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بدء استقبال المقترحات المشاركة في مسابقة “فكرة”
المنامة - بنا

تنفيًذا لتوجيهـــات ولي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، أعلن مكتـــب رئيس مجلس 
الوزراء عن بدء استقبال المقترحات 
للمشـــاركة في النسخة الخامسة من 
مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي )فكرة( 
وذلـــك بـــدًءا من امس األحـــد ولغاية 
27 ديســـمبر المقبـــل، والتـــي ســـيتم 
تطويـــر  مســـاعي  رفـــد  مـــن خاللهـــا 
ثقافـــة  وتعزيـــز  الحكومـــي  األداء 

اإلبـــداع واالبتكار تماشـــًيا مع مبادئ 
 2030 البحريـــن االقتصاديـــة  رؤيـــة 
القائمة على االســـتدامة والتنافسية 
شـــأنه  مـــن  الـــذي  األمـــر  والعدالـــة، 

اإلسهام في تحقيق أهداف المسيرة 
التنموية الشـــاملة بقيادة ملك البالد 
المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

ويأتي طرح المســـابقة في نســـختها 
الخامســـة اســـتمراًرا لتعزيـــز إشـــراك 
والكـــوادر  العـــام  القطـــاع  موظفـــي 
الخطـــط  وضـــع  فـــي  الوطنيـــة 
لمملكـــة  التنمويـــة  والمبـــادرات 
الفاعليـــة  علـــى  وتأكيـــًدا  البحريـــن، 
التي حققتهـــا المبادرات والمشـــاريع 
مـــن  الســـابقة  النســـخ  فـــي  الفائـــزة 
مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي )فكرة( 
وإســـهاماتها فـــي تطويـــر مخرجـــات 
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Hermano
Contracting & Landscaping

Repairs & Maintenance I n t e r i o r s  &  A r t

مملكة ا﮹روئ

الداعمون

صــدر عــن عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملك حمد بــن عيســى آل خليفة أمر 
ملكي رقم )41( لسنة 2022 بتعيين أعضاء مجلس الشورى، جاء فيه:

المادة األولى:
ُيعين عضًوا بمجلس الشورى كل من:

علي صالح عبدهللا الصالح.
الدكتورة ابتسام محمد صالح الدالل.

إجالل عيسى أحمد بوبشيت.
الشيخ أحمد بن محمد بن علي آل خليفة.

الدكتور أحمد سالم عبد علي العريض.
الدكتور بسام إسماعيل إبراهيم البنمحمد.

جمال محمد عبدالرحمن فخرو.
جمعة محمد جمعة الكعبي.

الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
الدكتورة جهاد عبد هللا محمد الفاضل.

جواد حبيب جواد الخياط.
جواد عبدهللا عباس حسين.

حمد مبارك حمد النعيمي.
خالد حسين مهدي المسقطي.

دالل جاسم عبدهللا الزايد.
رضا إبراهيم عبد هللا منفردي.

رضا عبدهللا علي فرج.
سبيكة خليفة أحمد الفضالة.

صادق عيد حسين آل رحمة.
طارق جليل محمد الصفار .

طالل محمد عبد هللا المناعي.
عادل عبد الرحمن جاسم المعاودة.

عادل عبد الرحمن محمد العسومي.
عبدالرحمن محمد سیف جمشير.

الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل.
الدكتور عبد العزيز عبدهللا ناصر العجمان.

عبدهللا علي فضل النعيمي.
الدكتور علي أحمد علي الحداد.

علي حسين شهاب الشهابي.
علي عبد هللا علي العرادي.

علي محمد عيسى الرميحي.
فؤاد أحمد جاسم الحاجي.

محمـــود  الجبـــار  عبـــد  فاطمـــة  الدكتـــورة 
الكوهجي.

لينا حبيب أحمد قاسم.
الدكتور محمد علي حسن علي.

الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
نانسي دينا إيلي خضوري.

هالة رمزي فايز قريصة.
الدكتور هاني علي عبدالرحمن الساعاتي.

السيد هشام هاشم حسين القصاب.
المادة الثانية:

ُيعمـــل بهـــذا األمـــر اعتبـــاًرا مـــن تاريخ بدء 
لمجلســـي  الســـادس  التشـــريعي  الفصـــل 
الشـــورى والنـــواب، وُينشـــر فـــي الجريـــدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

انطالق “مينتكون 
2022” ويناقش 

التكنولوجيا 
والتطورات بالصيانة 

واالعتمادية وإدارة 
)17(األصول

أمــر ملكـي بتعييـــن أعضـــاء مجلـــس الشــورى
13 عضوا جديدا بينهم وزير اإلعالم السابق وجميلة السلمان

جاللة الملك المعظم

سمو الشيخ ناصر بن حمد يكّرم الفائزين 
في جائزة الملك حمد لتمكين الشباب

سمو الشيخ ناصر بن حمد مكرما إحدى الفائزات 

أكثر من 30 ألف شخص يحضر مهرجان )وين 
وبكم( الذي افتتحه سمو محافظ الجنوبية

سمو الشيخ خليفة بن علي لدى افتتاحه مهرجان )وين وبكم(



بعـــث ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، برقيـــة تهنئة إلى رئيس 
ذكـــرى  بمناســـبة  بيجـــاي  بيـــرم  ألبانيـــا  جمهوريـــة 

استقالل بالده.
وأعـــرب جاللتـــه فـــي البرقيـــة عـــن أطيـــب تهانيـــه 

وتمنياته له بهذه المناسبة الوطنية.

الملك المعظم يهنئ ألبانيا بذكرى االستقالل

تطور ونماء في العالقات الوطيدة بين البلدين

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئـان رئيـس موريتانيـا بذكـرى االستقـالل
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أناب ملك البالد المعّظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشئون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتكريم الفائزين في 

مسابقة جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشـــهد حفـــل التكريـــم عدد مـــن الـــوزراء وعدد من 
المسئولين.

وفي مســـتهل حفل التكريم، قال سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة في كلمة ألقاها بهذه المناســـبة 
“إنـــه لمن دواعي الشـــرف واالعتـــزاز أن تتم إنابتي 
من قبل ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعّظـــم حفظه 
هللا ورعـــاه فـــي حفـــل ختـــام أعمـــال جائـــزة الملك 
حمـــد لتمكيـــن الشـــباب لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة.. هـــذه الجائـــزة التي جـــاءت لتعبر عن 
إيمان حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم حفظه 
هللا ورعـــاه بقـــدرات شـــباب العالم الذيـــن باتوا أمل 
ومســـتقبل الكـــرة األرضيـــة، األمـــر الذي ســـاهم في 
بـــروز قـــوة شـــبابية بحرينيـــة وعالمية قـــادرة على 
رســـم أولويات عالمنا وتقديم األفكار الخالقة التي 

تســـهم في رســـم خارطـــة الطريـــق لتنفيـــذ أهداف 
التنميـــة المســـتدامة التي توافق عليهـــا جميع قادة 

دول العالم”.
وتابـــع ســـموه “لقد وصـــل صدى جائـــزة الملك حمد 
لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
إلى أســـماع العالم بأســـره والشـــباب والداعمين لهم 
علـــى وجـــه التحديد.. هـــي الحقيقـــة المفرحة التي 
أظهرتها إحصائيات اللجنة المنظمة للجائزة، حيث 
شـــارك 6176 مشارًكا ومشـــاركة ومؤسسات داعمة 
للشباب في الجائزة وقدموا أعمالهم ومشروعاتهم 
النابعـــة مـــن بنـــات أفكارهـــم ليمثلـــوا 122 دولة من 

مختلف قارات العالم”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
“نتقـــدم بالتهاني الخالصة إلى الفائزين في مختلف 
الكبيـــرة  الجهـــود  عالًيـــا  مقدريـــن  الجائـــزة  فئـــات 

التـــي بذلوهـــا فـــي إثـــراء مســـيرة أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة، وأتقـــدم بالشـــكر والتقديـــر إلـــى وزارة 
والمجلـــس  الشـــباب  شـــؤون  ووزارة  الخارجيـــة 
االقتصـــادي االجتماعـــي باألمم المتحـــدة وبرنامج 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائي في مملكـــة البحرين وإلى 
أعضاء لجنة التحكيم العليا واألولية على تعاونهم 

الوثيق والذي ساهم في إنجاح هذه المبادرة”.
 وبعدهـــا، ألقى عضو لجنة التحكيـــم نعمان الصياد 
كلمـــة المحكمين قال فيها “أتقّدم بالشـــكر والتقدير 
إلـــى مقـــام حضرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن المعظـــم 
حفظـــه هللا ورعاه لرعايته الســـامية لهـــذه الجائزة، 
والـــذي إن دّل علـــى شـــيء فإنـــه يـــدل علـــى جهود 
جاللتـــه الواضحـــة لدعم الشـــباب ليـــس فقط على 
مســـتوى مملكـــة البحريـــن، وإنمـــا علـــى المســـتوى 
العالمـــي.. لقـــد كان الهتمام ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة ومتابعته المســـتمرة للجائزة األثر 
اإليجابي في تحقيق هذه الشـــهرة الواســـعة ليصل 
صداهـــا إلـــى 122 دولـــة عالمية وتحظى بمشـــاركة 
واســـعة نظًرا لمـــا تحملـــه الجائزة من التـــزام دولي 

مـــن قبل مملكة البحرين تجـــاه حث الدول العالمية 
والشـــباب والمنظمـــات علـــى بـــذل كل الجهـــود في 

سبيل تحقيق األهداف األممية”.
 وتابـــع “إن لجنة تحكيم الجائزة شـــهدت مشـــاركة 
نخبـــة من المحكمين الذين يشـــار لهـــم باالحترافية 
فـــي عملهـــم والنزاهـــة والشـــفافية علـــى المســـتوى 
الخبـــرة  مـــن أصحـــاب  المحكميـــن  فـــكل  الدولـــي، 
العلميـــة والعملية واألكاديمية مع تنوع جنســـياتهم 
وخلفياتهـــم، األمـــر الذي ســـاهم في ظهـــور الجائزة 
بشـــكل مثالـــي مـــن الناحيـــة التحكيميـــة وضمنـــت 

استخالص النتائج بكل حرفية.
وأضـــاف “أتقّدم بجزيل الشـــكر والتقدير إلى فريق 
العمـــل فـــي وزارة شـــؤون الشـــباب علـــى تعاونهـــم 
المثمـــر مـــع لجنة التحكيـــم وكذلك لجـــان التحكيم 
علـــى تعاونهم وعملهـــم بروح الفريـــق الواحد األمر 
الـــذي ســـاهم في إنجـــاز عملهـــم بسالســـة تامة كما 
األولـــى  المراكـــز  علـــى  للفائزيـــن حصولهـــم  أبـــارك 

متمنين للجميع دوام التوفيق والنجاح”.
ثـــم قـــام ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بتكريـــم الفائزين في الجائـــزة حيث جاءت النتائج 

على النحو التالي:

الفائزون من فئة الشباب

فئة جائزة الكوكب: جيراردو خمينيز من المكسيك 
.ReciclApp عن مبادرة

 The جائزة الشعوب: ألي زالتار من كندا عن مبادرة
.Starving Artist

جائزة الشـــراكة: كريستيان جايكوبسون من فنلندا 
.Sustainable Venture Creation عن مبادرة

جائزة الســـالم: ســـارا موراي من الواليات المتحدة 
.Free to Run األميركية عن مبادرة

الفائزون في فئة داعمي الشباب

فئة موفري التقنيات الفنية الداعمة للشـــباب: روما 
مخرجـــي مـــن الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة عـــن 

.Asante Africa Foundation مبادرة
المؤسســـات التـــي تمنح مســـاحة للشـــباب لصناعة 
القـــرار وخلـــق الفرص للعمل الشـــبابي: شـــركة نفط 
 The البحريـــن بابكو من مملكة البحرين عن مبادرة

.Bapco of Tomorrow

بعـــث ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولي العهـــد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
برقيتي تهنئة إلى رئيس الجمهورية 
الشـــقيقة  الموريتانيـــة  اإلســـالمية 

محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة 
ذكرى استقالل بالده.

