... وتفاعًل مع حاجة مجتمعية

هوية حملة حياة جديدة

برنامج رياضي أسبوعي يبث كل يوم سبت عبر أنستغرام صحيفة »^«

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

الجنوبيــة  المحافظــة  نظمــت  للبيئــة،  العالمــي  اليــوم  مــع  تزامنــًا 
بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للبيئــة، وبمشــاركة مدرســة الرفــاع 
فيــوز الدوليــة وبحضــور عــدد مــن منتســبي المحافظــة الجنوبيــة، 
فعاليــة اليــوم العالمــي للبيئــة والــذي يأتــي هــذا العــام تحت شــعار 
“ال نملــك ســوى أرض واحــدة”، وذلــك تنفيــذًا لتوجيهــات محافــظ 
المحافظــة الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل 
خليفــة، فــي االهتمــام بالجانــب الحضاري والبيئي مــن خالل تنفيذ 
المبادرات المجتمعية وتعزيز الثقافة البيئية في المجتمع بالتعاون 

مع مختلف الجهات.

وفـــي هـــذا الجانـــب، أكـــد مديـــر 
االجتماعيـــة  البرامـــج  إدارة 
بالمحافظـــة  المجتمـــع  وشـــؤون 
الجنوبيـــة محمـــد حســـن الفـــاو، 
ضمـــن  تأتـــي  الفعاليـــة  هـــذه  أن 
حرص ســـمو محافـــظ المحافظة 
الجنوبيـــة للمشـــاركة فـــي اليـــوم 
العالمـــي للبيئة ولتعزيز الشـــراكة 
المجتمعية، في إقامة المبادرات 

البيئية التي توليها المحافظة من 
أجل رفع مســـتوى الوعي البيئي 
بين أفـــراد المجتمع وتوفير بيئة 

صحية للجميع.
إقامـــة  الفعاليـــة  وتضمنـــت 
قدمهـــا  توعويـــة  محاضـــرة 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة تهـــدف 
إلى رفع مســـتوى الوعي بالجانب 
البيئـــي، كما شـــارك عدد من طلبة 

مدرســـة الرفاع فيوز الدولية في 
غرس مجموعة من الشتات في 
المرافق العامة، والتي تســـهم في 
االهتمام بالمظهر البيئي العام في 

نطاق المحافظة الجنوبية وزيادة 
الوعي لدى المواطنين والمقيمين 

بأهمية المحافظة على البيئة. 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  أن  يذكـــر 

تحـــرص وبشـــكل مســـتمر علـــى 
البرامـــج  مـــن  سلســـلة  إقامـــة 
التـــي  المتواصلـــة  والفعاليـــات 
تتزامـــن مـــع المناســـبات العالمية 

علـــى مدار العـــام، وذلك بالتعاون 
مع العديد من الجهات الحكومية 
المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات 

بالمحافظة الجنوبية.

تنفيذ المبادرات الكفيلة بتعزيز الوعي البيئي

“الجنوبيـــــة” تحتفـــي باليــــوم العالمــــي للبيئــــة
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نّظمـــت الجامعة الخليجيـــة حفل تخريج 
الفوج الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر من الخريجين تحت رعاية الدكتورة 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل 
التعليـــم  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  خليفـــة 
العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي، وذلـــك فـــي قاعـــة الدانة 
بفنـــدق الخليـــج، بحضـــور رئيـــس مجلس 
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  الجامعـــة  أمنـــاء 
البروفيســـور منـــى بنـــت راشـــد الزيانـــي، 
ولفيف من السياســـيين والنواب واألدباء 
والمبدعيـــن وأســـاتذة الجامعات ووجهاء 

المملكة وأهالي الخريجين.
وقالت الدكتورة الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة، فـــي كلمتهـــا خالل 
تبـــذل  الخليجيـــة  الجامعـــة  إن  الحفـــل، 
جهودا حثيثة لالرتقـــاء الدائم بمخرجات 
العملية التعليمية بالجامعة، بما يسهم في 
تميـــز خريجيهـــا وتفوقهـــم وإبداعهم في 
مجاالت ســـوق العمـــل المختلفـــة، مقدمة 
الشـــكر إلى الدكتـــورة منى راشـــد الزياني 
رئيـــس مجلس أمنـــاء الجامعـــة والدكتور 
مهنـــد إبراهيـــم الفـــراس رئيـــس الجامعـــة 

وجميع القائمين عليها ومنتسبيها.
وأشـــادت بما جســـدته الجامعة الخليجية 
من مســـيرة بناء وعطاء مســـتمر، معتبرة 
أن مـــا وصلت إليه اليوم من ســـمعة طيبة 
ومســـتوى رفيـــع، ومـــا تحقق علـــى صعيد 
النهوض بمسيرة التعليم العالي يدعو إلى 
الفخـــر واالعتـــزاز بهذه الجامعة، مشـــددة 
الجامعـــة  مســـيرة  دعـــم  مواصلـــة  علـــى 
رســـالتها  أداء  مـــن  لتمكينهـــا  الخليجيـــة 
النبيلـــة، واســـتدامة نقلتهـــا النوعيـــة التي 
شهدتها، وبناء المســـتقبل المشرق للوطن 

الغالي.
“أؤكـــد  الخريجيـــن  مخاطبـــة  وقالـــت 
لكـــم بأنكـــم ستشـــكلون المحـــرك والدافـــع 
الرئيسي لتعزيز المسيرة التنموية الشاملة 
للمملكـــة، وأنتم وســـيلة التنميـــة وغايتها، 
وعليكم المحافظة على استدامة إبداعكم 

وتميزكم”.
وأشـــارت إلـــى أنـــه علـــى عاتـــق خريجـــي 
مســـؤولية  تقـــع  الخليجيـــة  الجامعـــة 
التعليـــم  فـــي  واالســـتمرار  المواصلـــة 
والتدريـــب واكتســـاب مهـــارات وخبـــرات 
جديـــدة تســـهم فـــي تمكينهـــم للتكيف مع 

سوق العمل والوفاء بمتطلباتها.
وأضافت “أدواركـــم الريادية لم تكن فقط 
داخل حرم جامعتكم، الستكمال متطلبات 
الحصـــول علـــى المؤهل األكاديمـــي، وإنما 
أدواركـــم الحقيقيـــة هـــي أكبـــر مـــن ذلـــك، 
تتجـــاوز حـــدود الحـــرم الجامعـــي، عليكم 
اســـتثمار طاقاتكم ومواهبكم في إحداث 
كافـــة  فـــي  المنشـــود  اإليجابـــي  التغييـــر 
مياديـــن العمـــل، والمشـــاركة فـــي الحيـــاة 

العامة لبناء المستقبل األفضل”.
وقالت الدكتورة الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة إن مجلـــس التعليم 
العالـــي حـــرص وأخـــذ علـــى عاتقـــه مهمة 
إعـــداد الخطـــط والبرامـــج الالزمـــة التـــي 
تدفـــع مســـيرة التعليـــم العالـــي لمجـــاالت 
مملكـــة  مكانـــة  مـــن  يعـــزز  وبمـــا  أرحـــب 
البحريـــن بين الـــدول المتقدمة في نوعية 
مســـتوى التعليم وأســـاليبه والحفاظ على 
تميـــز الخريـــج البحريني علـــى الصعيدين 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  والعالمـــي،  اإلقليمـــي 
أكاديميـــة  برامـــج  باســـتحداث  التوســـع 
تلبـــي رغبات الطلبة، وتفـــي باالحتياجات 

المستقبلية لسوق العمل.
إلـــى تشـــجيع االســـتثمار فـــي   وأشـــارت 
قطـــاع التعليـــم العالي فـــي المملكة وخلق 
األكاديميـــة  البرامـــج  بيـــن  مـــا  التـــوازن 
والبرامـــج  اإلنســـانية  التخصصـــات  فـــي 
العلميـــة  التخصصـــات  فـــي  األكاديميـــة 
والهندسية التي تقدمها مؤسسات التعليم 

العالي بما يخدم متطلبات سوق العمل.
مـــن جانبـــه، قـــال عضـــو الفريـــق الوطنـــي 
الطبي للتصـــدي لفيروس كورونـــا المقدم 
استشـــاري  القحطانـــي  منـــاف  طبيـــب 
المستشـــفى  فـــي  المعديـــة  األمـــراض 
العســـكري، في كلمتـــه بهذه المناســـبة، إن 
مملكة البحرين تدرك تماًما أهمية إشـــراك 
الشـــباب فـــي التنميـــة المســـتدامة، كما أن 
تمكيـــن الشـــباب نهج تســـير عليـــه قيادتنا 

الرشيدة.
وأضـــاف “كّلنـــا عشـــنا اللحظـــات الصعبـــة 
أثناء جائحة كورونا، وما زلنا حذرين إلى 
يومنـــا هذا، إال أننا من خـــالل رؤية ودعم 
ســـيدي جاللة الملك المعظم وسيدي ولي 

العهد رئيـــس مجلس الوزراء حفظهم هللا 
وتكاتفنـــا وتعاضدنـــا وتماســـكنا يـــًدا بيـــد 
اســـتطعنا مجـــاراة الظـــروف، والســـير مع 
األحـــداث للوصول نحو مســـتقبل تعليمي 
أفضـــل على الرغم من هـــذا الوباء الفتاك، 
فعلمنا سالحنا الذي يمكننا به محاربة كل 

الصعاب”.
راشـــد  بنـــت  منـــى  البروفيســـور  وقالـــت 
الزيانـــي، في تصريـــح بهذه المناســـبة، إن 
مـــع  الخليجيـــة تتكامـــل  الجامعـــة  رؤيـــة 
ورؤيـــة   ،2030 البحريـــن  إســـتراتيجية 
المعظـــم حضـــرة صاحـــب  الملـــك  جاللـــة 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
وولي عهده صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة رئيس مجلس 
الوزراء، في سبيل تنمية وتطوير التعليم 
العالي بما يواكب مفاهيم الجودة والتميز 

واالتقان، وثقافة اإلبداع واالبتكار.
وأضافت الزياني أن تخريج الفوج الثالث 
عشـــر والرابـــع عشـــر والخامس عشـــر من 
خريجـــي الجامعـــة الخليجيـــة يفتـــح باب 

التحـــدي أمام الجامعـــة من أجل مزيد من 
التطويـــر فـــي مجـــاالت التعليـــم والتعلـــم 
والمهـــارات التكنولوجيـــة والمهنيـــة، مـــن 
أجل تخريج شـــباب قادر على المســـاهمة 
فـــي تنمية المجتمـــع لمســـتقبل يواكب ما 

وصل إليه العالم.
الخليجيـــة  الجامعـــة  رئيـــس  وقـــال 
البروفيســـور مهند المشـــهداني، في كلمته 
خالل الحفل، إن الجامعة تســـعى لتحقيق 
رؤيـــة مملكـــة البحريـــن 2030 فـــي خلـــق 
اقتصـــاد ديناميكي قائم على المعرفة، بما 
يتماشى مع اســـتراتيجية مجلس التعليم 
التعـــاون  لتطويـــر  تطمـــح  التـــي  العالـــي، 
البحثي على المستوى المحلي واإلقليمي 
والدولـــي ووضـــع مملكـــة البحريـــن علـــى 
الخارطـــة العالميـــة للبحـــوث، مشـــيًرا إلى 
أن الجامعـــة الخليجيـــة نظمـــت عـــدًدا من 

المؤتمرات العلمية الدولية.
وأوضح البروفيســـور مهند المشهداني أن 
الجامعـــة الخليجية خطـــت خالل األعوام 
ومتســـارعة  واثقـــة  خطـــوات  الماضيـــة 

فـــي درب نشـــر العلـــم والمعرفـــة، محققـــًة 
عـــدًدا مـــن اإلنجـــازات الدوليـــة والمحلية، 
فـــي مختلـــف المجـــاالت منهـــا المجـــاالت 
األكاديميـــة حيث حصـــدت على مجموعة 
من االعتمادات الدولية لبرامجها وكلياتها 
كافة إضافـــة لالعتماد من مجلس التعليم 
التعليـــم  جـــودة  وهيئـــة  الموقـــر  العالـــي 

والتدريب.
وأضـــاف أن الجامعـــة تـــزف خـــالل هـــذا 
الحفـــل كوكبـــة من أبناء الوطـــن المعطاء، 
لتدفع بهم إلى ســـوق العمل وقد تســـلحوا 
بالعلـــم والمعرفة ليحلقوا في قمم النجاح 
والتميـــز، وليكونـــوا دعًمـــا وســـنًدا لخطط 

تطوير المملكة.
وقـــال مخاطًبا الخريجيـــن “اليوم تكتبون 
جـــزًءا آخـــر مـــن قصـــة نجاحكـــم بأحرف 
ذهبية مصنوعـــًة من العلِم والثقافِة، فبعد 
اجتهـــاد عاٍل ومثابرة ال محدودة حصدتم 
ما تصبون إليه، فهنيًئا للوطن بكم شـــباب 
لوطنهـــم  مخلصيـــن  متميزيـــن  وشـــابات 
يساهمون في رفعته ونهضته، فإنما تبنى 

األوطان بسواعد شبابها”.
وطننـــا  تضعـــوا  أن  “أوصيكـــم  وأضـــاف 
الغالي نصـــب أعينكم وأن تردوا له جميل 
مـــا أعطاكـــم ليظـــل اســـمه خفاًقـــا في كل 
مـــكان و زمـــان بإنجازاتكم، وذلـــك بعد أن 
نهلتم من العلم والثقافة والمهارة أجودها 

وأفضلها وأقواها”.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا اإلنجـــاز هـــو نقطـــة 
التحـــول التـــي تدفـــع الخريجيـــن لترجمة 
مهارتهـــم وخبراتهـــم فـــي بنـــاء مســـتقبل 
واعد يتخذون منه ســـلًما لخدمة المجتمع 
وليكونوا خير سفراء لوطنهم وجامعتهم، 
معتبًرا أن األمل بهم كبير والثقة بتميزهم 

أكبر.
فـــي  المشـــهداني  البروفيســـور  وقـــدم 
نهايـــة كلمتـــه خالص الشـــكر والتقدير إلى 
الدكتـــورة الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن 
دعيـــج آل خليفـــة األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعليـــم العالـــي لتشـــريفها ورعايتها حفل 
والرابـــع  عشـــر  الثالـــث  الفـــوج  تخريـــج 
عشـــر والخامس عشـــر من طلبـــة الجامعة 

الخليجيـــة، مقدًما تهنئة خاصة إلى أهالي 
الخريجيـــن الذيـــن بذلوا الغالـــي والنفيس 
مـــن أجـــل دعـــم أبنائهـــم ورفـــع مســـتوى 

تعليمهم وقد جنوا اليوم فيض عطائهم.
وقالـــت الطالبة الخريجـــة فاطمة الحداد، 
في كلمة الخريجين باللغة اإلنجليزية، إن 
الجامعة الخليجية لعبت دوًرا أساسًيا في 
تشكيل شخصياتهم وشجعتهم باستمرار، 
وساعدتهم في إتقان المهارات والمعارف. 
وأشـــارت إلـــى الدعـــم الكبيـــر والتشـــجيع 
المســـتمر مـــن اآلبـــاء واألمهـــات مـــن أجل 
أن  معتبـــرة  اليـــوم،  هـــذا  إلـــى  الوصـــول 
تضحيات عائـــالت الخريجين جعلت هذا 

اليوم ممكًنا.
وأضافـــت “عندمـــا بدأنـــا عامنـــا األول، لم 
يعـــرف أحـــد كيـــف ســـتتغير األمـــور فـــي 
األوبئـــة  بســـبب  قليلـــة  ســـنوات  غضـــون 
غيـــر المســـبوقة. بالطبـــع، لقـــد عملنـــا بجد 
وتحت ظروف أكثر صعوبة في الســـنوات 
األكاديمية الماضية أكثر من أي وقت آخر 

في تاريخ الجامعة الخليجية”.

“الخليجيــة” تحتفــي بتخريــج 3 أفــواج مــن طلبتهــا
الشيخة رنا: ما حققته الجامعة للنهوض بالتعليم العالي يدعو للفخر واالعتزاز

الشيـخـــة رنـــا: داعـمـــون لـ “الخـليجـيـــة” لتمكينـهـــا من أداء رسـالتـهــــــا النبـيـلـــة

خلـــق تـــوازن بيـــن البرامـــج األكاديميـــة فـــي التخصصـــات اإلنســـانية والعلمية والهندســـية

وغايتهـــــــا التنميــــــــة  وسيلـــــــــــــة  أنتـــم  للخريجيـــــــن:  رنـــا  الشيخـــــــــة 

القحطـانـــي: عشـنـــا اللحـظـــات الصـعـبـــة أثـنـــاء كـورونـــا ومـــا زلـنـــا حـذريـــن

ـــكار ـــداع واالبت ـــودة واإلب ـــب الج ـــا يواك ـــم بم ـــر التعلي ـــي: تطوي ـــى الزيان ـــور من البروفيس
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اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة، عبداللطيـــف الزياني، 
فـــي مقـــر الـــوزارة أمـــس، القائـــم بأعمال ســـفارة 
الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين 

مارغريت ناردي.
وتـــم خالل اللقاء، اســـتعراض عالقـــات الصداقة 
التاريخية والشـــراكة االســـتراتيجية القائمة بين 
البلدين على أسس راسخة من التعاون والتنسيق 

المتبادل، وســـبل تعزيزها وتنميتها في المجاالت 
كافـــة بمـــا يعـــود بالخيـــر والنمـــاء علـــى البلديـــن 
والشعبين، هذا إلى جانب بحث عدد من القضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
حضـــر اللقـــاء، رئيس قطـــاع شـــؤون األميركتين 
بالـــوزارة الســـفير الشـــيخ عبـــدهللا بـــن علـــي آل 

خليفة.

استعراض الشراكة االستراتيجية مع الواليات المتحدة
تطوير التنسيق األمني بين البحرين وأميركا

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أمـــس، قائـــد 
القوات البحرية بالقيادة المركزية األميركية، 
بحـــري  الفريـــق  الخامـــس،  األســـطول  قائـــد 
تشـــارلز برادفورد كوبر، وذلك بحضور رئيس 

األمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن.

وقد رحب الوزير بالفريق بحري تشارلز كوبر، 
مشيًدا بالعالقات االســـتراتيجية والتاريخية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة، 
والحـــرص المتبادل علـــى تطويرها، بما يدعم 

مصالح البلدين الصديقين.
ومن جهته، ثمن قائد القوات البحرية بالقيادة 

المركزية األميركية، قائد األسطول الخامس، 
مســـتوى التنســـيق المتميـــز بيـــن البلدين في 

مجاالت تبادل الخبرات والمعلومات.
وتم خـــالل اللقـــاء، بحث التعاون والتنســـيق 
العمـــل  بتطويـــر  الكفيلـــة  والســـبل  األمنـــي، 

المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.
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استقبل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، في مقر 
الـــوزارة أمس، الســـفير خالـــد المقود، الذي ســـلم إلى 
وزير الخارجية أوراق تفويضه منسًقا مقيًما ألنشطة 
األمـــم المتحدة لدى مملكة البحريـــن. وخالل اللقاء، 
رحـــب وزير الخارجية بالســـفير خالـــد المقود، مؤكًدا 
حـــرص مملكة البحرين على دعمه فـــي تأدية مهامه 
الدبلوماســـية بما يعزز الشـــراكة الوطيـــدة والمتميزة 

مـــع منظمـــة األمـــم المتحـــدة ووكاالتهـــا المتخصصة 
في ترســـيخ األمن والسالم وتحقيق أهداف التنمية 
المســـتدامة 2030. وأعرب الســـفير خالـــد المقود عن 
شكره وتقديره لوزير الخارجية على ُحسن استقباله 
واهتمامـــه بتدعيم التعاون المثمر مع األمم المتحدة 
في مختلف المجاالت بما يحقق المصالح المشتركة، 

متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

المقود يسلم للزياني أوراق تفويضه منسقا مقيما ألنشطة األمم المتحدة
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اســـتقبل وكيل وزارة الداخلية لشـــؤون الجنســـية 
والجوازات واإلقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة، محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ راشـــد بـــن 
اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي  خليفـــة.  آل  عبدالرحمـــن 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  قـــدم 

والجوازات واإلقامة التهنئة لمعالي المحافظ على 
الثقة الملكية الســـامية بتعيينه محافًظا لمحافظة 
بالعطـــاء  الحافلـــة  بمســـيرته  مشـــيًدا  العاصمـــة، 
واإلنجـــاز فـــي مختلـــف المناصـــب التـــي تبوأهـــا، 

متمنًيا له دوام التوفيق والسداد.

زيادة التنسيق بين “الجوازات” والعاصمة

قائد خفر السواحل يفتتح الدورة التأسيسية الخامسة للضباط
افتتـــح قائـــد خفـــر الســـواحل العميد جاســـم 
محمـــد الغتـــم الـــدورة التأسيســـية الخامســـة 

للضباط، المنعقدة بجناح التدريب البحري.
وأكـــد قائـــد خفـــر الســـواحل أن الـــدورة تأتي 
ضمـــن المســـار المعتمـــد للضباط، بهـــدف رفع 
كفاءتهـــم واالرتقاء بهم، موضًحا أنها تســـتمر 
لمـــدة 13 أســـبوًعا، وتنقســـم إلـــى مرحلتيـــن 
النظريـــة  المرحلـــة  وهـــي  األولـــى  المرحلـــة 
الســـالمة  الـــزوارق،  )قيـــادة  علـــى  وتشـــمل 
البحريـــة، كيفية التعامل مـــع الجمهور، كتابة 
التقاريـــر األمنية، أمـــن الوثائـــق والمعلومات، 
كيفيـــة إدارة الوقت وتنظيـــم العمل، مهارات 
االلقاء والعرض باإلضافة إلى عدد من المواد 
القانونيـــة والتخصصيـــة(، والمرحلـــة الثانيـــة 

)التـدريــــب  وتشـــمل  العمليـــة  المرحلـــة  هـــي 
العمــــلي علـــى الـــزوارق البحـريــــــة، الســـالمة 
المعلومـــات  نظـــام  التأسيســـية،  البحريـــة 
الجغرافيـــة)GSS( ونظام نجـــم، فك وتركيب 

مســـرح  ومعاينـــة  الســـالح  علـــى  والرمايـــة 
الجريمة(.

حضـــر االفتتـــاح آمـــر الشـــئون القانونية وآمر 
جناح التدريب البحري.
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تعاون وتنسيق بين “العاصمة” واإلدارات األمنية
راشد بن عبدالرحمن يشيد بكفاءة ضباط وأفراد “الداخلية”

اســـتقبل محافـــظ محافظة العاصمة الشـــيخ 
راشـــد بن عبدالرحمن آل خليفـــة، نائب مدير 
العاصمـــة،  محافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  عـــام 
ورؤساء المراكز األمنية بالمحافظة، بحضور 
حســـن عبدهللا المدني نائب المحافظ، حيث 
تقدموا له بخالـــص التهاني والتبريكات على 
بتعيينـــه محافًظـــا  الســـامية  الملكيـــة  الثقـــة 

لمحافظة العاصمة.
وأشاد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة 
خـــالل اللقـــاء، بالحـــرص الكبيـــر الـــذي يوليه 
وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، مـــن خـــالل متابعته 
وتوجيهه لكافة األجهـــزة واإلدارات بالوزارة 
لبذل الجهود الالزمة من أجل ترســـيخ دعائم 
األمن والحفاظ على المكتســـبات والمنجزات 

التنموية وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية.
وأكد أن المحافظة تعطي أولوية قصوى نحو 

تعزيز التنســـيق والتعاون مع مديرية شرطة 
محافظة العاصمة ومختلف اإلدارات األمنية 
لتنفيـــذ احتياجات العاصمة األمنية والســـبل 
الكفيلة في إرســـاء األمـــن والطمأنينة لجميع 
أهالـــي المحافظـــة، مشـــيًدا بالكفـــاءة العالية 
والخبـــرات والمهارات العمليـــة المتميزة التي 

يتحلى بها ضباط وأفراد وزارة الداخلية.

مـــن جهتهم، أعـــرب نائب مدير عـــام مديرية 
شـــرطة محافظة العاصمة، ورؤســـاء المراكز 
األمنيـــة، عن بالغ تقديرهـــم للمحافظ على ما 
يوليـــه من اهتمام بتعزيز التعاون والتنســـيق 
بيـــن الجانبيـــن، مؤكديـــن الحـــرص المتبادل 
علـــى تفعيل المبادرات والبرامج التي تســـهم 

في تعزيز األمن بمحافظة العاصمة.

المنامة - وزارة الداخلية

“حقوق” جامعة البحرين تستعد لطرح برامج دراسية جديدة
تخصصاتها حازت ثقة “جودة التعليم والتدريب”

جواهـــر  البحريـــن  جامعـــة  رئيســـة  تقدمـــت 
وجميـــع  الحقـــوق  لكليـــة  بالتهنئـــة  المضحكـــي 
منتســـبيها لنيل برامج الكلية الخمســـة ثقة هيئة 

جودة التعليم والتدريب أخيرا.
وذكرت رئيســـة الجامعة بهذه المناســـبة أن كلية 
الحقـــوق واحـــدة مـــن الكليـــات التـــي نالـــت ثقة 
عاليـــة مـــن قبل ســـوق العمـــل، وصـــار لكثير من 
خريجيهـــا النابهيـــن مكانـــة عاليـــة مرموقـــة في 
جميـــع المجاالت والتخصصـــات الخاصة بالعمل 
القانونـــي والحقوقـــي، شـــاكرة ومقـــدرة لجميـــع 
منتسبي الكلية ما يقومون به من جهد لمواصلة 

االرتقاء بالكلية وبرامجها وخريجيها.
وخـــالل االحتفاليـــة التـــي أقامتهـــا الكليـــة بهذه 
المناســـبة، أعلن عميد كليـــة الحقوق في جامعة 
البحريـــن صـــالح أحمـــد، أن الكليـــة تعكـــف على 
تطويـــر برامجهـــا وخططها الدراســـية في ضوء 
تقارير المراجعة لهيئة جودة التعليم والتدريب، 
مشـــيرا إلـــى العمـــل علـــى طـــرح برامج دراســـية 
جديدة على مســـتوى البكالوريوس والدراســـات 
العليـــا، علـــى نحو يلبي احتياجات ســـوق العمل، 
المســـتحدثة،  القانونيـــة  المجـــاالت  ويواكـــب 
ويضمـــن في الوقت ذاتـــه المحافظة على جودة 

مخرجاتها التعليمية.
الهيئتيـــن  أعضـــاء  بمشـــاركة  العميـــد،  وقـــال 
األكاديمية واإلدارية “إن هذه الثقة التي حازتها 
الكليـــة لبرامجها كانت أواًل بفضل هللا، ثم بفضل 
الجهـــود المخلصـــة، والحـــرص الدائم لمنتســـبي 
الكليـــة من األكاديميين واإلداريين على االرتقاء 
بكليتنـــا الغاليـــة وجامعتنـــا الوطنيـــة، فـــي ظـــل 

الدعم المتواصل والمساندة المستمرة من إدارة 
الجامعة الموقرة”.

رصـــد  إلـــى  األكاديميـــة  الهيئـــة  العميـــد  ودعـــا 
واالجتماعيـــة،  االقتصاديـــة،  التحـــوالت 
الحلـــول  عـــن  والبحـــث  لفهمهـــا،  والقانونيـــة، 
المناســـبة لهـــا، مـــن خالل البحـــوث والدراســـات 
العلمية، والنشـــاط العلمي في الفصول الدراســـة 

والمرافق التدريبية.
من ناحيتها، أشارت مديرة مكتب ضمان الجودة 
فـــي كليـــة الحقـــوق وفاء الوافـــي، إلـــى أن كلية 
الحقوق اســـتحقت الحصول علـــى تقدير )جدير 
بالثقة(، حيث استوفت جميع المعايير المطلوبة 
فـــي المراجعة الخارجية لبرامجها من قبل هيئة 
جـــودة التعليـــم والتدريـــب، مشـــيدة بالتكاتـــف 
المنتســـبين  جانـــب  مـــن  الكبيريـــن  والتعـــاون 
إلـــى الكليـــة، حيـــث الرغبـــة الدائمـــة فـــي تطوير 
مخرجـــات كلية الحقـــوق، والنهوض بالمســـتوى 

العلمي فيها.
الحقـــوق  كليـــة  حـــرص  إلـــى  الوافـــي  ولفتـــت 
الخارجيـــة  المراجعـــة  أهـــداف  تحقيـــق  علـــى 

ألداء مؤسســـات التعليـــم العالـــي، حيـــث تعاون 
أعضـــاء الهيئتيـــن األكاديميـــة واإلدارية معا في 
إعـــداد تقارير التقييـــم الذاتي، وأدلتهـــا للبرامج 
األكاديميـــة التي تطرحها الكلية، مشـــيرة إلى أن 
“العمل اســـتمر منذ أكتوبـــر 2020م، حتى انتهاء 
الزيـــارة في 10 يونيو من العام 2021م، ومن ثم 
جـــرت عملية التدقيق، ونشـــرت نتائج المراجعة 

رسمًيا حديًثا”.
وحصلـــت برامـــج الكليـــة، وهـــي: البكالوريـــوس 
في الحقوق، والماجســـتير فـــي القانون الخاص، 
ودكتـــوراه  العـــام،  القانـــون  فـــي  والماجســـتير 
الفلسفة في القانون الخاص، ودكتوراه الفلسفة 
فـــي القانون العام، على تقدير “جدير بالثقة” في 

محاور المراجعة األربعة كافة.
وخـــالل االحتفالية جرى تكريم المشـــاركين في 
إعـــداد وكتابـــة تقارير التقييـــم الذاتـــي للبرامج 
الدراســـية مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ومـــن 
حضـــور  فـــي  المشـــاركين  وكذلـــك  اإلدارييـــن، 
جلســـات المراجعة، ورؤســـاء األقســـام، ومديرة 

مكتب ضمان الجودة في كلية الحقوق.

الصخير - جامعة البحرين



local@albiladpress.com

االثنين 6 يونيو 2022 - 6 ذو القعدة 1443 - العدد 4983
06

أكد عدد من الفعاليات اإلعالمية 
والسياســـية أن قطـــر تســـتخدم 
لتلميـــع  العالـــم  كأس  بطولـــة 
صورتهـــا أمـــام دول العالـــم فـــي 
محاولـــة إلخفـــاء ما برز للســـطح 
مـــن  الماضيـــة  الســـنوات  خـــالل 
وصريحـــة  واضحـــة  انتهـــاكات 

لحقوق اإلنسان. 
وأعربوا في  تصريحات صحافية 
مـــن  اســـتغرابهم  عـــن  أمـــس، 
الموقـــف الصامت للـــدول الكبرى 
حيـــال  الحقوقيـــة  والمنظمـــات 
ممارساتها العنصرية التي أضّرت 
القطريـــة وبالوافديـــن،  بالقبائـــل 
داعيـــن المجتمـــع الدولـــي للعمل 
على فتح تحقيق شـــفاف بشـــأن 
ملفهـــا الرياضي الســـيئ ومعرفة 
تقـــف  التـــي  واألســـرار  الخفايـــا 
وراء وفـــاة 6500 عامـــل أجنبـــي 
آســـيوي على أراضيها منذ فوزها 
باســـتضافة مونديال 2022، كما 
لفتوا إلى أن ايران تســـتغل قطر 
في عملية التفاوض بشأن الملف 
النووي اإليراني، وذلك من خالل 
ليكـــون  القطـــري  الغـــاز  تســـخير 
ورقة تفـــاوض خصوصًا في ظل 
مـــا يشـــهده العالـــم مـــن أزمة في 
الطاقة بســـبب الحرب الروســـية 

األوكرانية.
صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  وأكـــد 
قطـــر  أن  أحمـــد  إيهـــاب  الوطـــن 
العالـــم  كأس  بطولـــة  تســـتخدم 
لتلميع صورتها أمـــام دول العالم 
بـــرز  مـــا  إلخفـــاء  محاولـــة  فـــي 
للسطح خالل السنوات الماضية 
من انتهـــاكات واضحة وصريحة 
علـــى  ســـواء  اإلنســـان  لحقـــوق 
صعيـــد أبنـــاء قطـــر أو حتى على 
صعيـــد العمالة الوافـــدة التي تم 
تســـخيرها إلنجاز منشـــآت كأس 
العالـــم”، الفتـــًا إلى أن اســـتخدام 
أمـــر  سياســـية  كأدة  الرياضـــة 
غيـــر مقبـــول من قبـــل المنظمات 

المعنية بحقوق اإلنسان. 
وقال: إن الغاز القطري يستخدم 
تحقيـــق  فـــي  إيـــران  قبـــل  مـــن 
مكاســـب فـــي ملـــف مفاوضـــات 
النووي اإليرانـــي، كما تعمل قطر 
علـــى توظيـــف كأس العالـــم فـــي 
التكتـــم علـــى تجاوزتها في ملف 
حقوق اإلنســـان، وان ما شـــهدناه 
قبيـــل االنتخابـــات فـــي قطر من 
حرمـــان بعـــض أبنـــاء القبائل من 
حقهم السياســـي وما ســـبق ذلك 
مـــن انتهـــاكات فادحـــة فـــي حق 
أبناء قبيلة الغفران القطرية يثير 
الكثير من التســـاؤالت عن سبب 
صمت المنظمـــات الحقوقية عن 
المخالفـــة  القطريـــة  الممارســـات 

ألبسط قواعد اإلنسانية”.
وأوضـــح أن هذا الصمت الغريب 
عـــن االنتهـــاكات القطريـــة يضـــع 
الكثير من عالمات االستفهام عن 
اســـتغالل قطـــر أموالها إلســـكات 

المنظمات بصورة أو بأخرى.  
ســـجل  أن  أحمـــد  إيهـــاب  ورأى 
قطر فـــي مجال حقوق اإلنســـان 
وخاصـــة إبان بطولة كأس العالم 
وما تبع ذلك من استغالل العمالة 
الوافـــدة وحرمانهم من حقوقهم 
كان ينبغـــي أن يقابـــل بقـــرارات 
الـــدول  مـــن  حاســـمة  سياســـية 
الكبـــرى ال أن يتـــم الســـماح لهـــا 

باستضافة كأس العالم. 
وأردف أن إيران تســـتخدم قطر 
في عملية التفاوض بشأن الملف 
النووي اإليراني وذلك من خالل 
ليكـــون  القطـــري  الغـــاز  تســـخير 
ورقـــة تفـــاوض خاصـــة فـــي ظل 
مـــا يشـــهده العالـــم مـــن أزمة في 
الطاقة بســـبب الحرب الروســـية 
الغـــاز  “إن  مضيفـــًا  األوكرانيـــة، 
القطـــري أصبح ورقة بيـــد إيران 
تحقيـــق  فـــي  اســـتخدامها  يتـــم 
مكاسب في ملف التفاوض حتى 
وإن بـــدا في الظاهـــر أن الدوحة 
تعمـــل علـــى لعـــب دور الوســـيط 
بين الغرب وإيران لحلحة الملف 

النووي”. 
قطـــر  أن  أحمـــد  إيهـــاب  وبيـــن 
تستغل حاجة العالم للغاز في ظل 

الظروف السياســـية التي يمر بها 
العالـــم في تحقيـــق أمرين األول 
يخـــص تخفيف الضغـــط الدولي 
عن إيران بالدخول كوسيط بين 
الطرفيـــن المتفاوضيـــن والثانـــي 
محاولة طي سجل  قطر األسود 
اإلنســـان  حقـــوق  مجـــال  فـــي 
علـــى اعتبـــار أن مصلحـــة الدول 
القطـــري  الغـــاز  مـــن  المســـتفيدة 
تقتضي غض الطرف والتســـاهل 
مـــع قطـــر للحصول علـــى الطاقة 

من قطر”. 
جمعيـــة  رئيـــس  أشـــار  بـــدوره، 
البحرينيـــة   الحقوقييـــن 
عبدالجبـــار أحمـــد الطيـــب وهي 
استشـــارية  صفـــة  ذات  منظمـــة 
فـــي األمم المتحـــدة إلى أن قيام 
لـــكأس  بالتســـويق  قطـــر  دولـــة 
إطـــار  فـــي  يأتـــي   2022 العالـــم 
محاولة إغفـــال انتهاكات حقوق 
العمـــال الذين قامـــت على يدهم 
منشآت الكأس العالمي، حيث إن 
توفير الظروف المناســـبة للعمال 
فـــي وقتهـــا  ومنحهـــم أجورهـــم 
وصحتهـــم  ســـالمتهم  وتأميـــن 
هـــي أولويات لحمايـــة الحق في 
العمـــل الذي أقـــره العهـــد الدولي 
بالحقـــوق االقتصاديـــة  الخـــاص 

واالجتماعية والثقافية. 

الترويـــج  محاولـــة  أن  واضـــاف 
للبطولة العالميـــة دونما التعرض 
واإلصابـــات  الوفيـــات  لحـــاالت 
التي تزامنت مع إتمام المنشـــآت 
الرياضيـــة يعتبر نوعـــًا من تزوير 
الحقائـــق ويتعارض مع إنســـانية 
الرياضة التـــي تتطلبها المواثيق 
األولمبيـــة والرياضية واتفاقيات 

منظمة العمل الدولية.
ودعا رئيـــس جمعية الحقوقيين 
القطريـــة  الســـلطات  البحرينيـــة، 
إلـــى ضـــرورة إتمـــام التســـويات 
التـــي  الوافـــدة  للعمالـــة  الماليـــة 
تولت عملية بنـــاء المالعب التي 
ســـتقام عليهـــا الـــكأس العالميـــة 
وأن تعلـــن بشـــفافية عـــن أعـــداد 
الوفيات واإلصابات التي وقعت 
المتوفيـــن  أهالـــي  وتعويـــض 

والمصابين.
من جانبه، تحدث المنســـق العام 
العمالـــي  الحقوقـــي  للتحالـــف 
الدولي لضحايا عمال كأس العالم 
قطر 2022 )إنصاف( فيصل فوالذ  
للعمـــال  المأســـاوي  الوضـــع  عـــن 
الحقوقـــي  والســـجل  األجانـــب 
لقطـــر فـــي هـــذا المجـــال وقـــال 
إن وضـــع العمـــال فـــي قطـــر في 
تراجـــع مســـتمر، حيـــث إن أغلب 
العالميـــة  الحقوقيـــة  المنظمـــات 

خاصـــة منظمـــة مراقبـــة حقـــوق 
اإلنســـان ومنظمة العفـــو الدولية 
ســـلطت الضوء علـــى االنتهاكات 
فـــي قطـــر، وإن قطر عـــن طريق 
الرشـــاوى والفســـاد كســـبت حـــق 
تنظيم البطولة،  وأخيرًا تحدثت 
االتحـــادات الكرويـــة فـــي أوروبا 
عـــن األمر حيث طالـــب بمقاطعة 
كأس العالـــم المزمـــع تنظيمه في 
قطـــر فـــي 2022 وذلـــك بســـبب 
االنتهـــاكات الكبيـــرة ضـــّد العمال 
فـــي بنـــاء منشـــآت كأس العالـــم 
وكثيـــر منهم تم تســـفيرهم دون 
أثنـــاء  رواتـــب  وال  تعويضـــات 

جانحة كورونا بقطر.
وأضـــاف فـــوالذ أن منظمة العمل 
العماليـــة  واالتحـــادات  الدوليـــة 
شـــروط  أن  أكـــدت  الدوليـــة 
العمـــل مجحفـــة فـــي قطـــر وأن 
نظـــام الكفالـــة نظـــام اســـتغاللي 
والعبودية موجودة بشـــكل كبير 
فيها، وطالبت مـــن منظمة الفيفا 

بسرعة اتخاد موقف ضدها.
الصحيفـــة  إن  فـــوالذ  وقـــال 
)الغارديـــان(  البريطانيـــة 
تقريـــرا  نشـــرت  البريطانيـــة 
تتحـــدث فيه عن وفـــاة أكثر من 
اســـيوي  أجنبـــي  عامـــل   6500
فـــي قطر منذ فوزها باســـتضافة 

مونديـــال 2022 مطالبـــًا بتحـــرك 
دولـــي ألجـــل إنصـــاف وتعويض 
أســـر العمـــال، مـــن خـــالل العمـــل 
على فتح تحقيق شفاف لمعرفة 
خفايا وأســـرار تخفيها الحكومة 
القطريـــة تظهـــر أن العديـــد مـــن 
عملهـــم  خـــالل  توفـــوا  هـــؤالء 
التحتيـــة  البنيـــة  مشـــاريع  فـــي 
 2022 العالـــم  كأس  الســـتضافة 
وتقديم الجهات التي تقف وراء 

وفاة العمال إلى المحاكمة.
إلـــى ذلك، أكـــد الكاتـــب والمحلل 
السياســـي ســـعد راشـــد أن دولـــة 
مـــن  العديـــد  مارســـت  قطـــر 
الصارخة  الحقوقيـــة  التجاوزات 
تجاه الشـــعب والوافديـــن الذين 
يلقـــوا  أن  المفتـــرض  مـــن  كان 
الرعاية الكاملة من الدولة وذلك 
نظير جهودهم وعملهم المســـتمر 
لتطوير البنى التحتية اســـتعدادًا 
الستضافة الدوحة لكأس العالم.

