
جاللة الملك المعظم مستقبال سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

وجــه عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة إلى 
اســتكمال إعــداد المخططــات العامــة للمــدن الجديــدة لزيــادة مســاحة المناطــق 
التعميريــة لمملكــة البحريــن علــى أن يتوافــق التخطيط مع الوضــع الطبيعي لتلك 
المناطــق وتأميــن التنقــل المتكامــل والمســتدام وأن تشــمل المخططــات العامــة 
للمناطــق الجديــدة مشــاريع ســكنية وســياحية وصناعية ولوجســتية لخلق فرص 

استثمارية مميزة وتنافسية.

كمـــا أشـــاد جاللته، لـــدى اســـتقباله أمس في 
قصـــر الصخيـــر ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة، بمبـــادرة المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة التـــي أعلنها ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر محمـــد بن ســـلمان بن عبـــد العزيز آل 
سعود والخاصة بقيام صندوق االستثمارات 
العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف 
االســـتثمار فـــي عدد من الـــدول العربية ومن 
بينهـــا مملكـــة البحريـــن. وأعـــرب جاللته عن 

شكره ألخيه خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة 
العربية السعودية الشقيقة وسمو ولي عهده 
علـــى المبـــادرة التـــي تعزز وتســـهم فـــي دعم 
آفاق العمل المشترك والشراكة االستراتيجية 
ودفـــع التعاون الوثيق بيـــن البلدين قدمًا في 
مختلـــف جوانبـــه االســـتثمارية واالقتصادية 
والتنمويـــة، مؤكـــدًا جاللته اعتـــزازه بأواصر 
العالقـــات األخوية التاريخية الراســـخة التي 
تجمـــع بين المملكتين وقيادتيهما وشـــعبيهما 

الشقيقين.

جاللته أكد أن المبادرة السعودية تدفع بآفاق الشراكة اإلستراتيجية مع البحرين

الملك المعّظم يوّجه الستكمال المخططات العامة للمدن الجديدة
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حصد صنـــدوق العمل )تمكيـــن( جائزة 
“االبتـــكار فـــي إشـــراك الموظفيـــن في 
الســـنوية  القمـــة  فـــي  العـــام”  القطـــاع 
العاشـــرة للمـــوارد البشـــرية الحكومية 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  لـــدول 
2022، والتـــي عقـــدت فـــي أبـــو ظبي، 
وتأتـــي  المتحـــدة.  العربيـــة  اإلمـــارات 
الجائزة امتداًدا لجهود إدارة المواهب 
فـــي تمكين والتي تحـــرص على إثراء 
تجربة الموظفيـــن، مما ينعكس إيجاًبا 

على اإلنتاجية وتجربة العمالء.

“تمكين” تحصد 
جائزة “االبتكار في 
إشراك الموظفين”

أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، أهمية زيادة 
تنافســـية مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة بما يســـاهم 
فـــي تعزيز مســـارات البناء واإلنجاز في إطار المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيادة ملـــك البـــالد المعّظم صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 جـــاء ذلـــك، لـــدى تفّضل ســـموه أمـــس، بزيـــارة منتجع 

جميـــرا خليج البحرين، يرافقه ســـمو الشـــيخ محمد بن 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، بحضور عـــدد من أصحاب 
الســـمو والمعالي والســـعادة من كبار المسؤولين، والذي 
ســـيتم افتتاحـــه يوم غد الثالثـــاء 1 نوفمبـــر المقبل، إذ 
ُيعد المشـــروع ضمـــن المشـــاريع التنموية الكبـــرى التي 
تضمنتها خطة التعافي االقتصادي. وأشـــار ســـموه إلى 
أهمية المشـــاريع التنموية الكبرى ومنهـــا منتجع جميرا 
خليج البحرين في رفد القطاع السياحي ومستهدفات 

التنمية السياحية في المملكة.

زيادة تنافسية القطاعات االقتصادية
“جميرا خليج البحرين” يرفد القطاع السياحي... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:
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اســـتقبل عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
أمـــس، فـــي قصـــر الصخيـــر ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
بحضور الممثل الشـــخصي لجالة الملك 
المعظـــم ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد 
آل خليفة وممثل جالـــة الملك لألعمال 
الشـــباب مستشـــار  وشـــؤون  اإلنســـانية 
األمـــن الوطنـــي ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفة، والنائـــب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، ووزير الديوان 

الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، وجه جالتـــه إلى 
العامـــة  المخططـــات  إعـــداد  اســـتكمال 
للمـــدن الجديدة لزيادة مســـاحة المناطق 
أن  علـــى  البحريـــن  لمملكـــة  التعميريـــة 
يتوافـــق التخطيـــط مع الوضـــع الطبيعي 
لتلك المناطـــق وتأمين التنقـــل المتكامل 
المخططـــات  تشـــمل  وأن  والمســـتدام 
العامة للمناطق الجديدة مشاريع سكنية 
وســـياحية وصناعيـــة ولوجســـتية لخلق 

فرص استثمارية مميزة وتنافسية.
كما أشاد جالته بمبادرة المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة التي أعلنها صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبـــد العزيز آل ســـعود ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء والخاصة بقيام صندوق 

بتأســـيس خمـــس  العامـــة  االســـتثمارات 
شـــركات إقليميـــة تســـتهدف االســـتثمار 
فـــي عدد مـــن الـــدول العربية ومـــن بينها 
مملكة البحرين، معربا جالته عن شـــكره 
ألخيـــه خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود ملك 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
علـــى  عهـــده  ولـــي  وســـمو  هللا  حفظـــه 
هـــذه المبـــادرة التـــي تعـــزز وتســـهم فـــي 
دعـــم آفـــاق العمـــل المشـــترك والشـــراكة 
الوثيـــق  التعـــاون  ودفـــع  االســـتراتيجية 
بيـــن البلديـــن قدمـــًا في مختلـــف جوانبه 
والتنمويـــة،  واالقتصاديـــة  االســـتثمارية 
مؤكدًا جالته اعتـــزازه بأواصر العاقات 
األخوية التاريخية الراســـخة التي تجمع 
بيـــن المملكتيـــن وقيادتيهمـــا وشـــعبيهما 

الشقيقين.
الطيبـــة  النتائـــج  علـــى  جالتـــه  وأثنـــى 
للزيـــارة الرســـمية التـــي قـــام بهـــا أخيـــه 
صاحب الجالة السلطان هيثم بن طارق 
المعظـــم ســـلطان عمان الشـــقيقة للمملكة 
األســـبوع الماضـــي والمباحثـــات المثمرة 
التـــي أجراهـــا مـــع جالتـــه ومـــا شـــهدته 

هـــذه الزيـــارة الناجحة مـــن التوقيع على 
عـــدد مـــن االتفاقيات ومذكـــرات التفاهم 
والتـــي ســـيكون لهـــا المـــردود اإليجابـــي 
على مســـيرة العاقـــات الثنائية المتميزة 
بمـــا يخـــدم مصالـــح البلديـــن والشـــعبين 

الشقيقين.
وتطرق جالة العاهل المعظم إلى الزيارة 

الرســـمية والتاريخيـــة المرتقبـــة لقداســـة 
البابـــا فرنســـيس بابـــا الفاتيـــكان وكذلـــك 
زيارة فضيلـــة اإلمام األكبر الدكتور أحمد 
الطيـــب شـــيخ األزهـــر الشـــريف لمملكـــة 
البحرين بدعوة كريمة من حضرة صاحب 
الجالـــة الملـــك المعظم ومشـــاركتهما في 
ملتقـــى البحرين للحوار “الشـــرق والغرب 
مـــن أجل التعايش اإلنســـاني”، الذي يعقد 
تحـــت رعاية جالتـــه، مؤكدا رعاه هللا أن 
هذا الملتقى المهم يرسخ السمعة الدولية 
المرموقة التي تحظى بها البحرين والدور 
الحضاري واإلنساني التي تميزت به على 
مر العصور في نشـــر التســـامح والتعايش 
والتقـــارب  الحـــوار  وتعزيـــز  اإلنســـاني 
الحضاري بين األديان والثقافات من أجل 

خير اإلنسانية جمعاء.
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الملك المعّظم يوّجه إلى استكمال إعداد المخططات العامة للمدن الجديدة
مستقباًل جاللته سمو ولي العهد رئيس  الوزراء... ومؤكًدا: المبادرة السعودية تدفع بآفاق الشراكة اإلستراتيجية مع البحرين

ملتقى حوار الشرق والغرب يرّسـخ سمعـة المملكـة فـي تعزيـز التقـارب بيـن األديـان

نـقـــّدر جـهـــود المـلـــك عبـد اللـــه الثـانـــي في توطـيـــد أواصــــر العـالقــــات

نعتز بأواصر 
العالقات األخوية 
التاريخية الراسخة 

بين البحرين 
والسعودية

نتائج طيبة لزيارة 
سلطان عمان 

ومردود إيجابي 
لالتفاقيات على 
مسيرة العالقات

 اســـتقبل ملـــك البـــاد المعّظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، بحضـــور ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، في 
قصـــر الصخيـــر أمـــس، رئيـــس اللجنـــة 
المكتـــب  وعضـــو  األردنيـــة  األولمبيـــة 
الدوليـــة  األولمبيـــة  للجنـــة  التنفيـــذي 
والمجلس األولمبي اآلســـيوي صاحب 
بـــن  فيصـــل  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
الحســـين، وذلك للســـام علـــى جالته 
لحضـــور  للمملكـــة،  زيارتـــه  بمناســـبة 
ندوة تكافؤ الفرص بين الجنســـين في 
المجـــال الرياضـــي التي ســـتقام خال 
الفتـــرة مـــن 30 لغايـــة 31 مـــن الشـــهر 
الجـــاري بإشـــراف المجلـــس األولمبـــي 
اآلسيوي بالتعاون مع اللجنة األولمبية 

البحرينية.
 ونقل ســـمو األمير فيصل بن الحسين 
إلى ملك الباد المعظم تحيات وتقدير 
أخيـــه صاحـــب الجالة الملـــك عبدهللا 
المملكـــة  ملـــك  الحســـين  بـــن  الثانـــي 
األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة، وأطيب 
وشـــعبها  البحريـــن  لمملكـــة  تمنياتـــه 
بالمزيـــد مـــن التطـــور والرقـــي تحـــت 

قيـــادة جالتـــه الحكيمـــة، فيمـــا أبلغـــه 
جالتـــه بنقـــل تحياتـــه ألخيـــه جالـــة 
الخالصـــة  األردنـــي وتمنياتـــه  العاهـــل 
لشـــعب األردن الشـــقيق بـــدوام الرفعة 

والتقدم.
 ورّحب صاحب الجالة، بســـمو األمير 
فيصل بن الحســـين، وأشـــاد بمشاركته 
في هـــذه الندوة التي تعد من الندوات 
المهمة لتعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل 

للمشـــاركين  جالتـــه  متمّنًيـــا  والمـــرأة 
في هذه النـــدوة التوفيق في الوصول 
إلـــى نتائـــج تعّزز القيـــم الرياضية التي 
تتواكب مع تطلعـــات اللجنة األولمبية 

الدولية والمجلس األولمبي اآلسيوي.
 وأكد جالته خال االستقبال اعتزازه 
المتميـــزة  األخويـــة  العاقـــات  بعمـــق 
التـــي  الوثيقـــة  التاريخيـــة  والروابـــط 
والحـــرص  المملكتيـــن  بيـــن  تجمـــع 

المتبـــادل علـــى تدعيمهـــا وتطويرهـــا، 
مثمًنا جالته جهود أخيه جالة الملك 
عبـــد هللا الثانـــي في توطيد وترســـيخ 
أواصـــر العاقات البحرينية - األردنية، 
والمواقـــف المشـــرفة التي تقفهـــا دائًما 
المملكة األردنية الهاشمية تجاه مملكة 
البحريـــن وشـــعبها، وبدورها المشـــهود 
المشـــترك  العربـــي  العمـــل  دعـــم  فـــي 

ونصرة قضايا األمة العربية.

المنامة - بنا

الملك المعّظم يثّمن المواقف المشرفة لألردن تجاه البحرين
مشيًدا جاللته بمشاركة األمير فيصل بندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين



التميز عنوان لمخرجات 
العمل بروح تواقة 

لإلنجاز والتناغم بين 
األجهزة المعنية

نشكر الشيخ خالد بن 
عبدهللا على ما أبداه 
من متابعة مستمرة 

لتنفيذ المشروع

التعاون بين “الخاص 
اإلماراتي والبحريني” 

ترجمة للعالقات 
األخوية بين البلدين

االستمرار بتعزيز البنية 
التحتية السياحية من 
خالل مشاريع حيوية 

تحفز القطاع

تنفيذ خطة التعافي 
يفتح مجااًل لمزيد من 
الفرص ألبناء الوطن 

وتعزيز النمو

إشادة بجهود كافة 
الجهات المعنية بهذا 

المشروع وما تم من 
تعاون أثمر عنه إنجاز متميز
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 أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
القطاعـــات  مختلـــف  تنافســـية  زيـــادة  أهميـــة 
االقتصاديـــة بما يســـاهم في تعزيز مســـارات البناء 
واإلنجاز في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
ملـــك البالد المعّظم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة.  وقـــال ســـموه إن العمـــل بروح 
فريـــق البحرين الواحد فـــي تنفيذ ما تضمنته خطة 
التعافي االقتصادي من مبادرات وأولويات بشـــكل 
متقن يســـهم فـــي تعزيز النمـــو االقتصـــادي ويفتح 
مجاالً واســـًعا لمزيد من الفـــرص النوعية أمام أبناء 

الوطن، الفًتا ســـموه إلى المتابعة المستمرة لما يتم 
بذله من جهود كبيرة في مختلف مســـارات التنمية 
االقتصاديـــة لضمان أن يكون إنجازها وفق ما ُحّدد 
لها من أهداف ولتكون مخرجاتها معّززة لتنافســـية 

مملكة البحرين في مختلف المجاالت.
 جـــاء ذلك، لدى تفّضل ســـموه أمس، بزيارة منتجع 
الشـــيخ  ســـمو  يرافقـــه  البحريـــن،  خليـــج  جميـــرا 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بحضـــور 
عـــدد من أصحـــاب الســـمو والمعالي والســـعادة من 
كبـــار المســـؤولين، والـــذي ســـيتم افتتاحـــه يوم غد 
الثالثـــاء 1 نوفمبـــر المقبـــل، حيـــث ُيعـــد المشـــروع 
ضمـــن المشـــاريع التنمويـــة الكبـــرى التـــي تضمنتها 

خطـــة التعافـــي االقتصادي، وقد أكد ســـموه أهمية 
االســـتمرار فـــي تعزيـــز البنيـــة التحتيـــة الســـياحية 
من خالل مشـــاريع اســـتراتيجية حيوية تحّفز هذا 
القطـــاع الواعد وتزيـــد من مســـاهماته في مختلف 
المســـارات االقتصادية، مشيًرا سموه إلى أن تناغم 
العمـــل والتعـــاون بيـــن الجهـــات واألجهـــزة المعنية 
والعمل بروح تّواقـــة لإلنجاز يكون التميز واإلبداع 

دائًما عنواًنا لمخرجاته.
 وأشـــار سموه إلى أهمية المشاريع التنموية الكبرى 
ومنهـــا منتجـــع جميـــرا خليـــج البحريـــن فـــي رفـــد 
القطاع الســـياحي ومســـتهدفات التنمية السياحية 
في المملكة، مثنًيا سموه على الجهود الكبيرة التي 

بذلتها كافة الجهات المعنية بهذا المشـــروع وما تم 
من تعـــاون وتكامل أثمر عنه إنجـــاًزا متميًزا، معرًبا 
ســـموه عـــن الشـــكر لنائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
ووزيـــر البنية التحتية الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا آل 
خليفـــة على ما أبـــداه مـــن متابعة مســـتمرة لتنفيذ 
المشـــروع.  كما أشـــاد صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
القائـــم  بالتعـــاون  الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  العهـــد 
بيـــن القطـــاع الخاص فـــي دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة ومملكـــة البحريـــن والـــذي جاء 
ترجمـــة للعالقـــات األخوية المتينـــة التي تربط بين 
مملكـــة البحريـــن ودولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
ومـــا وصلت إليه من مســـتويات متقدمة على كافة 

الصعد.
 والجديـــر بالذكر أن منتجع جميـــرا خليج البحرين 
المملـــوك لشـــركة البحريـــن للتطوير العقـــاري إدامة 
وشركة ســـما دبي اإلماراتية يقع على مساحة 712 
ألف متر مربع بواجهة بحرية بطول 1.25 كيلومتر، 
ويمتد على مساحة 52 ألف متر مربع، ويتكون من 
207 غـــرف، وشـــاطئين، وســـبعة حمامات ســـباحة، 
اصطناعيـــة،  وجـــزًرا  وبحيـــرة  ـــا،  صحيًّ ومنتجًعـــا 
والعديـــد من المطاعـــم والمقاهي، وســـيوفر لزواره 
الداخليـــة  الســـينما  كـــدور  أخـــرى  جـــذب  عوامـــل 
والخارجية، وقاعة للفعاليات تســـع 2500 شـــخص، 

والمسطحات واأللعاب المائية.

المنامة - بنا

زيادة تنافسية القطاعات االقتصادية تسهم في تعزيز مسارات البناء واإلنجاز
“جميرا خليج البحرين” يرفد القطاع السياحي ومستهدفات التنمية السياحية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

غًدا... افتتـــــاح منتجـــــع جميــــــرا وهـــــو مـــــن ضمـــــن مشـروعـــــات خطــــة التعافـــي



تفقـــد مستشـــار األمـــن الوطنـــي، قائد 
التمريـــن  مديـــر  الملكـــي،  الحـــرس 
البحريني اإلماراتي المشترك لمكافحة 
اإلرهـــاب “جلمود3” ســـمو اللواء الركن 
آل خليفـــة،  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ 
طابور العـــرض، الذي أقيـــم للتأكد من 
جاهزية القوات المشـــاركة، التي تضم 
قوات من الحـــرس الملكي، وعددًا من 
أســـلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، 
ووزارة الداخليـــة، وجهـــاز المخابـــرات 

الوطني.
وبالتزامن، اصطفت القوات اإلماراتية 
الشـــقيقة في موقعها بدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، مـــع نظيرتهـــا فـــي 

مملكة البحرين.
وبهـــذه المناســـبة، أشـــار ســـمو اللـــواء 
الركن الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مديـــر التمريـــن، إلـــى أهـــداف التمرين 
للقـــوات  ســـموه  ونقـــل  وفرضياتـــه، 
المشـــاركة، تحيات ملك البالد المعظم 
القائـــد األعلـــى صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مشـــيدًا 
ســـموه بمـــا تتمتـــع بـــه قـــوات البلدين 
الشـــقيقين المشـــاركة في التمرين من 
مســـتوى متميـــز وقـــدرات عاليـــة فـــي 
مجـــال إجراء التمارين المشـــتركة، لما 
لها من أثر كبير في االرتقاء بمســـتوى 
األداء القتالي للمشاركين في التمرين 
وصقل قدراتهم العســـكرية في مجال 
التخطيـــط والتنفيـــذ لمختلف عمليات 

مكافحة اإلرهاب.
التعـــاون  مســـيرة  أن  ســـموه  وأكـــد 
العســـكري واألمنـــي لمملكـــة البحريـــن 
المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة 
التي تحظى باهتمـــام قيادتي البلدين 
الشـــقيقين، تســـير بخطـــى ثابتـــة مـــن 
حيث الجاهزية واالستعداد، بما يكفي 
للتعامـــل بحـــزم مـــع كل مـــا يهـــدد أمن 

وسالمة البلدين الشقيقين.
وقـــال ســـموه إن خطـــر اإلرهـــاب، لـــم 
يعد قاصرًا على دولـــة بعينها، وأصبح 
ضروريـــًا االســـتعداد لمواجهتـــه وفـــق 
سيناريوهات عدة، خصوصًا مع تنامي 
تنفيـــذ  فـــي  التكنولوجيـــا  اســـتغالل 
األعمـــال اإلرهابية، الفتًا إلى أن العمل 
التدريبـــي، يتطلـــب توحيـــد المفاهيم 

وتعزيز االتصال والقيادة والسيطرة.
وأضاف ســـموه أن التمريـــن البحريني 
اإلماراتي المشـــترك لمكافحة اإلرهاب 
“جلمـــود3” يؤكـــد على وحـــدة العقيدة 
واإلجـــراءات  والمفاهيـــم  العســـكرية 
المشـــتركة بيـــن الحـــرس الملكي بقوة 
دفـــاع البحريـــن وحـــرس الرئاســـة في 
اإلمـــارات  لدولـــة  المســـلحة  القـــوات 
العربيـــة المتحدة ويســـهم فـــي تطوير 
وزيـــادة  المشـــترك  العمـــل  منظومـــة 
اللحمـــة والتكامـــل مـــن خـــالل تنفيـــذ 
مختلـــف التماريـــن العســـكرية، وإبـــراز 
االســـتعداد والجاهزيـــة لـــدى القـــوات 

المشاركة.
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المنامة - بنا

التعامل بحزم مع كل ما يهدد أمن البحرين واإلمارات
التأهب لمواجهة تنامي استغالل التكنولوجيا في تنفيذ األعمال اإلرهابية... ناصر بن حمد:

االرتقاء بمستوى األداء القتالي للمشاركين في “جلمود3” وصقل قدراتهم العسكرية



أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب رئيس مجلـــس أمناء مركز ناصـــر للتأهيل 
والتدريـــب المهني ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة، أن المركـــز يؤدي دورا محوريـــا في تطوير 
قـــدرات الشـــباب البحرينـــي وتأهيلهـــم بالمهـــارات 
الالزمـــة لمتطلبات العصر وتطلعات مملكة البحرين 
المستقبلية في مجالي الصناعة والتكنولوجيا فيما 
يصـــب في جعل مملكة البحريـــن نموذًجا رائًدا في 

التعليم التقني والمهني.
جـــاء ذلـــك خـــالل تـــرؤس ســـموه اجتمـــاع مجلس 
أمنـــاء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، حيث 
شدد ســـموه على أن أبناء الوطن هم قصص نجاح 
وجنـــود للعمـــل المتميز، منوًها ســـموه بجهود فريق 
عمـــل المركز الذي يســـاهم في خلـــق ثقافة جديدة 
للتعليـــم التقنـــي مـــن خالل العمـــل على الشـــراكات 
اختصاصاتـــه  فـــي  والتوســـع  والدوليـــة  المحليـــة 
وتزويـــد الطلبة بالمهـــارات والمعـــارف المتخصصة 

التي تواكب متطلبات سوق العمل.
وخالل االجتماع، قدم المدير التنفيذي لمركز ناصر 
للتأهيـــل والتدريب المهني عبدهللا النعيمي، ايجاًزا 
عـــن الخطـــة االســـتراتيجية 2022 - 2025 التي تم 
إقرارهـــا فـــي االجتماع، وتضمنت توســـيع أنشـــطة 
المركز من خالل المبادرات والمشروعات الطموحة 
التـــي تعمل على تحويـــل المركز إلـــى مدينة علمية 
تحتضـــن الخبـــرات والتخصصات النوعيـــة، وتعزز 
مـــن كفـــاءة وتنافســـية المخرجـــات التعليميـــة في 
ســـوق العمل. كما اطلع المجلس علـــى المصروفات 
التشغيلية للعام 2022 واعتمد عدًدا من السياسات 

المتعلقة بالموارد المالية والبشرية.
واســـتعرض المجلس منجزات مركـــز ناصر للتأهيل 
والتدريـــب المهني خـــالل العـــام األكاديمي 2021 - 
2022 التي اشتملت على طرح تخصصات جديدة، 
أبرزهـــا تخصـــص الـــذكاء االصطناعـــي والحوســـبة 
السحابية، والتعاون مع الجهات المانحة للشهادات 
الدوليـــة، باإلضافـــة إلى تصميم البرامـــج التدريبية 
التـــي تطور الكوادر الوطنية في مختلف الشـــركات 
الصناعيـــة، والعمـــل على المبـــادرات المختلفة التي 
تعـــزز من مكانة مملكـــة البحرين وريادتها في تبني 
علوم المستقبل منها إنشاء مركز سمو الشيخ ناصر 
للبحـــوث والتطويـــر فـــي الـــذكاء االصطناعي الذي 
يأتي مواكًبا للتوجه العالمي نحو االســـتثمار األمثل 
فـــي مجـــال الـــذكاء االصطناعـــي وتوفيـــر الحلـــول 
الذكيـــة لمختلف الجهات فـــي مملكة البحرين. وقد 
تكللـــت جهـــود هـــذا المركـــز بحصولـــه علـــى جوائز 
محليـــة ودوليـــة، أحدثها جائـــزة قيـــادة تكنولوجيا 
جلوبـــال  جيتكـــس  فـــي  واالتصـــاالت  المعلومـــات 

.2022
وزار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة معرض 
يـــوم التوعيـــة بالقطـــاع الصناعـــي الـــذي أقيـــم في 
المبنـــى األكاديمـــي بالمركـــز، والـــذي يشـــارك فيـــه 
نخبـــة من الشـــركات الرائـــدة في القطـــاع الصناعي 
والمهني فـــي مملكة البحرين، أبرزها بابكو، تطوير، 
الهيئة الوطنية للنفط والغاز، أســـري، شركة ألمنيوم 
البحرين )البا(، “تمكين”، وكالء الســـيارات المختلفة 
وغيرهـــا مـــن الجهـــات التـــي ســـاهمت فـــي توعيـــة 
الطلبـــة بالخيـــارات المهنية المتاحة لهم في ســـوق 
العمل وتوجيههم في اختيار التخصصات المناسبة 
لوظائـــف المســـتقبل، التـــي تتناســـب مـــع مهاراتهم 

وقدراتهم.
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المنامة - بنا

ناصر بن حمد: أبناء الوطن قصص النجاح وجنود للعمل المتميز
استعراض منجزات “ناصر للتأهيل والتدريب المهني”



المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

والزراعـــة  البلديـــات  شـــئون  وزيـــر  أكـــد 
وائـــل المبارك، حرص الـــوزارة على تنفيذ 
المشـــروعات التنمويـــة التـــي تصـــب في 
تحقيـــق أهداف التنمية المســـتدامة وفق 
رؤية البحرين االقتصادية 2030، مشيرًا 
إلى أن مشروعات وزارة شؤون البلديات 
التنميـــة  اتجـــاه  فـــي  تســـير  والزراعـــة 
بالمســـاحات  االهتمـــام  عبـــر  المســـتدامة 
الخضراء خصوصًا في المناطق السكنية 

وتوفير البيئة المناسبة داخل المدن.
وأكـــد المبـــارك فـــي تصريـــح له بمناســـبة 
باليـــوم  واالحتفـــال  الحضـــري  أكتوبـــر 
“العمـــل  شـــعار  تحـــت  للمـــدن،  العالمـــي 

محليًا لالنطالق عالميًا” أن وزارة شـــؤون 
البلديات والزراعة تعمل مع برنامج األمم 
المتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية )موئل 
لزيـــادة  البحريـــن(  فـــي  المتحـــدة  األمـــم 

الوعـــي من أجـــل التحضر المســـتدام من 
خالل مشروعات عمل مشتركة.

كما أكد المبارك أن وزارة شؤون البلديات 
والزراعـــة تضـــع نصـــب عينها فـــي جميع 
مشـــاريعها أن تكـــون المشـــروعات وفـــق 
المتطلبـــات الحضريـــة المعتمـــدة ســـواء 
من حدائق ومتنزهـــات وواجهات بحرية 
وســـواحل وغيرها من المشـــروعات التي 
تســـهم فـــي تحقيـــق مفهـــوم االســـتدامة 
للمـــدن البحرينيـــة، مختتمـــًا بـــأن الوزارة 
وبنـــاء علـــى توجيهات الحكومـــة ماضية 
قدمـــًا في الفترة المقبلـــة في تنفيذ مزيد 
من المشروعات الهادفة لالرتقاء بالتنمية 

المستدامة.

توسيع المساحات الخضراء لتقليل االنبعاثات... المبارك:

تنفيذ مزيد من المشروعات الهادفة لالرتقاء بالتنمية المستدامة

وائل المبارك

قراءة لمشهد االنتخابات النيابية.. لنختر البناء وليس الهدم
Û  المشهد االنتخابي الذي تعيشه البالد اليوم يتيح لنا

إجراء قراءة نقدية سريعة لمسيرة الحياة البرلمانية 
فــي البحريــن، التــي تســتمر فــي البقــاء والنمو وفي 
االنطــالق بكل ثقة وصالبة وإصرار رغم ما واجهته 
من معوقات وتحديات، بعد أن وطد دعائمها جاللة 
الملك المعظم حمد بن عيســى آل خليفة حفظه هللا 
ورعــاه ضمــن برنامجــه اإلصالحــي والتنمــوي الــذي 

أرساه ُبعيد توليه مقاليد الحكم في العام 1999.
Û  إن األمــر الواضــح الذي ال جدال فيه هو أن تجربتنا

البرلمانية قد تخطت بالفعل مرحلة التأسيس وبناء 
المقومات، واكتسبت صفة االستقرار واالستمرارية؛ 
أو  توقــف  ودون  بانتظــام  دوراتهــا  انعقــدت  فقــد 
انقطــاع منــذ الــدورة األولــى فــي العــام 2002، ولــم 
بالنســبة  حصــل  كمــا  للبرلمــان  حــل  حــاالت  نشــهد 

لتجربة دولة الكويت الشقيقة.
Û  وقــد تجــاوزت التجربــة البرلمانيــة البحرينية بأمان

محنــة أو طوفــان ما ســمي بالربيــع العربي في العام 
2011، مــع أن هــذا الطوفان أدى إلــى تراجع حضور 
والتيــارات  الجمعيــات  يمثلــون  نــواب  وجــود  أو 
والتكتــالت السياســية في الــدورات الالحقة بعد أن 
شــهدت دورة العــام 2006 ارتفاعــا وصعوًدا لحضور 
التكتــالت والجمعيات والتيارات السياســية الدينية 
التــي تمكنــت في تلك الــدورة من الفوز بـ 75 % من 
مقاعــد مجلس النواب؛ مع تقلص وتواري مرشــحي 
والقــدرات  الخبــرات  وذوي  الليبراليــة  التيــارات 
الفكريــة والمهنيــة المختلفة لصالــح الدينيين، وكان 
“قانــون الجمعيــات السياســية رقم 26 لســنة 2005” 
قــد وفــر صيغــة قانونيــة لتمكيــن هــذه الجمعيــات 
من ممارســة نشــاطاتها السياســية، كما شــهدت تلك 
النــواب ألول مــرة  المــرأة لمجلــس  الــدورة دخــول 
عــن طريــق االنتخاب في تاريخ المســيرة البرلمانية 

البحرينية.
Û  وكمؤشــر لنمو التجربة فقد ارتفع عدد المترشــحين

النتخابــات الــدورة المقبلــة، دورة 2022، إلــى 316 

مترشًحا بينهم 74 امرأة في حين لم يتجاوز عددهم 
191 مترشًحا في الدورة األولى للعام 2002.

Û  لهــا يحــق  التــي  االنتخابيــة  الكتلــة  فــإن  وبالمثــل 
إلــى  ارتفعــت  المقبلــة  االنتخابــات  فــي  التصويــت 
344713 ناخًبــا، بينمــا كانت تبلغ نحو 243 ألفا فقط 

خالل الدورة األولى لالنتخابات.
Û  واليــوم نشــهدم مزيــدا مــن المؤشــرات التــي تؤكــد

حجــم الجهــود التــي ُبذلــت لبــث وترســيخ الوعــي 
الوطنــي بأهمية الممارســات الديمقراطيــة، واقتناع 
المجتمــع البحرينــي بتلــك الجهــود وتجاوبــه معهــا، 
والتقــاء إرادة األمــة، قيــادة وشــعًبا، وإصرارها على 
نجاح هذه التجربة وعدم إجهاضها، أو التفريط في 
هــذا المكســب الــذي تم تحقيقه بعد بــذل الكثير من 
العنــاء والتضحيــات، كمــا تترســخ القناعــة بالحاجة 
إلى دعم هذه المسيرة وإعطائها الفرصة ومزيدا من 
الوقــت لتتطــور وتزدهر ويشــتد عودها، آخذين في 
االعتبــار أن الممارســات النيابية فــي الديمقراطيات 
المتقدمــة احتاجت إلــى قرون لتصل إلى ما وصلت 
إليــه مــن نضــج وثبــات؛ هــذا علــى افتــراض أنها قد 

وصلت بالفعل إلى مرحلة النضج والثبات.
Û  فــإن الراهنــة  والظــروف  التطــورات  ظــل  وفــي 

المســافات التــي قطعتهــا مســيرة الحيــاة البرلمانية 
يبــرز  اآلن  حتــى  حققنــاه  ومــا  الغالــي  وطننــا  فــي 
دون شــك كإنجــاز وطنــي مشــرف يجــب حمايتــه 
وقــد  بالنواجــذ،  عليــه  والعــض  حولــه  وااللتفــاف 
تعدينــا فتــرة المراهقــة السياســية، ولــم نعــد نؤمــن 
علــى  القفــز  بأســاليب  أو  واألهازيــج  بالشــعارات 
المراحــل والمســافات؛ أو نتأثــر بالنــداءات المثبطــة 
للعزائــم والهمم أو الداعية لإلحباط والتشــاؤم، وإذا 
لــم تصل مثل هــذه القناعات حتــى اآلن إلى البعض 
منــا واختــار التخلف عن الركب فهذا من حقه، ولكن 
ليس من حقه محاولة عرقلة المســيرة، واســتخدام 
الفكــري  واإلرهــاب  والترويــع  التهويــل  أســاليب 
والتجريــم والتكفيــر لمنع الناس من ممارســة حقهم 

المشــروع الــذي ناضلــوا مــن أجــل الحصــول عليــه، 
وإذا اختــار هــذا البعض أال ينخــرط في جهود البناء 
فليــس من حقــه رفع معاول الهــدم والتخريب، ومع 
ذلــك، فــإن كل هــذا يجــب أال يدفعنــا إلــى إغفــال أو 
تجاهــل أصوات أصحاب المقاصد والنوايا الحســنة 
إلــى  ويتطلعــون  واألحســن  األكثــر  يريــدون  ممــن 
المزيد ومن يطمحون أو يطمعون في المزيد، فقلب 

القيادة وصدر الوطن يتسعان للجميع.
Û  وبســبب الظــروف التــي مرت بنــا، والمعطيــات التي

تحيــط بنــا، والتحديــات واألخطــار التي تحــدق بنا، 
فــإن مســيرتنا في هذه المرحلــة قد تعاني من بعض 
الســلبيات أو الثغــرات أو بعــض أوجه القصور؛ وهي 
أمــور ال يجــب أن ننفيهــا أو ننكرهــا أو نخجــل منها، 
فنحن لم ندعي الكمال قط، وليس هناك نظام حكم 
الكمــال؛ والديمقراطيــة  أن يدعــي  يمكــن  سياســي 
بحــد ذاتهــا وفي أفضل صورها توصف بأنها “أفضل 

أنظمة الحكم السيئة”.
Û  وال يوجــد نظــام برلماني على ســطح الكرة األرضية

مثالــي ســليم خــال مــن الســلبيات والثغــرات، ومــن 
كراســي  إلــى  تســلل  الثغــرات  هــذه  مثــل  خــالل 
الطغــاة  عتــاة  الحــاالت  مــن  الكثيــر  فــي  الســلطة 
والديكتاتوريون، منهم على ســبيل المثال ال الحصر 
الدكتاتور األلماني أدولف هتلر الذي تمكن من خالل 
عضويته في مجلس النواب األلماني “البوندســتاغ” 
فــي  أدت  محــدودة  غيــر  ســلطات  علــى  الحصــول 

النهاية إلى نشوب الحرب العالمية الثانية.
Û  والبحرينيــون شــأنهم شــأن باقــي األمــم والشــعوب

يحــق لهــم أن ينتقــدوا ويعبــروا عــن عــدم رضاهــم 
وقناعتهــم بــأداء مؤسســتهم التشــريعية وأعضائها، 
فكل الشــعوب في المجتمعات الديمقراطية تمارس 
هــذا الحــق بصــور وأســاليب مختلفــة ومــن خــالل 
أمــرا شــاذا أو  المشــروعة، وهــو ال يعتبــر  القنــوات 
تجــاوزا يخــدش وطنيتهــم وانتماءهــم ووالءهــم، 
أو يشــكل خطرا على ســالمة التجربة وأمن الوطن، 

بــل إنــه دليل علــى صحــة المجتمع وقوة ممارســاته 
الديمقراطيــة، وهل هناك شــعب راض ومقتنع بأداء 
العريقــة  الــدول  فــي  الدســتورية حتــى  مؤسســاته 
البريطانيــون  اســتهجن  كيــف  انظــر  ديمقراطًيــا؟ 
التشــريعية  ومؤسســتهم  ممثليهــم  أداء  مؤخــًرا 
العريقة وما مرت به خالل األسابيع واألشهر القليلة 
الماضيــة والتــي بســببها أصبحت بالدهــم اآلن تدار 
بيــد “متجنــس” حســب قامــوس المصطلحــات التي 

نحب نحن الرجوع إليه كلما دعت الحاجة.
Û  ،إن االنتخابــات النيابيــة هــي اســتحقاق دســتوري

يجــوز  ال  وطنــي  واجــب  فيهــا  الجميــع  ومشــاركة 
التخلــي عنــه، ومجلس النــواب أصبح يمثــل اإلرادة 
الشــعبية؛ فمن أراد التحدث باســم البحرينيين عليه 
أن يفعــل ذلــك مــن خــالل صناديق االقتــراع وتحت 
المعروفــة  واألســاليب  وبــاألدوات  البرلمــان  قبــة 
والمشــروعة، والمعارضــة الصحيحــة ال تنطلــق مــن 
الخــارج بــل تنبــع من الداخــل ومن قاعــات المجلس 
التشــريعي وردهاتــه، وإال فإنهــا تصبــح فــي أحســن 

األحوال معارضة دون تفويض.
Û  الديمقراطــي العــرس  هــذا  نعيــش  ونحــن  واليــوم 

البهيج، تفصلنا أيام معدودات عن موعد االنتخابات 
نــرى المواطــن البحريني وقد أصبح، وعبر التجارب 
التــي مــر بها، أكثر نضًجا وثقــة وإدراًكا، وأكثر قدرة 
علــى القــراءة، وأكثــر التزاًمــا بالّنهــج الديمقراطــي، 
وسيختار دون أدنى شك طريق البناء وليس الهدم، 
وأســلوب المشــاركة وليس المقاطعة، ألن المقاطعة 
كما قلنا من قبل ســالح العاجزيــن والضعفاء، وأمام 
الســابق  المترشــح  سيحاســب  االقتــراع  صنــدوق 
وســينتخب  ترشــيحه،  إعــادة  بعــدم  خذلــه  الــذي 
المترشــح األكثــر كفــاءة، الــذي يعــي دوره الرقابــي 
والتشــريعي والقــادر علــى االرتقــاء بــدور المجلــس 
النيابي وترســيخ سلطاته واختصاصاته الثابتة في 
الدســتور والمعــززة بالقيــم والمبــادئ التــي أرســاها 

ميثاق العمل الوطني.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المنامة - بنا

رفعت وزيرة الســـياحة فاطمة الصيرفي، 
أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر إلـــى ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، لتفضـــل ســـموه بزيارة مشـــروع 
“جميـــرا خليـــج البحرين”، مثمنـــًة متابعة 
لمختلـــف مشـــروعات  المســـتمرة  ســـموه 
البنـــى التحتية الســـياحية الكبرى، والتي 
تعود ثمارها إيجاًبا على التنمية الوطنية 
فـــي تعزيـــز  أبعادهـــا، وتســـهم  بمختلـــف 
مســـارات االزدهـــار والتقـــدم فـــي مملكة 
البحرين. كما أعربت الوزيرة عن شـــكرها 
وتقديرهـــا لنائـــب رئيس الـــوزراء ووزير 
البنيـــة التحتية الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا 
آل خليفة على المتابعة المســـتمرة خالل 
تنفيذ مشـــروع “جميرا خليـــج البحرين”، 
وذلـــك فـــي إطـــار مـــا يوليـــه مـــن حـــرص 

علـــى إنجـــاز مشـــروعات البنـــى التحتيـــة 
فـــي مختلـــف القطاعات بما فيهـــا القطاع 
السياحي، ونوهت في هذا اإلطار بجهود 
كافة المسؤولين في الحكومة، وحرصهم 
علـــى العمل بروح الفريق الوطني الواحد 
في تنفيـــذ الخطـــط والمبـــادرات الهادفة 

لتعزيز االقتصاد الوطني.
وأشـــارت الوزيـــرة إلى أن هذا المشـــروع 

يعـــد أحـــد أبـــرز المشـــروعات الســـياحية 
ضمـــن خطة التعافـــي االقتصـــادي، ويعد 
مملكـــة  رصيـــد  إلـــى  جديـــدة  إضافـــة 
البحريـــن في حزمـــة المشـــاريع التنموية 
الســـياحية الكبـــرى، باعتبـــار هـــذا القطاع 
أحـــد المحـــركات الهامـــة لمســـيرة النمـــو 
واإلزدهـــار. كمـــا نوهـــت الوزيـــرة بالـــدور 
الـــذي تقـــوم بـــه شـــركة إدامـــة فـــي دعم 
خـــالل  مـــن  الســـياحة  قطـــاع  توجهـــات 
تنفيذ مشـــروعات فريدة وغير مســـبوقة 
فـــي قطـــاع الفندقة والضيافـــة، وتحقيق 
إنجـــازات نوعية تجســـدت فـــي تركيزها 
إلـــى  وصـــوالً  واإلبـــداع،  االبتـــكار  علـــى 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة  ترســـيخ 
خارطـــة العالـــم كوجهة ســـياحية عالمية 
وتحقيـــق  ومتميـــزة،  ومتنوعـــة  ثريـــة 
التنويع االقتصادي المستدام في المملكة 

وفقًا لرؤية البحرين االقتصادية 2030.

للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  رئيـــس  أشـــاد 
واآلثار الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
بالقـــرار رقـــم )56( لســـنة 2022م بشـــأن 
إصدار االشـــتراطات التنظيميـــة للتعمير 
بمختلـــف المناطـــق في مملكـــة البحرين، 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  عـــن  والـــذي صـــدر 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، رئيس 
اللجنة العليا للتخطيط العمراني، مشيًرا 
ا  إلى أن هذا القرار يجّســـد تمثياًل حقيقيًّ
للسياســـات الوطنيـــة فـــي ســـبيل تنميـــة 

وتطوير التخطيط العمراني.
وأضـــاف رئيـــس هيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثـــار بأن “أهمية هـــذا القرار تكمن في 
كونـــه يمنـــح الثقافـــة األدوات القانونيـــة 
التي تحمـــي وتدافع عن أصالـــة التاريخ 
العريـــق لمملكة البحريـــن، وتتجاوز ذلك 
إلـــى تمكيـــن االســـتثمار والتطويـــر فـــي 
المناطق العمرانية وفق المعايير الدولية 

والتشـــجيع علـــى إيجـــاد اقتصـــاٍد ثقافٍي 
دائم يستثمر المالمح التاريخية للبالد”. 
وأوضح أنه “بموجـــب هذا القرار، تضّمن 
االســـتراتيجية الثقافيـــة المقبلة حوكمة 
ثقافية إلدارة كافة النطاقات التاريخية، 
وتسمح بتنظيم العالقات بين القطاعين 
الحكومي والخاص وأصحاب الممتلكات 
المجتمـــع  مـــن  والتاريخيـــة  الثقافيـــة 
النمـــاء  تحقيـــق  ســـبيل  فـــي  المحلـــي 

واالزدهار”.

الخمســـة  بالتصنيفـــات  يتعلـــق  وفيمـــا   
للمناطـــق التاريخيـــة والتـــي أعلـــن عنهـــا 
خـــالل المؤتمر الصحافـــي لكل من وزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط وهيئـــة التخطيط 
يـــوم  المنعقـــد  العمرانـــي  والتطويـــر 
الخميـــس الماضـــي بشـــأن االشـــتراطات 
التنظيميـــة فـــي مختلـــف مناطـــق مملكة 
البحريـــن، أوضـــح رئيس هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار، أنه وللمـــرة األولى يتم 
اإلعـــالن عـــن اشـــتراطات تنظيمية لمثل 
هذه المناطق التي ينظمها المرسوم رقم 
)11( لســـنة 1995م بشـــأن حمايـــة اآلثار، 
حيث تتضّمن المناطـــق التراثية تصنيًفا 
وتصنيـــف  األثريـــة،  بالمواقـــع  ـــا  خاصًّ
الحدائـــق التراثيـــة، والتصنيـــف الخاص 
بمناطـــق التـــراث العمرانـــي. إلـــى جانـــب 
هـــذه التصنيفـــات للمناطـــق التاريخيـــة، 
تعتمـــد االشـــتراطات التنظيميـــة تصنيًفا 
قائمـــة  علـــى  المدرجـــة  لألبنيـــة  ـــا  خاصًّ

التراث الوطني.