وأعرب جاللته وسموه في البرقيتين 
عـــن أطيـــب تهانيهـــم وتمنياتهـــم له 
بموفور الصحة والســـعادة ولشـــعب 
الموريتانية  الجمهوريـــة اإلســـالمية 
الشـــقيق بتحقيق المزيـــد من التقدم 
واالزدهـــار، مشـــيًدا جاللته وســـموه 

في هذه المناسبة الوطنية بالعالقات 
األخويـــة الوطيـــدة التـــي تجمع بين 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين ومـــا 

تشهده من تطور ونماء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء برقية 
تهنئـــة مماثلـــة إلـــى رئيـــس الـــوزراء 

الموريتاني محمد ولد بالل.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

ناصر بن حمد يكّرم الفائزين في جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
نيابة عن الملك المعّظم... ومشاركة 6176 عنصًرا من 122 دولة لمختلف القارات

سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك المعظم



افتتـــح ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بن 
المحافظـــة  محافـــظ  خليفـــة  آل  خليفـــة 
الجنوبية “مهرجان )ويـــن وبكم( الترفيهي 
نوفمبـــر   23 فـــي  انطلـــق  الـــذي  العائلـــي” 
ويســـتمر إلـــى 3 ديســـمبر 2022 ، والـــذي 
يعـــد األول من نوعه في نطـــاق المحافظة 

الجنوبية.
وتميز الكرنفـــال بوجود فعاليـــات وبرامج 
ومحـــات  ومقـــاٍه  ومطاعـــم  عديـــدة 
لألطفـــال  ترفيهيـــة  وألعـــاب  مجوهـــرات 
وفـــرق محلية ودوليـــة ومحـــات تجارية 

ومراكز طبية.
يحظـــى  المهرجـــان  إن  المنظمـــون  وقـــال 
بمشـــاركة 100 مشـــروع محلـــي وعالمـــي 
باإلضافـــة للفـــرق الفنية الثقافيـــة المحلية 

والخليجية والعربية.
وسجل المهرجان حضوًرا كبيًرا تجاوز 30 
ألف شـــخص وهو ما يعكس النجاح الباهر 
الـــذي حققـــه المهرجـــان من هـــذا الحضور 

الشعبي الكبير.
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أكثر من 30 ألف شخص يحضر الكرنفال الترفيهي التسويقي بالحلبة
يقام تحت رعاية محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة

محرر الشؤون المحلية | تصوير: بدر الحايكي
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المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، أمس بمقر الوزارة، المنسق 
المقيم ألنشـــطة األمم المتحدة لدى 

مملكة البحرين خالد المقود.
وتـــم خـــال اللقـــاء، بحـــث مجاالت 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بيـــن 
األمـــم  ومكتـــب  البحريـــن  مملكـــة 
المتحـــدة وأجهزتـــه المختلفـــة ومـــا 
تشهده من تطوٍر وتناٍم مستمر على 

واســـتعراض  المســـتويات،  جميـــع 
ســـبل تعزيز أوجه التعـــاون الثنائي 
والتنســـيق الدائم بيـــن الجانبين بما 
يخـــدم المصالـــح الُمتبادلة، هذا إلى 
جانب مناقشة عدد من الموضوعات 

والقضايا محل االهتمام المشترك.
حضـــر اللقـــاء، رئيس قطاع شـــؤون 
حقـــوق اإلنســـان بـــوزارة الخارجية 

السفير أروى السيد.

تعزيز التعاون الثنائي مع األمم المتحدة

التقى وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس، أعضاء 
فريق وزارة الخارجية المساند لمؤتمر حوار المنامة في 
دورته الثامنة عشـــرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين 
بالـــوزارة. وأشـــاد الوزيـــر بالجهـــود الملموســـة المخلصة 
التي بذلها الفريق المســـاند خال االســـتعداد والتحضير 
الســـتضافة مملكـــة البحريـــن لمؤتمـــر حـــوار المنامة بما 
يليق بمكانة المملكة وسمعتها الدولية المرموقة في ظل 
قيـــادة عاهل الباد الُمعظم صاحـــب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وتوجهات ودعم الحكومة برئاسة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأعـــرب وزيـــر الخارجية عـــن فخره واعتـــزازه بالجهود 
المخلصـــة التـــي بذلت في اإلعـــداد والتحضيـــر المتميز 

لعقد المؤتمر، وقال إن النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر 
عكس مستوى مشـــرفا من االحترافية والكفاءة العالية 
ألعضاء الفريق المســـاند أثناء أداء المهام المناطة بهم، 
والتـــي حـــازت بفضـــل عملهـــم المتواصل بـــروح الفريق 
الواحد على إشادة وتقدير كبيرين من القيادة الحكيمة 
وكافة الضيوف والوفود رفيعي المســـتوى والمشاركين 
فـــي هـــذا المنتدى العالمي المهم الـــذي يهدف إلى تعزيز 
مكانة مملكة البحرين كشريك فاعل في ترسيخ السام 

واألمن اإلقليمي.
وأشـــاد وزير الخارجية بما أظهره فريق الوزارة المساند 
مـــن قـــدرات علـــى تذليـــل الصعوبـــات وتوفيـــر األجواء 
اإليجابيـــة ومـــا تحقـــق مـــن أداء متميز وجودة شـــاملة 
مـــن  واإلدارييـــن  الدبلوماســـيين  كفـــاءة  علـــى  برهنـــت 
منتســـبي وزارة الخارجيـــة، منوًها بما أبداه المشـــاركون 

مـــن روح التطـــوع والتعـــاون واإلخاص فـــي أداء كافة 
المهام والواجبات التي أنيطت بهم.

وثمن وزير الخارجية الجهود الطيبة التي بذلتها وزارات 
الدولـــة المعنية والجهات الرســـمية لتنظيـــم هذا المؤتمر 
الـــذي يعد منصـــة مهمـــة لمناقشـــة القضايـــا والتحديات 
اإلقليمية والدولية، مشيًدا بمستوى التنسيق المتواصل 
بين كافة الجهات المختصـــة، منوًها بالجهود التنظيمية 
االحترافيـــة التـــي قـــام بهـــا المعهـــد الدولـــي للدراســـات 
االســـتراتيجية وإدارتـــه التنفيذية العليا، مما أســـهم في 
تحقيـــق األهداف المنشـــودة مـــن تنظيم المؤتمـــر، داعًيا 
إلـــى مواصلة التقدم نحو البناء على ما تحقق من نتائج 
لكل مـــا يدعم أهداف الدبلوماســـية البحرينية بتاريخها 
المشرف العريق، متمنًيا لجميع موظفي وزارة الخارجية 

من دبلوماسيين وإداريين كل التوفيق والنجاح.

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة مـــا يجمـــع مملكـــة البحريـــن 
والمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة من عاقات 
أخوية تاريخية وثيقة تســـتند إلى أســـس راســـخة 
من الشراكة االستراتيجية والتنسيق المشترك، وما 
تشهده من تطور ونماء مستمر بفضل ما تحظى به 
من رعايـــة واهتمام من ملك الباد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة وأخيه 
ملـــك المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة خـــادم 

الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود. وأشـــاد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
بأهمية مجلس التنســـيق الســـعودي البحريني الذي 
يرأســـه ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة صاحب الســـمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تعزيز 
مســـارات التعـــاون الثنائي بيـــن البلدين الشـــقيقين 
عمـــق  تعكـــس  التـــي  اآلفـــاق  إلـــى  بـــه  والوصـــول 

العاقـــات الوثيقـــة التـــي تربـــط البلديـــن واألواصر 
األخوية التاريخية وإكماالً لمسيرة تاريخية حافلة 

من التعاون والتكامل.
جاء ذلك خال االجتماع الثاني للجنة التنسيق في 
مجـــاالت االقتصـــاد والطاقـــة والتجـــارة والصناعة، 
الذي عقد أمس عبر تقنية االتصال المرئي، برئاســـة 
مشـــتركة مـــن وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، 
العربيـــة  بالمملكـــة  والتخطيـــط  االقتصـــاد  ووزيـــر 
الســـعودية الشـــقيقة فيصـــل اإلبراهيـــم، والتي تعد 
إحدى اللجان الخمس المنبثقة عن مجلس التنسيق 

السعودي البحريني.
أبـــرز  الجانبـــان  اســـتعرض  االجتمـــاع،  وخـــال 
مســـتجدات تنفيـــذ المبـــادرات والتوصيـــات التـــي 
تـــم التوصـــل إليهـــا ضمن اللجنـــة وآليـــات تنفيذها، 
مجـــاالت  الموضوعـــة  المبـــادرات  تشـــمل  حيـــث 

وقطاعـــات عـــدة كالتجارة والصناعـــة والطاقة، كما 
اطلـــع الجانبـــان على جهود فرق العمـــل لتحقيق ما 
يصبـــو إليـــه مجلس التنســـيق الســـعودي البحريني 
من أهداف تخـــدم التكامل االقتصادي بين البلدين 

الشقيقين.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة المالية

النجاح الكبير لـ“حوار المنامة” عكس مستوى االحترافية ألعضاء الفريق المساند

وزير المالية: العالقات البحرينية السعودية تستند إلى أسس راسخة

تعزيز مكانة البحرين كشريك فاعل في ترسيخ السالم واألمن اإلقليمي... الزياني:

ترأس ووزير االقتصاد والتخطيط السعودي اجتماع لجنة التنسيق في مجاالت االقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة

الوزير المعاودة والمستشار حمزة يزوران أكبر المصوتين سنا
تقديرا لمشاركتهما في انتخابات 2022

العـــدل والشـــؤون اإلســـامية  قـــام وزيـــر 
واألوقاف نـــواف المعـــاودة، ورئيس هيئة 
المستشـــار  القانونـــي  والـــرأي  التشـــريع 
نواف حمـــزة، بزيارة إلـــى المواطنة ثاجبه 
شعبان، والمواطن عيسى العرادي؛ تقديًرا 
النيابيـــة  االنتخابـــات  فـــي  لمشـــاركتهما 
والبلدية 2022، باعتبارهما أكبر المصوتين 

في هذا االستحقاق االنتخابي.
وقـــال وزيـــر العدل إن هـــذه الزيـــارة تأتي 
لكبـــار  العاليـــة  الوطنيـــة  للـــروح  تقديـــًرا 
المواطنيـــن والمواطنـــات الذيـــن شـــاركوا 
في االنتخابات، مجســـدين بهـــذا الحضور 
مســـيرة  فـــي  البحريـــن  أبنـــاء  عطـــاءات 
ونـــوه وزيـــر  الشـــاملة.  الوطنيـــة  النهضـــة 
العدل بالمشاركة الواسعة لكبار المواطنين 
النيابيـــة  االنتخابـــات  فـــي  والمواطنـــات 
امتـــداًدا  تمثـــل  والتـــي   ،2022 والبلديـــة 
تاريخًيـــا لدور وإســـهامات اآلباء واألجداد 

في مختلف محطات العمل الوطني.
وأكـــد أن هـــذه المشـــاركة الكبيـــرة تعكس 
مـــدى العزيمـــة واإلصـــرار على المســـاهمة 
االســـتحقاقات  فـــي  واإليجابيـــة  الفعالـــة 
علـــى  الحفـــاظ  بأهميـــة  إيماًنـــا  الوطنيـــة، 
المكتســـبات والعمل على تعزيزها. وأعرب 
وزيـــر العـــدل عـــن عميـــق الشـــكر والتقدير 
للمواطنيـــن لمشـــاركتهما فـــي االنتخابات، 
والتي تشـــكل مصدر إلهام وفخر واعتزاز، 

متمنًيا لهما موفور الصحة والعافية.

