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 أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في سوريا...البنتاغون: 

مقتل زعيم داعش في سوريا بضربة أميركية
عواصم ـ أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع األميركية مقتل زعيم تنظيم “داعش” في سوريا أمس الثالثاء بضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية. وقال المتحدث باسم القيادة 
المركزيــة فــي البنتاغــون اللفتنانــت كولونيل ديف إيســتبرن لوكالة فرانس برس “إن ماهر العقال قتل أثنــاء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في 

سوريا، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة”.

مـــن جانـــب آخـــر، توافـــق األعضـــاء الــــ 15 فـــي 
مجلـــس األمن الدولي، علـــى تمديد آلية إيصال 
المساعدات اإلنسانية عبر الحدود إلى سوريا لـ 
6 أشـــهر، وذلك تلبية لرغبة روسيا في مواجهة 
الـــدول الغربية التي طالبـــت بتمديد اآللية لعام 

كامـــل، وفق مـــا أفادت بـــه مصادر دبلوماســـية 
وكالة “فرانس برس”.

وانتهـــت مفاعيل هـــذه اآللية التـــي تتيح عبور 
المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي بين 

تركيا وسوريا مساء األحد.

ويرتقـــب أن يصـــّوت مجلـــس األمن فـــي وقت 
الحـــق لتأكيـــد تمديـــد اآللية مع توّقـــع تمديدها 
فـــي يناير لــــ 6 أشـــهر إضافية شـــرط تبني قرار 
لــــ  دبلوماســـيون  أوضـــح  مـــا  بحســـب  جديـــد، 

)12(“فرانس برس”.

تستعد وزارة التنمية االجتماعية 
عـــن  التعويضـــات  مبالـــغ  إليـــداع 
الـــذي  اللحـــوم  عـــن  الدعـــم  رفـــع 
تصرفه الحكومة كل 3 أشـــهر في 
الحســـابات المصرفية للمواطنين 
اليوميـــن  خـــال  المســـتفيدين 

المقبلين.
ويأتي إيداع المبالغ ضمن مبادرة 

برامـــج  صـــرف  موعـــد  توحيـــد 
الدعـــم الحكومـــي والذي يصادف 
منتصف الشهر، ومن ضمن آليات 
لصالـــح  اللحـــوم  دعـــم  توجيـــه 
المواطنين البحرينيين، بناء على 
قـــرار مجلس الـــوزراء الموقر في 
مايو 2015، بشأن تنفيذ آلية دعم 

اللحوم للمواطنين.

صرف عالوة اللحوم خالل يومين
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370 بائًعا بـ “المقاصيص” ينتظرون األرض البديلة لمزاولة “الليالم”
طالب 370 رب أسرة من أصحاب الفرشات األسبوعية في سوق مدينة عيسى  «

الشعبي سوق المقاصيص “سوق الحراج” بتخصيص أرض لهم لمزاولة 
مهنة “الليالم” لبيع البضائع والسلع الجديدة والمستعملة، إذ يعرض الباعة 

وأغلبهم من المتقاعدين وذوي الدخل المحدود السلع المستعملة القابلة 
للبيع أو الشراء، مثل األثاث المستعمل وغرف النوم والطاوالت والكتب 
والمجالت المستعملة والطيور والحيوانات األليفة والساعات القديمة 

واألجهزة اإللكترونية، مثل الغساالت وأجهزة التلفاز.

قـــال المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة العامة “بيبا” رائد بن شـــمس خال لقاء موســـع مع 
“الباد” بأن االستراتيجية الجديدة للمعهد ستواكب االحتياجات الفعلية للقطاعين 
العـــام والخـــاص، فنظًرا للتطـــورات المتســـارعة، والتحديات التي ترافـــق متطلبات 

المرحلـــة الحاليـــة والمســـتقبلية، وجـــد المعهد أن خدماته يجب أن تتوســـع لتشـــمل 
القطاع الخاص أيًضا”.

وقال شمس في الحلقة األولى من اللقاء ”نسعى اليوم لجعل معهد اإلدارة 
العامـــة “بيبـــا” بيت خبرة ومركـــز دولي إلعداد القيـــادات وتطوير وبناء 

قدرات األفراد والمؤسسات والمنظمات سواًء في القطاع الحكومي 
أو الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني”.

وأشار إلى أن برنامج قيادات الذي يأتي ضمن البرنامج الوطني 
لتطوير القيادات الحكومية هو أحد أبرز البرامج التي يقدمها 

المعهـــد وتمت عملية تطويره بما يتناســـب مع االحتياجات 
المحلية”.

أعلـــن صندوق العمل “تمكين” عن دعـــم توظيف وتدريب نخبة من 
الكـــوادر الوطنية في مجال الذكاء االصطناعـــي بالتعاون مع مركز 

سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء االصطناعي.

“تمكين” تدعم توظيف وتدريب 
الكوادر الوطنية في الذكاء االصطناعي

قـــال نائـــب رئيـــس جمعيـــة مكاتـــب 
البحريـــن للتوظيـــف مجيـــد المعـــارج 
ينافســـون  الذيـــن  السماســـرة  “إن 
كبيـــرة  بأعـــداد  المكاتـــب  أصحـــاب 
يمثلـــون أبرز التحديـــات التي تواجه 
مكاتـــب االســـتقدام، في ظـــل ضعف 
إجراءات الرقابة عليهم ومحاسبتهم، 
رغـــم وجودهـــم الكبير على شـــبكات 
التواصل االجتماعي، إذ يؤثر نشـــاط 
هـــؤالء السماســـرة ســـلًبا علـــى عمـــل 
مكاتب االستقدام المصرحة من قبل 

هيئة تنظيم سوق العمل”.

المعارج:رقابة 
“هزيلة” على 

“سماسرة الخدم”
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ذكرت الخارجية الروسية، أمس الثاثاء، أن الواليات 
المتحدة وحلفاءها “يتأرجحون على نحو خطير على 
شـــفا مواجهة عســـكرية مفتوحة مع روســـيا سيكون 
محفوفـــا بتصعيد نووي”. وقالت المتحدثة الرســـمية 
باســـم وزارة الخارجيـــة الروســـية ماريـــا زاخاروفـــا 
فـــي تصريـــح منشـــور علـــى موقع الـــوزارة الرســـمي: 
“واشـــنطن وحلفاؤهـــا، وبعـــد أن تســـببوا فـــي تفاقـــم 
األزمـــة األوكرانية، وأطلقوا العنـــان لمواجهة هجينة 
وشرســـة مع روســـيا، يتأرجحون اليوم بشكل خطير 
على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة مع بادنا، وهو 

ما يعني صراًعا مسلًحا مباشًرا للقوى النووية”.
وأعربت زاخاروفا عن “قلقها من أن مثل هذا الصدام 

المحتمل سيكون محفوفا بتصعيد نووي”.
وتحدث نائب رئيس مجلس األمن الروســـي دميتري 
مدفيديف، في وقت سابق عن احتمال نشوب حرب 
نووية، بينما قال وزير الخارجية الروســـي، ســـيرغي 
الفـــروف، إن روســـيا ال تتاعـــب بموضـــوع الحـــرب 
النوويـــة، مشـــيرا إلـــى أن الموقـــف المبدئـــي لروســـيا 
هـــو عدم جواز شـــن حرب نوويـــة. وقبل أيـــام، أعلن 

الرئيـــس الروســـي فاديمير بوتين أن باده ستســـلم 
بياروســـيا صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، 
وذلـــك فـــي ذروة تصاعـــد الصـــراع بيـــن البلديـــن من 
جهـــة والغـــرب مـــن جهة أخـــرى، على خلفيـــة الحرب 
في أوكرانيا. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 

الثاثـــاء، أنها أطلقت رشـــقة من صواريخ “إســـكندر” 
علـــى تجمـــع للقـــوات األوكرانيـــة في مدينة أدويســـا 
الســـاحلية المطلـــة على البحر األســـود، ما أســـفر عن 
تدمير منصات إطـــاق صواريخ “هاربون” األميركية 

المضادة للسفن.

“ضربة روسية” تدمر صواريخ أميركية مضادة للسفن في أوديسا
موسكو: واشنطن تضع العالم على أعتاب حرب نووية

روسيا تضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

عواصم ـ وكاالت
تنفيـــًذا لتوجيهات ولـــي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، ببـــذل كافـــة الجهـــود لزيـــادة 
ســـرعة التنفيـــذ فـــي كافـــة مســـارات 
العمـــل الحكومـــي بمـــا يضمـــن تعزيز 
جودة واستدامة الخدمات الحكومية 
والتركيـــز علـــى البرامـــج والمشـــاريع 
التنمويـــة التي تصب في صالح خلق 
الفرص الواعدة للمواطنين، عقد وزير 
العمـــل جميـــل حميـــدان، فـــي مكتبـــه 
بالـــوزارة، اجتماًعا مع لجنة التنســـيق 
والمتابعة في الوزارة، إذ تم التباحث 
حول أولويات الوزارة خال المرحلة 
المقبلة، والسياســـات الازمـــة لتنفيذ 
كفـــاءة،  بـــكل  والمشـــاريع  البرامـــج 
بمـــا يتماشـــى مـــع برنامـــج الحكومة، 
ويحقـــق أقصى درجـــات الجودة في 
تقديم واســـتدامة الخدمـــات الملبية 

لطموحات المواطنين.
التحضيـــرات  االجتمـــاع  وناقـــش 
واالستعدادات الســـتيعاب وتسجيل 
الذيـــن  الجـــدد  عـــن عمـــل  الباحثيـــن 
أنهوا دراســـتهم في المراحل الثانوية 
والجامعيـــة؛ لتســـهيل إدماجهـــم فـــي 
احتياجاتهـــم  وتلبيـــة  العمـــل  ســـوق 
صنـــدوق  مـــع  بالتعـــاون  التدريبيـــة 
العمـــل )تمكيـــن(، وفـــي هذا الســـياق، 
النســـخة  تدشـــين  عـــن  اإلعـــان  تـــم 
اإللكترونية الجديدة لخدمة تسجيل 
الباحثيـــن عن عمـــل، وذلك بعد إعادة 
أكثـــر  بطريقـــة  وتقديمهـــا  هندســـتها 
ســـهولة ومرونة للمســـتفيدين، ووفق 
التقنيـــات المســـتخدمة فـــي  أحـــدث 
هـــذا المجـــال، لتضـــاف إلـــى سلســـلة 
الخدمـــات اإللكترونيـــة التـــي تقدمها 
اإللكترونـــي  موقعهـــا  عبـــر  الـــوزارة 

.)mlsd.gov.bh(

حميدان:تدشين النسخة اإللكترونية 
المحّدثة لتسجيل الباحثين عن عمل

المنامة - وزارة العمل
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أفادت مدير إدارة تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة بوزارة الصناعة والتجارة 
شيخة الفاضل أنه سيتم إطاق 8 مبادرات لتعزيز نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة فـــي المناقصـــات الحكوميـــة مـــن 7 % إلـــى 20 % حســـب قـــرار مجلس 

الوزراء.
وأوضحت الفاضل في مداخلة بالبرنامج اإلذاعي األسبوعي “صباح الخير يا بحرين” 
أنـــه تـــم حالًيا منح عامة “صنع في البحرين” إلى أكثر من 411 مصنعا، ومنذ تدشـــين 
“صـــادرات البحريـــن” في نوفمبـــر 2018، وصلت الخدمات والمنتجـــات البحرينية إلى 
خـــارج حدود الســـوق البحرينية إلى 60 ســـوقا في العالم بقيمـــة إجمالية تقدر بـ 184 

مليون دوالر. شيخة الفاضل

بن شمس متحدثا لـ”البالد”

)18(

تبني استراتيجية للمعهد تواكب احتياجات “العام والخاص”...بن شمس لـ “^”:
نسعى اليوم لجعل “بيبا” بيت خبرة ومركز دولي إلعداد القيادات

إطالق 8 مبادرات لتعزيز نسبة مشاركة 
“الصغيرة والمتوسطة” بالمناقصات الحكومية

أمل الحامد

سيد علي المحافظة

إعداد: حسين الحداد | لقاء وتحرير: إبراهيم النهام

إبراهيم النهام



االستعداد للمرحلة الثانية من برنامج “الشاب البرلماني 2022”
تحت رعاية رئيس مجلس الشـــورى 
علي الصالح، وبشراكة استراتيجية 
مع االتحاد األوروبي، تستعد جمعية 
الريادة الشبابية للمرحلة الثانية من 
النســـخة الخامســـة لبرنامج “الشاب 

البرلماني 2022”.
للبرنامـــج  العـــام  المنســـق  وأكـــد 
األولـــى  المرحلـــة  أن  فخـــرو  بشـــار 
صقـــل  علـــى  ركـــزت  البرنامـــج  مـــن 
شـــخصية المشـــاركين فـــي البرنامج 
والقـــدرات  بالمهـــارات  وتزويدهـــم 
التـــي تســـهم فـــي تنميـــة طاقاتهـــم 
الفكريـــة والنقدية وتطوير أســـاليب 
الحـــوار وتبادل األفكار عند الشـــباب 
يســـتلم  واٍع  جديـــد  جيـــل  لخلـــق 
زمـــام األمور لتطويـــر عجلة التنمية، 
موضًحـــا أن المرحلة األولى تضمنت 

القيـــادة  تناولـــت  عمـــل  ورش   4
اتخـــاذ  وفـــن  العمـــل،  فـــرق  وبنـــاء 
القـــرار والتفكيـــر النقـــدي، ومهـــارات 
التفاوض وحـــل النزاعات، ومهارات 
العـــرض والتواصل الفعـــال، مبيًنا أن 
هـــذه الـــورش قدمهـــا مجموعـــة من 
المدربين الدولييـــن من قبل االتحاد 

األوروبي.
وكشـــف المنســـق العام للبرنامج إلى 
البرنامـــج  الثانيـــة مـــن  المرحلـــة  أن 
ذات طابع تطبيقي، حيث ســـتعطى 
لتطبيـــق  الفرصـــة  للمشـــاركين 
المهارات والخبرات التي اكتسبوها، 
وذلك عبر جلسات نقاشية وحوارات 
الطاولـــة المســـتديرة والتـــي ســـيتم 
خاللها مناقشة عدة مواضيع تتناول 
اإلعالم والـــرأي العام وفن التشـــريع 

وصنـــع القـــرار، إضافة إلـــى مواضيع 
تركـــز علـــى قضايـــا الســـاعة بمـــا في 
ذلـــك العالقات الدولية والمفاوضات 
وحـــل النزاعـــات وصنـــع السياســـات 
الفعالـــة، موضحـــا أن هـــذه المرحلـــة 

تتضمن 3 جلسات لحوارات الطاولة 
جلســـة  إلـــى  إضافـــة  المســـتديرة، 
محـــاكاة لجلســـة المجلـــس الوطنـــي 
والتـــي ســـيطرح خاللها المشـــاركون 
واألفـــكار  المشـــكالت  مـــن  عـــددا 

والمقترحات والتي ستتم مناقشتها 
ووضع الحلول المناسبة لها.

وأردف أن البرنامـــج ســـيختتم مـــن 
للملتقـــى  الجمعيـــة  إقامـــة  خـــالل 
البرلماني الشبابي والحفل الختامي، 

مـــن  زيـــارة مجموعـــة  إلـــى  إضافـــة 
رحلـــة  فـــي  المتميزيـــن  المشـــاركين 
تثقيفية إلى بروكســـل، قلب االتحاد 
األوروبي، وزيارة البرلمان األوروبي 

ومؤسسات المجتمع المدني.

جمعية الريادة الشبابية

مشيًدا بمستوى اإلبداع والتميز لدى طلبة بوليتكنك... المبارك:

لالستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير االستزراع السمكي
والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  أكـــد 
وائـــل المبـــارك رئيس مجلس أمنـــاء كلية 
البحريـــن(  )بوليتكنـــك  التقنيـــة  البحريـــن 
أهمية االســـتفادة من التقنيـــات الحديثة 
فـــي تطوير االســـتزراع الســـمكي، معتبرًا 
أن مثل هذه االبتكارات والحلول التقنية 
ستســـهم في دعم مشـــاريع الـــوزارة لرفع 

نسب إنتاج األسماك محليا.
مرتكـــزات  أن  المبـــارك  الوزيـــر  وأوضـــح 
اســـتراتيجية األمـــن الغذائـــي التـــي وجه 
إليها ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، والتي 
تحظـــى بمتابعة ودعم الحكومة برئاســـة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، تتمحور بشكل كبير على توظيف 
التقنيـــات الحديثـــة فـــي مشـــاريع األمـــن 
الغذائـــي المختلفـــة، مـــن خـــالل االهتمام 
والتقنيـــة  اإلبداعيـــة  والحلـــول  باألفـــكار 
التـــي تتغلب علـــى التحديـــات المختلفة، 

بما يحقق التطلعات المنشودة.
جـــاء ذلك خـــالل حضـــور المبـــارك عرضًا 
لطلبـــة الهندســـة وتكنولوجيـــا المعلومات 
البحريـــن  بوليتكنـــك  فـــي  واالتصـــاالت 

المشـــاريع  معـــرض  فـــي  المشـــاركين 
أقيـــم  الـــذي   2022 الســـادس  الهندســـية 
مؤخـــًرا فـــي الكليـــة بالتعـــاون بيـــن مركز 
االبتـــكار الســـحابي فـــي الكليـــة وشـــركة 
AWS وتمكيـــن. حيـــث قـــدم الطلبة علي 
نبيل عبدالنبي، وزهور حســـين بوســـهيل، 
محمـــد  وزهـــرة  الجاســـم،  وليـــد  ومـــرام 
العصفور، وحسين محمد مرهون، وزهرة 
فيصل العفو، وحمزة خالد ســـند، وغسان 
عـــن  تقديمًيـــا  عرًضـــا  الشـــجار،  عبـــاس 
البرنامـــج الذي قامـــوا بتطويره بما يصب 
في دعـــم جهـــود تطوير زراعة األســـماك، 
وذلـــك بحضور عـــدد من المســـؤولين من 

صنـــدق العمل )تمكيـــن( ، ومعهد البحرين 
)دانـــات(،  الكريمـــة  واألحجـــار  للؤلـــؤ 

والجهات الداعمة.
وبهـــذه المناســـبة، عّبـــر المبـــارك عـــن بالغ 
فخـــره بمســـتوى اإلبـــداع وروح االبتـــكار 
والتميـــز التي يتمتع بها طلبـــة بوليتكنك، 
فـــي  نوعيـــة  مشـــاريع  قدمـــوا  والذيـــن 
توظيـــف  علـــى  عملـــوا  المعـــرض، حيـــث 
وصياغة المهارات التي اكتســـبوها خالل 
دراســـتهم البتكار حلول جديـــدة وناجعة 
تعـــود بالفائدة على المجتمع. مشـــيًرا إلى 
أن التعـــاون القائم بين الكلية والشـــركات 
من القطاع الصناعي أتاح الفرصة للطلبة 

لتبني مشاريع واقعية في الحياة العملية 
وتقديم حلول ذات مردود إيجابي.

وخالل العرض، قام الطلبة العاملون على 
المشـــروع باســـتعراض تفاصيل البرنامج 
الـــذي يعتمد علـــى تقنيات توفـــر قراءات 
فورية وآلية لدرجة الحرارة ومســـتويات 
تشبع األكسجين في جميع الخزانات. كما 
يشـــمل البرنامج نظـــام تنبيه/   إعالم مبكر 
يطلـــق إجـــراءات رقميـــة وفيزيائيـــة إذا 
وصلت درجة الحرارة ومســـتويات تشبع 
األكســـجين إلـــى المعلمـــات المنخفضة أو 
العاليـــة المحـــددة، األمر الذي يســـاعد في 

التخفيف من فقدان اإلصبعيات.
كمـــا يوفـــر البرنامـــج نظـــام تحكـــم يفتح 
الصمامـــات والمضخـــات ويغلقهـــا تلقائًيا؛ 
مـــن  األخضـــر  المســـتوى  علـــى  للحفـــاظ 
األكســـجين ومســـتويات درجـــة الحـــرارة 
المحدد مسبًقا، ويرسل إشعاًرا إلى هاتف 
المشـــرف كلما تم تشغيل تنبيه أو إشعار. 
ويتـــم أيًضا مـــن خـــالل البرنامـــج تمكين 
Ama� و Alexa  ميـــزة إضافية مع عـــرض

zon Echo الـــذي يتـــم تنشـــيطه صوتًيـــا 
لتصور حالة الخزانات بشكل مرئي.

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

المنامة - وزارة األشغال

إبراهيـــم  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
الحـــواج، بمكتبـــه بديوان الـــوزارة، 
ســـفيرة الجمهورية التركية المعينة 
لدى مملكة البحرين ايسن تشاكيل.

وخـــالل اللقاء رحب وزير األشـــغال 
بسفيرة الجمهورية التركية، مشيدًا 
بعمـــق عالقات التعـــاون التي تجمع 
الصديقيـــن  والشـــعبين  البلديـــن 
ومـــا يشـــهده التعـــاون الثنائـــي مـــن 
تطـــور ونمو على كافة المســـتويات 
خصوصـــا في مجال البنية التحتية 

وتبادل الخبرات والتجارب في هذا 
المجـــال، منوهـــًا بما تبذله الســـفيرة 
مـــن جهـــود طيبـــة لتطويـــر وتنمية 

أواصر العالقات بين البلدين.
ومـــن جانبها أكدت ايســـن تشـــاكيل 
حـــرص بالدها على توطيد عالقات 
التعاون مـــع مملكة البحرين، معربة 
عـــن اعتزازهـــا وتقديرهـــا للعالقات 
الثنائية بين البلدين الصديقين في 
مختلـــف المجـــاالت، متمنية لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

وزيــر األشغـــال يشيــــد بعمــق 
العالقــــــات مـــع تركيـــــا

local@albiladpress.com

األربعاء 13 يوليو 2022 - 14 ذو الحجة 1443 - العدد 5020
02

تنفيــذًا لتوجيهــات ولــي العهد رئيس مجلــس الوزراء، صاحب الســمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ببذل كافة الجهود لزيادة سرعة التنفيذ في 
كافة مســارات العمل الحكومي بما يضمن تعزيز جودة واســتدامة الخدمات 
الحكومية والتركيز على البرامج والمشــاريع التنموية التي تصب في صالح 
خلــق الفــرص الواعــدة للمواطنيــن، عقــد  وزيــر العمــل، جميــل حميــدان، فــي 
مكتبــه بالــوزارة، اجتماعًا مع لجنة التنســيق والمتابعــة في الوزارة، حيث تم 
التباحث حول أولويات الوزارة خالل المرحلة القادمة، والسياسات الالزمة 
لتنفيــذ البرامــج والمشــاريع بــكل كفــاءة، بما يتماشــى مع برنامــج الحكومة، 
ويحقــق أقصــى درجــات الجــودة فــي تقديــم واســتدامة الخدمــات الملبيــة 

لطموحات المواطنين.

التحضيـــرات  االجتمـــاع  وناقـــش 
واالســـتعدادات الســـتيعاب وتسجيل 
الذيـــن  الجـــدد  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
أنهوا دراســـتهم في المراحل الثانوية 
والجامعيـــة؛ لتســـهيل إدماجهـــم فـــي 
احتياجاتهـــم  وتلبيـــة  العمـــل  ســـوق 
صنـــدوق  مـــع  بالتعـــاون  التدريبيـــة 
العمـــل )تمكيـــن(، وفـــي هـــذا الســـياق 
النســـخة  تدشـــين  عـــن  اإلعـــالن  تـــم 
اإللكترونية الجديدة لخدمة تسجيل 
الباحثيـــن عن عمل، وذلـــك بعد إعادة 
أكثـــر  بطريقـــة  وتقديمهـــا  هندســـتها 
ســـهولة ومرونة للمســـتفيدين، ووفق 
أحدث التقنيات المستخدمة في هذا 
المجال، لتضاف إلى سلسلة الخدمات 
اإللكترونية التـــي تقدمها الوزارة عبر 

. mlsd.gov.bh موقعها االلكتروني
كمـــا تطرق االجتمـــاع إلى وضع آليات 
لتعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات 

ذات الصلـــة، وفـــي مقدمتهم أصحاب 
العمـــل بوصفهـــم الشـــريك األساســـي 
فـــي عمليـــة توظيـــف المواطنيـــن في 
القطـــاع الخـــاص، وتوفيـــر المزيد من  
الحزم التشجيعية والمزايا التنافسية 
العمالـــة  تســـتقطب  التـــي  للمنشـــآت 
التفتيـــش  فـــرق  وتفعيـــل  الوطنيـــة، 
الشـــواغر  مـــن  المزيـــد  عـــن  للبحـــث 
الوظيفية في القطاع الخاص لضخها 
في بنك الشـــواغر لـــدى الوزارة، فضالً 
عـــن مناقشـــة تعزيـــز اســـتدامة توفير 
التدريـــب المجانـــي علـــى رأس العمل 
وتنشـــيط عملية التدريب االحترافي 
للخريجيـــن؛ مـــن أجـــل ســـد الفجـــوة 
التعليـــم  مخرجـــات  بيـــن  المهاريـــة 
ومتطلبات سوق العمل لتسريع إدماج 
القطاعـــات  فـــي مختلـــف  الموطنيـــن 

االقتصادية والتجارية.  
اســـتثمار  ضـــرورة  حميـــدان  وأكـــد 

التحـــوالت اإليجابيـــة التـــي افرزتهـــا 
ونمـــو  االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة 
التجاريـــة  القطاعـــات  مختلـــف 
والصناعية وتطور القطاعات الناشئة؛ 
لتعزيـــز الفـــرص النوعيـــة للمواطنيـــن 
نحـــو  الممارســـات  أفضـــل  وتطبيـــق 
تســـريع وتيـــرة توظيـــف المواطنيـــن 
وجعلهـــم الخيار األول عند التوظيف، 

وذلـــك بالتزامن مـــع توفير بيئة العمل 
مـــن  المواطنيـــن  لتمكيـــن  التنافســـية 

االنخراط والتطور في سوق العمل. 
وأشـــار إلـــى أنـــه ســـيتم فـــس الفتـــرة 
المقبلـــة فـــرز الوظائـــف المتوفرة في 
القطاعـــات  حســـب  الشـــواغر  بنـــك 
والتواصـــل  االقتصاديـــة،  واألنشـــطة 
مـــع أصحاب العمل؛ لتســـريع تســـكين 

هذه الشـــواغر بالخريجين المواطنين 
أن  خصوصـــا  عمـــل،  عـــن  الباحثيـــن 
المنشـــآت يمكنها االطالع على الســـير 
الذاتيـــة للباحثين عـــن عمل من خالل 
الموقـــع االلكترونـــي للـــوزارة واختيار 
البشـــرية  المـــوارد  مـــن  احتياجاتهـــم 
الـــوزارة  ســـتقوم  حيـــث  الوطنيـــة، 
بتكثيـــف متابعاتها للقوائم المرشـــحة 

للوظائف المتوفرة والتأكد من انتهاء 
الشـــاغر  وفـــق  التوظيـــف  إجـــراءات 

الموجود لدى المنشأة.
وأشـــاد حميـــدان بالتعـــاون المشـــترك 
بيـــن الـــوزارة ومختلف الجهـــات ذات 
العالقة، مشـــيرًا في هذا الســـياق إلى 
التعـــاون المثمـــر مـــع صنـــدوق العمـــل 
)تمكين( في التأسيس لمرحلة جديدة 
من تكامل العمل مما ســـاهم في  دعم 
التدريـــب  فـــرص  توفيـــر  وتشـــجيع 
القيمـــة  وذات  النوعيـــة  والتوظيـــف 
القطـــاع  فـــي  للبحرينييـــن  المضافـــة 
الخاص، واستفادة الباحثين عن عمل 
مـــن برامـــج دعـــم األجـــور والحوافز، 
وتنفيذ البرامج المشتركة في مجاالت 
التدريـــب وتنميـــة المـــوارد البشـــرية؛ 
التوظيـــف  عمليـــات  تنشـــيط  بهـــدف 
ورفع تنافســـية العامـــل البحريني من 
خـــالل رفـــع كفاءتـــه وخفـــض تكلفته 
مقارنـــة بالعامل األجنب، حيث تطرق 
حميـــدان في هـــذا اإلطار إلـــى تعاون 
الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل في 
تعزيز جهود توظيف العمالة الوطنية 
في منشـــآت القطاع الخـــاص، وتبادل 
آلـــي؛  وبشـــكل  أســـبوعيًا  البيانـــات 
بغـــرض تحديث بيانات المنشـــآت في 
ضـــوء حركـــة التوظيـــف، والتخطيط 
لعمليات التســـويق وتشجيع توظيف 
البحرينييـــن فـــي المهـــن التـــي يطلبها 
أصحـــاب العمـــل، مـــع عـــرض الحوافز 

التي تقدمها الوزارة.

المنامة - وزارة العمل

استثمار خطة التعافي االقتصادي لتوظيف المواطنين
تدشين النسخة اإللكترونية المحّدثة لتسجيل الباحثين عن عمل... حميدان:

توفير المزيد من الحزم 
التشجيعية والمزايا 

التنافسية ألصحاب العمل

فرز الوظائف المتوافرة 
في بنك الشواغر وتسريع 

تسكينها بالخريجين

بشار فخرو



local@albiladpress.com 03
األربعاء 13 يوليو 2022 - 14 ذو الحجة 1443 - العدد 5020

تبني استراتيجية 
للمعهد تواكب 

احتياجات “العام 
والخاص”

تطوير منظومة 
القطاعين عبر 

المساهمة في 
رفع كفاءة األداء

إعداد: حسين الحداد | لقاء وتحرير: إبراهيم النهام | تصوير: دعاء مهدي

المدير العام لمعهد اإلدارة العامة رائد بن شمس لـ “^” )2-1(:

بعد وصول عمر مسيرة  «
معهد اإلدارة العامة لـ 16 

عاما والذي يصادف 28 
يونيو، كيف نصف معالم 

هذه المسيرة بما واجهته 
من تحديات وقدمته من 

حلول؟

يسعى معهد اإلدارة العامة “بيبا” منذ 
تأسيسه إلى تحقيق التصاعد الدائم 
والمتواصل في األداء المؤسسي في 
منظومة القطاع العام، من خالل رفع 
كفاءة الكوادر الوطنية، عبر تزويدها 
ــات الــتــطــبــيــقــيــة  ــارسـ ــمـ ــمـ بــفــضــلــى الـ

والمنهجيات العلمية.
اإلعــداد  مرحلة  في  اليوم  نحن  وهــا 
الســتــراتــيــجــيــة جــديــدة تــهــدف إلــى 
العام  القطاعين  منظومتي  تطوير 
التوجهات  مع  يتماشى  بما  والخاص 
تهيئة  بهدف  الحكومية؛  والتطلعات 
الــــكــــوادر الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاعــيــن 
وتزويدهم بالمهارات الالزمة لتحقيق 

التطلعات الوطنية المنشودة.
وســُتــبــنــى االســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
الفعلية  لالحتياجات  وفــًقــا  للمعهد 
لـــلـــقـــطـــاعـــيـــن، فـــنـــظـــًرا لـــلـــتـــطـــورات 
ــتــي  ــة، والـــتـــحـــديـــات ال ــارعـ ــتـــسـ ــمـ الـ
الحالية  المرحلة  متطلبات  تــرافــق 
ــمــعــهــد أن  ــد ال ــ ــيــة، وجـ ــل ــمــســتــقــب وال
لتشمل  تــتــوســع  أن  يــجــب  خــدمــاتــه 

القطاع الخاص أيًضا.
ــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـــخـــاص  فــكــال ال
ــاه والبـــد  يــســيــران فـــي نــفــس االتـــجـ
الجهود  وتوحيد  الــرؤى  تقريب  من 
ــاء بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن على  ــقـ لـــالرتـ

مختلف األصعدة.

ما أولويات عمل المعهد  «
للمرحلة المقبلة بالنظر 

إلى سعي مملكة 
البحرين لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة 
ورؤية البحرين 

للعام 2030، وإلى 
أي مدى استطاع 
المعهد أن يحقق 

من هذه األهداف 
والتطلعات؟

ــعـــل مــعــهــد  ــعـــى الـــــيـــــوم لـــجـ نـــسـ
خبرة  بيت  بيبا”   “ العامة  اإلدارة 
ــداد الــقــيــادات  ومــركــز دولـــي إلعــ
ــدرات األفـــراد  ــنــاء قــ وتــطــويــر وب
ســواًء  والمنظمات  والمؤسسات 
في القطاع الحكومي أو الخاص 

أو مؤسسات المجتمع المدني.
 باإلضافة إلى سعينا إلى مواصلة 
لــتــفــعــيــل دور  الــــــــدءوب  عــمــلــنــا 

على  والــحــفــاظ  البحرين  مملكة 
مكانتها في قيادة منظومة العمل 
األصــعــدة  مختلف  على  اإلداري 
المحلية واإلقليمية والدولية من 
البحثية  مساهماتنا  زيــادة  خالل 
تشبيك  ــلـــة  ومـــواصـ واإلداريـــــــــة 
ــجــهــود الـــدولـــيـــة لــنــقــل ُفــضــلــى  ال
والتطبيقية  البحثية  ممارساتنا 

للعالم أجمع.
كما أننا اليوم مساهم رئيس في 
االجتماعية  األجــنــدة  صياغة 
ــاديــــة واإلداريــــــــة  ــتــــصــ واالقــ
رئاستنا  مــن خــالل  الــدولــيــة 
في  وعضويتنا   )IIAS( لـــ 
الــمــجــلــس االقـــتـــصـــادي 
ــمـــاعـــي لــأمــم  ــتـ واالجـ
ECO� (الـــمـــتـــحـــدة 

وســنــعــمــل   ،)SOC
ــا عــلــى  ــهـ ــاللـ مــــن خـ
بتوصيات  الخروج 
ترتقي  ومـــبـــادرات 
المواطنين  بحياة 
ــــف  ــل ــ ــت فــــــــــي مــــخــ

أرجاء العالم. 
الطموح  أما 

أفــراد  الــذي يالمس جميع  األكبر 
العمل  مواصلة  فهو  )بيبا(،  أســرة 
ــي تـــطـــويـــر مـــنـــظـــومـــة الــعــمــل  فــ
عبر  الخاص  والقطاع  الحكومي 
األداء  كفاءة  رفع  في  المساهمة 
الخدمات  مستوى  من  يرفع  بما 

المقدمة للمواطنين.

