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توظيف 21560 مواطنا بمتوسط أجور 496 ديناراً
مدينة عيسى - وزارة العمل

أكـــد وزيـــر العمـــل جميـــل حميـــدان، 
أن خطـــة التعافي االقتصـــادي التي 
أطلقتها الحكومة برئاسة ولي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 

حمـــد آل خليفـــة، ســـاهمت فـــي نمو 
المولـــدة  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
وارتفـــاع  العمـــل  بســـوق  للوظائـــف 
معـــدالت التوظيـــف مع نهايـــة الربع 
 ،2022 الجـــاري  العـــام  مـــن  الثالـــث 
حيـــث تم توظيـــف 21.560 مواطنًا، 

وهو ما يشـــكل نســـبة 107.8 % من 
إجمالى العدد للمواطنين المستهدف 
توظيفهم ســـنويًا حتـــى العام 2024 
والبالـــغ 20 ألف متوظـــف، حيث بلغ 
متوســـط أجور الرواتب للمتوظفين 

)11(496 دينارا.

تراجع في القروض الشخصية للشهر الثاني
أظهـــرت بيانـــات رســـمية تراجًعـــا طفيًفا 
في الرصيد القائم للقروض والتسهيالت 
التي تقدمها بنوك التجزئة لقطاع األفراد 
أو مـــا يطلق عليها “القروض الشـــخصية” 

في أغسطس الماضي، ليكون هذا الشهر 
االنخفـــاض،  مـــن  التوالـــي  علـــى  الثانـــي 
وســـط اســـتمرار االرتفـــاع فـــي معـــدالت 
الفائدة المصرفية. وبلغ إجمالي القروض 
الشـــخصية في شـــهر أغســـطس الماضي 
5 مليـــارات و618 مليـــون دينـــار مقارنـــة 

مـــع 5 مليـــارات و638 مليـــون دينـــار في 
شهر يوليو الذي ســـبقه. وفي التفاصيل، 
ال تـــزال القـــروض العقاريـــة تحافظ على 
زخمها حيث اســـتمرت في االرتفاع لتبلغ 
2.7 مليـــار دينـــار لتحتل المرتبـــة األولى 

)22(في القروض الشخصية.

المشروع الملكي اإلصالحي مبعث الثقة الوطنية... وزير الداخلية: استعرض مع كيشيدا التطورات... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:
النهج الحكومي الالفت عزز األمل لدى المواطنين

المنامة - وزارة الداخلية

قال وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة إن المعـــدل العام للجريمـــة انخفض على مدى 

السنوات األربع السابقة بنسبة 30 %. 
وشـــهد وزير الداخلية، صباح أمس، اللقاء المجتمعي مع 
أصحـــاب وممثلي المجالـــس في البحريـــن، بحضور كبار 
المســـؤولين بـــوزارة الداخلية ورؤســـاء تحريـــر الصحف 

المحلية وممثلي وسائل اإلعالم. 
وقـــال فـــي كلمة ألقاها بهذه المناســـبة: إن اإلنجاز األمني 
المتميـــز يعـــود في تقديري إلى عدد من األمور الرئيســـة، 
وفي مقدمة ذلك المشـــروع الملكـــي اإلصالحي لصاحب 
الجاللـــة الملك المعظـــم، الذي جعل مـــن المواطن الهدف 
األسمى في ممارسة حقوقه السياسية بعدالة ومسؤولية 
وتوفيـــر الحيـــاة الكريمـــة للمواطنيـــن فـــي أجـــواء مـــن 
الثقـــة  مصـــدر  وهـــو  واالحتـــرام،  والســـكينة  الطمأنينـــة 
والدافعيـــة الوطنية التي جعلت مـــن المواطن بأن يكون 
هـــو المبـــادر في حفـــظ األمـــن والنظـــام العام، والشـــريك 

الرئيس في منظومة الطمأنينة واالستقرار. 
وأضـــاف أن األمـــر اآلخـــر هـــو أن النهـــج المبـــارك والعمل 
الجـــاد الصـــادق الـــذي ســـارت عليـــه الحكومـــة برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، بأن يغـــدو المواطن 

الركيزة والوســـيلة والشريك األساس في مسيرة النهضة 
الحديثـــة بنهج حكومي الفت، وهو األمر الذي عّزز األمل 

لدى المواطنين.

وزير الداخلية يلقي كلمته في اللقاء المجتمعي

تعزيز الشراكة االقتصادية مع اليابان

المنامة - بنا

أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، حـــرص مملكـــة 
البحرين على تعزيز مسارات عالقات 
اليابـــان  مـــع  والتعـــاون  الصداقـــة 
وتنميتهـــا علـــى كافة األصعـــدة. جاء 
ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه رئيـــس وزراء 

فـــي قصـــر  اليابـــان فوميـــو كيشـــيدا 
أكاســـاكا امـــس، حيث تم اســـتعراض 
الســـبل الكفيلـــة بتعزيز أفـــق التعاون 
والتنســـيق الثنائـــي بيـــن البلدين على 
كافـــة الصعـــد، وأكـــد ســـموه مواصلة 
تنميـــة التعـــاون بيـــن البلديـــن وتعزيز 
بمـــا  الثنائيـــة  االقتصاديـــة  الشـــراكة 
يدعـــم توجهـــات البلديـــن المشـــتركة 

تجاه التنمية والتطور. وخالل اللقاء، 
تم اســـتعراض آفاق التعاون المشترك 
بيـــن المملكـــة واليابان والمســـتجدات 
على الســـاحتين اإلقليميـــة والدولية، 
البلديـــن  مـــن  المبذولـــة  والجهـــود 
للتعاطـــي مـــع مختلف التطـــورات مع 
المضـــي قدًمـــا فـــي مســـارات التنمية 

المختلفة.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء في لقاء مع رئيس وزراء اليابان
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علي الفردان



ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تفضلت  ســمو الشــيخة والدة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشؤون الشباب سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بافتتاح مقر مشروع ِنتاج خير البحرين في منطقة الرفاع، 
والــذي يعتبــر واحــدًا مــن أهم المشــاريع التنمويــة المنبثقة من المؤسســة الملكيــة لألعمال 
اإلنسانية، وينقسم إلى: مطبخ إنتاجي، مشغل خياطة، صف التجميل، قاعة محاضرات.

وثمنـــت ســـموها الرعايـــة الملكية التـــي يقدمها 
عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة  لأليتـــام واألرامل 
الملكيـــة لألعمـــال  إلـــى المؤسســـة  المنتســـبين 
اإلنســـانية، واهتمام جاللته الكبير بتوفير كافة 
أشـــكال الرعاية والخدمات التي تطور وتصقل 
شـــخصياتهم وتجعـــل منهـــم كـــوادر فاعلة في 
المجتمـــع، معربـــة عن خالص شـــكرها وامتنانها 
ورعاه على اهتمام ومتابعة جاللته الشـــخصية 
لدعـــم األرامل واأليتام البحرينييـــن المكفولين 
من قبل المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية، 
مشـــيدة بالدعـــم الكبيـــر الذي يوليه ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة لعمـــل المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية واإلدارة المتميزة 
لســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة لهذا 

الكيان اإلنساني بكل حرفية وإحسان.
كما أشـــادت ســـموها بمشـــروع نتاج ومســـتواه 
الراقي والمميز والذي يعمل على صناعة كوادر 
بحرينية رائدة متميزة في مجال اإلنتاج بكافة 
أشـــكاله، وتيســـير الســـبل التـــي تعينهـــم علـــى 
تطويـــر مهاراتهـــم وتوفير فرص عمل مناســـبة 
لهـــم، مؤكـــدة أن مثـــل هـــذه المشـــاريع تصـــب 
في مصلحتهـــم في المقـــام األول وتعود بالنفع 

والفائدة عليهم وعلى أسرهم.
كما اطلعت ســـموها على أقسام المشروع وآلية 
االنتـــاج إلـــى جانـــب االطـــالع علـــى المنتجات 
الحرفيـــة التي تـــم إعدادها في كافة األقســـام، 
واأليتـــام  لألرامـــل  دعمهـــا  اســـتمرار  مؤكـــدة 
البحرينييـــن، حيث إنها على ثقة بأن المشـــاريع 
ســـتكون  المؤسســـة  تطلقهـــا  التـــي  التنمويـــة 
ذات نفـــع وعائـــد يرقـــى بحياة جميع منتســـبي 
المؤسســـة بمـــا يحقـــق تطلعـــات ورؤى جاللـــة 
الملـــك المعظـــم حفظـــه هللا ورعـــاه. وقدمـــت 

صاحبة السمو دعما سخيا لتطوير المشروع. 
ومن جانبه، تقدم األمين العام للمؤسسة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفـــى الســـيد بخالـــص 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى جاللـــة الملـــك المعظـــم 
الرئيـــس الفخـــري للمؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنســـانية، ومـــا يوليه جاللته مـــن اهتمام دائم 

بجميع األيتـــام واألرامل البحرينييـــن ورعايته 
األبويـــة لهم وحرصـــه على أن يحظـــى الجميع 
بتوفيـــر كافة الخدمات والرعايـــة، مثمنا الدعم 
الكريم من الحكومة الرشيدة بقيادة ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة. 
كمـــا تقدم بخالص الشـــكر والتقدير إلى صاحبة 
الســـمو والـــدة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة علـــى تفضلهـــا بافتتـــاح مقر نتـــاج خير 
البحرين واهتمام ســـموها الكبير بدعم األرامل 
واأليتـــام، مؤكدا بأن دعمها الســـخي للمشـــروع 
محل تقدير الجميع كما تقدم بالشـــكر إلى سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة علـــى الدعم 
الكبيـــر الـــذي تحظـــى بـــه المؤسســـة؛ مـــن أجل 
تقديم أفضل الخدمات لأليتام واألرامل وجميع 
الفئات المســـتحقة في مملكتنا الغالية، إذ يعتبر 
مشـــروع نتـــاج خيـــر البحريـــن أحـــد المشـــاريع 
التـــي تأتـــي ضمـــن توجيهـــات  االســـتراتيجية 
جاللة الملك المفـــدى حفظه هللا ورعاه بتقديم 
الحياة الكريمة لجميع المستفيدين من خدمات 
المؤسسة وتقديم الخدمات المتميزة والشاملة 

لألسر المنتسبة.
وينقســـم مشروع نتاج إلى ثالثة أقسام، حرف 
نتـــاج الذي يقوم على صناعـــة منتجات حرفية 
مبتكـــرة بيـــد األيتـــام واألرامـــل، مطبـــخ نتـــاج 
والـــذي يقـــوم علـــى إنتـــاج مجموعـــة مختلفـــة 
مـــن الوجبـــات التي يتـــم إعدادها وفـــق معايير 
وجـــودة عاليـــة، باإلضافـــة إلـــى تدريـــب نتـــاج 
والـــذي يتم من خالله تدريـــب وتأهيل الكوادر؛ 
بهـــدف إعدادهـــم لدخـــول ســـوق العمـــل بكافة 

المجاالت.
وأشـــار إلـــى أن هـــذه المشـــاريع التنمويـــة التي 
تعمـــل المؤسســـة علـــى تنفيذهـــا، تأتـــي لرفـــع 
المســـتوى المعيشـــي ألســـر المؤسســـة ولجميع 
الفئـــات المســـتحقة فـــي المملكـــة، وكمـــا يقول 
المثـــل الصيني )ال تعطني ســـمكة، علمني كيف 
اصطاد(، فإن هذا المشـــروع يهـــدف إلى توفير 
الحياة الكريمة لكل من يحتويه، وتحويلهم من 
طالبـــي للدعم إلـــى أفراد منتجين ومســـاهمين 

في االقتصاد الوطني.

سموها تؤكد استمرار دعمها لألرامل واأليتام البحرينيين

والدة ناصر بن حمد تفتتح مقر “نتاج البحرين” بدعم سخي

تلبيـــة  أنـــه  الملكـــي  الديـــوان  أعلـــن 
المعظـــم  البـــالد  ملـــك  مـــن  لدعـــوة 
بـــن  الملـــك حمـــد  صاحـــب الجاللـــة 
قداســـة  يقـــوم  خليفـــة،  آل  عيســـى 
البابا فرنســـيس بابا الفتيكان بزيارة 
رســـمية تاريخيـــة لمملكـــة البحريـــن 
المقبـــل  نوفمبـــر  مـــن  الثالـــث  فـــي 

تستغرق أربعة أيام.
ويشـــارك قداســـة البابا في فعاليات 
الشـــرق  “حـــوار  البحريـــن  ملتقـــى 
والغرب من أجل التعايش اإلنساني” 
والـــذي يعقـــد برعايـــة جاللـــة الملك 

المعظم.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر عليم 
عن أن قداســـة البابا ســـيقيم قداس 
صالة في معلم بحريني عام سيضم 
آالفا من الجالية المســـيحية ورجال 
والمطارنـــة،  والقساوســـة  الديـــن 
مشـــيًرا إلى أنه مـــن المزمع أن يقوم 
قداســـته بزيـــارة إحـــدى الكنائس أو 

الكاتدرائيات في البحرين.
وبين أن قداسته سيحظى باستقبال 
رســـمي من الطـــراز الرفيع، وســـيتم 
تهيئـــة الزمان والمكان بمـــا يليق مع 

مقام قداسته الدينية والعالمية.
ولفت إلى أن البابا ســـيزور البحرين 
القساوســـة  مـــن  كبيـــر  عـــدد  مـــع 
والمطارنـــة، األمـــر الذي أكـــده راعي 
البحريـــن  فـــي  اإلنجيليـــة  الكنيســـة 
هاني عزيز في تصريحات لـ “البالد”.

وكشـــف عزيز عـــن أن أبنـــاء الطائفة 
المســـيحية فـــي الخليج ســـيحجون 
للبحريـــن وذلـــك للتشـــرف بالصـــالة 

مـــع قداســـة البابـــا، مشـــيًرا إلـــى أن 
رعاة الكنائس فـــي البحرين يتلقون 
العديـــد من االتصاالت مـــن نظرائهم 
فـــي الخليـــج وذلـــك للترتيـــب؛ مـــن 
أجـــل الحضـــور ألي فعالية أو قداس 

سيجريه قداسة البابا.
القساوســـة  مـــن  حشـــدا  أن  وبيـــن 
والمطارنـــة ســـيزورون البحريـــن مع 
البابا، وســـيصلون من أجل التعايش 

والسالم في العالم.
وعن ســـؤال “البـــالد” حول الرســـالة 
التـــي ســـيرفعها رعـــاة الكنائـــس في 
أجـــاب:  البابـــا  لقداســـة  البحريـــن 
“رســـالتنا واحدة وهـــي )أنقل صورة 
الســـالم والتعايـــش الموجـــودة فـــي 
البحريـــن المرعيـــة مـــن قبـــل جاللـــة 
الملك المعظم(، منوًها إلى أن قداسة 
البابا يعلـــم أن جاللة الملك هو رجل 
السالم والتعايش ويعرف مدى دعم 
جاللته للسالم في العالم لذلك حمل 

دعوته على محمل الجد ولباها.
يذكر أن البابا فرنسيس زار العاصمة 
اإلماراتيـــة أبوظبي في 2019 وكان 
الكاثوليكيـــة  للكنيســـة  زعيـــم  أول 
يـــزور شـــبه الجزيرة العربيـــة ويقيم 

قداسا هناك.

“البابا” في البحرين تلبية لدعوة جاللة الملك المعظم

المشروع سيحول المستفيدين إلى 
أفراد مساهمين في االقتصاد الوطني
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البحرين تتبوأ مكانة مرموقة بين مصاف الدول في علوم الفضاء
وزير المواصالت مهنًئا الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء:

تلقى ملك البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة من وزير 
المواصـــالت واالتصـــاالت محمـــد 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الكعبـــي، 

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.
االتصـــاالت  وزيـــر  ورفـــع 
والمواصـــالت إلى المقام الســـامي 
لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  المعظـــم 
بمناســـبة  التبريـــكات  وأصـــدق 
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  حصـــول 
األول  المركـــز  علـــى  الفضـــاء 
فـــي المســـابقة العالميـــة المقامـــة 
األمـــم  مكتـــب  بيـــن  بالتعـــاون 
المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي 
ومركـــز محمـــد بـــن راشـــد للفضاء 
 ،”PHI“ الحمـــوالت  الســـتضافة 
مـــن خالل تطويـــر الهيئة الوطنية 
قمـــر  لحمولـــة  الفضـــاء  لعلـــوم 
صناعي مبتكرة تسهم في تحقيق 
أهـــداف التنمية المســـتدامة، ليتم 
إطالقهـــا فـــي الفضـــاء علـــى متن 
قمـــر صناعي تابع لمركز محمد بن 

راشد للفضاء.
الهيئـــة  فـــوز  أن  الكعبـــي  وأكـــد 
الوطنيـــة لعلوم الفضاء بالنســـخة 
األولى من هذه المســـابقة الدولية 
جاللتـــه  لدعـــم  تتويًجـــا  يأتـــي 
لتطلعاتـــه  وتلبيـــة  الالمحـــدود 
السامية بأن تتبوأ مملكة البحرين 
مكانة مرموقة بين مصاف الدول 
الرائـــدة في مجال علـــوم الفضاء، 
مؤكًدا أن دعم ومتابعة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 

حمـــد آل خليفـــة، كان لهمـــا عظيم 
األثر في بلـــوغ الهيئة إلى مصاف 
الدول المتقدمة فـــي مجال علوم 
الفضاء بما يحقق التنمية الشاملة 

والمستدامة.
المواصـــالت  وزيـــر  واختتـــم 
واالتصـــاالت برقيته مجـــدًدا العهد 
لجاللة الملك المعظم على مواصلة 
بذل الجهود لتحقيق رؤية جاللته 
الرشيدة، داعًيا المولى عز وجل أن 
يحفظ جاللته ويسبغ عليه موفور 
يديـــم  وأن  والســـعادة،  الصحـــة 
التقدم واالزدهـــار لمملكة البحرين 

في ظل قيادة جاللته الحكيمة.
وتلقـــى ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
برقية تهنئة من وزير المواصالت، 
رفع فيها إلى ســـموه أســـمى آيات 
التبريـــكات  وأصـــدق  التهانـــي 

بمناســـبة حصول الهيئـــة الوطنية 
لعلـــوم الفضاء علـــى المركز األول 
فـــي المســـابقة العالميـــة المقامـــة 
األمـــم  مكتـــب  بيـــن  بالتعـــاون 
المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي 
ومركـــز محمـــد بـــن راشـــد للفضاء 
 ،”PHI“ الحمـــوالت  الســـتضافة 
مـــن خالل تطويـــر الهيئة الوطنية 
قمـــر  لحمولـــة  الفضـــاء  لعلـــوم 
صناعي مبتكرة تسهم في تحقيق 
أهـــداف التنمية المســـتدامة، ليتم 
إطالقهـــا فـــي الفضـــاء علـــى متن 
قمـــر صناعي تابع لمركز محمد بن 

راشد للفضاء.
المواصـــالت  وزيـــر  وأكـــد 
واالتصـــاالت أن الهيئـــة الوطنيـــة 
بشـــكل  تســـعى  الفضـــاء  لعلـــوم 
مســـتمر لتحقيق تطلعات صاحب 
الجاللة ملك البالد المعظم لتكون 
مملكـــة البحريـــن مـــن بيـــن الدول 

الرائـــدة في مجال علـــوم الفضاء، 
الفًتـــا إلـــى أن الرعايـــة المســـتمرة 
والدعـــم الالمحـــدود مـــن صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء يســـهم دائًما في 
تحقيق المنجـــزات المتتالية وفًقا 

لألهداف المنشودة.
المواصـــالت  وزيـــر  واختتـــم   
واالتصـــاالت برقيته مجدًدا العهد 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء على 
الجهـــد والعطـــاء،  بـــذل  مواصلـــة 
وتســـخير كافـــة الســـبل نحـــو كل 
مـــا يرفـــع الوطـــن ويديـــم تقدمـــه 
وازدهـــاره في ظـــل قيـــادة جاللة 
الملـــك المعظم حفظـــه هللا ورعاه، 
داعًيا المولى عـــز وجل أن يحفظ 
ســـموه ويســـدد على طريق الخير 
خطـــاه، وأن يديـــم عليـــه موفـــور 

الصحة والسعادة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك المعظم

علوي الموسوي
قساوسة ومطارنة 

البحرين: أنقل للعالم 
صورة السالم 

المرعية من جاللته



“إن الجهـــل ببواطـــن األمـــور هـــو العـــدو األول 
للســـام، لذلك ومـــن واجبنا أن نتعلم ونتشـــارك 
ونحيـــا مًعـــا فـــي ظل عقيـــدة اإليمان بـــروٍح من 
االحتـــرام المتبـــادل والمحبـــة”. كلمـــات مـــن نوٍر 
ومحبـــة، رســـم بها ملـــك الباد المعظـــم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه 
هللا ورعـــاه، نهـــج مملكـــة البحريـــن الثابـــت في 
التعايش الســـلمي والحوار واالنفتاح على العالم 
أديانـــه ومذاهبـــه وطوائفـــه وثقافاتـــه  بجميـــع 
وأعراقـــه دون تمييز أو تعصب. كلماٌت اســـتهل 
بها جالته، حفظـــه هللا ورعاه، احتفالية إطاق 
“إعـــان مملكـــة البحريـــن ومركـــز الملـــك حمـــد 
العالمي للحوار بين األديان والتعايش الســـلمي” 
فـــي مدينة لـــوس أنجلـــوس عـــام 2017م، وأكد 
جالته عبر معانيها الُملهمة على مرتكزاٍت مثلت 
جوهًرا من مبادئ السياسة الداخلية والخارجية 
للمملكـــة القائمـــة على كفل حـــق المعتقد الديني 
وممارسة العبادات والعيش على أرض البحرين 

بسام، وأمان، ومحبة، واحترام.

إرٌث ثقافي وتاريخ انساني للتعايش والتعددية في مملكة البحرين

بذلـــت مملكة البحرين جهوًدا كبيرة لتكريس هذه 
المبـــادئ والبنـــاء عليهـــا كثمرة للمســـيرة التنموية 
الشاملة التي أرسى دعائمها جالة الملك المعظم، 
فـــا عجـــب وقـــد كان للبحريـــن تجربـــة تاريخية 
فريـــدة تمتعـــت بها منـــذ آالف الســـنين في مجال 
التعايش السلمي، حيث اشتهرت على مر العصور 
باحتضـــان جميـــع األديـــان والطوائـــف والثقافات 
على أرضها، حتى أصبحت وجهة مثالية للســـياح 
والمغتربيـــن والمقيميـــن للعيـــش فيهـــا باســـتقرار 
وحرية، يؤثرون ويتأثرون، ويســـهمون بجهودهم 
واختـــاف خبراتهم ومشـــاربهم فـــي نهضة وبناء 
المملكـــة عبـــر التعايـــش اإليجابـــي الفاعـــل داخل 
المجتمـــع البحرينـــي األصيـــل الـــذي يرحـــب أهله 
ويتعايش مع جميع ضيوفه وُسّكانه. ولعل مدينة 
المنامـــة تقف شـــاهًدا حًيـــا على هذه الفسيفســـاء 
الفريـــدة لحجـــم التداخـــل والتمـــازج بيـــن جميـــع 
الديانات والطوائـــف والثقافات والحضارات ممن 
تمركـــزوا في قلبها مـــن كل بقـــاع العالم باختاف 
األغراض واألهداف، فشـــكلت العاصمة منذ القدم 
إرًثـــا إنســـانًيا وحضارًيـــا عريًقـــا، وكانـــت والزالت 
بمثابـــة نقطـــة التقـــاء جامعة لـــكل من وفـــد إليها 
آمنـــة  فـــي دور عبـــادة  واســـتقر ووجـــد وجهتـــه 
بتشـــييدها،  المملكـــة  بـــادرت  األديـــان،  لمختلـــف 
وكانـــت الرائدة فـــي المنطقة التـــي تحتضن أقدم 
وأعرق المساجد والكنائس والمعابد. وتقديًرا لهذا 
الثـــراء الثقافي الذي تتمتع بـــه المنامة واعتبارها 
نموذًجـــا نابًضـــا علـــى التعايـــش والتعدديـــة، تـــم 
إدراجها على قائمة اليونيســـكو التمهيدية للتراث 

العالمي اإلنساني والمدن المبدعة.

مبادرات بحرينية وبرامج عالمية لنشر ثقافة السالم والتعايش

تعتبـــر مبادرة “إعان مملكة البحرين” واحدة من 
ثـــاث مبادرات ملهمة أطلقتهـــا جمعية “هذه هي 
البحرين”؛ انعكاًســـا لعمـــق التجربة البحرينية في 
مجـــال التعايش والحوار بين األديان وتجســـيًدا 

لرؤية جالة الملك المعظم في هذه المجال.
كما جاء تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار 
بين األديان والتعايش الســـلمي في البحرين عام 
2018م ليكـــون نقطـــة انطـــاٍق للمملكـــة لتصبـــح 
محطـــة عالميـــة للســـام والتفاهـــم والحـــوار بين 
األديـــان. ويعـــد تدشـــين “كرســـّي جالـــة الملـــك 
حمد للحوار بين األديان والتعايش الســـلمي” في 
جامعة ســـابيانزا اإليطاليـــة بالعاصمة روما، أقدم 
الجامعـــات الحكوميـــة فـــي أوروبا، هـــي المبادرة 
الثالثـــة المهمـــة التـــي عبـــرت بجاء عـــن اهتمام 
جالة الملك المعظـــم حفظه هللا ورعاه، بالتعليم 
نقـــل تجربـــة مملكـــة  العلمـــي وكذلـــك  والبحـــث 
البحريـــن الرائـــدة في التعايش الســـلمي للمجتمع 

الدولي لتكون نموذجًا يحتذى به.
ولـــم تتوقف جهـــود جالة الملـــك المعظم لتعزيز 

ثقافـــة احتـــرام اآلخـــر والتعايش بســـام بإطاق 
ورعايـــة تلك المبادرات فحســـب؛ بل تم تدشـــين 
وإطـــاق عدة مبـــادرات وبرامـــج عالمية مختلفة 
تكرس هذا المفهوم العالمي للســـام، على رأســـها 
إطـــاق مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للحـــوار بين 
األديـــان والتعايش الســـلمي لبرنامج “الملك حمد 
لإليمـــان - فـــي القيـــادة” بالتعـــاون مـــع جامعتـــي 
وتأســـيس  ببريطانيـــا،  وكامبريـــدج  أوكســـفورد 
برنامـــج “مركـــز الملـــك حمـــد للســـام الســـيبراني 
لتعزيـــز التســـامح والتعايـــش بيـــن الشـــباب” في 
مدينـــة نيويـــورك األميركيـــة. وباعتبـــاره الجهـــة 
الرســـمية الداعمة والمعنية بتنفيذ برامج الحوار 
بيـــن األديان وجهود الســـام العالمـــي؛ عمل مركز 
الملـــك حمد للتعايش الســـلمي وعلى مـــدار أربعة 
أعوام منذ تأسيســـه، على تنفيـــذ وإطاق برامج 
اســـتراتيجية تعنى بفئة النشء والشـــباب إيماًنا 
بـــأن التعليـــم والتدريـــب والوعـــي يتشـــكل مـــن 
هـــذه الفئة العمرية المبكـــرة، لصنع أجيال واعية، 
ُمســـلحة بقيم التعايش الســـلمي والثقافة والعلم، 
قـــادرة علـــى مواجهـــة التحديـــات المختلفة التي 
تهـــدد نشـــر الســـام فـــي العالـــم. وكثمـــرة لهـــذه 
الجهـــود؛ أطلق مركز الملك حمد للتعايش برنامج 
“الملـــك حمـــد لإليمان - في القيـــادة” بالتعاون مع 
جامعتي أوكســـفورد وكامبريدج ببريطانيا ويعد 
البرنامـــج األول من نوعـــه للتدريب على مهارات 
الحوار والتبادل الثقافي مع مختلف الشخصيات 
وتطويـــر مهـــارات القيـــادة لديهـــم، حيـــث نجـــح 
البرنامـــج فـــي إثبـــات أهميتـــه ومكانتـــه وحظي 
بإقبـــال كبير من مختلف أنحـــاء العالم، كما تمكن 
البرنامـــج مـــن تخريـــج 40 طالًبـــا وطالبـــة علـــى 
دفعتيـــن مـــن القيـــادات المســـتقبلية الواعدة بعد 
تأهيلهـــم لكـــي يصبحوا ســـفراء مملكـــة البحرين 
في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي إقليمًيا 
وعالمًيا. كما أطلق مركز الملك حمد للتعايش عام 
2019 وعلـــى هامش انعقـــاد اجتماعات الجمعية 
العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي نيويـــورك، برنامـــج 
“مركـــز الملـــك حمـــد للســـام الســـيبراني لتعزيـــز 
التســـامح والتعايـــش بين الشـــباب”، وهـــو بمثابة 
منصة محاكاة تفاعلية عبر الشـــبكة المعلوماتية، 
إذ سيعمل المشاركون في عالم افتراضي بصورة 
قـــرارات بشـــأن  فـــرق التخـــاذ  فرديـــة أو ضمـــن 
كيفية االســـتجابة للقضايا والتحديـــات المتعلقة 
بالتعايـــش، والتي تشـــمل العدالـــة والظلم واألمن 
والتمييـــز والجرائم، والعنـــف، والتعصب الديني، 
وغيرهـــا. ويســـتهدف البرنامـــج الشـــباب لجعلهم 
رواًدا في مكافحة اإلرهاب اإللكتروني ومحاربة 
خطاب الكراهية والتطرف، إضافة إلى وضع حد 
لكل أشـــكال التحريض الســـيبراني علـــى ارتكاب 
أعمـــال عنـــف وإرهـــاب باســـتخدام التكنولوجيـــا 
المتطـــورة. وإســـهاًما في زيادة الوعـــي اإلقليمي 
والعالمـــي بأهميـــة احتـــرام األديـــان وتقبل اآلخر 
لتحقيـــق الســـام والوئـــام بين مختلف الشـــعوب 
والمجتمعـــات؛ أطلـــق مركـــز الملك حمـــد العالمي 
للتعايـــش الســـلمي في يوليـــو من العـــام الماضي 
2021 “وسام الملك حمد للتعايش السلمي”، الذي 
ســـيكون بمثابة وســـام اســـتثنائي لتكريـــم خيرة 
الشـــخصيات والمنظمات العالميـــة الداعمة للقيم 
اإلنســـانية النبيلـــة التـــي تتبناها مملكـــة البحرين 
منذ مئات السنين ووصلت ذروتها في ظل العهد 
الزاهـــر لجالـــة الملـــك المعظـــم. وبفضـــل جهـــود 
جالة الملك المعظـــم ورؤيته الحكيمة، أصبحت 

مملكـــة البحريـــن تتمتـــع اليـــوم بقـــدر رفيـــع مـــن 
التقديـــر واالحترام واإلشـــادة الدوليـــة بجهودها 
في ســـبيل تعزيز التعايش الســـلمي بين الشعوب 
بمـــا يســـاهم فـــي االرتقـــاء بالمجتمعـــات ونشـــر 
ثقافة الســـام في العالم، هـــذا العالم الذي أصبح 
بحاجـــٍة اليـــوم أكثر من أي وقت مضى إلى نشـــر 
لغة حواٍر مبنية على التفاهم والتعايش الســـلمي 
مهما تعـــددت االختافات بين األديان والمذاهب 
بيـــن  يؤلـــف  مـــا  وإلـــى  والثقافـــات،  واألجنـــاس 
الشـــعوب ويقربها ال إلى ما يفـــرق بينها، ومن هنا 
تنبـــع أهمية الدور المحوري الذي يقوم به حضرة 
صاحـــب الجالـــة ملك البـــاد المعظم، حفظه هللا 
ورعـــاه، فـــي تحقيـــق هـــذه الرؤيـــة المســـتقبلية 
المســـتنيرة، الشـــاملة والمنفتحـــة علـــى التعايش 
والســـام العالمـــي، كما تبرز بشـــكل كبيـــر الجهود 
التـــي تقوم بها مملكـــة البحرين ممثلـــة في مركز 
الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي لتأهيل 
أجيال قادرة على نشـــر ثقافة الحوار والتعايش، 
ولتكـــون مملكة البحرين بقعة الضوء التي تنشـــر 

السام والمحبة في كل أرجاء المعمورة.
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المنامة - بنا

البحرين.. ريادة في جهود إرساء السالم العالمي وثقافة التعايش والحوار
تجربة تاريخية فريدة تمتعت بها المملكة منذ آالف السنين في التعايش السلمي

المنامـــة - بنا: أعلن الديوان الملكي أنه تلبية لدعوة من 
عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، يقوم شـــيخ األزهر الشـــريف الشيخ 
أحمـــد الطيب بزيـــارة لمملكـــة البحرين فـــي الثالث من 
نوفمبـــر القادم للمشـــاركة في فعاليـــات ملتقى البحرين 

“حـــوار الشـــرق والغـــرب من أجـــل التعايش اإلنســـاني”، 
الذي يعقد برعاية جالة الملك المعظم. وانتهز الديوان 
الملكـــي هذه الفرصة ليرحب بفضيلة شـــيخ األزهر في 
مملكـــة البحرين، مقدًرا جهوده في تعزيز ثقافة الحوار 

والتعايش ودعم األخوة اإلنسانية.

تلبية لدعوة الملك المعظم ... الديوان الملكي: شيخ األزهر يزور البحرين نوفمبر المقبل



local@albiladpress.com

الخميس 29 سبتمبر 2022 - 3 ربيع األول 1444 - العدد 5098
04

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكد وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 
أن القطـــاع الصحـــي مـــن القطاعـــات 
المهمـــة التي تحظـــى بالدعـــم الكبير 
المشـــاريع  تنفيـــذ  أولويـــة  ضمـــن 
التنمويـــة الكبرى وفق خطة التعافي 
االقتصـــادي، مبيًنا أن العمل مســـتمر 
للبنـــاء على مـــا تحقق نحـــو مواصلة 
تنفيذ شـــتى المتطلبات التنموية في 
مختلـــف القطاعـــات بمـــا يســـهم في 

مواصلة مسار النمو االقتصادي.
جـــاء ذلك لـــدى لقائـــه أمـــس، رئيس 
التنفيـــذي  والرئيـــس  األطبـــاء 

األمريكيـــة  اإلرســـالية  لمستشـــفى 
ومجلس إدارة المستشفى بالواليات 
المتحـــدة األمريكية جورج شـــريان، 
حيـــث نوه بالدور البارز الذي يضطلع 
بـــه مستشـــفى اإلرســـالية األمريكية 

الطبيـــة  الخدمـــات  تقديـــم  فـــي 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  والعالجيـــة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، الفًتـــا إلى أن 
مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد 
الـــذي تـــم اإلعـــالن عنه ضمـــن خطة 

التعافـــي االقتصـــادي يأتـــي امتـــداًدا 
لمـــا يحظى به هذا الصرح الطبي من 
ســـمعه طيبـــة عـــززت من إســـهاماته 

ضمن منظومة القطاع الصحي.
مـــن جانبه، أعـــرب شـــريان وأعضاء 
شـــكرهم  عـــن  اإلدارة  مجلـــس 
عـــن  معربيـــن  للوزيـــر،  وتقديرهـــم 
مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق  تطلعهـــم 
النجاحات التي تصب لصالح القطاع 
الصحي في المملكة ودعم العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المتميـــزة 
األمريكيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 

الصديقة.

القطاع الصحي ضمن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
حـــرص مملكـــة البحرين علـــى تعزيز 
مســـارات عالقات الصداقة والتعاون 
كافـــة  علـــى  وتنميتهـــا  اليابـــان  مـــع 
األصعـــدة، منوًها ســـموه بمـــا وصلت 
إليـــه العالقـــات الثنائية بيـــن البلدين 
والشـــعبين الصديقين من مستويات 
متميـــزة، وأهميـــة الســـعي المتبـــادل 
لمواصلـــة البنـــاء علـــى مـــا تحقق من 
قدًمـــا  بـــه  والدفـــع  مشـــترك  تعـــاوٍن 
نحـــو اآلفاق التـــي تحقـــق التطلعات 
المشـــتركة، فـــي إطـــار مـــا يحظى به 
هـــذا التعـــاون مـــن اهتمـــاٍم مـــن ملك 
البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه رئيس 
وزراء اليابـــان فوميـــو كيشـــيدا فـــي 
تـــم  حيـــث  امـــس،  أكاســـاكا  قصـــر 
اســـتعراض الســـبل الكفيلـــة بتعزيـــز 
أفـــق التعاون والتنســـيق الثنائي بين 
الصعـــد، وأكـــد  البلديـــن علـــى كافـــة 
سموه في هذا الصدد مواصلة تنمية 
التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة 
يدعـــم  بمـــا  الثنائيـــة  االقتصاديـــة 
توجهـــات البلديـــن المشـــتركة تجـــاه 

التنمية والتطور.
وأضـــاف ســـموه أن مملكـــة البحرين 
شـــراكتها  تعزيـــز  إلـــى  تســـعى 
االســـتراتيجية مـــع اليابـــان في إطار 
مـــن  البلديـــن الصديقيـــن  مـــا يربـــط 
عالقات تاريخية طويلة وما تشـــهده 
مـــن تقـــدم فـــي مختلـــف المجـــاالت، 

منوًها ســـموه باألهمية التي يشـــكلها 
والتجـــاري  االقتصـــادي  التعـــاون 
بيـــن البلديـــن فـــي تقويـــة عالقاتهما 
والذي على أساســـه تحـــرص كال من 
مملكة البحريـــن واليابان على تقوية 
هـــذا التعـــاون بمـــا يحقق مزيـــًدا من 
التـــي  االزدهـــار للعالقـــات الوطيـــدة 

تربط البلدين وشعبيهما الصديقين.
وخـــالل اللقـــاء، تم اســـتعراض آفاق 
المملكـــة  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
علـــى  والمســـتجدات  واليابـــان 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  الســـاحتين 
البلديـــن  مـــن  المبذولـــة  والجهـــود 
للتعاطـــي مع مختلـــف التطورات مع 
المضـــي قدًما فـــي مســـارات التنمية 

المختلفة.

المنامة - بنا

تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين البحرين واليابان

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يرعى قمة األمن السيبراني ديسمبر المقبل

سموه استعرض مع كيشيدا آفاق التعاون ومجمل التطورات... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

بمشاركة متحدثين عالميين من بينهم الشريك المؤسس لـ “أبل” ستيف وزنياك

المنامة - بنا

تحــت رعايــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
ســتقام القمــة العربيــة الدوليــة لألمــن الســيبراني 2022 فــي الفتــرة مــن 6 إلــى 8 ديســمبر 2022، بحضــور 

متحدثين من ذوي المكانة العالمية.

وسيتم تنظيم هذا الحدث من قبل شركة “فعاليات”، 
الشركة الرائدة في تنظيم الفعاليات، وشركة “ميسي 
فرانكفـــورت”، وذلك في “إكسيبشـــن ورلد” بالعاصمة 

المنامة.
وســـيتضمن الحـــدث، والـــذي يســـتمر لمـــدة 3 أيـــام، 
محتـــوى عالمـــي المســـتوى ومتحدثيـــن عالميين من 
بينهـــم “ســـتيف وزنيـــاك” مـــن شـــركة “آبـــل”، و”مـــارك 
راندولـــف” من شـــركة “نيتفلكـــس”، والدكتـــور محمد 
فـــي  الســـيبراني  األمـــن  مجلـــس  رئيـــس  الكويتـــي 
اإلمـــارات العربية المتحدة، والعديـــد من المتحدثين 
اآلخريـــن الذيـــن ســـوف يجذبـــون اآلالف مـــن كبـــار 
المسؤولين والعاملين في المجال السيبراني والذين 

يمتلكون قوة شرائية عالية.
وســـيتناول المتحدثـــون العديـــد مـــن الموضوعـــات 
المهمة التي ستكون بمثابة أكبر اتفاقية في المنطقة 
للمنظميـــن الحكوميين والمتخصصيـــن في الصناعة 
ومقدمـــي الحلـــول لمناقشـــة ووضـــع اســـتراتيجيات 

اإللكترونيـــة وتكنولوجيـــا  التحتيـــة  البنيـــة  لتأميـــن 
المعلومات الخاصة بهم.