مشيدة بمتابعة سمو ولي العهد رئيس الوزراء للمشروعات السياحية... الصيرفي:

تأكيد السياسات الوطنية الرامية لتطوير التخطيط العمراني

“جميرا خليج البحرين” نقلة نوعية للقطاع السياحي

رئيس الثقافة يشيد بقرار إصدار االشتراطات التنظيمّية للتعمير

فاطمة الصيرفي

الشيخ خليفة بن أحمد
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سمـو قرينـة الملك المعّظم ترعى تدشين 
المـرحلــــة “2” لحملـــة “دمِت خضــــــــراء”

استهداف 40 موقًعا وغرس 25 ألف شجرة

قرينـــة  مـــن  كريمـــة  برعايـــة 
الملـــك المعّظـــم رئيســـة المجلـــس 
الوطنيـــة  للمبـــادرة  االستشـــاري 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي صاحبة 
ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، أعلنـــت 
المبـــادرة الوطنية لتنميـــة القطاع 
المرحلـــة  تدشـــين  عـــن  الزراعـــي 
الوطنيـــة  الحملـــة  مـــن  الثانيـــة 
للتشـــجير “ُدمـــِت خضـــراء” التـــي 
تهـــدف إلـــى دعـــم اســـتراتيجيات 
الدولـــة لزيـــادة الرقعـــة الخضـــراء 
فـــي المملكـــة مـــن خالل التنســـيق 
بين القطاع العام والخاص لتنفيذ 
المشاريع المخطط لها والمساهمة 
في تخفيف اآلثار البيئية الناجمة 
عن تغير المناخ وتقليل االنبعاثات 
الكربونيـــة باإلضافـــة إلـــى تجميل 
العامـــة  المســـاحات  وتظليـــل 

والشوارع.
 وتأتي المرحلة الثانية من الحملة 
الوطنية للتشـــجير امتـــداًدا لما تم 
إنجـــازه منـــذ إطـــالق الحملـــة في 
حيـــث   2021 العـــام  مـــن  أكتوبـــر 
األولـــى،  مرحلتهـــا  فـــي  ســـعت 
بالتعاون مع وزارة شئون البلديات 
والزراعـــة والمجلس األعلى للبيئة 
مؤسســـات  مـــن  جزيـــل  وبدعـــم 
  24 إنجـــاز  فـــي  الخـــاص  القطـــاع 
ا، َشَملت غرس 49  مشـــروًعا زراعيًّ
ألف شـــجرة وشجيرة موزعة على 

محافظات المملكة األربع.
بدايـــة  فـــي  المبـــادرة  وتســـتهدف 
الحملـــة  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة 
ـــا  وتجميليًّ ـــا  زراعيًّ مشـــروًعا   40

منهـــا مواقـــع عامـــة تابعة لشـــؤون 
البلديات وعدد من محطات النقل 
العام، باإلضافة إلى مراكز للرعاية 
الصحيـــة األوليـــة، وســـتتم زراعة 
أكثر من 25000 شـــجرة وشجيرة 
تحقيـــق  فـــي  المســـاهمة  بهـــدف 

الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية  أهـــداف 
للتشجير.

وتتعـــاون المبادرة الوطنية لتنمية 
القطـــاع الزراعي في هـــذه الحملة 
الوطنيـــة مع عدد من المؤسســـات 
وذوي  والخاصـــة  الحكوميـــة 

االختصاص من المهتمين بالزراعة، 
وتأمـــل أن تســـتقطب المزيـــد مـــن 
الشراكات لتحقيق أهداف الحملة 
التـــي تنســـجم مـــع الهـــدف الثالث 
عشـــر والخامس عشـــر من أهداف 

التنمية المستدامة.

المنامة - بنا

منـــــح المــوظــــف عــــالوة تشجيعيــــة 
تعــادل العــالوة الــدوريــة السنــويـــة

تعديل بعض األحكام في الئحة الموارد البشرية ... “الدستورية”:

نشــرت الجريدة الرســمية في عددها األخير، قرار رقم )11( لســنة 
للمحكمــة  البشــرية  المــوارد  أحــكام الئحــة  بعــض  بتعديــل   2022
الدســتورية الصــادرة بالقــرار رقــم )22( لســنة 2016 عــن رئيــس 

المحكمة الدستورية، المستشار عبدهللا بن حسن البوعينين.

ونصت المادة األولـــى من القرار 
على: يســـتبدل بنصـــوص المواد 
)22( البند )2(، و)31( و)64( و)68( 
البنـــد )7( و)81( الفقـــرة األولـــى، 
و)90( الفقـــرة الثالثـــة و )96( من 
الئحة الموارد البشرية للمحكمة 
الدســـتورية الصادرة بالقرار رقم 
النصـــوص   ،2016 لســـنة   )22(

اآلتية:

مادة)22( البند )2(:

2( على المسئول المباشر – تحت 
إشـــراف المسئول األعلى- القيام 
األداء  لتقييـــم  دقيقـــة  بمتابعـــة 
الوظيفـــي للموظف خـــالل فترة 
االختبـــار وتقديـــم كل العـــون له 
ومســـاعدته وتوجيهه لتحســـين 
أدائه الوظيفي ويقوم المســـئول 
المباشر للموظف بعد مرور ثالثة 
أشـــهر من تاريخ مباشـــرته لعمله 
بوضـــع تقريـــر عـــن تقييـــم أداء 
الموظـــف يخطـــر بـــه ليمكـــن من 
تحسين مستوى أدائه، كما يضع 
المســـئول المباشـــر تقريـــًرا ثانًيا 
قبل شهر من تاريخ انتهاء فترة 
االختبـــار يتضمـــن نتائـــج تقييم 
أداء الموظـــف خالل هذه الفترة 
وتوصيتـــه بنـــاًء عليهـــا بتثبيـــت 
خدمتـــه،  إنهـــاء  أو  الموظـــف 
التـــي  والمســـتندات  والمبـــررات 
تدعـــم توصيته، ويرفـــع التقرير 
إلـــى رئيـــس المحكمـــة مشـــفوًعا 
برأي األمين العـــام ليصدر القرار 

النهائي في هذا الشأن. 

مادة )31(:

يجوز بقرار من رئيس المحكمة، 

منح الموظف عالوة تشـــجيعية 
تعادل العالوة الدورية الســـنوية 
المقـــررة بمـــا ال يزيـــد عـــن  ثالث 
عـــالوات بحيـــث ال يجـــاوز بهـــا 
وذلـــك  درجتـــه  مربـــوط  نهايـــة 

بالشروط اآلتية:
1 - أن يكـــون الموظـــف حاصـــاًل 
عـــن الســـنة األخيرة علـــى تقييم 
ا علـــى  األداء بمرتبـــة جيـــد جـــدًّ

األقل.
2 - ال يمنح الموظف هذه العالوة 

أكثر من مرة واحدة في السنة.
3 - تمنـــح هذه العالوة بنســـبة ال 
تتجـــاوز 10 % من مجموع عدد 

الموظفين.
وال يمنـــع منـــح هذه العـــالوة من 
الدوريـــة  العـــالوة  اســـتحقاق 

السنوية في موعدها.

مادة )64(:

تســـري أحـــكام هـــذا البـــاب على 
جميـــع الموظفيـــن الدائميـــن إلى 

مستوى أمين عام مساعد.

مادة )68( البند )7(:

7. يجب أن يســـتند تقدير األداء 
الممتـــاز والضعيف إلـــى مبررات 
كافيـــة، وال يجوز اعتماد التقرير 
من األمين العام إال بعد استيفاء 

تلك المبررات.

مادة )81( الفقرة األولى:

يجوز بقـــرار من رئيس المحكمة 
انتهـــاء  عنـــد  الموظـــف  ترقيـــة 
األســـباب  مـــن  ألي  خدمتـــه 

المـــادة  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
)147( من هذه الالئحة، باستثناء 
األســـباب الواردة بالفقـــرات )4(، 
المـــادة،  تلـــك  مـــن   )7(  ،)6(  ،)5(
وذلـــك لمـــدة عـــام واحـــد ســـابق 
على اإلحالة إلى التقاعد بشـــرط 
مـــرور ســـنة علـــى حصولـــه على 
آخـــر ترقية، ويجـــوز معها منحه 

عالوة تشجيعية.

مادة )90( الفقرة الثالثة:

اســـتنفاد  الموظـــف  وعلـــى   
اإلجـــازة التـــي تزيد عن خمســـة 
وســـبعين يوًما قبل انتهاء السنة 
الميالدية، علـــى أن يكون تاريخ 
بـــدء اإلجـــازة قبـــل انتهـــاء هذه 
الســـنة وتمتد إلى الســـنة التالية، 
هـــذه  اســـتخدام  يتـــم  لـــم  وإذا 
األيـــام، تخصم في بداية الســـنة 
خمســـة  لـــه  ويرحـــل  الجديـــدة 
وعلـــى  فقـــط،  يوًمـــا  وســـبعون 
األمانـــة العامة إخطـــاره بالزيادة 

في رصيد إجازته.

المادة )96(:

إجازة لوفاة زوجة أو أحد أقاربه 
حتى الدرجة الرابعة لمدة ثالثة 
أيـــام، علـــى أن يقـــوم الموظـــف 
بإبالغ رئيســـه المباشـــر عن وفاة 

شـــهادة  وتقديـــم  أقاربـــه،  أحـــد 
الوفـــاة مع توضيـــح صلة القرابة 
بالمتوفى بعد عودته إلى العمل، 
على أن يتم بدء سريان اإلجازة 
بمراعـــاة تاريخ الوفـــاة أو تاريخ 

مجلس العزاء.
علـــى:  الثانيـــة  المـــادة  ونصـــت 
تضـــاف فقـــرة ثانيـــة إلـــى المادة 
)63( من الئحة الموارد البشـــرية 
للمحكمـــة الدســـتورية الصـــادرة 
بالقـــرار رقـــم )22( لســـنة 2016، 
كما تضاف فقرة ثانية إلى المادة 
)95( وفقرة جديدة برقم )5( إلى 
المـــادة )105( مـــن ذات الالئحة، 

نصوصها اآلتية:

مادة )63( الفقرة الثانية:

“ويجـــوز لرئيـــس المحكمـــة منح 
يقـــدره  بمبلـــغ  ســـنوية  مكافـــأة 
لموظفـــي المحكمـــة – عـــدا مـــن 
حصـــل علـــى تقديـــر ضعيف في 
تقييـــم األداء الوظيفـــي – وذلك 
بنـــاًء علـــى عـــرض األميـــن العام 
شـــرط توفر االعتمـــادات المالية 

الالزمة لذلك”.

مادة )95( الفقرة الثانية:

“وتمنـــح إجازة الوضـــع للموظفة 
متوفًيـــا  مولـــوًدا  تضـــع  التـــي 

بحسب التقارير الطبية”.

مادة )105( الفقرة )5(:

5( ال يشـــترط اســـتنفاد اإلجـــازة 
الســـنوية للموظف لمنحه إجازة 

خاصة من دون راتب.
علـــى:  الثالثـــة  المـــادة  ونصـــت 
علـــى األمين العـــام تنفيذ أحكام 
هـــذا القرار، ويعمـــل به من اليوم 
التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.

رئيس المحكمة الدستورية

منال الشيخ

نشرت الجريدة الرسمية في 
عددها األخير، أمر ملكي رقم 
)30( لســـنة 2022 صـــادر عـــن 
ملك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة، بمنح وسام. 
ونصـــت المـــادة األولـــى منـــه 
علـــى مايلـــي : يمنـــح حضرة 
الســـلطان  الجاللـــة  صاحـــب 
المعظـــم  طـــارق  بـــن  هيثـــم 
ســـلطان عمان وســـام الشيخ 
عيســـى بن ســـلمان آل خليفة 
من الدرجة الممتازة )قالدة(.

الثانيـــة:  المـــادة  فـــي  وجـــاء 

يعمـــل بهـــذا األمر مـــن تاريخ 
صدوره وينشـــر في الجريدة 

الرسمية.

نشـــرت الجريدة الرســـمية قرار 
2022 صـــادر  لســـنة   )12( رقـــم 
عن وزيـــر التنميـــة االجتماعية، 
أســـامة العصفور بشـــأن تعديل 
النظام األساسي لجمعية إنجاز 
البحرينيـــة، حيـــث تقـــرر زيادة 
عدد أعضاء مجلس االدارة من 

11 إلى 12 عضوا.
وجـــاء في المـــادة األولى: يقيد 
الجمعيـــات  قيـــد  ســـجل  فـــي 
األنديـــة االجتماعيـــة والثقافية 
العموميـــة  الجمعيـــة  قـــرار 
إنجـــاز  لجمعيـــة  العاديـــة  غيـــر 
بجلســـتها  الصـــادر  البحرينيـــة، 
يوليـــو   13 بتاريـــخ  المنعقـــدة 

2022، الذي نص على ما يلي:
 )32( المـــادة  نـــص  يعـــدل  أواًل: 
من النظـــام األساســـي للجمعية 
ليصبـــح “يتكون مجلس اإلدارة 
من اثني عشـــر عضًوا تنتخبهم 
بيـــن  مـــن  العموميـــة  الجمعيـــة 
قابلـــة  ســـنتين  لمـــدة  أعضائهـــا 
للتجديـــد مـــدة أو مـــدًدا أخـــرى 
باالقتـــراع  انتخابهـــم  ويتـــم 

السري المباشر”.
ثانًيـــا: يعـــدل نـــص المـــادة )45( 
من النظـــام األساســـي للجمعية 
الماليـــة  الســـنة  “تبـــدأ  ليصبـــح 
للجمعية من أول يوليو وتنتهي 
في 30 يونيو من السنة التالية”.

نشـــرت الجريدة الرسمية قرارا 
رقم )13( لسنة 2022 صادرا عن 
وزير التنمية االجتماعية أسامة 
العصفور بشـــأن تعديـــل النظام 
ســـلماباد  لجمعيـــة  األساســـي 
الخيريـــة، بحيـــث يخفض عدد 
أعضـــاء مجلـــس االدارة من 11 

إلى 9 أعضاء.
وجـــاء في المـــادة األولى: يقيد 
الجمعيـــات  قيـــد  ســـجل  فـــي 
األنديـــة االجتماعيـــة والثقافية 
قـــرار الجمعيـــة العموميـــة غيـــر 
ســـلماباد  لجمعيـــة  العاديـــة 
بجلســـتها  الصـــادر  الخيريـــة، 
يوليـــو   15 بتاريـــخ  المنعقـــدة 

2022، وهو كاآلتي:
مـــن   )32( المـــادة  نـــص  يعـــدل 
للجمعيـــة  األساســـي  النظـــام 
ليصبـــح “يتكون مجلس اإلدارة 
من تســـعة )9( أعضاء تنتخبهم 

بيـــن  مـــن  العموميـــة  الجمعيـــة 
قابلـــة  ســـنتين  لمـــدة  أعضائهـــا 
للتجديـــد مـــدة أو مـــدًدا أخرى، 
باالقتـــراع  انتخابهـــم  ويتـــم 

السري المباشر”.
الثانيـــة:  المـــادة  فـــي  وجـــاء 
ينشـــر هـــذا القرار فـــي الجريدة 
الرســـمية ويعمـــل به مـــن اليوم 

التالي لتاريخ نشره.

الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
إعالنـــات  األخيـــر،  بعددهـــا 
مجلس تأديب المحامين وهي 

كاآلتي:
أصدر مجلس تأديب المحامين 
قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 
منطوقـــه  وجـــاء   ،2022/8/15
كالتالـــي: “قـــرر مجلـــس تأديب 
المدعـــى  معاقبـــة  المحاميـــن 
عليها بعقوبـــة المنع من مزاولة 
المهنة لمدة ستة أشهر.” وأصدر 
المحاميـــن  تأديـــب  مجلـــس 
بجلســـته  قـــراره  االســـتئنافي 
المنعقدة بتاريخ 2022/10/25، 
وجـــاء منطوقـــه كالتالـــي: “قرر 
االســـتئناف  قبـــول  المجلـــس 
شـــكالً، وفي الموضوع بتعديل 
بمجـــازاة  المســـتأنف  القـــرار 
نـــورة  المحاميـــة  المســـتأنفة 
مـــن  بالمنـــع  بوشـــهري  محمـــد 
مزاولـــة مهنـــة المحامـــاة لمـــدة 
ثالثة أشـــهر بدالً من المنع لمدة 
ســـتة أشـــهر وبإلزام المستأنفة 

بالمصروفات”.
تأديـــب  مجلـــس  وأصـــدر 

بجلســـته  قـــراره  المحاميـــن 
 ،2022/8/1 بتاريـــخ  المنعقـــدة 
وجـــاء منطوقـــه كالتالـــي: “قرر 
المحاميـــن  تأديـــب  مجلـــس 
معاقبـــة المدعى عليهـــا بعقوبة 
المنـــع مـــن مزاولة المهنـــة لمدة 
ثالثـــة أشـــهر.” وأصـــدر مجلس 
تأديـــب المحامين االســـتئنافي 
المنعقـــدة  بجلســـته  قـــراره 
وجـــاء   ،2022/10/25 بتاريـــخ 
منطوقه كالتالي: “قرر المجلس 
االســـتئناف  قبـــول  باإلجمـــاع 
شـــكالً، وفي الموضـــوع بتأييد 
وإلـــزام  المســـتأنف  القـــرار 
ماجـــد  المحامـــي  المســـتأنف 

عباس شهاب بالمصاريف”.
تأديـــب  مجلـــس  أصـــدر  كمـــا 
بجلســـته  قـــراره  المحاميـــن 
 ،2022/9/26 المنعقدة بتاريـــخ 
وجـــاء منطوقـــه كالتالـــي: “قرر 
المحاميـــة  معاقبـــة  المجلـــس 
المدعى عليها حنان إســـماعيل 
عبدالحميـــد طـــه بعقوبـــة المنع 
عـــن مزاولـــة المهنة لمدة ســـتة 

أشهر”.

الملـــك المعظــــم يمنــــح 
“القـــالدة” لسلطــــان عمــــان

مقعد واحد يضاف إلدارة جمعية إنجاز

خفض عدد مجلس “خيرية سلماباد” إلى 9 أعضاء

قرارات تأديبية بحق 3 محامين

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

جاللة سلطان عمان المعظم

وزير التنمية االجتماعية
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المنامة - بنا

شـــارك وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الجلســـة  فـــي  األحـــد  أمـــس  الزيانـــي 
الختاميـــة الجتمـــاع مجلـــس جامعـــة 
الـــدول العربيـــة علـــى مســـتوى وزراء 
الخارجيـــة للتحضير لمجلس الجامعة 
على مستوى القمة الحادية والثالثين 
الجزائـــر  فـــي  تعقـــد  ســـوف  والتـــي 
برئاســـة فخامـــة الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون رئيـــس الجمهوريـــة الجزائريـــة 
الديمقراطية الشـــعبية الشقيقة في 1 

و2 نوفمبر. 
وأقـــر وزراء خارجيـــة الـــدول العربية 
علـــى  عرضهـــا  المقـــرر  الموضوعـــات 
جـــدول أعمـــال قمة أصحـــاب الجاللة 
والسمو والفخامة قادة الدول العربية، 
رفعهـــا  المقـــرر  القـــرارات  ومشـــاريع 
للقادة العتمادها، ومشـــاريع القرارات 
المرفوعـــة مـــن المجلـــس االقتصـــادي 
واالجتماعي، والتقارير المرفوعة إلى 

القمة بشأن العمل العربي المشترك.

“الوزاري العربي” يعتمد القرارات المرفوعة لقمة الجزائر

قانوني بريطاني: البحرين وصلت لمستويات حقوقية متقدمة
استقبل النائب العام علي البوعينين بمكتبه، 
الدولـــي وحقـــوق اإلنســـان  القانـــون  أســـتاذ 
ورئيـــس كليـــة القانـــون بجامعة هدرســـفيلد 

بحضـــور  شـــيخ،  نصـــار  قاســـم  البريطانيـــة 
رئيـــس نيابة االتجـــار باألشـــخاص المحامي 
العام المستشار علي الشويخ ورئيس وحدة 

التحقيـــق الخاصة محمد الهزاع.وفي اللقاء، 
أشـــاد نصار بالمســـتوى المتقدم الذي وصلت 
إليـــه مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال حقـــوق 

اإلنســـان، منوًهـــا بالدور المهـــم الذي تقوم به 
وحدة التحقيق الخاصة في هذا المجال.

وتضمن اللقـــاء جولة بأقســـام النيابة العامة 

بمـــا فيهـــا نيابـــة األســـرة والطفـــل، حيث تم 
االطـــالع فيهـــا علـــى االســـتراحات وغـــرف 

التحقيق الخاصة باألطفال.

المنامة - النيابة العامة

تطلع لمزيد من التعاون الدبلوماسي مع الكويت
وزير الخارجية يهنئ سالم الصباح بالثقة األميرية السامية

التقى وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي الجزائـــر أمـــس، مع 
وزيـــر الخارجيـــة بدولـــة الكويـــت 
الشـــيخ ســـالم عبـــدهللا  الشـــقيقة 
هامـــش  علـــى  الصبـــاح،  الجابـــر 
اجتمـــاع وزراء الخارجيـــة العرب 
فـــي  العربيـــة  للقمـــة  للتحضيـــر 
دورتها الحاديـــة والثالثين المقرر 
عقدها فـــي الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية.
 وفـــي بدايـــة اللقـــاء، هنـــأ وزيـــر 
الخارجية، الشـــيخ ســـالم عبدهللا 
الثقـــة  بمناســـبة  الصبـــاح  الجابـــر 
وتكليفـــه  الســـامية  األميريـــة 
بتولـــي مهام وزيـــر الخارجية في 
دولـــة الكويـــت، معربا عـــن تطلعه 
لمزيـــد مـــن التعـــاون الوثيـــق بين 
وزارتي الخارجيـــة في المجاالت 
السياســـية والدبلوماســـية لتعزيز 
األخويـــة  العالقـــات  أواصـــر 
الوطيدة والراســـخة بيـــن البلدين 
والبنـــاء  الشـــقيقين،  والشـــعبين 
على ما تحقق من نمو وتطور في 

جميـــع مجـــاالت التعـــاون الثنائي 
دوام  لـــه  متمنيـــا  البلديـــن،  بيـــن 

التوفيق والنجاح.
مـــن جانبـــه، أعرب الشـــيخ ســـالم 
عبدهللا الجابر الصباح عن سعادته 
باللقاء األخوي، مشيدا بالعالقات 
األخويـــة التاريخيـــة الوثيقة التي 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  تربـــط 

الشـــقيقين التـــي أرســـى قواعدها 
قادة البلدين عبـــر التاريخ، مؤكدا 
حرص البلدين على تعزيز التعاون 
والتنســـيق المشـــترك بينهمـــا فـــي 
مختلـــف المجـــاالت التـــي تســـهم 
فـــي نمو وتطـــور التعـــاون الثنائي 

وخدمة المصالح المتبادلة.
وتـــم فـــي اللقـــاء بحـــث العالقات 

األخوية المتميزة، ومسار التعاون 
المشـــترك ومـــا يشـــهده مـــن نمـــو 
وازدهـــار فـــي مختلـــف المجاالت، 
الثنائـــي  التعـــاون  تعزيـــز  وســـبل 
خدمـــة  المشـــترك  والتنســـيق 
للمصالـــح المتبادلـــة، إضافـــة إلـــى 
بحث القضايـــا اإلقليمية والدولية 

محل االهتمام المشترك.

الجزائر - بنا

وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الكويتي

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

التقـــت وكيل التخطيـــط والتوفيق 
العـــدل  بـــوزارة  والنفقـــة  األســـري 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف دانة 
الزياني، وفًدا من موظفي مجلسي 
النواب والشيوخ بالواليات المتحدة 
األميركية، بمناسبة الزيارة الرسمية 
لمملكـــة  الوفـــد  بهـــا  يقـــوم  التـــي 

البحرين.
ورحبـــت الزياني بالوفـــد األميركي، 
حيث جرى خالل اللقاء اســـتعراض 
فـــي  القائـــم  التعـــاون  مجـــاالت 
المجاليـــن العدلـــي والقانونـــي بيـــن 
مملكة البحرين والواليات المتحدة 

األميركية.

تعزيز التعاون العدلي مع أميركا
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المنامة - بنا

اســـتقبل األميـــن العـــام لمنظمـــة 
الســـفير  اإلســـالمي  التعـــاون 
حســـين إبراهيم طه، في مكتبه 
امـــس األحد، قنصل عـــام مملكة 
موســـى  جـــدة  فـــي  البحريـــن 
قـــدم لألميـــن  النعيمـــي، والـــذي 
العـــام أوراق اعتمـــاده كمنـــدوب 
لـــدى  البحريـــن  لمملكـــة  دائـــم 
منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي في 

جدة.
وأكـــد المنـــدوب الدائـــم لألميـــن 
البحريـــن  مملكـــة  دعـــم  العـــام 
لجهود المنظمة من أجل تحقيق 
مشـــيدًا  المنشـــودة،  أهدافهـــا 
تلعبـــه  الـــذي  الحيـــوي  بالـــدور 
المنظمـــة في الدفـــاع عن قضايا 
األمـــة اإلســـالمية فـــي مختلـــف 

المجاالت.

النعيمي يسلم أوراق اعتماده مندوًبا بـ “التعاون اإلسالمي”

بحث تنامي العالقات االقتصادية مع إسرائيل
إســـرائيل  دولـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
إســـحاق هرتســـوغ، وزير الصناعة 
والتجـــارة  زايـــد الزيانـــي، وذلـــك 
فـــي إطـــار الزيـــارة التي يقـــوم بها 
الوفـــد االقتصـــادي البحرينـــي إلى 

إسرائيل.
وبهـــذه المناســـبة، رحـــب الرئيـــس 
اإلسرائيلي بالوزير وأعضاء الوفد 
تحقـــق  أن  متمنًيـــا  االقتصـــادي، 

الزيارة أهدافها المرجوة.
واســـتعراض  بحـــث  وجـــرى 
االقتصاديـــة  العالقـــات  تنامـــي 
بيـــن الجانبيـــن. حيـــث أكـــد وزيـــر 

الصناعـــة والتجـــارة أن التطورات 
تشـــهدها  التـــي  االقتصاديـــة 
العالقات بين البحرين وإســـرائيل 
ستطور فرص التعاون االستثماري 
بين الجانبين بما يعود إيجاًبا على 

التبادل التجاري الثنائي.
حضر اللقاء الســـفير خالد يوســـف 
الجالهمـــة ســـفير مملكـــة البحرين 
الوفـــد  وأعضـــاء  إســـرائيل،  لـــدى 
االقتصادي، والـــذي يضم عدد من 
رجـــال وســـيدات األعمـــال بمملكة 
البحرين وعدد من كبار المسئولين 

في كال الجانبين.

المنامة - بنا

الرئيس اإلسرائيلي يستقبل وزير الصناعة والتجارة

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

االجتماعيـــة  التنميـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
أســـامة العصفور، القائم بأعمال ســـفير 
جمهوريـــة الفلبين لدى مملكة البحرين 

آن جالندؤن لويس.
وخـــالل اللقـــاء، رّحـــب وزيـــر التنميـــة 
االجتماعيـــة بالقائـــم بأعمال الســـفارة 
الفلبينيـــة لدى البحرين، منّوًها بتنامي 
عالقات الصداقة والتعاون القائمة بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة الفلبيـــن 
فـــي شـــتى المجـــاالت والتـــي تســـتند 
علـــى أســـس قويـــة امتـــدت لســـنوات 

طويلة، مؤكًدا أن التعاون بين البلدين 
يســـير باتجاه تصاعـــدي نحو مزيد من 
التطويـــر والنمـــاء، وبمـــا يتوافـــق مـــع 
تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الطرفان خالل اللقاء عدًدا 
مـــن الموضوعـــات ذات العالقة بمجال 
الحماية والرعايـــة االجتماعية، مؤكًدا 
أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذه 
المجـــاالت التنمويـــة وتبـــادل الخبرات 
والتطلعـــات  األهـــداف  يحقـــق  بمـــا 

المشتركة.

تقوية التعاون مع الفلبين في المجاالت التنموية

المنامة - بنا

أكـــد وزير شـــؤون مجلـــس الوزراء 
العالقـــات  علـــى  المالكـــي  حمـــد 
الثنائية المتميزة التي تربط مملكة 
البحريـــن بماليزيا، وما تشـــهده من 
نمـــٍو مســـتمر علـــى كافـــة األصعدة، 
وذلـــك في ظـــل ما تحظـــى به هذه 
العالقـــات مـــن دعـــٍم واهتمـــام مـــن 
ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ومتابعـــة مـــن  ولـــي العهـــد رئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 

الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة.

جـــاء ذلك لـــدى لقاءه امس، ســـفير 
مملكـــة  لـــدى  الصديقـــة  ماليزيـــا 
البحريـــن شـــازريل بـــن زاهيـــران، ، 
حيـــث أكـــد أهميـــة مواصلـــة تعزيز 
التعاون الثنائي بين مملكة البحرين 
وماليزيـــا، و فتـــح آفـــاق أوســـع من 
بمـــا  المشـــترك  والعمـــل  التنســـيق 
يعـــود بالخيـــر والنفع علـــى البلدين 

والشعبين الصديقين.

فتح آفاق أوسع من التنسيق مع ماليزيا



ضمن توجيهات محافظ المحافظة 
خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة،  بـــن علـــي 
نحـــو تعزيـــز التواصـــل اإللكتروني 
والتحـــول الرقمـــي لتحقيـــق مبـــدأ 
وتلقـــي  المجتمعيـــة،  الشـــراكة 
احتياجـــات األهالـــي والمواطنيـــن 
عبـــر منظومـــة إلكترونيـــة حديثة، 
عمـــل  ورشـــة  المحافظـــة  نظمـــت 
لشـــرح أهم الخدمـــات اإللكترونية 
التـــي تقدمهـــا المحافظـــة لخدمـــة 
العمـــاء، وذلك ختامًا لسلســـلة من 
الـــورش المقامـــة مؤخرًا، انســـجامًا 
مـــع أهداف المحافظة في تســـخير 
التقنيـــات الحديثـــة لخدمـــة عموم 

المواطنين والمقيمين.
وخال العرض المرئي الذي قدمته 
وموظفـــي  لألهالـــي  المحافظـــة 
المحافظة، تم استعراض الخدمات 
التـــي تقدمهـــا المحافظـــة لألهالـــي 
وتسخير 24 قناة تواصلية مختلفة 
عبرهـــا،  الخدمـــات  تلـــك  لتقديـــم 

من أجـــل االرتقاء بخدمـــة العماء 
والمواطنيـــن  لألهالـــي  المقدمـــة 
لمختلـــف  المحافظـــة  نطـــاق  فـــي 
والخدميـــة  األمنيـــة  المجـــاالت 
واالجتماعيـــة، كمـــا تم اســـتعراض 
رصـــد  فـــي  المحافظـــة  جهـــود 
احتياجـــات األهالـــي ميدانيـــًا عبـــر 
تســـيير فريـــق عمل من قبـــل إدارة 
واالســـتثمار  الهندســـية  الخدمـــات 

وإدارة البرامج االجتماعية ووحدة 
بالمحافظـــة،  التنســـيقي  المجلـــس 
وذلك لاطاع عليها ومعاينتها ثم 
مناقشتها في اطار توصيات خال 
التنســـيقي  المجلـــس  اجتماعـــات 
الجهـــات  عـــن  ممثليـــن  بحضـــور 
المعنيـــة ليتـــم بعدها متابعة ســـبل 
الجهـــة  مـــع  بالتنســـيق  تنفيذيهـــا 

المختصة.

التـــي  اإللكترونيـــة  الخدمـــات  و 
تطبيـــق  شـــملت:  اســـتعراضها  تـــم 
)الجنوبيـــة( للتواصـــل المباشـــر مع 
المحافظـــة لإلباغ عـــن احتياجات 
األهالـــي من خال الصـــور وخدمة 
والمباشـــرة  الفوريـــة  المحادثـــة 
وكذلـــك خدمـــة تلقـــي اإلشـــعارات 
النظـــام  إلـــى  باإلضافـــة  الذكيـــة، 
والشـــكاوى  للمقترحـــات  الوطنـــي 

أساســـية  كقنـــاة   “ تواصـــل   “
وفاعلـــة، و”المجلـــس االفتراضـــي” 
منصـــة  يعتبـــر  والـــذي  األســـبوعي 
هامة الســـتام مقترحـــات األهالي 
النموذجيـــة  بالصـــورة  ودراســـتها 
باإلضافـــة  إلكترونيـــًا،  ومتابعتهـــا 
والـــذي  الذكـــي”  “المكتـــب  إلـــى 
يقـــدم التطبيقات التقنيـــة الذاتية، 
فضـــاً عـــن خدمـــات االســـتمارات 

االجتماعيـــة واألمنيـــة والخدميـــة 
اإللكترونيـــة عبر موقـــع المحافظة 
اإللكتروني، وخدمـــة إحنا نوصلك 
البريـــد  وخدمـــة   ،QR code عبـــر 
الهاتفـــي  واالتصـــال  اإللكترونـــي 
ومنصـــات المحافظـــة عبـــر مواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي، حيث تأتي 
جميـــع الخدمات المقدمة لتســـهيل 
فـــي  والمتمثلـــة  التواصـــل  عمليـــة 
تلقـــي واســـتام الشـــكاوى واآلراء 
للجهـــات  وإيصالهـــا  والمقترحـــات 

الحكومية المعنية.
بـــأن  بالذكـــر،  اإلشـــارة  تجـــدر 
المحافظـــة الجنوبية حصدت على 
جائـــزة التميـــز فـــي التواصـــل مـــع 
العماء لســـنة 2021 ضمـــن النظام 
والشـــكاوى  للمقترحـــات  الوطنـــي 
علـــى  الثانـــي  للعـــام  )تواصـــل( 
التوالي،وذلك لتحقيقها التميز في 
األداء من حيث ســـرعة االستجابة 
مقترحـــات  مـــع  التعامـــل  وكفـــاءة 
وشـــكاوى المتعاملين بنسب بلغت 
%100 من مؤشرات قياس األداء.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجنوبية” تنظم ورشة لشرح الخدمات اإللكترونية المقدمة للعمالء
تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي نحو تعزيز التواصل

المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

أكـــد  الرئيس التنفيـــذي لهيئة التخطيط 
والتطوير العمراني أحمد الخياط، ســـعي 
الهيئـــة لتطويـــر أوجه التنميـــة الحضرية 
المســـتدامة فـــي الباد واالرتقـــاء بها من 
خـــال االطاع علـــى أفضل الممارســـات 
لوضع مخططات عمرانية مستدامة، بما 
يجعل مملكة البحرين نموذجًا للتخطيط 
العمرانـــي المســـتدام، التـــي تعتمـــد على 

مبدأ أنسنة المدن لضمان جودة الحياة.
جاء ذلك بمناســـبة اليـــوم العالمي للمدن 
الـــذي أقرته منظمـــة األمـــم المتحدة في 
الحادي والثاثين من أكتوبر من كل عام، 
والـــذي يهـــدف الى تعزيز مبـــادئ التنمية 
الحضرية المستدامة بجميع مدن العالم، 
وبهذه المناســـبة يقام االحتفـــال العالمي 
لهـــذا العام فـــي مدينة شـــنغهاي الصينية 
تحـــت شـــعار “اعمل محليـــًا للوصول إلى 

العالمية”.
وأشـــار الخياط إلـــى أن مملكـــة البحرين 
تولـــي اهتماًمـــا كبيـــرًا لتحقيـــق ومواكبة 

أهـــداف التنمية المســـتدامة الصادرة من 
األمم المتحدة، وباألخص الهدف الحادي 
عشر المتعلق ببناء مدن ومجتمعات آمنة 
ومســـتقرة، إذ تولي المملكـــة أولوية في 
إقامة المدن الجديدة ضمن رؤية شاملة 
للتطوير الحضري تتماشـــى مع معطيات 
المخطط الهيكلي االستراتيجي الوطني 
وفـــق  وذلـــك   ،2030 البحريـــن  لمملكـــة 
منظومـــة عمرانية نموذجيـــة ومتكاملة، 
تنفيذًا لرؤى وتطلعات المسيرة التنموية 

المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بقيـــادة  الشـــاملة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، وبمتابعة مســـتمرة من الحكومة 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة، رئيـــس اللجنة العليا 

للتخطيط العمراني حفظه هللا.
هـــذا ونـــوه الخيـــاط بـــأن جهـــود الهيئـــة 
مستمرة في إطار تحسين معايير جودة 
الحيـــاة فـــي مـــدن المملكة بالشـــراكة مع 
الجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة، وذلك عبر 
ضمـــان الحصول على خدمـــات متكاملة 
وبنيـــة تحتيـــة متطـــورة وللحفـــاظ على 
المســـتوى المتقـــدم الـــذي وصلـــت إليـــه 
مدن المملكة ضمن مقاييس ومؤشـــرات 
بمـــا  المســـتدامة،  الحضريـــة  التنميـــة 
االحتياجـــات  بيـــن  التـــوازن  يحقـــق 
الحاليـــة والتطلعـــات المســـتقبلية ضمـــن 
رؤية شـــاملة لتخطيـــط عمراني متكامل 

ومستدام.

أنسنة المدن لضمان جودة الحياة... الخياط:

رؤية شاملة لتخطيط عمراني متكامل ومستدام

 أحمد الخياط

دائًمــــا مــا نكّلــــف المصليـــن بنقـــل الســالم للعالــم
أقيـــم، مســـاء أمـــس األول ، قـــداس 
شـــبه  بكاتدرائيـــة  المســـيحيين 
الجزيـــرة العربيـــة والتـــي تعـــد أكبـــر 
منطقـــة  فـــي  كاثوليكيـــة  كنيســـة 
الخبـــز  تبريـــك  تخللهـــا  الخليـــج 
وتوزيعـــه والترانيـــم والعظـــة التـــي 
ألقاها األب شـــربل فيـــاض وبحضور 
جمـــع مـــن المســـيحيين العـــرب مـــن 
جانـــب  إلـــى  الجنســـيات  مختلـــف 

الصحافة واإلعام.
بـــدوره، أوضـــح األب شـــربل خـــال 
نهايـــة  فـــي  أن  لـ”البـــاد”  حديثـــه 
“اذهبـــوا  يقـــول  مـــا  عـــادة  القـــداس 
بسام المسيح” مردًفا أن ذلك يعني 

تكليـــف المصلين بنقل الســـام الذي 
أخـــذوه مـــن الـــرب إلـــى العالـــم ككل 

وليس المسيحيين فقط.
من جانبـــه، لفت كريس تـــادرس أنه 
عضـــو بمجلـــس الرعيـــة ودائًمـــا مـــا 
يخـــدم بالكنيســـة وأنـــه كان يخـــدم 

بالداخل. 
يشـــكلون  المســـيحيين  أن  يذكـــر 
حوالي 14.5 % من سكان البحرين، 
بمـــا فـــي ذلـــك مـــا يقـــارب 80 ألـــف 
كاثوليكي وغالبيتهم عمال من الهند 
والفلبين والكنيســـة تتســـع لــــ 2300 
شـــخص وتحوي ساحة تكفي 6000 

شخص من المصلين والزوار.

المنامة - هيئة علوم الفضاء

لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  شـــاركت 
الفضـــاء في منتـــدى خدمات أمازون 
الســـحابية، وقد مّثل الهيئة في هذه 
المشـــاركة رئيـــس تقنيـــة المعلومات 
حســـين عبداللطيف، حيث شارك في 
جميـــع المحـــاور الرئيســـية والتقنيـــة 

للمنتدى.
وبهـــذه المناســـبة، علـــق عبداللطيـــف 
قائـــاً: “تعتبـــر الخدمـــات الســـحابية 
من أهم الموارد التقنية التي تســـعى 
كبرى شركات التكنولوجيا في العالم 
توفيـــر  وهـــي  للمســـتخدم،  إتاحتهـــا 
خدمـــات تقنيـــة المعلومـــات كالبنيـــة 
والنظـــام   )IaaS( كخدمـــة  التحتيـــة 
األساســـي كخدمة )PaaS( والبرامج 
كخدمـــة )SaaS( من خال الســـحابة 
حيـــث  اإلنترنـــت،  عبـــر  اإللكترونيـــة 
بحســـب  التكلفـــة  تســـعيرة  تختلـــف 

االستخدام”.
مميـــزات  أهـــم  مـــن  “إن  وأضـــاف: 

ســـهولة  هـــي  الســـحابية  الخدمـــات 
وســـرعة اســـتغال المـــوارد المتاحـــة 
لتعجيـــل وتيـــرة االبتكار، كمـــا تتمتع 
الخدمات السحابية بالمرونة وتقليل 
التكاليف، حيث إنه باإلمكان توســـيع 
والخدمـــات  المـــوارد  تقليـــص  أو 
المقدمـــة بمـــا يتناســـب مـــع القدرات 
اإلنتاجيـــة للعمـــل، كمـــا أنهـــا تســـاهم 
فـــي تقليص الهـــدر في الطاقـــة بقدر 

معتبر”.

واختتـــم عبداللطيـــف قائـــاً: “إن من 
أهم مخرجات المنتدى هي التقنيات 
المستخدمة من قبل خدمات أمازون 
Ma� اآللـــة  تعلـــم  وهـــي  )الســـحابية 
التـــي تعتبـــر مـــن   )chine Learning
أبـــرز التقنيات تطـــورًا في الســـنوات 
األخيرة وبلغت مصروفات الشركات 
 50 التقنيـــة  هـــذه  لتطويـــر  العالميـــة 
بيـــن  الفتـــرة  خـــال  دوالر  مليـــار 
حيـــث   ،2020 وســـنة   2013 ســـنة 
تستخدم أمازون هذه التقنية لجميع 
الخدمـــات والمنتجـــات المقدمـــة من 
قبلهـــا مع حفـــظ الخصوصيـــة لجميع 
المخاطـــر  وإدارة  المســـتخدمين 
المترتبـــة علـــى البيانـــات التـــي يتـــم 

تجميعها”.
يذكر أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
توفـــر العديد مـــن خدماتها من خال 
الســـحابة اإللكترونيـــة بمـــا يتناســـب 

ومختلف أنواع المستخدمين.

50 مليار دوالر لتطوير التقنية ما بين 2013 و2020

“علوم الفضاء” تشارك في منتدى خدمات أمازون السحابية

حسين عبداللطيف

local@albiladpress.com
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منال الشيخ من كاتدرائية شبه الجزيرة العربية

المسيحيون يشّكلون 14.5 %... األب شربل لـ”^”:



“السلمانيــــة” ينجـــــز 1648 
عمليــة جراحيــة خالل سبتمبـــر

ضمن اآلليات التنفيذية لخطة تقليص قوائم االنتظار

للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس   أعلـــن 
قســـم  أّن  األنصـــاري،  أحمـــد  الحكوميـــة 
العمليـــات بمجمع الســـلمانية الطبي أنجز 
1648 عملية جراحية خالل شهر سبتمبر 
الماضـــي، وذلك ضمن اآلليـــات التنفيذية 
لخطـــة تقليـــص قوائـــم االنتظـــار الجاري 

العمل عليها.
العمليـــات  هـــذه  أن  األنصـــاري   وأوضـــح 
التـــي أجريـــت في شـــهر ســـبتمبر شـــملت 
14 تخصصـــا طبيـــا في مجمع الســـلمانية 
الطبـــي، مقارنة بــــ 1483 عمليـــة جراحية 
بشهر أغســـطس الماضي، مؤكدا استمرار 
تبنـــي  فـــي  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
االستراتيجيات الكفيلة بتطوير الخدمات 

في جميع المستشفيات الحكومية السيما 
بمجّمع السلمانية الطبي.

وأضـــاف أنـــه قـــد تـــّم إجـــراء 21 عمليـــة 
لجراحة األســـنان والفكيـــن، و383 عملية 
لجراحـــة  عمليـــة  و317  عامـــة،  جراحـــة 
األوعيـــة  لجراحـــة  العظـــام، و24 عمليـــة 
طـــب  لجراحـــة  عمليـــة  و22  الدمويـــة، 
األعصـــاب، و 111 عمليـــة لجراحـــة األنف 
نســـاء  جراحـــة  عمليـــة   136 و  واألذن، 
ووالدة، و116 عمليـــة لجراحـــة المســـالك 
البولية، و94 عمليـــة جراحة أطفال، و47 
و14  وتجميـــل،  حـــروق  جراحـــة  عمليـــة 
و264  الكلـــى،  لزراعـــة  جراحيـــة  عمليـــة 
عمليـــة إجـــراءات مناظيـــر، و14 عمليات 

إجـــراءات تخديـــر، و85 عمليـــة لجراحـــة 
العيون.

وأشـــاد الرئيـــس التنفيذي للمستشـــفيات 
الحكومية بجهود كافـــة الكوادر الصحية 
الســـلمانية  بمجمـــع  العمليـــات  بقســـم 
الطبي، والتي ســـاهمت بإخالصها وعملها 
الجـــاد في خدمـــة عدٍد أكبر مـــن المرضى 
وتقليـــص قوائم االنتظار، مشـــيرًا إلى أن 
العمـــل مســـتمر إلعـــادة جدولـــة المواعيد 
وفـــق المنهجيـــة المقـــررة، مكـــدا أهميـــة 
التـــزام المرضـــى بالمواعيـــد المحددة لهم 
لضمان حصولهم على الخدمات الصحية 
في الوقت المناســـب وعدم تأثر خططهم 

العالجية.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

فـــي جوالتـــه الصباحية للمـــدارس، قام 
وزيـــر التربية والتعليم ماجـــد النعيمي، 
بزيارة لمدرســـة الحد اإلعدادية للبنات، 
كّرم خاللها األســـتاذة أسماء عبدالرزاق 
آل محمـــود، وهـــي معلمـــة كفيفـــة مـــن 
المعهد السعودي البحريني للمكفوفين، 
تدريـــس  فـــي  وانتظامهـــا  لجهودهـــا 
طالبـــة كفيفة بنفس المدرســـة، كما قام 

الوزيـــر بزيارة إلى صـــف الدمج، واطلع 
علـــى الجهـــود المبذولة لرعايـــة طالبات 
االحتياجـــات الخاصـــة، والتـــي تشـــمل 
تدريســـهن المواد األساســـية والمهارات 
الحياتيـــة، ودمجهـــن بشـــكل جزئي في 
حصـــص الرياضة والحاســـوب والتربية 
األســـرية والتربيـــة الفنيـــة والمجـــاالت 

العملية مع بقية الطالبات.