ما أبرز الدروس المستفادة  «
من جائحة كورونا فيما 

يساهم في تطوير عمل 
المعهد؟

جائحة كورونا كانت درًسا واضًحا 
ــــي ككل  ــــدول بـــرهـــن لــلــمــجــتــمــع ال
والتوجيهات  الملكي  الــدعــم  أن 

المعظم  الــبــالد  لملك  السامية 
ــمــلــك  صــــاحــــب الـــجـــاللـــة ال
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 

ــمـــوحـــة  ــطـ والـــــــرؤيـــــــة الـ
ــود الــوطــنــيــة  ــهـ ــجـ والـ
العهد  ولـــي  ــقــيــادة  ب
رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــــــوزراء صــاحــب 
ــو الــمــلــكــي  ــمــ ــــســ ال
األمــيــر ســلــمــان بن 
خــلــيــفــة،  آل  حـــمـــد 

ــت فــيــمــا  ــمــ ــاهــ ســ
تحقق من نتائج 

ــى صــعــيــد  ــ ــل عــ
ــتــعــامــل مع  ال

ــدي  ــتـــصـ فــــيــــروس كـــــورونـــــا والـ
العودة  في  ساهمت  كما  لتبعاته 

التدريجية للحياة الطبيعية.
علمًيا  نموذًجا  المعهد  صمم  وقد 
مع  البحرين  فريق  تعامل  حــول 
جــائــحــة كـــورونـــا، ارتـــكـــز بشكل 
أساسية  عناصر   3 على  أســـاس 
الطموحة  القيادية  الرؤية  وهــي 
في  البحرين  لمملكة  والمنافسة 
استشرافية  استراتيجية  وضــع 
ــروس كـــورونـــا  ــيـ ــع فـ لــلــتــعــامــل مـ
المستقبلية.  لتبعاته  والــتــصــدي 
ــوجــي  ــتــكــنــول ال ــور  ــطـ ــتـ الـ ودور 
ــي تـــأســـيـــس بــيــئــة  ــ ــلـــي فـ ــمـــحـ الـ
ــدة لــلــتــعــامــل مع  ــ إلــكــتــرونــيــة رائـ
متطلبات الوضع الحالي، والوعي 
المجتمعي للمواطنين والمقيمين 
في مملكة البحرين والذي ساهم 
للحياة  التدريجية  العودة  في 

الطبيعية.
لتكون  الجائحة  وقد جاءت 
ــكـــاس واضــــح  ــعـ بــمــثــابــة انـ
الموجودة  االبتكار  لثقافة 
الــــــيــــــوم فــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع 
ساهمت  والــتــي  البحريني 
ــروس  ــيـ ــفـ فـــــي الــــتــــصــــدي لـ
ــبــحــريــن  ــا، فـــفـــريـــق ال ــ ــورونـ ــ كـ
يتعامل  مــبــتــكــر  فــريــق  ــوم،  ــيـ الـ
بنهج حكومي مبتكر، وانعكس 
ذلـــك بــصــورة واضــحــة على 
مــســتــجــدات الــتــعــامــل مع 
سياسة  وكذلك  الفيروس 
األفضل  تعد  التي  العالج 

دولًيا.
وقـــــد قـــــام الـــمـــعـــهـــد بــتــبــنــي 
العديد من المبادرات المبتكرة 
خـــــالل جـــائـــحـــة كــــورونــــا ومـــن 
بــيــنــهــا: الــتــعــاون مــا بــيــن جامعة 
برنامج  ومكتب  وبيبا”  البحرين 
ــمــتــحــدة اإلنـــمـــائـــي في  األمـــــم ال
حلول  البتكار  )هاكاثون(  إطــالق 

ــا،  ــتــعــافــي مـــن جــائــحــة كـــورونـ ال
وإطـــــــــالق مـــلـــتـــقـــى مـــمـــارســـات 
كــورونــا،  جائحة  خــالل  حكومية 
إداري  تــجــمــع  أول  يـــعـــد  ــذي  ــ ــ ال
الستقطاب الممارسات الحكومية 
للتناقش  الجائحة  المحلية خالل 
التحديات  أبــرز  والــتــحــاور حــول 
اإلدارية التي نتجت عن الجائحة 
ــات  ــ ــي ــ ــات واآلل ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ واالسـ

الُمستحدثة للتعامل معها.
بــاإلضــافــة إلـــى إطــالقــه لــدراســة 
النفسية  الصحة  “تعزيز  بعنوان 
لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن”، وهـــــــي دراســـــــة 
شملت  وطــنــيــة  رأي  اســتــطــالع 
العام  القطاعين  من  500 موظف 
الجائحة  أثــر  ــدراســة  ل ــخــاص  وال

على الصحة النفسية للموظفين.

ما خطة المعهد لتطوير  «
منظومة التدريب لموظفي 

القطاع العام، وما أبرز 
نتائج جهود المعهد خالل 

الفترة الماضية فيما يخص 
التدريب؟ 

خــالل  مــن  الــيــوم  المعهد  يسعى 
ــى مــواكــبــة  خــطــتــه الــتــدريــبــيــة إلـ
المرحلة  ومتطلبات  المتغيرات 
ــيــة والــمــســتــقــبــلــيــة. ويــعــد  ــحــال ال
ــامـــج قــــيــــادات الــــــذي يــأتــي  ــرنـ بـ
لتطوير  الوطني  البرنامج  ضمن 
ــرز  ــقــيــادات الــحــكــومــيــة أحـــد أب ال
المعهد  يــقــدمــهــا  الــتــي  الــبــرنــامــج 
ــيــة تـــطـــويـــرهـــا بــمــا  وتـــمـــت عــمــل
يتناسب مع االحتياجات المحلية.
يـــهـــدف الــمــعــهــد مـــن خـــاللـــه إلــى 
يمتلك  استراتيجي  قائد  تطوير 
الـــقـــدرة عــلــى صــنــع الــســيــاســات 
متمّيزة  أداء  مؤشرات  وتحقيق 
أتت  المجاالت. وقد  في مختلف 
البرنامج  تصميم  إعـــادة  عملية 
ــعــات الــوطــنــيــة  ــتــطــّل ــحــاكــي ال ــُت ل
ــاألداء  ــ ــى الــصــعــود بـ ــ الـــرامـــيـــة إل
الحكومي واالستثمار في الكوادر 

البشرية ذات الكفاءة.
وشملت التحسينات إضافة اللغة 
إلى  الــمــحــاور  لبعض  اإلنجليزية 
شملت  كما  العربية،  اللغة  جانب 
البرنامج  اجتياز  متطّلب  تغيير 
من إعداد استراتيجيات حكومية 
إلى إعداد سياسات عامة جديدة، 
ُمتبعة  عــمــل  ســيــاســة  تــطــويــر  أو 
عمل  ســيــاســة  تقييم  أو  ــا،  ــًي حــال

حكومية.
التقّدم  ُمحاكاة  في  يتعّلق  وفيما 
العلمية  والمستجدات  المعرفي 
االصطناعي،  الــذكــاء  إضــافــة  تــم 
محور  ــى  إل التنظيمي  والتفكير 
استحدَث  الذي  الرشيقة،  القيادة 
“قيادة  إضافة  تمت  كما  مــؤخــًرا. 
األداء”  عـــالـــيـــة  الـــعـــمـــل  فــــــرق 
ــد، و “الــمــرونــة  ــقــائ ــى مــحــور ال إلـ
الــشــخــصــيــة والــمــؤســســيــة” إلــى 

محور االتصال والتواصل.

نسعى لجعل “بيبا” بيت خبرة ومركز دولي إلعداد القيادات

لخلـــق قائـــد اســـتراتيجي قـــادر علـــى صنـــع السياســـات والتأثيـــر بمختلـــف المجـــاالت

شمس  بــن  رائـــد  )بيبا(  العامة  اإلدارة  لمعهد  الــعــام  المدير  قــال 
خالل لقاء موسع مع “البالد” بأن االستراتيجية الجديدة للمعهد 
ستواكب االحتياجات الفعلية للقطاعين العام والخاص، فنظًرا 

متطلبات  تــرافــق  الــتــي  والــتــحــديــات  المتسارعة،  للتطورات 
المرحلة الحالية والمستقبلية، وجد المعهد أن خدماته يجب 

أن تتوسع لتشمل القطاع الخاص أيًضا”. 

اليوم  ”نسعى  الــلــقــاء  مــن  األولـــى  الحلقة  فــي  شمس  وقـــال 
القيادات وتطوير  بيت خبرة ومركز دولي إلعــداد  “بيبا”  لجعل 
ــواًء في  ــدرات األفــــراد والــمــؤســســات والمنظمات سـ قـ وبــنــاء 

القطاع الحكومي أو الخاص أو مؤسسات المجتمع 
المدني”.

ــامــج قـــيـــادات الـــذي  ــرن ــــى أن ب وأشـــــار إل
لتطوير  الوطني  البرنامج  ضمن  يأتي 

أبــرز  أحــد  هــو  الحكومية  الــقــيــادات 
المعهد  يــقــدمــهــا  الــتــي  الـــبـــرامـــج 

ــره بــمــا  ــويـ ــطـ ــيــة تـ وتـــمـــت عــمــل
يــتــنــاســب مـــع االحــتــيــاجــات 

المحلية”.
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سيدعلي المحافظة

في خضم التوجه العالمي لالرتقاء بمســتوى ظروف وبيئة عمل العمالة المنزلية التي تمثل شــريحة واســعة - حســب اإلحصاءات الرســمية 
- وموقعهــا االجتماعــي، الــذي ترجمتــه اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين، تبرز التزامــات رب العمل تجاه العاملة المنزلية وإمكان الرقابة 
علــى تنفيــذ هــذه االلتزامــات، ولجوء بعض الســفارات لوضــع حدود دنيا ألجور العمالة المنزلية من جنســيتها، وتكرار حــوادث هروب العمالة 

المنزلية، كتحديات تقف أمام تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الالئق وضمان حقوق جميع األطراف.

يأتـــي ذلـــك حيـــث كشـــفت إحصـــاءات العـــام 
أن  عـــن  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  لهيئـــة   2021
إجمالـــي العمالـــة المنزليـــة المصرح لهـــا للعمل 
فـــي البحرين بلـــغ 50 ألًفـــا و98 عامـــا منزليا، 
بواقع 25 ألًفا و467 تصريح عمل جديدا و24 
ألًفا و631 تصريًحا تم تجديده، فيما ســـجلت 
المملكـــة وجـــود 93 مكتًبـــا مرخًصـــا لتوظيف 
العمالـــة المنزليـــة والعمـــال األجانـــب، منها 86 

مكتًبا للعمالة المنزلية و9 وكاالت توريد.
ويلتزم رب المنزل في مملكة البحرين بتوقيع 
تعهـــد للعامـــل المنزلـــي يضمـــن توفيـــر مـــكان 
الئق مجهز بوســـائل الحياة الضرورية لســـكن 
العامل المنزلي بشـــكل يكفل احترام إنسانيته 
وخصوصيته، وتزويـــده بالطعام والملبس بما 

يكفل له حياة مناسبة.
ويتحمـــل صاحب المنزل أيًضا جميع الرســـوم 
والمصروفـــات المترتبة على إصـــدار وتجديد 
وإلغـــاء تصريح العمل وإقامة العامل المنزلي، 
وتوفيـــر الرعايـــة الطبيـــة له، وتعويـــض ذويه 
حال وفاته أثناء ســـريان العقد بما يعادل أجر 

شـــهرين كاملين على أن يكون العامل المنزلي 
قـــد أمضى ســـنة كاملة على األقـــل في خدمة 

صاحب العمل.
وعن حوادث هروب العمالة المنزلية، ســـجلت 
العاميـــن  الداخليـــة خـــال  إحصـــاءات وزارة 
2019 و2020 وجود 4500 حالة عمالة منزلية 
الجنســـية  مـــن  العامـــات  تتصدرهـــا  هاربـــة، 

اإلثيوبية.

التأمين االختياري 

وفـــي هذا الصدد، أطلقت الهيئة نظام التأمين 
االختيـــاري على العمالـــة المنزليـــة، وهو نظام 
يهـــدف إلـــى توفيـــر أكبـــر قـــدر مـــن الحمايـــة 
لصاحـــب العمل والعامل المنزلـــي وتعويضهما 
أو تعويـــض ورثتهمـــا الشـــرعيين بعـــد وقـــوع 

الحدث المؤمن عليه.
وأشـــارت إلـــى أن التأمين يشـــمل حـــاالت ترك 
العمـــل،  تصريـــح  لشـــروط  بالمخالفـــة  العمـــل 

والتعويـــض عن حاالت اإلصابـــة أو العجز عن 
العمـــل، والتعويـــض عـــن حـــاالت الوفـــاة ومـــا 

يتبعها من تكلفة إلعادة الجثمان إلى الوطن.
وتتـــراوح أســـعار بوليصـــة التأميـــن بيـــن 40 
و120 دينـــاًرا لمـــدة 12 شـــهًرا، وبين 60 و180 

ديناًرا لمدة 24 شهًرا.
وأصدرت الهيئة أخيرا قراًرا ألغت فيه إخضاع 
العامـــل المنزلـــي لفتـــرة التجربة لـــدى صاحب 
العمـــل الجديـــد قبـــل إصـــدار تصريـــح العمـــل 
والعامل المنزلي، خصوصـــا فيما يتعلق بفترة 
التجربـــة المقررة والتزامـــات مكتب التوظيف 

في حالة إرجاع العامل المنزلي.
كما وســـع قـــرار لوزيرة الصحة الســـابقة فائقة 
الصالح مظلـــة الوافدين المشـــمولين بإلزامية 
الفحص الطبي، ليشمل خدم المنازل ومن في 

حكمهم.
وألـــزم القـــرار الجديـــد جميـــع أصحـــاب العمل 
دون تحديـــد القطـــاع بتوقيـــع الفحص الطبي 
للوافـــد من قبل المؤسســـات الصحية المصرح 

لها بعد دفع المقابل الذي تحدده.

خدم المنازل... بين أعباء الكفالة ومتطلبات العمل الالئق
أكثر من 50 ألف تصريح عمالة منزلية في البحرين في 2021

93 مكـتـبـــا مرخـصــا لتـوريــــد العمـالـــة المنـزلـيـــة
يتعهـد رب العمـل بتوفيـر المسكن والطعــام والملـبس
اإلثيوبيـات يسجلـن أعلـى نسـب الهـروب فـي الخـــدم
قرارات قننت فترة التجربة ووسعت مظلة الفحص الصحـي

خالد بوعنق

سداد مقابل
خدمة استقدامها

توقيع عقد معها
بمجرد وصولها للمملكة

إصدار بطاقة هوية
خاصة بها

إثبات رخصة اإلقامة
على جواز سفرها

اإلحاطة بطبيعة العمل
ومكانه وحجمه

تحمل تكاليف بقائها في السكن
المؤقت لمكتب التوظيف

إجراء الفحص الطبي لها
خالل ٣٠ يومًا من وصولها

إلغاء تصريح العمل واإلقامة 
وكافة اإلجراءات الحكومية

حال إرجاعها للمكتب

التزامات
صاحب العمل

تجاه
العمالة المنزلية

المصدر: العقد الثالثي للعمالة المنزلية

^ أكـــد النائب خالد بوعنق ضرورة 
وضـــع حـــدود دنيـــا وعليا ألجـــور بعض 
توحيـــد  أن  اعتبـــار  علـــى  الجنســـيات، 
األجور ســـيحقق قدًرا أكبـــر من العدالة، 
فـــي وقـــت يلتـــزم فيـــه أربـــاب العمـــل 
بتوفير الحاجات األساســـية من مسكن 

ومأكل وملبس للعمالة المنزلية.
وأشـــار إلـــى بحـــث مجلس النـــواب في 
مقترًحـــا  الحاليـــة  التشـــريعية  دورتـــه 
برغبـــة بصفة االســـتعجال بشـــأن بحث 
ظاهـــرة هـــروب خـــدم المنـــازل واتخاذ 
تدابير وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة 

هذه الظاهرة المتفاقمة. 
هـــروب خـــدم  إلـــى أن مشـــكلة  ولفـــت 
المنازل أصبحت تشـــكل هاجًســـا خطير 
مشـــيرا  البحرينـــي،  المجتمـــع  يعيشـــه 
إلـــى توالـــي النـــداءات والصيحـــات من 
خادمـــات  هـــروب  جـــراء  المتضرريـــن 
الرســـمية  الجهـــات  مطالبيـــن  المنـــزل 
فـــي الدولـــة بإيجـــاد حل يحـــد من هذه 
الظاهـــرة المتفاقمـــة، إلى جانـــب إيجاد 
حلـــول تحفظ حق الكفيل مـــن التبعات 

المادية والمعنوية.
وأكد ضـــرورة وضع ضوابـــط وعقوبات 
يقـــوم  ومـــن  الهاربيـــن  للخـــدم  رادعـــه 
بتهريبهم، إلى جانب توعية المواطنين 
بعـــدم تشـــغيل خادمة أو ســـائق هارب، 
مـــن خـــال تدشـــين حمـــات إعانيـــة 
توعوية تقـــوم عليها الجهة المســـؤولة، 
وتكثيـــف الرقابـــة علـــى أماكـــن إقامـــة 
المنـــازل  مـــن خـــدم  الهاربيـــن  ووجـــود 

وكذلك األوكار التي يذهبون إليها.

بوعنق: توحيد أجور خدم المنازل 
يحقق العدالة.. والردع “دواء” الهروب

^ قـــال نائـــب رئيس جمعيـــة مكاتب 
المعـــارج إن  للتوظيـــف مجيـــد  البحريـــن 
أصحـــاب  ينافســـون  الذيـــن  السماســـرة 
أبـــرز  يمثلـــون  كبيـــرة  بأعـــداد  المكاتـــب 
التحديات التي تواجه مكاتب االستقدام، 
فـــي ظل ضعف إجـــراءات الرقابـــة عليهم 
ومحاســـبتهم، رغم وجودهـــم الكبير على 
شـــبكات التواصل االجتماعي، حيث يؤثر 
نشـــاط هؤالء السماســـرة ســـلًبا على عمل 
مكاتـــب االســـتقدام المصرحـــة مـــن قبـــل 
هيئـــة تنظيم ســـوق العمل. وأكـــد ضرورة 
القانونيـــة  والماحقـــة  الرقابـــة  تكثيـــف 
للسماســـرة، والـــذي بـــدوره سيســـاهم في 
حماية أرباب العمل وتفاديهم ألي خســـائر 
ناجمة عن أي حوادث أو قضايا عمالية مع 
العمالة المنزلية، حيث يتخلى السماســـرة 
عن مسؤوليتهم في حاالت هروب العاملة 

وغيرها من القضايا.
ورأى أن فتـــح اســـتقدام العمالـــة المنزلية 
من الدول اإلفريقية سيســـاهم في خفض 
األســـعار وتعزيز التنافسية مع الدول ذات 

الرسوم المرتفعة.
وقـــال عن أبرز الدول التي يتم من خالها 
اســـتقدام العمالة المنزلية، إنها تتمثل في 

الفلبين وإندونيســـيا وسيريانكا وأثيوبيا 
والهند.

ولفـــت إلى أن أجور العمالـــة تتفاوت وفًقا 
لبلدي االســـتقدام علـــى النحو التالي: 150 
دينـــارا  و130  الفلبينيـــة،  للعاملـــة  دينـــارا 
للعاملة اإلندونيسية، و120 ديناًرا للعاملة 
للعاملـــة  دينـــاًرا  و120  الســـيريانكية، 

الهندية، و100 دينار للعاملة اإلثيوبية.
وأشـــار إلى أن الجنســـيات األكثـــر تفضيًا 
للعمالـــة  البحرينيـــة  األســـر  قبـــل  مـــن 
المنزلية هي اإلندونيســـية والسيريانكية 

واإلثيوبية.

المعارج: رقابة “هزيلة” على “سماسرة الخدم” 

مجيد المعارج

بوهزاع: “حرمة المنازل”... قيد يكبل يد التفتيش على الخدم
^ قـــال الباحـــث فـــي شـــؤون العمـــل 
البحرينـــي  القانـــون  إن  بوهـــزاع  خليـــل 
مـــن  المنزليـــة  العمالـــة  يتنـــاول موضـــوع 
جوانب عدة، إال أن أبرز إشكالين متعلقين 
باألمـــر يتمثـــان فـــي إنفـــاذ القانـــون الذي 
يشـــمل األجور ومكافـــآت نهايـــة الخدمة، 
إلـــى جانب التفتيـــش العمالي على المنزل 
فـــي ظـــل ما يوفـــره الدســـتور مـــن حماية 
وحرمة خاصة للمنازل. ورأى أنه باإلمكان 
معالجـــة إشـــكال صعوبـــة التفتيـــش فـــي 
موقـــع العمل بالقيـــام ببعض اإلجـــراءات، 
كإلـــزام صاحب العمل باصطحـــاب العامل 

لمكتب العمل للتحقق من ظروف العمل.
وأشـــار إلـــى أن الحكومة ليـــس بمقدورها 
إلزام صاحـــب العمل بالتأمين على العامل 
فـــي بعـــض األمـــور، ولكـــن فـــي المقابل ال 
يوجد هناك مـــا يعوض صاحب العمل عن 

المبالغ التي دفعها الستقدام العامل.
وقـــال بوهـــزاع إن القانون يوفـــر الحماية 
لبعـــض الحقـــوق، إال أن بعـــض األمور هي 
خارجة عن الســـيطرة والتحكم، كساعات 
العمل وأوقات الراحة وإجراءات السامة 

والصحة المهنية.
ولفـــت فيمـــا يتعلـــق بالحد األدنـــى ألجور 

العامـــات، إلى أن وضـــع حد أدنى لألجور 
فـــي البلـــد مبدئًيا هو أمـــر مطلوب، بحيث 
بمعاييـــر  وثيًقـــا  ارتباًطـــا  مرتبـــط  يكـــون 
فبعـــض  عـــدة،  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
الـــدول تعمد الحكومات فيها كســـنغافورة 
إلـــى إنشـــاء مجلس أعلـــى لألجـــور، يقوم 
بإصـــدار توصيات بين فترة وأخرى، وفي 
الغالب يتم وضعها موضع التنفيذ من قبل 
الحكومـــة، بحيـــث تأخذ هـــذه التوصيات 
فـــي االعتبـــار نوعية الوظائـــف والظروف 
البحريـــن ال  المتغيـــرة. وقـــال إن مملكـــة 
يوجـــد فيهـــا قانـــون حتى اآلن يضـــع حًدا 
أدنـــى لألجـــور، وفـــي حـــال تطبيـــق هـــذا 
األمـــر، فـــإن مـــن الضـــروري أال يكـــون هذا 
الحد األدنى مكرًســـا للتمييز على أســـاس 
الجنســـية، وضرورة أن يكون األجر عاداًل 
وتلبيـــة  العيـــش  علـــى  العامـــل  ويســـاعد 

احتياجاته األساسية. 
وقـــال إن فـــرض بعـــض الدول حـــًدا أدنى 
لألجـــور هـــو تكريـــس للتمييز فـــي األجور 
بيـــن العامـــات، وهو مـــا تحظـــره قوانين 
العمـــل. وأضاف: بالتالـــي ينبغي أن يكون 
وضع حـــد أدنى لألجور من خـــال الدولة 
أو مجلـــس لألجـــور، بمـــا ال يتعـــارض مـــع 

فـــي  التمييـــز  تحظـــر  التـــي  التشـــريعات 
األجور، حيث إن تقدير أجر العامل بسبب 
الجنســـية يعد تمييًزا حتـــى وإن لم ينص 

عليه قانون خاص.

نظام الكفالة

وأشـــار فيما يتعلق بســـكن العامل، إلى أن 
القانون نظًرا لكونـــه يحمل صاحب العمل 
المسؤولية عن العامل باعتبار وجود نظام 
الكفالـــة، فلـــو كان رب العمـــل غيـــر معنـــي 
بالعامل خارج ســـاعات الدوام فيمكن عند 

ذلك تسكين العامل خارج المنزل.

وأشـــار إلى أن القانون يلزم صاحب العمل 
بتوفيـــر االحتياجات األساســـية فقط، أما 
الحد األدنى لألجور فهو أمر آخر ال عاقة 
لـــه بهـــذه االحتياجـــات. ولفت إلـــى وجود 
ضعـــف في القانـــون فيما يتعلـــق بالتأمين 
على العمالة المنزلية، فخشـــية رب األسرة 
مـــن هروب الخادمة يعـــود إلى أن القانون 
هـــذه  معالجـــة  علـــى  قـــادر  غيـــر  زال  مـــا 
المشـــكلة بشـــكل جذري. وذكـــر أن إدخال 
عامـــات المنـــازل ضمـــن نظـــام الحمايـــة 
االجتماعيـــة مـــن الممكـــن لـــه أن يســـاهم 
في تجاوز تحديات وأعبـــاء وفاة العاملة 
ونقـــل الجثمـــان، فضـــًا عـــن دفـــع مكافأة 
نهايـــة الخدمـــة والتي يتخلـــف العديد من 
أرباب العمل عن دفعها لعدم اســـتطاعتهم 

وليس بدافع عدم الرغبة في ذلك.
وقال إنه على الرغم من وجود العديد من 
الثغـــرات في القانـــون إال أن الواجب على 
أربـــاب العمـــل أن يراعـــوا حقـــوق العمالـــة 
المنزلية بما يمليه عليهم الشرع والقانون.
ورأى أن إعـــادة النظـــر فـــي أوقـــات عمـــل 
الحضانـــات مـــن الممكـــن أن يســـاهم فـــي 
المنزليـــة  العمالـــة  إلـــى  االحتيـــاج  تقليـــل 

بالنسبة لألسر التي يعمل فيها الوالدان.

خليل بوهزاع

نصيف: الشتراط حد أدنى ألجور العمالة المنزلية
^ أكد األمين العام المســـاعد لإلعام 
عمـــال  لنقابـــات  العـــام  باالتحـــاد  والنشـــر 
البحرين وليد نصيف أن ما تقوم به بعض 
ســـفارات الـــدول مـــن فـــرض حـــدود دنيـــا 
لألجـــور للعمالـــة المنزلية، كشـــرط إلعطاء 
العامل المنزلي الموافقة على الخروج من 
دولتـــه األم، يأتي بهـــدف توفير متطلبات 
“إن  وقـــال  بلدهـــا.  ألبنـــاء  الائـــق  العمـــل 
العمـــل الائـــق حق للجميع، مـــن مواطنين 
ومهاجرين بمن فيهم العمالة المنزلية وإن 
كانـــت هـــذه األخيرة مســـتثناة من تطبيق 
أحكام قانون العمل إال في بعض المواد”.

للنقابـــات  العـــام  إلـــى أن االتحـــاد  وأشـــار 
بالحقـــوق  التمييـــز فيمـــا يتعلـــق  يرفـــض 
العماليـــة للجميـــع بـــا اســـتثناء وحفظهـــا 

وصونها.
وقـــال إن األجـــر الائق هو أحـــد مقومات 
العمـــل  لشـــروط  إضافـــة  الائـــق،  العمـــل 
وســـاعات عمـــل عادلـــة، وما فتـــئ االتحاد 
 2002 العـــام  فـــي  العـــام ومنـــذ تأسيســـه 

بمطالبته بوضع حد أدنى لألجر لكل مهنة، 
وهـــو األمر الذي - مع األســـف - لم يعتمد، 
على الرغـــم من مصادقة مملكـــة البحرين 
علـــى االتفاقية العربية التـــي عرفت الحد 
األدنى العام لألجور بأنه “المستوى المقدر 
لألجـــر ليكـــون كافيـــا إلشـــباع الحاجـــات 
كالملبـــس  وأســـرته  للعامـــل  الضروريـــة 
بمســـتوى  للعيـــش  والســـكن  والتغذيـــة 

إنساني الئق”.
وأشـــار إلى أنه يراعى عند تحديد األجور، 
حركة األســـعار وكيفية التوازن بينهما، مع 
مراجعة الحد األدنى لألجور دوريا لفترات 
ال تزيد على ســـنة، وذلـــك لتواكب األجور 
الحقيقية بمستوى تكاليف المعيشة، وفق 
نصوص المواد 19و20 من هذه االتفاقية.
ولفـــت إلـــى أن مطالبـــة االتحاد بتشـــكيل 
مجلـــس أعلـــى لألجـــور يأتـــي باالتفاق مع 
نـــص المـــادة 18 من هـــذه االتفاقيـــة التي 
تنـــص علـــى “تشـــكل كل دولـــة مـــن الدول 
فيهـــا  تمثـــل  لجانـــا  أو  لجنـــة  األعضـــاء 

والعمـــال  األعمـــال  وأصحـــاب  الحكومـــة 
تكون مهمتها تحديد الحد األدنى لألجر”.

وقال إن معاناة العمال من جمود الرواتب 
وعدم وجـــود نص لمعالجة ذلـــك الجمود، 
تواكـــب  زيـــادة دوريـــة منتظمـــة  بفـــرض 
مســـتوى التضخـــم فـــي ظـــل اســـتحداث 
نظـــام الضرائـــب، فـــي ظل تضخم أســـعار 

السلع األساســـية سواء ألسباب لوجستية 
أو غيرهـــا، يؤكـــد الحاجـــة لتطبيـــق هـــذا 

اإلجراء.
وأشـــار إلـــى أن المطالبـــة بتصحيـــح وضع 
األجور لجميع العمال وعلى رأسهم العمال 
البحرينييـــن، هـــو موضع أولويـــة لاتحاد 
ليكـــون  البحريـــن  عمـــال  لنقابـــات  العـــام 
ضمـــن منظومـــة متكاملـــة شـــاملة للتنمية 

المستدامة.
ولفت إلـــى أن االتحاد العام لنقابات عمال 
المطالبـــة  فـــي  الســـباقين  مـــن  البحريـــن 
بالتصديـــق على االتفاقيـــة )189( الخاصة 
بالعمـــل الائـــق للعمال المنزلييـــن الصادرة 
مـــن منظمـــة العمـــل الدوليـــة فـــي يونيـــو 
2011، والتـــي أعطـــت العمـــال المنزلييـــن 

الكثير من حقوق العمل الائق لهم.
وقـــال “إن المملكة لحد اآلن لم تبادر على 
التصديـــق علـــى هـــذه االتفاقيـــة الحيوية 
والتـــي تـــكاد تكـــون الوحيـــدة المختصـــة 

بالعمال المنزليين”.

وليد نصيف



فعاليـــات  مؤخـــًرا  اختتمـــت 
األضحـــى  لعيـــد  المفتـــوح  اليـــوم 
الفاتـــح  أحمـــد  بمركـــز  المبـــارك 
الفعاليـــات  اإلسالمي،وتســـتهدف 
بقيـــم  المســـلمين  غيـــر  تعريـــف 
التسامح والتعايش األصيلة بيـــن 

األديان في المجتمع البحريني.
يذكر أن هذه الفعالية دامت ألكثر 
مـــن 20 عاما إال أنهـــا توقفت لمدة 

عامين جراء جائحة كورونا.
وتضمنـــت فعاليـــة اليـــوم المفتوح 
األنشـــطة  مـــن  عـــدًدا  العـــام  لهـــذا 
والفعاليـــات والجوالت اإلرشـــادية 

الصـــرح  هـــذا  بأهميـــة  للتعريـــف 
اإلســـالمي؛ كونـــه أنموذًجا للعمارة 
اإلســـالمية، إذ يوفـــر المركـــز هذه 
الجـــوالت لجميـــع الـــزوار بحســـب 
الفعاليـــات  جانـــب  إلـــى  لغاتهـــم، 
األخرى المعتادة كالضيافة العربية 
العربـــي  الـــزي  ارتـــداء  وتجربـــة 
التقليـــدي، إضافـــة إلى ركن خاص 
بالحـــج ومـــاء زمـــزم، الـــذي وفـــر 
معلومـــات تتعلـــق بموســـم الحـــج، 
وزاويـــة للخـــط العربـــي حيث يتم 
كتابة أسماء الزوار بالخط العربي 

الجميل وغيرها من الفعاليات.

local@albiladpress.com

األربعاء 13 يوليو 2022 - 14 ذو الحجة 1443 - العدد 5020
05

منى المطلق | تصوير: رسول الحجيري

اختتـام فعاليــات اليــوم المفتــوح بمركــز الفاتــح

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير وجميع العاملين في دار »                   «

بخالص التعازي والمواساة إلى

عائلــــــة المالكــي الكــــرام
في وفاة المغفور له  بإذن اهلل

فيصل محمد هالل علي المالكي
والد كل من حمد وابراهيم ومحمد وشوق

وأخ كل من المرحوم ابراهيم وعبدالعزيز والدكتور يوسف وعدنان وخالد وجمال ونجاة 
والدكتورة فاطمة وفريدة ومنى وهدى

سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

بسم اهلل الرحمن الرحيم



سيدعلي المحافظة
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يتطلـــب التعلـــم على إعـــداد ســـيرة ذاتية 
واجتيـــاز مقابلة التوظيـــف وإدارة الوقت 
وغيرهـــا مـــن المهـــارات األساســـية للعمل 
مبلغ 700 إلـــى 800 دينار الجتياز برنامج 
تدريبي صرفته وزارة العمل لعالج تعطل 
نحـــو 10 آالف باحـــث عـــن العمل مســـجل 
لديهـــا وبدعـــم كامل من تمكيـــن في العام 
2021، أي مـــا يعـــادل نحو 7 إلى 8 ماليين 

دينار.
برنامج “مهارات التوظيف” يعد األبرز بين 
البرامـــج التدريبيـــة التي قدمتهـــا الوزارة 
للباحثيـــن عـــن عمـــل، حيـــث بلـــغ إجمالي 
المســـتفيدين مـــن الـــدورات التـــي قدمتها 
الوزارة وفقًا إلحصائياتها األخيرة 12841 
باحثـــا عن عمل في العـــام 2021، فيما بلغ 
عدد المراكز والمعاهـــد التدريبية الخاصة 
المرخصة التي تشرف عليها الوزارة حتى 

أكتوبر الماضي 93 مؤسسة.
وكان نصيـــب دورة مهارات التوظيف من 
البرامـــج التي قدمتها الـــوزارة خالل العام 
الماضي 10 آالف مســـتفيد من الدورة كما 
صـــرح بذلك وزيـــر العمل جميـــل حميدان 
بإحـــدى جلســـات البرلمـــان، فيمـــا بلغ عدد 
المعاهـــد المقدمة لهذه الـــدورة 85 معهدا، 

أغلب مالكها من البحرينيين.
وبيـــن الوزيـــر حينهـــا أن برنامـــج مهارات 
التوظيف يعد من أنجح البرامج المطورة 
التي طرحت أخيرا، وخصصت لها تمكين 

مبالغ كبيرة.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة وتمكيـــن تعمـــالن 
علـــى تقييـــم عمليـــة التوظيف فـــي ضوء 
االســـتفادة من برامـــج التدريب، حيث إن 
بعض خريجـــي البرنامج يجري توظيفهم 
بعـــد إنهـــاء البرنامج بشـــكل مباشـــر، وهو 
مـــا يعد مؤشـــرًا لنجاح المعهـــد في تقديم 
البرامـــج التدريبيـــة، الفتًا إلـــى أن الوزارة 
أطلقت هذا البرنامج بشكل مطور بما يلي 

االحتياجات المستجدة.