وســـيكون الموضـــوع الرئيـــس الذي ســـيتم تســـليط 
الضـــوء عليه هو تمكيـــن التعاون العالمـــي في األمن 
السيبراني، حيث ستقدم المناسبة نظرة عامة عالمية 
علـــى جميـــع جوانـــب األمـــن الســـيبراني والتسلســـل 

الهرمي ألمن المعلومات في أي منظمة.
يذكـــر أن ســـتيفن جـــاري وزنيـــاك، أحـــد المتحدثيـــن 
الرئيســـيين في المناسبة، أســـس مع شريكه التجاري 
ســـتيف جوبز شـــركة “أبل كمبيوتـــر”، والتي أصبحت 
فيمـــا بعـــد أكبـــر شـــركة تقنيـــة فـــي العالم مـــن حيث 
اإليـــرادات وأكبر شـــركة في العالم مـــن حيث القيمة 
الســـوقية، ومـــن خالل عمله في شـــركة “أبل” اشـــتهر 
علـــى نطـــاق واســـع بأنـــه أحـــد أبـــرز رواد المعلومات، 
ونمـــت شـــركة التكنولوجيـــا الشـــهيرة لتبلـــغ قيمتهـــا 

السوقية أكثر من 850 مليار دوالر.
كمـــا انضـــم إلـــى القمـــة المؤســـس المشـــارك لشـــركة 

وكارولينـــا  راندولـــف  بيرنايـــز  مـــارك  نيتفلكـــس 
موجزيسوفيتش، نائبة رئيس الوحدة المسؤولة عن 

حماية البيانات في المفوضية األوروبية.
وخالل القمة ستتاح للمشاركين الفرصة للتعلم ورفع 
مســـتوى األمـــن الســـيبراني من خـــالل زيـــادة الوعي 
والتعليـــم، وســـتكون القمة أيًضا بمثابـــة دعوة للعمل 
لضمـــان أن يتمكـــن الجميع من االســـتفادة من فوائد 
المجـــال الرقمـــي ولضمـــان اســـتمرار تكويـــن الفرص 

اإليجابية في هذا المجال.
وتعليًقـــا علـــى ذلـــك، قال مديـــر المشـــروع األول في 
شـــركة فعاليات براديبميدامارثي “إن النسخة األولى 
من القمة العربية الدولية لألمن الســـيبراني ستشـــهد 
ســـتجمع  حيـــث  المتحدثيـــن،  مـــن  نخبـــة  مشـــاركة 
بيـــن كبار الخبـــراء والمســـؤولين والقادة فـــي العالم، 
وســـتحدد رؤيتهـــم بالتأكيد ســـبل معالجـــة البحرين 

وبقية العالم لألمن السيبراني للسنوات المقبلة”.
ويمكن معرفة معلومات عامة عن الفعالية والجدول 
https: //www.arab-cy-  الزمنـــي والمشـــاركة علـــى

bersecurity.com



المنامة - وزارة الخارجية

أجــــــــرى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أمــس،  الــزيــانــي،  عبداللطيف 
اتصاال هاتفيا مع رئيس وزراء 

دولة إسرائيل يائير البيد.
وأعرب الوزير لرئيس الوزراء 
ــــي عــــن تــرحــيــب  ــل ــ ــي ــ ــرائ االســ
تضمنته  بما  البحرين  مملكة 
العامة  الجمعية  أمـــام  كلمته 
نيويورك  في  المتحدة  لألمم 
وما  الدولتين  لحل  دعــوة  من 
لتحقيق  آفـــــاق  مـــن  تــفــتــحــه 
الــســام واألمــــن واالســتــقــرار 
ــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ ــلـ لـ

واالسرائيلي.
وجــرى خــال االتــصــال بحث 
مــســار الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 
البلدين في مختلف المجاالت 
ــاء  ــقــ ــ وســـبـــل تـــطـــويـــره واالرت
بما  أشمل  مستويات  إلــى  بــه 
والتطلعات  المصالح  يحقق 
االتفاق  إطــار  في  المشتركة، 
ــا تــضــمــنــه  ــ ــ ــمــــي وم ــ ــي ــراهــ ــ اإلب

الــســام  لتكريس  مــبــادئ  مــن 
والنماء واالزدهار.

نتائج  استعراض  كذلك  وتــم 
ــنــقــب والــخــطــوات  مــنــتــدى ال
اإليـــجـــابـــيـــة والـــبـــنـــاءة الــتــي 
ــداف  األهــ لتجسيد  تــحــقــقــت 
تعزيز  فـــي  مــمــثــلــة  ــمــرجــوة  ال
المشاركة  الدول  بين  التعاون 
لما فيه خير وصالح شعوبها، 
واالســتــقــرار  ــن  األمـ وتحقيق 

والنماء في المنطقة.
ــم بـــحـــث مــســتــجــدات  ــ كـــمـــا ت
والدولية  االقليمية  األوضــاع 
ذات  ــا  ــ ــاي ــقــــضــ ــ وال الــــراهــــنــــة 

االهتمام المشترك.

الزياني: دعوة حل الدولتين تفتح آفاقا لتحقيق السالم

local@albiladpress.com05

صناعة مستقبل األجيال تستوجب رفع مخرجات التعليم العالي
المواطن ثروة الوطن دائًما وأبًدا ... سمو الشيخ عيسى بن سلمان:

ــاء وقــف  ــنـ ــد رئـــيـــس مــجــلــس أمـ ــ أك
عيسى بن سلمان التعليمي الخيري 
بن  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ  سمو 
حمد آل خليفة، أن صناعة مستقبل 
العمل  مواصلة  تستوجب  األجــيــال 
العالي  التعليم  مخرجات  رفع  على 
التعليم  تطور  استدامة  يضمن  بما 
ــمــي الـــذي  ــعــل وتــشــجــيــع الــبــحــث ال
ترتكز مخرجاته على تعزيز االبتكار 
واإلبداع في كافة القطاعات، منوًها 
التعليم  به قطاع  بما يحظى  سموه 
اهــتــمــاٍم وحـــرٍص على تطويره  مــن 
الشاملة  التنموية  المسيرة  ضمن 
صاحب  المعظم  الباد  ملك  بقيادة 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 

ولي  أهميته  يؤكد  ما  وهــو  خليفة، 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
مختلف  خــال  مــن  خليفة  آل  حمد 
تصب  التي  والمبادرات  التوجيهات 
أهــدافــهــا فـــي مــواصــلــة االســتــثــمــار 
باعتباره  الــمــواطــن  فــي  األكــاديــمــي 

ثروة الوطن دائًما وأبًدا.
ــدى لـــقـــاء ســـمـــوه في  ــ ــك ل ــ ــاء ذل  جــ
قصر الرفاع امس، عدًدا من الطلبة 
المستفيدين من بعثات وقف عيسى 
للعام  الخيري  التعليمي  سلمان  بن 
األكاديمي 2023-2022، حيث أشاد 
عالي  طموٍح  من  الطلبة  يملكه  بما 
للتزود بالعلم والمعرفة يعكس حب 

الذي يتميز  اإلنجاز  التحدي وعشق 
البحرين،  الوطن من فريق  أبناء  به 
مـــثـــمـــًنـــا حـــرصـــهـــم عـــلـــى مــواصــلــة 
العليا  العلمية  الـــدرجـــات  اكــتــســاب 
الــتــي تــســهــم فـــي تــحــقــيــق أهـــداف 
لمملكة  الشاملة  التنموية  المسيرة 
التفوق  دوام  لهم  متمنيًا  البحرين، 
والنجاح على طريق الخير والفاح 
ــة الـــوطـــن  ــدمـ ــذي يـــصـــب فــــي خـ ــ ــ ال

والمواطنين.
الوطنية  المنجزات  إن  سموه  وقال 
البحرين  أبناء  بسواعد  تمت  التي 
الــمــخــلــصــيــن فـــي شــتــى الــمــجــاالت 
تستند إلى ما يتمتعون به من حب 
والقدرات  المهارات  وتنوع  المعرفة 

ــمــخــرجــات  الـــقـــائـــم عــلــى جـــــودة ال
ــهــذه الـــروح  الــتــعــلــيــمــيــة، ونــتــطــلــع ب
الطموحة إلى مواصلة مسيرة البناء 
نحو مستقبٍل مزدهر لصالح الجميع.
من جهتهم، عبر الطلبة المستفيدون 
سلمان  بن  عيسى  وقــف  بعثات  من 
عـــن شــكــرهــم وتــقــديــرهــم لــرئــيــس 
مــجــلــس أمـــنـــاء وقــــف عــيــســى بن 
يوليه  لما  الخيري  التعليمي  سلمان 
ــٍم واهــتــمــام بتمكين  ســمــوه مــن دعـ
الشباب البحريني من خال الفرص 
ــتـــي يــقــدمــهــا الـــوقـــف،  الــنــوعــيــة الـ
مؤكدين عزمهم على تحقيق أفضل 
الجامعية  مسيرتهم  خــال  النتائج 

بما يحقق األهداف المنشودة.

المنامة - بنا

الخيار األول في سوق العمل للكفاءات الوطنية
خطط لحوكمة وقف عيسى بن سلمان... سمو الشيخ عيسى بن سلمان:

أكد رئيس مجلس أمناء وقف عيسى 
سمو  الــخــيــري  التعليمي  ســلــمــان  بــن 
بــن حمد  بــن ســلــمــان  الــشــيــخ عيسى 
لتطوير  الــســعــي  أهــمــيــة  خــلــيــفــة،  آل 
بما  والتدريبية  التعليمية  المنظومة 
وذلك  التنمية  متطلبات  مع  يتوافق 
ــه الــمــســيــرة  ــ ــا تــحــظــى ب فــــي ظــــل مــ
قبل  من  واهتمام  دعٍم  من  التعليمية 
الجالة  صاحب  المعظم  الباد  ملك 
آل خليفة،  عــيــســى  ــن  ب حــمــد  الــمــلــك 
العهد  ولــي  مــن  المستمرة  والمتابعة 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء صــاحــب 

الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو 
االستثمار  أن  إلى  مشيًرا  خليفة،  آل 
من  الوطنية  الــكــفــاءات  فــي  األمــثــل 
يجعلها  والـــتـــدريـــب  الــتــعــلــيــم  خـــال 

الخيار األول في سوق العمل.
 ونـــوه ســمــوه، لــدى تــرؤســه اجتماع 
ــاء وقـــــف عــيــســى بــن  ــ ــن ــ مــجــلــس أم
قصر  فــي  الخيري  التعليمي  سلمان 
على  المبذولة  بالجهود  امس،  الرفاع 
مختلف األصعدة لمواصلة العمل من 
الــتــي يسعى  األهــــداف  تحقيق  أجــل 
مبتعثيه  تمكن  والــتــي  الــوقــف،  إليها 

وفق  العالي  تعليمهم  استكمال  مــن 
التطلعات المرجوة.

وجـــرى خـــال االجــتــمــاع اســتــعــراض 
الــمــوضــوعــات الــمــدرجــة على جــدول 
ــال، واالطــــــاع عــلــى الــخــطــط  ــمــ األعــ

الـــمـــوضـــوعـــة لــتــحــقــيــق االســـتـــدامـــة 
والـــكـــفـــاءة فـــي مــنــظــومــة وحــوكــمــة 
الوقف، بما يصب في مواصلة تقديم 
مختلف سبل الدعم الكفيلة بالتطوير 

العلمي والمعرفي للطلبة والطالبات.

المنامة - بنا

يائير البيدوزير الخارجية

الخميس 29 سبتمبر 2022 - 3 ربيع األول 1444 - العدد 5098

المنامة - بنا

افتتح رئيس هيئة األركان الفريق 
امس  صباح  النعيمي  ذيــاب  الركن 
الضباط  مرشحي  دورة  ــعــاء  األرب
رقم 16 في كلية عيسى العسكرية 

الملكية.
كلمة  ــان  األركـ هيئة  رئيس  وألــقــى 
فيها  عبر  الـــدورة،  بافتتاح  ــا  إيــذاًن
ــزاز  ــ ــت عـــن شـــعـــوره بــالــفــخــر واالعــ
من  وطنية  كـــوادر  مــن  تضمه  لما 
تنفيًذا  وذلــك  المرشحين،  الضباط 
الباد  لملك  السامية  للتوجيهات 
ــلـــى صــاحــب  ــد األعـ ــائ ــق الــمــعــظــم ال
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 

خليفة.
ودعا رئيس هيئة األركان في ختام 

كــلــمــتــه الــمــرشــحــيــن الــضــبــاط إلــى 
التحلي باألخاق العسكرية النبيلة 
الــمــســتــمــدة مـــن ديــنــنــا اإلســامــي 
األصيلة  العربية  وقيمنا  الحنيف 
للحق  جنًدا  فخر  وبكل  ليصبحوا 

وذخًرا لمملكة البحرين.
الركن  اللواء  الــدورة  افتتاح  حضر 
خليفة  آل  راشـــد  بــن  علي  الشيخ 
مساعد رئيس هيئة األركان للقوى 
البشرية، واللواء الركن عبدالرحمن 
عيسى  كلية  آمــر  النعيمي  خليفة 
الركن  واللواء  الملكية،  العسكرية 
صاح راشد السعد مدير التدريب 
ضباط  كــبــار  مــن  وعـــدد  العسكري، 

قوة دفاع البحرين.
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شـــهد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، صبـــاح 
أمـــس، اللقـــاء المجتمعي، مـــع أصحاب 
البحريـــن،  فـــي  المجالـــس  وممثلـــي 
وذلـــك بحضور كبار المســـؤولين بوزارة 
الصحـــف  تحريـــر  ورؤســـاء  الداخليـــة 

المحلية وممثلي وسائل اإلعالم.
وفي مستهل اللقاء، ألقى وزير الداخلية، 

كلمة جاء فيها:
مـــن كـــرم هللا، ســـبحانه وتعالـــى علينـــا، 
أن البحريـــن تعيـــش أجـــواء مـــن الوئام 
الـــرؤى  بفضـــل  والطمأنينـــة؛  والتآخـــي 
الحكيمة والنظرة االستشرافية الكريمة 
لســـيدي حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد 
المعظـــم حفظـــه هللا ورعـــاه، الذي جعل 
مـــن إرادته السياســـية الطموحة، موردًا 
متدفقـــًا لمقدرات الثقـــة الوطنية، وبناء 
مســـتقبل  وصياغـــة  مطمئـــن،  حاضـــر 
لتمضـــي  البحرينـــي  للمواطـــن  مشـــرق 
المســـيرة النهضويـــة الحديثـــة بخطـــى 

ثابتة وعزيمة واثقة. 
االلتقـــاء  اليـــوم  هـــذا  فـــي  ويســـعدني 
بأصحاب وممثلي المجالس في البحرين، 
عريقـــا  اجتماعيـــا  إرثـــا  تعتبـــر  والتـــي 
ونموذجا حضاريا أصيال في تجسيد قيم 
التواصـــل والترابـــط بيـــن كافـــة مكونات 
المجتمـــع وتقويـــة النســـيج االجتماعـــي، 
وإن دورها التنويـــري والتوعوي، يجعلها 
عالمة مميزة للمجتمع البحريني بعاداته 
وتقاليده العربية التي نفتخر بها، وشريكا 

في تحقيق األمن.
 وال يخفـــى عليكـــم ، أيهـــا اإلخـــوة أن 
أّي إنجـــاز أمنـــي يتحقـــق، يكـــون هدفه 
مجتمعيـــة  شـــراكة  ضمـــن  المواطـــن 
قائمة على التعاون واالنتماء والشـــعور 
بالمســـؤولية تجـــاه الوطـــن. ويســـعدني 
فـــي هـــذا الجمـــع المبـــارك أن أطلعكـــم 
علـــى مـــا عكســـته التقاريـــر األمنيـــة من 
إحصـــاءات إيجابيـــة -وللـــه الحمد فيما 
يتعلـــق بمعـــدل الجريمـــة فـــي البحرين، 
حيـــث انخفـــض المعدل العـــام للجريمة 
الســـابقة  الســـنوات األربـــع  مـــدى  علـــى 

بنسبة 30 %. 
ويســـعدني أن أشـــارككم هـــذا اإلنجـــاز 
فـــي  يعـــود  والـــذي  المتميـــز،  األمنـــي 
تقديري إلـــى عدد من األمور الرئيســـية 
وفـــي مقدمـــة ذلـــك المشـــروع الملكـــي 
صاحـــب  حضـــرة  لســـيدي  اإلصالحـــي 
، حفظـــه هللا  المعظـــم  الملـــك  الجاللـــة 
المواطـــن  مـــن  جعـــل  الـــذي  ورعـــاه، 
الهـــدف األســـمى فـــي ممارســـة حقوقه 
السياســـية بعدالـــة ومســـؤولية وتوفير 
الحيـــاة الكريمة للمواطنيـــن في أجواء 
مـــن الطمأنينـــة والســـكينة واالحتـــرام؛ 
وهـــو مصدر الثقـــة والدافعيـــة الوطنية 
التـــي جعلـــت مـــن المواطـــن البحرينـــي 
بـــأن يكون هـــو المبادر فـــي حفظ األمن 
والنظـــام العـــام، والشـــريك الرئيس في 

منظومة الطمأنينة واالستقرار. 
واألمـــر اآلخـــر، هـــو أن النهـــج المبـــارك 
الـــذي ســـارت  والعمـــل الجـــاد الصـــادق 
عليه الحكومة الموقرة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء، حفظه هللا، بأن يغدو المواطن، 
الركيزة والوســـيلة والشـــريك األســـاس 
بنهـــج  الحديثـــة  النهضـــة  فـــي مســـيرة 
حكومـــي الفـــت ، وهـــو األمر الـــذي عّزز 
األمـــل لـــدى المواطنيـــن. ومـــن بيـــن ما 
تضمنته منظومة اإلجراءات الحكومية، 
وتجـــاوزت  الواقـــع  عالجـــت  التـــي 
معـــدل  انخفـــاض  الصعبـــة،  المواقـــف 
البطالـــة والتصميـــم على إصالح ســـوق 
العمـــل والمعالجـــات المتميـــزة لجائحـــة 
كورونـــا التـــي أبهـــرت العالم مـــن خالل 
رئاســـة ســـموه للفريق الوطني للتصدي 
للجائحـــة، إضافـــة إلى التحـــول الرقمي 
فـــي تقديـــم الخدمـــات، وتطويـــر األداء 
المتميـــزة  الماليـــة  واإلدارة  الحكومـــي، 
والماليـــة،  اإلداريـــة  الرقابـــة  وكذلـــك 
والمحاســـبة،  المســـاءلة  فـــي  المتمثلـــة 
والمشاريع اإلســـكانية للمواطنين ضمن 

برامج زمنية محددة. 
توجيهـــات  ظـــل  فـــي  هـــذا  كل  ويأتـــي 
صاحـــب  حضـــرة  ســـيدي،  وتطلعـــات، 
الجاللة، ملـــك البالد المعظم، حفظه هللا 

ورعـــاه. الحضـــور الكريم، إن المشـــاركة 
الفاعلة للمواطن في هذا اإلنجاز األمني، 
إلـــى جانب تقديـــم الخدمات الشـــرطية 
واألمنية على مســـتوى عال من االقتدار 
والتخصـــص واالنضباطيـــة يضع أمامنا، 
قـــراءة واضحـــة لثنائيـــة الشـــراكة فـــي 
المعادلة األمنية بين المواطن والشرطة 
والمسؤولية المشـــتركة في حفظ األمن 

والنظام العام. 
ويسعدني في وجودكم، التأكيد على أن 
تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، جعل 

األمن مســـؤولية الجميع وعـــزز مفاهيم 
الـــوالء واالنتمـــاء والمواطنـــة الصالحـــة 
والحس بالمسؤولية، بمعنى أن الشراكة 
المجتمعيـــة لـــم تعـــد مفهومًا نظريـــًا، بل 
أصبحـــت قـــدوة حّيـــة نابعـــة مـــن قيـــم 
البحريـــن األصيلـــة، مع التأكيـــد على أن 
شـــرطة البحرين تستمد رسالتها األمنية 
مـــن قيـــم وثقافـــة المجتمـــع البحرينـــي 
مبـــادئ  إرســـاء  فـــي  الفاعـــل  ودوره 
األمـــن والســـالم؛ مما مّكنها مـــن الحفاظ 
علـــى اســـتتباب األمـــن وبـــث الطمأنينة 

والســـكينة ألبنـــاء المجتمع. وإني شـــاكر 
لكل من ســـاهم في حفظ أمن واستقرار 

البحرين. 
وفـــي هـــذا الســـياق، فإننـــي أثمـــن دور 
اإلعـــالم على اختالف أنواعه ووســـائله، 
عنهـــا،  والباحـــث  الحقيقـــة  عيـــن  فهـــو 
فـــكان لـــه الـــدور الكبير في هـــذا اإلنجاز 
األمنـــي، وذلك في نقلـــه الصورة الكاملة 
والصادقـــة بحيادّيـــة وتجـــرد، وتغطيـــة 
الجهـــود األمنيـــة المخلصـــة فـــي حفـــظ 
األمـــن والنظـــام العام. والشـــكر موصول 

إلى كل جهد إعالمي، ساهم في ذلك. 
الحضور الكريم، 

إن البحرين تملك إرثًا حضاريًا ونموذجًا 
مـــن  وانطالقـــًا  متميـــزًا،  ديمقراطيـــًا 
مســـؤوليتنا األمنية الوطنيـــة، فإن األمر 
يتطلب منا جميعًا المحافظة على األمن 
وضمـــان االســـتقرار خاصـــة وأننا نعيش 
في األيام المقبلة مع استحقاق دستوري 
متمثـــل فـــي اجـــراء انتخابـــات مجلـــس 
النـــواب والمجالـــس البلديـــة، باعتبار أن 
المشـــاركة فـــي االنتخابـــات هـــو تعبيـــر 

صادق عن مستوى المسؤولية الوطنية، 
وإننـــا نعمل معكم كشـــراكة حقيقية في 
توفير الحماية األمنية لسير االنتخابات 
القادمـــة، بإذن هللا؛ لنشـــر الطمأنينة بين 
المواطنيـــن، بمـــا يمكنهـــم، بـــكل حريـــة 
وأداء  بأصواتهـــم  اإلدالء  مـــن  ويســـر، 
واجبهـــم الوطني الـــذي كفله الدســـتور. 
مشـــيدا بالديمقراطيـــة البحرينيـــة التي 
تميـــز أداؤها باإلخالص والحكمة وبنهج 
إيجابي مسؤول ، وذلك في إطار الهوية 

البحرينية األصيلة.

المنامة - وزارة الداخلية

المشـروع الملكـي اإلصالحي مبعـــث الثقــــــة الوطنيــــــــــــة... والنهج الحكومي الالفت عزز األمل لدى المواطنين
30 % نسبة انخفاض الجريمة في غضون السنوات األربع الماضية... وزير الداخلية:
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المعظـــم للملـــك  الحكيمـــة  الـــرؤى  بفضـــل  ثابتـــة  بخطـــى  ماضيـــة  النهضـــة  ــيــة الــوطــنــيــةمســـيرة  ــمــســؤول ــادق عـــن مــســتــوى ال ــ ــات تــعــبــيــر ص ــاب ــخ ــت ــة فـــي االن ــارك ــش ــم ال

إعالمنـــا المحلـــي عيـــن الحقيقـــة والباحـــث عنهـــا ولـــه دور كبيـــر فـــي اإلنجـــاز األمنـــي

المواطـــن شـــريك أســـاس فـــي مســـيرة النهضـــة الحديثـــة بنهـــج حكومـــي الفـــت

الشـــرطة تســـتمد رســـالتها األمنيـــة مـــن قيـــم مجتمعنـــا ودوره فـــي إرســـاء الســـالم

الديمقراطية البحرينية تميز أداؤها باإلخالص والحكمة وبنهج إيجابي مســـؤول

ــع ــات المجتمـ ــن مكونـ ــل بيـ ــم التواصـ ــيد قيـ ــي تجسـ ــوذج فـ ــي ونمـ ــس إرث اجتماعـ المجالـ

ـــتقرار ـــن واالس ـــظ األم ـــة حف ـــي عملي ـــرطة ف ـــن والش ـــن المواط ـــة بي ـــراكة فاعل ش

ـــا المحافظـــة علـــى األمـــن واالســـتقرار مســـؤوليتنا األمنيـــة الوطنيـــة تحتـــم علين

التعاون الوثيق بين الســـلطتين كان له انعكاســـاته بشـــكل واضح على االســـتقرار األمني

ــي اإلصـــالحـــي ــك ــل ــم ــروع ال ــشـ ــمـ ــة الـ ــدم ــق ــن الـــهـــدف األســـمـــى وفــــي م ــواطـ ــمـ الـ

ترسيخ الشراكة المجتمعية جعل األمن مسؤولية الجميع وعزز مفاهيم االنتماء 

نعمل مع المواطنين كشراكة حقيقية في توفير الحماية األمنية لسير االنتخابات

 األمن المجتمعي القائم على التماسك االجتماعي جبهة داخلية تعمل بروح الفريق الواحد
بيـــن  البنـــاءة  والشـــراكة  الوثيـــق  التعـــاون  وإن 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان له انعكاساته 
بشـــكل واضح على االســـتقرار األمني وساهم بدور 
كبير فـــي الحفاظ على مصالـــح الوطن، وفق حكمة 
ورؤيـــة مشـــتركة؛ للوصول إلـــى حلـــول واقعية في 
مختلـــف الظـــروف التـــي واجهتهـــا البحريـــن. وإنـــي 
أختـــم بالقـــول، إن تحقيـــق األمن المجتمعـــي القائم 
على التماســـك االجتماعي، يشكل المكون الحقيقي 
للجبهـــة الداخلية الوطنية التـــي تعمل بروح الفريق 
الواحـــد، معربـــا عن خالـــص اعتـــزازي وتقديري لكل 
الجهود األمنية المخلصة في تحقيق هذا االستقرار 
واإلنجـــاز األمني وعلى تعـــاون المواطنين مع رجال 
الشـــرطة في حفظ األمن واالحســـاس بالمســـؤولية 

األمنية.
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بعد ذلك، تم استعراض عدد من البرامج والمبادرات 
الفاعلـــة التـــي تنفذهـــا وزارة الداخليـــة فـــي مجـــال 
تعزيـــز األمـــن المجتمعـــي، وأثبتـــت كفـــاءة ونجاحا 
ضمـــن منظومة الشـــراكة المجتمعية البنـــاءة، ومنها 
وهمـــا  المفتوحـــة،  والســـجون  البديلـــة  العقوبـــات 
البرنامجـــان اللـــذان تنفذهمـــا اإلدارة العامـــة لتنفيذ 
األحكام والعقوبات البديلة، حيث أشـــار ة مدير عام 
اإلدارة العامـــة لتنفيـــذ األحـــكام والعقوبـــات البديلة 
الشـــيخ خالد بن راشـــد آل خليف إلى دور العقوبات 
البديلة في خفض العودة للجريمة، موضحا أن نسبة 
االنخفـــاض، بلغـــت هـــذا العـــام 33.3 %. وتراجعـــت 
معدالت اإلخالل في تنفيذ العقوبات البديلة بنســـبة 
71.3 % خـــالل عـــام 2021 وبلـــغ عدد المســـتفيدين 

4413 شخصا. 
وفـــي معـــرض تناوله لبرنامـــج الســـجون المفتوحة، 
أوضـــح أنـــه يشـــمل ثـــالث مراحـــل، أولهـــا التقييـــم 

وثانيها التأهيل وثالثها اإلدماج.
وتناول آمر األكاديمية الملكية للشـــرطة العميد فواز 

الحســـن، برنامـــج المعســـكر الصيفـــي والـــذي تنفذه 
األكاديمية، ضمن مبـــادرات الخطة الوطنية؛ لتعزيز 
االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة “بحريننا”، 
موضحا أن عدد المشـــاركين في المعسكر بلغ 9641 
منـــذ إطـــالق البرنامج عام 2009 الفتا إلى أن نســـبة 
رضا المشـــاركين بلغت 90.3 %، ونســـبة رضا أولياء 
األمـــور 91.3 %، حيـــث يهدف المعســـكر إلى تعزيز 
الشـــراكة المجتمعية وتقديم مجموعة من الخبرات 
الممنهجـــة فـــي إطار مـــن التفاعل اإليجابـــي؛ لتعزيز 
القيم وترســـيخ المفاهيم الخاصة باألمن المجتمعي 

والفكري.
وتناول عضو المكتب التنفيذي لــ “بحريننا” يوســـف 
محمـــد المشـــهد العـــام للخطـــة الوطنيـــة ومراحلهـــا، 
منوهـــا إلـــى إقـــرار 107 مبـــادرات، كمـــا اســـتعرض 
أهداف وقيم برنامج “كفو” وكذلك المنصة الوطنية 

لخبراء البحرين “خبراء”.
مـــن جهتـــه، اســـتعرض الرائـــد ناصـــر الكبيســـي مـــن 
اإلدارة العامـــة لتنفيـــذ األحكام والعقوبـــات البديلة، 
مبـــادرة “فاعـــل خيـــر” والتـــي تنفذهـــا اإلدارة، الفتـــا 
إلـــى اســـتفادة 429 حالـــة، حيث تعنى المبـــادرة بمد 
جســـور التواصل بين أصحاب األيـــادي البيضاء من 
المتبرعين المحســـنين والمتعثرين والمعسرين ممن 

صدرت بحقهم أحكام قضائية أو جنائية.
كمـــا تضمن العرض، برنامج “التعافـــي” والذي تنفذه 
وتـــم  الجنائيـــة،  واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة 
تدشـــينه عـــام 2018 ومـــن مخرجاته شـــاب متعاٍف 

صالح للمجتمع والمحافظة على كيان األسرة.
العنـــف  العـــرض مديـــر برنامـــج مكافحـــة  واختتـــم 
واإلدمـــان “معـــا “ والـــذي تنفـــذه إدارة الوقايـــة مـــن 
الجريمة وشرطة خدمة المجتمع علي أميني، مؤكدا 
انخفاض الســـلوكيات في المدارس بنسبة 56.5 %، 
كمـــا أشـــار إلـــى إدخـــال مناهج جديـــدة منهـــا األمن 

السيبراني والتعايش السلمي ومكافحة التطرف.



ثمنـــت فعاليـــات وطنيـــة توجيهـــات ملـــك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة التي تعزز األمل دومًا 
لـــدى المواطنين وتبعث علـــى الطمأنينة ، 
ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ، منوهـــة بجهـــود وزارة 
التـــي  والمبـــادرات  بالبرامـــج  الداخليـــة 
أطلقتهـــا وزارة الداخلية؛ لتعزيز الشـــراكة 
المجتمعيـــة من خالل المبادرات والبرامج 
التي تعزز األمـــن المجتمعي، مع انخفاض 
نســـبة الجريمة 30 % في السنوات األربع 
الماضية، إضافة إلنجازات وزارة الداخلية 
التي يتم من خاللها تعزيز مفهوم الشراكة 
المجتمعية لجعل األمن مسؤولية الجميع.

وأشـــاد المتحدثون لـ “البـــالد” على هامش 
اللقـــاء المجتمعي لوزير الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة صباح أمس 
األربعـــاء فـــي نـــادي الضبـــاط بالمنامة مع 
البحرينيـــة،  المجالـــس  ممثلـــي  أصحـــاب 
بنتائـــج العقوبـــات البديلـــة التـــي اســـتفاد 
نســـبة  انخفـــاض  مـــع  فـــردا   4413 منهـــا 
العودة الرتكاب الجريمة في العام الجاري 
مـــع تراجـــع معـــدالت اإلخـــالل   ،% 33.3
 % 71.3 البديلـــة  العقوبـــات  تنفيـــذ  فـــي 
فـــي الفتـــرة مـــن 2018 ولغايـــة 2021، مع 
انخفـــاض ســـلوكيات فـــي المـــدارس مثل 
التنمر واالعتداء على ســـالمة جسم الغير 
وإتـــالف الممتلـــكات الخاصـــة، والتحرش 

الجنسي والتدخين 56.5 %.
وأثنـــى المتحدثـــون على نتائج المعســـكر 
الصيفي الذي شـــارك فيه 9641 فردا ونال 
نســـبة رضـــا المشـــاركين 90.3 % ومبادرة 
فاعل خير التي حققت جمع 10.9 ماليين 
دينـــار للنظـــر فـــي 786 ملفـــا و 429 حالة، 
وذلك من خالل مساهمة أصحاب األيادي 
إلـــى  المتبرعيـــن  والمحســـنين  البيضـــاء 
األفـــراد المعســـرين ممـــن صـــدرت بحقهم 

أحكام قضائية أو جنائية.
الداخليـــة  وزارة  أن  المحدثـــون  واعتبـــر 
واإلشـــادة  البنـــان  تســـحق  نقلـــة  حققـــت 
مـــن خالل تنـــوع البرامج التـــي تصب في 
صالح البالد والعبـــاد عبر مختلف البرامج 
النوعية التي حققت اإلنجازات من خالل 
جهود كافة رجـــال وزارة الداخلية لتوفير 

األمن واألمان للوطن.

تحويل المحنة إلى منحة

مـــن جهتـــه، قـــال عضـــو مجلس الشـــورى 
وزارة  مبـــادرات  إن  المعـــاودة  عـــادل 
الداخلية التي تم استعراضها خالل اللقاء 

المجتمعـــي ألصحـــاب وممثلـــي المجالس 
فـــي البحريـــن تعتبـــر فريـــدة مـــن نوعهـــا، 
وتمثـــل نقلـــة نوعية وأســـلوبا متقدما في 
تنفيـــذ العقوبات بالطرق الحضارية، حيث 
مبـــدأ العقوبـــات البديلة مـــن صميم الدين 
اإلســـالمي الحنيـــف، الرســـول األكـــرم هو 

أول من طبق ذلك.
وذكـــر المعـــاودة أن المبـــادرات التـــي تـــم 
اســـتعراضها أمس األربعـــاء تعكس الروح 
الوطنيـــة العالية واإلنســـانية لـــدى القيادة 
الملـــك  جاللـــة  رأســـها  وعلـــى  السياســـية 
الداخليـــة  وزارة  تقـــوم  حيـــث  المعظـــم، 
بقيادة وزيرها الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة كجهـــة مختصـــة 
بتنفيذها، مشيرًا إلى أن تطبيق العقوبات 
البديلـــة يؤكـــد المكانـــة الحقوقيـــة التـــي 
حقـــوق  مراعـــاة  مـــع  البحريـــن  حققتهـــا 
اإلنســـان، بمـــا يســـاهم فـــي تغييـــر حيـــاة 

األشخاص وتحويل المحنة إلى منحة.

انخفاض الجريمة إنجاز

وقال عضو مجلس النواب محمد بوحمود 
إن انخفاض معـــدل الجريمة يعتبر إنجازا 
مهما يحتســـب لوزارة الداخلية، الفتًا إلى 
أن النســـبة التـــي تم تحقيقها لـــم تأت من 
فـــراغ بل هـــي نتيجـــة جهـــود مبذولة من 

قبل كافة منتسبي الوزارة.
واعتبـــر بوحمـــود “بـــأن  اللقـــاء كشـــف بما 
ال يدع مجااًل للشـــك الجهـــد الكبير لوزارة 
الداخليـــة من خـــالل المبـــادرات المتنوعة 
التـــي تشـــمل وتعالـــج جوانـــب متعـــددة”، 
مشيرا إلى أن العقوبات البديلة والسجون 
المفتوحـــة تعـــد خطـــوات مهمـــة لحمايـــة 
الوطـــن والمواطـــن، وتحقق التـــوازن بين 
حريـــة اإلنســـان وكرامتـــه، وتوفـــر حلـــوال 
جذريـــة تســـاهم فـــي اإلصـــالح والتأهيل 

وإعادة اإلدماج بالمجتمع للنمو والتطور.

تعزيز الشراكة المجتمعية

الموســـوي  عفـــاف  أشـــادت  جهتهـــا،  مـــن 
حققـــت  التـــي  الداخليـــة  وزارة  بجهـــود 
إنجـــازات متقدمة على المســـتوى الدولي 

التـــي  والمبـــادرات  البرامـــج  خـــالل  مـــن 
الشـــراكة  لتعزيـــز  “الداخليـــة”  أطلقتهـــا 
المجتمعية التي ساهمت في تعزيز األمن 
المجتمعي عبـــر العقوبـــات البديلة وفكرة 
الســـجون المفتوحة، إضافة لمبادرة فاعل 
خيـــر التي دعمت المعســـرين ممن صدرت 

بحقهم أحكام بديلة.
وزارة  رجـــال  جهـــود  الموســـوي  وثمنـــت 
الداخلية العين الســـاهرة على أمن الوطن 
نســـبة  انخفـــاض  خـــالل  مـــن  والمواطـــن 
الجريمـــة 30 %، مثمنـــة فـــي ذات الوقت 
فـــي  االندمـــاج  فرصـــة  الســـجناء  منـــح 
المجتمع مـــن خالل الحصـــول على تنفيذ 
العقوبـــات البديلة، مما يســـاعد على جعل 

الفرد سوي في المجتمع.
مـــن جانب آخر أشـــادت الموســـوي بفكرة 
المعســـكر الصيفـــي الـــذي ينعكـــس بالدور 
اإليجابي على توعية الشـــباب والناشئين 
وتنمية مهاراتهم اإلدراكية، وهي من أهم 
ثمـــار المشـــاريع والبرامـــج االيجابية التي 

تعزز دور الشراكة المجتمعية.

ترسيخ التعايش السلمي

اإلنجـــازات  إن  حســـن  لطيفـــة  وقالـــت 
التـــي حققتهـــا وزارة الداخليـــة في اآلونة 
الشـــراكة  تعزيـــز  خـــالل  مـــن  األخيـــرة 
بهـــا  يتباهـــى  أن  تســـتحق  المجتمعيـــة 
المواطـــن البحرينـــي، وهـــي تعتبـــر نقلـــة 
كبيـــرة لوضـــع المملكة بين مصـــاف الدول 
المتقدمة عالميًا في مجال حقوق اإلنسان 
وتنمية قدرات المجتمع من خالل التنويع 
تخـــص  التـــي  المجتمعيـــة  البرامـــج  فـــي 
المجتمـــع واألســـرة ومكافحـــة المخدرات 
وتحفيـــز المواطنين علـــى دعم المتعثرين 
لمـــن  التبرعـــات  خـــالل  مـــن  والمعســـرين 
صدرت بحقهم أحكام قضائية أو جنائية.

واعتبـــرت حســـن شـــراكة وزارة الداخلية 
مع المجتمع من خالل المبادرات وتوطيد 
العالقات مع مؤسســـات الدولة والمجتمع 
تعزيـــز  فـــي  أساســـيا  مرتكـــزا  والشـــباب 
المواطنـــة وروح االنتمـــاء لـــدى الشـــباب، 
إضافـــة لتعزيز قيم التعايش الســـلمي بين 

أفـــراد المجتمـــع وهـــي مـــن ثمـــار النتائـــج 
اإليجابيـــة للكثير مـــن البرامج والفعاليات 
وزارة  عليهـــا  عملـــت  التـــي  والمبـــادرات 
الداخليـــة بجهـــود جبـــارة لتوفيـــر األمـــن 

واألمان دومًا للبالد والعباد.

استمرار النهج اإلصالحي 

وزارة  إن  صالـــح  بســـمة  قالـــت  بدورهـــا، 
تحقيـــق  علـــى  دومـــًا  عملـــت  الداخليـــة 
الشـــراكة المجتمعية من خـــالل المبادرات 
والجهود الكبيـــرة التي يفخر بها المواطن 
البحريني، حيث ينعكس ذلك على تقوية 
والمحبـــة  المجتمعيـــة  الشـــراكة  أواصـــر 
والنســـيج االجتماعـــي بيـــن أفـــراد العائلة 

البحرينية.
البرامـــج  إن  بالقـــول  صالـــح  وتابعـــت 
والمبادرات التي تم استعراضها في اللقاء 
المجتمعي مع ممثلي المجالس البحرينية 
الوطنـــي  االنتمـــاء  ترســـخ ثقافـــة تعزيـــز 
واالعتـــزاز والفخـــر، حيـــث الجهـــود التـــي 
تقوم بها وزارة الداخلية بمختلف أنواعها 
تنعكـــس بالـــدور اإليجابـــي فـــي اســـتمرار 
عجلة النهج اإلصالحي بقيادة جاللة ملك 

البالد المعظم.