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

أوضحـــت رفيقـــة بـــن رجـــب أن العلـــوم المختلفة متداخلـــة ولها 
عاقـــة مـــع بعضهـــا البعض علـــى عكس مـــا يعتقده النـــاس عادة، 
وأن هـــذا التداخـــل ليـــس وليد الســـاعة وإنما كانت لـــه إرهاصات 
سابقة متجذرة في القدم من أيام الفاسفة كابن سينا وابن رشد 
وغيرهـــم. وتحدثت رجب في ندوة ثقافيـــة أقامتها كلية اآلداب 
والعلوم بالجامعة األهلية تحت عنوان “العاقة الجدلية بين علم 
التصميـــم الداخلي وعلم الخطاب اللغوي”، آخذة من متحف دبي 
للمستقبل مثااًل حي لتوصيف تلك العاقة، الفتة إلى أن “ما نقوم 
بـــه اليـــوم هو امتداد ســـابق لدراســـات تناولت مثل هـــذا الجانب 
بأســـاليب وطـــرق وتصاميـــم مختلفـــة”. وأردفـــت أن “التصميـــم 
الداخلـــي والمهـــارات اللغويـــة تســـعى لارتقاء والوصـــول بنا الى 

السلم الذوقي وكاهما يبحث بطريقته غير المكررة والفريدة. إذ 
إننـــا نمـــر بقفزات نوعية من التطور الحضـــاري واإلبداعي في كل 
مجاالت العلم، ولذا ســـيظل محكوما بالمعرفة والفكر األيدلوجي 

الذي يستفز ملكات اإلبداع”.
وأوضحـــت فـــي هذا الســـياق، أن تصميـــم متحف المســـتقبل في 
دبـــي بوصفه منصـــة عالميـــة وعلمية جمـــع العديد مـــن المهارات 
واألبـــداع، وهـــو متحـــف يســـتقبل آالف الســـياح مـــن كل أقطاب 
العالـــم والذيـــن يســـتمتعون بتصميمـــه المعمـــاري غيـــر المألـــوف، 
حيث إن شـــكله البيضاوي المتميز والعبارات المكتوبة على بنائه 
باللغـــة العربيـــة أضافـــت إليـــه جمالية وأصالـــة. كمـــا أن العبارات 
التـــي تزيـــن المبنى مـــن الخـــارج ليســـت عبـــارات اعتباطية على 
اإلطـــاق، وإنمـــا اختيـــرت بعنايـــة شـــديدة، إذ إن هـــذا البنـــاء لم 

يشـــيده مهندسون ومصممون فحسب، وإنما ساعد على تشييده 
لغويـــون وأدبيون. وتقول إحدى هـــذه العبارات “لن نعيش لمئات 
الســـنين، ولكن يمكن أن نبدع”. وعلقت  رجب “نحن بهذه العبارة 
قـــد تخطينا المســـاحات الفارغة التي ال تتناســـب معنـــا واجتهدنا 
لفتح مســـاحات ذوقية جديدة تتناســـب مـــع الخطاب اللغوي من 
جانـــب والتصميم الداخلي من جانب أخر. هذا يعكس المســـتوى 
الفكـــري الراقـــي الذي ســـوف يســـاهم في بلـــورة الهويـــة دون أن 
تبحـــث في هويـــة غيرك”. ومـــن جهتهـــا، قالت المحاضرة بقســـم 
التصميـــم الداخلي بالجامعـــة أماني العالـــي، إن العولمة أدت إلى 
توحيد تصاميم األبنية وتجريدها من الهوية وبالذات إبان طفرة 
النفـــط فـــي الخليـــج العربي. فنشـــأت بذلـــك ردة فعل ضـــد رتابة 
التصاميـــم، ممـــا جعل بعـــض المصممين يســـتلهمون من ماضيهم 

وعاداتهم، ويحتفلون بتميزهم وباختافهم. ومع ذلك فليس كل 
تصميٍم يســـتلهم مـــن الماضي يكـــون النجاح حليفـــه، فهناك خٌط 
رفيٌع بين التصميم المبتكر والتصميم قديم الطراز. فالماضي هو 
مـــا نبنـــي عليه ليس ما نختبـــئ وراءه، والمواصلـــة على االعتماد 
على الماضي إهانة لألبداع. إذ إن المصمم الناجح هو من يبحث 
عـــن تصميم عصري ذي هويـــة وطابع. وأوضحت أن متحف دبي 
للمســـتقبل مثال لهـــذا التماهي، فواجهة البنـــاء المزينة بالعبارات 
العربية تعطي شـــكل معاصر وفريد ومبتكر له طابع خاص يمثل 
المســـتقبل وشـــغف البشـــرية بالفنون واإلبـــداع والهويـــة العربية. 
وقالـــت إن معظم الناس يظنـــون أن الحنين للماضي والتكنلوجيا 
ال يتوافقـــان، ولكن دمـــج التكنلوجيا والهوية يســـاعد على إنتاج 
لغة بصرية جديدة تعتمد على التراث الثقافي للماضي والحاضر.

قفـــــــزات نوعيــــــــة مــــــن التطـــــــور الحضــــــاري واإلبداعـــــي

آداب “األهلية” تناقش توظيف اللغة في التصميم الداخلي

متحف المستقبل في دبي

المنامة - الجامعة األهلية
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البحرين وطن يسع الجميع ويحتضن تعدد المعتقدات
لدى لقائه األسقف العام لكنائس مصر القديمة... الشيخ خالد بن عبداهلل:

المنامة - معهد بيبا

أكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة العامة 
)بيبـــا( ورئيـــس شـــبكة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا لبحـــوث اإلدارة العامة 
مملكـــة  أن  شـــمس  بـــن  رائـــد  )مينابـــار( 
البحريـــن مكـــون أساســـي وجـــزء فاعل 
ومؤثـــر فـــي المجتمع البحثـــي واإلداري 
تبـــادل  أهميـــة  إلـــى  مشـــيرًا  الدولـــي، 
الخبـــرات وفضلـــى الممارســـات اإلدارية 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا بمـــا ُيســـهم فـــي تعزيـــز الجهود 
اإلقليمية الرامية إلى االرتقاء بمســـتوى 
والمؤسســـات  لألفـــراد،  اإلداري  األداء 
العامـــة والخاصـــة ومؤسســـات المجتمع 

نحـــو مواصلـــة  المنطقـــة،  فـــي  المدنـــي 
مســـارات  رســـم  فـــي  الـــدؤوب  العمـــل 
إســـتراتيجية لمســـتقبل اإلدارة العامـــة، 
وتوظيف المنهجيات البحثية واإلدارية 
فـــي تحقيق التنميـــة المحليـــة ومواكبة 
المرتبطـــة  المســـتقبلية  المتطلبـــات 
بتوظيـــف الرقمنـــة لتحقيـــق التطلعـــات 

العربية على صعيد العمل اإلداري.
جاء ذلك خالل جلسة أفضل الممارسات 
أقيمـــت  والتـــي  العامـــة،  اإلدارة  فـــي 
ضمـــن أعمـــال المؤتمر الدولي المشـــترك 
لشـــبكة الشرق األوسط وشـــمال إفريقيا 
لبحـــوث اإلدارة العامـــة )مينابـــار(، الـــذي 
حمل عنـــوان “اإلقليم، الرقمنة، والتنمية 
 ،“ المحليـــة: تكامـــل وآفـــاق مســـتقبلية 

وعقد بتنظيم المدرسة الوطنية لإلدارة 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  بالجمهوريـــة 
الشـــعبية وبالتعـــاون مـــع معهـــد اإلدارة 
 27-30 الفتـــرة  خـــالل  )بيبـــا(  العامـــة 

نوفمبر.
ضمـــن  تأتـــي  الجلســـة  هـــذه  إن  وقـــال 
مساعي شبكة “مينابار” لتشبيك الجهود 
اإلقليميـــة لتبـــادل الممارســـات اإلدارية، 
إضافـــة إلى صناعـــة بيئة علميـــة إدارية 
تنافســـية تســـاهم فـــي زيـــادة اإلنتاجية 
وتخلـــق مجتمعًا بحثيًا إداريًا قادرًا على 
توظيف فضلى الممارســـات اإلدارية في 
تحقيـــق التنميـــة الشـــاملة فـــي مختلف 
المجـــاالت وعلى جميع األصعدة العلمية 
والعمليـــة، مشـــيرًا إلى أن الشـــبكة ومنذ 

انطالقتهـــا فـــي العـــام 2014، تخصـــص 
يومـــًا واحدًا من أيام كل مؤتمر من أجل 
اســـتعراض أفضـــل الممارســـات اإلدارية 
العربيـــة وإلقـــاء الضـــوء علـــى التجارب 
الناجحـــة مـــن مختلف الـــدول.  وأضاف 
بن شـــمس أن مؤتمر مينابار للعام 2022 
بشـــكل عام وجلســـة أفضل الممارســـات 
إلـــى  تســـعى  خـــاص  بشـــكل  اإلداريـــة 
إيجـــاد مســـاحة مشـــتركة ما بيـــن جميع 
العلميـــة  الخبـــرات  لتبـــادل  المشـــاركين 
وفضلى الممارســـات اإلدارية واســـتثمار 
المعارف الخاصة بمجـــال اإلدارة العامة 
فـــي تحقيـــق التنميـــة المحليـــة وتعزيـــز 
توظيـــف الرقمنـــة لالرتقـــاء بالمخرجات 

اإلدارية في المنطقة العربية.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

أكـــد نائب رئيـــس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، أن التعايش 
الســـلمي والتسامح والســـالم سمات ُجبل 
البحرينـــي عبـــر مختلـــف  الشـــعب  عليهـــا 
جـــزًءا  وباتـــت  والعصـــور،  الحضـــارات 
راســـًخا مـــن الثوابـــت التي تشـــكل الهوية 
الوطنيـــة التـــي تعـــززت بفضـــل رؤى ملك 
الملـــك  المعظـــم صاحـــب الجاللـــة  البـــالد 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، لوطن يســـع 
الجميـــع ويحتضـــن بحريـــة تعـــدد األفكار 

والمعتقدات.
وأوضـــح حـــرص الحكومـــة برئاســـة ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، علـــى تهيئـــة الســـبل التـــي تكفـــل 
ممارســـة المعتقـــدات والشـــعائر فـــي دور 
حريـــة  بـــكل  لذلـــك  المخصصـــة  العبـــادة 

واطمئنـــان، وهـــو مـــا جعـــل مـــن المملكـــة 
وجهة مفضلة لمعتنقي مختلف الديانات، 

وواحة أمن وأمان يستظل بها الجميع.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه فـــي مكتبـــه بقصر 
القضيبيـــة صبـــاح أمـــس، األســـقف العـــام 
لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج 

وأســـقف الخدمات العامة والمشرف على 
كنائـــس الخليج، نيافة الحبر الجليل األنبا 

يوليوس، وذلك بمناسبة زيارته المملكة.