وأوضح أن قطر وحســـب تقارير 
فإنهـــا  الحقوقيـــة  المنظمـــات 
مارســـت أبشـــع أعمـــال التعذيب 
بحـــق العامليـــن الوافديـــن، ولـــم 
التجـــاوزات  بممارســـة  تكتـــِف 
الحقوقيـــة عليهـــم بل امتـــد إلى 
المواطنيـــن، فقـــد تـــم تقســـيمهم 
العليـــا  القيـــادات  أهـــواء  وفـــق 
للترشـــح لمجلـــس الشـــورى فقد 
تـــم عـــزل الكثير مـــن القبائل عن 
المشهد السياسي كقبيلة الغفران 
والتي ســـحبت الجنســـيات منهم 
كمـــا تـــم ســـجن مـــن أبـــدى رأيـــه 
بموضوعيـــة عـــن تلك القـــرارات 
المواطـــن  حـــق  تنتهـــك  التـــي 
القطري في الترشـــح واالنتخاب 
وهـــذه مخالفة صريحة لدســـتور 

الدولة.
وفي سياق متصل، أوضح راشد 
أن “السياســـة الخارجية القطرية 
أو  بقراراتهـــا  التكهـــن  يمكـــن  ال 
بالتزامهـــا باالتفاقيات والمواثيق 
األمـــم  قـــرارات  ومنهـــا  الدوليـــة 
القـــرارات  المتحـــدة وبالتحديـــد 
الصادرة من قبـــل مجلس األمن، 
فهـــي جعلـــت األراضـــي القطرية 
مالذًا آمنًا لإلرهابيين والمطلوبين 
أمنيًا من جانب، ومن جانب آخر، 
وفـــرت إليـــران الدولـــة الراعيـــة 
لإلرهاب موطئ قدم في الخليج 
العربـــي عبـــر اســـتضافة ضبـــاط 
الثـــوري  الحـــرس  مـــن  وأفـــراد 
والمصنـــف تنظيمًا إرهابيًا، داعيًا 

المؤسسات الدولية التابعة لألمم 
المتحـــدة التخـــاذ موقـــف حـــازم 

تجاه الممارسات القطرية.
من جانبه، أكد الكاتب الصحافي 
الخلـــل  أن  الماجـــد  أســـامة 
األساسي في حســـابات قطر هو 
فـــي  الهائـــل  الكـــذب والتناقـــض 
والمكابـــرة  التصريحـــات  حجـــم 
واالستهتار بأمن شعوب المنطقة 
وإعطاء تفسيرات غبية مضحكة 
حيـــال الكثير مـــن القضايا، ففي 
الوقت الذي تثرثر فيه الخارجية 
اإلنســـان  حقـــوق  عـــن  القطريـــة 
وحقـــوق العمالـــة، وتلبـــس قنـــاع 
نكتشـــف  واالســـتقامة،  البـــراءة 
أراضيهـــا  علـــى  يحصـــل  مـــا  أن 
المحتلة من قبل األتراك والنظام 
اإليرانـــي اإلرهابي بحـــق العمالة 
التـــي تتعامل معها قطر على أنها 
مجـــرد “ماكينـــات” وليس بشـــرًا، 
إذ ترغمهـــم علـــى العمـــل طـــوال 
اليـــوم ودون أي راحـــة وبأجـــور 
زهيـــدة مـــن أجـــل تنظيـــم حدث 
رياضـــي ســـينتهي فـــي أقـــل من 
شهرين، ففي قطر تغيرت صورة 
خريطـــة اإلجرام علـــى نحو غير 
مســـبوق مثل الرشـــاوى والفساد 
واغتصـــاب حقوق العمـــال الذين 
خاويـــة  وجيوبهـــم  يعيشـــون 
وكثيـــر منهـــم ســـقط ميتـــًا فـــي 
مواقع العمل وناطحات السحاب 
المشـــيدة بعرق هؤالء المساكين 

البسطاء.
الشـــر  جحافـــل  كل  أن  واضـــاف 
والظـــالم في هـــذا البلـــد المريض 
الـــذي يعيـــش وهـــم الديمقراطية 
مـــن  ألوانـــًا  ويمـــارس  المزيفـــة، 
فـــي  والديكتاتوريـــة  االســـتغالل 
حق شريحة كبيرة من المواطنين 
وذلك عبر تجريدهم من حقوقهم 
فـــي  والتصويـــت  الترشـــح  فـــي 
االنتخابات، وعـــزل كل من يقول 
المهـــووس  للنظـــام  الحـــق  كلمـــة 
واالكتشـــافات  الثـــروات  بنهـــب 
الهائلـــة لتنميـــة اإلرهـــاب ودروبه 
“المثلييـــن”  دعـــم  مثـــل  الفرعيـــة 
وفتح آفاق غير محدودة أمامهم، 
القطـــري  النظـــام  بـــأن  مختتمـــًا 
قطـــع علـــى نفســـه عهـــدًا بتبنـــي 
كل المحظـــورات وقوانيـــن القمع 
والكبـــت، ولكن الشـــعوب الواعية 
تفضح هذه األنظمة والحكومات 
وتجـــارة  النفـــاق  ذات  الرجعيـــة 

الشعارات والتمييز العنصري.

المجتمع الدولي مطالب بالكشف عن انتهاكات قطر لحقوق اإلنسان
طهران تستغل الغاز القطري بالتفاوض بشأن الملف النووي... فعاليات إعالمية وسياسية:

محرر الشؤون المحلية

رئيس “الحقوقيين”:  
الترويج لمونديال 

2022 دون اإلشارة 
لمن توفي من 

العمال تزوير للحقائق 

المنسق العام 
لـ“إنصاف”: حقوقيون 

طالبوا االتحادات الكروية 
في أوروبا بمقاطعة 

كأس العالم بقطر

رئيس تحرير “الوطن”: 
قطر تستغل حاجة 

العالم للغاز لتخفيف 
الضغط الدولي عن 

إيران

عبدالجبار أحمد الطيبسعد راشد فيصل فوالذإيهاب أحمد

المحلل السياسي 
سعد راشد: السلطات 

القطرية تعاملت 
بعنصرية مع مواطنيها 

إبان االنتخابات

أسامة الماجد

الزميل الكاتب أسامة 
الماجد: قطر تتعامل 

مع الوافدين على 
أنهم مجرد “ماكينات” 

وليسوا بشرًا 
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ضمن استراتيجيتها في إنشاء المشاريع التنموية لخدمة الفئات المحتاجة المستفيدة من خدماتها 
وحرصــًا منهــا علــى أن ينــال األيتــام النصيــب الكامــل مــن التعليم بما يماثل أقرانهم، ســاهمت ســمو 
الشــيخة أم ناصــر فــي بناء روضــة نموذجية لصالح أيتام المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية في 
منطقــة الحنينيــة بالرفــاع، حيــث وقع األمين العــام للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مصطفى 

السيد اتفاقية إلدارة وتشغيل الروضة مع السيدة آمال محمد أبو الفتح.

وبهـــذه المناســـبة تقـــدم األميـــن العـــام للمؤسســـة 
الشـــكر  بخالـــص  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
والتقدير إلـــى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، علـــى ما يوليه 
جاللتـــه مـــن دعـــم لبرامـــج ومشـــاريع المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية وتفضل جاللته بمنح 
المؤسســـة األرض التـــي أقيمـــت عليهـــا الروضـــة 
فـــي منطقـــة حيويـــة تخـــدم العديـــد مـــن األهالي 
والقاطنيـــن فيهـــا، مثمنـــًا الدعـــم الـــذي تحظى به 
المؤسســـة مـــن الحكومـــة برئاســـة  وولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة،  مشـــيدا بكرم 

سمو الشيخة أم ناصر وبجهود سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
فـــي قيـــادة عمـــل  الشـــباب،  اإلنســـانية وشـــؤون 
المؤسســـة والـــذي اســـتطاع أن يحقق لهـــا الكثير 
من اإلنجازات والمشاريع التي تصب جميعها في 
صالح األيتـــام واألرامل والمحتاجين في مملكتنا 

الغالية.
كما كرر  الشكر و التقدير لسمو والدة سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى تفضل ســـموها 
بالتكفل ببناء وتجهيز الروضة بشـــكل كامل على 
نفقة ســـموها الخاصـــة وتخصيص ريعهـــا لصالح 
األيتام البحرينيين المكفولين من قبل المؤسســـة 

الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية. مؤكـــدًا أن هذا األمر 
غير مستغرب وليس بالجديد على صاحبة السمو 
والدة سمو الشيخ ناصر حيث إن أياديها البيضاء 
ممتدة للمحتاجين واأليتام واألرامل البحرينيين 
بشـــكل دائم ولها العديد من المبادارت اإلنســـانية 
المناســـبات  مختلـــف  فـــي  لصالحهـــم  والخيريـــة 
مـــن خالل دعـــم العديـــد مـــن البرامج واألنشـــطة 
والمشاريع التي تنفذها المؤسسة على مدار العام. 
سائالً المولى عز وجل أن يبارك لسموها في مالها 
وأن يجعل هذا األعمال في ميزان حســـناتها وأن 

يوفقها إلى كل خير.
وبيـــن  مصطفـــى الســـيد أن مشـــروع روضـــة أم 
ناصـــر يأتي ضمن مشـــروع إنشـــاء ريـــاض أطفال 
نموذجيـــة في جميـــع محافظـــات البحرين تهدف 
المؤسســـة مـــن خاللهـــا إلـــى تحقيق عـــدة أهداف 
والمحتاجيـــن  األيتـــام  ينـــال  بـــأن  اســـتراتيجية 
فرص التعليم ما قبل المدرســـة بأعلى مســـتويات 
مـــن الجـــودة والمســـاهمة فـــي إنشـــاء المشـــاريع 
التنمويـــة المتميزة التي تخدم المجتمع البحريني 

إضافـــة إلـــى توفيـــر الدعـــم المالي للمؤسســـة بما 
يضمن اســـتمرار تقديم خدماتها لأليتام واألرامل 

والمحتاجين بعيدًا عن أي تأثيرات اقتصادية.
شـــروطا  وضعـــت  المؤسســـة  إن  الســـيد  وقـــال 
ومعاييـــر تربويـــة وتعليميـــة خاصـــة للجهـــة التي 
ســـتقوم بـــإدارة وتشـــغيل الروضة، وقـــد حرصت 
التعليميـــة  المؤسســـات  أكبـــر  مـــع  التعاقـــد  علـــى 
العريقـــة ذات الســـمعة الطيبـــة واإلدراة المتميـــزة 
في إدارة وتشـــغيل رياض األطفال، كما تم إنشاء 
الروضـــة وتوقيع العقد وفق اشـــتراطات ومعايير 
وزارة التربيـــة والتعليم بما يضمن تحقيق الهدف 
التربويـــة والتعليمـــي منهـــا بأعلى مســـتويات من 
الجـــودة، حيـــث أقيمـــت الروضـــة علـــى مســـاحة 
مقدارهـــا 955 مترا مربعـــا مكونة من ثالثة أدوار، 
بمســـاحة إجماليـــة للمبانـــي مقدارهـــا 1401 متـــرا 
مربعا تشـــمل 16 صًفا بســـعة اجمالية قدرها 220 
طالبـــًا، كما تحتوي الروضة علـــى مصعدًا كهربائيًا 
ومرافق صحية وغرفة استقبال ومكاتب لإلدارة 
متعـــددة  وقاعـــة  للمعلميـــن  وقاعـــة  التنفيذيـــة 

األغراض وصالة رياضية وغرفة للحارس ومخزن 
ومساحة لأللعاب الخارجية ومواقف سيارات.

وأضـــاف أن المؤسســـة تعمـــل حاليـــا على إنشـــاء 
روضـــة أم ناصـــر النموذجيـــة فـــي ديـــار المحـــرق 
لخدمـــة أهالـــي محافظـــة المحـــرق ومـــن المؤمل 
أن يتـــم قريبـــًا التعاقـــد مع المهندس االستشـــاري 
والمقاول المنفذ للمشروع، إضافة إلى العمل على 
إنشـــاء روضة في محافظـــة العاصمة وأخرى في 

المحافظة الشمالية.
ناصـــر  أم  بـــأن روضـــة  الســـيد  وبيـــن  مصطفـــى 
التنمويـــة  المشـــاريع  أحـــد  لألطفـــال  النموذجيـــة 
الذي نفذتها المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
داخل البحرين والتي شـــملت إنشـــاء ثالثة أبراج 
اســـتثمارية فـــي منطقـــة الســـيف ومجموعـــة من 
الفلل االســـتثمارية في الجسرة وبناية خيرية في 
المحـــرق ومركز ناصر للتأهيـــل والتدريب المهني 
فـــي جـــو ومشـــروع نتـــاج البحريـــن فـــي الرفـــاع 
وأكاديميـــة ريـــال مدريد في الرفـــاع فيوز إضافة 

إلى العديد من المشاريع والبرامج التنموية.

المعلومـــات  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  تـــرأس 
)رئيـــس  القائـــد  محمـــد  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
مراكـــز  تقييـــم  للجنـــة  الرابـــع  االجتمـــاع  اللجنـــة( 
الخدمـــة الحكومية، وذلك لبحث آخر مســـتجدات 
الدورة الثالثة مـــن تقييم وبحثت اللجنة عدًدا من 
الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جـــدول األعمـــال، إذ 
تمت مناقشـــة التقارير النهائية لنتائج تقييم مراكز 
الخدمـــة الحكومية بعد مراجعتها بحســـب قرارات 
اللجنة التنسيقية، وفي هذا الجانب فقد هنأ القائد 
األعضاء والفـــرق اإلدارية واإلشـــرافية والمقّيمين 
والقائميـــن على مراكز الخدمـــة الحكومية باعتماد 
نتائج التقييم وقائمة المراكز التي استحقت الدرع 
الذهبـــي عن الفئة األولـــى والدرع الفضي عن الفئة 
الثانية ضمن نتائج الدورة الثالثة من تقييم مراكز 
الخدمـــة الحكوميـــة، إلـــى جانب اإلشـــادة بالمراكز 
التي حققت نسب استيفاء عالية تخطت الـ 90 % 
من المعايير األساســـية للتقييـــم، والتي بلغ عددها 
حوالـــي 48 مركـــز خدمة عمـــالء حكومي من أصل 

86 مركزا تم تقييمه.
بعد ذلـــك، بحثت اللجنة آلية لتحســـين أداء مراكز 
خدمـــة العمـــالء الحكوميـــة التي لم تتجاوز نســـبة 
اســـتيفائها لمعايير التقييم األساســـية نســـبة الـ 75 
%، حيـــث أكـــد القائد في هـــذا الجانـــب أن تطوير 

أداء مراكـــز خدمـــة العمـــالء الحكوميـــة وخدماتها 
المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن ُتعد بال شـــك من 
أولويات الحكومة الموقرة، وأن اللجنة ســـتحرص 
على مواصلة التعـــاون وتقديم الدعم لهذه المراكز 
لتحســـبن أوضاعهـــا ورفـــع مســـتويات اســـتيفائها 
للمعاييـــر وخاصـــة األساســـية منها والتـــي تتمحور 

حـــول ركائـــز خدمـــة العمـــالء واســـتدامة خدمـــات 
المركز.

وخـــالل االجتماع، بحث رئيـــس اللجنة واألعضاء 
اآللية المناسبة لتدوين وتوثيق أفضل الممارسات 
علـــى المســـتوى الفـــردي والمؤسســـي فـــي مراكـــز 
خدمـــة العمـــالء الحكوميـــة في المملكـــة كما تمت 

مناقشـــة الممارســـات والتجـــارب الدولية الناجحة 
فـــي مجـــال تبـــادل الخبـــرات ومشـــاركة قصـــص 

النجاح.
كمـــا دعـــت اللجنـــة جميـــع عمـــالء مراكـــز الخدمـــة 
الحكوميـــة للمشـــاركة في االســـتبانة التي ســـتقوم 
اللجنـــة بإطالقها بالتزامن مع إعـــالن نتائج الدورة 
الثالثـــة من تقييم مراكز الخدمة الحكومية بغرض 
التعـــرف علـــى تجربتهـــم حـــول ممارســـات “خدمة 
العمـــالء عـــن بعـــد” المقدمة مـــن مختلـــف الجهات 
والمؤسســـات الحكوميـــة وإبـــداء وجهـــة نظرهـــم 
المتعلقـــة بمســـتقبل  التطويريـــة  الجوانـــب  حـــول 

مراكز الخدمة الحكومية في مملكة البحرين.
اإلعالميـــة  الخطـــة  األعضـــاء  بحـــث  وكمـــا 
االســـتراتيجية والترويجيـــة للجنـــة تقييـــم مراكز 
اإلعالميـــة  والتغطيـــات  الحكوميـــة،  الخدمـــة 
النتائـــج  إعـــالن  لمرحلـــة  المقترحـــة  والتســـويقية 
)ذهبـــي  دروع  علـــى  الحاصلـــة  المراكـــز  وتتويـــج 
وفضـــي(، إلـــى جانـــب رفـــع مســـتويات الوعي لدى 
العمالء حول أعمال اللجنة ومعايير التقييم، ومدى 
انعـــكاس ذلك على ما يحصلـــون عليه من خدمات 
فـــي مختلف مراكـــز خدمة العمـــالء الحكومية في 
ظل تســـليط الضوء على جهود المراكز في تطوير 
األداء واالرتقـــاء بهـــذه القناة الحكومية المباشـــرة 

مع الجمهور وفًقا لمعايير التقييم. 

وفيمـــا يســـتجد مـــن أعمـــال، اطلعـــت اللجنـــة على 
عـــرض تقديمـــي مـــن معهـــد اإلدارة العامـــة “بيبـــا” 
حـــول توجهاتـــه التدريبية الخاصـــة بتطوير مراكز 
الخدمـــة الحكوميـــة خـــالل الفتـــرة القادمـــة والتي 
ســـترتكز علـــى ثالثـــة محـــاور أساســـية تتمثل في 
الـــرؤى الســـلوكية والـــذكاء العاطفـــي وأبـــرز آليات 
وتكتيـــكات التعامـــل مـــع العميـــل، نحـــو االرتقـــاء 
بـــأداء ُمقدمـــي الخدمـــات الحكومية بمـــا يرفع من 
تنافســـية الخدمات الحكومية الُمقدمة للمواطنين 
والمقيميـــن والزوار وأصحاب األعمال. كما يســـعى 
المعهـــد من خالل هـــذه التوجهات إلـــى رفع كفاءة 
ُمقدمي الخدمات الحكومية عبر تزويدهم بُفضلى 
المنهجيات العلميـــة والمهارات الالزمة للتعامل مع 
العمالء وتقديم الخدمة األفضل للعميل، باإلضافة 
إلـــى تزويدهـــم باآلليـــات والنمـــاذج الحديثـــة التي 
تســـاهم في رفع جودة وكفـــاءة الخدمات المقدمة 
للمواطنين من خالل مراكز الخدمة. هذا ويســـتعد 
معهد اإلدارة العامة بيبا إلى طرح دورة تخصصية 
لمقدمي الخدمات، ســـيتم خاللها تزويدهم بمبادئ 
الـــذكاء العاطفـــي والـــرؤى الســـلوكية والتكتيكات 
المناســـبة للتعامـــل مـــع العميـــل بالطريقـــة المثلـــى 
والتي تســـهم في رفع جودة الخدمـــات الحكومية 
وتحقيـــق رضـــا العمـــالء بمختلـــف شـــرائحهم عـــن 

الخدمات الحكومية.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

“المؤسسة الملكية” توقع اتفاقية إدارة وتشغيل روضة أم ناصر النموذجية

القائد يهنئ المختصين بـ “التقييم” والحائزين الدرع الذهبي والفضي

السيد: أيادي سموها البيضاء ممتدة للمحتاجين

مشيًدا بتحقيق 48 مركز خدمة عمالء نسب استيفاء تخطت الـ 90 %

العسيري: طرق متقدمة لمعالجة الصور والبيانات الفضائية
نظمت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ورشـــة عمل 
تدريبيـــة للتعريـــف بأحدث تطبيقات االستشـــعار 
عـــن بعـــد، حيث قـــدم الورشـــة خبراء من شـــركة 
“4EI” والتـــي تعـــد إحدى أبـــرز الشـــركات العالمية 
الصـــور  وتحليـــل  تزويـــد  مجـــال  فـــي  الرائـــدة 
والبيانـــات الفضائية. وعقدت الورشـــة بمشـــاركة 
واسعة من عدد من المهندسين والمختصين بعدد 
مـــن الجهات الحكومية واألكاديميين من مختلف 
مؤسسات التعليم العالي.  بدأت الورشة بالتعريف 
بمبـــادئ االستشـــعار عـــن بعـــد وأهميتـــه وأنـــواع 
أجهزة االستشـــعار والمدى الطيفـــي ودقة الصور 
وطرق تحليل البيانـــات الخاصة فيه. إضافة إلى 
ذلـــك، فقـــد اشـــتملت الورشـــة على شـــرح مفصل 
ألهم التطبيقات المختلفة لالستشعار عن بعد بما 
يخـــدم مجال الزراعـــة والبيئة والتغيـــر المناخي، 
وعرض عدد من المشـــاريع واألمثلة الحيوية في 
منطقـــة الخليـــج العربي وذلـــك بتوظيـــف الصور 

والبيانـــات الفضائيـــة مثل دراســـة صحة أشـــجار 
المانغروف ومراقبة األشجار والمناطق الخضراء 
ومراقبـــة الغـــازات الدفيئـــة التي تؤثر ســـلًبا على 
التغيـــر المناخـــي. باإلضافـــة إلى عـــرض مميزات 
الصور الفضائية مقارنًة مع الصور الجوية والليدار 
ولعـــل أبرزهـــا أن صور األقمـــار الصناعيـــة تغطي 
مســـاحات شاســـعة في فترة زمنية قصيرة وأكثر 
تواتـــًرا وبتكلفة أقل، وهي أيًضـــا ممكن أن تكون 
أقـــل دقة. كمـــا يمكن للصـــور الفضائيـــة الرادارية 
المعروفة بـ “SAR Imagery” التقاط الصور خالل 
الليـــل أو خالل فترات الطقس غير المســـتقر مثل 
العواصـــف والضبـــاب والغبـــار. وصـــرح الرئيـــس 

التنفيذي للهيئة محمد العسيري “تستخدم الهيئة 
طرق متقدمة لمعالجة الصور والبيانات الفضائية 
الســـتخراج  المتخصصـــة  البرامـــج  خـــالل  مـــن 

المعلومـــات القيمة بناًء علـــى احتياجات أصحاب 
المعلومـــات  دمـــج  أيًضـــا  ويمكنهـــم  المصلحـــة 
الجغرافيـــة المكانيـــة المكتســـبة ذات دقة مكانية 

وطيفيـــة مختلفـــة إلنتـــاج البيانات التـــي تحتوي 
علـــى معلومـــات أكثر تفصيالً مـــن كل مصدر على 
حـــدة”. وأضـــاف العســـيري “قامت الهيئـــة بتنفيذ 
العديـــد من الدراســـات ولديها مشـــاريع مشـــتركة 
مـــع كل مـــن المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع 
الزراعي، والمجلس األعلى للبيئة، حيث تم تنفيذ 
العديد من الدراســـات التي تخـــدم مجال الزراعة 
والبيئـــة مثـــل دراســـة الغطـــاء النباتـــي ومراقبـــة 
صحـــة النباتات على األراضي اليابســـة، ودراســـة 
درجة حرارة ســـطح األرض والمياه وحصر تعداد 
النخيـــل وصحتها، وحصر أعداد البيوت المحمية 
وتحديد مواقعها، والمشـــاركة في تزويد المنصة 
السحابية بالبيانات لعرض المعلومات الجغرافية 
المكانية، ومراقبة جودة الهواء. لقد قامت الهيئة 
بنشـــر العديد من األبحاث بالتعاون مع مؤسسات 
التعليـــم العالي بمملكة البحرين في مجاالت عدة 
اعتمـــد فيها االستشـــعار عن بعد كمصدر رئيســـي 

للمعلومات”.

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

مشاريع مشتركة مع 
“الوطنية لتنمية الزراعة” 

و“األعلى للبيئة”



أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفـــة أن مملكـــة البحريـــن تمكنـــت بفضـــل دعـــم عاهـــل 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ومتابعـــة ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة المســـتمرة، 
وبـــإرادة وعزيمة فريـــق البحرين ومنذ إطـــالق خطة التعافي 
االقتصـــادي، مـــن تســـجيل مؤشـــرات إيجابيـــة ونوعيـــة فـــي 
القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي االقتصادي، وهو ما 
يؤكد أننا اســـتعدنا التعافي ونســـير لتحقيـــق النتائج المرجوة 

بتكاتف الجميع.
جاء ذلك خالل الكلمة الرئيســـية التـــي ألقاها بعنوان “الطريق 
إلى التعافي االقتصادي” وذلك ضمن جلسات منتدى التعافي 
االقتصادي الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي 
الصالـــح وذلـــك بتنظيم من مجلس الشـــورى ومعهـــد البحرين 
للدراسات المصرفية والمالية )BIBF(، حيث أشار وزير المالية 
واالقتصـــاد الوطني إلى أن خطة التعافي االقتصادي التي تم 
إطالقهـــا ترتكـــز علـــى 5 أولويات تضـــم 27 برنامًجـــا متكاماًل، 
تـــم االنتهاء مـــن 16 برنامًجا، وأن العمل جاٍر على االنتهاء من 
تنفيذ 11 برنامًجا خالل الفترة المقبلة، مشيًدا بالتعاون البّناء 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العديد من المشاريع 
التـــي تصّب في صالح نماء الوطـــن وتحقيق الخير للمواطن، 
منّوًهـــا بدور الســـلطة التشـــريعية في دعم المبـــادرات الهادفة 

للوصول للتعافي االقتصادي وتعزيز االستقرار المالي.
   

فرص عمل

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تنفيذ األولويات الخمس 
لخطـــة التعافي االقتصـــادي وأهدافها الرئيســـية المتمثلة في 
خلـــق فـــرص عمـــل واعدة لجعـــل المواطـــن الخيـــار األول في 
ســـوق العمـــل، عبـــر توظيـــف 20,000 بحرينـــي فـــي االقتصاد 
ا حتى العام 2024، وتسهيل  وتدريب 10,000 بحريني ســـنويًّ
اإلجـــراءات التجاريـــة وزيـــادة فعاليتهـــا، بهـــدف اســـتقطاب 
استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دوالر أميركي بحلول العام 
2023، وتنفيذ المشـــاريع التنموية الكبرى، عبر إطالق مشاريع 
إســـتراتيجية بقيمـــة تفـــوق 30 مليـــار دوالر أميركـــي، وتنمية 
القطاعـــات الواعـــدة، بهـــدف تحقيق نمـــو في الناتـــج المحلي 
اإلجمالي غير النفطي بنسبة 5 % في العام 2022، إلى جانب 
تعزيز مساعي االســـتدامة المالية واالستقرار االقتصادي، من 

خالل تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024.
وأشار وزير المالية واالقتصاد الوطني إلى البرامج الـ 16 التي 

تم االنتهاء منها ضمن أولويات خطة التعافي هي:

إطالق صندوق العمل )تمكين( لحزمة نوعية من البرامج . 1
الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني 
ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

إطالق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط . 2
العمراني.

تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة متطلبات . 3
التنمية.

إطالق منصة األراضي الحكومية.. 4

طرح إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب.. 5

توثيق الخدمات الحكومية ووضع اتفاقية مستوى . 6
.)SLA( الخدمة

الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية . 7
كبرى.

إستراتيجية قطاع السياحة.. 8

إستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية.. 9

إستراتيجية قطاع الصناعة.. 10

إستراتيجية قطاع الخدمات المالية.. 11

إستراتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات . 12
واالقتصاد الرقمي.

إطالق برامج تحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة في . 13
القطاعات الواعدة من قبل صندوق العمل )تمكين(.

خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية.. 14

تعزيز كفاءة ميزانية المشاريع.. 15

زيادة القيمة المضافة إلى 10 % من خالل اإلجراءات . 16
التشريعية.

  
كمـــا أكـــد الـــدور المهم للقطـــاع الخاص فـــي دفع عجلـــة النمو 
االقتصادي وتعزيز اســـتقراره، وهو ما تعكســـه مبادرات خطة 
التعافـــي االقتصـــادي من خـــالل توفيرهـــا لفرٍص اســـتثمارية 
ومزايـــا تنافســـية تفتـــح مجـــاالت عديدة الســـتمرار الشـــراكة 
القويـــة بيـــن القطاعين العـــام والخـــاص، متقدًما بالشـــكر لكل 
أعضـــاء فريـــق البحريـــن على عملهـــم المخلص بـــروح الفريق 
الواحـــد مـــن أجل تنفيذ خطـــة التعافي االقتصـــادي، الفًتا إلى 
أهمية اســـتمرار تكاتف الجميع بالعزم نفسه لتحقيق األهداف 

المنشودة.

الناتج المحلي

وأشـــار إلـــى أن معدالت النمـــو والناتج المحلـــي غير النفطي 
من الربع األول للعام 2019 حتى الربع الرابع من العام 2021 
بينـــت اســـتمرار تعافـــي القطاعـــات االقتصاديـــة وباألخـــص 
غيـــر النفطية حيث أظهـــرت المؤشـــرات االقتصادية لمملكة 
ا في العديـــد القطاعات، فقد تجاوز  البحريـــن ارتفاًعا إيجابيًّ
أداء عدد من المؤشـــرات المســـتويات المســـجلة خالل العام 
2019، كمـــا تشـــير البيانـــات األوليـــة إلى نمو الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي االســـمي بنســـبة 13 % خـــالل الربع الرابـــع 2021، 
وقـــد بلـــغ الناتج المحلـــي غير النفطـــي االســـمي حوالي 3.4 
مليار دينار وهو أعلى مستوى يتم تسجيله، مما يعكس قوة 
االقتصـــاد البحريني، مؤكدًا مواصلـــة الجهود لبناء االقتصاد 
وخلـــق المزيد من الفرص النوعيـــة والمحافظة على الحركة 
االقتصاديـــة الكبيـــرة، وأن الهـــدف الرئيســـي لجميع الخطط 

والمشاريع االقتصادية هو خلق الفرص الواعدة للمواطن.
وأشـــار إلـــى أن المؤشـــرات االقتصاديـــة إيجابيـــة ومبشـــرة 
بالخيـــر مـــن خالل مـــا نراه مـــن نتائـــج العمل في المســـارات 
المختلفـــة التـــي تم تنفيذهـــا، ومنها مبادرات خطـــة التعافي 
االقتصـــادي التي أســـهمت في دفـــع عجلة النمـــو االقتصادي 
والتـــي تبينهـــا أداء المؤشـــرات االقتصادية فـــي الربع األول 
مـــن العـــام 2022 بالمقارنـــة بالفترة ذاتها خـــالل العام 2021، 
مشـــيًرا إلى أن هذه المؤشـــرات تعكس تحســـن أداء عدد من 
القطاعات االقتصادية وتحقيقها معدالت نمو إيجابية وذلك 

بالتزامن مع إطالق خطة التعافي االقتصادي.
وأوضـــح وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني أن مـــن بين هذه 
المؤشـــرات اإليجابية في الربع األول من العام 2022 ارتفاع 
حجـــم الســـيولة المحليـــة بنســـبة 5.9 %، وقيمـــة المبيعـــات 
عنـــد نقـــاط البيـــع بنســـبة 30.5 %، ونمـــو المعامـــالت المالية 
حجـــم  وارتفـــاع   ،%  52.8 بنســـبة  )فـــوري+(  اإللكترونيـــة 
المعامالت العقارية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل 
العقاري بنســـبة 29.4 %، وارتفاع نســـبة السجالت التجارية 
الجديـــدة بنســـبة 35.3 % مقارنـــة بالفترة نفســـها مـــن العام 

الماضي.
كمـــا بّيـــن أن الميـــزان التجاري شـــهد تحســـًنا ملحوًظا حيث 
ســـجل فائًضـــا بلـــغ 50.8 مليـــون دينـــار بحرينـــي فـــي الربـــع 
األول مـــن العام 2022 مقارنة بعجـــز بلغ 442.2 مليون دينار 
فـــي الربـــع األول مـــن العـــام 2021، وســـجلت مبيعـــات وقود 
الجازوليـــن المحلـــي ارتفاًعا بنســـبة 11.9 %، وتم منذ بداية 
العـــام 2022 حتـــى اآلن توظيف أكثر مـــن 10 آالف بحريني 

ضمن البرنامج الوطني للتوظيف.
ولفـــت إلى دور صندوق العمل )تمكين( الذي أثمر عن العديد 
مـــن النتائـــج اإليجابيـــة، حيـــث حرص علـــى االســـتمرار في 
تعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص ليكـــون المحرك الرئيســـي للنمو 
االقتصـــادي، مـــن خالل إطـــالق حزمة من البرامـــج الجديدة 
ضمن إســـتراتيجيتها لألعوام 2025-2021، والتي اشـــتملت 
على 16 برنامًجا جديًدا لتطوير قدرات وتنافســـية المواطن 
البحرينـــي باإلضافـــة إلى دعـــم القطاعـــات الواعدة. مشـــيًرا 
إلـــى أنـــه ومنذ اإلعـــالن عـــن البرامج وفتـــح باب التســـجيل 
للمستفيدين تمت الموافقة على أكثر من 9,300 طلب بقيمة 

دعم تجاوزت 39 مليون دينار بحريني.
   

األراضي الحكومي

وأشـــار إلى أن تدشـــين منصة اســـتثمار األراضـــي الحكومية 
تنـــدرج تحـــت أولوية تســـهيل اإلجـــراءات وزيـــادة فعاليتها 
ضمـــن خطـــة التعافي االقتصـــادي، وتعـــد نقلة نوعيـــة آللية 
عمـــل الحكومـــة وأحـــد النمـــاذج الناجحـــة للبرامـــج التي تم 
تنفيذهـــا، حيـــث تهـــدف المنصـــة لعـــرض األراضـــي الجاهزة 
لالستثمار في مكاٍن واحد، وهو ما يدعم الشراكة مع القطاع 
الخـــاص كمحـــرك لالســـتثمار، حيث لفـــت الوزير إلـــى أنه تم 
خـــالل المرحلة األولـــى إدراج 17 أرًضا حكومية عبر المنصة 

بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 230 ألف متر مربع.
كمـــا لفت إلى حـــرص الحكومة على إطالق نظـــام إلكتروني 
للخدمـــات المتعلقـــة بالتخطيط العمراني من خالل تدشـــين 
منصـــة “تخطيـــط )Planning(” وذلـــك ضمـــن خطط التوســـع 

فـــي نظـــام بنايـــات بهـــدف إعادة هندســـة وأتمتـــة 39 خدمة 
بمـــا يدعـــم التوجه نحو التحـــول اإللكتروني الذي من شـــأنه 
تحســـين جودة الخدمـــات واالرتقاء بمســـتواها، حيث حقق 
إطـــالق هـــذه المنّصـــة خفـــض المـــدة الزمنيـــة لتنفيـــذ هـــذه 

الخدمات بنسبة 80 %.
وأشـــار إلى أن العمل مستمر من أجل تسهيل اإلجراءات في 
العمل الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، منّوًها بإطالق 
)اإلقامـــة الذهبيـــة( التي تمنـــح الفرصة ألصحـــاب الكفاءات 
والمواهـــب للحصول علـــى إقامة دائمة فـــي مملكة البحرين 
لهـــم ولعائالتهـــم حيث اســـتفاد حتـــى اليوم أكثـــر من 1800 

شخص وهو ما أسهم في زيادة نشاط السوق العقاري.
مـــن جهٍة أخرى، قال وزيـــر المالية إن لجنة تطوير الخدمات 
الحكوميـــة عملـــت علـــى رصـــد جميـــع الخدمـــات الحكومية 
المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن، وتـــم وضـــع آليـــة لتوثيـــق 
ومراجعة معلومـــات الخدمات والتأكد من وضوحها وجودة 
تقديمهـــا، وذلـــك لتعزيز مســـتوى جـــودة الخدمـــة الحكومية 
المقدمة وتعزيز الحوكمة، مشـــيًرا إلـــى أنه تم توثيق ووضع 
اتفاقيـــات مســـتوى خدمـــة ألكثر مـــن 1,290 خدمـــة، وتمت 
ترجمـــة جميع الخدمات الحكومية، وجـــاٍر العمل على إعادة 
هندســـة عـــدد مـــن الخدمـــات الحكوميـــة بنـــاًء على دراســـة 

الشكاوى األكثر تكراًرا على نظام تواصل.
وفيمـــا يخـــص تنفيـــذ المشـــاريع التنموية الكبـــرى من خالل 
إطالق مشـــاريع إســـتراتيجية بقيمـــة تفوق 30 مليـــار دوالر 
أميركي، فقد تم اإلعالن في نوفمبر الماضي عن خطة تنفيذ 
23 مشروًعا ضمن المشاريع التنموية الكبرى، وتم حتى اآلن 
االنتهـــاء مـــن المرحلة األولى من بـــالج الجزائر، وفندق فيدا 
مراســـي البحريـــن، مبّيًنـــا أن وتيـــرة اإلنجاز مســـتمرة لتنفيذ 

المشاريع اإلستراتيجية األخرى ضمن هذه األولوية.
وفيمـــا يتعلق بإطـــالق مناطق اســـتثمارية وصناعية جديدة 
أشـــار إلـــى تدشـــين المرحلـــة األولـــى مـــن منطقـــة التجـــارة 
األميركية والتي تهدف إلى اســـتقطاب الشـــركات األميركية 
العاملة في مختلف القطاعات إلى مملكة البحرين من خالل 
توفيـــر حزمة من المزايا لتشـــجيع هذه الشـــركات األميركية 
على االســـتثمار بمملكة البحرين، ووضع مملكة البحرين في 
المـــكان األمثل على خارطة العالم من خالل خلق المزيد من 

الفرص االستثمارية.
وذكـــر أن العمـــل جاٍر على تنفيـــذ المشـــاريع التنموية الكبرى 
والمتوقع االنتهـــاء من تنفيذها خالل العامين 2022 و2023 

وهي كالتالي:

فندق العنوان مراسي البحرين والعنوان رزيدنسز.. 1

منتجع جميرا خليج البحرين.. 2

عالم المعارض البحرين.. 3

مشروع تطوير البنية التحتية بجزيرة حوار.. 4

مشروع مجمع الرعاية االجتماعية بمدينة حمد.. 5

مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق الشيخ زايد.. 6

مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة . 7
األولى.

مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، جهد 220 كيلو . 8
فولت.

وعدد من المشاريع االسكانية في مدينة سلمان . 9
وشرق الحد.

10 ..)AMH( مستشفى الملك حمد

مراسي جاليريا.. 11

مدينة الملك عبدهللا الطبية.. 12

تحديث مصفاة بابكو.. 13

مشروع مجمع شامل للخدمات االجتماعية بمدينة . 14
عيسى.

مشروع شارع الحوض الجاف.. 15

مشروع تطوير شبكات نقل المياه في المحافظة . 16
الجنوبية وشرق الحد.

عدد من المشاريع اإلسكانية في مدينة سلمان وشرق . 17
الحد.

وبيـــن وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي أن العمل جـــاٍر على 
تنفيذ مجموعة من المشـــاريع التنمويـــة الكبرى خالل األعوام 

المقبلة وهي:

تخطيط خمس مدن جديدة وهي: مخطط منطقة . 1
فشت الجارم، ومخطط منطقة جزيرة سهيلة، 

ومخطط منطقة فشت العظم، ومخطط منطقة خليج 
البحرين، ومخطط منطقة جزر حوار.

جسر الملك حمد.. 2

مترو البحرين.. 3

المدينة الجنوبية.. 4

المرحلة الثانية من بالج الجزائر.. 5

منطقة الصناعات التحويلية لأللمنيوم.. 6

منطقة التجارة األميركية والتي تم تدشينها في فبراير . 7
.2022

مشروع المدينة الرياضية.. 8

شارع البحرين الشمالي.. 9

كلية الهندسة بجامعة البحرين.. 10

مشاريع شبكة األلياف البصرية الدولية المستقبلية.. 11

مجمع دلمونيا للخدمات الصحية.. 12

مشروع تطوير شارع الفاتح.. 13

مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف . 14
الصحي.

عدد من المشاريع اإلسكانية في مدينة سلمان، وشرق . 15
الحد، وإسكان مدينة خليفة، وادي السيل، وقاللي.

الخاصـــة  اإلســـتراتيجيات  مـــن  عـــدًدا  الوزيـــر  واســـتعرض 
إســـتراتيجية  وهـــي،   )2022-2026( الواعـــدة  بالقطاعـــات 
قطاع الســـياحة، وإســـتراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية، 
وإســـتراتيجية قطاع الخدمات المالية، وإســـتراتيجية قطاع 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  قطـــاع  وإســـتراتيجية  الصناعـــة، 
المعلومات واالقتصاد الرقمي، مشـــيرًا إلـــى أن إطالق الخطة 
اللوجستية الوطنية لمملكة البحرين عززت من مكانة المملكة 
ضمن المناطق اللوجســـتية للربط بين الشـــحن البري والشحن 
الجوي وهو نتاج لرؤى صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه 

هللا.
وفيمـــا يتعلـــق باالســـتدامة الماليـــة واالســـتقرار االقتصـــادي، 
واســـتكمااًل للمبادرات الـ8 التـــي تم اإلعالن عنها ضمن برنامج 
التـــوازن المالي المحدث، فقد أوضـــح وزير المالية واالقتصاد 
الوطنـــي أنـــه قد تم زيـــادة مبلـــغ الضمان االجتماعـــي والدعم 
المالـــي لألســـر محدودة الدخل، بـــدًءا من ينايـــر 2022، حيث 
اســـتفاد مـــن زيادة مبلغ الضمان االجتماعـــي أكثر من 16,700 
أســـرة بحرينية، فيما استفاد من الدعم المالي لألسر محدودة 

الدخل أكثر من 128 ألف أسرة.
وأشار إلى ما تم اإلعالن عنه بخصوص برنامج التوازن المالي 
المحدث في 31 أكتوبر 2021 بعد التشـــاور مع الدول الداعمة 
والذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن المالي الكلي بحلول 

العام 2024.
ا  وأكـــد أن ارتفـــاع أســـعار النفـــط العالميـــة يعـــد عامـــاًل إيجابيًّ
يتطلـــب معـــه مواصلـــة جهـــود التنويـــع االقتصـــادي، وتعزيـــز 
المبـــادرات الداعمة لزيادة إســـهامات القطاعـــات غير النفطية 
فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي وصـــواًل لألهـــداف المنشـــودة 
لالســـتدامة الماليـــة والتنمويـــة، الفًتـــا إلى أن هـــدف المرحلة 
المقبلة هو االستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية للتغلب 
علـــى تحديـــات العجز في الميزانية العامة ومســـتويات الدين 
العـــام، مضيًفـــا أن ذلـــك يعـــّد من األهـــداف الرئيســـية لبرنامج 

التوازن المالي.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

الناتج المحلي غير النفطي يسجل أعلى مستوى بـ 3.4 مليار دينار
استكمال 16 برنامجاً ضمن مرحلة التعافي و11 آخر في مراحله النهائية... وزير المالية:

المــؤشــــــرات االقتصــاديـــــة إيجــابيـــــة ومبشـــــرة بالخيــر وتــؤكـــــد أننــا استعــدنـــــا التعــافــي
ــعــقــاري ال الـــســـوق  ــاط  ــش ن ــادة  ــزيـ بـ ــم  ــاه س ــة  ــي ــذهــب ال ــة  ــامـ اإلقـ ــح 1800 شــخــص  مــن
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خالل الكلمة الرئيسية في منتدى التعافي االقتصادي..
معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني:

"مملكة البحرين بفضل دعم جاللة الملك المعظم، ومتابعة 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبإرادة وعزيمة
فريق البحرين ومنذ إطالق خطة التعافي االقتصادي،

تمكنت من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات
التي استهدفتها خطة التعافي االقتصادي"

1 2 3 4 5 6 7 8

أهداف خطة التعافي االقتصادي: 

خلق فرص عمل واعدة عبر توظيف 20,000 بحريني 
في االقتصاد وتدريب 10,000 بحريني ســـنويًا حتى عام 

.2024

اســـتقطاب اســـتثمارات بقيمة تفـــوق 2.5 مليار دوالر 
أمريكي بحلـــول عام 2023 من خالل تســـهيل اإلجراءات 

التجارية.

تنفيـــذ المشـــاريع التنموية الكبرى بقيمـــة تفوق 30 
مليار دوالر أمريكي.

تنمية القطاعات الواعدة بهدف تحقيق نمو في الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي غير النفطـــي بنســـبة 5% في عام 

.2022

تعزيز مساعي االستدامة المالية واالستقرار االقتصادي، 
من خالل تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.

1 2 3 4 5 6 7 8

خطة التعافي االقتصادي ترتكز على 5 أولويات تضم 27 برنامًجا 
متكامًال، تـــم االنتهاء من 16 برنامج، والعمـــل جاٍر على االنتهاء 

من تنفيذ 11 برنامج خالل الفترة القادمة.

معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني:
تم االنتهاء من 16 برنامج ضمن خطة التعافي االقتصادي وهي:

طرح إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب.

أكثر من 1,800 مستفيد من اإلقامة الذهبية.

زيادة نشاط السوق العقاري.

توثيق الخدمات الحكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة 
 .(SLA)

توثيـــق ووضـــع اتفاقيات مســـتوى خدمة ألكثر مـــن 1,290 

خدمة.

الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية 
كبرى. 

اإلعالن عـــن خطـــة تنفيـــذ 23 مشـــروًعا ضمـــن المشـــاريع
التنموية الكبرى

المرحلة األولى من
بالج الجزائر

فندق فيدا
مراسي البحرين

1 2 3 4 5 6 7 8

تم االنتهاء من:

تم االنتهاء من 16 برنامج ضمن خطة التعافي االقتصادي وهي:تم االنتهاء من 16 برنامج ضمن خطة التعافي االقتصادي وهي:

1 2 3 4 5 6 7 8

تسجيل أعلى مستوى

للناتج المحلي اإلجمالي االسمي غير النفطي خالل 
الربع الرابع 2021، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله.

اإلشـــادة بالتعاون البّناء بين الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية في العديد من المشاريع التي تصب في 

صالح نماء الوطن وتحقيق الخير للمواطن.

الشـــكر لكافـــة أعضـــاء فريـــق البحرين علـــى عملهم 
المخلص بروح الفريق الواحد من أجل تنفيذ خطة التعافي 

االقتصادي.

للقطـــاع الخـــاص دور مهـــم فـــي دفـــع عجلـــة النمـــو 
االقتصادي وتعزيز استقراره.

معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني:
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إطالق 7 برامـــج جديـــدة لتطويـــر قـــدرات وتنافســـية 
تمكيـــن  اســـتراتيجية  ضمـــن  البحرينـــي  المواطـــن 

.(2025-2021)

تم االنتهاء من 16 برنامج ضمن خطة التعافي االقتصادي وهي:تم االنتهاء من 16 برنامج ضمن خطة التعافي االقتصادي وهي:

إطالق منصة استثمار األراضي الحكومية. 

تـــم فـــي المرحلـــة األولـــى إدراج 17 أرضـــًا حكوميـــة
عبر المنصة.

تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة متطلبات التنمية.

البدء بـ 6 خدمات في المرحلة األولى.

إطالق نظـــام إلكترونـــي للخدمـــات المتعلقـــة بالتخطيط 
العمراني. 

خفض المدة الزمنية لتنفيذ هذه الخدمات بنسبة %80.

إطالق 9 برامـــج جديـــدة لجعـــل القطـــاع الخـــاص المحرك 
الرئيســـي للنمـــو االقتصـــادي ودعم القطاعـــات الواعدة 

ضمن استراتيجية تمكين (2025-2021).

خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية.
 

تعزيز كفاءة ميزانية المشاريع. 

زيـــادة القيمـــة المضافة إلـــى 10% مـــن خالل اإلجراءات 
التشريعية.

استراتيجية قطاع 
السياحة. 

استراتيجية قطاع 
الخدمات اللوجستية. 

استراتيجية قطاع 
الخدمات المالية. 

استراتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات واالقتصاد الرقمي. 

استراتيجية قطاع 
الصناعة. 
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تم االنتهاء من 16 برنامج ضمن خطة التعافي االقتصادي وهي:

1 2 3 4 5 6 7 8

ارتفـــاع حجم الســـيولة المحلية بنســـبة %5.9، 
وقيمة المبيعات عند نقاط البيع بنسبة %30.5.

نمـــو المعـــامالت الماليـــة اإللكترونية (فـــوري +) 
بنسبة %52.8.

ارتفاع في حجم المعامالت العقارية المســـجلة 
لـــدى جهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقـــاري بنســـبة 

.%29.4

ارتفاع عـــدد الســـجالت التجارية الجديدة بنســـبة 
35.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

شـــهد الميزان التجاري تحسنًا ملحوظًا حيث سجل 
فائضًا بلغ 50.8 مليون دينار بحريني في الربع األول 

من عام 2022.

ســـجلت مبيعات وقود الجازوليـــن المحلي ارتفاعًا 
بنسبة %11.9.

توظيـــف أكثر من 10 آالف بحريني ضمن البرنامج 
الوطني للتوظيف منذ بداية عام 2022 حتى اآلن.

تشير المؤشرات إلى تحسن أداء عدد من القطاعات

مؤشرات الربع األول 2022 مقارنة بالربع االول 2021



خالد الرميحي

سمير ناس وزير اإلسكان متحدثًا للصحافة

قـــال الرئيس التنفيذي لممتلـــكات القابضة خالد الرميحي إن الشـــركة 
تســـاهم بنســـبة %18 مـــن الناتـــج المحلي، إلـــى جانب مســـاهمتها في 

توفير فرص وظيفية للمواطنين.
وأشار خالل مشاركته بالجلسات النقاشية بمنتدى التعافي االقتصادي 
إلـــى أن الشـــركة ســـاهمت بمبلـــغ 100 مليـــون دينـــار خالل 5 ســـنوات 

الماضية ضختها بالميزانية العامة للدولة.
وبيـــن الرميحـــي أن ممتلـــكات تتجـــه إلـــى االســـتثمار فـــي القطاعـــات 
الواعـــدة ومنهـــا القطـــاع الصحـــي عبـــر 3 مشـــاريع تتمثل فـــي  تصنيع 
اللقاحـــات إلى جانب األنســـولين، حيث تعمل فـــي الوقت الحالي على 
إيجاد الشريك المناسب، إضافة إلى عملها على مشاريع أخرى مرتبطة 
بالتأمين الصحـــي واحتياجاته، باإلضافة إلى مشـــاريع متعلقة بالبنية 

التحتية الصحية.
وقـــال إن ممتلـــكات كانـــت لهـــا مســـاهمات بـــارزة فـــي مشـــاريع البنية 
التحتيـــة، منهـــا علـــى ســـبيل المثال فنـــدق جميـــرا، ومشـــروع المدينة 
الســـياحية الجنوبيـــة ومشـــاريع أخـــرى، ســـاهمت فـــي تعزيـــز القطاع 

االستثماري في البحرين.

“ممتلكات” ضخت 100 مليون دينار 
في الميزانية خالل 5 سنوات

قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح، 
فـــي كلمتـــه االفتتاحية لمنتـــدى التعافي 
االقتصـــادي، إنـــه بالرغـــم مـــن تداعيـــات 
جائحـــة كورونـــا والظـــروف االســـتثنائية 
غير المسبوقة على المستوى العالمي، إال 
أن الحكومـــة بمملكة البحرين قد تمكنت 
بالتعاون مع السلطة التشريعية للوصول 
إلى توافقات ســـاهمت فـــي تعزيز الوضع 
المالـــي والتقليل من آثـــار جائحة كورونا 
علـــى المواطنيـــن والشـــركات التجاريـــة، 
المعيشـــية  المكتســـبات  علـــى  والحفـــاظ 

وخصوًصا للفئات األكثر استحقاًقا.
وأكد ضرورة استمرار هذا التعاون المثمر 
مستقبالً من أجل ديمومة الكفاءة العالية 
فـــي األداء االقتصادي والمالـــي للمملكة، 
وبمـــا يحقق األهـــداف األساســـية للخطة 
والســـيما  العامـــة،  والموازنـــة  الوطنيـــة 
تحقيـــق أهداف برنامـــج التـــوازن المالي 
الخدمـــات  واســـتدامة  جـــودة  وضمـــان 
والتعليميـــة  والصحيـــة  االجتماعيـــة 
واإلســـكانية المقدمة للمواطنين، وصوالً 

إلى أهداف رؤية المملكة 2030. 
االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة  أن  وذكـــر 

التـــي أطلقتها الحكومة مؤخـــرًا تضمنت 
القائمـــة  للمرحلـــة  المبـــادرات  مرتكـــزات 
مـــن برامـــج وأولويات تســـتهدف تحقيق 
المعرفـــة  علـــى  قائـــم  اقتصـــادي  نمـــو 
واالبتـــكار وداعم لمكانـــة مملكة البحرين 
التنافســـية، وذلـــك لتحقيـــق االســـتدامة 
المالية واالســـتقرار االقتصادي بما يدعم 
التنمية المســـتدامة ويحقق أهداف رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

كمـــا أكـــد أهميـــة المرحلـــة القادمـــة للنمو 
االقتصـــادي وضـــرورة دعمهـــا باعتبارهـــا 
خياًرا اســـتراتيجًيا من شأنه إحداث نقلة 

نوعية في الواقع االقتصادي للمملكة.
وأشـــار إلـــى أن مرحلة التعافـــي يمكن أن 
تســـاعد فـــي بنـــاء الرخـــاء والقـــدرة على 
خـــالل  مـــن  الطارئـــة  األزمـــات  مجابهـــة 
اإلســـهام في تعزيز واســـتدامة مســـارات 

التنمية للبالد على المدى البعيد.

قـــال وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
خليفـــة، إن البحريـــن بصدد ســـن قانون 
جديد من شأنه أن يوسع دائرة اإلقراض 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار في حديثه للصحافة على هامش 
منتدى التعافـــي االقتصادي، أن الوزارة 
انتهـــت من صياغـــة قانـــون “المعامالت 
المضمونـــة”، وأن القانـــون فـــي مرحلـــة 
االستشـــارة حاليًا بالتعـــاون مع مصرف 

البحرين المركزي.
وبين أن القانون ســـيزيد من قدرة منح 
البنوك االئتمان للشـــركات والمؤسسات، 
حيث ســـتتمكن البنوك مـــن رهن أصول 
غيـــر تقليديـــة، وذلـــك مـــن أجـــل  منـــح 

التمويالت والقروض.
وأوضح أن الشركات ستتمكن من رهن 
“الذمـــم المدينـــة” والديـــون المســـتحقة 
للمديـــن، للحصول علـــى التمويالت من 

البنوك.
القانـــون الجديـــد مـــن شـــأنه  وأكـــد أن 
توســـيع دائـــرة الضمان، حيث ســـتكون 
الصغيـــرة  للمؤسســـات  عـــون  خيـــر 

والمتوســـطة. وبخصوص موعـــد إقرار 
القانـــون ذكـــر أن دور الـــوزارة يقتصـــر 
على صياغة القانون، حيث إنها بانتظار 
الحصـــول علـــى ردود الجهـــات المعنيـــة 

حوله.
وفـــي كلمتـــه خـــالل جلســـة مناقشـــات 
قـــال  االقتصـــادي،  التعافـــي  منتـــدى 
المنفـــذ  بمهـــام  للقيـــام  المرخصيـــن  إن 

الخـــاص والبالغ عددهـــم 10 مرخصين، 
سيباشـــرون تقديم خدماتهم الكترونيًا 

بشكل كامل.
ولفـــت إلـــى أن التحكيـــم يعـــد مـــن أبرز 
الركائـــز التي تعمل الـــوزارة عليها خالل 
الوقـــت الراهـــن، إذ تعمـــل الـــوزارة على 
توفيـــر بنيـــة تحتيـــة ســـليمة وتوطيـــن 
التنمية واالستثمار في الثروة البشرية.

قـــال رجـــل األعمـــال البحرينـــي فـــاروق 
المؤيـــد، والـــذي يرأس مجالـــس إدارات 
عـــدد مـــن الشـــركات والبنـــوك ووكاالت 
الســـيارات، إن الســـوق المحليـــة تشـــهد 
نقصـــا في معروض الســـيارات الجديدة 

يقدر بنحو نصف الكميات المطلوبة.
وأشـــار فـــي حديثـــه للصحافييـــن علـــى 
التعافـــي االقتصـــادي،  هامـــش منتـــدى 
إلـــى  أن شـــركات الســـيارات تلبـــي 50 
% فقط من طلبـــات الوكالء المحليين، 
في إشـــارة إلى اســـتمرار أزمة سالســـل 

اإلمداد العالمية.
وأثنـــى المؤيـــد علـــى دور الحكومة في 
مشـــيرا  االقتصـــادي،  التعافـــي  مرحلـــة 
االقتصـــادي  التعافـــي  منتـــدى  أن  إلـــى 
ومبـــادرات   مشـــروعات  اســـتعرض 
عديـــدة، ومـــن الجيـــد أن يطلـــع عليهـــا 

القطاع الخاص.
موضـــوع  عـــن  المؤيـــد  وتحـــدث 
االســـتدامة، حيـــث أشـــار إلـــى أن هـــذا 
متزايـــدة،  أهميـــة  يكتســـب  الموضـــوع 
معبـــرًا عـــن فخـــره بفـــوز بنـــك البحرين 
الوطنـــي والـــذي يشـــغل منصـــب رئيس 

مجلس إدارته، بجائزة مرموقة في هذا 
السياق.

بالجلســـات  مشـــاركته  خـــالل  وأشـــار 
النقاشية بالمنتدى إلى أن بنك البحرين 
االســـتدامة  موضـــوع  أولـــى  الوطنـــي 
أهميـــة بالغـــة خـــالل الفتـــرة الماضيـــة، 
وذلك عبر ضمان اســـتدامة المؤسسات 
ســـعى  حيـــث  والشـــركات،  الصغيـــرة 

بنـــك البحريـــن الوطنـــي وبالشـــراكة مع 
القطـــاع الخاص إلنشـــاء دائـــرة حاضنه 
الصغيـــرة،  والشـــركات  للمؤسســـات 

والعمل على استدامتها.
ولفـــت إلـــى  أن نســـبة البحرينييـــن في 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي بلغـــت 95 %، 
مشيرًا إلى مساهمات البنك في األعمال 

والمشاريع الخيرية.

تجاوز الجائحة ثمرة التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية... الصالح:

البحرنة في بنك البحرين الوطني 95 %...المؤيد:10 مرخصين سيباشرون مهماتهم إلكترونيا بالكامل... وزير “العدل”:

مرحلة التعافي االقتصادي خيار استراتيجي

انخفاض معروض السيارات الجديدة إلى النصفقانون جديد يوسع دائرة اإلقراض لـ “الصغيرة والمتوسطة”

الصالح في كلمته االفتتاحية لمنتدى التعافي االقتصادي

الوطنـــي  االقتصـــاد  وكيـــل  قالـــت 
بـــوزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الـــوزارة ســـعت  الرميحـــي إن  آمنـــة 
الماليـــة  اإلصالحـــات  مراجعـــة  إلـــى 
بعـــد جائحة كورونا ووضـــع التدابير 
الالزمـــة المتصاص أثر الصدمة التي 

اعترت الميزانية.
وأشارت الرميحي إلى أنه تم تحويل 
الميزانيـــات إلـــى ميزانيـــات طـــوارئ 
في فترة جائحة كورونا، واستخدام 
صندوق التعطل في القطاع الخاص 
كوســـيلة للتصـــدي لهـــا بالتعـــاون مع 

السلطة التشريعية.
ولفتت إلـــى أن الوزارة عمدت خالل 
الجائحـــة إلـــى تخفيـــف المصروفات 
وإعادة مراجعة المشـــاريع والخوض 
فـــي المهمـــة منهـــا التـــي تصـــب فـــي 

مصلحة المواطن والمقيم.
وقالت إن مع خطة التوازن الجديدة 
ســـيتم التركيز على توســـيع الشراكة 
مع القطاع الخاص وإصدار تشريعات 
هادفة وجاذبة لالستثمار مع تحويل 
بعـــض المشـــاريع التنمويـــة للقطـــاع 

الخاص، فهم ثمرة االستدامة.
وفي حديثه خالل جلسات المناقشة 
بالمنتـــدى، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة خالد 
حميدان إن القطـــاع البنكي والمالي 
يعد من أفضل قطاعات االســـتثمار، 
فـــرص  توفيـــر  فـــي  تســـاهم  التـــي 
عمـــل للمواطنيـــن تصـــل إلـــى 70% 
الرأســـمال  ذات  المؤسســـات  فـــي 

الخليجي. 
ولفـــت إلـــى أن المبرمـــج البحرينـــي 
يتمتـــع بســـمعة عاليـــة فـــي القطـــاع 
البنكـــي، حيـــث يتـــم العمـــل خـــالل 
الوقت الراهن بالتعاون مع شـــركات 
عالميـــة لتقديـــم خدمـــات توظيـــف 
البرمجـــة  مجـــال  فـــي  للبحرينييـــن 
فـــي  واعـــدة  عمـــل  فـــرص  وطـــرح 

القطاع االقتصادي.

حميدان: وظائف للمواطنين في البنوك الخليجية تصل إلى 70 %... الرميحي:

تدابير المتصاص أثر صدمة “الجائحة” على الميزانية

local@albiladpress.com4983 االثنين 6 يونيو 2022 - 6 ذو القعدة 1443 - العدد 10

فاروق المؤيدوزير العدل 

آمنة الرميحي خالد حميدان

نفـــى وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر أي 
توجه إللغاء برنامج السكن االجتماعي 

“مزايا” الحالي.
ســـؤال  علـــى  رده  فـــي  الحمـــر  وأشـــار 
لـ”البـــالد” علـــى هامش منتـــدى التعافي 
االقتصـــادي إلـــى أن مشـــاريع اإلســـكان 
فـــي  الحكومـــة  جهـــود  ضمـــن  تدخـــل 
مرحلـــة التعافـــي االقتصـــادي وتحقيق 

األهداف الموضوعة في هذا السياق.
ولفـــت إلـــى أن مشـــاريع اإلســـكان جزء 
فـــي منظومـــة العمل الحكومـــي، والتي 
تدخـــل ضمن خطة التعافي االقتصادي 
التي جرى اســـتعراض عـــدد منها خالل 

المنتدى.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة تعد جـــزءا من 
منظومـــة التطوير العقاري في البحرين 
ومـــا يشـــهده من نمـــو وازدهـــار، مؤكدًا 

على أهمية موضوع االستدامة المالية، 
اســـتدامة  علـــى  الحكومـــة  تعمـــل  إذ 
الخدمـــات دون أن تشـــكل عبئـــًا كبيـــرًا 
بمـــا يحافـــظ  العامـــة،  الميزانيـــة  علـــى 
على مســـتوى جيد من التنمية البشرية 

والخدمات.
الـــوزارة تعمـــل علـــى طـــرح  إن  وقـــال 
مشـــروعات إســـكانية جديدة في شرق 
الحـــد ومدينـــة ســـلمان، الفتـــًا إلـــى أن 
نســـبة االنجاز في مشـــروع شرق سترة 
بلـــغ %15، إلـــى جانـــب تقـــدم عمليـــات 
الميـــاه  بشـــبكات  المشـــروع  توصيـــل 
والصرف الصحي وغيرها من الخدمات 

مع الجهات المختصة.
وذكـــر أن الـــوزارة مســـتمرة فـــي طـــرح 
مناقصات جديدة بشأن إنشاء وحدات 

إسكانية جديدة في الفترة المقبلة.

الحمر: ال توجه إللغاء برنامج “مزايا”

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  قـــال 
نســـبة  إن  نـــاس  ســـمير  البحريـــن 
مـــن   %  90 بنحـــو  تقـــدر  الجامعييـــن 
إجمالـــي الخريجيـــن فـــي ســـوق العمل، 
وهي نســـبة كبيـــرة بالمقارنـــة مع الدول 

المتقدمة.
وأشـــار ناس في حديثـــه للصحافة على 
هامش منتـــدى التعافي االقتصادي إلى 
أن البحرين يجب أن تزيد من مخرجات 
التعليـــم والتخصصـــات فـــي المجـــاالت 
الفنيـــة والحرفيـــة خصوصـــا تلـــك التي 
توفـــر وظائـــف بأجـــور مرتفعـــة مقارنة 
ببعض الوظائـــف المكتبية التي توفرها 
بعض التخصصات الجامعية المعروضة 
بكثرة في سوق العمل المحلية، وهو ما 

يعبر عنه بـ “الهرم المقلوب”.
وذكر أن أكبر تحـــدي اقتصادي تواجهه 
البحرينييـــن  توظيـــف  هـــو  المملكـــة 
وإحالل العمالة البحرينية مكان العمالة 
األجنبيـــة والتي يقدر عددها بنحو 600 
ألف نســـمة، مشـــيرا إلـــى أن البحرينيين 
هـــذه  مـــن  العديـــد  شـــغل  يســـتطيعون 
الوظائـــف. وأكـــد أن موضـــوع التعليـــم 
والتدريـــب هـــو حجـــر الزاوية فـــي رفع 
المســـتوى االقتصـــادي، خصوصـــا فيمـــا 

يتعلق بتطوير التعليم الفني.
ودعا ناس إلى ضرورة ســـن تشـــريعات 
وقوانين تدعم قطاع التعليم والتدريب، 
ورفد الســـوق بمخرجات تعليم تتواءم 

مع احتياجات سوق العمل.

نــاس: 600 ألــف أجنبــي بالبحــريــن 
وإحــالل البحــرينييــن ممكـــن



قال وزيـــر المواصالت واالتصاالت 
كمـــال أحمـــد إنـــه ســـيتم اإلعـــالن 
عـــن تطويـــر نظـــام إلكتروني يربط 
جهـــات النقـــل ببعضهـــا البعض، إلى 
جانب توفير نظام متطور مختص 
فـــي مراقبـــة الســـفن فـــي المينـــاء، 

ورفع أعداد شركات الشحن.
مشـــاركته  خـــالل  الوزيـــر  وأشـــار 
التعافـــي  منتـــدى  بجلســـات 
أن  إلـــى  النقاشـــية،  االقتصـــادي 
عالمًيـــا  دولـــة  أول  هـــي  البحريـــن 
بنطاقهـــا  تغطـــي  أن  اســـتطاعت 
الجغرافي شـــبكة الجيـــل الخامس، 
ويعـــود الفضـــل فـــي ذلـــك لرقعتهـــا 
أن  وذكـــر  المحـــدودة.  الجغرافيـــة 
الوزارة استطاعت منذ اإلعالن عن 
انطالق شـــبكة الجيل الخامس في 
البحريـــن ســـنة 2015 تغطيـــة كافة 
المناطـــق التجاريـــة فـــي البحريـــن 
بنسبة 100 %، إلى جانب المناطق 

السكنية والتي بلغت نسبتها 83 % 
وخالل الســـنتين المقبلتين ســـيتم 

تغطية 95 % من الشبكة فيها.
ولفـــت فيمـــا يتعلق بمشـــروع مترو 
البحريـــن إلـــى أن الوزارة اســـتلمت 
العطاءات التابعة للمشروع، كما أن 
الـــوزارة فـــي إطار العمـــل واإلعالن 

عن مركز شحن جوي جديد.

كشـــف الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة إدامـــة، 
الـــذراع العقـــاري لصندوق الثروة الســـيادي 
عـــن  العريـــض  أميـــن  البحريـــن،  بمملكـــة 
تطورات جديدة سيشـــهدها مشـــروع بالج 
الجزائـــر في الفترة المقبلـــة. وقال العريض 
فـــي تصريحه لـ “البـــالد” على هامش مؤتمر 
التعافـــي االقتصـــادي “إنه ســـيتم البدء في 
المرحلة الثانية من مشـــروع “بالج الجزائر” 
قبل نهاية هـــذا العام، إذ تضم هذه المرحلة 
زيـــادة مســـاحة الشـــاطئ المتـــاح حاليا إلى 

جانب تشييد فندقين في المشروع”.
التـــي  باالزدحامـــات  يتعلـــق  فيمـــا  وأشـــار 

تشهدها مقاهي الشاطئ حالًيا، إلى أن هناك 
توجه لزيادة المطاعم والمرافق واأللعاب.

وذكـــر أن المرحلـــة األولـــى مـــن المشـــروع 
شـــهدت إقبـــااًل واســـًعا، وهو مـــا يؤكد قدرة 
البحريـــن على اســـتقطاب وجذب الســـياح، 
ومؤشـــر إيجابي لنجاح المرحلة الثانية من 
المشـــروع، والتي ستساهم في تعزيز قدرة 

البحرين في قطاع السياحة.
بـــالج  مشـــروع  اســـتكمال  أن  إلـــى  ولفـــت 
الجزائـــر بجميـــع مراحلـــه ســـيتطلب فتـــرة 
يتطلـــب  إذ  ســـنة،   15 و   7 بيـــن  تتـــراوح 

المشروع ككل استثمارات ضخمة.

وزير “المواصالت”: نظام إلكتروني 
لربط جهات النقل البحري

العريض لـ “^”: بدء المرحلة الثانية 
لتطوير “البالج” نهاية العام

المنطقة ستشهد تحديات جديدة في المرحلة المقبلة
البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  قـــال 
المركزي رشيد المعراج في تصريحه 
لـ”البـــالد” بشـــان تمديد تأجيل ســـداد 
أقســـاط القروض لفتـــرة إضافية، إنه 
ال يوجـــد قرار بعد بشـــأن التمديد من 

عدمه.
وأشـــار على هامش مشاركته بمنتدى 
التعافـــي االقتصادي إلى أن المصرف 
تمديـــد  موضـــوع  يـــدرس  المركـــزي 
تأجيـــل تســـديد القروض الشـــخصية 
مع البنوك، دون الخوض في تفاصيل.

وقـــال المعـــراج فـــي كلمتـــه بالمنتدى 
إن المنطقة ستشهد تحديات جديدة 
خـــالل المرحلة المقبلـــة، إثر تداعيات 

األزمة األوكرانية والتضخم.
ورأى أن هاتيـــن القضيتيـــن ســـيكون 

لهما تأثير بارز على المنطقة ككل.
وذكر المعراج لدى مشاركته بجلسات 
المنتدى النقاشية، أن عدد مؤسسات 
القطـــاع المالـــي بلغـــت 360 مؤسســـة 

مـــن شـــأنها المســـاهمة فـــي تحقيـــق 
االستقرار المالي.

منفتـــح  المالـــي  القطـــاع  أن  وأكـــد 
علـــى نظيـــره العالمي عبـــر التعامالت 
الخارجيـــة والمؤسســـات الماليـــة مـــع 

تعرضه للتقلبات الحاصلة في العالم.
ولفت إلى أن األزمة المالية ســـاهمت 
في ســـن تشـــريعات وأنظمـــة جديدة 

تتماشى مع الظروف.
وقـــال حول خطة التعافـــي المالي إن 

المصرف قام بمراجعات شاملة بدأت 
بحساب األولويات وخطة تقوم على 
مراجعـــة القطـــاع الرقابـــي المصرفي 

والمالي انطلق في ابريل الماضي.
وأشـــار إلـــى أن خطـــة القطـــاع المالي 
الجديـــدة ترتكـــز علـــى االنتقـــال إلـــى 
الدينـــار الرقمـــي بنفـــس التســـهيالت 
التـــي يقدمهـــا الدينـــار العـــادي، حيث 
يجري فـــي الوقت الراهن الدراســـات 
بالدينـــار  المرتبطـــة  والماليـــة  الفنيـــة 
المســـتويات  مراعـــاة  مـــع  الرقمـــي 
العالميـــة فـــي ظـــل انتشـــار العمـــالت 
الرقميـــة، باإلضافـــة إلـــى اســـتمرارية 
االتصاالت مع صنـــدوق النقد الدولي 
لمناقشة مسألة الدينار الرقمي والتي 

دخلت مراحلها األولى.
وأشـــار إلـــى أنـــه يجـــري العمـــل علـــى 
الماليـــة  التحويـــالت  فتـــرة  تقليـــص 
)فـــوري( إلـــى 24 ســـاعة ورفع ســـقف 

قيمة التحويالت.

رشيد المعراج

وزير المواصالت

صورة جماعية خارج قاعة المنتدى
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لتمكيـــن  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
حســـين رجب إن تمكيـــن قدمت منذ 
تأسيســـها قبل 15 عاًمـــا دعًما تجاوز 
مليار و700 مليون دينار، استفاد منه 
أكثر من 100 ألف مواطن و350 ألف 

مؤسسة في القطاع الخاص.
وذكر أن الصندوق يعمل على إطالق 
فـــي  مســـاعيها  ضمـــن  مبـــادرة   50
إعـــادة هيكلـــة كل البرامـــج، مع وضع 
مؤشـــرات واضحـــة لصنـــدوق العمل 
تتمحور حول إعادة هيكلة المؤسسة 

لتتواصل مع القطاع الخاص.
بمنتـــدى  مشـــاركته  خـــالل  وأشـــار 
التعافـــي االقتصـــادي إلـــى أن تمكين 
اليـــوم تركـــز علـــى تحقيـــق أهـــداف 
خاصـــة أكثـــر مـــع زيـــادة اإلنتاجيـــة 
فـــي االقتصـــاد، وزيادة أثـــر البرامج، 
حيـــث إنها برامـــج تتوافق مع خطط 
تحفيـــز  عبـــر  االقتصـــادي،  التعافـــي 
االســـتثمار والتوظيـــف باألخص في 

القطاعات الواعدة.
تدريبيـــة  فرًصـــا  “خلقنـــا  وأضـــاف 
جديدة لرواد األعمـــال بأمور متعلقة 
لزيـــادة نســـبة نجاحهـــم،  بالمشـــاريع 
ومن ناحية التدريب تم التركيز على 

العمـــل  التدريـــب علـــى رأس  زاويـــة 
كونـــه يســـاهم فـــي زيـــادة المعرفـــة 
والخبـــرة، إلـــى جانـــب التدريب على 
المهارات التدريبية مع األمور التقنية 

والفنية”.
ولفـــت الـــى أن تركيز “تمكيـــن” اليوم 
ينصـــب علـــى دعـــم المواطنيـــن فـــي 
مناصـــب  لتقلـــد  الخـــاص  القطـــاع 
وسطى وعليا، ودعم المؤسسات عبر 

برنامج وحيد لتطوير األعمال.
وتطـــّرق إلـــى جهـــود صنـــدوق العمل 
في الجانب الرقابي الذي شهد تطوًرا 
ملحوًظا عبـــر قياس األثـــر المطلوب 
الدعـــم  علـــى  الحصـــول  بعـــد  مـــن 

للمؤسســـات وتطوير أدوات التقييم، 
وبالنســـبة للمرحلـــة المقبلة فســـيركز 
صنـــدوق العمـــل علـــى قيـــاس األثـــر 
عبـــر األهداف التي تـــم وضعها حيث 
ستقوم تمكين بإنشـــاء منصة تعتمد 
على قياس أثر المؤسســـات الحاصلة 
على الدعم لمدة فاقت الـ 5 سنوات.

بإطـــالق  قامـــت  تمكيـــن  إن  وقـــال 
برنامـــج لتدريـــب 1200 بحريني في 
البرمجـــة على مدى ســـنتين كمرحلة 
أولـــى؛ لزيادة التنافســـية في المجال 
التكنولوجي، باإلضافة إلى تخصص 
األمـــن الســـيبراني والـــذي ســـتنطلق 
مرحلتـــه األولى خالل الشـــهر القادم، 
وتأتـــي هـــذه المبـــادرات بهدف صقل 

مهارات البحريني في هذا المجال.
وتحدث عن برنامـــج الخبرة العالمي 
والذي يهـــدف لتقديم فرص تدريبية 
خارج البحرين بالتعاون مع الشركات 
العالميـــة مـــع إمكانيـــة تحديد فرص 
توظيـــف أو تدريـــب فـــي المجـــاالت 
التقنيـــة، وقـــد تكـــون هذه الشـــركات 
لها مقر في البحرين أو بال مقر وذلك 
لخبـــرات  البحرينـــي  إكســـاب  بغايـــة 

عالمية.