حرص “الداخلية”

إلى ذلـــك، قال علي النايـــم إن اللقاء الذي 
جمـــع أصحـــاب المجالـــس يعكـــس حرص 
وزارة الداخلية على أهمية ودور الشراكة 
المجتمعية في تعزيز األمن واألمان، حيث 
تم بالفعل االســـتعداد لالنتخابات النيابية 
والبلدية، والتي تحدث وزير الداخلية عن 
أهميتها خالل الكلمـــة التي ألقاها، مضيفًا 
ونـــود التأكيـــد على أن المجالس ســـتكون 
مفتوحة لجميع المترشحين إيماًنا بأهمية 

استمرار المسيرة الديمقراطية.
إلـــى أن البحريـــن اســـتطاعت أن  وأشـــار 
تكون في مصـــاف الدول المتقدمة بفضل 
مـــا يتعلق بالعقوبـــات البديلة، حيث يعتبر 
ذلـــك قانـــون عقابي وإصالحـــي مجتمعي 
لـــه دور فـــي تعزيـــز الترابـــط مـــع المجتمع 
ويســـاهم فـــي تأهيل وإصـــالح النزيل من 

خـــالل االســـتفادة من العقوبـــة البديلة مع 
مراعاة حقوق المجني عليه. 

خفض معدل الجريمة

وقـــال رجـــل األعمـــال ناصر العريـــض بأن 
اللقـــاء المجتمعي يعتبر فرصة لالســـتماع 
وزارة  حققتهـــا  التـــي  اإلنجـــازات  إلـــى 
الداخليـــة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بخفـــض 
معـــدل الجريمـــة، والتوســـع فـــي تطبيـــق 
العقوبات البديلة، وغيرها مما تم اإلشـــارة 
إليه تفصيلًيا من قبل المعنيين وتوضيحه 

وتدعيمه باألرقام.
وأكد العريض أهمية الشـــراكة المجتمعية 
والتي تعد من ركائز عمل وزارة الداخلية، 
حيـــث ترجمـــت ذلك من خـــالل المبادرات 
دومـــًا  الـــوزارة  تســـعى  إذ  المختلفـــة، 
لتصحيـــح مســـار أولئـــك الذيـــن اتخـــذوا 
مســـاًرا خاطئـــا، بحيـــث يتـــم تأهيلهم من 
خالل البرامج المناســـبة وإدماجهم بشكل 

فعال في المجتمع.
المعســـكر  ودور  بأهميـــة  العريـــض  ونـــوه 
الصيفي، والـــذي يهدف لتعزيـــز المواطنة 
وصقـــل  الشـــباب،  لـــدى  االنتمـــاء  وروح 
القدرات واكتشـــاف المواهـــب وتوجيهها، 
فضـــاًل عـــن تحصيـــن الشـــباب ضـــد آفات 
الجريمـــة واالنحراف، وتهيئة المشـــاركين 
لالستعداد للمستقبل ومواجهة التحديات 

المختلفة.
أصحـــاب  دور  علـــى  العريـــض  وشـــدد 
المجالـــس، والرســـالة الموجهـــة لهـــم مـــن 
خـــالل الكلمـــة التي تفضـــل بإلقائهـــا وزير 
الداخلية؛ نظًرا للمســـؤولية التي تقع على 
عاتق المواطنيـــن في التعاون مع الجهات 
الرســـمية لتحقيـــق ونشـــر األمـــن واألمان 
واالســـتقرار المجتمعـــي، حيـــث استشـــعر 
جميـــع الحضـــور مســـؤوليته الوطنية من 

خالل اللقاء الذي اتسم بالودية.
ولفت العريض إلى أهمية المرحلة القادمة 
التـــي ستشـــهد فيهـــا البحريـــن اســـتحقاق 
أهميـــة  علـــى  مشـــددًا  مقبـــل،  انتخابـــي 
المشاركة الفعالة للمحافظة على استمرار 
نجاح المسيرة الديمقراطية في البحرين.

العين الساهرة 

وقـــال رئيـــس مأتـــم العجـــم الكبيـــر رجـــل 
األعمال محمد بلجيك إن انخفاض معدل 
الجريمة بنسبة 30 % على مدى السنوات 
عظيمـــًا  انجـــازًا  يعتبـــر  الماضيـــة،  األربـــع 
لـــوزارة الداخلية التي تعمـــل ليل نهار في 
حفـــظ األمـــن واالســـتقرار داخـــل مملكـــة 

البحرين.
ونوه بلجيـــك بأن توفيـــر الحماية األمنية 
والبلديـــة  النيابيـــة  االنتخابـــات  لســـير 
ســـيادة  إلنفـــاذ  الضمانـــة  هـــي  القادمـــة، 
اإلنســـاني  الواجـــب  وتقديـــم  القانـــون، 

للمواطنين بالتيسير والمساعدة.
وأكد بـــأن التنســـيق الفاعـــل والتعاون مع 
الجهـــات المعنية بســـير االنتخابات وعلى 
تمكيـــن  هدفـــه  الداخليـــة  وزارة  رأســـها 
المواطـــن مـــن أداء واجبـــه الوطنـــي بـــكل 
حريـــة ويســـر، مؤكـــدًا أن المشـــاركة فـــي 
االنتخابـــات تعبيـــر صـــادق عـــن مســـتوى 

المشاركة الوطنية.

فخر واعتزاز

الفخـــر  عـــن  العصفـــور  ســـلمان  وأعـــرب 
واالعتزاز بانخفاض معدل الجريمة، الفتًا 
إلى أن هذا اإلنجاز وغيره مما تحقق وتم 
اســـتعراضه خـــالل اللقـــاء مدعـــاة للفخـــر 
واالعتـــزاز، وليس هناك مـــا هو أفضل من 
أن يشـــعر المواطـــن والمقيـــم فـــي مملكـــة 

البحرين بنعمة األمن واألمان.

مبادرات متنوعة

بـــدوره أشـــاد جعفـــر الشـــرف بالمضاميـــن 
التي وردت في كلمة وزير الداخلية والتي 
أكد خاللهـــا انخفاض معـــدل الجريمة في 
البحريـــن، فضـــاًل عن المبـــادرات المتنوعة 
التي تشـــمل جوانب مختلفة تســـاهم في 
حمايـــة الناشـــئة واألطفـــال، والتعافي من 
واإلدمـــان  للعنـــف  والتصـــدي  المخـــدرات 
وغيرها، ودور الشراكة المجتمعية الفاعل 
فـــي نجـــاح تلـــك المبـــادرات، حيـــث تعـــد 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والمجالـــس 

واألفراد شريًكا في النجاح.

إنجــازات “الداخلية” وراء انخفــاض الجــريمــة 30 %
ثمنوا التوجيهات الملكية التي تبعث على الثقة لدى المواطنين... فعاليات:

المؤسســة  الــذي نظمتــه  الدولــي  المؤتمــر  أعمــال  امــس األربعــاء  اختتمــت 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان في مملكة البحرين تحت شــعار “قانــون العقوبات 
والتدابيــر البديلــة: تجربــة نوعيــة فــي التشــريع الجنائــي”، بمشــاركة محليــة 

وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في المجال الحقوقي.

المؤسســـات  الدولـــي  المؤتمـــر  ودعـــا 
الوطنية لحقوق اإلنسان والمنظمات غير 
الحكوميـــة ومؤسســـات المجتمع المدني 
والمدافعيـــن عـــن حقوق اإلنســـان وذوي 
االختصاص إلى الدفع قدًما إليجاد قانون 
في الدول التي لم تسن قانون بالعقوبات 
والتدابيـــر البديلـــة، كمـــا أوصـــى بمراعاة 
أن تكـــون التشـــريعات الوطنيـــة المنظمة 
للعقوبـــات والتدابيـــر البديلة متوافقة مع 
معاييـــر األمـــم المتحدة لحقوق اإلنســـان 
والعدالـــة الجنائيـــة والمقـــررات الدوليـــة 
األخـــرى ذات الصلة، ومتضمنـــة جوازية 
إنهـــاء العقوبـــة البديلـــة قبل نهايـــة المدة 
المقررة بها، واعتبار ذلك إعفاًء للمستفيد 
عن باقـــي مدة محكوميتـــه متى ما ثبت 
للجهـــات القضائيـــة المعنيـــة اســـتحقاقه 
ذلك، وفق ضمانات وضوابط وإجراءات 

محددة قانوًنا.
الـــذي  للمؤتمـــر،  الختامـــي  البيـــان  وأكـــد 
ألقـــاه عضو مجلـــس المفوضيـــن ورئيس 
لجنـــة زيـــارة أماكـــن االحتجـــاز والمرافق 
اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  بالمؤسســـة 
اســـتكمال  الحمـــادي، ضـــرورة  مـــال هللا 
البناء التشريعي للقانون وأيضا للسجون 
المفتوحـــة وفقا للنظـــم الحديثة في هذا 
الشـــأن، كأحـــد الوســـائل القانونيـــة التـــي 

لهـــا األثـــر البالـــغ فـــي إصـــالح المحكـــوم 
ســـلوكه وجعلـــه مؤهـــال  وتقويـــم  عليـــه 
إلعـــادة إدماجـــه فـــي المجتمع، مـــع تبني 
البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات  نظامـــي 
الخطـــط  ضمـــن  المفتوحـــة  والســـجون 
العمـــل  وبرامـــج  واالســـتراتيجيات 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، مـــع مراعـــاة 
حســـن  تثبـــت  شـــهادة  المســـتفيد  منـــح 
ســـيرته وســـلوكه لتمكنـــه مـــن اســـتكمال 
دراســـته األكاديمية )الجامعية أو المهنية 
بتطبيـــق  اإلخـــالل  دون  المدرســـية(،  أو 
العقوبـــة البديلة بحقه فـــي مواصلة تلك 

الدراسة.
وأكـــد المؤتمـــر ضـــرورة االســـتفادة مـــن 
التوصيـــات المتولـــدة عـــن األطروحـــات 
والرسائل واألبحاث العلمية المتخصصة 
فـــي العقوبـــات والتدابيـــر البديلة، لتكون 
منارة يســـتهدي بها فـــي تطوير منظومة 
العدالـــة اإلصالحية، مع التأكيد على بناء 
قـــدرات العامليـــن فـــي مجـــال العقوبـــات 
والتدابيـــر البديلـــة والســـجون المفتوحة 
من منتسبي جهات إنفاذ القانون، وإنشاء 
وحدات متخصصة ضمن هيكلها اإلداري 
منـــاط به اإلشـــراف علـــى التدريب ورفع 
الوعـــي واقتـــراح التوصيـــات التطويرية 

في هذا المجال.

وأوضـــح الحضـــور فـــي المؤتمـــر أهميـــة 
رفـــع الوعـــي داخـــل مؤسســـات اإلصالح 
والتأهيل بين النزالء بالشروط والضوابط 
شـــمولهم  إلمكانيـــة  المقـــررة  القانونيـــة 
بالعقوبـــات والتدابيـــر البديلة والســـجون 
المفتوحة، وتســـهيل اإلجـــراءات المقررة 
حـــال طلبهـــم الشـــخصي من داخـــل تلك 
مـــع  العقوبـــة،  باســـتبدال  المؤسســـات 
الوطنيـــة  المؤسســـات  بدعـــوة  التوجـــه 
لحقـــوق اإلنســـان إلـــى دعم العالقـــة بين 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمدافعين 
عن حقوق اإلنســـان من جانب، والجهات 
واألجهـــزة الرســـمية من جانـــب آخر، في 
شأن تطوير منظومة العدالة اإلصالحية، 
الســـيما فـــي شـــأن العقوبـــات والتدابيـــر 
البديلـــة، مـــع إيـــالء مزيـــد مـــن االهتمـــام 
الرســـمية  الجهـــات  لـــدى  الوعـــي  ورفـــع 
الخاصـــة  والمؤسســـات  والشـــركات 

الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات  )األهليـــة( 
والمدافعين عن حقوق اإلنســـان بجدوى 
البديلـــة،  والتدابيـــر  العقوبـــات  نظامـــي 
المفتوحـــة، ليكونـــوا جميًعـــا  والســـجون 
شـــركاء حقيقيـــون فـــي تأهيـــل وإصالح 
مـــن  البديلـــة،  العقوبـــة  مـــن  المســـتفيد 
خـــالل تقديم عدد مـــن األعمال والبرامج 
التأهيليـــة لتحفيز الدمـــج المجتمعي في 
ضوء أحـــكام قانون العقوبـــات والتدابير 

البديلة.
 ووجه المؤتمر الدعوة إلى إجراء تعديل 
تشـــريعي بعدم تطبيـــق العقوبـــة البديلة 
كشـــرط لســـداد االلتزامـــات الماليـــة كافة 
للمحكـــوم عليـــه، بأن يســـتطيع المحكوم 
البديلـــة  العقوبـــة  مـــن  المســـتفيد  عليـــه 
بهـــا  المحكـــوم  الغرامـــة  مبلـــغ  تقســـيط 

بالتزامن مع تنفيذ العقوبة البديلة.
وهـــدف المؤتمـــر إلـــى تقريـــب وجهـــات 

النظر وإجراء حوار تكاملي بين الجهات 
المســـؤولة عـــن تنفيـــذ وتطبيـــق قانـــون 
العقوبات والتدابير البديلة، عبر تســـليط 
الضـــوء علـــى دور كل جهـــة مـــن الجهات 
ذات العالقـــة، مـــن خـــالل الوقـــوف على 
التحديات التي تواجـــه تلك الجهات في 
تنفيـــذ القانون، واالســـتفادة مـــن تجارب 
دور  علـــى  واالطـــالع  األخـــرى،  الـــدول 
المؤسســـات الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان 
والمنظمات غير الحكومية وذوي الشـــأن 

بخصوص ذلك.
وناقش المؤتمر الجهود المبذولة من قبل 
الـــوزارات واألجهـــزة الرســـمية في شـــأن 
تنفيذ وتطبيق قانون العقوبات والتدابير 
البديلـــة، وعـــرض اإلنجـــازات المتحققة، 
وبحث دور المؤسســـات الوطنية لحقوق 
الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات  اإلنســـان 
الـــدول  وتجـــارب  واألجنبيـــة  العربيـــة 

بخصوص هذا القانون، والتحديات التي 
تواجـــه الجهـــات المشـــرفة علـــى تنفيـــذ 
والتدابيـــر  العقوبـــات  قانـــون  وتطبيـــق 
البديلة، واإلشكاليات العملية التي تواجه 
المســـتفيد مـــن تطبيـــق أحـــكام القانـــون، 
إضافـــة إلـــى عـــرض مؤسســـات المجتمع 
المدني بشـــأن القانـــون والتحديات التي 

تواجه تنفيذه.
فـــي  والمشـــاركون  المتحدثـــون  وأشـــاد 
المؤتمـــر بتجربة مملكـــة البحرين الرائدة 
والنوعيـــة فـــي تطبيـــق قانـــون العقوبات 
القانـــون  بوصفـــه  البديلـــة  والتدابيـــر 
األوســـع واألشـــمل واألكثـــر تطـــوًرا علـــى 
مســـتوى المنطقة، موجهين شـــكرهم إلى 
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان في 
مملكة البحرين على االســـتضافة وحسن 
االستقبال وكرم الضيافة وتسهيل أعمال 

هذا المؤتمر.

المنامة - بنا

منح المستفيدين من “البديلة” شهادة حسن سيرة إلكمال دراستهم
إتاحة تقسيط مبلغ الغرامة بالتزامن مع تنفيذ العقوبة... مؤتمر “التدابير البديلة” يوصي:

محرر الشؤون المحلية
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أكـــد المتحدثـــون فـــي المؤتمـــر 
الصحافـــي الذي عقـــد في ختام 
المؤتمر الدولي )قانون العقوبات 
والتدابيـــر البديلة تجربة نوعية 
علـــى  الجنائـــي(،  التشـــريع  فـــي 
التطـــور النوعـــي والمهـــم الـــذي 
تمثلـــه تجربـــة مملكـــة البحريـــن 
فـــي تطبيقهـــا لقانـــون العقوبات 
البديلـــة، وأشـــاروا إلى أنها تمثل 
تجربـــة مهمـــة يحتذى بهـــا على 
مســـتوى الـــدول العربيـــة ودول 
المنطقـــة، مشـــيدين بمـــا حققـــه 
المؤتمر فـــي خلق أجواء عصف 

ذهني نوعي.
إلـــى ذلك، قال رئيس المؤسســـة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان علي 
ســـنوات   4 مضـــي  إن  الـــدرازي 
قانـــون  تطبيـــق  بـــدء  علـــى 
البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات 
يجعـــل مملكـــة البحريـــن قـــادرة 
على عـــرض إيجابيـــات القانون، 
والتـــي اســـتفاد منها أكثـــر من 4 
آالف شـــخص، وأعـــرب الدرازي 
عـــن تطلعـــه لوضع آليـــة جديدة 
لتوســـعة عـــدد المســـتفيدين من 
العقوبات البديلة، حيث وضعت 
المؤسســـة آلية متطـــورة تم من 
خاللهـــا إشـــراك القطـــاع الخاص 
فـــي تنفيـــذ العقوبـــات البديلـــة، 
وهو تطور مهم سبقه تغيير في 
القانـــون مـــع حـــذف بنـــد تغطية 
وهـــو  المـــدة،  لنصـــف  العقوبـــة 
مـــا جـــاء نتيجـــة األخذ بفلســـفة 

العقاب الحديثة.
مـــن جانبـــه، أوضـــح عالء ســـيد 
شـــلبي، رئيس المنظمـــة العربية 
بجمهوريـــة  اإلنســـان  لحقـــوق 

مصر العربية، أن عملية التحفيز 
إلـــى  مشـــيرًا  مســـتمرة،  عمليـــة 
أن هنـــاك دروًســـا مســـتفادة من 
تجربـــة مملكـــة البحريـــن، معبرًا 
عـــن أملـــه أن تلقـــى صداهـــا في 
البلـــدان  الخبـــرة وجمـــع  تعزيـــز 
معـــا وتعزيـــز التبـــادل المعرفـــي 
بشكل مستمر، مشيرًا إلى أهمية 
مـــا تقـــدم بـــه المتحدثـــون فـــي 

جلســـات المؤتمـــر مـــن توصيات 
مهمة، ومؤكـــدًا ضرورة توضيح 
أهمية وجود اإلرادة السياســـية 

المؤمنة بالتحديث القانوني.
العـــام  األميـــن  نائـــب  وتحـــدث 
لألمم المتحدة الرئيس التنفيذي 
لمكتـــب األمـــم المتحـــدة المعني 
بمكافحـــة المخـــدرات والجريمة 
حاتم على، مشيرًا إلى أن مملكة 

البحريـــن كان لهـــا المبـــادرة فـــي 
األخـــذ بقانـــون مســـتقل يختص 
بالعقوبـــات البديلـــة، وكان أكثـــر 
ومناســـبة  وفاعليـــة  ســـهولة 
للمجتمـــع، منوهـــًا بـــدور المؤتمر 
التجربـــة  نقـــل  فـــي  الفاعـــل 

للمجتمع اإلقليمي والدولي.
وأضاف أن بعـــض الدول تمتلك 
ضمنًيـــا بعض العقوبـــات البديلة 

العقوبـــات  قانـــون  خـــالل  مـــن 
مملكـــة  ولكـــن  اإلجـــراءات،  أو 
الرغبـــة  لهـــا  كان  البحريـــن 
والمبادرة بإيجاد تشريع مستقل 
للتدابيـــر البديلـــة، حيـــث نظرت 
إلـــى القوانيـــن األمميـــة وأخذت 
ونقلتهـــا  العالميـــة  بالتجـــارب 
بدورهـــا إلى المجتمـــع اإلقليمي 
مـــن خـــالل عقـــد هـــذا المؤتمـــر 

التوصيـــات  علـــى  حـــوى  الـــذي 
واالقتراحـــات التـــي تهـــدف إلى 
إيجاد منظومة تشـــريعية مهمة، 
فـــأي تشـــريع جديد يحتـــاج إلى 
المراجعـــة والتطويـــر الدائـــم مع 

األخذ بالمالحظات المقدمة.
العدالـــة  تقـــدم  حاتـــم  وبيـــن 
الجنائية في مملكة البحرين، إذ 
يعتبر هذا القانون الوطني عمال 
تراكميًا منذ عدة سنوات وتولت 
الجهات المعنية وضع التشـــريع، 
إضافة إلى وجود لجنة لمراجعة 
بالمالحظـــات،  اآلليـــات واألخـــذ 
ليتواكـــب  القانـــون  أتـــى  حيـــث 
مـــع مواصفـــات المجتمع، وهناك 
جهود تبذل في الجهات لتوسيع 
والتعـــاون  الشـــراكات  نطـــاق 
علـــى المســـتوى الخـــاص والعام 
كمؤثرين إلعـــادة التأهيل، وأكد 
أن األمم المتحـــدة تعتبر تجربة 
مملكـــة البحريـــن تجربـــة رائـــدة 
ومهمـــة في هـــذا المجـــال، الفتا 
ودعمهـــا  رعايتهـــا  أهميـــة  إلـــى 

والثناء عليها.
وردًا على طرح فكرة وجوب أن 
يكون العمل بمقابل، أكد القاضي 
بدر العبدهللا علـــى اعتبار العمل 
في العقوبات البديلة كبديل عن 
العقوبة األصلية، إذ نص القانون 
علـــى تأديـــة العمـــل فـــي خدمـــة 
المجتمـــع، وهو وصـــف ال يدخل 
فـــي أنظمـــة العمـــل االعتياديـــة، 
كمـــا أكد وجود معيـــار دولي في 
تحديـــد الوقت والســـاعات وفق 

الحاالت وظروفها.
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المنامة - بنا

تطور نوعي في تجربة البحرين بالعقوبات البديلة على مستوى المنطقة
القانون الوطني يعد عمال تراكمياً منذ سنوات... متحدثون بالمؤتمر الصحافي:

المؤتمر الصحافي بختام المؤتمر الدولي قانون العقوبات والتدابير البديلة

المنامة - بنا

قـــال مشـــاركون فـــي جلســـة عـــن 
بـــوزارة  العامـــة  اإلدارة  جهـــود 
األحـــكام  لتنفيـــذ  الداخليـــة 
والعقوبـــات البديلـــة فـــي تطبيـــق 
قانـــون العقوبات والتدابير البديلة 
المفتوحـــة،  الســـجون  وبرنامـــج 
)قانـــون  الدولـــي  المؤتمـــر  خـــالل 
العقوبات والتدابير البديلة: تجربة 
نوعيـــة في التشـــريع الجنائي(، إن 
مجمـــوع عـــدد المســـتفيدين مـــن 
القانـــون بلـــغ 4399 منـــذ إصـــداره 
أعـــداد  وإن   ،2022 عـــام  وحتـــى 
اإلخـــالل بتنفيـــذ العقوبـــة البديلة 
تراجعـــت مـــن 129 مســـتفيدا في 
عـــام 2018 إلـــى 37 مســـتفيدا في 
عـــام 2021، مع توضيح أن نســـبة 
بعـــد  الجريمـــة  الرتـــكاب  العـــودة 
االســـتفادة من العقوبة البديلة بلغ 

3 % من العدد الكلي.
 وتحدث في الجلسة النقيب خالد 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة والنقيـــب 

عبـــدهللا خالـــد الكعبـــي و النقيـــب 
راشد خالد المجيران، حيث أكدوا 
أن قانون العقوبـــات البديلة يعتبر 
األول من نوعه في الوطن العربي 
ويعـــد نقلـــة نوعية فـــي المنظومة 
اإلصالحيـــة، ويأتـــي متوافقـــا مـــع 
الحديثـــة،  الديمقراطيـــة  النظـــم 
كمـــا يعد من التشـــريعات الحديثة 
اإلنســـان  حقـــوق  مـــع  المتماشـــية 
التي تحمل أثرا نفســـيا واجتماعيا 
للمســـتفيد  إيجابيـــا  واقتصاديـــا 
وأســـرته، ويشـــكل حماية للنسيج 

االجتماعي.
 وبيـــن المتحدثـــون أن الهدف من 
إصدار قانـــون العقوبات والتدابير 
البديلـــة هـــو إيجـــاد عقوبـــة بديلة 
فرصـــة  وإعطـــاء  مالءمـــة،  أكثـــر 
جديـــدة للجانـــي لتحســـين ذاتـــه، 
والحد من اآلثار الســـلبية المترتبة 
على الجاني و أســـرته عند حبسه، 
تعلـــم  مـــن  المحكـــوم  وحمايـــة 
ســـلوكيات إجرامية أكبر باألخص 

مـــرة،  ألول  اإلجـــرام  مرتكبـــي 
وإعطـــاء الدور لألســـرة والمجتمع 
في إصالح سلوك المستفيدين من 

العقوبة البديلة.
وانجـــازات  جهـــود  واســـتعرضوا 
مجـــال  فـــي  الداخليـــة  وزارة 
العقوبـــات البديلة منـــذ عام 2016 
إلـــى2022، ومراحل ســـير العقوبة 
البديلـــة، والتأكيـــد علـــى اســـتالم 
األمنـــي  والتدقيـــق  الطلبـــات 
عليهـــا، ومتابعـــة تنفيذ المســـتفيد 
مـــن  والتأكـــد  البديلـــة،  للعقوبـــة 
وعي المســـتفيد بكافة اإلجراءات 
المستفيد  والتعليمات، واستدعاء 
بعـــد صـــدور قـــرار االســـتبدال إلى 
فـــي  البديلـــة  العقوبـــات  مكتـــب 
وتوضيـــح  األمنيـــة  المديريـــات 
لتنفيـــذ  والتعليمـــات  الشـــروط 
فـــي  والعمـــل  البديلـــة،  العقوبـــة 
خدمة المجتمع، واإلقامة الجبرية 
أماكـــن  أو  مـــكان  ارتيـــاد  وحظـــر 
اإللكترونيـــة  والمراقبـــة  محـــددة، 

عـــن  الناشـــئ  الضـــرر  وإصـــالح 
الجريمة وحضـــور برامج التأهيل 
والتدريب، والتعهد بعدم التعرض 

ألشخاص أو جهات معينة.
 وأكـــدوا مـــدى التعـــاون مـــن كافة 
بالتنفيـــذ  الصلـــة  ذات  الجهـــات 
فـــي جهـــات  المشـــرفين  ومقابلـــة 
العمل بشـــكل مســـتمر والتأكد من 
دور المســـتفيد والمهمـــات الموكلة 
إليـــه ومـــدى التزامه بها وتناســـبها 
مع خبراته وتخصصاته، وحصول 
المســـتفيد علـــى أعلى مســـتويات 
والتدقيـــق  والتدريـــب،  التأهيـــل 
على البرامج التأهيلية وتطويرها 
بشـــكل دوري، والتأكـــد مـــن تنفيذ 

العقوبات البديلة بكفاءة وفاعلية 
ظـــروف  ومراعـــاة  ومرونـــة، 
 ( العقوبـــة  تنفيـــذ  فـــي  المســـتفيد 
العمـــل الســـابق، الدراســـة، العائلـــة 
وغيرها(، والتواصل مع المســـتفيد 
لحـــل  ومســـتمر  مباشـــر  بشـــكل 
اإلشـــكاليات التـــي قـــد تواجههـــم 

أثناء تنفيذ العقوبة البديلة.
 وأشـــار المتحدثون إلـــى التدقيق 
العقوبـــة  تنفيـــذ  علـــى  الكبيـــر 
البديلـــة مـــن خـــالل التفتيش على 
جهـــات العمل ومراجعة كشـــوفات 
ومتابعـــة  واالنصـــراف،  الحضـــور 
التقاريـــر الدوريـــة واالنضباط في 
العمل والمراقبة االلكترونية، ومن 
ثـــم المتابعـــة الالحقـــة للمســـتفيد 
ودراســـة ســـلوكه بعـــد االســـتفادة 
البديلـــة  العقوبـــة  تأثيـــر  ومـــدى 
عليـــه، والتأكـــد مـــن عـــدم تورطه 
بجريمة أخـــرى وعدم االنتهاء من 
التنفيـــذ، ومســـاعدة المســـتفيدين 
في استكمال تعليمهم أثناء تنفيذ 

العقوبـــة البديلـــة والمســـاهمة في 
حصـــول المســـتفيدين علـــى عمل 
بعـــد انتهائهـــم مـــن تنفيـــذ العقوبة 
فـــي  اســـتمرارهم  وعلـــى  البديلـــة 
أعمالهـــم أثناء التنفيذ، مع التقييم 
اندمـــاج  نســـب  لقيـــاس  الالحـــق 

المستفيد في المجتمع.
 وعن برنامج الســـجون المفتوحة 
قال المتحدثـــون إن هذا البرنامج 
تأهيلـــي، يتكون من عـــدة مراحل 
تعمـــل علـــى تأهيـــل المســـتفيدين 
من الجانب النفســـي واالجتماعي 
بهـــدف إصالحهم وإعـــادة دمجهم 
بمجتمعهم بشكل تدريجي لتكون 
السجون المفتوحة هي نافذة أمل 
فاإلقامـــة  لمســـتقبلهم،  وإشـــراقة 
تكـــون فـــي مبنـــى عصـــري لتوفير 
للمســـتفيدين  المناســـبة  البيئـــة 
لتلقـــي البرامـــج التـــي تســـهم فـــي 
تطويـــر ذواتهـــم، كمـــا يســـمح لهم 
لســـاعات  المقـــر  مـــن  بالخـــروج 

محددة لالجتماع بعوائلهم.

في جلسة جهود “الداخلية” في تنفيذ األحكام والعقوبات البديلة... مشاركون:

نقلة نوعية بالمنظومة اإلصالحية وانتفاع 4399 هذا العام
3 % فقط نسبة 
العودة الرتكاب 

الجرم

القضيبية - مجلس النواب

أكدت رئيســـة مجلـــس النواب فوزية زينـــل أن مملكة 
البحرين تمثـــل واحة أمان واســـتقرار، وحاضنة لقيم 
التآخـــي والوئـــام والتعايـــش، بفضل النهج اإلنســـاني، 
الذي رسمه  ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، فانعكس ذلك في تحقيق 
االســـتقرار واألمن للمجتمع. ونوهـــت بما طرحه وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة خالل اللقاء المجتمعي الذي عقده مع أصحاب 
وممثلـــي المجالـــس فـــي البحريـــن، مشـــيدة بالنتائـــج 
المهمـــة المرتبطـــة بانخفـــاض المعـــدل العـــام للجريمة 

علـــى مـــدى الســـنوات األربـــع الســـابقة بنســـبة 30 %، 
مؤكدة أن ذلك يمثل إضافة نوعية لســـجل اإلنجازات 
الوطنية للحكومة برئاســـة ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة ، والجهـــود المبذولة إلشـــاعة أجواء 

االستقرار والسكينة واألمان للوطن وأهله.
وأشـــارت إلـــى أن وزارة الداخليـــة جســـدت الشـــراكة 
المجتمعيـــة، ســـلوكًا وعمـــال وتأثيـــرًا بالغـــا، فوظفـــت 
كل إمكانيـــات منظومتهـــا مـــن أجـــل خدمـــة الوطـــن 
وتحسســـا لسالمة المواطنين والمقيمين، كما أسهمت 
بشـــكل مميـــز فـــي ترســـيخ مفهـــوم شـــراكة المواطن 

فـــي تحقيق األمـــن، وذلـــك ترســـيخًا لمفاهيـــم الوالء 
واالنتمـــاء والمواطنة الصالحة، ورفع مســـتوى الوعي 
بذلك، انطالقا من المسؤولية الوطنية إلرساء السالم 
واالســـتقرار للجميـــع. ولفتت رئيســـة مجلـــس النواب 
لـــوزارة الداخليـــة بقيـــادة  إلـــى أن الجهـــود الجبـــارة 
وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة وجميع منتســـبيها كان لهـــا عظيم األثر في 
بســـط األمن في المجتمـــع البحريني حتى أصبح ذلك 
ِســـمة أصيلة من ســـماته. وأكدت أن الـــدور المتعاظم 
والمبادرات الفاعلة، التـــي تنفذها وزارة الداخلية في 
مجال تعزيز األمـــن المجتمعي، أثبتت كفاءة ونجاحا 

ضمـــن منظومـــة الشـــراكة المجتمعيـــة البنـــاءة منهـــا 
العقوبات البديلة والســـجون المفتوحة ودورها الكبير 
فـــي خفض العودة للجريمة بنســـبة 33.3 %، وتراجع 
معـــدالت اإلخـــالل في تنفيذ العقوبات البديلة بنســـبة 
%71.3 خالل عام 2021. وأشـــارت إلى دعم السلطة 
التشـــريعية التـــام، لجهـــود وزارة الداخلية في ســـبيل 
تحقيـــق األمن واألمان واالســـتقرار للوطن والمجتمع، 
معربة عن خالص التقدير والعرفان للفريق أول الشيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، و لكافة منتسبي الوزارة 
واألجهـــزة األمنية، لمـــا يقومون به من جهـــود جبارة، 

وتضحيات جليلة من أجل أمن الوطن واستقراره.

مشيدة بجهود وإنجازات “الداخلية” في خفض معدالت الجريمة... رئيسة “النواب”:

البحرين واحة أمن واستقرار بفضل الرؤية الحكيمة للملك المعظم

رئيسة مجلس النواب
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أكـــدت اللجنـــة المنظمـــة لمؤتمـــر العمـــل التطوعي 
ســـترة  بجمعيـــة  والتنميـــة  والتحديـــات  الطمـــوح 
الخيريـــة، الـــذي ينطلق تحت رعاية وزيـــر التنمية 
اللمســـات  وضـــع  العصفـــور،  أســـامة  االجتماعيـــة 
األخيـــرة على برنامج المؤتمـــر المؤمل انعقاده في 
8 شـــهر أكتوبـــر المقبل في قاعة نـــادي الخريجين، 
وذلك بمشـــاركة المفكـــر البحرينـــي رئيس مجلس 

إدارة صحيفـــة “البـــاد” عبدالنبي الشـــعلة متحدثا 
رئيسا في الجلسة العلمية األولى.

وقـــال رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة للمؤتمـــر بجمعيـــة 
ســـترة الخيرية عباس حسين “إن مشاركة األستاذ 
عبدالنبي الشـــعلة من واقع تنظيره للواقع المحلي 
وخبرتـــه الطويلـــة فـــي هـــذا المجـــال وعلـــى وجه 
الخصـــوص تجربتـــه الغنية فـــي العمـــل الحكومي 
ا  الســـابق وممارســـته للعمل الصحافي والنشر حاليًّ

مة وكبيرة”.  ســـيثري المؤتمر، ويعتبر إضافة قيِّ
وأردف عبـــاس أن “المؤتمـــر يتضمـــن خمس 

جلسات علمية، حيث تم تخصيص الجلسة 
العملية األولى لألســـتاذ عبدالنبي الشعلة، 
فيمـــا تتنـــاول الجلســـات األربـــع األخـــرى 
12 ورقـــة بحـــث مختلفـــة من مشـــاركين 

بحرينييـــن من مختلـــف التخصصات ومن 
الجنسين”.

سترة - جمعية سترة الخيرية

الشعلـة متحدثا رئيسا 
فـي مؤتمـر العمـل التطوعـي

ينعقد 8 أكتوبر برعاية وزير التنمية

منال الشيخ   |   تصوير: محمد الدرازي

أقامت جمعية البحرين الخيرية وتحت رعاية كريمة من رئيس الجمعية الوجيه فوزي كانو 
مساء الثالثاء  حفاًل لتوزيع فئات جائزة عبدهللا بن علي كانو لإلعالم التطوعي والخيري، 
التــي تعــد واحــدة ضمن باقــة من الجوائز الجديــدة التي أطلقتها الجمعيــة بغية تعزيز قيم 

العطاء وتحفيز الجمعيات واألفراد على بذل المزيد في المجال الخيري.

الفضل هلل والبحرين

وأوضـــح رئيـــس جمعيـــة البحريـــن الخيريـــة 
فـــوزي كانـــو أنهـــم اعتـــادوا على دعـــم العمل 
التطوعي والخيري منذ ســـنوات عدة واألكثر 

أنهم توارثوا ذلك من آبائهم وأجدادهم.
وأشـــار إلـــى أن المرحـــوم يوســـف بـــن أحمـــد 
كانـــو كتب فـــي وصيتـــه أن يعملوا لـــه أعماال 
خيريـــة ولذلك ســـلكوا هذا المشـــوار ومازالوا 

مستمرين فيه.
وقـــال “هذه األعمـــال ال تفرض على اإلنســـان 
كونهـــا نابعـــة مـــن صميـــم قلبـــه”، مؤكـــدا أن 
األعمـــال التطوعية تعود بالخيـــر والنفع على 

البلد.
وأرجـــع كانـــو الفضـــل لمـــا يقومـــون بـــه مـــن 

مســـاجد،  كبنـــاء  وخيريـــة  تطوعيـــة  أعمـــال 
ومستشـــفيات وغيرهـــا إلى المولـــى عز وجل 

أواًل والحكومة وخير مملكة البحرين.
وأشـــار إلى أنهم بنوا مستشـــفيات، ومساجد 
تتمثـــل  الســـنن  كبـــار  تخـــدم  ومؤسســـات 
بمؤسســـة يوســـف بن أحمـــد كانو ومؤسســـة 
عبدالرحمن كانو الخيرية التي يرأسها عاوة 
على مـــا قدموه لكبار الســـن خصوًصا بمدينة 

حمد.
وأكـــد ســـعيهم الـــدؤوب فـــي الوقـــت الحالي 
لبنـــاء أمور تختـــص باألطفال والمـــرأة، الفًتا 

إلى أن هذا اتجاههم الجديد.

صحيفة رائدة 

بـــدوره، قـــال األمين العـــام لجمعيـــة البحرين 

الخيرية حسن كمال: إن وجود صحيفة غراء 
مثـــل صحيفـــة “الباد” بقيـــادة رئيس مجلس 
اإلدارة عبدالنبـــي الشـــعلة ورئيـــس التحريـــر 
الصحافـــة  أن  علـــى  لدليـــل  المـــردي  مؤنـــس 
البحرينيـــة لهـــا باع طويل ومهـــم وعميق في 
األنشـــطة الخيرية واإلنســـانية على مســـتوى 

الوطن.
وتابـــع “نحـــن نعتز ونفتخر بجمعيـــة البحرين 
الخيريـــة بهذه الصحيفـــة الرائدة التـــي دائًما 
وذات  وناجحـــة  فاعلـــة،  مشـــاركة  تشـــارك 
بعـــد إنســـاني كبير فـــي خدمة قضايـــا الوطن 

وقضايا المجتمع البحريني”.
وهنـــأ كمـــال صحيفـــة “البـــاد” لحصولها على 
إحدى الجوائـــز متمنًيا التوفيـــق والنجاح لها 

في مستقبل األيام. 

التعليم والتدريب 

مـــن جهتـــه، أوضـــح مؤســـس منصـــة التعليم 
مســـتقبل البحريـــن فاضـــل حبيـــب أنـــه فـــاز 
بالجائـــزة من خـــال منصة التعليم مســـتقبل 

البحرين على “االنســـتغرام” التي تنشر أخبارا 
وتغطيـــات تخص التعليـــم والتدريب بمملكة 
البحريـــن وتبـــرز اإلنجازات وقصـــص النجاح 

في الحقلين التعليمي والتدريبي.
وشـــكر جمعية البحرين الخيرية على تكريمه 

ضمن الفائزين بالجائزة. 

20 عاما 

إلى ذلك، شـــكر مدير اإلعـــام بجمعية الكلمة 
الطيبة علي بوهزاع جمعية البحرين الخيرية 
على هـــذا التكريم والوجيه فـــوزي كانو على 
الدعم والتشـــجيع وحســـن كمال على جهوده 

الواضحة في الجمعية.
وقال بوهزاع “الحمد لله الجمعية استطاعت 
أن تنـــال أفضل منصة إلكترونية تدعم العمل 
الخيـــري والتطوعـــي، وهـــذا تتويج لعشـــرين 
ســـنة حافلـــة مرت بهـــا الجمعية مـــن تكريس 
لقيـــم العمـــل التطوعـــي والخيري واإلنســـاني 

في جميع المجاالت”.
واختتـــم “نطمح للمزيد واألفضـــل في القادم 

بعون هللا”.

500 فيديو 

A Ac�  إلى ذلك ذكر الرئيس التنفيذي لشركة
adamy للتعليـــم والتدريـــب عبدهللا المناعي 
“الحمـــد للـــه حظينـــا بشـــرف الفـــوز بالمركـــز 
األول بجائـــزة عبـــدهللا بن علـــي كانو لإلعام 
جهـــود  أن  شـــك  وال  والخيـــري  التطوعـــي 

القائمين على الجائزة جبارة ومشكورة”.
وأرجع المناعي فوز شـــركته للمولى عز وجل 
وجهود فريقه طيلة السبع سنوات في العمل 
التطوعـــي. وأوضح أنـــه تم من خال منصته 
علـــى “اليوتيـــوب” عمل أكثر مـــن 500 فيديو 
يتضمـــن شـــرح لمـــواد مختلفة لطلبـــة جامعة 
البحرين والثانوية العامة وبشكل مجاني من 
قبل طلبة متميزين أحبوا مســـاعدة إخوانهم 
الطاب من خال استخدام منصات التواصل 

االجتماعي.
ولفـــت إلى أن عدد المشـــاهدات تجاوز خال 

السبع سنوات 1.5 مليون مشاهدة.