بداية الحكاية

التوظيـــف  مهـــارات  بـــدأت حكايـــة دورة 
 2012 العـــام  فـــي  تمكيـــن  وقعـــت  حيـــن 
اتفاقية مع شركة تالنت بارتنرز )تالنت2(، 
الشـــركة االستشارية العالمية المتخصصة 
في تطوير الموارد البشـــرية، لوضع البنية 
“مهـــارات  لمشـــروع  الضروريـــة  التحتيـــة 

التوظيف”.
وتولت تمكيـــن وفقا لالتفاقية مســـؤولية 
المـــزودة  الجهـــات  مـــن  العديـــد  دعـــوة 
للتدريـــب لعـــرض مواردها ليكونـــوا جزءًا 
مـــن البرنامـــج، حيـــث عبـــر المديـــر العـــام 
للشـــركة في الشرق األوســـط عن سعادته 
للعمـــل مع تمكين في هذا البرنامج، منوها 
اســـتراليا  فـــي  مبـــادرات مماثلـــة  بنجـــاح 
ونيوزلنـــدا وبريطانيـــا، وعمـــان واإلمارات 
العربية المتحدة، وتطلعه إلى تطبيق هذا 

المشروع في مملكة البحرين.
وانطلق المشـــروع في ذلـــك الحين بهدف 
تزويـــد الباحثيـــن عـــن عمـــل - مـــن غيـــر 
الشـــهادات  وذوي  الجامعـــات  خريجـــي 
المطلوبـــة  الرئيســـية  بالمهـــارات  العليـــا – 
في مـــكان العمل مـــن خـــالل التركيز على 
القـــدرات الرئيســـية، فـــي إطـــار مســـاعي 
جعـــل البحرينـــي الخيـــار األول للتوظيف 

وتسهيل ولوجهم إلى سوق العمل.
ويتنـــاول البرنامج وفقـــا للمعاهد المقدمة 
الذاتيـــة،  الســـيرة  “كتابـــة  مواضيـــع  لـــه 
مقابلـــة  مهـــارات  الذهنـــي،  التحضيـــر 
التوظيـــف، التعامـــل مـــع أول يـــوم عمـــل، 
إدارة الوقـــت، معرفـــة عوامـــل التحفيـــز، 
حل المشـــكالت فـــي بيئة العمـــل، التعامل 
مـــع التغييـــر، العمـــل ضمـــن فريـــق العمل، 
االســـتمرار في التحســـن”، وباتـــت الوزارة 
تقدمها لجميع العاطلين بكافة مؤهالتهم، 
وتقطـــع إعانة التعطل عن كل متخلف عن 

الدورة أو رافض لها.

اعتماد دولي 

جمعيـــة  رئيـــس  قـــال  البرنامـــج،  وحـــول 
البحريـــن لمعاهـــد التدريـــب نـــواف محمد 
الجشي “إن برنامج مهارات التوظيف يعد 
أحـــد البرامـــج العالميـــة المتطـــورة، والتي 
حققـــت نجاحـــًا باهـــرًا فـــي بريطانيـــا، من 
خالل مســـاهمتها في تهيئـــة الباحثين عن 
عمـــل لالنخراط في ســـوق العمل، وتعزيز 
ثقتهـــم بأنفســـهم، وتنميـــة مهاراتهـــم فـــي 
إعـــداد الســـيرة الذاتية واجتيـــاز مقابالت 
العمل بنجاح، وبناء الشخصية والتسويق 

ألنفسهم”.
ولفـــت إلـــى أن البرنامـــج مصمم ليســـاهم 

فـــي دعـــم اســـتقرار الداخلين الجـــدد في 
وظائفهـــم والحـــد من عودتهـــم إلى قوائم 
البطالـــة، حيـــث إن العديـــد مـــن الباحثين 
عـــن عمـــل ونتيجـــة لقصورهـــم المعرفـــي 
بكيفية التأقلم مع بيئة العمل ومتطلباتها، 
يتجهون لترك وظائفهم ألكثر من مرة في 

بداية مشوارهم المهني.
لمختلـــف  مصمـــم  البرنامـــج  أن  وبيـــن 
المستويات التعليمية والتخصصات، وبما 
يتالءم مع بيئة العمل البحرينية، وحاصل 
علـــى االعتماديـــة الدولية من قبـــل الجهة 

المصممة لهذا البرنامج.
وأشـــار إلـــى أن الدراســـة الجامعيـــة مهمة 
فـــي توفيـــر األســـاس المعرفـــي للباحـــث 
عـــن عمـــل، إال أن ذلـــك ال يعنـــي بالضرورة 
امتالكـــه المهـــارات الالزمـــة التـــي تمكنـــه 
من االنخراط في ســـوق العمـــل واالرتقاء 

الوظيفي.
وقال إن التدريب مســـؤولية وطنية، وأن 
قطـــاع التدريـــب تأســـس على مبـــدأ جعل 

البحريني الخيار األمثل للتوظيف.
للتدريـــب  معهـــد  فتـــح  أن  إلـــى  وأشـــار 
واعتمـــاد البرامج التدريبية يتطلب تنفيذ 
اشـــتراطات صعبـــة جـــدًا، والحصول على 
اعتماديـــات دوليـــة، فضـــال عمـــا يخضـــع 
لـــه القطاع مـــن رقابـــة مشـــددة، وتتحمله 
المعاهد مـــن تكاليف باهضة لـــكل برنامج 
تدريبـــي، وهـــو مـــا يدفـــع بعـــض المعاهـــد 
إلـــى االقتصـــار على تقديـــم دورة مهارات 

التوظيف.
ولفـــت إلـــى أن المعهـــد ومن أجـــل تحقيق 
متطلبـــات الجـــودة بحاجـــة إلـــى مـــا يزيد 
علـــى 15 كادر وظيفـــي، وبرواتـــب ال تقل 

عن 550 دينار لكل موظف.
وأشـــار إلى أن تكلفـــة البرنامـــج التدريبي 
تتـــراوح بيـــن 700 و800 دينـــار للمتـــدرب 
الواحـــد، وأن المعهد يتكفل بدفع الرســـوم 
كاملة مســـبقًا، على أن تســـدد له الحقًا من 
قبـــل تمكين بعد إتمام المتـــدرب برنامجه 

التدريبي.
ولفـــت إلى أن عدم إتمـــام بعض الباحثين 
عـــن عمـــل البرنامج التدريبي يســـاهم في 
تحميل المعهد كلفة االعتماد الدولي الذي 

يصل إلى 200 دينار.
وقال إن معادلة التوظيف مقابل البرنامج 
هـــي معادلـــة خاطئـــة، حيـــث إن معاهـــد 
التدريب هي جهة منفذة لتوجهات ورؤى 
الدولـــة، فهـــي ليســـت معنيـــة فـــي وضـــع 

السياسات.
وأشـــار إلى أن معاهـــد التدريب ال تتحمل 
مســـؤولية ما يتخـــذ من إجـــراءات حيال 
الباحث عن عمل حال امتناعه عن خوض 
البرنامج التدريبـــي، مبينًا أن تمكين توفر 
المتنوعـــة  التدريبيـــة  البرامـــج  مـــن  بنـــكًا 
للباحثين عن عمـــل والتي بإمكان الباحث 
عن عمل طلب االنخراط فيها، واختيار ما 

يناسبه من هذه البرامج.

مركز تدريبي

مـــن جهتـــه، قـــال عضـــو مجلس الشـــورى 
ووكيل العمل الســـابق صباح الدوسري إن 
أغلبيـــة الباحثين عن عمـــل هم من الفئات 
ذوي المســـتوى التعليمـــي دون الجامعـــي، 
وتقديـــم دورات المهـــارات األساســـية لهم 
مـــن شـــأنها أن تســـاعد علـــى ســـد فجـــوة 
المهـــارات لديهـــم وزيـــادة حظوظهـــم في 

االنخراط في سوق العمل.
وأشـــار إلـــى أن البرامـــج التدريبيـــة التـــي 
برنامـــج   500 والبالغـــة  تمكيـــن  تطرحهـــا 
تدريبي، كافية لتغطية احتياجات ســـوق 
العمـــل، مـــن المهـــارات الالزمـــة لمختلـــف 

التخصصات والمستويات.
ولفـــت إلـــى أهميـــة هـــذا البرنامـــج لـــذوي 
التخصصات الصعبة الذين تسعى الوزارة 
إلـــى تقديم العديد من الحلـــول التدريبية 
المؤهلـــة لهـــم لالنخراط في ســـوق العمل، 

وتلبية احتياجات سوق العمل الراهنة.
بيـــن  المنافســـة  دور  حـــول  وتحـــدث 

الوظائـــف،  علـــى  واألجانـــب  المواطنيـــن 
وأهميـــة تغليب الحـــس الوطني ألصحاب 
المواطـــن،  تفضيـــل  خـــالل  مـــن  العمـــل 
والحاجة إلى المزيد من رفع كلفة توظيف 

األجنبي.
وأشـــار إلـــى أن البحريـــن ودول الخليـــج 
أصبحـــت بمثابـــة مركـــز تدريبـــي ضخـــم 
للباحثين عن عمـــل ولألجانب، لدرجة أنه 
ينـــدر علـــى األجنبي الذي يعـــود إلى بالده 

أن ال يجد له عمالً الئقا به.
من جانبه، رأى عضو مجلس إدارة جمعية 
الصغيـــرة  المؤسســـات  لتنميـــة  البحريـــن 
والمتوســـطة ورئيـــس لجنـــة المؤسســـات 
المتناهيـــة الصغـــر محمـــد الموســـوي، أن 
دورة  تمثـــل  التوظيـــف  مهـــارات  دورة 
متكاملة تســـاهم في تهيئـــة الباحثين عن 
عمل عبـــر تزويدهم بالمهارات األساســـية 
من المهارات اإلدارية والتواصل والتعامل 
تزويدهـــم  جانـــب  إلـــى  المشـــكالت،  مـــع 
بالمهـــارات التقنيـــة المواكبـــة الحتياجات 

سوق العمل المتطورة. 
ولفت إلى أن أهمية المحتوى الذي تقدمه 
الـــدورة ال يمنـــع من طـــرح بعـــض البرامج 
التـــي تصقل مهـــارات الباحثيـــن عن عمل 
وتعـــزز أفضليتهم لدى أرباب العمل، داعيًا 
الباحثين عن عمل لالنخراط في مجموعة 
البرامـــج التدريبيـــة الجديـــدة التي تعتزم 
تمكين طرحها، بما سيساهم في إكسابهم 
المزيـــد من المهـــارات ويزيد مـــن فرصهم 

لدخول سوق العمل.

دورات مستهلكة

والباحـــث  المحاضـــر  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
المصرفي عـــارف خليفة إن دورة مهارات 
التوظيـــف تعـــد من الـــدورات المســـتهلكة 
التـــي يمكن ألي شـــخص دراســـتها بشـــكل 
مجانـــي عبـــر موقـــع )لينكيـــد إن( ومنصـــة 
يوتيـــوب وغيرهـــا، مما يعـــد توجيه آالف 
الباحثيـــن عـــن عمـــل لدراســـتها اســـتنزافًا 

فـــي  اســـتثمارها  يمكـــن  التـــي  للمـــوارد 
إخضاعهم لدورات أكثر جدوى وترفع من 

حظوظهم لالنخراط في سوق العمل.
منـــح  كان  حـــال  فـــي  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
الخريجيـــن هذه الـــدورات بهـــدف إضافة 
المزيـــد من المهـــارات الرئيســـية والفرعية 
للباحثيـــن عـــن عمـــل، فـــإن ذلـــك ينـــم عن 
وجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم 
واحتياجـــات ســـوق العمـــل، وبالخصوص 

لخريجي المراحل الجامعية.
ولفـــت إلى أن مدى جدوى هـــذه الدورات 
وقدرتهـــا علـــى معالجـــة مشـــكلة البطالـــة 
وســـد فجـــوة المهارات لـــدى الباحثين عن 
عمـــل، ينبغـــي أن ينعكـــس علـــى ارتفـــاع 
حظوظ خريجي هذه الدورات في ســـوق 
العمل ومعـــدالت توظيفهم مقارنة بمن لم 

يخضع لهذه الدورات.
ورأى أن ربط الخضوع لهذه الدورة بإعانة 
التعطل يؤكد الحاجة إلى تقييم المشروع 
ككل، مشـــيرًا إلى أن الجامعات التي لديها 
مراكـــز بحـــث وتطوير عادة مـــا تتجه إلى 
التدريب العملي والوظيفي بشـــكل مباشر 
علـــى أرض الواقع، وتقليل عدد الســـاعات 

النظرية.
وقـــال فيمـــا يتعلـــق بأســـعار تقديـــم هـــذه 
إلـــى رفـــع  الـــدورات إن المعاهـــد عمـــدت 
بنســـبة  التوظيـــف  مهـــارات  أســـعار دورة 
تفوق 50 % من سعرها بعد إقرار برنامج 
وقـــت  فـــي  الثانـــي،  الوطنـــي  التوظيـــف 
تقتصـــر فيـــه محتـــوى هـــذه الـــدورة على 
التعريـــف باألمـــور القانونيـــة لعقـــد العمـــل 

وطريقة عمل السيرة الذاتية.
ونـــوه ببرنامـــج )فرص( الـــذي يوفر فرصة 
التدريـــب علـــى رأس العمـــل، مشـــيرًا إلـــى 
أن هـــذا البرنامـــج يعد من أنجـــح البرامج 
ميزانيـــة  تحويـــل  مقترحـــًا  التدريبيـــة، 

برنامج مهارات التوظيف لهذا البرنامج.
وقـــال إن معاهد التدريـــب المقدمة لدورة 
الجانـــب  لديهـــا  يبـــرز  التوظيـــف  مهـــارة 

التســـويقي للبرنامـــج كبرنامج لـــه أهداف 
تجارية للمؤسســـة التدريبية، واستقطاب 
أكبـــر عـــدد مـــن المســـجلين فـــي برامجهـــا 
المدعومـــة بالكامل، أكثر من كونه برنامج 
وطنـــي يســـاهم فـــي تهيئـــة الباحثين عن 

عمل لدخول سوق العمل.
وأشـــار إلـــى أن االســـتفادة الوحيدة األبرز 
بـــه  مـــا تســـاهم  البرنامـــج هـــو  مـــن هـــذا 
الميزانيـــة المخصصـــة لـــه مـــن الدولة في 
دعم المعاهد التي تســـاهم في حل نســـبة 
من مشـــكلة البطالة وتوظيف البحرينيين 

من المدرسين والعاملين في المعاهد. 

التخصصات المهنية

الســـلوم وهـــو عضـــو  أحمـــد  النائـــب  أمـــا 
وتجـــارة  صناعـــة  غرفـــة  إدارة  بمجلـــس 
البحريـــن ورئيس لجمعية البحرين لتنمية 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، أشـــار 
إلـــى أن مجموعة المهـــارات التي تتضمنها 
دورة مهـــارات التوظيـــف تخـــدم بالدرجة 
األولـــى الباحث عن العمل من خالل صقل 
مهاراته الشـــخصية وتمكينه من تســـويق 
التواصـــل لديـــه  نفســـه وتنميـــة مهـــارات 

والتأقلم مع بيئة العمل.
وقـــال إن أرباب العمـــل يفضلون الباحثين 
عن عمـــل مـــن ذوي التخصصـــات المهنية 
والحرفيـــة، فـــي حيـــن أن المواضيع التي 
تتناولها دورة مهارات التوظيف باإلمكان 
تحصيلها بسهولة عبر شبكة االنترنت، من 
خـــالل منصـــات “يوتيـــوب”  و “لينكيد إن” 
أو مواقع الدورات المجانية أو التي تقدم 
بمبالـــغ زهيدة، حتى أنه يقوم بتنفيذ مثل 
هـــذه الـــدورات فـــي مكتبـــه للباحثين عن 

عمل والعاملين في المكتب.
العمـــل  وزارة  توجـــه  أن  أهميـــة  وأكـــد 
موازنـــات التدريـــب ناحيـــة التخصصـــات 
المهنيـــة، بمـــا يضيـــف للباحـــث عـــن عمـــل 
مهـــارة وحرفة تشـــكل قيمـــة مضافة لدى 

رب العمل.

المهارات الوظيفية.. الدورة التي ابتلعت ماليين دنانير التدريب
10 آالف باحث عن عمل خضع للدورة في 2021

محمد الموسوي أحمد السلوم نواف الجشي  صباح الدوسري  عارف خليفة

تصفية الشركة التي وضعت البنية التحتية للمشروع تكلفة ومحتوى الدورة وفًقا لموقع معهد البحرين للدراسات المصرفية

خليفة: الدورة 
“استهالكية” وباإلمكان 

تحصيلها مجانا عبر 
شبكة اإلنترنت

قطع اإلعانة 
مصير المتخلفين 

والرافضين 
للبرنامج

الجشي: البرنامج يدعم 
استقرار الداخلين الجدد 

ويحد من عودتهم 
لقوائم العاطلين

85 معهد تدريب 
يقدم الدورة في 

البحرين

الموسوي: 
الدورة تقدم 

برنامجا متكامال 
للعاطلين

أطلق البرنامج في 
2012 باالتفاق 
مع شركة تطوير 

موارد بشرية 

الدوسري: البحرين 
ودول الخليج 
أصبحت مركزا 
تدريبيا ضخما 

800 دينار كلفة 
الدورة لكل 

متدرب 

السلوم: أرباب 
العمل يفضلون 

ذوي التخصصات 
المهنية 

200 دينار كلفة 
االعتماد الدولي 

للبرنامج
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طالــب 370 رب أســرة مــن أصحــاب الفرشــات األســبوعية فــي ســوق مدينــة عيســى 
الشعبي سوق المقاصيص “سوق الحراج” بتخصيص أرض لهم لمزاولة مهنة “الليالم” 
لبيع البضائع والسلع الجديدة والمستعملة، إذ يعرض الباعة وأغلبهم من المتقاعدين 
وذوي الدخل المحدود السلع المستعملة القابلة للبيع أو الشراء، مثل األثاث المستعمل 
وغرف النوم والطاوالت والكتب والمجالت المســتعملة والطيور والحيوانات األليفة 
والساعات القديمة واألجهزة اإللكترونية، مثل الغساالت وأجهزة التلفاز والحاسوب 
والهواتــف الذكيــة، والنــوادر مــن االنتيــك مثل التحــف القديمة واألطبــاق “الصحون” 
وأطقــم االســتكانات والترمس “دالل” الشــاي والقهوة، إضافــة للمتاجرة في األحجار 
الكريمــة مثــل الخواتم والمســابيح أو قطع غيار الســيارات وغيرهــا الكثير من األمور 

المستعملة القابلة للبيع أو الشراء.

اإلجـــازات  أيـــام  فـــي  الباعـــة  ويجتمـــع 
األسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل 
أســـبوع، لعرض وبيـــع تلك الســـلع طالبين 
الرزق الحالل في عمليات البيع ألجل ســـد 
احتياجاتهـــم مـــن الربـــح القليـــل، ويقصد 
ســـوق “الحراج” المعروف بمســـمى ســـوق 
“المقاصيص” كثير من الزبائن لشراء أمور 
عدة معروضة بأســـعار زهيـــدة، كما يوجد 
للباعة جمهور من مختلف مناطق المملكة 
ومن الدول الشقيقة المجاورة كالسعودية 
والكويت، الذين يزورون باعة السوق بين 
حين وآخر بقصد شـــراء بعض النوادر من 
ســـلع االنتيك والكتب القديمة المستعملة 

التي تباع بأسعار رخيصة.
“الحـــراج”  باعـــة ســـوق  مـــن  وقـــال عـــدد 
فـــي حديثهـــم لـ “البـــالد”: تم إغالق ســـوق 
الحراج ألسباب احترازية في وقت سابق 
بســـبب تداعيـــات جائحة كورونـــا “كوفيد 
19”، واســـتمر اإلغـــالق لفترة طويلة تصل 
لمـــدة عاميـــن إلى أن تم اتخـــاذ قرار إلغاء 
ســـوق المقاصيص األســـبوعي فـــي موقع 
عيســـى  مدينـــة  بمنطقـــة  الكائنـــة  األرض 
“موقـــع الســـوق الشـــعبي”، بعـــد طلب أحد 
المستثمرين مساحة األرض التي يفترش 
والبضائـــع  الســـلع  “الليـــالم”  باعـــة  فيهـــا 
كل أســـبوع يومـــي الجمعـــة والســـبت، مـــا 
حـــدا ببعـــض الباعـــة للذهاب إلـــى مناطق 
الشـــعبي  جدحفـــص  ســـوق  منهـــا  أخـــرى 
للقـــاء الزبائن في تلـــك المنطقة، فيما ظل 
أغلـــب الباعـــة دون عمـــل ـ ما تســـبب ذلك 
فـــي تراكـــم الديون علـــى بعـــض أصحاب 
تســـديد  علـــى  القـــدرة  وعـــدم  الفرشـــات 
األقســـاط الشـــهرية للبنـــوك، إذ إن الغالبية 
منهم ملتزمون بقروض شـــهرية للمصارف 
والبنـــوك ولديهـــم التزامات شـــهرية ثابتة، 

مزاولـــة  علـــى  كبيـــر  بشـــكل  ويعتمـــدون 
مهنـــة بيـــع الســـلع المســـتعملة فـــي ســـوق 
المقاصيـــص كمصـــدر دخـــل لهـــم وإلعالـــة 
عوائلهم، ما تســـبب ذلك في معاناة بعض 
الباعة المسؤولين عن إعالة األسرة بسبب 
مطالبات البنوك وعدم القدرة على تسديد 
رســـوم دراسة أبنائهم في الجامعات، علما 
أن بعضهـــم تـــم ســـحب ســـياراتهم لعـــدم 
القدرة على االلتزام بدفع القروض البنكية 

الشهرية.
وطالب الباعة عبر “البالد” بتوفير مساحة 
أرض لهم أســـوة بأصحاب مشـــاريع “الفود 
تـــراك”، أو تخصيـــص أرض بديلـــة لهم في 
أي مـــن محافظات المملكة، إلقامة ســـوق 
أســـبوعي إلعادة إحياء سوق الحراج، مع 
التـــزام الباعة بدفع الرســـوم 20 دينار عن 

كل فرشة كما جرت العادة.
ولجـــأ الباعة للمجالس البلدية بمحافظتي 
الجنوبيـــة والشـــمالية للنظـــر فـــي أمرهـــم 
تجمـــع  أرض  مســـاحة  تخصيـــص  حـــول 
الباعـــة علـــى أرض واحـــدة لمزاولـــة مهنة 
البيع في ســـوق تجمع شـــعبي، كما يشـــكو 
الباعة من منافســـة العمالـــة غير النظامية 
“الســـائبة” التـــي تزاول مهنـــة “الليالم” في 

سوق الحراج.
لهـــم  بالســـماح  مطالبهـــم  الباعـــة  وجـــدد 
بمزاولـــة مهنة بيع “الســـكراب” في مواقف 
ســـيارات ســـوق مدينـــة عيســـى الشـــعبي 
اإلجـــازات  أيـــام  خـــالل  مؤقـــت  بشـــكل 
األســـبوعية يومـــي الجمعـــة والســـبت إلى 
حيـــن تخصيـــص أرض ثابتة لهـــم لمزاولة 
عمليات البيع والشراء، حيث يحضر حالًيا 
عدد قليل مـــن الباعة لبيع الســـلع القديمة 
والمستعملة في أيام نهاية األسبوع وذلك 
لعرض الســـلع في صناديق ســـياراتهم بداًل 

مـــن عرض الســـلع علـــى الطـــاوالت أو في 
الفرشـــات، بســـبب عـــدم وجـــود مســـاحة 
أرض تجمـــع باعة ســـوق الحـــراج لمزاولة 

المهنة بشكل طبيعي. 

حراج “الشمالية”

ورفـــع الباعـــة فـــي ســـوق مدينـــة عيســـى 
إلـــى  خطابـــا  الحـــراج”  “ســـوق  الشـــعبي 
المجلـــس البلدي للمنطقة الشـــمالية موقع 
لطلـــب  فرشـــة  صاحـــب   370 قبـــل  مـــن 
النظـــر فـــي أمرهم ولتخصيـــص أرض لهم 
لمزاولة مهنة “الليالم” في إحدى األراضي 
مـــع  لتســـتوعبهم  الشـــمالية،  بالمحافظـــة 
زبائنهـــم فـــي كل أســـبوع بأيـــام اإلجازات 

األسبوعية.
للمحافظـــة  البلـــدي  المجلـــس  ووافـــق 
الشـــمالية علـــى مقتـــرح بتخصيص قطعة 
أرض في “الشـــمالية” إلقامة سوق شعبية 
كبديـــل عـــن “الحـــراج” الكائن فـــي منطقة 
مدينـــة عيســـى، إذ علـــل مقـــدم المقتـــرح 
عضو المجلس البلدي بالمنطقة الشـــمالية 
عبـــدهللا القبيســـي في وقت ســـابق خالل 

إحدى جلســـات المجلس البلدي الشـــمالي، 
أن المقترح يأتي في ســـبيل وضع الحلول 
لموضوع غلق سوق المقاصيص في مدينة 
عيســـى لوجود مستثمر لألرض ومن أجل 
عودة الباعة لممارســـة نشـــاط أعمالهم، إذ 
تعتبر ســـوق الحراج محطة تجمع ومركزا 
والســـلع،  البضائـــع  مختلـــف  لبيـــع  نشـــطا 
القديمـــة  المســـتعملة  األشـــياء  خصوًصـــا 
والنـــادرة، إضافة ألهميـــة المحافظة على 
أهميـــة  تعتبـــر  التـــي  الشـــعبية  األســـواق 
تراثيـــة بجانـــب القيمـــة الرمزيـــة للحفاظ 
عـــن  الباعـــة  التـــي توارثهـــا  العـــادة  علـــى 
آبائهم وأجدادهم، وتعد جزءا من وســـائل 
للمملكـــة  والتجـــاري  الســـياحي  الجـــذب 
لوجـــود هـــواة بيـــع المقتنيـــات التراثيـــة، 
إضافـــة ألهميـــة عـــودة الباعـــة لممارســـة 
عملهم لما يشـــكله من مصـــدر رزق لهم، إذ 
تـــم تخصيص موقع بديل فـــي المحافظة 
الشـــمالية يلبي احتياجات الســـوق ويرفع 
من مســـتوى التنظيم واالنضباط بما يعود 
بالنفع العام أســـوة باألســـواق المماثلة في 

الدول الخليجية المجاورة.
وأوصى المجلس البلدي للمنطقة الشمالية 

فـــي وقـــت ســـابق بتخصيـــص أرض فـــي 
المحافظة الشـــمالية إلقامة ســـوق شعبي 
“المقاصيـــص” ووضـــع الحلـــول المناســـبة 
وذلـــك وفـــق توجيهـــات الحكومـــة بشـــأن 
المركزيـــة  واألســـواق  الخدمـــات  تطويـــر 
والمحلية والشـــعبية بما يعود بالنفع العام 

على المواطنين وتنمية موارد البلديات.
علـــى  الشـــمالي  البلـــدي  المجلـــس  وأصـــر 
توصيـــة مقتـــرح تخصيـــص أرض لســـوق 
الحراج في المحافظة الشمالية من خالل 
خطـــاب رفع إلى وزارة البلديات في وقت 
بشـــأن   ،2021 مايـــو   31 بتاريـــخ  ســـابق 
تخصيـــص موقع ضمـــن األراضـــي التابعة 
للبلديـــة بالمنطقـــة الشـــمالية، وأن يكـــون 
الســـوق الشـــعبي ليوم واحد في األسبوع 
“األربعـــاء أو الخميـــس”، وأن يكون موقع 
وذلـــك  يتغيـــر؛  وال  ثابتـــا  الحـــراج  ســـوق 
بهـــدف إحياء األســـواق الشـــعبية القديمة 
والمـــوروث االجتماعـــي الذي يســـاهم في 

زيادة دخل الفرد.
وجـــاء رد وزارة البلديات للمجلس البلدي 
الشمالي كالتالي: من الصعب إيجاد موقع 
وتوفيـــر  المســـاحة  ناحيـــة  مـــن  مناســـب 

مواقـــف ســـيارات مالئمـــة لعامـــة النـــاس 
وغيـــر بعيد عن المناطـــق المأهولة، وعليه 
“نقتـــرح بـــأن ال يكون للســـوق موقـــع دائم 
بل أســـوة بما هـــو معهود فـــي دول كثيرة 
وأن يكـــون ليـــوم محـــدد، كمـــا هـــو الحال 
قديًما في البحرين )ســـوق األربعاء، سوق 

الخميس وغيرها(”.
فيمـــا كان رد المجلـــس البلـــدي للمنطقـــة 
لـــوزارة  الـــرد  خطـــاب  علـــى  الشـــمالية 
 2021 العـــام  منتصـــف  فـــي  البلديـــات 
الماضـــي، عماًل بالمـــادة رقم 19 من قانون 
البلديـــات رقم 35 لســـنة 2001 بخصوص 
مقتـــرح تخصيـــص أرض فـــي المحافظـــة 
الشـــمالية لســـوق المقاصيص، كان السوق 
قديًمـــا تحـــت مظلـــة وزارة البلديـــات منذ 
الخمسينات بمنطقة المنامة إلى أن استقر 
فـــي منطقة مدينة عيســـى بالعـــام 2004، 
وأغلق ســـوق الحـــراج في مدينة عيســـى 
عليهـــا  المقـــام  لـــألرض  لوجـــود مســـتثمر 
ويتطلـــب تخصيـــص موقع بديـــل يتلمس 
احتياجات الســـوق وحاجـــات المواطنين 
وهو فرصة لتنظيم السوق بما يعود بالنفع 
العـــام، كما أن عودة الســـوق يعد تشـــجيًعا 
الشـــمالية  لمحافظـــة  فعالـــة  ومســـاهمة 
على األســـواق الشـــعبية واالرتقاء بها إلى 
والعربيـــة  الخليجيـــة  األســـواق  مســـتوى 
المماثلـــة، إضافة لمدخـــول إيرادات وزارة 
البلديـــات شـــهرًيا بما يقـــارب 7900 دينارا 
شـــهرًيا، إذ إن عودة السوق الشعبي تعتبر 
فرصة لمزاولة عمل الباعة لما يشـــكله من 
مصدر رزق لهم ولعوائلهم، وأن تخصيص 
الموقـــع البديل يتلمـــس احتياجات هؤالء 

الباعة وزبائنهم من البحرين وخارجها.
وكشـــف عضو المجلس البلـــدي للمحافظة 
الجنوبيـــة مـــال هللا شـــاهين فـــي تصريح 
صحافـــي فـــي وقـــت ســـابق عـــن وجـــود 
خطة إلنشـــاء ســـوق “المقاصيص” كبديل 
عن المكان الســـابق بوســـط منطقة مدينة 
عيســـى، وذلـــك فـــي منطقـــة بعيـــدة عـــن 
وجـــود  إلـــى  مشـــيًرا  الســـكنية،  المنطقـــة 
لقـــاءات مـــع المســـؤولين لمناقشـــة إعادة 

السوق التراثي مرة أخرى.
وبحســـب شـــاهين “الســـوق القديـــم تعود 
ملكيته لمستثمر وقد منح البائعين فرصة 
للعمل لمدة ســـنة ثم قام بتمديدها لمدة 6 

سنوات، وحان الوقت الستعادة ملكه”.

“بلدي الشمالي” يوافق على تخصيص مساحة لسوق “الحراج”
370 بائًعا بـ “المقاصيص” ينتظرون األرض البديلة لمزاولة “الليالم”

وضع الباعة اليوم 

سوق المقاصيص خاوية على عروشها

طرق البيع هكذا أصبحت

حسن ثاني بائع دون فرشة

سوق الحراج من الفرشات إلى صناديق السيارات

عملية البيع في “الحراج” من السيارات 

جانب من لقاء ممثلي باعة سوق الحراج مع “البالد”

حسن عبدالرسول
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قام وزيـــر التنميـــة االجتماعية أســـامة 
العصفور ووزيرة الصحة جليلة الســـيد 
اإلعاقـــة  مجمـــع  إلـــى  تفقديـــة  بزيـــارة 
عالـــي،  منطقـــة  فـــي  الكائـــن  الشـــامل 
لاطـــاع علـــى خطـــط تطويـــر المرافق 
الخدماتية والبنية التحتية في المجمع، 
والتي من شأنها زيادة كفاءة الخدمات 

وتحسين جودتها خدمة للمواطنين.
وفي بداية الزيارة، أشـــار الوزيران إلى 
كفاءة العاملين فـــي الصفوف األمامية 
من الكوادر الطبية والجهات المســـاندة 
التي عملت في مركز الشـــامل الميداني 
للتصـــدي  الوطنيـــة  الجهـــود  ضمـــن 
لجائحة فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
وحافظت على جودة الخدمات الطبية 
التـــي تـــم تقديمهـــا بجـــد واجتهـــاد، إذ 
قامـــوا بعملهم علـــى أكمل وجه وقدموا 
الدعم الازم للفرق الطبية بكافة مواقع 
العمـــل بمحافظات مملكـــة البحرين في 

مختلف مراحل التعامل مع الجائحة.
واطلـــع الوزيران على مباني ومنشـــآت 

تـــم  مبـــان   9 يضـــم  والـــذي  المجمـــع، 
لتقديـــم  حديثـــة  بمقاييـــس  إنشـــاؤها 
أعلى مســـتوى مـــن الخدمـــات الصحية 
والعاجيـــة والتأهيل، ضمـــن المنظومة 

الصحية بالمملكة.
التنميـــة  وزيـــر  أكـــد  الزيـــارة،  وأثنـــاء 
االجتماعيـــة أن إنشـــاء مجمـــع اإلعاقة 
الشـــامل الـــذي يعنـــى باألشـــخاص مـــن 
ذوي العزيمـــة يعكـــس مـــا يحظـــون بـــه 
مـــن اهتمـــام كبير مـــن لدن ملـــك الباد 
المعظـــم حضرة صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة 
حثيثـــة من ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،، مشـــيًرا 
إلـــى عـــزم الـــوزارة على االســـتمرار في 
تهيئة الجوانب الصحيـــة واالجتماعية 
أفضـــل  لتوفيـــر  الازمـــة  واإلمكانـــات 
الســـبل تلبيـــًة الحتياجـــات هـــذه الفئـــة 
فـــي  أكبـــر  بشـــكل  وإدماجهـــم  المهمـــة 
المجتمع، وبما يوفر فرص أكثر أمامهم 
للمشـــاركة في جهود التنميـــة الوطنية، 

مضيًفا أن هـــذا المجمع يعد من أضخم 
المشروعات التنموية والخدماتية التي 
أقيمت بالشـــراكة والتعـــاون بين وزارة 
األشـــغال ووزارة التنميـــة االجتماعيـــة 
ووزارة الصحة، حيث تم تشييده على 

مساحة قدرها 3 هكتارات تقريًبا. 
مـــن جانبهـــا، أكـــدت وزيـــرة الصحة أن 

الـــوزارة ماضيـــة في تطويـــر الخدمات 
الصحيـــة فـــي مملكـــة البحرين بشـــكل 
اســـتدامتها  يضمـــن  وبمـــا  متكامـــل 
وتحســـين جودتهـــا فـــي إطـــار الســـعي 
الصحـــة  تحقيـــق  نحـــو  المســـتمر 
الشـــاملة للجميع، مشـــيرة إلـــى الخطط 
والتـــي  الموضوعـــة  االســـتراتيجية 

حققت سلســـلة من اإلنجـــازات النوعية 
علـــى صعيـــد الرعاية الصحيـــة، منوهًة 
بالحـــرص علـــى مواصلة تقديـــم أفضل 
الخدمـــات بجـــودة وكفـــاءة وتنافســـية 
المســـتجدات  أحـــدث  لتواكـــب  عاليـــة 
الطبية والدراســـات واألبحـــاث العلمية 
والتأهيليـــة  العاجيـــة  المجـــاالت  فـــي 

لصالح جميع المرضى، موضحة االلتزام 
الدائـــم بتعزيز وتيرة العمل والتنســـيق 
المشـــترك بين الجهات المعنية بالمجمع 
مـــن أجل رفد التكامل والجهود الرامية 
لتطوير مســـتوى جودة الخدمات التي 

تقدمها الحكومة للجميع.
وجـــرى خـــال الزيـــارة االطـــاع علـــى 
منظومـــة عمـــل المجمـــع، والتـــي توائم 
األهـــداف التـــي أنشـــئ لهـــا وذلـــك مـــن 
أجـــل تحســـين عملية العـــاج والتأهيل 
بشـــكل متكامـــل، إذ يعـــد المجمـــع مـــن 
أكبر المجمعـــات والمراكـــز المتخصصة 
لـــذوي العزيمـــة علـــى مســـتوى الشـــرق 
األوسط، ويتخصص في عاج ورعاية 
وتعليم وإعادة تأهيل الفئات المختلفة 
والبكـــم  والصـــم  داون  كمتازمـــة 
والتوحـــد والتلف الدماغـــي واألمراض 
العقليـــة، إلـــى جانـــب وجـــود عـــدد مـــن 
األقســـام األخرى فيه كالعاج الطبيعي 
والعاج النفسي والعاج بالعمل ومركز 
للدعم النفسي ومركز للقياس والتقييم 

والتشخيص.