إطالق 50 مبادرة جديدة ضمن إعادة هيكلة البرامج ... رجب:

1.7 مليار دينار دعم تمكين لـ 100 ألف مواطن

حسين رجب 

أفصح وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
جميل حميدان عن عزم الوزارة بالتعاون 
مـــع الحكومـــة اإللكترونية إلطالق منصة 
مهارات التوظيف خالل ســـبتمبر المقبل، 
مشـــيًرا إلى أنهـــا تعد المنصـــة األولى في 
البحريـــن، والتـــي ستســـاهم فـــي إرشـــاد 
مهـــن  إلـــى  أمورهـــم  وأوليـــاء  الطـــالب 

المستقبل وكيفية الوصول إليها.
منتـــدى  بجلســـات  حديثـــه  فـــي  وذكـــر 
التعافـــي االقتصادي أن القطـــاع الخاص 
اآلن يقوم بدوره بشـــكل كبير حيث يضم 
القطـــاع نحو 70 % مـــن العمالة الوطنية 

بواقع 159 ألف موظف.
وأشـــار إلـــى أن القناعـــات تبدلـــت لصالح 
زيـــادة الثقـــة فـــي العمالـــة الوطنيـــة، إلى 
المبـــادرات،  مـــن  العديـــد  وجـــود  جانـــب 
والتـــي تتصدرهـــا المبالـــغ التـــي تضخهـــا 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل فـــي تمكيـــن 
والتـــي تصل إلـــى 100 مليون دينـــار، بما 

يضمن استدامة برامجها.
بمراقبـــة  تقـــوم  الـــوزارة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الشـــركات من خالل بيئـــة العمل الصحية 
ومعالجـــة التســـريحات غير المشـــروعة، 
واإلكثـــار مـــن الجهود التي تبـــذل لضمان 
اســـتدامة ســـوق العمـــل وتوفيـــر األمـــان 

الوظيفـــي عبـــر تطويـــر معـــدالت األجـــر 
ومـــدد الخدمة والترقيات، مؤكًدا متابعة 
الوزارة لألرقام والمؤشرات الخاصة بكل 
الشـــركات. وأكـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة 
بيـــن  مـــا  المواءمـــة  االجتماعيـــة أهميـــة 
مخرجـــات التعليـــم مع احتياجات ســـوق 
العمـــل، مثمًنـــا جهـــود المجلـــس األعلـــى 
لتطويـــر التعليـــم والتدريب بقيادة ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة وما 
ينفـــذه من مبـــادرات تســـاهم في إرشـــاد 
الطـــالب الجامعيين لالنخراط في ســـوق 
العمل. وذكر أن العام 2021 شـــهد ارتفاًعا 
في معدالت التوظيف بلغت 27 % بواقع 
26 ألـــف عمليـــة توظيف، مقابـــل 19 ألف 

عمليـــة توظيـــف في العام 2020، مشـــيًرا 
إلـــى ارتفاع معـــدالت التوظيف في الربع 
األول مـــن هـــذا العـــام عـــن العام الســـابق 
بنســـبة 32 %. وقال إن معدالت توظيف 
 ،% 40 بنســـبة  ارتفاًعـــا  شـــهدت  المـــرأة 
منوًهـــا بـــدور مبـــادرة التوظيـــف الجزئي 
لإلناث الذي اســـتقطب 6 آالف امرأة، كما 
ســـجلت ارتفاًعا فـــي معدل أجـــور المرأة 

في القطاع الخاص إلى 779 ديناًرا.
ولفت إلى انخفـــاض معدالت البطالة من 
18 ألف باحث عن عمل إلى 15 ألف خالل 
العام الماضي، مؤكًدا حرص الوزارة على 
البطالـــة ضمـــن  الحفـــاظ علـــى معـــدالت 

المعدالت الطبيعية.

779 ديناًرا ا متوسط راتب المرأة في “الخاص” ... حميدان:

إطالق منصة مهارات التوظيف سبتمبر المقبل

جانب من المشاركين في المنتدى

“المركزي” يدرس تمديد تأجيل تسديد أقساط القروض.. المعراج:

استحواذ المرأة على 40 % من الشركات 
الصغيرة المدعومة من “صادرات”

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  قـــال 
خـــالل  حديثـــه  فـــي  والســـياحة 
االقتصـــادي  التعافـــي  منتـــدى 
فـــي  نجـــح  النســـائي  العنصـــر  إن 
االســـتحواذ على 40 % من حصة 
الشـــركات الصغيرة الحاصلة على 

دعم صادرات البحرين.
االســـتراتيجية  أن  إلـــى  وأشـــار 
لمملكـــة  الجديـــدة  الســـياحية 
البحريـــن تســـتهدف رفـــع إجمالي 
عدد الـــزوار القادمين إلى المملكة 
للســـياحة إلـــى 14.1 مليـــون زائـــر 
فـــي 2026، بـــدالً مـــن 11 مليـــون 
سائح في االستراتيجية السابقة، 
وزيادة متوسط إنفاق الزائر يوميًا 
إلـــى 74.8 دينـــار، ورفع متوســـط 
الليالـــي الســـياحية إلـــى 3.5 يوم؛ 

بما يعزز من دور السياحة في رفد 
االقتصـــاد الوطنـــي، ويســـهم فـــي 
زيادة التنافسية لجذب المزيد من 

االستثمارات.

وأشار إلى أن استراتيجية القطاع 
السياحي ترتكز على توسيع عدد 
19 ســـوق،  إلـــى   7 األســـواق مـــن 
وإطـــالق مبادرة )عطـــالت طيران 

لمســـافري  توفـــر  التـــي  الخليـــج( 
حجـــز  فرصـــة  الخليـــج  طيـــران 
باقات الســـفر إلـــى البحرين ودول 
الخليـــج، والتـــي تـــم تجربهـــا في 
فعاليـــة فورمـــوال 1 ونجحـــت في 
استقطاب 3 آالف مسافر لحضور 
فعاليـــات  جانـــب  إلـــى  الفعاليـــة، 
مســـرح الدانـــة التي القـــت رواجًا 

واسعًا.
وتحدث الزياني عن جهود مملكة 
البحرين في توفير األمن الغذائي 
خالل فترة جائحة كورونا، والتي 
أثمـــرت بناء علـــى توجيهات ولي 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، عـــن توفيـــر 

احتياطي الغذاء لفترة 6 أشهر.

الزياني متحدثًا خالل الجلسة النقاشية

رفع عدد الزوار إلى 14.1 مليون زائر في 2026... الزياني:



حتـــى اآلن يظهـــر المشـــهد االنتخابي 
تنافـــس عـــدد مـــن المترشـــحين مـــن 
قبيلـــة الدواســـر علـــى المقعـــد النيابي 
والبلـــدي للدائرة الثالثة من المحافظة 
العضـــو  بإعـــان  ذلـــك  الشـــمالية، 
البلـــدي الحالـــي للدائـــرة محمد ســـعد 
الدوســـري إعادة ترشـــحه عن الدائرة 
والـــذي  المقبلـــة،  االنتخابيـــة  للـــدورة 
يتضمـــن برنامجـــه االنتخابـــي متابعة 
تمـــت  التـــي  والمشـــاريع  المقترحـــات 
الموافقـــة عليها وتنفيذهـــا على أرض 
الواقـــع، والســـعي إلـــى تطويـــر البنية 

التحتية في مجمعات الدائرة.
محمـــد  الحالـــي  البلـــدي  وينافـــس 
الدوســـري، المحامـــي علي الدوســـري 
عـــن  بلديـــا  ترشـــحه  أعلـــن  والـــذي 
الدائرة ويتضمـــن برنامجه االنتخابي 
تحويل الدائـــرة الثالثة من المحافظة 
الشـــمالية إلى دائرة نموذجية، مؤكدا 
أنـــه ســـيعمل علـــى توفيـــر الخدمـــات 

مدينـــة  فـــي  والخاصـــة  الحكوميـــة 
سلمان فضا عن المشاريع في منطقة 

البديع والجسرة والعملة.
أمـــا نيابيـــا، أعلن النائب الســـابق حمد 
الدوسري ترشحه عن الدائرة، موضحا 
أن برنامجـــه االنتخابي يتضمن بعض 
الملفات الخدميـــة الضرورية بالدائرة 
ومعالجة التحديات االقتصادية التي 

تعرقل عملية التوظيف.
كمـــا أعلـــن محمد الدوســـري ترشـــحه 
نيابيا عن ذات الدائرة والذي وعد بأنه 
ســـيعمل على تفعيل الدور التشريعي 
واالرتقـــاء  بالمجلـــس  والقانونـــي 
بالمســـتوى المعيشـــي للمواطـــن ورفع 
المســـتوى المعيشـــي، وإتاحـــة فـــرص 
عمل جديدة لشباب المستقبل، مؤكدا 
أهمية مســـاهمة ومشاركة المواطنين 

في صنع القرار الديمقراطي.
ويمثل عضـــو مجلس النواب عبد هللا 
الدوســـري الدائرة نيابيا في المجلس 
الحالـــي، بعـــد أن فـــاز ب 1614 صوتا 
الثانيـــة  الجولـــة  فـــي  منافســـه  علـــى 

حافـــظ الدوســـري والـــذي حصل على 
950 صوتا، متقدما بذلك على كل من 
المترشحين وهم النائب السابق حمد 
الدوســـري، والمترشـــح خالـــد القعود، 
وخالـــد الخالـــدي، وعـــادل الدوســـري، 

وعلي المعمري
كمـــا فـــاز فـــي انتخابـــات 2018 بلديـــا 
الدوســـري  محمـــد  الحالـــي  العضـــو 
أصـــوات   1706 أصـــوات  بمجمـــوع 
منافســـه  علـــى  الثانيـــة  الجولـــة  فـــي 
أحمـــد الدوســـري الـــذي حصـــل علـــى 
1358 صوتـــا، متقـــدم علـــى كل مـــن 
المترشـــحين محمد مســـدود، وحميد 

الهزار، وعبد الجليل صالح.
وتضم الدائرة 23مجمعا سكنيا هي:

550,552,553,555,557,559,561,
565,569,587,581,585,589,591
,1001,1002,1003,1004,1006,

1009,1010,1089,1095.
تتـــوزع فـــي كل مـــن مناطـــق البديـــع 

والعملة والجسرة ومدينة سلمان.

هيئة التشريع والرأي القانوني

أوضحت هيئة التشـــريع والـــرأي القانوني في ردها على 
االستفســـارات التي وردت إلى الهيئة بشأن قيام البعض 
بالكشف عن نيتهم الترشح لانتخابات النيابية والبلدية، 
بأن اكتســـاب صفة )المرشـــح( ال يتم إال بعد قبول طلب 
الترشيح من قبل لجنة اإلشراف على سامة االستفتاء 
واالنتخـــاب، وذلك فـــي الفتـــرة القانونية التي ســـتحدد 
الحقـــا بعـــد صـــدور األمـــر الملكـــي بشـــأن تحديـــد ميعاد 
االنتخـــاب والترشـــيح لعضويـــة مجلس النـــواب، ووفق 

الشروط التي حددها القانون.
وأكـــدت الهيئـــة أن كل مـــا يتـــم تداولـــه اآلن مـــن نيـــة 
بعـــض المواطنيـــن بالترشـــيح لعضويـــة مجلـــس النواب 
والمجالـــس البلديـــة إنمـــا يندرج ضمـــن المبـــدأ المكفول 
فـــي مملكة البحريـــن والمتمثل في احتـــرام حرية الرأي 
والتعبيـــر بالقـــول أو الفعـــل، وأنـــه ال يمكن بـــأي حال من 
األحـــوال أن يكون لتلـــك النية أو اإلفصـــاح عن البرامج 

االنتخابية أي صفة رسمية.
ودعـــت الهيئـــة الجميع إلى تحمـــل المســـؤولة الوطنية، 
واالبتعـــاد عـــن الممارســـات الســـلبية حيـــث ال ينبغي أن 
يكون ذلك ســـبياً الســـتغال أجـــواء الديمقراطية التي 
تنعـــم بهـــا المملكـــة، أو طريقا لإلســـاءة إلى االســـتحقاق 

االنتخابي.

اكتساب صفة “المرشح” 
بقبول طلب الترشيح

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

أبنــاء الدواســر وجهــا لوجــه في دائرة البديع والجسرة
بينهم نائب سابق ومحام وبلدي حالي

أكـــد النائـــب الثانـــي لرئيـــس  المنامة - مكتب النائب أحمد األنصاري
مجلـــس النـــواب علـــي زايـــد 
أن العمل علـــى تحقيق خطة 
التعافـــي االقتصادي ســـيعود 
تنويـــع  علـــى  بشـــكل مباشـــر 
مصـــادر الدخل فـــي البحرين 
وعـــدم االعتمـــاد علـــى النفط 
كمصدر رئيسي، وخلق فرص 
البحرينـــي  للشـــباب  واعـــدة 

تتناســـب  وظائـــف  علـــى  للحصـــول  المتطلـــع 
يســـاهموا  وكـــي  التعليميـــة،  مخرجاتهـــم  مـــع 
بشـــكل ايجابـــي في ســـوق العمل فـــي مختلف 
التخصصـــات في ظل ما تســـعى إليه الســـلطة 
التنفيذية الســـتقطاب مزيد من االســـتثمارات 
وتنفيـــذ المشـــاريع التنمويـــة الكبـــرى، وتنميـــة 
القطاعـــات الواعـــد لتحقيـــق نمـــو فـــي الناتـــح 
المحلي اإلجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي 
االستدامة المالية واالســـتقرار االقتصادي من 
خـــال تحقيـــق التـــوازن المالـــي بحلـــول عـــام 

.2024
وأشـــاد النائـــب علـــي زايد بمـــا تضمنـــه منتدى 

التعافـــي االقتصـــادي والـــذي 
االيجابـــي  التعـــاون  يعكـــس 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن 
والتشـــريعية لتعزيـــز الوضـــع 
وزيـــر  أكـــده  ومـــا  المالـــي، 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
تســـجيل  مـــن  خليفـــة  آل 
مؤشـــرات إيجابيـــة ونوعيـــة 
فـــي القطاعات التي اســـتهدفت خطة التعافي 
االقتصـــادي، وذلـــك بفضـــل دعـــم ملـــك البـــاد 
المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة،  ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 

بن حمد آل خليفة. 
وذكـــر أنـــه تم تحقيـــق تقدم كبير فـــي البرامج 
األساسية لخطة التعافي االقتصادي بإنجاز 16 
برنامجا من أصل 27 مما يعكس مدى التعاون 
البنـــاء بين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية 
في العديد من المشاريع التي تصب في صالح 

نماء الوطن وتحقيق الخير للمواطن.

أعرب النائب أحمد األنصاري 
عـــن شـــجبه واســـتنكاره لمـــا 
قـــام بـــه المتحـــدث اإلعامي 
فـــي  الحاكـــم  الحـــزب  باســـم 
الهنـــد مـــن تطاول على ســـيد 
البشـــر ورحمته على العالمين 
النبـــي محمد صلـــى هللا عليه 
وســـلم، والتعرض لزوجته أم 
المؤمنيـــن عائشـــة بنـــت أبـــي 

بكـــر الصديقـــة بنـــت الصديـــق، حبيبـــة رســـول 
هللا صلـــى هللا وســـلم وابنـــة حبيبـــه، وزوجته 
في الدنيا واآلخـــرة، وذلك من خال تغريدات 
مســـيئة يهاجـــم فيها أشـــرف الخلـــق ويتعرض 

فيها لإلسام والمسلمين.
تطـــاول  إن  األنصـــاري  أحمـــد  النائـــب  وقـــال 
المســـؤول الهنـــدي على الرســـول الكريـــم يعبر 
عن تطرف هذا الحزب في الهند، حيث إن هذا 
االعتداء يمثل اســـتمرارا لما تقوم به السلطات 
فـــي الهند مـــن اعتداء على المســـلمين ومنعهم 
ضدهـــم،  والتمييـــز  شـــعائرهم  ممارســـة  مـــن 

والتطـــاول علـــى مقدســـاتهم 
والتنكيـــل  باســـتمرار 
إلـــى  إضافـــة  بالمســـلمين، 
منـــع الحجـــاب فـــي المدارس 
العامة،  والجامعات واألماكن 
فـــي تعـــد واضـــح علـــى حـــق 

االعتقاد.
أحمـــد  النائـــب  وطالـــب 
الخارجيـــة  وزارة  األنصـــاري 
باتخاذ موقف حازم واستدعاء السفير الهندي 
فـــي البحرين وتســـليمه مذكـــرة احتجاج على 
هـــذا الفعل اآلثـــم، داعيا دول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليج العربية وجامعـــة الدول العربية 
ومنظمة التعاون اإلســـامي باتخاذ اإلجراءات 
القانونيـــة تجاه الهند وما تقـــوم به من تطاول 

واعتداء.
وأكـــد األنصـــاري أن الصمـــت عن هـــذه األفعال 
اآلثمـــة ســـيؤدي لمواصلـــة المتطرفيـــن في كل 
العالم في التعدي على الرسول الكريم والقرآن 

وإهانة مقدسات المسلمين.

داعيا التخاذ إجراءات تجاه ضد التطاول.. األنصاري:التعاون بين السلطتين يعزز النمو... زايد:

الصمت سيؤدي لمواصلة تعدي المتطرفين على المقدساتالتعافي االقتصادي يخلق فرص عمل للشباب

علي زايد

أحمد األنصاري
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انتخابات
الشمالية ثالثة 

الكتلة االنتخابية

9.873
الممثل النيابي

سيد هاشم كاظمسمير الشويخ
الممثل البلدي

2002

الكتلة االنتخابية

11.498
الممثل النيابي

عبدالغني عبدالعزيزعبدالحسين المتغوي
الممثل البلدي

2006

الكتلة االنتخابية

3.964
الممثل النيابي

عبدالغني عبدالعزيزعبدالحسين المتغوي
الممثل البلدي

2010

الكتلة االنتخابية

6.970
الممثل النيابي

عبدا � الدوسريحمد الدوسري
الممثل البلدي

2014

550, 552, 553, 555, 557, 559, 561, 565, 569, 587, 581, 585, 589
591, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1009, 1010, 1089, 1095 

(عدد ا�صوات)

الكتلة االنتخابية

4.645
الممثل النيابي

محمد سعد الدوسريعبدا � الدوسري
الممثل البلدي

2018

البديع - الجسرة - الهملة – مدينة سلمان
المناطق و المجمعات السكنية

الثالثـــة  الدائـــرة  ممثـــل  البلـــدي  العضـــو  أعلـــن 
بالمحافظـــة الشـــمالية محمـــد ســـعد الدوســـري 
للـــدورة  الدائـــرة  لـــذات  ـــا  بلديًّ إعـــادة ترشـــحه 

االنتخابية القادمة 2022.
وقـــال الدوســـري لـ “البـــاد” إنه تشـــرف بخدمة 
أهالـــي الدائرة خال الـــدورة االنتخابية -2018

2022، وإنه يســـعى الســـتكمال ما تحقق خال 
هذه الدورة من مشاريع ومقترحات بلدية.

وأكـــد الدوســـري أن كثيـــًرا من المقترحـــات التي تقـــدم والتي تم 
الموافقـــة عليها مـــن قبل مجلس بلدي المنطقة الشـــمالية ووزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني لـــم ترصد لها 
ميزانيات، األمر الذي حال دون تحقيقها على أرض الواقع، مبينا 

سعيه للدفع على تنفيذها لصالح أهالي الدائرة 
في مختلف المجمعات. 

الـــدورة  خـــال  يســـعى  أنـــه  الدوســـري  وذكـــر 
البلدية القادمة إلتمام ما بدأه خال 4 ســـنوات 
الماضية، والتركيز على مشاريع البنية التحتية 
تخصيـــص األراضـــي للمشـــاريع اإلســـكانية في 
الجســـرة والهملـــة، وتطويـــر الطـــرق الحيويـــة 
والمركـــز الصحي في منطقـــة البديع، فضا عن 
اســـتكمال المشاريع الخدمية في مدينة سلمان 

من بينها االستاد وحديقة الفراشات والزهور.
وتضم الدائرة 23 مجمعا سكنيا هي: 550, 552, 553, 555, 557, 
 ,1002 ,1001 ,591 ,589 ,585 ,581 ,587 ,569 ,565 ,561 ,559
1003, 1004, 1006, 1009, 1010, 1089, 1095.تتـــوزع في كل 

من مناطق البديع والهملة والجسرة ومدينة سلمان.

الستكمال المشاريع العالقة بسبب غياب الموازنة

ا بدائرة البديع محمد سعد يعيد ترشحه بلديًّ

محمد الدوسري

علي الدوسري حمد الدوسريمحمد الدوسري عبد الله الدوسري
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مناقصة  طرحها  عن  القاصرين  وأموال  شئون  ادارة  تعلن 
رخصة  واستخراج  الهندسية  الرسومات  إلعداد  الالزم  لعمل 
هدم وإعادة بناء لعقار قديم في منطقة القفول، فعلى المكاتب 
وحدة  مراجعة  المناقصة  في  االشتراك  في  الراغبة  الهندسية 
الشئون الهندسية بإدارة شئون وأموال القاصرين الواقعة في 
في  اإلسالمية  والشئون  العدل  مبنى وزارة  الرابع من  الطابق 
المنطقة الدبلوماسية الستالم مستندات المناقصة، وذلك ابتداًء 
من يوم االثنين الموافق 6/6/2022م وحتى يوم االحد الموافق 
على  اإلتصال  الرجاء  واالستفسار  للمراجعة  19/6/2022م، 

هاتف رقم :17513456/17513455.  

التاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل
CR2022- 79461 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري 
 

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:   خيريه يحيى قاسم العميسي                           

االسم التجاري الحالي: توبس ريستورنت           
االســـــم التجـــاري الجديد : مقهى ومطعم ليالي الفيشاوي                                           

 قيد رقم : 51564-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة
عبدالرحمن راشد البستكي وأبناءه ذ.م.م

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
)مقدم الطلب( نيابة عن السادة شركة عبدالرحمن راشد البستكي وأبناءه ذ.م.م المسجلة 

بموجب القيد رقم )1-151372(، طالبين تغيير اسم الشركة
من: شركة عبدالرحمن راشد البستكي وأبناءه ذ.م.م

الى: شركة عبدالرحمن راشد محمد البستكي وأوالده ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022- 83349( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

 
التجاري  المحل  إلينا سلوى محمد يوسف علي طالبة تحويل  تقدمت 

التالي: إلى عادل غلوم محمد البلوشي
المذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
االسم التجاري: صالون قلعة الرفاع

رقم القيد: 20453-2

تاريخ :2022/5/31
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

)CR2022- 83349( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

 
تقدم إلينا ورثة المرحوم أدناه :علي إبراهيم محمد علي عباس بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي : إلى السيد / حسن علي ابراهيم محمد علي عباس
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: ميالد كوباو تخليص المعامالت

رقم القيد: 18367-3

تاريخ: 2/يونيو/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة السجل التجاري

CR2022-79729 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
قيد رقم: 144180-1

اسم التاجر: حسن عبدالرحيم محمد حسين القطان
االسم التجاري الحالي: شووبيوتي لونج

االسم التجاري الجديد: شو بيوتي لونج اند سبا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة

شركة مويز التجارية ش.م.ب مقفلة
إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة اسم شركة مويز التجارية ش.م.ب )مقفلة( المسجلة بموجب القيد رقم ) 

50783 - 2(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم ) 2 ( من:
شركة مويز التجارية ش.م.ب )مقفلة(

) )MOIZ TRADING COMPANY B.S.C )C (
الى: شركة معز التجارية ش.م.ب )مقفلة(

) MOIZ TRADING COMPANY B.S.C CLOSED (
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 بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى

) With Limited Liability Company (

مالك  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة مؤسسة فلود الفنية التجارية والمملوكة للسيد/السيدة 
حسين علي محمد علي مال هللا والمسجلة بموجب القيد رقم 49733 - 1   ، بطلب 
 With Limited ( المذكور وتحويله الى )بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية
Liability Company ( برأسمال وقدره 10,000 دينار بحريني وذلك بتنازل 
مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول وموجودات المحل 

التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 DURAISAMY KUMARAGURU   بنسبة   50 %

  MOHIDEEN PITCHAI MOHAMED GANI   بنسبة   39 %
  DEEPIKA KUMARAGURU   بنسبة   10 %

  HUSAIN ALI MOHAMED ALI MALALLA   بنسبة   1 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )سوني اشرف ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
طالبين   ،)5002( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  اشرف  )سوني  شركة 

تغيير االسم التجاري للفرع رقم )4( من:
)SONY ASHRAF( )سوني اشرف ذ.م.م(

)ASHRAFS. W.L.L( )الى: )أشرف. ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه 
هذا  نشر  تاريخ  من  يوما  يوم  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى 

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة

شركة مويز التجارية ش.م.ب )مقفلة(
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة 
 ،50783 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  مقفلة  ش.م.ب  التجارية  مويز  شركة 

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم  3 من:
شركة مويز التجارية ش.م.ب مقفلة

MOIZ TRADING COMPANY B.S.C )C (
الى: شركة معز التجارية ش.م.ب مقفلة

) MOIZ TRADING COMPANY B.S.C CLOSED (
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 تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
استثمار ش.م.ب   - القابضة  لالستثمار  البحرين   إليها شركة  تقدمت 
مقفلة المسجلة بموجب القيد رقم 139110-1 ، طالبين تحويل الشكل 
القانوني للشركة المذكورة من مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة ذات 
مائتان وخمسون  250,000 د.ب  برأسمال وقدره  مسؤولية محدودة 

ألف دينار بحريني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة ارت ام للتسويق شركة تضامن بحرينية
 سجل تجاري رقم 1-125000

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
إليها شركة شركة ارت ام للتسويق شركة تضامن بحرينية المسجلة 
بموجب القيد رقم 125000-1   بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وتعيين السادة فاطمة أخريشف مصفيا للشركة.
عنوان المصفي: - فاطمة أخريشف

FASTPOINT15@gmail.com  -      973  33338160

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري

لفرع في شركة العربية لمصادر التعليم ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة 
العربية لمصادر التعليم ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم      1 – 128508  

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم      
من: العربية لمصادر التعليم ذ.م.م

ARABIA LEARNING RESOURCES CO W.L.L 
الى: شركة مصادر ميديا ذ.م.م

MASADIR MEDIA CO 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 تصفية

شركة علي عاشور للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 122601-1

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة   - السادة  ذ.م.م  للتجارة  عاشور  علي  شركة 
الشركة تصفية اختيارية وتعيين علي حسن علي  1-122601 بطلب تصفية 

محمد مكي عاشور مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

علي حسن علي محمد مكي عاشور
39086555 )973 +(

aliashoor2020@gmail.com

إدارة التسجيل
إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة  جوكور كافيه ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
المصفي  باعتباره  فارس   محمد  يوسف  امينه  السيدة   / السيد  إليها 
رقم    القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  كافيه  جوكور  لشركة   القانوني 
144611   طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية  
الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة

شركة عدولي ألنظمة الحريق ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
إليها شركة  شركة عدولي ألنظمة الحريق ذ.م.م  المسجلة بموجب 
القيد رقم   144185   طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم   1  

من: شركة عدولي ألنظمة الحريق ذ.م.م
ADOLI FOR FIRE SYSTEMS CO. W.L.L 

ADOOLI W.L.L   -     الى: عدولي ذ.م.م
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 بحل و تصفية    -   شركة آليات النظافة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 141573

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / حسين 
القيد رقم  المسجلة بموجب  ذ.م.م  النظافة  آليات  السعيد مالك شركة  بن شاكر بن عبدهللا 
141573 ، بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين نفسه السيد حسين بن شاكر بن 

عبدهللا السعيد مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 
إليه،  إلى تقديم مطالباتهم  335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة 
على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة،  بالمستندات  مدعومة 

العنوان التالي:
عنوان المصفي: حسين بن شاكر بن عبدهللا السعيد

bosmoud15228@hotmail.com   -      + 973  34306156

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  شركة ايغيت ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة  شركة ايغيت ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   122106   طالبين 

تغيير االسم التجاري للفرع رقم   1  
) AEGAIT COMPANY W.L.L ( -    من: شركة ايغيت ذ.م.م

) HENLO W.L.L (    -   الى: هينلو ذ.م.م
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  ايه ام ايه اليكور للمشاريع ذ.م. م  

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة  جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية  باعتباره 
المصفي القانوني لشركة  ايه ام ايه اليكور للمشاريع ذ.م.م  والمسجلة بموجب 
تصفية     الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   105074-1 رقم  القيد 
الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  

التجارية الصادر . بالمرسوم بقانون رقم لسنة2001 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة

جبال الرحمة لصيانة وإصالح المعدات الميكانيكية والكهربائية ذ.م.م

إليها شركة جبال  تقدم  قد  بأنه  السياحة  الصناعة والتجارة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الرحمة - لصيانة وإصالح المعدات الميكانيكية والكهربائية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 

رقم 135571 1 بطلب تغيير اسم الشركة من:
جبال الرحمة لصيانة وإصالح المعدات الميكانيكية والكهربائية ذ.م.م

 JEBAL ALRAHMA FOR MAINTENANCE AND REPAIR OF
MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT W.L.L

الى: جبال الرحمة للتجارة ذ.م.م
JEBAL ALRAHMA 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.
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Vacancies Available
ALMASI COLD STORE  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
33331663  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

ASASCOZ FACILITIES SUPPORT CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35490427  or  khanptpm1@gmail.com 

ALFATH PHARMACY.CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

17000604  or  F.ZAHRAA@ALFATHPHARMACIES.COM 

INFO PARK SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35609109  or  INFOPARK.BH@GMAIL.COM 

AL YOSR AUTO SERVESES  
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

39130137  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

ALTOGA WELDING SMTIHERY AND FABRICATION  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39899554  or  HAS2007SAN@HOTMAIL.COM

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Bahrain & Kuwait Restaurant Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17262998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

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

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17588680  or  NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contac

17732252  or  gm@sitrafactory.com 

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

  TUG-BOAT MASTER 
 suitably qualified applicants can contac

36064646  or  AZIZ.KHALAF@GMAIL.COM 

LULU LOGISTICS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contac
17558558  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac
17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

BUKHOWA HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

66709023  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

ASFI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39464122  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

EDMA BAHRAIN INSULATION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17484815  or  Edamabh@gmail.com 

SAGA BURGER EXPRESS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CAPTAIN(RESTAURANT) 
 suitably qualified applicants can contac
77890032  or  samaha@vidahotels.com 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
77890032  or  samaha@vidahotels.com 

ZUWAILAEI SALE OF SECOND-HAND GOODS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38488088  or  ZUWAILAEICONT@GMAIL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C )  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

PAK HEIGHT REAL ESTATE OFFICE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38231800  or  SHAHIDUDDIN.66786@GMAIL.COM 

HASAN ALI HUSSAIN EBRAHIM ALMEHRI / ABDULHALIM 3362  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39846654  or  HASAN.ALMEHRI@CUSTOMS.GOV.BH 

SAGAR REPAIRING EQUIPMENT AND GENERAL TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac
39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM 

Shams AlAmazon restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contac

39676242  or  UM.ALI.JAMEEL@GMAIL.COM 

AL ZAYANI LEASING S P C owned by Al Zayani Investments B S C Closed  
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

AL OMDAH CARS ACCESSORIES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34102814  or  ALHANON22-ALI3344@HOTMAIL.COM 

Gumaash Creations W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17259570  or  VSB_GAJRIA@YAHOO.COM 

FT GLOBAL ENTREPRENEURS BUSINESS SUPPORT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
37158811  or  GLOBALBAH@GMAIL.COM 

EBRAHIM AHMED EBRAHIM  MOHAMED /BASMAT HOOD - 9053  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39577790  or  IB.700801723@GMAIL.COM 

SIYAM HASAN CONTRACTING AND CLEANING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66738537  or  RAMEEZ@SIYAMGROUP.CO 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33207095  or  FAISALRAJA7095@GMAIL.COM 

HAFEEZUR REHMAN GARAGE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34394199  or  SAIMAHAFEEZ75@GMAIL.COM 

GLOBAL CORP LOGISTICS( BAHRAIN) W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39883298 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C )  
has a vacancy for the occupation of

  DEVELOPMENT PROGRAMMES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

TEAM CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39289289  or  teamco98@gmail.com 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17215122  or  ashokrma@gmail.com 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
66664555  or  SASJSMSN@GMAIL.COM 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS  
has a vacancy for the occupation of

  DISH WASHER 
 suitably qualified applicants can contac
66664555  or  SASJSMSN@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

MOUSA ABDULMOHSEN ALI ALMOUSA  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33121052  or  MOUSA.ALMOUSA@GMAIL.COM 

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

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

MUHAMMAD MUZAMMIL EQUIPMENT REPAIRING AND METAL  FABRICATING W.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32299843  or  CHMUZAMMAL1122@GMAIL.COM 

I S A GENERAL CLEANING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

13333636  or  ISA@ALAHLI.US 

HUSSAIN MOHAMMED SHOWAITER SWEETS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17345550  or  HMSS9899@GMAIL.COM 

Millerstone services  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36081640  or  faisal4u2471@gmail.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

FAB LAND WORKSHOP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

38876692  or  ANILDKP@GMAIL.COM 

ANAND BHAVAN Restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39460468  or  A.RAHMAN.ALTAMIMI@GMAIL.COM 

MCDONALDS  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ALTALEEAH CGRGOSERICES  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

17693488  or  imastoof@gmail.com 

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17400014  or  hr.jwf@jaberigroup.com 

SULTANS TEST KITCHEN  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33500893  or  HAMMALDASHTI41@GMAIL.COM 

Wyndham Grand Manama  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

SEA STAR CONSTRACTION  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contac

17677025  or  ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM 

UPSTREAM GLOBAL FOR TECHNICAL SOLUTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SETTER/OPERATOR(LATHE) 
 suitably qualified applicants can contac

39543452  or  ALIKJAFFAR@HOTMAIL.COM 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17877880  or  RMK@RMKGROUP.COM 

Shouhdy Engineering Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

38957110  or  SSHOUHDYENGINEERINGCOWLL@GMAIL.COM 

NES Bahrain W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

36742383  or  BAHER.HAMDAN@NESFIRCROFT.COM 

Adu Wadi Stevedoring Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

36733315  or  ATEFABUWADI@YAHOO.COM 

ALMOAYED WILHELMSEN (LTD.) W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

17813000  or  hussein.a.redha@wilhelmsen.com 

Relay Engineering Limited  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Cook house for food  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33324333  or  cookhouse08@gmail.com 

Ahmadi carpentry  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

33707595  or  ABDULLAHUSSAIN117@GMAIL.COM 

AL NAWAZISH INTERIOR CLEANING AND MACHINES CENTER CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33629930  or  MUHAMMEDIRFAN1456@GMAIL.COM 

Future Trust Construction and Cleaning Co. WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77366002  or  futuretrustcompany@gmail.com 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

THE TEA HOUSE CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17295879  or  ABU.NADA.1986@ICLOUD.COM 

Al Hajees gate cars auto spare parts  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39619678  or  BUHUSAYYEN9@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C)  
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT 
 suitably qualified applicants can contac
17337804  or  recruitment@gulfair.com 

Devji & Co.  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
17104751  or  dharmajith.tm@devji.com 

MASKATI COMMERCIAL SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17732000  or  ADEL@MASKATIGROUP.COM 

Ahmed Ateya Sweets W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

38276491  or  AHMEDSWEETS92@GMAIL.COM 

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

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17534444  or  PRO@ASIAJEWELERS.COM 

AL ANJOM AL ZAHERA BUILDING MAINTENANCE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33795726  or  ALANJOMALZAHERA@GMAIL.COM 

JABERI CARPENTRY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17400014  or  HR@JABERIGROUP.COM 

Juffair Grand Hotel W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17827600  or  HRD@THEJUFFAIRGRAND.COM 

Devji & Co.  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
17104751  or  dharmajith.tm@devji.com 

ADON INTERNTIONNAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33003406  or  AL_ASMER76@HOTMAIL.COM 

Nice & New Fashions  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

WELLDONE CONSTRUCTION EST.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36303304  or  WLDONECONT@GMAIL.COM 

LAVANYA SILKS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17233165  or  ALQAEDHASSAN@GMAIL.COM 

AREEBA CARS POLISHING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
37126333  or  nabeel0203@hotmail.com 

MARMARA ISTANBOL RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36666242  or  BUMHAMMED@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17232275  or  oommenzo@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Seven Energy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

ASHBILYA LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

33777697  or  ashbilya.laundry@gmail.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17231939  or  MKAS.TRADING@GMAIL.COM 

LONDON JUICES  CAFETERIA- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33944309  or  JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

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

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

POPULAR ENGINEERING INDUSTRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17274843  or  ANEESH.HAYWARD@GMAIL.COM 

TEAM CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39289289  or  teamco98@gmail.com 

1LBURAQ TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

33778822  or  RAED.MOHAMOOD.AMEEN@GMAIL.COM 

TBD PIZZA THE BLACK DOUGH BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39662990  or  ALMOKLA@GMAIL.COM 

ALNAEEM GRILLS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17240025  or  JASSIMPALACE@YAHOO.COM 

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

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17256617  or  MONCYTYROL@GMAIL.COM 

BAHRAIN INDIAN INTERNATIONAL EXCHANGE CO  
has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 
 suitably qualified applicants can contac

17210962  or  MURALI@BIIECO.COM 

I WOOD WORKS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33330082  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

Zoya Maintenance Company  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17673400  or  azim@ayaaninteriors.com 

MOHAMMED HASAN ABDULHUSSAIN GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17644879  or  MOHD-HASSAN@OUTLOOK.SA 

AIN ALJAZEERA BUILDING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34092612  or  BHOLAGI@YAHOO.COM 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

Bu Ali Spice Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36753338  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

PRIME DELIVERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FOOD DISTRIBUTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17420666  or  ALHARETHALHAJERI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

SMART LAUNDRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
33272232  or  imaad_kk@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17830173  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

SMART LAUNDRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
33272232  or  imaad_kk@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17230522  or  ALWARDICLEANING@GMAIL.COM 

AVOLA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

SAKURA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39409898  or  MAHAMALMULLA@HOTMAIL.COM 

MADRAS CAFE W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36529295  or  KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

MAYOOF LAND BANQUET  
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF COOK 
 suitably qualified applicants can contac

17643664  or  MAYOOFGROUP@GMAIL.COM 

Celine Events Management  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36858085  or  khalilnass.bh@gmail.com 

Bright cool for Repair of electronic, electrical, and optical eq  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33436055  or  MUHAMMAD.REHMAN79@GMAIL.COM  
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Real Taste Plus Co W.l.l  

has a vacancy for the occupation of
  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

Real Taste Plus Co W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contac

17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

TEAM CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39289289  or  teamco98@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

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

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

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

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

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

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

35353060  or  JASHIRVALAPPIL@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

MILLENIUM CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17536881  or  redha@arceit.org 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33202048  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

ALMADHIF CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contac

17555666  or  MIDDLEEASTALUMINIUM@GMAIL.COM 

SAMBOSA DARNA  
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17620111  or  SAM.GDN.AK@GMAIL.COM 

MILLENIUM CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17536881  or  redha@arceit.org 

The Nail Spot Salon  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

37704474  or  MALGHUNAIM90@GMAIL.COM 

HOT POT RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39618668  or  NADER.HOTPOT@GMAIL.COM 

ALI ABDULHASAN ALJANABI  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MACHINERY).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17694546  or  ALKARAR2012@HOTMAIL.COM 

KOHINOOR MOTOR VEHICLES PARTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33869820  or  HA420145@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