األعمـال الخيريـة عـادة توارثناهـا مـن اآلبـاء واألجـداد
“^” تحاور الفائزين بفئات جائزة عبداهلل بن علي كانو لإلعالم... فوزي كانو:

علي بوهزاع حسن كمال  عبدالله المناعيفوزي كانوفاضل حبيب

جمعيـــة  رئيســـة  أّكـــدت 
البحرينية جميلة  التمريـــض 
مجلـــس  قـــرار  أّن  مخيمـــر، 
الـــوزراء برئاســـة ولـــي العهد 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
الشـــامل  التحديـــث  بشـــأن 
الشـــهادات  علـــى  للتدقيـــق 
والمؤهـــات  الجامعيـــة 
اهتمـــام  يعكـــس  العلميـــة، 
بتطويـــر  البحريـــن  مملكـــة 
القطاع التعليمي في المملكة 

وتحفيـــز العنصر البشـــري على التســـلح بالعلم 
والمعرفة. 

التمريـــض  جمعيـــة  إن  مخيمـــر  وقالـــت 
البحرينية، تدعـــم دور الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية كعنصر شـــريك في 
التحديث الشامل للتحّقق من كفاءة المعنيين 
الصحيين قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وذلـــك بعـــد خضوعهم 

المتحـــان منـــح التراخيـــص، 
اإلجـــراءات  مـــن  وغيرهـــا 
الفتـــًة  الازمـــة،  األخـــرى 
الـــكادر  تأميـــن  أهميـــة  إلـــى 
الصحـــي المؤهـــل فـــي جميع 
مـــن  الطبيـــة؛  التخصصـــات 
أجـــل تقديم أفضـــل خدمات 
الرعاية الصحية في المملكة.

وأعربـــت عـــن دعـــم الجمعية 
لقرار المجلس بشأن تفويض 
للتدقيق  الجامعات المحليـــة 
علـــى الشـــهادات والمؤهات 
العلميـــة، عبـــر االســـتناد إلـــى 
للتعليـــم  الوطنيـــة  المعاييـــر 
العالـــي إلى جانـــب المعاييـــر المعتمـــدة دوليًا، 
وذلك للتأكد من اســـتيفاء المقررات األساسية 
للمهـــن التخصصيـــة الصحية، مشـــيرًة إلى أن 
آليـــة التحديـــث الجديـــدة تمثل خطـــوة مهمة 
فـــي تســـريع عمليـــة التحقـــق مـــن الشـــهادات، 
وبالتالي تســـريع توظيـــف المواطنين  بما يعزز 
مـــن مشـــاركتهم البناءة في حاضر ومســـتقبل 

البحرين.

مشيدة بقرار مجلس الوزراء... رئيسة “التمريض”:

تحديث آلية التدقيق على الشهادات يعكس االهتمام بتطوير التعليم

جميلة مخيمر

المنامة - جمعية التمريض محرر الشؤون المحلية

علمـــت “الباد” بأن المـــدارس العامة والخاصة، 
قد شـــددت على أولياء األمور بضرورة إرســـال 
الدارســـين  للطلبـــة  العامـــة  التطعيـــم  أوراق 
بهـــا بالمرحلـــة االبتدائيـــة؛ للتأكـــد مـــن أخذهم 
الحصبـــة،  خصوصـــا  الازمـــة،  التطعيمـــات 
بنـــاء علـــى تعليمـــات وزارة الصحـــة. وأرفـــق 
المعلمـــون المشـــرفون علـــى الطلبة، اســـتمارة 
تحمل تســـاؤالت مركزة حـــول التطعيم الذي 
أخـــذه األطفـــال، ونوعيـــة األمـــراض المزمنة 
التي يعانـــون منها، وإذ ما كانت هنالك أدوية 
يتناولونها، ونوعها، وكذلك أســـباب عدم أخذ 

التطعيمات إن كانت هنالك حاالت بذلك.
واضطـــر بعـــض أوليـــاء األمـــور، ممن ليســـت 
لديهـــم شـــهادات التطعيـــم، للذهـــاب للمراكز 
الصحية، قســـم رعاية األمومة، وطلب نسخ 
منهـــا عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي الحكومـــي، 

وختمها بختم المركز.
وتأتـــي هـــذه اإلجـــراءات االحترازيـــة فـــي 
سياق االهتمام بحماية األطفال، من تفشي 
األمراض، ونقلها، أو إصابة الطلبة بالعدوى، 

وهو أمر جيد وحكيم.

اهتمام بحماية األطفال من تفشي األمراض ونقلها

المدارس تشدد على ضرورة استالم شهادة التطعيم للطلبة

عبدالنبي 
الشعلة
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افتتح ولي العهد نائب حاكم الشـــارقة ســـمو الشيخ 
ســـلطان بـــن محمـــد بـــن ســـلطان القاســـمي، بحضور 
نائب حاكم الشـــارقة رئيس مجلس الشارقة لإلعالم 

ســـمو الشيخ ســـلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، 
فعاليـــات الـــدورة الــــ 11 للمنتـــدى الدولـــي لالتصـــال 
الحكومـــي 2022، الـــذي يقـــام تحـــت رعايـــة عضـــو 

المجلـــس األعلـــى حاكـــم الشـــارقة صاحـــب الســـمو 
الشيخ ســـلطان بن محمد القاســـمي، وينظمه المركز 
الدولـــي لالتصال الحكومي، التابع للمكتب اإلعالمي 

لحكومـــة الشـــارقة، علـــى مـــدار يوميـــن، بمشـــاركة 
أكثـــر من 160 متحدثًا ومشـــاركًا، وذلك تحت شـــعار 

“تحديات وحلول”.

ولي عهد الشارقة يفتتح فعاليات المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2022
برعاية سمو الشيخ سلطان القاسمي... ويحمل شعار “تحديات وحلول”

المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األمين العام لمجلس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليم 
العالي الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبهـــا 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء الجامعة 
الســـاعي  هشـــام  األميركيـــة 
األميركيـــة  الجامعـــة  ورئيـــس 
برادلـــي كـــوك والوفـــد المرافـــق 

لهم.
وخالل اللقاء، أشـــادت الشيخة 
رنـــا بالجهود التي يبذلها كل من 
مجلس أمناء الجامعة األميركية 
وإدارتهـــا األكاديميـــة مـــن أجـــل 
تقـــدم الجامعـــة، وأكـــدت أهمية 
تكامل مؤسسات التعليم العالي 

في تعزيـــز الكفـــاءات الوطنية، 
وإتاحـــة مختلـــف التخصصـــات 
األكاديمية والخدمات الطالبية، 
التي تخـــرج كادر مهيـــئ لتلبية 

حاجات سوق العمل.
الحضـــور  عبـــر  جانبهـــم،  مـــن 
األميـــن  بلقـــاء  اعتزازهـــم  عـــن 
العـــام لمجلـــس التعليـــم العالي، 
مؤكديـــن ســـعي الجامعـــة إلـــى 
المضي قدًما بالعملية التعليمية 
فيها بما يســـاهم فـــي المحافظة 
التعليميـــة  مكتســـباتها  علـــى 
والعمـــل علـــى االرتقـــاء بكيانهـــا 
التعليمـــي ومنظومتهـــا وتقديم 
برامـــج أكاديميـــة تســـاهم فـــي 

تعزيز مكانة مملكة البحرين.

االرتقاء بالبرامج األكاديمية للجامعة األميركية
توظيف 21560 مواطنا بمتوسط أجور 496 ديناراً

تدريب 7615 آخرين لغاية الربع الثالث ... وزير العمل:

أكـــد وزيـــر العمـــل جميـــل حميـــدان، 
أن خطـــة التعافـــي االقتصـــادي التي 
أطلقتها الحكومة برئاسة ولي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
بـــن  الملكـــي األميـــر ســـلمان  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة، ســـاهمت فـــي نمو 
المولـــدة  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
وارتفـــاع  العمـــل  بســـوق  للوظائـــف 
معـــدالت التوظيـــف مـــع نهايـــة الربع 
 ،2022 الجـــاري  العـــام  مـــن  الثالـــث 
حيث تـــم توظيـــف21,560 مواطنًا، 
وهو ما يشـــكل نســـبة 107.8 % من 
إجمالى العدد للمواطنين المستهدف 
توظيفهم ســـنويًا حتـــى العام 2024 
والبالـــغ 20 ألـــف متوظـــف، في إطار 
تنفيـــذ وزارة العمـــل ألولويـــة خلـــق 
فـــرص عمل واعـــدة لجعـــل المواطن 
الخيار األول في ســـوق العمل ضمن 
خطة التعافي االقتصادي، حيث بلغ 
متوســـط أجور الرواتب للمتوظفين 

496 دينارا.
الخطـــة  تنفيـــذ  أن  الوزيـــر  وأفـــاد 
2021-( العمـــل  لســـوق  الوطنيـــة 
2023(، تسير وفق ما هو مرسوم لها 
لتحقيـــق أهدافهـــا، والتـــي يتصدرها 
خلـــق الفـــرص النوعيـــة للمواطنيـــن 
لجعلهم الخيـــار األول عند التوظيف 
وتعزيـــز إســـهامات القطـــاع الخـــاص 
للنمـــو  األساســـي  المحـــرك  بكونـــه 
نظـــام  تعزيـــز  وكذلـــك  االقتصـــادي، 

الرقابة والتنظيم.
أوضـــح  بالتدريـــب،  يتعلـــق  وفيمـــا 
حميدان بأنه بلـــغ إجمالي المتدربين 
ســـبتمبر   27 حتـــى   2022 خـــالل 
7,615 متدربـــا أي مـــا نســـبته 76 % 
مـــن هدف تدريـــب 10 آالف بحريني 
المعلـــن   2024 العـــام  حتـــى  ســـنويًا 
خلـــق  أولويـــة  أهـــداف  ضمـــن  عنـــه 
فـــرص عمل واعدة وجعـــل المواطن 
الخيار األول في ســـوق العمل بخطة 
أن  مؤكـــدًا  االقتصـــادي،  التعافـــي 

الوزارة وبالتعاون مع صندوق العمل 
)تمكيـــن( ســـتعمل على تعزيـــز آليات 
وبرامـــج التدريـــب لتكـــون مرتبطـــة 

أكثر باحتياجات سوق العمل.
وتقدم حميدان بالشكر إلى أصحاب 
العمل على تعاونهم ومساهمتهم في 
جهود وزارة العمل واســـتجابتهم مع 
المبـــادرات النوعيـــة التي من شـــأنها 
وتحفيـــز  اســـتقطاب  وتيـــرة  زيـــادة 

المواطنين لاللتحاق بمنشآت القطاع 
الخـــاص، حيـــث تســـاهم المبـــادرات 
الحكوميـــة فـــي توفيـــر العديـــد مـــن 
الحوافـــز المشـــجعة وتطويـــر آليـــات 
توظيـــف المواطنيـــن وإدماجهم في 
ســـوق العمل الذي يشـــهد حاليًا نموًا 

في القطاعات اإلنتاجية المختلفة.
ودعـــت الـــوزارة الباحثيـــن عن عمل 
إلى زيارة الموقع اإللكتروني للوزارة 
مـــن  واالســـتفادة   ،  mlsd.gov.bh
باقة الخدمـــات اإللكترونية المقدمة 
للمواطنين الباحثين عن عمل، والتي 
تشمل معرض التوظيف اإللكتروني، 
والتســـجيل لخدمـــات التأميـــن ضـــد 
التعطـــل بجانب التعويـــض أو إعانة 
التعطل، باإلضافة إلى االستفادة من 
برامج التدريب بمختلف مستوياتها، 
بما فيها من دورات تدريبية مفتوحة 
رأس  علـــى  التدريـــب  أو  “تمهيـــد”، 
العمل “فرص”، أو التدريب مع ضمان 

التوظيف “ضمان”.

مدينة عيسى - وزارة العمل

وتيرة متسارعة إلتمام تنفيذ الحوكمة في “الجوازات”
تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية... هشام بن عبدالرحمن:

أشـــار وكيـــل وزارة الداخلية لشـــؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة الشيخ 
خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام 
الحوكمـــة  إتمـــام  خطـــوات  أن  إلـــى 
يتـــم تنفيذهـــا وفق وتيرة متســـارعة، 
الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا 
الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبد هللا 
آل خليفـــة؛ لتطبيـــق قواعـــد الحوكمة 
على جميع مســـتويات الوزارة، وجعل 
مســـيرة التطويـــر والتحديـــث واقعـــًا 
ملموســـًا، مؤكدًا بأن شـــؤون الجنسية 
والجـــوازات واإلقامـــة ال تدخـــر جهدًا 
واالرتقـــاء  واالداء،  الجـــودة  لتعزيـــز 
بمختلـــف خدماتهـــا المقدمـــة لجميـــع 

المستفيدين.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الجنســـية والجوازات واإلقامة خالل 
اجتماعـــه أمـــس بحضـــور المستشـــار 
بشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
عبدالرحمـــن صالح ســـنان الدوســـري، 
والوكيل المســـاعد لشـــؤون الجنســـية 

والجوازات واإلقامة الشيخ أحمد بن 
عبدهللا آل خليفة، والوكيل المســـاعد 
للمنافـــذ والبحـــث والمتابعـــة العميـــد 
الدوســـري،  عبدالرحمـــن  عبدالعزيـــز 
وعـــدد مـــن المديريـــن؛ لالطـــالع على 
آخـــر االجـــراءات التـــي تـــم اتخاذهـــا 
وقـــد  الحوكمـــة،  تطبيـــق  الســـتكمال 
قامـــت شـــؤون الجنســـية والجوازات 
لتنفيـــذ  فريـــق  بتشـــكيل  واإلقامـــة 
فـــي  الموضوعـــة  للخطـــة  ومتابعـــة 

مختلف اإلدارات، والعمل على تأهيل 
الـــكادر البشـــري مـــن خـــالل التدريـــب 
المتخصص والمحاضـــرات التوعوية، 
المراقبـــة  بأعمـــال  للقيـــام  باإلضافـــة 
والمتابعـــة وتقديـــم التقاريـــر الدورية 
التـــي توضـــح مســـتويات التقـــدم في 

التنفيذ.
كمـــا اطلـــع خـــالل االجتمـــاع، علـــى ما 
تـــم إنجـــازه مـــن خطـــة العمـــل لتنفيذ 
محاور الحوكمة الســـتة والتي تشمل 

اإلســـتراتيجي،  التخطيـــط  محـــاور 
اإلدارة وصناعـــة القـــرار، المســـؤولية 
المتعامليـــن،  وعالقـــات  المجتمعيـــة 
التنافســـية  المؤسســـي،  األداء 
إلـــى محـــور  واالســـتدامة، باإلضافـــة 

الرقابة والتدقيق.
من جانبـــه، قدم المستشـــار في إدارة 
الداخليـــة  بـــوزارة  البشـــرية  المـــوارد 
أهـــداف  حـــول  ســـعد عرضـــًا  محمـــد 
محـــاور الحوكمـــة التـــي تهـــدف إلـــى 
الثوابـــت األساســـية، وتعزيـــز  تعزيـــز 
اإلســـتراتيجي  التخطيـــط  آليـــات 
وتحقيـــق  والتقييـــم،  والمتابعـــة 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وتعزيز 
جميـــع  فـــي  المجتمعيـــة  المســـؤولية 
اتجاهـــات عمل الـــوزارة، ورفع كفاءة 
آليـــات  ووضـــع  المقدمـــة،  الخدمـــات 
ومؤشـــرات لقيـــاس األداء والنتائـــج، 
باإلضافـــة إلى رفـــع الكفـــاءة اإلدارية 
وتطويـــر المـــوارد البشـــرية، وضمـــان 
وتعزيـــز  والتدريـــب،  التعليـــم  جـــودة 

الرقابة والمساءلة والشفافية.

المنامة - وزارة الداخلية

جميل حميدان

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل المديـــر العـــام لـــإلدارة 
األحـــكام  لتنفيـــذ  العامـــة 
والعقوبات البديلة الشيخ خالد 
بن راشد آل خليفة، نائب سفير 
المتحـــدة األميركيـــة  الواليـــات 
ديفيـــد  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 

براونشتاين.
وخالل اللقاء، أشاد المدير العام 
لـــإلدارة العامة لتنفيـــذ األحكام 
بالبرامـــج  البديلـــة  والعقوبـــات 
التي تقام بالتعاون مع الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقـــة 
والتـــي  التدريـــب،  مجـــال  فـــي 

تعـــود بالنفـــع علـــى المشـــاركين 
وتطوير قدراتهم.

بعدها قام الشيخ خالد بن راشد 
آل خليفة وديفيد براونشـــتاين 
ببرنامـــج  المشـــاركين  بتكريـــم 
الزائـــر القائد، الـــذي تعده وزارة 
األميركيـــة وتنفـــذه  الخارجيـــة 
المتحـــدة  الواليـــات  ســـفارة 

األميركية بالبحرين.
وفي الختام قدم نائب الســـفير 
األميركي هدية تذكارية للشيخ 
خالـــد عرفانـــا وتقديـــرا للتعاون 

المثمر بين البلدين الصديقين.

مدير “األحكام” يلتقي نائب السفير األميركي
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أكد النائب ممدوح الصالح عزمه الترشح 
الثالثة  الدائرة  لتمثيل  جديدة  دورة  في 
ــعــاصــمــة فـــي الــمــجــلــس  مـــن مــحــافــظــة ال
الــنــيــابــي لــلــفــصــل الــتــشــريــعــي الـــســـادس، 
والــديــه  السنابس  مناطق  تشمل  والــتــي 
والسيف  والقلعة  وكــربــابــاد  وجــدحــفــص 
المحيطة،  السكنية  المجمعات  وعددا من 
مشيًرا إلى إعداده خطة متكاملة لخوض 
االنتخابات المقبلة بجهوزية عالية وفريق 
برنامج  عمل متخصص، وذلــك في إطــار 
عمل برلماني ُمحدث مبني على تطلعات 
الـــدائـــرة خصوصا  أهـــالـــي  واحــتــيــاجــات 
ــيــن عــمــومــا بــكــل مــوضــوعــيــة  ــمــواطــن وال

ومهنية.
ــم يــتــوقــف،  ــ ــــح: الـــعـــمـــل ل ــال ــــصــ وقــــــال ال
من  انطالًقا  منه  جديدة  مرحلة  وستبدأ 
االنــتــخــابــات الــمــقــبــلــة، وســأكــمــل عــلــى ما 
ــعــة الماضية  ــوام األرب ــاه خــالل األعــ بــدأن
تشريعًيا  وملموسة  حية  مشروعات  في 
وخدمًيا، وال مجال للتراجع عن أي فرصة 
ولو  والــدعــم  النفع  منها  نحقق  أن  يمكن 
العمل  من  بمزيد  الــدائــرة،  أبناء  من  لفرد 
والتعاون المشترك مع الجميع، عبر تعزيز 
ــال الــرســمــي  قـــنـــوات الـــتـــواصـــل واالتــــصــ
المواطنين  وآراء  مواقف  ونقل  واألهلي، 
مزايدات  بال  وأمانة،  وشفافية  بحيادية 
إال  منها  نتيجة  ال  وإثـــارات  مناكفات  وال 
فوات األوان عن أي مكتسب قد يتحقق 

ألهالي الدائرة أو المواطنين عموًما.
وفــي هــذا الــصــدد، صــرح الــصــالــح: اليوم 
ــتـــاب الــفــصــل الــتــشــريــعــي  نــحــن عــلــى أعـ
في  الديمقراطية  العملية  مــن  الــســادس 
مملكة البحرين، أي بداية عقد ثالث جديد 
أن  الجميع  ويــدرك  البرلمانية،  للممارسة 
العمل السياسي يخضع باستمرار للتقييم 
أفــراد  جميع  قبل  مــن  والتوجيه  والنقد 
وآرائــهــم  توجهاتهم  بمختلف  المجتمع 
حيث  والفكرية،  واالجتماعية  السياسية 
البرلماني  العمل  حجم  يعكس  ذلــك  إن 
امــتــداد  على  ومخرجاته  والديمقراطي 
النظر  بغض  الماضية  العشرين  السنوات 
بشفافية  الــحــديــث  إن  بــل  نتائجها،  عــن 
النيابي  المجلس  أداء  مستوى  عن  تامة 
وكذلك مستوى  الماضية،  الفصول  خالل 
اختيارهم،  وحرية  أنفسهم  النواب  أداء 
ــن أجـــل  ــلــجــمــيــع مــ ــة الـــفـــرصـــة ل ــ ــاحـ ــ وإتـ
هو  االنتخاب؛  أو  الترشح  في  المشاركة 
أكبر دليل على استمرارية فرص إحداث 
وليس  متفاوتة،  بمستويات  ولو  التغيير 
مجدًيا أن تغيب دائرة بأكملها عن المشهد 
ــا تــحــويــه مـــن مــلــفــات  الـــعـــام فـــي ظـــل مـ
باالحتياجات  وموضوعات ملحة وتكتظ 
المواطنين في  التي تمس  والموضوعات 
فإن  وبالتالي  اليومية،  المعيشية  حياتهم 
المتعلق  السياسي  المشهد  بــه  يموج  مــا 
هو  حالًيا  والبلدية  النيابية  باالنتخابات 
حالة صحية، وإن اختالف وجهات النظر 
وعلى  وتــمــيــًزا،  غنًيا  ــراًء  ــ إث تعد  أحــيــاًنــا 
السعي  إن  وباختصار شديد،  تقدير،  أقل 

أفضل من التمني.
لما  واعــتــزازه  الصالح عن فخره  وأعــرب 
يوليه عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة من دعم 
التشريعية،  للسلطة  مستمرة  ومساندة 
ودفع مستمر لتمكينها من القيام بواجباتها 
والمواطن  للوطن  خدمة  ومسؤولياتها 
وسط سقف عال من المسؤولية الوطنية 
والشفافية والموضوعية، معرًبا عن شكره 
الحكومة  توليه  لما  الكبيرين  وامتنانه 
الوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  بقيادة 
الــمــلــكــي األمـــيـــر سلمان  صــاحــب الــســمــو 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، مـــن اهــتــمــام كبير 
والعمل  والتعاون  التواصل  آليات  بتعزيز 
التشريعية،  السلطة  أعضاء  مع  المشترك 
التعاطي  نحو  الدائمة  توجيهاته  مثمًنا 
والــتــفــاعــل اإليــجــابــي مــع جــمــيــع طلبات 
ومراسالت السادة النواب المحالة للوزراء 
والمسؤولين في األجهزة الرسمية، مقدًرا 
ــوزراء مع  ــ الــتــجــاوب الــفــاعــل مــن قــبــل الـ
المحالة  المواطنين  وطلبات  احتياجات 
المنطقة،  نائب  مكتب  طريق  عــن  إليهم 
آملين مزيدا من التعاون والتكامل لبلوغ 
إليه  يصبو  مــا  وتلبية  متقدمة،  مــراحــل 

المواطنون عبر مختلف القنوات.
وبالحديث عن التواصل والحضور الدائم 
مع المواطنين في الدائرة، تطرق الصالح 
إلى مكتبه الُمعد والمجهز بالكامل لخدمة 
التشريعي  الفصل  طــوال  الــدائــرة  أهــالــي 
مــع وجــود طاقم متمرس من  الــخــامــس، 
استقبال  فــي  المتخصصين  الموظفين 
ــارات  ــسـ ــفـ ــتـ ــات واسـ ــظــ ــبـــات ومــــالحــ ــلـ طـ
وإحاطتهم  معهم،  والتواصل  المواطنين، 
ــم، وإجــــــراء  ــهـ ــاتـ ــعـ ــراجـ بـــمـــســـتـــجـــدات مـ
ــــدراســــات واالســتــطــالعــات الــمــيــدانــيــة  ال

واإللـــكـــتـــرونـــيـــة بـــهـــدف تــكــويــن قــاعــدة 
ــائــب في  ــن مــعــلــومــات تــدعــم مــســاعــي ال
مــجــال عمله الــتــشــريــعــي، بــاإلضــافــة إلــى 
فيه  تعقد  منتدى  بمثابة  المكتب  كــون 
ــقـــاءات  ــلـ ــكــثــيــر مـــن االســـتـــقـــبـــاالت والـ ال
المباشرة والمفتوحة التي جمعت األهالي 
بـــــوزراء ومــســؤولــيــن ومــمــثــلــي مختلف 
وساعدت  واألهلية،  الرسمية  المؤسسات 
ــة  ــابـ ــنــظــر واإلجـ ــات ال ــهـ فـــي تــقــريــب وجـ
وحلحلة  االستفسارات  مــن  الكثير  على 
اإلطــار  وفــي  العالقة.  الموضوعات  بعض 
أنـــه فــّعــل باهتمام  الــصــالــح  بــّيــن  نــفــســه، 
الــدائــرة،  في  المجتمعية  الشراكة  عنصر 
الــزيــارات  مــن  الكثير  تنظيم  خـــالل  مــن 
الــمــيــدانــيــة عــلــى رأس مــواقــع الــعــمــل أو 
مختلف  من  ومسؤولين  لــوزراء  المشكلة 
مواضيع  تشمل  والتي  الرسمية،  الجهات 

والصرف  والــطــرق  باإلسكان  تتعلق 
ــســواحــل  الــصــحــي والــتــخــطــيــط وال

النظافة والتطوير وغيرها،  وخدمات 
ــرة من  ــ ــدائ ــ وذلــــك بــحــضــور أهـــالـــي ال

المعنيين والمتابعين، إلى جانب تنظيم 
اجتماعات رسمية رفيعة ألهالي الدائرة 
بخصوص موضوعات متفرقة مهمة مع 

وزراء ومسؤولين أثمرت غالبيتها بنجاح 
كبير هذا باإلضافة إلى دعم إقامة الكثير 
واالجتماعية  الــريــاضــيــة  الفعاليات  مــن 

والثقافية والترفيهية.
إنــجــازاتــه خـــالل الفصل  وعـــن 

التشريعي الخامس، قال 
الــصــالــح: أنـــا فــخــوٌر 

وبما  بنفسي،  جــًدا 
عمل  مــن  حققته 

ــم وإنـــجـــاز  ــ ودعـ
ألهــــــــــــالــــــــــــي 

دائرتي، وراٍض تماًما عما استطعت بناءه 
من عالقات وتواصل وتعاون مع الجميع، 
إشــادة  مــن  التمسه  مــا  كثيًرا  ويسعدني 
بل و حتى من  األهالي،  وثناء من جميع 
كبار المسؤولين في الدولة، وأجده وسام 

فخر واعتزاز على صدري.
اليوم بكل  أتحدث  أنا  الصالح:  واستدرك 
ثقة، أنني بعد 4 أعوام فزت برضا الناس 
وشــاركــت  أوالً،  وتــشــجــيــعــهــم  ودعــمــهــم 
تمثيل  في  وشفافية  وصــدق  أمانة  بكل 
أصـــــوات الــمــواطــنــيــن خــــالل مــمــارســات 
مع  واتــســاًقــا  استجابة  التشريعي  العمل 
وتبني  وآرائــهــم،  وطموحاتهم  مواقفهم 
المواقف الوطنية والسياسية بموضوعية 

وشــفــافــيــة، والــتــصــدي لــكــل مــا يــمــس أو 
يؤثر على الحياة المعيشية واالقتصادية 
لــلــمــواطــنــيــن، وظــفــرت مــن خـــالل العمل 
والمتابعة الحثيثة بمشروع إسكاني يلبي 
في  إقــامــتــه  سيتم  سكنية  وحـــدة   166
الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة ويخدم 
فعلًيا  اإلسكان  وزارة  بدأت  وقد  أهاليها، 
المشروع  لتنفيذ  األولــيــة  إجــراءاتــهــا  في 
ــعــد صـــــدور قـــــــرارات اســتــمــالك  وذلـــــك ب
تم  التي  للمشروع  المخصصة  األراضـــي 
ــالن عــنــهــا فـــي الــجــريــدة الــرســمــيــة،  ــ اإلعـ
باإلضافة إلى استكمال مشروعات ضخمة 
ومــصــارف  الــطــرق  شبكة  بتطوير  ُتعنى 
ــار، وكـــذلـــك مـــشـــروع كبير  ــطــ مـــيـــاه األمــ
الصحي،  الصرف  بشبكة  مجمعات  لربط 
من  والكثير  الكثير  أمام  العقبات  وتذليل 
عــلــى مستوى  ــالـــي  األهـ احــتــيــاجــات 
واألمن  واإلسكان  والتعليم  الصحة 
الخاصة،  واالحتياجات  والكهرباء 
المباشرة  التواصل  قنوات  وفتح 
الرسمية  المؤسسات  مع مختلف 

واألهــلــيــة مــمــا يــســهــل إنـــجـــاز مــعــامــالت 
المواطنين. واستعرض الصالح بأنه خالل 
 125 بـ  تقدم  الخامس  التشريعي  الفصل 
اقتراحا برغبة بعضها بصفة االستعجال، 
وذلك بالتعاون مع اإلخوة الزمالء أعضاء 
بموضوعات  ُتعنى  وهي  النواب،  مجلس 
متنوعة تمس الحياة اليومية للمواطنين، 
وتسعى لتحقيق مزيد من المكتسبات لهم 
وشــؤون  اإلسكان  خدمات  مستوى  على 
والكهرباء  والصحة  والتعليم  البلديات 
والرياضة والثقافة وغيرها، مشيًرا إلى أن 
االقتراحات قائمة على تحقيق المصلحة 
بقية  وكــذلــك  بالعاصمة،  الثالثة  للدائرة 
الــدوائــر األخـــرى ســـواء فــي العاصمة أو 
بالمحافظات،  المناطق  باقي  من  غيرها 
حيث تمت الموافقة على عدد كبير منها 
وأحيلت إلى الحكومة. وأشار الصالح إلى 
تقديمه 23 سؤاالً برلمانًيا عن موضوعات 
مختلفة للحكومة، والتي ُوجهت إلى عدد 
وزير  الداخلية،  وزيــر  منهم:  الــوزراء  من 
والــنــواب، وزير  الشورى  شــؤون مجلسي 
الصحة، وزيــر األشغال  اإلســكــان، وزيــرة 
العمراني،  والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
وزير  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزيــر 
التربية  وزيــر  والرياضة،  الشباب  شــؤون 
السؤال  أداة  تفعيل  أن  مبيًنا  والتعليم، 
من  الكثير  دعــم  فــي  أسهمت  البرلمانية 
كان  التي  المواضيع  إزاء  النظر  وجهات 
ينظر فيها المجلس، ودفعت نحو إحاطة 
عــلــم الــحــكــومــة بــجــوانــب تــمــثــل محط 
المزيد  وتتطلب  المواطنين  من  اهتمام 
من الرعاية والتنظيم واإلدارة الرسمي، 
ــات  ــاحـ ــضـ ــك تـــقـــديـــم اإليـ ــ ــذل وكــ
الكثير  إزاء  ــعــام  ال ــلــرأي  ل
ــومــات  ــمــعــل ــن ال مــ
واالستفسارات 
الـــــــــــــــــــواردة 

منهم.

الصالح متعهدا استكمال إنجازاته بالفصل السادس: ال مجال للتراجع
مكتبه منتدى عقدت فيه لقاءات جمعت األهالي بوزراء ومسؤولين لحل القضايا العالقة

صورة جماعية بعد تكريم كبار الالعبين في السنابسزيارة وزارة األشغال لدائرة ممدوح الصالح

أبدت االدارية بشركة التسويق الحديث رابية المرزوقي رغبتها بالترشح بلديا عن الدائرة 
الترشح،  اعتزامها  سبب  وعن   .2022 المقبلة  باالنتخابات  الجنوبية  بالمحافظة  الثالثة 
التطوعي  العمل  ولــكــون  الــنــاس  بخدمة  وشغفي  محبتي  هــو  السبب  ــبــالد”:  “ال لـــ  قالت 
الجنوبية  بالمحافظة  الثالثة  الدائرة  أن  يذكر  دومــا.    بها  أفتخر  التي  الهوية  والخدمي 
تغطي البحير ويشغل مقعدها حاليا العضو البلدي عبداللطيف محمد، وأبدى رغبة الترشح 

فيها لالنتخابات المقبلة بجانب المرزوقي كل من عبدهللا عبداللطيف وصابر صقر.

المرزوقي: شغفي بخدمة الناس دافعي للترشح

رابية المرزوقي

منال الشيخ

يعتزم رجل األعمال محمد المطوع الترشح برلمانيا عن الدائرة األولى بمحافظة 
المحرق لتصحيح مسار البرلمان.

الوقت  البسيتين ويمثلها في  المحرق تشمل  الدائرة األولى بمحافظة  أن  يذكر 
الحالي النائب حمد الكوهجي ويعتزم الترشح فيها لالنتخابات المقبلة كل من 
خالد صليبيخ، غازي المرباطي، صالح السادة، خولة البوسميط، عصام العلوي، 

أحمد التميمي وجمال الجودر.

المطوع: تصحيح مسار البرلمان هدفي

محمد المطوع

منال الشيخ

- مشروع إسكاني يلبي 166 وحدة سكنية سيتم 
إقامته في الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة 

بتطوير  ُتــعــنــى  ضخمة  مــشــروعــات  اســتــكــمــال   -
شبكة الطرق ومصارف مياه األمطار

الصرف  بشبكة  مجمعات  لربط  كبير  مــشــروع   -
الصحي

ــكــثــيــر من  ــام الــكــثــيــر وال ــ ــعــقــبــات أمـ ــيــل ال - تــذل
احتياجات األهالي على مستوى الصحة والتعليم 

واإلسكان واألمن والكهرباء واالحتياجات 
الخاصة

ــتــواصــل الــمــبــاشــرة مع  - فــتــح قــنــوات ال
مختلف المؤسسات الرسمية واألهلية ما 

يسهل إنجاز معامالت المواطنين.
- تقدم بـ 125 اقتراحا برغبة.

- تقديم 23 سؤاالً برلمانًيا عن موضوعات 
مختلفة.

مناطق دائرة أبرز انجازات النائب الصالح
ممدوح الصالح

- السنابس 
- الديه 

- جدحفص 
- كرباباد 
- القلعة 

- ضاحية السيف

محرر الشؤون المحلية

125 اقتراحا 
برغبة أحيل أكثرها 

للحكومة بعد 
الموافقة عليها

نقل مواقف 
وآراء المواطنين 

بحيادية وشفافية 
وأمانة بال مزايدات 

23 سؤاال برلمانيا 
موجها للوزراء 

لتسليط الضوء على 
احتياجات المواطنين

ليس مجدًيا أن تغيب 
دائرة بأكملها عن 

المشهد العام في ظل 
ما تحويه من ملفات



عـــاًما
سجل حافل وخبـــرة 
ممتـــــدة في مجـال 
البنـــاء والتشييـد

إحــدى  تعتبــر  والتــي  غرناطــة  مقــاولات  خبــرة  تمتــد 
تأتــي  والتــي  الحيويــة  غرناطــة  مجموعــة   / شــركات 
العقاريــة  الحلــول  سلســلة  فــي  الحلقــة  لتكمــل 
المتكاملــة التــي تقدمهــا مجموعــة غرناطــة- لمــا يزيــد 
��عــام فــي مجــال الإنشــاءات والتشــييد والبنــاء �عــن 
بمختلــف أنواعهــا مــن مبانــي متعــددة الأدوار، الفلــل 
ــة  ــة التحتي ــل الســكنية والبني الفاخــرة ومشــاريع الفل
والســباكة  الكهربــاء  وأعمــال  الحديديــة  والهيــاكل 

والأعمال الخاصة بالإضافة إلى أعمال الصيانة.

(+973)

(+973) 

17555593 
37731155

t. 

m.
P.O.Box: 2038 - Manama 
Kingdom Of Bahrain

Contracting
@grnata.com

e.

follow us on instagram

grnata.contracting
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Vacancies Available
AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

, suitably qualified applicants can contact
 17784584 or HR@AMJASSIM.COM

TUQA RESTARANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 65003234 or ALJABACONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM

MINSK CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36787411 or NED2110@GMAIL.COM

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17874756 or alafoo@batelco.com.bh

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17226618 or ACKR007@GMAIL.COM

AL SABBAGH MOTORCYCLE MAINTENANCE AND REPAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39897111 or ALSABBAGH101@GMAIL.COM

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17874756 or alafoo@batelco.com.bh

ADVANCED FOOD COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact
 33111167 or AHMADP2080@GMAIL.COM

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17874756 or alafoo@batelco.com.bh

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

Hardees 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
, suitably qualified applicants can contact
 39025100 or ssaleh@americana-food.com

Hardeez 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
, suitably qualified applicants can contact

 17262998 or SSALEH@AMERICANA-FOOD.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

Hardeez 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
, suitably qualified applicants can contact

 17262998 or SSALEH@AMERICANA-FOOD.COM

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH

HASSAN ALI ABDULLQADER ABUZEYAD 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39660484 or ALWISAM71@HOTMAIL.COM

ALAMEER PASTA 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE
, suitably qualified applicants can contact

 37774847 or ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM

Crazy Dealz Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 66364111 or JAVEDMULLA32@YAHOO.COM

Head To Toe Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
, suitably qualified applicants can contact

 17264538 or MANOJ.K@EKKANOO.COM.BH

BEAUTY BOUTIQUE SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 36639969 or HAALAYUSUF@GMAIL.COM

MASSIMO DUTTI 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 17507979 or YUNES.MOHAMED@AZADEA.COM

DIGITAL DOT COMPUTER PROGRAMING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35301525 or DIGITALDOTBH@GMAIL.COM

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

 INSULATOR
, suitably qualified applicants can contact

 33709939 or MUMTAZ_HAIDER7@YAHOO.COM

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

 REGIONAL MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 77900600 or pramacrecruit@gmail.com

THE NINETY VICTORIOUS SALON FOR MEN 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
, suitably qualified applicants can contact

 66667784 or MOHDALMAHMOOD9@GMAIL.COM

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG

HASSAN ALI ABDULLQADER ABUZEYAD 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39660484 or ALWISAM71@HOTMAIL.COM

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39871069 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM

Safeer Gulf Gate for Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39840693 or MONA123ZEED@GMAIL.COM

BAREAQ ALLAMAAN MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 33030276 or M2_0@HOTMAIL.COM

Alnaqab Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17216399 or NATHEER92@ICLOUD.COM

3 D INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM

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

 SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 17722171 or MAIL@FOODVESTHOLDING.COM

Daffodil Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39635505 or REEEM1251@GMAIL.COM

ABDULLATIF SHAIKH ABDULLA ABDULLATIF 
has a vacancy for the occupation of

 WATCHMAN / GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17825386 or SANTANAPLAZA41@YAHOO.COM

CURRY LEAF RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38880009 or HUSSAINALDOY@YAHOO.CO.UK

BEHBEHANI BROS.LTD 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17459900 or edo@behbehani.com.bh

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

Swiss Belresidences Juffair W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17292760 or MOHD@HHLARI.COM

Alnaqab Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17216399 or NATHEER92@ICLOUD.COM

CALICUT SPICE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 39991305 or MADANALBANBILI@GMAIL.COM

Alnaqab Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17216399 or NATHEER92@ICLOUD.COM

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM

OLD SKY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 39097447 or APPLEOFICEMHQ@GMAIL.COM

Mazaya International 1 Furniture w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact
 33639941 or LIFELONG.BH@GMIAL.COM

Route 66 Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 66338806 or MM@EDGEBASIS.COM

Alnaqab Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17216399 or NATHEER92@ICLOUD.COM

NEW DUBAI LINE CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33111262 or ALIALFARDAN88@GMAIL.COM

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 33666412 or HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM

KANOO INFORMATION Technology B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh

BU KHALLAF GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39366296 or HAMSS-88@HOTMAIL.COM

RAFAH RESTAURANT & KITCHEN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
, suitably qualified applicants can contact

 17242571 or KARAMHHADAD@HOTMAIL.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 66666081 or info@DIVIDENDAGATECAPITAL.COM

MUNICH MARKETING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33026227 or SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM

GULSHAN NISA UMMAT RASOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33007451 or PARAGONCITY88@GMAIL.COM

Jashanmal 
has a vacancy for the occupation of

 SYSTEMS ADMINISTRATION
, suitably qualified applicants can contact
 17582424 or ARN@JASHANMALS.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

Alnaqab Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17216399 or NATHEER92@ICLOUD.COM

EBRAHIM KHALIL KANOO COMPANY B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH

Aaloo Gate Shabir Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39245209 or INAMCONST@GMAIL.COM

ALLDAY MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35617939 or ACCOUNTS.BAHRAIN@ALLDAYUAE.COM

MINSA REAL ESTATE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33124163 or TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 38885874 or Ali.alqattan@maf.ae

ZENON GARMENTS AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 77140192 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM

Bridge Industrial Services b s c closed 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 39995351 or INFO@BIS.COM.BH

وزارة الصناعة والتجارة 
إدارة التسجيل 

إعالن بشأن تغيير اسم شركة موراديس للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة موراديس 
للمقاوالت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 143007-1 بطلب تغيير اسم الشركة من : 

موراديس للمقاوالت ذ.م.م 
MORADES CONTRACTING W.L.L

الى :
 مينولفا للمقاوالت ذ.م.م

MENOLVA CONTRACTING W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising      إلعالناتكـــم

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

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

تاريخ :27/9/2022
CR2022- 140490 إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ ياسر سعيد علي مرهون بتحويل المحل التجاري التالي: إلى 
السيدة/ خديجه فردان سلمان يوسف 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: 1-71357

االسم التجاري : فرح للحداده واللحام

القيد : 3552 – 2
التاريخ: 26/9/2022

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   138160   لسنة 2022
بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى مؤسسة فردية

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الموسوي  أحمد  علي  السيد   - تحويل  طالبين   ،  3552 شركة  مؤسسو  اليها 
فردية  مؤسسة  إلى  الشركة   2 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ش.م.ب.مقفلة 
لتصبح مملوكة من السيد علي أحمد الموسوي وتعيين صادق علي احمد علي 

الموسوي للقيام بإجراءات التحويل .