النعيمي يكّرم معلمة كفيفة بـ “إعدادية الحد للبنات”

تلقي 155 ألف طلب و5 آالف مقترح عبر “تواصل” في العام الحالي
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ثّمـــن 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 
محمـــد القائـــد اهتمـــام ومتابعة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، المســـتمر ألداء الجهـــات 
الوطنـــي  النظـــام  عبـــر  الحكوميـــة 
)تواصـــل(،  والشـــكاوى  للمقترحـــات 
وتوجيهـــات ســـموه الدائمـــة لكافـــة 
الـــوزرات والهيئـــات بالحـــرص علـــى 
المواطنيـــن  جميـــع  مـــع  التواصـــل 
علـــى  الفـــوري  والـــرد  والمقيميـــن 
جميـــع استفســـاراتهم ومالحظاتهـــم 
ومقترحاتهـــم المقدمة لهم عبر نظام 

تواصل.

وأشـــار الرئيس التنفيـــذي القائد إلى 
أن الهيئـــة وفـــي إطـــار مســـؤوليتها، 
قـــد عملـــت وبصفـــة مســـتمرة علـــى 
تطويـــر النظـــام وتحســـين خدماتـــه 
التقنية بهدف تعزيز ودعم التواصل 
الحكوميـــة  الجهـــات  بيـــن  القائـــم 
والمواطنين والمقيمين، وأن سلسلة 
مـــن التطويـــرات والمزايـــا الجديـــدة 
التي سيتم إضافتها للنظام وستعلن 
الهيئـــة عنهـــا خـــالل الفتـــرة القادمة، 
واهتمـــام  حـــرص  وجـــود  مؤكـــًدا 
مـــن قبـــل جميـــع الـــوزرات والهيئات 
الحكومية علـــى االنضمام إلى نظام 
تواصـــل، والـــذي بـــدأ بانضمـــام )11( 
جهـــة حكوميـــة عنـــد تدشـــينه فـــي 

العـــام 2014، واليوم هناك )51( جهة 
حكومية ُمنضمة إلى النظام وهو ما 
يعكس إيمانها وثقتها بتبني الحلول 
المبتكرة التـــي ُتعزز من تواصلها مع 

الجمهور.
أداء  مؤشـــرات  أبـــرز  وحـــول 
نظـــام  فـــي  الحكوميـــة  الجهـــات 
فقـــد   ،2022 العـــام  خـــالل  تواصـــل 
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  بّيـــن 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 
أن  كشـــفت  قـــد  اإلحصـــاءات  بـــأن 
إجمالي عدد الطلبات التي تســـلمتها 
الجهات الحكومية عبر النظام خالل 
العـــام 2022 قـــد بلغـــت نحـــو )155( 
ألـــف طلـــب، منهـــا )5( آالف مقتـــرح، 

و)155( شـــكوى، وبنسبة التزام بالرد 
بلغـــت 99 %، كمـــا بلـــغ إجمالي عدد 
مرات تحميل تطبيـــق )تواصل( منذ 
تدشينه في العام 2016 حتى اليوم 

أكثر من )320( ألف.
 كما أوضح الرئيس التنفيذي أن أكثر 
الجهات الحكومية التي تسلمت أكثر 
من 10 آالف طلب خالل العام 2022 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  هـــي 
المعلومـــات  وهيئـــة  العمرانـــي 
وشـــؤون  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة، كما 
أن أكثـــر الجهات التي تســـلمت أكثر 
من 5 آالف طلب خالل العام الجاري 
التربيـــة  ووزارة  العمـــل  وزارة  هـــي 
ووزارة  الصحـــة  ووزارة  والتعليـــم 
وهيئـــة  الكهربـــاء  وهيئـــة  األشـــغال 
التأمين االجتماعـــي واإلدارة العامة 

للمرور بوزارة الداخلية.

تواصـــل  نظـــام  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
مســـتمرة  تطويـــر  عمليـــات  يشـــهد 
تتماشى مع طبيعة العمل الحكومي، 
والـــذي يهتـــم ويركـــز علـــى تســـهيل 
وكســـب  الجمهـــور  آراء  اســـتقطاب 
رضاهم لكل ما يقدمه لهم عبر نظام 

وتطبيق تواصل.
كما تجدر اإلشـــارة إلى نظام تواصل 
يتيـــح مجموعة مـــن المميزات ومن 
أبرزها تعزيز سياســـة الباب المفتوح 
في العمل الحكومي وتمكين األفراد 
مـــن المشـــاركة فـــي عمليـــة التطوير 
العدالـــة  وتحقيـــق  القـــرار  وصنـــع 
والمســـاواة في التعامـــل مع مختلف 

الحاالت.

مدينة عيسى -هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

إنهاء المرحلة األولى لتطوير اإلجراءات والعمليات في “التربية”
شركة استشارية لتقييم شامل آلليات التطوير المقترحة

أكـــدت القائـــم بأعمال مديـــر إدارة 
فريـــق  رئيـــس  واألداء  التقييـــم 
إعادة هندســـة العمليات التعليمية 
واإلدارية بوزارة التربية والتعليم 
إبراهيـــم  بنـــت  لطيفـــة  الشـــيخة 
هندســـة  إعـــادة  أن  خليفـــة  آل 
اإلجـــراءات التعليميـــة واإلداريـــة 
تحقيـــق  إلـــى  تهـــدف  بالـــوزارة 
تغييـــر جذري فـــي األداء لمختلف 
الوحـــدات التنظيميـــة التـــي تنجز 
هذه اإلجـــراءات بما يضمن جودة 

األداء والسرعة في اإلنجاز.
وأشـــار إلـــى أن الفريـــق المختـــص 
انتهـــى مـــن المرحلـــة األولـــى عبـــر 
لجميـــع  شـــامل  مســـح  إجـــراء 
اإلجراءات والعمليـــات التي تقوم 
اآلن  يجـــري  وأنـــه  الـــوزارة،  بهـــا 
ترتيب أولويات عمليات التطوير، 

إحـــدى  مـــع  الـــوزارة  ســـتعمل  إذ 
الشركات االستشارية لعمل تقييم 
شـــامل آلليات التطوير المقترحة، 
ومـــن ثم وضع الخطـــط التنفيذية 
الالزمـــة لتطويـــر العمليات ســـواء 
أنظمـــة  اســـتحداث  خـــالل  مـــن 
رقمية، أو تطوير األنظمة القائمة.

وأشارت القائم بأعمال مدير إدارة 

الفريـــق  رئيـــس  واألداء  التقييـــم 
المختص إلى أن جميع التطويرات 
التـــي تشـــمل إجـــراءات وعمليات 
القطاعـــات التعليميـــة ســـوف تتم 
ترجمتهـــا إلـــى سياســـات داخليـــة 
معتمـــدة بالوزارة، وســـوف تســـهم 
فـــي جعـــل اإلجـــراءات والعمليات 
الداخلية أكثـــر تركيـــًزا واختصارًا 

وتناغمًا، حيـــث إن واحدًا من أهم 
الحلـــول التـــي يعمـــل الفريق على 
تطبيقها في عمليـــات التطوير هو 
تقليـــل عـــدد الوحـــدات التنظيمية 
التي ينتقـــل اإلجراء فيها، وتقليل 
عدد الموافقات الرسمية المطلوبة 
عـــن  فضـــاًل  العمليـــات،  إلنجـــاز 

اختصار الوقت.
اعتمـــاد  إثـــر  علـــى  ذلـــك  جـــاء 
مخرجـــات المرحلـــة األولـــى التـــي 
هندســـة  إعـــادة  فريـــق  بهـــا  قـــام 
الفريـــق  قـــدم  حيـــث  العمليـــات، 
تقريـــره الختامـــي للمرحلة األولى 
إلى المدير العام لشؤون المدارس 
رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع 
تطويـــر الهيكل المؤسســـي لوزارة 
التربية والتعليـــم محمد مبارك بن 

أحمد.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

محمد القائد 

local@albiladpress.com

االثنين 31 أكتوبر 2022 - 6 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5130
10

سلسلة تطويرات ومزايا جديدة ستضاف للنظام... القائد:

وزيرة الصحة تشيد بالشراكة المجتمعية في دعم الخدمات الصحية
بنك السالم يتبرع بجهاز “ماموجرام” لمراكز الرعاية الصحية األولية

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد 
أهميـــة الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه القطاع 
الصحـــي فـــي دعم ســـبل تطوير جودة 
وكفـــاءة الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
البحرين، مشـــيدًة بالشراكة المجتمعية 
الفاعلة التي تســـاهم فـــي تحقيق عدة 
مبـــادرات وتنفيذ العديد من المشـــاريع 
مختلـــف  تســـتهدف  والتـــي  المهمـــة 
القطاعـــات الصحيـــة لتوفيـــر خدمـــات 

صحية شاملة ومتكاملة للجميع.
جاء ذلك خالل استقبالها رفيق النايض 
بنـــك  لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
السالم، بحضور القائم بأعمال الرئيس 
الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي 

األوليـــة لولوة شـــويطر، ونـــواف الحمر 
عضـــو مجلـــس أمنـــاء مراكـــز الرعايـــة 
الصحيـــة األوليـــة، إلى جانـــب عدد من 
المسؤولين ببنك السالم، وذلك لتقديم 
البنـــك الدعـــم لمراكز الرعايـــة الصحية 
األوليـــة بتوفيـــر جهـــاز تصويـــر الثـــدي 
الشعاعي )الماموجرام( الذي من خالله 
يتم الفحص المبكر عن سرطان الثدي.
مـــن جهتـــه، أعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي 
لمجموعة بنك السالم عن فخر واعتزاز 
البنك بهـــذه المبادرة التي تندرج تحت 
مظلـــة المســـؤولية االجتماعيـــة للبنـــك 
“أيدي السالم” وتأتي ضمن إطار المبدأ 
التوجيهـــي “متضامنيـــن مـــع مجتمعنـــا 
نمضـــي ُقدًمـــا”، كونهـــا تصـــب لصالـــح 

إحـــداث تغييـــر وتـــرك بصمـــة إيجابية 
فـــي المجتمع، عـــالوة على مســـاهمتها 
واســـتراتيجيات  خطـــط  تعزيـــز  فـــي 
البنـــك الهادفـــة لدعـــم أبـــرز القطاعـــات 
التنموية في مملكة البحرين وباألخص 
المنظومـــة الصحيـــة المتكاملـــة، نظـــًرا 
لمـــا تقدمـــه من خدمـــات رعاية صحية 
عاليتـــْي  وكفـــاءة  بجـــودة  وعالجيـــة 
المستوى لجميع المواطنين والمقيمين 

على حد سواء.
بدورهـــا، أكدت القائم بأعمـــال الرئيس 
الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي 
األوليـــة بأن جهـــاز التصوير الشـــعاعي 
للثـــدي )الماموجـــرام( ســـيدعم الحملـــة 
الوطنيـــة للفحـــص المبكر عن ســـرطان 

الثـــدي فـــي مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 
الدراســـات  أثبتـــت  حيـــث  األوليـــة، 
المبكـــر  التشـــخيص  بـــأن  والتجـــارب 
نســـبة  مـــن  يزيـــد  الثـــدي  لســـرطان 
العـــالج والتعافـــي كلمـــا كان اكتشـــاف 

وتشخيص ســـرطان الثدي في مراحل 
متقدمـــة، مثّمنة دعم بنك الســـالم وما 
يقوم به من دور بارز في إبراز الشراكة 
المجتمعيـــة التـــي تعود بالخيـــر للوطن 

والمواطنين.

كمـــا أشـــاد عضو مجلـــس أمنـــاء مراكز 
الرعايـــة الصحية األولية بالمســـاهمات 
الكبيـــرة التـــي يبـــادر بهـــا بنك الســـالم 
والتـــي تجســـد روح التعـــاون والعمـــل 
وتحســـين  تطويـــر  بهـــدف  المشـــترك 
الوقائيـــة  الخدمـــات  مســـتوى 
لألمـــراض  المبكـــرة  والتشـــخيصية 
لتلبيـــة  وذلـــك  المقدمـــة،  والعالجـــات 
االحتياجـــات الصحيـــة لمختلـــف فئات 
المجتمع من أجـــل صحة أفضل، معربًا 
عـــن شـــكره وتقديـــره للتبـــرع الســـخي 
المقـــدم مـــن جانب بنك الســـالم والذي 
يأتـــي في إطار تطبيق مبادئ الشـــراكة 
والمسؤولية المجتمعية بين القطاعين 

الحكومي والخاص.

المنامة - وزارة الصحة



اســـتقبل األمين العـــام للمؤسســـة الملكية 
الســـيد،  مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشـــيخ خالـــد بن ســـلمان آل خليفـــة مدير 
الجهاز اإلداري للصندوق الملكي لشـــهداء 
الواجب، وذلك في مكتبه، حيث تم بحث 
تعزيز آليات التنســـيق المشترك بما يحقق 
التطلعات المشـــتركة، ويدعم أسر شهداء 

الواجب واأليتام.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، قدم الســـيد نبذة عن 
تاريخ المؤسســـة وعدد األيتـــام واألرامل 
المكفوليـــن مـــن قبل ملـــك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، والفئـــات المســـتفيدة من عمل 
المؤسســـة وأنـــواع الرعايـــة التـــي تقـــدم 
تربيـــة  فـــي  المســـاهمة  ســـبيل  فـــي  لهـــم 
العلميـــة  مســـتوياتهم  وتطويـــر  األبنـــاء 
المشـــروعات  إلـــى جانـــب  واالجتماعيـــة، 
فـــي  المؤسســـة  تنفذهـــا  التـــي  التنمويـــة 
شـــتى المجاالت والمســـاعدات الخارجية 
التـــي قدمتهـــا المؤسســـة للدول الشـــقيقة 
والصديقـــة بتوجيه من  صاحـــب الجالة 
الفخـــري  الرئيـــس  المعظـــم  البـــاد  ملـــك 
اإلنســـانية،  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 

وبدعـــم من الحكومة برئاســـة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
وبمتابعة مســـتمرة من ممثل جالة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
مـــن جانبـــه، أكـــد الشـــيخ خالد بن ســـلمان 
بـــن خالـــد آل خليفـــة الحرص الـــذي يوليه 
صندوق شـــهداء الواجب على تنفيذ رؤى 
صاحب الجالـــة الملك المعظم، وتطلعات 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء في رعاية أبناء الشـــهداء 

بما بضمن الحياة الكريمة ألســـر الشـــهداء 
وذويهـــم والمســـتقبل الواعد لهم، مشـــيرًا 
إلـــى أن ذلك يعـــد أحد األهداف الســـامية 
للصندوق الملكي لشهداء الواجب، والتي 

يسعى لتحقيقها من خال توفير مختلف 
أوجـــه الدعـــم والمســـاندة والحـــرص على 
ألبنـــاء  الازمـــة  االحتياجـــات  كل  تلبيـــة 

الشهداء.

نفذت هيئة تنظيم ســـوق العمل حملة 
تفتيشـــية مشـــتركة لعـــدد مـــن مواقـــع 
العمـــل وأماكن تجمـــع العمالة والمحال 
التجاريـــة فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة، 
الجنســـية  شـــؤون  مـــع  بالتعـــاون 
والجوازات واإلقامـــة بوزارة الداخلية 

ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية.
وأســـفرت الحملـــة عن ضبـــط عدد من 
المخالفات التي تتعلـــق بأحكام قانون 

هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل وقانـــون 
وضبـــط  البحريـــن،  بمملكـــة  اإلقامـــة 
عـــدد مـــن العمـــال المخالفيـــن لألنظمة 
إجـــراءات  اتخـــاذ  وجـــاٍر  والقوانيـــن، 
الترحيـــل بحقهـــم وذلك وفـــق اآلليات 

القانونية المتبعة.
وتعمـــل الهيئـــة بالتعـــاون مـــع شـــؤون 
الجنســـية والجوازات واإلقامة بوزارة 
الداخليـــة والمديريـــات األمنيـــة علـــى 
تكثيف الحمات التفتيشـــية وتشـــديد 

الرقابة علـــى المخالفين بهدف القضاء 
علـــى ظاهـــرة العمالـــة غيـــر النظاميـــة 
في ســـوق العمل، ســـعيًا لتطويـــر بيئة 
العمـــل والتصدي لكل الممارســـات غير 
القانونية التي من شـــأنها أن تؤثر على 
تنافسية وعدالة ومرونة سوق العمل، 
عـــاوة علـــى تأثيراتهـــا الســـلبية علـــى 

األمن االجتماعي.
وجـــددت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
دعوتهـــا جميع أفراد المجتمع إلى دعم 

جهـــود الجهـــات الحكوميـــة للتصـــدي 
للممارســـات غيـــر القانونية في ســـوق 
العمـــل والعمالـــة غير النظاميـــة حماية 
للمجتمـــع ككل، داعية الجمهور لإلباغ 
عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق 
العمل والعمالة غير النظامية من خال 
ملء االستمارة اإللكترونية المخصصة 
لإلبـــاغ علـــى الموقـــع الرســـمي للهيئة 
www.lmra.bh أو االتصال على مركز 

اتصال الهيئة 17506055.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

الشـــرطة  أن  “البـــاد”  علمـــت 
الكاتـــب  مركبـــة  علـــى  عثـــرت 
عـــادل  “البـــاد”  بصحيفـــة 
المـــرزوق مقفلـــة بجـــوار أحـــد 
المطاعـــم في منطقة الســـيف. 
وبحسب افادة ابنته فهو بخير 

ولله الحمد . 
وكان ذوو المـــرزوق قد قدموا 
باغـــا للشـــرطة بشـــأن فقـــدان 
االتصـــال بوالدهـــم الـــذي غادر 

المنزل  ولم يعد.

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحريـــن التفجيريـــن اإلرهابيين 
وزارة  مقـــر  اســـتهدفا  اللذيـــن 
فـــي  العالـــي  والتعليـــم  التربيـــة 
بجمهوريـــة  مقديشـــو  مدينـــة 
الصومال الفيدرالية، مما أدى إلى 
مقتـــل وإصابة العشـــرات، معربة 
والمواســـاة  التعـــازي  بالـــغ  عـــن 
ألســـر وذوي الضحايا وللحكومة 

الشـــقيق،  الصومالـــي  والشـــعب 
وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع 
العمـــل  هـــذا  جـــراء  المصابيـــن 
اإلجرامـــي اآلثم، مؤكـــدة موقف 
مملكة البحرين الرافض لإلرهاب 
بكافة صوره وأشـــكاله، والداعي 
إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود 
الدوليـــة للقضاء علـــى تلك اآلفة 

الخطيرة.

الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
عـــن تعاطـــف مملكـــة البحريـــن 
وتضامنها مـــع جمهورية العراق 
جـــراء انفجـــار صهريج شـــرقي 
بغداد، وأسفر عن وفاة وإصابة 
معبـــرة  المدنييـــن،  مـــن  عـــدد 

عـــن خالـــص تعازيهـــا وصـــادق 
مواساتها ألســـر وذوي الضحايا 
وللحكومـــة والشـــعب العراقـــي 
الشقيق في هذا المصاب األليم، 
العاجـــل  بالشـــفاء  وتمنياتهـــا 

للمصابين.

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
تعاطف مملكـــة البحرين وتضامنها 
مـــع جمهوريـــة الهنـــد الصديقة في 
ضحايـــا انهيار جســـر معلق في نهر 
ماتشـــو بواليـــة جوجـــارات غربـــي 
البـــاد، وأســـفر عـــن مقتـــل وإصابة 

العشـــرات مـــن المواطنيـــن، معّبـــرة 
ومواســـاتها  تعازيهـــا  صـــادق  عـــن 
للحكومة والشعب الهندي الصديق 
وألهالـــي وذوي الضحايـــا فـــي هذا 
الحـــادث األليم، وتمنياتها بالشـــفاء 

العاجل لجميع الجرحى.

ضمـــن مهامهـــا األساســـية لتأميـــن 
القـــادم،  االنتخابـــي  االســـتحقاق 
األمنيـــة  بالمســـؤوليات  والنهـــوض 
والقانونيـــة التي تســـهم في اجراء 
االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة في 
أجواء تسودها الشفافية والنزاهة، 
تمكنـــت مديرية شـــرطة المحافظة 
ســـاعة  مـــن  أقـــل  وفـــي  الشـــمالية 
مـــن تلقـــي الباغ، مـــن القبض على 
شـــخص، مشتبه في قيامه بإشعال 
الحريق في أحد مقرات المرشحين 
االهالـــي  قـــام  فيمـــا  لانتخابـــات، 
بدعـــوى  للمديريـــة  آخـــر  بتســـليم 

تورطه في ذات الواقعة.
فـــور  أنـــه  المديريـــة  وأوضحـــت 
تلقيهـــا باغـــا بالواقعـــة، توجهـــات 
الدوريـــات واألجهـــزة المعنيـــة إلى 
الموقـــع، حيـــث تم اجـــراء المعاينة 
عمليـــات  ومباشـــرة  األدلـــة  ورفـــع 
البحـــث والتحـــري، والتي أســـفرت 
بـــه  المشـــتبه  هويـــة  تحديـــد  عـــن 
والقبـــض عليـــه. وأشـــارت مديرية 
شـــرطة المحافظة الشمالية إلى أنه 
جـــار اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
المقررة، تمهيدًا إلحالة القضية إلى 

النيابة العامة.

العثور على الكاتب المرزوق بعد فقدان عائلته االتصال به

البحرين تدين تفجيرين إرهابيين 
استهدفا وزارة التربية في مقديشو

البحرين تعزي العراق بضحايا انفجار صهريج شرقي بغداد

البحرين تعزي الهند في ضحايا انهيار الجسر

القبض على مشتبه فيه أضرم النار بمقر مرشح لالنتخابات

تعزيز التنسيق بين “المؤسسة الملكية” والصندوق الملكي لشهداء الواجب

ترحيل عمال مخالفين لقانون اإلقامة وسوق العمل
حملة تفتيشية تستهدف مواقع العمل وأماكن تجمع العمالة في “الجنوبية”

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

ال يحق  لمكتب تأجير السيارات الحصول على نسخة من بطاقة العمل
ردت إدارة حمايـــة المســـتهلك على الشـــكوى 
المنشـــورة فـــي صحيفـــة البـــاد بتاريـــخ 28 
أكتوبـــر 2022 تحت عنوان “طلب غريب من 
مكتب تأجير سيارات فما هو ردكم؟”، وفيما 

يلي نص الرد كاما:
باإلشـــارة الى الشكوى المنشورة في صحيفة 
البـــاد والتي تتعلق بمدى احقية ان يشـــترط 
مكتب تأجير السيارات الحصول على نسخة 
من بطاقـــة العمـــل ورفض تأجير المســـتهلك 
الســـيارة لعدم توافرها؟ وهـــل يعتبر تصرف 
المكتـــب صحيـــح او خاطئ وفـــق المعطيات 
القانونـــي  الموقـــف  اتخـــاذ  مـــع  المذكـــورة؟ 

المناسب وتوعية القراء بشأن ما جرى.
في البدايـــة يطيب إلدارة حماية المســـتهلك 

بـــوزارة الصناعة والتجارة أن تتقدم بالشـــكر 
مســـاهمات  لنشـــرها  البـــاد  صحيفـــة  الـــى 
ورسائل القراء، لما لها األثر الكبير وااليجابي 
فـــي توصيـــل الرســـالة الى الجهـــة الحكومية 
المعنيـــة مـــن جانـــب والـــى توعيـــة الشـــارع 
البحريني والمســـتهلكين في مملكة البحرين 

من جانب اخر. 
وفيمـــا يتعلق بالشـــكوى الموجهة الـــى إدارة 
حماية المســـتهلك بوزارة الصناعة والتجارة، 
نود اإلحاطة بأن محل تأجير الســـيارات وان 
كان لـــه الحـــق فـــي طلـــب وثائـــق معينـــة من 
المستهلك وذلك لطبيعة الخدمة التي يقدمها 
للمستهلكين اال انه ال يحق له ان يطلب وثائق 
ثبوتية من المســـتهلك ال تمـــت بصلة بالهدف 

الـــذي من اجله تطلب هذه الوثائق اال بغرض 
التأكـــد والتثبـــت مـــن المعلومات الشـــخصية 
للمســـتهلك، ففي حال قام المستهلك بتوفير 
االوراق الثبوتيـــة الازمة كمـــا هو الحال في 
الحالـــة الماثلـــة امامنـــا حيث وفر المســـتهلك 
البطاقـــة الشـــخصية ورخصة القيـــادة، وهي 
مـــن الناحيـــة المنطقيـــة ذات صلـــة بالخدمة 
المـــراد الحصـــول عليهـــا، وعليـــه ال يوجـــد ما 
يســـتدعي معـــه قيـــام المـــزود بطلـــب اوراق 
ثبوتيـــة اخرى النتفاء الســـبب من وراء ذلك. 
وعليـــه، اجرت إدارة حماية المســـتهلك زيارة 
ميدانيـــة الـــى مكتـــب تأجيـــر الســـيارات بعد 
يوم واحد من الشـــكوى وتم اخذ اإلجراءات 

الازمة بهذا الشأن.

ونود التأكيد على ان قانون حماية المستهلك 
رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٢ يهدف في البند الخامس 
منه الـــى ضمان حقوق المســـتهلك قبل وبعد 

التعاقد وباألخص:
1(  الحق في الصحة والسامة عند استعماله 

العادي للمنتجات.
2(   الحـــق فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات 
والبيانـــات الصحيحـــة عـــن المنتجـــات التـــي 

يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3(    الحق في االختيار الحر لمنتجات تتوافر 
فيها شـــروط الجـــودة المطابقـــة للمواصفات 

المعتمدة قانونًا.
4(  الحـــق في الحصول على المعرفة بحماية 

حقوقه ومصالحه المشروعة.

المســـتهلك،  خصوصيـــة  احتـــرام  5(    حـــق 
والحفـــاظ علـــى معلوماته الشـــخصية وعدم 

استغالها ألغراض أخرى.
6(    حـــق المســـتهلك فـــي الحيـــاة فـــي بيئـــة 

صحية.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وتنـــوه  كمـــا 
والســـياحة الـــى أن إدارة حمايـــة المســـتهلك 
تستقبل شكاوى المستهلكين من مواطنين أو 
مقيميـــن في مملكة البحرين على حد ســـواء 
علـــى مـــدار الســـاعة وطـــوال أيـــام األســـبوع 
عبـــر القنوات الرســـمية الســـتقبال الشـــكاوي 
كبرنامـــج تواصل الوطنـــي أو الخط االتصال 
الوطنـــي أو مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي أو 

الحضور الشخصي أو البريد اإللكتروني.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

449 مراقًبا للعملية االنتخابية من 11 جمعية و”مؤسسة الحقوق”
إسهامات مقدرة لمؤسسات المجتمع المدني  في تعزيز النزاهة... “عليا االنتخابات”:

العليـــا  اللجنـــة  وقضـــاة  رئيـــس  التقـــى 
لإلشـــراف العام على سامة االنتخابات، 
المجتمـــع  مؤسســـات  مـــن  جمعيـــة   11
المدني التي تقدمت بطلب الرقابة على 
 ،2022 والبلديـــة  النيابيـــة  االنتخابـــات 

وذلك بمشاركة 449 مراقًبا.
المحاميـــن  جمعيـــة  فـــي  وتتمثـــل 
لحقـــوق  مبـــادئ  وجمعيـــة  البحرينيـــة، 
البحرينيـــة  والجمعيـــة  اإلنســـان، 
للشـــفافية، وجمعيـــة البحريـــن لمراقبـــة 
حقـــوق اإلنســـان، وجمعيـــة الحقوقيين 
البحرينيـــة، وجمعيـــة المرصد البحريني 
لمراقبة حقوق اإلنســـان، ومركز المنامة 
لحقـــوق اإلنســـان، وجمعية مًعـــا لحقوق 
العامـــة  العاقـــات  وجمعيـــة  اإلنســـان، 
البحرينيـــة، وجمعيـــة البحريـــن للتوافق 
الوطنـــي واالجتماعـــي، وجمعيـــة ذخـــر 
البحريـــن، هـــذا باإلضافة إلى المؤسســـة 

الوطنية لحقوق اإلنسان .
وأعـــرب رئيـــس وقضـــاة اللجنـــة العليـــا 

لـــدور  تقديرهـــم  عـــن  اللقـــاء  خـــال 
مؤسســـات المجتمـــع المدني وما قدموه 
مـــن إســـهامات فـــي إطـــار تعزيـــز مبادئ 
النزاهـــة خـــال مشـــاركاتهم الفعالـــة في 
الرقابة الوطنيـــة على جميع االنتخابات 

السابقة .
وأكـــدوا تطلعهـــم للتعـــاون الوثيـــق مـــع 
الجمعيات األهلية الُمراِقبة بما يسهم في 
تكريس مبدأ المنافسة الشريفة وأجواء 

الديمقراطيـــة الســـلمية وتعميـــق الوعي 
االنتخابي وترسيخ قيم الشفافية .

التنفيذيـــة  اإلدارة  قدمـــت  ذلـــك،  إلـــى 
 ،2022 والبلديـــة  النيابيـــة  لانتخابـــات 
االنتخابيـــة  للعمليـــة  مفصـــًا  عرًضـــا 
بمختلـــف مراحلهـــا فـــي ظـــل اإلشـــراف 

القضائي الكامل .
اللجنـــة  قـــرار  فـــي ضـــوء  ذلـــك  ويأتـــي 
ســـامة  علـــى  العـــام  لإلشـــراف  العليـــا 

االنتخابـــات الصادر فـــي 7 أكتوبر 2022 
لانتخابـــات  الوطنيـــة  المراقبـــة  بشـــأن 
الرصـــد  أعمـــال  كافـــة  تشـــمل  والتـــي 
وذلـــك  االنتخابيـــة،  للعمليـــة  والمراقبـــة 
لســـير  الميدانيـــة  المتابعـــة  خـــال  مـــن 
العمليـــة االنتخابيـــة، وتجميـــع معطياتها 
بموضوعية وتجّرد وحياد، بغية التحقق 
من حسن تطبيق اإلجراءات ذات الصلة، 

ورصد المخالفات المتعلقة بها.

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني
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ردا على الشكوى المنشورة في “^” ... “حماية المستهلك”:

عادل المرزوق



 إضرابوه.. هل من كلمة توجهها للناخبين؟  «

نعم.  أقول إلى أهلي من الناخبين: إن الترشح مسؤولية كبيرة، وعملية جادة، وتترتب 
عليه جهود جبارة، وعمل مضٍن ليال ونهارا على أكثر من مستوى. ولذلك فإنني أعّول على 
ثقتكم، ووعيكم، ومشاركتكم الفاعلة التي ُتوصل من ترونه جديًرا بالتشرف بأصواتكم، 

ثم تمثيلكم بكل اقتدار تحت قبة البرلمان.
وأحمل  بلسانكم،  ألتــحــدث  قضاياكم،  عــن  والــدفــاع  لخدمتكم،  الترشح  مــن  هــدفــي 

همومكم، وتطلعاتكم واقتراحاتكم.
وكما أن ترشحي مسؤولية عظيمة، فإن أصواتكم مسؤولية كذلك. وهللا من وراء القصد.

حسن عبدالرسول
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أكــد مترشــح الدائــرة الثامنــة النيابــي بمحافظة العاصمة حســين علي إضرابــوه أن برنامجه 
اإلنتخابي يرّكز على مفهومين في المجتمع وهو األمر الذي سينعكس على أدائه في المجلس 

النيابي في حال الفوز بمقعد الدائرة.
وبيــن أنــه الركيزتيــن االثنتيــن التــي ينطلــق منهمــا همــا “العدالــة والمســاواة”، مشــيًرا إلى أن 
برنامجــه االنتاخبــي يركــز علــى ثمانيــة محــاور رئيســة وهــي: التعليــم، والصحــة، والرياضة، 

والبيئة، والسياسة، واالقتصاد والبنية التحتية، والجانب االجتماعي.
وأشار خالل اللقاء الذي أجرته “البالد” معه بأن لديه خططا كثيرة تصب في مصلحة تشجيع 
االستثمار الرياضي، ودعم تنوع االقتصاد، وبرنامج لعالج ملف البطالة والعديد من الخطط 

والبرامج للمراقبة والتشريع، جاء ذلك في اللقاء الذي أجرته “البالد”:

نحو العدالة

يحمل برنامجك االنتخابي شعاًرا واعًدا  «
وكبيرها )نحو العدالة والمساواة(. على أي 

أساس وضعَت الشعار؟

العدالـــة  )نحـــو  شـــعار  برنامجـــي  يحمـــل  نعـــم، 
والمســـاواة(، وهـــو شـــعار علـــى الرغم مـــن أنه يبدو 
كبيـــرا، وهـــو كذلـــك، إال أنـــه شـــعار الجميع؛ أفـــراًدا، 
وجماعات، ومؤسســـات، ودواًل أيضـــا.  الكل يطمح 
إلـــى تحقيق العدالـــة في المجتمـــع، وتوافر الفرص 
بشـــكل عادل، ومتكافئ، ومتـــوازن. كما أن الجميع 
يســـعى لمســـاواته باآلخريـــن فـــي جميـــع الحقـــوق 
المشـــروعة، والواجبـــات التـــي يجـــب أن يتكاتـــف 
الجميـــع ألدائهـــا؛ كمواطنيـــن كاملـــي األهليـــة. ماذا 
يريـــد المواطـــن البحرينـــي اليـــوم؟ مـــا همومه في 
المجتمـــع؟ بالشـــك مطالب وهموم عديـــدة، تدخل 

فـــي جوانـــب مختلفـــة، واألهـــم منها أاّل يشـــعر أو 
م عليه فـــي الحقوق، أو  يلمـــس أن هنـــاك من ُيقدَّ
يأخذ منه مســـتحقاته. من العدالة أن يكون هو 
األولويـــة، ومـــن المســـاواة أْن ُتطـــرح الخدمات 
والفـــرص بشـــكل متســـاو للمواطنين، مـــا داموا 

يشتركون في المواطنة الصالحة.
وهنا أود أن أشير إلى أن هذا الشعار مدروس 

بــعــنــايــة، ويــأتــي كــإطــار دقــيــق للرؤية 
برنامجي  عليها  َبنيُت  الــتــي 

االنـــتـــخـــابـــي، والـــمـــحـــاور 
التي يقوم عليها.

نظرة مبدئية

برنامجك االنتخابي  «
يركز على محاور 

متعددة كما بّينت؟  
ما األهم فيها؟ 

ــور وضـــعـــتـــه فــي  ــحـ ــل مـ كــ
ويعّد  مهًما،  أراه  برنامجي 

أولوية بحد ذاته، علًما بأنني 
ــريــاضــي،  كــمــهــتــم بــالــجــانــب ال

كانت عندي نظرة مبدئية وهي 
الــريــاضــي،  الــمــحــور  على  التركيز 

والوقوف عنده بشكل مكثف، لكن متابعة القضايا 
األخرى، طوال فترة تزيد عن الثالث سنوات، منذ 
الدورة؛  الترشح لهذه  أن قررُت بيني وبين نفسي 
جعلتني اتيقن أن كثيرا من المحطات تحتاج إلى 
الجهود، وعليه؛ فإنني وباستشارة  االهتمام وبذل 
إلى  خرجنا  العمل  وفــريــق  المتخصصين،  بعض 
محور،  من  أكثر  البرنامج  تضمين  مفادها  نتيجة 
ُتعنى  رئيسة  مــحــاور  ثمانية  تــكــون  أن  وارتــأيــنــا 
والبيئة،  والرياضة،  والصحة،  التعليم،  بجوانب: 
والجانب  التحتية،  والبنية  واالقتصاد  والسياسة، 

االجتماعي.
ففي الجانب التعليمي، كلنا يعلم أن التعليم الجيد، 
إلــى سوق  بالمتعلم  يــدفــع  الـــذي  هــو  والــمــنــاســب، 

دون معاناة. ولذلك؛ فإن رفع كفاءة الـــعـــمـــل 
ــتــواءم  الــتــعــلــيــم بــحــيــث ي
ــدات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـــــــــع مـ
ــبــات ســوق  ومــتــطــل
الحاضر  في  العمل 
والمستقبل القريب 
ــة الــتــي  ــايـ ــغـ ــو الـ هــ
الــعــمــل على  يــجــب 
يتأتى  وال  بــلــوغــهــا. 
على  العمل  دون  ذلــك 

وإدخــال  فيه،  االبتكار  وتشجيع  التعليم،  تطوير 
التكنولوجيا - بقوة - بدءا من المراحل األساسية 

األولى.
يحتـــاج أبناؤنـــا الذيـــن بذلوا جهـــودا كبيـــرة طوال 
سنوات التعليم التي تزيد عن 16 سنة من أعمارهم، 
الجامعيـــة،  تخصصاتهـــم  تالمـــس  وظائـــف  إلـــى 
وتحقق لهـــم الكرامة، ويتطلع آباؤهم وذووهم إلى 
اليـــوم الـــذي يجنـــون فيه ثمـــرة جهودهـــم بوظيفة 
كريمـــة لهـــؤالء األبناء، وهذا يتأســـس علـــى تعليم 
ُمخطط ومدروس، قائم باألســـاس على تشـــريعات 

قوية، وسياسات حاسمة في هذا الصدد.
وينعكس التعليم الجيد بصورة مباشرة على العمل، 
وتشغيل الشباب، ومعالجة البطالة، ولذلك ال يمكن 
تخطـــي المحـــور االجتماعـــي الذي يقوم باألســـاس 
على بحث آليات واســـتراتيجيات التوظيف، وذلك 
– بالطبع - بعد االطمئنان إلى توافر برامج تأهيلية 

تعليمية وتدريبية سابقة.  

لقـــد أصبـــح موضـــوع البطالـــة اليوم شـــغل الجميع 
الشـــاغل، ولذلك ال يمكن ألي برنامـــج أن يغفل هذا 
الموضـــوع. إننـــا علـــى يقيـــن أن وزارة العمـــل تبذل 
جهـــودا كبيرة، غيـــر أن وجود المشـــكلة يعني خلال 
فـــي مكان مـــا، علينا دراســـته وبحثه بشـــكل جدي. 
قـــد تكـــون هنـــاك ثغرة مـــا في أحـــد التشـــريعات أو 
نتعـــرف عليهـــا، بإصـــرار  السياســـات، وواجبنـــا أن 
وعزيمة، وهذا ال يمكن أن يكون دون عمل مشـــترك 

حقيقي بين البرلمان والحكومة.
وعلى المســـتوى الصحي، تشـــغلنا عدة قضايا، لعل 
أبرزهـــا مـــا ُيطـــرح مـــن خدمـــات صحيـــة، خصوصا 
في ظل تفشـــي األمراض المســـتعصية كالسرطان، 
والســـكلر، إلى جانب ما ُطـــرح مؤخرا حول التأمين 
الصحـــي، وما يتعلق به من دراســـات المواءمة بين 
تكلفـــه الخدمـــة وبيـــن جودتهـــا. إضافة إلـــى الدفع 
باتجـــاه إنشـــاء وتوســـعة المؤسســـات الصحية في 

الدائرة.

واقتصاديـــا، نجد أنفســـنا مع الدولة مســـؤولين عن 
بحـــث آليات التنويع االقتصادي، وبدائل الدخل بما 
يعـــزز النمو االقتصـــادي للدولة، ويوفـــر فرص عمل 
للمواطنيـــن، مع دعـــم المشـــاريع المتناهيـــة الصغر، 
وتشـــجيع  الدائـــرة،  فـــي  والمتوســـطة  والصغيـــرة 
افتتـــاح المؤسســـات الخدميـــة لديهـــا، مـــن: )بنوك، 

ومؤسسات مالية، وشركات، وغيرها(.
وفيمـــا يتعلـــق بالمحـــور البيئي، ال يمكـــن لبرنامجنا 
أن يتجـــاوز القضايـــا البيئيـــة، ونحن - كمـــا تعلمون 
- نعيـــش فـــي منطقـــة صناعية بشـــكل كبير )ســـترة 
وضواحيهـــا(، فـــي ظـــل وجـــود أكبـــر المصانـــع على 
أراضيهـــا، ولذلـــك فـــإن التركيـــز علـــى بحـــث ســـبل 
إدخال التكنولوجيا النظيفـــة كبدائل آمنة وصحية 
للطاقـــة غاية سنســـعى إلـــى العمل عليهـــا من خالل 
تعزيز التشريعات المتعلقة بها، وتقديم االقتراحات 

المناسبة.
وأما محـــور البنية التحتية، فإن تســـهيل الخدمات 
البنيـــة  البيئيـــة والبلديـــة، وبحـــث ســـبل تحســـين 
التحتيـــة، ومـــا يتعلـــق بهـــا مـــن صناعـــات خفيفـــة، 
بالتعاون الملموس مع العضو البلدي في المحافظة، 
هو محط اهتمامنا بالدرجة األولى.  وأؤكد أن هناك 
بعـــض الثغرات في التعاطي البلدي البرلماني يجب 
أن ُتســـد، من خـــالل تطوير التشـــريعات التي تعمل 
على تعزيز مكانـــة العضو البلدي، ومّده بصالحيات 
واســـعة، والعمـــل المشـــترك معـــه، خدمـــة لمصالـــح 

الدائرة والمحافظة خصوصا، والبحرين عموما.
وعلـــى الصعيـــد الرياضـــي، فإننـــي كالعـــب ومهتـــم 
بالشـــأن الرياضـــي، ســـترتكز جهـــودي علـــى تطوير 
توجهـــات  مـــع  يتناســـب  بمـــا  الرياضيـــة  اللوائـــح 
وسياســـات الدولة، والدفع باتجاه دعم المؤسسات 
بحـــث  علـــى  والعمـــل  الدائـــرة.  فـــي  الرياضيـــة 
التشـــريعات التـــي تعمـــل علـــى تطويـــر الرياضيـــة 
بمختلف أنواعها، وتشـــجيع الشـــباب من الجنســـين 
على االســـتثمار في الجانب الرياضي، واالســـتفادة 
مـــن الرياضـــة وتســـخيرها - بوصفها جانبا إنســـانيا 
مهما - في برامج وأغراض تعزيز الســـالم، وتجسير 
العالقـــات، وعمليـــة التنميـــة المســـتدامة، بمختلـــف 
والبيئيـــة،  واالجتماعيـــة،  االقتصاديـــة،  جوانبهـــا 

والثقافية، وغيرها.
نؤمـــن  فإننـــا  السياســـي،  المســـتوى  علـــى  وأخيـــًرا 
يتجـــزأ  ال  جـــزء  برمتهـــا،  االنتخابيـــة  العمليـــة  أن 
مـــن العمـــل السياســـي، وأن الدخـــول كناخبيـــن أو 
مترشـــحين يعـــد مشـــاركة فاعلـــة وإيجابيـــة للدفع 
بالعمليـــة الديمقراطيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن نحو 
التقـــدم، والنضـــج، وهذا ما يحتاج إلـــى العمل على 
تجسير العالقات في المجتمع، بما يحقق المصلحة 

الوطنية للوطن والمواطنين. 
إن على النائب من وجهة نظري مسؤولية كبيرة، في 
أخذ دور رجل العالقات الدبلوماســـية في التقريب 
بيـــن أفـــراد المجتمـــع، والمؤسســـات الحكومية، بما 

يعزز من المصالح المشتركة بين الجانبين.

برنامج لعالج “البطالة” وتنويع مصادر الدخل وتشجيع االستثمار الرياضي
رفع كفاءة التعليم ليتواءم مع متطلبات سوق العمل... إضرابوه لـ “^”:

االهـتمـــام بـمـلـــف الضـمـــان الصـحـــي والتركـيـــز علــــى المشكـــالت البيئــيـــة

حسين اضرابوه 

المترشحــــون ... علــــى أبــــواب المواطنيــــن
بعـــض  فـــرق  ضمـــن  العامليـــن  مـــن  عـــدد  لجـــأ 
المترشـــحين المتنافســـين على مقاعـــد المجلس 
النيابي فـــي عدد من الدوائر االنتخابية بمختلف 
أبـــواب منـــازل المواطنيـــن  المحافظـــات بطـــرق 
الناخبيـــن في المجمعـــات الســـكنية للترويج إلى 
بعـــض المترشـــحين مـــن خـــالل طلـــب التصويت 
لمترشـــح معين وطلب تســـجيل بيانات الناخبين 
من خالل جمع األسماء وعدد أفراد العائلة الذين 
يحـــق لهم التصويت واألرقام الشـــخصية وأرقام 
الهواتـــف النقالـــة، ضمن محـــاوالت تعتبر ترويج 
وطلـــب للتدخل في قناعات وخيار الناخب قبيل 
التصويت في يوم االستحقاق االنتخابي المقبل، 
كمـــا لجـــأ بعـــض العامليـــن ضمـــن فـــرق الدعايـــة 
االنتخابيـــة للمترشـــحين باالتصـــال الهاتفـــي إلى 
بعـــض المواطنين لالستفســـار وطلـــب التصويت 

لبعض المترشحين.
واعتبر بعـــض المواطنين الناخبين أســـلوب قرع 
أجـــراس المنـــازل واالتصـــاالت الهاتفيـــة ســـلوك 
لـــدى بعـــض  مزعـــج مـــن قبـــل فريـــق العامليـــن 
المعتـــرك  غمـــار  فـــي  المتنافســـين  المترشـــحين 
االنتخابـــي النيابـــي، خصوصـــًا فـــي ظـــل وجـــود 
انتشـــار “بنرات” الدعاية االنتخابية في الشوارع 
ومختلـــف المناطـــق إضافة لوصول “بروشـــرات” 

ومطويـــات البرامـــج والدعايـــة االنتخابيـــة إلـــى 
المنـــازل، إضافـــة لوصـــول الدعايـــة االنتخابيـــة 
للناخـــب من خـــالل برامج التواصـــل االجتماعي 
والمنصات التقنية والصحـــف اليومية ومواقعها 
اإللكترونيـــة ومختلـــف منصاتهـــا الرقميـــة التـــي 

تصل لكل ناخب يحمل هاتف ذكي.