SAMBOSA DARNA  
has a vacancy for the occupation of

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

Clue tailoring  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34551553  or  SAGEER91189@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

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 contac
17402848  or  MJJAMRI@ULOGCO.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17111722  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

WADI SAR CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33374442  or  FATEMHUSAIN1989BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

METRO COMPUTER SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

35186117  or  Alichaudhary1505@gmail.com 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17686060  or  ABDULKARIME@YAHOO.COM 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

KENTUCKY  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17272883  or  ssaleh@americana-food.com 

KENTUCKY  
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

17272883  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

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

ALAALI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

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

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac
17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

17111722  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

Amenity Day Spa  
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contac

39117766  or  ALMAJED255@GMAIL.COM 

AL JABA CONSTRUCTION W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66677740  or  ALJABACONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

Pentark Properties W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17710457  or  SKYLARKPROPERTIES@YAHOO.CO.IN 

Garage Mansha  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33880919  or  SAAMIIR@LIVE.COM 

JABEL ALI  Trade  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
66664555  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac
33328444  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33328444  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17280049  or  RAFIQELAHI@YAHOO.COM 

GREEN STAR SENTRAL AIR CONDITIONING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

33138877  or  NNNNNNN111222333@HOTMAIL.COM 

ULO MATERIAL STORAGE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33720981  or  ISLAMENTERPRISES@GMAIL.COM 

GULF UNIQUE MAINTENANCE AND STEEL WORKS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
66911200  or  FARALI1@HOTMAIL.COM 

PERFORM BETTER FITNESS CENTER W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contac
39268852  or  ANSILLAR@GMAIL.COM 

3 Z COMPUTER AND PHONES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33719225  or  SAMIA.IFTHKAR@GMAIL.COM 

Traction car spare parts  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33180552  or  ABDULLA3250@GMAIL.COM 

ADAM PHARMACY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contac

32139107  or  adampharmacybahrain@gmail.com 

Washing SPA Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contac

32233130  or  RJOSEPHMILTON@GMAIL.COM 

MAYA OPTICS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

33402304  or  MAYAOPTICS99@GMAIL.COM 

Al Mahassen Construction CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39999421  or  AHMADOOO315@GMAIL.COM 

Fajer al shata establishment for trading  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

77082841  or  ceo@fajergroup.com 

SANA MOON BEAUTY  CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

37799222  or  SANABUTAHER@GMAIL.COM 

EMAN ABDUL SALAM CONSULTANCY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17680509  or  UMALOOY.79@GMAIL.COM 

ALDOULABI BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36757508  or  WADEEAJAFFER@GMAIL.COM 

East port trading est.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

66699221  or  BASHARALSULAIMAN@GMAIL.COM 

MAGHAN ABDULREHMAN INTERIOR DECORATION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34128860  or  MAGHANABDUL@GMAIL.COM 

AL KHOLOUD CENTER FOR CONSULTING AND POSITIVE ENERGY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contac

66606770 

MELTED CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

34444843  or  M.H.ALSHAMMARY@GMAIL.COM

SHAHIN AND JUNED FOR BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35025016  or  JUNEDAHMMED162@GMAIL.COM 

VALABDAS MULJIMAL & BROS WLL  
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

69990888  or  info@VMBROS.COM 

VALABDAS MULJIMAL & BROS WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

69990888  or  info@VMBROS.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

GULF AIR B.S.C. (C)  
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contac
17337804  or  recruitment@gulfair.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

SALWA TOWERS CONSTRUCTION AND PROPERTEY MANGEMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33657400  or  ASIFBUTT888@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contac
17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

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

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17744999  or  hassan@emaar.bh 

BUDAIYA  CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33625602  or  NOREENAKHTAR948@GMAIL.COM 

Lahan contracting - Bahraini Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35434546  or  lahancontracting123@gmail.com 

Abualnouf Cafeteria  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17580100  or  HUSSAIN.MUTAWA@HOTMAIL.COM 

WORLD BUILDING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33226044  or  WBC9192@GMAIL.COM 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

37789755  or  ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

Mono Lounge And Resturant  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39777470  or  jojivarkey@gmail.com 

NADIA MOHAMMAD REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38353530  or  ZAHEER.AHMED.IT@GMAIL.COM 

AOSCO INTERNATIONAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33317861  or  AYUBBAIG535@GMAIL.COM 

YUMMY ICE CREAM  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39676319  or  FAISALSALMAN@KPMG.COM 

Tea zone cafe  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39571575  or  KHAMEES126@GMAIL.COM 

HUSAIN ABDULSHAHEED CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  HUSSAINABDULBH@GMAIL.COM 

ALDALYAH SERVICES CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17277750  or  ALDALYAH@HOTMAIL.COM 

ALMANNAI HAPPIES OCCASIONS  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17344455  or  AMSBRN@BATELCO.COM.BH 

ABDUL JALIL ABDULLA ELECTRICAL WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39685773  or  jalil060515@hotmail.com 

Elegant Leo contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33725553  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

RASHID LIVESTIOCK BIRDS IMPORT ETPORT EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33300004  or  HAMAALLA8080@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39533220  or  AZEEZAHMED3220@GMAIL.COM 

Mango Talaat fresh juices and ice cream and refreshments co wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contac

39641119  or  INFO.BH@MANGO-TALAAT.COM 

PARVAIZ TECHNICAL SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39839312  or  HAIDERDAR4@GMAIL.COM 

JALAH CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36070755  or  ISADARI9900@ICLOD.COM 

AL FAJER AL SAREEH GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34053736  or  HMSALHAMRY@GMAIL.COM 

6 MUSCLES FITNESS CENTRE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contac

17421619  or  SANKETBOREKAR@GMAIL.COM 

SEVENTIES KARAK  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17578287  or  AZIZALYASI1@GMAIL.COM 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

37789755  or  ABOMAHDI682@GMAIL.COM 
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القدس المحتلة ـ معا

بيــن  األقصــى  المســجد  داخــل  مواجهــات  األحــد،  أمــس  صبــاح  اندلعــت 
الفلسطينيين والقوات اإلسرائيلية، مع اقتحامات كبيرة للمستوطنين.

وأوضـــح موقـــع “معـــا” اإلخبـــاري بأن 
عشرات المستوطنين استأنفوا صباح 
أمـــس اقتحاماتهم للمســـجد األقصى 
المبـــارك، فـــي ذكرى ما يســـمى “نزول 
التوارة”، الفتا إلى أن “قوات االحتالل 
الخاصـــة اقتحمت المســـجد األقصى، 
وانتشـــرت فـــي الســـاحات وحاصرت 
القبلـــي،  المصلـــى  داخـــل  المصليـــن 
وأغلقت أبوابه بالسالســـل الحديدية، 
وشـــكلت سالســـل للقـــوات على طول 
مســـار المســـتوطنين، وعنـــد الســـاعة 
الســـابعة صباحـــا بـــدأت االقتحامـــات 

للمسجد”.
“القـــوات  أن  إلـــى  “معـــا”  وأشـــارت 
اإلسرائيلية اعتقلت شابا من ساحات 
األقصـــى، فيمـــا فرضـــت القيـــود على 
دخـــول المصليـــن إليه ونشـــرت أفراد 

الشرطة على األبواب”.
اقتحـــام  “أمـــام  أنـــه  الموقـــع  وأكـــد 
المســـتوطنين لألقصى بأعـــداد كبيرة 
وانتشار القوات في الساحات، تصدى 
المصلـــون مـــن النســـوة وكبـــار الســـن 
لالقتحامـــات بالتكبيـــرات المتواصلة، 

والصالة عند باب المصلى القبلي”.

مواجهات في األقصى إثر اقتحامات كبيرة للمستوطنين

سول ـ وكاالت

أطلقت كوريا الشـــمالية 8 صواريخ 
المـــدى صـــوب  باليســـتية قصيـــرة 
الشـــرقي،  ســـاحلها  قبالـــة  البحـــر 
أمـــس األحد، غـــداة اختتـــام كوريا 
الجنوبية والواليـــات المتحدة أول 
تدريبـــات مشـــتركة بينهمـــا تشـــمل 
حاملة طائـــرات أميركيـــة في أكثر 

من 4 سنوات.
المشـــتركة  وذكـــرت هيئـــة األركان 
فـــي ســـول أن الصواريـــخ ُأطلقـــت 
من منطقة ســـونان فـــي بيونغ يانغ 

عاصمة كوريا الشمالية.
كمـــا نقلـــت وكالـــة كيـــودو اليابانية 
لألنبـــاء عن مصـــدر حكومي قوله 

إن كوريـــا الشـــمالية أطلقت 
عدة صواريخ.

وجاء اإلطـــالق كذلك 
عقـــب زيـــارة قـــام بها 
األميركـــي  المســـؤول 

المعنـــي بشـــؤون كوريـــا الشـــمالية 
ســـونغ كيـــم لســـول، والـــذي غـــادر 

السبت.
والتقـــى الممثـــل الخـــاص للواليات 
المتحدة بنظيريه الكوري الجنوبي 
كيـــم جـــون واليابانـــي فوناكوشـــي 
للتحضيـــر  الجمعـــة،  تاكيهيـــرو، 
“لجميـــع الحـــاالت الطارئـــة” وســـط 
مؤشـــرات على أن كوريا الشـــمالية 
تســـتعد إلجراء تجربة نووية للمرة 

األولى منذ العام 2017.
إن  الزيـــارة  خـــالل  كيـــم  وقـــال 
بجـــالء  أوضحـــت  واشـــنطن 
لبيونـــغ يانـــغ أنهـــا منفتحـــة على 
الدبلوماســـية، مشـــيرا إلى أنه 
لمناقشـــة  اســـتعداد  علـــى 
البنـــود التـــي تهـــم كوريا 
الشمالية، مثل تخفيف 

العقوبات.

كوريا الشمالية تشعل السماء بوابل الصواريخ
والية أوندو ـ أ ب

أكـــد نائب في واليـــة أوندو 
نيجيريـــا  غـــرب  بجنـــوب 
أن مســـلحين أطلقـــوا النـــار 
علـــى المصليـــن في كنيســـة 
األحـــد  أمـــس  كاثوليكيـــة 
وفجروا عبوات ناسفة، في 
هجـــوم قد يخلف عشـــرات 

القتلى بينهم أطفال.
أوغوموالســـوي  وقـــال 

ألوفولـــي، حســـبما نقلت عنه وكالة “أسوشـــيتد برس”، إن المهاجمين اســـتهدفوا 
كنيســـة القديس فرانســـيس الكاثوليكية في الوالية عندما تجمع المصلون هناك 

في يوم عيد العنصرة.
وأضاف أولوولي، الذي زار الموقع وكذلك المستشفى الذي يعالج فيه العديد من 

الجرحى، أن من بين القتلى الكثير من األطفال.
وحســـب وســـائل إعالم محلية، تعرض الكثير من المصلين إلطالق النار والذبح، 
فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة مشـــاهد دموية لجثث متناثرة في الكنيســـة 
بينهـــا أطفـــال. وقال أحد العامليـــن الصحيين في المركز الطبـــي الفيدرالي بأوو، 
إذ تـــم نقـــل المصابيـــن، إن أكثر من 50 شـــخصا نقلوا إلى المستشـــفى، مضيفا أن 

بعضهم توفوا بينما مازال آخرون على قيد الحياة.

نيجيريا... عشرات القتلى في هجوم على كنيسة
أنقرة ـ وكاالت

رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  أعلـــن 
طيب أردوغان في مؤتمر لحزب 
عـــن  الحاكـــم  والتنميـــة  العدالـــة 
انتشار حالة من الذعر في أوروبا 
على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وقـــال أردوغـــان “بينمـــا تتعامـــل 
بالدنـــا بنجـــاح مـــع الهجـــرة غيـــر 
 11 منـــذ  ســـوريا  مـــن  الشـــرعية 
عاما، فإننا نشـــهد حالة من الذعر 

في أوروبا”.
األمنـــي    النظـــام  أن  إلـــى  وأشـــار 
فـــي الغرب ينهـــار. وتابع: “النظام 
الـــذي أنشـــأه الغرب لضمـــان أمنه 

ورفاهيته ينهار”.
تركيـــا  رفـــض  وحـــول 

الســـويد  انضمـــام 
حلـــف  إلـــى  وفنلنـــدا 
الناتـــو، أكـــد أردوغان 
تعارضهمـــا  أنقـــرة  أن 

ألنهـــا ال تصدق تأكيداتهما بشـــأن 
العالقات مع ممثلي حزب العمال 
الكردستاني المحظور في تركيا.

“اقتـــراح  أن  أردوغـــان  وأضـــاف 
التابـــع  األمـــن  مجلـــس  إصـــالح 
لألمم المتحدة، الذي نطرحه منذ 
ســـنوات عديـــدة، يبـــدو ناجحـــا.. 
دول  خمـــس  مـــن  أكثـــر  هنـــاك 
فـــي العالـــم أعضـــاء فـــي مجلس 
األمـــن، اآلن يتحدثـــون عـــن ذلك 
إن  يقولـــون  إنهـــم  بأنفســـهم.. 
مجلس األمن الدولي بحاجة إلى 

اإلصالح”.
قـــال  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
أردوغان إن الدول الخمس 
مجلـــس  فـــي  األعضـــاء 
ليـــس  الدولـــي  األمـــن 
لها الحق فـــي تقرير 

مصير البشرية.

أردوغان: النظام األمني   في الغرب “ينهار”

قتلى وجرحى بإطالق نار 
“مرعب” في أميركا

قتل 3 أشــخــاص وأصــيــب 11 آخـــرون بــجــروح، 
النار على حشد  المسلحين  بعدما أطلق عدد من 
األميركية،  فيالدلفيا  بمدينة  مكتظ  شــارع  في 
في  المفتش  وقــال  الــشــرطــة.  أعلنت  مــا  بحسب 
إن  للصحافيين  بيس  إف  دي  فيالدلفيا  شرطة 
رجلين وامرأة قتلوا، مشيرا إلى أن عناصر األمن 
“الحظوا  الحادث  إلى  لالستجابة  الذين سارعوا 
وجود عدد من األشخاص الذين أطلقوا النار على 
مئات  أن  تتخيلوا  أن  “يمكنكم  الحشد”. وأضــاف 
ساوث  في  بوقتهم  يستمتعون  كانوا  األشخاص 
أسبوع،  نهاية  عطلة  كل  الحال  هو  كما  ستريت 

عندما بدأ إطالق النار”.

ناقلة “صافر” العمالقة في وضع كارثي... إما تسرب كبير أو انفجار

األمم المتحدة تجدد التحذير من كارثة وشيكة بالبحر األحمر
حـــذر مكتب األمـــم المتحدة لتنســـيق 
الشـــؤون اإلنســـانية فـــي اليمـــن، أمس 
وبيئيـــة  إنســـانية  كارثـــة  مـــن  األحـــد، 
وشـــيكة في البحر األحمـــر، ما لم يكن 
هنـــاك تمويـــل لخطة التعامـــل مع أزمة 

الخزان صافر.
وأضـــاف المكتب فـــي تغريدة نشـــرها 
فـــي حســـابه الرســـمي علـــى تويتـــر أن 
“قبالة ســـاحل اليمن فـــي البحر األحمر 
يتعـــرض الخـــزان صافر لخطر وشـــيك 
انفجـــار.  أو  كبيـــر  تســـرب  بحـــدوث 
إنســـانية  كارثـــة  ســـتكون  والنتيجـــة 

وبيئية”.
وتابـــع قائاًل “بدون تمويل عاجل لألمم 
المتحدة لخطـــة مواجهة التهديد فإننا 

فـــي  الكارثـــة”. وأوضـــح  مـــن  نقتـــرب 
رابـــط مرفق بالتغريدة أن المســـاهمين 
والمانحيـــن تعهـــدوا بملـــغ 40 مليـــون 
دوالر لتنفيـــذ الخطـــة المنســـقة أممًيـــا 

للعمل على الحد من هذه الكارثة.
كذلك أشـــار إلى أن هنـــاك حاجة ملحة 
للمزيـــد مـــن الدعـــم ليتـــم فعلًيـــا البدء 

بتنفيذ الخطة قبل فوات األوان.

وتعهدت عدة دول في أبريل الماضي، 
خـــالل مؤتمـــر المانحيـــن الـــذي نظمته 
األمـــم المتحـــدة وهولنـــدا، تقديم نحو 
33 مليون دوالر للمســـاعدة في تمويل 
عمليـــة منع التســـّرب النفطي المحتمل 

من الناقلة القديمة.
لكـــن تلـــك التبرعـــات بلغـــت نحـــو 33 
مليون دوالر دون أن تصل إلى الهدف 
دوالر  مليـــون   80 وهـــو  أال  المنشـــود 
لنقل 1,1 مليـــون برميل من صافر إلى 
ناقلـــة أخرى مؤقتـــة. يذكـــر أن الناقلة 
العمالقة باتت في وضع كارثي، حيث 
ظهرت تشـــققات في خزاناتها، السيما 
أن ميليشـــيات الحوثـــي كانـــت منعت 
لســـنوات فـــي الســـابق، مفتشـــي األمم 

المتحدة من زيارتها.

دبي - العربية.نت

بيروت - وكاالت

اعتبـــر لبنـــان أمـــس االحـــد األنشـــطة اإلســـرائيلية فـــي المياه 
المتنـــازع عليهـــا عمـــال عدائيـــا ومحاولـــة لـ”افتعـــال أزمة” في 

المنطقة التي تضم موارد بحرية من النفط والغاز.
ونقلـــت الرئاســـة اللبنانيـــة علـــى تويتـــر عـــن الرئيس ميشـــال 
عون قوله إن أي نشـــاط مع إســـرائيل يشكل “استفزازا وعمال 

عدائيا”.
وأشـــارت إلـــى أن عون طلب من الجيـــش تزويده بالمعطيات 
الدقيقـــة والرســـمية حـــول األمـــر. وأضـــاف أن المفاوضـــات 

لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ال تزال مستمرة.
وفي تغريدة أخرى، قالت الرئاســـة إن السفينة “إنرجان باور” 
دخلـــت المنطقـــة البحريـــة المتنـــازع عليهـــا مع إســـرائيل وإن 
عـــون بحث األمر مع رئيس حكومـــة تصريف األعمال نجيب 
ميقاتي. من جهته، قال ميقاتي في بيان إن “محاوالت العدو 
اإلسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خالل التعدي على ثروة 
لبنـــان المائيـــة، وفـــرض أمـــر واقع فـــي منطقة متنـــازع عليها 

ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة”.
وأكـــد عـــون على أن المفاوضات لترســـيم الحـــدود البحرية ال 

تزال مستمرة.

وكان لبنـــان أرســـل قبـــل أســـابيع رســـالة إلـــى مجلـــس األمـــن 
الدولي طلب فيها عدم قيام إســـرائيل بأي أعمال تنقيب في 
المناطـــق المتنـــازع عليها، “تجنبا لخطوات قد تشـــكل تهديدا 

للسلم واألمن الدوليين”. 
وُعقدت خمس جوالت من المفاوضات غير المباشرة لترسيم 
الحـــدود البحريـــة بيـــن لبنـــان وإســـرائيل، بوســـاطة الواليات 
المتحـــدة ورعايـــة األمـــم المتحدة، فـــي مقر القـــوات الدولية 

)يونيفيل( في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

عون يصف أنشطة التنقيب بالعمل العدائي االستفزازي

استفزاز إسرائيلي يؤّجج أزمة سيادة مع لبنان

األزمة تتأجج بعد 5 جوالت من مفاوضات ترسيم الحدود

موسكو ـ وكاالت

العربية.نت :

أكـــد الرئيس الروســـي فالديميـــر بوتين، أمس األحـــد، أن تزويد 
الواليـــات المتحـــدة ألوكرانيـــا براجمـــات الصواريخ لـــن يغير أي 

شيء في المعادلة الميدانية.
وقال بوتين: “إذا استمر الغرب بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة 
المدى فسيتعين على روسيا ضرب منشآت لم تستهدفها سابقا”.

ولـــم يذكـــر بوتيـــن األهـــداف التي تعتزم روســـيا اســـتهدافها إذا 
بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

بعـــد االنفجـــارات التـــي هـــزت العاصمـــة كييـــف صباًحـــا، أعلنت 
روسيا أنها استهدفت مدرعات سلمتها دول من أوروبا الشرقية 
إلى أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور 
كوناشـــنكوف أمـــس األحـــد إن “صواريـــخ عاليـــة الدقـــة وبعيدة 
المـــدى أطلقتهـــا القـــوات الجوية الروســـية علـــى ضاحية كييف 
دمرت دبابات من طراز تي72- قدمتها دول من أوروبا الشرقية 
ومدرعـــات أخرى كانت في الحظائر”، بحســـب مـــا نقلت فرانس 
بـــرس. وفـــي الســـياق، قالت شـــركة الطاقـــة النوويـــة الحكومية 
األوكرانية إن صاروخ كروز روسيا حلق على مستوى “منخفض 

للغاية” صباح األحد فوق محطة طاقة نووية كبرى.
وأضافت الشـــركة، التي تشـــغل محطة بيفدينوكراينســـكا، التي 

تســـمى أيضا محطة جنـــوب أوكرانيا النووية، في منشـــور على 
تطبيـــق المراســـلة تيليغـــرام “مـــن المحتمـــل أن يكـــون هـــذا هـــو 

الصاروخ الذي أطلق في اتجاه كييف”.
وهزت انفجارات عدة العاصمة األوكرانية في ســـاعة مبكرة من 
صبـــاح األحد. وتعد بيفدينوكراينســـكا ثاني أكبـــر محطة نووية 
في أوكرانيا وتقع بالقرب من منطقة ميكواليف على بعد حوالي 

350 كيلومترا جنوبي كييف.

نفـــذ مواطنـــون بمدينـــة تعز وقفـــة احتجاجيـــة أمام 
عقبـــة منيف، على خطـــوط التمـــاس للتنديد بحصار 

الميليشيات الحوثية للعام السابع على التوالي.
وعبـــر المحتجـــون عـــن رفضهـــم القاطـــع لتحـــركات 
ميليشـــيات الحوثي بشـــأن شـــق طريق فرعي يربط 
شـــارع الخمســـين بشـــارع الســـتين ويلتـــف باتجـــاه 
مدينـــة النور غرب تعز. أتت تلك االحتجاجات بعدما 
عمدت الميليشيات إلى شق الطريق الترابي، وهو ما 
اعتبـــروه حيلة جديدة والتفافا على تنفيذ التزاماتها 
بموجـــب الهدنـــة لرفع حصارهـــا المفـــروض على تعز 
منذ 7 ســـنوات وفتح الطـــرق والمعابر، وإنهاء معاناة 

المدنيين.
فيمـــا اعتبر فريق التفـــاوض الحكومي لفتح طرقات 
محافظـــة تعـــز أن أي محاولـــة تذهب إليها ميليشـــيا 
الحوثي لفرض رؤيتهـــا األحادية، تخل تماما بجوهر 
عملية النقاش الجارية، وتنســـف الجهود األممية في 
حلحلة هذا الملف اإلنســـاني، مؤكدا أن ذلك يكشـــف 
“بجالء عن نوايا مســـبقة للتهرب من االلتزامات التي 

تنص عليها الهدنة”.
وقـــال رئيـــس الفريـــق الحكومـــي عبدالكريم شـــيبان 

فـــي بيـــان صحافي، أمـــس األحـــد “تفاجأنـــا بحديث 
وســـائل إعالم تابعة لميليشـــيا الحوثي حول الذهاب 
فـــي إجراء أحادي لفتـــح طريق ترابـــي مجهول، في 
محاولـــة مكشـــوفة إلحبـــاط جهـــود األمـــم المتحـــدة 

وااللتفاف على المشاورات الجارية”.
كما دعا المبعوث األممي هانس غروندبرغ، لإلســـراع 
واألخالقيـــة  القانونيـــة  مســـؤولياته  تحمـــل  فـــي 
واإلنســـانية في التصدي لهـــذه األالعيب المفضوحة، 
والضغـــط علـــى هـــذه الجماعـــة لوقـــف هـــذه المهازل 

النقاشـــات الجاريـــة تحـــت رعايـــة األمـــم  واحتـــرام 
المتحدة.

وناشـــد المجتمع الدولي إدانة الحصار الوحشي الذي 
تفرضـــه الميليشـــيات علـــى محافظـــة تعـــز منذ ســـبع 
سنوات، وممارسة ضغوط جادة الحترام االتفاقيات 
القضايـــا  مـــع  التعامـــل  عـــن  والكـــف  والتفاهمـــات، 
اإلنســـانية بهـــذه الطريقة المشـــينة، وســـرعة االلتزام 
ببنـــود الهدنـــة األمميـــة التـــي تقضـــي بفتـــح الطـــرق 

الرئيسية، وفق البيان.

بوتين يهدد بأهداف جديدة... و“كروز روسي” فوق منشأة نووية

انفجارات تهز كييف استهدفت مدرعات غربية

شق طريق ترابي... تظاهرات ضد مخطط حوثي في تعز

الناقلة العمالقة باتت في وضع كارثي

فيالدلفيا ـ ا ب

سلسلة انفجارات تهز العاصمة كييف

 استهداف كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية

وقفة احتجاجية ألهالي تعز
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مديرون ومسؤولون في عوالم ال ندري عنها شيئا
قرأت تغريدة ألحد اإلخوة اإلماراتيين تشعرك بأن الكل في الجزء، 
والجـــزء في الـــكل، وتلك أهم عالمـــات الوعي في الخلـــق والبناء.. 
كتـــب األخ: “اتصلـــت بمؤسســـة محمـــد بن راشـــد لإلســـكان وطلبت 
موعـــدا لمقابلة المديـــر، وكان الرد بأنه “ما تحتـــاج لموعد”، وبالفعل 
ذهبت للمؤسســـة وكان متواجدا مع النائب في قاعة المبنى يشوف 
طلبات المراجعين وبرحابة صدر وحسن الحديث والمعاملة، بهؤالء 

المدراء تنهض الدولة ويسعد المواطن”.
كثيرا ما سألت نفسي.. ماذا نفعل لنجعل بعض المدراء والمسؤولين 
يرفعون شـــعار التواضع وروح العمـــل المخلص واألمانة إزاء المهنة 
والمنصـــب، بدل الفتوة والخشـــونة والجفاء فـــي المعاملة والتعالي 
على المواطن والمراجع، وهذه الحقيقة ال تنفي حقيقة أخرى، وهي 
أن بعض المدراء والمســـؤولين تشـــتد عليهم ظلمـــة الحياة ويضيق 
بهـــم اليـــأس إذا طلب منهـــم مغـــادرة مكاتبهم والنزول إلى الشـــارع 
للوقـــوف على مشـــاكل الناس عن قرب دون وســـيط، فهـــذه الفكرة 
تتعبهم وتجعلهم غريبين عن الناس وفي عوالم ال ندري عنها شيئا.

وزيـــر ســـابق أكـــد اســـتحالة الوصـــول إليه، وكأنـــه في حالـــة إجراء 
تجـــارب نوويـــة، فالدخول عليه محظـــور، وذات يـــوم اتصلت على 
سكرتير مكتبه وعرفت بنفسي وطلبت مقابلته، ولم أكن أعرف أنني 
ســـأدخل إلى مناجم ومزارع ومصانع من “التطنيش” والتمويه، كل 
يوم يقوم لي السكرتير إنه سيتخذ التدابير الواجبة لترتيب اللقاء، 
وفـــي اليـــوم الموعـــود أكتشـــف أن الزيادة فـــي التطنيش مســـتمرة 
وأنني أقف على منطقة عرضها آالف الكيلومترات ال تســـمح برؤية 
أي شـــيء مـــن بعيد، حينها أدركـــت أن رغبة الوزير فـــي عدم لقائي 

دخلت حيز التنفيذ، وما من شك في أن الصحافة ال تعجبه أيضا.
علـــى هـــؤالء أن يتحلـــوا بالـــروح الجماعيـــة التـــي تريـــد الخيـــر 
للمجتمـــع، وأن يكونـــوا المثـــل والقـــدوة وحافـــزا قويـــا لآلخرين، 
ويتركـــوا التعنت والمكابرة التي ســـتقودهم إلـــى مؤخرة الركب. 
اتركـــوا العناوين البراقة والشـــعارات الخداعـــة وافتحوا أبوابكم 
للمراجعيـــن ولتكن ســـاعات دوامكم فـــي أروقة وقاعـــات المبنى 

أكثر من جلوسكم في مكاتبكم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قامـــت الدنيـــا وما قعدت بشـــأن اإلعالن المنشـــور عـــن المثليين على حســـاب تويتر 
الرسمي الخاص بسفارة الواليات المتحدة األميركية في المملكة، وقبل الشروع في 
الكتابة عن الضجة التي صاحبت اإلعالن عن دعم أميركا المثلية، أود أن أطرح هنا 
بعـــض التوضيحات للقارئ العزيز بشـــكل خاص والجمهور بشـــكل عام، ففي صفحة 
تويتر التابعة للســـفارة األميركية هناك نـــص واضح وصريح يقول إن هذه الصفحة 
هـــي الرســـمية للســـفارة، وفيهـــا تســـلط الســـفارة الضـــوء علـــى المعلومـــات الخاصة 
بالسياســـة األميركيـــة والمجتمـــع والثقافـــة والقيم، وتأكيـــًدا على ما نشـــره الرئيس 
األميركـــي بايـــدن، فقد نشـــر  Ned Price، المتحدث باســـم الخارجيـــة األميركية أن 

بالده ستقف مع المثليين وتدعمهم في كل أنحاء العالم. 
نفس الســـيناريو يتكرر للعام الثاني على التوالي وبنفس األســـلوب من قبل السفارة 
األميركيـــة، واألســـلوب ذاته من قبل نوابنا األفاضـــل وعدد من المواطنين من رجال 
دين ونشـــطاء! رســـميا لم تشـــجب أو تســـتنكر أية جمعية سياســـية أو اجتماعية أو 
إسالمية، ولم تصدر أي بيان بهذا الخصوص ألنها تقرأ هذه األمور بصورة صحيحة 
بعيـــدة عـــن العواطـــف، فـ )بعض( النـــواب األفاضل ينتظرون على أحـــر من الجمر أي 

حـــدث أو أخبـــار تســـاعدهم في زيـــادة رصيدهـــم االنتخابي بهدف كســـب مزيد من 
أصوات الناخبين! ال أعلم كيف يسمحون ألنفسهم بالبوح بكالم وتصريحات خارجة 
عـــن العـــرف الدبلوماســـي! وتذكـــروا جيـــًدا أن حكومتنا الرشـــيدة ممثلة فـــي وزارة 
الخارجية ال تتردد في اتخاذ أي إجراء قانوني وعبر القنوات الدبلوماســـية المتبعة 

وال تنتظر من النواب لتشكل وسيلة ضغط.
نعـــم، أقولهـــا بـــكل صراحة إن الســـفارة األميركية لـــن تزيل هذا اإلعـــالن، وهي ومن 
وجهـــة نظـــري لـــم تخالـــف أي بند مـــن بنـــود اتفاقيـــة فيينا للعالقـــات الدبلوماســـية 
كمـــا يدعـــي بعـــض النـــواب، وهللا ال أعلم لمـــاذا تفتعلون هـــذه الضجة التـــي ال تغني 
وال تســـمن مـــن جوع! فالســـفارة تمثل بالدها وقوانينها. أنا لســـت مـــع دعم المثليين 
وأرجـــو عـــدم إســـاءة الفهم إذا كان أحدكـــم يفكر في ذلك ولو للحظـــة، لكن ال داعي 
لتصعيـــد هـــذا األمر الذي لن يحرك ســـاكًنا، فالســـفارة لم تنظم مثـــال احتفاال وقامت 
بدعوة المثليين في البحرين. نصيحة أخوية صادقة للســـادة النواب، كفاكم دغدغة 
لمشاعر المواطنين، وأتمنى منكم التريث والدراسة بل والقراءة الجيدة قبل اإلدالء 

بتصريحاتكم النارية التي دائما ما تكون مخيبة لآلمال وليست منطقية.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

ليس دفاعا

حظـــَي “اليتيم” في مختلف الديانات وبكل الشـــرائع بالرعاية الشـــاملة والتكفل 
الكامل بجميع أموره الحياتية واإلحســـان إليه فيها، وتسهيل مصالحه الُمبتغاة 
منهـــا إلـــى أْن يبُلغ في حال كونه جنســـًا ذكرًا أو إلى الزواج في حال كان جنســـًا 
ُأنثـــى، بالواليـــة علـــى جهة النفـــس والمال التي ُتلقي بالمســـؤولية علـــى أقربائه 
األولييـــن بالتنشـــئة الصالحـــة واالهتمام الكبير الـــذي ال ُيضفي عليه شـــعورًا إال 
بالكمال، ال بالقصور، وإحساســـًا بالّتمـــام ال بالنقص، في نواِحي متطلبات حياته 
الُمعاشـــة التـــي تنأى بـــه بعيدًا عـــن االنفصـــال والُعزلة والّذلـــة والمهانـــة والقهر، 
وتســـتعيظ به بالعطـــف والّلين والحنان وجبـــر الخواطر في أجواء تشـــيُع فيها 
روح “األبـــوة” المجتمعيـــة الّرحبـــة عوضًا عن ضيـــق “األبوة” الفرديـــة المفقودة، 
فضالً عن اتســـاع رقعة الوّد وســـيادة ُعرى المحّبة والّرشـــاد التي تصعد به إلى 
ناصـــر والطمأنينة  مراتـــب البنـــاء الّصلب لمجتمٍع متماســـٍك بُقـــوام التراحم والتَّ
عـــاون والتعاطـــف والتآلـــف الثابتـــة من  كافـــل والتَّ المســـتقرة مـــن القواعـــد، والتَّ

األحكام بين أفراد المجتمع الواحد.
قـــد تبدو األرقـــام “مخيفة” آلخـــر اإلحصائيـــات العالمية التي أشـــارت إلى واقع 
المالييـــن مـــن األطفـــال الذين يفقدون أحـــد أبويهم على األقـــل كل عام؛ نتيجة 
األوبئـــة واألمـــراض، والحـــروب والقالقل، والمجاعـــات والكـــوارث، وغيرها من 

األســـباب التـــي زادت مـــن معانـــاة الواقع المريـــر وانعـــدام الكفايـــة الُمّلحة التي 
ُيفترض أْن ُتبذل من أجل َمْن يَفقدوا أحَد أبويهم كل )2,2 دقيقة( على مستوى 
العالم في ظروف معيشية قاسية أفرزتها شّتى وسائل العنف الجسدي والعقاب 
النفسي والتحرش الجنسي واالستغالل العاطفي واإلهمال الروحي بالرغم من 
المشـــروعات الدوريـــة والمنتظمـــة التي تحـــرص على حمايـــة حقوقهم وترعى 

واجباتهم من لدن الجهات الرسمية أو الُمتبناة من الهيئات الخيرية.

نافلة: «

فـــي اليـــوم العالمـــي للوالدين والطفـــل الذي ُيصـــادف األول من يونيـــو كّل عام، 
 )UNICEF( أظهـــرت المعلومـــات الصادرة عـــن منظمة األمـــم المتحدة للطفولـــة
أّن مـــا ال يقـــل عـــن )10( آالف طفل حول العالـــم يفقدون ذويهم يوميًا ألســـباب 
مختلفـــة، وهـــو مـــا يـــؤدي لحرمـــان اآلالف منهم مـــن احتياجاتهـــم الحرجة من 
الغذاء والمأوى. في المقابل، نجد تصّدي الشرع الحنيف الذي ُيشّدد على أهمية 
الرعايـــة الُمثلى لليتيم وفضل المعاملة اُلحســـنى فـــي تلبية احتياجاته من أجل 
أْن ينعم بحياة مستقرة وعيش كريم بعد فقده أعّز ما يمُلك، بعيدًا عن تحميله 

سداد “فواتير الكهرباء والماء” مثاالً ال حصرًا!.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“اليتامى” يدفعون فواتير الكهرباء!

الجانب المشرق
مســـارات الحيـــاة التـــي نعيشـــها كثيـــرة، فيهـــا مســـارات جميلـــة وفيهـــا 
النقيض، وفيها مســـارات سعيدة وفيها الحزين، فال تخلو حياة اإلنسان 
مـــن المواقـــف الســـارة والممتعة، أو أن تكـــون مواقف غير ســـارة، وهذا 
األمـــر طبيعـــي ويمر على كل إنســـان، فالحياة مزيج مـــن األضداد، فيها 

الخير وفيها الشر وفيها الجميل وفيها البشع، هذه سنة الحياة.
ما أعنيه من هذه المقدمة البسيطة التعليق على بعض المواقف الحياتية 
التي تمر علينا، فنجد أن بعض الناس دائمو التفاؤل ومســـتمتعون بكل 
لحظـــة مـــن حياتهـــم، ولديهم مـــن االستبشـــار واالرتياح مســـاحة كبيرة 
تجعلهـــم يتحركـــون فـــي جميـــع أركانهـــا واتجاهاتهـــا بـــكل يســـر وحب 
وبهجة، في حين نجد البعض اآلخر يســـوده التشـــاؤم والحزن والنظرة 
الســـوداوية، خصوصـــًا عندمـــا تعترضـــه مشـــكلة حتى لو كانت مشـــكلة 
بســـيطة، فتراه يستســـلم وينطوي على نفســـه، وكأن فصـــول حياته قد 

انتهت مع مواجهته هذه المشكلة.
الشـــك أننا نمـــر بالكثير من اللحظـــات الصعبة في حياتنـــا، وكأن األمور 
تكاتفـــت ضـــد رغباتنا التي نعمل من أجل تحقيقها، فهذا ال يعني أننا قد 
وصلنـــا إلى نهايـــة المطاف وأننا قـــد غرقنا في وحل المعاناة والمآســـي 
والتشـــاؤم والحزن، بـــل يجب أن يكون لدينا إيمان قـــوي بالله بأن هذه 
الصعوبـــة أو غيرهـــا من الصعوبات ســـتنتهي بإذن هللا ولـــن تمنع طريق 
الفـــرح فـــي حياتنـــا، وعلينا أيضـــًا أن نظهـــر قدراتنا بالعثور عـــن ثغرات 
فـــي محيـــط األحداث التي مرت علينا، من أجـــل أن نتجاوز هذه العقبة 
بتوفيق من هللا وقوة اإلرادة وبلوغنا مسرح النجاح، فإن رؤية الجوانب 
المشـــرقة مـــن واقع الحيـــاة أعظم المعانـــي التي تضمن لنـــا التفكير بأن 

نعيش أياما أجمل وأكثر سعادة.
البـــد أن نســـتثمر ونســـتفيد مـــن جوانب التفكيـــر المختلف في مســـيرة 
حياتنا، وأن نعمل على حل مشكالتنا بكل يسر وحكمة، ولنجعل الجانب 
المشـــرق جانبـــًا حيويًا وحقيقيًا وإيجابيًا بالنســـبة لنا فـــي كل األوقات، 
وذلـــك مـــن خالل الطريقة التـــي يجب أن ننظر بها لكل مـــا يصادفنا من 
مواقف وأحداث في حياتنا، وبهذه الصورة الصائبة والصحيحة يصبح 
هـــذا المنظـــور الجديد في حياتنـــا جزءًا ضروريًا مـــن تفكيرنا وقناعاتنا 

وتصرفاتنا وسلوكنا.