التاريخ : 22/9/2022
CR2022-1377723 إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  هاشم  محمد  جعفر  محمود  السيد  السيد/  إلينا  تقدم 
التالي: إلى السيدة/ نجاح محسن كاظم حسن 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 : 150163 – 1
االسم التجاري : رحالت للسفر والسياحة

التاريخ : 26/9/2022  
CR2022-139049 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  بتحويل  ن  حسي  هاشم  محمد  جعفر  السيدفاضل   / السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيد/ السيدحسن جعفر محمد ها شم 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 : 97917-1

االسم التجاري : كراج القوة الحمراء لصيانة واصالح السيارات والمحركات
رقم القيد : 97917 – 3

االسم التجاري : فريزي كب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

  CR2022-140338 إعالن رقم
تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : سيف مبارك سيف العجمي

االسم التجاري الحالي : بروكر اون الين شوب
االسم التجاري الجديد : بروكر للدعاية واالعالن

قيد رقم : 49599 – 1

وزارة الصناعة والتجارة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة سيمينس سويت تريتس ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 116437

شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بطلب   ،116437 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  تريتس  سيمينس سويت 
محمد  علي  ابراهيم  احمد  السيد  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية 

طاهري مصفيا للشركة. عنوان المصفي: احمد ابراهيم علي محمد طاهري
ahmad.taheri@hotmail.com - 36343338

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة بروموسفن سبورت ماركتنج ذ.م.م

اليها السيد / سعيد طراد حمام  بأنة قد تقدم  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  تعلن إدارة 

رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  ماركتنج  سبورت  بروموسفن  لشركة  القانوني  المصفي  بإعتبارة 

التجاري،  إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )إختيارية( وشطبها من السجل  61443، طالبا إشهار 

وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وتفضلو بقبول وافر اإلحترام والتقدير،،،

المصفي: سعيد طراد حمام

هاتف: 9733706660 +

hamam.law@gmail.com :بريد إلكتروني

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
) CR2022- 141153( إعالن رقم

 معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حسن عباس محمد غلوم

االسم التجاري الحالي : برادات سكينة
االســـــم التجـــاري الجديد : تنجيدات الرواسي

قيد رقم : 68387-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية )ترولي ماركت( إلى 
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مالك المؤسسة الفردية المسماة )ترولي ماركت( والمملوكة للسيد عبدالحكيم 
ابراهيم محمد الجعفر الشمري والمسجلة بموجب القيد رقم )132722(، بطلب 
تحويل الفروع 5، 7، 9، 10، 11 من المؤسسة الفردية المذكور إلى شركة 
ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره )20000( دينار بحريني، وذلك بكافة 

أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري.

CHANGE NAME MAJOR

I IMRAN AKA INTAJBIN SAEED ARAB S/O SAEED 
SULEMAN ARAB holding Indian Passport No K5855824 dated 
23/10/2012 issued at 22/10/2022 having permanent resident 
GADH VPER, NEAR TIRGARVAS LUNAWADA, PAIVCH 
GUJARAT, INDIA.
 RESENTLY RESIDING AT 3-987-1, TEERGARWAS 
MAHOLLA, LUNAWADA, MAHISAGAR GUJARAT, INDIA
henceforth be known as )Given name( ARAB )surname( IMRAN. 
Objection )s(, if any, may be forwarded to Embassy of India, P.O 
Box 26106 Al-SEEF, and KINGDOM OF BAHRAIN.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )هيالنة ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة )هيالنة ذ.م.م ( 
المسجلة بموجب القيد رقم )151650(، بطلب تغيير اسم الشركة من:

)هيالنة ذ.م.م(
)HAILANA W.L.L(

الى:
)الهوية 9 ذ.م.م( 

)IDENTITY 9 W.L.L(
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

حسين   / السيد  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التجاري  السجل  ادارة  الى  تقدم 
باسم   5 رقم  فرع   39356 رقم  التجاري  السجل  مالك  مرزوق  ٔاحمد  مرزوق 
مناولة  التالية  باألنشطة  البضائع  مناولة  و  الغذائية  المواد  لتخزين  الشيف 
و  الغذائية  المواد  /بيع  وتجارة  الغذائية  المواد  -تخزين  التخزين  و  البضائع 
نشاط  يشمل  و  الخام  الغذائية  للمواد  الشيف  باسم   6 رقم  وفرع  المشروبات 
تجارة عامة/تجارة بيع المواد الغذائية و المشروبات، طالبا نقل ملكية السجل 
الوطني  المخبز  شركة  إلى   6 رقم  وفرع   5 رقم  فرع   39356 رقم  التجاري 
لديه اعتراض  898 ، فمن  بقيد سجل رقم  الحديث )شركة تضامن بحرينية( 
على نقل ملكية السجل التجاري المذكور تقديم اعتراضه مشفوعا بمستندات 
الى ادارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ االعالن.

تاريخ :28-9-2022
) CR2022- 141013( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

الحيله  حسن  عبدالنبي  عبدالجليل  مريم  السيدة   / السيد  إلينا  تقدم 
بتحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد/ السيدة كوثر جعفر حسن 

علي حمدان
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 1-126345

االسم التجاري : صالون راحيل للتجميل

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
CR2022- 131421 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : دارك بلو لبيع قطع الغيار الكهربائية

االسم التجاري الحالي : حسين علي أحمد دهيم
االسم التجاري الجديد : بلو تاي للتجارة

قيد رقم : 46035-10

التاريخ :27/9/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -  إدارة السجــــل التجــاري
إعالن رقم CR2022- 139192   -  تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : جميل علوي السيدعيسى رضي

االسم التجاري الحالي : بيلسان للعطور
االسم التجاري الجديد : كويت شوب البحرين

قيد رقم : 67900-3

الخميس 29 سبتمبر 2022 - 3 ربيع األول 1444 - العدد 145098



15 الخميس 29 سبتمبر 2022 - 3 ربيع األول 1444 - العدد 5098 Vacancies Available
HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
 HEAVY DRIVER

, suitably qualified applicants can contact
 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

Hardees 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39025100 or ssaleh@americana-food.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 SERVER
, suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com

MCDONALD,S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.COM

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17514166 or info@panarabco.net

HAIRPORT SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36611882 or M.66661666@GMAIL.COM

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39111147 or RAJEESHKK4@GMAIL.COM

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17270140 or alialtmimi@yahoo.com

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

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 66664555 or SASJSMSN@GMAIL.COM

BEN EID TOWERS CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 17250078 or KEHF-2011@HOTMAIL.COM

THE NAILS LAB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 35603718 or STARO_93@HOTMAIL.COM

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COUNSELLOR
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 38734606 or zawraqalalwan@hotmail.com

BADER MODELS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WOOD CARVER
, suitably qualified applicants can contact

 39603370 or BADER@BADERMODELS.COM

EM BODYSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(CARS ENGINES)
, suitably qualified applicants can contact

 39931932 or hrghareeb@gmail.com

RIGHT ANGLE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17780005 or NOORABAADI321@GMAIL.COM

LADEY OF TODAY 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
, suitably qualified applicants can contact

 17554202 or ASHPLOBO@GMAIL.COM

JAFAR ALFARSANI MAINTENANCE & CONT EST 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17551122 or SADDLE.HORN@HOTMAIL.COM

CREATIVE CLOSETS 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17466539 or abdulazeem.ibrahim@aljasser-group.net

ALAMEED STREET GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
, suitably qualified applicants can contact

 33999068 or HAAK20@HOTMAIL.COM

PARS INTERNATIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)
, suitably qualified applicants can contact

 17814777 or HAMAN74@GMAIL.COM

House of glam salon 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 17162020 or hyaga2006@gmail.com

UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17467477 or amin.hameed@unirol.com

Kala Line food stuff 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39454824 or hello_STAR16@HOTMAIL.COM

SUN WAY MENS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact
 33331898 or Nader644@HOTMAIL.COM

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17251444 or BUAHMED101@HOTMAIL.COM

GOLDEN WING BUILDING MAINTENANCE CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33723515 or TAIFJ@HOTMAIL.COM

212 SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33242255 or 212SUPERMARKET@GMAIL.COM

RAYBON KINDOM 3 COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66661666 or M.66661666@GMAIL.COM

Bahrain Apparel Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 17564451 or SHYNAC@APPARELUAE.COM

AL SULTANI ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17441669 or MHAS2009@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

Anamta Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 34460660 or CRAZY.FOOFA88@GMAIL.COM

ALZAHRAA CARGO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 17141162 or HR@ALZAHRACARGO.COM

VANISH CLEAN W,L,L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DIRECTOR@MADARISTRADING.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER
, suitably qualified applicants can contact
 36955566 or unni@expertisebahrain.com

BAHRAIN ALUMINUM KITCHENS FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17826260 or info@CIHBAHRAIN.COM

EPEQUIP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
, suitably qualified applicants can contact

 17210071 or abdulla.alshaikh@sarens.com

HAWA AlDeera A/C Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
, suitably qualified applicants can contact
 36500089 or Hozaifaqasaby@yahoo.com

SAFE ROOF CARGO SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36778190 or AJMALKHAN9826@GMAIL.COM

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM

ASHBILYA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKERS(LAUNDRY)
, suitably qualified applicants can contact
 33777697 or ashbilya.laundry@gmail.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

AL NASHMI GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17258820 or AL-NASHMI-2011@LIVE.COM

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17232500 or HR@ALKOBRAGROUP.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39953658 or JEFFAUTOBH@GMAIL.COM

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
, suitably qualified applicants can contact
 36955566 or unni@expertisebahrain.com

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact
 36955566 or unni@expertisebahrain.com

RIYADH AL ARRAYED ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17272345 or RARRAYED.ENG@GMAIL.COM

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER
, suitably qualified applicants can contact
 36955566 or unni@expertisebahrain.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

MAREBA GENTLMENS HARDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 17711333 or hassan@emaar.bh

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER
, suitably qualified applicants can contact
 36955566 or unni@expertisebahrain.com

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER
, suitably qualified applicants can contact
 36955566 or unni@expertisebahrain.com

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER
, suitably qualified applicants can contact
 36955566 or unni@expertisebahrain.com

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM

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

 WAITER (HOTEL)
, suitably qualified applicants can contact

 17161616 or CORP@DADABAI.COM

HAWA AlDeera A/C Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
, suitably qualified applicants can contact
 36500089 or Hozaifaqasaby@yahoo.com

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

WAJDA INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17410567 or wits.bh@wajdagroup.me

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM

TROLLEY MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE)
, suitably qualified applicants can contact

 17000585 or HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

BEHBEHANI BROTHERS LTD. 
has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17459999 or edo@behbehani.com.bh

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

CLASS WAVE MEN BARBER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER-HAIRDRESSER
, suitably qualified applicants can contact

 36661066 or EID_ALHAJERI@HOTMAIL.COM

Eminent Packaging System Co. - EMPACK - W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33271362 or FAISAL@Empackco.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 13691113 or SABT001@GMAIL.COM

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

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FLAME-CUTTER(HAND)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39279042 or sio.ptc.bh@gmail.com

MODERN CHIMNEYS 
has a vacancy for the occupation of

 BLACKSMITH
, suitably qualified applicants can contact

 39871118 or JAAFARABDULLAGOLD@GMAIL.COM

ZAITHOON FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 37380404 or HASHNWZ@GMAIL.COM

LBC EXPRESS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39134171 or ALI@AL-AALI.CO

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
, suitably qualified applicants can contact

 38888838 or MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

NAVIGANT MARKETING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 37520999 or VAIKAMAMEN@YAHOO.COM

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM

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

 OPERATOR(MOBILE-CRANE)
, suitably qualified applicants can contact

 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH

HASAN ABDULNABI HABIB HUSAIN(MANBA ALJUDE/9540) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36621806 or hasanabdulnabi88@gmail.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

GOLDEN EAGLE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)
, suitably qualified applicants can contact

 39787710 or SIDIII.66@GMAIL.COM

AL DARAH S 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39836099 or MALMADHOOB@GMAIL.COM

UNIQUE FACILITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 33306469 or CHIRIVELLAHARIKZ@GMAIL.COM

ALJAZEERA SHIPPING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 17728837 or ALMELAHA@AJSCO.COM

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

GABONI FOR GENERAL TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact
 33495804 or RPH.ATALLAH@GMAIL.COM

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

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

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

 CLERK(CORRESPONDENCE)
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

SMSA EXPRESS TRANSPORTATION COMPANY LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES COORDINATOR
, suitably qualified applicants can contact

 38003082 or WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com

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

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

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

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

Miracle Land Contractor 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39696047 or SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39279042 or sio.ptc.bh@gmail.com

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

 SERVER
, suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

LOBIO CAFE & RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 33745655 or LOBIO2021@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36704072 or SEENHAINTERIORDECORATION@GMAIL.COM

NEW BREEZEE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39445823 or NASSERBREEZEE@GMAIL.COM

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

 FLAME-CUTTER(HAND)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FLAME-CUTTER(HAND)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FLAME-CUTTER(HAND)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

TEBA EGYPTIAN BAHRAINI ARABIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36997071 or MOHAMEDALHAM@HOTMAIL.COM

AL WAFER HAIRDRESSING SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 38396868 or WEABSHER4YOU@GMAIL.COM

ALBURHAN TOWERS CONSTRUCTION Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39015786 or afsal@gccbah.com

WALEED SALEM AHMED BALHAMAR GENERAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 33643733 or YASSER_GABALLA@HOTMAIL.COM

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM

BEHBEHANI BROTHERS LTD. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17459999 or edo@behbehani.com.bh

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SHOVEL OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 39455537 or NEEWLL@BATELCO.COM.BH

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33331855 or MAHDI9993@LIVE.COM

KARAM HASAN ALI ALBALOOSHI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39636058 or METAB@CBB.GOV.BH

Core Team General Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 17441693 or manojp@coreteam.com.sa

AL JOWN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
, suitably qualified applicants can contact

 17697703 or ALJOWNOFFICE@GMAIL.COM

LALUZ EVENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33471737

Golden Marine Services Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

BURJ JAMILA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34008588 or JAMILAAA3@GMAIL.COM

LEO METAL CLADDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39441385 or info@leometalcladding.com

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

 SHOVEL OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

SARRA FACILITIES MANAGEMENT SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 33315677 or SYEDAHMEDUCS@GMAIL.COM

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com
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أسامة الماجد

طارق البحار

 تشارك الفنانة نيللي كريم 
في السباق الرمضاني القادم 

بمسلسل “ولو بعد 
حين”، وذلك بعد 

النجاح الكبير الذي 
حققه من خالل 

مسلسلها “فاتن 
أمل حربي” 
في رمضان 

الماضي.
وتقدم نيللي 
في المسلسل 
دور صعيدية 
للمرة األولى 
في رمضان 

المقبل 2023.

tariq_albahhar

فخرو: العرب من أكثر الشعوب التي تتميز بالغزارة في األمثال الشعبية

“أفاتار” يعود في “سينيكو”.. الناس تحب مشاهدة هذه األفالم في السينما

شــاركت الكاتبة أنيســة فخرو في ملتقى الشــارقة الدولي للروي الذي أقيم هذا العام تحت شــعار “حكايا البحر” بورقة عنوانها “البحر في 
األمثــال الشــعبية البحرينيــة”، حيــث أكــدت علــى أن البحــر مخــزن لكل األهازيــج التي تغّنت بهــا أمهاتنا، ولــكل المواويل التــي صدحت بها 

حنجرة الغواصين في الليل البهيم، ولكل التراث المخزون، ولكل لقمة عيش ألطفالنا واألجيال القادمة. 

ــرآة  ــ ــبـــر األمـــــثـــــال الـــشـــعـــبـــيـــة مـ ــتـ ــعـ وتـ
االجتماعية  األوضـــاع  تعكس  صــادقــة 
والثقافية  والسياسية  واالقــتــصــاديــة 
تجاربها  عن  وتعبر  الشعوب،  لمختلف 
ــي تــحــلــيــل  ــ وحـــنـــكـــتـــهـــا وحـــكـــمـــتـــهـــا فـ
والتغلب  معالجتها  وكيفية  المشكالت 

عليها.
الشعوب  أكــثــر  مــن  الــعــرب  أن  ونعتقد 
ــتــنــوع والــــغــــزارة في  ــال الـــتـــي تــتــمــيــز ب
الشعبية، ونعزو ذلك  األمثال واألقــوال 
ــى فــخــامــة الــلــغــة الــعــربــيــة، واتــســاع  إلـ
آفاقها ومفرداتها ومعانيها، وبخاصة أن 
أغلب المفردات العامية تستمد جذورها 
من اللغة األم، ويكفي أن القرآن الكريم 

قد نزل بلغة عربية خالصة، وجاء على 
ــر األمـــثـــال فــي الــعــديــد مــن اآليـــات  ذكـ

الكريمات.
ــال هــي  ــ ــثـ ــ األمـ أن  فـــخـــرو  ــت  ــ ــافـ ــ وأضـ
فــي جمل  مــوضــوعــة  الــشــعــوب  حكمة 
من  واضــحــة  شعبيتها  وتــبــدو  قصيرة، 
والتفصيالت  اليومية  بالحياة  اتصالها 
لحياة  ســجــالً  تمثل  ألنــهــا  المعيشية، 
الناس، والمثل يعتمد على ثالثة أركان: 
المعنى  والــتــشــبــيــه، وإصــابــة  اإليـــجـــاز، 
وتداولها،  العبارة  ثبات  مميزاته:  ومن 
والسمة  النفسي،  التأثير  على  وقدرته 
والمقوالت  واألمــثــال  الفنية.  اللغوية 
الــشــعــبــي،  مـــن األدب  تــعــتــبــر  الــشــعــبــيــة 

بالتواتر،  والنقل  الشفاهة  على  وتعتمد 
ــــى جــيــل،  ويــتــم تـــوارثـــهـــا مـــن جــيــل إل
ويتناقلها مجموع الناس، على اختالف 
جــنــســيــاتــهــم وقــومــيــاتــهــم وطــوائــفــهــم 
وعقائدهم وطبقاتهم وانتماءاتهم، لكي 
تعبر عنهم، ويرتكز المثل على قاعدتين 

أساسيتين:
التركيبات  حيث  من  األدبــيــة:  القاعدة 
ــغــويــة، مـــن إيـــجـــاز وســحــر الــبــيــان،  ــل ال
ــلــفــظــيــة،  ــال الـــمـــحـــســـنـــات ال ــمـ ــعـ ــتـ واسـ

والمبالغة، والسجع، وغيره.
والـــقـــاعـــدة االجـــتـــمـــاعـــيـــة: مـــن حيث 
الـــذي ينطوي  الــمــضــمــون والــمــحــتــوى، 

عليه المثل

في  فخرو  بّينت  كما  األمثال  وتنقسم 
ورقتها إلى محاور ثالثة رئيسة: النظام 
والنظام  االقتصادي،  والنظام  األســري، 
عن  تحدثت  كما  واالجتماعي،  الديني 
تصنيف وتحليل األمثال البحرية وهي 

سبعة:
-1 ما يخص استقاء الحكمة منها. 

-2 ما يخص أنواع الحيوانات البحرية.
-3 ما يخص مهنة صيد اللؤلؤ واألسماك 

والعاملين عليها وفيها.
-4 ما يخص السفينة ومكوناتها.

-5 ما يخص معاناة الغواصين والفوارق 
الطبقية. 

-6 مــا يــخــص أهــــوال الــبــحــر وأســبــاب 

تقلب األحوال الجوية. 
-7 ما يخص المرأة. 

إلى  باإلشارة  ورقتها  فخرو  واختتمت 
أن موروثنا الشعبي في الخليج العربي 
ومليء  وعميق  وغزير  واســع  كالبحر، 
وجاء  ــرار،  واألسـ والغموض  بالخيرات 
الــثــراء والــتــنــوع فــي مــوروثــنــا الشعبي 
بعضها  مترابطة  عــدة  عــوامــل  نتيجة 
بالبيئة  اإلنسان  عالقة  وأهمها  ببعض، 
البحرية  الــبــيــئــة  حـــّولـــه، وكــانــت  الــتــي 
حياة  مجمل  في  الغالب  الشطر  تمثل 
وأنتج،  أبــدع  لذلك  الخليجي،  اإلنسان 
المحافظة  أهمية  على  مــجــددًا  ونؤكد 
ــرام الــبــيــئــة وجميع  ــتـ عــلــى الــبــحــر واحـ
ألننا  األرض،  على  الموجودة  الكائنات 
الثمين من  بذلك نحافظ على موروثنا 

الضياع.

وسط انتظارنا للجزء الجديد منه، عاد مجددا 
الجزء  ”سينيكو“  للسينما  البحرين  شركة  في 
ونطاق   4k بــجــودة  “أفــاتــار”  فيلم  مــن  الجديد 
 iMax شــاشــات  مــع  خصوصا  عالي  ديناميكي 

المذهلة في السيتي سنتر.
على الرغم من كل خبرته التقنية وبراعته في 
رواية القصص، قد يكون جيمس كاميرون سيد 
العلمي في كل شيء، فهو  التقدم  السينما في 
يهوى تفاصيل VFX التي تبدو غير محسوسة، 
التعديالت  كل  مع  فعله  ما  أحببت  وشخصيا 
التي  والطريقة  مــثــال،  األســنــان  على  المذهلة 
نشاهد فيها الفيلم بصورة أوضح بعد مرور 13 

سنة من عرضه األول!
“القمر  البشر  يكتشف  الفيلم عندما  تدور قصة 
الفريد باندورا”، الذي يحتوي على معدن فائق 
فيقومون  االقــتــصــاديــة،  الناحية  مــن  األهمية 
لكن  الــفــور،  على  لــغــزوه  محكمة  خطة  بتنفيذ 
البشرة  زرقـــاء  كائنات  تعيش  القمر  هــذا  على 
لكوكبهم  يتمتعون بحب جارف  “نافي”،  ٌتدعى 
جسدًيا  مــعــه  ويــتــصــلــون  الــمــدهــشــة  وطبيعته 
الدفاع عن  يبدأ هؤالء في  لذا عندما  ونفسيا؛ 
ليواجهوا  البشر  بعض  إليهم  ينضم  كوكبهم، 
معركة طاحنة، ستحدد مصير  الغزو في  قادة 

“باندورا” والبشر إلى األبد.
تم وصف الفيلم بأنه “غير قواعد اللعبة”، وفعال 
لعام  فيلم  كأفضل  تصنيفه  وتــم  كــذلــك،  كــان 
تقديم  وتــم   ،3D تقنيات  مــع  خصوصا   2009
عناصر الفيلم التقليدية مثل القصة، الشخصية، 
لجعل  كافية  بخبرة  إلــخ،  الموضوع،  التحرير، 
2D تجربة جذابة، وعلى الرغم  حتى اإلصــدار 
مــن إنــفــاق قــدر غير عــادي مــن الــوقــت والمال 
كاميرون  يغب  لم   ،3D عناصر  إلتقان  والجهد 
أبدا عما هو مهم، ويمكن اعتبار روايته تقريبا 
نسخة خيال علمي، كاميرون أيضا يستعير من 
 ،Aliens في  الموجودة  بتلك  الخاص  كتالوجه 

تيتانيك  ثقافات  بين  والرومانسية 
ــواء  ــتـ ــدم احـ ــ ــالـــرغـــم مــــن عـ بـ

دي  ليوناردو  على   Avatar
الحب  قصة  لكن  كابريو، 
التي  أكــثــر قــوة مــن تلك 
تيتانيك؛ ألن  تــروى في 
ــــى. مــن  ــل الـــمـــخـــاطـــر أعــ
مــنــظــور بــصــري بــحــت، 
يـــقـــدم لـــنـــا كـــامـــيـــرون 
ــر  ــثـ واحـــــــــــدا مــــــن أكـ
التقديمية  الــعــروض 

ــة عــلــى  ــشــ ــدهــ ــمــ ــ ال
اإلطـــــــالق لــعــالــم 

ويبني  غــريــب 

نحو صدام ملحمي متقن.
تأخذنا الصورة الرمزية إلى كوكب باندورا في 
عام 2154، وهو عالم الغابة، حيث وصل رجال 
الشريطي  التعدين  بعض  إجــراء  بنية  األرض 
كواريتش  مايلز  العقيد  بقيادة  الجيش  أن  إال 
الحماية  لتوفير  استعداد  على   ، النــغ(  )ستيفن 
وتقديم الدعم. كانت ارتباطات البشر مع السكان 
وتقترب  للجدل،  مثيرة  البشر  مــن  األصليين 
الــوقــت، حققت غريس  مــن  لفترة  الــعــداء  مــن 
النجاح في  )سيغورني ويفر( بعض  أوغسطين 
التفاعل مع السكان األصليين باستخدام األفاتار 
عليها  يسيطر  الــتــي  االصطناعية  “نــافــي”  فــي 

والـــــــتـــــــقـــــــدم البشر عن بعد( لتوفير التعليم 
لتكنولوجي،  ولــكــن ا

تــــــبــــــاطــــــأ 
م  لتقد ا
وتــــــــــم 

وتحاول  “نافي”  مجتمع  خــارج  غريس  إغــالق 
إيجاد  الــرمــزيــة  الــصــور  مــن  ومجموعتها  هــي 

طريقة للعودة.
المحتمل  غير  الشخص  في  البوابة  هذه  تأتي 
مشلول  وهو  ورثينغتون(،  )ســام  سولي  لجيك 
هي  بــانــدورا  إلــى  ورحلته  البحرية،  في  سابق 
الـــذي تــدرب  الــتــوأم  صــدفــة بعد وفـــاة شقيقه 
لسنوات على العيش في صورة رمزية وطبعت 
هويته الجينية على واحدة، بشكل غير متوقع، 
يحل  أن  يمكن  الــذي  الوحيد  هــو  جيك  وكــان 
الذي  كوارتيش،  العقيد  بين  عالق  لكنه  محله، 
“نافي”  مع  رابطة  يشكل  أن  الجندي  من  يريد 
التكتيكية  المعلومات  تمرير  من  يتمكن  حتى 
القيمة، وغريس الذي يريد إعادة بناء خطوط 
االتصال. سلسلة من األحداث في الغابة تفصل 
ــرى وتضعه  ــ ــرمــزيــة األخـ جــيــك عـــن الـــصـــور ال
قبل  مــن  حياته  إنــقــاذ  يتم  مميت.  خطر  فــي 
الذي ال يثق بها، ولكنه  نيتيري )زوي سالدانا(، 
إلى  وتأخذه  ”النافي”،  باإلله  متأثر  أنه  يعتقد 
“شجرة المنزل”، حيث يجب عليه ليس فقط 
للحصول  ولكن  حياته،  أجــل  من  يتوسل  أن 
نيتيري  يصبح  طــرقــهــم.  لتعلم  فــرصــة  على 
تعاطفا  أكثر  نفسه  يجد  ما  وسرعان  معلمه 
من  أكثر  الزرقاء  البشرة  ذوي  “إخوته”  مع 
تــعــاطــفــه مـــع الــعــقــيــد كــوارتــيــش الـــذي 
“نافي”  لنقل  ضخمة  لعملية  يخطط 
بعيدا عن حمولة غنية من الخام.

بـــعـــد الـــتـــعـــديـــل أصـــبـــح فــيــلــم 
تقنية  ألن  عميق؛  كــامــيــرون 
في  متأصلة  كانت  فيه   3D
الحمض النووي السينمائي 

أساسا، ولقد عوض عن التعتيم المنتشر الناجم 
زيـــادة  طــريــق  عــن  المستقطبة  الــعــدســات  عــن 
السطوع )تبدو الصور ساطعة جدا عند عرضها 
 Avatar صــور  وأصبحت  الــنــظــارات(،  دون  من 

فخمة للغاية في االيماكس!
يفهم كاميرون كيف يجب أن تجتمع قطع اللغز 
ويقوم  كــامــلــة،  متحركة  صـــورة  لتشكيل  معا 
الطائرة  المخلوقات  مع  المعلم  كما  بتجميعها 
والنباتات  السماء،  تمأل  التي  بالتنين  الشبيهة 
”النافي“  الــحــيــوانــات،  مثل  حية  تــزال  ال  التي 
بوضوح  تصميمه  تم  الذي  الزرقاء،  البشرة  ذو 
ليعيش طويال، مع رسوم CGI المتحركة والتي 

تبدو دائما واقعية جدا.
بعد التعديالت بصريا، نجد الصورة الرمزية ال 
تشوبها شائبة تقريبا، ولكن هناك بعض الحاالت 

الـــــتـــــي تــــتــــحــــرك فــيــهــا 
كبيرة  بسرعة  الكاميرا 
تأثير  يتتبع  ال  بــحــيــث 
مما  جـــيـــد،  بــشــكــل   3D
يؤدي إلى لحظة قصيرة 
يفتخر  ــاك.  ــ ــبـ ــ االرتـ مـــن 
ــي،  ذكــ بـــنـــص   Avatar
ــان جــيــمــس كــامــيــرون  كـ
يسلي رواد السينما لمدة 
أربــعــيــن عــامــا، وهـــو في 
صانعي  مــن  النخبة  فئة 
ــالم؛ لــلــحــصــول على  ــ األفـ
جـــــودة مــثــل هـــــذه  نجد 
العقارب  إعادة  في  ذكاءه 
الــوراء بذكاء  مجددا إلى 

كبير.
فــي مــقــابــلــة مــع صحيفة 
ــز، قـــال  ــمـ ــايـ نـــيـــويـــورك تـ
العمر  من  البالغ  المخرج 
تــتــح  “لـــــــم  عــــــاًمــــــا:   68
األفــالم  لمحبي  الفرصة 

الــشــبــاب لــمــشــاهــدتــهــا في 
أنهم  من  الرغم  على  السينما، 
شــاهــدوا  ربــمــا  أنــهــم  يعتقدون 
يشاهدوه  لــم  أنــهــم  إال  الفيلم، 
ــاف: “وقــد فوجئت  حــًقــا“. وأضـ
بسرور، ليس فقط بمدى صمود 
الــفــيــلــم لـــدى الــجــمــهــور، ولــكــن 
بمدى روعته في حالته المعاد 
جيمس  ويــــــدرك  تــشــكــيــلــهــا“. 
أن عــــادات مــشــاهــدة األفـــالم 

جائحة  أعقاب  في  تغيرت  قد 
األفالم  بأن  ويقر  العالمية  كورونا 
البث  مراعاة  مع  ُتصنع  أن  يجب 

والوصول إلى المنزل.
الجماهير  أن  إلى  جيمس  وأشــار 
ــعــــودة لــلــتــجــربــة  ــ ــى ال ــ ــتــــوق” إل ــ “ت

ــعـــد ســــنــــوات مــن  الــســيــنــمــائــيــة بـ
الصحية  األزمــة  بسبب  االضــطــراب 
الثاني  الجزء  إصــدار  قبل  العالمية، 
 Avatar:‘ بعنوان  انتظاره  الذي طال 
ديسمبر،  في   ’The Way of Water
يعيد  إنه  لذلك.  الناس  “يتوق  وألمح 
إلى  جزئًيا  ذلــك  يرجع  بــبــطء.  البناء 

ــدرة األفــــالم الــتــي يــرغــب الــنــاس  نـ
ــعــرض،  ال فـــي رؤيــتــهــا فـــي دور 

لكن أفاتار هو نوع الفيلم 
تشاهده  أن  يجب  ــذي  ال

في دار دور السينما“.

شاركت بملتقى الشارقة الدولي للراوي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

فترة وجيزة وينهار كرسي خامنئي
إن تجربـــة الشـــعب اإليرانـــي كشـــفت بشـــكل ال يقبـــل الشـــك مدى ما 
يختفـــي وراء الشـــعارات الكاذبة واالدعاءات المزيفـــة لنظام الماللي 
الدكتاتـــوري، وأهدافـــه اإلجراميـــة وغاياتـــه الدنيئـــة التـــي ال تمـــت 
للحريـــة وال الدين وال مصالح الشـــعوب المجـــاورة بصلة، وهذه المرة 
لن يفلت نظام الماللي من حتمية الســـقوط، فقد كشـــف غطاء مزبلة 
التاريخ وسدت السبل والمسارات أمام خامنئي وأتباعه، مع استمرار 
االنتفاضة التي امتدت إلى أكثر من 100 مدينة مختلفة وقرابة 200 

قتيل وآالف المعتقلين. 
لـــن تنفـــع كل أســـاليب اللـــف والـــدوران والخـــدع واإلغـــراءات التـــي 
يبتكرهـــا خبـــراء التوجيـــه النفســـي والفكـــري في نظـــام الماللي، ألن 
الشعب اإليراني قال كلمته هذه المرة بانتفاضة مختلفة عن أي وقت 
مضـــى غنيـــة بفيتامينـــات التضحية علـــى كل المســـتويات، وتدعمها 
المنظمات الدولية التي تدافع عن حرية الرأي والتعبير وتنتقد طراز 

حياة الماللي الرجعي.
“اللهم ال شـــماتة”.. لقد كان النظام اإليراني اإلرهابي يزرع المســـامير 

في طريق شـــعوب الخليج، والبحرين من أكثر الدول التي عانت من 
قذارة المؤامرات وتوظيف العمالء، لكن لم يكن يعلم هذا النظام أنه 
كان يحفر قبره بيده، وحمالته المضللة والتزوير والكذب واالختالق 
كانـــت بمثابـــة الكفـــن المثقوب الذي ســـيقذف به في مزبلـــة التاريخ. 
ليـــذق هـــذا النظـــام المجرم مـــا كان يفعله فـــي الشـــعوب، ليذق طعم 
الفوضـــى والتخريب، ولـــن تنفعه المبالـــغ الطائلـــة المجندة وجيوش 
العمـــالء واالنتهازييـــن وطالب المال، وال الدعايات المكشـــوفة. فترة 
وجيزة وسينهار كرسي الخميني ومن جاء بعده، وسيتنفس الشعب 
اإليراني الحرية واالستقرار بعد عقود طويلة من القمع والفقر والذل.
مقتـــل مهســـا أمينـــي علـــى يد النظـــام قـــد يكون الشـــرارة الرئيســـية 
الندالع االنتفاضة، لكن هناك تراكمات عديدة كاألوضاع االقتصادية 
والمعيشية المتردية، والكبت والغضب على رجال الدين المتشددين، 
وإخفـــاق الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي إيجـــاد حـــل جـــذري لألوضـــاع 
اإلرهـــاب  علـــى  وصرفهـــا  الشـــعب  مقـــدرات  وســـرقة  االقتصاديـــة، 

والتخريب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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االستعداد لالنتخابات القادمة
البحريـــن على موعـــد في نوفمبر القـــادم مع اســـتحقاق انتخابي 
جديـــد، أال وهـــو االنتخابـــات البرلمانيـــة التـــي يجـــب أن نســـتعد 
لهـــا جميعـــا شـــعبا وحكومـــة وناخبين ومرشـــحين بـــروح وطنية 
وســـعي أكيد لتشـــكيل مجلس يعبر عن أهل البحرين ومصالحهم 

األساسية.
ال حجة ألحد، فالباب مفتوح للجميع من أجل المشاركة في بناء 
الوطن وإنجاز هذا االســـتحقاق المهم، والكل مدعو للمشاركة من 
شـــباب ورجال ونساء، فعلى شـــباب البحرين أن يقوموا بدورهم 
في المشاركة السياسية من خالل االستعداد والدعوة والمشاركة 
فـــي تلك االنتخابات، وعلـــى المرأة البحرينية أن تواصل ســـعيها 
ونجاحاتها التي تحققت في العهد الميمون لجاللة الملك المعظم 

حمد بن عيسى آل خليفة.
نحـــن نراهن علـــى الوعي المتنامـــي للشـــعب البحريني، خصوصا 
الشـــباب والنســـاء، ذلك الوعي الذي بات يرفض الطائفية ويعلي 
شـــعار الوطـــن واللحمـــة الوطنية، ويـــؤدي إلى تشـــكيل التكتالت 
الوطنية التي تضم كل المذاهب واألطياف تحت شعار واحد هو 

البحرين الوطن الواحد.
الـــكل مطالـــب خالل الفترة الحالية بالدعوة للحشـــد لتحقيق هذا 
الهـــدف الوطنـــي لبناء مجالس شـــعبية وتشـــريعية قوية ومعبرة 
عـــن مصلحة الوطـــن والمواطن ويكون للشـــباب والمـــرأة تواجد 

قوي فيها.
فلنســـتفد جميعا مـــن األرضية الصلبة التي أوجدها لنا المشـــروع 
اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك المعظـــم، والـــذي حافـــظ علـــى الحياة 
الديمقراطيـــة الســـليمة، وأخذ بالبحرين تدريجيـــا وبعيدا عن أية 

ضغوط خارجية نحو بناء مؤسسات ديمقراطية قوية.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

وما خفي أعظم!
ســـبعة أيـــام قضيتها في المركز اإلشـــرافي بالمحافظة الشـــمالية 
األســـبوع الماضـــي، بفرصة طيبـــة حظيت فيها بلقـــاء الكثير من 
المرشـــحين، والتعـــرف علـــى أولوياتهـــم، ومـــاذا يريـــدون ومـــاذا 

سيفعلون؟
وأشـــير بمتـــن مقـــال اليـــوم لســـوالف بعضهـــم، ممن ال حـــول لهم 
وال قـــوة، وال ناقـــة وال جمـــل، فبغض النظر عن الحق الدســـتوري 
بالترشـــح، فإن هناك ُعرفا ينظر إليه الناس وأنا منهم، وهو مدى 

أهلية المرشح لكي يكون بهذا المكان.
وكانـــت إحـــدى المرشـــحات المتحمســـات، قـــد أبدت لـــي رغبتها 
بدخـــول المجلـــس البلـــدي، وقبـــل أن أكتب ذلـــك بلحظة، تحدث 
إليها مرشـــح آخر كان جالســـا بجوارها وال يعرفها، حيث قال لها: 
“الشـــغل البلدي مرهق، وفيه نزول إلى الشـــوارع، واللقاء بالناس 

في الحر، ومتابعة الصرف الصحي.. إلخ”.
تطلعت إليه المرشـــحة المذكورة وهي مصدومة ومتعجبة، قبل 
أن تقـــول لـــي بكل بســـاطة “تـــدري اخـــوي إبراهيم، بـــس غير لي 

تصريح الترشح، أبي اترشح نيابي مو بلدي”.
مرشـــح آخر جاء وحده، وكان يريد أن يترشح للبلدي، فتفاجأت 
بـــه يخرج لي الجواز مـــن جيبه وبطاقة الهوية، قائال: أبي أنشـــر 

بيان ترشحي بالصحيفة عندكم.
مرشـــح ثالث )للنيابي( وبعد أن أخذت له تصريحا صحافيا، وتم 
نشـــره فـــي “األون الين” تفاجـــأت باتصال منه بالفترة المســـائية، 
وهـــو يقول بعتب وزعل “جريدتكم ما نزلت تصريحي وصورتي 

في اإلنستغرام.. ليش؟”.
وعـــدد وال حـــرج مـــن ســـوالف بعـــض المرشـــحين الكئيبـــة التـــي 
ستتســـارع بقـــادم األيـــام، بحـــال يذكرنـــا بـــأن الحـــق الدســـتوري 
للمترشـــح يقابله أيضا الحق بالتصويـــت للكفاءات، والمخلصين، 

واألوفياء، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

fatin.hamza@
gmail.com

في البحرين كفاءات شبابية بحرينية وخريجون جامعيون بمعدالت عالية، 
لكن لألســـف مع وجود توزيع وظائف ال يالئم تخصصاتهم، حاجة البحرين 
لأليـــدي العاملة تفرضها الكثير من النواحـــي والضوابط، ال نريد من أحد أن 
ينافـــس البحريني في رزقه، لذا يجـــب إعطاء األفضلية للمواطن البحريني 

وتعزيز فرصه ليكون الخيار األول في التوظيف في سوق العمل.
لقـــد أثبـــت البحرينـــي كفاءته فـــي كل الوظائف، وال يوجد عـــذر مقبول في 
عـــدم إلزام الشـــركات بتوظيفه. لألســـف ال نـــزال في مرحلة لـــم نحقق فيها 
المســـتوى المطلـــوب، فـــال يـــزال يبحـــث المواطن عـــن وظيفة تتناســـب مع 
مؤهالتـــه العلمية وخبراته، يجب وضع األولوية له، لدينا خطط مســـتقبلية 
تبشـــر بالخير، ونأمل أن تســـخر لصالحه، خصوصًا أننا نعيش في مرحلة ال 
تحتمل المزيد من فتح أبواب المنافسة والتفضيل في الوظائف والخدمات 

لألجانب.
الكثيـــر مـــن المواطنين يحملون شـــهادات عليا ويعملون اليـــوم في وظائف 
متواضعـــة وبعيدة عن تخصصاتهم ومؤهالتهم، وجل من تم توظيفهم من 

األجانب لهم بدائل محلية، وال يغيب عنا أن توظيف األجنبي ال يقتصر على 
الموظف نفسه بل سيجلب معه زوجته وأبناءه.