ـــب الشـــيخ خالـــد بـــن  وخـــالل اللقـــاء، رحَّ
عبـــدهللا آل خليفة باألنبـــا يوليوس، معرًبا 
عـــن شـــكره للجهـــود التـــي يبذلها قداســـة 
البابا تواضروس الثاني، بابا اإلســـكندرية 
بطريرك الكرازة المرقســـية، والتي تعكس 
ســـعيه الدائم إلرســـاء الســـالم والتســـامح 

وإشاعة الخير والمحبة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب األنبـــا يوليـــوس عـــن 
تقديـــره لمملكـــة البحرين بقيـــادة صاحب 
المعظـــم، ومتابعـــة  البـــالد  الجاللـــة ملـــك 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء، علـــى مـــا يلقـــاه أبنـــاء  مجلـــس 
الجماعة القبطية األرثوذكســـية من رعاية 
واهتمـــام، مثنًيـــا فـــي الوقـــت نفســـه بمـــا 
تتمتـــع به المملكة مـــن إرث حضاري يقوم 
على احترام األديـــان والثقافات وتعددها 

والتسامح وقبول اآلخر.

بدء استقبال المقترحات المشاركة في مسابقة “فكرة”
تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
أعلـــن مكتـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء عن بدء اســـتقبال 
المقترحات للمشـــاركة في النســـخة الخامسة من مسابقة 
االبتـــكار الحكومـــي )فكـــرة( وذلك بـــدًءا من امـــس األحد 
ولغايـــة 27 ديســـمبر المقبل، والتي ســـيتم من خاللها رفد 
مســـاعي تطويـــر األداء الحكومـــي وتعزيز ثقافـــة اإلبداع 
واالبتـــكار تماشـــًيا مع مبـــادئ رؤية البحريـــن االقتصادية 
القائمـــة علـــى االســـتدامة والتنافســـية والعدالـــة،   2030
األمر الذي من شـــأنه اإلسهام في تحقيق أهداف المسيرة 

التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويأتي طرح المســـابقة في نســـختها الخامســـة اســـتمراًرا 
لتعزيـــز إشـــراك موظفي القطـــاع العام والكـــوادر الوطنية 
فـــي وضع الخطط والمبـــادرات التنموية لمملكة البحرين، 

وتأكيًدا على الفاعلية التي حققتها المبادرات والمشـــاريع 
الفائزة في النســـخ السابقة من مسابقة االبتكار الحكومي 
)فكرة( وإسهاماتها في تطوير مخرجات العمل الحكومي.
يذكر أن اســـتقبال الطلبات لألفراد أو المجموعات - من 4 
أفـــراد كحد أقصـــى - يتم عبر الموقـــع اإللكتروني لمكتب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء www.pmo.gov.bh، علـــى أن 
الحكوميـــة  الخدمـــات  إلـــى تطويـــر  المشـــاركات  تهـــدف 
أو تحســـين األداء الحكومـــي، إذ ســـيتم بعدهـــا مرحلـــة 
المراجعة األولية وإجراء المقابالت من قبل أعضاء لجنة 

التقييم من ذوي الشأن واالختصاص.

المنامة - بنا

محمـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أعلـــن 
مبـــارك البدء فـــي تطبيق آليـــات التدقيق 
الجامعيـــة  الشـــهادات  علـــى  الجديـــدة 
والمؤهـــالت العلميـــة، التـــي أقرها مجلس 
الوزراء برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمـــا يضمـــن 
صحـــة  مـــن  التحقـــق  إجـــراءات  تطويـــر 
المؤهـــالت العلميـــة الصـــادرة مـــن داخـــل 
مملكـــة البحريـــن وخارجهـــا، مـــع تبســـيط 
وتسهيل اإلجراءات، بالشكل الذي لم تعد 
معـــه حاجة للتقديم لـــدى اللجنة الوطنية 
مجلـــس  أو  العلميـــة  المؤهـــالت  لتقويـــم 
التعليـــم العالـــي، وذلـــك فـــي إطـــار حرص 
الحكومة على تطوير خدماتها وتســـهيلها 
علـــى المواطنيـــن والمقيمين مـــع الحفاظ 

على جودتها.
إلـــى أن  التربيـــة والتعليـــم  وأشـــار وزيـــر 
هذه الخطوة من شـــأنها تيســـير إجراءات 
الحكومـــي  القطاعيـــن  فـــي  التوظيـــف 
والخاص، إضافة إلى تقليل الفترة الزمنية 
الخدمـــة،  علـــى  للحصـــول  المســـتغرقة 
مبينـــا أنه بالنســـبة إلى المؤهـــالت الطبية 
التـــي ستشـــرف  الجهـــة  فـــإن  والصحيـــة 

علـــى التدقيـــق عليها هي الهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهن والمؤهالت الصحية “نهرا”، 
وبالنســـبة إلـــى المؤهـــالت الهندســـية فإن 
الجهة التي ســـتتولى تدقيقها هي مجلس 
الهندســـية، وأمـــا  المهـــن  تنظيـــم مزاولـــة 
بالنســـبة للمؤهـــالت القانونيـــة )ألغـــراض 
الترخيـــص لمكاتـــب المحاماة فقـــط( فإن 
عليهـــا  التدقيـــق  ســـتتولى  التـــي  الجهـــة 
هـــي وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 

واألوقاف.
وبيـــن الوزيـــر أنه فـــي شـــأن التخصصات 
األخـــرى الممنوحة من مؤسســـات التعليم 
والخاصـــة(  )الحكوميـــة  المحليـــة  العالـــي 
فـــإن حاملـــي هـــذه المؤهـــالت فـــي هـــذه 
التخصصات يمكنهم التقدم إلى الوظائف 
الحكوميـــة عبـــر جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة 
مباشـــرة دون تقديـــم إفـــادة تصديـــق أو 
معادلـــة، حيـــث ســـيتولى جهـــاز الخدمـــة 
المدنيـــة التحقـــق مـــن صحـــة المؤهل بعد 
اجتياز متطلبات التوظيف، أما بخصوص 
التقـــدم لوظائـــف القطـــاع الخـــاص، فـــإن 
غيـــر  المؤهـــالت  علـــى  التدقيـــق  عمليـــة 
إلزاميـــة بالنســـبة إلـــى أربـــاب العمـــل فـــي 
القطاع الخاص، مع بقاء الخيار لمؤسسات 

المؤهـــالت  صحـــة  مـــن  للتحقـــق  العمـــل 
عبـــر االســـتعانة بالشـــركات المعتمـــدة من 
قبـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي حـــال 
كان المؤهـــل مـــن مؤسســـات تعليـــم عـــاٍل 
خارجية، وعبـــر الحصول علـــى التصديق 
مـــن قبـــل الجامعة مباشـــرة في حـــال كان 
المؤهل صـــادرا من جامعـــة محلية، إذ تم 
تفويـــض جميـــع الجامعـــات المحليـــة مـــن 
قبل األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
لمباشـــرة عمليات التصديق على شهادات 
إلـــى  للرجـــوع  الحاجـــة  دون  الخريجيـــن 

األمانة العامة.
وأوضح أنه في شأن مؤهالت الماجستير 

والدكتوراه، فإن عملية التحديث الشامل 
تتيح إمكان التحقق من صحة الشـــهادات 
مـــن قبـــل صاحـــب العمـــل أو مؤسســـات 
الشـــركات  عـــن طريـــق  الخـــاص  القطـــاع 
المتخصصة التي توصي بها وزارة التربية 
والتعليم إذا رغبوا في ذلك، وأما بالنســـبة 
للعاملين فـــي القطاع الحكومي فإن جهاز 
الخدمـــة المدنيـــة ســـيتولى التدقيق على 
هـــذه المؤهـــالت مع اســـتمرار منـــح إفادة 
إيداع الرســـائل واألطروحات العلمية في 
المكتبـــات الوطنية العامـــة التابعة لوزارة 

التربية والتعليم.
أن  إلـــى  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  ولفـــت 
تفاصيـــل التحديث علـــى عمليات التحقق 
يمكـــن  العلميـــة  المؤهـــالت  صحـــة  مـــن 
االطالع عليها عبـــر موقع البوابة الوطنية 
)Bahrain.bh(، حيث تتضمن اإليضاحات 
الالزمـــة بشـــأن عملية التحديث الشـــامل، 
إضافـــة إلى وجود أرقام اتصال مخصصة 
مـــن قبل جميع الجهـــات المعنية للرد على 
األســـئلة واالستفســـارات طـــوال ســـاعات 

الدوام الرسمي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

محمد مبارك

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

صرحـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات الصحيـــة أنه باإلشـــارة إلى ما 
نشـــرته إحدى الصحف المحلية عن نفاد بعـــض األدوية )البروفين ومضادات أخرى( 
مـــن الصيدليـــات الخاصـــة، تود الهيئة أن توضـــح بأنها قامت بالتواصـــل مع الوكالء 
المحليين لهذه األدوية لالستفســـار بشـــأن ســـبب عـــدم توافرها، وتبيـــن أن الكميات 
المســـتوردة نفـــدت بســـرعة كبيرة بســـبب ازديـــاد الطلـــب عليها في هـــذه الفترة من 
العام مع انتشـــار موســـم اإلنفلونزا، وأفاد الوكالء بأنهم قاموا بطلب كميات إضافية 
ســـتصل خـــالل مطلع الشـــهر القادم. وأكـــدت الهيئـــة أّن جميع هذه األدويـــة المعنية 
مســـجلة لدى الهيئة ومنشـــورة على موقع الهيئة اإللكتروني مع أســـعارها وأســـماء 
الوكالء تحت البيانات المفتوحة ويمكن للجميع عن البحث عن الوكيل واالستفسار 

منهم عن جميع ما يخص تلك األدوية.

“نهرا”:  نفاد بعض األدوية بسبب 
ازدياد الطلب

المنامة - وزارة الداخلية

الشـــمالية  المحافظـــة  محافـــظ  شـــارك 
الـــذي  االحتفـــال  فـــي  العصفـــور  علـــي 
األجنبيـــة  المـــدارس  إحـــدى  نظمتـــه 
العيـــد  بمناســـبة  مقابـــة  منطقـــة  فـــي 
الوطنـــي المجيـــد وعيد جلـــوس جاللة 
الملـــك المعظـــم، مؤكـــدا أن مثـــل هـــذه 
الثقافـــات  تعـــدد  تعكـــس  االحتفـــاالت، 
الـــذي تعيشـــه مملكة البحريـــن، في ظل 
العهـــد اإلصالحـــي لملك البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، ومســـاندة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة.  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
ويمثـــل البحرينيون 90 % مـــن الطاقة 
االســـتيعابية للمدرســـة، مـــا بيـــن طلبـــة 
وهيئـــة تعليمية، حيث أكد المحافظ ان 
االحتفـــال يعبر عـــن التعدديـــة والتنوع 

وروح التســـامح والتعايش السلمي في 
كافـــة الجوانـــب. وقـــدم المحافـــظ، إلى 
جميـــع أعضاء مجلـــس إدارة المدرســـة 
والهيئتين التعليمية واإلدارية والطلبة، 
والجهـــد  االحتفـــال  هـــذا  علـــى  الشـــكر 
الصادقـــة  ومشـــاعرهم  فيـــه  المبـــذول 
أعيادهـــا  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  تجـــاه 
الحفـــل،  المجيـــدة. واشـــتمل  الوطنيـــة 
على تقديم عدد من اللوحات اإلنشادية 
واالســـتعراضية الوطنية البحرينية من 
أداء طلبـــة المدرســـة، بعدها تـــم تكريم 
المحافظ بدرع تذكاري، واختتم الحفل 
بجولة على اللوحـــة الجدارية التي قام 
برســـمها طلبة وطالبات المدرسة بطول 
100 متر تقريبا داخل المدرســـة، تعبيرا 
مـــن الطلبة باحتفالهـــم وبهجتهم بأعياد 

الوطن.