د. خالد زايد

هل ينتهي العمل عن بعد؟
في رســـالة لرئيس شـــركة تســـال - تقع فـــي كاليفورنيـــا ومتخصصة في 
صناعة الســـيارات الكهربائية - الملياردير إيلون ماســـك، أعلن ما وصف 
بالسياســـة الجديدة للشـــركة، حيث طلـــب من موظفي الشـــركة العودة 
إلـــى مقـــر الشـــركة والدوام بشـــكل كامل، معلنـــا انتهاء نظـــام العمل عن 
بعد، مشـــدًدا على ضرورة أن يقضي الموظف 40 ســـاعة في مقر العمل 

أسبوعيا، وإال سيتم اعتباره مستقيال.
األهم من هذا اإلعالن عن هذه السياســـة الجديدة للشـــركة والتي تأتي 
بطبيعـــة الحال مع تجـــاوز المرحلة األصعب من جائحـــة كورونا كوفيد 
19، وعـــودة الحيـــاة إلـــى الصورة شـــبه الطبيعية، هي التفســـيرات التي 
قدمهـــا ماســـك في عدة رســـائل، حيث إنهـــا بنظري جديـــرة بأن تتوقف 
عندهـــا كل مؤسســـة كـــي تحـــدد سياســـتها المســـتقبلية وتقـــوم بعملية 
مراجعة شاملة للعمل عن بعد وجدواه والقيمة التي أضافها للمؤسسة.

وفًقا لما نشر على بعض المواقع اإلخبارية كالبي بي سي وغيرها، نصح 
ماســـك في رســـالة عبر تويتر األشـــخاص الرافضين للسياســـة الجديدة 
“بالتظاهر بالعمل في مكان آخر”، بمعنى أنه يرى أن العمل عن بعد ليس 
جدًيـــا، إنمـــا هو “ تظاهر بالعمـــل” أي مجرد إثبات شـــكلي بالتواجد على 

ذمة العمل لكنه فعلًيا ال يسهم في زيادة إنتاجية الشركة.
وهـــو ما أوضحه بصورة أكثر في رســـالة أخرى أشـــار فيها إلى أن نظام 
العمل عن بعد لم يؤد إلى التوصل لمنتج جديد عظيم، أي أنه ينظر إليه 
على أنه كان ضرورة لتســـيير أمور الشـــركة في الظروف الطارئة فقط، 
لكـــن اإلبداع واالبتكار والحفاظ على ســـمعة الشـــركة يســـتلزم الحضور 
والتعاون الشخصي. مع االعتراف بالفروقات بين طبيعة عمل مؤسسة 
وأخرى، إال أنه على جميع الشـــركات والمؤسســـات والـــوزارات أن تقوم 
بعملية المراجعة، وتحدد مســـتقبل سياســـتها تجاه موظفيها، خصوصا 
فـــي ظل مـــا ندركه عن قصور وثغرات عديدة فـــي نظام العمل عن بعد، 
لكـــن الكثيـــر ال يريـــد اإلعالن عنهـــا أو االعتـــراف بها بعـــد أن اعتاد على 
نمط العمل عن بعد الذي يجعله أقرب إلى اإلجازة “المقننة”، وخوًفا من 

االلتزام بالحضور والظهور وتقديم إضافات حقيقية للعمل.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي



اللجنة اإلعالمية

استقبل مستشـــار جاللة الملك لشئون 
الشـــباب والرياضـــة صالـــح بن عيســـى 
بـــن هنـــدي المناعـــي بمكتبـــه، الكاتـــب 
الصحفـــي جمـــال بـــن محمـــد الياقوت 
عضـــو هيئـــة الصحفييـــن الســـعوديين 
عضو االتحاد الدولي للصحفيين عضو 

االتحاد العام للصحفيين العرب.
  وخالل اللقاء، تســـلم صالح بن هندي 
نســـخة مـــن كتـــاب اإلعالمـــي بعنـــوان 

“جمال الكلمة جمال”.
  وأشـــاد صالـــح بـــن هنـــدي بالجهـــود 
التـــي يبذلهـــا الكاتـــب الصحفـــي جمال 
الياقـــوت في الصدى اإلعالمي لمســـار 
العالقـــات األخوية القائمـــة بين مملكة 
البحريـــن والمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، منوها بإســـهاماته االعالمية 
والصحفية في إثراء الساحات األدبية 

ودوره البارز في خدمة المجتمع.
  مـــن جانبه، أعـــرب الكاتـــب الصحفي 
جمال الياقوت عن شكره وتقديره إلى 

صالـــح بن عيســـى بـــن هنـــدي المناعي 
على دعمه وتشجيعه للجهود الحثيثة 

لتعزيز العطاء اإلعالمي والصحفي.

تسلم كتاب “جمال الكلمة جمال”

صالح بن هندي يستقبل اإلعالمي جمال الياقوت

من اللقاء

المجلس البحريني لأللعاب القتالية- المركز اإلعالمي

هنـــأ ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد آل 
خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة 
لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس 
ومنتســـبي  وأعضـــاء  رئيـــس  القتاليـــة، 
االتحاد البحريني للجوجيتســـو، بمناسبة 
تحقيـــق العـــب المنتخـــب الوطنـــي علي 
والميداليـــة  األول  المركـــز  منفـــردي 
الذهبية في مســـابقة فئة الحزام األســـود 
لفئـــة الكبـــار وزن تحـــت 85 كيلوجراًمـــا 
بالبدلـــة، ومســـابقة الحـــزام األســـود لفئة 
بـــدون  كيلوجراًمـــا   120 وزن  الكبـــار 
بدلـــة، ضمـــن منافســـات بطولـــة أبوظبي 
العالميـــة لمحترفـــي الجوجيتســـو، التـــي 
نظمهـــا منظمة بطولـــة أبوظبي لمحترفي 
الجوجيتسو بالعاصمة الكرواتية زغرب. 
 وقد أشـــاد سموه بالمســـتوى الفني الذي 
قدمـــه الالعـــب علـــي منفـــردي فـــي هـــذه 

النســـخة مـــن البطولـــة، مؤكًدا ســـموه أن 
هـــذه النتيجـــة تضـــاف لسلســـلة النتائـــج 
طيلـــة  الالعـــب  حققهـــا  التـــي  المشـــرفة 
مشواره في هذه الرياضة، والتي عزز من 
خاللهـــا الحضور البحريني على مســـتوى 
متمنيـــا  ودوليـــا،  قاريـــا  الجوجيتســـو 
ســـموه كل التوفيق والنجـــاح لالعب في 

المشاركات القادمة. 
وقـــد نجح الالعـــب منفردي مـــن تحقيق 
هذه النتيجة المتميزة في هذه المشاركة، 
بعد أن نجح في منافســـات مســـابقة فئة 
الحـــزام األســـود لفئـــة الكبـــار وزن تحـــت 
85 كيلوجراًمـــا بالبدلـــة، مـــن التغلب على 
الالعب البرازيلي فرانسيســـكو باهيا في 
الدور قبل النهائي، ليخطف بطاقة العبور 
للنـــزال النهائـــي الذي فاز مـــن خالله على 
منافســـه الصربي نايجك هودنيك، ليظفر 

بالمركز األول والميدالية الذهبية. 
وقد اســـتطاع بمنافسات مسابقة الحزام 
األســـود لفئة الكبـــار وزن 120 كيلوجراًما 
بـــدون بدلة، مـــن الفوز في نـــزاالت الدور 
األول وتأهـــل للنزال النهائـــي الذي التقى 
خاللـــه الالعـــب اإليطالي ماركـــو فريتي، 
حيث تمكن من الفوز عليه وحصد المركز 

األول والميدالية الذهبية.

باإلنجاز الذي حققه منفردي في بطولة AJP بـ”كرواتيا”

سلمان بن محمد يهنئ اتحاد الجوجيتسو

سمو الشيخ سلمان بن محمد 

االتحاد البحريني لكرة القدم

تــــــعــــــادل مــنــتــخــبــنــا 
لكرة  األول  الــوطــنــي 
نظيره  مـــع  الـــصـــاالت 
لمثله،  بهدف  اللبناني 
ــتــي  ــاراة ال ــ ــب ــ ــم ــ ــي ال فــ
جـــمـــعـــتـــهـــمـــا، األحــــــد، 
ــادي  ــ ــ ــة ن ــ ــالـ ــ ــى صـ ــ ــل عــ
ــر الـــكـــويـــتـــي،  ــصــ ــ ــن ــ ال
األولــى  الجولة  ضمن 
لــلــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
لــبــطــولــة اتــحــاد غــرب 
المقامة  الرابعة  آسيا 
وتستمر  الكويت  في 

حتى 13 يونيو الجاري.
ويعتبر التعادل أمام منتخب لبنان نقطة إيجابية، خصوصًا أنه الخامس 
آســـيويًا، وبحســـب مجريـــات المبـــاراة فقـــد تعـــرض حـــارس منتخبنـــا 
ســـيدمحمد حميـــد للطرد في الشـــوط األول، وفي الشـــوط الثاني تقدم 
منتخبنـــا بهـــدف من ركلة جـــزاء نفذها بنجاح فالح عبـــاس، إال أن لبنان 

عادل النتيجة قبل 37 ثانية من نهاية المباراة.
 وســـيخوض منتخبنـــا لقـــاءه المقبـــل أمام منتخـــب عمان يـــوم الثالثاء 

المقبل.

أحمر الصاالت يتعادل مع لبنان

اتحاد اليد يقيم ورشة عمل تقييمية للموسم المنصرم
لتحقيق أهداف مجلس اإلدارة في تطوير اللعبة

أقـــام االتحاد البحريني لكرة اليد ورشـــة 
آرت  بفنـــدق  األول  أمـــس  مســـاء  عمـــل 
روتانا أمواج، وذلك ضمن االستراتيجية 
الســـنوية التـــي ينتهجها مجلـــس اإلدارة 
فـــي عمليـــة التقييـــم المســـتمر لموســـمه 

الرياضي.
وتـــرأس الورشـــة رئيـــس االتحـــاد علـــي 
إســـحاقي، بحضور النائـــب األول لرئيس 
االتحـــاد خالـــد الحيـــدان والنائـــب الثاني 
صـــالح خلفـــان وأعضاء مجلـــس اإلدارة، 
باإلضافـــة إلى رؤســـاء اللجـــان من خارج 

االتحاد والعاملين في االتحاد.
وناقش الحضور العديد من الموضوعات 
ودراســـة  اليـــد  كـــرة  بلعبـــة  المتعلقـــة 
رافقـــت  التـــي  والســـلبيات  اإليجابيـــات 
التقييـــم  بهـــدف  المنصـــرم،  الموســـم 
الشـــامل لهـــا، إذ تم عرض الخطـــة العامة 

لالتحاد خـــالل الفترة من 2021 - 2024، 
األهـــداف  لتحقيـــق  المناســـبة  واآلليـــة 
اإلدارة  مجلـــس  قبـــل  مـــن  الموضوعـــة 
للوصـــول إلـــى النتائـــج المرجـــوة، كما تم 
مناقشـــة تطويـــر عمـــل اللجـــان المنبثقـــة 
من المجلس، ومناقشـــة نظام المسابقات 
للموســـم المقبل، باإلضافة إلى مشاركات 
الرياضـــي  الموســـم  خـــالل  المنتخبـــات 

.2023 - 2022
وتناولت الورشـــة التحديات التي تواجه 
الســـلك التحكيمـــي وكيفيـــة تطويـــر هذا 
القطـــاع، كمـــا تـــم التطـــرق إلـــى النشـــاط 
القـــادم، إضافـــة  الموســـم  فـــي  النســـائي 
للمدربيـــن  تدريبيـــة  دورات  إقامـــة  إلـــى 
واإلداريين بهدف تطوير أدائهم بالصورة 
التي تتناســـب مع التغييرات التي طرأت 
على لعبة كرة اليد في السنوات األخيرة.

االتحاد البحريني لكرة اليد

من ورشة العمل
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اللجنة اإلعالمية

أعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
عن ســـعادته بالنتائج المتميـــزة التي حققها أعضاء 
فريـــق البحريـــن للتحمـــل 13 فـــي مبادرة ســـوب 7 
سوب 8 في ألمانيا والتي تقام ألفضل 4 متسابقين 
في العالم للترايثلون، مشيرًا سموه إلى أن تحطيم 
األرقام القياســـية يؤكد المســـيرة الناجحـــة للفريق 

في المبادرة.   
 وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه 
النتائـــج تعكس ما يتمتع بـــه فريق أعضاء البحرين 
للتحمـــل 13 فـــي التمثيـــل المشـــرف للمملكـــة فـــي 
المحافـــل الخارجيـــة وحرصهـــم على بـــذل الجهود 
لتحقيـــق النتائـــج اإليجابيـــة التـــي تعكـــس مكانـــة 
رياضـــة الترايثـــون ومدى تطورها، موضحًا ســـموه 
“إن النتائـــج اإليجابيـــة التي حققهـــا أعضاء الفريق 
وكســـر الرقـــم العالمـــي للترايثون للرجـــال في هذه 
المبـــادرة داللـــة واضحـــة علـــى اإلمكانـــات العاليـــة 
التي يتمتع بها الفريق، حيث ســـتكون هذه النتائج 
دافعـــًا للفريـــق في مواصلة المســـيرة الناجحة لهذه 

الرياضة العريقة”.
 وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
“العديد من األهداف تحققت بمشـــاركة الفريق في 
المبـــادرة، إضافة إلى مواصلة ازدهار أســـم المملكة 

رياضيـــًا فـــي المحافل العالمية وهو ما يســـاهم في 
تحقيق الرؤيـــة االقتصادية للمملكة “2030” وجعل 

الرياضة عامالً رئيسيًا في الترويج للمملكة”.
 وتابع ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “فريق 
البحرين للتحمل 13 برهن للجميع بإمكاناته العالية 
التـــي يتمتع بها ويؤكد دائمًا أن اإلنســـان قادر على 

الوصول لتحقيق أهدافه وطموحاته، ونشـــيد بهذه 
المشـــاركة اإليجابية التي ســـلطت األضواء بشـــكل 

كبير على الرياضة البحرينية”.
 وبـــارك ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ألعضاء فريق البحرين للتحمل 13 بعد هذه النتائج 
المتميـــزة وهم كرســـتيان بلومنفل وجوي ســـكيبر، 

وفريـــق الســـيدات كترينـــا ماثيـــو ونيكـــوال ســـبرق، 
متمنيًا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح.

 وتمكـــن كرســـتيان بلومنفـــل مـــن تحطيـــم الرقـــم 
العالمي الذي كان بحوزته وكســـر حاجز الـ7 ساعات 
بالنســـبة للرجـــال وهـــو 7:21:12 الـــذي حققـــه فـــي 
ســـباق ايرونمـــان كوزوميـــل المكســـيك فـــي العـــام 

2021 بالرقـــم الجديـــد الذي حققه وهـــو 06:44:25 
واحتـــل المركـــز األول بعـــد مســـيرة مميـــزة طـــوال 
الســـباق، حيـــث اجتـــاز الســـباحة بزمـــن 48 دقيقـــة 
و21 ثانية، والدراجة الهوائية بزمن 3 ساعات و24 
دقيقـــة و22 ثانيـــة، وســـباق الجري بزمن ســـاعتين 

و30 دقيقة و50 ثانية. 
 وجـــاء المتســـابق جوي ســـكيبر في المركـــز الثاني 
بفـــارق 3 دقائق وذلك بزمن 6 ســـاعات و47 دقيقة 
و36 ثانيـــة، حيـــث اجتاز الســـباحة بزمن 53 دقيقة 
24 ثانيـــة، والدراجـــة بزمـــن 3 ســـاعات و24 دقيقة 
و22 ثانية، والجري بزمن ساعتين و30 دقيقة و50 

ثانية. 
 أمـــا الســـيدات فتمكنـــت كترينـــا ماثيـــو مـــن إنهـــاء 
الســـباق بتســـجيل زمن جديد وهو 7 ســـاعات و31 
دقيقـــة و54 ثانيـــة، حيث أنهت الســـباحة بزمن 54 
دقيقـــة و50 ثانية والدراجة 3 ســـاعات و53 دقيقة 
و16 ثانية، والجري ســـاعتين و45 دقيقة و3 ثواٍن، 
وجاءت نيكوال ســـبرق خلفها مباشـــرة بزمن وقدره 
7 ســـاعات و34 دقيقـــة و19 ثانيـــة، حيـــث أنهـــت 
الســـباحة بزمـــن 54 دقيقـــة 43 ثانيـــة، والدراجـــة 
بزمـــن 3 ســـاعات 50 دقيقة 6 ثـــواٍن، والجري بزمن 
ساعتين و46 و9 ثواٍن، متمكنين من تحطيم حاجز 
الـ8 ســـاعات والـــذي حققتـــه العبة البحريـــن دانيال 

ريف في بطولة العالم بتوقيت 8:26:18.

صورة جماعية للفريق من المنافسات

حطموا األرقام القياسية في مبادرة ألفضل 4 أبطال عالميين... ناصر بن حمد:

النتائج المتميزة لـ“فريق البحرين للتحمل” في ألمانيا تؤكد مسيرة الفريق الناجحة

فرحة الفوز سمو الشيخ ناصر بن حمد

من المباراة
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ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اســـتقبل رئيس المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان علي الدرازي، ســـفير جمهورية 
ألمانيـــا االتحاديـــة المعتمد لـــدى مملكة البحريـــن كاي ثامو بوكمان، بمقر المؤسســـة 

بضاحية السيف، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وخـــالل اللقـــاء الذي اســـتعرض الجانبان العالقـــات القائمة بين البلديـــن الصديقين، 
وأعـــرب الـــدرازي عـــن خالـــص شـــكره وتقديره لجهـــود بوكمـــان في تعزيـــز وتطوير 
مجـــاالت التعاون بين المؤسســـة والســـفارة الســـيما في المجـــاالت  المتعلقة بحقوق 

اإلنسان، متمنًيا له التوفيق والسداد في مهامه القادمة.
من جانبه، تقدم سفير جمهورية ألمانيا االتحادية الصديقة بخالص شكره وتقديره 
إلـــى رئيـــس وأعضاء المؤسســـة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان على تعاونهـــم الدائم مع 
ســـفارة جمهورية ألمانيـــا االتحادية لما فيه خير وصالح البلديـــن الصديقين، متمنًيا 

لمملكة البحرين وشعبها الكريم مزيًدا من التقدم واالزدهار.

استعراض العالقات القائمة بين البحرين وألمانيا

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية “أّمناكم هللا” على وسائل اإلعالم واالتصال 
والمنصات الرقمية، لزيادة وعي المواطنين بإرشــادات الســفر، وتعليمات التواصل مع البعثات 
الدبلوماســية والقنصلية في الخارج، بما يضمن قضاء رحالتهم وأوقاتهم خارج الوطن بأمان 

وسالمة وطمأنينة.

وأوضحـــت وزارة الخارجيـــة أن إطـــالق هـــذه 
الحملـــة التوعويـــة الدوريـــة تزامًنـــا مع موســـم 
السفر، يأتي في إطار مبادراتها الداعمة للخطة 
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم 

المواطنة “بحريننا”. 
تتضمـــن  #أّمناكـــم_هللا  حملـــة  أن  وأضافـــت 

إرشـــادات عديدة لتوعية المواطنين بإرشادات 
الســـفر، بدًءا بمرحلة التخطيط للســـفر والتأكد 
مـــن صالحيـــة جـــواز الســـفر ونـــوع التأشـــيرة 
المطلوبة إن وجدت، والتعامل مع وكالء ســـفر 
معتمديـــن، وتجنـــب الســـفر إلـــى دول ومناطق 
مضطربـــة، وصـــوالً إلى التزامهـــم بقوانين البلد 

المضيـــف وأنظمته، واحتـــرام عاداته وتقاليده، 
بالســـكن  الخاصـــة  اإلرشـــادات  مـــن  وغيرهـــا 
والســـالمة  األمـــن  واحتياطـــات  والمواصـــالت 
وظهورهـــم  الشـــخصية،  الممتلـــكات  وحمايـــة 

بوجه حضاري مشرف كخير سفراء للوطن.
بالبعثـــات  االتصـــال  آليـــات  الحملـــة  وحـــددت 
أو  الخـــارج  فـــي  القنصليـــة  أو  الدبلوماســـية 
االتصـــال بمكتـــب المتابعـــة بـــوزارة الخارجيـــة 
علـــى هاتف )17227555(، للمســـاعدة في حالة 
التعرض ألي مشـــكالت أو طـــوارئ أو أزمات ال 
قدر هللا، مع مراعـــاة تحميل تطبيق “وجهتي”، 
لتحديث بياناتهم وتعزيز التواصل بما يتضمنه 

مـــن خدمـــات مجانيـــة وإشـــعارات ومعلومـــات 
مهمـــة حـــول االتصـــال بالبعثـــات، وغيرهـــا من 

اإلجراءات حتى العودة إلى أرض الوطن.
وأفـــادت وزارة الخارجيـــة أن حملـــة “أّمناكـــم 
هللا” مســـتمرة طوال فصل الصيـــف ابتداًء من 
يونيو ، عبر المنصات الرقمية لوزارة الخارجية 
اإلذاعيـــة  والقنـــوات  البحريـــن  أنبـــاء  ووكالـــة 
والتلفزيونية والشاشـــات المتواجدة في مطار 
البحريـــن الدولي، فضاًل عن كتيبات ومطويات 
وغيرها من وســـائل اإلعالم واالتصال، متمنية 
للجميع قضاء فترة سفر آمنة وممتعة والعودة 

إلى أرض الوطن سالمين بحفظ هللا ورعايته.

المنامة - وزارة الخارجية

“أّمناكم اهلل” ... حملة لزيادة وعي المواطنين بالسفر
االتصال بالبعثات الدبلوماسية عند التعرض ألي طوارئ ... “الخارجية”:

جمعية اإلصالح

أعربـــت جمعيـــة اإلصـــالح بمملكـــة البحريـــن عـــن 
تأيدها لبيان المجلس األعلى للشـــؤون اإلسالمية 
بشـــأن رفـــض دعـــوات الترويـــج لفاحشـــة المثلية 

الجنســـية والذي جاء بعد قيام الســـفارة األميركية 
بمملكة البحرين بنشـــر تغريدة على حســـابها الرسمي 

اإللكتروني تدعو إلى دعم حقوق المثلية الجنســـية، تزامًنا مع احتفاالتهم 
الســـنوية خـــالل شـــهر يونيو مـــن كل عام، إذ أكـــد البيـــان أن موقف مملكة 
البحرين الرافض لمثل هذه الدعوات التي تمّس القيم الدينية واألخالقية 

والفطرة البشرية ثابت.
وأشـــارت جمعية اإلصالح إلى أن هذه الدعوة المشـــبوهة تتزامن مع حملة 
ممنهجـــة يقودهـــا عـــدد مـــن القـــوى والمنظمـــات العالمية لترويج فاحشـــة 
الشـــذوذ الجنســـي بين أبناء المجتمع العربي واإلسالمي، وتسعى الختراق 
تلك المجتمعات من خالل ترويج مثل هذه الفواحش بين الشباب، والعمل 
علـــى انتكاســـة الفطـــرة عنـــده واالنســـالخ تدريجيا مـــن االلتـــزام بالتعاليم 

والقيم اإلسالمية والمجتمعية.
وأعربت الجمعية عن سعادتها بالوعي المجتمعي الذي بدا من خالل بيانات 
الرفض من الفعاليات السياســـية واالجتماعيـــة والدينية وكذلك ما ضجت 
بـــه مواقـــع التواصل االجتماعي مـــن كلمات الرفض واالســـتنكار من جميع 
مكونات المجتمع البحريني ســـواء مـــن المواطنين والمقيمين، مؤكدين أن 
هذه الدعوة يرفضها اإلســـالم وجميع الرســـاالت السماوية وتنبذها الفطرة 
السوية، مطالبًة السفارة بسحب تصريحها واالعتذار للشعب البحريني عن 

تلك الدعوات المستفزة لمشاعر المجتمع بمختلف مكوناته.

“اإلصالح” تستنكر تصريحات السفارة األميركية حول المثلية الجنسية
“تأهيل مكتب بريد المنامة” ضمن ترشيحات جائزة اآلغا خان للعمارة

ُشّيد في عام 1937 وعرف سابقا بمبنى الجمارك

ضمــن مبــادرات وزارة المواصــالت واالتصــاالت فــي تطويــر قطــاع الخدمــات 
والمرافــق البريديــة وإعادة تأهيلها تم اختيار مشــروع إعــادة تأهيل مكتب بريد 
المنامــة ضمــن الئحة المشــاريع النهائية المؤهلة للفوز بجائــزة األغا خان للعمارة 
فــي دورتهــا الخامســة عشــرة )2022-2020( وقد تم اإلعالن عن الئحة المشــاريع 
يــوم الخميــس الماضي، كما تم االنتهاء من المشــروع مع ســتوديو آن هولتروب، 

والجهة المعنية وزارة المواصالت واالتصاالت، سنة 2019م.

ومشـــروع إعـــادة تأهيـــل مكتـــب بريـــد 
المنامـــة )مبنـــى الجمـــارك ســـابقًا(، هـــو 
تأهيـــل أحـــد أقـــدم المبانـــي العامـــة في 
البحريـــن )ُشـــّيد عـــام 1937(، وتضمـــن 
المشروع بناء توسعة خرسانية جديدة 
ومرافـــق  بريـــد  صنـــدوق   4400 تضـــم 
فـــرز، واألهم من ذلك هـــو إزالة الواجهة 

والرواق المكونين من الخرســـانة والتي 
تـــم بناؤهما فـــي الثمانينيـــات من القرن 
الماضـــي، وهو ما كان يؤثـــر على هوية 
المبنى التاريخية والقدرة على  التعرف 

عليه. 
وكان مـــن المهـــم أيًضـــا إعـــادة المبنـــى 
التاريخـــي إلـــى دوره الســـابق كمكتـــب 

بريـــد فّعـــال، ولهـــذه الغايـــة، تـــم ترميم 
الشـــرفات الجانبيـــة األصلية والســـماح 
للجمهور بالوصـــول إليها، كذلك  تضمن 
مشـــروع إعـــادة التأهيـــل توفيـــر أماكن 
عـــرض تاريخيـــة لعناصر حـــول  تاريخ 
المكتـــب  صاحـــب  ومكتبـــة  البحريـــن 

األصلي. 
ومـــن خالل جعل أجزاء أكثر من مكتب 
بريـــد المنامـــة متاحـــة للجمهور ، ســـلط 
المهندســـون المعماريـــون الضـــوء علـــى 

أهميـــة المباني التاريخيـــة والدور الذي 
يمكـــن أن يقومـــوا بـــه لالرتقـــاء بالبنية 

التحتية العامة.
 يذكـــر أنهـــا المـــرة الثانية التي يترشـــح 
فيها مشروع بحريني لجائزة االغا خان 
للعمارة، حيث منحت الجائزة لمشـــروع 
أحياء مدينة المحرق ســـنة 2019 لهيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثار ومركز الشـــيخ 
إبراهيـــم بـــن محمـــد آل خليفـــة للثقافة 

والبحوث.

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

ال صحــة إلغمــاء طــالــب أثنــاء االمتحــان جــراء الحــر
نفـــت جامعـــة البحريـــن مـــا تداولتـــه بعـــض وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي يـــوم الســـبت الماضـــي، التي 
أشارت إلى أن أحد طلبة الجامعة أغمي عليه بسبب 
ارتفـــاع درجة حـــرارة قاعـــة االمتحان، وهـــو يؤدي 

امتحان الرياضيات.
وأوضحـــت الجامعة أن حـــاالت اإلغماءات والتعب، 
تحـــدث فـــي جميع االمتحانـــات العامة، وهـــذا األمر 
الطبيـــة  األطقـــم  وتكـــون  الســـنوات،  عبـــر  يحـــدث 
فـــي الجامعـــة علـــى أهبـــة االســـتعداد لمواجهة هذه 

الحاالت، التي تتعدد أسبابها.
وأشـــارت إلى أن الســـجالت الطبيـــة الجامعية تفيد 
العـــدد األكبـــر مـــن الطلبـــة الذيـــن يتعرضـــون  بـــأن 
للوهـــن واإلغماء أثناء االمتحانـــات النهائية، يقعون 
تحـــت الضغـــط النفســـي لالمتحـــان، ومنهـــم مـــن ال 

يتناولـــون وجبة اإلفطار قبل المجيء إلى الجامعة، 
فيتعرضـــون لهبوط في الســـكر، ومنهم من يســـهر 

النهائيـــة  للمذاكـــرة  االمتحـــان  ليلـــة  طـــوال 
فيأتي منهًكا، ومنهم من يفّرط في تناول 

مشروبات الطاقة أو المنبهات، معتقًدا 
ه بالطاقـــة للســـهر  أن ذلـــك ســـيمدُّ

ووصـــل الليل بالنهـــار للمذاكرة، 
ومـــن الطلبـــة مـــن يعانـــي مـــن 
األمـــراض المزمنـــة، وغيرهـــا 
الصحيـــة،  األســـباب  مـــن 
وبعض هذه األســـباب هو ما 
وقع في امتحان يوم السبت 

تقاريـــر  بحســـب  تحديـــًدا، 
العيـــادة الصحيـــة فـــي جامعـــة 

البحرين.

ـــا علـــى إقامة  وتعمـــل عمـــادة شـــؤون الطلبـــة فصليًّ
ـــه الطلبـــة إلـــى أهميـــة العنايـــة  الـــورش التـــي تنبِّ
فتـــرة  فـــي  والنفســـية  البدنيـــة  بالصحـــة 
االمتحانـــات، حتـــى ال يقعـــوا تحت ضغط 
وأخـــذ  والعصبـــي،  النفســـي  التوتـــر 
القســـط الكافي مـــن الراحة والنوم، 
تجنًبـــا لهـــذه الحـــوادث المتكررة 
فـــي االمتحانـــات النهائيـــة، في 
الوقت الذي تكـــون فيه أطقم 
الممرضيـــن قريبة مـــن قاعات 
االمتحانـــات، للتدخـــل إذا مـــا 
دعت الحاجة، ولنقل المرضى 
لتلقـــي  الجامعـــة،  عيـــادة  إلـــى 
العالج، وأخذ القسط الكافي من 

الراحة.

أما الســـبب الوارد في التغريـــدة، وهو ارتفاع درجة 
حـــرارة قاعـــات االمتحـــان، فهذا غيـــر صحيح جملة 
الطلبـــة،  شـــؤون  عمـــادة  موظفـــي  ألن  وتفصيـــالً، 
والمراقبين، والمســـؤولين في الجامعة من العمداء، 
الجامعـــة،  رئيســـة  فيهـــم  بمـــن  الرئيـــس،  ونـــواب 
يقومـــون على الـــدوام بتفقـــد القاعـــات، والتأكد من 
مســـألة التكييـــف وغيرها مـــن األمور التـــي ال تنعقد 
االمتحانـــات إال بهـــا، ولـــم تكـــن هناك أي مشـــكلة أو 
شـــكوى مـــن درجـــة حـــرارة القاعـــات طيلـــة األيـــام 

الماضية.
ودعـــت الجامعة إلـــى أهمية التثبت مـــن المعلومات 
االجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  عبـــر  تنقـــل  التـــي 
واســـتقاء المعلومـــات مـــن مصادرهـــا الرســـمية قبل 
نشـــرها وإحداث بلبلة ال أســـاس لها، في وقت يكون 
الطلبة فيه أحوج ما يكونون إلى الرعاية والتطمين.

الصخير - جامعة البحرين

الحزب الهندي الحاكم يحترم جميع األديان
تعليق عضوية اثنين من المسيئين للرسول... مسؤول بسفارة الهند لـ “^”:

علـــى اثـــر مـــا تـــم تداولـــه في وســـائل 
تعليقـــات  مـــن  التواصـــل االجتماعـــي 
مســـيئة للنبي محمد )ص( لمســـؤولين 
هنود، بادرت صحيفة “البالد” باالتصال 
بالسفارة الهندية لدى مملكة البحرين، 
حيث أكد مصدر مسؤول في السفارة 
أن حزب باراتيا جاناتا الحزب الحاكم 
الحالـــي لجمهورية الهند يحترم جميع 
األديان، ويندد بشدة بإهانة أي دين أو 
شخصيات دينية، الفًتا إلى أن الحزب 
علـــق عضويـــة كل مـــن نوبـــور شـــارما 

ونافين جيندال.
وأكـــد أن حزب باراتيـــا جاناتا يعارض 
بشـــدة أي أيديولوجيـــة تهين أو تحط 

مـــن قـــدر أي طائفـــة أو ديـــن، مؤكـــًدا 
هـــؤالء  لمثـــل  يـــروج  ال  الحـــزب  أن 

األشخاص أو الفلسفة.
وأشـــار إلى أن دســـتور الهند يمنح كل 
مواطـــن/ مواطنـــة الحق في ممارســـة 
أي دين يختاره/ تختاره، واحترام كل 

دين.
وذكـــر أنـــه بينما تحتفـــل الهنـــد بمرور 
75 عاًمـــا على اســـتقاللها، فإن الحزب 
ملتزم بجعل الهند بلًدا عظيًما يتساوى 
فيـــه الجميع ويعيشـــوا بكرامة، مؤكًدا 
التزام الجميع بوحدة الهند وسالمتها، 
النمـــو  بثمـــار  الجميـــع  يتمتـــع  حيـــث 

والتطوير.

محرر الشؤون المحلية

السهر وعدم تناول اإلفطار والتعب أبرز أسباب الوهن... جامعة البحرين:
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كشفت “نتفلكس” عن 
البوستر الرسمي لمسلسل 

“The Sandman”، المأخوذ 
عن سلسلة روايات مصورة 

لكاتب الرعب البريطاني 
نيل جايمان. وسيصدر على 

المنصة العالمية في العام 
الجاري.

tariq_albahhar

ال أعــــرف مـــا الــــذي دفــعــنــي لــقــراءة 
ــارة الــســيــدة الــعــجــوز”  ــ مــســرحــيــة “زيـ
ــتـــش  ــدريـ ــريـ ــاتـــب األلــــمــــانــــي فـ ــكـ ــلـ لـ
والــتــي كتبها  مــرة،  لثالث  دورنــيــمــات 
العام 1956 وتعتبر من روائع األعمال 
المسرحية التي ُقدِّمت على كثير من 
إلخراجها  وتصدى  العالمية  المسارح 
أسماء المعة، كما قّدمت على السينما.
 أهمية هذه المسرحية ترجع إلى أنها 
إحساس  تمثل  التي  المسرحيات  من 
اإلنسان األلماني بعد الحرب العالمية 
اإلنسان  تصدع  تمثل  والتي  الثانية، 
ــمــانــي وتــصــدع كــيــانــه األخــاقــي  األل

والسياسي واالجتماعي. 
لقد حدد دورنيمات هدفه من المسرح 
عــنــدمــا قــــال إن هــدفــه هـــو صــيــاغــة 
الكلمة،  ناحية  المكان في أدب يتجه 
وفسر ذلك بأن كل شيء عند اإلغريق 
كانت له أهميته ألنه كان محددًا في 
في  نعيش  فــإنــنــا  اآلن  أمـــا  الــمــكــانــة، 
الامكان يحيط بنا ما ال جوهر له وال 
معنى، لهذا كان علينا أن نخلق مكانًا 
عن  فتعبر  الكلمة  تعدو  وأن  بالفعل 
الكل، وقد اندمج وأصبح شيئًا واحدًا 

متحدًا.
مسرحيات  دورنــيــمــات  مــســرحــيــات 
واقعية، موغلة في الواقعية وال أدل 
من ذلك من قوله نفسه عن مسرحية 

إنسان  كتبها  العجوز”.  السيدة  “زيارة 
ال يباعد بين نفسه وبين هؤالء الناس 
وال يعرف بالتالي ما إذا كان يتصرف 

على نحو آخر لو وضع موضعهم. 
أما مسرحيته “زيارة السيدة العجوز” 
الــكــومــيــدي، ويفسر  الــنــوع  مــن  فهي 
الــكــومــيــديــات  إلـــى  ميله  ــيــمــات  دورن
بقوله: إن الكوميدي هو النوع الوحيد 
عالمنا  انــســاق  لقد  معنا،  يتفق  الــذي 
الــحــروب  إلــى  انسياقه  المهزلة  إلــى 
المسرحية  والقنابل، وتجري حوادث 
فــي مــديــنــة جــولــيــن األلــمــانــيــة وهــي 
مدينة صغيرة تركتها الحرب والعدم 
ســواء، ولعل أدق تعبير على ذلك ما 
همسات  “نــحــن  أشخاصها  أحــد  قــالــه 

أغصان، أحام قديمة”.
ــدور قــصــة الــمــســرحــيــة بــاخــتــصــار  ــ تـ
تعود  التي  كــارا  الثرية  المرأة  حــول 
بسبب  طويل  غياب  بعد  بلدتها  إلــى 
وإنجابها  عليها  الرجال  أحــد  اعتداء 
لــه. وعندما  نسبه  وإنــكــاره  منه طفاً 
من  كل  وتغري  أموالها  ف  توظِّ تعود 
ــرجــل، وهنا  ال الــبــلــدة بقتل ذلــك  فــي 
ــبــدأ الـــصـــراعـــات، بــحــيــث يــريــد كل  ت
بعض  ويــحــاول  زميله،  قتل  شخص 
ومساندة  باإلنسانية  التمسك  األفراد 
اآلخرين، ولكن المادة أقوى من ذلك، 
الحياة  في  تتحكم  التي  هي  الــمــادة 

دورنيمات  ذلك  في  ويبلغ  رها،  وتسيِّ
باإلنسانية  تهكمه  فــي  ــذروة  ــ ال قــمــة 
على  يقول  حينما  اإلنسانية  وبالقيم 
ــارا: “اإلنــســانــيــة يــا ســادتــي  لــســان كــ

إن  المايين،  أصحاب  لخزائن  ُخلقت 
يستطيع  المالية  إمكاناتي  يملك  من 

أن يضع للدنيا نظامًا خاصًا بها”.
باإلجماع  استفتاء  يتم  النهاية  فــي 

على قتل الرجل “آل”.
ــيـــة، يـــقـــدم لــنــا  فــــي هـــــذه الـــمـــســـرحـ
دورنيمات ما يمكنني أن أسميها  أيضًا 
بالكوميديا المعتمة التي خرجت من 
إلى  الــنــاس  بــأخــاق  السخرية  نطاق 
فالضحك  هدامة،  بصورة  الشر  إبــراز 
فيها يسير جنبًا إلى جنب مع عمليات 
في  دورنيمات  برع  كما  الحياة،  هدم 

وصف النفاق االجتماعي.
دورنيمات  مسرحيات  أقــول:  أخــيــرًا 
تتسلل إلى قلب المرء بشكل ال يمكن 
الجيل  أبناء  لع  يطَّ حبذا  ويــا  وصفه، 
عليها  والكتاب  الفنانين  من  الحالي 
كونها من الروائع والماحم ومن نتاج 

الفكر العظيم.