إن تأثيره حتمًا سيكون في عدد السكان الذي سيؤدي إلى عجز الدولة عن 
توفير الخدمات، فضالً عن التحويالت المالية وغيرها من المســـاوئ !نســـبة 
العمالة الســـائبة في تزايد وعلى هيئة تنظيم ســـوق العمل تكثيف وتشـــديد 
الرقابـــة، كمـــا نطالـــب بتعـــاون الجهات بشـــكل جيد فـــي حل المشـــكلة، فقد 
أصبحـــت ظاهرة مقلقة ومؤرقة بســـبب المرونة التـــي يحصل عليها العامل 

األجنبي.
القريب هو األولى بخيرات البالد وفرص الوظائف، ويجب تكاتف الســـلطة 
التنفيذية والتشـــريعية، وهناك جهود ال يمكن إغفالها، إنما المشـــكلة بحاجة 
إلـــى جهـــود أكبـــر وتعاون مـــن جميـــع الجهات لوضـــع حلول جذرية فنســـبة 
البطالـــة اليوم ال تزال بحاجة إلى وقفة ووضع خطط جديدة وحلول بديلة 
تتيـــح المزيـــد مـــن الفـــرص للمواطن، مـــع التدخل لضبـــط التـــوازن وتنظيم 

استقدام العمالة األجنبية.

فاتن حمزة

األقربون أولى بالمعروف

“أميـــرة حبي أنا” هو اســـم لفيلم ســـينمائي مصري أنتج عـــام 1974، وجميع 
مـــن هـــم في جيلـــي يتذكـــره جيـــدًا، ال أدري كيـــف أن حادثة الطفلـــة أميرة 
رجعـــت بـــي إلى الوراء 52 عامًا وتذكرت هذا الفيلـــم القديم، حادثة الطالبة 
البريئـــة أميـــرة التي تعاطف معها الجميع وأعربوا عن اســـتنكارهم الشـــديد 
تجـــاه المعلمـــة التي لم تملك ذرة من الرحمة والحـــب والحنان لهذه الطفلة، 
خصوصا أنها تعاني من الفرط في الحركة وتأخر النطق. كما طالب الجميع 
باتخاذ إجراءات رادعة ضدها لهذا الفعل الذي يتعارض مع أبسط األعراف 
الدينية والقيم اإلنســـانية والتربوية. واكتظت وسائل التواصل االجتماعي 
المختلفة والصحف المحلية بهذه الواقعة وشكلوا وسيلة ضغط على وزارة 
التربيـــة والتعليم لتشـــكيل لجنة تحقيـــق على وجه الســـرعة وإطالع الرأي 
العـــام علـــى نتائجهـــا، كما قـــام الكثير مـــن المتعاطفيـــن مع أميرة مـــن أفراد 
وجمعيـــات وصحـــف بزيارتها عندما قام مركز الريـــان للتربية الخاصة الذي 
يحتضنهـــا بتنظيـــم حفل لها واكتظ به عـــدد كبير من الناس حتى من خارج 

البحرين.
الوزارة قامت مشكورة ونشرت نتيجة التحقيق وتحولت الحالة إلى النيابة 

العامة حسب اإلجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحاالت. 
وبين هذا وذاك، فإن النيابة العامة وبعد تحرياتها وتحقيقها في الموضوع، 

أمرت بحبس المتهمة، والمصورة وكذلك غلق الروضة وحبس مالكها بسبب 
انتهاء صالحية الترخيص للروضة، وعدم قانونية توظيف المعلمة المتهمة، 
باإلضافة إلى أن القانون ال يسمح بتملك الروضة بحكم العمل كمسؤول في 

إحدى الوزارات الحكومية.
لكـــن أال تعتقـــدون أن هنـــاك حلقة مفقـــودة في موضوع حالـــة أميرة؟ ففي 
اعتقادي أن اللوم األكبر يقع على وزارة التربية والتعليم، فالوزارة بها أقسام 
خاصـــة ومســـؤولة عن متابعة شـــؤون ريـــاض األطفال والمـــدارس الخاصة 
والمـــدارس الحكوميـــة فـــي جميـــع مراحلهـــا. ليـــس مـــن المقبـــول أن ننتظر 
عندمـــا يقـــع الفأس في الرأس ونقوم عندها بمعاقبـــة المخالفين! من واجب 
المســـؤولين عن رياض األطفال في البحرين التأكد من اإلجراءات اإلدارية 
والتعليميـــة واللوجســـتية وغيرهـــا، فهي مـــع احترامي لبعضهـــا يكون همها 
الوحيـــد الكســـب المادي وليس التربيـــة والتعليم، فلو قامـــت الوزارة بعملها 
االحترافـــي قبـــل بـــدء العام الدراســـي لما حصل مـــا حصل، فالـــوزارة عليها 
أيضـــا القيام بزيـــارات دورية غيـــر مجدولة للتحقق مـــن أن رياض األطفال 
وحتـــى المدارس والجامعات تعمل وفق معاييـــر واضحة ومحددة المعالم. 
الموضوع يحتاج إعادة هيكلة النظام الحالي ووضع آلية عمل جديدة وفق 

أحدث المواصفات والضوابط والمعايير التعليمية العالمية المتبعة.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

“أميرة حبي أنا”



 7 أيـــام تفصلنـــا عـــن انطالقة منافســـات 
بطولـــة آســـيا لرفـــع األثقـــال 2022 التـــي 
تحتضنهـــا مملكـــة البحرين تحـــت رعاية 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، والتي ينظمهـــا االتحاد البحريني 
االتحـــاد  إشـــراف  تحـــت  األثقـــال  لرفـــع 
اآلســـيوي لرفع األثقال، في الفترة -6 16 

أكتوبر المقبل بـ “فندق كراون بالزا”.
 مـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس لجنة التنســـيق 
والمتابعة مشعل حمد الذوادي أن اللجنة 
حريصـــة علـــى تقديـــم أفضـــل الخدمات 
لضمـــان ســـير البطولـــة، وفـــق توجيهـــات 
وتطلعات اللجنة المنظمة برئاسة إسحاق 
إبراهيم إسحاق رئيس االتحاد البحريني 
لرفـــع األثقـــال، على الشـــكل الـــذي يحقق 

أعلـــى معـــدالت النجاح في هـــذا الملتقى 
الرياضي القاري على أرض المملكة. 

وباشـــرت اللجنـــة المنظمة ووفق خط ســـير 
العملية التنظيمية، بوضع اإلعالنات الخاصة 
الستضافة مملكة البحرين منافسات بطولة 
آســـيا لرفـــع األثقال، فـــي الشـــوارع الحيوية 
بالمملكـــة، والـــذي يهدف للتعريـــف بالبطولة 
وبالمشـــاركين الذين سيتنافسون خالل هذا 

الحدث الرياضي اآلسيوي. 

وقد تزينت شـــوارع المملكـــة بالعديد من 
الالفتات الترحيبية بضيوف المملكة من 
الوفود المشاركة والمنتخبات والضيوف 
إلـــى جانـــب اإلعالنـــات الترويجيـــة. ولن 
تقتصر اإلعالنات على الشوارع الرئيسة، 
بـــل إن اللجنـــة المنظمـــة ســـتحرص على 
خـــالل  مـــن  البطولـــة  لهـــذه  تـــرّوج  أن 
وضـــع اإلعالنات فـــي األماكن الســـياحية 
كالمجمعـــات التجارية والفنـــادق وغيرها 
الجمهـــور  تجتـــذب  التـــي  األماكـــن  مـــن 
والســـياح والمقيمين على أرض المملكة، 

للحضور والتفاعل مع هذه البطولة. 
وتأتي خطوة الترويج للبطولة عبر نشـــر 
اإلعالنات الخاصـــة بمختلف جوانبها من 
خـــالل الملصقـــات اإلعالنيـــة والدعائيـــة 
المختلفة في شـــوارع المملكة في سياق 
إدخـــال الجماهيـــر الرياضيـــة فـــي أجواء 

البطولة.

الذوادي: حريصون على نجاح االستضافة

إعالنات آسيوية رفع األثقال تزين شوارع البحرين

مشعل الذوادي

أكد األمين العام للجنة البارالمبية 
البحرينية علـــي محمد الماجد أن 
اســـتضافة كأس العالم للبوتشـــيا 
البحريـــن 2022، فـــي الفتـــرة مـــن 
6 إلـــى 11 نوفمبـــر المقبل تترجم 
توجيهـــات عاهـــل البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
تعزيـــز  فـــي  خليفـــة،  آل  عيســـى 
الخارطـــة  علـــى  المملكـــة  مكانـــة 
الرياضية الدولية، كما تنسجم مع 
دعـــم واهتمـــام ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة. 
هـــذه  بـــأن  العـــام  األميـــن  ونـــوه 
الحـــرص  تجســـد  االســـتضافة 
إنجـــاح  علـــى  الكبيـــر  البحرينـــي 
العالميـــة  الرياضيـــة  التجمعـــات 

البارالمبيـــة،  الرياضـــة  خصوصـــا 
مشـــيدا بدعم ممثـــل جاللة الملك 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشـــباب رئيـــس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
الســـتضافة البطـــوالت الرياضية؛ 
بوصفها وســـيلة مناســـبة لتعميق 
الشـــباب  بيـــن  المحبـــة  روابـــط 

البارالمبي. 
الـــكأس  هـــذا  أن  الماجـــد  وبيـــن 
يعـــد فرصـــة مواتيـــة إلبـــراز النمو 
اللجنـــة  منجـــزات  فـــي  الواضـــح 
والعمـــل  البحرينيـــة،  البارالمبيـــة 
علـــى تعزيـــز مكتســـبات الرياضة 
البارالمبية في المملكة، من خالل 
توســـيع قاعدتهـــا وإبـــراز قـــدرات 
العبـــي  مملكـــة البحرين من ذوي 

العزيمة، وإتاحـــة الفرصة أمامهم 
لالحتـــكاك والتنافس مع الالعبين 
دول  مختلـــف  مـــن  المشـــاركين 

العام. 
للجنـــة  العـــام  األميـــن  وأعلـــن   
البارالمبيـــة البحرينيـــة عن تعيين 

نور حسين مديرة لالستضافة.

الماجد: االستضافة تجسد حرص البحرين على إنجاح التجمعات الرياضية

تعيين نور حسين مديرة كأس العالم للبوتشيا البحرين

علي الماجد

للبليـــارد  البحرينـــي  االتحـــاد  أقـــام 
تصفيـــات  والدارتـــس  والســـنوكر 
الختيـــار تشـــكيلة المنتخـــب لتمثيـــل 
المملكـــة في البطولـــة العربية للبليارد 
والســـنوكر التـــي تســـتضيفها المملكة 
فـــي الفتـــرة مـــن 15 - 21 مـــن شـــهر 

أكتوبر  المقبل.
ونظـــم االتحاد التصفيـــات يوم األحد 
حصـــول  عـــن  وأســـفرت  الماضـــي، 
الالعب فهد خلف علـــى المركز األول 
بعـــد فـــوزه فـــي النهائـــي علـــى حيـــن 

صباح بسبعة أشواط مقابل ثالثة.

خلف يحسم التصفيات 
األولى للبليارد
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نتائج مباريات األربعاء 

مباريات اليوم الخميس

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

كأس الملك لكرة القدم

سترة

المالكية

1

0

0

2

قاللي

البسيتين

دوري زين لكرة السلة دوري خالد بن حمد لكرة اليد

سماهيج

سماهيج

سترة

مدينة عيسى

81

23

الساعة 7.30 مساًء

77

68

24

99

الحالة

البحرين

البحرين

األهلي

 إسبانيا - المكتب اإلعالمي

بقيــادة ممثــل جاللــة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب قائــد الفريق 
الملكي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، يشارك الفريق الملكي للقدرة في 
بطولة العالم للجياد ذات 8 ســنوات التي ســتقام في إســبانيا 2 أكتوبر القادم 

بمشاركة واسعة من فرسان العالم.

فـــي  الملكـــي  الفريـــق  وسيشـــارك 
البطولة بقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد إضافـــة إلـــى الفرســـان معيـــوف 
وســـلطان  الرميحـــي،  عبدالعزيـــز 
عبدالعزيز الرميحي، وعيســـى العنزي، 
ومحمد خالد الرويعي، وخليفة مبارك 

سبت.
واستعد الفريق للمشاركة في البطولة 
عبـــر تدريبـــات مكثفـــة خـــالل الفتـــرة 
الماضيـــة فـــي البحريـــن، حيث حرص 
الفريـــق علـــى بـــذل الجهـــود للوصـــول 
إلـــى كامـــل الجاهزيـــة للمشـــاركة فـــي 
البطولـــة التي يأمل مـــن خاللها تقديم 
أفضـــل المســـتويات وتحقيـــق النتائج 

االيجابية.

الملكي يسير بخطى ثابتة

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفـــة أن تواجد الفريق 
الملكي في بطولة العالم للجياد ذات 8 
سنوات يجســـد ما وصلت إليه القدرة 
البحرينية من تطور وازدهار في العهد 
الزاهر لحضـــرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المعظم حفظـــه هللا ورعاه وما يقدمه 
جاللته من دعم ورعاية لهذه الرياضة 
العريقة التي خطت صداها بإنجازات 
متعـــددة طوال الفتـــرة الماضية حتى 
الـــدول  إحـــدى  البحريـــن  أصبحـــت 
الكبـــرى فـــي هـــذه الرياضـــة، مشـــيدًا 
سموه بمساندة صاحب السمو الملكي 

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه 
المتابعـــة  علـــى  ســـموه  وحـــرص  هللا 

الدائمة وتقديم كامل الدعم.
وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن الفريق الملكي يسير بخطى 
ثابتـــة نحـــو تحقيـــق أهـــداف الخطـــة 
التـــي وضعهـــا وحقق منهـــا العديد من 
الماضيـــة  الفتـــرة  طـــوال  اإلنجـــازات 
وبطولـــة العالـــم ســـيكون لهـــا مـــردود 
إيجابـــي كبير على الفرســـان خصوصا 
أن الفريـــق الملكي سيشـــارك بفرســـان 
كبيـــرة  اســـتفادة  ســـيحققون  شـــباب 

واحتكاك وخبرة.

رعاية الملك المعظم

وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن رياضـــة القـــدرة البحرينية 
ســـجلت حضـــورا بـــارزا فـــي المحافل 
األوروبية في الموســـم الحالي بعد أن 
فرضـــت هيمنتهـــا علـــى عـــدة بطوالت 

ممـــا يؤكد أن هـــذه الرياضيـــة ماضية 
فـــي التطـــور واالزدهار بفضـــل الدعم 
الـــذي تحظى به والرعايـــة الفائقة من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملـــك البالد المعظم 
حفظه هللا ورعاه، مشـــيرًا ســـموه إلى 
النتائـــج  الفريـــق يتطلـــع لتحقيـــق  أن 
اإليجابيـــة التـــي تضـــاف إلـــى ســـجل 

الفريق.
وأبـــدى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة ثقتـــه الكبيرة فـــي تحقيق 
المراكـــز المتقدمـــة وتحقيـــق أهـــداف 
هـــذه المشـــاركة في البطولـــة في ظل 
مـــن  نخبـــة  الملكـــي  الفريـــق  امتـــالك 
القادريـــن علـــى  المتميزيـــن  الفرســـان 
مواصلة العطـــاء ولهم بصمات عديدة 
في الجانبين المحلـــي والخارجي في 
أن  ســـموه  مؤكـــدًا  الماضيـــة،  الفتـــرة 
األهداف التي وضعها الفريق في هذه 
المشاركة ستعطي الفريق حافزًا كبيرا 

سمو الشيخ ناصر بن حمدوخبرات واسعة للمشاركات القادمة.

بمشاركة واسعة من فرسان العالم لجياد 8 سنوات في إسبانيا

ناصر بن حمد يقود الفريق الملكي في بطولة العالم
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الصخير- حلبة البحرين الدولية

عشـــاق رياضة الســـيارات علـــى موعد مـــع انطالق أول 
فعاليـــة مـــن فعاليات الموســـم الرياضـــي 2022 – 2023 
التي تنطلق على مضمار حلبة البحرين الدولية “موطن 
رياضة الســـيارات في الشرق األوسط”، وذلك من خالل 
فعاليـــة الحلبة لك الليلية للســـيارات والدراجات النارية 

وذلك يوم الجمعة 30 سبتمبر الجاري.
وســـيكون بإمـــكان عشـــاق ومحبـــي الســـرعة ورياضـــة 
الســـيارات قيادة ســـياراتهم ودراجتهم النارية الخاصة 
علـــى مضمـــار الحلبة الداخلية ليال، حيث ســـتكون هذه 
التجربـــة ال تنســـى مـــع إعطائهم جـــوا من اإلثـــارة التي 
ال يمكـــن وصفهـــا وذلـــك مـــن 4 مســـاء حتى 11 مســـاء، 
وســـيبدأ التسجيل من 3 مساء، وذلك بدفع مبلغ وقدره 
79 دينـــارا وذلك ليـــوم كامل، ونصف يوم بــــ 69 دينارا، 
والجولـــة الواحدة بـ 29 دينارا فقط وذلك خالل الحجز 

المسبق، 
أما الحجز بنفس اليوم ســـتكون األســـعار كالتالي حيث 
ســـتكون بـ 115.5 دينار ليوم كامل، و82.5 دينار لنصف 
يوم، و44 دينارا للحصة الواحدة. ويعد الحجز المســـبق 

ضروريا للمشاركة في الفعالية، إذ إن المقاعد محدودة، 
جهـــز ســـيارتك أو دراجتـــك الناريـــة وشـــارك فعاليـــات 
“الحلبـــة لـــك” ليـــوم كامـــل مـــن اإلثـــارة المتواصلة على 

مضمار الحلبة العالمية.

مســـاء  الهوائيـــة  للدراجـــات  البحرينـــي  االتحـــاد  عقـــد 
أمـــس األول بمقر االتحـــاد اجتماعا تنســـيقيا مع اللجنة 
المنظمة لـ “طواف ناصر بن حمد الثاني للهواة”، وترأس 
االجتمـــاع الشـــيخ خالـــد بـــن حمد بـــن أحمـــد آل خليفة 
رئيس االتحاد، بحضور ســـيد شـــبر الوداعي أمين السر 
العـــام في االتحاد، ومن اللجنة المنظمة حضر االجتماع 

كل من أحمد علي محمد وعباس موسى.
واســـتعرض الحضـــور آخـــر التطـــورات علـــى األصعـــدة 
التنظيميـــة واإلداريـــة والفنية وأهم الخطـــوات العملية 
المطلـــوب تنفيذهـــا واإلعـــداد لهـــا في وقـــت مبكر، وتم 
االتفاق على تحديد طبيعة المشـــاركة المفتوحة لجميع 
اإلخوة فـــي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ولفـــرق الهواة من المواطنيـــن، إضافة إلى توزيع المهام 
واختيار مســـار الطواف الذي يتـــالءم مع إضفاء الطابع 
الســـياحي والمعرفـــي الذي يعكـــس بدوره مـــا تتميز به 
البحرين من مشـــاهد ومواقع سياحية وأمكنة تاريخية 

وتراثية.
وركز المجتمعون على البدء ســـريعا في مخاطبة جميع 
الجهـــات الرســـمية والمجتمعية المتعاونـــة في التنظيم 

ودعوتهم لإلعداد للمشـــاركة في إنجاح الطواف، وذلك 
مـــن أجـــل ضمـــان حـــدث رياضـــي متميـــز وناجـــح بكل 
المقاييس ومتناســـب مع تطلعات وطموح المســـؤولين 
عـــن الرياضة في البالد، كما أكد المجتمعون على أهمية 
عقـــد اجتماعـــات دوريـــة حتـــى موعد انطـــالق الطواف 
وإقامته في خالل الفترة من 2 - 5 نوفمبر لفئة الرجال 
وفي 6 نوفمبر لفئة السيدات واالستعداد إلقامة المؤتمر 

الصحافي الذي سيكشف فيه عن كل التفاصيل.

اجتماع تنسيقي لإلعداد لطواف ناصر بن حمد الثاني للهواةالجمعة انطالق أولى فعاليات الموسم “الحلبة لك” الليلية

صورة جماعية خالل االجتماع

االتفاق

االتحاد

ركالت ترجيحية

ركالت ترجيحية

مدينة عيسى

التضامن

6

3

5

4

دوري زين لكرة السلة دوري خالد بن حمد لكرة اليد



مــواجهــات متــوازنــة
في قرعة كأس جاللة الملك

قرعـــة كأس جاللـــة  أســـفرت مراســـم 
)أغلـــى  القـــدم  لكـــرة  المعظـــم  الملـــك 
الكـــؤوس( للموســـم الرياضـــي 2022 - 
2023 عـــن مواجهـــات متوازنـــة للفرق 
المرشحة للمنافســـة على اللقب الغالي 

في نسخته )46(.
وأقيمـــت مراســـم القرعة مســـاء أمس 
“األربعاء”، بفندق الدبلومات بمشـــاركة 
والمنتخـــب  البحرينيـــة  الكـــرة  نجـــوم 
العســـكري الذي حقق لقب بطولة مركز 
ارتبـــاط الشـــرق األوســـط العـــام 1978 
وهـــم الحـــارس حمـــود ســـلطان، خليل 
شويعر، إبراهيم زويد وسلمان شريدة، 

وعريف الحفل محمد عبدالغفار.

وأســـفرت القرعـــة عن مواجهـــة تجمع 
الرفـــاع واالتفـــاق يتأهـــل الفائـــز منهـــا 
المحـــرق  لقـــاء  مـــن  الفائـــز  لمواجهـــة 
والبســـيتين، فيما سيكون فريق البديع 
علـــى موعد مع فريـــق النجمة لتحديد 
هويـــة المتأهل لمواجهـــة الفريق الفائز 
مـــن مواجهـــة فريـــق األهلي والشـــباب 

في الضلع األيمن من القرعة.
كمـــا شـــهدت القرعـــة عـــن لقـــاء فريـــق 
المنامة بنظيره فريق البحرين ويتأهل 
الفائز من هـــذه المباراة لمالقاة الفريق 
الفائـــز مـــن مواجهـــة الخالديـــة “حامل 
يواجـــه  أن  علـــى  مـــع ســـترة،  اللقـــب” 
فريـــق الرفـــاع الشـــرقي نظيـــره فريق 

الحد ويتأهل الفائز لمواجهة الفائز من 
مباراة الحالة مع التضامن.

وُتعد القرعة متوازنة للفرق المرشـــحة 
والمتوقع منافستها على اللقب الغالي، 
خصوًصا أنها لم تكشف عن مواجهات 
ثمـــن  الـــدور  فـــي  الثقيـــل  العيـــار  مـــن 
النهائـــي، إال أنها في الوقـــت ذاته تنذر 
بمواجهات محتدمة في دور الثمانية.

يذكـــر أن فريـــق الخالديـــة حقـــق لقب 
الموســـم الماضي بعد فوزه على فريق 
الرفاع الشـــرقي فـــي المبـــاراة النهائية 
بـــركالت الترجيـــح، وذلـــك فـــي إنجـــاز 
تاريخـــي أول للخالديـــة فـــي موســـمه 

الثاني بعد التأسيس. قرعة كأس الملك

 نادي الحد - المركز اإلعالمي

الرياضـــي  الحـــد  نـــادي  يعقـــد 
فـــي الســـاعة الثامنـــة والنصـــف 
من مســـاء يـــوم اإلثنيـــن المقبل 
شـــهر  مـــن  للثالـــث  الموافـــق 
أكتوبـــر 2022, اجتماع الجمعية 
العمومية العادي وذلك في قاعة 
وبإشـــراف  بالنـــادي  المناســـبات 
إدارة الرقابـــة والتدقيق بالهيئة 
العامة للرياضة، وفي حال عدم 
القانونـــي  النصـــاب  اســـتكمال 
ســـيكون االجتماع يوم الثالثاء 
11 أكتوبـــر، أمـــا فـــي حـــال عدم 
لمـــدة  يؤجـــل  النصـــاب  بلـــوغ 

ساعتين بذات التاريخ.
أعمـــال  جـــدول  ويتضمـــن 
االجتمـــاع كلمـــة لرئيس مجلس 
اإلدارة أحمد بن ســـلمان المسلم 
ويعقبهـــا التصديـــق على محضر 
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
وإقـــرار  ومناقشـــة  الســـابق 

والماليـــة  اإلداريـــة  التقاريـــر 
عـــن الفتـــرة الماضيـــة ومـــن ثـــم 
اســـتقالة مجلس اإلدارة الحالي 
وتزكية المجلس الجديد للدورة 

االنتخابية 2022-2026.
يذكـــر بـــأن مجلـــس إدارة نـــادي 
الحـــد الرياضـــي تـــم تزكيته من 

إلـــى  عشـــرة أعضـــاء باإلضافـــة 
فـــاز  حيـــث  المجلـــس،  رئيـــس 
بالتزكية للرئاســـة جمال األحمد 
ولعضوية مجلس اإلدارة كل من 
فاطمـــة زمـــان، جاســـم الحرمي، 
أحمد البهدهي، أســـامة المالكي، 
محمد الخالن، حســـين اليوشع، 
عيســـى الصقـــر، زيـــاد عبـــدهللا، 

غانم السند، رمزي الجالليف.
وكان النـــادي قـــد وجـــه الدعـــوة 
لكل أعضاء الجمعيـــة العمومية 
االشـــتراك  لرســـوم  المســـددين 
للمشـــاركة فـــي االجتمـــاع، كمـــا 
لوحـــة  فـــي  التقاريـــر  نشـــر  تـــم 

اإلعالنات بالنادي.
صرح بذلك األمين العام بالنادي 

أحمد البهدهي.

3 أكتوبر اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الحد

أحمد البهدهي

عّقد فريق ســـماهيج حال نظيره الحالة بعدما تغلب عليه 
وألحق به الخســـارة الثالثة علـــى التوالي بنتيجة )68/81( 
في المباراة التي جمعتهما مساء األربعاء لحساب الجولة 

الثالثة من دوري زين لكرة السلة.
وجاءت نتائج األشـــواط األربعة كاآلتـــي: )14/20 الحالة، 
ســـماهيج(،   18/24 ســـماهيج،   16/20 ســـماهيج،   14/23
وبذلك أصبح رصيد ســـماهيج بانتصـــاره األول )4 نقاط(، 
فيما تلقى الحالة الخسارة الثالثة وصار رصيده )3 نقاط(.

وبـــرز فـــي صفـــوف ســـماهيج أحمـــد فتيـــل بإحـــرازه )21 
نقطة(، المحترف هارت )18 نقطة( وحسين بوصفوان )16 
نقطـــة(، وفي الحالة المحترف ســـبايك أفضل المســـجلين 

)24 نقطة(، أحمد خليفة )17 نقطة(.
وفـــي المباراة الثانيـــة، اجتاز فريق األهلـــي نظيره مدينة 
عيسى بنتيجة )77/99( وبواقع األشواط األربعة: )28/28، 
18/26 مدينـــة عيســـى، 13/25 األهلـــي، 10/28 األهلـــي(. 
وبذلـــك حقق األهلـــي انتصـــاره الثالث ورفـــع رصيده الى 
)6 نقاط( فيما تلقى مدينة عيســـى الخسارة الثانية وصار 

رصيده )4 نقاط(. 
وبرز في صفوف األهلي محمد كويد بتسجيله )26 نقطة(، 
هشـــام ســـرحان وجيفرســـون )22 نقطة لكل منهما(، وفي 
مدينة عيســـى جاء بـــاري كأفضل المســـجلين )24 نقطة(، 

حسين مهدي )15 نقطة(.

األهلي يجتاز مدينة عيسى بدوري زين لكرة السلة

سماهيج يعقد وضع الحالة بالخسارة الثالثة

لقاء سماهيج والحالة
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عبدالرسول: منتخبنا ارتكب أخطاء بدائية أمام بنما
قال المحلل الفني بقناة البحرين 
الرياضيـــة علـــي عبدالرســـول إن 
لكـــرة  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا 
القـــدم وقـــع فـــي أخطـــاء بدائية 
أمـــام بنمـــا وقـــدم أداء متواضعا 
ليســـتقبل مرماه هدفين ويخسر 
المواجهـــة الوديـــة الدوليـــة التي 
جمعتهمـــا علـــى ســـتاد البحريـــن 

الوطنـــي في تجمعه األخير بأيام 
الفيفا.

وأوضح عبدالرسول أن الهدفين 
المنتخـــب  اســـتقبلهما  اللذيـــن 
كان ســـببهما ســـوء التغطيـــة من 
األظهـــرة وكان بإمـــكان المنتخب 
البنمي أن يســـجل عـــددا أكبر من 
األهـــداف فيما لم يخلـــق العبونا 
أي فرص خطيرة حقيقية وكانت 
علـــى  خجولـــة  تهديـــدات  لدينـــا 

مرمى المنافس.
وذكـــر أن منتخبنا لم يســـتفد من 
المبـــاراة وتلقى الخســـارة الثانية 
ولم يعمـــد إلى تصحيح األخطاء 
التي ارتكبها أمام الرأس األخضر 
فـــي اللقاء الـــودي األول، وأشـــار 
تحســـين  كان  الهـــدف  أن  إلـــى 
الدولـــي  التصنيـــف  فـــي  مركزنـــا 
للفيفـــا ولكننـــا تلقينا خســـارتين، 
الالعبيـــن  جميـــع  أن  موضحـــا 

حصلوا علـــى فرصتهم وبالتأكيد 
أنهـــم غيـــر راضين عن المســـتوى 

الذي قدموه.
جميـــع  عبدالرســـول  وطالـــب 
األخطـــاء  بتصحيـــح  الالعبيـــن 
والســـعي للظهـــور اإليجابـــي في 
بهـــدف  القادمـــة  المواجهـــات 
واالســـتعداد  المشـــرف  التمثيـــل 
األمثل لالســـتحقاقات الخارجية 

القادمة.

حسن علي

علي عبدالرسول

أشـــار مدير نادي االتحاد لكرة 
الســـلة جـــالل قـــروف إلـــى أن 
الوصـــول  يســـتهدف  فريقـــه 
لسداســـي مســـابقة دوري زين 
لكرة السلة للموســـم الرياضي 

.2023  - 2022
ويأتي تصريح قروف لـ “البالد 
ســـبورت” بعدمـــا حقـــق فريق 
االتحـــاد فوزين متتاليين على 
سماهيج واآلخر على النجمة.

وقال قـــروف “ال يوجـــد فريق 
المشـــاركة،  لمجـــرد  يشـــارك 
هـــدف  لديـــه  مـــن  أن  والبـــد 
يســـعى للوصـــول إليـــه، ونحن 
بخطـــوة،  خطـــوة  نســـير  اآلن 
وعيوننـــا الوصـــول إلـــى الدور 
السداســـي أوالً ومـــن ثـــم لكل 
حـــادث حديـــث، خصوًصـــا أن 
االثنيـــن  المحترفيـــن  نظـــام 
المرحلـــة  فـــي  فريـــق  بـــكل 
الثانيـــة مـــن شـــأنه أن يحـــدث 
تغييـــرات كثيرة”. وأضاف “أن 

الفوزين اللذين حققهما فريقه 
وآخرهما على النجمة المدجج 
بالنجـــوم لم يأت من فراغ، بل 
مـــن تدريبات وجهـــود للمدرب 
ريـــان محمـــود والالعبيـــن في 
تطبيـــق الجوانـــب الفنيـــة، كما 
برئاســـة  اإلدارة  لمجلـــس  أن 
سيد أنور شرف دور كبير فيما 
يحققه االتحاد من مســـتويات 

وذلـــك  إيجابيـــة،  ونتائـــج 
بالتواصـــل الدائـــم واالهتمـــام 

وتوفير كل سبل النجاح”.
جاســـم  علـــي  غيـــاب  وبشـــأن 
عـــن “االتـــي”، بين مديـــر فريق 
االتحاد لكرة السلة أن الالعب 
لديه إصابة طفيفة وســـيكون 
متاًحا للعب من خالل المباراة 

القادمة.

أشاد بدعم إدارة نادي االتحاد للعبة كرة السلة

قروف: عيوننا على سداسي دوري زين

جالل قروف

 االتحاد البحريني لكرة القدم 

غـــادر البالد “األربعاء” وفد المنتخب 
القـــدم،  لكـــرة  للناشـــئين  الوطنـــي 
العمانيـــة  العاصمـــة  إلـــى  متوجهـــا 
فـــي  للمشـــاركة  وذلـــك  مســـقط، 
مـــن  الثالثـــة  المجموعـــة  مباريـــات 
التصفيـــات المؤهلـــة لنهائيات كأس 

آسيا تحت 17 عاما  2023.
ويتـــرأس الوفد عضـــو مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة القدم رئيس 
لجنـــة المســـابقات مهنـــد األنصـــاري، 
ويضـــم الوفـــد مديـــر المنتخب خالد 
بـــدر  الوطنـــي  والمـــدرب  شـــاهين، 
خليـــل، والمـــدرب الوطني المســـاعد 
الوطنـــي  والمـــدرب  الســـعد،  أحمـــد 
ومـــدرب  خالـــد،  محمـــد  المســـاعد 
الحـــراس المـــدرب الوطنـــي محمـــد 
جناحـــي، ومـــدرب اللياقـــة المـــدرب 
الوطنـــي حمـــود الديـــري، والمحلـــل 
وأخصائـــي  البنـــاء،  حســـن  الفنـــي 
عرفـــة،  عبـــدهللا  الطبيعـــي  العـــالج 
والممرض ســـيد هاني علوي، وعامل 
المهمـــات محمـــد شـــاهين والمدلـــك 
وهـــم:  العبـــا،  و23  كومـــار،  أنيـــش 
محمـــد عبدالحكيـــم، مهـــران محمد، 
عمـــار البصـــري، علـــي يونـــس، علـــي 

الشـــرقاوي، أحمد جاســـم، سيد كرار 
علوي، راشـــد مجيران، سامي بسام، 
مهـــدي تورانـــي، ســـيف البوفالســـة، 
أحمـــد،  محمـــد  الخالـــدي،  عبـــدهللا 
الدوســـري،  يوســـف  عـــواد،  ناصـــر 
فـــارس مهـــدي، علي نصيـــف، صالح 
صالـــح، خالـــد أحمـــد، فيصـــل عواد، 
محمد خليفة، ســـلمان الســـبر وراشد 

بوخماس. 
 وكانـــت القرعة قـــد أوقعت منتخب 
الثالثـــة  المجموعـــة  فـــي  الناشـــئين 
والتـــي  اآلســـيوية،  بالتصفيـــات 

تضـــم إلـــى جانبـــه منتخبـــات عمـــان 
العـــراق،  لبنـــان،  قطـــر،  “المضيـــف”، 
هـــذه  مباريـــات  ســـتقام  حيـــث 
الســـيب،   اســـتاد  علـــى  المجموعـــة 
وسيســـتهل أحمر الناشـــئين مشواره 
بمالقـــاة المنتخـــب اللبنانـــي يـــوم 1 
أكتوبـــر، وســـيخوض لقـــاءه الثانـــي 
أمـــام منتخـــب قطـــر يـــوم 3 أكتوبر، 
فيما ســـيخوض لقـــاءه الثالـــث أمام 
منتخـــب عمان يـــوم 5 أكتوبر، بينما 
سيخوض لقاءه الرابع أمام منتخب 

العراق يوم 7 من الشهر ذاته.

أحمر الناشئين إلى مسقط للمشاركة في تصفيات آسيا

منتخبنا للناشئين

علي مجيد

المنامة - بنا

علي مجيد
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قتل أربعة فلســـطينيين برصاص الجيش 
اإلسرائيلي خالل عملية عسكرية العتقال 
“نشـــطاء” فـــي مخيـــم جنيـــن فـــي الضفة 
الغربيـــة صباح أمـــس على ما أكدت وزارة 
الصحـــة الفلســـطينية. وهذه هـــي العملية 
العســـكرية األحـــدث فـــي المنطقـــة التـــي 
شـــكلت مســـرًحا لمواجهـــات شـــبه يومية 
ومســـلحين  اإلســـرائيلية  القـــوات  بيـــن 

فلسطينيين في األشهر األخيرة.
وأكدت وزارة الصحة في بيان أن كاًل من 
“عبـــد فتحي حازم ومحمـــد محمود إلّونة 
براهمة وأحمد نظمي عالونة، ومحمد أبو 
ناعســـة هم شـــهداء العدوان اإلســـرائيلي” 
في جنين. وبحســـب الوزارة تم تســـجيل 

44 إصابـــة بينها إصابـــات “خطيرة وبالغة 
الجيـــش  أعلـــن  جهتـــه،  مـــن  الخطـــورة”. 
أن جنـــوده قتلـــوا بالرصـــاص “اثنيـــن مـــن 
المشـــتبه بتورطهم في عـــدد من هجمات 

إطالق النار األخيرة”.
وقـــال في بيـــان “أثنـــاء محاصـــرة المنزل 
الذي يتواجد فيه المشـــتبه بهما، انفجرت 
عبوة ناســـفة وفتح المشتبه بهم النار في 

اتجاه القوات األمنية”.
بإطـــالق  القـــوات  “ردت  البيـــان  وأضـــاف 
النار وفـــق إجراءات الـــرد الموحدة وقتل 

كالهما”، منوها إلى أن حازم أحدهما.
وشـــاركت أعـــداد كبيـــرة مـــن الجنـــود في 
العمليـــة التـــي بدأهـــا الجيش اإلســـرائيلي 

منذ ساعات الصباح الباكر.

مقتل 4 فلسطينيين في جنين

قتل شخص أمس في شمال بلجيكا 
إثـــر تبادل إلطالق النار مع الشـــرطة 
خـــالل عمليـــة اســـتهدفت مخطًطـــا 
“العتـــداء إرهابـــي” يدبـــره مقربـــون 
المتطـــرف.  اليميـــن  أوســـاط  مـــن 
وجـــاء فـــي بيـــان للنيابـــة العامة أن 
التحقيـــق برئاســـة قاضـــي التحقيق 
فـــي انتويـــرب فـــي شـــمال بلجيـــكا 
يستهدف “أوســـاطا يشتبه بانتمائها 
وتخلـــل  المتطـــرف”.  اليميـــن  إلـــى 
التحقيـــق نحو عشـــر عمليـــات دهم 
صبـــاح أمس فـــي منطقـــة انتويرب 
)انفير( حصـــل خاللها تبادل إلطالق 

النار ما أدى إلى سقوط قتيل.
وأكـــدت النيابـــة العامـــة أنـــه “جـــرى 
خالل هذه العمليـــات تبادل إلطالق 
النار بين الشرطة وأحد الموجودين 
هـــذا  توفـــي  المبانـــي.  أحـــد  فـــي 

الشخص”.