المنامة - بنا

توفير االحتياجات الصحية واالجتماعية لذوي اإلعاقة
وزيرا “التنمية االجتماعية” و “الصحة” يطلعان على خطط تطوير مجمع اإلعاقة

أشـــاد النائب بـــدر الدوســـري بنتائج 
الزيارة الميمونة لمحافظ المحافظة 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة ووزير 
أيمـــن  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
المؤيد أثناء افتتاح مبنى ومنشـــآت 
مركـــز تمكيـــن شـــباب الـــزالق، الذي 
حضره جمع من أهالي منطقة الزالق 

وعدد من المسؤولين بالحكومة.
وأكد الدوســـري أن هذا المركز يؤكد 
االهتمام الكبير باألنشـــطة الشـــبابية 
البـــاد  والرياضيـــة مـــن قبـــل ملـــك 
الجالـــة  المعظـــم حضـــرة صاحـــب 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ويأتـــي تنفيًذا لمتابعـــات طويلة مع 
الحكومـــة عبـــر المجلس التشـــريعي 
تنفيـــًذا  الحكومـــة  عمـــل  وبرنامـــج 
لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ونوه الدوســـري أن المركز الشـــبابي 
منطقـــة  احتياجـــات  ويلبـــي  مهـــم 
والشـــبابية،  الرياضيـــة  الـــزالق 
ويســـاهم في تطوير العمل الشبابي 
مـــن خـــال إبـــراز المواهـــب الشـــابة 
ورعايتهـــا وتطويرهـــا مـــن أجل رفع 
سمعة البحرين في القطاع الرياضي 
محلًيا ودولًيا، وســـيكون هذا المركز 

حاضنة شبابية.

الدوسري: مركز الزالق حاضنة شبابية للمواهب

تنظـــم صحيفـــة “البـــاد” بالتعاون 
البحريـــن  خريجـــي  رابطـــة  مـــع 
الثقافـــي  التبـــادل  برنامـــج  مـــن 
األميركـــي )IVLP(، وبالشـــراكة مع 
مجلـــس خريجـــي برامـــج التبادل 
الثقافي المصري األميركي فعالية 
التحقيقـــات  “كواليـــس  بعنـــوان 
الصحافية”، بمشـــاركة صحافيين 
مـــن البحريـــن ومصـــر، وعـــدد من 
التبـــادل  ببرنامـــج  المشـــاركين 
الثقافي األميركي، وطلبة اإلعام 
من جامعـــة البحريـــن والجامعات 

الخاصة.
وســـتعقد الفعاليـــة في الســـاعة 7 
مســـاء بتوقيت المنامة )6 مســـاء 
بتوقيت القاهـــرة(، من يوم األحد 

الموافق 17 يوليو 2022.
وتتضمـــن أجنـــدة الفعاليـــة كلمـــة 

التحريـــر  رئيـــس  مـــن  ترحيبيـــة 
مؤنس المردي، ثم ستتحدث نائب 
مديـــر تحرير روز اليوســـف علياء 
أبو شـــهبة عن “قصـــة 3 تحقيقات 
صحافيـــة فـــي مجـــاالت الصحـــة 
والبيئـــة والمرأة”، وســـتقدم نائب 
رئيس قسم التحقيقات الصحافية 

بصحيفـــة الوطـــن المصرية مروى 
ياســـين مداخلة عـــن “كيف غيرت 
فـــي  االســـتقصائية  الصحافـــة 
وســـيتحدث  المهنيـــة؟”،  حياتـــي 
ســـكرتير التحريـــر بصحيفة الباد 
راشد الغائب عن “تجربة صحيفة 
بالتحقيقـــات  التميـــز  فـــي  البـــاد 

االســـتقصائية”، وســـيقدم العضـــو 
خريجـــي  برابطـــة  المؤســـس 
القيـــادي  الدولـــي  الزائـــر  برنامـــج 
جـــال ناصـــر إحصاءات عـــن نمو 
التحقيقـــات  وانتشـــار  متابعـــة 
الصحافيـــة االســـتقصائية عالميا، 
ثم سيجري اســـتقبال المداخات 

المشـــاركين  مـــن  واالستفســـارات 
والـــردود مـــن المتحدثيـــن األربعة 

على المداخات واالستفسارات.
وســـتلتئم الفعالية حضوريا بقاعة 
الفعاليـــات فـــي “الباد” بمشـــاركة 
إدارة الصحيفـــة وعدد من أعضاء 
الزائـــر  برنامـــج  خريجـــي  رابطـــة 

الدولي القيادي و15 طالبا متدربا 
يدرسون بقسم اإلعام في جامعة 
الخاصـــة،  والجامعـــات  البحريـــن 
فيما ستحضر عن بعد عبر )زووم( 
المتحدثتان الرئيســـتان من مصر، 
وعدد مـــن أعضاء رابطة خريجي 
التبـــادل  برنامـــج  مـــن  البحريـــن 
الثقافي، وعدد من أعضاء مجلس 
خريجـــي برامج التبـــادل الثقافي 
ومندوبـــون  األميركـــي،  المصـــري 
عن السفارة األميركية لدى مملكة 
البحريـــن، وعدد مـــن الصحافيين 

البحرينيين وبقية المدعوين.
وســـتبث وقائـــع الفعالية مباشـــرة 
عبـــر المنصـــات الرقميـــة بصحيفة 
)الموقـــع  البحرينيـــة  البـــاد 
اإللكتروني، التويتر، االنســـتغرام، 
ويمكـــن  وغيرهـــا(،  والفيســـبوك 
متابعتهـــا عبر البث المباشـــر بقناة 

“الباد” على اليوتيوب.

” تعرض تجربتها بفعالية “كواليس التحقيقات الصحافية” مساء األحد “
بالتعاون مع رابطة خريجي البحرين من برنامج التبادل الثقافي األميركي.. وبمشاركة صحافيين من البحرين ومصر

علياء أبو شهبةجالل ناصر، راشد الغائب، عهدية أحمد، مؤنس المردي ومحمد أحمدي مروى ياسين

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

بدر الدوسري
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Vacancies Available
National Readymix Co WLL  

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

 suitably qualified applicants can contac
17786665 or HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM 

PESHAWOOR PAKISTAN SWEETS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39460696 or HALHAMAD2002@HOTMAIL.COM 

LAYALI FAIROUZ RESTAURANT& CAFE  
has a vacancy for the occupation of

 HEAD OF COOK
 suitably qualified applicants can contac

17540012 or mohammed@habaragroup.com 

SSP BAHRAIN WLL  
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17210389 or TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

SARAH MUNEER CONSTRUCTION OF BUILDINGS  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35306735 or SARAMUNEERBH@GMAIL.COM 

WARETH ALNOOR CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contac

39666813 or WARETH.ALNOOR17@GMAIL.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17297922 or WALEED@KOOHEJI.NET 

U Make We Bake Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

77444440 or Soheila@umakewebake.com 

Anwar albahrain for cleaning  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17400332 or ANWAR-BHR@HOTMAIL.COM 

POPOY SWEETS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
35581314 or NAZZARALI9@GMAIL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac
36094012 or mellanie.hr@dreamgroup.bh 

NAIBTECH AIR CONDITIONERS MAINTENANCE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contac

77166539 or SPARKLINKBH@GMAIL.COM 

MARKHOR COFFEE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

38924587 or BABARMUMTAZKHAN@GMAIL.COM 

FLAWLESS BEAUTY SALOON  
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39947994 or REAL_SERVICESMANPOWER@YAHOO.COM 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

MARKHOR COFFEE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

38924587 or BABARMUMTAZKHAN@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM 

ALI ALKHAWAJA CLOAKS  
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(HAND AND MACHINE).GENERAL
 suitably qualified applicants can contac

17210675 or ABUALI792008@HOTMAIL.COM 

Ammow Waheed RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33316161 or TALALALNOAIMI@GMAIL.COM 

EBRAHIM ABDULLA ISA  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39698300 or mhrschool81@gmail.com 

ALMUHWAR KITCHEN  
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

39879441 or ALNOAIMIHASSAN@YAHOO.COM 

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17244020 or hr.admin@gbl-group.co 

FISH LOUNGE RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

37777738 or SALAHNASAER38@GMAIL.COM 

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

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

DAR JAMEEL CONTRACTING  EST.  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contac

17731694 or FAISALJAMEEL970903@GMAIL.COM 

AL THORA COLDSTORE  
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

36300078 or KHULOOD.BTC@HOTMAIL.COM 

S. JAMIL SAEED CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contac
39878411 or FOXMANZ@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17262256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 POLISHER(METAL)
 suitably qualified applicants can contac
36777578 or AAAMALALLA@GMAIL.COM 

CALICUT SALON  
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

39973729 or SAHARAMEEN2019@GMAIL.COM 

ALI FARHAN ALI FARHAN APPAREL TAILORING ACTIVITIES  
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

66655531 or Z1994AY@GMAIL.COM 

TECHNICO DIESEL EQUIP. MAITENANCE SERVIC  
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

36444405 or INFO@TECHNICO.BIZ 

ALHASSER RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39614615 or ZAINAB.YAQOOB15@GMAIL.COM 

AAAC Gulf Trading Co WLL  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37220124 or BAHRAIN3316@YAHOO.COM 

CRICKETERS RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contac

38921008 or STARPRAKASH2012@GMAIL.COM 

BEST TIME DOCUMENTS CLEARANCE  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33000206 or ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

SANYA PLUS FASHION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33332219 or SANYATRADING@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17262256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36442484 or RIGHTEFFECT@HOTMAIL.COM 

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

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contac
66382836 or SAYED.RAFIK@GMAIL.COM 

SARAYA TRANSLATIONS  
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contac
39065373 or SARAYA.BH6@GMAIL.COM 

KAMALIA Mechanical contracting  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39788869 or KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

Al wisham food trading est  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33275411 or WISHAMMARKET@GMAIL.COM 

SARAH MUNEER CONSTRUCTION OF BUILDINGS  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35306735 or SARAMUNEERBH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17262256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

SARAYA TRANSLATIONS  
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac
39065373 or SARAYA.BH6@GMAIL.COM 

JUMA SWEETS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39653430 or MEENA.GUPTA1261@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66656042 or WASEEMBUTTBAHRAIN@GMAIL.COM 

BODY & MIND LADIES SPA 2 W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contac
39093333 or INFO@BM-BAHRAIN.COM 

BOSS SPA AND SALON  
has a vacancy for the occupation of

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

CARPET LAND CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39699513 or yusufkooheji@carpetlandme.com 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI / GHADER 10387  
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contac

39888014 or FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

BIRD RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33773322 or JASSIMALMUTAWA@HOTMAIL.COM 

THINK JUICE CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33717485 or ALFAAHAAD39@GMAIL.COM 

BLUE BELL COMPUTER  
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17596993 or BLUEBELLCOMP@HOTMAIL.COM 

X L CLEANING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34180337 or MUSHTAQ11009@GMAIL.COM 

Khilan alaabed ice cream  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

32229971 or Z.R4.4A32229971@GMAIL.COM 

Alr7mh towers construction  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33040203 or ALHAYEE123@GMAIL.COM 

AYAN EXPRESS EVERYWHERE CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39296651 or AYANEXPRESS667@GMAIL.COM 

Bronze comb GENTS SALOON  
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

36322455 or MRNAD33M84@GMAIL.COM 

GLORIOUS INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34551553 or SAGEER91189@GMAIL.COM 

ISRAR AHMED SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35905665 or MUHAMMADBILAL343@GMAIL.COM 

AL WAKRA FOR BUILDNG MATERIALS  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39905141 or alwakrahbm@gmail.com 

ELKADY Cleaning Company W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17442869 or KADIAHMED196@GMAIL.COM 

KABUL STAR COLD STORE  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33882271 or GHOLAM10026@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

CALICUT SALON  
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

39973729 or SAHARAMEEN2019@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

38816548 or NM059455@GMAIL.COM 

JOZ CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

39602650 or JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

LUCKY BIRD CONTRACTING & SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33750898 or LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

JOZ CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39602650 or JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

Nadeen School W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

 HEADMASTER
 suitably qualified applicants can contac

17728886 or INFO@NADEENSCHOOL.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contac

33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35056693 or WAQASRAFIQUE466@GMAIL.COM 

ALIREZA & SONS GROUP CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17535375 or ISAASAS@HOTMAIL.COM 

JOZ CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contac

39602650 or JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

SIMPLE GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39433004 or TURKI48878@GMAIL.COM 

ALSHAKHORI TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

33103286 or UP.BH1@HOTMAIL.COM 

BOSNIA AND HERZEGOVINA CENTRE SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39462772 or newblockbuildingconstruction@gmail.com 

MAJESTIC TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

17331456 or MAJESTICTAILORING@GMAIL.COM 

IBN SINAA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17535983 or BUTALAL1953@YAHOO.COM

 UM MAJEED SALOON  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36364269 or KHURRAM_LEO82@YAHOO.COM

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة

إدارة التسجيل
 )CR2022- 102316( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : زهره ابراهيم محمد عبدالحسين 

االسم التجاري الحالي : المليح لألحذيه
االســـــم التجـــاري : المليح لألزياء

رقم القيد : 3-85316

July/7/2022: تاريخ
 CR2022- 102083 إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  احمد  عبدالنبي  عبدهللا  عباس  أدناه:  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد ياسين عبدهللا عبدالنبي احمد فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 33846 - 2

االسم التجاري : عباس عبدهللا لقطع غيار السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2022-92369 ( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقدم إلينا ورثة حبيب محمد علي غيث طالبا تحويل المحل التجاري التالي : إلى 
السيد جمال عبدهللا مرتضى عبدالرحمن فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 3-11471

االسم التجاري : مقهى جمعة الشعبي

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

proper ty. inn3 9 9 7 5 4 4 51 7 5 5 2 2 3 3 3 9 9 9 0 4 5 4

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس:

 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة

إدارة التسجيل
 )CR2022- 102316( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : زهره ابراهيم محمد عبدالحسين 

االسم التجاري الحالي : المليح لألحذيه
االســـــم التجـــاري : المليح لألزياء

رقم القيد : 3-85316

July/7/2022: تاريخ
 CR2022- 102083 إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  احمد  عبدالنبي  عبدهللا  عباس  أدناه:  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد ياسين عبدهللا عبدالنبي احمد فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 33846 - 2

االسم التجاري : عباس عبدهللا لقطع غيار السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2022-92369 ( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقدم إلينا ورثة حبيب محمد علي غيث طالبا تحويل المحل التجاري التالي : إلى 
السيد جمال عبدهللا مرتضى عبدالرحمن فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 3-11471

االسم التجاري : مقهى جمعة الشعبي

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء
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+973 17111504

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة

إدارة التسجيل
 )CR2022- 102316( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : زهره ابراهيم محمد عبدالحسين 

االسم التجاري الحالي : المليح لألحذيه
االســـــم التجـــاري : المليح لألزياء

رقم القيد : 3-85316

July/7/2022: تاريخ
 CR2022- 102083 إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  احمد  عبدالنبي  عبدهللا  عباس  أدناه:  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد ياسين عبدهللا عبدالنبي احمد فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 33846 - 2

االسم التجاري : عباس عبدهللا لقطع غيار السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2022-92369 ( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقدم إلينا ورثة حبيب محمد علي غيث طالبا تحويل المحل التجاري التالي : إلى 
السيد جمال عبدهللا مرتضى عبدالرحمن فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 3-11471

االسم التجاري : مقهى جمعة الشعبي

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء
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11 األربعاء 13 يوليو 2022 - 14 ذو الحجة 1443 - العدد 5020 Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
 CLERK

 suitably qualified applicants can contac
17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

HORIZON INTERNATIONAL GROUP W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

Macdonalds  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

Macdonalds  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@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 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

DRIVER CAR WASH  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17770525  or  INFO@DRIVER-BH.COM 

PIZZA HUT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

AL WAKRA FOR BUILDNG MATERIALS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39905141  or  alwakrahbm@gmail.com 

KAFLAN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ALAALI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

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

MAZAHEER CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17405030  or  RED462368@GMAIL.COM 

RODI PHONE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37750111  or  abujwad5@hotmail.com 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

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

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

36361228  or  alijma16@gmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

RATHOD OPTICIANS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39188347  or  DRATHOD1981@GMAIL.COM 

SENSE  BUTY  SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17699595  or  LAMALNOAIMY@HOTMAIL.COM 

NILO FOODSTUFFS AND DETERGENTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33919162  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

LAUNDRY 2024 ( 2 )  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35567777  or  FINEDOCCLEARANCE@GMAIL.COM 

Uranus gents saloon  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

17471118  or  E-URANUS@HOTMAIL.COM 

Intertech Trading W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
17680566  or  sshakeeb@batelco.com.bh 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  COMPRESSOR OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

ALAMJAD PALACE CLEANING CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR & GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36612316  or  EY-69@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ MARKET  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36619159  or  KADARCONTRACTINGSPC786@GMAIL.COM 

BLUE STREAM CONTRACTING AND CLEARANCE  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
36566551  or  ALIJH2000@YAHOO.COM 

BALA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33802366  or  club88bah@yahoo.com 

BESTTIME FOODSTUFFS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

Excel Medical Supplies  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17683025  or  MAHMOODALALAWI@YAHOO.COM 

Blue Bird Trade Information Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33128312  or  DIRECTOR_BB@OUTLOOK.COM 

Dar aqua & agriculture w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13633000  or  info@daraqua.com 

Spring spirit gents barber  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

33083005  or  HAWRAA.JAFFAR89@GMAIL.COM 

GIR LINING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17644055  or  FATIMA@GIR-GROUP.COM 

EVOLUTIONARY SYSTEMS BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

36198975  or  MANISHN@EVOSYSGLOBAL.COM 

Bright Future Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

AMNA THERMAL INSULATION CONTRACTING  B.S.C. (C)  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17730437  or  office@almezeal.com 

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

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.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 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contac

17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
33367000  or  info@wadialsailgate.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
33367000  or  info@wadialsailgate.com 

Wyndham Grand Manama  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Clean and green services  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

Knowledge Global Real estate Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

34444219  or  M_5MOMO@HOTMAIL.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 

MAKHAWER JUMAN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36553358  or  BOTAMEM55@GMAIL.COM 

Danial Construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
35681056  or  CHBAHOO14@GMAIL.COM 

Shahwaiz contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33897992  or  A3DOCUMENT36@GMAIL.COM 

Bloomfield Paper Factory WLL  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

38002616  or  hitemy@bloomfieldholding.com 

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

  ALUMINIUM FURNACEMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33634409  or  Control@ALEASTURME.COM 

MARTINVILLE ACOUSTICS & INTERIORS COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39697063  or  OPERATIONS@MARTINVILLEACOUSTICS.COM 

KWATCH FOR ABAYA  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

36878228  or  KWATCH2018.BH@GMAIL.COM 

Goldball Design Activities Bahraini Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

33666414  or  ambitionbh@gmail.com 

Al Iman Schools W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

17681818  or  alturaify@alimans.com 

MERITO TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

33922311  or  PRABHULESHP@GMAIL.COM 

Katana performance  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33691515  or  KATANAPERFORMANCE973@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36366888  or  INFO@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

GLORY BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33912218  or  RALMASKATI79@GMAIL.COM 

NEW GREEN SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

0  or  greenservicesbh@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 

Al Jazeera Contracting and Cleaning - Bahraini partnership CO  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36850293  or  AMJADNS7@YAHOO.COM 

MADARIS UNIFORMS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17684005  or  Z8_9@HOTMAIL.COM 

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

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

The Ninety Nine Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

36110720 

L M G TRADING AND CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17785250  or  INFO@LMGTRADING.NET

AL AFNAN JEWELLERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33448080  or  BURASHEDDOCUMENT@YAHOO.COM 

GOLDEN ASEMCO STEEL FABRICATION  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17612061  or  HI7HI@HOTMAIL.COM 

CAKE WALK W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33020410  or  MULLAABDEALI7865253@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN (RECREATION) 
 suitably qualified applicants can contac
77488080  or  samaha@vidahotels.com 

AL RASI OPTICS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17005858  or  2020VISIONOPTIC@GMAIL.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17702454 or mohdnew28@gmail.com 

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

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

AHMED ALI AHMED ELECTRICAL CONTRACTING E  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39711774 or AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33367000 or info@wadialsailgate.com 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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 

PROTECTS SECURITY SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17700211 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
33144460 or ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
33144460 or ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

ZEZO CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33852522 or SABBAGH101@YAHOO.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17500791 or hr@seven-energy.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17500791 or hr@seven-energy.com 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17772900 or YIR@AFI.COM.SA 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17772900 or YIR@AFI.COM.SA 

BOMBO SHAWARMA CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

17000342 or BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

Sniper auto parts  
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

33913375 or HAMEED79@LIVE.COM 

B TOWN CAFE  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39850362 or BAH_EOD_1@YAHOO.COM 

Salman Yaseen food stuff  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33344962 or SUHAIL.SVF@GMAIL.COM 

TEAM MARKHOR SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33786818 or JABEIN98@GMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33322207 or AHMED@BTSBAH.COM 

Fatway Resturant  
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

66996757 or FITWAYKITCHEN@GMAIL.COM 

HALA APP BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
 QUALITY STANDARDS SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contac
63000603 or saqib.saib@gmail.com 

DUTCO TENNANT BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER(ELECTRONICS)
 suitably qualified applicants can contac

17502800 

I 1 MART GENERAL TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17259458 or ADELABDULLA23@GMAIL.COM

MAM WASHER LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34396268 or ZAINABAMD@HOTMAIL.COM 

ALMAS DENTAL CENTRE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contac

17773600 or drqarmout@yahoo.com 

FOOD INNOVATION CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

77660137 or HR.FOODINNOVATION@FAKHRO.COM 

SKY STARS FOR BODYWORK REPAIR AND PANTING  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33360995 or KOMAIL336@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
34342810 or ABBAS307@YAHOO.COM 

JUICE BAZAAR W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33179336 or INFO@ALPSADV.COM 

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

 THERAPIST
 suitably qualified applicants can contac

77488080 or AAZ@EAGELEHILL.COM 

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

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contac

77488080 or AAZ@EAGELEHILL.COM 

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

 SHIFT LEADER
 suitably qualified applicants can contac

77488080 or AAZ@EAGELEHILL.COM 

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

 THERAPIST
 suitably qualified applicants can contac

77488080 or AAZ@EAGELEHILL.COM 

ALONA STAR FABRICATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

33106499 or ALONASTEELFABRICATION@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34668999 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contac

17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM 

M M A WELDING WORKSHOP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39894156 or HADID11118888@GMAIL.COM 

ROMA FASHION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36177088 or ROMAFASHON2020@GMAIL.COM 

IBN SINA OPTICAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contac

33933997 or WORLD_TODAY82@YAHOO.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39003617 or AKALI@MAHABSTEELS.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36653831 or MUHAMMADMU9822@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33878746 or HA21.SVCS@GMAIL.COM 

ADIL REHMAN CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37002176 or RAHMANADIL962@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

NEW CHILLY STAR RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35072544 or FAMILYCHILIS@GMAIL.COM 

Bahrain Precast Construction w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17875600 or JSA@BPC.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

36370006 or KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM 

OOTTY RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39647414 or JAMAL2BH@GMAIL.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 suitably qualified applicants can contac
39470985 or yousif@aanass.net 

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

 SENIOR ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac
17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

36370006 or KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM 

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

 SYSTEM ANALYST
 suitably qualified applicants can contac

17226066 or BADER.BAQER@AON.COM.BH 
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دبي - العربية.نت

حـــذر مندوب اليمـــن الدائم لـــدى األمم 
أن  مـــن  الســـعدي،  عبـــدهللا  المتحـــدة، 
“حالة خزان النفط صافر تزداد تدهوًرا، 
وهو ما ينـــذر بحدوث كارثة اقتصادية 
وبيئيـــة وإنســـانية غيـــر مســـبوقة فـــي 
اليمـــن، وســـتمتد إلـــى دول الجـــوار بل 
ســـتصل إلـــى خليـــج عـــدن والمحيـــط 
الهندي، وتهدد خطوط المالحة الدولية 

في العالم”.
مجلـــس  أمـــام  الســـعدي،  أضـــاف  كمـــا 
األمـــن الدولـــي، أن “التقارير تفيد بقيام 
ميليشيا الحوثي االنقالبية بنشر وزرع 
األلغـــام البحريـــة فـــي مناطـــق واســـعة 
مـــن البحـــر األحمـــر، بما فـــي ذلك حول 
المنطقـــة المجـــاورة بالخـــزان، وهو أمر 

يشكل تهديًدا خطيًرا لألمن البحري في 
البحـــر األحمر، ولجهـــود األمم المتحدة 
لمعالجـــة وضع الخـــزان”، وفق ما نقلت 

عنه وكالة األنباء اليمنية “سبأ”.
كذلـــك دعـــا مجلـــس األمـــن والمجتمـــع 
الدولي لممارسة الضغط على الحوثيين 
لضمـــان التزامهم بهذه الخطـــة، مجدًدا 
الدعوة للمســـاهمة في استكمال تمويل 

الخطة لتجنب آثار الكارثة الوشيكة.
يشـــار إلـــى أن صافـــر هـــي ناقلـــة نفـــط 
مهترئـــة تحمل على متنهـــا 101 مليون 
برميل من النفط )أي أكثر من 140 ألف 
طن(، وهي ترســـو على بعد 6 أميال من 

الساحل اليمني.

مندوب اليمن يحذر: حالة خزان صافر تزداد تدهوًرا

عواصم ـ وكاالت

دعـــا وزير الخارجية األميركي، أنتوني 
بلينكـــن، أمـــس الثالثـــاء، الصيـــن إلـــى 
االمتثـــال لقـــرار التحكيم الصـــادر عام 
2016 الـــذي ألغـــى مطالـــب بكيـــن فـــي 
بحـــر الصيـــن الجنوبي، محـــذرًا من أن 
واشـــنطن ملزمـــة بالدفـــاع عـــن حليف 
المعاهـــدة الفلبيـــن، إذا تعرضت قواتها 
أو ســـفنها أو طائراتهـــا لهجـــوم صيني 

في المياه المتنازع عليها.
الســـفارة  أصدرتـــه  بيـــان  فـــي  وقـــال 
األميركيـــة في مانيال، “ندعو جمهورية 
إلـــى  أخـــرى  مـــرة  الشـــعبية  الصيـــن 
الوفـــاء بالتزاماتهـــا بموجـــب القانـــون 

ســـلوكها  عـــن  والتوقـــف  الدولـــي 
االستفزازي”.

“نعيـــد  أضـــاف:  كمـــا 
علـــى  أيضـــا  التأكيـــد 
أن أي هجـــوم مســـلح 
على القوات المســـلحة 

أو  التجاريـــة  الســـفن  أو  الفلبينيـــة 
الطائرات في بحر الصين الجنوبي من 
شأنه تفعيل مبادئ الدفاع المشترك مع 
الواليـــات المتحـــدة” بموجـــب معاهدة 
الدفاع المشترك بين الواليات المتحدة 

والفلبين لعام 1951.
إلـــى ذلك، لم يصـــدر رد فعل فوري من 

بكين.
لكـــن وزيـــر الخارجيـــة الصينـــي وانـــغ 
يـــي قـــال فـــي مؤتمـــر صحافـــي فـــي 
بوتراغايـــا، العاصمة اإلداريـــة لماليزيا، 
إن الصين تســـارع بوتيـــرة المحادثات 
مـــع رابطـــة دول جنـــوب شـــرق آســـيا، 
التي تضم الفلبين وثالث دول أخرى، 
للتوصـــل إلـــى اتفاق عـــدم اعتداء 
يعـــرف باســـم ”مدونـــة قواعـــد 
السلوك” لتحويل بحر الصين 
الجنوبـــي إلـــى بحر ســـالم 

وتعاون”.

بلينكن: سندافع عن حلفائنا في وجه الصين
طهران ـ أ ف ب

الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  رأى 
ــــي، أمــــس  ــان ــعــ ــ ــن اإليـــــرانـــــيـــــة نــــاصــــر كــ
اتباع  على  بــايــدن  “تأكيد  أن  الــثــالثــاء، 
االقتصادي  الضغط  سياسة  ومــمــارســة 
مع  يتعارض  إيـــران  ضــد  والدبلوماسي 
إحياء  فــي  البلد  هــذا  رغبة  عــن  تعبيره 
ــووي”. واعـــتـــبـــر أن هــذه  ــ ــنـ ــ الـ ــاق  ــ ــف ــ االت
الضغط  لسياسة  “استمرار  التصريحات 
األقصى الفاشلة التي بدأتها إدارة ترمب 
ضد إيران”، وفق ما نقلت وكالة “فرانس 

برس”.
ــحــكــومــة  “ال ــى أن  ــ إلـ ــي  ــعــان كــن وأشـــــــار 
األحادي  بانسحابها  السابقة،  األميركية 

ــاق الـــــنـــــووي، تــســبــبــت  ــ ــفـ ــ مــــن االتـ
ــرار  بــالــفــعــل فـــي إلـــحـــاق أضــ

باستراتيجية  جــســيــمــة 
متعددة  الــدبــلــومــاســيــة 
الطرف لحل الخالفات”، 
الــحــالــيــة  اإلدارة  وأن 

ممارسة  استمرار  مع  نفسه  النهج  “تتبع 
فرض  وسياسة  االقــتــصــاديــة  الضغوط 

الحظر على إيران”، على حد تعبيره.
لن  األوســــط  الــشــرق  “منطقة  أن  ورأى 
تـــكـــون أكـــثـــر أمـــنـــا واســـتـــقـــرارا إال من 
بــإنــهــاء سياستها  أمــيــركــا  قــيــام  ــالل  خـ
المنطقة”،  دول  بين  االنقسام  خلق  في 
ــمــا لـــم تــصــحــح الـــواليـــات  مــضــيــفــا “طــال
والمسببة  الخاطئة  سياساتها  المتحدة 
عن  الرئيسة  المسؤولة  فإنها  لــألزمــات، 
عدم االستقرار في منطقة غرب آسيا”. 
جاءت التصريحات اإليرانية عقب مقال 
“واشنطن  صحيفة  نشرته  لبايدن  رأي 
بــوســت” األســبــوع الــمــاضــي، قــال فيه 
إن إدارته “سُتواصل زيادة الضغط 
حتى  واالقتصادي  الدبلوماسي 
تصبح إيران مستعّدة للعودة 
ــى االمـــتـــثـــال لـــالّتـــفـــاق  ــ إلـ

النووي لعام 2015”.

إيران: سياسة بايدن تعارض رغبته المعلنة
طوكيو ـ وكاالت

واألعـــالم  والزهـــور  بالصلـــوات 
الملفوفـــة بأشـــرطة ســـوداء، ودعت 
اليابـــان، أمس الثالثاء، شـــينزو آبي، 
لالســـتقطاب  المثيـــرة  الشـــخصية 
والـــذي هيمن على السياســـة بصفته 
رئيـــس الـــوزراء األطـــول خدمة في 
البـــالد، قبل أن ُيقتـــل بالرصاص في 

تجمع انتخابي األسبوع الماضي.
للشـــرطة،  مكثـــف  وجـــود  ووســـط 
دخل رجال يرتدون ســـترات سوداء 
ونساء يرتدين مالبس سوداء معبد 
زوجوجـــي بوســـط طوكيـــو لحضور 
مراســـم الجنازة الخاصة، واصطفت 

الطـــرق  جوانـــب  علـــى  حشـــود 
حـــرارة  وســـط  المجـــاورة 

الصيف الشديدة.
وكان المئات قد تدفقوا 
مســـاء  المعبـــد،  علـــى 
نظـــرة  إللقـــاء  االثنيـــن، 

الوداع على شـــينزو آبي، الذي توفي 
عن 67 عاما.