تقديم  نحو  صحيحة  أخــرى  خطوة  فــي 
السينما السعودية، تم مؤخرا اإلعان عن 
جمعية  كــأول  السينما،  جمعية  تسجيل 
أهلية متخصصة في تاريخ المملكة تعنى 
مجلس  األفـــام.  وتــكــون  صناعة  بقطاع 
رئيًسا  العمير  هناء  المخرجة  من  اإلدارة 
لمجلس اإلدارة، وأحمد الما نائًبا للرئيس، 
وبعضوية  مالًيا،  مشرًفا  الشايب،  وأحمد 
سعد الدوسري، وعوض الهمزاني، ومسفر 
ــمــوســى، وإبـــراهـــيـــم الـــحـــســـاوي، وهــنــد  ال
الــفــهــاد، وعــبــدالــعــزيــز الــشــاحــي، وضياء 

يوسف، وُمجتبى سعيد.
هــنــاء  اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  ــدت  ــ ــ وأك
الــعــمــيــر أن الــجــمــعــيــة جـــــاءت تــحــقــيــًقــا 
الطريق  مهدت  التي  السعودية،  للرؤية 
لتحقيق  والـــمـــبـــدعـــات،  الــمــبــدعــيــن  لــكــل 
مــشــروعــاتــهــم اإلبــداعــيــة والــمــنــافــســة بها 
الجديد  التكوين  لخدمة  وعالميا،  عربيا 

للثقافة والفن في المملكة.
 وجاء مهرجان أفام السعودية هذا العام 
في دورته الثامنة بتنظيم جمعية السينما 
للمرة األولى مع )إثراء(، وبدعم من هيئة 
األفام التابعة لوزارة الثقافة، وذلك على 
مسرح إثـــراء فــي الــظــهــران، وحــول ذلك 
للباد في  العمير  المخرجة هناء  تحدثت 
وقالت  المهرجان  موقع  مــن  سريع  لقاء 
“نــحــن حــالــيــا فــي مــرحــلــة الــتــأســيــس في 
انضمام  هــي  نشاطاتنا  وأول  الجمعية، 
مــهــرجــان أفـــام الــســعــوديــة إلــيــنــا، ونأمل 
طــوال  سينمائية  فــعــالــيــات  عــلــى  الــعــمــل 
العام، فيما يتعلق بالمطبوعات والعروض 
خارج  أفامنا  تقديم  وأيضا  السينمائية، 
الــســعــوديــة، وخــلــق تــعــاون وعــاقــات مع 

الجمعيات في الدول المجاورة وبالتأكيد 
سابقا  الــتــعــاون  تــم  فقد  ــهــا،  أول البحرين 
بعرض  السينمائي،  البحرين  مهرجان  مع 
ونعمل على  لــديــكــم،  الــســعــوديــة  األفـــام 
اســتــمــرار الــتــعــاون مــع الــبــحــريــن بــصــورة 
أكبر، وفي مسائل التبادل بيننا وبين دول 

العالم فيما يتعلق بعروض األفام”.
العضوية  عــلــى  “نــعــمــل حــالــيــا  وأضـــافـــت 
ــتــي ســتــكــون مــتــعــددة، وفيها  ال ــنــادي  ــل ل
المتعلقة  التفاصيل  عــن  البحث  يــجــرى 
ننشرها  حتى  األهلية،  الجمعيات  بأنظمة 
ونكشف طرق االنضمام سواء من الداخل 

أو الخارج”.
وفي سؤال أن الجمعية سوف تنتج أفاما 
السعودية  المخرجة  فقالت  تــوزعــهــا  أو 
ــورش  ــ “حــالــيــا نـــركـــز عــلــى الـــعـــروض والـ
والــمــطــبــوعــات،  والــتــدريــبــيــة  السينمائية 
التي تصب في  األكــثــر  هــي حاليا  وهــذه 
ليست هي حدودنا. نحن  لكن  تخصصنا، 
منفتحون على الكثير من األمور األخرى 

طالما تصب في خانة السينما”.
الحقا  لها  ستكون  الجمعية  أن  وأضافت 
فعاليات أخرى متعددة سعلن عنها قريبا، 

ضمن استراتيجية مدروسة.

“إثراء” يبحث تطوير المشروعات 

السينمائية 

أظــهــرت أولـــى الــجــلــســات الــحــواريــة 
دورته  السعودية في  أفام  لمهرجان 
تمويل  مــصــادر  ارتــفــاع  عــن  الثامنة، 
ــام ودعـــم  ــ مــشــروعــات صــنــاعــة األفـ
المشروعات اإلنتاجية داخل المملكة، 
خال الجلسة التي أقيمت في القاعة 
العزيز  عبد  الملك  مركز  فــي  الكبرى 
)إثـــــراء(، وجمعت  الــعــالــمــي  الــثــقــافــي 
إثراء مع ممثلي كًا من هيئة األفام، 
وشركة  الثقافي،  التنمية  وصــنــدوق 
الواعد  المستقبل  عن  للحديث  نيوم، 
صناعة  في  الوطنية  المواهب  لدعم 

األفام.
المسرحية  ــفــنــون  ال مــديــر  ــح  ــ وأوضـ
ــة فــي )إثـــــراء( مــاجــد زهير  ــيـ واألدائـ
حملت  الــتــي  الجلسة  خـــال  ســمــان، 
عنوان )تنمية وتطوير قطاع األفام(، 
العمل  ركــائــز  أحــد  المواهب  دعــم  أن 
الــتــنــمــوي ألي قــطــاع، وفــيــمــا يخص 
أكد  والسينما،  األفـــام  إنــتــاج  قــطــاع 
عالمية  وجهة  بصفته  إثــراء  اهتمام 

ــأدوات  تــدعــم الــثــقــافــة والــمــبــدعــيــن بـ
إبداعية.

قطاع  تمويل  مدير  ــان  أب جهته،  مــن 
الثقافي  التنمية  في صندوق  األفام 
أنه  الجلسة،  ضمن  عسيري،  فيصل 
قــرار  تفعيل  سيتم  يــوًمــا   60 خـــال 
برنامج التمويل الذي أعلن عنه سابًقا 
من قبل الصندوق، موضًحا أن تفعيل 
المملكة  لتطلعات  مواكًبا  جاء  القرار 
ــاع األفـــام  وجــهــودهــا فــي دعـــم صــّن
أو  لألفام  التحتية  البنية  في  سواء 

تطوير المشاريع القائمة.
المدير  أبــان  جانبه،  من 

ــات  الــــــعــــــام لـــقـــطـــاعـ
ــام والــتــرفــيــه  ــ اإلعــ
والثقافة من شركة 

نيوم واين بورغ 
الجلسة  خـــال 
ــي أدارهــــــا  الـــتـ
الــفــرج،  محمد 

ــوم  ــ ــي ــ “ن أن 
تعمل 

ــع بـــرامـــج الــتــدريــب  ــا عــلــى رفــ ــًي حــال
ــر لـــتـــهـــيـــئـــة الــــكــــفــــاءات  ــ ــوي ــطــ ــ ــت ــ وال
لتلبية  الــشــبــاب  ــن  مـ والــمــوهــوبــيــن 
احــتــيــاج الــســوق الــمــحــلــي، بــمــا يقود 
ــمــا إلـــــى الــمــنــافــســة  ــن ــســي صـــنـــاعـــة ال
العالمية؛ بهدف إرساء السينما كقطاع 
ــل الــمــمــلــكــة،  ــ ــد داخـ ــ ــمــاري واعـ ــث اســت
السيما أن القطاع يشهد نمًوا متسارًعا 
والتعاون  الدعم  أوجه  في ظل توفر 
أعمالها  تنفذ  باتت  التي  الجهات  بين 
دعم  أن  مــؤكــًدا  تكاملية”،  بمنظومة 
للمهتمين  اإلبــداعــيــة  الــجــوانــب 
الدعم  معايير  أعلى  يحقق 
ــتـــي والـــــمـــــادي،  ــلـــوجـــسـ الـ
برامج  عــاوة على طــرح 
تدريب وتطوير تتاءم 
المرحلة  متطلبات  مع 

الراهنة والمستقبلية.
فــيــمــا اعــتــبــر مــديــر 
القطاع  تنمية  عـــام 
وجـــــذب االســتــثــمــار 
في هيئة األفام 
الجليل  عبد 
ــنــاصــر  ال

يتجزأ  ال  جــزء  الــكــفــاءات  تطوير  أن 
من برامج تدريب هيئة األفام سواء 
للمبتدئين أو المتقدمين، حيث تقّدم 
لتهيئة  للخارج  ابتعاث  برامج  الهيئة 
مصادر  أن  وأوضح  البشرية،  الموارد 
في  ومتعددة  متاحة  باتت  التمويل 
تــم طــرحــه خــال  لــمــا  ــا  المملكة وفــًق
يعزز  الــقــطــاع  دعــم  أن  كما  الجلسة، 
من فتح اآلفاق أمام قطاعات أخرى. 
مواقع  أن  إلــى  هنا  ــارة  اإلشــ وتــجــدر 
تنامي  تشهد  المملكة  فــي  التصوير 
لخلق  دعــم  وهناك  لتهيئتها  متسارع 
يعكس  مما  للتصوير،  مناسبة  بيئة 
قطاع  روافــد  لكافة  الحكومي  الدعم 

اإلنتاج واألفام.
وأجمع المشاركون في نهاية الجلسة 
معتمدة  خــطــط  تبني  ــرورة  ضــ عــلــى 
إلدارة المخاطر أثناء مراحل التصوير، 
مــنــظــومــة  ــن  ــمـ ــون ضـ ــكــ ــ ت أن  ــى  ــلـ عـ
لمعايير  ومطابقة  اإلنــتــاجــي،  العمل 
بهدف  العالمية،  السامة  ومواصفات 
ضمان سير العمل ووصول الفيلم إلى 
حدود السامة المطلوبة حفاًظا على 

سامة طواقم المشاركين به.

“زيارة السيدة العجوز” لدورنيمات... الكوميديا المعتمة

المخرجة هناء العمير: نعمل على استمرار التعاون مع البحرين بصورة أكبر

تمثل إحساس اإلنسان األلماني بعد الحرب العالمية الثانية

ارتفاع مصادر تمويل مشروعات صناعة األفالم والدعم بالسعودية

فريدريتش دورنيمات

أعمال عربية تناولت المسرحية

جمعية السينما نتاج ثقافي مهم

أسامة الماجد

طارق البحار



business@albiladpress.com21
االثنين 6 يونيو 2022 - 6 ذو القعدة 1443 - العدد 4983

أمل الحامد

دعم التنمية الصناعية والتجارية بالمملكة 
عقدت اجتماعها السابع والثالثين... “اللجنة االقتصادية المشتركة”:

عقدت اللجنة االقتصادية المشـــتركة 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  بيـــن 
والســـياحة وغرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن اجتماعها الســـابع والثالثين 
الصناعـــة  وزارة  بمقـــر  األحـــد  أمـــس 
والتجـــارة والســـياحة، حيـــث تـــرأس 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  جانـــب 
والســـياحة الوزيـــر زايـــد الزياني، كما 
تـــرأس جانـــب غرفة تجـــارة وصناعة 
البحرين، رئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحرين سمير ناس، وبحضور أعضاء 
اللجنة االقتصادية المشـــتركة من كال 

الجانبين.
وهنـــأ الوزيـــر أعضـــاء مجلـــس إدارة 
البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة 
بمناســـبة التشـــكيل الجديـــد لمجلـــس 
إدارة غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
لهـــم  متمنيـــا  الثالثيـــن،  دورتـــه  فـــي 
دوام التوفيـــق والســـداد والعمل على 
تطوير الشـــارع االقتصادي في مملكة 

البحرين. 
كما أشـــار بالدور الكبيـــر الذي تقوم به 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين في 
دعـــم التنميـــة الصناعيـــة والتجاريـــة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، والـــذي يخـــدم 
المســـيرة التنموية الشاملة التي رسم 

الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  مالمحهـــا 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، وبدعم ومســـاندة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.

بعدها جرى مناقشة البنود المطروحة 
االجتمـــاع  أعمـــال  جـــدول  علـــى 
إلـــى اســـتعراض ومتابعـــة  باإلضافـــة 
الموضوعـــات التي تم تنفيذها، والتي 
كانت مطروحة في االجتماع الســـابق 

للجنة.

أعلنــت مجموعــة “جــي إف إتش” المالية عن شــراء مــا يعادل 710 
آالف ســهم من أســهمها )أســهم خزينة( في ســوق أبوظبي لألوراق 

المالية.

بيـــان  فـــي  الشـــركة  وأوضحـــت 
لــــ “بورصـــة الكويـــت”، أنـــه بذلك 
مـــن  الخزينـــة  أســـهم  ارتفعـــت 
إلـــى  ســـهم  مليـــون   299.27
299.98 مليون ســـهم مـــا يعادل 
7.83 % مـــن األســـهم الصـــادرة 
 .2022 يونيـــو   3 تاريـــخ  حتـــى 
ويشـــار إلـــى أنه تـــم إدراج وبدء 
تداول أسهم مجموعة “جي إف 
إتش المالية” في ســـوق أبوظبي 
المالي يوم الثالثاء الماضي، في 
السوق األول ضمن الفئة الثانية.
وقالـــت “جـــي إف إتـــش المالية” 
المســـاهمين  إنـــه علـــى  مؤخـــًرا، 
أســـهمهم  بتحويـــل  المهتميـــن 
التأكـــد مـــن فتح حســـاب تداول 
مع ســـوق أبوظبي وتقديم طلب 
البحريـــن  شـــركة  إلـــى  رســـمي 

للمقاصـــة مـــن خـــالل وســـيطهم 
المعتمد باألسهم المراد تحويلها 
قبل اإلدراج؛ ليتسنى لهم تداول 

األسهم في ذات اليوم.
إف  “جـــي  مجموعـــة  وأعلنـــت 
إتـــش الماليـــة”، في وقت ســـابق 
أنـــه من المتوقـــع أن يتم اإلدراج 
ســـوق  فـــي  ألســـهمها  المتبـــادل 
فـــي  الماليـــة  لـــأوراق  أبوظبـــي 
ذلـــك  أن  مبينـــة   ،2022 مايـــو 
يخضـــع للموافقـــات النهائية من 
الجهات الرقابية المختصة.وأكد 
هشام الريس، الرئيس التنفيذي 
إتـــش  إف  “جـــي  لمجموعـــة 
المالية”، أنـــه لن يتم إلغاء إدراج 
أســـهم المجموعة في سوق دبي 
المالـــي، بعـــد إدراجها في ســـوق 

أبوظبي لأوراق المالية.

“جـــي إف إتــش” تشتــري 710 آالف 
سهم من أسهمها بسوق أبوظبي

فـــي  مؤخـــًرا  الخليـــج  طيـــران  شـــاركت 
 2022 للفضـــاء  العالميـــة  القمـــة  أعمـــال 
التـــي أقيمـــت في فنـــدق قصـــر اإلمارات 
بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي؛ وبمشاركة 
والســـفراء  الـــوزراء  مـــن  كبيـــر  عـــدد 
والرؤســـاء التنفيذيين والمســـئولين عن 
قطاعـــي الفضـــاء والطيـــران، وأكثـــر من 
1000 شـــخص من قادة القطاعين وأكثر 

من 120 متحدًثا من الخبراء.
الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  شـــارك  وقـــد 
التنفيـــذي لطيران الخليـــج القبطان وليد 
العلوي في جلســـة حول نمو الســـوق في 
مرحلـــة مـــا بعـــد الجائحـــة، تحـــدث فيها 
عـــن إســـهامات طيـــران الخليـــج خـــالل 
الجائحة والصعوبـــات التي تغلبت عليها 
الناقلـــة الوطنيـــة في أعقـــاب تلك األزمة 
العالميـــة. كما تحدث القبطان العلوي عن 
مســـتقبل قطـــاع الطيـــران، وعـــن خطط 
طيران الخليج في هذا المجال وســـعيها 
المنتجـــات  وتحســـين  لتطويـــر  الدائـــم 

والخدمـــات الخاصـــة بها؛ شـــاكًرا شـــركة 
العربيـــة  باإلمـــارات  لالســـتثمار  مبادلـــة 
المتحـــدة على إقامة هـــذه القمة المثمرة 
التي جمعت مختلف العاملين والمهتمين 
بقطاعـــي الفضاء والطيران تحت ســـقف 
واحد للتحاور والتشـــاور فـــي كل ما من 
شأنه ضمان مستقبل أفضل وأكثر تطوًرا 
للقطاعين. كما أقام القبطان العلوي على 
هامـــش القمة عـــدد مـــن االجتماعات مع 

نظرائه من قادة الصناعة لمناقشة أوجه 
التعاون المشـــترك. تجدر اإلشارة إلى أن 
القمة العالمية للفضاء 2022 هي النسخة 
السادســـة للقمـــة التـــي تقـــام كل عامين؛ 
المتحدثيـــن  مـــن  نخبـــة  ضمـــت  وأنهـــا 
الخبـــراء الذين تفاعلـــوا مع جمهور القمة 
ألكثر من 30 ساعة من الجلسات وورش 
العمـــل التي تســـهم في تشـــكيل وتطوير 

مستقبل الصناعة.

“طيران الخليج” تستعرض إسهاماتها بالقمة العالمية للفضاء

عـــن  والكويـــت  البحريـــن  بنـــك  أعلـــن 
حصوله على موافقـــة مصرف البحرين 
المركزى لشراء أسهم الخزينة. وأوضح 
في بيان لبورصة البحرين، أمس األحد، 
أن ذلـــك بنســـبة ال تزيـــد عـــن 10 % من 
أســـهم الشـــركة الصادرة لمـــدة 90 يوًما 
ابتداًء مـــن 5 يونيو 2022. وأوضح أن 
نسبة التملك الحالية في أسهم الخزينة 

تبلغ 0.81 %.
 ويشـــار إلى أن الجمعية العمومية لبنك 
البحريـــن والكويـــت، أقرت أواخر شـــهر 
مـــارس الماضـــي توزيـــع أربـــاح نقديـــة 
وأقـــرت   .2021 لعـــام  منحـــة  وأســـهم 

اإلدارة  مجلـــس  توصيـــة  العموميـــة 
بتوزيـــع أربـــاح نقدية بنســـبة 20 % من 
رأس المـــال ما يعادل 20 فلًســـا للســـهم، 
بقيمـــة إجماليـــة 29.714 مليـــون دينار 

بحريني، عن عام 2021.
وأوضـــح البنـــك في بيانـــه أن العمومية 
أقرت توزيع أســـهم منحة مجانية على 
رأس  مـــن   %  10 بنســـبة  المســـاهمين 
المـــال المدفـــوع ما يعادل ســـهًما واحًدا 
لكل 10 أسهم، بإجمالي 14.979 مليون 
دينـــار ، ليصبح رأس المـــال بعد الزيادة 

164.77 مليون دينار.

“المركزي” يوافق لـ”البحرين والكويت” 
على شراء 10 % من أسهمه

قــال نائــب محافــظ البنــك المركزي العراقــي، عمار حمــد خلف، إن 
ارتفاع أسعار النفط سينعكس إيجابا على االحتياطيات األجنبية 

ا أكثر من 70 مليار دوالر. للبالد، البالغة حاليًّ

 وأضاف على هامش مشاركته في االجتماعات السنوية لمجموعة 
البنــك اإلســالمي للتنميــة في شــرم الشــيخ، أن بقاء أســعار النفط 
عنــد المســتوى الحالي، فإن االحتياطيات األجنبية للبالد ســترتفع 

لنحو 80 إلى 90 مليار دوالر بنهاية العام الحالي.

نائـــب  قـــال  التضخـــم،  بشـــأن 
معـــدل  إن  المركـــزي،  محافـــظ 
التضخـــم ظاهـــرة عالميـــة، وفي 
العـــراق ارتفـــع معـــدل التضخـــم 
بعد تغيير ســـعر الصرف الرسمي 
بنهايـــة 2020 وتداعيـــات أزمـــة 
روســـيا  وحـــرب  كوفيـــد19- 
وأوكرانيـــا وأزمـــة الغـــذاء، وكل 
ألنـــه  العـــراق  علـــى  أثـــر  ذلـــك 
مســـتورد للمواد الغذائية بشـــكل 

رئيسي.

وأضـــاف أنـــه رغم تلـــك العوامل 
فـــإن معدل التضخـــم في العراق 
ـــا مـــن 5 إلـــى 6 %  مســـتقر حاليًّ
وهـــو معـــدل جيـــد مقارنـــة مـــع 

بعض الدول.
وأشـــار خلف، إلى البنك المركزي 
العراقي، يحاول الســـيطرة على 
تحقيـــق  عبـــر  التضخـــم  معـــدل 
الصـــرف  ســـعر  فـــي  اســـتقرار 
فـــي  المباشـــر  التدخـــل  عبـــر 
ســـوق الصـــرف األجنبـــي، ونفـــذ 

مبـــادرات كبيـــرة تجـــاوزت أكثر 
مـــن 15 تريليـــون دينـــار عراقـــي 
مـــا يقارب 11 مليـــار دوالر تمثل 
تمويالت بشـــروط ميسرة لدعم 
مشـــاريع القطاع الخاص الصغير 
والمتوســـط والكبيـــرة، وهـــو مـــا 
يدفـــع الســـتقرار األســـعار ودعم 

المنتجين.

عمار خلف

“العراقي” يتوقع تجاوز االحتياطيات 90 مليار دوالر

اعتمادا على مقومات بينها توفر خدمة انترنت موثوقة.. “هوميز”: 

البحرين جاهزة للمنافسة عالمًيا بمجال التجارة اإللكترونية
أكـــد خبيـــر التحـــول الرقمـــي، المديـــر 
الرقمـــي لمنصـــة “هوميـــز”  التنفيـــذي 
اإللكترونيـــة،  التجـــارة  فـــي  الرائـــدة 
صـــادق جعفـــر عبدالرســـول، جاهزية 
إقليميـــا  للمنافســـة  البحريـــن  مملكـــة 
التجـــارة  مجـــال  فـــي  وعالميـــا 
اإللكترونية، وذلـــك اعتمادا على عدد 
مـــن الركائـــز مـــن بينهـــا توفـــر خدمـــة 
انترنـــت ســـريعة وموثوقـــة وواســـعة 
االنتشـــار، وإتقان وتفضيل المزيد من 
المواطنين والمقيمين للتسوق رقميا، 
وتقدم الخدمات المصرفية وخدمات 
ووجـــود  الرقميـــة،  المالـــي  التحويـــل 
كفـــاءات وطنيـــة قـــادرة تعمـــل علـــى 
إنشـــاء وتطويـــر المزيـــد مـــن المتاجر 

والمنصات الرقمية.
وأثناء مشـــاركته في مؤتمر ومعرض 
تكنولوجيات االقتصـــاد الرقمي الذي 
أقيم في دبي، أشـــار عبد الرسول إلى 
أن هذا التطور الذي تشـــهده البحرين 
اإللكترونيـــة  التجـــارة  مجـــال  فـــي 
الخليـــج  مـــن تطـــور دول  هـــو جـــزء 
العربـــي ككل فـــي هذا المجـــال، وقال 
دول  فـــي  التجـــارب  اليـــوم  “باتـــت 

اإللكترونيـــة  التجـــارة  فـــي  الخليـــج 
لأفـــراد تقـــارع كبار الـــدول المتقدمة 
مـــن حيـــث البنيـــة التحتية والشـــبكة 
األمـــوال  وتكنولوجيـــا  اللوجســـتية 
المتقدمة ومســـتوى اإلقبـــال وغيرها 
مـــن العناصر، حيث تقلص الفارق في 
مؤشر التجارة اإللكترونية بين الدول 
الســـت في الخليـــج مع الدول الســـت 
األولـــى عالمًيا إلى أقل من 17 % في 
2021، بعـــد أن كان أكثـــر مـــن 35 % 

قبل العام 2019”.

وعلـــى صعيد ذي صلة، أوضح المدير 
الرقمـــي لمنصـــة “هوميـــز”  التنفيـــذي 
البحرينـــي  المســـتهلك  عـــادات  أن 
كورونـــا،  جائحـــة  بســـبب  اختلفـــت 
والتوجـــه إلـــى الحلول الرقميـــة، تلك 
التحـــوالت التـــي فرضت علـــى الكثير 
والعالمـــات  الكبيـــرة  األســـواق  مـــن 
التجارية التحول بسرعة إلى الحلول 
الرقميـــة، كان أبرزها االرتفـــاع الكبير 
في عدد التطبيقات الخاصة بالمتاجر 
التجـــارة  ومنصـــات  والمحـــالت، 

اإللكترونية التي تلعب دور الوســـيط 
بين التجار والمستهلكين.

مـــن  جمهـــور  لدينـــا  “اليـــوم  وقـــال: 
المســـتهلكين يتعامـــون مـــع العالمات 
التجاريـــة بشـــكل جديد، وقـــد أصبح 
المســـتهلك البحرينـــي اليـــوم ينجذب 
بشـــكل أكبر إلى القيمة في االستهالك 
وليـــس العالمات التجارية، وأصبحت 
التجـــارة اإللكترونيـــة حاضرة في كل 
اليـــوم  فالبحرينـــي  بحرينـــي،  منـــزل 
يفضل السرعة وكفاءة األداء واألمان 
المنتجـــات  عـــن  البحـــث  وســـهولة 

االستهالكية”.
تســـعى  “هوميـــز”  منصـــة  أن  وأكـــد 
إلـــى دعـــم الجهـــود الوطنيـــة إلنعاش 
فـــي  التجاريـــة  والحركـــة  األســـواق 
مـــن  المزيـــد  وتشـــجيع  البحريـــن، 
أصحاب األعمال والتجار البحرينيين 
علـــى االســـتفادة مـــن امتيـــازات هـــذا 
النـــوع مـــن التســـوق، مشـــيرا إلـــى أن 
المنصـــة التـــي انطلقـــت مـــن البحرين 
فـــي 2018 باتـــت تقـــدم اآلن أكثر من 
50 ألـــف منتج لــــ 400 متجر بحريني 

و1000 عالمة تجارية.

تعمل في مجال أنشطة الشركات القابضة

“أوربت” تطلب تغيير نشاطها برأسمال 250 ألف دينار
تقـــدم أصحاب شـــركة أوربت القابضـــة )أوربت(، إلى 
إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 
وذلـــك  للشـــركة  القانونـــي  الشـــكل  تغييـــر  طالبيـــن 
بتحويلهـــا مـــن مســـاهمة بحرينيـــة مقفلة إلى شـــركة 
ذات مســـؤولية محدودة وبرأسمال مقداره 250 ألف 

دينار.
ودعت إدارة التسجيل بالوزارة كل من لديه اعتراض 
التقدم باعتراضه إليها مشفوًعا بالمستندات المؤيدة 

والمبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمســـة عشر 
يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وتأسســـت شـــركة )أوربت القابضة( بتاريخ 12 يونيو 
2013، وتعمل في مجال أنشـــطة الشـــركات القابضة، 
برأســـمال صادر 250 ألف دينار وهو استثمار أجنبي، 
وذلـــك وفًقا لموقع “ســـجالت” التابع لـــوزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة.
يشـــار إلـــى أن شـــركة أوربـــت القابضـــة )أوربـــت( هي 
شـــركة مســـاهمة مقفلـــة تأسســـت بموجـــب قوانيـــن 
مملكـــة البحرين. ومجموعـــة أوربت ORBIT مملوكة 

بالكامـــل من قبـــل مجموعة المـــوارد، وهي مجموعة 
اإلعـــالم  مجـــاالت  فـــي  متنوعـــة  اســـتثمارات  ذات 
واالتصـــاالت، وتمتـــد عبـــر قطاعات عديـــدة. تحرص 
مجموعـــة أوربـــت علـــى تحقيـــق مهمتهـــا المتمثلـــة 
فـــي  وشـــركة  منـــزل  لـــكل  الخدمـــات  “تقديـــم  فـــي 
العالـــم العربـــي”، كما تعمـــل على تحقيـــق رؤيتها في 
“إنتـــاج وإدارة وتقديـــم المحتـــوى المتميز”. وتشـــمل 
 ،)OSN االســـتثمارات الحالية للمجموعـــة )أو اس ان
داتـــا  و)أوربـــت   )Media Gates جيتـــس  )ميديـــا 

.)Orbit Data Systems سيستمز

جانب من اجتماع اللجنة االقتصادية المشتركة

عبدالرسول مشاركا في المؤتمر 



والتجـــارة  التمويـــن  وزيـــر  قـــال 
الداخلية المصـــري علي المصيلحي، 
االئتمـــان  ســـقف  تعديـــل  تـــم  إنـــه 
الدوليـــة  المؤسســـة  مـــن  الممنـــوح 
إلـــى  التجـــارة،  لتمويـــل  اإلســـامية 
ورادات  لتمويـــل  دوالر  مليـــارات   6

القمح والطاقة.
وأضـــاف المصيلحـــي أن المؤسســـة 
ســـتتيح 1.5 مليار دوالر هـــذا العام، 
تخـــص وزارة التموين مليـــار دوالر، 

و500 مليون دوالر للبترول.
وذكـــر أن الحصـــة اإلضافيـــة لهيئـــة 
الســـلع التموينيـــة تبلـــغ مليـــار دوالر 

منهـــا 700 مليون دوالر للقمح و300 
مليون دوالر للزيت.

وأشـــار الوزيـــر إلـــى االتفـــاق على 8 
شـــحنات قمـــح جديـــدة مـــن مصادر 
مختلفـــة بكمية 480 ألف طن، بواقع 

60 ألف طن للشحنة.
وأفـــاد بأنـــه “تـــم تجميـــع 3.5 مليون 
طن مـــن القمح المحلي حتى اآلن... 
واشـــترينا 360 ألف طن من الخارج 

منذ الحرب”.
وذكـــر أنه تـــم االتفاق على شـــحنات 
عـــدة من روســـيا تصل مصر الشـــهر 
المقبـــل، فيمـــا يتـــم الحصـــول علـــى 
قمـــح أوكرانـــي عن طريـــق موردين 

من بولندا يتحملوا تكلفة النقل.

تشارك أبوظبي ومكتب أبوظبي لاستثمار )ADIO( مع منصة 
 Unstoppable موقـــع NFT الهويـــة للويب 3 ومـــزود نطاقات
Domains لمنح نطاقات تشـــفير مجانية لجميع النساء الائي 

يعشن في عاصمة اإلمارات العربية المتحدة.
وتهـــدف هـــذه الخطـــوة إلى زيادة فرص النســـاء فـــي التعرف 
على شبكة الويب 3 والمشاركة فيها ، إذ تمتلك النساء بالفعل 

50 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
كمـــا أعلنت مؤسســـة الجليلة، عضو مبادرات محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم العالميـــة، أمـــس عـــن منحهـــا الموافقة علـــى تلقي 
أول  يجعلهـــا  ممـــا  المشـــفرة،  بالعمـــات  الخيريـــة  التبرعـــات 
مؤسسة خيرية للرعاية الصحية في اإلمارات تقبل التبرعات 

باألموال الرقمية.
وأعلنـــت المؤسســـة أنهـــا دخلـــت في شـــراكة مع منصـــة رائدة 

للعمـــات المشـــفرة. وتهدف هـــذه الخطوة غير المســـبوقة في 
قطـــاع األعمال الخيرية إلى توســـيع قنوات وشـــبكة وقدرات 
التبرع للمؤسســـة بما يتماشـــى مع رؤية دبي لتكون رائدة في 
تبني التقنيات المالية المتقدمة ومركًزا بارًزا لألصول الرقمية.

فـــي كوريـــا الجنوبية، أمـــرت دائـــرة الرقابة الماليـــة في كوريا 
الجنوبيـــة جميع مقدمي خدمة الدفـــع اإللكتروني الـ 157 في 
الدولة بتقديم تقرير عن الخدمات المتعلقة بالعمات المشفرة 
التي يقدمونها والخطط المستقبلية. وطلبت هيئة الرقابة من 

هذه الشركات الكشف عن ممتلكاتها من األصول الرقمية.
 CoinSwitch وفـــي الهنـــد، قدمت منصـــة العمـــات المشـــفرة
Kuber  مؤشـــر Crypto Rupee )CRE8(، وهـــو أول مؤشـــر 
مرجعـــي لقيـــاس أداء ســـوق العمـــات المشـــفرة القائـــم علـــى 

الروبية الهندية.

مصر: استيراد 8 شحنات قمح جديدة بـ 480 ألف طن أبوظبي ستوفر لنساء المدينة نطاقات تشفير مجانية

 علي المصيلحي

وقعـــت مونديليز بحرين بســـكتس ذ.م.م. 
مؤخـــًرا اتفاقيـــة شـــراء الطاقة الشمســـية 
 ،”Yellow Door Energy“ شـــركة  مـــع 
إحدى الشركات الرائدة في مجال تركيب 
أنظمة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق 

األوسط وباكستان. 
فـــي  الشمســـية  الطاقـــة  محطـــة  وتقـــع 
مصنـــع مونديليز بحرين بســـكتس ذ.م.م. 
بمنطقـــة الحد، إذ ســـتضم قـــدرة إنتاجية 
تبلـــغ 2.3 ميغـــاوات مكونـــة مـــن أكثر من 
4200 خلية شمســـية ســـيتم تركيبها فوق 
األســـطح وبعض مرافـــق المصنع كمواقف 
الســـيارات، والتـــي مـــن المتوقـــع أن تنتج 
الطاقـــة  مـــن  ســـاعة  ميغـــاواط/   3.820
النظيفة في عامها األول من التشغيل، أي 
ما يعادل تقليـــل انبعاثات الكربون بمقدار 
2.400 طن متـــري.  وفي هذا الصدد، قال 

مديـــر مصنـــع مونديليـــز بحرين بســـكتس 
المراســـي “منـــذ إنشـــائها،  ذ.م.م.، صـــاح 
ظلـــت مونديليز بحرين بســـكتس ملتزمة 
بدمج الممارســـات المســـتدامة في صميم 
عملياتهـــا ووضـــع أهداف طموحـــة لتعزيز 
االســـتدامة. ونركـــز علـــى توســـيع نطـــاق 
جهود االســـتدامة إلحـــداث تغيير واضح. 
 ‘Yellow Door Energy’ مـــع  فشـــراكتنا 
تعتبـــر خطوة مهمـــة ضمن خططنـــا لخلق 
مســـتقبل مســـتدام فـــي قطـــاع الوجبـــات 
الخفيفة بمملكة البحرين والمنطقة بصفة 
عامـــة، ممـــا سيســـاعدنا علـــى التقليل من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون”.
“ســـيمكننا  قائـــًا:  المراســـي  وأضـــاف 
هـــذا المشـــروع مـــن تحويـــل 24 % مـــن 
اســـتخدامنا للطاقـــة إلـــى طاقـــة نظيفـــة، 
وهـــو ما يمثل عامـــة فارقة فـــي أجندتنا 

لاستدامة، وذلك بما يتماشى مع التزامنا 
العالمي بتحقيـــق صافي انبعاثات صفرية 
عبـــر كامـــل سلســـلة القيمـــة لدينـــا بحلول 
العـــام 2050”. وفـــي الســـياق ذاتـــه، صرح 
 Yellow Door“ فـــي  التجـــاري  الرئيـــس 

Energy” روري ماكارثـــي “نحـــن فخورون 
بشـــراكتنا مـــع مونديليز بحرين بســـكتس 
ذ.م.م. يعـــد هذا المشـــروع الثالـــث لنا في 
توســـيع  إلـــى  ونتطلـــع  البحريـــن،  مملكـــة 
حلول الطاقة المســـتدامة لدينا في جميع 

أنحـــاء المملكـــة، مـــن خـــال عملنـــا علـــى 
مســـاعدة الشـــركات فـــي مملكـــة البحرين 
علـــى التحـــول إلـــى الطاقـــة النظيفـــة عبر 
اتفاقيات شـــراء الطاقة الشمسية، بالتالي 
خفض تكاليـــف الكهرباء والمســـاهمة في 
مبـــادرة تحقيـــق صافي انبعاثـــات صفرية 

في المملكة بحلول العام 2060”.
 Yellow Door“ وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن 
التمويـــل  مســـؤولية  ســـتتولى   ”Energy

وتصميم وبناء وتشـــغيل وصيانة محطة 
الطاقة الشمســـية طـــوال مـــدة االتفاقية. 
ومـــن خـــال العمـــل مـــع مطـــوري الطاقـــة 
الشمســـية، يمكن للشـــركات الرائدة تقليل 
أي  دون  بهـــا  الخاصـــة  الطاقـــة  تكاليـــف 
تشـــغيلية،  مخاطـــر  أو  مســـبق  اســـتثمار 
مـــع الحفـــاظ علـــى التركيـــز علـــى أعمالهم 
الطاقـــة  بفوائـــد  واالســـتمتاع  األساســـية 

النظيفة.

 ،)ZAINBH :تســـتمر زيـــن البحريـــن )رمـــز التـــداول
الشـــركة الرائـــدة فـــي مجـــال ابتـــكارات االتصاالت 
فـــي المملكة، فـــي التزامها بالمســـؤولية البيئية من 
خـــال احتفالها باليوم العالمـــي للبيئة مع موظفيها 
المخلفـــات  تدويـــر  إلعـــادة  المســـتمرة  بمبادرتهـــا 
اإللكترونية )Z-Waste(، والتي تهدف لرفع مستوى 
الوعـــي وحماية البيئة من خـــال تجميع المخلفات 
اإللكترونية والتخلص منها بشكل غير مضر للبيئة.

احتفـــااًل باليـــوم العالمـــي للبيئـــة وكجـــزء من نشـــر 
الوعـــي بيـــن موظفيهـــا، عملـــت زيـــن البحرين على 
تنظيم حملة لجمع المخلفات اإللكترونية من خال 
وضـــع صنـــدوق كبيـــر فـــي المقـــر الرئيـــس للشـــركة 
ليتمكـــن جميـــع الموظفيـــن مـــن وضـــع مخلفاتهـــم 
اإللكترونيـــة، وذلـــك ليتـــم التخلص منهـــا الحًقا عن 

طريق كراون اندستريز.
وتندرج مبادرة التخلص من المخلفات اإللكترونية 
زيـــن  اســـتراتيجية  إطـــار  تحـــت   )Z-Waste(

للتنـــوع البيولوجـــي، والتـــي تعتبـــر جـــزًءا مهًما من 
البيئيـــة  لاســـتدامة  البحريـــن  زيـــن  اســـتراتيجية 
الشـــاملة. فمع التطورات المناخيـــة األخيرة، قامت 
اســـتراتيجية  فـــي  النظـــر  بإعـــادة  البحريـــن  زيـــن 
االســـتدامة الخاصة بها لتحديد هدف تقدمي نحو 
قرارات مســـؤولة بيئًيا لزيادة الوعي بأهمية التنوع 

البيولوجي وتأثيره البيئي.
مـــن  20 طنـــا  يقـــارب  مـــا  البحريـــن  زيـــن  جمعـــت 
المخلفـــات اإللكترونيـــة من خال هـــذه المبادرات، 
إذ وضعت صندوقا كبيرا في المقر الرئيس للشركة 
وذلـــك ليتمكـــن الموظفـــون مـــن وضـــع مخلفاتهـــم 
االلكترونيـــة فيـــه. هـــذا ويتـــم تحصيـــل المخلفات 
االلكترونيـــة بشـــكل يومـــي مـــن قبل شـــركة كراون 
اندستريز، الشركة الرائدة في مجال إعادة التدوير 
فـــي البحرين والتـــي ُتصدر المخلفـــات اإللكترونية 
ألماكـــن مختلفة من العالم ليتم إعادة اســـتخدامها 

حسب المعايير الدولية. 