ثالثة العاصمة 

وفـــي الدائـــرة الثالثـــة بمحافظـــة العاصمـــة التي 
7 مناطـــق الديـــه، جدحفـــص، الســـنابس،  تضـــم 
نورانا، القلعة، ضاحية السيف، كرباباد، ويتنافس 
فيهـــا 8 مترشـــحين علـــى الكرســـي النيابـــي، قام 
فريق احدى المترشـــحات بطـــرق أبواب عدد من 
المنازل وقرع أجراســـها في عـــدد من المجمعات 
السكنية بغية طلب التصويت من خالل الترويج 
مترشـــحين   4 مـــع  تتنافـــس  التـــي  للمترشـــحة 
رجال و3 مترشـــحات مـــن العنصر النســـائي، كما 
قـــام الفريـــق بطلـــب جمـــع بيانـــات الناخبيـــن من 
أهالـــي الدائـــرة في قائمة تجمع أســـماء الناخبين 
وأرقامهم الشـــخصية وأرقام التواصل واالتصال 

بهم.
وفي ذات الدائـــرة قام فريق آخر معني بالدعاية 
االنتخابيـــة ألحد المترشـــحين باالتصال الهاتفي 

طلـــب  ألجـــل  الناخبيـــن  بعـــض  إلـــى  المســـتمر 
االستفسار عن رغبة الناخبين لمن سيصوتون؟.

وقـــال عـــدد من ناخبـــي دائـــرة “الســـنابس” ثالثة 
العاصمـــة لــــ “البـــالد” انهـــم تلقـــوا عـــدة اتصاالت 
هاتفيـــة متكررة من عدة أرقـــام مختلفة من قبل 
فريق احدى المترشحات، ألجل تسجيل بياناتهم 
ومحاولة اقناعهم بالتصويت للمترشحة في يوم 

االستحقاق االنتخابي المقبل.

تاسعة الشمالية 

وفي الدائرة التاســـعة بالمحافظة الشـــمالية التي 
تضم 4 مجمعات ســـكنية في مدينة حمد، 1205، 

1207، 1209، 1210، ويتنافس فيها على المقعد 
النيابي 10 مترشـــحين منهم 8 رجال و سيدتين، 
قام أعضاء فريق أحد المترشـــحين بالتجول في 
األحياء الســـكنية وطرق أبواب منـــازل الناخبين 
لتســـليمهم مطويـــة البرنامـــج االنتخابـــي ألحـــد 
المترشحين وطلب تسجيل بيانات الناخبين في 
حـــال ســـيقومون بالتصويـــت للمترشـــح النيابي، 
وذات المشـــهد تكرر من قبل فريق مترشـــح آخر 

بنفس األسلوب.

صفيح ساخن

وتشـــهد أغلـــب الدوائـــر االنتخابيـــة فـــي مختلف 

محافظات المملكة ســـباق انتخابي محموم على 
صفيح ســـاخن بين المترشـــحين المتنافسين في 
مضمار المعركة االنتخابية لبرلمان 2022 وألجل 
الوصول إلى كرسي المجلس النيابي، حيث بدأت 
المقار االنتخابية ومجالس المترشـــحين تنشـــط 
من خالل استقبال الناخبين الستعراض البرامج 
االنتخابيـــة ومناقشـــتها مـــع الناخبيـــن بحضـــور 
الســـابقين  النخـــب والمفكريـــن والنـــواب  بعـــض 
والساســـة والمهتمين بالحراك االنتخابي المقبل، 
ومتطلبـــات  واألفـــكار  الـــرؤى  لمناقشـــة  وذلـــك 
المرحلـــة المقبلـــة لمناقشـــتها تحـــت قبـــة مجلس 
النواب في الفصل التشريعي السادس، وتنوعت 
المناقشـــات في المجالس والمقار االنتخابية بين 
همـــوم الناخبين والمترشـــحين ومنها التنوع في 
برامـــج التعافـــي االقتصـــادي، إعـــادة النظـــر فـــي 
بعـــض التشـــريعات، صياغـــة مقترحـــات للحقبـــة 
المقبلـــة، الســـعي لتطويـــر بعـــض الخدمـــات مـــن 
خـــالل التعاون المشـــترك مـــع المجالـــس البلدية، 
إضافة لمناقشـــة الكثير من الملفات التي تالمس 
الملـــف  منهـــا  قـــرب  عـــن  المواطنيـــن  هواجـــس 
وفـــرص  البطالـــة  التعليـــم،  الصحـــة،  االســـكاني، 
العمـــل، وغيرها الكثير من المســـاعي التي يطمح 
المترشحين لطرحها وتحقيقها على أرض الواقع 

خالل فترة عمل الفصل التشريعي المقبل.



عاشـــرة  عـــن  البرلمانـــي  المرشـــح  أكـــد 
العاصمة النائب علي إســـحاقي أن برنامج 
عملـــه للبرلمـــان المقبـــل ينبثـــق مـــن صلب 
بنيـــة العمـــل الـــذي انطلـــق قبل 4 ســـنوات 
منذ فوزه بمقعـــد الدائرة البرلماني، والذي 
أثمـــر عـــن تحقيـــق نتائـــج ملموســـة بعدد 
مـــن المشـــروعات والقضايا على مســـتوى 
المنطقة والبحرين عامة، ومواصلة العمل 
على تحقيـــق ما بدأه من خطـــوات عملية 
إلنجاز بقية المشـــروعات، وهو ما عكســـه 
الشـــعار االنتخابـــي “نواصـــل العمـــل لغـــد 

أفضل”.
واستعرض خالل افتتاح مقره االنتخابي 
وســـط حضـــور غفيـــر مـــن أهالـــي الدائرة 
مـــن  عـــدد  شـــخصياتها، وحضـــور  وكبـــار 
عملـــه  مســـيرة  والنـــواب،  المترشـــحين 
خـــالل الفصل التشـــريعي الخامس والذي 
تكلـــل بتحقيـــق مجموعة من المكتســـبات 
الدائـــرة  ألهالـــي  االجتماعيـــة  والمصالـــح 
والبحريـــن، وشـــملت مختلـــف المجـــاالت 
واالجتماعيـــة  والرياضيـــة  الخدميـــة 

وغيرها.
وأشـــار إلى أنـــه صاغ برنامجـــه االنتخابي 
ليشـــمل عـــدًدا مـــن المحاور التي عكســـت 
أبرز هموم وتحديات وتطلعات المواطنين 
وأهالـــي الدائـــرة، على مســـتوى التوظيف 
التحتيـــة  والبنيـــة  والتعليـــم  واإلســـكان 
واالقتصـــاد والصحـــة، ومؤكـــًدا مواصلـــة 
العمـــل لمتابعة تحقيق عدد من المشـــاريع 
كمشـــروعي  عليهـــا  العمـــل  يجـــري  التـــي 
اإلســـكان المقريـــن ألهالـــي الدائـــرة، وحل 
قضية بيوتات الفريج، واســـتكمال تطوير 
حديقة ســـند، وتطوير شارع 77، ومتابعة 
واســـتكمال تطويـــر شـــبكة تصريـــف مياه 
تطويـــر  مشـــروع  واســـتكمال  األمطـــار، 
الســـاحل ومحميـــة أشـــجار القـــرم، وعمل 

مسار تسارعي على شارع االستقالل.

واعدة بالمشاريع

وقال إســـحاقي فـــي حديثه حول الجهود 
والمســـاعي البرلمانيـــة التـــي جـــرى العمل 
عليهـــا خالل المجلـــس الحالي إن المنطقة 
تحّولـــت مـــن دائـــرة تعانـــي مـــن شـــح في 
العديـــد مـــن المشـــاريع والخدمـــات، إلـــى 
التنمويـــة  بالمشـــاريع  واعـــدة  منطقـــة 
والخدميـــة اإلســـكانية والبنيـــة التحتيـــة 
والخدمات العامة، وهو ما تم تركيز العمل 
عليـــه من خالل نقل العديد من الموازنات 
لصالح تنفيذ هذه المشاريع، لوال الجائحة 
التي تســـببت في تركيز جهود الدولة نحو 
مكافحة انتشـــارها، ومنـــح الملف الصحي 
األولويـــة والذي كان لمجلس النواب أيًضا 
دور مهـــم في تحقيق هذا الهدف واجتياز 

هذه المرحلة الصعبة.
التحديـــات  تلـــك  مـــن  بالرغـــم  وأضـــاف، 
االســـتثنائية إال أن العمـــل لم يتوقف، وتم 
تحقيـــق عـــدد مـــن المشـــروعات التنموية 
للمنطقـــة بشـــكل خاص ولمملكـــة البحرين 
عموًما، والتي شـــملت الحدائق والمالعب 
وحديقـــة  الشـــوارع  وتطويـــر  الرياضيـــة 
ســـند الكبـــرى التـــي تعـــد أحـــد المشـــاريع 

االستراتيجية الكبيرة.

مشكلة التوظيف

معالجـــة  بمســـاعي  يتعلـــق  فيمـــا  وأشـــار 
مشـــكلة التوظيف، إلـــى أن هذا الملف يعد 
الهم األول للمواطنين والنواب والحكومة، 
حيـــث يـــكاد ال يوجـــد منـــزل إال ويشـــكو 
مـــن هـــذه المشـــكلة التي لهـــا انعكاســـاتها 
الســـلبية على كافة محاور التنمية واألمن 
واالستقرار المجتمعي، مؤكًدا أن التطبيق 
الفعلـــي لسياســـة اإلحـــالل فـــي القطاعين 
العـــام والخـــاص والجدية في هـــذا القرار 
يمثـــل ضـــرورة عاجلـــة، مـــا زالـــت تنقصها 
اإلرادة المســـؤولية لعـــدد من المســـؤولين 
وإيمانهـــم بهـــذا الحـــل، وهو ما لمســـه من 

خالل زياراته العديدة.
ولفـــت إلـــى أن الخلـــل فـــي آليـــة توزيـــع 
البعثات الدراســـية من قبـــل وزارة التربية 
تراكـــم  مشـــكلة  األخـــرى  هـــي  والتعليـــم 
البطالـــة، من حيث منح الخريجين بعثات 
احتياجـــات  تواكـــب  ال  تخصصـــات  فـــي 
ســـوق العمل، وال ســـد النقص فـــي العديد 
مـــن التخصصات النادرة، ولذلك ســـيكون 
هـــذا الملف أحد الملفات المهمة التي تأتي 
علـــى رأس أولويات البرلمـــان المقبل، إلى 
جانب استكمال جهود لجنة التحقيق في 
بحرنـــة الوظائـــف والبناء على مـــا أنتجته 

من مخرجات.

العقود المؤقتة

وتطّرق إسحاقي إلى الحديث حول ملف 
أصحـــاب العقـــود المؤقتـــة فـــي عـــدد من 
الجهات والوزارات الحكومية، مشيًرا إلى 
أن هـــذا الملـــف يعد مـــن الملفات الشـــائكة 
التي تـــم العمل عليها، وتم معالجة بعضها 
بعقـــود  موظًفـــا   156 تثبيـــت  تـــم  حيـــث 
مؤقتة في وزارة شؤون اإلعالم بدعم من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
هـــؤالء  تســـكين  أهميـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الموظفين تنطلق من دافع خلق بيئة عمل 
آمنة ومســـتقرة للمواطنيـــن، ومحفزة لهم 
علـــى المزيد من العطـــاء، وتوفير الحماية 
واألمـــن االجتماعي لهـــم ولعوائلهم الذين 
يعتمـــدون على دخل رب األســـرة من هذه 

الوظيفة.

مشروعان إسكانيان

الحكومـــة  باهتمـــام  إســـحاقي  ونـــّوه 
الموقرة برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء والمســـؤولين بـــوزارة اإلســـكان، 
حيث أثمـــرت جهـــود المتابعة والتنســـيق 
إقـــرار مشـــروعين إســـكانيين في عاشـــرة 
العاصمـــة، وبذلـــك تعتبر الدائـــرة الوحيدة 
التـــي حظيت بهـــذا الحجم من المشـــاريع 

اإلسكانية خالل هذا الفصل التشريعي.
المبذولـــة  الجهـــود  إســـحاقي  وتنـــاول 
لمعالجـــة قضيـــة الصياديـــن التـــي تحمـــل 
ا يطول شـــريحة واسعة من  طابًعا إنســـانيًّ
المواطنيـــن العامليـــن فـــي مهنـــة الصيـــد، 
مشـــيًرا إلـــى أن من محاســـن الصـــدف أن 
أول قضية ناقشـــها البرلمـــان كانت قضية 
الصيادين، وآخر قضية ناقشها أيًضا كانت 
قضية الصيادين، مؤكًدا أهمية هذا الملف 
باعتبار أن مهنة الصيد هي تعبر عن هوية 
وتـــراث البلـــد، كما أنها تمثـــل مصدر دخل 
شـــريحة واســـعة من المواطنيـــن، وتحمل 
األمـــن  توفيـــر  فـــي  اســـتراتيجيا  طابعـــا 

الغذائي للمملكة.
وتحدث عن المساعي المبذولة في مجال 
االجتماعيـــة،  واألنديـــة  الوالديـــن  رعايـــة 
وحملـــه لملـــف زيـــادة الدعم المقـــدم لدور 
االجتماعيـــة،  واألنديـــة  الوالديـــن  رعايـــة 
اإلنســـانية  األهميـــة  مـــن  انطالًقـــا 
واالجتماعيـــة والشـــرعية لهـــذه القضيـــة، 
مؤكـــًدا أن زيادة الدعم المقدم لهذه الدور 
إلـــى جانـــب توفيـــر البطاقـــات التموينيـــة 
للمتقاعديـــن تمثـــل أحـــد أبـــرز التطلعـــات 
التي يســـعى للعمل عليها وتحقيقها خالل 

الفترة المقبلة.

بيوتات الفريج

وأشـــار إســـحاقي إلى الجهود والمســـاعي 
التـــي بذلها لحل مشـــكلة بيوتـــات الفريج، 
اضـــر  مشـــروع  عـــن  عبـــارة  كان  الـــذي 
المواطنيـــن بشـــكل كبير، حيث تـــم العمل 
علـــى معالجة هـــذا الملف واصـــدار وثائق 
ملكيـــة في القريب العاجـــل وإنهاء معاناة 
عمرهـــا 12 ســـنة للمـــالك، وأن ســـمو ولـــي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء أمر بحل المشـــكلة 

وعمل تحقيق باألمر.
وأضـــاف، كذلـــك شـــكلت الشـــقق المؤقتة 
وشـــقق التمليـــك أحـــد الهمـــوم والمحـــاور 
األساســـية لبرنامـــج عملـــه الســـابق، حيث 
تمت المتابعة مع الوزارة المختصة وبحث 
تعتـــرض  التـــي  المشـــاكل  معالجـــة  ســـبل 
هذا الملـــف. وتطرق للحديـــث حول نادي 
ســـند، مشيًرا إلى تحويل النادي إلى مركز 
شـــبابي دون معرفـــة األســـباب، حيـــث تم 
متابعـــة هـــذا الملـــف مـــع الجهـــات المعنية 
علـــى  العمـــل  يجـــري  حيـــث  ومعالجتـــه، 
اســـتكمال إجراءات إلرجاع مركز شـــباب 

سند إلى وضعه القانوني كنادي.
وعّبـــر عـــن تطلعـــه لمواصلـــة العمـــل علـــى 
الســـاحل  تطويـــر  مشـــروع  اســـتكمال 
بعـــد  الســـيما  القـــرم،  أشـــجار  ومحميـــة 
الحصول على الموافقة الحكومية لتنفيذ 

هذه المشاريع.
وختـــم إســـحاقي بالتأكيـــد علـــى مواصلة 
العمل علـــى متابعة اإلنجاز فـــي ما تحقق 
من مشـــاريع، واإلصرار على تحقيق ما لم 
ينجـــز منها، بما يحقق تطلعات المواطنين 
وأهالي الدائرة، ويساهم في الدفع بعجلة 

التنمية نحو مزيد من التقدم واالزدهار.

حققنا الكثير رغم التحديات.. ونواصل العمل لغد أفضل
خالل افتتاح مقره االنتخابي بحضور غفير من األهالي ونواب ومترشحين... إسحاقي: 
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تشكيل فريق وطني من 300 شخص لمراقبة االنتخابات
أعلنـــت كل مـــن جمعيـــة الحقوقييـــن البحرينية، 
وجمعيـــة العالقـــات العامـــة البحرينيـــة، وجمعية 
المرصـــد  وجمعيـــة  اإلنســـان،  لحقـــوق  مبـــادئ 
لحقوق اإلنســـان، وجمعية مًعا لحقوق اإلنســـان، 
وجمعيـــة ذخر البحرين عن اتفاقها على تشـــكيل 
فريق وطني أهلي مشـــترك للرقابـــة على العملية 
االنتخابيـــة المزمع عقدها في 12 نوفمبر المقبل، 
وذلك بما يســـاهم في تنســـيق الجهـــود وتحقيق 
رقابة شـــاملة علـــى العملية االنتخابيـــة والتعاون 
بيـــن مؤسســـات المجتمـــع المدني. وبّيـــن الفريق 
الوطنـــي األهلـــي للرقابة علـــى االنتخابات أهمية 

دور مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي فـــي العمليـــة 
ـــا  االنتخابيـــة باعتبارهـــا شـــريًكا فاعـــاًل وحقيقيًّ
فـــي ترســـيخ مبـــادئ القانـــون، وضمـــان ســـالمة 
ونزاهتهـــا،  لالنتخابـــات  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
مشيًدا بما تتمتع به الكوادر الوطنية من مؤهالت 
أكاديميـــة وعمليـــة، وخبـــرات وتجـــارب متراكمة 
فـــي مجـــال مراقبـــة االنتخابات منـــذ عقدين من 

الزمان.
وأبـــدى الفريـــق الوطنـــي األهلـــي للرقابـــة علـــى 
االنتخابـــات جاهزيته واســـتعداده التـــام للرقابة 
علـــى االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة فـــي جميع 
التســـجيل  بـــاب  فتـــح  تـــم  إذ  االقتـــراع،  مراكـــز 
للمتطوعيـــن الراغبيـــن في المشـــاركة في الرقابة 

الوطنيـــة، ليتـــم تســـجيل أكثـــر مـــن 300 مراقب 
من الجنســـين ومن مختلـــف محافظات ومناطق 

الفتـــرة  فـــي  تدريبهـــم  يتـــم  أن  علـــى  المملكـــة، 
القادمـــة بصورة مكثفة تتضمـــن تعريًفا بالتنظيم 

الدســـتوري والتشـــريعي لالنتخابـــات، ومراحلهـــا 
وإجراءاتها، والمبادئ العامة للمراقب، فضاًل عن 

آلية إعداد التقارير الدورية والنهائية.
وأثنـــى الفريـــق الوطنـــي األهلـــي للرقابـــة علـــى 
االنتخابـــات علـــى جهـــود اللجنة العليا لإلشـــراف 
علـــى ســـالمة االنتخـــاب وتعاونها مع مؤسســـات 
إجـــراءات  اســـتكمال  فـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
تســـجيل المتطوعيـــن وتســـهيل عمليـــة الرقابـــة، 
وبشـــكل يعكـــس الحرص على الشـــفافية ونزاهة 
اإلجـــراءات بما يتفق مـــع النصوص الدســـتورية 
والتشـــريعية والقـــرارات، والمواثيـــق والمعاييـــر 
الدوليـــة وعلـــى وجـــه الخصـــوص العهـــد الدولي 

الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
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أكد المترشح النيابي “علي الحايكي” عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، أن التوظيف واإلحالل واإلسكان من أولويات العمل الوطني والبرلماني، 
وأن دعــم االقتصــاد واســتقطاب االســتثمارات الخارجيــة ضــرورة ملحــة لرفــد الناتــج المحلي و تخطــي الديون، وهما الســبيل األمثــل لتحقيق المزيد 
مــن التنميــة والحيــاة المعيشــية الكريمــة للمواطن.  وأشــار الحايكي فــي لقائه الصحافي مــع “البالد” إلى أهميــة المراجعة التشــريعية لقوانين التقاعد 
والضرائــب وزيــادة المكتســبات واإلنجــازات، مشــددا علــى أن مملكــة البحريــن وطن الجميع، وقد حــان الوقت للتكاتــف والعمل المجتمعي المؤسســي 

الحقيقي وفق خطة فاعلة ذات رؤية مستقبلية وطنية.

التوظيف واإلحالل واإلسكان أهم 
أولويات العمل الوطني والبرلماني

المرشح النيابي علي الحايكي عن “خامسة العاصمة” لـ “^”:

المرشح الجشي: 4 حلول عاجلة بنتائج فورية لمشكلة البطالة
^ أكد المرشـــح النيابي في الدائرة العاشـــرة بمحافظة 
العاصمة نواف الجشـــي أن إغـــالق ملف العاطلين عن العمل 
فـــي مملكـــة البحريـــن يأتي فـــي مقدمـــة أولويـــات برنامجه 
االنتخابـــي، مشـــيرا إلـــى عـــدد كبيـــر مـــن الحلول متوســـطة 
وبعيـــدة األمد، لكنه تحـــدث تحديدا عن أربعة حلول عاجلة 
تحقـــق نتائـــج فوريـــة علـــى صعيـــد توظيـــف آالف الشـــباب 

البحريني من الجنسين.
وقـــال الجشـــي فـــي تصريـــح لـــه إن أول حـــل يحقـــق نتائج 
فوريـــة هو بحرنة بعض القطاعات، كما فعلت دوال مجاورة، 
وخلقـــت فـــرص عمل فورية لمواطنيهـــا، الفتا إلى أن إحالل 
البحرينييـــن مـــكان األجانب، وبشـــكل إلزامـــي، يعني صيانة 
الحقـــوق الدســـتورية للمواطنين في الحصـــول على فرصة 

عمل تضمن لهم حياة كريمة الئقة.
وأضـــاف أن الحـــل الثانـــي ال يبتعـــد عـــن األول كثيـــرا، وهو 
تحديـــد مدة إقامة األجنبي في البحريـــن بعقد عمل مؤقت 

غير قابل للتجديـــد، وقال “عندما يعمل أجنبي في البحرين 
ت الكثير من  لثالثيـــن أو أربعيـــن ســـنة فإنـــه بـــال شـــك يفـــوِّ

الفرص على ابن البلد األحق بهذه الفرص”.
وتحـــدث الجشـــي عن الحـــل الثالث الـــذي يأتي فـــي اإلطار 
ذاتـــه، وهـــو بحرنـــة أقســـام المـــوارد البشـــرية فـــي مختلـــف 
الشـــركات والمؤسسات، وقال “من الطبيعي أن يفضل مدير 
الموارد البشرية األجنبي توظيف أبناء بلده، ويضع عراقيل 

مصطنعة في وجه توظيف غيرهم بمن فيهم البحرينيين.
ولفت في السياق ذاته إلى أن الحل الرابع يكمن في معالجة 
فورية لمخرجات الجامعات، وقال “نحتاج لمعالجات عاجلة 
لألقسام والكليات التي يتكدس خريجوها في سوق العمل، 
وإيقـــاف البرامـــج الدراســـية غيـــر المجدية فـــورا، وتحويل 
طالبها إلى دراســـة معلومات ومهارات يتطلبها سوق العمل، 
وإن كانوا في ســـنتهم األولى أو الثانية، فليس من المعقول 
أن ننتظـــر حتـــى يتخرج الجميـــع ثم نفكر في إغـــالق الفرع 

الدراســـي أو تطوير منهاجه، خاصة وأن الدراســـة في بعض 
الفروع تمتد لخمس سنوات”. وفي سياق حديثه عن البطالة 
في البحرين، أشـــار الجشـــي إلـــى أن اإلحصائيات الرســـمية 
تؤكـــد نمـــو عدد األجانب إلـــى 435.443 ألف عامل في الربع 
األول من العام الجاري 2022، بزيادة قدرها حوالي 16 ألف 
عامـــل جديـــد، فيمـــا يبلغ عـــدد العاطلين عن العمـــل 15 ألف 
بحريني، وقال “هذه مفارقة مخجلة ومؤلمة، أن يولد سوق 
العمـــل 16 ألـــف فرصة تذهب لألجانب، فيمـــا عدد العاطلين 
البحرينييـــن جميعهـــم 15 ألفا”. وخلص إلـــى أن هذه األرقام 
تشـــير إلى أن عدد العامليـــن األجانب في البحرين يبلغ نحو 
30 ضعـــف عدد العاطلين البحرينيين، وهذا يعني وجود 30 
فرصة عمل يشـــغلها أجنبي مقابل كل عاطل بحريني، لذلك 
يمكن االستغناء عن عامل أجنبي واحد من أصل 30 أجنبيا 
وإحـــالل بحرينـــي مكانه، لكن بعـــد تأهيل وتدريـــب العنصر 
البحرينـــي بحيـــث يكـــون منتجـــا ملتزما، وبمـــا يضمن ليس 

اســـتدامة حضوره في سوق العمل، بل وترقيه 
الوظيفي والمهني والمادي أيضا. واختتم 

“أعمـــل  بالقـــول:  الجشـــي تصريحـــه 
علـــى هـــه الموضوعات منذ ســـنوات 
طويلة، من خالل عملي في التدريب 

والتنميـــة البشـــرية، والمســـؤوليات التي 
أحملهـــا فـــي عـــدد مـــن الجمعيـــات األهليـــة 

فـــي  المنشـــود  وجـــودي  ولكـــن  التطوعيـــة، 
مجلـــس النواب ســـيمكنني مـــن امتالك 

األدوات الالزمة للعمل مع مختلف 
المعنيين فـــي الحكومة والقطاع 

الخاص واألهلي وترجمة شعار 
حقيقـــة  إلـــى  أوال  البحرينـــي 

على أرض الواقع”.

محرر الشؤون المحلية

واف الجشي

محرر الشؤون االنتخابية

ما أسباب ترشحك للدائرة الخامسة في  «
محافظة العاصمة؟

- أنا ابن الدائرة الخامســـة بالعاصمة، ولدت ونشأت 
وترعرعـــت فيها، وامتدادي العائلـــي كبير ومتجذر، 
ورغبـــة منـــي فـــي المســـاهمة ورد الجميـــل للوطـــن 
والمواطنين، وأســـعى لتقديم رؤية شـــبابية وطنية 
تدفـــع قدما بالمشـــاركة والبناء والتنميـــة، وتحقيق 
تطلعات الجميـــع، وتلبية االحتياجات، وبحث كافة 
األمور من خالل شراكة مجتمعية حقيقية وفاعلة، 
وعبـــر المؤسســـة البرلمانية، التي نتطلـــع إلى زيادة 
صالحياتهـــا، والعمـــل على قيامهـــا بالتعبير الصادق 
واألمين والمسؤول عن أولويات المواطن، والدفاع 

عن مصالحه، وزيادة مكتسباته.

نجد في البرنامج االنتخابي الذي أعلنت  «
عنه عدد من المحاور الحيوية، فهل لك أن 

تطلعنا على تفاصليها؟

- البرنامـــج يتضمـــن ثمانيـــة محـــاور، تـــم إعدادهـــا 
ودراســـتها وفق رؤية وطنية، واستنادا الحتياجات 
وتطلعات المواطنين، واحتياجات الدائرة، وتتضمن 
العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج، المتعلقة 
بالجانب التشـــريعي والرقابي، والتنفيذي من خالل 

الشراكة المجتمعية المؤسسية، ومن أبرزها: 
- المحـــور األول )المجتمـــع(، وســـيركز علـــى وضـــع 
توصيات وتشـــريعات متطورة، من خالل الشـــراكة 
المجتمعيـــة المؤسســـية، واالســـتفادة مـــن خبـــرات 
المتقاعديـــن، وتطويـــر البطاقـــة الخاصة للمســـنين، 
الرعايـــة،  الهمـــم نصيـــب أكبـــر مـــن  وإعطـــاء ذوي 

وتوسيع االستثمار الرياضي.
- المحـــور الثانـــي )الصحـــة(: و على صعيـــد الصحة 
سنســـعى لســـن تشـــريعات حديثـــة للوصـــول لألمن 

لتنشـــيط  مقترحـــات  وتقديـــم  الشـــامل،  الصحـــي 
القطـــاع الصحي، مع تدريب الكادر الوطني، ووضع 
تشـــريعات للحـــد مـــن اآلثـــار الجانبيـــة للقطاعـــات 
لعـــالج  تمويلـــي  صنـــدوق  وإنشـــاء  الصناعيـــة، 
المواطنيـــن الذيـــن يقطنـــون بالقـــرب مـــن المناطق 
الصناعيـــة والمتأثريـــن صحيـــا منها، ومتابعـــة آلية 
تطبيـــق التأمين الصحي، بجانب بناء مستشـــفيات 

مركزية مناسبة في كل المحافظات.
- المحور الثالث )التربية والتعليم(، ويتضمن إنشاء 
مـــدارس نموذجيـــة، والرعايـــة في مرحلـــة الطفولة 
المبكـــرة، وتبنـــي نظـــام التعليـــم الهجيـــن من خالل 
الدمـــج بيـــن التعليـــم الرقمي والحضـــوري، وضمان 
التعليـــم المنصف والشـــامل للجميـــع، وتعزيز فرص 
التعليـــم المجانـــي وديمومتـــه للمواطنين، وإنشـــاء 
مركـــز لتشـــخيص وتقييـــم الطلبـــة ذوي الهمـــم، مع 
البســـيطة  الذهنيـــة  اإلعاقـــة  ذوي  طلبـــة  تأهيـــل 
ومتالزمـــة داون، وكذلـــك دمـــج الطلبـــة الصـــم في 
المـــدارس الحكوميـــة، وإنشـــاء مركـــز مهنـــي وفني 
لـــذوي اإلعاقـــة الذهنية وطيف التوحـــد، مع ضمان 
تطوير المعلمين، وأن تكون مخرجات التخصصات 

المهنية، مالئمة النخراط الطلبة في سوق العمل.
- المحور الرابع )التعليـــم العالي والتدريب المهني(، 
ومن أبـــرز مشـــاريعه إيجاد برامج تدريـــب حقيقة، 
القطـــاع  مـــع  بالشـــراكة  والمنـــح  البعثـــات  وزيـــادة 
الخـــاص، والتركيـــز علـــى البعثـــات العصريـــة مثـــل 

)األمن السيبراني، الذكاء الصناعي، والروبوتك(.

وماذا عن العمل وجعل المواطن الخيار األول  «
في التوظيف؟

- العمل من الملفات الساخنة وفي غاية األهمية، 
وال يوجـــد بيـــت فـــي البحريـــن، إال ويعانـــي من 

الـــى  العمـــل يحتـــاج  ، وملـــف  الموضـــوع  هـــذا 
رؤيـــة صائبة لجعـــل المواطن الخيـــار األول في 
التوظيـــف، وذلك من خـــالل العمل على صياغة 
الرؤيـــة،  هـــذه  لتحقيـــق  قانونيـــة،  وتعديـــالت 
كتعديل قوانين العمل وقانون التعطل وتطوير 
الشـــراكة الحقيقة مـــع القطاع الخـــاص، وتعزيز 
دور المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة 
وتشـــديد الرقابـــة علـــى عمليـــة توظيـــف قوائم 
متطابقـــة  تكـــون  وأن  العمـــل،  عـــن  العاطليـــن 
مـــع قوائـــم هيئـــة التأميـــن االجتماعـــي وتفعيل 
األدوات التشـــريعية والرقابيـــة الالزمة، لمراقبة 
آثـــار الفيزا المرنة، الســـعي لزيادة رواتب لقطاع 
العـــام و اســـتحداث عـــالوات القطـــاع الخـــاص 

للبحرينيين.

يكاد جميع المرشحين يتحدثون عن  «
اإلسكان، فما هي رؤيتك لعالج وحل هذا 

الملف؟

- توفيـــر الســـكن، حـــق دســـتوري لـــكل مواطن، 
وســـأعمل على تعزيز ضمان حصول المواطنين 
على خدمات اســـكانية، ورفع مستوى الخدمات 
فـــي القـــرى، وعبر تدشـــين اســـتراتيجية فاعلة، 
بقصـــد اســـتمالك األراضي وتوظيفها للمشـــاريع 

يتناســـب  بمـــا  العـــادل،  والتوزيـــع  اإلســـكانية، 
مـــع أقدميـــة الطلبـــات، باإلضافـــة إلـــى التوزيـــع 
الرعايـــة  الهمـــم  ذوي  وإعطـــاء  االســـتراتيجي، 
الكافية، وتخصيص وحدات مناسبة ألوضاعهم 
الصحيـــة، وإيجـــاد آليـــات تعيـــن المســـتفيد من 
أســـعار  غـــالء  لمواجهـــة  الســـكنية  الوحـــدات 

الوحدات، وعدم االنتظار لفترات طويلة.

يتميز برنامجك االنتخابي في االهتمام  «
بموضوع البيئة، فهل لك أن تحدثنا عنه؟

- االهتمام بالجانب البيئي، مطلب وطني وتوجه 
عالمي، وسأســـعى للتركيز علـــى موضوع البيئة 
مـــن خـــالل تطوير البنيـــة التحتية وسياســـاتها، 
وتطبيـــق الحمايـــة واالســـتدامة البيئية بشـــكل 
أكبر، وإدماج الحلول البيئية بشـــكل أوســـع في 
التخطيط للمشـــاريع التنموية القادمة، وإعطاء 
حوافز للمشـــتركين فـــي عملية إعـــادة التدوير، 
وســـن قوانيـــن إلزاميـــة للتحـــول إلـــى الطاقـــة 
النظيفـــة في المشـــاريع الصناعية واإلســـكانية، 
وطرح توصيات الستراتيجيات األمن الغذائي، 
وكذلـــك اجراء اصالحات عامة للقطاع البحري، 
لتنمية البيئة البحرية المستدامة، مع المحافظة 

على حقوق الصيادين.

نراك تؤكد دائما على االقتصاد واالستثمار،  «
وأنت رجل أعمال وقريب من هموم هذا 

الملف، فما هي استراتيجية عملك في هذا 
الشأن؟

- االقتصاد أساس البناء والتنمية والتطور والتقدم، 
مـــع السياســـة والخدمات، والقوانين والتشـــريعات، 
وســـوف أســـعى لتحقيـــق زيـــادة النمـــو االقتصادي 
مـــن خـــالل دعم أوســـع لســـوق العمـــل، وتعزيز دور 
المؤسسات الناشئة والصغيرة، بجانب دعم القطاع 
للمناطـــق  التحتيـــة  البنيـــة  تعزيـــز  مـــع  الســـياحي، 
الصناعيـــة، وكذلـــك التركيـــز علـــى دعـــم المشـــاريع 
التـــي تســـاهم في تحقيق األمن الغذائي، وتشـــجيع 
االســـتثمار فيهـــا بالتقنيـــات الحديثـــة فـــي الثـــروة 
النباتيـــة والحيوانيـــة، وزيـــادة دعـــم رواد األعمـــال 
قانونيـــة  تشـــريعات  وضـــع  بجانـــب  البحرينييـــن، 
تحفـــز الصناعـــات الوطنيـــة، وســـن قوانيـــن تضمن 
حماية المســـتهلك، والتوســـع في الرقابة التموينية 

والصحية لحماية المستهلك.

هل من كلمة أخيرة؟ «

كبيـــرة،  بتحديـــات  البحريـــن  مملكـــة  مـــرت  لقـــد   -
وتجاوزتها ولله الحمد، بالتفافها قيادًة وشـــعًبا، كما 
واجـــه المواطـــن أمورا مســـت جيبه، وقـــوت عياله 
وأضـــرت بمصالحـــه ، لذلـــك نـــرى أهميـــة مراجعـــة 
قوانيـــن التقاعـــد والضرائـــب، والعمـــل علـــى زيـــادة 
المكتسبات واإلنجازات، ألن المواطن محور التنمية 
وأساسها، كما يجب أن نعمل معا على تعزيز اللحمة 
الوطنيـــة، فمملكة البحرين وطن الجميع، وقد حان 
الوقت بأن نطوي صفحة الماضي وننظر للمستقبل، 
ونعزز من الشراكة المجتمعية المؤسسية الحقيقية 

الفاعلة، في ظل دولة القانون والمؤسسات.

علي الحايكي

دعم االقتصاد 
واستقطاب االستثمار 

لمزيد من التنمية والحياة 
المعيشية الكريمة

مراجعة تشريعية 
لقوانين التقاعد 

والضرائب وزيادة 
المكتسبات واالنجازات
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سيدعلي المحافظة

أكــد مترشــحون قانونيــون أن الالئحة الداخلية لمجلــس النواب أداة وجدت 
لتنظيم عمل المجلس.

وأشــار المترشــحون المشــاركون في ملتقــى “البالد االنتخابي إلــى أن افتقار 
المجالس الســابقة العدد الكافي من النواب من ذوي الخبرة القانونية ســاهم 
فــي تمريــر قوانيــن غيــر مكتملــة األركان، كقانــون التنفيــذ الخــاص وقانــون 

اإليجارات، التي سرعان ما برزت ثغراتها لدى مزاولي المهنة.
وفيمــا يلــي الحلقــة الثانيــة واألخيــرة مــن اللقــاء والذي يشــارك فيــه كل من 
المترشح عن سادسة العاصمة محمود فردان عن جمعية الرابطة اإلسالمية، 
والمترشــح المســتقل مــن الدائــرة نفســها عــادل البــالل، إلى جانب المترشــح 

المستقل عن خامسة الشمالية مجتبى حمزة.

    : من واقع خبرة وممارسة  «
في مجال العمل القانوني، 
ما أبرز التحديات التي تواجه 

خريجي التخصصات القانونية، 
وما المعالجات المتاحة أمام 

الخريجين ومواءمتها مع وظائف 
المستقبل؟

فردان: فيما يتعلـــق بخريجي القانون، 
فإن تدفق الخريجين في ســـوق العمل 
فائـــض  لوجـــود  تحديـــًا؛  يمثـــل  بـــات 
مـــن الخريجيـــن فـــي هـــذا التخصـــص، 
وبالتالـــي نحـــن بحاجة لخلـــق وظائف 

قانونية جديدة يشغلها الخريجون.
تخصص القانون هـــو من التخصصات 
التقليديـــة جـــدًا، وخـــروج صاحب هذا 
التخصص عـــن هذا اإلطـــار ينطلق من 
وليـــس  العامـــة  الشـــخص  إمكانيـــات 
خريجـــي  مـــن  فالعديـــد  التخصـــص، 
القانون عملوا كإعالميين وفي الســـلك 
الدبلوماســـي وغيرها، ومع استفادتهم 
مـــن تخصـــص القانـــون في مهنهـــم، إال 
أن هـــذا التخصـــص ال يمثـــل المحـــرك 
هـــي ميزاتهـــم  وإنمـــا  لهـــم،  األساســـي 

الذاتية.
بحـــر  القانـــون  تخصـــص  أن  صحيـــح 
واســـع، ولكن ذلك ال يمكـــن له أن يمنح 
قطـــع  علـــى  القـــدرة  القانـــون  خريـــج 
الطريـــق أمـــام أصحـــاب التخصصـــات 

األخرى. 

أعـــداد  فـــي  موجـــود  الخلـــل  حمـــزة: 
الخريجيـــن الهائلـــة؛ ولـــذا أعتقـــد أنـــه 
لمـــدة  الحقـــوق  كليـــة  تجميـــد  يجـــب 
سنتين ثم إعادة فتحها لسنتين وذلك؛ 
التخفيـــف من أعداد خريجي تخصص 

القانون الذين تفيض بهم السوق.
ومـــن جانـــب آخر، علـــى الدولـــة العمل 
علـــى توفيـــر فـــرص العمـــل للخريجين 
الذيـــن تقـــدر أعدادهـــم بنحـــو 4 آالف 

خريج.
نفضـــل أن ُيفتـــح المجـــال أمـــام طـــرح 
تخصصيـــة،  قانونيـــة  تخصصـــات 
فالقانونيون يتخرجون من الكلية دون 
أي تجربة عملية، فالمحاكم هي مصنع 

الرجال القانونيين.
وباإلمـــكان أيضـــًا خلق فـــرص وظيفية 
لخريجـــي القانـــون عبـــر إصـــدار بعض 
لقانـــون  مثـــال  الملزمـــة  التشـــريعات 

شـــركة  أي  تلـــزم  بحيـــث  الشـــركات، 
تتجـــاوز 100 موظف بتوفير مستشـــار 
وإنهـــاء  االتفاقيـــات  لدراســـة  قانونـــي 
الشـــركات وتخفيـــف  بيـــن  التســـويات 
العبء على الشـــركات، ويمثل الوقاية 

قبل العالج.
وباإلمـــكان خلـــق فـــرص وظيفيـــة عبر 
إلـــزام المتقاضيـــن بتوفيـــر محـــاٍم فـــي 
القضايا التي تتجـــاوز 20 ألف دينار أو 

القضايا التي عقوبتها الحبس.

المشـــكالت  لمعالجـــة  بـــد  ال  البـــالل: 
مـــن جذورهـــا، وذلك من خـــالل وقف 
تخصـــص القانـــون، حيـــث لدينـــا فـــي 
البحرين 4 جامعات خاصة إلى جانب 
جامعة البحرين التي تدرس تخصص 
القانـــون، ممـــا يؤدي إلـــى خلق فائض 
كبير من الخريجين في مجال القانون 

وبما يفوق احتياج سوق العمل.
لمـــدة  التخصـــص  وقـــف  مـــن  وبـــدالً 
 4 لفتـــرة  لوقفـــه  أدعـــو  أنـــا  ســـنتين، 
ســـنوات علـــى األقـــل؛ باعتبـــار وجود 
5 جامعـــات تضـــخ أعـــدادا كبيـــرة من 
أن  عـــن  فضـــال  ســـنويا،  الخريجيـــن 
مـــن  كثيـــر  فـــي  نظريـــة  المخرجـــات 
األحيان، وهو ما يحتم أولوية تنظيم 
عمليـــة التخصـــص بالدرجـــة األولـــى،  

لحل مشكلة التوظيف.
نتمنى للجميع فرصة وظيفية في كال 
القطاعيـــن، ولكن أيضـــًا مطلوب على 
الخريج الســـعي للبـــدء بعمله الخاص 

بعد االنتهاء من فترة التدريب.
بالنســـبة للقانوني الذي درس القانون 
المطلـــوب،  بالشـــكل  واســـتوعبه 
مـــن  العديـــد  فـــي  العمـــل  فبإمكانـــه 
المجاالت غير القانونية، كاالقتصادية 
أو األمـــن والســـالمة،  المناقصـــات  أو 
والتعليـــم كمـــا اتجهـــت وزارة التربية 
تعليـــم  مهـــام  إســـناد  إلـــى  والتعليـــم 
تخصص المواطنة لخريجي القانون، 
فعمـــل القانونـــي غيـــر منحصـــر علـــى 

المجال القانوني فقط.

   : كيف يقيم المترشح  «
القانوني وضع الالئحة الداخلية 
للمجلس وما أجريت عليها من 

تعديالت عدة منذ انطالق التجربة 
البرلمانية، وإلى أي مدى توفر 
الالئحة الداخلية للمجلس اليوم 
من إجراءات معززة لدور النائب 

الفرد؟

البـــالل: أي نظـــام هـــو بحاجـــة لقوانين 
تنظمـــه،  داخليـــة  والئحـــة  وإجـــراءات 
ولكـــن هـــذه اللوائـــح ينبغـــي أن تكـــون 
مرنـــة وتـــوازن بيـــن صالحيـــات النائب 
لتمكينـــه مـــن إبـــداء رأيـــه، وبيـــن عدم 
اإلخالل بنظام الجلســـة، كما حصل في 
جلسات عدة سابقا من تراشق وإخالل 
بنظام الجلســـة، ولذلك وجدت الالئحة 
لتنظيـــم هـــذه العمليـــة، دون االنتقاص 
مـــن حـــق النائـــب فـــي إبـــداء رأيـــه أو 
تصعيـــب مهمتـــه، بمالحظـــة أن النائب 

محاسب من قبل ناخبيه.
ال نشـــجع الصدامات، بل نريـــد التعاون 
بين السلطتين التشـــريعية والتنفيذية، 
وهـــو مـــا عكســـته التعديـــالت الوزارية 
األخيـــرة التي عبـــرت عن وجـــود رغبة 
جـــادة فـــي معالجـــة الملفـــات المعقدة، 
ولكـــن ينبغـــي أال تكون هـــذه الضوابط 
على حســـاب االنتقاص مـــن صالحيات 

النائب وحقه في إبداء رأيه.

حمزة: من خالل اطالعنا على المجالس 
الســـابقة، فإننا لم نشـــهد وجود تكتالت 
قانونيـــة احترافيـــة تســـهم فـــي تعديل 

الالئحة الداخلية بما يرضي الطموح.
بالنظـــر إلـــى موضـــوع المناقشـــة علـــى 
سبيل المثال، فهي مقيدة من األساس، 
فـــال يجـــوز للنائـــب حضـــور اجتماعات 
األخـــرى ومناقشـــة أعضائهـــا،  اللجـــان 
واالقتصـــار على صالحيتـــه على إبداء 
الرأي كتابة؛ ولـــذا أرى أنه ينبغي وضع 
حضـــور  مـــن  النائـــب  تمكـــن  ضابطـــة 
مناقشـــات اللجـــان كأن يحصـــل علـــى 
موافقـــة 10 نواب على ذلـــك، مما يقي 
مـــن اســـتغالل هـــذه الصالحيـــة، وهذا 
األمـــر يتطلب إجـــراء عمليـــة جراحية 

لالئحة الداخلية.
كذلـــك التعديالت المقـــررة مؤخرًا على 
أداة المناقشـــة العامـــة والتـــي طعمـــت 
بمحددات فضفاضة وتقديرية من قبل 

رئيس المجلس.