وأحـــدث مقتلـــه، الجمعـــة، علـــى يـــد 
محلـــي  مسدســـا  اســـتخدم  عاطـــل 
الصنـــع حالـــة مـــن الصدمـــة فـــي بلد 
تنـــدر فيـــه جرائـــم األســـلحة والعنف 

السياسي.
ومنذ الصباح الباكر، تشكلت صفوف 
بمالبـــس  المواطنيـــن  مـــن  طويلـــة 
ســـوداء، اختلطـــوا مـــع آخريـــن فـــي 

مالبس غير رسمية، خارج المعبد.
واصطـــف آخـــرون أمام مقـــر الحزب 

الديمقراطي الحر الحاكم.
وتدفقـــت عبـــارات التأبيـــن مـــن 
زعماء دولييـــن، وقالت وكالة 
كيـــودو لالنباء إن ما يقرب 
مـــن 2000 رســـالة عزاء 
وصلت من دول حول 

العالم.

وداع مهيب لمنقذ اليابان المغدور شينزو آبي

قمة روسية إيرانية 
تركية قريًبا

ــاء، أن  ــثـــاثـ ــيــن، أمــــس الـ ــكــرمــل أعـــلـــن ال
ــيـــس الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بــوتــيــن  ــرئـ الـ
ــي إبــراهــيــم  ــ ــران ــ ســيــلــتــقــي نــظــيــريــه اإلي
أردوغــان  طيب  رجــب  والتركي  رئيسي 

في طهران، الثاثاء المقبل.
دميتري  الكرملين،  باسم  الناطق  وقــال 
التحضير  “يتم  للصحافيين  بيسكوف، 
لزيارة الرئيس بوتين إلى طهران في 19 
الملف  سيناقش  أنه  إلى  مشيًرا  يوليو”، 
والتركي،  اإليراني  نظيريه  مع  السوري 

وفق “فرانس برس”.

“ضربة روسية” تدمر صواريخ أميركية مضادة للسفن في أوديسا

موسكو: واشنطن تضع العالم على أعتاب حرب نووية
ذكـــرت الخارجية الروســـية، أمس 
المتحـــدة  الواليـــات  أن  الثالثـــاء، 
وحلفاءهـــا “يتأرجحـــون على نحو 
خطير على شـــفا مواجهة عسكرية 
ســـيكون  روســـيا  مـــع  مفتوحـــة 

محفوفا بتصعيد نووي”.
وقالـــت المتحدثة الرســـمية باســـم 
وزارة الخارجيـــة الروســـية ماريـــا 
زاخاروفا في تصريح منشور على 
موقع الوزارة الرســـمي: “واشـــنطن 
وحلفاؤهـــا، وبعـــد أن تســـببوا فـــي 
تفاقم األزمـــة األوكرانية، وأطلقوا 
العنـــان لمواجهـــة هجينة وشرســـة 
اليـــوم  يتأرجحـــون  روســـيا،  مـــع 
بشـــكل خطير علـــى حافة مواجهة 
عســـكرية مفتوحة مع بالدنا، وهو 
مـــا يعنـــي صراًعا مســـلًحا مباشـــًرا 

للقوى النووية”.
وأعربـــت زاخاروفا عـــن “قلقها من 
المحتمـــل  الصـــدام  هـــذا  مثـــل  أن 

سيكون محفوفا بتصعيد نووي”.
وتحدث نائب رئيس مجلس األمن 
مدفيديـــف،  دميتـــري  الروســـي، 
احتمـــال  عـــن  ســـابق  وقـــت  فـــي 
نشـــوب حـــرب نوويـــة، بينمـــا قال 
وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
تتالعـــب  ال  روســـيا  إن  الفـــروف، 
بموضـــوع الحرب النووية، مشـــيرا 
إلـــى أن الموقـــف المبدئي لروســـيا 

هو عدم جواز شن حرب نووية.
وقبل أيام، أعلن الرئيس الروســـي 
فالديميـــر بوتين أن بالده ستســـلم 
بيالروســـيا صواريـــخ قـــادرة على 
حمـــل رؤوس نوويـــة، وذلـــك فـــي 
ذروة تصاعد الصـــراع بين البلدين 
مـــن جهة والغرب مـــن جهة أخرى، 

على خلفية الحرب في أوكرانيا.
الهـــدف  أن  المراقبـــون  ويرجـــح 
األول إلعالن نشر صواريخ روسية 
قـــادرة على حمل ترســـانات نووية 
فـــي بيالروســـيا، هـــو ردع الغـــرب 

عموما، وليتوانيا وبولندا خصوصا 
علـــى خلفيـــة مواقفهما المتشـــددة 

من موسكو.

تدمير منصات “هاربون” 

الروســـية،  الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت 
الثالثـــاء، أنهـــا أطلقـــت رشـــقة من 
صواريـــخ “إســـكندر” علـــى تجمـــع 
مدينـــة  فـــي  األوكرانيـــة  للقـــوات 
علـــى  المطلـــة  الســـاحلية  أدويســـا 
البحر األســـود، ما أســـفر عن تدمير 
منصات إطالق صواريخ “هاربون” 

األميركية المضادة للسفن.
وجـــاء اإلعـــالن عـــن هـــذه الضربة 
اإلحاطـــة  خـــالل  الصاروخيـــة 
اليومية التي تقدمها وزارة الدفاع 
الروســـية عن مســـتجدات الحرب، 
باســـمها،  المتحـــدث  لســـان  علـــى 

الجنرال إيغور كوناشينكوف.
ولـــم تـــورد وســـائل إعالم روســـية 
نقلت اإلحاطـــة الصحفية للجنرال 
كوناشينكوف مزيدا من التفاصيل 

عن هذه الضربة.
الجهـــود  أن  واضحـــا  بـــدا  لكنـــه 

العســـكرية الروســـية تتركـــز علـــى 
منطقتـــي الجنـــوب والشـــرق فـــي 

أوكرانيا باآلونة األخيرة. 
بأنهـــا  مـــرارا  روســـيا  وهـــددت 
ستســـتهدف األسلحة الغربية التي 
ترسلها الدول األوروبية والواليات 
المتحـــدة إلـــى القـــوات األوكرانية، 
وقالـــت بالفعل إنها دمـــرت العديد 

منها.

كييف تواجه عرقالت

األخيـــر،  الروســـي  التقـــدم  بعـــد 
ووســـط تعّهد األوكرانييـــن بالعمل 
التـــي  المناطـــق  اســـتعادة  علـــى 
ســـيطرت عليها موســـكو، شـــككت 

تقارير عالمية باألمر.
فقـــد أفـــاد بريطانـــي بـــأن روســـيا 
بـــكل  جاراتهـــا  علـــى  تتفـــوق 
الفتـــة  واالتجاهـــات،  اإلمكانـــات 
إلـــى أنـــه مـــن الصعب علـــى كييف 
تغييـــر موازين القـــوى رغم خطط 
الجيـــش ووصول أســـلحة جديدة 
ومتطورة، وفًقا لما نشرته صحيفة 

“الغارديان” البريطانية.

التكتيـــك  يؤتـــي  أن  أملـــت  كمـــا 
كّفـــة  وتتغيـــر  ثمـــاره  األوكرانـــي 
الميـــزان، إال أنهـــا لـــم ترجـــح ذلك، 
علـــى  الصعـــب  مـــن  أنـــه  رأت  بـــل 
كييف تحقيق تقـــدم ملحوظ رغم 
بـــدء العمـــل بصواريـــخ هيمـــارس 
األميركيـــة والمدفعية الصاروخية 
البريطانيـــة إم 270، بمداها من 70 

إلى 80 كم.
وذكر أن المشـــكلة الرئيســـة ليست 
في عدد أفـــراد الجيش األوكراني، 
بـــل فـــي نوعيـــة الجنـــود أنفســـهم، 
دونبـــاس  بمعركـــة  واستشـــهد 
الجارية والتي أثبتت تفوق القوات 
الروســـية بعدمـــا حولـــت تركيزهـــا 
إلى القصف المدفعي، وهو تكتيك 
فـــي  هائلـــة  خســـائر  فـــي  تســـبب 
صفـــوف الجيـــش األوكراني. وأكد 
أن لـــدى أوكرانيا مشـــكلة بتدريب 
قواتها على األســـلحة الغربية التي 

تصلها.

عواصم ـ وكاالت

روسيا وضعت قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

عواصم ـ أ ف ب

أعلنـــت وزارة الدفـــاع األميركيـــة مقتـــل 
زعيـــم تنظيـــم “داعش” في ســـوريا أمس 
الثالثـــاء بضربـــة نفذتهـــا طائـــرة مســـيرة 
أميركية. وقـــال المتحدث باســـم القيادة 
اللفتنانـــت  البنتاغـــون  فـــي  المركزيـــة 
كولونيـــل ديف إيســـتبرن لوكالـــة فرانس 
بـــرس إن ماهـــر العقال قتل أثنـــاء ركوبه 
دراجـــة ناريـــة بالقرب مـــن جندريس في 
ســـوريا، كما أصيـــب أحد كبار مســـاعديه 
بجـــروح خطيرة. من جانـــب آخر، توافق 
األعضاء الـ 15 في مجلس األمن الدولي، 
علـــى تمديـــد آليـــة إيصـــال المســـاعدات 
اإلنســـانية عبر الحدود إلى ســـوريا لستة 
أشـــهر، وذلـــك تلبيـــًة لرغبـــة روســـيا فـــي 
الـــدول الغربيـــة التـــي طالبـــت  مواجهـــة 
بتمديد اآلليـــة لعام كامل، وفق ما أفادت 
بـــه مصـــادر دبلوماســـية وكالـــة “فرانـــس 
برس”. وانتهـــت مفاعيل هذه اآللية التي 
تتيـــح عبـــور المســـاعدات عبـــر معبر باب 

الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا مساء 
األحد. ويرتقب أن يصّوت مجلس األمن 
في وقـــت الحق لتأكيد تمديـــد اآللية مع 
توّقـــع تمديدهـــا فـــي ينايـــر لســـتة أشـــهر 
إضافية شـــرط تبني قرار جديد، بحسب 
ما أوضح دبلوماسيون لـ “فرانس برس”.

وينـــص االتفـــاق علـــى أن تســـتأنف األمم 
المتحدة استخدام معبر باب الهوى، علمًا 

أنـــه الممـــر الوحيـــد الـــذي يمكـــن أن ُتنقل 
من خالله مســـاعدات األمم المتحدة إلى 
المدنييـــن مـــن دون المرور فـــي المناطق 

التي تسيطر عليها قوات دمشق.
وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض 
الدولـــي،  األمـــن  مجلـــس  فـــي  “الفيتـــو” 
الجمعـــة، لتعطيـــل مشـــروع قـــرار غربـــي 
الستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي.

اتفاق بمجلس األمن على تمديد تفويض معبر باب الهوى لـ 6 أشهر

البنتاغون: مقتل زعيم داعش في سوريا بضربة أميركية

قافلة تنقل مساعدات إنسانية متوقفة عند الجمارك في سوريا

كولومبو ـ وكاالت

غوتابايـــا  الســـريالنكي  الرئيـــس  ســـعى 
راجابكســـا الـــذي تعهـــد باالســـتقالة عقب 
احتجاجـــات شـــعبية إلـــى مغـــادرة البالد 
بحًرا، أمـــس الثالثاء، بعد مواجهة مهينة 
مـــع موظفـــي الهجـــرة الذيـــن منعـــوه من 
المغـــادرة عبر مطار كولومبو، بحســـب ما 

أعلنت مصادر رسمية.
وكشـــف مصدر رفيع المستوى في قطاع 
الدفاع أن مستشاري راجاباكسا يبحثون 
ســـبل فـــرار الرئيس ومرافقيـــه على متن 

قارب دورية.
إلى ذلك، ال يقوم مكتب الرئاسة باإلبالغ 
عن وضـــع الرئيس، لكن راجاباكســـا الذي 
ال يـــزال القائـــد األعلى للقوات المســـلحة 
وســـائط  اســـتخدام  بإمكانيـــة  يتمتـــع 

عسكرية.
ســـفينة  بالفعـــل  الرئيـــس  واســـتخدم 
تابعـــة للبحرية لنقله، الســـبت، من القصر 
الرئاســـي الذي يحاصـــره المحتجون إلى 

قاعـــدة كاتوناياكـــي، فـــي شـــمال شـــرقي 
البـــالد. وتوجه راجاباكســـا بعـــد ذلك إلى 
مطار كولومبو الدولي على متن مروحية 
اإلثنيـــن. وفـــي وقـــت ســـابق مـــن أمـــس، 
رفض مسؤولو الهجرة دخول راجاباكسا 
إلى صالـــة كبار الشـــخصيات لختم جواز 
ســـفره عندمـــا أراد رئيـــس الدولـــة تجنب 

المرافق العامة خشية رد فعل السكان.

كمـــا ذكـــرت وســـائل إعـــالم محليـــة، أن 
الرئيـــس حـــاول مغـــادرة البـــالد رفقة 15 

فردا من عائلته ومساعديه.
وبمـــا أنـــه لم يعلن اســـتقالته بعـــد، تنفيًذا 
لتعهـــده األربعاء من أجل “انتقال ســـلمي 
للســـلطة”، فإن راجاباكســـا ال يـــزال يتمتع 
بالحصانـــة الرئاســـية. وينوي االســـتفادة 

من ذلك للبحث عن منفى في الخارج.

في مواجهة مهينة.. مطار كولومبو يمنع غوتابايا من السفر

رئيس سريالنكا في ورطة.. مستشاروه يبحثون تهريبه

محتجون من داخل قصر الرئيس السريالنكي

موسكو ـ أ ف ب
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وجوه واعدة في الحراك االنتخابي
علـــى مدى األســـبوع الماضي صدمنا بعض النواب بنيتهم الترشـــح مرة 
ثانية لعضوية المجلس النيابي. إن الترشـــح حق ال يتنافى مع القانون، 
لكننـــا نـــود لو أنهم بقـــوا بمنأى عن الدخـــول ألدائهم الهزيـــل، ولعل الذي 
ضاعـــف حزننـــا أن بعـــض الجمعيـــات ممـــن ينتســـب لهـــا هـــؤالء أعلنت 
تضامنها مع ترشـــحهم رغـــم علمها أن إنجازهم متـــدن للغاية إن لم نقل 
معدومـــا، أال يعد مثل هذا القرار نكســـة لألهالـــي؟ وليت من أعلن دعمه 
ترشـــحهم أفادنـــا بمنجـــز واحد يشـــفع لهم الترشـــح. أمـــا المفارقة التي 
تســـتعصي علـــى الفهم أنهـــم طـــوال الفتـــرة البرلمانية الماضيـــة قطعوا 
جميع أشـــكال التواصل مع أبنـــاء المنطقة، ورغم أن األخيرين بذلوا كل 

ما بوسعهم للقاء النواب، إال أن جهودهم ذهبت أدراج الرياح. 
إن مبـــدأ الترشـــح مـــرة ثانية ال يقـــرره النائب وحـــده، وال الجمعية، لكن 
مـــن يمنحـــه الحق.. الناخبـــون، فالثقة التـــي يتمتع بها أي مرشـــح نابعة 
من الناس، لكن المستغرب أنهم يتجاوزون كل هذا ويعاودون الترشح، 
وهنـــا نتذكر تصريحا ألحد األعضاء كان قد أعلنه قبيل أســـابيع “إننا لم 
نحقق شيئا، وال أفكر أدش مرة ثانية”، والشجاعة تقتضي من اآلخرين 
اإلعالن بأن منجزاتهم ضئيلة للغاية، حيث عدها البعض مخيبة لآلمال.
ال يمكن أن يكون للنائب وجهان، أحدهما يظهر أثناء الحملة االنتخابية 
يقطـــر بالوعود، واآلخـــر بعد إعالن الفوز، والذي يتمثل في انقالبه التام 
عليهـــا، وحيـــن يعجز النائب عـــن إقامة الحـــد األدنى مما ألزم نفســـه به 
مـــن آمال فإن المطلوب االنســـحاب فورا احترامـــا للناخبين أوال ولذاته 
ثانيـــًا. بيـــد أن الذي يحمل بشـــائر األمل بالمســـتقبل األفضل ويدعو إلى 
التفاؤل هو أن من بين من أعلنوا ترشـــحهم للمجلس النيابي القادم من 
يتمتعـــون بالكفـــاءة والمؤهـــالت العالية كالماجســـتير والدكتوراه فضال 
عـــن خبراتهم القانونية. إننا متفائلون بـــأن وجودهم تحت قبة البرلمان 
سيشـــكل إضافـــة للعمل النيابـــي وثقتنا بـــأن منهم من يعبـــر بصدق عن 

هموم المواطن وتطلعاته.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ألعاب األطفال في المجمعات.. وتمرينات تساعدنا على النسيان!
ال نعرف كيف يفكر المواطن هذه األيام، حب.. عتاب.. لكن 
الشـــيء األكيـــد الذي نعرفه هو أنه يســـعى جاهدا لمســـايرة 
الغـــالء وارتفـــاع األســـعار الذي يمـــر بـــه العالم، والـــذي ربما 
جعله يعرج حائرا بال استعداد، وعليه المضي قدما إلى آخر 

الشوط.
لقد دخلت ألعاب األطفال المنتشرة في المجمعات التجارية 
هيكل الغالء، وحدث تغيير جوهري فيها، فقد نشر مواطنون 
عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي عـــدة شـــكاوى تفيد أن 
أســـعار ألعـــاب األطفال فـــي المجمعـــات وصلـــت 500 فلس 
و700 فلـــس لمدة عشـــر ثـــوان فقط، وبعضها وصـــل دينارا، 
ولمحـــة ســـريعة على مـــا يكتبـــه المواطنون في حســـاباتهم 
تشـــعر أن موســـم الروعة بالنســـبة ألطفالهم ولى، وكل لعبة 
من تلك األلعاب أصبحت لها ذكرى خاصة، فأحدهم يتحسر 
على أيام “عذاري” حيث كان الطفل يلعب لمدة عشر دقائق 
بــــ 100 فلـــس، وآخر يقـــول إن هذه األلعاب مشـــاريع ربحية 

وحتمـــا هناك من يســـتأجر المســـاحة في المجمعـــات ويرفع 
السعر كما يريد، بينما لو كانت تحت مظلة الحكومة فحتما 
ســـيختلف األمر، وصوت آخـــر يؤكد أنه دفـــع 35 دينارا في 
أحد المجمعات الكبيرة ألن سعر اللعبة خمسة دنانير، ومعهم 
مـــن يذكر أن أخت زوجته تصرف في “الطلعة الواحدة” 60 

دينارا على ثالثة أطفال ما بين ألعاب ومطاعم. 
عندمـــا نلجأ إلـــى لغة األرقـــام والمعـــادالت الذهنية، ســـنرى 
أن المواطن الخاســـر األكبر في ســـوق األلعاب، ألن األســـعار 
قبـــل “كورونـــا” كانت مرتفعـــة وأي رب أســـرة كان يضع في 
الحســـبان نتائج ســـلبية على مدخوله الشهري بعد كل نزهة 
أو فســـحة عائليـــة أســـبوعية، أما اليوم ومـــع محاولة إيجاد 
فلســـفة خاصـــة للتعامـــل مـــع الوضـــع إال أنه عاجـــز ومرهق 
يحاول البحث عن وســـائل ترفيه ألطفالـــه في ضجة هائلة 
ليـــس لـــه أي دور فيها ســـوى الصمت والتمرينـــات الرياضية 

التي تساعده على النسيان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مبـــادرة جميلة ومقـــدرة تلك التي قام بها مؤخرا مجلس إدارة صحيفة 
“البـــالد”، حيـــث قـــام بتكريم جميـــع العاملين مـــن خالل تقديـــم مكافأة 
ماليـــة لهم نظير إنجازاتهـــم المختلفة وأعمالهم المتميزة التي أســـهمت 
جلًيـــا فـــي تطور مســـتوى الصحيفة التـــي تعتبر األحدث على مســـتوى 
المملكـــة، وتنفيذهم اســـتراتيجيات التطوير التي أثمرت فوز الصحيفة 
للمرة الخامسة على التوالي بفئات جائزة سمو رئيس الوزراء للصحافة 

وكذلك مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون.
إشـــادتي بهـــذه المبـــادرة الرائعـــة والذكيـــة ليـــس بســـبب انتمائـــي لهذه 
الصحيفـــة ككاتـــب عمـــود، إنما أكتـــب من بـــاب قناعتي بأهميـــة جانب 
التكريـــم والتحفيـــز ألي موظف وفي أية مؤسســـة، لما له مـــن دور بارز 
في زرع روح االنتماء واإلخالص والوالء، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا 

على المؤسسة في تحقيق المزيد من اإلنجازات.
كما يعلم الجميع فإن اإلدارة علم وفن، ففي اإلدارة جانب فني فلسفي، 
فهي تتعامل مع اإلنسان والمجتمع، وهي تتعامل مع جوانب غير مادية 

في اإلنســـان والمجتمع، كما أنَّها تواجـــه مواقف كثيرة تحتاج فيها إلى 
الخبـــرة والحكم الشـــخصي واإلبـــداع والمنـــاورة واســـتنباط العالقات، 
وهـــذا مـــا يجعل فيها لمســـة فنية وضربًا فلســـفيًا ال يمكـــن لمدير ناجح 
االستغناء عنه، وتؤثر الثقافة السائدة في المجتمع تأثيرًا قويًا في هذا 
الجانـــب مـــن اإلدارة، والمديـــر الناجح يحتاج إلى خبـــرة ومهارة وذكاء 
في ممارســـة عمله وتعامله مع العنصر البشـــري لتحفيزه على األهداف 
التنظيمية، والكثير من المؤسسات نجح مديرها بسبب الخبرة اإلدارية 

التي اكتسبها خالل حياته وأن يكون ذاتيا على قناعة تامة.
شـــخصًيا ومن واقـــع خبرتي الطويلـــة في العمل فإننـــي أدرك جيدًا 
أهميـــة التحفيز والتقدير، فإذا كان الشـــخص الذي على رأس الهرم 
مقتنعـــا ومؤمنـــا بهـــذه النظريـــة اإلداريـــة، فإنـــه يضمـــن نجـــاح تلك 
البرامـــج والسياســـات الخاصـــة بتحفيـــز العامليـــن، وفـــي اعتقـــادي 
الشـــخصي فإن ما قامت به إدارة صحيفة “البالد” يعتبر سابقة ألية 

مؤسسة صحافية محلية.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

مبادرة جميلة ومقدرة

نعم نقف احتراما وتقديرا لكل الجهود المبذولة في سبيل إنجاح الحج، 
هذا ما قاله الكثير من حجاج بيت هللا وبصوت واحد وبدموع الحنين، 
يشـــكرون هللا عـــز وجـــل أوال وحكومـــة الســـعودية ثانيـــا علـــى تيســـير 
الحـــج. حقيقـــة ال تخفى علـــى الجميع الجهـــود الجبارة إلنجـــاح الحج، 
والتســـهيل على زوار بيت هللا الحرام ألداء مناســـكهم بكل يســـر، وتتم 
اســـتضافة الحجـــاج من جميع الـــدول؛ حيث ينعمـــون بخدمات وجهود 
قويـــة ال تنتظر منهم جزاء وال شـــكورا، والتضافر من جميع مؤسســـات 
الدولـــة عبـــر إطالق برامج مميزة، من أجل تســـهيل الحج، وها هو أمير 
منطقة مكة  صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل  يعلن نجاح نفرة 
الحجيج إلى  مزدلفة  خالل 4 ساعات بكل يسر وسهولة ودون تسجيل 
حـــوادث، وجاء هذا بعـــد جهود جبارة وتكاتـــف الجميع ووقوف األمير 
خالد الفيصل بنفسه على االستعدادات وتوجيهه الكريم كل القطاعات 
لكي تعمل بجد ودقة متناهية وهذا ما نتج عنه تمتع الحجاج باليسر.

لقـــد مـــنَّ هللا على بالدنا بنعم عظيمـــة، أن جعلها بالد اإلســـالم ومهوى 
أفئـــدة المســـلمين، ومحط أنظار العالـــم، تهوي إليها األفئـــدة من جميع 
ام المباركة التي نعيشها اآلن تقدم  البلدان في الحج والعمرة، وفي األيَّ
مملكتنا الحبيبة كل الوســـائل التي تســـاعد الحجـــاج والمعتمرين على 

أداء حجهم بكل راحة وطمأنينة، مشـــاهد جميلة من أبناء هذا الوطن 
الغالـــي فـــي مســـاعدة زوار بيـــت هللا الحـــرام، وال تخفى علـــى الجميع 
توســـعة الحـــرم الشـــريف، التي أذهلـــت الكثيريـــن، فلله درك يـــا مملكة 
الخيـــر، وهـــذا ليس غريبا على ملوك بالدنا، فقـــد اهتم ملوكنا منذ عهد 
ب هللا ثراه - بخدمة الحرمين، والقيام  المؤسس الملك عبدالعزيز - طيَّ
علـــى رعايتهمـــا وتوســـعتهما، ِإْذ بدأهـــا الملـــك عبدالعزيز عـــام 1344هـ 
)1925م( بتوطيـــن مصنـــع كســـوة الكعبـــة المشـــرفة في مكـــة المكرمة، 
ثـــم تواصلـــت جهود ملوك هـــذه البالد الطاهـــرة في العنايـــة بالحرمين 
الشـــريفين، فأضيفـــت إلـــى الحرم المكي ســـاحة أخرى فـــي عهد الملك 
سعود، وكانت تلك عمارة عظيمة لم يشهد الحرم المكي مثلها من قبل. 
وفـــي عهد الملك فيصل -رحمه هللا -، أضيفت التوســـعة الجديدة، كما 
أضيفت توســـعة أخرى في عهد الملك خالد - رحمه هللا - وعهد الملك 
فهد والملك عبدهللا رحمهما هللا، ولم تدخر المملكة العربية الســـعودية 
بقيادة خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز - حفظه 
هللا ورعـــاه - وولـــي عهـــده األميـــن جهـــًدا إال بذلتـــه فـــي ســـبيل تذليل 
الصعـــاب أمـــام حجاج بيت هللا الحرام والمعتمريـــن. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

غدير الطيار

السعودية وتنظيم الحج

عن االنتحار اإليكولوجي لكوكب األرض
هل الكرة األرضية على موعد مع انتحار قادم ال محالة، انتحار ال يبقي 
علـــى زرع وال يحفـــظ ضرعـــا، ناهيك عـــن تعريضه حياة البشـــر للفناء؟ 
ربمـــا يكون ذلك كذلك، الســـيما أن البشـــر ال يتعلمون مـــن دروس المناخ 
التـــي تبـــدو ظاهرة للعيـــان، واآلثـــار المأســـاوية التي تخلفهـــا التغيرات 

اإليكولوجية. 
آخـــر األخبـــار المفزعة بشـــأن المناخ العالمي وأحوال الكـــرة األرضية، ما 
كشـــف عنـــه علماء في جامعـــة “واترلـــو” الكندية، ويتعلـــق بوجود ثقب 
عمالق جديد في طبقة األوزون، يعلو معظم أجزاء اإلقليم االســـتوائي 
لـــألرض، ومـــن باب التذكير فإن طبقـــة األوزون جزء من الغالف الجوي 
لكوكـــب األرض، والـــذي يحتوي بشـــكل مكثف على غـــاز األوزون، وهي 
متمركزة بشـــكل كبير في الجزء الســـفلي من طبقة الستراتوســـفير من 

الغالف الجوي لألرض، وهي ذات لون أزرق.
عبر العقدين الماضيين كثر الحديث عن ثقب األوزون القائم فوق قارة 
أنتاركتيـــكا القطبيـــة، والمآســـي التي خلفها على حالـــة الطقس العالمي، 
ذلك باختصار أنه كلما اتسع هذا الثقب، كلما تعرضت األرض إلى المزيد 
من األشـــعة الضارة، عطفا على زيادة نســـبة االحتبـــاس الحراري. يمكن 
اعتبـــار الثقـــب القديـــم حادثـــة، إذا ما قـــورن بالثقب األكبر ســـبع مرات، 

والذي أعلنت الجامعة الكندية عنه، والذي يأتي بمثابة كارثة.
هـــل كان هـــذا الثقـــب قائمـــا منـــذ وقت طويل ولـــم يتم الكشـــف عنه إال 
مؤخـــرا؟ هـــذا مـــا يؤكـــده البروفيســـور كينـــغ بيـــن لـــو، عبـــر تصريحاته 
لصحيفـــة اإلندبندنـــت البريطانيـــة، إذ يشـــير إلـــى أن الثقـــب كان قائمـــا 
منـــذ 30 عامـــا ويغطـــي رقعـــة هائلة قد تؤثـــر على نصف ســـكان كوكب 
األرض. يبـــدو الفارق بين الثقبين كذلك مثيرا للمزيد من القلق، الســـيما 
أن ثقـــب القـــارة القطبية يظهر في فصل الربيع من كل عام، بينما الثقب 

االستوائي يتواجد طوال العام.
ما اآلثار الكارثية المحتملة على كل كائن حي على وجه البسيطة جراء 
مثـــل هذا الكشـــف المهلك الجديـــد؟ باختصار غير مخل، تســـرب المزيد 
من األشـــعة فوق البنفســـجية على األرض، وما يســـتتبع ذلك من شيوع 
أنواع معينة من ســـرطان الجلد الضار، وإعتام عدســـة العين عند الكائن 
البشـــري، بجانب آثار ســـلبية أخرى على الصحة، وكذا إلحاق بالغ الضرر 
باألنظمـــة البيئيـــة فـــي األقاليـــم االســـتوائية. “المقال كامال فـــي الموقع 

اإللكتروني”.

إميل أمين
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اللجنة األولمبية

تنفيًذا لتوجيهـــات النائب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة قام نائب رئيس 
اللجنـــة األولمبية ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة بزيارة 
منتخبي كرة القدم واليد للشباب لتفقد 
للمشـــاركات  اســـتعدادا  تحضيراتهمـــا 
الخارجيـــة القادمة، وذلك برفقة األمين 
العام للجنة األولمبية فارس الكوهجي.

وبدأ ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 
خليفة آل خليفة بزيارة منتخب الشباب 
لكرة اليـــد، وكان في مقدمة مســـتقبلي 
ســـموه رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
اليـــد علي عيســـى اســـحاقي وعـــدد من 

أعضاء مجلس إدارة االتحاد.
 وشـــهد ســـموه مباراة المنتخـــب الودية 
أمـــام إيران على صالـــة االتحاد بمنطقة 
أم الحصم والتي انتهت لصالح منتخبنا 
32 – 24، وذلـــك فـــي إطـــار تحضيـــرات 
المنتخبيـــن لخـــوض منافســـات بطولـــة 
آســـيا التي ســـتحتضنها مملكة البحرين 

من 15 لغاية 24 يوليو الجاري.
وتابع ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفة المباراة، وعبر ســـموه 
عـــن ثقتـــه فـــي قـــدرة المنتخـــب علـــى 
والمنافســـة  التحديـــات  كافـــة  تخطـــي 
على اللقب وبطاقة التأهل لكأس العالم 
المنتخـــب  أن  للشـــباب، مؤكـــدا ســـموه 
ســـيدخل البطولـــة حامـــا علـــى عاتقـــه 
الســـمعة  ظـــل  فـــي  المشـــرف  التمثيـــل 
باإلنجـــازات  الزاخـــر  واإلرث  العطـــرة 
لكـــرة اليـــد البحرينيـــة والتـــي أصبحت 
دائمـــا مقترنـــة بالنجاحـــات والبطوالت، 
ونظـــرا لمـــا يضمه المنتخـــب من عناصر 
واعـــدة نعول عليها لحمل راية كرة اليد 

البحرينية مستقبا.
عقب ذلك، قام ســـموه بزيـــارة تدريبات 
منتخبنـــا الوطنـــي للشـــباب لكـــرة القدم 

على الماعب الخارجية التابعة لاتحاد 
فـــي  وكان  القـــدم،  لكـــرة  البحرينـــي 
مقدمة مســـتقبليه األمين العام لاتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم راشـــد الزعبـــي 
وعضـــو مجلـــس اإلدارة أيمـــن الفـــردان 
ومديـــر المنتخبـــات محمـــد بن ســـالمين 
ومدير منتخب الشباب جمعة المحميد.

المنتخـــب  تحضيـــرات  ســـموه  وتابـــع 
بقيـــادة المدرب الوطني عـــادل النعيمي 
اســـتعدادا لمنافســـات كأس العرب التي 
ســـتقام بمدينـــة أبهـــا الســـعودية من 20 
ثـــم   ،2022 أغســـطس   6 لغايـــة  يوليـــو 

تحيـــات  لهـــم  ونقـــل  لاعبيـــن  تحـــدث 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، 
االســـتعدادات  وحثهـــم علـــى مواصلـــة 
بـــكل عزيمة من أجل الوصول إلى أعلى 
مراحل الجاهزيـــة الفنية والبدنية أثناء 

المشاركة في بطولة كأس العرب.
وأضـــاف ســـموه “بدعـــم ممثـــل جالـــة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
االتحـــاد  جهـــود  وبفضـــل  خليفـــة  آل 
حققت كـــرة القـــدم طفرة كبيـــرة خال 

الفترة الماضية على مســـتوى المنتخب 
األول، وهو ما يشيع أجواء من التفاؤل 
بقدرتكـــم كذلـــك علـــى تحقيـــق نتائـــج 
إيجابيـــة تعكس متانـــة القاعدة ووجود 
عناصـــر قـــادرة علـــى تمثيـــل المنتخـــب 
األول باعتباركم تمثلون أمل المستقبل 

للكرة البحرينية..”.
وتمنى سمو الشـــيخ عيسى بن علي بن 
خليفة آل خليفة لمنتخب الشـــباب لكرة 
القـــدم التوفيـــق والنجـــاح فـــي البطولة 
العربية لتمثيل الكـــرة البحرينية أفضل 

تمثيل.