احتفال المدارس األجنبية بأعياد 
الوطن ترسيخ للتسامح

البدء بتطبيق آليات التدقيق الجديدة على المؤهالت العلمية
بعد إقرارها من مجلس الوزراء... وزير التربية:

البحرين جزء مؤثر في المجتمع البحثي واإلداري الدولي
تشبيك الجهود اإلقليمية لتبادل الممارسات اإلدارية... بن شمس:
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شبح الغالء يتربص بالفاكهة والخضار

أفـــاد تاجر الفاكهـــة والخضـــار بمنطقة 
مدينة زايد خالل حديثه لــ “البالد” بأن 
ارتفاعـــا ملحوظـــا طال أســـعار الفاكهة 
والخضـــار، األمر الـــذي أدى إلى تراجع 
نسبة البيع، وتركز اإلقبال نوعًا ما على 
األصناف الرئيســـة كالبرتقال، والتفاح، 
والطماطـــم والجزر، مشـــيرا إلى تزايد 
اإلقبـــال وبنســـبة 90 % على “بوفروة” 
الـــذي يبـــاع الكيلو الواحد منـــه بدينار؛ 
نظرًا لتحسن أحوال الطقس وتفضيل 

كثير لتناوله في ظل هذه األجواء.
وأضـــاف أن “ســـعر كيلـــو الخيـــار قفـــز 
إلـــى 800 فلس بعد مـــا كان 500 فلس 

ووصل ســـعر حبـــة البروكلـــي إلى 500 
فلس بعد ما كانت 300 فلس”.

بالحجـــم  “اآللـــو”  كيلـــو   “ أن  وأوضـــح 
ديناريـــن ونصـــف  إلـــى  ارتفـــع  الكبيـــر 
الدينـــار بعد ما كان يتـــراوح ما بين  الــ 

1.800 دينار إلى الدينارين”.
وأشـــار إلـــى أن ســـعر “خيشـــة” البصـــل 
بحجـــم الوســـط اقتـــرب مـــن 3 دنانير، 
والكبير من ثالثة دنانير ونصف الدينار 
بعد ما كان يتراوح ما بين دينارين إلى 
ديناريـــن ونصـــف الدينـــار ويصـــل إلى 

ثالثة دنانير بحجمه الوسط.
أن  فذكـــر  بالفاكهـــة،  يتعلـــق  وفيمـــا 

“كارتـــون” المـــوز وصـــل إلـــى 7 دنانيـــر 
تقريبـــًا بعد ما كان بحـــدود الــ 6 دنانير 
البرتقـــال  “كارتـــون”  ووصـــل  تقريبـــًا، 
اإلفريقي إلـــى 7 دنانير ونصف الدينار 

بعد مـــا كان يتراوح ما بين الــ 5 دنانير 
و الــ 5.500 دينار.

وتابـــع أن “كارتـــون الســـنطرة” قفز إلى 
12 دينارا بعد ما كان يتراوح ما بين 5 

دنانير ونصف الدينار إلى ســـتة دنانير، 
و”كارتـــون” الكمثـــرى اإلفريقـــي وصل 
إلى ســـبعة دنانيـــر ونصـــف الدينار بعد 
مـــا كان بحـــدود خمســـة دنانير ونصف 

الدينار”.
واختتـــم التاجـــر قائال إن كيلـــو الرمان 
ارتفع إلى دينار واحد بعد ما كان يباع 

بــ 500 فلس.

زيادة اإلقبال على “بوفروة” بنسبة 90 %...  تاجر خضار لـ “^”:

منال الشيخ

تنشـــط  األجـــواء  اعتـــدال  مـــع 
للعائـــالت  حجـــوزات االســـتراحات 
األوقـــات  لقضـــاء  واألصدقـــاء 
الممتعة، لكن بالنسبة إلى مالك هذه 
االســـتراحات ال يبـــدو أن الموســـم 
هـــذا العام ســـيكون مربًحا بالشـــكل 

الكافي.
أحمـــد  قـــال  الصـــدد،   هـــذا  وفـــي 
إحـــدى  مالـــك  عبدالمحســـن 
إن  العاصمـــة  فـــي  االســـتراحات 
الكهربـــاء تشـــكل عبًئـــا  “مصاريـــف 

على نشاطه التجاري”.
موســـم  خســـرت  “لقـــد  وأضـــاف: 
الصيف بسبب عدم تحمل الكهرباء 
عنـــدي ألجهـــزة التكييـــف، وتكلفـــة 
مولـــد الكهربـــاء تبلـــغ تقريبـــًا 3600 
المفتـــرض  “مـــن  مردفـــًا:  دينـــار”، 
وراء  مـــن  ربـــح  هنـــاك  يكـــون  أن 
االستراحة ولكن الواقع أن إيرادات 
االســـتراحة تذهـــب فـــي جلهـــا إلى 
يوجـــد  وال  التشـــغيلة،  المصاريـــف 

ربح صاٍف”. 
ويأمـــل عبدالمحســـن أن يكون هذا 
الموسم مختلفًا، قائالً: “إذا حصلت 
200 دينـــار إيـــراد مـــن االســـتراحة 

ســـيكون  المقبلـــة  األشـــهر  خـــالل 
الوضع جيًدا”.

أحـــد  مـــن  أن  وتابـــع عبدالمحســـن 
األســـباب التـــي دفعته إلى تشـــغيل 
االســـتراحة التي يملكها رغبته في 
“أن يقضـــي األطفال جوًا من اللعب 
والمـــرح فـــي الهـــواء الطلـــق بعيـــدًا 
عـــن األجهـــزة اإللكترونية”، مشـــيرًا 
فـــي  االســـتراحة  إيجـــار  أن  إلـــى 
متنـــاول المواطـــن البحريني حيث 
يبلـــغ اإليجار في األيـــام العادية 15 
دينارًا، وفي أيام الويكند 30 دينارًا 

لمدة 8 ساعات”. 
مـــن جهتـــه، قـــال حمـــد أحـــد مالك 
االســـتراحات فـــي مدينـــة حمـــد إن 
مرهقـــة  والمـــاء  الكهربـــاء  تكلفـــة 
بالنسبة لنشـــاطه التجاري، موضحًا 
أنـــه يســـتخدم مولد الكهربـــاء الذي 
يعمل بالديزل لتشـــغيل االستراحة، 

األمر الذي يكلفه كثيرًا.
واختتـــم بالقـــول: “ليـــس ثمـــة ربح 
النشـــاط  هـــذا  وراء  مـــن  حقيقـــي 
أننـــي  هنالـــك  مـــا  كل  التجـــاري، 
أســـتغل إيراد االستراحة في سداد 

اإليجارات”.

أصحاب االستراحات: موسم هذا العام ال يبشر بالربح

ذكـــر األميـــن العـــام لمنظمـــة األمـــم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش في 
للتنميـــة  الســـنوي  المنظمـــة  تقريـــر 
المســـتدامة للعام 2022 أن األزمات 
المتعاقبـــة  العالميـــة  والصراعـــات 
أهـــداف  تحقيـــق  دون  ســـتحول 
 2030 للعـــام  العالميـــة  التنميـــة 
فجائحـــة كوفيـــد 19 أودت بحيـــاة 
أكثر من 15 مليون شـــخص ســـواء 
بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر، فضالً 
عـــن أزمات الجـــوع والفقـــر المدقع 

جراء الجائحة.
ويتوقـــع تقريـــر األمـــم المتحدة أن 
ينخفض النمـــو االقتصادي العالمي 
بمقـــدار 0.9 نقطـــة مئويـــة في عام 
غوتيريـــش  يوضـــح  حيـــث   2022

والتعطـــل  التضخـــم،  ارتفـــاع  أن 
التوريـــد،  سالســـل  فـــي  الكبيـــر 
واالرتفـــاع الحاد في أســـعار الغذاء 
والوقود واألسمدة في ظل الحرب 
الروسية األوكرانية جميعها عوامل 
ســـتؤثر بشـــكل كبير علـــى التعافي 

االقتصادي.
بـــات  الـــذي  المناخـــي  التغيـــر  أمـــا 
يعتبـــر “المضاعـــف لألزمـــات” فقـــد 
بالفعـــل  ملموســـة  آثـــاره  أضحـــت 
حيث تؤثر موجات الحر والجفاف 
والفيضانات المتزايـــدة في باليين 
تزيـــد  أن  المتوقـــع  ومـــن  البشـــر، 
انبعاثـــات الغـــازات الدفيئة العالمية 
بنســـبة 14 % تقريبـــًا خـــالل العقـــد 

الجاري.

أهداف التنمية في 2030 لن تتحقق

13 عضوا مستجدا بتشكيلة مجلس شورى 2022
أسفرت تشكيلة أعضاء مجلس الشورى للفصل 
التشــريعي الرابــع الصــادرة بأمر ملكــي عن ملك 
حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  المعظــم  البــالد 
بــن عيســى آل خليفــة بتعييــن أعضــاء مجلــس 
الشورى عن تغييرات طالت 13 عضوًا بالمجلس 

السابق.

وشـــملت التعديالت مغادرة النائب الثاني لرئيس 
مجلـــس الشـــورى جميلة ســـلمان والوزيـــر الحالي 
لشـــؤون الكهربـــاء والمـــاء ياســـر حميـــدان، فيمـــا 
ضّمت التشـــكيلة الجديدة الوزير الســـابق لشؤون 
اإلعـــالم علـــي الرميحـــي، والنائـــب الســـابق عادل 
العســـومي، إضافة إلى وجوه طبيـــة بارزة كعضو 
الفريـــق الوطنـــي للتصدي لجائحـــة كورونا جميلة 

السلمان، وهاني الساعاتي.
مـــن  كلٌّ  للمجلـــس  الجديـــدة  التشـــكيلة  وغـــادر 
األعضـــاء: أحمد الحـــداد، جميلة ســـلمان، خميس 
البحارنـــة،  المناعـــي، ســـمير  الرميحـــي، درويـــش 
عبـــدهللا الدوســـري، عبدالوهـــاب المنصور، فيصل 
النعيمي، منصور سرحان، منى المؤيد، عبدالرحمن 

المحمود، ياسر حميدان، يوسف الغتم.