للمجلـــس  الداخليـــة  الالئحـــة  فـــردان: 
المجلـــس  عمـــل  تنظيـــم  إلـــى  تهـــدف 
بالدرجـــة األولى، وهي بالتأكيد بحاجة 
االختبـــارات  أبـــرز  وأحـــد  للتطويـــر، 
أمـــام المجلـــس المقبـــل هـــو موقفه من 
الالئحـــة  بشـــأن  الصـــادرة  التعديـــالت 

الداخلية للمجلس.
التـــوازن  تحقيـــق  إلـــى  بحاجـــة  نحـــن 
فـــي الالئحـــة، بحيـــث تحفـــظ للنائـــب 
مـــن  االســـتفادة  فـــي  الفـــردي  حقـــه 
األدوات الدســـتورية التشـــريعية ودور 
البرلمـــان الرقابـــي، دون أن تكـــون هذه 
الصالحيـــات مفتوحة علـــى مصراعيها 
أزمـــات سياســـية  فـــي  البلـــد  وتدخـــل 

واجتماعية.

   : إلى أي مدى استثمرت  «
المجالس السابقة الصالحيات 

واألدوات الدستورية المتاحة لها، 
وما رأيكم بتقنين بعض األدوات 

كاالستجواب والمناقشات 
العامة؟

حمـــزة: األدوات الدســـتورية الرقابيـــة، 
بالخصوص أداة االستجواب والسؤال، 
مازالت غيـــر مفعلة بالشـــكل الصحيح، 
فالنـــواب الســـابقون كثيرًا ما يســـيئون 

استخدام أداة السؤال.
أســـئلة  يقدمـــون  النـــواب  مـــن  كثيـــر 
اســـتيضاحية للحصـــول علـــى بيانـــات، 
وهـــو ليـــس الهـــدف مـــن أداة الســـؤال 
تتعلـــق  رقابيـــة  كأداة  وضعـــت  التـــي 
الفســـاد  كمكافحـــة  المهمـــة،  باألمـــور 
عمـــل  برنامـــج  عـــن  الوزيـــر  ومســـاءلة 
الحكومة، ويكون السؤال مرحلة تسبق 

االستجواب.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، نجـــد أن الـــوزراء 
ال يســـتجيبون لهذا النوع من األســـئلة، 
عـــدم  مـــن  النـــواب  شـــكوى  وتكثـــر 
استجابتهم، وهو ما يتطلب معه إيجاد 
آلية فعالة تلزم الوزير باإلجابة كتحول 
الســـؤال بشكل تلقائي الستجواب دون 

مروره بلجان فحص الجدية.

األدوات  بعـــض  تجميـــد  فـــردان: 
الدســـتورية للنواب يعود إلـــى أكثر من 
ســـبب، األول هو المعوقـــات الموجودة 
فـــي الالئحة الداخليـــة للمجلس، والتي 
يتطلـــب بعضهـــا الحصـــول علـــى تكتل 

مـــن النـــواب لتفعيلهـــا وهـــو مـــا قـــد ال 
يكون متوفرًا في المجلس. أما الســـبب 
اآلخـــر، فهـــو الناخـــب الـــذي ينبغـــي أن 
يختار المترشـــح المناسب الذي يسمح 
بتشكيل مثل هذه التكتالت مما يسمح 

بتفعيل هذه األدوات.
إن جميـــع التشـــريعات الموجـــودة هـــي 
قابلـــة للتعديل وتتضمن مواطن قصور 
الثغـــرات  هـــذه  ومعالجـــة  وثغـــرات، 
والقصـــور يتم عبر معالجات تشـــريعية 
التنظيـــم  يكـــون  فأحيانـــًا  رقابيـــة،  أو 
التشـــريعي موجـــود لحل المشـــكلة، إال 
أن تطبيـــق هـــذا القانون هو مـــا يواجه 
اإلشكال، فاســـتخدام األدوات الرقابية 

قد يكون نافعًا لحل هذه المشكالت.
إن النائـــب مـــن خلفيـــة قانونيـــة ليـــس 
منسلخًا عن المجتمع، فهو ابن المجتمع 
وعارف بمشكالته، وليس حبيس أبراج 

عاجية.
هـــذه  معالجـــة  أن  أعتقـــد  ولذلـــك 
المشـــكالت تتـــم عـــن طريق تشـــخيص 
المشـــكلة ثم توفير الحلـــول التي تدفع 
بعجلـــة التقدم والتنميـــة، والمبنية على 
مبـــدأ الشـــراكة فيما يحفظ مكتســـبات 
طـــرح  خـــالل  مـــن  فقـــط  ال  المجتمـــع، 
المشـــكالت ومجـــرد الصـــراخ المؤجـــج 

لألوضاع.

البالل: تقنين بعـــض صالحيات النواب 
ال يخـــدم إنجـــاح العمليـــة الديمقراطية 
كل  إعطـــاء  يجـــب  إذ  المملكـــة،  فـــي 
فـــرد وكل جهـــة دورهـــا في اســـتخدام 
األدوات الدســـتورية دون تعطيلهـــا أو 
تقييدهـــا بقيـــود تعطلهـــا، مـــع التأكيـــد 
وعـــدم  الجديـــة  توفـــر  أهميـــة  علـــى 
التعســـف في اســـتخدام هذه األدوات، 
فينبغي أن تكون هذه األدوات متوفرة 
المطلـــوب  الوقـــت  فـــي  الســـتخدامها 

بالشكل المطلوب.

“التنفيذ الخاص” و“اإليجارات” 
قوانين أقرت “على عجالة”

سوق العمل “غارق” بخريجي القانون 
وتجميد التخصص ضرورة للمعالجة

 افتقار المجالس السابقة العدد الكافي من النواب ذوي الخبرة القانونية 
مترشحون قانونيون في ضيافة ملتقى “^ االنتخابي )2 - 2(

جانب من اللقاء

عادل 
البالل

محمود 
فردان

محمود 
فردان
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رسمًيا سُيعرض 
الجزء الثالث 

من فيلم 
Dead-

pool في 
السادس من 

سبتمبر 2024 
وسيشهد الفيلم 

مشاركة “هيو 
جاكمان”، وسيكون 

من إخراج “شون 
ليفي”، ومن تمثيل 

بالطبع النجم الكندي 
ريان رينولدز.

tariq_albahhar

أسرة األدباء تختتم ورشة الكتابة اإلبداعية

األدبـــاء  بــأســرة  الــســرد  لجنة  اختتمت 
ــة الــكــتــابــة  ــ والـــكـــتـــاب فـــعـــالـــيـــات ورشــ
 27 25 وحتى  الفترة من  اإلبداعية في 
2022، حيث استضافت الكاتب  أكتوبر 
والروائي الكويتي طالب الرفاعي الذي 
قــّدم هــذه الــورشــة وســط حضور الفت 
ــًا وإعـــامـــيـــًا من  ونـــوعـــي بــلــغ 28 كــاتــب

البحرين والمملكة العربية السعودية.
ــاء والــكــتــاب راشــد  ــ وأشـــاد رئــيــس األدب

نجم بمستوى الطرح الذي قدمه الكاتب 
الثاثة، وقال  الــدورة  أيام  الرفاعي في 
إن هذه الدورة ستكون باكورة الدورات 

التي يتقدمها األسرة لتطوير الكتابة.
األدباء  بأسرة  السرد  لجنة  وقال رئيس 
ــدة من  ــ جــعــفــر الـــهـــدي إن الـــــدورة واحـ
الجسور  لمد  الهادفة  الطموحة  البرامج 
ــيــن األســــــرة والـــكـــتـــاب، وأضــــــاف أن  ب
الورشة لقيت ردود فعل واسعة خاصة 

وأن الكاتب المبدع طالب الرفاعي يقدم 
هذه الدورة في عدد من الدول العربية 
الــجــامــعــات األجنبية  لــعــدد مــن  إضــافــة 
له  كعلم  الكتابة  بــتــدريــس  تهتم  الــتــي 

قواعده.
أمــســيــة مفتوحة  ــرفــاعــي  ال ــدم  قـ ــد  وقـ
تــحــدث فــيــهــا عـــن تــجــربــتــه اإلبــداعــيــة 
األمسية  وحضر  ــروايــة  وال القصة  بين 
وشهدت  البحرينيين  الكتاب  من  حشد 

هـــذه  أدار  ــد  ــ وقـ ــــة،  واســــع مـــنـــاقـــشـــات 
األمسية الناقد فهد حسين.

روائــي  مؤلف  الرفاعي  طالب  أن  يذكر 
وقصصي وله الكثير من األعمال صدرت 
عامًا،  أربعين  تمتد  التي  خال مسيرته 
الحبيب  الهنا وخطف  )في  أعماله  ومن 
أعماله  ترجمت  وقد  والنجدي(  والثوب 
للعديد من اللغات وحاز على العديد من 

الجوائز على المستوى العربي.
أكتوبر   31 اإلثنين  اليوم  مساء  من  الثامنة  الساعة  تمام  في  يقام 
ومسابقة  للشعر،  البحارنة  تقي  مسابقة  في  الفائزين  تكريم  حفل 
رسول الجشي للقصة القصيرة، وهما مسابقتان نظمهما نادي العروبة 
احتفاال بالذكرى الثمانين لتأسيسه تحت شعار” شباب الوطن..آمال 

وطموحات وتحديات”.
العام الجاري، وقد شكل نادي العروبة  المسابقتان أطلقتا في يناير 
لجنة من المحكمين من الرواد في مجال الشعر والقصة، حيث قام 
بتحكيم األعمال القاص خلف أحمد خلف والقاص عبدالقادر عقيل 
والشاعر حسين علي يحيى والشاعر والناقد زكريا رضي، وستمنح 

للفائزين الجوائز التالية:
الجائزة األولى في الشعر وقيمتها 500 دينار، والثانية 300 دينار،  «

والثالثة 200 دينار.

الجائزة األولى في القصة القصيرة وقيمتها 500 دينار، والثانية 300  «
دينار، والثالثة 200 دينار.

رسول الجشيتقي البحارنة

في  أكــتــوبــر   31 ليلة  فــي  الــبــعــض  يحتفل 
كــل عـــام بـــ”عــيــد الــقــديــســيــن” أو مــا يعرف 
ـــ”الـــهـــالـــويـــن”؛ لــاحــتــفــاء بــنــهــايــة مــوســم  بـ
ــشــتــاء بحسب  ــة فــصــل ال ــدايـ ــحــصــاد وبـ ال
التقاليد األيرلندية، وتحول الحتفال ثقافي 
ــنــاس مــن مختلف األديـــان  ال يــشــارك فــيــه 
والثقافات، وأصبح النصيب األكبر من تلك 
أّن  ورغــم  والمقاهي،  للمطاعم  االحتفاالت 
أغلب الناس ال يعلمون تاريخ هذه المناسبة 
وتفاصيلها الدقيقة، إالّ أّنهم شّددوا على أّن 
النفس  عن  الترفيه  هي  األساسية  غايتها 

والمشاركة في هذه المناسبة!

قيم المجتمع

بعيد  االحــتــفــال  أن  الــفــردان  علي  أوضـــح 
الــقــديــســيــن فــي الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي في 
مملكة البحرين هي من روح الباد الحاضنة 
“تعد هذه االحتفالية مثلها  للجميع، وقال: 
من مثل بقية المناسبات والتي تشمل عيد 
بالنسبة  أما  وغيرها.  الفصح  عيد  المياد، 
فيها،  البحرينيين  الــمــواطــنــيــن  لــمــشــاركــة 

بين  السلمي  الــتــعــايــش  مــن  نــوعــا  فيعتبر 
على  تتعدى  ال  مــادامــت  الشعوب  مختلف 

قيم المجتمع البحريني”.

مشاركة الطقوس

ــي خبيرة  ــرت ســحــر عــبــدالــكــريــم وهـ ذكــ
حجوزات  أن  سينمائي،  مكياج  تجميل 
25 إلى  الفترة ما بين  المكياج تزداد في 
السينمائي  للمكياج  أكتوبر  شهر  من   30
تـــحـــديـــدًا، حــيــث يــحــرص الــبــعــض على 
المشاركة في هذه المناسبة بوضع مكياج 
أفــــام مــرعــبــة شهيرة  لــشــخــصــيــات مـــن 
التي  االحتفاالت  أثناء مشاركته طقوس 

“ال  وقــالــت:  المطاعم.   مختلف  في  تقام 
السينمائي  المكياج  حــجــوزات  تنحصر 
بل  بمناسبتهم،  لاحتفال  لألجانب  لــدى 
يتوافد لدى زبائن بحرينيين ومن مختلف 
في  المشاركة  بهدف  العربية؛  الجنسيات 

هذه المناسبة التي تقام بهدف الترفيه.

حرية األديان

تجميل  خبيرة  وهــي  حــاجــي  ريــم  لفتت 
بالحرية  تــؤمــن  أنــهــا  مــكــيــاج ســيــنــمــائــي، 
الذي  دينه  شخص  لكل  وأن  الشخصية، 
يؤمن به، وأكدت أن البحرين بلد التعايش 
السلمي لجميع المذاهب واألديان، وقالت: 
أي مشكلة في  أن هنالك  “ال أظن 
أو  المناسبة  هــذه  فــي  الــمــشــاركــة 
بعيد  الــهــنــدوس  مشاركة  حتى 
ــــي“ مـــثـــا، ونــحــن  ــوال ــ ــدي ــ ”ال
ــا كــمــســلــمــيــن لــديــنــا  ــضـ أيـ

فارقا  ما يشكل  الخاصة، فكل  احتفاالتنا 
فــي األمــر فــي مشاركتنا االحــتــفــاالت مع 
الديانات األخرى هو دين كل منا ومادام 
كل شخص يحترم اآلخر ويحترم دينه ال 

أرى أي خاف بذلك.

استقطاب الزبائن

المسلمين  مشاركة  أن  الصايغ  علي  بين 
أصبح  القديسين”  “عيد  في  للمسيحيين 
ــرا طــبــيــعــيــا، فــعــدد كــبــيــر مــن األجــانــب  أمــ
يقطنون أراضي مملكة البحرين، وقال: “بما 
أن للمسيحيين حرية االحتفال بمناسباتهم 
على  تحصل  المطاعم  بــأن  نــرى  الخاصة 
النصيب األكبر من االحتفاالت، حيث تقوم 
الداخلي  الــديــكــور  وتغير  الــزيــنــة  بتعليق 
وتحث الزبائن على التنكر باألزياء المرعبة 

ــمــنــاســبــة  ــع هـــــذه ال ــا مــ ــنـ ــزامـ تـ
ــر عــدد  الســتــقــطــاب أكــب

األجانب  الزبائن  من 

كنوع من أنواع الدعاية.

مبادئ 

والمبادئ  القيم  إلى  العابد  مرتضى  أشــار 
التي يجب ان يتبعها المسلمون والمتمثلة 
الغربية  الـــعـــادات  وراء  االنـــجـــرار  بــعــدم 
الدخيلة على عاداتنا وتقاليدنا وخصوصا 
في ظل العولمة وتبادل الثقافات وانتشار 
العربية،  الـــدول  فــي  العالمية  الــمــدارس 

ــال: “يــجــب عــلــيــنــا تــرســيــخ مــبــادئ  ــ وقـ
بمناسباتنا  واالحـــتـــفـــال  ــام  ــ اإلسـ

كمسلمين  ونـــحـــن  ــة  ــيـ اإلســـامـ
وقيمنا  وتقاليدنا  أعــيــادنــا  لنا 
األصــيــلــة، وال يجوز  وعــاداتــنــا 
علينا تجربة بما يقوم به غيرنا 

من طقوس تشكل هويتهم.

الشباب واالحتفال بـ “الهالوين”: البحرين بلد التعايش
حجوزات المكياج الخاص تزداد في الفترة ما بين 25 و30 أكتوبر

“نوران بكتشر” تدشن كتاب “فريد رمضان.. حكايتنا البحرينية” 
بمصاحبة عرض فني وتسليم جوائز الرواية

 4 المقبل  الجمعة  يــوم  مساء  من  السابعة  الساعة  تمام  في  بكتشر”  “نــوران  تقيم 
حكايتنا  رمضان..  ”فريد  كتاب  تدشين  حفل  بالمحرق،  جمشير  بيت  في  نوفمبر 
البحرينية” والعرض الفني “عطر األصدقاء” من إعداد وإخراج خالد الرويعي، ولحن 
وغناء حسن حداد ومصطفى المرباطي، بمصاحبة سوسن الصايغ وفاطمة محسن، 
كما سيتم في الحفل اإلعان عن الفائزين في جائزة فريد رمضان للرواية العربية.

محرر مسافات

اليوم حفل تكريم الفائزين 
بمسابقتي البحارنة والجشي

محرر مسافات

شيماء عبدالكريم

علي الصايغريم حاجي مرتضى العابدعلي الفردان مكياج سحر عبدالكريمسحر عبدالكريم

سحر عبدالكريم ووضع المؤثرات



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
مع الاستعداد

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA
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17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع
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Vacancies Available
SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

GHULAM MURTAZA & SONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contac

17255801 or ABUKHALID@GHULAMMURTAZA.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17404101 or SMALACME@GMAIL.COM 

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17211211 or AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

BADER MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SERVICEMAN

 suitably qualified applicants can contac

39668855 or FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

AKHBAR ALKHALEEJ PRESS & PUBLISHING COMP 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contac

17620111 or SAM.GDN.AK@GMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

 SANDBLASTER

 suitably qualified applicants can contac

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

AL FORAT ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39844374 or alawij@hotmail.com 

ALMANAZEL PASTRIES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39677555 or majeedalyamani@yahoo.com 

JAW RESORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contac

17778486 or ALIAAEST@BATELCO.COM.BH 

JALAL IONICS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

17533311 or RASHID_BUALI@JALAL.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

17300013 or ahmed@stargroupbh.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contac

17491190 or usmc@batelco.com.bh 

2000 TURNERY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contac

17784189 or INFO@2000WORKSHOP.COM 

LOFTY DONUTS BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contac

17714174 or HBOKHMAS@BATELCO.COM.BH 

WALAAEM ZAMAN LAWAL 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

39646419 or ADN65608@GMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17830078 or kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

PHOENICIA HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)

 suitably qualified applicants can contac

17295544 or HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

DISTRICT CITY AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39229000 or BLUEDACONTRACTING@GMAIL.COM 

ANTAKYA ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(GLASS CUTTING)

 suitably qualified applicants can contac

38004457 or antakia2aluminium@gmail.com 

KATANA BEACH JAPANESE CUISINE 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contac

38080801 or INFO@KATANATORII.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contac

17832030 or hamida.alhubail@havelockone.com 

Bahrain pen valley cold store 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39874874 or ADELMAHBOOB256@GMAIL.COM 

Carrefour 

has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)

 suitably qualified applicants can contac

17559181 or RALSHANAA@mafcarrefour.com 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

PROJECTS ACCESS SCAFFOLDING & FORMWORK CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contac

36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

ALKAHAF CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17722281 or ALKAHAF1@HOTMAIL.COM 

YATHRIB RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contac

39667573 or EBRAHIM.ALKHOORJANI@GMAIL.COM 

AL-SAYEDAH UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39462445 or MMALFARDAN@ICLOUD.COM 

Khayber Fire and Security systems W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17720747 or INFO@KHAYBER.COM 

White restaurants 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39456969 or UMZAAL1975@GMAIL.COM 

CAFTERIA FRESH FOOD 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39247500 or clickon.bh@gmail.com 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR FOR WORK PLANNING

 suitably qualified applicants can contac

17537742 or Recruitment.bh@heston.net 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

39770606 or ameer@almoayyedcg.com 

ALLIED CAR RENTAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

17725522 or yousif@aanass.net 

DSV SOLUTIONS B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER

 suitably qualified applicants can contac

17461033 or shabib@agility.com 

KABUKI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

17382838 or MOHAMED.ZUBAIR@BHOLDRESTAURANTS.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

RAMEZ TRADING AND MARKETING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

17243331 or moh.ramez@ramez.net 

UNION WASHING AND POLISHING CAR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17441900 or SASAAH1962@GMAIL.COM 

Vadigen Hotel Management W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contac

17296956 or info@vadigenworld.com 

LIMOUSINA W L L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contac

17326100 or gro@limousina.net 

ARROW EXPRESS 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

66699991 or ARROWEXPRESS.BH@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

La ROSA HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contac

17111999 or larosahotel1977@gmail.com 

Fahed auto services garage 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

38922332 or FAAZ76@HOTMAIL.COM 

SAFWAN INSULATION & WATERPROOFING 

has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17670076 or wanakkany@gmail.com 

ARCAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17701900 or hrd@arcal.biz 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

SALY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39688875 or MOHD11051@GMAIL.COM 

International Medical Centre WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contac

39461743 or MKSADMN@GMAIL.COM 

HOUSE GATE KARAK - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39867872 or HASH2H2@HOTMAIL.COM 

CLEANING LEADERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33347766 or PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

Jaser Construction 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

34349799 or JASERCONT@GMAIL.COM 

DOME CAFE WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contac

17700777 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

Bin Mahmood for Automatic Bakeries and Catering Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17344426 or hr@binmahmood.net 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39944412 or ABUTHAR1975@GMAIL.COM

 GULF SEA SWEETS CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

39854228 or mkdamu62@hotmail.com

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising عالناتكـــم إلإ
أوقات الدوام:

األأحد - الخميس: 8 صباحًا ح�ت 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سيدرس الدولية للمالحة البحرية المحدودة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد فيصل بن عبد اللطيف بن براك العبيد باعتباره المصفي 
القانوني لشركة سيدرس الدولية للمالحة البحرية المحدودة ذ.م.م ، 
أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  94391 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية . الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
عروس بيوتي سليوشنز ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره   ARACHANA RAJU ROKKALA السيد 
القانوني عروس بيوتي سليوشنز ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 134214 
- 1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
CR2022- 157049 إدارة التسجيل   -   إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري
 

بطلب  الغنامي   يوسف  عبدالحسين  جميل  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
تحويل المحل التجاري التالي 157817

إلى السيدة فاطمه خيرهللا دادخدا شمسي
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االســـــم التجـــاري : ايه سي اف للتنظيفات

رقم القيد: 157817-1

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة
برج التؤام مركز األسماك والخضروات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها شركة برج 
التؤام مركز األسماك والخضروات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 152943 

، بطلب تغيير اسم الشركة من:
برج التؤام مركز األسماك والخضروات ذ.م.م

TWIN TOWER FISH AND VEGETABLE CENTER W.L.L
الى: توين تاور كافتيريا ذ.م.م

TWIN TOWER CAFETERIA W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)ذا اليغنت نايت ايفنت منجمينت ذ.م.م(
سجل تجاري رقم )139683-1(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة 
)ذا اليغنت نايت ايفنت منجمينت ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )139683-1 (، 
بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )ابراهيم عبدالجليل ابراهيم 

خليل فخر( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

ابراهيم عبدالجليل ابراهيم خليل فخر
)973 +( 66647777 

ebrahim.fakhr@outlook.com

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-149917 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر:   محمد شبير جودري الف دين سيف محمد     

االسم التجاري الحالي: االصدقاء للثلج والماء
االســـــم التجـــاري : ٔاصدقاء لتجارة المشروبات

رقم القيد: 66385-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2022-151243 إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 48211-6

اسم التاجر: جاسم جعفر جاسم شعبان
االسم التجاري الحالي: بي فور يو بحرين لدعم األعمال والعقارات والتحصيل

االسم التجاري: بي فور يو بحرين لدعم األعمال والعقارات وتأجير المركبات ونقل

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع
في شركة )محمد احمد ابو العيش للدعاية واإلعالن وجلب المستثمرين ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )محمد 
احمد ابو العيش للدعاية واإلعالن وجلب المستثمرين ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم 

)88230(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )1( من:
)شركة محمد احمد ابو العيش للدعاية واإلعالن وجلب المستثمرين ذ.م.م

 MOHAMMED AHMED ABUALASHE FOR PUBLICITY &  
ADVERTISING  AND ATTRACTING INVESTORS W.L.L

الى: )المكعب األخضر للعقارات والمقاوالت ذ.م.م(
GREEN CUBE REAL ESTATE & CONTRACTING W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة )شركة ذات مسئولية محدودة(
إلى شركة )شركة تضامن(

بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ذ.م.م(  للبرمجيات  واحد  صفر  لغة  )شركة  شركة  تقدمت  قد 
القيد رقم )140240(، بطلب تحويل الشكل  المسجلة بموجب 
القانوني للشركة المذكورة من )شركة ذات مسئولية محدودة( 

إلى شركة )شركة تضامن(

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويله الى شركة ذات 

مسئولية محدودة

المؤسسة  مالك  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الفردية المسماة بخش اوتو كراج والمملوكة للسيد/السيدة نسيم اختر رحمت 
حسام بخش والمسجلة بموجب القيد رقم 128666 ، بطلب بيع المحل التجاري 
ونقل كامل المؤسسة الفردية) تحت رقم قيد  5-128666  المذكور وتحويله 
الى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 500  دينار بحريني وذلك 
بتنازل عن المحل التجاري المؤسسة الفردية عن كامل من أصول وموجودات 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
نسيم اختر رحمت حسام بخش  بنسبة 50 % 

كارانديب سين غ  بنسبة  50 %

االثنين 31 أكتوبر 2022 - 6 ربيع اآلخر 1444 - العدد 185130



19 االثنين 31 أكتوبر 2022 - 6 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5130 Vacancies Available
INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALEZZ CONTRACTING MECHANICAL SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

17258381 or admin@alezzco.com 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contac

17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

FADHEL EBRAHIM HASAN ALARADI 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39477009 or KHARFOSH99@HOTMAIL.COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

High Atlantic Ocean Laundry 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

37771035 or farsanabahrain@gmail.com 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contac

17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contac

17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

17140001 or pr@ag-bh.com 

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36619159 or SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

SATRANGII SALE TRADE OF TEXTILES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39133187 or USMAN_DC@YAHOO.COM 

LAKESHORE CONTRACTING COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contac

17310199 or lakeshorebahrain@gmail.com 

CHAI PANI CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contac

33995542 or desiswagrestaurant@GMAIL.COM 

SAAMHEEJ COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

33334524 or HYHNET@GMAIL.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

34111999 or sharef.works@gmail.com 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

LADUREE BEAUTY LOUNGE 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17600696 or LADUREE.BH@GMAIL.COM 

VAPE CLUB 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33795999 or ROSARIO.SPC@GMAIL.COM 

Mister cuts gents salon 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contac

33341411 or SALM919@GMAIL.COM 

USMAN GHANI BAD SHAH RAHMA SHAH F.SHAH 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

35578505 or USMANBAH887@GMAIL.COM 

Tabateel Fashion 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contac

39699891 or AHMEED123@GMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

Eye craft design and decor 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36503503 or abdulla.kazim1@gmail.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER

 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Brodan Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

 suitably qualified applicants can contac

34347979 or DR.MENONKS@GMAIL.COM 

HIGH SKY FOR MOBILES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39216661 or KHALIDTHANI70@HOTMAIL.COM 

ANJAPPAR AUTHENTIC INDIAN RESTURANT S P C OWNED BY TEAMS HOLDING 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR KITCHEN

 suitably qualified applicants can contac

17741567 or ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

CASA DE MORADO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

39777739 or khalid@casademorado.com 

SABHA TOWERS TRADING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33018332 or SABBATOWERS@GMAIL.COM 

CLASSIC LINE FOR CARS 2 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

37777746 or PLATINUM.DISTRO3301@GMAIL.COM 

Ions Distribution WLL 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)

 suitably qualified applicants can contac

33449699 or KHATIB_MAJDI@YAHOO.COM 

HAYAT BEAUTY LOUNGE 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contac

39771177 or KHULOOD.ALSAFFAR@GMAIL.COM 

AL THAHABA CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contac

33220803 or ALTHAHABACONSTRUCTIONS@GMAIL.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 

has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST (INDUSTRIAL PROJECTS)

 suitably qualified applicants can contac

36663995 or OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

AMWAJ CINEPLEX W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CINEMA PROJECTIONIST

 suitably qualified applicants can contac

39456616 or HASAN@SOLARAREALESTATE.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

EAGLES GENERAL SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

35386088 or NEWEAGLES1957@GMAIL.COM 

Business Oasis Industrial Supplies W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

37200300 or HSHOALA@BUSINESSOASIS.NET 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17346157 or jac.servicesbh@gmail.com 

DREAM WAY SERVICES CO. Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE HELPER

 suitably qualified applicants can contac

39883856 or CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

REEF PACK TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

39910017 or ALSAEQ.SADIQA@HOTMAIL.COM 

HAMAD ABDULLATIF SHOWAITER SWEETS CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33149271 or HAMEEDKEYAMPARAMPIL@GMAIL.COM 

JAWAD AUTO SERVICES wll 

has a vacancy for the occupation of

 GARAGE MECHANIC

 suitably qualified applicants can contac

33383940 or MADHAVANKANNAN727@GMAIL.COM 

PETROJANA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

34688884 or LOAI@PETROJANA.COM 

GULF FOR FALCONS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

38003449 or Ebrahimahmad1983@gmail.com 

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

 suitably qualified applicants can contac

17244020 or zainab@gbl-group.co 

Oris Food W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33115200 or LEENAZ333@GMAIL.COM 

METROTECH RENTING AND CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OBSERVER / FOREMAN

 suitably qualified applicants can contac

36390606 or metrotech09@gmail.com 

METROTECH RENTING AND CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contac

36390606 or metrotech09@gmail.com 

GREEN GOLD GENERAL TRADE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contac

37773746 or infogreengoldbh@gmail.com 

VIII Octo cafe 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contac

66666346 or AL5ALIFA88@GMAIL.COM 

PARAWEN LADIES SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contac

32080505 or RANAALJENAID@GMAIL.COM 

HASSAN JASIM  CONSTRUCTION  CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contac

39973731 or HASSAN39973731@GMAIL.COM 

ROAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER

 suitably qualified applicants can contac

39406006 or Bh.roast@gmail.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

ALDEEBIL FISH FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33347666 or hasan.aldeebel@gmail.com 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MOULDER(FLOOR/PIT)

 suitably qualified applicants can contac

33878887 or ALITURK@TURK.BH 

SAAFAH CONSTRAUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39606546 or SAAFAHBHN@HOTMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contac

17636363 or ahmed@jazayani.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contac

17636363 or ahmed@jazayani.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contac

17636363 or ahmed@jazayani.com 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contac

39459000 or BISCONWLL@YAHOO.COM 

Dream Home Furniture Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or AHMED@DREAMGROUP.BH 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

ALBAQI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

0 or ABU_KARRAR91@HOTMAIL.COM 

7 TOONZ W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER

 suitably qualified applicants can contac

17232500 or ADEL@ALKOBRAGROUP.COM 

HELDIZ TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contac

39463135 or YOUSIF256@HOTMAIL.COM 

TECHNOLOGY ENGINEERING - bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

 LAND SURVEYOR

 suitably qualified applicants can contac

37778058 or mahmood@techengbh.com 

VANDIK BAHRAIN HOTEL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contac

77488080 or MoosaA@addresshotels.com 

M K INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33613584 or MKAMRAN.BH01@GMAIL.COM 

ADY BUSINESS SOLUTIONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

35434227 or Adil.pervaiz1988@gmail.com 

ALABRAJ RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contac

38700027 or salwa@al-abraaj.com 

KARAKCHI CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contac

39997750 

AHLAM MOBILE REPAIRING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36507740 or KULITALSAMAHIJI@GMAIL.COM

KF MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33031105 or kamranyousuf175@yahoo.com 

SHOPPING DAY MARKETS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

33880919 or SAAMIIR@LIVE.COM 

ABDUL MANAN FOR REPAIRING ELECTRICAL EQUIPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

38346430 or MANANWARRAICH123@GMAIL.COM 

AL HANOUF FOR FRESH VEGETABLES AND FRUITS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

39311727 or ALI339761@GMAIL.COM 

GLITTER LI LI SALON 

has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER

 suitably qualified applicants can contac

32211866 or ALIISA@ALNOOHWD.COM 

SAJID NADEEM COMPUTER CONSULTANCY CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33039435 or MIAANUSMAN5@GMAIL.COM 

ANAYA TRADES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

39452066 or OCIAL@ANAYATRADES.COM 

AFRAS INTERNATIONAL SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contac

17000880 or HATIMED31@GMAIL.COM 

THE RUNWAY BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contac

33755585 or JASSIMAKBAR@GMAIL.COM 

AVENUE GENTS SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contac

33154444 or KOOKITOCLOUD@GMAIL.COM 

TALAT BUSINESS CONSULTANTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33128994 or TALATMEHMOOD2025@GMAIL.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

AL FORAT ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39844374 or alawij@hotmail.com 

NASS LANDSCAPES 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contac

39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

PASTA EXPRESS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contac

33623311 or HRHEAD@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

CLEANING LEADERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33347766 or PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER

 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

IQBAL  DECORE CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33201552 or WAQASM551@GMAIL.COM 

NESMA SECURITY SERVICES. BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER

 suitably qualified applicants can contac

35612882 or AQATTAN@NESMA.COM 

A.E PROTO SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMMER(COMPUTER)

 suitably qualified applicants can contac

35485751 or JHS@AEPROTO.COM 

SAHER PERFUMES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

39310828 or SAMEER85HUSSAIN@GMAIL.COM 

RIPPLE  AIRCONDITIONING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36907579 or BUTTSAM901@GMAIL.COM 

SANIYA HOLDING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contac

33233379 or NIYASY707@GMAIL.COM 

IMRAAT FACILITIES SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

34065382 or MUHD.ZAINULLAH@GMAIL.COM 

KUNHAR INTERIOR DESIGN AND REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33241299 or KUNHAR.INTERIOR@GMAIL.COM 

NK SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contac

33097901 or MEFTAHNAWAF69@GMAIL.COM 

DURRAT AL DIRAZ COMPUTER PROGRAMMING ACTIVITIES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33371333 or ALI.ALI1999BH@GMAIL.COM 

MUHAMMAD ASIM CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33665715 or WASEEMWAQAR529@GMAIL.COM 

AMMARI CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contac

38191112 or ABDULLA@AMMARI.BH 

NEW IRFAN ELECTRONIC MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33962135 or MCS.BH@YAHOO.COM 

JHELUM STAR FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36823440 or SARGODHASTAR786@GMAIL.COM 

DAR ALGHAZAL REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contac

34199917 or KHALED11ALGHAZAL@GMAIL.COM 

NAEEM ARFAN COMBINED FACILITIES SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33305287 or NAEEMNAEEMNAEEMNAEEM536@GMAIL.COM 

AL DEMISTAN LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

66368100 or MOHAD.1581@GMAIL.COM 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 

has a vacancy for the occupation of

 FARMER

 suitably qualified applicants can contac

36446668 or MIRZA_22@HOTMAIL.COM 

MOHAMED JUMA ALI ALDOSERI (ALMAHZORA / 703) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contac

33101055 or MALDOSSRY999@GMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 
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العربية.نت

أكد المرصد الســـوري لحقوق اإلنسان، 
أمس )األحد(، أن الميليشيات الموالية 
إليران تعزز تواجدها في شرق سوريا، 
حيـــث اســـتحدث حـــزب هللا اللبنانـــي 

مقرًا جديدًا في مدينة الميادين.
كما دخلت 3 شاحنات محملة بالذخيرة 
إلـــى مدينـــة المياديـــن واتجهـــت نحو 

البوكمال بريف دير الزور.
علـــى صعيـــد متصـــل، وصلـــت حافلـــة 
تقـــّل عناصر من قـــوات الفرقة الرابعة 
المحســـوبة على الجنـــاح اإليراني، إلى 
القـــوات  لتبديـــل  العســـكرية  المواقـــع 

المنتشرة في الميادين.  

وكان المرصد الســـوري قد أشـــار أمس 
األول )السبت( إلى أن مدينة الميادين 
شـــهدت اســـتنفارًا أمنيـــًا للميليشـــيات 
الشـــوارع  فـــي  إليـــران  المواليـــة 
فـــي  المنتشـــرة  العســـكرية  والمقـــرات 
مدينـــة المياديـــن التي تعتبـــر “عاصمة 
شـــرق  فـــي  اإليرانيـــة  الميليشـــيات 

سوريا”.
وكان المرصد السوري قد أشار في 27 
أكتوبـــر إلـــى أن الميليشـــيات الموالية 
إليـــران نقلـــت قواعـــد صواريـــخ عبـــر 
بـــرادات مخصصـــة لنقـــل الخضـــار من 
مدينة الميادين نحو مدينة دير الزور.

ميليشيات إيران تعزز وجودها شرق سوريا

مقتل مسلح فلسطيني 
بالضفة الغربية

الضفة الغربية ـ وكاالت

قال الجيش اإلسرائيلي ومسعفون ومتحدث 
بــاســم إحــــدى الــمــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة في 
قتل  فلسطينيًا  مسلحًا  إن  الغربية  الضفة 
ــاب ثــاثــة آخــريــن عــلــى األقــل  شــخــصــًا وأصــ
أحد  برصاص  ُيقتل  أن  قبل  المستوطنة  في 

الحراس.
وأعلنت حركة حماس أن المسلح الفلسطيني 

من أعضائها.
العسكري  الــجــنــاح  الــقــســام،  كــتــائــب  وقــالــت 
محمد  الفلسطيني  إن  بــيــان  فــي  لــحــمــاس، 
كمال الجعبري، وهو من أعضائها، نفذ عملية 

إطاق نار في مستوطنة كريات أربع.

عناصر الباسيج يقتحمون الحرم الجامعي في طهران بمالبس مدنية

االحتجاجات الطالبية تتواصل... واألمن اإليراني يطلق النار
االحتجاجـــات  تتواصـــل  فيمـــا 
الطالبيـــة، أفـــادت األنبـــاء القادمة 
مـــن إيران بأن قوات األمن أطلقت 
النـــار علـــى طـــالب جامعـــة “يزدان 
غـــرب  التقنيـــة،  كردســـتان  بنـــاه” 
محاصـــرة  تمـــت  وبذلـــك  البـــالد، 

الطالب في الجامعة.
إلـــى  أشـــارت  المعلومـــات  وكانـــت 
أمنيـــًا  طوقـــًا  يفـــرض  األمـــن  أن 
حـــول معظـــم الجامعـــات، وخطط 
حركـــة  علـــى  الســـيطرة  إلحـــكام 
الطـــالب اعتبـــارًا مـــن يـــوم أمـــس 
)األحـــد(. يأتي ذلـــك فيما تواصلت 
االحتجاجـــات بالقرب من الجامعة 
المحاصرة بمدينة مشـــهد، وكذلك 

في عدة مدن إيرانية.
ودعا طالب جامعات في العاصمة 
التظاهـــرات،  الســـتمرار  طهـــران 
تنديدًا بقمع الشرطة رغم تهديدات 
الحرس الثوري التي أطلقها محذرًا 
المحتجيـــن من اســـتمرار التظاهر. 
ونظـــم الطـــالب تظاهـــرات كبيـــرة 
فـــي كلية التقنيـــة بجامعة طهران، 
ومشهد، وسوهانك بطهران، ومنام 

جامعة أمير كبير في أراك.
فيما عمدت قـــوات األمن وعناصر 
الباســـيج إلـــى محاصـــرة الطـــالب 
المتظاهريـــن، وفقًا لمـــا نقله موقع 
حيـــث  إنترناشـــيونال”.  “إيـــران 
أفـــاد بأن عناصـــر الباســـيج ارتدوا 
مالبس مدنية ودخلـــوا إلى الحرم 
رافعيـــن  طهـــران،  فـــي  الجامعـــي 
هتافـــات مؤيـــدة لترهيـــب الطالب 

المحاصرين.
البرلمـــان  قـــام  فيمـــا  ذلـــك  يأتـــي 
عناصـــر  رواتـــب  برفـــع  اإليرانـــي 
األمـــن، فـــي خطـــوة على مـــا يبدو 

لتحفيز مواجهة االحتجاجات.
ووفقـــًا للتقارير، فإن قـــوات األمن 
ضـــد  الصيـــد  رصـــاص  أطلقـــت 
المواطنين الذين جاؤوا لمســـاعدة 

كليـــة  فـــي  المحاصريـــن  الطـــالب 
التقنيـــة بمنطقـــة أميـــر أبـــاد. كمـــا 
أغلقت قوات األمن الشارع المؤدي 

إلى أزقة الجامعة.
يأتي ذلـــك فيما واصل المحتجون 
في حـــي أمير أباد بطهـــران ترديد 
الشـــعارات المناهضـــة للنظام، مثل 

“الموت للديكتاتور خامنئي”.

احتجاجات تأييد بالخارج

هـــذا وتتواصل أيضًا االحتجاجات 
الداعمة للشـــعب اإليراني في مدن 
عـــدة خـــارج إيـــران، وذلـــك تنديدًا 
بمقتـــل الشـــابة مهســـا أمينـــي فـــي 

سبتمبر الماضي.
ففي كنـــدا، انضـــم رئيس الـــوزراء 
الكندي جاستن ترودو إلى مسيرة 
مع محتّجين تجّمعوا في العاصمة 
للحركـــة  دعمـــًا  الســـبت،  أوتـــاوا، 
االحتجاجيـــة التي تشـــهدها إيران 

منذ أكثر من 40 يومًا.

وقال تـــرودو لصحافيين، متحّدثًا 
أمام الفتة بيضاء مغّطاة بعشرات 
بصمات األيدي الحمراء، “سُنواصل 
نضالنـــا مـــن أجـــل مســـتقبل أفضل 
للجميـــع فـــي كل أنحـــاء الكوكـــب، 
خصوصـــًا النســـاء اللواتـــي عانيـــن 

في إيران”.
متضامنـــون  هنـــا  “نحـــن  وأضـــاف 
معكـــم وســـنبقى كذلـــك”، قبـــل أن 
شـــعارات  بترديـــد  خطابـــه  ُينهـــي 
وســـط  قبضتـــه  رافعـــًا  إيرانيـــة 

هتافات الجماهير.
وذّكر رئيس الحكومة الكندية بأنه 
فرض عقوبـــات عّدة خالل الشـــهر 
الماضـــي علـــى عشـــرات مـــن كبـــار 
المسؤولين في النظام اإليراني ردًا 
علـــى “انتهـــاكات منهجيـــة لحقوق 
اإلنســـان” خـــالل التظاهـــرات التي 

تشهدها إيران.
وُنّظمت تجّمعـــات في مدن كندية 
فانكوفـــر  فـــي  ســـّيما  وال  أخـــرى، 

وتورنتـــو  ووينيبيـــغ  ومونتريـــال 
حيث شـــّكل المتظاهرون سالســـل 
بشـــرّية. كما تجّمع اآلالف، السبت، 

في باريس ومدن فرنسية أخرى.
كمـــا خرجـــت مظاهرة واســـعة في 
العاصمة الفرنســـية باريس تنديدًا 
بمقتـــل الشـــابة مهســـا أمينـــي فـــي 
إطار المظاهرات المســـتمرة داخل 

وخارج إيران ضد النظام.
العاصمـــة  فـــي  اآلالف  وتجمـــع 
األلمانية للتعبيـــر عن تضامنهم مع 
المتظاهريـــن المناهضين للحكومة 
اإليرانيـــة رافعيـــن الفتـــات تنتقـــد 
قـــادة إيـــران، وتضّمـــن الكثير منها 
الحريـــة”  الحيـــاة،  “المـــرأة،  شـــعار 

باللغتين اإلنجليزية واأللمانية.
العاصمـــة اإليطاليـــة  كمـــا شـــهدت 
رومـــا احتشـــاد مئـــات األشـــخاص 
من الجنســـية اإليرانية واإليطالية 
لالحتجاِج على القمع الذي تمارسه 

طهران بحق المحتجين.

عواصم ـ وكاالت

من االحتجاجات اإليرانية في الخارج

عواصم ـ وكاالت

الروســـي،  الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال 
القيـــادة  إن  الفـــروف،  ســـيرغي 
الرئيـــس  رأســـها  وعلـــى  الروســـية 
كالســـابق  التـــزال  بوتيـــن  فالديميـــر 
مســـتعدة إلجـــراء مفاوضات بشـــأن 

أوكرانيا.
وأضاف وزير الخارجية الروسي في 
تصريـــح، أمـــس )األحـــد(: “لـــم يتغير 
استعداد روسيا، بما في ذلك رئيسها، 
إلجراء مفاوضات )بشـــأن أوكرانيا(”، 
بحســـب ما نقلت عنه وسائل اإلعالم 

الروسية.
دائمـــًا  “ســـنكون  وأضـــاف الفـــروف: 
مستعدين لالســـتماع إلى مقترحات 
شـــركائنا الغربييـــن التي تهـــدف إلى 
نـــزع التوتـــر، لذلـــك إذا تـــم توجيـــه 
مقترحـــات واقعيـــة لنـــا، تقـــوم علـــى 
مبـــادئ المســـاواة واحتـــرام مصالـــح 

بعضنـــا البعض، بهدف إيجـــاد حلول 
وســـط وتحقيق التوازن بين مصالح 
جميع البلدان، بالطبع، نحن ســـنكون 

مع ذلك، كما كنا دائمًا في الماضي”.
وفـــي وقـــت ســـابق، قـــال المتحدث 
باســـم الكرمليـــن دميتري بيســـكوف 
المتحـــدة  الواليـــات  اســـتعداد  إن 

االتحـــاد  مخـــاوف  إلـــى  لالســـتماع 
الروســـي قد تفســـح المجـــال للحوار 

بين قيادتي البلدين.
الجيـــش  أطلـــق  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
األوكرانـــي 12 صاروخـــًا مـــن طـــراز 
هيمـــارس على جســـر أنتونيفســـكي 

في منطقة خيرسون.
ووفقـــًا لمـــا أعلنتـــه خدمـــة الطوارئ 
 9 اعتـــراض  تـــم  فقـــد  الروســـية، 
ســـقط  بينمـــا  هيمـــارس،  صواريـــخ 

الباقي بالقرب من الجسر.
فـــي  المحليـــة  الســـلطات  واتهمـــت 
خيرســـون، الموالية لروسيا، الجيش 
األوكرانـــي باســـتهداف نظـــام البنية 
التحتية المدنيـــة، مؤكدة أن القوات 
األوكرانيـــة قـــد تحـــاول قريبـــًا شـــن 
هجـــوم واســـع النطـــاق علـــى منطقة 

خيرسون.