سموه يتوسط العبي منتخب شباب اليد

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة يشهد لقاء البحرين وإيران لكرة اليد

سموه خالل لقائه بالعبي منتخب شباب الكرة

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة لدى وصوله اتحاد كرة اليد

مباراة البحرين وإيران

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة يوجه الالعبين

سموه يتابع مباراة كرة اليد الالعبون يصافحون سموه

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة متحدًثا لالعبي منتخب الشباب لكرة القدم

تنفيًذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد

ــد ونـــظـــيـــره اإليــــرانــــي ــ ــي ــ ــاب ال ــ ــب ــ ــاراة مــنــتــخــب ش ــ ــبـ ــ ــوه يـــشـــهـــد مـ ــ ــم ــ س

سمو الشيخ عيسى بن علي يقف على استعدادات منتخب الشباب لكرة القدم



البحريـــن  قنـــاة  رئيـــس  أكـــد 
الرياضية حمود الجيب أن القناة 
ســـتحضر بقلـــب حـــدث البطولة 
اآلسيوية السابعة عشرة للشباب 
لكـــرة اليـــد، عبـــر النقـــل المباشـــر 
لجميع مباريات البطولة، إضافة 
التحليلية  االســـتوديوهات  إلـــى 

التي ستصاحبها.
وأشـــار رئيس القنـــاة إلى أن نقل 
البطولـــة يأتي حرًصا مـــن القناة 
الرياضييـــن  رغبـــة  تلبيـــة  علـــى 
بالمملكـــة عمومـــا وعشـــاق كـــرة 

اليد خصوصا. 
وأوضـــح رئيـــس قنـــاة البحريـــن 
باشـــرت  القنـــاة  أن  الرياضيـــة 
باتخـــاذ كافة اإلجـــراءات الفنية 
لنقل البطولة الذي ستستضيفها 
المملكـــة خـــال الفتـــرة مـــن 15 
حتى 24 من شهر يوليو الجاري، 

الكاميـــرات  عـــدد  حيـــث  مـــن 
لاســـتوديوهات  والتجهيـــز 
المصاحبة،  التحليلية والبرامـــج 
مشيًدا بتعاون االتحاد البحريني 
لكـــرة اليـــد إلظهـــار هـــذا الحدث 

القاري بالصورة المطلوبة.

 القناة الرياضية تنقل
 البطولة اآلسيوية لكرة اليد

سبورت

جمعة يتّوج ببرونزية “مستر بيغ ايفولوشين برو” في البرتغال
عــاود المحتــرف البحرينــي فــي رياضــة كمال األجســام ســيد حميد جمعة 
صعــود إحــدى منصات البطوالت العالمية بعــد خطف الميدالية البرونزية 
لفئــة 212 رطــا مــن بطولــة “مســتر بيــغ ايفولوشــين بــرو” والتــي أقيمــت 

فعالياتها في البرتغال.

وتعتبـــر البطولـــة واحـــدة مـــن أهـــم 
المحترفيـــن  بطـــوالت  محطـــات 
فـــي أوروبـــا والمؤهلـــة إلـــى “مســـتر 
كمـــال  منافســـات  قمـــة  أولومبيـــا” 

األجسام.
وظهـــر جمعة بمســـتوى متطور جًدا 
علـــى المســـرح وكان قريًبـــا جًدا من 
تحقيـــق المركز األول أو الثاني على 
أقل تقدير بحســـب مقارنـــات النقاد 
والمتابعين غير ان تفاصيل صغيرة 

حسمت النتيجة.
وحظي البطل البحريني باســـتقبال 

جماهيـــري الئق في مطـــار البحرين 
مـــن مختلـــف الاعبيـــن والمدربيـــن 
وجماهيـــر اللعبـــة رغـــم وصوله إلى 

المملكة في ساعات الفجر األولى.
لهـــذا  الاعـــب مشـــاركاته  واســـتهل 
بعـــد توقـــف عاميـــن بســـبب  العـــام 
الجائحة ببطولة “عراق ماســـل شو” 
والتي أقيمت في مدينة السليمانية 

بإقليم كردستان العراق.
وســـبق لســـيد حميد الحصـــول على 
بطاقـــة االحتراف في العـــام 2018، 
لتشـــهد مسيرته تحواًل الفًتا وتقدًما 

ملحوًظا في المســـتوى واإلنجازات، 
أبرزها احتال وصافة بطولة ماسل 

كونتيست بإيرلندا. 
ويسعى جمعة من خال جولته في 
البطـــوالت االحترافية للوصول إلى 
مجموع النقاط المؤهل إلى “مســـتر 
أولومبيا” اإلنجاز الذي يســـعى خلفه 
بمختلـــف  األجســـام  كمـــال  العبـــو 

فئاتهم.
وقال جمعة “أود أن أتوجه بالشـــكر 

لـــكل مـــن ســـاهم فـــي هـــذا اإلنجـــاز 
خصوصـــا الداعـــم األول لمســـيرتي 
وشـــريكة حياتي وأحد أبرز أســـباب 
نجاحـــي ووصولـــي لهذا المســـتوى، 
الدكتـــورة ريم االبريـــق وبقية أفراد 

عائلتـــي وأصدقائي، الســـيما رفيقي 
فـــي التدريب حســـن فضـــل، الذي ال 
يمكن نكـــران دوره في هذا اإلنجاز، 
وكذلـــك الداعم البارز محمد جاســـم 
يقدمـــه  ومـــازال  قدمـــه  مـــا  علـــى 

مـــن مســـاندة مؤثـــرة، كمـــا ال يمكـــن 
التعريج على مثل هذه المكتســـبات 
دون تقديم الشـــكر والعرفان لمراكز 
آوت  وتـــاب  والنخيـــل  ســـبارتن 
النجـــاح  عوامـــل  بتوفيـــر  للرياضـــة 

والبيئة الازمة للتدريب”. 
أبـــرز  مـــن  حميـــد  ســـيد  أن  يذكـــر 
العبي كمال األجســـام فـــي البحرين 
بطـــوالت  فـــي  المشـــارك  والوحيـــد 
والمتوقـــع  فئتـــه،  عـــن  المحترفيـــن 
لـــه أن يكـــون صاحـــب أكبـــر إنجـــاز 
بحريني فـــي المســـتقبل القريب لما 
يتمتـــع به مـــن خامة مميـــزة وقدرة 
عالية على بذل الجهد المطلوب في 
التماريـــن والتغذية لمثـــل هذا النوع 

من المنافسات.

محقًقا إنجاًزا 
جديًدا في مسيرته 

االحترافية بكمال 
األجسام

حبيب صباح

اللبناني “جبور” رئيًسا الحتكام آسيوية الطائرة
الكويتي الكوس والعماني الريامي ضمن اللجنة الفنية

تســـتعد المملكـــة الحتضـــان بطولة 
الطائـــرة  الكـــرة  لمنتخبـــات  آســـيا 
تحـــت ســـن 20 عامـــا فـــي نســـختها 
21 والمقـــرر اقامتها فـــي الفترة من 
المقبـــل،  أغســـطس   29 حتـــى   22
وذلك بمشـــاركة 18 منتخبا آسيويا 
لبلـــوغ  بينهـــم  فيمـــا  سيتنافســـون 
األدوار النهائيـــة على مجمع صاالت 
عيســـى بـــن راشـــد بمدينـــة عيســـى 

الرياضية بالرفاع.
العليـــا  المنظمـــة  اللجنـــة  وتســـعى 
للحـــدث اآلســـيوي برئاســـة رئيـــس 
االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة 
الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل خليفة 
لتأميـــن كافـــة ســـبل نجـــاح البطولة 
قبـــل انطاقتهـــا الرســـمية وتوفيـــر 
كافة اشـــتراطات االتحاد اآلســـيوي 

للعبـــة وبمـــا يعكـــس قـــدرة البحرين 
كافـــة  اســـتضافة  علـــى  التنظيميـــة 
كافـــة  وعلـــى  الرياضيـــة  االحـــداث 
المســـتويات، وبدعم كبير من الهيئة 
العامـــة للرياضة واللجنـــة االولمبية 
البحرينية برئاسة سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.
وقـــد اعتمد االتحاد االســـيوي للعبة 
برئاســـة  البطولـــة  احتـــكام  لجنـــة 
اللبنانـــي اميـــل جبـــور وعضوية كل 
مـــن التايلندي كياتبونج راديشـــات، 
والعمانـــي  الكـــوس  بـــدر  الكويتـــي 
شـــهاب الدين الريامي للجنة الفنية، 

فيمـــا ضمـــت لجنـــة الحـــكام كل من 
الهندي بيني كونكي، السعودي خالد 
الزغيبـــي، الكويتـــي عـــادل الحربي، 
العماني عامر الطوقي، بجانب أربعة 
أعضاء من تايلند، حيث مقر االتحاد 
اآلســـيوي للعبة وهم باونا ستيثوب 

ومينـــي  فينيـــدا  اإلحصـــاء،  للجنـــة 
بجانـــب  اإلعاميـــة  للجنـــة  كوانـــد 

المصورة اوكريت سرسوكرام.
آســـيوية  دولـــة   18 وتشـــارك 
إلـــى  موزعـــة  القـــاري  باالســـتحقاق 
األولـــى  ضمـــت  مجموعـــات  ســـت 
البحريـــن البلـــد المســـتضيف، هونـــغ 
كونـــغ والمملكة العربية الســـعودية، 
والمجموعـــة الثانيـــة ضمـــت إيران، 
اليابـــان والهنـــد، وضمـــت المجوعـــة 
الثالثة كل من كوريا، قطر والكويت، 
فضمـــت  الرابعـــة،  المجموعـــة  أمـــا 
واإلمـــارات،  كازخســـتان  تايلنـــدا، 
وضمت المجموعة الخامسة كل من 
العـــراق، أســـتراليا وبنقاديش، فيما 
ضمت المجموعة السادســـة الصين، 

الصين تايبه وباكستان.

االتحاد البحريني للكرة الطائرة

 اميل جبور

سيد حميد جمعة  

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

أعـــرب نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة رئيس المجلـــس البحريني 
الشـــيخ  ســـمو  القتاليـــة  لأللعـــاب 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة عـــن 
فخـــره واعتزازه بمـــا تزخر به مملكة 
البحريـــن من كفاءات وطنية، مؤكدا 
ســـموه أن هذه الكفاءات هي مصدر 
مهم لنجـــاح وتميز جميـــع البطوالت 

على أرض المملكة. 
وقـــال ســـموه: “إن مملكـــة البحريـــن 
مـــن  العديـــد  اســـتطاعت أن تحقـــق 
النجاحات في استضافتها وتنظيمها 
القاريـــة  الرياضيـــة  للبطـــوالت 
قدمتـــه  مـــا  خـــال  مـــن  والدوليـــة، 
الكفـــاءات الوطنية من جهود كبيرة، 
عكســـت مـــا تتمتـــع بـــه مـــن قـــدرات 
مســـتوى  علـــى  عاليـــة  وإمكانيـــات 
شـــكلت  التـــي  التنظيميـــة،  العمليـــة 
الفـــارق وســـاهمت فـــي تعزيـــز موقع 
البحريـــن كوجهة رئيســـية الحتضان 

مختلف الفعاليات والبطوالت”. 
وتابع سمو الشـــيخ سلمان بن محمد 

بالجهـــود  نشـــيد  “وإذ  خليفـــة:  آل 
المتميزة التي بذلتها اللجنة المنظمة 
لبطولة آسيا األولى للمصارعة تحت 
15 و20، والتـــي اســـتضافتها مملكة 
البحريـــن فـــي الفتـــرة -2 10 يوليـــو، 
من خال تشـــكيل فريـــق عمل مميز 
يضـــم اللجـــان العاملة التـــي بلغ عدد 
أعضائهـــا أكثـــر مـــن 90 فـــردا، والتي 
كانت تعمل بشـــكل متواصل لإلعداد 
والتحضيـــر المثالييـــن إلقامـــة هـــذه 
البطولة، التي شـــهدت مشـــاركة أكثر 

مـــن 600 رياضي ورياضيـــة يمثلون 
17 دولـــة مـــن قـــارة آســـيا”، مضيفـــا 
المنافســـات  شـــهدته  مـــا  أن  ســـموه 
من ساســـة وســـهولة فـــي التنظيم، 
انعكـــس بشـــكل واضـــح علـــى نجاح 
هذا التجمـــع الرياضي القاري، مؤكدا 
سموه أن هذا النجاح يضاف لسلسلة 
النجاحات التي حققتها البحرين في 
البطوالت المختلفة التي احتضنتها، 
والتـــي تعـــزز مـــن المكانـــة المرموقة 
الرياضـــة  خارطـــة  علـــى  للمملكـــة 

العالمية. 
ووجه سموه شكره وتقديره لرئيس 
اللجنـــة المنظمـــة عبادة عدنـــان الما 
رئيس االتحـــاد البحريني للمصارعة، 
اللجـــان  وأعضـــاء  رؤســـاء  وجميـــع 
علـــى  البطولـــة،  هـــذه  فـــي  العاملـــة 
الجهـــود التـــي بذلوها فـــي التحضير 
والتـــي  المنافســـات،  أيـــام  وطـــوال 
أســـهمت فـــي إظهارهـــا بأزهـــى حلة 
انعكســـت علـــى إنجـــاح هـــذا التجمع 

الرياضي اآلسيوي.

مشيدا سموه بجهود جميع اللجان في إنجاح بطولة آسيا األولى للمصارعة

سلمان بن محمد: نفخر بكفاءاتنا الوطنية

سمو الشيخ سلمان بن محمد 

اللجنة اإلعالمية

يســـتكمل اليـــوم ) األربعـــاء( وصـــول 
أعضـــاء اللجنـــة الفنية لبطولة آســـيا 
الســـابعة عشـــرة للشـــباب لكـــرة اليـــد 
والتـــي تنطلق في البحرين والمؤهلة 
بألمانيـــا  العالـــم  كأس  لنهائيـــات 

واليونان 2023.
وتضم اللجنة الفنية ســـبعة مراقبين 
لمباريات البطولة برئاسة رئيس لجنة 
الحـــكام باالتحاد اآلســـيوي لكرة اليد 
اإلماراتـــي صالـــح عاشـــور، باإلضافة 
إلى ســـتة مراقبين وهـــم ميترا نوري 
)الكويـــت(،  ذيـــاب  عبـــدهللا  )إيـــران( 
غسان أمير قاسم )البحرين(، منصور 
)اليابـــان(،  نـــاكادا  )قطـــر(،  الســـويدي 
باإلضافـــة  )األردن(،  هللا  حـــرز  نصـــر 
إلـــى األطقـــم التحكيميـــة التـــي يبلغ 
عددها ســـتة أطقم، منها ثاثة دولية 
وثاثة أطقم قاريـــة، وهي: الحكمان 
وســـمير  المـــوت  حســـين  الدوليـــان 
مرهـــون )البحريـــن(، الدوليـــان خالـــد 
)العـــراق(،  عمـــران  وفاضـــل  حســـين 
الدوليان اينها لي وغويل لي )كوريا(، 

وهزانداموزغـــان  ميـــرزي  غوفلـــي 
)إيران(، حســـن اسماعيلوف وحسين 
حمـــد  أوزبكســـتان(،   ( إســـماعيلوف 

فيصل وحسين تقي ) الكويت(.
من جانـــب آخر، من المقـــرر أن يصل 
منتخب الســـعودية عبر طريق جســـر 
الملك فهد الدولي مســـاء اليوم، فيما 

اليابـــان،  الكويـــت،  تصـــل منتخبـــات 
كوريا الجنوبية تباعًا في نفس اليوم 
) األربعـــاء(، أمـــا المنتخـــب اإليرانـــي، 
وصـــوالً،  المنتخبـــات  أول  كان  فقـــد 
علـــى أن يســـتكمل وصـــول منتخبـــا 
الهنـــد وباكســـتان يـــوم غـــٍد الخميس 

قبل انطاق البطولة بيوٍم واحد.

استكمال وصول أعضاء اللجنة الفنية مساء اليوم

منتخبات اليد اآلسيوية تتوافد على المملكة

الحكمان األوزبكيان
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اللجنة األولمبية

يبدأ العـــب منتخبنا الوطني للســـنوكر حبيب 
صبـــاح مشـــواره فـــي دورة األلعـــاب العالميـــة 
التـــي انطلقـــت بمدينـــة برمنغهـــام بالواليـــات 
المتحـــدة األمريكيـــة مـــن 7 لغايـــة 17 يوليـــو 
  Umut الجـــاري عندما يواجه الاعب األلماني
DIKMe الســـاعة 1:30 صباحا )فجر الخميس 
بتوقيت مملكة البحرين( ضمن منافسات دور 

الستة عشر.

ويطمح صباح إلى الفـــوز لبلوغ دور الثمانية، 
حيث إن خسارته تعني الخروج من المنافسة.

وعبـــر صباح عن جاهزيته لخوض منافســـات 
دورة األلعاب العالمية مبديا اعتزازه بالتواجد 
فـــي  مـــرة  العالمـــي ألول  الحـــدث  هـــذا  فـــي 
مشـــواره وفي أول مشـــاركة تاريخية لمملكة 
البحريـــن بعدمـــا تم اختيـــاره ضمن أفضل 16 

العبا في العالم.
وأضـــاف “أفتخـــر بمشـــاركتي بـــدورة األلعاب 

العالميـــة واختياري ضمن نخبـــة العبي العالم 
الســـتة عشـــر وذلـــك بنـــاء علـــى إنجـــازات كل 
إن  حيـــث  وعالميـــا،  وقاريـــا  إقليميـــا  العـــب 
مســـابقة الســـنوكر ستشـــهد مشـــاركة أبطـــال 
العالـــم والقـــارات، ولقـــد وقـــع علـــي االختيـــار 
بعدمـــا بلغـــت دور الثمانيـــة فـــي بطولة آســـيا 
وبطولـــة العالـــم بجانب فوزي بلقـــب بطولتي 

غرب آسيا والبطولة العربية”.
وأشـــار بـــأن المنافســـة لـــن تكـــون ســـهلة على 

ســـتقام  المســـابقة  وأن  خصوصـــا  اإلطـــاق 
بنظام إخراج المغلوب، ولكنه سيبذل قصارى 
جهده؛ من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
وأشـــاد صبـــاح بالدعـــم الـــذي يحظـــى بـــه من 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة والهيئـــة العامة 
للرياضة برئاســـة ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، كما ثمن اهتمام االتحاد البحريني 
جـــواد  منـــذر  برئاســـة  والســـنوكر  للبليـــاردو 

البصري.

يواجه العًبا ألمانًيا في دور الـ 16

حبيب صباح يستهل مشواره بدورة األلعاب العالمية

سبورت

حمود الجيب
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تستعد سيلين ديون لعرض 
أولى تجاربها السينمائية، 

 Its All( بالفيلم الرومانسي
 )Coming Back to Me

إلى جانب النجمة 
الهندية بريانكا شوبرا 
والممثل األسكتلندي 

سام هيوين، 
وفقا لصحيفة 

نيويورك 
بوست.

tariq_albahhar

“كانو الثقافي” يحتضن ورشة “الدراما وفضاءات الفنون العالجية”

اب البحرين في أنطلوجيا القصة العربية باللغـة اإلسبانية ُكـتَّ

دراما  لمعهد  الفخري  الرئيس  بدعوة من 
والمستشار  الــشــاعــر  ــدولــي  ال حـــدود  بــا 
علي عبد هللا خليفة، قدمت دالل مقاري 
بـــاوش ورشــتــهــا مــؤخــرا فــي مــركــز كانو 
والدراما  “السايكودراما  بعنوان  الثقافي 
إذ  العاجية”،  الفنون  فــضــاءات  ثيرابي 
ركزت الورشة التفاعلية على تقديم حالة 
من البحث والتجريب والتي تطلق عليها 
للتعريف   “ المختبر  “الورشة  دالل مقاري 
بماهية السايكودراما وإمكاناتها وأدواتها 
ومن جهة أخرى التعريف بالدراما ثيرابي 

والفرق بينهما. 
وخاصة  مبتكرة  تطبيقية  تمارين  وعبر 
المميز  الحضور  تفاعل  مــقــاري،  بمنهج 
إلى  الوصول  بغية  والتجريب”؛  “للبحث 
يميز  الـــذي  الــمــغــايــر  المنهج  أســاســيــات 

عمل مقاري والذي يسعى إلى تفعيل كل 
الفنون بغية تأهيل وعاج الفرد، وتعديل 
سلوكه وصـــواًل إلــى حــالــة مــن اإلشـــراق 

والسمو والتناغم بين الروح والجسد. 
باستثمار  باوش منهجها  وقدمت مقاري 
العديد من الفنون، واضعة أسس العملية 

الذهنية والروحية والبدنية، بما يتوافق 
تعتبر  التي  المختبر”  “ورشــة  أبحاث  مع 
حــصــيــلــة بــحــث وتــجــريــب واخــتــبــارات 
البحث  في  السنوات  من  العديد  عمرها 
في  مقاري،  لمنهج  والمتخصص  المغاير 
من  مميًزا  حضوًرا  الورشة  شهدت  حين 

في  والمختصين  والــفــنــانــيــن  المثقفين 
التنمية البشرية والمهتمين الذين أبدعوا 
في إعادة إنتاج تمارين الورشة المختبر. 
بشهادات  الفاعلة  مشاركتهم  توجت  كما 
كانو  عبدالرحمن  مركز  مــن  لهم  قدمت 

الثقافي.

ــة أســـمـــاء بــحــريــنــيــة مــبــدعــة  ثـــاثـ
حـــضـــرت فـــي الـــجـــزء الـــثـــالـــث من 
القصيرة  القصة  “أنطلوجيا  كتاب 
ــادر عـــن مــؤســســـــة  ــصــ ــ الـــعـــربـــيـــة” ال

والــتــوزيــع  والــنــشــر  للترجمة  أبــجــد 
بالعراق الطبعة األولى 2022، وذلك 
بــتــرجــمــة أعــمــالــهــم وقــصــصــهــم إلــى 
المترجم  اللغة اإلسبانية عن طريق 
بوخـمسين  دينا  هم:  نهابة،  حسين 
الُمـؤّذن.  وأحمـد  الوطني  وجميلة 

البحرينية  الــروائــيــة  اســم  أن  علما 
ــاء فــي الــجــزء  شــيــمــاء الــوطــنــي جـ
األول من األنطلوجيا والصادر العام 
2018 كأول بحرينية تمثل ساحتها 
ــوحــيــدة فــي الــمــشــروع  األدبـــيـــة وال

بقصة “عائلة على الجدار”.

كشفت الفنانة وفاء 
تــطــورات  عــن  مكي 
جــــــديــــــدة تــتــعــلــق 
بــالــحــالــة الــصــحــيــة 
البــنــتــهــا شــهــد الــتــي 
تــــــعــــــرضــــــت قـــبـــل 
لـــحـــادث سير  ــام  ــ أيـ
من  وطلبت  خطير، 
الجمهور الدعاء لها.

ــت مـــكـــي إن  ــ ــالـ ــ وقـ
ابنتها خضعت لعمليتين جراحيتين وصفتهما بالصعبتين، فعلقت عبر 
حسابها في إنستغرام: ”يا رب رحمتك عمليتين صعبين، بس عليك يا 
الراحمين“، ونشرت  اللهم إن شهد مسها الضر وأنت أرحم  رب سهلة، 

عدة صور البنتها على حسابها بانستغرام مع أدعية لها.
مازالت  ابنتها  حالة  أن  إنستغرام  على  تعليقاتها  في  الفنانة  وذكــرت 
حرجة جدا، وتحتاج إلى الدعاء، ووثقت عدة تعليقات مؤثرة بسبب 
قلقها على ابنتها، وقالت في أحد تعليقاتها: ”يا رب بنتي تحت رحمتك“.
وكانت ابنة وفاء مكي قد دخلت في حالٍة حرجة بعد الحادث المروري 
في  وهــي  البنتها  صــورا  الفنانة  ونــشــرت  سيارتها،  لــه  تعرَّضت  ــذي  ال
متضررة  وهي  لسيارتها  فيديو  ومقطع  الحادث،  بعد  المركزة  العناية 

بشكل كبير، وقالت: ”دعواتكم حق بنتي شهد حالتها حرجة“.
موصولة  اإلسعاف  سيارة  داخــل  من  البنتها  صــورة  مكي  نشرت  كما 
باألنابيب، وكتبت: ”يا هللا إنك تحفظلي بنتي“، وليس معروًفا ما إذا 
نشر  في  استمرت  وقد  ال؛  أم  السيارة  في  تواجدت  قد  الفنانة  كانت 

الصور ومقاطع الفيديو.

أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي 
الثانية  دورتــه  في  المشاركة  بــاب  فتحه  عن 
المقبل،  ديسمبر   10  -  1 من  عقدها  والمقرر 
المبدعين  لجميع  دعوته  المهرجان  وجــه  إذ 
وآسيا  العربي  الــوطــن  مــن  األفـــام  وصانعي 
أجل  مــن  العالم؛  أنــحــاء  جميع  فــي  وإفريقيا 
من  ابــتــداًء  وذلــك  للمهرجان  أفامهم  تقديم 
الثالث من شهر يوليو الجاري إلى الرابعة عشر 
من شهر أغسطس المقبل 2022، وهي محطة 
المشاركة  البحرينيين  للسينمائيين  مهمة 

بأعمالهم السينمائية.
ثاث  تحت  المشاركات  المهرجان  يستقبل 
فئات، وهي: مسابقة البحر األحمر، ومسابقة 
البحر األحمر للفيلم القصير، إضافة إلمكانية 
في  الــصــاعــدة  السعودية  الــمــواهــب  مشاركة 
بــرنــامــج ســيــنــمــا الــســعــوديــة الـــجـــديـــدة. يتم 
عـــرض واخــتــيــار الــمــشــاركــات مــن قــبــل لجنة 

االخــتــيــار الــتــابــعــة لــمــهــرجــان الــبــحــر األحــمــر 
السينمائي الدولي.

الــدولــي  السينمائي  الــبــحــر  مــهــرجــان  يــهــدف 
ــادل الــثــقــافــي وتــعــزيــز نمو  ــب ــت إلـــى تــعــزيــز ال
مع  الــعــربــيــة،  المنطقة  فــي  السينما  صــنــاعــة 
السعودية  العربية  المملكة  بتقديم  االلــتــزام 
كوجهة ومساهم رئيسي في صناعة السينما 
في  األهــم  السينمائي  الحدث  كونه  الدولية؛ 
المبدعين  استقطاب  على  ولحرصه  المنطقة، 
المخرجين  إلى  إضافة  الشابة،  المواهب  من 
اإلبــداعــات  وبقية  واإلفريقيين،  اآلسيويين 

السينمائية العالمية.
البحر  مهرجان  من  الثانية  الــدورة  ستحتفي 
السينما  بعشاق  الــدولــي  السينمائي  األحــمــر 
المحلية وصناع األفام وقادة صناعة األفام 
المهرجان  يشكل  بحيث  الــعــالــم،  حـــول  مــن 
منصة أساسية لتعزيز الروابط اإلبداعية بين 
السعودية والعالم وذلك من خال استقطاب 
أفضل اإلنتاجات السينمائية العالمية والعربية 

الكاسيكية والمعاصرة.
وبــمــنــاســبــة اإلعـــــان عـــن فتح 
ــاب الــتــســجــيــل، فــقــد كشف  ــ ب
ــان الـــبـــحـــر األحـــمـــر  ــرجــ ــهــ مــ
ــمــائــي الــــدولــــي عــن  ــســيــن ال
التفاصيل حول  المزيد من 
ــامـــجـــه والــــــــذي يــضــم  ــرنـ بـ
أقــســاًمــا تــحــتــضــن أعــمــااًل 
معاصرة،  وعربية  عالمية 
طويلة  سعودية  وأفاًما 
وقصيرة، وروائع السينما 
الكاسيكية، إضافة إلى 
مستقبلية  ــداعــــات  ــ إب
ــع  ــواقــ ــ مــــن أعــــمــــال ال
االفــتــراضــي والــواقــع 

المعزز والسينما التفاعلية؛ وذلك 
السينمائي  المشهد  إثــراء  بهدف 
مستوى  على  والعربي  السعودي 

العالم.
سيتم  الــتــي  ــام  األفــ ستتنافس 
على  المسابقة  ضمن  اخــتــيــارهــا 
ــر الـــتـــي تــمــنــحــهــا  ــسـ ــُيـ ــز الـ ــ ــوائ جــ
لــجــنــة تــحــكــيــم دولـــيـــة، وتــنــدرج 
الـــجـــوائـــز تــحــت جـــائـــزة الــُيــســر 
الـــذهـــبـــي ألفـــضـــل فــيــلــم طــويــل 

 30( إخــراج  أفضل  دوالر(، وجائزة  ألف   100(
ألفضل  الذهبي  الُيسر  وجــائــزة  دوالر(،  ألــف 
الُيسر  وجــائــزة  دوالر(،  ألــف   25( قصير  فيلم 
دوالر(،  ألــف   15( قصير  فيلم  ألفضل  الفضي 
ألــف   20( الــخــاصــة  التحكيم  لجنة  وجـــائـــزة 
سيناريو،  أفضل  جــوائــز  إلــى  إضــافــة  دوالر(، 
أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأفضل مساهمة 
نقدية  جائزة  المهرجان  ُيقدم  كما  سينمائية. 
فيلم  وأفضل  الجمهور،  بجائزة  الفائز  للفيلم 
سعودي. ُيذكر أن باب تقديم الطلبات مفتوح 
film- /ar /redseafilmfest.com / /:httpsــر ــ ــب عــ

submissions/   في األقسام التالية:

 مسابقة البحر األحمر

ــااًل جــريــئــة ومــبــتــكــرة لــمــواهــب  ــمـ تــعــرض أعـ
أو  مخضرمة وصــاعــدة، ســواء كانت روائــيــة 
بما  أنحاء آسيا وإفريقيا،  وثائقية، من جميع 
التحكيم  لجنة  ستقوم  العربي.  العالم  فيها 
ومحترفين  مخرجين  تــضــم  الــتــي  الــدولــيــة 
للفوز  الجديرة  األعمال  باختيار  سينمائيين؛ 

بجوائز المسابقة.

 مسابقة البحر األحمر للفيلم القصير

تضم أفاًما ال تزيد عن 60 دقيقة، لمواهب من 

بما  وإفريقيا  آسيا  أنحاء  جميع 
كانت  ســواء  العربي،  العالم  فيها 
أو وثائقية. ستقوم لجنة  روائية 
األعمال  باختيار  دولــيــة  تحكيم 
المسابقة،  بجوائز  للفوز  الجديرة 
وذلك لما تقدمه من إبداع وأفكار 

وقصص جديدة وجريئة.

سينما السعودية الجديدة

أعمال روائية ووثائقية سعودية 
الجديدة،  السينما  موجة  ورواد  مبدعي  من 
من  تحمله  وما  الوطن  سينما  مامح  تعكس 
تنوع وحيوية وطاقة، ومستقبل قوي ومبهر. 
وقصيرة،  طويلة  فنية  أعمااًل  البرنامج  يضم 
ستفاجئ الجمهور حول العالم. إضافة للثاث 
فئات السابقة هناك سبع فئات أخرى ستعرض 
أفـــاًمـــا ضــمــن بــرنــامــج الــمــهــرجــان والــتــي ال 
تستقبل طلبات المشاركة فيها وتندرج تحت:

 روائع العالم

لعمالقة  الــعــالــم  أنــحــاء  جميع  مــن  إبـــداعـــات 
ــمــواهــب والــنــجــوم. يضم  اإلخـــــراج وألــمــع ال
من  العام  إنتاجات  ألهــم  مختارات  البرنامج 
في  مــرة  ألول  تعرض  والــتــي  مرتقبة،  أفــام 

العالم العربي. 

روائع عربية

باقة مختارة من أحدث الروائع العربية التي 
كانت  ــواء  سـ الــعــربــي،  ــداع  ــ اإلب نبض  تعكس 
أفاًما تجارية أو مستقلة، إضافة إلى األفام 

الحاصلة على جوائز، وأفام العرض األول.

اختيارات عالمية

هذا  السينمائية  المهرجانات  قدمته  ما  أهــم 

الــعــام مــن أفــــام أبــهــرت الــجــمــهــور والــنــقــاد. 
مفاجآت  آخر  بانوراما سينمائية شاملة تضم 

المهرجانات الدولية وأفام الجوائز.

السينما التفاعلية

السينمائية  واالبتكارات  بالتقنيات  احتفالية 
الجديدة، سواء في طريقة العرض، أو قدرتها 
عــلــى الــتــفــاعــل مــع الــجــمــهــور. أعــمــال الــواقــع 
المعزز، وتجارب سمعية  االفتراضي، والواقع 

وبصرية تمزج الواقع بالخيال.

كنوز البحر األحمر

عالمية  وأفـــام  الكاسيكية،  السينما  روائـــع 
وكنوز  تحف  مــن  مــخــتــارات  بصمتها.  تركت 
سينمائية ألهمت أجيااًل من المخرجين، أغلبها 
في  الكبيرة  الشاشة  على  مــرة  ألول  ُيــعــرض 

السعودية. 

السينما العائلية

قــصــص ســاحــرة لــأطــفــال، والــجــيــل الناشئ 
من  مختارات  السينما.  عشاق  من  والعائات 
وتجذب  العائات،  ُتبهج  العالم،  أنحاء  جميع 

الصغار، وتتفاعل معهم، وتثري عالمهم. 

نظرة مغايرة

وحديثة  مختلفة  سينمائية  رؤية  ذات  أفام 
تعالج مواضيع مغايرة.

حلقات البحر األحمر

أو  الــســعــوديــة لحلقة  فــي  األولــــى  الـــعـــروض 
العالمية،  المسلسلة  األعمال  أهم  من  حلقتين 
لمنصات  المخصصة  أو  التلفزيونية  ســـواء 
المشاهدة،  تستحق  أعــمــااًل  تقدم  اإلنــتــرنــت. 
وقصًصا وشخصيات وابتكارات تقنية وفنية.

مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي يفتح باب المشاركة
محطة مهمة للسينمائيين البحرينيين للمشاركة بأعمالهم 

آخر تطورات حالة ابنة وفاء مكي

أسامة الماجد
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بحسب إفصاح الشركة لسوق دبي المالية

شركة كويتية ترفع حصتها في “جي إف إتش” لـ 8 %
والمنـــار  “الرغـــد  شـــركة  رفعـــت 
العقاريـــة” الكويتيـــة، وهـــي أحـــد 
فـــي مجموعـــة  المســـاهمين  أكبـــر 
“جي إف إتش” GFH، ملكيتها في 
المجموعـــة خـــال الشـــهر الماضي 
بحســـب   ،%  8 إلـــى   %  6.8 مـــن 
إعان إفصاح الشـــركة لسوق دبي 
الماليـــة. وتمت عملية رفع الحصة 
عـــن طريـــق البيـــع والشـــراء فـــي 
الســـوق بشـــكل مباشـــر في الفترة 

بين األول من يونيو و30 منه.
ويشـــار إلى أن الماك الرئيســـيين 

مجموعـــة  هـــم  للمجموعـــة 
“المتكاملـــة” الماليـــة فـــي أبوظبي 
Key� وصنـــدوق   ،%  13  بحصـــة
 ،%  7.7 بنحـــو  البحرينـــي   point
باإلضافة إلى شركة “الرغد والمنار 

الكويتية” بحصة 8 %.
ومجموعـــة جي إف إتـــش المالية 
بيـــت  باســـم  ســـابقا  المعـــروف 
بنـــك  هـــو  الخليجـــي  التمويـــل 
اســـتثماري إســـامي ومقـــره فـــي 
مرفـــأ البحريـــن المالـــي بالبحرين، 

تأسس العام 1999. 