وضمت التشـــكيلة الجديـــدة أعضاء جـــددًا وهم: 
إجالل بوبشيت، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، 
جميلة محمد رضا الســـلمان، طارق الصفار، طالل 

المناعي، عادل العســـومي، عبـــدهللا النعيمي، علي 
الحداد، علي حسين الشهابي، علي الرميحي، لينا 

حبيب قاسم، هاني الساعاتي، هشام القصاب.

وزير بوزير... وجميلة بجميلة

هل ستسقط عضوية النائب جليلة السيد؟
أكـــد المحامـــي علـــي القطـــاف وكيـــل 
المترشح للمجلس النيابي عن الدائرة 
الثامنـــة بمحافظـــة العاصمـــة حســـين 
اضرابـــوه إدخـــال طلـــب الطعـــن ضـــد 
المترشـــح الفائز عـــن ثامنـــة العاصمة 
اإلجـــراءات  حّيـــز  الســـيد  جليلـــة 
األحـــد،  أمـــس  يـــوم  منـــذ  القضائيـــة 
وذلك بناء على رغبة وكيله المترشح 
انتشـــار  بعـــد  مـــن  اضرابـــوه  حســـين 
مقاطـــع فيديـــو مصـــورة وصلـــت إلى 
المترشـــح حســـين اضرابـــوه في يوم 
االنتخـــاب مـــن الجولـــة الثانيـــة حول 
انتســـاب وعالقة المترشحة المنافس 
له جليلة الســـيد، إلى جمعية سياسية 
منحلـــة بحكم قضائـــي. وذكر القطاف 
فـــي تصريح خالل اتصـــال هاتفي مع 
“البالد” بعد االطالع على المســـتندات 
وما نشـــر مـــن معلومـــات و”تغريدات” 

فـــي المنصـــات الرقميـــة علـــى منصـــة 
“تويتر” للجمعية المنحلة حول عالقة 
جمعيـــة  بأنشـــطة  الفائـــز  المترشـــح 
“الوفاق” المنحلة، مما حدا بالمترشـــح 
حســـين اضرابـــوه تقديـــم بـــالغ إلـــى 
النيابـــة العامة حول وجود شـــبهة في 
تقديـــم بيانـــات غيـــر صحيحة بشـــأن 
عـــدم االنتســـاب إلـــى جمعيـــة منحلة 
للحقيقـــة،  تغييـــًرا  ذلـــك  يعتبـــر  ممـــا 
وعليـــه قّدم الموكل حســـين اضرابوه 
مقاطع الفيديو ومجموعة “تغريدات” 

منشورة من حساب الجمعية المنحلة، 
ومقـــااًل مـــن صحيفـــة مغلقـــة وصوًرا 
للمترشحة الفائزة جليلة السيد ضمن 
وفـــد الجمعيـــة النســـائية فـــي إحـــدى 

الفعاليات. 
 وأضاف القطاف أن الشكوى المقدمة 
إلـــى النيابـــة العامة “جنائيـــة” والطعن 
المقـــدم إلـــى محكمـــة التمييـــز حـــول 
إبطـــال صحـــة نجاح المترشـــحة جاء 
وفـــق المـــادة رقـــم 21 مـــن المرســـوم 
بقانـــون رقـــم 15 لســـنة 2022 بشـــأن 

حيـــث  والنـــواب،  الشـــورى  مجلســـي 
“يبطـــل نجـــاح العضـــو المطعـــون في 
انتخابـــه ويجـــوز للمحكمـــة فـــي هذه 
الحالة أن تقضي بفوز المترشـــح الذي 
تبيـــن لها صحة انتخابـــه، وذلك إذا لم 
تكن أسباب الطعن ومالبساته تقضي 

إعادة االنتخاب”. 
وعلـــق القطـــاف علـــى ســـؤال “البالد” 
حـــول قانونية تقديم الطعن، موضًحا 
علـــى  بنـــاًء  جـــاء  الطعـــن  تقديـــم  أن 
المنصـــات  فـــي  المتداولـــة  المقاطـــع 
الرقميـــة وحـــول ما يثار عن انتســـاب 
وعالقـــة المترشـــحة الفائـــزة للجمعية 
وســـتكون  قضائـــي،  بحكـــم  المنحلـــة 
الجهات الرســـمية المعنيـــة باألمر هي 
الفيصل للرد والتوضيح حول القضية 

المقدمة أمام عدالة القضاء.

اجتماع بمنزل نائب بالمحرق للتنسيق لرئاسة المجلس
قالـــت مصـــادر لــــ “البـــالد” إن عـــددا من 
النـــواب الجـــدد يعملـــون علـــى تنســـيق 
مشـــترك للدفـــع بأحـــد النـــواب الجـــدد 
للفصـــل  النـــواب  مجلـــس  لرئاســـة 
التشريعي الســـادس، حيث عقد مساء 
أمس األول الســـبت، اجتماع في منزل 
أحدهم بمحافظة المحرق بين عدد من 
النواب لمناقشـــة التنسيق بشأن رئاسة 

مجلس 2022.
وقد أجـــرت “البالد” على مدى اليومين 
الماضيين عدة اتصاالت هاتفية ببعض 
النواب الســـابقين والجدد، بعضهم نفى 
حضـــوره فـــي االجتماع الـــذي عقد في 
منـــزل أحـــد النـــواب الجـــدد بمحافظـــة 
المحـــرق، فيما رفض آخرون التوضيح 

والتعليق على استفسار “البالد”.
إلـــى ذلـــك نفـــى مصـــدر نيابي ما نشـــر 
ومـــا يتـــردد مـــن أقاويـــل حـــول وجود 

مـــن  عـــدد  بيـــن  ومشـــاورات  تنســـيق 
النواب الســـابقين والجدد لرئاسة لجان 
المجلـــس الخمـــس الرئيســـة واللجـــان 

الفرعيـــة، مضيفـــا أن هنـــاك اســـتغرابا 
مـــن قبـــل بعـــض النـــواب حول مـــا يثار 
مـــن شـــائعات قبـــل التأكـــد منهـــا حول 
التنســـيق المســـبق على رئاســـة اللجان 
في الوقت الراهن، إذ إن التشـــاور على 
رئاســـة اللجان بالبرلمان مازالت خارج 
طور المناقشـــات حاليًا، في ظل وجود 
أخبار معلنـــة من قبل البعض عن طلب 
والنائبيـــن  البرلمـــان  لرئاســـة  الترشـــح 

األول والثاني.
واختتـــم المصـــدر النيابـــي بأنه ســـيتم 
التشـــاور في وقت الحق حول مســـألة 
رئاســـة اللجان الخمس قبـــل البت فيه، 
وذلـــك من بعد حســـم موضوع رئاســـة 

البرلمان والنائبين األول والثاني.

التشاور بشأن اللجان البرلمانية بعد اختيار الرئيس... مصدر نيابي:

ريناتا عزمي

حسن عبدالرسول

ريناتا عزمي

حسين اضرابوهعلي القطافجليلة السيد

حسن عبدالرسول

المغادرونسيدعلي المحافظة المستجدون
أحمد الحداد إجالل عيسى بوبشيت

جميلة سلمان الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة

صباح الدوسري جميلة السلمان

درويش المناعي طارق الصفار

سمير البحارنة طالل المناعي

عبدالله الدوسري عادل العسومي

عبدالوهاب منصور عبدالله النعيمي

فيصل النعيمي علي الحداد

منصور سرحان علي الشهابي

منى المؤيد علي الرميحي

نوار المحمود لينا قاسم

ياسر حميدان هاني الساعاتي

يوسف الغتم هشام القصاب
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اعترض عضـــو المجلس البلدي عن 
سابعة المحرق أحمد المقهوي على 
فوز عبدالعزيز النعار بمقعد رئاســـة 
بلدي المحرق، والذي حصل على 3 

أصوات مقابل 5 أصوات للنعار. 
وخـــرج المقهوي من قاعة المجلس 
غاضًبـــا مـــن دون الوقـــوف اللتقاط 
الصورة الجماعية مع وزير شـــؤون 
البلديـــات والزراعـــة وائـــل المبـــارك 
الذي شـــهد الحادثة، ما حدا ببعض 
األعضـــاء البلديين إلـــى العمل على 
تهدئـــة التوتـــر، وقـــد ســـمع صـــوت 
المقهـــوي فـــي قاعـــة المجلس وهو 

يقـــول إن هناك من طعنه في ظهره 
التـــي  إلـــى األصـــوات  فـــي إشـــارة 

ذهبت إلى رئيس المجلس.
من جانبه، علق رئيس مجلس بلدي 
المحرق عبدالعزيـــز النعار لـ “البالد” 
عمليـــة  إن  قائـــاًل،  الحادثـــة  علـــى 
االنتخاب جرت أمام الجميع، وهذا 
مـــا أفرزه صندوق االقتـــراع، وهذه 

هي الديمقراطية.
يذكـــر أن النعـــار أدار جلســـة بلـــدي 
المحرق قبل انتخابه رئيًســـا بحكم 
أنـــه األكبـــر ســـنًّا، وجـــاءت نتيجـــة 

االقتراع على لسانه.

المقهوي معترًضا: طعنت في ظهري

للمنطقتيـــن  البلديـــة  المجالـــس   تحســـم 
الشـــمالية والجنوبيـــة األســـبوع الجـــاري 
وضعـــت  أن  بعـــد  القياديـــة،  مناصبهـــا 
منافسات مجلس المحرق البلدي أوزارها 
لصالح رئاســـة عبدالعزيـــز النعار، وصالح 
بوهزاع نائًبا للرئيس، في منافســـة جرت 
بيـــن النعار وأحمد المقهـــوي على منصب 
الرئاســـة، وصالح بوهـــزاع وفاضل العود 

على منصب نائب الرئيس.
 ويعقـــد مجلـــس أمانـــة العاصمـــة اليـــوم 

بـــأداء  االفتتاحيـــة  جلســـته  اإلثنيـــن 
القســـم، حيـــث تحـــّدد رئاســـات المجلس 
ضمن المرســـوم الملكي الصادر بتشـــكيل 
المجلس، والذي أفضى إلى تجديد الثقة 
برئيـــس المجلس الســـابق صالـــح طرادة 
وتعييـــن عضـــو المجلـــس الســـابق خلـــود 

القطان نائًبا للرئيس.
ويخـــوض 8 مـــن أصـــل 12 عضـــًوا فـــي 
مجلس بلدي المنطقة الشمالية منافسات 
المناصـــب القياديـــة، والتـــي ستحســـمها 
جلسة القسم يوم الثالثاء، حيث يتنافس 

علـــى رئاســـة المجلـــس 4 أعضـــاء وهـــم 
جاســـم هجـــرس وزينـــب الدرازي وشـــبر 
الوداعي وعبدهللا شـــريدة، فيما يتنافس 
على منصب نائب الرئيس 4 أعضاء وهم 
زينة جاســـم وعبدهللا القبيسي وعبدهللا 

عاشور ومحمد الدوسري.
انتخابـــات  تّتجـــه  أن  المرّجـــح  ومـــن   
المناصب القيادية لمجلس بلدي المنطقة 
الشمالية إلى جولة اإلعادة كما جرت في 
انتخابـــات المجلـــس الســـابق، فيما غابت 
عن المشـــهد نوايا الترشح لرئاسة اللجان 

الفرعية للمجلس.
مجلـــس  فـــي  الرئاســـة  بوصلـــة  وتّتجـــه 
بلـــدي المنطقـــة الجنوبيـــة فـــي الجلســـة 
االفتتاحية للمجلس المقرر انعقادها يوم 
األربعـــاء ناحيـــة المرشـــح األبـــرز عبدهللا 
الســـابق،  المجلـــس  عضـــو  عبداللطيـــف 
كمـــا يبـــرز اســـم العضـــو الســـابق عبدهللا 
لمنصـــب  المرشـــحين  كأقـــوى  بوبشـــيت 
نائـــب الرئيـــس إلـــى جانب حمـــد الزعبي 
الـــذي أعلن خوضـــه منافســـات المناصب 

القيادية.