إطالق 12 صاروخ “هيمارس” على جسر في خيرسون

موسكو: مستعدون للمفاوضات بشأن أوكرانيا

سيرغي الفروف

بيروت ـ وكاالت

مـــع انتهاء فتـــرة واليتـــه، غادر الرئيـــس اللبناني ميشـــال 
عـــون، البالـــغ من العمـــر 89 عامًا، قصر الرئاســـة في بعبدا، 
داعيـــًا إلـــى النضال في ســـبيل تخطي صعوبـــات المرحلة 

المقبلة.
وقبـــل مغادرته القصر، توجه عون لجمهور المحتشـــدين، 
قائـــالً: “أرى اليـــوم بكم جميعًا رجال مقاومـــة، أنتم رفاقنا 

في الفرح والحزن”.
وأضـــاف: “اليـــوم نهاية مرحلـــة ولكن هنـــاك مرحلة ثانية، 

تحتاج لنضال قوي للتغلب على صعابها”.
ولفـــت إلـــى أن الجرائـــم الماليـــة فـــي لبنان ارتكبهـــا حاكم 
المصـــرف المركـــزي، الـــذي لـــم نســـتطع إيصالـــه للمحكمة 

بسبب وجود شركاء له من المنظومة الحاكمة.
وقـــال عـــون: “البلـــد كـــي يعيش يحتـــاج لإلصـــالح، متهمًا 
مؤسســـات الدولـــة والقضـــاء اللبناني والبنـــوك وأصحاب 

المال بالمسؤولية عن الوضع الحالي”.
وأكمـــل: “يجب أن نخـــرج لبنان من الحفـــرة العقيمة التي 
وضعـــوه فيهـــا، واتفـــاق ترســـيم الحـــدود البحريـــة الـــذي 

وّقعناه مع إسرائيل سيسهم في ذلك”.

مغادرة عون لقصر بعبدا جاءت قبل يوم واحد من انتهاء 
واليته رســـميًا ومدتها 6 سنوات ولكن بدون خليفة، تاركًا 
البـــالد في وضع لم يســـبق له مثيـــل إذ إن منصب الرئيس 
اليزال شـــاغرًا في وقت تقود فيه البالد حكومة تصريف 

أعمال.
وعجـــز البرلمان اللبنانـــي حتى اآلن عـــن االتفاق على من 
يخلـــف عون في هذا المنصب الذي يتمتع بســـلطة توقيع 
مشـــروعات قوانين وتعيين رؤســـاء وزراء جدد وإعطاء 
الضوء األخضر لتشكيالت حكومية قبل أن يصوت عليها 

البرلمان.

دعا إلى نضال قوي إلخراج البالد من “الحفرة العقيمة”

عون يغادر بعبدا... وُيدخل لبنان في فراغ حكومي

عون يلقي كلمة قبل مغادرته قصر بعبدا

مقديشو ـ وكاالت

كشـــف الرئيـــس الصومالي حســـن 
شـــيخ محمـــود أن حصيلة ضحايا 
الهجوم بســـيارتين مفخختين في 
مقديشـــو ارتفعت إلـــى 100 قتيل 

و300 جريح.
الســـبت  يـــوم  االنفجـــاران  ووقـــع 
بالقـــرب من مقر وزارة التعليم في 

العاصمة مقديشو.
وأشار شهود عيان إلى أن االنفجار 
األول اســـتهدف تجمعـــًا لمدنييـــن 
يســـتخدمون وســـائل النقل العام، 
وأن االنفجـــار الثانـــي وقـــع أمـــام 

مطعم مزدحم.
واتهمـــت الحكومة حركة الشـــباب 
اإلرهابية بالمسؤولية عن الهجوم.

قـــال  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
المتحدث باســـم الشرطة 

صـــادق  الصوماليـــة 
“إرهابيـــي  إن  دوديـــش 

حركـــة الشـــباب” نفـــذوا تفجيرين 
اســـتهدفا مدنييـــن بينهـــم أطفـــال 

ونساء وشيوخ.
وأضاف أن الشـــرطة ســـتعلن عدد 
القتلى والجرحى في وقت الحق.

ونقلـــت وكالة رويتـــرز عن ضابط 
الشـــرطة نـــور فـــرح قولـــه “أصاب 
مفخختيـــن  ســـيارتين  انفجـــار 

جدران الوزارة”.
أن  تصريـــح  فـــي  فـــرح  وأضـــاف 
جـــدران  أصـــاب  األول  االنفجـــار 
مبنـــى الـــوزارة ثـــم وقـــع االنفجار 
ســـيارات  وصـــول  مـــع  الثانـــي 
اإلســـعاف وتجمـــع النـــاس لنجـــدة 

الضحايا.
مـــن  لحظـــات  وبعـــد 
تصاعـــدت  االنفجاريـــن 
مـــن  كبيـــرة  ســـحابة 
الدخان فوق الموقع.

مقديشو.. 100 قتيل و300 جريح بانفجارين
واشنطن ـ وكاالت

جـــو  األميركـــي،  الرئيـــس  عـــاد 
بايـــدن، لتكـــرار األخطـــاء وزالت 
لســـخريات  المثيـــرة  اللســـان 
أنـــه  إال  وغيرهـــم،  األميركييـــن 
ارتكـــب هـــذه المرة غلطـــة ال تمر 
حتى على األطفـــال، فقد ذكر أن 
فـــي الواليات المتحدة 54 والية، 
فـــي حيـــن أن الصحيـــح هـــو 50 

والية.
الغلطـــة التـــي اعتبرهـــا منتقدوه 
والساخرون في مواقع التواصل 
فادحة وفظيعة ال تغتفر، ارتكبها 
فـــي  إلقائـــه كلمـــة  أثنـــاء  بايـــدن 
الحـــزب  أحيـــاه  اســـتقبال  حفـــل 
الديمقراطي، مساء يوم الجمعة 

فـــي بنســـلفانيا،  الماضـــي، 
وفيهـــا دافع عـــن نظام 

“أوبامـــا كير” للرعاية 
إنه  وقـــال  الصحية، 

بفضل القانون الذي سنه الرئيس 
حصـــد  أوبامـــا،  بـــاراك  األســـبق 
الديمقراطيـــون في 2018 غالبية 
بانتخابـــات  الكونغـــرس  مقاعـــد 

التجديد النصفي ذلك العام.
وفـــي كلمته أعطـــى بايدن، المتم 
80 عامـــًا في 20 نوفمبـــر المقبل، 
مالحظـــات مشوشـــة عـــن كيفية 
قيـــام إدارتـــه بتحســـين الرعايـــة 
الصحيـــة، وقـــال: “ذهبنـــا إلى 54 
والية لمنـــع شـــركات األدوية من 
زيـــادة أســـعارها، لهـــذا هزمناهـــا 
فـــي 2018 عندما حاولـــوا القيام 
بذلك”، مضيفًا بالعبارة 4 واليات 
غير موجودة أصـــالً، إلى بالده 
المكونـــة مـــن 50 واليـــة. مع 
ذلـــك، أصـــر بايـــدن علـــى 
 2024 فـــي  ترشـــحه 

لوالية ثانية.

بايدن يرتكب غلطة فادحة في عدد الواليات
سول ـ وكاالت

 150 مـــن  أكثـــر  القـــى  بعدمـــا 
شخصًا حتفهم في حادث تدافع 
وســـط عاصمـــة كوريـــا الجنوبية 
)الســـبت(  األول  أمـــس  ســـول 
خـــالل احتفـــاالت أعيـــاد الموتى 
يـــون  الرئيـــس  قـــرر  “الهالويـــن”، 
ســـوك إعالن الحداد العام بالبالد 
أمـــس )األحـــد(. وقـــال ســـوك إن 
“هذا أمر مأســـاوي حقًا... مأســـاة 
وكارثـــة ما كان ينبغي أن تحدث 

في قلب سول الليلة الماضية”. 
ورجح رجال اإلطفاء والطوارئ 
ارتفاع عدد القتلى في الساعات 
المقبلـــة، والتـــي كان من ضمنهم 

19 أجنبيًا حتى اآلن.
كوريـــا  رئيـــس  وقـــدم 

ســـوك  يـــون  الجنوبيـــة 
للضحايـــا  تعازيـــه 
وتمنى الشفاء العاجل 

للمصابين.
وقـــال فـــي بيـــان، إن “هـــذا أمـــر 
مأســـاوي حقًا. مأســـاة وكارثة ما 
كان ينبغـــي أن تحـــدث في قلب 

سول الليلة الماضية”.
وقال مسؤولو الطوارئ إن حشدًا 
ضخمًا كان يحتفل بالهالوين في 
حـــي إتايـــوان الشـــهير اندفع إلى 
زقـــاق مســـاء الســـبت. وأضافـــوا 
أن عـــدد القتلى قد يرتفع. وأعلن 
 19 هنـــاك  أن  اإلطفـــاء  رجـــال 
أجنبيـــًا بيـــن القتلى مـــن دون أن 

يحددوا جنسياتهم.
وقال تشـــوي ســـونج بوم رئيس 
محطة إطفاء يونجســـان إن 
76 شخصًا آخرين أصيبوا. 
إن  المســـؤولون  وقـــال 
19 من المصابين في 

حالة خطيرة.

سول... 151 قتياًل في حادث تدافع
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الفئران التي ال تتعلم
الفرق األساســـي بين اإلنسان والحيوان، هو أن الساللة الواحدة 
من سالالت الحيوان التي تعيش مليون سنة ال يتعلم جيل فيها 
مـــن جيـــل، الفأر يتـــم اصطياده اليـــوم بنفس الطريقـــة التي كان 
يصطـــاد بها منـــذ مئات أو آالف الســـنين.. مصيـــدة وقطعة خبز، 
أما اإلنســـان فبالعكـــس، انه يعرف التاريخ لذلـــك يتعلم ويتقدم، 
وكالعـــادة تجرب اإلنســـانية حلوال كثيرة الجتياز مشـــاكلها حتى 

تستقر على حل أو عدة حلول.
اإلرهـــاب والتطـــرف مصـــل قاتـــل فـــي كل المذاهـــب والنظريات 
والنظـــم والمجتمعـــات، ومـــع ذلـــك ال تـــزال هنـــاك عقـــول تمجده 
وتحميه بكل االمتيازات، وتعمل على توطينه، ويمكننا أن نشبه 
هؤالء بالفئران التي يتم اصطيادها بنفس الطريقة منذ مئات أو 
آالف السنين وال تتعلم. االنتحاريون واإلرهابيون في كل أنحاء 
العالـــم عقولهم كعقـــل الفأر تماما، ألنهـــم ال يتعلمون وال يدركون 
حجـــم الضـــرر الـــذي يرتكبونه وال طريـــق الهالك الذي يســـلكونه، 
وعقولهم الصغيرة ال تســـتوعب حقيقـــة أن جميع األديان منعت 

إبادة الجنس البشـــري ونبذت اإلرهاب والتطرف وإراقة الدماء، 
وبالتالي يحق لنا أن نشبههم بالفئران التي ال تتعلم، ألنهم بالفعل 

ال يتعلمون مهما بذل معهم من تربية وتوعية.
اإلنسان هو العماد الذي يقوم عليه المجتمع، والسر الذي يضمن له 
استقراره وتقدمه وازدهاره، واالنتحاريون واإلرهابيون ال يمكن 
أن يكونوا بشـــرا أســـوياء خصوصـــا إذا قاموا بأفعالهم الشـــنيعة 
فـــي حـــق المجتمع مرات عديـــدة، تفجير تلو اآلخـــر، مذبحة تلو 
األخـــرى وهكـــذا دواليـــك، وال يحركهـــم أي إحســـاس بالذنب في 
قتـــل األبرياء. من الباب النظري هم ليســـوا بشـــرا، إنما حيوانات 
تحتاج إلى عنصر المعجزة للتفكير والتفريق بين الصح والخطأ، 

والظالم والنور، وإن قتل النفس أيا كان من كبائر الذنوب.
مـــن يقـــوم بأعمـــال التخريـــب والفســـاد، مـــن قتـــل وتفجير، 
وتدميـــر للممتلـــكات وهـــو يعرف أن هـــذه األعمـــال إجرامية 
وخطيـــرة ومحرمـــة ويقدم عليها مرارا وتكـــرارا، ال يجوز أن 

نطلق عليه إنسانا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

العالـــم االفتراضـــي “ميتافيرس”، هـــو فكرة عالم باســـتخدام تقنية ثالثية 
األبعاد عبر اإلنترنت، حيث يجمع بين عوالم افتراضية متعددة ومختلفة، 
ويمكن أن تعتبره النســـخة المســـتقبلية من اإلنترنت، وســـيتيح هذا العالم 
االفتراضـــي العمالق للمســـتخدمين العمـــل واللقاء واللعـــب والتواصل مع 

اآلخرين عبر المساحات ثالثية األبعاد.
لكـــن لم يصبـــح عالم الميتافيرس حقيقة واقعة إلـــى اآلن بكل أبعاده بعد، 
لكـــن بعـــض المنصات بدأت تتضمن عناصر تشـــبه هذا العالـــم، حيث تقدم 
ألعـــاب الفيديـــو اليوم التجربة األقـــرب لهذا العالم، وقـــد ارتقى المطورون 
باأللعـــاب إلـــى آفـــاق جديدة من خـــالل اســـتضافة أحداث داخـــل األلعاب 
وخلـــق منظومـــات اقتصادية افتراضيـــة، ونرى ذلك في لعبـــة Roblox أو
Fortnite   في حين أن هذه األلعاب ليســـت هي الميتافيرس، لكن تشـــبهها 

إلى حد ما، حيث إن الميتافيرس لم يصبح حقيقة واقعة بعد.
وســـتكون العمـــالت الرقميـــة أداة الدفـــع في هـــذا العالم، حيـــث إنها تتيح 
المجال لخلق اقتصاد رقمي به أنواع مختلفة من الرموز المميزة للخدمات 

والمقتنيات االفتراضية )الرموز غير القابلة للتبادل(.
ســـتكون تكنولوجيـــا الواقـــع المعزز المحرك الرئيســـي لعالـــم الميتافيرس، 
بحيث يتحكم كل مســـتخدم في شـــخصية أو صورة رمزية )أفاتار(، على 
ســـبيل المثـــال، يمكنـــك حضـــور اجتمـــاع افتراضي باســـتخدام ســـماعات 
ونظـــارات VR فـــي مكتبك االفتراضـــي، واالنتهاء من عملك واالســـترخاء 
لبعض الوقت أثناء ممارســـة لعبة قائمة على شـــبكة البلوكشـــين، ثم إدارة 
محفظتـــك فـــي العمـــالت الرقمية ومـــواردك الماليـــة، كل هـــذا داخل عالم 

الميتافيرس.

محمد قمبر

العالم االفتراضي “ميتافيرس”

العالقة البحرينية العمانية نموذج فريد
آفاق ورؤى متجانسة حملتها القمة البحرينية العمانية المتميزة التي 
دعـــا إليهـــا حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، وشاركه أخوه صاحب الجاللة 
الســـلطان هيثـــم بن طـــارق المعظم ســـلطان ُعمـــان الشـــقيقة، والتي 
جـــاء في مقدمتها أجـــزل معاني الترابط والتعـــاون وأواصر األخوة 

والمحبة التي تجمع القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين.
فقـــد مرت العالقـــات البحرينية العمانيـــة بالكثير مـــن المراحل التي 
ترســـخت فيها أواصـــر المحبة والمتانة بيـــن البلدين، حتى أصبحت 
أحد أجمل النماذج الفريدة للعالقات األخوية بين الشعبين الشقيقين، 
فعالقـــة البحريـــن بالشـــقيقة عمـــان عالقـــة أخويـــة متينة وراســـخة 
وصلبـــة وضاربـــة جذورها فـــي عمق التاريـــخ، إضافة إلـــى المواقف 
المشتركة في مختلف القضايا اإلقليمية والعالمية وسبل المحافظة 
على أمن المنطقة وهي من أولويات القيادتين الحكيمتين، كما يؤكد 
التوافق المشـــترك بينهما في العديد من القضايا السياســـية وغيرها 
مـــن القضايـــا التي تبذل فيهـــا البلدان الكثير من االهتمـــام والمتابعة 

تناغم الرؤى اإليجابية لهندسة جديدة للسالم في المنطقة.
وقد عززت هذه الزيارة الكريمة والغالية على قلوبنا جميعًا للسلطان 
هيثم بن طارق، الدور والمكانة الرفيعة لمملكة البحرين لدى السلطان 
والحكومـــة والشـــعب العمانـــي، والتـــي تركت أثرًا عميقـــًا في نفوس 
القيـــادة والشـــعب البحريني. نعـــم فإن العالقـــة البحرينيـــة العمانية 
عالقـــة متجـــذرة وأصيلـــة يربطهـــا الحـــب والمـــودة والدم والنســـب 
والتواصل، كما أنها تميزت بالثبات وأخذت مســـارًا متميزًا وراســـخًا 
بيـــن القيادتيـــن والحكومتين، حيث أثمر هـــذا التوافق الوصول إلى 

نتائج إيجابية ومتناغمة ومصالح مشتركة للبلدين الشقيقين.
وأخيرًا تبقى العالقات بين البلدين الشقيقين عالقة يعجز عن وصفها 
اللسان، فالكالم عن عمان وأهل عمان يحتاج الى الكثير والكثير من 
المقـــاالت واألحاديـــث كي نفي ولو جزءا من مكانة وطيبة هذا البلد 
الشقيق، فكل التحية للسطان هيثم بن طارق المعظم سلطان ُعمان، 

والشعب العماني الشقيق.

د. خالد زايد

الكنز المنسي في االنتخابات
مـــع اقتـــراب موعـــد االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية فـــي البحرين، 
والتي تشهد منافسة كبيرة بين المرشحين وفرق عملهم للوصول 
إلـــى الناخبين بشـــتى الوســـائل واألدوات اإلعالميـــة والميدانية، 
يغفـــل الكثيـــر أهميـــة قواعـــد البيانات وطريـــق اســـتخدامها في 
إدارة الحملة االنتخابية، كونها محورا مهما وأساسيا في العملية 

االنتخابية.
حيـــث إن قواعـــد البيانـــات تعـــد كنـــزا مهمـــا للمرشـــح فـــي حـــال 
اســـتفادته من هذه القوة بالشكل الصحيح، فمن خاللها يستطيع 
المرشح االســـتفادة من العديد من المميزات، منها سهولة تحديد 
الفئة المستهدفة، سرعة التواصل، تحديد الرسالة اإلعالمية لكل 
فئـــة، معرفـــة توجهـــات الناخبيـــن وأعدادهم، كل ذلـــك وأكثر من 

المميزات التي يمكن االستفادة منها في هذا المجال.
يجـــب أن نعلم أن اســـتخدام قاعـــدة البيانات ال تقـــف فائدته مع 
انتهاء فترة االنتخابات، حيث باإلمكان االستفادة منها من خالل 
االســـتمرار فـــي التواصل مـــع الناخبيـــن، وتجديدها طـــوال فترة 
الفصـــل التشـــريعي ســـواء في حال الفـــوز أو الخســـارة، باإلمكان 
االســـتفادة منهـــا فـــي حـــال الخســـارة، وباإلمـــكان أيضـــًا تقويـــة 
التواصـــل بشـــكل مســـتمر مـــع الناخبيـــن فـــي الدائـــرة وتجديدها 
وتطويرهـــا بشـــكل مســـتمر، فالبيانـــات ليســـت مجـــرد أرقـــام، بل 
أثمـــن مـــن ذلك كونهـــا تعبـــر عـــن توجهـــات الناخبيـــن وأعدادهم 
وانتماءاتهـــم، فالتجـــارب العالمية أثبتت قـــوة البيانات من خالل 
اهتمام األحزاب السياســـية المســـتمرة بقواعـــد بياناتها التي يتم 
من خاللها توظيف فرق عمل متخصصة تقوم بتحديث وتطوير 

وتقييم قواعد البيانات بشكل مستمر.
لذلـــك يجـــب علـــى المرشـــحين ومـــدراء حمالتهـــم االلتفـــات إلى 
قواعد البيانات واالستفادة القصوى من التكنولوجيا في تحديث 
وتطويـــر التواصل من خالل االســـتفادة القصـــوى منها وتطبيقها 

على أرض الواقع.

عثمان العباسي

أيـــام قليلـــة تفصلنا عن موســـم األمطار - جعلها هللا أمطـــار خير وبركة - 
وكوني أحد أبناء مدينة عيســـى القديمة، فقـــد ترعرعُت في واقع مؤلم، 
فـــي ظـــل ضعف البنيـــة التحتيـــة التي لم تكـــن تحمينا حتـــى من دخول 
األمطار داخل بيوتنا، حيث تجتاحها فتتلف ما تتلف، وتفســـد ما تفســـد، 
وعلى مدى الخمســـين ســـنة الماضية لم يحدث أي تغيير جذري في هذا 
المشـــكلة، فلماذا لم تحل بعُد؟ قبل حوالي 15 ســـنة قامت الوزارة بعمل 
خزانـــات أرضيـــة بغرض احتـــواء المطـــر، لكنها مع األســـف كانت صغيرة 
جـــدا ال تفي بالغرض، وقبل بضع ســـنوات عشـــنا معانـــاة أخرى حيث قام 
مقـــاول الوزارة بتنفيذ مشـــروع في منطقتنا اســـتمر العمـــل فيه أكثر من 
عـــام، فلم يكن ما فعله ســـوى أنه زاد الطيـــن بلة! حيث إنه رفع جزًءا من 
الحي المقابل لحينا، ما جعل المياه التي كانت تتوزع على جزئين سابقا 
تنتقـــل إلى الجزء الخاص بنا، حتى أن مجاري األمطار تمتلئ بعد دقائق 
من تســـاقط المطر، فتعاود المياه اقتحام البيوت من جديد! فما الحل يا 

ترى؟ 
الحل يكمن في تغيير مقاربة وزارة األشغال في معالجة مشكلة تجمعات 
األمطـــار، فنحـــن نعيش حقبـــة التغير المناخـــي، فاألمطار التي تتســـاقط 
اليوم في ساعة واحدة تساوي ما كان يتساقط طيلة العام سابقا بسبب 
كثافتها العالية، لذا فإن الواجب اليوم إعادة رســـم اســـتراتيجية معالجة 

هذه القضية، لتســـتوعب هذه الكميـــات المضاعفة من األمطار، وتأخذها 
إلى مستوى أعلى بكثير مما هي عليه، وذلك بتفعيل األنظمة الجغرافية، 
وحســـاب المســـافات بيـــن مواقـــع تجمـــع األمطـــار واألماكـــن التـــي يمكن 
تحويلهـــا إليهـــا، كالبحار والوديـــان ونحوها، بحيث تنقل هـــذه المياه من 
المناطق الســـكنية خارجها بشـــكل آلي عبر شبكات مبسطة وغير معقدة، 
وبتكاليـــف معتدلـــة معقولـــة، ولن يكون ذلـــك إال بإعمال العقـــل والتفكير 
اإلبداعـــي، واالســـتفادة مـــن تجـــارب اآلخريـــن، فـــإذا كانـــت المجتمعات 
البدائية قد اســـتطاعت أن تتخلص من تجمعـــات األمطار وتصريفها من 
المدن إلى خارجها بوسائل بدائية، فكيف بنا اليوم ونحن مسلحون بكل 
األنظمة التكنولوجية التي في وسعها أن تسهل العمل على معالجة ملف 

تجمعات األمطار بسهولة.
ال يصـــح اآلن االســـتمرار فـــي معالجـــة ملـــف تجمعـــات األمطار بالشـــكل 
التقليدي الذي أثبت فشـــله الذريع في كثير من المواقع بما ال يدع مجاال 
للشـــك، وال يســـع معه التأخر في إيجاد الحلول البديلـــة، فالوضع اختلف 
اليوم، والكثير من المواطنين يتضررون جراء ذلك مع كل موجة أمطار، 
وأول خطوات التغيير تبدأ باالعتراف بوجود المشـــكلة واستمرارها على 
ما هي عليه، وإن من أبجديات العقل والمنطق أال تقوم بنفس الفعل كل 

مرة، وتنتظر نتيجة مختلفة.

علي جالل

االستعدادات لموسم األمطار.. مقاربة جديدة



ستعود بطولة الشرق األوسط للرجل 
وذلـــك  للبحريـــن،   70.3 الحديـــدي 
فـــي الفتـــرة بيـــن 9-7 ديســـمبر فـــي 
جزيـــرة الريـــف. وتعتبر ســـايا كورب 
مـــن الشـــركات التـــي رعـــت البطولـــة 
الُمرتقبـــة منذ انطالقتها، وهي تتطلع 
لدعم النســـخة القادمة بهدف تطوير 
رياضـــة الترايثلون بمملكـــة البحرين 
كوجهـــة  المملكـــة  مركـــز  وتعزيـــز 

رياضية رائدة.
أن  البحريـــن  مملكـــة  واســـتطاعت 
ُتترجـــم مـــا تمتلكه من قـــدرات قوية 
فـــي اســـتضافة األحـــداث العالميـــة. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــادت اللجنـــة 
المنظمة بالدعم المتواصل من ســـايا 
كـــورب ومســـاهمتها بنجـــاح البطولة 

بمملكة البحرين.
 مـــن جهتـــه، ثّمـــن الرئيـــس التنفيذي 
غانـــم  شـــكري  محمـــد  لســـاياكورب 

بالجهـــود التـــي يبذلها ســـمو الشـــيخ 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ممثـــل  ناصـــر 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة 
نجـــاح  لضمـــان  الشـــباب  وشـــئون 
السباق، ُمشـــيًرا إلى: “إن سايا كورب 
فخورة للغايـــة لتقديم دعمها لبطولة 
الحديـــدي  للرجـــل  األوســـط  الشـــرق 
70.3 البحريـــن والتـــي تعتبـــر بمثابة 

فرصة مثالية الســـتضافة الرياضيين 
مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، والترويج 
للرياضـــة فـــي البحرين، ال ســـيما بأن 
المملكـــة باتـــت اليـــوم وجهـــة مهمـــة 

الستضافة المناسبات العالمية”.
خالـــص  بتقديـــم  حديثـــه  واختتـــم 
فـــي  للمشـــاركين  بالنجـــاح  أمنياتـــه 
الرجـــل  مســـابقة  تعتبـــر  البطولـــة. 
بثقافـــة  احتفـــااًل   70.3 الحديـــدي 
الشـــرق األوســـط خالل عطلـــة نهاية 
أســـبوع مليئـــة بالفعاليـــات العائليـــة. 
ومـــن بيـــن الفعاليـــات التـــي ســـتقام 
الــــ  مســـابقة  البطولـــة  هامـــش  علـــى 
والتـــي   IRONKIDS كيـــدز”  “آيـــرون 
ستكون سباًقا مخصًصا لألطفال في 
الثامن من ديسمبر، وتهدف لتشجيع 
الرياضييـــن الصغـــار بتبنـــي أســـلوب 
حيـــاة صحي. كما وستشـــهد البطولة 

قرية لعرض المنتجات.

سيتم تخصيص سباق خاص لألطفال

ساياكورب ترعى بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي 70.3 البحرين

محمد شكري غانم

لجنة اإلعالم الرياصي - جمعية الصحفيين البحرينية

وّقعـــت لجنـــة اإلعالم الرياضـــي بجمعية الصحفييـــن البحرينية 
اتفاقيـــة إعالميـــة مـــع منصـــة األحمـــر الرياضيـــة لرعايـــة عيـــد 
اإلعالمييـــن الرياضيين العرب الذي ســـيقام علـــى أرض المملكة 
خـــالل الفتـــرة القادمة، تحت إشـــراف االتحـــاد العربي للصحافة 
الرياضيـــة ووســـط توقعات بحضـــور إعالمي كبيـــر من مختلف 

الدول العربية. 
وحضـــر توقيـــع االتفاقيـــة رئيس لجنـــة اإلعـــالم الرياضي أحمد 

كريم، والرئيس التنفيذي لمنصة األحمر أحمد العامر.
وعّبـــر رئيـــس لجنـــة اإلعـــالم الرياضـــي أحمـــد كريم عـــن أهمية 
مثـــل هـــذه الشـــراكة واالتفاقيـــة خصوًصا مـــع ما يلعبـــه اإلعالم 
الحديث عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي، وأضاف: “نؤمن في 
لجنـــة اإلعالم الرياضي بجمعيـــة الصحفيين البحرينية بضرورة 
التحـــول الرقمـــي في مجـــال الصحافة الرياضية نظًرا لالنتشـــار 

الواسع الموجود على الساحة في هذه الفترة”.
وأشـــاد كريـــم بمبـــادرات منصـــة األحمـــر ونشـــاطها الالفت على 
مســـتوى تغطية األنشـــطة المحلية والعربية بتواجدها المستمر 
فـــي قلب الحـــدث، مؤكًدا أن لجنة اإلعـــالم الرياضي تبحث عن 
شـــراكات إعالميـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق االنتشـــار والتفاعـــل مع 

النشاطات والفعاليات التي تقيمها.
وبدوره، كشـــف العامر عن أهم وأبرز بنود االتفاقية ومن خاللها 
ســـتقوم المنصـــة بنقـــل وقائـــع االحتفالية علـــى الهواء مباشـــرة 
بحســـابها الخـــاص، باإلضافـــة إلى نشـــر جميـــع األخبـــار الخاصة 
بالحـــدث اإلعالمـــي والعربـــي أواًل بـــأول من خـــالل التركيز على 
أهم وأبرز الجوانـــب الخاصة بالفعالية، مؤكًدا العامر أن الحدث 
اإلعالمـــي يعتبر مـــن الفعاليات الكبيرة في ظل تواجد نخبة من 

اإلعالميين العرب وحضور كبير من مختلف الدول العربية.

بعد توقيع االتفاقية.. رئيس لجنة اإلعالم الرياضي:

نقل مباشر لعيد اإلعالميين العرب عبر منصة األحمر الرياضية

من توقيع االتفاقية
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

افتتـــح النائب األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئـــة العامة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد آل خليفـــة، ندوة تكافـــؤ الفرص بين 
الجنســـين فـــي المجـــال الرياضي، التـــي أقيمت صبـــاح األحد 30 
أكتوبـــر 2022 بفنـــدق THE ART HOTEL & RESORT بحضـــور 
رئيـــس اللجنة األولمبيـــة األردنية عضو المكتـــب التنفيذي للجنة 
األولمبيـــة الدوليـــة والمجلـــس األولمبـــي اآلســـيوي األمير فيصل 
بـــن الحســـين، والقائم بأعمال رئيس المجلس األولمبي اآلســـيوي 
راجا راندير سينغ، ونائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة، وعدد من القيادات 
الرياضيـــة وكبـــار المســـؤولين والمدعويـــن والضيـــوف وأعضـــاء 

السلك الدبلوماسي. 
 وبهذه المناســـبة ألقى ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كلمة 
رحـــب فيها بالضيوف فـــي بلدهم الثاني مملكـــة البحرين، متمنيا 
لهـــم طيب اإلقامة، مؤكدا ســـموه أن اســـتضافة الندوة بمشـــاركة 
واســـعة من كبار القيادات الرياضيـــة والدولية وممثلي المنظمات 
المجتمعيـــة تعكـــس حـــرص اللجنـــة األولمبيـــة المتواصـــل علـــى 
المســـاهمة الفاعلـــة في الحركة األولمبية وتعزيـــز القيم الرياضية 
التـــي تتواكـــب مع تطلعـــات اللجنـــة األولمبية الدوليـــة والمجلس 

األولمبي اآلسيوي. 

وأضـــاف ســـموه أن المـــرأة البحرينية حظيت بدعـــم عاهل البالد 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقرينة 
عاهل البالد المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، لتصل إلى مكانة 
مرموقـــة وتتبـــوأ أعلـــى المناصـــب، وأن مملكـــة البحريـــن قطعت 
شـــوطا كبيرا فـــي تعزيز حضـــور المـــرأة بالعمل الرياضـــي لتكون 

شريكا رئيسا في صياغة اإلنجازات الرياضية. 
وأكد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة أن اســـتضافة الندوة 
ستســـهم فـــي تبـــادل الخبـــرات والتجارب بيـــن اللجـــان األولمبية 
الوطنيـــة في القارة اآلســـيوية والتعرف على أحدث الممارســـات 
فـــي هـــذا المجـــال بمشـــاركة كوكبـــة مـــن المتحدثيـــن الدولييـــن 
الســـتعراض تجاربهم وخبراتهم.   وفي ختام الكلمة توجه سموه 
بالشـــكر الجزيـــل للمجلـــس األولمبـــي اآلســـيوي على منـــح مملكة 
البحريـــن الثقـــة لتنظيم هذه الندوة، مشـــيدا ســـموه بالـــدور الذي 
يلعبـــه المجلس في إشـــراك المرأة في عملية صنـــع القرار وتعزيز 
حضورهـــا بصـــورة أكبر متطلعا ســـموه ألن تخـــرج الندوة بأفضل 
التوصيـــات وتطبيـــق أفضـــل الممارســـات فـــي هـــذا المجـــال، مع 

خالص التمنيات لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. 

مداخلة رئيس اللجنة األولمبية الدولية 

شـــهدت النـــدوة مداخلـــة عبـــر الفيديو لرئيـــس اللجنـــة األولمبية 

الدوليـــة األلمانـــي تومـــاس بـــاخ عبر خاللهـــا عن شـــكره للمجلس 
األولمبي اآلســـيوي واللجنة األولمبية البحرينية والشـــيخة حياة 

بنت عبدالعزيز آل خليفة على تنظيم الندوة. 
 وأضاف “نتشـــارك جميعا من أجل رؤية وهدف واحد يتمثل في 
منـــح المرأة فرصة المشـــاركة الرياضية، وهو يشـــكل صلب عملنا 
في اللجنة األولمبية الدولية وتقع على عاتق المنظمات الرياضية 
مسؤولية تحقيق هذا الهدف باعتباره جزءا ال يتجزء من حقوق 
اإلنســـان، خصوصـــا، أن المـــرأة تمثل 50 % فـــي كل المجتمعات، 
وفـــي أولمبيـــاد طوكيـــو 2022 بلغ تمثيـــل المرأة في المنافســـات 
الرياضيـــة 40 % وهـــو يعكـــس العمـــل المنهجـــي الـــذي يقـــوم به 

الجميع..”. 
 وأوضـــح أن النـــدوة هـــي عملية لقيـــادة التغييـــر وفرصة عظيمة 
لتبـــادل الخبـــرات والبرامـــج، ونحن نضـــع يدنا بيدكـــم لنقود هذا 

التغيير. 

كلمة القائم بأعمال رئيس المجلس األولمبي اآلسيوي 

وألقى القائم بأعمال رئيس المجلس األولمبي اآلســـيوي راجا 
راندير ســـينغ كلمة عبر فيها عن ســـعادته بالمشـــاركة، مشيدا 
بـــدور الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيز آل خليفة رئيســـة لجنة 
تكافـــؤ الفرص بين الجنســـين فـــي اللجنة األولمبيـــة الدولية، 
موضحـــا أن هـــذه النـــدوة تعتبـــر األولى وأن المـــرأة يجب أن 

تأخـــذ فرصتها ليس في المشـــاركة فقط وإنما على مســـتوى 
القيـــادة، وأن الندوة ســـتخرج بالعديد مـــن التوصيات المهمة 
لتحقيـــق التـــوازن وتكافؤ الفـــرص بين الجنســـين، ألن المرأة 
كانـــت ومـــا زالت قادرة علـــى القيام بأدوار مهمـــة وبناءة في 

الحركة الرياضية. 

حياة بنت عبدالعزيز: الندوة تعكس التزام البحرين بنهج تكافؤ الفرص 

بعـــد ذلك ألقت الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيز آل خليفة عضو 
المكتـــب  البحرينيـــة عضـــو  اللجنـــة األولمبيـــة  إدارة  مجلـــس 
التنفيـــذي للمجلـــس األولمبـــي اآلســـيوي رئيســـة لجنـــة تكافؤ 
الفرص بين الجنســـين في المجـــال الرياضي باللجنة األولمبية 
الدوليـــة كلمة أشـــادت فيها بدعم ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفة، وشـــكرت المجلس األولمبي اآلسيوي برئاسة القائم 
باألعمـــال راجـــا راندير ســـينغ والمديـــر ابعام للمجلس حســـين 

المسلم. 
 وأشـــارت إلـــى أن اســـتضافة البحريـــن لهـــذه النـــدوة يعكـــس 
التزامهـــا بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنســـين في المجال 
الرياضي والمســـاهمة المشتركة بين اللجان األولمبية لتحقيق 
هذا الهدف المنشـــود، مشـــيرة إلى أن تساوي الفرص يجب أن 
يبـــدأ من المجتمـــع والرياضة قوة ناعمة توحـــد المرأة والرجل 

وأن العمل يجب أن يكون مستمرا لمنح المرأة أدوارا أكبر.

سموه افتتح ندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمجال الرياضي بحضور رسمي كبير ومشاركة إقليمية ودولية واسعة

خالد بن حمد: المرأة البحرينية حظيت بدعم ال محدود من الملك المعظم

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

ابتعـــث االتحـــاد البحرينـــي للســـيارات 
عـــالء فروتـــن  االتحـــاد  عضـــو فريـــق 
وعلي بشكروي من قبل نادي المارشال 
الرياضـــي والثقافي إلى فرنســـا وذلك 
لالطالع علـــى تجربة االتحـــاد الدولي 
 FIA للســـيارات والذي ينظم منافسات
motorsport games للمرة األولى في 
حلبة بـــاول ريكارد فـــي الفترة من 26 

وحتى 30 من شهر أكتوبر الجاري.
للســـيارات  الدولـــي  االتحـــاد  ويهـــدف 
مـــن خـــالل هـــذا البرنامج الـــذي يقيمه 

للمرة األولـــى دعمًا لرياضة الســـيارات 
مـــن  عـــدد  يضـــم  حيـــث  وتطويرهـــا، 

الســـباقات كالكارتنـــغ والرالي وســـباق 
مـــن  العديـــد  فيـــه  ويشـــارك  حلبـــات 

المتســـابقين من مختلف أنحاء العالم، 
وهـــو شـــبيه بـــدورة األلعـــاب األلعـــاب 

األولمبية.
الســـيارات  اتحـــاد  ابتعـــاث  ويأتـــي 
للتعـــرف  وذلـــك  لعضويـــه  البحرينـــي 
يقيمـــه  الـــذي  البرنامـــج  هـــذا  علـــى 
االتحاد الدولي للسيارات للمرة األولى 
وللتعـــرف عـــن قـــرب علـــى البرنامـــج 
وعمل التقاريـــر الالزمة من أجل وضع 
كألومبيـــاد  القامتـــه  وخطـــة  تصـــور 
فـــي منطقـــة الخليـــج ومنطقة الشـــرق 

األوسط في المستقبل القريب.

اتحاد السيارات يبتعث فروتن وبشكروي لفرنسا

علي بشكرويعالء فروتن



أكد الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب 
األول لرئيـــس اإلتحاد الدولـــي لكرة القدم 
أن التطـــور المتنامـــي الـــذي تشـــهده كـــرة 
القـــدم الهندية يؤكد ارتفاع شـــعبية اللعبة 
فـــي البـــاد مبدًيا حـــرص االتحـــاد القاري 
على دعم ومســـاندة جهود اإلتحاد الهندي 
الراميـــة لتعزيـــز مكتســـبات اللعبـــة علـــى 

مختلف األصعدة.
 جـــاء ذلك لدى الحفل الذي أقامه اإلتحاد 
الهنـــدي لكـــرة القـــدم فـــي مدينـــة مومباي 
يـــوم أمـــس األول تكريًما للشـــيخ ســـلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة بمناســـبة زيارتـــه 
الرســـمية لجمهورية الهند لحضور المباراة 
النهائيـــة لبطولـــة كأس العالـــم للســـيدات 
)تحت 17 ســـنة( التـــي اســـتضافتها الباد 

على مدى ثاثة أسابيع.
وأشار رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
ـــا من كرة القدم  أن الهنـــد تعتبر جزًءا مهمًّ

اآلســـيوية لما تمتلكه من إمكانات بشـــرية 
هائلة وما تتمتع به من إرادة صلبة لتطوير 
لعبـــة كرة القدم في الباد من خال تنفيذ 
العديـــد من المبـــادرات والبرامـــج النوعية 
إلـــى جانـــب  اللعبـــة،  بمنظومـــة  لارتقـــاء 

استضافة العديد من البطوالت واألحداث 
اإلقليمية والقاريـــة والعالمية التي عّززت 

مكانة الباد على الخارطة الكروية. 
آل  ابراهيـــم  بـــن  الشـــيخ ســـلمان  وأشـــاد 
خليفـــة بالـــرؤى واألفـــكار التـــي يمتلكهـــا 

رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة اإلتحـــاد 
الهنـــدي من أجل رســـم مامح المســـتقبل 
المشـــرق للعبـــة مؤكـــًدا أن اإلتحـــاد قـــادر 
عبـــر العمـــل بـــروح الفريق الواحـــد ووضع 
الخطـــط القابلة للتنفيذ فـــي الوصول إلى 

الغايات المنشودة.
 مـــن جانبه، رحب كاليان تشـــاوبي رئيس 
اإلتحـــاد الهندي لكرة القدم بزيارة الشـــيخ 
ســـلمان بـــن ابراهيـــم آل خليفة الـــى الهند 
مشـــيًدا بحرصه علـــى التواصل المســـتمر 

مـــع أســـرة كـــرة القـــدم اآلســـيوية مؤكـــًدا 
حـــرص اتحاده علـــى االســـتفادة القصوى 
مـــن برامـــج التطوير المقدمـــة من اإلتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم لتطويـــر مختلـــف 

أركان لعبة كرة القدم في الباد.

الهوكـــي علـــى الجليد هي رياضة شـــتوية 
عنيفـــة يتبارى فيها فريقـــان كل منهما من 
ســـتة العبيـــن وتســـعة احتياطييـــن علـــى 
مســـاحة محـــددة من الجليـــد. ومن خال 
هـــذه المقابلة ســـنتعرف على بعض األمور 
األساسية لرياضة هوكي الجليد من كابتن 
فريق السيدات ماك محمد جناحي أمين 
السر العام للفريق. هنا تفاصيل هذا اللقاء 
الـــذي أجري فـــي المكتب الرئيســـي لنادي 

البحرين لهوكي الجليد. 
متى كانت بدايتك ولماذا اخترت هذه  «

الرياضة؟ 

- كانت بدايتـــي منذ اإلعدادية في الصف 
التاســـع، عندمـــا كنٌت أتزلج مـــع أصدقائي 
الاعبيـــن وحثنـــي  بأحـــد  ألقيـــُت  عندهـــا 
علـــى تجربة هذه الرياضـــة و ُخضت هذه 

التجربة وأعجبتني. 
 هل لعبة هوكي الجليد لها مستقبل؟  «

- نطمـــح و نســـعى بأن يكون لها مســـتقبل 
كبير في مملكـــة البحرين، بحيث حتى لو 
لم نســـتمر في هـــذه الرياضة يكون الجيل 

القادم يطور اللعبة. 
 من هو أكثر الداعمين لِك في هذه  «

اللعبة؟ 

- مـــن أكبر الداعميـــن لي هو عمي و كابتن 
سامح حجازي. 

 برأيِك من أقوى فريق في لعبة  «
هوكي الجليد على مستوى الخليج؟ 

- برأيـــي الشـــخصي فريق دولـــة اإلمارات 
المتحـــدة من أقوى األفرقة على مســـتوى 

الخليج؛ بسبب توفير صالة أولومبية. 
 ما هي أهدافِك التي حققتها؟  «

- هـــدف مـــن أهدافـــي بأنني شـــاركُت في 
بطـــوالت خليجية و أتمنى أن أشـــارك في 

بطوالت عالمية. 
 ما هي الصعوبات التي واجهتِك في  «

هذه اللعبة؟ 

- بالنســـبة لي تعليم أساســـيات اللعبة هي 
مـــن أكثـــر الصعوبـــات التـــي واجهتهـــا في 
مســـيرتي الرياضية وهي مـــن أهم النقاط 
على تأسيس العب محترف. وفي الوقت 

الحالـــي ُأركـــز علـــى تمّكـــن الحفـــاظ علـــى 
موقعـــي )الهجـــوم( فـــي الملعـــب الجليدي 

ورمي القرص المخصص )البك(. 
 ماذا اكتسبت )مالك( من هوكي  «

الجليد؟ 

- رياضـــة هوكـــي علـــى الجليـــد جعلتنـــي 
واثقـــة من نفســـي أكثر، وأصبحـــت أقوى 
بكثير. وهذه الرياضة تجعل الاعب قوي 

الشخصية بسبب عنف اللعبة. 