عاًمـــا   36 البالـــغ  الرجـــل  وأصيـــب 
بجـــروح قاتلة في منزله في منطقة 
ميركسيم بمدينة أنتويرب و”توفي 
متأثرا بجروحه على الفور”، بحسب 

النيابة.
ُأســـند التحقيـــق فـــي تهمـــة “القتـــل 
العمد” إلى قاضي تحقيق آخر، وفًقا 

لمكتب النائب العام في أنتويرب.
مالبســـات  تحديـــد  عليـــه  ويتعيـــن 
إطـــالق النـــار التـــي أدت إلـــى مقتل 
الشـــخص وما إذا كانت الشرطة قد 

تصرفت دفاًعا عن النفس.

قتيل في بلجيكا في عملية لمكافحة اإلرهاب

قال خبراء وسياسيون يمنيون، أمس، 
إن المعالجـــات الدوليـــة لمشـــاكل البالد 
“انتقائيـــة” وال تخـــدم مصالـــح الشـــعب 
لقـــاء نّظمـــه  اليمنـــي. جـــاء ذلـــك فـــي 
بإســـطنبول، مركـــز العالقـــات الدوليـــة 
والدبلوماســـية مـــع مركـــز “ينـــي يمـــن” 
اإلعالمـــي لمناقشـــة تطـــورات الوضـــع 
فـــي اليمن. وذكر البرلماني نجيب غانم 
أن “اليمـــن يعانـــي مـــن نظـــرة خارجيـــة 
ومعالجـــة دوليـــة انتقائيـــة ضد مصالح 
“القـــرار  وأضـــاف:  اليمنـــي”.  الشـــعب 
األممـــي رقـــم 2216 الـــذي نـــص علـــى 
عقوبـــات ضد جماعة الحوثي وضرورة 
الحوار الوطني تم الدوس عليه تماما”.

وتابـــع: “جميع الهدنات التي طبقت في 
البـــالد كانـــت لصالـــح المليشـــيات التي 
تحاول أن تشـــرعن ما وصلت إليه عبر 

قوة السالح”.
بـــدوره، قـــال البرلماني اليمني شـــوقي 

القاضي إن “األطماع الدولية في اليمن 
لم تتوقف”، وأضاف: “الحرب مســـتمرة 
منذ 8 ســـنوات وخّلفت مأساة إنسانية 

كبيرة”.
السياســـي  الباحـــث  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
ياســـين التميمي إن “تطلعات اليمنيين 
فـــي  المنـــال  بعيـــدة  تبـــدو   2011 فـــي 

الوقت الحالي”.
ويشـــهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، 
حربـــا مســـتمرة بيـــن القـــوات المواليـــة 
والحوثييـــن  الشـــرعية،  للحكومـــة 

المدعومين من إيران.

سياسيون: العالم يتجاهل العقوبات ضد جماعة الحوثي

كوريا الشمالية تطلق صاروخين 
قبيل زيارة لنائبة الرئيس األميركي

أطلقت كوريا الشمالية “صاروخين بالستيين” 
قــصــيــري الــمــدى كــمــا أعــلــن الــجــيــش الــكــوري 
سابقة  تجربة  على  أيــام  بعد  أمس  الجنوبي 
ــارة لــنــائــبــة الــرئــيــس األمــيــركــي  ــ ــ ــيــل زي وقــب
ذلك  يأتي  الجنوبية.  لكوريا  هاريس  كاماال 
ضــمــن ســلــســلــة تـــجـــارب عــســكــريــة أجــرتــهــا 
تحذيرات  وبعد  السنة  هذه  الشمالية  كوريا 

االستخبارات الكورية الجنوبية.
“رصــد  أنــه  الجنوبي  الــكــوري  الجيش  وأعــلــن 
أطلقا  الــمــدى  قصيري  بالستيين  صاروخين 

من منطقة سونان في بيونغ يانغ”.

بعد رفض استقالة الحلبوسي.. قذائف على محيط البرلمان توقع 7 جرحى

مقتل 9 بقصف إيراني لشمال العراق.. وبغداد تستدعي سفير طهران
األقـــّل  علـــى  أشـــخاص  تســـعة  قتـــل 
وأصيـــب 32 آخرون في قصف إيراني 
في إقليم كردســـتان في شمال العراق 
أمس اســـتهدف مواقع ألحزاب كردية 
إيرانية معارضة تنتقد قمع التظاهرات 

في إيران. 
وأعلنـــت الخارجيـــة العراقية في بيان 
صادر عـــن المتحّدث باســـمها أمس أن 
بغداد تعتزم استدعاء السفير اإليراني 
في العراق تعبيـــرًا عن االحتجاج على 
قصف استهدف مناطق عدة في إقليم 

كردستان في شمال البالد.
اســـتدعاء  “ســـيتم  أنـــه  البيـــان  وأورد 
الســـفير االيرانـــي فـــي بغـــداد بشـــكل 
احتجـــاج  مذكـــرة  لتســـليمه  عاجـــل 
شـــديدة اللهجة جّراء عمليات القصف 
المســـتمرة” التي أّدت إلى مقتل سبعة 
أشـــخاص وإصابـــة 28 آخرين بجروح 
فـــي  الصحـــة  وزارة  حصيلـــة  وفـــق 

حكومة إقليم كردستان.
وكانـــت تقاريـــر صحية أعلنـــت ارتفاع 
ضحايـــا القصف اإليرانـــي على مناطق 
كرديـــة شـــمال العـــراق وتحديـــدا فـــي 
أربيـــل والســـليمانية إلـــى 7 قتلى و28 
جريحا، فيمـــا أعلنت مصادر كردية أن 
الحـــرس الثوري اإليرانـــي جدد قصفه 

لشمال العراق بخمسة صواريخ. 
وأفـــادت شـــبكة “رووداو” اإلعالميـــة، 
أمس األربعـــاء، بوقوع قصـــف إيراني 
علـــى مقـــرات حزبيـــة كرديـــة معارضة 

في أربيل بإقليم كردستان العراق.
ونقلت الشبكة عن رئيس حزب الحرية 
المعـــارض،  اإليرانـــي  الكردســـتاني 
حســـين يـــزدان بنـــا، قولـــه إن مقـــرات 
الحـــزب فـــي منطقـــة شـــيراوا التابعـــة 
لمحافظـــة أربيـــل تعرضـــت لقصف من 
جانب إيران. وأشار رئيس الحزب إلى 
أن القصـــف ال يـــزال مســـتمرا دون أن 

يوضح حجم األضرار.
كمـــا نقلـــت الوكالـــة عـــن مديـــر ناحيـــة 
ســـيدكان، إحســـاب جلبي، أن الحرس 

الثـــوري اإليراني واصل قصف مناطق 
تابعة إلقليم كردســـتان العـــراق. وقال 
القصـــف  إن  الكرديـــة  للشـــبكة  جلبـــي 
المدفعي بدأ منذ يوم السبت الماضي، 
تتبـــع  ومرتفعـــات  قـــرى  واســـتهدف 

محافظة أربيل عاصمة اإلقليم.
ووصـــف جلبي قصف أمس بأنه “أشـــد 
كثافة” من األيام الماضية بعد ســـقوط 
عـــدد أكبـــر مـــن القذائف علـــى أراضي 
اإلقليم. وذكر مراســـلون أن مســـيرات 
إيرانية قصفت مقـــرات جمعية كردية 
في السليمانية شمال العراق. وأضافوا 
أن مدفعيـــة الحـــرس الثـــوري اإليراني 
جـــددت قصـــف بلدة ســـيدكان شـــمال 
أربيـــل. وأوضـــح المراســـلون أن اثنين 
قتـــال وأصيـــب 9 آخـــرون فـــي القصف 
علـــى  اإليرانـــي  والجـــوي  المدفعـــي 

السليمانية.
بدورها، قالـــت وكالة األنباء الرســـمية 
شـــن  الثـــوري  الحـــرس  إن  اإليرانيـــة 
هجمـــات بصواريخ وطائرات مســـيرة 
علـــى “إرهابيين” فـــي المنطقة الكردية 

بشمال العراق أمس األربعاء.
الديمقراطـــي  الحـــزب  أعلـــن  والحقـــا، 
المعـــارض  اإليرانـــي  الكردســـتاني 
للنظـــام في إيران، فـــي بيان أمس عن 

مقتـــل اثنيـــن مـــن عناصره فـــي قصف 
صاروخـــي وقصـــف بمســـيرات شـــّنته 

إيران.
العراقيـــة  الخارجيـــة  وزارة  ودانـــت 
استهداف إيران المدفعي والصاروخي 
علـــى مناطـــق فـــي كردســـتان العـــراق، 
األنبـــاء  وكالـــة  أوردتـــه  مـــا  بحســـب 

العراقية.
بيـــان  فـــي  الخارجيـــة  ووصفـــت 
والصاروخية  المدفعية  االســـتهدافات 
مـــن إيـــران بأنهـــا “أعمـــال اســـتفزازية 
أحاديـــة الجانـــب”، مشـــيرة إلـــى أنهـــا 
“تعقد المشـــهد األمني وتلقـــي بظاللها 
علـــى المنطقة”. وقال بيـــان الخارجية 
إن هـــذه األعمـــال التـــي أدت لســـقوط 
قتلـــى وجرحى “لن تســـاهم إال بالمزيد 

من التوتر”.

 تجديد الثقة 

النـــواب  مجلـــس  صـــّوت  سياســـيا، 
العراقـــي، أمـــس ، علـــى تجديـــد الثقـــة 
برئيســـه محمـــد الحلبوســـي، بموافقـــة 
222 نائبـــا، مقابل 13 نائبا فقط صوتوا 
مجلـــس  وعقـــد  األخيـــر.  باســـتقالة 
النواب، أمس، جلســـته برئاســـة النائب 
شـــاخوان  المجلـــس  لرئيـــس  الثانـــي 

اســـتقالة  علـــى  للتصويـــت  عبـــدهللا، 
رئيس البرلمان وانتخاب النائب األول.
وفـــي تطور أمنـــي، ســـقط 7 مصابين، 
بينهـــم 4 علـــى األقل من قـــوات األمن: 
ضابـــط و3 جنـــود، بقصـــف صاروخـــي 

استهدف محيط البرلمان.
ونشـــبت مواجهات بين األمن العراقي 
أن  بعـــد  الصـــدري،  التيـــار  ومناصـــري 
حاولت قـــوات مكافحة الشـــغب إبعاد 
جســـر  عـــن  الصـــدري  التيـــار  أنصـــار 

الجمهورية في بغداد.
من جهتهـــا، ردت المحكمـــة االتحادية 
بعـــدم  المقـــدم  الطعـــن  أمـــس،  العليـــا، 
صحة اســـتقالة نواب الكتلة الصدرية. 
وقال مراســـل وكالـــة األنبـــاء العراقية 
الطعـــن  “ردت  المحكمـــة  إن  )واع(، 
المقـــدم بعـــدم صحـــة اســـتقالة نـــواب 
الكتلـــة الصدرية لعـــدم توفر المصلحة 
العامـــة لـــدى المدعيـــن”. وفـــي وقـــت 
ســـابق، توافـــد متظاهـــرون عراقيون، 
أمس، نحو بوابـــات المنطقة الخضراء 
في بغداد. فيما أشـــارت تقارير إلى أن 
أنصار  مقتدى الصدر، اقتحموا مجددًا 
المنطقـــة الخضـــراء، التـــي تضـــم مقار 

الحكومة في العاصمة العراقية.

بغداد - وكاالت

طهران - وكاالت

فـــي وقـــت تتواصـــل االحتجاجـــات ضـــد 
النظـــام اإليرانـــي لليـــوم الثاني عشـــر في 
معظـــم المـــدن اإليرانيـــة، أكدت الشـــرطة 
اإليرانيـــة أمـــس األربعـــاء أنهـــا ســـتواجه 

“بقوة” المحتجين.
وحـــذرت قيـــادة الشـــرطة اإليرانيـــة مـــن 
قوتهـــا”  “بـــكل  ســـتواجه  وحداتهـــا  أن 
 12 منـــذ  يحتجـــون  الذيـــن  المتظاهريـــن 
يومـــا على وفاة شـــابة كانت موقوفة لدى 

شرطة األخالق.
وقالـــت القيـــادة فـــي بيـــان “اليوم يســـعى 
أعداء جمهورية إيران اإلســـالمية وبعض 
مثيري الشـــغب إلـــى العبث بالنظـــام العام 
وأمـــن األمـــة باســـتخدام ذرائـــع مختلفة”، 
مضيفة “عناصر الشرطة سيواجهون بكل 

قوتهم مؤامرات مناهضي الثورة”.
واشـــتدت المســـيرات المناهضـــة ليـــال في 
العاصمة طهران وعدة مدن أخرى قابلتها 

قـــوات األمـــن باســـتخدام العنـــف المفرط 
ضـــد المتظاهرين وتوقيف المئات أبرزهم 

فائزة هاشمي رفسنجاني.
فيما أطلقت قوات األمن النار بكثافة على 

المتظاهرين في تبريز شمال إيران.
كمـــا تظاهر المئات في مدينة يزد ومدينة 
أشـــنويه غرب البالد. وأغلـــق المتظاهرون 
أحد الطرق السريعة في العاصمة طهران.

وأعلنـــت مواقـــع تابعـــة للحـــرس الثـــوري 
الرئيـــس  ابنـــة  هاشـــمي،  فائـــزة  توقيـــف 
األســـبق علـــي أكبر هاشـــمي رفســـنجاني، 
علـــى خلفية دعمها لالحتجاجات. وذكرت 
قناة “فيلق القدس” على شـــبكة تلغرام أن 
فائزة هاشمي أوقفت أثناء مشاركتها في 

تجمعات احتجاجية شرق طهران.
التابعـــة للحـــرس  ولكـــن وكالـــة “تســـنيم” 
الثـــوري نقلـــت عن مصـــدر مطلـــع أن أحد 
األجهزة األمنية اعتقلها بســـبب “تحريض 

مثيري الشغب على إثارة الفوضى”.
علـــى  المتداولـــة  التســـجيالت  وأظهـــرت 
شـــبكات االجتماعـــي نزول عـــدد كبير من 
اإليرانييـــن فـــي مختلـــف أحيـــاء طهـــران 

رغم المخاطر واألجواء األمنية المشددة، 
بمـــوازاة تجـــدد االحتجاجات فـــي مدينة 
سنندج مركز محافظة كردستان وكبريات 
وكـــرج  وأصفهـــان  تبريـــز  مثـــل  المـــدن 

واألحواز.
والتـــّف المتظاهـــرون حـــول شـــعار “المرأة 
والحيـــاة والحريـــة” وشـــعارات أخرى ضد 
المؤسســـة الحاكمة، واستهدفت خصوصا 

المرشد اإليراني علي خامئني.
وأظهـــرت الكثيـــر من تســـجيالت الفيديو 
مطـــاردة عناصر شـــرطة مكافحة الشـــغب 
التـــي اســـتخدمت الذخائـــر الحيـــة لكبـــح 
المحتجين، بينما كانت هناك نساء يلوحن 

بحجابهن فيما حرقه بعضهن أيًضا.

إدانات دولية

ودانت الخارجية الفرنسية القمع اإليراني 
الـــذي أدى لمقتـــل  العنيـــف للمتظاهريـــن، 
العشـــرات في مختلـــف أنحاء البـــالد، كما 
الصحافييـــن  بتوقيـــف  باريـــس  نـــددت 
واالنتهاكات الفاضحة لحقوق اإليرانيين.

مـــن جهتها، قالت الخارجيـــة األلمانية إنها 
اســـتخدام  إيـــران رفضهـــا  أبلغـــت ســـفير 
دعـــت  كمـــا  المحتجيـــن،  ضـــد  العنـــف 
الخارجيـــة األلمانيـــة إيـــران إلـــى الســـماح 

بتنظيم مظاهرات سلمية.

إغالق أحد الطرق السريعة في العاصمة طهران

تظاهرات إيران تتواصل لليوم 12.. والشرطة تهدد بمواجهة المحتجين بقوة
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سيول - أف ب

زابوريجيـــا  ســـلطات  انضمـــت 
الئحـــة  إلـــى  أمـــس  االنفصاليـــة 
رســـميا  المنطقـــة  بضـــم  المطالبيـــن 
إلـــى روســـيا. وكان حاكم لوغانســـك 
الموالـــي لروســـيا، طلـــب فـــي وقـــت 
ســـابق أمـــس، مـــن الرئيس الروســـي 
المنطقـــة  ضـــم  بوتيـــن  فالديميـــر 
رســـميا، كمـــا طلـــب حاكم خيرســـون 
مـــن الرئيـــس الروســـي رســـميا بضم 

المنطقة إلى روسيا.
الموالـــي  االنفصالـــي  الزعيـــم  وقـــال 
لروســـيا، ليونيـــد باسيتشـــنيك، فـــي 
نـــص ُنشـــر علـــى “تليغـــرام”: “عزيزي 
فالديميـــر فالديميروفيتـــش.. أطلب 
انضمـــام  مســـألة  فـــي  النظـــر  منـــك 
جمهوريـــة لوغانســـك الشـــعبية إلـــى 
روسيا كعضو في روسيا االتحادية”، 
ووجـــه رســـالة مماثلة إلـــى فالديمير 
ســـالدو الذي يتـــرأس إدارة االحتالل 

فـــي خيرســـون المحتلـــة فـــي جنوب 
أوكرانيـــا. وبينمـــا تخطـــط الواليـــات 
باألمـــم  قـــرار  إلصـــدار  المتحـــدة 
االســـتفتاءات  يديـــن  المتحـــدة 
أراٍض  لضـــم  روســـيا  أجرتهـــا  التـــي 
أوكرانية، أعلنت ســـلطات دونيتسك 
الســـتفتاء  النهائيـــة  النتيجـــة  عـــن 
المواطنين لالنضمام إلى روسيا، في 
وقت سابق أمس. وأفاد مراسلون أن 
النتيجة سجلت نسبة %99.23 من 
أصوات الناخبين يرغبون باالنضمام 

إلى االتحاد الروسي.

لوغانسك وخيرسون وزابوريجيا تطلب ضمها إلى روسيا
إسطنبول - وكاالتبروكسل - أف بوكاالت

وكاالت
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الـــذي  الصينـــي  اليـــوان  ســـجل 
يتـــم تداولـــه خـــارج الدولـــة، أدنى 
مســـتوى قياسي له مقابل الدوالر، 
أمـــس األربعـــاء علـــى الرغـــم مـــن 
الجهـــود األخيـــرة التـــي بذلها بنك 

الشعب الصيني لدعم العملة.
وتراجع ســـعر صرف اليوان داخل 
البـــاد ألدنى مســـتوى لـــه منذ 14 
عامـــا ليتجـــاوز 7.22، أمام الدوالر 

األميركي.
الصينـــي  الشـــعب  بنـــك  وأجـــرى 
إجـــراءات لحمايـــة قيمـــة العملـــة 
دون التدخل المباشر، بما في ذلك 
قرار رفع نســـبة احتياطي مخاطر 

الصرف األجنبي.
وهـــذه الخطوة تجعل بيـــع اليوان 
وشـــراء الـــدوالر أكثـــر تكلفة على 

المؤسسات المالية.

 اليوان الصيني يسجل أدنى 
مستوى في تاريخه أمام الدوالر

حماية معززة مع أحدث التقنيات الذكية

أنظمة مساعدة السائق المطورة في PRO TIGGO 8 توفر وظائف شاملة
تتميـــز شـــيري PRO TIGGO 8، التـــي 
جيـــل  فـــي  الرئيـــس  الموديـــل  تعتبـــر 
المتطـــورة  بتقنياتهـــا   ،PRO شـــيري 
وحساســـيتها العاليـــة لكل مـــا يقوم به 
الســـائق أثناء القيادة. زودت الســـيارة 
بأربع عشرة وظيفة من وظائف أنظمة 
مســـاعدة القيادة ضمـــن أنظمة حماية 
ذكيـــة ومتكاملـــة منهـــا مثبت الســـرعة 
التكيفـــي، نظـــام تنبيـــه حركـــة المـــرور 
الخلفية ونظـــام التنبيه من االصطدام 
األمامي، لتشـــمل بذلك ظروف القيادة 

في األحوال الجوية المختلفة. 
يعتبـــر الرجـــوع إلـــى الخلف أحـــد أكبر 
بســـبب  اليوميـــة  القيـــادة  تحديـــات 
النقط العمياء أثناء الرؤية عبر المرايا 
الخلفية، ولهذا وجد نظام تنبيه حركة 
المرور الخلفية لمســـاعدة السائق على 
الرؤيـــة الخلفية الكاملة. فعند الرجوع 
الخلفي لسيارة TIGGO 8 PRO، يعمل 
نظام تنبيه حركة المرور الخلفية على 
المســـاحة  لمراقبـــة  الســـائق  مســـاعدة 
الخلفيـــة للســـيارة مـــن كا الجانبيـــن، 
وتنبيـــه الســـائق فـــي حـــال مـــرور أيـــة 
سيارات أو شخص من المشاة أو فيما 
كانـــت هنـــاك أيـــة عوائـــق فـــي منطقة 
النقـــاط العمياء لمـــرآة الرؤية الخلفية. 
خطـــر  أي  النظـــام  رصـــد  حـــال  وفـــي 
لاصطـــدام، ســـيصدر صوتـــًا تحذيريًا 
فيما ســـتتم إنارة رمـــز التنبيه الخاص 

بمراقبة النقاط العمياء.
كمـــا أنه بســـبب النقـــاط العميـــاء أثناء 
الرؤيـــة عبـــر المرايـــا الخلفيـــة يتعرض 
الســـائق عمومًا لمخاطر السامة أثناء 
عـــدم  حـــال  ففـــي  المســـارات.  تغييـــر 
تمكنـــك من رؤيـــة الســـيارة خلفك في 
كارثـــة  تحصـــل  قـــد  اليميـــن،  أقصـــى 
محققة في ظرف ثواٍن معدودة. لكنك 
مـــع TIGGO 8 PRO تســـتطيع تجنب 
مثـــل هـــذه الحـــوادث بفضـــل تزويدها 
بنظـــام مراقبـــة النقاط الـــذي يعمل من 
خـــال حساســـات راداريـــة تقـــوم عند 

رصدها أي جسم يسير باتجاه السيارة 
ضمـــن منطقـــة النقاط العميـــاء، بتنبيه 
السائق بالخطر عبر ظهور رمز مضيء 

على المرآة.
إضافـــة إلـــى ذلك، قـــد تتعـــرض لخطر 
فتـــح باب الســـيارة وهي فـــي وضعية 
الركـــن، األمـــر الـــذي قـــد يتســـبب فـــي 
وقـــوع حـــادث في حـــال عـــدم تنبهك. 
لذلـــك زودت TIGGO 8 PRO بنظـــام 
تنبيه فتح األبـــواب الذي يتيح للرادار 
الخلفي للسيارة مراقبة منطقة النقاط 
العميـــاء في الوقت الحقيقي في حال 
فتـــح أحـــد أبـــواب الســـيارة وهـــي في 
وضعيـــة الركـــن، فيقوم النظـــام بتنبيه 
الســـائق عبر إضـــاءة تحذيريـــة بخطر 
االصطدام على مرآة الرؤية الخلفية. 

نظـــام   TIGGO 8 PRO تضـــم كذلـــك 
تحذير ما قبل التصادم ونظام التوقف 

المفاجـــئ ذاتـــي التحكم اللـــذان يمكن 
مـــن خالهما رصـــد أي خطـــر للتصادم 
الخلفـــي وذلك باالعتماد على مســـافة 
يتـــم  إذ  األماميـــة.  الســـيارة  وســـرعة 
تشـــغيل نظام الفرملـــة الطارئة ويقوم 
للســـائق  تنبيهـــات  بإرســـال  النظـــام 
أنظمـــة  تفعيـــل  مـــع  عديـــدة  بأشـــكال 
الفرملـــة عند الحاجة لتفـــادي التصادم 

أو تقليل حدته.
ال شك أن القيادة على الطريق السريع 
لمـــدة طويلـــة تســـبب التعب وتشـــتت 
االنتبـــاه. يعمل نظـــام تثبيت الســـرعة 
 TIGGO 8 PRO التكيفـــي في ســـيارة
علـــى التحكم بحركة الســـيارة بشـــكل 
الســـيارة  لحركـــة  وفقـــًا  أوتوماتيكـــي 
الســـابقة لها بســـرعة تتـــراوح من صفر 
– 180 كم/ الســـاعة. يعمل كذلك نظام 
المســـاعدة في االختناق المروري على 

البطيئـــة  الســـرعات  علـــى  المحافظـــة 
فيمـــا يتم تفعيل نظام تثبيت الســـرعة 
التكاملـــي علـــى الطـــرق الســـريعة. كما 
تشـــتمل الســـيارة علـــى نظـــام تحذيـــر 
مغـــادرة المســـار ونظام المســـاعدة في 
الحفـــاظ علـــى المســـار الـــذي يســـاعد 

السائق على االلتزام بمساره.
الســـامة،  بأنظمـــة  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا 
تأتـــي TIGGO 8 PRO مزودة بأحدث 
تقنيـــات وأنظمـــة الســـامة المتوفـــرة 
االصطـــدام  تحذيـــر  نظـــام  وأهمهـــا 
الخلفي. إذ تقوم السيارة بحمايتك من 
خطـــر االصطـــدام الخلفي بالســـيارات 
تحـــركك  عنـــد  حـــال  فـــي  المســـرعة 
بســـرعات بطيئـــة للوقـــوف أو التوقف 
الحمايـــة  مـــن خـــال وظائـــف  وذلـــك 
الســـلبية التـــي يتـــم تفعيلهـــا فـــي تلك 
الحـــاالت، مثل التحذير المبكر ألحزمة 
األمـــان التي تهدف إلـــى تخفيف خطر 

االصطدام المحتمل.
مـــع توفير أكثـــر مـــن 14 وظيفة ضمن 
أنظمة مســـاعدة الســـائق المطورة في 
TIGGO 8 PRO التـــي تضـــم مختلـــف 
احتياجاتـــك الرئيســـة خـــال القيـــادة 
اليومية، يمكنك ضمان ســـامتك على 
تقنيـــات  بأحـــدث  باالســـتعانة  الطـــرق 
الحمايـــة، في حين يمكنك اإلحســـاس 
بمتعـــة القيادة معها في تجربة مريحة 

ومميزة. 
للعمـــاء الراغبيـــن في الحصـــول على 
 TIGGO مزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول
PRO 8 وغيرهـــا من موديات شـــيري 
وتقنياتهـــا  البحريـــن  فـــي  المتوافـــرة 
المتطـــورة، الرجاء زيارة موترســـيتي، 
الوكيـــل الحصـــري لموديـــات شـــيري 
في البحرين وذلك بمعرضها في سند. 
www. أو زيـــارة موقهـــم اإللكترونـــي
يمكنهـــم  كمـــا   CheryBahrain.com
17500900 ومتابعـــة  علـــى  االتصـــال 
صفحة شـــيري على موقعي الفيسبوك 

.@CheryBahrainواالنستغرام عبر

“باس” توقع تفاهمات مع “حفظ النعمة” للحد من هدر الطعام
تماشًيا مع مبادراتها للمسؤولية المجتمعية

وّقعت شركة خدمات مطار البحرين “باس” مذكرة تفاهم مشترك مع جمعية “حفظ النعمة”. وتأتي هذه الشراكة كجزء من مبادرات 
الشــركة نحــو دعــم المؤسســات المتخصصة والجمعيــات الخيرية في المملكة خصوصــا والمجتمع المحلي عمومــا، وذلك عبر توزيع 

فائض األطعمة على المحتاجين من مختلف أرجاء مملكة البحرين.

بتاريـــخ  التوقيـــع  مراســـم  وأُقيمـــت 
28 ســـبتمبر 2022، وذلـــك فـــي المقـــر 
ووقـــع  “بـــاس”.  لشـــركة  الرئيـــس 
االتفاقيـــة مـــن جانـــب الشـــركة نبيـــل 
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  كانـــو 
خدمـــات مطـــار البحرين، فيمـــا وقعها 
مـــن جانـــب الجمعية الشـــيخ زيـــاد بن 
فيصـــل آل خليفة نائب رئيس مجلس 
إدارة “جمعية حفظ النعمة”. كما شـــهد 
الحفـــل حضـــور كل مـــن محمـــد خليل 
للشـــركة، وأحمـــد  التنفيـــذي  الرئيـــس 

الكويتي الرئيس التنفيذي للجمعية.
ستســـهم  الشـــراكة،  هـــذه  وبموجـــب 

“بـــاس” فـــي دعـــم المجتمـــع المحلـــي 
عبـــر تقديـــم األطعمـــة والمأكوالت من 
إلـــى  باإلضافـــة  المركزيـــة  مطابخهـــا 
تخصيـــص وجبات يتـــم توزيعها على 
المستفيدين بشكل دوري. عاوة على 
دعم المبادرات والفعاليات المطروحة 
المتعلقـــة  الســـيما  الجمعيـــة،  فـــي 
منهـــا بترشـــيد هـــدر األطعمـــة، وذلـــك 
لدعمهـــا في تحقيـــق أهدافها وغاياتها 

المنشودة.
قـــال  المناســـبة،  هـــذه  علـــى  وتعليًقـــا 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة “بـــاس” 
نبيل كانو، “نفخر بشراكتنا مع “جمعية 

حفـــظ النعمـــة” التـــي تأتـــي بأهـــداف 
ســـامية تتمثـــل فـــي تقديم يـــد العون 
لألســـر المتعففة واألفراد المحتاجين. 
ونحـــن في “بـــاس” نلتزم علـــى الدوام 
بدعـــم الجمعيـــات الخيريـــة المحليـــة 
من خال تفعيل مبادرات المســـؤولية 
فـــي  يســـهم  بمـــا  وذلـــك  المجتمعيـــة، 
نشـــر الوعي حول العديـــد من القضايا 
ونتطلـــع  المجتمـــع.  فـــي  المحوريـــة 
بدورنـــا إلـــى االســـتمرار فـــي التعـــاون 
مع أبـــرز المؤسســـات والجمعيات غير 

الربحية في المملكة”.
من جانبه، صـــّرح نائب رئيس مجلس 

إدارة “جمعيـــة حفـــظ النعمة” الشـــيخ 
زيـــاد بن فيصل آل خليفـــة قائاً “نعتز 
بشـــراكتنا اإلســـتراتيجية مـــع إحـــدى 

الشـــركات الرائدة فـــي مملكة البحرين 
حيـــث تعتبـــر هـــذه الشـــراكة إضافـــة 
نوعيـــة للجمعيـــة وأنشـــطتها. وكجزء 

من جهودنا، نســـعى في “جمعية حفظ 
النعمة” إلطاق العديـــد من المبادرات 
المختلفـــة التـــي يعـــود نفعهـــا لصالـــح 
الفئات المحتاجة. ونطمح بذلك للحد 
مـــن هـــدر األطعمـــة فـــي المملكـــة، مما 
يؤدي بدوره إلى إحداث تأثير إيجابي 

على البيئة والمجتمع”.
تجدر اإلشـــارة إلـــى أن “جمعية حفظ 
النعمـــة” هـــي جمعيـــة تطوعيـــة غيـــر 
ربحية، وهي مختصـــة بجمع وتعليب 
فائـــض الطعام من الفنـــادق والمطاعم 
واألســـواق االســـتهاكية والمناســـبات 
الخاصـــة، وذلك بغـــرض إعادة توزيعه 
على األسر المتعففة والعمالة الوافدة، 
فـــي  المحتاجيـــن  األفـــراد  وكذلـــك 

مختلف أرجاء مملكة البحرين.
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“هواوي” تثري الحياة الرقمية بالتعاون مع أبرز حاضنات ومسرعات األعمال المحلية
تزويد مطوري التطبيقات بالموارد والمهارات األساسية

تؤكد هواوي، مجدًدا التزامها بتحقيق االمتياز ودعم االبتكار من خالل تنظيم 
ورش العمل والمسابقات وبرامج اإلرشاد والتوجيه في منطقة الشرق األوسط 
Astro�  وإفريقيــا. وفــي هــذا اإلطــار، نظمت هــواوي بالتعــاون مع “أســتروالبز”
Labs و “جريــك كامبــس” GrEEK Campus، ثالث جلســات تفاعلية شــخصية 
لمطوري تطبيقات الهاتف المحمول في كل من الرياض والقاهرة ودبي؛ بهدف 
التعــرف عــن كثــب علــى عملية التســجيل في مســابقة هــواوي العالميــة البتكار 
التطبيقــات (Apps UP) 2022 والنظــام اإليكولوجــي لخدمات هواوي لألجهزة 

المحمولة (HMS( وقدراته المفتوحة. 

وتماشـــًيا مـــع أهـــداف مســـابقة هواوي 
 Apps UP)( العالمية البتكار التطبيقات
2022، فقد زّودت الجلســـات المذكورة 
مطوري تطبيقـــات األجهـــزة المحمولة 
بالمهـــارات والخبـــرة الازمـــة للتكامـــل 
مع خدمـــات هواوي لألجهزة المحمولة 
نظامهـــا  مـــن  واالســـتفادة   )HMS)
اإليكولوجـــي الذي يزخـــر بأكثر من 60 
من القدرات المفتوحة. تم تصميم هذه 
الشـــراكة لتعريف المطورين بالتقنيات 
لمضاعفـــة تأثير تطبيقاتهـــم والوصول 

إلى أكثر من 730 مليون مستخدم على 
مســـتوى العالم من خال المشاركة في 
 Apps( نســـخة عام 2022 من مســـابقة
UP(. كمـــا تهـــدف هـــواوي مـــن خـــال 
سلســـلة الفعاليـــات المتنوعـــة هذه إلى 
تزويد المطورين في المنطقة بالموارد 
األساســـية والدعـــم واألدوات الازمـــة 
لتعزيز تجـــارب الحياة الرقمية ورعاية 

وتوجيه مواهب مطوري التطبيقات.
 ،)Apps UP( مســـابقة  جانـــب  وإلـــى 
بدعـــم  باســـتمرار  هـــواوي  تلتـــزم 

القـــدرات  وتنميـــة  المواهـــب  ورعايـــة 
فـــي  يأتـــي  والـــذي  المجتمعـــات،  فـــي 
صميـــم نهـــج عمـــل العامـــة التجارية. 
وتحقيًقا لذلك، طرحت هواوي برنامج 
HUAWEI Wom� (“مطورات هـــواوي” 
en Developers( العالمي، الذي يهدف 
وتزويدهـــن  رات  المطـــوِّ تمكيـــن  إلـــى 
بمنصة مواتيـــة للتعلم والحصول على 

المـــوارد. كمـــا تطـــرح  الدعـــم وتبـــادل 
هواوي حالًيـــا برنامج “مطوري هواوي 
HUAWEI Student Devel� (للطلبـــة” 
opers( العالمـــي، الـــذي يدعـــم الطاب 
المتحمســـين لتطويـــر التطبيقـــات مـــن 
خـــال تزويدهـــم بالدورات واألنشـــطة 

التدريبية الازمة. 
وقال نائب الرئيس للشراكات العالمية 

والتنميـــة البيئيـــة فـــي منطقة الشـــرق 
مجموعـــة  فـــي  وإفريقيـــا  األوســـط 
لـــو  المســـتهلكين  ألعمـــال  هـــواوي 
جينـــج “فـــي حيـــن أننـــا فـــي هـــواوي 
نســـتمد مزيـــًدا مـــن القـــوة مـــن خـــال 
 AstroLabs ”شـــراكتنا مع “أســـتروالبز
 ،GrEEK Campus ”و”جريك كامبـــس
اللتيـــن تعتبـــران مـــن أبـــرز مســـّرعات 
النظـــام  وبنـــاة  األعمـــال  وحاضنـــات 
البيئي التكنولوجي في المنطقة، فإننا 
بدورنا سنواصل رعاية وتنمية قدرات 
وإمكانـــات المطوريـــن المحلييـــن. لقد 
أتاحـــت ورش العمـــل للحضـــور فرصة 
التواصـــل المباشـــر مـــع نخبـــة خبـــراء 
خدمـــات هـــواوي لألجهـــزة المحمولـــة 
علـــى  تدريبهـــم  تـــم  حيـــث   ،)HMS)
تقنيات تشـــفير ودمـــج تطبيقاتهم في 
النظـــام اإليكولوجـــي لخدمات هواوي 
لألجهزة المحمولـــة )HMS(، فضًا عن 
تمكينهـــم مـــن االنضمـــام إلـــى مجتمـــع 

 Huawei( العالمـــي  هـــواوي  مطـــوري 
بإمـــكان   .)Developer Community
المطورين من جميع المستويات الذين 
يتطلعون إلى اكتساب مهارات جديدة 
تعزيـــز فرصهـــم في الفـــوز بالمســـابقة 
من خـــال حضور 6 جلســـات تدريبية 
المتعـــددة  األدوات  علـــى  إضافيـــة 
لخدمـــات هـــواوي األساســـية لألجهزة 
والتـــي   )HMS Core( المحمولـــة 
هـــواوي  مطـــوري  مجموعـــة  تشـــمل: 
والهنـــد،  وإفريقيـــا  األوســـط  للشـــرق 
البتـــكار  العالميـــة  هـــواوي  مســـابقة 
علـــى   Apps UP) 2022( التطبيقـــات 
قناة اليوتيوب. وسترتكز ورش العمل 
المجانيـــة هـــذه بشـــكل أساســـي علـــى 
تعريف المطورين من كافة المستويات 
على عملية التســـجيل واالشـــتراك في 
مسابقة )Apps UP( ومساعدتهم على 
دمج أدوات خدمات هواوي األساسية 

.”)HMS Core( لألجهزة المحمولة



المواصـــات  وزيـــر  اجتمـــع 
الكعبـــي،  محمـــد  واالتصـــاالت 
باللـــورد طارق أحمد وزير الدولة 
والتنميـــة  الخارجيـــة  بـــوزارة 
الصديقـــة.  المتحـــدة  بالمملكـــة 
وزيـــر  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــال 
المواصـــات واالتصـــاالت عمـــق 
الوثيقـــة  الصداقـــة  عاقـــات 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكة 
المتحـــدة، منوًها بما تشـــهده من 
تقـــدم علـــى كافـــة المســـتويات. 
كما تم خال االجتماع مناقشـــة 
ســـبل تعزيـــز التعاون فـــي قطاع 

التنســـيق  وســـبل  االتصـــاالت، 
المشـــترك بين البلدين في أعمال 
الدولـــي  االتحـــاد  ومبـــادرات 

لاتصاالت.
اللقـــاء كل مـــن الســـفير   حضـــر 
عبـــدهللا  عبداللطيـــف  عبـــدهللا 
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير 
االتحاديـــة  المانيـــا  جمهوريـــة 
وفيلب ماينك المدير العام لهيئة 
ومصعـــب  االتصـــاالت  تنظيـــم 
تطويـــر  ادارة  مديـــر  عبـــدهللا 
االســـتثمارات بمجلـــس التنميـــة 

االقتصادية.

مناقشة تعزيز التعاون بقطاع 
االتصاالت بين البحرين وبريطانيا

 هبة محسن

بالتعـــاون  مـــزاد  شـــركة  طرحـــت 
مـــع العربية للمـــزادات مصنـــع بافا 
للبيع بســـعر يبدأ بــــ 457 ألف دينار 
بحريني وذلك عن طريق المزايدة 
اإللكترونية علـــى أن ينتهي المزاد 

يوم 17 أكتوبر 2022.
وأعلنت الشركة للراغبين بالشراء 
زيـــارة  المـــزاد  فـــي  المشـــاركة  أو 
الموقع االلكتروني للشركة العربية 
للمـــزادات أو مـــن خـــال التطبيـــق 
Arabi�  الخاص بالهواتف الذكية  )
an Auction(، كما يحق للمشـــترك 

في المزاد معاينة المعروض.
البحريـــن  شـــركة  أن  إلـــى  يشـــار 
تـــم  الحديـــد  )بافـــا(  لمخلوطـــات 
مـــن   2004 العـــام  فـــي  إنشـــاؤها 
مستثمرين ومؤسسات استثمارية 
فـــي دول الخليـــج العربيـــة ليكون 
إنتاجهـــا اللدائـــن التـــي تســـتخدم 
في صناعـــات الحديـــد واأللمنيوم 
وبلغـــت  والصلـــب،  والحديـــد 
دوالر  مليـــون   70 اســـتثماراتها 
حيـــث بـــدأت أعمالهـــا فـــي مارس 

.2005

طرح مصنع بافا في المزاد العلني 
بسعر يبدأ بـ 457 ألف دينار

إعادة تشكيل مجلس إدارة “اإلثمار القابضة”
انتخاب 4 أعضاء وتعيين عضوين من قبل المساهمين

القابضـــة  اإلثمـــار  شـــركة  أعلنـــت 
التـــي  القابضـــة  الشـــركة  ش.م.ب.، 
ا لها، أمس  تتخذ مـــن البحرين مقـــرًّ
عـــن إعـــادة تشـــكيل مجلـــس إدارة 
الشـــركة، بانتخـــاب أربعـــة أعضـــاء 
مجلـــس  فـــي  عضويـــن  وتعييـــن 
اإلدارة. وقـــد تـــم تشـــكيل أعضـــاء 
خـــال  الجديـــد  اإلدارة  مجلـــس 
اجتماع الجمعيـــة العمومية العادية 
الـــذي ترأســـه رئيس مجلـــس إدارة 
الســـمو  القابضـــة، صاحـــب  اإلثمـــار 
الملكـــي األمير عمرو الفيصل والذي 
الريتـــز كارلتـــون  عقـــد فـــي فنـــدق 
فـــي البحريـــن مـــع حضـــور البعـــض 
عـــن بعـــد، عبـــر االتصال عـــن طريق 
مشـــاركون  حضـــر  كمـــا  الفيديـــو. 
رئيســـيون آخرون االجتماع بما في 
ذلـــك ممثلون عن مصـــرف البحرين 
المركزي ووزارة الصناعة والتجارة 
وبورصـــة البحرين ومدققا الشـــركة 

برايس ووتر هاوس كوبرز.