عبداللطيــف المرشــح األبـــرز لرئاســـة بلدي الجنوبيـــة
ثلثا مجلس بلدي الشمالية مرشحون للمناصب القيادية

بدر الحايكي

النعار رئيسا لبلدي المحرق.. والقرعة تبتسم لبوهزاع للنيابة
وزير البلديات: المجالس البلدية شريك أساس في صنع واتخاذ القرار

فــاز عبدالعزيــز النعار برئاســة مجلس بلــدي المحرق للدورة الجديــدة، متغلبا على 
منافســه أحمد المقهوي، وجاءت حصيلة أصوات النعار بخمســة أصوات مقابل 3 

للمقهوي.

وانتخـــب المجلس صالـــح بوهزاع نائبا 
للرئيـــس بالقرعة بعد تعـــادل الجولتين 
األولى والثانية مع العضو فاضل العود.
من جهتـــه، هنـــأ وزير شـــؤون البلديات 
والزراعة وائل المبارك، عبدالعزيز النعار 
النتخابه رئيًســـا لمجلـــس بلدي المحرق 
للدورة البلدية السادسة. كما هنأ صالح 

بوهزاع النتخابه نائًبا للرئيس.
جـــاء ذلك خالل أولى جلســـات مجلس 
بلدي المحرق والذي تم خاللها انتخاب 
بعـــد أن أدى أعضـــاء  الرئيـــس ونائبـــه 
مجلـــس بلـــدي المحرق القســـم بحضور 
وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعـــة، في 
مجلـــس بلـــدي المحرق، بحضـــور وكيل 

الوزارة لشـــؤون البلديات الشيخ محمد 
بـــن أحمـــد آل خليفة ومدير عـــام بلدية 
المحـــرق إبراهيـــم الجـــودر وعـــدد مـــن 
اإلعـــالم  ووســـائل  الـــوزارة  مســـؤولي 

المحلية.
البلديـــة  الـــدورة  أن  المبـــارك  وأكـــد 
السادســـة مـــن عمـــر المجالـــس البلديـــة 
ستشـــكل إضافـــة مهمـــة فـــي محطـــات 
العمل البلدي، مشيًرا إلى ما تتضمنه من 
تراكـــم معرفي وخبـــرات يحملها الكثير 
مـــن األعضـــاء، فضـــاًل عن اســـتكمال ما 
بدأه األعضاء السابقون من مشروعات 

وخدمات.
وشـــدد المبـــارك علـــى أن وزارة شـــؤون 

جميـــع  تســـخر  والزراعـــة  البلديـــات 
إمكاناتهـــا للمجالـــس البلديـــة مـــن أجل 
القيام بمهامها الوطنية على أكمل وجه، 
ومـــن أجـــل اســـتمرار مســـيرة التنميـــة 
والبنـــاء انطالًقـــا مـــن مفهـــوم الشـــراكة 
المجتمعيـــة ومـــا تمثله هـــذه المجالس 
مـــن أهمية لدى المواطنيـــن في ترجمة 
طموحاتهـــم وتطلعاتهـــم الخدميـــة في 
ضوء أحكام قانـــون البلديات رقم )35( 

لسنة 2001 والئحته التنفيذية.
وقـــال “إن المجالـــس البلديـــة وانطالًقا 
من كونها أحد روافد المسيرة التنموية 
الشاملة، شريك أساس في صنع واتخاذ 
القـــرار مـــن خـــالل المســـاهمة في وضع 
اللوائح المنظمة، وإقرار أولويات تنفيذ 
المشاريع والبرامج الخدمية”. الفًتا إلى 
أن “التجربة البلدية الحديثة في مملكة 
البحريـــن أثبتت نجاحها، واســـتطاعت 

أن تقدم نموذًجا متقدًما على مســـتوى 
التجارب البلدية في العالم”. 

الـــوزارة  أن  إلـــى  المبـــارك  وأشـــار 
تعمـــل علـــى تهيئـــة األرضية المناســـبة 
مهامهـــم  الجـــدد  األعضـــاء  لممارســـة 
البلديـــة، مـــن خـــالل إطـــالق عـــدد مـــن 
البرامـــج وتهيئة أعضـــاء مجلس أمانة 
للـــدورة  العاصمـــة والمجالـــس البلديـــة 
 )2026  -  2022( السادســـة  البلديـــة 
خـــالل األيـــام المقبلـــة، عبـــر مجموعـــة 
متكاملة من ورش العمل والمحاضرات 
المتخصصة في الموضوعات القانونية 
منهجيـــة  إلـــى  إضافـــة  واالجتماعيـــة، 
واألجهـــزة  المؤسســـات  مـــع  التعامـــل 
الحكومية، والتي ســـوف يقدمها نخبة 
والكفـــاءات  الخبـــرات  أصحـــاب  مـــن 

الوطنية.

محرر الشؤون المحلية  I  تصوير: رسول الحجيري

قال النائب محمد يوسف المعرفي لصحيفة “البالد” إنه قد أعد رؤية واضحة 
لرئاســة المجلس ويقوم بالتشــاور مع النواب والمختصين بهدف تطوير أداء 
هيئــة مكتــب المجلــس والرئاســة ومــا يتبعها مــن اختصاصات ومهــام، حيث 
أعلــن فــي وقــت ســابق عن نيته الترشــح لرئاســة مجلــس النواب فــي الفصل 

التشريعي المقبل. 

وأكـــد أن الخبـــرات التـــي اكتســـبها خـــالل 
وجوده تحت قبـــة البرلمان دفعته التخاذ 
هذه الخطوة لما يمثله كرسي الرئاسة من 

أهمية في تحديد األداء العام للمجلس.
ويعتبـــر المعرفي أحد أكثر النواب نشـــاًطا 
اإلحصـــاءات،  وفـــق   2014 مجلـــس  فـــي 
حيـــث ترأس لجنة حقوق اإلنســـان، وكان 
نائًبـــا لرئيس لجنة الخدمـــات، وعضًوا في 
اللجنة التشـــريعية والقانونية، إضافة إلى 
عملـــه فـــي لجنـــة التحقيق فـــي الخدمات 
الصحيـــة، ولجنـــة دراســـة برنامـــج عمـــل 

الحكومة، وغيرها من اللجان. كما ســـاهم 
فـــي تأســـيس كتلة التوافـــق الوطني التي 
عمـــل مـــن خاللها علـــى عدد مـــن القوانين 
والمشـــروعات المهمـــة، وقـــد بلـــغ مجموع 
مقترحاته 154 مقترًحا ليتجاوز المتوسط 

بأكثر من 80 %. 
وأشـــار المعرفي إلى أن تشـــكيلة المجلس 
الحالـــي جـــاءت لتعكس رغبـــة المواطنين 
في مجلس قوي ومؤثر، فقد قال الشـــعب 
كلمته حين اختار التغيير، وشـــارك بنسبة 
73 % ليوقف عن طريق الصناديق سلسلة 

مـــن اإلخفاقـــات واإلحباطـــات، ويعكـــس 
بذلـــك صورة مشـــرفة للرؤيـــة اإلصالحية 
التي أطلقها جاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل البـــالد المعظم، حيث إن 
مجلس النواب وجـــد ليكون عنصًرا فاعاًل 

في البناء والتنمية.
وأضـــاف “أنظـــر بتفـــاؤل كبيـــر للســـنوات 
بجميـــع  التقيـــت  فقـــد  المقبلـــة،  األربـــع 
زمالئي النواب ولمســـُت فيهـــم قدًرا كبيًرا 
مـــن الحمـــاس والرغبـــة فـــي العمـــل الجاد 
والمثمـــر، كمـــا أنهـــم مســـتعدون للتعـــاون 

والتنســـيق بينهـــم لتحقيق الصالـــح العام، 
وهـــذا االســـتعداد للعمل المشـــترك هو من 
أساسات نجاح البرلمان، ويمكن من خالله 
تحقيق آمال الشعب البحريني من ممثليه، 
وقد نويت الترشح لرئاسة المجلس رغبة 
منـــي في تعزيز هذا التعـــاون، والمحافظة 
علـــى روح الحمـــاس والرغبـــة فـــي العمل، 
واســـتثمار ذلـــك لمـــا فيه مصلحـــة الوطن 
والمواطـــن”، مؤكـــًدا أن حكومـــة البحرين 
تحظـــى بقيـــادة شـــابة وطموحـــة متمثلة 
بولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، حيث تسير بخطى متسارعة نحو 
تحقيـــق رؤيـــة 2030، وهو مـــا يحملنا في 

مجلـــس النـــواب المزيـــد مـــن المســـؤولية 
لمجـــاراة هـــذا التســـارع، والوقـــوف علـــى 
االحتياجـــات التشـــريعية والقانونية التي 
يتطلبها، وتفعيل الرقابة من أجل تحسين 

المخرجات.
الـــدور  بتأكيـــد  المعرفـــي حديثـــه  وختـــم 
إدارة  فـــي  المجلـــس  لرئاســـة  المحـــوري 
الســـنوات األربع المقبلـــة، حيث يمكن لهذا 
الكرســـي أن يقـــود النجـــاح أو اإلخفـــاق، 
ويرســـم العالقـــة البنـــاءة والمتوازنـــة بين 
المصلحـــة  يحقـــق  بمـــا  الدولـــة،  ســـلطات 
العامة، لذلك فإن منصب الرئاســـة بحاجة 
إلـــى الخبـــرة البرلمانيـــة والدرايـــة الكاملة 
أروقـــة  داخـــل  المجلـــس  عمـــل  بطريقـــة 
البرلمـــان، وأيًضا العمـــل مع الجهات خارج 

البرلمان.

لتطويـــــر أداء مكتـب البرلمـــان... وأنا متفائـــــل
المنصب بحاجة لخبرة برلمانية... المعرفي يشرح رؤيته لرئاسة المجلس عبر “^”:

محرر الشؤون المحلية

محمد المعرفي

عبدالله إبراهيم جدول أعمال أحد المجالس االعتيادية 
لمجلس بلدي الشمالية

قدم 154 مقترحا 
خالل عضويته 

السابقة بالبرلمان

بإمكان الرئاسة 
أن تقود المجلس 
للنجاح أو اإلخفاق

سيدعلي المحافظة

الوزير متوسطا أعضاء المجلس دون المقهوي 

االقتراع

الرئيسان.. الجديد والسابق

موظفات قبل انطالق الجلسة
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العربية. نت

بحـــث وزيـــر الخارجية اليمنـــي أحمد عوض بن مبـــارك، أمس األحد، مع ســـفير الواليات 
المتحدة لدى اليمن ســـتيفن فاجن، التطورات على الســـاحة اليمنية، وأكد له أهمية دعم 

المجتمع الدولي لتصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية”.
وبحســـب مـــا أفـــادت وكالـــة األنبـــاء اليمنية، تضمنـــت المحادثـــات اســـتعراض تداعيات 

استمرار هجمات جماعة الحوثي على السفن والمنشآت االقتصادية والنفطية.
وأضافـــت الوكالـــة أن الجانبيـــن تناوال الصعوبات التي تعوق مســـار الســـام بعد تصعيد 

الحوثيين “وتهديدهم للماحة الدولية واألمن والسلم الدوليين”.
وأشـــار بـــن مبارك إلى مضـــي الحكومة في إجـــراءات تنفيذ قرارها الـــذي اتخذته أخيرا 
بتصنيف الجماعة المســـلحة “منظمة إرهابية”، مؤكـــدا أهمية دعم المجتمع الدولي لتلك 
القـــرارات. كما تناول اللقاء الصعوبات التي تعوق مســـار الســـام بعد تصعيد الميليشـــيا 
اإلرهابية وتهديدها للماحة الدولية واألمن والســـلم الدوليين، ومخاطر تبني الميليشيا 
مؤخرًا لما يســـمى “مدونة الســـلوك الوظيفي” التي تهدف ألدلجة المجتمع وفرض هوية 

فئوية بدالً من الهوية الوطنية، وفق وكالة األنباء اليمنية الرسمية.