 هل يوجد إقبال كبير من ِقبل السيدات  «
البحرينيات في هذه الرياضة؟ 

- لألمانـــة أغلـــب الســـيدات ال يفضلن هذه 
الرياضة؛ بســـبب خشونة وقســـاوة اللعبة، 
وأيضـــا عـــدم علمهم بوجود فريق نســـائي 

بحريني لهوكي الجليد. 
 برأيك وكونِك العبة أساسية ما هي  «

األشياء التي تنقص لعبة الهوكي في 
مملكة البحرين؟ 

- حاليـــًا الـــذي ينقصنـــا هـــو الجليـــد الُمهيأ 

للعبة الهوكي، ليس لدينا أرضية مخصصة 
للعب. 
 هل إذا الجليد لم يكن في المستوى  «

المطلوب من الممكن أن يتعرض الالعب 
إلى إصابة ال سمح هللا؟ 

- نعـــم، من ممكـــن أن يتعرض الاعب إلى 
إصابة إذا لم يكن الجليد ُمهيأ للعب. 

 هل يوجد مسعف متواجد دائما مع  «
الالعبين في فترة التدريب؟ 

لوجـــود  النـــادي  يفتقـــر  األســـف  مـــع   -
مســـعفين؛ ممـــا يؤثـــر بشـــكل ســـلبي على 
إلـــى  نحتـــاج  ضـــروري  وبشـــكل  النـــادي، 
مسعف ألننا النعلم متى قد تحدث إصابة 

ألحد الاعبين السمح هللا. 
 هل توجد هناك بطوالت قادمة سوف  «

يشارك فيها نادي البحرين لهوكي 
الجليد؟ 

- نعـــم، هناك بطولة قادمة في شـــهر يناير 
2023 ستقام في روسيا وتعتبر من أقوى 
وأهم البطوالت التي ســـوف تشـــارك فيها 

مملكة البحرين. 

 هل هناك اهتمام كبير للعبة هوكي  «
الجليد من ِقبل الهيئة العامة للرياضة؟ 

نقـــول اليوجـــد هنـــاك  - ال نســـتطيع أن 
اهتمـــام ولكـــن الفريق يشـــعر بـــأن الهيئة 
ليس لديهـــا الفكرة الكافية بوجود فريق 
أول وفريـــق نســـائي قوي حقـــق مراكز ) 
الفريـــق األول: المركز الثانـــي في بطولة 
دبـــي المفتوحة 2014 - المركز األول في 
بطولـــة دبـــي المفتوحـــة 2018 -المركـــز 
األول فـــي بطولة دبـــي المفتوحة 2019 
- المركـــز الثالث في بطولة دولة الكويت 
الســـيدات:  فريـــق   (  ،)2022 التطويريـــة 
أبوظبـــي  بطولـــة  فـــي  الثالـــث  المركـــز 
المفتوحـــة 2018 - المركـــز الثانـــي فـــي 
بطولة دولة الكويـــت التطويرية 2022(، 
وبـــإذن هللا ســـوف نحقـــق مراكـــز أعلـــى 
في البطـــوالت القادمة، والنـــادي يحتاج 
إلى دعم واهتمام كافي كباقي األنشـــطة 

الرياضية. 
نادين عبدالرسول علي

طالبة إعالم بجامعة البحرين

مومباي - اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم: تطور الكرة الهندية وارتفاع شعبيتها في البالد

نحتــاج إلــى الدعــم.. وهــذه إنجــازاتنــا للبحــريــن

االتحاد الهندي يحتفي بزيارة رئيس االتحاد اآلسيوي إلى مومباي

كابتن سيدات “هوكي الجليد” مالك جناحي:

صورة جماعية للمشاركين في حفل تكريم سلمان بن ابراهيم تكريم الشيخ سلمان بن ابراهيم من قبل االتحاد الهندي لكرة القدم

االتحاد البحريني لكرة القدم

انضـــم بنـــك ســـيكو إلـــى سلســـلة الرعـــاة 
جالـــة  كأس  لمســـابقتي  والداعميـــن 
الملـــك المعظـــم، ودوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتـــاز للموســـم الرياضـــي 2022/ 2023 
عبـــر تقديـــم الرعايـــة البرونزيـــة الخاصة 

بالمسابقتين.
 ورّحـــب رئيس االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
القـــدم الشـــيخ علي بـــن خليفة بـــن أحمد 
آل خليفة بانضمام بنك ســـيكو إلى قائمة 
للمســـابقة  الراعيـــة  الوطنيـــة  الشـــركات 
المعظـــم،  الملـــك  جالـــة  كأس  الغاليـــة 
ودوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز، مشـــيًرا 
إلـــى دور البنك الهام فـــي تحقيق أهداف 
الخطة التســـويقية التـــي وضعها مجلس 

إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم.
 ونـــّوه الشـــيخ علي بـــن خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة بحـــرص بنك ســـيكو ومجلس 
اإلدارة فـــي إنجـــاح المســـابقات الكروية، 

والعمـــل على تأســـيس شـــراكة فاعلة مع 
االتحـــاد البحرينـــي لكرة القدم لتجســـيد 
القطـــاع  بيـــن  المجتمعيـــة  الشـــراكة  دور 
الرياضي ومنظومة الرياضة في المملكة.

التفيـــذي  الرئيـــس  مـــن جهتهـــا، عّبـــرت   
لسيكو، نجاء الشيراوي، عن اعتزاز بنك 
ســـيكو بالمشـــاركة في رعاية المسابقات 
الموســـم  لهـــذا  الكرويـــة  والبطـــوالت 
الرياضي خصوًصا مع ما تمثله من أهمية 

بالغـــة فـــي الشـــارع الرياضـــي البحريني، 
مؤكـــدة أن بطولـــة تحمـــل اســـم عاهـــل 
البـــاد المعظم وتقـــام تحت رعاية ملكية 
دعـــم  علـــى  بالحصـــول  ســـامية جديـــرة 
ورعاية القطاع التجاري واالقتصادي في 
المملكـــة.  وأكدت نجاء أن هذه المبادرة 
تأتـــي ضمـــن جهـــود بنـــك ســـيكو لتعزيـــز 
األنشطة المتعلقة بالشباب والرياضة في 

خدمة المجتمع.

بنك سيكو يرعى “أغلى الكؤوس” ودوري ناصر بن حمد 

نجالء الشيراوي الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة

اللجنة اإلعالمية

واصل الاعب األســـترالي إيرك واتســـون 
ســـيطرته على سباقات الموســـم الجديد 
التحـــاد الترايثلـــون، وذلـــك بعـــد أن نجح 
فـــي التتويـــج بالمركـــز األول فـــي ثانـــي 
سباقات الموســـم الذي أقيم يوم الجمعة 
الـــزالق،  ســـوفتيل  فنـــدق  فـــي  الماضـــي 
وســـط مشـــاركة كبيرة من الجنســـين في 
مختلـــف الســـباقات، فيمـــا حافـــظ البطل 
البحريني عمر حمزة على مركز الوصافة 
فـــي الترتيـــب العـــام للســـباق الثاني على 
التوالـــي، مؤكـــًدا اإلمكانيـــات التي وصل 
إليها في اللعبة والمســـتوى المتطور الذي 
يمـــر فيه، واحتل الاعـــب كيفين اورالند 

المركز الثالث في الترتيب العام.
وحظي السباق الثاني باهتمام ومشاركة 
كبيـــرة مـــن جانـــب العبي والعبـــات دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي إلـــى جانـــب 
مختلـــف  مـــن  المملكـــة  فـــي  المقميـــن 

الســـباق  علـــى  أطفـــى  مـــا  الجنســـيات، 
أجـــواء اســـتثنائية وخاصـــة اســـتمتع بها 
المشـــاركون إلـــى جانـــب الجماهيـــر التي 
حضـــرت لمتابعـــة الســـباق، وهو مـــا ينذر 
بمشـــاركة أوســـع فـــي الســـباقات القادمة 
للموســـم الجديـــد. وتّوج رئيـــس االتحاد 
البحريني للترايثلون عبدهللا عبدالسام، 
وأمين الســـر العام حمد الما األبطال في 

مختلـــف الفئـــات العمرية وعلى مســـتوى 
الجنســـين بالميداليـــات الملونة في نهاية 
الـــذي  األطفـــال  ســـباق  وشـــهد  الســـباق. 
أقيم كســـباق مصاحب للســـباق الرئيسي 
مشـــاركة واســـعة مـــن جانـــب األطفـــال، 
حيث حضرت اإلثارة والندية في السباق 
الـــذي حظـــي بمتابعـــة كبيـــرة مـــن أولياء 

األمور إلى جانب الجماهير.

مشاركة واسعة في السباق الثاني التحاد الترايثلون

جانب من تتويج األبطال

جانب من اللقاء
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تّوج رئيس االتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز 
بن مبارك آل خليفة الاعب القطري راشد نواف بلقب 
فردي األوالد لبطولة االتحاد الدولي للتنس للناشـــئين 
تحت 18 ســـنة للفئة الخامســـة، وذلك بعـــد تغلبه على 
الاعب ماركو سالفيجيك في المباراة النهائي للبطولة.
وقـــدم الاعبـــان مبـــاراة عاليـــة المســـتوى أكـــدا مـــن 
خالهـــا أحقتيهمـــا في الوصـــول إلى المبـــاراة النهائية، 
األدوار  خـــال  منافســـيهم  جميـــع  علـــى  والتفـــوق 
االقصائية للبطولة. وفي نهائي فردي الفتيات، تّوجت 

الاعبـــة الســـعودية يـــارا الحقبانـــي تألقها فـــي بطولة 
االتحـــاد الدولي للتنس للناشـــئين تحت 18 ســـنة التي 
يســـتضيفها االتحـــاد البحرينـــي للتنـــس، بالجمـــع بيـــن 
لقبي الفردي والزوجي لفئة الفتيات، وذلك بعد فوزها 
صباح أمس على الروســـية تمارا إيرماكوفا في نهائي 

مسابقة الفردي.
وكانت السعودية يارا الحقباني قد توجت مع زميلتها 
البريطانيـــة آنبيـــا هيرســـتوفا يـــوم الجمعـــة الماضي 

بلقب زوجي الفتيات.
وقدمـــت الحقبانـــي مســـتويات فنية رائعـــة في جميع 

مبارياتهـــا في البطولة، حيـــث تمكنت من التغلب على 
جميـــع منافســـاتها لتؤكـــد جدارتهـــا بالفـــوز والتتويـــج 

بلقبي الفردي والزوجي.

الدور الرئيسي للنسخة الثانية ينطلق اليوم

مـــن جانب آخر، تبدأ اليوم منافســـات النســـخة الثانية 
من البطولة التي يستضيفها االتحاد البحريني للتنس 
لألســـبوع الثانـــي علـــى التوالـــي، حيـــث ســـتقام اليوم 
مباريات دور الـ32 )الرئيسي(، وستقام جميع المباريات 

على ماعب االتحاد في الساعة التاسعة مساء.

السعــوديــة يــارا الحـقـبـــانـــــي.. بطـلـــة فـتـيـــات الـتـنــــس
مدينة عيسى - االتحاد البحريني للتنس



يســـتضيف موســـم جائزة يوســـف بـــن أحمد كانـــو للجلســـات الحوارية 
األول اليوم االثنين 31 أكتوبر 2022 كال من وليد زباري أستاذ الموارد 
المائيـــة بجامعـــة الخليج العربي وصباح الجنيد األســـتاذ المشـــارك في 
المعلوماتيـــة الجغرافية بكلية الدراســـات العليا بجامعة الخليج العربي 
فـــي جلســـة عنوانها )تغير المناخ وتحقيق الصافـــي الصفري لالنبعاثات 
الكربونيـــة في البحريـــن( وذلك في فندق )ذي كي( فـــي منطقة الجفير 

في الساعة 7 مساء والدعوة عامة.

جائزة “يوسف كانو” تستضيف 
األكاديميين زباري والجنيد

مطعـم “أم شــريـف” ينضــم إلـى “طلبـات”أمل الحامد
تجربة طعام فاخرة تمثل تميز المطبخ اللبناني

أعلنت “طلبات”؛ الشـــركة التقنية الرائدة 
ـــا فـــي توصيـــل الطعـــام  ّ ـــا وإقليميًّ محليًّ
والتجارة الســـريعة، عـــن انضمام مطعم 
“أم شـــريف” إلـــى منصتهـــا، لتنضـــم إلـــى 
مجموعـــة أفضـــل المتاجـــر والخيـــارات 
المتوفرة لعمالء طلبـــات. ويقدم مطعم 
“أم شريف” أطباًقا رائعة وفريدة، ويوفر 
لزبائنـــه تجربة طعام فاخـــرة تمثل تميز 
المطبخ اللبناني الغني باألطباق الشهية. 
وتتربـــع طلبـــات علـــى عـــرش منصـــات 
توصيـــل األطعمـــة فـــي المنطقـــة، بحكم 
خبرتها فـــي فهم احتياجات المســـتهلك 
وعليـــه قامـــت بتوفير جميـــع الخيارات 
وقدمـــت  المســـتهلك،  لـــدى  المفضلـــة 
تجربـــة عمالء مميزة عن طريق ســـهولة 
وسالســـة اســـتخدام التطبيق، باإلضافة 
إلى الخدمات المميزة وسرعة التوصيل 

وخدمـــات الدعـــم، ممـــا جعـــل التطبيـــق 
محل ثقة العمالء. 

لشـــركة  التنفيذيـــة  اإلدارة  وصرحـــت 
نقـــدم  أن  “يســـعدنا  البحريـــن  طلبـــات 
لعمالئنـــا الكـــرام مطعم أم شـــريف الذي 
ا  يعتبـــر أحـــد المطاعـــم المشـــهورة عالميًّ

والمفّضلـــة لـــدى المســـتهلك البحريني”. 
وتضيـــف “طلبـــات البحريـــن فـــي ســـعي 
دائم ومســـتمر لتوفير أفضـــل الخيارات 

والخدمات لزبائنها”. 
ومـــن جانبـــه، صـــرح محمـــد الجـــارودي 
المدير التنفيذي لشـــركة جســـت ديليشز 

أم  لمطعـــم  التجـــاري  لالمتيـــاز  المالكـــة 
شـــريف قائـــاًل: “نحن ســـعداء بانضمامنا 
لتكـــون  المنطقـــة  فـــي  للمنصـــة األولـــى 
شـــريًكا يخط معنا قصـــة نجاح المطعم، 
حيـــث إننا نســـعى لتوفير كافـــة الحلول 

والخدمات المرضية لعمالئنا”.

أصدر مدير إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية، بوزارة الصناعة والتجارة، 
اإلعالن رقم )27( لسنة 2022 بانقضاء جميع الحقوق المترتبة على 3 رسوم ونماذج 

صناعية وبطالنها بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية.
وجاء إعالن انقضاء الحقوق المترتبة للرســـوم والنماذج الصناعية اســـتناًدا للمادة 

)22( من قانون رقم )6( لسنة 2006 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية.
 ووفًقـــا للمعلومـــات المنشـــورة على الموقـــع اإللكتروني لوزارة الصناعـــة والتجارة، 
فـــإن الرســـم أو النموذج الصناعـــي هو المظهر الزخرفـــي أو الجمالي لقطعة ما ومن 
الممكـــن أن يتألـــف التصميـــم من عناصر مجّســـمة، مثل شـــكل القطعة أو ســـطحها، 
أو مـــن عناصـــر ثنائية األبعاد، مثل الرســـوم أو الخطوط أو األلـــوان أو بغير األلوان. 
وتكون مدة حماية الرســـم أو النموذج الصناعي 10 ســـنوات تبدأ من تاريخ تقديم 
طلب التســـجيل وتجدد الحماية لمدة 5 ســـنوات أخرى إذا قدم صاحب الحق طلًبا 
بالتجديـــد خـــالل الســـنة األخيرة من المدة أو خالل ســـتة أشـــهر من تاريـــخ انتهاء 

الحماية.
 ويقـــدم طلـــب تســـجيل الرســـم أو النموذج الصناعي مباشـــرة لدى مكتـــب براءات 
ا أو لديه عنـــوان إقامة في مملكة  االختـــراع إذا كان مقـــدم الطلـــب مواطًنـــا بحرينيًّ
ا وغير مقيم في المملكة يجب التقدم بطلب  البحرين، وإذا كان مقدم الطلب أجنبيًّ
التســـجيل من خالل أحد مكاتب تســـجيل الملكية الفكرية أو أحد مكاتب المحاماة 

المعتمدة في مملكة البحرين.

قدمـــت مجموعـــة فنـــادق الخليـــج تبرعـــَا نقديـــًا لدعـــم مركـــز المحـــرق للرعايـــة 
االجتماعيـــة كجزء من التـــزام المجموعة ودعمها للمراكـــز االجتماعية المختلفة 
فـــي مملكـــة البحرين وكجزء من مســـؤوليتها االجتماعية. وقـــدم الدعم الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعـــة فنـــادق الخليـــج جارفيلد جونـــز، إلى رئيس مركـــز المحرق 

للرعاية االجتماعية رياض عبدالعزيز.
يذكـــر أن مجموعـــة فنـــادق الخليـــج )ش.م.ب( هي شـــركة عامة ذات مســـؤولية 
محدودة مدرجة في بورصة البحرين تأسســـت عام 1967، تحت مســـمى شركة 
فنادق البحرين. ويترأس فاروق يوسف المؤيد مجلس إدارة المجموعة باإلضافة 

إلى نخبة المعة من رجال أعمال بارزين لهم وزنهم وتأثيرهم في المنطقة.

اســـتضاف فنـــدق ومنتجـــع آرت البحريـــن 35 طفال من المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية مع أمهاتهم، للمشـــاركة في فعالية الخريف المقامة في الفندق من الفترة 
19 حتى 29 أكتوبر الجاري، ضمن إطار الحرص على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية 

بين األفراد وغرس روح المحبة والتعاون بينهم.
وتشرف المدير العام للفندق رامز نعمة وعدد من إدارييه ومنتسبيه باستقبال أفراد 
المؤسســـة الملكيـــة وأطفالهـــا، وعلى رأســـهم رئيس قســـم العالقـــات العامة عبدهللا 
الفـــردان ومريـــم ربيعة. اشـــتمل برنامج الفعالية على مجموعـــة متنوعة من األلعاب 
والمســـابقات والجوائز التي كان لها الدور الفعال في رسم ابتسامة فرح على وجوه 
األطفال وأهاليهم. والبســـمة التي رســـمت على وجوه األطفال ليســـت ســـوى بداية 

للعديد من المبادرات المستقبلية المقبلة.

“التجارة”: انقضاء الحقوق المترتبة 
على 3 رسوم ونماذج صناعية

“فــنــــادق الخلــيــــج” تــدعـــم 
“المـحـــرق للرعــايــــة”

“آرت البحريــــن” يستضيـــــــف 
أطفـال “الملكيـــة اإلنسانيـــة”

سلمان،  بن  خليفة  لميناء  المشغلة  البحرين،  تيرمينالز  إم  بي  إي  شركة  أعلنت 
عن استقالة مورين بانرمان من منصبها كمدير تنفيذي في إي بي إم تيرمينالز 
سيتولى   ،2023 يناير   1 من  اعتباًرا  البحرين. 
فـــاروق الــزبــيــري، الــمــديــر الــمــالــي، منصب 
ــمــديــر الــتــنــفــيــذي الـــمـــؤقـــت. انــضــمــت  ال
مورين إلى شركة إي بي إم تيرمينالز 
فترة عملها،  2021. خالل  مــارس  في 
التحويلية  الــمــبــادرات  مــوريــن  عـــّززت 
رفع  في  واستثمرت  اإلدارة،  وفريق 
األداء  تــأثــر  وقــد  الــمــواهــب.  مستوى 
وصنف  إيجابي،  بشكل  للميناء  العام 
باستمرار  سلمان  بــن  خليفة  ميناء 
كفاءة  الموانئ  أكثر  من  كواحد 
ــط. يعتبر  ــ الــشــرق األوسـ فــي 
من  سلمان  بن  خليفة  ميناء 
أفضل وأكثر الموانئ الفعالة 
فـــــي الـــــشـــــرق األوســــــــط. 
ســـيـــواصـــل الــمــيــنــاء في 
كــمــســاهــم  الـــمـــهـــم  دوره 
أســاســي فــي نــمــو قطاع 
اللوجستية  الــخــدمــات 
البحرين في  في مملكة 

السنوات القادمة.

الزبيري مديرا تنفيذيا مؤقتا
 لـ ”إي بي إم تيرمينالز البحرين”
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تماشًيا مع البرامج اإلسكانية الجديدة

“بيتك” وبنك اإلسكان يطرحان حزمة حلول تمويلية
الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  كشـــف 
– البحريـــن “ بيتـــك” عـــن تعاونـــه 
مـــع بنـــك اإلســـكان لطـــرح حزمـــة 
تمويليـــة للمواطنيـــن البحرينييـــن 
المؤهليـــن ضمن برنامج “تســـهيل” 
والفئـــة المســـتحدثة مـــن برنامـــج 
“مزايا”، وذلك تحت مظلة البرامج 
تـــم  وقـــد  الجديـــدة.  اإلســـكانية 
توقيـــع اتفاقية التعاون المشـــترك 
3 أكتوبـــر  الموافـــق  يـــوم اإلثنيـــن 
في المقر الرئيســـي لبنك اإلســـكان 
بحضـــور خالـــد عبـــد هللا مدير عام 
بنك اإلسكان وحامد مشعل رئيس 
الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد في 
بيـــت التمويل الكويتي – البحرين، 
وباإلضافـــة لعـــدد من المســـؤولين 

من كال الطرفين.
 وبهـــذه المناســـبة، عّلـــق خالد عبد 
اإلســـكان:  بنـــك  عـــام  مديـــر  هللا 
“يمضـــي بنـــك اإلســـكان ُقدًما نحو 
تنفيـــذ خططـــه وفق اســـتراتيجية 
تســـعى فـــي المقـــام األول لتوفيـــر 
حلول وفرص تصب لصالح تسريع 
وتسهيل عملية حصول المواطنين 
على التمويـــل المناســـب لقدراتهم 
فـــي  لرغبتهـــم  وتحقيًقـــا  الماليـــة، 
الحصـــول على الســـكن المناســـب. 
َم برنامج “ تسهيل” والفئة  وقد ُصمِّ
المســـتحدثة مـــن برنامـــج “مزايـــا” 
ليتماشى مع توّجه وزارة اإلسكان 
والبنـــك  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الـــذي  الخـــاص،  القطـــاع  إلشـــراك 
والمطوريـــن  المصرفييـــن  يشـــمل 
أننـــا  كمـــا  وغيرهـــم.  العقارييـــن 
نّثمـــن االســـتجابة الســـريعة لبيـــت 
التمويـــل الكويتي-البحريـــن، لهذه 
المبادرة، ونتطلع إلبرام المزيد من 
الشراكات مستقباًل مع المؤسسات 
فرًصـــا  لمنحهـــم  األخـــرى  الماليـــة 
معالجـــة  فـــي  للمســـاهمة  ســـانحة 
الشأن اإلسكاني وتلبية احتياجات 

المواطنين”.

 ومـــن جانبـــه، صـــّرح عبـــد الحكيم 
الخياط العضـــو المنتدب والرئيس 
التنفيـــذي لبيت التمويـــل الكويتي 
– البحرين “ بيتـــك”، بقوله “نود أن 
نؤكد التزامنا بدعم مبادرات وزارة 
العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان 
وبنك اإلسكان الرامية نحو تقديم 
االســـكانية  التمويليـــة  الخدمـــات 
التـــي  المناســـبة والفوريـــة لألســـر 
تنطبـــق عليها شـــروط االســـتفادة، 
مما يصـــب لصالح تحقيـــق الرؤية 
يســـرنا  لـــذا،   .2030 االقتصاديـــة 
أن نعلـــن عـــن طـــرح هـــذا العـــرض 
المؤهليـــن  للمواطنيـــن  التمويلـــي 
“تســـهيل”  برنامـــج  مـــن  لالنتفـــاع 
والفئـــة المســـتحدثة مـــن برنامـــج 
“مزايـــا”، وهـــو مـــا يعكـــس توجهنا 
لتلبيـــة احتياجـــات عمالئنـــا الكرام 
وســـعينا الـــدؤوب لطـــرح منتجات 
مصرفية تهدف لمواكبة التطورات 

الحاصلة في السوق”.
 مـــن جهتـــه، قـــال حامـــد مشـــعل 
رئيس الخدمات المصرفية لألفراد 
 – الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  فـــي 

البحريـــن: “نحن ســـعداء بتوســـيع 
شـــراكتنا االســـتراتيجية مع وزارة 
العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان 
وبنك اإلســـكان بهذه المبادرة التي 
مســـاعي  تيســـير  لصالـــح  تصـــب 
لالنتفـــاع  المؤهليـــن  المواطنيـــن 
والفئـــة  “تســـهيل”  برنامـــج  مـــن 
المســـتحدثة مـــن برنامـــج “مزايـــا” 
ومســـاعدتهم على تخطي العقبات 
الماليـــة لتمكينهم مـــن تملك العقار 
فإننـــا  المفضـــل. وعليـــه،  الســـكني 
ندعـــو الجميـــع للمســـارعة بتقديم 
طلباتهم واالســـتفادة من عروضنا 

التمويلية المبتكرة”.
الراغبيـــن  علـــى  وســـيتعين 
باالســـتفادة من الحلـــول التمويلية 
التقديـــم  المذكـــورة،  اإلســـكانية 
أواًل للبرنامـــج اإلســـكاني مـــع أحد 
Bah- )البنوك المشاركة عبر الرابط 

rain.bh( ومـــن ثـــم الحصـــول على 
موافقة وزارة اإلسكان والتخطيط 
العمرانـــي. ويوفـــر بيـــت التمويـــل 
إجـــراءات  البحريـــن   – الكويتـــي 
معالجة سلسة وميّسرة، باإلضافة 

إلى معدالت ربح منخفضة، وفترة 
ســـداد تصل إلى 30 عاًمـــا وغيرها 
من الخيارات التمويلية التي تالئم 
وتلبـــي  الماليـــة  العمـــالء  قـــدرات 
احتياجاتهم الســـكنية. ويأتي هذا 
ضمن إطار ســـعيه لتطوير الحلول 
التمويليـــة اإلســـكانية، بهدف دعم 
مساعي وزارة اإلسكان والتخطيط 
العمراني لتوفيـــر خيارات متعددة 
ُتلبـــي مختلـــف احتياجـــات األســـر 

البحرينية.
البرامـــج  أن  بالذكـــر  ويجـــدر 
اإلسكانية الجديدة تتضمن العديد 
مـــن المزايـــا أبرزهـــا: رفـــع الســـقف 
التمويلي من 60,000 إلى 70,000 
دينـــار بحريني ورفـــع الحد األدنى 
دينـــار   40,000 إلـــى   19,000 مـــن 
بحرينـــي مـــع وجـــود مزايـــا أخرى 
عديـــدة يرجى االطـــالع عليها، مع 
توفير خيار رفع نســـبة االستقطاع 
مـــن المرتـــب إلـــى 35 % علـــى أن 
يتـــراوح الدخـــل الشـــهري مـــا بيـــن 

320 إلى 1,200 دينار بحريني.

مورين بانرمان

صباح الجنيد وليد زباري



 3 أنواع للممارسات الضارة: اإلغراق 
والزيادة بالواردات والدعم

أمل الحامد

كشــف اختصاصــي عالقــات صناعيــة أول بــإدارة التنميــة الصناعيــة بوزارة 
الصناعة والتجارة، مســلم المســلم، أن مدة التحقيق في الممارســات الضارة 

بالتجارة الدولية بحسب القانون والئحته التنفيذية ال تتجاوز 12 شهًرا.

ولفـــت إلى أنـــه في حـــاالت اســـتثنائية 
يمكن تمديد فترة التحقيق بالممارسات 
ال  لفتـــرة  الدوليـــة  بالتجـــارة  الضـــارة 
تتجاوز 6 أشـــهر، كما أنه في هذه الفترة 
يتيح القانون للصناعة المتضررة فرض 
المنتـــج  واردات  علـــى  مؤقتـــة  رســـوم 
المثيل في حال تـــم التوصل إلى نتائج 
إيجابيـــة بوجـــود ضـــرر علـــى الصناعـــة 

المحلية، فيما يتعلق بقضايا اإلغراق.
وأوضح أنه بالنســـبة للقضايـــا الوقائية، 
فإنـــه يمكـــن فرض رســـوم مؤقتـــة على 
المنتـــج المســـتورد فـــور بـــدء التحقيق 
مع االســـتناد إلى نتائج إيجابية بوجود 

ضرر على الصناعة المحلية.
وأفاد المســـلم في مداخلـــة إذاعية عبر 
برنامـــج “صباح الخير يـــا بحرين” حول 
الممارســـات الضـــارة بالتجـــارة الدولية، 

أنـــه “فـــي ظـــل التزامـــات دول مجلـــس 
التعـــاون فـــي منظمـــة التجـــارة العالمية 
بتحريـــر التجـــارة وفتح األســـواق أمام 
منتجات الدول األخرى يمكن أن تواجه 
الصناعـــة الخليجيـــة بعض الممارســـات 
التي قد تســـبب أو تهـــدد بحدوث ضرر 
مـــادي للصناعة الخليجية، وانطالًقا من 
األهـــداف األساســـية لمجلـــس التعـــاون 
وانســـجاًما  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
االقتصاديـــة  االتفاقيـــة  أهـــداف  مـــع 
الموحـــدة للمجلـــس والمتطلعة لتحقيق 
تكامـــل اقتصادي بين الـــدول األعضاء، 
وألهمية الدور الذي تقوم به الصناعات 
الخليجية في اقتصادات دول المجلس، 
أصبح من الضروري قيام دول المجلس 
باتخاذ التدابير الالزمة لحماية صناعتها 
مـــن الممارســـات الضـــارة فـــي التجـــارة 

الدوليـــة الموجـــه إليهـــا من الـــدول غير 
الـــدول األعضـــاء والتي تتســـبب بضرر 
للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعها أو 
تعيق قيامهـــا، وعليه تم إصدار القانون 
الموحـــد لمكافحـــة اإلغـــراق والتدابيـــر 
التعويضيـــة والوقائيـــة لـــدول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي والئحتهـــا التنفيذية 
واإلطـــار القانونـــي المنظـــم للحماية من 
الممارسات الضارة في التجارة الدولية 

والـــذي أقـــره جاللـــة الملـــك المعظم في 
القانـــون رقم 48 لســـنة 2011 بالموافقة 
علـــى القانون الموحـــد المعدل لمكافحة 
اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية 
لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 

العربية”.
وأشـــار إلـــى وجـــود اتفاقيـــات متعلقـــة 
بالحمايـــة مـــن الممارســـات الضـــارة في 
التجارة الدولية تمثل في اتفاقية جات 

94 وتغطي كافة الممارسات.
فـــي  الضـــارة  الممارســـات  أن  وأوضـــح 
التجارة الدوليـــة تصنف 3 أنواع، النوع 
األول هـــو اإلغـــراق والـــذي يقصـــد بـــه 
تصديـــر منتج ما إلى الســـوق الخليجية 
بأقـــل مـــن ســـعر بيـــع منتـــج مشـــابه لـــه 
فـــي الســـوق المحلية لبلد المنشـــأ أو بلد 

تصديـــر فـــي مجـــرى التجـــارة العاديـــة، 
والنـــوع الثانـــي الزيـــادة فـــي الـــواردات 
والتـــي يقصد بها الزيادة فـــي الواردات 
بشـــكل مطلـــق أو نســـبي لمنتـــج مـــا لـــه 
منتـــج مشـــابه يصنـــع بـــدول المجلـــس 
مطابـــق له فـــي كافة النواحـــي أو وثيق 
أو  وخصائصـــه  بمواصفاتـــه  الشـــبه 
ينافســـه بشكل مباشـــر بحيث تسبب أو 
تهـــدد هذه الزيادة بإلحاق ضرر جســـيم 

بالصناعة الخليجية.
مـــن  الثالـــث  النـــوع  أن  إلـــى  وأشـــار 
الممارسات الضارة في التجارة الدولية 
هو الدعم والذي يقصد به أي مســـاهمة 
ماليـــة مباشـــرة أو غير مباشـــرة مقدمة 
مـــن حكومة دولة المنشـــأ أو هيئة عامة 
بهـــا وينتـــج بهـــا تحقيـــق فائـــدة لمتلقي 

الدعم سواء كانت منتًجا أو مصدًرا من 
خالل برامج أو خطط أو أي ممارســـات 
تقدمها أو تنفذها حكومة دولة التصدير 

أو المنشأ.
وعـــن آليـــة تقديم الشـــكوى فـــي مملكة 
يمكـــن  أنـــه  المســـلم  أوضـــح  البحريـــن، 
الشـــكوى  تقديـــم  المتضـــررة  للصناعـــة 
عـــن طريق ملء اســـتمارة موجودة في 
الصناعـــة  لـــوزارة  اإللكترونـــي  الموقـــع 
والتجـــارة، حيـــث تقـــوم إدارة التنميـــة 
الصناعيـــة بتحويـــل اســـتمارة الشـــكوى 
لمكافحـــة  الفنيـــة  األمانـــة  لمكتـــب 
التجـــارة  فـــي  الضـــارة  الممارســـات 
الدوليـــة الذي يمثل جهـــاز التحقيق في 
مكافحـــة دول مجلس التعاون، مشـــيًرا 
إلـــى إمكانيـــة تقديـــم الشـــكوى من قبل 
الجهـــات التي يحق لها تقديم الشـــكوى 
ضد الممارســـات الضارة فـــي التجارة 
أحـــد  فـــي  تتمثـــل  والتـــي  الدوليـــة 
المنتجيـــن فـــي الصناعـــة البحرينيـــة، 
غرفـــة التجارة والصناعـــة، واتحادات 

المنتجين لقطاعات اإلنتاج.

12 شهًرا مدة التحقيق في الممارسات الضارة بالتجارة الدولية
القانون يتيح فرض رسوم مؤقتة على الواردات... اختصاصي عالقات صناعية:

business@albiladpress.com
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أكــد رئيــس جامعــة العلــوم التطبيقيــة غســان عــواد أهمية االهتمــام بتطويــر البحث 
العلمــي فــي الجامعــات العربيــة والتركيــز علــى جــودة األبحــاث والمؤتمــرات العلمية 
المحكمــة مــن خــالل التعــاون مــع المؤسســات العالميــة ذات الشــأن بتطويــر التعليــم 
العالــي وجودتــه، بهــدف تعزيــز عملية البحــث العلمي لجامعــات العربية، مشــدًدا على 
ضرورة تعزيز االبتكار وريادة األعمال في التعليم العالي كوســيلة لتعزيز التنافســية 
وزيــادة النمــو االقتصــادي وتوليــد فــرص عمل جديــدة، وذلــك ألهمية قطــاع التعليم 

العالي في تحقيق أهداف التنمية بجميع أشكالها.

جـــاء ذلك، خالل ترؤســـه فعاليات منتدى 
 QS العربـــي الـــذي نظمتـــه مؤسســـة QS
العالميـــة، برعاية من الجامعة الكندية في 
دبـــي، وجامعـــة المســـتقبل فـــي جمهورية 
مصر العربية، بحضور األمين العام التحاد 
الجامعـــات العربيـــة عمـــرو عزت ســـالمة، 
وبمشـــاركة أكثـــر من 170 رئيـــس مجلس 
رئيـــس  ونائـــب  جامعـــة  ورئيـــس  أمنـــاء، 

وقياديين أكاديميين.
وعلـــى هامـــش فعاليـــات المنتـــدى أعلنت 
مؤسسة QS عن نتائج تصنيف الجامعات 

العربية للعام 2023، حيث نجحت جامعة 
العلـــوم التطبيقية في االرتقاء إلى المركز 
ـــا، لتدخـــل بذلك نـــادي أفضل 20  19 عربيًّ
جامعة في الوطـــن العربي، من أصل 199 
جامعـــة شـــملها التقييـــم، مواصلـــة التقدم 
فـــي هـــذا التصنيـــف علـــى مـــدار خمـــس 
ســـنوات متتالية، حيث أشـــار غسان عواد 
إلى أن هذا المستوى المتميز يأتي نتيجة 
العمل المشـــترك مع شـــركاء الجامعة على 
متقدًمـــا  والعالمـــي،  العربـــي  المســـتويين 
بالشـــكر إلـــى رئيس مجلس اإلدارة ســـمير 

وهيـــب  األمنـــاء  مجلـــس  ورئيـــس  نـــاس 
الخاجـــة وجميـــع أعضاء مجلســـي اإلدارة 
إلدارة  المقـــدم  الدعـــم  علـــى  واألمنـــاء 
الجامعـــة للوصول إلـــى هذه المســـتويات 
العالميـــة المتقدمة، كما تقّدم بالشـــكر إلى 
أعضـــاء الهيئتيـــن األكاديميـــة واإلداريـــة، 

على الجهود المبذولة لخدمة الجامعة.

وصّرح رئيس الجامعة بأن المؤتمر تناول 
مجموعـــة مهمة من المواضيع التي تهدف 
إلـــى تعزيـــز ثقافـــة البحـــث العلمـــي لـــدى 
العالقـــات  العربيـــة، وتوطيـــد  الجامعـــات 
بيـــن الجامعـــات العربيـــة، خصوصـــا فيمـــا 
يتعلق بنشـــر وتمويل البحوث المشـــتركة 
بيـــن الجامعـــات، مشـــيًرا إلـــى أن المنتدى 

ناقش التحديات التي تواجهها الجامعات 
العربيـــة، وأهمية التعاون بيـــن الجامعات 
األفريقية، والعربية، كما تطّرق إلى كيفية 
دخـــول الجامعـــات بالتصنيفـــات العالميـــة 

والعربية.
 ونـــّوه عواد بأن المنتـــدى خرج بمجموعة 
مـــن االســـتنتاجات حول التحديـــات التي 

وكيفيـــة  العربيـــة،  الجامعـــات  تواجههـــا 
االســـتفادة من الثـــورة الصناعيـــة الرابعة، 
العمليـــة  فـــي  التكنولوجيـــا  وتوظيـــف 
خريجـــي  قـــدرات  وتعزيـــز  التعليميـــة، 
الجامعـــات العربيـــة لدخـــول ســـوق العمل 

والحصول على وظائف متميزة.
الجامعـــة  رئيـــس  الختـــام، توّجـــه   وفـــي 
بالشـــكر والتقديـــر إلـــى المجلـــس األعلـــى 
لتطويـــر التعليـــم والتدريب، وإلـــى وزارة 
التعليـــم  ومجلـــس  والتعليـــم،  التربيـــة 
العالـــي، واألمانـــة العامة لمجلـــس التعليم 
العالـــي، وهيئة جـــودة التعليـــم والتدريب 
على كل الجهـــود المبذولة لخدمة التعليم 
فـــي مملكـــة البحريـــن، كمـــا تقدم بالشـــكر 
إلـــى القائميـــن علـــى منتـــدى QS العربـــي، 
 QS خصوصـــا المديـــر اإلقليمي لمؤسســـة
إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  فـــي 

وجنوب آسيا آشوين فرنانديز.

رئيس “العلوم التطبيقية” يترأس جلسات منتدى QS للجامعات العربية
مؤكًدا أهمية االهتمام بتطوير البحث العلمي

مسلم المسلم

نشرت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية في موقعها على االنستغرام 
أمس، مؤشـــر أســـعار المســـتهلك لشـــهر ســـبتمبر 2022، حيث ارتفعت نسبة 
التضخم الســـنوي لشهر ســـبتمبر 2022 بمقدار 4 % مقارنة بنفس الشهر من 

العام الماضي 2021.

ارتفـاع نسبـة التضخـم بالبحرين
 فـي سبتمبـر 4 %

“الخليج العربي” و“البحرين الطبية” تجريان بحوثا مشتركة
على أساس سنويللتصدي لمرض السكري واألمراض السائدة

العربـــي  الخليـــج  جامعـــة  تجـــري 
فـــي  للجراحيـــن  الملكيـــة  والكليـــة 
الطبيـــة  البحريـــن  جامعـــة   - أيرلنـــدا 
)RCSI البحريـــن(، في إطـــار جهودهما 
المســـتمرة لتحقيـــق أولويـــات الرعاية 
مشـــروًعا  البحريـــن،  فـــي  الصحيـــة 
ا مشـــترًكا لقياس النشاط البدني  بحثيًّ
لمرضى الســـكري من النوع الثاني في 
البحرين واستكشاف العوامل النفسية 
والبيئيـــة التـــي تؤثـــر علـــى ســـلوكيات 
المرضى. وانطلقت فكرة المشروع من 
اإلحصائيات التي تشـــير إلى أن 15 % 
من ســـكان البحرين يعانون من مرض 
السكري من النوع الثاني، حيث تسعى 
الجامعتان إلى وضع تدخالت موحدة 
للحد من الســـلوكيات التي تشجع على 
الكســـل والخمول، علـــى أمل تخفيض 

معدل اإلصابة بالمرض بين السكان.
 ومن المالحظ أن مرضى السكري من 
النـــوع الثانـــي يمارســـون فـــي األغلب 
نشاطات بدنية أقل من غير المصابين، 
علـــى الرغـــم مـــن الفوائـــد التـــي تعود 
بهـــا هـــذه النشـــاطات عليهـــم في حال 
المواظبة عليها، بما في ذلك انخفاض 
مســـتويات الســـكر والدهـــون الثالثية 
الـــدم،  الـــدم، وانخفـــاض ضغـــط  فـــي 
ونســـبة الدهون في الجسم، ومقاومة 
األنســـولين. وفي المقابل فإن الخمول 
والكسل يرتبطان بارتفاع خطر الوفاة 

بين مرضى السكري من النوع الثاني.
بـــن  الدكتـــور عفيـــف  األســـتاذ  وقـــال 
صالح، نائب عميد كلية الطب لشؤون 
الدراســـات العليا والبحـــث العلمي في 
جامعـــة الخليـــج العربـــي “تـــم إطـــالق 
هـــذا المشـــروع البحثي المشـــترك بين 
الجامعتيـــن منذ العام 2015، لدارســـة 
أهـــم األمراض الســـائدة فـــي المجتمع 
البحريني مثل أمراض القلب وسرطان 
الثدي والسكري وغيرها من األمراض 
المزمنة، وقد رصدت ميزانية مشتركة 
بلغـــت 130 ألف دينار بحريني إلجراء 
مشـــترًكا،  ـــا  بحثيًّ مشـــروًعا   15 نحـــو 
وذلـــك اســـتجابة لمتطلبـــات الرعايـــة 
الصحيـــة للمجتمع المحلـــي، ولمعالجة 
التحديـــات المرتبطـــة المزمنـــة والتي 

يتســـبب فـــي ارتفاع معـــدالت األعباء 
الصحيـــة واالقتصاديـــة فـــي المملكة. 
وباإلضافـــة إلـــى تعزيـــز نظـــام الصحة 
يهدف هذا البرنامج البحثي المشـــترك 
إلـــى تخفيف العـــبء االقتصادي لهذه 

االمراض”.
 من جانبه، قال البروفيســـور ســـتيفن 
أتكيـــن، رئيس كليـــة الدراســـات العليا 
والبحـــوث في جامعة البحرين الطبية 
البحثـــي  التعـــاون  هـــذا  علـــى  تعليًقـــا 
البحريـــن  جامعـــة  “تحـــرص  الجديـــد 
الطبية على تطوير بحوث رائدة تركز 
علـــى المرضـــى، والتصـــدي للتحديات 
كمـــا  الرئيســـية،  الوطنيـــة  الصحيـــة 
يعـــد مـــرض الســـكري مـــن األولويـــات 
البحثيـــة فـــي مركـــز جامعـــة البحرين 

الطبية للبحوث الســـريرية والجزيئية 
الحيويـــة. ومن خـــالل تعاوننا البحثي 
مع جامعـــة الخليج العربي، وفي إطار 
المســـؤولية االجتماعيـــة التـــي تلتـــزم 
بهـــا الجامعتـــان، نســـعى إلـــى تطويـــر 
حل جذري يســـاهم في تحسين حياة 

مرضى السكري”.
البحثـــي  المشـــروع  تنفيـــذ  وســـيتم 
المشـــترك لمـــدة عـــام كامل فـــي أربعة 
مراكـــز رعايـــة صحيـــة أوليـــة تشـــمل 
عيـــادات متخصصـــة لعالج الســـكري، 
حيـــث ســـيتابع فريق البحث النشـــاط 
البدنـــي لـ 340 مشـــارًكا لجمع البيانات 
الطبية المطلوبة. ويشـــمل الفريق كال 
مـــن الدكتـــور إبراهيم رجـــب، محاضر 
أول فـــي علـــم األحيـــاء ومدير الســـنة 
البحريـــن  جامعـــة  فـــي  التحضيريـــة 
الطبيـــة والباحـــث الرئيســـي فـــي هذا 
المشـــروع، والبروفيسور رندة حمادة، 
أســـتاذ بكليـــة الطـــب والعلـــوم الطبية 
في جامعة الخليج العربي، والدكتورة 
عبير الصوير، استشـــاري طب األســـرة 
والســـكري واألستاذ المســـاعد بجامعة 
الخليج العربي، والبروفيســـور إدوارد 
فـــي  الســـكان  أســـتاذ صحـــة  جريـــج، 
الكليـــة الملكيـــة للجراحين فـــي دبلن، 
والدكتـــورة ليـــزا ميلـــون، محاضر في 
كلية صحة السكان في الكلية الملكية 

للجراحين في دبلن.