“األمن الغذائي” و “اللوجستي” قطاعات واعدة لالستثمار بين البحرين وُعمان

الدكتور نواف الغانم ينال جائزة اإلبداع والتأثير

الدفع بسرعة إطالق الشراكة بين البلدين الشقيقين... نجيبي:

بمجال البحث اإلداري والتنظيمي لرسائل الدكتوراه من جامعة برونيل

غرفـــة  لرئيـــس  األول  النائـــب  قـــال 
خالـــد  البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة 
محمد نجيبي “إن اللجنة التأسيسية 
للشركة البحرينية العمانية لاستثمار 
القابضة أوصت باإلســـراع في الدفع 
واســـتثمار  االقتصـــادي  بالتعـــاون 
القطاعـــات  فـــي  المتاحـــة  الفـــرص 
الواعدة بين مملكة البحرين وسلطنة 
عمـــان؛ مـــن أجـــل زيـــادة االســـتثمار 
البلديـــن  بيـــن  البينيـــة  والتجـــارة 
ترأســـه  خـــال  مشـــيًرا  الشـــقيقين”، 
االجتمـــاع  فـــي  البحرينـــي  الجانـــب 
بيـــن  االقتصاديـــة  الفـــرص  أبـــرز  أن 
الطرفيـــن تتركـــز فـــي مجـــات األمن 

الغذائي والقطاع اللوجستي.
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  وشـــاركت 

البحرين فـــي أعمـــال االجتماع بوفد 
ترأســـه النائـــب األول لرئيـــس الغرفة 
خالـــد محمد نجيبـــي، وكًا من نواف 
الزيانـــي إبراهيم زينل وخالد األمين، 
العمانـــي  تـــرأس وفـــد الجانـــب  كمـــا 
رئيس فرع الغرفة بمحافظة البريمي 
زاهـــر الكعبـــي، وذلك بحضور ســـفير 
مملكـــة البحريـــن لـــدى ســـلطنة عمان 
جمعـــة الكعبـــي، إذ أكـــد المجتمعـــون 
بالعاقـــات  وتقديرهـــم  اعتزازهـــم 
الثنائية والروابط األخوية التاريخية 
واالقتصاديـــة المتميـــزة التـــي تجمع 
عمـــان  وســـلطنة  البحريـــن  مملكـــة 

الشقيقة.
وقـــال النائـــب األول لغرفـــة البحرين 
مـــن  عـــدًدا  اســـتعرضت  اللجنـــة  إن 

المتعلقـــة  والمقترحـــات  التصـــورات 
بالفرص االســـتثمارية الموجودة في 
الســـوقيين البحرينـــي والعمانـــي في 
والقطـــاع  الغذائـــي  األمـــن  مجـــاالت 
اللوجستي التي من شأنها المساهمة 
برفع معدالت التجارة البينية، والتي 
من شأنها فتح آفاق جديدة لقطاعات 
التجـــارة واألعمـــال واالســـتثمار فـــي 
البلدين الشقيقين، بل وتشجع إقامة 
بيـــن  مشـــتركة  ومشـــاريع  شـــركات 
قطاعات األعمال في البلدين، مؤكًدا 
لمـــا لذلـــك مـــن أثـــر كبيـــر فـــي تعزيز 
واالســـتثماري  االقتصـــادي  العمـــل 
المشـــترك بين الجانبيـــن في مختلف 
المجـــاالت، الســـيما فـــي التوجه نحو 
توفير احتياجات الســـوق الخليجية 

والمنتجـــات  الغذائيـــة  الســـلع  مـــن 
الزراعيـــة، وهـــو مـــا يدفـــع بمزيد من 
بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 

والصناعيـــة  التجاريـــة  القطاعـــات 
واالســـتثمارية فـــي كا البلديـــن، بمـــا 
مصالـــح  علـــى  باإليجـــاب  ينعكـــس 

البلدين والشعبيين الشقيقين.
تعزيـــز  أهميـــة  علـــى  نجيبـــي  وأكـــد 
التعـــاون ومواصلـــة الجهـــود لتوطيد 
التجاريـــة  العاقـــات  وتوثيـــق 
واالقتصاديـــة وتطويرهـــا لمـــا يخدم 
مصالـــح البلديـــن الشـــقيقين ورعاية 
مصالـــح مواطنـــي مملكـــة البحريـــن 
فـــي ســـلطنة عمـــان، مشـــيًدا بجهـــود 
الغرف التجاريـــة في مملكة البحرين 
وسلطنة عمان وحرصها على تطوير 
التعاون المشترك بين الدول الشقيقة 
والســـعي نحو االرتقاء باالستثمارات 
والتبادل التجـــاري، بما يخدم ويدفع 
باالتقـــاء بحجم االقتصـــاد الخليجي 
الخريطـــة  علـــى  ووضعـــه  عمومـــا 

االقتصادية العالمية.

متميـــز،  أكاديمـــي  إنجـــاز  فـــي 
حصـــل الدكتـــور نـــواف حســـين 
جائـــزة  علـــى  الغانـــم  ســـلطان 
مجـــال  فـــي  والتأثيـــر  اإلبـــداع 
والتنظيمـــي  اإلداري  البحـــث 
لرســـائل الدكتـــوراه مـــن جامعـــة 

وتتعلـــق  المرموقـــة.  برونيـــل 
الرســـالة البحثية بالتزام القيادة 
ظاهـــرة  بتقليـــل  المؤسســـية 
االنبعاثـــات الكربونيـــة للوصـــول 
للتعـــادل الصفـــري بحلـــول العام 
التطويـــر.  خـــال  مـــن   2050

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن البحـــث 
والموضوعيـــة،  بالعمـــق  اتســـم 
قطاعـــات  استحســـان  ونـــال 
بتطويـــر  المهتميـــن  مـــن  كبيـــرة 
نظريـــات القيـــادة لتنفيـــذ خطط 
التغيير المؤسســـي. وفي تعليق 

أعـــرب  المناســـبة،  بهـــذه  خـــاص 
نـــواف الغانـــم عن اعتـــزازه بهذه 
موضًحـــا  البحثيـــة،  الجائـــزة 
أنهـــا تمثـــل منعطًفـــا جديـــًدا في 
تنـــاول هذا الموضـــوع الذي بات 
يشـــغل اهتمام مختلـــف الهيئات 

نظـــًرا  العالميـــة  والمنظمـــات 
ألهميـــة البحـــث فـــي استشـــراق 
السبل الجديدة والكفيلة بإرساء 
ومدروســـة  واعيـــة  منظومـــة 
لتطوير األخاقيات المؤسســـية 

في هذا القطاع الحيوي. نواف الغانم

ماذا يعني أن تتصدر النساء البحرينيات قطاع التكنولوجيا عالميا؟
تحـــوز البحريـــن مكانـــة متصـــدرة عالميـــًا فـــي تمكيـــن 
الجنسين من الرجال والنســـاء في قطاع التكنولوجيا، 
وذلـــك قـــد يفاجـــئ الكثيريـــن، ولكـــن هنـــاك العديد من 
البيانـــات التـــي تشـــير إلـــى صـــدارة المملكـــة فـــي هـــذا 

المجال.
فعلـــى ســـبيل المثال، شـــكلت النســـاء ما نســـبته 42 % 
مـــن عدد طلبـــة التعليم العالـــي الملتحقين بتخصصات 
 )STEM( العلـــوم والتكنولوجيا والهندســـة والرياضيات
في العام الماضي، وهي نســـبة تتفوق عن مثياتها في 

دول كثيرة وعلى رأسها الواليات المتحدة األميركية.
كمـــا أن نســـبة رائـــدات األعمـــال البحرينيـــات تمثل 40 
% مـــن مجمل مؤسســـي الشـــركات الناشـــئة في مجال 
التكنولوجيـــا. وفـــوق هـــذا، فنحـــو ثلـــث القـــوة العاملة 
فـــي قطاع التكنولوجيا هن نســـاء، وهي نســـبة تتعدى 

المعدالت العالمية.
وبإمكاننـــا أن نـــرى هذه الحقائق علـــى أرض الواقع من 
خـــال تجربـــة مجموعـــة ســـيتي حيـــن قـــررت افتتاح 
مقرهـــا التكنولوجي الجديد في مملكة البحرين. وأحد 
العوامـــل الرئيســـة وراء هذا القرار هـــو توافر عدد كبير 
من الخريجات النساء في البحرين. وهكذا، فقد شكلت 
اإلناث نحو 24 % من عدد المبرمجين الجدد الذين تم 
توظيفهـــم في هذا المشـــروع الرائد، وهي نســـبة تفوق 
كل معـــدالت توظيـــف النســـاء فـــي مقـــار التكنولوجيـــا 

التابعة لسيتي في أنحاء العالم.
فكيف يمكن تفسير هذا التقدم الذي أحرزته البحرين؟ 

وما الذي يمكن للدول األخرى أن تتعلم منه؟
سنجد أن بعض األسباب طبيعية وبعضها اآلخر مرتبط 
بالثقافة المجتمعية، ففي مملكة البحرين، غالًبا تتفوق 
اإلنـــاث علـــى الذكـــور فـــي مراحـــل التعليـــم المدرســـي، 
وهذا ما يؤكده تقريـــر البنك الدولي: “هيومان كابيتال 
إندكـــس 2020”، والـــذي أظهـــر أن البحريـــن بين الدول 
الخمـــس األوائـــل فـــي العالـــم التي أبـــدت فيهـــا البنات 
تفوًقـــا علـــى أندادهـــن مـــن األوالد فـــي نتائـــج التعليم، 

خاصة مع استمرار انجذاب األوالد نحو التعليم المهني 
والصناعي. 

وعلـــى النقيـــض مـــن الدول األخـــرى، فهذا يعنـــي أنه ال 
وجـــود للصـــورة النمطية التي تصم البنـــات بأنهن “غير 

قادرات على التفوق في الرياضيات أو العلوم”.
فـــاألداء القـــوي للبنات في المدارس الثانوية يشـــير با 
ريـــب إلى أنهـــن قادرات على مواصلة دراســـاتهن العليا 
في برامـــج الـ STEM، ولتحقيـــق المزيد من النجاحات 
في هذا المجال فإنه يجب تتضافر الجهود بين كل من 
الحكومـــة وقطـــاع التعليم لتعظيم االســـتفادة من هذا 
االســـتعداد لدى البنات بتشـــجيع المزيد منهن لالتحاق 
في تخصصات الـ STEM. وما يشجع على ذلك التقييم 
الذي توصل إليه “مؤشـــر اإلنترنت الشامل” الصادر عن 
شـــركة “ميتـــا” )فيســـبوك(، والذي أجرته “إكونوميســـت 
إمباكـــت”، والـــذي أشـــار إلـــى أن البحريـــن متربعـــة في 
المقدمة مـــن حيث المهـــارات التكنولوجية التي تتمتع 

 .STEM بها المرأة البحرينية ومعدل التعليم في الـ
فعلى الرغم من األعداد الكبيرة للخريجات الجامعيين 
والمتعلمـــات فـــي مجـــاالت الــــ STEM، فـــإن نســـبة من 
سيشـــغلن الوظائف فـــي مجـــاالت التكنولوجيا مازالت 
ضئيلـــة. ومـــع اســـتمرار هيمنـــة الذكـــور علـــى مجـــال 
التكنولوجيـــا في كافة دول العالم، فالكثير من النســـاء 
حين تخرجهن يقبلن بوظائف تختلف عن تخصصاتهن، 

أو يعزفن عن الدخول إلى سوق العمل تماما. 
وتظهـــر اإلحصـــاءات ارتفاعـــا كبيـــرا فـــي عدد النســـاء 
المؤسســـات لألعمال الناشئة في البحرين، والسيما في 
قطـــاع التكنولوجيـــا وهذا عائد لكونـــه قطاعا جديدا ال 
تتواجـــد فيه عوائـــق متوارثة تحد من مشـــاركة المرأة 
في ســـوق العمل كما في القطاعـــات التقليدية األخرى. 
ومـــع ما تشـــهده القطاعـــات األخرى من تحـــول رقمي، 
ابتـــداء مـــن قطـــاع الخدمـــات الماليـــة إلـــى القطاعـــات 
الصناعيـــة وحتـــى التعليـــم، فنتوقـــع أن تشـــهد كافـــة 
القطاعـــات االقتصاديـــة األخـــرى ارتفاًعا في مشـــاركة 

المرأة البحرينية في القوة العاملة.
فلم تعد مشـــاركة النســـاء في قطاع التكنولوجيا ضرًبا 
مـــن ضـــروب الرفاهية، بـــل أصبحت جزءا مـــن الثقافة 
فـــي  ذلـــك  العالميـــة. ويتأصـــل  للشـــركات  المؤسســـية 
الشركات المرتكزة على البيانات والمعتمدة على الذكاء 
االصطناعـــي، علمـــًا بـــأن القـــرارات التـــي يتـــم اتخاذها 
بنـــاًء على الـــذكاء االصطناعي تعتمد بشـــكل كبير على 
مبرمجيهـــا. فبإمـــكان أولئـــك المبرمجيـــن أن يبلـــوروا 
أي تحيـــزات مجتمعيـــة في بيانات التدريـــب التي يتم 
تغذية أنظمة الذكاء االصطناعي بها – ما يعني أن بناء 
فريـــق عمل متنوع يشـــتمل على أعضاء من الجنســـين 
سيساهم في الحد من تحيز أنظمة الذكاء االصطناعي 

وتعزيز من فاعليتها.
وبشـــكل أشـــمل، فمن المهم ألية شـــركة أن تشكل فرق 
عمـــل متنوعـــة لتصبح أكثر قـــدرة على تلبيـــة تطلعات 
عمائها، مما يســـهم في زيادة إنتاجية االقتصاد بشكل 
عـــام. فطبقـــا لبحث أجري في الواليـــات المتحدة، فكل 
زيادة بنســـبة 10 % من النســـاء في فريق العمل يقابله 

زيادة تبلغ 5 % في معدل الدخل لمجمل الفريق. 
على أن إنشـــاء فريق متكامل وشـــامل فـــي بيئة العمل 
يتطلب الدعم المستمر من الحكومة، والقطاع الخاص، 
والمجتمع المدني. وحري بالبحرين أن تفخر باحتضانها 
مبـــادرة “المـــرأة في مجـــال التكنولوجيـــا المالية” وهي 
مبـــادرة تهـــدف إلـــى دعـــم وتمكيـــن المـــرأة البحرينيـــة 
بقطـــاع التكنولوجيـــا الماليـــة، كما يوجد أيضـــا برنامج 
“المـــرأة والتكنولوجيـــا” التابع لبنك ســـتاندرد تشـــارترد 
والـــذي يهـــدف إلـــى تقديم الدعـــم واإلرشـــاد والتمويل 

لرائدات األعمال البحرينيات وشركاتهن الناشئة.
ال يعنـــي هـــذا غيـــاب التحديات أمام النســـاء، خصوصا 
في تســـلق الســـلم الوظيفي، فنسبة النساء الاتي تزيد 
رواتبهـــن على 1500 دينار ال تتعدى 21 % من إجمالي 
العامليـــن البحرينييـــن ضمن هـــذه الفئة. وهـــذا واجب 
علـــى الحكومـــة والقطاع الخـــاص أن تضع السياســـات 

واألنظمة التي تضمن حصول كل من النســـاء والرجال 
علـــى معاملـــة منصفـــة ورواتـــب متســـاوية، وإدخـــال 
السياســـات التـــي تشـــجع علـــى الموازنـــة بيـــن الحيـــاة 
الخاصـــة والعمـــل. كمـــا البـــد من تســـليط الضـــوء على 
القـــدوات النســـائية الاتـــي يتركـــن بصمـــة كبيـــرة على 
الشـــابات لتشـــجيع األجيال الجديدة للسعي في السير 
على نهجهن. وفي هذا الشـــأن توجد إشـــارات مشجعة 
كان أبرزهـــا التغييـــر الـــوزاري األخيـــر الـــذي صـــدر عن 
حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة ملـــك البـــاد المعظـــم، وبقيـــادة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، والذي بموجبه انضمت 4 نســـاء 
للتشكيلة الوزارية الجديدة، بالمقارنة مع امرأة واحدة 
في التشكيل الوزاري السابق. ومن بين تلك المؤشرات 
أيضـــا إقـــدام بنك البحريـــن والكويت على تعيين ســـبع 
نســـاء فـــي مجلـــس اإلدارة لشـــركات تابعـــة للبنـــك هي 

جي.بي.إس، وإنفايتا، وكريدي ماكس. 
وحتـــى إن بدا الطريق طويا أمامنـــا في البحرين، فما 
حققتـــه المملكـــة فيه الكثير مما يمكـــن للدول أن تتعلم 
منـــه. مـــن ذلـــك، مواجهة التحديـــات، وتشـــجيع البنات 
لدخـــول تخصصـــات STEM، واالنضمام لســـوق العمل، 
وحتـــى االهتمـــام بالترقـــي المعرفـــي. أمـــا التحديـــات 
واألفـــكار النمطيـــة والعرفيـــة التـــي تقـــف فـــي أوجـــه 
النســـاء المتفوقـــات أكاديميـــا، فيجـــب أن يتـــم التغلب 
عليهـــا؛ من أجـــل أن تتعمق الثقفـــي بالنفس لدى هؤالء 
النســـوة. وفي الوقت الذي تستمر البحرين في تحويل 
اقتصادهـــا مـــن االعتماد علـــى النفط إلـــى اقتصاد قائم 
على المعرفة، فإنه ال مناص عن االستغال األمثل لكل 
القـــوى العاملة فيها. فالباد كلها ستســـتفيد من تمكين 

النساء ودخولهن عالم التكنولوجيا.

* مدير تنفيذي - إدارة االستراتيجيات ودراسات 
األسواق بمجلس التنمية االقتصادية

خالد نجيبي زاهر الكعبي

* ندى السعيد



أعلن بنك البحرين اإلســـامي )BisB(، تحت 
مظلة فريق المسؤولية االجتماعية في البنك 
“جـــود”، عـــن تعاونـــه مع مبـــادرة “ابتســـامة” 
التابعة لجمعية المستقبل الشبابية والمعنية 
بتقديم الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال 
المصابيـــن بالســـرطان وأوليـــاء أمورهم في 
البحرين، حيث قـــام متطوعون من موظفي 
المبـــادرة  مـــن  متطوعـــون  يرافقهـــم  البنـــك 
باصطحـــاب 50 مـــن األبطـــال الصغـــار برفقة 
أوليـــاء أمورهـــم إلـــى مركـــز ماجـــك آيانـــد 
لأللعاب” بمجمع الســـيف لقضاء يوم ترفيهي 
مع األبطال الصغار وتوزيع “العيدية” عليهم. 
جـــرار  حّســـان  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
الرئيـــس التنفيذي لبنك البحرين اإلســـامي 
ا بدعم  قائـــاً: “نحن ســـعداء وفخورون جـــدًّ
األطفـــال األبطـــال فـــي مبـــادرة “ابتســـامة”، 

خـــال  وجوههـــم  علـــى  االبتســـامة  ورســـم 
العيـــد، إضافـــة إلـــى تقديـــم الدعـــم النفســـي 
واالجتماعـــي لهم وألوليـــاء أمورهم. وتأتي 
هـــذه الخطوة لتؤكد على مســـاعينا الدؤوبة 
لدعـــم ومســـاندة مرضـــى الســـرطان وتعزيز 
مبـــدأ العطـــاء واإليثار عبر االســـتمرار بتبني 
مبادرات هادفة ضمن إطار منصة المسؤولية 

االجتماعية “جود”.
من جانبـــه، قال صباح عبـــد الرحمن الزياني 
المســـتقبل  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الشبابية: “نثمن دعم بنك البحرين اإلسامي 
ونقـــدر جهودهـــم في رســـم االبتســـامة على 
وجـــوه أطفالنـــا األبطـــال، وتعزيـــز الســـكينة 
والراحة النفسية ألولياء أمورهم. كما نتقدم 
بجزيل الشـــكر والتقدير لجميـــع المتطوعين 
الذين حرصوا على استمتاع األطفال باللعب 

ضمـــن أجـــواء مليئة بالمرح والســـرور تزامًنا 
مع أجواء العيد. مؤكدين اســـتمرارنا بتفعيل 
وتعزيـــز التواصـــل مـــع هيئـــات ومؤسســـات 

القطاعيـــن العـــام والخاص ليتجـــاوز مفهوم 
مشـــاركتها الجانـــب المـــادي ويمتـــد ليشـــمل 

الجوانب النفسية والمعنوية واإلنسانية”.

“البحرين اإلسالمي” ُينظم رحلة ترفيهية لألطفال أبطال مبادرة “ابتسامة”
بمناسبة عيد األضحى المبارك

أفادت مدير إدارة تنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة بوزارة الصناعة 
والتجارة شــيخة الفاضل أنه ســيتم إطالق 8 مبادرات لتعزيز نســبة مشاركة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية من 7 % إلى 20 

% حسب قرار مجلس الوزراء .

مداخلـــة  فـــي  الفاضـــل  وأوضحـــت 
بالبرنامج اإلذاعي األســـبوعي “صباح 
الخيـــر يـــا بحريـــن” أنه تـــم حالًيا منح 
إلـــى  البحريـــن”  فـــي  “صنـــع  عامـــة 
أكثـــر مـــن 411 مصنعا، ومنذ تدشـــين 
نوفمبـــر  فـــي  البحريـــن”  “صـــادرات 
2018 وصلـــت الخدمـــات والمنتجات 
البحرينيـــة إلـــى خارج حدود الســـوق 
البحرينيـــة إلـــى 60 ســـوقا فـــي العالم 
بقيمـــة إجماليـــة تقـــدر بــــ 184 مليون 

دوالر.
برنامـــج  تنفيـــذ  إلـــى  وأشـــارت 
المشـــتريات  الحكوميـــة وهـــو حســـب 
قرار مجلـــس الـــوزراء للعامين 2017 
و2019 بتخصيص حصة نســـبتها 20 
% مـــن المناقصـــات وأعطاها أفضلية 
بقيمة 10 %، وبناء على هذا القرار تم 
تأســـيس نظام لتســـجيل المؤسســـات 
الصغيرة المتوســـطة بوزارة الصناعة 
والتجـــارة، وحالًيا بلغ عدد الشـــهادات 
الممنوحة أكثر من 2500 شهادة لهذه 
المؤسســـات وعدد الطلبات المستلمة 
مـــا يقارب الــــ 3800 طلـــب، الفتة إلى 
أنـــه حالًيـــا اســـتفادت أكثـــر مـــن 180 
مؤسســـة صغيرة من هذه المناقصات 
بقيمة تقدر بـ 111 مليون دينار، وهذا 

يعتبر إنجازا للمجلس.
المؤسســـات  تنميـــة  مجلـــس  وُشـــكِّل 
الصغيرة والمتوسطة بتوجيه من ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، رئيس 
مجلـــس التنميـــة االقتصادية صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة في يونيو مـــن العام 2017 
لتطويـــر قطاع ريـــادة األعمال وتنمية 
والمتوســـطة.  الصغيـــرة  المؤسســـات 
ويهدف المجلس إلـــى تقوية عمليات 
تأســـيس هـــذه المؤسســـات وقدراتها 
فـــي  التنافســـي  الجانـــب  لتحســـين 
األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية 
مســـاهمة  زيـــادة  إلـــى  يهـــدف  كمـــا 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي والتصدير 
ومســـتويات توظيف العمالة المحلية 
مـــن عمليـــات التوظيـــف فـــي القطاع 

الخاص.

الحكومـــة  أن  الفاضـــل  وأوضحـــت 
الصغيـــرة  المؤسســـات  دعـــم  أولـــت 
بمـــا  بالغـــا  اهتمامـــا  والمتوســـطة 
أنهـــا تســـهم فـــي خلـــق فـــرص نوعية 
للمواطنيـــن وبالـــذات المســـاهمة فـــي 
االنتقال من اقتصاد قائم على الثروة 
النفطيـــة إلـــى اقتصـــاد منتـــج وقـــادر 
على المنافســـة عالمًيـــا وإيجاد المناخ 
المطلـــوب للريـــادة واالبتـــكار؛ بهـــدف 
تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، ويشكل القطاع 
اليـــوم جزءا مهما لتوفير فرص العمل 
للبحرينييـــن ورفع الصـــادرات وتنويع 
ونظـــًرا  الوطنـــي.  االقتصـــاد  روافـــد 
ألهمية هذا القطاع واهتمام الحكومة 
المجلـــس  تأســـيس  تـــم  فقـــد  فيـــه، 
بالتنســـيق بين جهـــود وزارة الصناعة 
والتجـــارة وأبرز الجهـــات الداعمة في 
 مملكـــة البحرين وعلى أثـــر ذلك تبنى 
مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة الخطة 
االســـتراتيجية الوطنيـــة فـــي فبرايـــر 

 .2018
وأشـــارت إلـــى أن المجلـــس يضم في 
عضويتـــه وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  ووزارة 
االقتصاديـــة  التنميـــة  ومجلـــس 
وبنـــك  )تمكيـــن(  العمـــل  وصنـــدوق 
البحرين للتنمية ومجلس المناقصات 
ودورهـــم  إلســـهامهم  والمزايـــدات، 
الفاعـــل فـــي موضـــوع تنفيـــذ برنامج 
للمؤسســـات  الحكوميـــة  المشـــتريات 

الصغيرة والمتوسطة.
وعـــن أهـــم إنجـــازات مجلـــس تنميـــة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ 
اعتماد خطة العمل، أوضحت الفاضل 
أنه منذ اعتماد االســـتراتيجية في  18 
فبرايـــر 2018 وحتـــى ديســـمبر2021 
تـــم إنجـــاز 16 مبـــادرة مـــن أصـــل 22 
مبـــادرة، ومـــن أهـــم هـــذه المبـــادرات 
“صـــادرات البحريـــن” التـــي تعتبر أول 
مبـــادرة وطنيـــة متخصصـــة في دعم 
“عامـــة  إطـــاق  وكذلـــك  الصـــادرات 
صنـــع فـــي البحريـــن” لتعزيـــز وجـــود 
المنتج البحريني في الســـوق المحلية 

وكذلك في األسواق العالمية.

وأشـــارت إلـــى أنـــه ســـيتم إطـــاق 8 
مشـــاركة  نســـبة  لتعزيـــز  مبـــادرات 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
المناقصـــات الحكومية مـــن 7 % إلى 
20 % حســـب قـــرار مجلس الـــوزراء، 
حاضنـــات  نشـــاط  إطـــاق  وكذلـــك 
ومسرعات األعمال، إذ إنه بعد إطاق 
هـــذا النشـــاط تـــم الرخيـــص إلـــى 28 
حاضنة ومسرعة أعمال، والحاضنات 
1000 مؤسســـة  تحتضـــن مـــا يفـــوق 
ناشـــئة وصغيـــرة ومتوســـطة والتـــي 
دخلت السوق في العامين السابقين.

وأضافـــت أن المجلـــس لديه مبادرات 
أخـــرى، منهـــا التشـــريعات التـــي يتـــم 
الطاقـــة  دعـــم  وبرنامـــج  إطاقهـــا 
الشمســـية، وإطـــاق ســـوق  البحريـــن 
أســـهم  ســـوق  وهـــو  االســـتثماري 
التـــي  الناميـــة  للشـــركات  مخصـــص 
تبحث عن رأس مال للنمو والتوســـع، 
تـــم  التـــي  البيانـــات  قاعـــدة  وكذلـــك 
إطاقهـــا للمؤسســـات الصغيرة والتي 
فـــي  والمجلـــس  اإلدارة  ستســـاعد 
اإلســـتراتيجية  األهـــداف  تخطيـــط 
التنمويـــة  الخطـــط  لوضـــع  الازمـــة 

المنشودة وتطويرها.
تنميـــة  األســـاس إلدارة  الـــدور  وعـــن 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
بأمانـــة  والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
مجلـــس تنميـــة المؤسســـات الصغيرة 
أن  الفاضـــل  أوضحـــت  والمتوســـطة، 
اإلدارة تعتبـــر األمانة يقع على عاتقها 
التنفيذيـــة  الخطـــط  وضـــع  متابعـــة 
األهـــداف  وتخطيـــط  األعضـــاء  مـــع 
االستراتيجية، واإلدارة تقوم بتحليل 
قطاعي وقياس اتجاهات المؤسسات 
تعانـــي  التـــي  والتحديـــات  الصغيـــرة 
منها هـــذه المؤسســـات واالحتياجات 
التي تطلبهـــا ووضع الحلول والتقييم 
خصوًصـــا أن التحديات التي تواجهها 
الشـــركات الناشـــئة والصغيرة تختلف 

ودائًمـــا  الكبيـــرة،  الشـــركات  عـــن 
تغيـــرات  تشـــهد  االحتياجـــات  هـــذه 
تكنولوجية وبناء على ذلك يتم وضع 
التـــي تتطلبهـــا المؤسســـات  البرامـــج 

لاستدامة والنمو.

االستراتيجية المحدثة

عمـــل  اســـتراتيجية  وبخصـــوص 
مجلـــس تنميـــة المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة المحدثة لألعوام )2022 
أن  الفاضـــل  أوضحـــت   ،)2026 إلـــى 
بالتوافـــق  تأتـــي  المحدثـــة  الخطـــة 
مـــع خطـــة التعافـــي االقتصـــادي وتم 
تصميم الخطة بزيادة عدد المبادرات 
التي تحفز هذه المؤسســـات للوصول 
إلـــى األســـواق العالميـــة ورفـــع نســـبة 
مشاركتها في المناقصات والمزايدات 
الحكوميـــة وبالـــذات يكـــون التركيـــز 
المؤسســـات  علـــى  أكبـــر  بشـــكل 
بالقطاعـــات الواعـــدة والتكنولوجيـــة، 
فرضتهـــا  التـــي  التحديـــات  لتجابـــه 

جائحة كورونا في األعوام الماضية.
االســـتراتيجية  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المحدثـــة تتضمـــن 5 محـــاور تشـــكل 
قطاعـــات  أغلـــب  لعمـــل  األســـاس 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
تيســـير  هـــي:  مبـــادرة،   27 وتضـــم 
فـــي  الدخـــول  تســـهيل  التمويـــل، 
األســـواق، تبســـيط إجراءات تأسيس 
وتعزيـــز  المهـــارات  تطويـــر  األعمـــال، 

االبتكار.
وذكـــرت أن محـــور تيســـير التمويـــل 
رئيســـة،  مبـــادرات   6 علـــى  يشـــتمل 
مـــن أهمهـــا منصة التمويـــل الجماعي، 
وســـتعمل على ســـد الفجوة بين رواد 
األعمال والمستثمرين من خال جمع 
المســـتثمرين علـــى منصة لاســـتثمار 
وبذلـــك يكـــون رواد األعمـــال قادرين 
للمســـتثمرين  إيصـــال فكرتهـــم  علـــى 
والحصول على رأس المال المطلوب، 
وبرنامـــج تمويـــل المشـــتريات العامة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
والـــذي ســـيتيح تمويـــل العقـــود التي 
تحصـــل عليها المؤسســـات فـــي حال 

المشـــتريات  فـــي  المشـــاركة  أرادت 
الحكومية، بحيث تســـتطيع الحصول 
علـــى التمويـــل المطلوب إلنجـــاز هذه 

العقود. 
وبينـــت أن المحـــور الثاني يســـتهدف 
األســـواق  فـــي  الدخـــول  تســـهيل 
ويشـــمل قرابـــة 9 مبـــادرات، وأهمهـــا 
تخصيص أنواع معينة من مشتريات 
للمؤسســـات  الحكوميـــة  المناقصـــات 
حيث ســـيتم طرح مناقصات يســـمح 
فقط بالمشاركة للمؤسسات الصغيرة، 
وستستطيع الشـــركات الحاصلة على 
شـــهادة التصنيـــف مـــن التقـــدم لهـــذه 
بعضهـــا  مـــع  والمنافســـة  المناقصـــات 
مـــا  الكبيـــرة،  الشـــركات  دون دخـــول 
سيشـــكل فرصـــة كبيـــرة للمؤسســـات 
الصغيـــرة، وكذلـــك من خـــال مجلس 
هنالـــك  والمزايـــدات  المناقصـــات 
مبادرة لدعم الشراكات التي ستشجع 
الشـــراكات بين المؤسســـات وتشـــارك 
في المناقصات كذلك كوحدة واحدة، 
وكذلـــك هنالـــك دعم التعبئـــة وتغليف 
العامـــات التجاريـــة وســـيتم توفيـــر 
الخبرة والخدمات للمؤسسات للتعبئة 
والتغليف ووضع العامـــات التجارية 
لمســـاعدتهم علـــى التصديـــر بالشـــكل 

المطلوب.
وذكـــرت الفاضـــل أن المحـــور الثالـــث 
إجـــراءات  تبســـيط  يســـتهدف  الـــذي 
 5 علـــى  يشـــتمل  األعمـــال  تأســـيس 
مبادرات رئيســـة، أهمها إطاق قانون 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
حيـــث ســـيكون هنالـــك إطـــار قانوني 
لتعزيـــز منظومـــة أعمال المؤسســـات 
وتنميتهـــا  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
ورعايتهـــا مـــن خال اآلليـــات الازمة 
ريـــادة  فـــي تعزيـــز  لهـــم ممـــا يســـهم 
منصـــة  وكذلـــك  واالبتـــكار،  األعمـــال 
تجـــارة والتي ســـتكون منصة للحلول 
الماليـــة والتكنولوجية من خال بنك 
البحريـــن للتنمية من أجل المســـاعدة 
فـــي الحصـــول على التمويـــل بطريقة 

مبتكرة.
وواصلت أن المحور الرابع يســـتهدف 

علـــى  ويشـــتمل  المهـــارات  تطويـــر 
تنميـــة  مبـــادرة  أهمهـــا  مبـــادرات   4
بجـــذب  تعنـــى  ومبـــادرة  المواهـــب، 
االســـتثمارات المباشرة في القطاعات 
اقتصـــاد  إلـــى  واالنتقـــال  المبتكـــرة 
رقمي له تأثير إيجابي على الشـــركات 
والتدريـــب  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
المكثف للمناقصـــات الحكومية حيث 
أن أيـــة مؤسســـة صغيـــرة غيـــر قادرة 
على المشـــاركة حالًيـــا في المناقصات 
الحكوميـــة ســـيكون هنالـــك برنامـــج 
علـــى  وإرشـــادهم  لتعليمهـــم  مكثـــف 

كيفية دخول المناقصات الحكومية.
وأشـــارت إلـــى أن المحـــور الخامـــس 
ويرتكـــز  االبتـــكار  تعزيـــز  يســـتهدف 
علـــى 3 مبادرات رئيســـة، وهي تعزيز 
الفكريـــة  الملكيـــة  وحمايـــة  االبتـــكار 
فـــي حاضنـــات ومســـرعات األعمـــال، 
إنشـــاء مركـــز البحرين لابتـــكار ونقل 
التكنولوجيا والذي سيعتبر أول مركز 
فـــي مملكـــة البحريـــن بالتعـــاون مـــع 
جامعـــة البحريـــن وهو من المشـــاريع 
الطموحـــة والتي “نطمح إلطاقها في 

الفترة القصيرة المقبلة”.