وســـيعمل مجلـــس اإلدارة الجديـــد 
 2022 مـــن  ســـنوات،  ثـــاث  لمـــدة 
إلـــى 2025، وقد تم انتخـــاب أربعة 
أعضاء وهم صاحب الســـمو الملكي 
الفيصـــل،  محمـــد  عمـــرو  األميـــر 
وتونكو يعقوب خيرا، وأماني خالد 
بورســـلي وإلهام إبراهيم حسن، كما 

تـــم تعييـــن عضوين اثنيـــن من قبل 
المســـاهمين الرئيسيين وهما محمد 
والشـــيخ  بوجيـــري  عبدالرحمـــن 

محمد عبدهللا الخريجي.
قـــام مســـاهمو  وخـــال االجتمـــاع، 
أعضـــاء  بتعييـــن  القابضـــة  اإلثمـــار 
هيئة الرقابة الشرعية للشركة وذلك 

لمدة ثاث ســـنوات، مـــن 2022 إلى 
2025. وتتكـــون الهيئة من الشـــيخ 
رئيســـًا  المنيـــع،  ســـليمان  عبـــدهللا 
للهيئة، والشـــيخ نظام محمد صالح 
يعقوبـــي، نائبـــًا للرئيـــس، وعضوية 
كل مـــن الشـــيخ محســـن العصفـــور 

والشيخ أسامة محمد سعد بحر.
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تراجع في القروض الشخصية للشهر الثاني على التوالي
وسط ارتفاع معدالت الفائدة

أظهـــرت بيانـــات رســـمية تراجًعا طفيًفا فـــي الرصيد 
القائـــم للقـــروض والتســـهيات التـــي تقدمهـــا بنـــوك 
التجزئـــة لقطاع األفراد أو ما يطلـــق عليها “القروض 
الشـــخصية” في شهر أغســـطس الماضي، ليكون هذا 
الشـــهر الثانـــي علـــى التوالي مـــن االنخفاض، وســـط 

استمرار االرتفاع في معدالت الفائدة المصرفية.
وبلغ إجمالي القروض الشـــخصية في شهر أغسطس 
الماضـــي 5 مليـــارات و618 مليـــون دينـــار مقارنة مع 
5 مليـــارات و638 مليون دينار في شـــهر يوليو الذي 

سبقه. 
وفـــي التفاصيل، ال تـــزال القـــروض العقارية تحافظ 
علـــى زخمها حيث اســـتمرت في االرتفـــاع لتبلغ 2.7 
مليـــار دينـــار لتحتـــل المرتبـــة األولـــى فـــي القروض 
الشخصية، في حين شهدت القروض بضمان الراتب 

استقرارا دون تغيير يذكر عند ملياري دينار.
وجـــاء االنخفـــاض فـــي قـــروض المركبـــات وهـــي ال 
تشـــكل رقًما كبيـــًرا في القـــروض الشـــخصية، بواقع 
129 مليون دينار، في حين انخفضت قيمة  )قروض 
أخـــرى لألفـــراد( مـــن 599 مليـــون دينـــار فـــي يوليـــو 

الماضي، لتبلغ 573 مليون دينار.
أما القروض المقدمة للمؤسســـات، فســـجلت ارتفاعا 
شـــهريا كما تظهره البيانات، حيـــث بلغت 5.17 مليار 
دينـــار في أغســـطس الماضي مقارنة مـــع 5.11 مليار 
فـــي يوليو، حيث جاءت الزيـــادة من قطاع التجارة، 

واإلنشاء والتعمير والصناعة.
وعلـــى صعيد متصـــل، أظهـــرت األرقـــام ارتفاعا في 

معـــدالت الفائـــدة على القـــروض الشـــخصية كما هو 
متوقـــع غـــادة رفع االحتياطـــي الفيدرالـــي األميركي 
لمعـــدالت الفائـــدة، حيـــث أن البيانـــات تقيـــس فقط 
أداء أغســـطس، اذ مـــن المنتظـــر أن ترتفـــع معـــدالت 
الفائـــدة مجـــدًدا فـــي إحصائيات الشـــهر الجـــاري مع 
رفع االحتياطي األميركي المعدالت مجدًدا األسبوع 

الماضي.
وبلـــغ متوســـط الفائـــدة علـــى القـــروض الشـــخصية 
بضمان الراتب، نحو 5.2 % في أغسطس مقارنة مع 
5.19 % في الشـــهر السابق له، وعلى مستوى سنوي 
كانـــت الزيـــادة أكبـــر بكثيـــر، حيـــث معـــدالت الفائدة 

المسجلة في أغسطس 2021 تبلغ 4.25 %. 
القـــروض  علـــى  الفائـــدة  متوســـط  أن  إلـــى  يشـــار 
الشـــخصية بضمـــان الراتب لـــم يتجـــاوز 5 % طوال 
الســـنوات الثـــاث الماضيـــة مدفوًعا بنســـب الفائدة 

الرسمية المتدنية.
وارتفعت الفوائد علـــى القروض العقارية لتبلغ 4.82 
%، والسيارات لنحو 4.38 % بنهاية الشهر الماضي. 
وبلـــغ أعلـــى حـــد ســـجله مصـــرف البحريـــن المركزي 
لمعـــدالت الفائـــدة علـــى القـــروض الشـــخصية نحـــو 

16.22 % وأدنى معدل نحو 4.2 %.
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“الغرفة” تدفع بتطوير العالقات التجارية واستغالل الفرص االستثمارية المتاحة... ناس:

التعاون بمجاالت تحسين البيئة االستثمارية بين البحرين واألردن لتحقيق التنمية االقتصادية
أكد رئيس غرفة تجـــارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد 
الغرف العربية ســـمير ناس مســـيرة العاقات بين مملكة 
البحريـــن والمملكـــة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقية التي 
تزخر بالشراكة الفاعلة والتعاون اإليجابي في المجاالت 
مـــن  العاقـــات  تشـــهده  ومـــا  والتجاريـــة،  االقتصاديـــة 
نجاحـــات بفضـــل ما تحظى به العاقـــات بين المملكتين 
الشـــقيقتين مـــن دعـــم ومســـاندة من لـــدن عاهـــل الباد 
المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وعاهل المملكة األردنية الهاشمية صاحب الجالة الملك 

عبدهللا بن الحسين.
وشـــدد ناس خـــال اجتماع وفد البحرين المشـــارك في 
“منتدى التواصل االقتصادي الخليجي األردني الثالث” 
مـــع لجنة األخـــوة البرلمانيـــة األردنية مـــع دول الخليج 
العربـــي واليمـــن، بحضـــور ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، أحمـــد يوســـف الرويعـــي، 
علـــى أهمية التعاون في مجال التشـــريعات بين األردن 
والبحريـــن والتـــي تعتبر مـــن النقاط المهمـــة على جعل 
العـــرب قوة اقتصادية عظمى، بمـــا يدعم تنمية العاقة 
لتطويـــر  البحرينـــي واألردنـــي؛  الخـــاص  القطـــاع  بيـــن 
العاقـــات التجاريـــة وزيـــادة حجـــم التبـــادل التجـــاري 
في شـــتى المجاالت والقطاعـــات االقتصادية خصوصا 
فـــي ظل العاقة الوطيـــدة والعريقة التـــي تجمع قيادة 
وشـــعبي البلديـــن، الفتـــًا إلى ضـــرورة اســـتغال الفرص 
االســـتثمارية العديـــدة المتاحـــة فـــي البلديـــن للنهـــوض 
بمعدل التبادالت التجارية، منوهًا لما تحظى به المملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية باألمـــن واألمـــان مـــا يجعلهـــا بيئـــة 

مستقطبة لاستثمارات.
ولفـــت ناس إلـــى أن مملكـــة البحرين بـــادرت منذ قرابة 

الخليجيـــة  االقتصاديـــة  العاقـــات  لتعزيـــز  الســـنتين 
األردنيـــة مـــن خـــال الســـعي لعقـــد “منتـــدى التواصـــل 
االقتصـــادي الخليجـــي األردنـــي الثالـــث” تحـــت شـــعار 
“آفـــاق جديدة للتعاون االقتصادي واالســـتثماري”، وهو 
ما نشـــهده اليوم علـــى أرض الواقع، وفي إطار ترؤســـه 
التحـــاد الغـــرف العربيـــة، فإنـــه يســـعى لتعزيـــز التجارة 
البينيـــة ما بيـــن الدول العربية ويتطلـــع لعقد المزيد من 
الشـــراكات بما ينعكس على التنمية االقتصادية العربية 

الشاملة.
بدوره، أكد ســـفير مملكة البحريـــن لدى المملكة األردنية 

الهاشـــمية، أحمـــد يوســـف الرويعي، علـــى العاقات بين 
البلدين الشـــقيقين والتي أرســـى دعائمها قيادتا البلدي، 
الفتـــًا إلى تواجد عدد مـــن االســـتثمارات البحرينية في 
المملكة األردنية الهاشـــمية، وأن مملكة البحرين تســـعى 
لتنميتهـــا باســـتمرار، مشـــيدا بـــذات الوقـــت بمـــا يحظى 
بـــه المســـتثمر البحرينـــي من تســـهيات لفتح مشـــروعه 

التجاري.
من جانبه، أشـــاد عضـــو المكتب التنفيـــذي بغرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن، أحمـــد الســـلوم بما جاء فـــي قانون 
ومـــا  الجديـــد  األردنـــي  االســـتثمارية  البيئـــة  تحســـين 

يتمتـــع بـــه مـــن مقومـــات االســـتثمار، فضـــا عـــن األمـــن 
واألمـــان التـــي تتمتع بـــه األردن، كمـــا أن القانـــون يعتبر 
متكامـــاً ويخدم المرحلة القادمة، وأنه يقّدم المزيد من 
التســـهيات بالنســـبة لاســـتثمار الوطني قبل االستثمار 
األجنبي، ويخدم الطرفيـــن ويحقق الضمانات المطلوبة 
للمســـتثمرين. وتابع الســـلوم: “لقد اطلعنا بشـــكل مفصل 
األردنـــي  االســـتثمارية  البيئـــة  تحســـين  قانـــون  علـــى 
الجديد واســـتفدنا مـــن تجربة األردن في هـــذا الجانب، 
إذ إنـــه يشـــتمل علـــى الكثير مـــن النقـــاط اإليجابية التي 
تّحفز االســـتثمارات، خصوصًا أنـــه يولد وظائف جديدة 

ويساهم في النمو االقتصادي”.
ودعـــا األميـــن المالـــي بغرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين، 
عـــارف هجـــرس، لضـــرورة تكثيـــف التعـــاون المشـــترك 
بينهمـــا من خال تكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية 
والمشـــاركة بمختلف الفعاليـــات االقتصادية المشـــتركة 
وفتـــح المزيـــد مـــن قنـــوات التعـــاون التجـــاري والدفـــع 
بتنمية مختلف أوجه التعاون االستثماري بين الجانبين، 
خصوصًا فيما يتعلق بالجوانب التشـــريعية التي تشـــكل 

أساس االستثمار في كل دولة.
وأكد نائب األمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، 
وليـــد كانـــو، إلى أهميـــة أن تكون القوانين االســـتثمارية 
مرنـــة بحيث تعطي المســـتثمر األمان، مشـــيدًا بما تتميز 
به األردن من تنوع بارز في كافة القطاعات االقتصادية 
الرائـــدة مما يحفز على االســـتثمار فيهـــا، معربًا عن أمله 
فـــي تقويـــة عاقـــات الشـــراكة البحرينيـــة األردنيـــة في 
شـــتى مجاالت األعمـــال في ســـبيل االرتقـــاء بالعاقات 

االقتصادية.
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تــراجــعــت شــركــة أبـــل عــن خططها 
آيفون  أجهزة  إنتاج  لزيادة 

ــعــام،  الــجــديــدة هـــذا ال
الــزيــادة  فشل  بعد 

ــعـــة فــي  ــتـــوقـ ــمـ الـ
ــب، وفـــًقـــا  ــ ــل ــطــ ــ ال

ــادر مــطــلــعــة  ــصـ ــمـ لـ
على األمر.

ــادر لــوكــالــة  ــمــــصــ ــ ــت ال ــ ــال ــ وق
طــلــبــت من  أبــــل  إن  ــرغ”،  ــبـ ــومـ ــلـ “بـ

الموردين التراجع عن الجهود المبذولة لزيادة تجميع منتجات 
آيفون 14 بما يصل إلى 6 ماليين وحدة في النصف الثاني من 
هذا العام. بدالً من ذلك، ستهدف الشركة إلى إنتاج 90 مليون 
هاتف لهذه الفترة، وهو نفس مستوى العام السابق تقريًبا، وبما 
على  الصيف،  هذا  أبل  لشركة  األصلية  التوقعات  مع  يتماشى 
حد قول المصادر. وأشارت المصادر أيضًا إلى أن الطلب على 
iPhone 14 Pro ذات األسعار األعلى أقوى منه على  طرازات 

اإلصدارات ذات المستوى المبدئي.
وتراجعت أسهم أبل بنسبة 3.3 % في تعامالت ما قبل السوق 
األسهم  لمؤشر  اآلجــلــة  العقود  تراجعت  كما  األربــعــاء.  أمــس 
ناسداك  العقود في مؤشر  انخفاض  مع  األنباء،  بعد  األميركية 

100 بنسبة 1.5 %.
 Taiwan Semiconductor شركة  أسهم  هبطت  تايبيه،  في 
Manufacturing Co، كبرى شركات تصنيع الرقائق، بنسبة 2.2 
 ،Hon Hai Precision Industry Co وانخفضت أسهم شركة ،%

أكبر شركة لتصنيع الرقائق لشركة 
2.9 %، وسط  بنسبة  أبل، 
عــمــلــيــات بــيــع واســعــة 
الــنــطــاق لــمــوردي 

اإللكترونيات.
سهم  هبط  كما 
 ASML Holding
مــعــدات  صــانــع   ،NV
المتقدمة،  الرقائق  تصنيع 
في   %  3.2 ــى  ــ إل تــصــل  بــنــســبــة 

أمستردام.
سبقت  التي  األسابيع  في  مبيعاتها  توقعات  برفع  أبل  وقامت 
لزيادة  االستعداد  في  مورديها  بعض  وبــدأ   ،14 آيفون  إصــدار 
أكبر  الصين،  وتعاني  “بلومبرغ”.  7 %، بحسب  بنسبة  الطلبات 
اقــتــصــادي أضر  ركـــود  مــن  الــعــالــم،  فــي  الذكية  للهواتف  ســوق 
مبيعات  على  أيًضا  وأثر  المحليين  المحمولة  األجهزة  بصانعي 
األيــام  خــالل   14 آيفون  سلسلة  مشتريات  وانخفضت  آيفون. 
الثالثة األولى من توافرها في الصين بنسبة 11 % عن سابقتها 
في العام الماضي، وفًقا لمذكرة Jefferies الصادرة يوم االثنين.
الشخصية،  اإللكترونيات  على  العالمي  الطلب  كبح  تــم  كما 
الناجم  واالضطراب  الركود  ومخاوف  التضخم  ارتفاع  بسبب 

عن الحرب في أوكرانيا.
 % 6.5 بنسبة  الذكية  الهواتف  أن تتقلص سوق  المتوقع  ومن 
 IDC هذا العام إلى 1.27 مليار وحدة، وفًقا لبيانات من شركة

لتتبع السوق.

احتمال تقلص سوق الهواتف الذكية بنسبة 6.5 % العام الجاري

ضعف اإلقبال على “آيفون 14” يخيب 
آمال “أبل” بالتخلي عن زيادة اإلنتاج

“ألبا” تسجل أكثر من 31 مليون ساعة عمل آمنة دون “مضيعة للوقت”
الشركة تعقد اجتماع مجلس اإلدارة للربع الثالث من العام 2022

مستقبلية لــفــرص  وتحويلها  ــوق  ــس ال تــحــديــات  ــاوز  ــج ت على  تركيزنا  ســلــمــان:  ــن  ب دعــيــج 
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 بـــدأت شـــركة عباس بلجيـــك وأوالده عملهـــا بمزاولة تجارة 
المواد الغذائية المســـتوردة من دول آســـيوية وأوروبية، مع 

استيراد بعض أنواع الحلويات من النمسا وبلجيكا.
وفـــي الســـتينات من القـــرن الماضـــي، كان هنـــاك طلب على 
مواد البناء بســـبب االزدهار العمراني الواسع وزيادة الطلب 
على أغراض السكن والتجارة، إلى جانب نمو البنى التحتية 
والمرافـــق الحيويـــة، فـــكان المرحوم عباس بلجيك يحســـن 

اختيار مجال العمل المناسب لكل حقبة. 
الســـوق  وأوالده  بلجيـــك  عبـــاس  شـــركة  واكبـــت  وهكـــذا 
العمرانيـــة مـــن بداياتهـــا، فاتجهـــت الشـــركة إلـــى بيـــع مواد 
البناء من إســـمنت وحديد، وجميع أنواع األخشاب واأللواح 
الخشبية، ثم تم إضافة جميع أنواع اآلالت المعنية بالنجارة 

والمعدات الكهربائية.
منتجـــات  علـــى  الطلـــب  ازداد  الســـبعينات،  فتـــرة  وخـــالل 
األلمنيـــوم والزجـــاج، تزامًنـــا مع الطفـــرة العمرانيـــة في ذلك 
الوقت، وقد حصلت شركة عباس بلجيك وأوالده على ثاني 
رخصـــة لمصنع ألمنيوم وعليه تطـــورت تجارتها في غضون 
ســـنوات وأســـس عبـــاس بلجيـــك الشـــركة العربيـــة للزجـــاج 
والمرايـــا ثـــم مصنـــع أوال لأللمنيـــوم وأخيًرا أســـس شـــركة 
بلجيك للزجاج والمرايا، وشـــركة بلجيـــك لصناعة األلمنيوم 
لصناعة الشبابيك وأبواب األلمنيوم والزجاج، وتوسع نطاق 
تجارة الشـــركة بشـــكل كبير في صناعة الزجـــاج واأللمنيوم، 
حيث كان يتم شـــراء األلمنيوم من شـــركة البحرين لســـحب 
األلمنيوم “بلكسكو” واستيراد المرايا من دول أوروبية، منها 

بلجيكا، ألمانيا، وبريطانيا.
فـــي بدايـــة الثمانينـــات، بـــدأت الشـــركة بالعمـــل فـــي مجال 
األبواب األوتوماتيكية، وكانت سباقة في ذلك على مستوى 
البحريـــن، وكان العمل مركـــًزا على األبـــواب األوتوماتيكية، 
حيث يتم اســـتيرادها مـــن ألمانيا وإيطاليـــا، واآلن أصبحت 
الشـــركة مـــن أكبر الشـــركات البحرينيـــة في مجـــال األبواب 
األوتوماتيكيـــة مـــن المصـــدر األوروبـــي واألميركـــي، وهذه 
األبـــواب ُتســـتخدم في المجمعات والبنـــوك والمباني الذكية 
والمستشـــفيات ومطار البحريـــن الدولي وغيرها، والحًقا تم 
توســـعة األعمال بشـــكل كبير في مجال كافة أنواع األبواب 
الصناعيـــة للمســـتودعات الكبيـــرة والمصانـــع وورش صيانة 

السيارات. 
وفي التســـعينات، تم أيًضا تأســـيس فـــرع للدراجات النارية 

العالمية من ضمن المجموعة التجارية لشركة عباس بلجيك 
وأوالده، وحالًيا تعتبر شـــركة عبـــاس بلجيك وأوالده إحدى 
أكبر الشركات المزّودة للدراجات النارية في مملكة البحرين 

من حيث حجم الدراجات ونوعيتها واإلكسسوارات.
كما أن شـــركة عباس بلجيك وأوالده تعتبر من أكبر وأشـــهر 
المعـــدات  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة  البحرينيـــة  الشـــركات 
المدنيـــة والصناعية، إضافـــة لكونها وكيال معتمًدا لمجموعة 
كبيـــرة من الشـــركات الصناعيـــة واألدوات المســـتخدمة في 
القطاع المدني والميكانيكي والكهربائي ناهيك عن مشاريع 
اقتصادية ضخمة من ضمن أنشـــطة الشركة على الصعيدين 
وأوالده  بلجيـــك  عبـــاس  وشـــركة  والخليجـــي،  البحرينـــي 
أيًضا وكيل ألشـــهر شـــركات الدّراجات الناريـــة العالمية مثل 
)KAWAZAKI( و)Royal Infield( ودراجات )SYM( الصينية 

وغيرها من دراجات توصيل الطلبات الخاصة بالمطاعم. 
ويـــرأس حالًيا مجلس إدارة شـــركة عبـــاس بلجيك وأوالده، 
رجـــل األعمال داود عبـــاس بلجيك ويضـــم عضوية مجلس 
اإلدارة كال مـــن رجـــل األعمـــال محمد عبـــاس بلجيك ورجل 

األعمال علي عباس بلجيك.
التحســـين  فـــي  االســـتمرار  علـــى  دائًمـــا  الشـــركة  وتعمـــل 
زيـــادة  إلـــى  إضافـــة  عاليـــة،  ســـيولة  بنســـب  واالحتفـــاظ 
المحافظـــة علـــى مســـتوى اإلنتاجيـــة كًمـــا ونوًعا فـــي داخل 
البالد وهناك نية مستقبلية لتوسيع أنشطة الشركة جغرافًيا 

على المستوى اإلقليمي. 
كما تعمل الشركة على االستمرار في تطوير أدوات وأساليب 
ونظم العمل فيها ورفع كفاءة أداء موظفيها لتحاكي أفضل 

المستويات اإلقليمية.
جنـــي  بهـــدف  مســـتقبلية  مشـــاريع  ببنـــاء  التفكيـــر  وعنـــد 
األربـــاح العاليـــة فعلى الجميـــع مواكبـــة روح العصر والتقدم 
التكنولوجي والحضاري الجاري في العالم، لذلك فإن شركة 
عبـــاس بلجيـــك وأوالده ســـتركز على التكنولوجيـــا الحديثة 

في بيع خدماتها وبضاعتها التجارية. 
وفي بيئة تنافســـية تعـــج بالتحديات في القطـــاع التجاري، 
ستعمل شركة عباس بلجيك وأوالده على تحسين األعمال، 
والتعاون بشكل وثيق مع كبار المصنعين األصليين لألجهزة 
والمعـــدات الســـتثمار التقنيـــات ودفـــع مســـيرة االبتـــكار بما 
يتوافـــق مع أصعب األهداف، وســـتعمل الشـــركة على وضع 
أولويات وتطلعات التنمية المستدامة العالمية في خدماتها. 

أمــل الحامــد

م نبذة عن شــركات وطنية أتّمت 50 ســنة فأكثر تقديًرا لمســاهماتها في االقتصاد الوطني  زاوية أســبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

شــركة عباس بلجيك وأوالده من أعرق الشــركات التجارية التي اشــتهرت في مملكة البحرين منذ 75 عاًما، 
وبــدأت أنشــطة التجــارة علــى يد مؤسســها رجل األعمــال البحريني المعــروف المغفور له عبــاس بلجيك في 

العام 1947. “البالد” تنشر نبذة عن الشركة وأعمالها ومشاريعها المستقبلية.

شركة عباس بلجيك وأوالده
تأسست في العام 1947
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تعهد بنك التنمية اآلســـيوي بتقديم قـــروض بقيمة 14 مليار 
دوالر على أربع ســـنوات لتعزيز األمن الغذائي للدول الفقيرة 
فـــي منطقة آســـيا والمحيط الهادئ، في ظل ارتفاع األســـعار 
فـــي العالـــم والتغيـــر المناخـــي. وأوضـــح البنـــك الـــذي يقـــدم 
قروضا ومســـاعدات إلى أفقر دول المنطقة، أن هذا التمويل 
وتوزيعهـــا،  الغذائيـــة  المـــواد  إلنتـــاج  تحديـــدا  ســـيخصص 
ولمشـــاريع تهدف إلى التخفيف من المفاعيل الســـلبية للتغير 

المناخي.
وســـيتوزع هـــذا التمويـــل بيـــن 3,3 مليـــار دوالر هذه الســـنة 
و10,7 مليار دوالر بين 2023 و2025، بحســـب ما أفاد البنك 
الـــذي يضم 49 عضوا من جزر كوك فـــي المحيط الهادئ إلى 
كازاخســـتان فـــي آســـيا الوســـطى. وكان البنـــك يمنـــح حتى 
اآلن ملياري دوالر من القروض ســـنويا لمشاريع على ارتباط 

باألمن الغذائي.
وأعلـــن رئيـــس البنـــك ماساتســـوغو أســـاكاوا خـــالل مؤتمـــر 
صحافـــي عبـــر اإلنترنـــت أن “انعـــدام األمـــن الغذائـــي يهـــدد 
بتقويـــض عقـــود مـــن التقدم علـــى صعيـــد التنمية في آســـيا 
والمحيـــط الهـــادئ”. ورأى أن هنـــاك حاليا عـــدة عوامل خلف 
“تدهـــور الوضـــع” ذاكـــرا منها بصـــورة خاصة الغزو الروســـي 
ألوكرانيـــا وتفشـــي وبـــاء كوفيـــد19-، اللذين أثـــارا بلبلة في 
سالســـل اإلمداد وســـاهما في ارتفاع اســـعار المواد الغذائية 

إلى “مستويات قياسية”.
وتابـــع أســـاكاوا “علينـــا أيضا أن نبقـــي نصب أعيننـــا أن أزمة 

األمـــن الغذائـــي الحاليـــة ســـتتفاقم أكثـــر إذا لـــم نتوصل إلى 
مكافحـــة التغير المناخي” معتبرا أن هذه المعركة “ســـيربحها 

)العالم( أو يخسرها في آسيا والمحيط الهادئ”.
وأفاد أن أكثر من مليار شـــخص فـــي المنطقة “يفتقرون إلى 

تغذية صحية بسبب الفقر واسعار المواد الغذائية”.
وصـــدر إعـــالن بنـــك التنمية اآلســـيوي بعدما خفـــض مؤخرا 
توقعاتـــه للنمو عام 2022 في المنطقـــة إلى 4,3 % بالمقارنة 
مـــع 5,2 % في أبريـــل، مبديا مخاوف بصـــورة خاصة حيال 
عواقب تشـــديد العديد من البلدان سياساتها النقدية بصورة 
متزايـــدة لكبـــح التضخـــم، وتدابيـــر اإلغـــالق المتكـــررة فـــي 
الصين عمال بسياســـة “صفر كوفيـــد”. كما رفع البنك توقعاته 

للتضخم عام 2022 من 3,7 % إلى 4,5 %.

تقدم للدول الفقيرة في منطقة آسيا على مدى 4 سنوات

بنك التنمية اآلسيوي يعد بـ 14 مليار 
دوالر من القروض لألمن الغذائي

عقـــدت شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن )ألبـــا(، أحـــد أكبر 
مصاهـــر األلمنيـــوم فـــي العالـــم، اجتمـــاع مجلـــس 
اإلدارة الفصلـــي الثالث يوم أمس األربعاء الموافق 

28 سبتمبر الجاري في قاعة الدانة بمقر الشركة.
وفي مســـتهل حديثـــه، توجه رئيـــس مجلس إدارة 
شـــركة ألبـــا الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بـــن دعيج آل 
خليفـــة نيابـــة عـــن أعضاء مجلـــس اإلدارة بالشـــكر 
الموظفيـــن  وجميـــع  واإلداريـــة  التنفيذيـــة  للهيئـــة 
وعمـــال المقاولين نظيـــر اإلنجاز االســـتثنائي وغير 
المســـبوق الذي حققته الشركة على صعيد السالمة 
بتسجيلها أكثر من 31 مليون ساعة عمل آمنة دون 

أي إصابة مضيعة للوقت.
وأضاف الشـــيخ دعيج: “لتحقيـــق المزيد من النمو، 
يجـــب علينا بذل المزيـــد من الجهـــود التي تتجاوز 
مـــا حققنـــاه وبرعنـــا فيه. ومـــع صب أولـــى القواعد 
الرابـــع  الطاقـــة  مجمـــع  مشـــروع  فـــي  الخرســـانية 
بمحطة الطاقة الخامسة، فقد خطونا خطوة كبيرة 
لألمـــام وبتنا أقـــرب لتحقيق أهدافنا فـــي الجوانب 
البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمة. ومـــع دخولنا في 
الربـــع األخير من العام الجاري، فإن تركيزنا ما يزال 

منصًبا على تجاوز تحديات السوق اليوم وتحويلها 
إلى فرص مســـتقبلية لتحقيـــق األداء القوي بنهاية 
العـــام 2022”.  وخـــالل االجتمـــاع، ناقـــش المجلس 
محضـــر االجتمـــاع الســـابق الـــذي عقـــد بتاريـــخ 11 
أغســـطس 2022 ووافـــق عليـــه، كما راجـــع التقارير 
المقدمـــة مـــن اللجنـــة التنفيذيـــة ولجنـــة الجوانـــب 

البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمة، ولجنـــة التدقيق 
التابعـــة لمجلـــس اإلدارة، وكذلـــك لجنـــة الترشـــيح 
تـــم خـــالل  كمـــا  الشـــركات.  والمكافـــآت وحوكمـــة 
االجتماع تقديم اإلقرارات الفردية الكاملة الخاصة 
باألعضـــاء واســـتعراض اســـتقاللية جميـــع أعضـــاء 
مجلـــس اإلدارة، وقـــدم رئيس مجلـــس اإلدارة آخر 

التطـــورات المتعلقـــة بمشـــروع خط الصهر الســـابع 
المقتـــرح. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، تـــم االطـــالع علـــى 
بيانـــات إنتاجية الشـــركة وأدائها المالـــي منذ بداية 
العـــام وحتى تاريخه، إلى جانب أداء المبيعات في 

ظل التحديات اللوجستية العالمية.
المتعلقـــة  التطـــورات  اإلدارة  واســـتعرض مجلـــس 

بالجوانـــب البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمة والتي 
شـــملت إطالق األعمال اإلنشـــائية لمشـــروع مجمع 
الطاقـــة الرابـــع بمحطـــة الطاقـــة الخامســـة، والـــذي 
سيقرب ألبا من تحقيق أهدافها المتعلقة بالحد من 
انبعاثات الكربون، وذلـــك من خالل الكفاءة العالية 
والحـــد مـــن انبعاثـــات الغـــازات الدفيئـــة. وعـــالوة 
باإلغـــالق  اإلدارة  إبـــالغ مجلـــس  تـــم  ذلـــك،  علـــى 
الناجح لتمويل المشـــروع مع شـــركة الصين لتأمين 

.)Sinosure( الصادرات واالئتمان سينوشور
ُيذكـــر أنـــه باإلضافـــة إلـــى رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، يتألف 
مجلس إدارة الشـــركة من ســـتة أعضاء معّينين من 
قبـــل شـــركة ممتلـــكات البحرين القابضـــة ش.م.ب. 
)مقفلة(، وهم كل من يوســـف عبدهللا تقي، وســـهى 
كارزون، والشـــيخ عيسى بن خالد آل خليفة، و تيم 
موري، ورشا سبكار. أما األعضاء المعينون من قبل 
شـــركة ســـابك لالســـتثمارات الصناعية فهم كل من 
أحمـــد الدريعان، وإيـــاد القرعاوي، وعمـــر العمودي، 

باإلضافة إلى العضو المنتخب مطلق المريشد.

 استعراض التطورات 
المتعلقة بمشروع خط 
الصهر السابع المقترح

مناقشة الجوانب 
البيئية واالجتماعية 

والحوكمة
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.045

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.200

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1.02

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.638

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.360

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.139

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.089

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.280

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.461

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.260

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.049

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.614

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.478

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.072

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.754

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

السنة الرابعة عشرة - العدد 5098

الخميس
29 سبتمبر 2022 - 3 ربيع األول 1444

اإلمارات تمّول إقامة 432 وحدة سكنية
في مدينة شرق الحد

تعتـــزم وزارة اإلســـكان البـــدء في 
وذلـــك  إســـكاني جديـــد،  مشـــروع 
ضمـــن برنامـــج الدعـــم الخليجـــي. 
األربعـــاء  أمـــس  الـــوزارة  ودعـــت 
عطاءاتهـــا  لتقديـــم  الشـــركات 
لمناقصـــة الخدمـــات االستشـــارية 
العقـــود واإلشـــراف  ألعمـــال إدارة 
على إنشـــاء عدد 432 شقة سكنية 
فـــي مدينة شـــرق الحد اإلســـكانية 
األحيـــاء A2, C1, C2. قطـــع 5 و6 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  و14،  و11 
ضمن منحة دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.
ويمكن فقط للمكاتب االستشارية 

تنظيـــم  مجلـــس  لـــدى  المصنفـــة 
ممارســـة المهن الهندسية وبدرجة 

A المشـــاركة فـــي هـــذه المناقصة، 
ولن يتم تقييم أي عطاء مقدم من 

مكاتب غير ذلك.
وعلـــى مقدمـــي العطـــاءات إرفاق 
المشـــار  االبتدائـــي  الضمـــان  مبلـــغ 
مـــن   % 1 بنســـبة  أو  أعـــاه  إليـــه 
قيمـــة العطـــاء، أيهمـــا أقـــل، وفـــي 
جميع األحوال يجب أال تقل قيمة 
الضمـــان االبتدائي عـــن 100 دينار 
المناقصـــات  )باســـتثناء  بحرينـــي 

على مظروفين(.
وســـيتم غلق باب التقدم للحصول 
على العقـــد حتى تاريخ 26 أكتوبر 

المقبل. 

علي الفردان

بحث مسارات التعاون السياحي بين البحرين والسعودية
أثناء اجتماع عمل بين الوزيرين

عقدت وزيرة الســـياحة فاطمـــة الصيرفي اجتماع 
عمـــل مـــع وزيـــر الســـياحة فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشـــقيقة أحمد عقيـــل الخطيب وذلك 
على هامش مشـــاركتها في فعاليات يوم السياحة 
العالمـــي المقام في جزيرة بالي بإندونيســـيا تحت 
شـــعار “إعادة التفكير في الســـياحة” والذي نظمته 

المنظمة العالمية للسياحة.
وأكـــدت الوزيـــرة الحـــرص علـــى مواصلـــة الجهود 
التكامليـــة بين مملكـــة البحرين والمملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة فـــي القطـــاع الســـياحي، بمـــا 
يســـهم في رفع مساهمة هذا القطاع في االقتصاد 
الوطنـــي لـــكا المملكتيـــن، وخلق مزيـــد من فرص 
العمل النوعية، وتســـريع مسارات التنمية الوطنية 
فـــي البلديـــن الشـــقيقين. وجـــرى خـــال االجتماع 
بحث مســـارات التعاون السياحي، وذلك في إطار 
حـــرص البلديـــن الشـــقيقين على تعزيز الشـــراكات 
في المجال الســـياحي، واالســـتفادة مـــن التجارب 

القطـــاع  وتنميـــة  الخبـــرات،  وتبـــادل  المشـــتركة، 
السياحي في البلدين.

 كمـــا جـــرى بحـــث التعـــاون فـــي تنظيم األنشـــطة 

بهـــدف  والســـعودية،  البحريـــن  فـــي  المشـــتركة 
وجهـــة  وجعلهـــا  للبلديـــن  الســـياحي  التســـويق 

سياحية واحدة.

للمرة األولى.. إدراج البحرين بتقرير التنافسية الرقمية العالمية
تصنيفها ضمن أفضل 15 دولة في 14 مؤشرا

عـــززت مملكـــة البحريـــن مـــن موقعهـــا الدولي في 
المجـــال الرقمـــي من خـــال إدراجها للمـــرة األولى 
 2022 العالميـــة  الرقميـــة  التنافســـية  تقريـــر  فـــي 
الصـــادر عن مركز التنافســـية العالمـــي التابع لمعهد 
التنميـــة اإلدارية )IMD(، حيث جاءت في الترتيب 
32 عالمًيا، وتم تصنيفها ضمن أفضل 15 دولة في 

14مؤشرًا تم قياسه في التقرير.
وقـــد تميـــز أداء مملكـــة البحريـــن فـــي المجـــاالت 
المعنيـــة بالبنيـــة التحتيـــة الرقمية لتتصـــدر عربيًا 
وتحصل على الترتيب الســـادس عالمًيا في مؤشر 
)االســـتثمار فـــي االتصـــاالت(، بينمـــا جـــاءت فـــي 
الترتيب 11 عالميًا في مؤشـــر )األمن الســـيبراني(، 
و14 عالمًيـــا فـــي مؤشـــر )تكنولوجيـــا االتصـــاالت( 
والذي يقيس مدى استيفاء تكنولوجيا االتصاالت 
لمتطلبـــات العمل، كما جاءت في الترتيب 4 عالمًيا 
فـــي )عـــدد مشـــتركي النطـــاق العريـــض المتنقـــل 

ومستخدمي اإلنترنت(.
كمـــا تميـــز أداء المملكـــة فـــي المجـــاالت المعنيـــة 
بالقـــوى العاملـــة فـــي المجـــال الرقمـــي لتعكـــس ما 
تزخـــر به مملكة البحرين من قـــوى عاملة موهوبة 
فـــي هذا المجـــال، لتحتـــل الترتيب الســـابع عالمًيا 
في مؤشـــر )الخبرة العالميـــة(، والترتيب 13 عالمًيا 
في مؤشـــر )المهارات الرقمية والتكنولوجية( و13 
عالميًا في مؤشـــر )المواهـــب(، وكانت ضمن الدول 
الـ 20 األولى عالميًا في عدد من المؤشرات أبرزها: 
الثالثة عالمًيا في مؤشـــر )النســـاء الحاصات على 
الدرجـــات العلميـــة(، والســـابعة عالمًيـــا في مؤشـــر 
)الخبـــرة الدوليـــة للمدراء(، و13 عالمًيا في مؤشـــر 
)التوجـــه نحو العولمة(، و19 عالمًيا من حيث )عدد 

الباحثات(.

أفاد مسؤول تركي رفيع المستوى أن المصارف 
التركيـــة الثاثـــة العامـــة التـــي تســـتخدم نظـــام 

التسديد المالي الروسي “مير” ستتخلى عنه.
وقال المســـؤول الذي طلب عدم كشـــف اســـمه 
“ثمة تســـديدات تجـــرى راهنا لكن حـــدد تاريخ 
وســـبق  النظـــام.  بهـــذا  العمـــل  لوقـــف  مقبـــل” 
لمصرفيـــن تركيين خاصين أن توقفا األســـبوع 
همـــا  “ميـــر”  نظـــام  اســـتخدام  عـــن  الماضـــي 

“دنيزبنك” و “إسبنك”.
العامـــة “هالكبنـــك”  الثاثـــة  وكانـــت المصـــارف 
اآلن  حتـــى  تســـمح  ”فاكيفبنـــك”  و  ”زرعـــت”  و 
بالتعامات باستخدام بطاقات “مير” المصرفية.
والجمعة، أعلنت أوزبكســـتان أنها أوقفت العمل 
ألســـباب “تقنية” ببطاقات “مير” المصرفية التي 
لم يعد يمكن اســـتخدامها اآلن إال في حفنة من 

الدول بينها بياروس.

تركيا ستتخلى عن نظام التسديد المالي الروسي “مير”