ستيفن أتكين عفيف بن صالح

ــة ــي ــائ ــوق ــا ال ــاي ــض ــق ــال ــج الـــمـــســـتـــورد ب ــت ــن ــم فــــرض رســـــوم مــؤقــتــة عــلــى ال



منحــت وزارة النفــط والبيئة شــهادة التميز لعدد من محطــات التزود بالوقود 
في مملكة البحرين، وذلك تقديرًا ألدائها المتميز والتزامها في تطبيق المعايير 
الخاصــة بالــوزارة خــال الفتــرة مــن شــهر ينايــر حتــى ديســمبر 2021. ويأتي 
هــذا التكريــم في إطار تعزيز الــدور الرقابي والتحفيزي علــى محطات التزود 
بالوقــود بهــدف تحقيق أعلى مراتب التميز وااللتزام بإجراءات واشــتراطات 
األمــن والســامة المهنيــة المتطابقــة مــع المعاييــر العالميــة فــي هــذا المجــال 

وتعزيز التنافسية بين جميع المحطات لتقديم أفضل الخدمات وأجودها.

وبهـــذه المناســـبة، أكد فيحـــان محمد 
الفيحاني القائم بأعمـــال وكيل وزارة 
النفـــط والبيئـــة علـــى أهميـــة تطبيـــق 
المعاييـــر المحـــددة والموضوعـــة مـــن 
واتخـــاذ  والبيئـــة  النفـــط  وزارة  قبـــل 
االحترازية  واإلجراءات  االحتياطات 
مســـتويات  أعلـــى  لتوفيـــر  الالزمـــة 
األمن والســـالمة المهنيـــة أثناء عملية 
لتأميـــن  وكذلـــك  بالوقـــود،  التـــزود 
والتـــي  المحطـــات،  مرتـــادي  ســـالمة 
تعتبـــر من أهـــم األولويـــات المتوافقة 
مع متطلبات الســـالمة العالمية والتي 
تســـاهم فـــي تطوير جـــودة الخدمات 
المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين 

في مملكة البحرين.
وأشـــاد القائـــم بأعمـــال وكيـــل وزارة 
النفـــط والبيئـــة باألداء المتميز لقســـم 

الرقابـــة والتفتيـــش فـــي الـــوزارة من 
التفتيـــش  بعمليـــات  االلتـــزام  خـــالل 
جميـــع  علـــى  والدوريـــة  المســـتمرة 
محطات التـــزود بالوقود في مختلف 
محافظـــات مملكة البحريـــن من أجل 
التأكد من اســـتيفاء المحطات لجميع 
اشتراطات األمن والسالمة والصيانة 

الدورية.
وتوجـــه الفيحانـــي بالتهنئـــة إلـــى كل 
من محطـــة “بترومـــارت المالكية” من 
ومحطـــة  الخاصـــة،  المحطـــات  فئـــة 
“مدينـــة ســـلمان” مـــن بيـــن المحطات 
التابعة لشـــركة بابكـــو للتزويد التابعة 
للشـــركة القابضة للنفـــط والغاز، وذلك 
بمناسبة منحهما شهادات التميز للعام 
2021 على أدائهما المتميز في تطبيق 
معايير االلتزام الخاصة بوزارة النفط 

إجـــراءات  تشـــمل  والتـــي  والبيئـــة، 
األمـــن والســـالمة المهنيـــة وعمليـــات 
الصيانة الدورية وســـرعة االســـتجابة 
التفتيـــش  عمليـــات  لمالحظـــات 
المســـتمرة والدوريـــة التـــي تقـــوم بها 

الوزارة.
مـــن جانبهـــم، أعـــرب القائمـــون علـــى 
المحطتيـــن الحائزتين على شـــهادات 
التميز عن شـــكرهم وتقديرهم لوزارة 
النفط والبيئة علـــى جهودها الحثيثة 

فـــي تطوير إجـــراءات العمـــل الرقابي 
بالمحطـــات لضمـــان اســـتمرار تقديـــم 
أفضـــل الخدمات لمرتـــادي المحطات، 
مشـــيرين إلى أن هذا التكريم يشـــكل 
نهجـــًا ســـيكون لـــه األثـــر الطيـــب في 
جميـــع  بيـــن  التنافســـية  روح  تعزيـــز 
المحطـــات لتقديـــم أفضـــل الخدمات، 
ومثمنين عاليًا مـــا تتطلع إليه الوزارة 
التطـــورات  ألحـــدث  مواكبـــة  مـــن 
والتقنيات التي من شـــأنها دفع عجلة 

النمو االقتصادي.
يذكر أن توجد 55 محطة برية للتزود 
بالوقـــود فـــي مختلف مناطـــق مملكة 
البحريـــن، مـــن بينهـــا 22 محطة تابعة 
لشـــركة بابكـــو للتزويـــد و33 محطـــة 

تابعة للقطاع الخاص.
وبشـــأن معاييـــر وزارة النفـــط والبيئة 
لمنح شـــهادة التميز لمحطـــات التزود 
النحـــو  علـــى  جـــاءت  فقـــد  بالوقـــود 
بتنفيـــذ  المحطـــة  التـــزام  التالـــي: 

توصيات الوزارة خالل العام، وتوفير 
جميع الشـــهادات واالختبارات الفنية 
وإرســـالها إلـــى الوزارة بصفـــة دورية، 
األمـــن  متطلبـــات  بـــكل  وااللتـــزام 
والســـالمة والبيئة في محطة الوقود، 
وااللتـــزام بالصيانـــة الدوريـــة لجميـــع 
وملحقـــات  والخزانـــات  المضخـــات 
المحطة، والتشديد على أهمية التزام 
العامليـــن بالمحطـــة بمعايير الســـالمة 

وارتداء مالبس آمنة ومناسبة.

“النفط” تمنح شهادة التميز لمحطتي الوقود “بترومارت المالكية” و“مدينة سلمان”
ألدائهما المتميز والتزامهما بتطبيق المعايير المحددة

حصــد صنــدوق العمل )تمكين( جائزة “االبتكار في إشــراك الموظفين في القطاع 
العــام” فــي القمــة الســنوية العاشــرة للمــوارد البشــرية الحكوميــة لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي 2022، والتي عقدت في أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 
وتأتي هذه الجائزة امتداًدا لجهود إدارة المواهب في تمكين والتي تحرص على 

إثراء تجربة الموظفين، مما ينعكس إيجاًبا على اإلنتاجية وتجربة العماء.

البشـــرية  المـــوارد  جوائـــز  تعـــد  حيـــث 
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  الحكوميـــة 
الخليجـــي من أكثـــر الجوائـــز المرموقة 
المـــوارد  مجـــال  فـــي  المنطقـــة  فـــي 
البشـــرية، وتهـــدف إلى تســـليط الضوء 
القطـــاع  مؤسســـات  منجـــزات  علـــى 
العـــام واألفـــراد ممـــن أظهـــروا قيادتهم 
المثالية فـــي دفع تطـــور الموظفين في 
مجـــاالت متعـــددة مثـــل إدارة المـــوارد 
البشرية، التنوع المؤسسي، والتخطيط 
الجائـــزة  وتكـــرم  اإلســـتراتيجي. 
فئـــة   20 عبـــر  واألفـــراد  المؤسســـات 
متخصصـــة في الجوانب التـــي أظهروا 

تميًزا فيها. 
وبهذه المناسبة، نّوهت مها مفيز، القائم 

لصنـــدوق  التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال 
العمـــل “تمكيـــن”، بهذا اإلنجاز المشـــرف 
الـــذي حققـــه فريـــق عمـــل تمكيـــن لنيل 
هـــذا التقديـــر اإلقليمـــي معلقـــة: “نحـــن 
فخـــورون بهـــذا اإلنجـــاز الـــذي يعكـــس 
التزامنا بتشجيع موظفينا للوصول إلى 
أهدافهـــم، حيـــث إن وجـــود فريق عمل 
ملتـــزم ومطـــور يمهـــد المســـار لتمكيـــن 
للوصول لهدفها األســـمى في دفع عجلة 
التطـــور والنمـــو االقتصـــادي”. وأضافت 
“نتشّرف بأن نكون من ضمن المؤسسات 
الرائدة في المنطقة وسنواصل مسيرتنا 
فـــي دعم الكـــوادر الوطنيـــة العاملة في 
مؤسســـتنا لنقـــدم نموذج عمل مشـــرف 
لتمثيـــل مملكة البحرين على المســـتوى 

اإلقليمي والدولي”.
ومـــن جانبهـــا، صرحت إيمان الشـــريف، 
المواهـــب  إلدارة  التنفيـــذي  المديـــر 
“لـــم يكـــن  والخدمـــات بتمكيـــن قائلـــة: 
ليتحقق هـــذا اإلنجاز لـــوال وجود فريق 
عمل متخصص وشـــغوف يؤمن بمهمته 
الموظفيـــن  دور  تعزيـــز  فـــي  المتمثلـــة 
داخل المؤسســـة ومنحهـــم تجربة عمل 

مميزة. تعتبر هذه الجائزة نقطة البداية 
لمســـيرتنا في ترســـيخ ثقافة الشـــفافية 
علـــى  ســـنحرص  وعليـــه  واالبتـــكار، 
توظيـــف تجربـــة عملنا واالســـتفادة من 
أفضـــل الممارســـات وأحـــدث التطورات 
البشـــرية  المـــوارد  إدارة  مجـــال  فـــي 
للحفاظ على بيئة عمل منتجة وصحية 

في تمكين”.
الجدير بالذكـــر أن “تمكين” قد حصدت 

الدوليـــة  واإلشـــادة  التكريـــم  علـــى 
بفضـــل مبادراتهـــا المبتكرة فـــي إدماج 
الموظفيـــن والتـــي تحققـــت مـــن خالل 
تنفيـــذ 10 مبـــادرات فريـــدة مـــن نوعها 
فـــي المؤسســـة خـــالل العـــام الماضـــي. 
قيـــم  وضـــع  المبـــادرات  وتضمنـــت 
مؤسســـية موحدة والتي تـــم تصميمها 
إطـــالق  تـــم  كمـــا  للموظفيـــن،  ـــا  داخليًّ
خدمـــة الموظـــف االفتراضـــي للتفاعـــل 

تعزيـــز  إلـــى  إضافـــة  الموظفيـــن،  مـــع 
بيئـــة مؤسســـية قائمـــة على الشـــفافية 
والموضوعيـــة والتواصـــل المباشـــر مع 
مـــن  عـــدد  طـــرح  جانـــب  إلـــى  اإلدارة، 
المبـــادرات المحفـــزة لخلـــق بيئـــة عمل 
عـــالوة  للموظفيـــن.  صحيـــة ومحفـــزة 
علـــى ذلـــك تســـعى تمكيـــن إلـــى تطوير 
الكفـــاءات البحرينيـــة وإعطائهم فرص 
تدريبيـــة متميزة مـــن خالل توفير عدد 
مـــن الفـــرص التدريبيـــة وتنفيـــذ عـــدد 
مـــن ورش العمل والتدريـــب على رأس 
العمـــل وفـــرص اإلرشـــاد والـــذي بدوره 
يساهم في االرتقاء بالعمل المؤسسي.

وجـــاءت هـــذه المبـــادرات كجـــزء مـــن 
مبادرة التحول المؤسسي التي أطلقتها 
تمكين مطلع العـــام الجاري، والتي أّدت 
إلـــى زيادة التواصل مـــع الموظفين، مما 
أدى إلـــى ردود فعـــل إيجابية فضاًل عن 
تحســـين اإلنتاجيـــة فـــي جميع أقســـام 

المؤسسة.

“تمكين” يحصد جائزة “االبتكار في إشراك الموظفين”
بالقمة السنوية العاشرة للموارد البشرية الحكومية للدول الخليجية 2022

مها مفيز
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ريادة األعمال وبناء حضارة المستقبل: التعليم 
مـــاذا يجعـــل من بعض البلدان أفضل مـــن األخريات في مجال 
ريـــادة األعمـــال وبنـــاء المشـــاريع واســـتقطاب االســـتثمارات؟ 
مـــا هي أهـــم المقومات التـــي ترتقي إليها الحكومـــات الذكية؟ 
ومـــا هي السياســـات التنموية التي تطبقهـــا لنهضة اقتصاداتها 
وتمكيـــن بيئة ريادة األعمال لديهـــا؟ وكيف يمكن بناء حضارة 
المســـتقبل بناًء علـــى تعزيز التقدم في مجـــال ريادة األعمال؟ 
من خالل حلقات هذا المقال، سوف يتم التطرق إلى المقومات 
التـــي يمكن من خاللهـــا الدفع بعملية التطور فـــي مجال ريادة 
األعمـــال واالســـتنباط من أهـــم الدراســـات العلميـــة والتجارب 

العالمية لالستفادة منها. 
أواًل، مـــا يمّيـــز الـــدول المتقدمـــة عـــن الـــدول الناشـــئة وغيرها 
مـــن الـــدول الناميـــة وخصوًصا في التطـــور الهائـــل في مجال 
ريـــادة األعمـــال هـــو عنصـــر التعليـــم، العنصـــر الـــذي ال يتجـــزأ 
مـــن اســـتراتيجيات هـــذه البلـــدان ومن منطلـــق بناء اإلنســـان 
الحديـــث والبيئة التي يمكن من خاللهـــا تطوير ريادة األعمال 
والمشـــاريع. فللتعليـــم تأثيـــر كبيـــر علـــى تعزيز ريـــادة األعمال 
والتنميـــة االقتصادية. لذلك، فهو نشـــاط هادف حيث يشـــارك 
الشخص من خالله في عملية اكتساب المعرفة والمهارات من 
خالل التعلم والتدريب. على الرغم من أن التعليم الثانوي يعد 
خطوة حاســـمة للطـــالب الستكشـــاف الخيـــارات واإلمكانيات 
المهنيـــة المختلفـــة، إال أن التعليم الجامعي يجـــب أن يمنحهم 
المهـــارات الالزمـــة للتميـــز في مجال معّين مـــن مجاالت العمل 
كموظفين أو أصحاب أعمال في مختلف قطاعات االقتصاد. 

تؤكـــد العديـــد مـــن الدراســـات علـــى ضـــرورة تطويـــر التعليـــم 
بشـــكل مستمر، ففي إحدى الدراسات، اســـتنتج أحد الباحثين 
فـــي مجال ريـــادة األعمال أن التعليـــم الجامعي يمكن أن يوفر 

المهـــارات المعرفيـــة لـــرواد األعمـــال لالســـتفادة بشـــكل أفضل 
مـــن فـــرص األعمال مع زيـــادة مســـتوى الثقة بالنفـــس وتقليل 
المخاطر المتصورة. ثانًيا، هناك حاجة إلى التحســـين المستمر 
لمســـتويات التعليـــم الثانـــوي والجامعـــي مـــن خـــالل تحســـين 
المناهـــج الدراســـية، وفـــرص التعلـــم، وزيـــادة جاذبية أنشـــطة 

ريادة األعمال الرسمية. 
الذيـــن  ألولئـــك  ـــا  مهمًّ الجامعـــي  التعليـــم  يصبـــح  وبالتالـــي،   
يطمحـــون للنجـــاح فـــي الحيـــاة التجاريـــة. لذلـــك، فـــإن رواد 
األعمـــال والمبتكـــرون في جميـــع أنحاء العالم قـــد أكملوا على 
ـــا قبل بدء عمل تجـــاري. وعلى الرغم من  األقـــل تعليًما جامعيًّ
نمـــو البرامـــج التعليميـــة والتدريبية لريادة األعمـــال في جميع 
أنحاء العالم، ال تزال هناك حاجة لتطوير دورات ريادة األعمال 
للســـماح للطالب بتجربة ســـوق الحياة الواقعيـــة وكيفية قيام 
ذلـــك  اليوميـــة. يســـاعد  التجاريـــة  بأنشـــطتهم  رواد األعمـــال 
الطـــالب علـــى تطويـــر مواقفهم تجـــاه ريادة األعمال، ال ســـيما 
حـــول كيفية بنـــاء وتنمية األعمال التجارية فيمـــا يتعلق بفهم 

احتياجات وسلوكيات المستهلكين. 
 ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن تطوير التعليم بما 
يتناســـب مع احتياجات الحياة العصرية والمستقبلية؟ ويكمن 
الجواب هنا فـــي أهمية التركيز في موضوع البحث والتطوير 
الـــذي ينـــال اهتمام الدول المتقدمة بشـــكل كبيـــر خصوًصا مع 
تخصيص نســـبة اســـتثمار الدول في مجال البحـــث والتطوير 
ال يقـــل عن 2 % بالنســـبة إلى الناتج المحلـــي اإلجمالي، والذي 

سوف يتم التطرق إليه في الحلقات القادمة من هذا المقال.
 وســـنطرح هنـــا مثـــااًل لدولـــة تمّيزت عـــن غيرهـــا وأقرانها من 
الـــدول المتقدمـــة في مجـــاالت التعليـــم وريادة األعمـــال رغم 

صغـــر حجمها، وهي دولة ســـنغافورة. لدى ســـنغافورة اقتصاد 
رأســـمالي وســـوق حر متطور وناجـــح. وتتمّتع ببيئـــة منفتحة 
وخالية من الفســـاد، وأسعار مستقرة، ونصيب الفرد من الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي فيهـــا أعلـــى مـــن بكثير مـــن معظـــم البلدان 
ا ويعتمـــد  المتقدمـــة. البطالـــة فـــي ســـنغافورة منخفضـــة جـــدًّ
االقتصـــاد بشـــكل كبير علـــى الصادرات، ال ســـيما اإللكترونيات 
والمنتجات البترولية والكيماويات واألجهزة الطبية والبصرية 
والمســـتحضرات الصيدالنية، وعلى قطاعـــات النقل واألعمال 
والخدمـــات المالية. يبلـــغ الناتج المحلي اإلجمالي لســـنغافورة 

حوالي 531.04 مليار دوالر.
يعد النظام التعليمي في سنغافورة من بين األفضل تصنيًفا في 
 ،OECD العالـــم في دول منظمة التعاون االقتصـــادي والتنمية
كان للتعليم، باإلضافة إلى العديد من العوامل األخرى، الفضل 
في جعل سنغافورة البيئة األفضل لريادة األعمال واستقطاب 
االســـتثمارات الخارجيـــة. ومـــن أحـــد العوامـــل التـــي تجعـــل 
المســـتثمرين يهتمون بســـنغافورة كأفضل مالذ لالســـتثمار هو 
جـــودة المـــوارد البشـــرية وتعليمهـــم بشـــكل خاص، ففـــي آخر 
اإلحصائيـــات لعام 2022، تم اإلعالن عن 142 مشـــروًعا بقيمة 
8.2 مليار دوالر أميركي في األشـــهر الســـنة األولى لعام 2022، 

واستثمار أجنبي مباشر تجاوز الـ9  مليارات دوالر أميركي.
 فـــي المجـــال األكاديمـــي، حقـــق نظـــام التعليم في ســـنغافورة 
نجاًحـــا باهـــًرا ممـــا عـــّزز مـــن اقتصادهـــا المزدهـــر وجاذبيتهـــا 

التجارية، وتجّلى األمر خالل جودة تعليم قواها العاملة. 
قد يتســـاءل صناع القرار، ما هي الصيغة الســـرية لســـنغافورة 

لمثل هذه السياسات التعليمية؟
في مراحل ما قبل الدراسة الجامعية، يتم تسجيل الطالب في 

مـــدارس حكومية أو خاصة. ويتم التركيز على نظام “التدفق” 
أو بما يسمى بالـ Streaming، الذي يتضّمن امتحانات منتظمة، 
يصّنـــف الطالب في برامـــج أكاديمية مختلفة بنـــاًء على نقاط 
قوتهـــم األكاديميـــة. فـــي الســـنوات األولـــى، يخضـــع تالميـــذ 
المـــدارس اإلعداديـــة المتحـــان PSLE ليتـــم فحصهـــم بشـــأن 
اكتســـاب المهارات العددية والقرائية والعلمية األساسية. بناًء 
علـــى نتائـــج PSLE، يتم تصنيـــف الطالب إلى ثالثـــة تدفقات: 
أعلـــى  علـــى  الحاصليـــن  للطـــالب   Express Stream أوالً، 
الدرجات من جانب واحد، وNormal-Academic Stream  أو 
 Express Stream للباقـــي. تـــم تصميـــم Normal  Technical
لذوي التعلم الســـريع والمكثـــف، في حين أن التدفقات العادية 
مناســـبة للمتدربيـــن المتوســـطين أو أولئك الذيـــن يرغبون في 
التخصـــص فـــي مجـــال أكثـــر تقنيـــة. فـــي الســـنوات الالحقـــة، 
يخضع تالميذ المدارس الثانوية بعد ذلك امتحانات المستوى، 
وتحـــدد نتائـــج امتحانـــات المســـتوى الكليـــات التـــي ســـينضم 
إليهـــا الطالب المؤهلـــون. تعتمد خيـــارات التخصص اإلضافي 
على القـــرارات الفردية للطالب، اعتماًدا علـــى تطلعاته المهنية 
وإنجازاتـــه األكاديميـــة. ويجـــدر بالذكر أنه في بعـــض البلدان، 
يتـــم فصل الطـــالب ذوي التحصيل األكاديميـــة A+ عن هؤالء 
ذوي التحصيـــل األقل، مما يعـــّزز التنافس بين الطالب وتعزيز 
االهتمـــام بطلبـــة النخبـــة والطلبـــة الذيـــن يحتاجـــون لرعايـــة 

مختلفة عن أقرانهم.
فـــي الحلقـــة القادمة من هذا المقال، ســـنكمل إلى أهم العوامل 
التي جعلت من النظام التعليمي في سنغافورة متطوًرا بشكل 
انعكـــس إيجاًبـــا علـــى اقتصادهـــا وفي مجـــال ريـــادة األعمال 

الخاصة بها.

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة )دراسات(
علي فقيه



أكدت وزيرة الســـياحة، فاطمـــة الصيرفي، مضي 
مملكـــة البحرين بخطى متســـارعة نحـــو تحقيق 
أهداف االستراتيجية السياحية لمملكة البحرين 
2026-2022، أبرزهـــا رفـــع إجمالـــي عـــدد الـــزّوار 
القادمين إلى مملكة البحرين للســـياحة إلى 14.1 

مليون زائر بحلول العام 2026. 
جـــاء ذلك لدى زيـــارة وزيرة الســـياحة لمشـــروع 
منطقـــة  فـــي  االســـتخدامات  متعـــدد  الليـــوان 
الهملـــة الـــذي طورته شـــركة عقارات الســـيف في 
المحافظـــة الشـــمالية، حيـــث كان فـــي اســـتقبالها 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة عقارات الســـيف أحمد 
يوســـف وعـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين بالـــوزارة 
الصيرفـــي  الوزيـــرة  قامـــت  إذ  الشـــركة،  وإدارة 
بجولـــة تفقديـــة في الليـــوان واطلعت علـــى أبرز 
مرافقـــه ومعالمـــه التـــي تلبـــي احتياجات األســـر 

واألفراد في قطاعات الضيافة والترفيه. 
كما زارت وزيرة الســـياحة لدى تفقدها لمشـــروع 
الليـــوان، مركز الترفيه العائلي “يبيله” الذي يعتبر 
أكبـــر مركـــز ترفيهي فـــي مملكة البحريـــن، حيث 
يقع على مساحة 6000 متر مربع ويضم أكثر من 
150 لعبـــة عائليـــة وتفاعلية جديدة والتي تدخل 
الســـوق البحريني ألول مرة، وتســـتهدف 3 فئات 

عمرية: األطفال والبالغين والعائالت.
وأعربـــت الوزيـــرة عـــن تقديرها لشـــركة عقارات 
الســـيف والقائميـــن عليهـــا لمـــا تقدمه مـــن جهود 
دؤوبة ومشاريع مبتكرة لها انعكاساتها االيجابية 
الفتـــة  المملكـــة،  فـــي  الســـياحي  القطـــاع  علـــى 
إلـــى أن الليـــوان ويبيله ينســـجمان مـــع األهداف 
االســـتراتيجية الســـياحية الجديـــدة فـــي زيـــادة 
مســـاهمة الســـياحة في الناتج المحلـــي اإلجمالي 
بنســـبة تقديرية 11.4 % في العام 2026، وإبراز 

مكانـــة البحريـــن بوصفهـــا مركزا ســـياحيا عالميا، 
وتنويع المنتج الســـياحي بمـــا يضاعف من أعداد 

السواح من مختلف بلدان العالم. 
وبينـــت الوزيـــرة الصيرفـــي أن مشـــروع الليـــوان 
مملكـــة  توفـــره  مـــا  علـــى  حيـــًا  شـــاهدًا  يشـــكل 
البحريـــن مـــن بيئـــة اســـتثمار صديقـــة لـــرؤوس 
ألي  المناســـبة  األرضيـــة  تهيـــئ  التـــي  األمـــوال 
اســـتثمار لالنطـــالق والتوســـع وإقامة المشـــاريع 
فـــي مختلـــف االختصاصـــات والمجـــاالت بفضل 
مرونـــة التشـــريعات وحداثتهـــا ومواءمتهـــا مـــع 
متطلبـــات المســـتثمرين ورجال األعمـــال، منوهة 
إلى أن المملكة أصبحت بيئة خصبة الســـتقطاب 
االســـتثمارات، بفضـــل مـــا تقدمه رؤيـــة البحرين 
االقتصاديـــة 2030 مـــن أهـــداف ورؤى واضحـــة 

المعالم.
و أعرب الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف 
عـــن شـــكره وامتنانه لوزيـــرة الســـياحة  لتفضلها 
بزيارة الليوان ويبيله، مشـــيدًا بجهودها الحميدة 
وإسهاماتها الالفتة لالرتقاء بمستوى أداء القطاع 
السياحي وجعله رافدا رئيسا من روافد االقتصاد 

الوطنـــي، مثمنا كذلـــك مســـاعيها الدؤوبة لتنويع 
وتطوير عناصر الجذب السياحي بما تتضمنه من 
مشاريع وفعاليات متنوعة، والتسويق والترويج 
بالشـــراكة مـــع القطاع الخـــاص وتعزيـــز مقومات 

اإلقامة السياحية ومتطلباتها.
وأكـــد يوســـف أن المشـــروعين تمكنا وللـــه الحمد 
كبيـــرة  إشـــغال وإقبـــال  مـــن تســـجيل معـــدالت 
فاقـــت التوقعات، مع اســـتقطابه أعداد كبيرة من 
المواطنين والمقيمين ومواطني المملكة العربية 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  ودول  الســـعودية 
والســـياح مـــن مختلـــف الـــدول، بفضـــل موقعهما 
االســـتراتيجي قرب جســـر الملك فهـــد في الهملة 
وما يقدمانه من توليفة متنوعة فريدة من نوعها 
تخدم قطاعات الترفيه والضيافة والتســـوق في 
المحافظة الشمالية وعلى مستوى المملكة ككل. 
ولفـــت الـــى أنـــه بفضـــل مـــا تملكـــه مـــن محفظـــة 
متنوعـــة مـــن االســـتثمارات والمشـــاريع النوعية، 
أصبحت شـــركة عقارات السيف من رواد صناعة 
التجاريـــة  المراكـــز  وإدارة  العقـــاري  التطويـــر 

والضيافة والترفيه على مستوى المملكة.

بالمستشـــفى  العظـــام  جراحـــة  قســـم  يتميـــز 
الخليجـــي األميركـــي بتقديـــم أحـــدث التقنيات 
مجـــال  فـــي  التخصصيـــة  والعالجـــات  الطبيـــة 
تشـــخيص وعالج وجراحة العظام ضمن كفاءة 
طبيـــة متخصصة، كما يســـعى إلـــى تنفيذ خطة 
مســـتقبلية طموحـــة تســـتهدف توســـعة مجـــال 
الخدمـــات والعالجـــات الطبيـــة بـــكل مـــا يخص 
مجـــال جراحـــة العظام وفـــق أحدث مـــا توصل 

إليه الطب الحديث في هذا المجال.
ويضم قسم عيادة العظام بالمستشفى الخليجي 
األميركي نخبة من أكفأ استشاريي العظام وهم 
حســـن العرادي الـــذي يمتلك 17 عاما من الخبرة 
الطبيـــة المتخصصـــة واالستشـــاري قريـــب هللا 
احمـــد الذي تيمتع بخبرة طبية واســـعة وكفاءة 
تزيـــد عـــن 20 ســـنة لتقديـــم أحدث مـــا توصلت 
إليـــه التقنيات الطبيـــة الحديثة في مجال عالج 
آالم الكتـــف، اليـــد والمرفـــق، جراحـــات الكتـــف 
المتقدمـــة بالمنظار، عـــالج آالم وإصابات الركبة 
وعالج وجراحة الكســـور واالصابات، تشخيص 
وعالج مشـــكالت القدم والكاحل، عالج المسمار 
العظمي واللحمـــي والتهابات االوتار والمفاصل، 
التدخالت الجراحية البسيطة كالمسمار اللحمي 

والزوائـــد والغـــدد الموضعية، تشـــخيص وعالج 
آالم الرقبـــة والظهـــر والعمـــود الفقـــري وعـــالج 
اإلصابات الرياضية والكسور إلى جانب التجبير 

واالبر الزيتية وإبر البالزما.
لحجز المواعيد والتواصل مع عيادة العظام في 
المستشـــفى الخليجـــي األميركـــي عبـــر االتصال 
على )17555777 +973، 17143143 +973(، أو 
إرسال رسالة واتساب على )38000535 +973(، 
www.gulfamericanhos- الموقـــع  زيـــارة  (أو 

pital.com(. لمتابعـــة آخـــر األخبـــار والعـــروض، 
الرجاء متابعة )gulfamericanhospital@( على 

انستغرام.
تم افتتاح المستشـــفى الخليجـــي األميركي في 
يوليو من العام الجاري، وهو أحد المستشـــفيات 
مملكـــة  فـــي  الرائـــدة  التخصصـــات  متعـــددة 
البحريـــن. ويقع المستشـــفى في منطقة الســـهلة 
علـــى شـــارع الشـــيخ ســـلمان وبمحـــاذاة شـــارع 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان الحيوييـــن، وتبلـــغ 
مســـاحته 9,270 متًرا مربًعا ويتســـع حالًيا لـ 65 
ســـريًرا. ويضم المستشـــفى عيادات متخصصة 
لتقديـــم أفضـــل الخدمات الطبية تشـــمل العديد 

من التخصصات.
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اســـتقبل مديـــر عـــام معهـــد البحريـــن للدراســـات 
المصرفية والمالية )BIBF( أحمد الشيخ، الرئيس 
الشـــيخ  العقـــاري  التنظيـــم  لمؤسســـة  التنفيـــذي 
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة، بمقـــر المعهـــد في 
خليج البحرين، لمناقشـــة مختلف المواضيع ذات 
االهتمـــام المشـــترك، بمـــا فـــي ذلك ســـبل التعاون 
المتبـــادل بيـــن الطرفيـــن فـــي مجـــال التدريـــب 

والتطوير العقاري.
وخـــالل اللقـــاء، رحب الشـــيخ بالشـــيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة، مشيدًا بجهود مؤسسة التنظيم 
العقـــاري تنظيـــم القطـــاع العقـــاري واالرتقـــاء بـــه 
تعزيزًا لمسيرة البناء والتنمية في ظل ما تشهده 
مملكـــة البحريـــن من طفـــرة حضاريـــة وعمرانية 
وتنموية مســـتدامة بقيادة صاحـــب الجاللة ملك 
البالد المعظم وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
كما أّكد الشـــيخ أن المعهد يســـعى باســـتمرار إلى 
مجـــال  فـــي  المشـــترك  التعـــاون  أدوات  تفعيـــل 
التدريـــب والتطويـــر مـــع القطاعـــات الواعدة في 

المملكـــة، ال ســـيما القطـــاع العقـــاري؛ انطالقـــًا من 
االقتصـــاد  دعـــم  فـــي  المحـــوري  بـــدوره  إيمانـــه 

الوطني.
وقام الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري 
بجولـــة في مبنـــى المعهد، لالطـــالع على مختلف 
المرافق المتوفرة للتدريب والتعليم، التي تتوفر 
للطـــالب فـــي المملكـــة، عبـــر بنية تحتيـــة مجهزة 

بأحدث نظم التدريب والتعليم.
التـــي تجمـــع  يذكـــر أن الشـــراكة االســـتراتيجية 

المعهـــد مـــع مؤسســـة التنظيم العقـــاري تمتد منذ 
العـــام 2018، وتم من خاللهـــا تقديم أكثر من 90 
ورشـــة عمـــل تدريبية ألكثـــر مـــن 1200 متدرب، 
المبيعـــات  وكالء  مختلـــف  تدريـــب  وشـــملت 
والوســـطاء ومديـــري اتحـــادات المـــالك ومديري 
العقـــارات ومثمنـــي العقـــارات. كمـــا تـــم التعـــاون 
مـــع المؤسســـة إلجراء جلســـات عقاريـــة مختلفة 
ومنتـــدى عقـــاري على المســـتوى الوطنـــي لزيادة 

الوعي عن مواضيع مختلفة في هذا المجال.

تعزيزا لمسيرة البناء والتنمية في البحرين

زارت مشروع الليوان والمركز الترفيهي العائلي “يبيله”... الصيرفي:

ضمن خطة توسع مستقبلية طموحة على مستوى القسم والخدمات

“ريــرا” و“BIBF” ينـاقشـان التعــاون 
بالتـدريــب والتطـويــر العقــاري

رفع عدد السياح لـ 14.1 مليون بحلول 2026

المستشفى الخليجي األميركي يدشن قسم جراحة العظام

30 أكتوبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.001

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.21

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.9

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 0.35

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.318

بنك السالم 
SALAM BD 0.095

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.28

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.46

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 0.48

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.114

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.25

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.605

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 0.74

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 0.474

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.158

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.58

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754
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أصـــدر محافـــظ مصرف البحرين المركزي رشـــيد المعراج 
قـــرار رقـــم )52( لســـنة 2022 بشـــأن منح ترخيص شـــركة 
صرافة لشـــركة )إس تي ســـي بيه البحريـــن للتحويالت(. 
وجـــاء القـــرار المنشـــور فـــي الجريـــدة الرســـمية، وذلـــك 
بعـــد االطـــالع علـــى قانـــون مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )64( لسنة 2006، 

وتعديالتـــه، وعلـــى الالئحـــة رقـــم )1( لســـنة 2007 بشـــأن 
الخدمـــات الخاضعـــة لرقابـــة مصـــرف البحريـــن المركزي، 
وتعديالتهـــا، وبناء على توصية لجنـــة التراخيص. ووفًقا 
للمعلومـــات المنشـــورة فـــي الموقـــع اإللكترونـــي لمصرف 
البحريـــن المركزي، فـــإن إجمالي عدد المؤسســـات المالية 
العاملـــة فـــي مملكة البحرين حتى نهايـــة الربع الثالث من 
العـــام الجـــاري يبلـــغ 362 مؤسســـة. وبلغ عدد مؤسســـات 

الصرافة 18 مؤسسة حتى شهر فبراير الماضي.

“المركزي” يرخص لشركة صرافة جديدة

“البحرين الوطني” يصدر بطاقات مصرفية 
صديقة للبيئة بالتعاون مع “ِسناد”

هجرس: التسجيل العقاري اإللكتروني 
ضرورة إلنجاز أكثر من 21 ألف معاملة سنويا

التزاما بالحد من االنبعاثات الكربونية والمخلفات البالستيكية

تدشين مرحلة جديدة تلبي تطلعات المستثمرين وحاجات السوق 

 قـــام بنـــك البحرين الوطني )NBB( بالتعاقد مع شـــركة 
“ِســـناد”، المـــزود الرائـــد للخدمـــات المســـاندة لمعالجـــة 
لتزويـــد  الرقمـــي، وذلـــك  الدفـــع  البطاقـــات وخدمـــات 
العمـــالء ببطاقات مصرفية بالســـتيكية ُمعـــاد تدويرها 
)RPVC(. ويأتـــي ذلـــك بعـــد قـــرار البنـــك بتبنـــي المزيد 
من الممارســـات الصديقة للبيئـــة، وتضمينها في صميم 

العمليات اليومية.
وتماشـــيًا مـــع التزامـــه بالحـــد مـــن المعدل الســـنوي من 
االنبعاثات الكربونية والمخلفات البالســـتيكية الصادرة 
عـــن عملياته المصرفيـــة، يعتزم بنـــك البحرين الوطني 
لالستفادة من خدمات “ِسناد” إلطالق بطاقات ائتمانية 
ومســـبقة الدفـــع ُمعـــاد تدويرهـــا. وعبـــر االســـتفادة من 

خبرة “ِســـناد” في هذا المجال، ســـيواصل البنك ريادته 
في القطاع من خالل تبني ممارســـات الحوكمة البيئية 
واالجتماعيـــة وحوكمـــة الشـــركات وإدراجها كجزء من 

منتجاته وخدماته المصرفية.
وتعليقـــًا على هذه المناســـبة، قال شـــادي بركات رئيس 
إدارة أعمال البطاقات في بنك البحرين الوطني: “نحن 
في بنك البحرين الوطني نسير بخطى ثابتة نحو دمج 
الممارسات الصديقة للبيئة من ضمن أعمالنا وعملياتنا. 
ومـــن هذا المنطلـــق، بادرنا بالتعاقد مع “ِســـناد” بصفتها 
المزود الوحيد لهذا النوع من خدمات معالجة البطاقات 
في المملكة. ونطمح من خالل هذه الشـــراكة لتوســـعة 
نطـــاق مبادراتنا الموجهة نحو حمايـــة البيئة، وذلك بما 

يتوافـــق مع التوجهـــات الوطنية الراميـــة لبلوغ الهدف 
الصفري، وتطلعات األمم المتحدة للتنمية المستدامة”.
ومـــن جانبـــه، صّرح حســـن محمد رئيس دعـــم األعمال 
في شـــركة “ِسناد”: “يســـرنا التعاون مع مؤسسة محلية 
رائـــدة كبنـــك البحريـــن الوطنـــي، ونتطلـــع لدعـــم البنك 
فـــي تحقيـــق أهدافـــه عبـــر إطـــالق بطاقـــات مصرفيـــة 
بالســـتيكية ُمعاد تدويرها )RPVC(، ونأمل بذلك لدعم 
التوجهـــات البيئيـــة المتمثلة فـــي الحد مـــن االنبعاثات 
الكربونية والمخَلفات البالستيكية. كما نعتزم مواصلة 
عقد المزيد من الشراكات مع المؤسسات المرموقة في 
القطـــاع المصرفـــي، بهدف تعزيـــز المبـــادرات الصديقة 

للبيئة”.

ثمـــن رئيـــس جمعية التطوير العقـــاري عارف هجرس نجاح جهاز المســـاحة والتســـجيل 
العقـــاري برئاســـة الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا بـــن حمد آل خليفـــة في تحويل التســـجيل 
العقاري بكامل مراحله إلكترونيًا ابتداًء من األول من نوفمبر، وفق أعلى معايير الجودة 
وبما يتناسب مع ركب التطوير والتقدم، ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 

حضـــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البالد المعظم، 
وإنفاذًا للتوجيهات المســـتمرة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
واعتبـــر هجرس التحـــول اإللكتروني الكامل إنجـــازًا مهمًا لمرحلة 

جديـــدة تلبي تطلعات المســـتثمرين وحاجات الســـوق خصوصًا 
بعـــد كســـر المعامـــالت فـــي الســـتجيل العقـــاري حاجـــز 21 ألـــف 
معاملـــة في 2021، مـــع توقع نمو عدد المعامـــالت خالل العام 

إلى 22 ألف معاملة. 
وقـــال هجـــرس إن المســـتثمرين يفضلون الـــدول التي 

تمتلـــك أنظمـــة متطـــورة توفـــر عليهـــم الوقت 
الوجهد وتســـهل عليهم إجـــراء المعامالت، 

مؤكـــدًا أن التحـــول اإللكترونـــي الكامـــل 
وتوظيـــف التكنولوجيـــا المتطـــورة في 

جميـــع العمليـــات وتقديـــم الخدمـــات، يعزز مزايا االســـتثمار فـــي مملكـــة البحرين حيث 
ســـيتمكن أصحاب طلبات التســـجيل من إجراء معامالتهـــم إلكترونيًا فقط دون الحاجة 

.)erws( للحضور الشخصي، وذلك عبر الدخول على النظام اإللكتروني
وأضـــاف “أن اإلحصائيـــات واألرقام تؤكد أن التداول العقـــاري يزداد نموًا في كل مرحلة 
مـــن مراحل تطوير الخدمات والتي كانت آخرها التحول اإللكتروني الكامل فيما 
يخص إجراءات تسجيل العقارات وإصدار الخرائط والوثائق العقارية”.

وتابـــع “فـــي كل قـــرار أو إجـــراء لتطوير الخدمـــات وتعزيـــز المزايا 
االســـتثمارات  مـــن  لمزيـــد  المســـتثمرون  يتحمـــس  التنافســـية، 
واقتنـــاص الفـــرص فـــي ســـوق مملكـــة البحريـــن”، معربًا عن 
كمراجعـــة  والقـــرارات  اإلجـــراءات  مـــن  بمزيـــد  تفاؤلـــه 
رسوم الكهرباء والماء، واستحداث أنواع التأشيرات 
واإلقامات للمســـتثمرين وتنشـــيط القطاع السياحي. 
والتـــي مـــن شـــأنها جـــذب المزيـــد مـــن االســـتثمارات 
العقاريـــة وتعزيز دور القطاع الخاص ومواصلة دفع 
عجلـــة العمـــران وتنشـــيط المشـــروعات العقاريـــة 
وتحقيق المزيد مـــن النماء واالزدهار الذي يعود 

نفعه على الجميع.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

هل هي فعاًل زلَّة لسان؟
Û  إحــدى نظمتهــا  اجتماعيــة  فعاليــة  أخيــرًا  حضــرت 

الجمعيــات المهنيــة ألعضائها. ربما أســتطيع القول إنني 
مــن الذيــن يحرصــون علــى حضور مثــل هــذه الفعاليات 
فهــي فــي رأيــي إحــدى الســبل التــي نســعى مــن ورائهــا 
إلــى ترســيخ التواصــل والترابــط بين العامليــن في هذه 
المنظمــة أو تلــك. قــد نتفق ســيدي القارئ فــي أن إقامة 
مثل هذه المناسبات تعد فكرة جميلة وصائبة بل ويمكن 
وصفهــا بالرائــدة إذا حافظت على تواجدها خارج دائرة 
الرســميات ونقــل مــا يحــدث فــي بيئــات العمــل. واآلن 

أعرض أمامك سيدي القارئ هذا الموقف:
Û  في تلك الفعالية طلب عريف الحفل من أعضاء مجلس

اإلدارة تقديــم أنفســهم لألعضــاء. وفعاًل بــدأ تنفيذ هذا. 
ولكــن حــدث أمــر ربمــا عكر صفــو تلــك الفعاليــة وأدخل 
شــيئًا من عدم االرتياح في جوها. حدث ذلك من خالل 
تعليــق غيــر متوقــع وقد أســتطيع أن أصفه بغيــر الالئق 
مــن قبــل أحــد الحاضرين. فمــاذا قال هذا الشــخص في 

تعليقه؟
Û  عندمــا بــدأ أحــد أعضــاء المجلــس حديثــه، ســمع بعضنا

تعليــق أحدهــم يقــول وبصــوت خافت للجالســين حوله 
يقصــد   - الشــخص  هــذا  كان  بســخرية:  يضحــك  وهــو 
المتحــدث - يعمــل معنــا وأنــا قمــُت بفصلــه مــن العمــل. 
بالرغــم مــن وصول هــذه الكلمات القاســية وغير الالئقة 
إلــى ســمعه، إال أن المتحدث حافــظ على هدوئه واتزانه 
ولــم ُيِعــْر أي اهتمــام لمــا حدث بل إنه واصــل في تقديم 
نفســه دون أي إرباك. ولكنه وبعد انتهاء الفعالية، توجه 

إلى صاحب التعليق وقال له:
Û  لمــاذا لــم تقــل الحقيقــة؟ لمــاذا لــم تقل إنــي أنا مــن قّدم

اســتقالتي؟ بالتأكيــد أنــت تعــرف هــذا. ثــم لمــاذا هــذا 
التعليــق غيــر الالئــق فــي مناســبة اجتماعيــة كهــذه؟ أنا 
مستغرب من تصرفك غير السوي هذا. تأكد أخي العزيز 
أنــي ســأظل أحمــل لكــم ولزمالئــي فــي مؤسســتكم كل 
التقديــر واالحتــرام والمحبة، وأعتبــر ما حدث من قبلك 

زلة لسان فحسب.

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com
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قامـــت يوســـف وعائشـــة المؤيـــد لألعمـــال الخيريـــة أخيرًا 
بتوزيـــع المـــواد الغذائيـــة علـــى المحتاجين بمناســـبة اليوم 
العالمي لألغذية تحت شعار “ال تتركوا أي أحد خلف الركب” 

لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.
ونظمـــت الفعاليـــة جمعيـــة حفـــظ النعمـــة برعايـــة يوســـف 
وعائشـــة المؤيـــد لألعمال الخيرية بالتنســـيق مع مؤسســـة 
شـــباب العالم، ومركز شـــيخان الفارسي للتأهيل، إلى جانب 
متطوعيـــن مـــن شـــركة يوســـف خليـــل المؤيـــد وأوالده من 
خـــالل تعبئة المـــواد الغذائيـــة وتوزيعها علـــى المحتاجين. 
ويذكـــر أن الهـــدف الرئيســـي من هـــذا الحدث هو تحســـين 

التغذية واألمن الغذائي.

“يوســف وعــائشـــة المــؤيــد” 
تـــوزع األغذية على المحتاجيــن

عارف هجرس