 نصائح

لـــرواد  النصائـــح والتوجيهـــات  وعـــن 
الصغيـــرة  المؤسســـات  فـــي  األعمـــال 
المبـــادرات  بشـــأن  والمتوســـطة 
المطروحة ضمن هذه االســـتراتيجية 
المحدثـــة للمجلـــس، ذكـــرت الفاضـــل 
أن النتائـــج التـــي تـــم الوصـــول إليهـــا 
حالًيـــا هـــي بفضـــل المســـتويات غيـــر 
المســـبوقة لـــرواد األعمال فـــي مملكة 
البحريـــن والجهود التـــي يقومون بها، 
الفتـــة إلـــى وجـــود مبـــادرة الخدمات 
االستشـــارية التـــي تم تدشـــينها على 
موقع وزارة الصناعة والتجارة لم يتم 
اإلعان عنها، معربة عن أملها بدخول 
المؤسســـات موقع الـــوزارة واإلطاع 
الموضوعـــة  المبـــادرات  جميـــع  علـــى 
والمبـــادرات التي ســـتطلقها الحكومة 
والطويـــل  القصيـــر  المدييـــن  علـــى 
بحيـــث تســـتطيع االســـتفادة من هذه 
األســـواق  فـــي  والتوســـع  المبـــادرات 
المحليـــة والعالميـــة، مشـــيرة إلـــى أن 
نمـــو القطـــاع ســـيتم تحقيقـــه بجنود 
القطـــاع وهـــم المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة الذيـــن يعتبـــرون جانبـــا 

أساسيا في التنمية االقتصادية.

إطالق 8 مبادرات لتعزيز نسبة مشاركة “الصغيرة والمتوسطة” بالمناقصات
أكثر من 180 مؤسسة صغيرة استفادت ما قيمته 111 مليون دينار... مديرة بـ “الصناعة”:
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شيخة الفاضل

منح عالمة “صنع 
في البحرين” 

إلى 411 
مصنعا

تصدير خدمات 
ومنتجات 

بحرينية إلى 60 
سوقا عالمية
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الــتــســجــيــل  إدارة  أعـــلـــنـــت 
والتجارة  الصناعة  بـــوزارة 
أصحاب  إليها  تقدم  قد  أنــه 
ــة  ــ ــم ــاهــ ــســ ــ ــم ــ الــــــشــــــركــــــة ال
الــبــحــريــنــيــة الــمــقــفــلــة الــتــي 
القابضة  )ريـــف  اســم  تحمل 
المسجلة  مقفلة(،  ش.م.ب 
ــم 1 -  ــ بـــمـــوجـــب الـــقـــيـــد رقـ
تخفيض  طالبين   ،58073
رأســـــــمـــــــال الـــــشـــــركـــــة مــن 
دينارا   )10,401,011,000(
 )9,360,910,000( ــى  ــ إلـ
إلى  اإلدارة  ودعـــت  ديــنــارا. 
ــراض  ــ ــت ــه اعــ ــ ــدي ــ ــن ل ــ ــل مـ ــ كـ
الـــتـــقـــدم بـــاعـــتـــراضـــه إلـــى 
مشفوًعا  الــمــذكــورة  اإلدارة 
بـــالـــمـــســـتـــنـــدات الـــمـــؤيـــدة 
والــمــبــررة لــالعــتــراض خالل 
عمل  يــوم   15 أقصاها  مــدة 
من تاريخ نشر اإلعــالن في 
الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة فـــي 7 

يوليو 2022.
اإلدارة  مــجــلــس  وأوصــــــى 
رأس  بتخفيض  للمساهمين 

المال بنسبة 10 % من رأس 
ــمــال الــمــصــدر والــمــدفــوع،  ال
عملية  استكمال  خــالل  مــن 
الــمــال،  رأس  تخفيض  رابـــع 
المساهمين  ســداد  سيتم  إذ 
مـــا يـــقـــارب مـــن 15 مــلــيــون 
 4 مــدى  على  بحريني  دينار 
ســنــوات وهــو مــا يــعــادل 62 
المصدر  المال  رأس  من   %
إذ إن   ،2018 والمدفوع في 
يأتي  الــمــال  رأس  تخفيض 
لــلــحــفــاظ عــلــى هــيــكــل قــوي 

للشركة.
 يشار إلى أن مجموعة ريف 
ســجــلــت صــافــي ربـــح قــدره 
 ،2021 ألــف ديــنــار فــي   400
بزيادة 10 %. وساهمت في 
الزيادة المكاسب من تخارج 
االستثمارات  من  اثنين  من 
وتبلغ  ــف.  ــ ري تملكها  ــتــي  ال
 14.9 ــمــجــمــوعــة  ال أصـــــول 
تبلغ  حين  في  دينار  مليون 
نحو  الــمــســاهــمــيــن  ــقـــوق  حـ

14.3 مليون دينار.

تخفيض رأسمال شركة ريف القابضة
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علي الفردان تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي سكال البحرين
لمدة 8 أشهر وبرئاسة بوزيزي

أصــدر وزيــر التنميــة االجتماعيــة أســامة العصفــور قــرار رقم )1( لســنة لســنة 
2022 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي سكال البحرين لمدة 8 أشهر برئاسة 
محمــد بوزيــزي، وعضويــة كل مــن: إبراهيــم الكوهجــي، عبدالحميــد محمــد 
يوســف حســين، جانو ســليم نجيب معوض، هشــام منير عمر الســعدي، جون 

غارفيلد جونز، محمد صهيب وستيفن جون دانيال.

المؤقـــت  للمجلـــس  وتكـــون 
لمجلـــس  المقـــررة  االختصاصـــات 
اإلدارة وفًقا ألحكام قانون الجمعيات 
والثقافيـــة  االجتماعيـــة  واألنديـــة 
والهيئات الخاصـــة العاملة في ميدان 
والمؤسســـات  والرياضـــة  الشـــباب 
الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
األســـاس  والنظـــام   1989 لســـنة   )21(

للنادي.
ووفًقا للقرار، فإنه على القائمين بالعمل 
في النادي أن يبادروا بتســـليم مجلس 
اإلدارة المؤقـــت جميـــع أمـــوال النادي 
وســـجالته ودفاتره ومســـتنداته. يعد 
مجلس اإلدارة المؤقت تقريًرا مفصاًل 
االجتماعيـــة  التنميـــة  لـــوزارة  يقـــدم 
بشـــأن أوضاع، متضمًنا أمـــوره المالية 

خـــالل العامين الماضيين، ومقترحاته 
العمـــل  إلصالحهـــا وتطويـــر وتنظيـــم 
والنظـــام  القانـــون  وفًقـــا ألحـــكام  بـــه 
األساســـي المشـــار إليهما، وذلك خالل 
ســـتة أشـــهر من النـــادي، تاريـــخ العمل 

بهذا القرار.
وبحســـب القـــرار، فإن مجلـــس اإلدارة 
العموميـــة  الجمعيـــة  يدعـــو  المؤقـــت 
إلـــى اجتماع يعقـــد قبل انتهـــاء المدة 
المحـــددة بالمـــادة رقـــم )1( مـــن هـــذا 
القرار بشـــهر علـــى األقل بعـــد موافقة 
الـــوزارة، ويعرض عليها تقريًرا مفصال 
عـــن حالة النـــادي. وتنتخـــب الجمعية 
العمومية مجلـــس اإلدارة الجديد في 
الجلســـة ذاتهـــا بعد اتخـــاذ اإلجراءات 
مجلـــس  أعضـــاء  بترشـــيح  الخاصـــة 

اإلدارة وفًقـــا ألحـــكام القانون والنظام 
األساس المشار إليهما.

وجاء القرار بعـــد االطالع على قانون 
االجتماعيـــة  واألنديـــة  الجمعيـــات 
والثقافيـــة والهيئات الخاصـــة العاملة 
والرياضـــة  الشـــباب  ميـــدان  فـــي 
الصـــادر  الخاصـــة  والمؤسســـات 
لســـنة   )21( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 
1989، وتعديالتـــه، وعلـــى القرار رقم 
الترخيـــص  بشـــأن   1991 لســـنة   )24(
بإعادة تســـجيل نادي سكال البحرين، 
وعلـــى النظـــام األســـاس لنادي ســـكال 

البحرين، واســـتناًدا إلـــى مذكرة إدارة 
المؤرخـــة  األهليـــة  المنظمـــات  دعـــم 
فـــي 22 يونيـــو 2022 والثابتـــة فيهـــا 
مخالفات وتجـــاوزات الجمعية للمواد 
المرســـوم  46( مـــن   ،39  ،38  ،33  ،32(
بقانـــون رقـــم )21( لســـنة 1989 وعدم 
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  عقـــد 
انتخـــاب  وعـــدم  اإلدارة  ومجلـــس 

مجلس إدارة للجمعية، 
وعمال بنص المادة )23( من المرســـوم 
بقانون رقم )21( لســـنة 1989 المشـــار 
العمـــل  ســـير  لحســـن  وضماًنـــا  إليـــه، 

بالنادي.
يذكر أن نادي ســـكال البحرين تأسس 
في أكتوبر 1972، ويعد النادي منظمة 
رائدة فـــي مجال الضيافة والســـياحة 
نـــادي  ويلعـــب  الطيـــران،  وشـــركات 
سكال البحرين دوًرا نشًطا في تطوير 
الســـياحة في الشـــرق األوسط عموما 
وفـــي البحريـــن خصوصـــا مـــن خـــالل 
تعزيز االتصاالت بين أصحاب الفنادق 

وشركات الطيران ووكالء السفر.

محمد بوزيزي

أعلـــن صندوق العمل “تمكين”، كجزء من خطتها 
اإلســـتراتيجية لصقـــل مهارات الكـــوادر الوطنية 
وتدريبهـــا على المهارات الجديـــدة المطلوبة في 
سوق العمل، عن دعم توظيف وتدريب نخبة من 
الكـــوادر الوطنية في مجال الـــذكاء االصطناعي 
بالتعـــاون مع مركز ســـمو الشـــيخ ناصـــر للبحوث 

والتطوير في الذكاء االصطناعي.
ويهـــدف هذا التعاون لتعزيـــز مكانة المركز كأول 
مركـــز ألبحاث الـــذكاء االصطناعي فـــي المملكة، 
والـــذي تـــم إنشـــاؤه، بهـــدف إيجـــاد الحلـــول في 
العـــام  للقطاعيـــن  االصطناعـــي  الـــذكاء  مجـــال 
والخـــاص عبـــر العمـــل مـــع األكاديمييـــن والطلبة 
مـــن الجامعات ومؤسســـات التعليم العالي الذين 
يتقدمون بأبحاث وابتكارات الذكاء االصطناعي 
فـــي موقع مركزي واحد وتقديم اإلرشـــادات لهم 
من ذوي الخبرة في هذا المجال. وقد فاز المركز 
بجائزة أفضل مشـــروع في الـــذكاء االصطناعي 
لفئـــة االبتكار في قطـــاع التعليـــم، محققا المركز 
األول فـــي معـــرض ومؤتمـــر الخليـــج والشـــرق 
األوســـط لتقنية المعلومات )جيتكس( دبي للعام 

الماضي.
وبهـــذه المناســـبة قالـــت القائـــم بأعمـــال الرئيس 
التنفيـــذي، مهـــا مفيـــز “ نفخر بالتعـــاون مع مركز 
فـــي  والتطويـــر  للبحـــوث  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
الـــذكاء االصطناعي إليجاد الحلول المبتكرة في 

هـــذا المجـــال وتعزيز مهـــارات الكـــوادر الوطنية 
انطالقـــًا من أحد أهداف تمكيـــن لجعل المواطن 
البحرينـــي الخيـــار األمثـــل للتوظيـــف مـــن خالل 
صقل مهاراتهم وخبراتهـــم لمواكبة االحتياجات 
المســـتجدة لســـوق العمل وخلق جيل جديد من 
الشـــباب يتميز بالكفـــاءة والمهـــارة الفنية بأعلى 
المعايير العالمية مما يزيد من تنافسيتهم محليًا 

ودوليًا”.
مـــن جهتـــه، أكـــد المديـــر التنفيـــذي لمركـــز ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر للبحـــوث والتطويـــر فـــي الـــذكاء 
االصطناعـــي، عبدهللا النعيمي عن ســـعادته بهذا 

التعـــاون قائـــالً “نثمـــن اهتمـــام تمكيـــن بتطويـــر 
الكـــوادر الوطنية فـــي المجـــاالت التقنية وعلوم 
المســـتقبل لما تتضمنه من فـــرص واعدة للتطور 
على مســـتوى األفراد والمؤسســـات. حيث يأتي 
هذا التعاون ليحقق أهم األهداف التي تم إنشاء 
مركـــز ســـمو الشـــيخ ناصـــر ألجله أال وهـــو إيجاد 
الحلول المبتكرة في مجـــال الذكاء االصطناعي 
وتزويـــد الكـــوادر البحرينية بالمهـــارات الجديدة 
والمطلوب؛ لرفد ســـوق العمل بمخرجات مؤهلة 
ومدربة بشـــكل احترافي، قادرة على رفع كفاءة 
العامـــل البحرينـــي فـــي مختلـــف القطاعـــات في 

المملكة”. 
يذكر بأنه حســـب تقرير مســـتقبل الوظائف لعام 
2020، أعلـــن المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي بأن 
85 مليون وظيفة عالمية ســـتحل محلها األتمتة 
والتقـــدم التكنولوجي بحلـــول عام 2025، إال أنه 
سيســـاهم في توليد نوعية جديدة من الوظائف 
التـــي تتطلـــب عمـــل الكـــوادر البشـــرية بجانـــب 
األجهـــزة الذكيـــة لتطبيـــق الـــذكاء االصطناعـــي 

بشكل متزايد.
تضـــاف هـــذه المبـــادرة إلى عـــدد من المبـــادرات 
“تمكيـــن”  أطلقتهـــا  التـــي  األخـــرى  والشـــراكات 

مؤخـــًرا كمبـــادرة تدريـــب الخبـــراء االكتوارييـــن 
للعمـــل في مجال التأمين ضمـــن جهودها لتعزيز 
قـــدرات الكفـــاءات الوطنية وتزويدهـــا بالفرص 
التدريبية التي تســـهم في ســـد فجـــوة المهارات 
المطلوبـــة فـــي الســـوق انطالًقا من أحـــد أهداف 
تمكين الرئيســـية فـــي جعل المواطـــن البحريني 
الخيـــار األول للتوظيـــف في ســـوق العمل. تأتي 
هـــذه المبادرات تماشـــًيا مع باقة البرامج الســـتة 
عشـــر التي أطلقتها تمكين هـــذا العام إلى جانب 
خطـــة التحول الشـــاملة والتي تركز على تحقيق 

تأثير أكبر في االقتصاد الوطني.

“تمكين” تدعم توظيف وتدريب الكوادر الوطنية في الذكاء االصطناعي
بالتعاون مع مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير بالمجال

business@albiladpress.com

األربعاء 13 يوليو 2022 - 14 ذو الحجة 1443 - العدد 5020
19

مـــع تعـــادل اليـــورو والـــدوالر، يمكـــن القـــول اآلن 
إن ســـنوات القوة التي شـــهدتها العملة األوروبية 

الموحدة قد وّلت.
وبلغ اليورو نحو 1.6 دوالر في 2008.. وقتها كان 
العديد مـــن األوروبيين الذين يقضـــون إجازاتهم 
فـــي الخـــارج خصوصـــا فـــي الواليـــات المتحدة، 
يتمتعـــون بالفنـــادق والطعام الرخيـــص، ليعودوا 
إلـــى ديارهـــم مـــع حقائـــب مليئـــة باإللكترونيـــات 

والمالبس بسبب قوة اليورو الشرائية.
أمـــا أمـــس فوصلـــت العملـــة األوروبية إلـــى أدنى 
مســـتوى لهـــا منـــذ 20 عاًمـــا، لتبلـــغ التكافـــؤ مـــع 
الـــدوالر، فـــي وقت تتزايد المخـــاوف من حدوث 
ركـــود اقتصـــادي فـــي أوروبـــا، في ســـياق ارتفاع 
التضخـــم وتزايـــد عـــدم اليقيـــن بشـــأن اســـتمرار 

إمدادات الغاز الروسي.
العواقـــب  كماشـــتين:  بيـــن  أوروبـــا  وباتـــت 
االقتصاديـــة للحـــرب فـــي أوكرانيـــا وقـــرار البنك 
المركـــزي األوروبـــي باإلبقـــاء على أســـعار الفائدة 

متدنية.

رحلة سقوط اليورو

أتى انخفاض قيمة اليورو وســـط أزمة طاقة في 
أوروبا سببها الغزو الروسي ألوكرانيا. وهناك قلق 
من احتمال أن تخلق هذه األزمة ركوًدا اقتصادًيا 
ذا عواقب غير متوقعة، وهو شبح ظهر جلًيا يوم 
االثنين، عندما أوقفت روســـيا إمدادات الغاز عبر 
خـــط “نـــورد ســـتريم 1” الذي يغـــذي ألمانيـــا، أكبر 

اقتصاد أوروبي.
وبدأت شـــركة الطاقة الروسية العمالقة غازبروم 
صيانـــة لخـــط األنابيـــب لمدة 10 أيـــام، لكن أعين 
ألمانيـــا ودول أوروبية أخـــرى تترقب بقلق ما إذا 
كان الغاز ســـيعود بعد ذلك للتدفق أم ال، إذ يمكن 
لروسيا اســـتغالل الفرصة وتعزيز استخدام الغاز 

كسالح في أزمة أوكرانيا.
يضـــاف إلـــى هـــذا الصـــراع الضربـــة التـــي تلقاها 
اليـــورو مـــن التفـــاوت فـــي ســـرعات الفيدرالـــي 
األميركـــي والمركـــزي األوروبـــي لجهـــة تشـــديد 
السياســـة النقدية، فأســـعار الفائدة ترتفع بشـــكل 
أســـرع فـــي الواليـــات المتحـــدة، وهـــذا يجـــذب 

رؤوس األموال إلى أكبر اقتصاد في العالم.
بالنسبة للمستثمرين، فإن عوائد سندات الخزانة 
األميركيـــة أعلـــى مـــن تلـــك الخاصـــة بالســـندات 
األوروبيـــة، مـــا يجعلهـــم يفضلـــون الـــدوالر علـــى 
اليـــورو. مـــن هـــذا المنظور، فـــإن البنـــك المركزي 
األوروبـــي فـــي موقـــف صعـــب، إذ يحـــاول كبـــح 
جمـــاح التضخـــم، وفي الوقت نفســـه، يخفف من 
تباطـــؤ االقتصاد. منطقة اليـــورو لم تبدأ بعد في 
رفع أســـعار الفائـــدة. ومن المتوقـــع أن تفعل ذلك 
فـــي اجتماع المركزي األوروبـــي في نهاية يوليو، 

لكن إن حدث فسيكون بوتيرة أبطأ.

اختراق جيوب المستهلكين

مع ارتفاع التضخـــم في منطقة اليورو إلى أعلى 
مستوى له منذ بدء السجالت عند 8.6 %، يؤدي 
انخفـــاض قيمة العملـــة الموحدة إلى زيادة تكلفة 

المعيشة عن طريق رفع تكلفة الواردات.
وفي ظروف أخرى غير التي يعيشها العالم اآلن، 
ال تشـــكل العملة األضعف بالضرورة أخباًرا سيئة 

للحكومـــات التـــي تســـتخدمها كوســـيلة لتحفيـــز 
النمـــو االقتصـــادي حيـــث تصبح الصـــادرات أكثر 
قـــدرة علـــى المنافســـة. لكـــن الحـــال مغايـــر اآلن، 
ففـــي كل مرة يســـتمر فيها الدوالر فـــي االرتفاع، 
يكلف شـــراء برميل من النفـــط باليورو أكثر. هذا 
هو الســـبب في أن اليورو الضعيف قد ساهم في 
قفـــزة أســـعار الوقـــود إلـــى أعلى مســـتوياته على 
اإلطالق، ما أدى إلى اختراق جيوب المستهلكين.
الوضـــع مقلق جًدا لـــدول منطقة اليـــورو، باعتبار 
أن قرابـــة 50 % مـــن واردات المنطقـــة مقومـــة 
بالـــدوالر. وإذا انتهـــت الحرب فـــي أوكرانيا قريًبا 
- وهـــو أمر غير مرجـــح - قد يتوقف هبوط قيمة 
اليـــورو. أمـــا البديـــل الثاني لكبح رحلة الســـقوط 
تلـــك، فيكمـــن فـــي رفـــع أســـعار الفائـــدة واتبـــاع 
سياســـة أكثـــر “عدوانيـــة” مـــن جانـــب المركـــزي 
األوروبـــي، لكنـــه أيًضا أمر ال يبـــدو مطروًحا على 

الطاولة في الوقت الجاري.
قـــوة الـــدوالر ليســـت فقط فـــي وجه اليـــورو، بل 
باتت بادية على مســـتوى العالـــم، وضغطت على 

معظم عمالت الدول الناشئة.

وضع مقلق لتعادل اليورو والدوالر.. وهذه عواقبه على األوروبيين
قرابة 50 % من واردات منطقة اليورو مقومة بالدوالر
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تنفيـــذ  موعـــد  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  مـــدد 
المرحلـــة النهائيـــة لعمليـــة تكيف شـــركات التأمين 
واالنتقـــال لتطبيـــق المعيـــار المحاســـبي رقم 17 
لشـــركات التأمين، إذ يتوقع مراقبون أن يترك 
هـــذا المعيـــار أثرا في رصد وقـــراءة النتائج 
الفتـــرة  فـــي  التأميـــن  لشـــركات  الماليـــة 

المقبلة.
والمعيار رقم 17 هو المعيار الدولي 
إلعـــداد التقارير المالية الذي أصدره 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
مايـــو 2017، إذ إنـــه بموجب نموذج 
المعيـــار الدولـــي إلعـــداد التقاريـــر 
الماليـــة رقم 17 ســـيتم احتســـاب 
التزامـــات عقد التأميـــن على أنها 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
للتأمين في المستقبل مع وجود 

مخصص للمخاطر.
وجـــاء فـــي تعميـــم للمديـــر التنفيـــذي للرقابة على 
المؤسســـات المالية بمصرف البحرين المركزي عبد 
الرحمـــن الباكـــر بأنه تقـــرر تمديد المرحلـــة النهائية 
لتنفيذ المعيار الدولـــي إلعداد التقارير المالية رقم 
17 “عقـــود التأميـــن”، بعـــد مناقشـــات واجتماعات 

.”BIA“ عقدت مع جمعية التأمين البحرينية
وبحسب التوجيه الجديد، سيتعين على الشركات 
تقديـــم التقاريـــر بالمعاييـــر الجديـــدة بتاريـــخ 31 
أغســـطس المقبـــل وذلـــك لنتائـــج الفتـــرة الماليـــة 
المنتهية في )31 ديسمبر 2021(، في حين سيتعين 
على الشركات بنهاية أكتوبر المقبل تقديم التقارير 
المالي مـــع األخذ باالعتبار المعايير الجديدة وذلك 

للفترة المالية المنتهية في )30 يونيو 2022(.
مـــن جميـــع شـــركات  المركـــزي  المصـــرف  وطلـــب 
التأمين تقديم بياناتها المالية وفًقا للمعيار الدولي 
للتقاريـــر الماليـــة رقـــم 17، إضافـــة إلـــى البيانـــات 
الماليـــة لكل فترة تقرير، إلى جانب تقييم الشـــركة 

ألثر التنفيذ. 
ويجـــب أن يتضمـــن التقريـــر، كحد أدنـــى، البيانات 
الماليـــة للشـــركة )أي بيـــان المركـــز المالـــي، وبيـــان 
الربح أو الخســـارة، وبيـــان حقوق الملكيـــة، وبيان 
التدفقـــات النقديـــة، واإلفصاحـــات وفًقـــا للمعيـــار 
الدولـــي للتقاريـــر الماليـــة رقـــم 9 والمعيـــار الدولي 
للتقاريـــر الماليـــة 17( ، إضافة إلـــى البيانات المالية 
لفتـــرات التقارير المذكورة وفًقـــا للمعايير الحالية، 

جنًبا إلى جنب مع تقييم الشركة ألثر التنفيذ.
ويجـــب أن يتـــم التوقيـــع علـــى تقاريـــر المرحلـــة 
النهائية من قبـــل الرئيس التنفيذي أو المدير العام 

لشركة التأمين وكذلك الخبير االكتواري للشركة.
عـــاوة علـــى ذلـــك، يجـــب تقديـــم تقاريـــر المرحلة 
النهائيـــة إلـــى مجلـــس اإلدارة فـــي أقـــرب اجتماع 

لمجلس اإلدارة.
وكان مصـــرف البحريـــن المركـــزي قرر فـــي نوفمبر 
2021 تمديـــد الموعد النهائـــي لتطبيق المعيار رقم 
17 ، وذلـــك عقـــب قـــرار مجلس معايير المحاســـبة 

الدوليـــة )IASB( تأجيـــل التنفيـــذ الفعـــال للمعيـــار 
الدولـــي إلعـــداد التقاريـــر الماليـــة رقـــم 17 “عقـــد 
التأميـــن” من 1 ينايـــر 2022 إلى 1 يناير 2023 إلى 
جانب مناقشات مع جمعية التأمين البحرينية في 
تقييم مدى استعداد سوق التأمين لتنفيذ المرحلة 

النهائية. 
ومـــرت عمليـــة التطبيق بــــ 3 مراحل قبـــل المرحلة 
النهائيـــة الحاليـــة، إذ كانـــت المرحلـــة األولى عبارة 
عـــن عملية تقييم، وقامت شـــركات التأمين إجراء 
تحليـــل شـــامل للفجـــوات فيمـــا يتعلـــق باإلعاقات 
التشـــغيلية والمالية لتنفيذ هـــذه المعايير الدولية، 
إلـــى  الفجـــوة  كمـــا يجـــب تقديـــم تقريـــر تحليـــل 
المصـــرف المركـــزي. أمـــا المرحلـــة الثانيـــة، فـــكان 
ألعمـــال اإلعـــداد والتصميـــم، إذ تعين علـــى جميع 
شـــركات التأميـــن إعـــداد خطة عمـــل مفصلة حول 
كيفية تنفيذ متطلبات معيار إعداد التقارير المالية 
الدولي رقـــم 17، مع مراعاة تحليل الفجوات الذي 

تم إعداده في المرحلة األولى.

تمديد موعد التكيف مع معايير “ IFRS 17” لشركات التأمين
بعد مناقشات بين المصرف المركزي والقطاع

ارتفعت أســـعار الذهب خال تعامات أمس الثاثاء، 
مع تراجع العائد على سندات الخزانة األميركية، األمر 

الذي عزز الطلب على المعدن األصفر كماذ آمن. 
وصعدت أســـعار الذهب في المعامات الفورية بنسبة 
)األونصـــة(،  لألوقيـــة  دوالر   1733.59 عنـــد   % 0.10
وصعـــدت العقـــود األميركيـــة اآلجلـــة للذهـــب 0.1 % 
إلـــى 1733.60 دوالر لألوقيـــة. وانخفـــض العائد على 

ســـندات الخزانة األميركية ألجل عشـــرة أعوام لثاني 
جلســـة على التوالي ليدعم اإلقبـــال على الذهب الذي 

ال يدر فائدة ثابتة. 
وبالنســـبة للمعادن النفيســـة األخرى، انخفضت الفضة 
0.7 % إلـــى 18.95 دوالر لألوقية. وتراجع الباتين 2 
% إلى 852.07 دوالر لألوقية ونزل الباديوم 1.5 % 

إلى 2130.02 دوالر لألوقية.

ضوابط إلعادة اسم مدققي الحسابات غير المشتغلين لسجل “المشتغلين”الذهب يرتفع عالمًيا مع تراجع عائد سندات الخزانة األميركية

أصـــدر وزير الصناعة والتجـــارة زايد الزياني قرار رقم )60( لســـنة 
2022 بتحديـــد ضوابـــط وشـــروط إعـــادة اســـم مدقق الحســـابات 
المقيد في ســـجل مدققي الحســـابات غير المشـــتغلين إلى ســـجل 

مدققي الحسابات المشتغلين.
وجـــاء القـــرار بعـــد االطاع على المرســـوم بقانون رقم )15( لســـنة 
2021 بشـــأن مدققـــي الحســـابات الخارجييـــن، خصوصـــا المـــادة 
)11( منه، وعلى القرار رقم )34( لســـنة 2022 بتحديد المســـتندات 
المطلوبـــة للقيد في ســـجل مدققي الحســـابات الخارجيين، وبناء 

على عرض وكيل الوزارة.
ووفـــق القـــرار، فإنـــه يجـــوز لمدقـــق الحســـابات المقيد في ســـجل 
مدققي الحســـابات غير المشـــتغلين طلب إعادة اســـمه إلى ســـجل 
مدققـــي الحســـابات المشـــتغلين، إذا رغب في العـــودة إلى مزاولة 
المهنـــة أو زال المانـــع مـــن ممارســـته للمهنة، وذلك وفًقـــا للضوابط 
والشـــروط اآلتية: أن تتوافر فيه شـــروط القيد فـــي المادة )4( من 
القانون وذلك بحســـب األحوال، تقديم المستندات الخاصة بالقيد 

فـــي ســـجل مدققي الحســـابات المشـــتغلين المنصـــوص عليها في 
القـــرار رقم )34( لســـنة 2022 بتحديد المســـتندات المطلوبة للقيد 

في سجل مدققي الحسابات الخارجيين.
وتســـري إجراءات القيد في الســـجل المنصوص عليهـــا في المادة 
)13( من القانون على إجراءات إعادة اســـم مدقق الحســـابات غير 

المشتغلين إلى سجل مدققي الحسابات المشتغلين.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

7 يوليو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.29

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.6

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.45

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.551

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.17

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.015

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.32

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.504

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.332

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.06

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625
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تجميد أصول أوليغارش روس بـ 13,8 مليار يورو باالتحاد األوروبي
تـــم تجميد حوالي 13,8 مليار يورو من أصول 
االتحـــاد  فـــي  أخـــرى  وكيانـــات  األوليغـــارش 
األوروبـــي في إطار العقوبـــات المفروضة على 
روســـيا ردًا على غزوها أوكرانيا، وفق ما أعلن 
مفـــوض العدل فـــي االتحاد األوروبـــي ديدييه 

رايندرز أمس.
وقـــال المفـــوض البلجيكـــي بمناســـبة اجتمـــاع 
لـــوزراء العـــدل األوروبيين ُعقد فـــي براغ “إنه 
)مبلـــغ( ضخم للغايـــة ولكن يجـــب أن أقول إن 
جـــزًءا كبيـــًرا جـــًدا، )تـــم تجميـــد( أكثـــر من 12 

مليـــار يـــورو من قبل 5 دول أعضـــاء”، دون أن 
يحددها.

وفي منتصف يونيو، أشار وزير المالية األلماني 
كريســـتيان ليندنـــر إلـــى أن المبلـــغ المجمد في 

ألمانيا وحدها يبلغ 4,48 مليار يورو.

علي الفردان

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

إلزام فندق بدفع 12 ألف دينار لموظف 
لم يتسلم راتبا لثالث سنوات ونصف

هبة محسن

المحامي زهير عبداللطيف

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية األولى فندقا أن يؤدي لعامل أجر 3 ســـنوات ونصف الســـنة من العمل لديه براتب 300 دينار لم يتســـلم منه 
شيئا، وبإجمالي 12 ألف دينار شاملة األجور المتأخرة وبدل اإلخطار واإلجازات السنوية.

وعن تفاصيل الدعوى، أشار المحامي زهير عبداللطيف إلى أن موكله تعاقد مع الفندق المدعى عليه بوظيفة عامل وبراتب شهري 300 دينار 
وذلك منذ أغسطس 2018، وفي يناير 2022 تفاجأ بفصله من العمل شفهيا دون إخطار أو مبرر مشروع، فقام برفع دعوى عمالية مطالبا فيها 
باألجور المتأخرة عن الفترة من أغسطس 2018 وحتى يناير 2022، بإجمالي 10850 دينارا، وبدل اإلجازة السنوية بمبلغ 1050 وعن الفترة 
نفسها، وبدل اإلخطار 300 دينار، وشهادة نهاية الخدمة عن فترة عمله، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 

والتعويض عن التأخير في السداد من تاريخ توقفه وحتى السداد التام والفائدة القانونية.
ودفع المحامي عبداللطيف بما ورد في الفقرة الثانية من )المادة 99 ب( في قانون العمل بالقطاع 
األهلي والتي تنص على أنه “إذا تم إنهاء العقد دون مراعاة مهلة اإلخطار، ألزم الطرف 
الذي أنهى العقد بأن يؤدي للطرف اآلخر تعويضا عن هذه المهلة يعادل أجر العامل 
عـــن كامل المهلة أو ما تبقى منها، بحســـب األحـــوال”، كما أكد حق موكله 

في التعويض عن الفصل التعسفي عماً بالمادة 101.
وقالـــت المحكمـــة إنـــه باالطاع على بيانـــات المدعي الصـــادرة من هيئة 
التأميـــن االجتماعـــي ثبت عمله لـــدى المدعى عليه خال الفترة المشـــار 
إليهـــا، وتكـــون مـــدة خدمتـــه 3 ســـنوات و6 أشـــهر و6 أيام بأجر أساســـي 
300 دينـــار، كما أن المدعى عليه لـــم يقدم مبررا إلنهاء عقد عمل المدعي 
ويســـتحق عن ذلك التعويض واإلجازة السنوية بواقع 1050 دينارا ومهلة 
اإلخطـــار 300 دينـــار. وأكـــدت المحكمـــة أنه ال تبرئ ذمة صاحـــب العمل من 
األجـــر إال إذا وقـــع العامل على ما يفيد اســـتامه عما بنـــص المادة 46 
مـــن القانون، وأشـــارت إلى أن المدعى عليـــه لم يمثل ليدفع بثمن 
الدفع وهو المكلف قانونا بإثبات ســـداد األجر، ولهذه األسباب 
حكمـــت المحكمـــة بإلـــزام المدعى عليـــه بأن يـــؤدي للمدعي 
مبلغ 12462 دينارا وشهادة الخدمة والفائدة السنوية بواقع 
1 % مـــن تاريـــخ رفع الدعـــوى وحتى تمام الســـداد وألزمته 

بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

عبد الرحمن الباكر