تعد المســـؤولية البيئية جزًءا من أساســـيات ثقافة 
زيـــن البحريـــن والتـــي تتماشـــى مـــع رؤيـــة المملكة 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  تهـــدف  التـــي   2030

.)SDGs( المستدامة
وبهذه المناســـبة، قالت مدير االستدامة والشمولية 
في زين البحرين فاطمة حيدر “تلتزم زين البحرين 
بدعم المبادرات التي تهـــدف لحماية وحفظ البيئة 
والتي تندرج تحت إطار اســـتراتيجية المســـؤولية 
البيئيـــة وقيم التنوع البيولوجي، والتي تحث على 
حماية واحترام البيئة من خال العمل على تطبيق 
وتنميـــة مشـــاريعنا. تدعـــم هـــذه المبـــادرة أهـــداف 
التنمية المستدامة لألمم المتحدة )SDGs(، الهدف 
المســـؤوالن،  واإلنتـــاج  االســـتهاك  عشـــر:  الثانـــي 
والهدف الثالث عشر: العمل المناخي، إذ إن أهداف 
التنمية المســـتدامة )SDGs( تعتبر مصدرا أساســـيا 
في مسؤولية زين البحرين نحو االستدامة البيئية. 
تؤمـــن زيـــن البحريـــن بتحقيق مســـتقبل مســـتدام 

والمبـــادرات  المنتجـــات  تطويـــر  فـــي  وســـتواصل 
المبتكرة لتحقيق هذا الهدف”.

قامـــت زيـــن البحرين بالعديـــد من المبـــادرات التي 
المســـتدامة  اســـتراتيجيتها  إطـــار  تحـــت  تنـــدرج 
لحمايـــة البيئة، مثـــل تعاونها مع المبـــادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي بغـــرس 100 شـــجرة في 
شـــارع أبو ظبي و130 شجرة في شارع االستقال 
ضمـــن حملتها “ُدمت خضراء” تنفيًذا اللتزام مملكة 
البحريـــن البيئـــي بالوصـــول إلـــى الحيـــاد الصفـــري 
بحلـــول العـــام 2060. وعملـــت زيـــن البحريـــن على 
الحـــد مـــن اســـتخدام األوراق فـــي معاماتهـــا مـــن 
خـــال توقيع العقود إلكترونًيا، اســـتخدام األكياس 
القابلة إلعادة االســـتخدام في فروع زين البحرين، 
وتصغيـــر حجـــم غـــاف شـــرائح الهاتـــف للحـــد من 
المخلفـــات. وفي اليـــوم العالمي لـــألرض، تم توزيع 
أكيـــاس صديقـــة للبيئـــة علـــى جميع موظفـــي زين 
البحرين لتشجيعهم على إتباع نمط حياة مستدام.

“مونديليز بحرين بسكتس” و“Yellow Door Energy” تتعاونان لتطوير أنظمة الطاقة الشمسية

“زين” مستمرة بتعزيز بيئة مستدامة عبر إعادة تدوير المخلفات اإللكترونية

لتعزيز االستدامة والوصول للحياد الصفري العام 2050

المسؤولية البيئية تعتبر من أساسيات ثقافة الشركة

توقيع االتفاقية بين الجانبين

أعلنــت صــادرات البحريــن عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسســة اإلســامية 
لتأميــن االســتثمار وائتمــان الصــادرات )ICIEC(، وهــي عضــو فــي مجموعــة 
البنــك اإلســامي للتنميــة، وهي مؤسســة دولية تهدف إلى توســيع وتشــجيع 
المبــادالت التجاريــة واالســتثمارات مــا بيــن الــدول األعضــاء، بغــرض توفير 

الدعم الازم للشركات القائمة في مملكة البحرين.

دعـــم  علـــى  االتفاقيـــة  وســـتعمل   
مملكـــة  فـــي  القائمـــة  الشـــركات 
البحريـــن مـــن خـــال حمايـــة المصدر 
الســـداد  عـــدم  فـــي حـــال  وتعويضـــه 
من قبـــل المشـــترين الدولييـــن. ويعد 
تأميـــن ائتمـــان الصـــادرات جـــزء مهم 
مـــن التمويـــل التجـــاري، الذي يســـمح 
للمصدريـــن بالمنافســـة في األســـواق 

العالمية بثقة.
تعد هذه الشراكة إضافة استراتيجية 
ائتمـــان  تأميـــن  حـــل  علـــى  جديـــدة 
الصـــادرات، تهدف إلـــى دعم مصدري 
الخدمـــات والمنتجـــات المصنعـــة في 

مملكة البحرين من مختلف القطاعات، 
ما يعتبر فرصة جديدة لم تكن متاحة 
لمصدري الخدمات مـــن قبل. وعاوة 
على ذلك، ستوفر هذه االتفاقية بديًا 
جديًدا ومجموعة متنوعة من المزايا 
اإلضافية للمصدرين لاســـتفادة منها، 
إذ تســـعى صـــادرات البحريـــن بشـــكل 
مستمر إلى توسعة قائمة شركائها من 
أجل تعزيز خدماتها لتقديم يد العون 
للشركات القائمة في مملكة البحرين.

الرئيـــس  قالـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي لصـــادرات البحريـــن، صفاء 
شـــريف عبدالخالق “تســـعى صادرات 

إقامـــة  إلـــى  إنشـــائها  منـــذ  البحريـــن 
شراكات مثمرة، وذلك لتحقيق هدفها 
المؤسســـات  تمكيـــن  فـــي  المتمثـــل 
البحريـــن علـــى  فـــي مملكـــة  القائمـــة 
النمـــو والتوســـع. تأتـــي المذكـــرة فـــي 
اتســـاق مع هدفنا االســـتراتيجي هذا، 

مختلـــف  مـــن  المؤسســـات  ونشـــجع 
القطاعات على استغال هذه الفرصة 
بما تقلل مـــن المخاطر المحتملة التي 
قـــد تواجههـــم، ونحن على ثقـــة تامة 
للمزيـــد  ستســـمح  الشـــراكة  هـــذه  أن 
مـــن المصدريـــن باستكشـــاف أســـواق 
عالميـــة جديدة والتصديـــر إليها بثقة 
عاليـــة. ســـتؤدي هـــذه االتفاقيـــة إلى 
تعزيـــز التعـــاون والـــذي من شـــأنه أن 
ينعكس بشـــكل إيجابي على النهوض 

بالصادرات الوطنية”.

مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لتأميـــن  اإلســـامية  للمؤسســـة 
االســـتثمار وائتمان الصادرات أســـامة 
القيســـي “أظهـــرت العديد مـــن الدول 
األعضـــاء فـــي المؤسســـة اإلســـامية 
لتأمين االســـتثمار وائتمان الصادرات 
التجـــارة  فـــي  ملحوظـــة  مرونـــة 
والصـــادرات علـــى الرغم مـــن عواقب 
جائحة فيروس كورونـــا )كوفيد 19(. 
ونحن على اســـتعداد تام لتعزيز دعم 
االقتصـــاد البحرينـــي عبـــر التخفيـــف 
مـــن المخاطـــر السياســـية والتجاريـــة 
للتجارة واالســـتثمار من خال توفير 
حلـــول التأميـــن المتوافقة مـــع أحكام 
الشريعة اإلسامية للبنوك والشركات 
ووكاالت ضمـــان الصادرات وأصحاب 
المصلحـــة اآلخريـــن. كمـــا نتطلـــع إلى 
هذه الشـــراكة مـــع صـــادرات البحرين 
الدعـــم  تقديـــم  مـــن  مكنتنـــا  التـــي 

للشركات القائمة في مملكة البحرين”.
صـــادرات  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
المبـــادرات  إحـــدى  هـــي  البحريـــن 
الوطنيـــة التي تهدف إلـــى تعزيز دور 
القطـــاع الخاص وتشـــجيع الصادرات 
وزيادة القدرة التنافســـية للمؤسسات 
في مملكة البحريـــن، وذلك من خال 
مجموعة فريدة من الحلول المبتكرة. 
ومنذ تأسيسها في العام 2018، قامت 
صادرات البحرين بدعم أكثر من 175 
مليون دوالر من صادرات المؤسسات 
مختلـــف  فـــي  اليـــوم  حتـــى  العاملـــة 
القطاعـــات ألكثـــر مـــن 59 نوعـــا مـــن 
المنتجـــات والخدمـــات، لتمكنها بذلك 
مـــن الدخول إلـــى أكثر من 58 ســـوًقا 
علـــى مســـتوى دول مجلـــس التعاون 
الخليجي، وآســـيا، وإفريقيا، وأوروبا، 
المتحـــدة،  والمملكـــة  وأســـتراليا، 

والواليات المتحدة األميركية.

“صادرات” و“اإلسالمية لتأمين االستثمار واالئتمان” يدخالن في شراكة استراتيجية
لتوسيع الحلول وتوفير الدعم الالزم للشركات القائمة بالمملكة
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صفاء عبدالخالق
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دولـــة  مـــع  “محادثـــات”  فرنســـا  تجـــري 
اإلمارات إليجاد بدائل من النفط الروسي 
الـــذي ُفرض عليه حظـــر أوروبي، على ما 
ذكر وزير االقتصاد الفرنسي برونو لومير 

أمس.
وفـــي تصريح إلذاعـــة “أوروبـــا 1” و قناة 
“ســـي نيـــوز” أكـــد لوميـــر أن “المحادثـــات 
جاريـــة بالفعل مع اإلمـــارات”، موضًحا أن 
باريـــس تبحـــث عـــن “بدائل مـــن واردات 

الغاز أو الديزل من روسيا”.
وأقـــر االتحـــاد األوروبـــي الجمعة رســـميا 
العقوبـــات ضـــد  مـــن  السادســـة  الحزمـــة 
روســـيا من أجـــل تجفيـــف منابـــع تمويل 

حربها ضد أوكرانيا.

ســـيؤثر الحظـــر التدريجـــي علـــى ثلثـــي 
قـــررت  بعـــد أن  المشـــتريات األوروبيـــة، 
ألمانيـــا وبولنـــدا بمفردهما وقـــف عمليات 

بحلـــول  “دروجبـــا”  خـــط  عبـــر  التـــزود 
نهايـــة العام، وســـتتأثر وفـــق األوروبيين 

الواردات الروسية بأكثر من 90 %.
وفي هذا الســـياق، قال لومير إن أبوظبي 
يمكـــن أن تكون “على األقـــل بديًل موقًتا 

من النفط والديزل الروسيين”.
وفـــي وقـــت ســـابق أمـــس، أكـــد مفـــوض 
الســـوق الداخليـــة في االتحـــاد األوروبي 
تييـــري بريتـــون على “أوروبـــا 1” أنه “بعد 
ذلك، ســـيتعين أيًضـــا، وأنا أســـتعد لذلك، 
مشـــيًرا  الروســـي”،  الغـــاز  عـــن  التخلـــي 
إلـــى الزيادة المرجـــوة فـــي واردات الغاز 
الطبيعي المســـال من الواليـــات المتحدة 

وقطر.

فرنسا تجري “محادثات” مع أبوظبي إليجاد بدائل للنفط الروسي

برونو لومير

أعلنت شـــركة “أرامكو السعودية”، أمس األحد، عن صدور حكم 
برفض االســـتئناف المقـــدم من قبل ورثة خالد أبـــو الوليد الهود 
القرقنـــي، أمام المحكمة الفدرالية األميركية للمقاطعة الجنوبية 

لوالية تكساس.
وقالت “أرامكو” التي تعد أكبر شركة نفط في العالم، في إفصاح 
للبورصـــة المحليـــة، أمـــس، إنـــه كان قـــد صـــدر حكـــم اســـتئناف 

لصالحها في ديسمبر 2021.
وذكرت الشركة سابقا أن القضية تتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ 

قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دوالر.
وأضافـــت “يتعلـــق موضوع النزاع محل قـــرار التحكيم المزعوم 
بمدفوعـــات إيجـــار يزعـــم المدعـــون اســـتحقاقهم لهـــا نتيجـــة 
اســـتخدام أرامكـــو الســـعودية لقطعـــة أرض فـــي منطقـــة رأس 

تنورة بالســـعودية”. و “أرامكو الســـعودية” أكبر شركات المملكة، 
ومملوكة من الحكومة السعودية وصندوق االستثمارات العامة 

بأكثر من 98 %.

المدعون يطالبون بتعويضات قدرها 18 مليار دوالر

محكمة أميركية ترفض االستئناف في دعوى ضد “أرامكو”

تســـتعد شـــركة كـــي بـــي إم جـــي فـــي 
البحرين، في إطار أنشطة نادي ريادة 
األعمـــال التابـــع للشـــركة، لعقـــد نـــدوة 
لمناقشة أهمية االبتكار والرقمنة لنمو 
األعمال فـــي حقبة ما بعد الجائحة. ال 
شـــك فـــي أن جائحة فيـــروس كورونا 
جميـــع  فـــي  مختلـــف  بشـــكل  أثـــرت 
المستهلكين، ولكن هناك بعض المحاور 
المشـــتركة الرئيســـة التـــي يتعين على 
الشـــركات أخذها باالعتبـــار للمحافظة 
علـــى مكانـــة تنافســـية والقـــدرة علـــى 
النمـــو. يعتبر المســـتهلكون فـــي يومنا 
هذا االدخار أولويًة على اإلنفاق، وهم 

يعتمـــدون اآلن علـــى مزاولـــة أعمالهم 
بشكل رقمي أكثر من أي وقت مضى. 
ســـُتقام هـــذه الفعاليـــة الممتـــدة علـــى 
نصـــف يـــوم، األربعـــاء الواقـــع في 15 
راديســـون  فنـــدق  فـــي   2020 يونيـــو 
بلو، وتهدف إلـــى توعية رواد األعمال 
والشـــركات عبـــر مختلـــف القطاعـــات 
حـــول الطريقة التـــي تمكنت بها بعض 
الشـــركات المحافظـــة علـــى صمودهـــا 
بوجه جميـــع التحديـــات التي تعصف 

بعالمنا حالًيا. 
ورئيـــس  الشـــريك  علـــق  جهتـــه،  مـــن 
قســـم خدمات المؤسســـات في شركة 

كي بـــي إم جي فـــي البحرين هاريش 
جوبيناث على هـــذه الفعالية المرتقبة 
قائـــًل “مازال مجتمـــع األعمال يتعامل 
مـــع تبعـــات جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
وبالتالـــي، يتعيـــن علـــى رواد األعمـــال 
لســـلوكيات  المحركـــة  العوامـــل  فهـــم 
الحالـــي،  الوقـــت  فـــي  المســـتهلكين 
والنظـــر فـــي نمـــوذج العمـــل المعتمـــد 
تكييفـــه  يجـــب  مـــا  لتحديـــد  لديهـــم 
بهـــدف مواكبـــة طلبـــات المســـتهلكين 
المتغيـــرة. أصبحـــت - القيمـــة مقابـــل 
التكلفة المتكبدة، معياًرا مهًما بالنسبة 
إلى المســـتهلكين يدفعهم إلـــى اعتبار 

االدخـــار أولوية على اإلنفاق. كما أنهم 
باتـــوا يتوقعون تجربـــة رقمية ترتقي 
لتوقعاتهم، ما يعني أنه على الشركات 
القيام باســـتثمارات جديـــة في بنيتها 
التحتيـــة الرقمية حرًصا على مرونتها 
وقدرتهـــا علـــى الصمـــود واالســـتمرار. 
الفعاليـــة ستشـــكل  هـــذه  أن  وأعتقـــد 
منصـــة مثاليـــة للمؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوسطة لتكتســـب معطيات حول 
كيفيـــة إضافـــة القيمـــة إلـــى عملئهـــا 
مـــن خـــلل اعتمـــاد الحلـــول المبتكرة 
التقنيـــات  علـــى  القائمـــة  والتجربـــة 

المناسبة”. 

 ســـتنطوي هـــذه الفعالية على عروض 
رئيســـة يلقيهـــا أبرز قـــادة األعمال في 
مملكـــة البحرين حول أهميـــة االبتكار 
المســـتهلكين  توقعـــات  تلبيـــة  فـــي 
المتغيـــرة. نذكـــر مـــن هـــؤالء القـــادة: 
الرئيـــس التنفيـــذي الســـابق لمجموعة 
والمديـــر  الســـاعاتي،  هشـــام  طلبـــات 
التنفيـــذي لشـــركة Flat6 Labs صالح 
عباس، ورئيس وضع االستراتيجيات 
فـــي تمكيـــن جارمـــو كوتيليـــن المدير 
االســـتراتيجية  قســـم  فـــي  المســـاعد 
والتحول الرقمي في شركة كي بي إم 

جي في البحرين رامين كازروني.

“كي بي إم جي” بالبحرين تستعرض أهمية االبتكار والرقمنة لرواد األعمال
خالل ندوة من تنظيمها
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كشـــف رئيس شركة استثمارات الزياني، نواف 
الزياني، أن قطاع الســـيارات لـــم يصل بعد إلى 
مرحلـــة التعافي، قائـــل “كنا نتوقـــع أن يتعافى 
القطـــاع بعـــد تخفيـــف قيـــود جائحـــة كورونـــا 
ولكـــن لم يحدث ذلك بســـبب الحرب الروســـية 

األوكرانية”.
وعضـــو  الزيانـــي  اســـتثمارات  رئيـــس  وقـــال 
مجلـــس إدارة بيـــت التجـــار “إن تأخير تســـليم 
طلبـــات الســـيارات الجديـــدة قـــد يمتـــد إلـــى 9 
أشهر”، مشيًرا إلى أن التسليم لبعض الفئات قد 

يكون من دون حجز مسبق.
وأوضـــح أن حـــل األزمـــة يعتمـــد علـــى وكالـــة 
السيارات وموقع التصنيع نفسه في أي بلد كما 
يرجـــع إلـــى فئة الســـيارة، وهل ســـيتم إطلقها 

في نهاية السنة أو منتصفها.
وأكد الزياني أن الوكاالت في البحرين تســـعى 
لســـد الفجـــوة فـــي الســـوق مـــن خـــلل جلـــب 
الطرازات المتوافرة حتى يتم تلبية احتياجات 

الزبائن.
مـــن جهـــة أخـــرى، أشـــار الزيانـــي إلـــى الضغط 
الحالي على الحركة اللوجستية بسبب الحرب، 
مبينـــا أن حركـــة الشـــحن كانـــت متأثـــرة خلل 

فترة الجائحة، والحرب سببت ضغطا أكبر.
جديـــدة  منشـــآت  أو  معـــارض  إنشـــاء  وعـــن 
فـــي المجـــال االســـتثماري للســـيارات، قـــال إن 
“اســـتثمارات الزيانـــي انخرطـــت ضمـــن قطـــاع 
الســـيارات في خطـــة محكمة، وســـتواصل في 
هـــذا المجال بنفس المســـتوى المتقدم، إذ نعزز 
طاقتنـــا من أجل دعـــم هذا المســـار. هي عجلة 
لن تتوقف وبالتأكيد هناك فرص جديدة طوال 

الوقت”.
وأردف “نســـعى لعدم تكرار وكاالت الســـيارات 
ضمـــن مجموعتنا، ونقوم بتوفير العلمات غير 
المتوافـــرة في الســـوق المحليـــة، لتمنح الزبون 
كافة الخيـــارات والحلول”. وتابع “تم تأســـيس 
كوجهـــة  مؤخـــرا  للســـيارات  األولـــى  الشـــركة 
جديدة؛ من أجل كســـب رضا الزبائن والتوســـع 

في السوق وخلق فرص جديدة”.

مايـــو   23 الموافـــق  االثنيـــن  يـــوم  تـــم صبـــاح 
2022م بالمكتـــب الرئيـــس لمجموعـــة شـــركات 
عبداللطيـــف خالد العوجـــان وأوالده التجارية، 
توقيع عقد بين مجموعة شـــركات عبداللطيف 
وشـــركة  التجاريـــة  وأوالده  العوجـــان  خالـــد 
التســـهيلت لتأجيـــر الســـيارات. وينـــص العقد 
ســـيارات  أســـطول  اســـتئجار  تجديـــد  علـــى 

مجموعة شركات العوجان.
مـــن  العوجـــان  شـــركات  مجموعـــة  وتعتبـــر 
الشـــركات الرائدة في مجال التخزين والتوزيع 
بمملكـــة البحرين، وشـــركات مجموعة العوجان 
لها بـــاع طويل في المجال التجاري يمتد ألكثر 
من 50 عاما بســـوق البحرين، إذ تتميز بتعاملها 
مع مجموعـــة كبيرة من أجود وأرقى العلمات 

التجارية العالمية في المواد الغذائية.
وهـــذا العقـــد الـــذي تـــم توقيعـــه هـــو تجديـــد 
للعقـــد الســـابق بين الشـــركتين، وهـــذا التجديد 
يؤكـــد علـــى نجـــاح شـــركة التســـهيلت لتأجير 
السيارات في تقديم أفضل الخدمات وبأنسب 
األســـعار، إذ إن معاملتها المميزة تستحوذ على 

قناعـــة ورضـــا عملئهـــا. وينـــص العقـــد الجديد 
علـــى اســـتئجار ســـيارات من نـــوع شـــيفروليه 
جـــروف موديل 2023 ذات دفـــع رباعي مدمج 
لمدة 4 ســـنوات من شـــركة التســـهيلت لتأجير 

السيارات.
مجموعـــة  جانـــب  مـــن  العقـــد  بتوقيـــع  وقـــام 
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  العوجـــان  شـــركات 

الوجيـــه عبداللطيـــف خالد العوجـــان وبحضور 
نائـــب رئيس مجلس اإلدارة خالـــد عبداللطيف 
عبـــدهللا  اإلدارة  مجلـــس  وعضـــو  العوجـــان 
شـــركة  جانـــب  ومـــن  العوجـــان،  عبداللطيـــف 
نائـــب رئيـــس  الســـيارات  لتأجيـــر  التســـهيلت 
اللجنة التنفيذيـــة رمزي بركات وبحضور مدير 

عام الشركة نجيب حسين.

على هامش تدشين “جيلي” الحديثة... نواف الزياني: 

تقديم أفضل الخدمات وبأنسب األسعار

تأخير تسليم طلبات السيارات الجديدة قد يمتد 9 أشهر

“العوجان” و “التسهيالت” توقعان عقد تجديد استئجار أسطول سيارات

نواف الزياني مصرحا للصحافيين

5 يونيو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.23

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

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 0.505

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.165

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 $ 0.301

بنك السالم 
SALAM BD 0.088

 

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 $ 0.305

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.63

هبة محسن

هاريش جوبيناث



أصدر وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
مجلـــس  بتشـــكيل  قـــراًرا  الزيانـــي  زايـــد 
تأديـــب مدققـــي الحســـابات فـــي الـــوزارة 
برئاســـة القاضي محمد خميس الرميحي، 
وعضويـــة كل من: القاضـــي رياض محمد 
ســـيادي، فاطمـــة عبدالحســـين بورويـــس 

رئيس التدقيق الداخلـــي بوزارة الصناعة 
مـــدة  وتكـــون  والســـياحة،  والتجـــارة 

العضوية بالمجلس 3 سنوات.
وجـــاء القـــرار بعد االطالع على المرســـوم 
بشـــأن   2021 لســـنة   )15( رقـــم  بقانـــون 
مدققي الحســـابات الخارجيـــن، خصوصا 

المـــادة )40( منـــه، وعلـــى القـــرار رقم )30( 
لســـنة 2022 بتحديد اختصاصات مجلس 
وتنظيـــم  الحســـابات  مدققـــي  تأديـــب 
ترشـــيح  علـــى  وبنـــاء  عملـــه،  إجـــراءات 
المجلـــس األعلـــى للقضـــاء، وعلـــى عرض 

وكيل الوزارة.

أصدر وزير العدل والشؤون اإلسالمية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرارين بشأن 
منح ترخيص مزاولة نشـــاط المنفذ الخاص لشـــركة )وثائق لتنفيذ األحكام(، وشركة 
)كـــي بـــي أتش تنفيـــذ(. وجاء القـــراران بعد االطالع علـــى قانون التنفيـــذ في المواد 
المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )22( لسنة 2021، وعلى القرار رقم 
)3( لســـنة 2022 بشـــأن تحديد رســـم طلب الترخيص لمزاولة أعمـــال المنفذ الخاص 
ورســـم تجديـــد الترخيـــص، وعلى القرار رقم )4( لســـنة 2022 بشـــأن تنظيـــم مزاولة 
نشاط المنفذ الخاص، وبناء على عرض الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.
ووفًقـــا للبيانـــات المنشـــورة في موقـــع “ســـجالت” التابع لـــوزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة، فقد تأسســـت الشـــركتان فـــي أبريل الماضي كشـــركتين ذات مســـؤولية 

محدودة، تعمالن في مجال أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال )منفذ خاص(.

منــــح تـرخيــــص مــزاولــــة نشـــــاط 

المنفــذ الخــاص لشــركتيـــن

أمل الحامد

أمل الحامد

أمل الحامد
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أعلنت إدارة التسجيل بوزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة عن تقدم شركة 
البحرين لالستثمار القابضة )استثمار( 
لهـــا  القانونـــي  الشـــكل  طالبـــة تغييـــر 
من شـــركة مســـاهمة بحرينيـــة مقفلة 
إلـــى شـــركة ذات مســـؤولية محدودة 

برأسمال 250 ألف دينار.

ودعـــت اإلدارة كل مـــن لديه اعتراض 
مشـــفوًعا  إليهـــا  باعتراضـــه  التقـــدم 
والمبـــررة  المؤيـــدة  بالمســـتندات 
لالعتراض خالل مدة أقصاها خمســـة 
عشـــر يـــوم عمل مـــن تاريخ نشـــر هذا 

اإلعالن.
وتأسســـت شـــركة البحرين لالستثمار 
القابضة )اســـتثمار( بتاريـــخ 14 يوليو 

2020، وهـــي مملوكة بالكامل لشـــركة 
ممتلـــكات البحريـــن القابضـــة، وتعمل 
في مجال أنشـــطة الشركات القابضة، 
برأســـمال مال صـــادر 250 ألـــف دينار 
وهو اســـتثمار محلي، ويشغل مجلس 
اإلدارة خالـــد الرميحـــي، وذلـــك وفًقـــا 
لـــوزارة  التابـــع  “ســـجالت”  لموقـــع 

الصناعة والتجارة والسياحة.

“استثمار” تغير شكلها القانوني لـ “ذات مسؤولية محدودة”
مملوكة بالكامل لـ “ممتلكات” ويرأس مجلسها الرميحي

خالد الرميحي

“stc البحرين” تنال شهادة جهة العمل المعتمدة للمرة الثانية
”ACCA“ من قبل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين

نالـــت stc البحريـــن، “شـــهادة جهة العمـــل المعتمدة” 
مـــن قبل جمعيـــة المحاســـبين القانونيـــن المعتمدين 
)ACCA( للمـــرة الثانيـــة، إذ تشـــتهر بكونهـــا إحـــدى 
للمحاســـبين  العالـــم  فـــي  المرموقـــة  الهيئـــات  أكثـــر 
االحترافيين. ُيذكر أن stc البحرين شركة االتصاالت 
الوحيـــدة الحائـــزة علـــى هـــذا االعتماد فـــي المملكة، 
وُيعد هـــذا االعتماد إنجاًزا عالمًيا جديًدا يضاف إلى 
رصيد إنجازات الشـــركة فـــي مجال تدريب وتطوير 

موظفي المحاسبة والمالية.
معايير  رفــع  في  للمساهمة  الشهادة  هــذه  وصممت 

للشركات،  لدى  الموظفين  وتطوير  تدريب 
االعتماد  هذا  على  الحصول  أجل  ومن 

ال بـــد لــجــهــات الــعــمــل مـــن االلـــتـــزام 
ــات الـــدولـــيـــة،  ــارسـ ــمـ ــمـ بــأفــضــل الـ

المهني  التطوير  مجاالت  ومنها 
وتعزيز  والــتــدريــب  للموظفين 
االعتماد  هــذا  ويأتي  المهارات. 
التي  الــعــديــدة  الــفــرص  نتيجة 

توفرها stc البحرين من أجل 
في  والمهنية  الكفاءة  رفع 
مجال المحاسبة والمالية. 
ــى خــلــق فــرص  إضـــافـــة إلـ

جــــديــــدة لــلــتــطــويــر 
ويعتبر  والتنمية. 
هذا التكريم ركيزة 
أســـاســـيـــة لــشــركــة 
الـــبـــحـــريـــن   stc
ــزام بــتــقــديــم  ــتـ لـــاللـ
أعلى معايير األداء 
ــودة  ــجـ الــمــهــنــي والـ

اإلنتاجية.
وقالت الرئيس التنفيذي إلدارة الموارد البشـــرية 
بشركة stc البحرين، سارة خنجي “نحن فخورون 
لكوننا شـــركة االتصـــاالت الوحيـــدة الحائزة على 
االعتمـــاد الفريـــد مـــن نوعه فـــي المملكـــة. ونحن 
واثقـــون مـــن دورنـــا الفعـــال فـــي خلق بيئـــة عمل 
تفاعلية مبتكرة وشـــاملة. حيث قمنا بتكريس ما 
يقارب 9000 ســـاعة على مدار السنوات من أجل 
تطويـــر موظفينا والذي بدوره يتوافق مع رؤيتنا 
فـــي االلتزام بتقديم وخلق فرص تطوير مهاراتنا 

فـــي  والمســـاهمة 
تحقيـــق 
رؤية 

المملكة االقتصادية”.
وأضافـــت “أن هـــذا االعتمـــاد يضعنا فـــي مصاف 
الشركات التي تستقطب أفضل المهارات كوجهة 
عمـــل. حيـــث يكتســـب موظفونا على أهـــم ركائز 
النجاح مـــن أجل تطوير شـــركتنا وقيادة التغيير 

في مجال التكنولوجيا الرقمية في المملكة”.
مـــن جهتهـــا، قالـــت رئيســـة جمعيـــة المحاســـبين 
القانونيين المعتمدين بالشـــرق األوســـط، فضيلة 
قوبالنـــي “نحـــن ســـعيدون بمنـــح هـــذا االعتمـــاد 
الرســـمي لــــ stc البحريـــن تكريًمـــا لجهودهـــم في 
توفيـــر فـــرص التعلـــم والتطـــور لموظفيهـــم في 
مـــن  والـــذي  والماليـــة،  المحاســـبة  قطـــاع 
شـــأنه تطوير مهنة المحاسبة في مملكة 
البحرين. وحصدت شركة stc البحرين 
اعتمـــاد وجهة العمـــل اللتزامها بالمعيار 
العالمي وجهودهـــا المبذولة في مجال 
دائمـــا  ونتطلـــع  والتطويـــر.  التدريـــب 
للعمـــل معهـــم مـــن أجـــل المواصلة في 
دعم مهنة المحاســـبة في البحرين وفي 

جميع أنحاء المنطقة”.
المعتمدة  الــعــمــل  وجــهــة  شــهــادة  وُتــمــنــح 
القانونيين  المحاسبين  جمعية  قبل  مــن 
التي  الـــرائـــدة  لــلــشــركــات  المعتمدين 
تــحــرص عــلــى تــقــديــم أفضل 
فــــرص الــتــنــمــيــة الــمــهــنــيــة 
الــمــوارد  فــي  لموظفيهم 
تتضمن  والتي  المالية 
أعلى المعايير المهنية 
المهمة  واألخـــالقـــيـــة 

في بيئة العمل.

تشكيل مجلس تأديب المدققين برئاسة القاضي الرميحي

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

قد تكون غير مألوفة ولكنها..
Û  فــي مقابلــة شــخصية، وجهت ليوســف وكان أحد المتقدمين لوظيفة شــاغرة

الســؤال التالــي: مــاذا تتوقــع أن تتعلــم أو تريــد من رئيســك المباشــر؟ وكانت 
إجابته:

Û  .أوال: أن أتعلــم منــه ومــن خــالل الممارســة فــن االســتماع الحقيقــي والفاعــل 
ثانيــا: أريــده أن يخلــق لــدي االطمئنان بأن هناك قائــد إداري مقتدر وذا كفاءة 
يمكــن الرجــوع إليــه لالستشــارة ويكــون قريًبا من مرؤوســيه. ثالثــا: أريده أن 
يرســخ لــدي الثقــة بقدراتــي وإني مســاهم فاعل فــي تحقيق رؤية المؤسســة 

وأهدافها. 
Û  أعجبت بإجابة يوسف، ما دفعني إلى توجيه سؤال آخر إليه: ما المطلوب منك

لكــي تكــون فــرًدا ناجًحا وفاعاًل خالل أداء مهامــك؟ اإلجابة كانت فعاًل خارج 
الصندوق – أو هكذا تصورت. إذ قال: أوال: أن أفهم ثقافة المؤسســة وأحاول 
التكيف معها، وهذا يســاعدني كثيًرا في اتباع أســلوب التواصل المناســب مع 
اإلدارة التنفيذيــة ومــع زمالئــي وبالتالــي تفــادي النزاعــات أو ربمــا الخالفات. 
ثانيــا: أن أتعــرف جيــًدا على مهام وظيفتي وعالقتها بمهــام الوظائف األخرى 
في اإلدارة التي أعمل بها وكذلك العالقة بين مهام إدارتي واإلدارات األخرى. 
هذا يخلق التجانس والتكاملية بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة. ثالثا: 
أن أكــون قريًبــا من زمالئي أصحــاب الطاقات والســلوكيات اإليجابية فهؤالء 

يرسخون لدينا الشغف وحب العمل واإلبداع والوالء المؤسسي. 
Û  الســؤال األخيــر الــذي وجهتــه ليوســف كان: مــا تصــورك للمؤسســة الناجحة؟

أجابنــي بعــد لحظــات مــن التفكيــر: أوال: أن تكــون لهــا رؤية واضحــة وأهداًفا 
واقعية وقابلة للتنفيذ شارك في وضعها العاملون، ثانيا: أن يكون لديها نظام 
حوافز ال يعتمد فقط على منح المكافآت المادية بل يمكن أن يشــمل أســاليب 
إثــراء الوظائــف. فالعامل في حاجة إلى كســر روتين مهامــه التي اعتاد عليها 
لفترة وذلك بتكليفه بمهام ومشروعات إضافية من وقت آلخر. ثالثا: التطبيق 
الســليم لنظــام تقييم األداء أو إدارة األداء وربــط نتائجه بالتدريب والتطوير 

والترقي ومنح الحوافز. 
Û  ســيدي القــارئ، ربما يرى البعض إجابات يوســف غير مألوفــة ولكننا قد نتفق 

بأنها واقعية. ما رأيك؟

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com
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زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

إلزام صاحب معرض برد ثمن سيارة كامال للمشتري
قضت محكمة االســـتئناف العليا المدنية الثالثة، 
بإلـــزام معـــرض ســـيارات بإرجاع مبلـــغ 26,500 
دينار ما يمثل قيمة ســـيارة جديدة قام بشرائها 
رافـــع الدعوى من معرض الســـيارات، ودفع مبلغ 
505 دنانيـــر تعويًضا مادًيـــا وأدبًيا، وألغت حكًما 

سابًقا برفض دعواه.
وذكر المحامي حســـين اليافعي وكيل المشتري 
بـــأن وقائع الدعـــوى تعود إلى أن وكيله اشـــترى 
ســـيارة جديـــدة من معرض مشـــهور فـــي مملكة 
البحريـــن بإجمالـــي مبلـــغ 26,500 دينـــار، وقـــد 
تـــم تســـجيلها لـــدى إدارة المـــرور باســـمه كأول 
مالـــك، وبعـــد مـــرور مـــا ال يزيـــد عن شـــهر تفاجأ 
األعطـــال  مـــن  العديـــد  بظهـــور  الســـيارة  مالـــك 
الفنيـــة للمركبـــة، وعلـــى إثـــر ذلـــك طالـــب مالـــك 
الســـيارة المعـــرض باســـتبدال الســـيارة بأخـــرى 
إال أن المعـــرض قابلـــه بالرفـــض وذلـــك بحجـــة 
توقيـــع المشـــتري على إقرار وتعهـــد يلزمه بعدم 

الرجـــوع للمعرض في حال ظهـــور أي أعطال أو 
أي خلل يطرأ على الســـيارة، ما اضطر المشـــتري 
إلـــى رفع دعـــوى يطالب فيها ببطـــالن عقد البيع 
واسترجاع مبلغ الشراء المقدر بـ 26,500 دينار، 
وتعويضـــه عما أصابه من أضـــرار مادية وأدبية، 
لتنظر بذلك أمام محكمة أول درجة، وتم تقديم 
تقريـــر يفيـــد باألعطال والخلـــل الفنـــي للمركبة، 
كمـــا قام المعرض بتقديم مـــا يفيد بإقرار وتعهد 
المشتري بعدم قيامه بالرجوع إلى المعرض في 
جميـــع األحـــوال حتى لو ظهر مـــا يعيب المركبة 
وإقـــرار يشـــمل قيام المشـــتري بمعاينـــة المركبة 
قبل شـــرائها معاينة نافية للجهالة، ليصدر بذلك 
حكـــم المحكمـــة الكبرى المدنيـــة برفض الدعوى 
تأسيًســـا علـــى أن وجـــود قطع غيار غيـــر أصلية 
بســـيارة المشـــتري ال تعـــد مـــن العيـــوب الخفية، 
وأن تلـــك القطـــع ترتبط بســـعر الســـيارة ارتفاًعا 
وانخفاًضا، وأن المشتري وطبًقا لإلقرار والتعهد 

الموقـــع من المشـــتري قـــد كان يعلـــم بأنها واردة 
مـــن خـــارج البحريـــن وقـــام بمعاينتهـــا المعاينـــة 
النافية للجهالة وارتضى شراءها بحالتها والتزم 

بعدم الرجوع إلى المعرض.
علـــى  باالســـتئناف  اليافعـــي  المحامـــي  وطعـــن 
الحكم باعتبار أن المشـــتري كان يســـتحيل عليه 
أن يكتشـــف العيـــوب الـــواردة بالســـيارة بنفســـه 
وقـــت الشـــراء، كمـــا وألنهـــا جديـــدة فقـــد جرت 
األعراف التجارية على عدم الســـماح للمشـــتري 
بفحـــص الســـيارة الجديـــدة خـــارج مـــكان البيع 
وبذلـــك فهـــي تعـــد مـــن العيـــوب الخفيـــة التـــي 
يضمنهـــا البائع. وقـــال إنه بناًء علـــى نص المادة 
)447( من القانون المدني تقوم مســـؤولية البائع 
عـــن ضمان العيوب الخفية فـــي المبيع أن تكون 
هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته 
وموجودة فيه وقت أن تســـلم المشـــتري المبيع 
من البائع، وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض 

الـــذي أعـــد لـــه، كما يلـــزم أن تكـــون خفية وهي 
تكـــون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة 
447 المشـــار إليهـــا إذا أثبـــت المشـــتري أنـــه كان 

ال يســـتطيع أن يتبينهـــا بنفســـه لـــو أنه فحص 
المبيع بعناية الرجل العادي ما لم يكن البائع 
قـــد أكد لـــه خلـــو المبيع من هـــذا العيب أو 

تعمد إخفاءه غًشا منه.
ــنــاف أمـــام  ــئ وبـــذلـــك تـــم تـــــداول االســت
لتصدر  العليا  االستئنافية  المحكمة 

بذلك حكمها بإلغاء حكم أول درجة 
ــزام الــمــعــرض بــأن  ــإل والــقــضــاء ب

يؤدي للمشتري مبلغ 26,500 
دينار وهو ما يعادل قيمة 

 505 ومـــبـــلـــغ  الـــمـــركـــبـــة 
مادًيا  تعويًضا  دنانير 

وأدبًيا.

المحرر االقتصادي

المحامي حسين اليافعي

سارة خنجيفضيلة قوبالني