اليمن يدعو واشنطن لتصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية”

سيول ـ أ ف ب

أّكـــد زعيـــم كوريـــا الشـــمالّية كيـــم 
جونـــغ أون أمس )األحـــد( أّن باده 
المسّلحة نوويًا تعتزم امتاك “أقوى 
قّوة إستراتيجّية في العالم”، وذلك 
بإطـــاق صـــاروخ  احتفـــال  خـــال 
جديـــد عابـــر للقـــاّرات ظهـــرت فيه 

ابنته للمّرة الثانية في مكان عاّم.
الذين  والعلماء  الجنود  كيم  وكافأ 
ــاروخ  ــ ــر صــ ــويـ ــطـ شـــــاركـــــوا فــــي تـ
بمجموعة  الجديد،   -17 هواسونغ 
ــات. وأطـــلـــق  ــيـ ــرقـ ــتـ كـــبـــيـــرة مــــن الـ
تسمية  ــون  ــعــســكــرّي ال ــلــون  الــمــحــّل
“الوحش” على هذا الصاروخ القادر 

على بلوغ البّر الرئيسي للواليات 
ــدة. وكــــــــان هـــذا  ــحــ ــتــ ــمــ ــ ال

الـــصـــاروخ الــبــالــســتــي 
قد  للقاّرات  العابر 
ــر فــــي 18  ــ ــب ــ ــُت اخــ
نــوفــمــبــر وســقــط 

في المياه قبالة اليابان.
الكورّيـــة  األنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الشـــمالّية الرســـمّية أمـــس )األحـــد( 
عـــن كيـــم قولـــه إّن هواســـونغ17- 
إســـتراتيجي  ســـاح  “أقـــوى  هـــو 
فـــي العالـــم” وُيشـــّكل “قفـــزة هائلة 
إلى األمـــام في تطويـــر تكنولوجيا 
نووّيـــة  حربّيـــة  رؤوس  تركيـــب 
علـــى صواريـــخ بالســـتّية”. ورّحب 
والجنـــود  العلمـــاء  بمســـاهمة 
فـــي  البرنامـــج،  هـــذا  ومســـؤولي 
تحقيـــق “هـــدف بناء أقـــوى جيش 

في العالم”.
“رودونـــغ  صحيفـــة  ونشـــرت 
ســـيمون” الرســـمّية أمس أكثر 
من 12 صورة ُتظهر كيم مع 
مئات المدنّييـــن والجنود 
خـــال الحفـــل، برفقـــة 

“ابنته الحبيبة”.

كيم يعتزم امتالك “أقوى قوة نووية في العالم”
الفاتيكان ـ تاس

فرانســـيس  الفاتيـــكان  بابـــا  أعـــرب 
عـــن قلقـــه إزاء التوتـــر المتزايـــد بيـــن 
الفلســـطينيين واإلســـرائيليين، ودعـــا 

الطرفين للحوار.
وقـــال البابـــا خـــال خطابـــه التقليدي 
القديـــس  ســـاحة  فـــي  األحـــد  أمـــس 
بطـــرس “أتابـــع بقلـــق ارتفـــاع وتيـــرة 
بيـــن  واالشـــتباكات  العنـــف  أعمـــال 
فالعنف  واإلسرائيليين،  الفلسطينيين 
يقتل المســـتقبل ويقضـــي على األمل 
في السام، أدعو كا الطرفين للحوار، 
والعمـــل علـــى بنـــاء الثقـــة المتبادلـــة، 
التي لن يســـود الســـام فـــي األراضي 

المقدسة دونها”.
األراضـــــــــــــــي  أن  يــــــــذكــــــــر 

ــيــة تــشــهــد  ــن ــســطــي ــل ــف ال
مــــــــؤخــــــــرا مــــوجــــة 
اقــــــــتــــــــحــــــــامــــــــات 
مــكــثــفــة مــــن قــبــل 

حزب  فــوز  منذ  اإلسرائيلي،  الجيش 
في  نتنياهو  بنيامين  بزعامة  الليكود 
وقــراره  األخيرة  الكنيست  انتخابات 
الــمــعــروف  غفير  بــن  إيــتــمــار  بتعيين 
بــمــواقــفــه الــيــمــيــنــيــة الــمــتــطــرفــة ضد 
الداخلي  لألمن  وزيــرا  الفلسطينيين، 

بصاحيات موسعة.
اإلســـرائيلية،  “كان”  إلذاعـــة  ووفقـــا 
فـــإن إيتمـــار بـــن غفير أدلـــى بتصريح 
قـــال فيه “يجب إطـــاق النار على كل 
فلســـطيني يحمـــل أو يلقـــي زجاجـــة 

مولوتوف”.
وفـــي وقت ســـابق، دعـــا رئيس حزب 
بـــن  إيتمـــار  يهوديـــت”  “عوتســـما 
غفير، الحكومة اإلسرائيلية إلى 
استئناف سياسة االغتياالت، 
األمـــوال  ووقـــف تحويـــل 
للســـلطة  المســـتحقة 

الفلسطينية.

البابا قلق من تصاعد التوتر الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
بكين ـ أ ف ب

اندلعـــت احتجاجـــات ضـــد اإلغاق 
أمـــس األحـــد فـــي شـــنغهاي وبعض 
جامعات بكين ومدن صينية أخرى، 
حيث يتزايد االســـتياء من سياســـة 
“صفر كوفيد” الصارمة التي تفرضها 
ثـــاث  نحـــو  منـــذ  البـــاد  ســـلطات 

سنوات.
وتظاهـــر مئات االشـــخاص بعد ظهر 
األحد في وســـط شـــنغهاي صامتين 
وهـــم يحملـــون أوراًقـــا بيضـــاء، في 
خطـــوة أصبحـــت رمـــزا لاحتجـــاج 
علـــى الرقابـــة فـــي الصيـــن، وورودا 
بيضاء عند عـــدد من مفارق الطرق، 

قبـــل أن تصـــل الشـــرطة وتقوم 
بتفريقهم، بحســـب شاهد 

طلـــب عـــدم الكشـــف 
عن هويته.

اليـــوم  وفـــي 
خرجت  الســـابق، 

تظاهرة أخرى في المساء. يظهر في 
تســـجيل فيديـــو يتم تداوله بشـــكل 
واســـع علـــى اإلنترنـــت متظاهـــرون 
فـــي مـــكان حـــددت وكالـــة فرانـــس 
بـــرس موقعـــه الجغرافي في شـــارع 
ولوموكي في وســـط شنغهاي، وهم 
يـــرددون هتافـــات تطالـــب الرئيـــس 
شي جينبينغ ب”االستقالة” وتهاجم 
الحزب الشيوعي الصيني، في تعبير 
نادر عن عـــداء للرئيس والنظام في 
العاصمـــة االقتصاديـــة للبـــاد والتي 
تم فرض االغاق عليها منذ شهرين.
ويتناقـــل رواد االنترنت منشـــورات 
على شبكات التواصل االجتماعي 
فـــي الصين تؤكد أن إجراءات 
مكافحـــة كوفيـــد أدت إلـــى 
تفاقم المأساة ألنها بطأت 

وصول المساعدة.

الصين.. تضاعف االحتجاجات ضد سياسة “صفر كوفيد”

الجيش المصري يعلن 
سقوط إحدى مقاتالته

للقوات  الرسمي  العسكري  المتحدث  أعــلــن 
المسلحة المصرية، عقيد أركان حرب غريب 
غريب، سقوط طائرة مقاتلة ونجاة طاقمها.

وجــــاء فـــي بــيــان عــلــى الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
ــار تــنــفــيــذ الــنــشــاط  لــلــمــتــحــدث، أنـــه “فـــي إطــ
الــتــدريــبــي لــلــقــوات الــجــويــة، أمـــس، سقطت 

طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب”.
وأوضح أن الحادث وقع “نتيجة عطل فني”، 
الفــتــا إلـــى “نــجــاة طــاقــمــهــا دون حـــدوث أي 

أضرار بمنطقة سقوط الطائرة”.
أنــه “جــار اتخاذ اإلجـــراءات  البيان  وأضــاف 

الالزمة، بمعرفة الجهات المختصة”.

اعتقلت بعد وصف سلطات خالها بـ”النظام المجرم وقاتل األطفال”

ابنة شقيقة خامنئي تدعو العالم لمقاطعة طهران
اعتقلــت الســلطات اإليرانية ابنة شــقيقة المرشــد األعلــى آية هللا علي 
خامنئي بعدما ســّجلت مقطع فيديو تصف فيه الســلطات التي يقودها 

خالها بـ”النظام المجرم وقاتل األطفال”.

ودعت فريـــدة مرادخاني، الحكومات 
األجنبيـــة لقطـــع كل عاقاتهـــا بطهران 
التـــي  العنيفـــة  القمـــع  حملـــة  بســـبب 
تقـــوم بها الســـلطات لكبح احتجاجات 
حاشدة أطلقت شـــرارتها وفاة الشابة 
احتجـــاز  قيـــد  وهـــي  أمينـــي  مهســـا 

الشرطة.
وحظـــي مقطع فيديـــو لفريـــدة، وهي 
مهندســـة كان والدهـــا شـــخصية بارزة 
في المعارضة وتزوج شقيقة خامنئي، 

بانتشار واسع على اإلنترنت.
وقالـــت فـــي الفيديو: “أيتها الشـــعوب 
الحـــرة، ســـاندونا وأبلغـــوا حكوماتكم 
بـــأن تتوقـــف عـــن دعـــم هـــذا النظـــام 
الدمـــوي قاتل األطفـــال.. هـــذا النظام 
ا ألي من مبادئه الدينية، وال  ليـــس وفيًّ
يعرف أي قواعد سوى القوة والتشبث 

بالسلطة”.
كمـــا قالت فريـــدة في مقطـــع الفيديو 
“حـــان الوقـــت اآلن لكل الـــدول الحرة 
والديمقراطيـــة أن تســـتدعي ممثليها 
من إيـــران كبـــادرة رمزيـــة، وأن تطرد 
مـــن  الوحشـــي  النظـــام  هـــذا  ممثلـــي 

أراضيها”.
شـــقيق  مرادخانـــي،  محمـــود  ونشـــر 
فريدة المقيم في فرنسا، الفيديو على 
يوتيوب يوم الجمعة. ويعرف محمود 

نفســـه على حســـابه علـــى “تويتر” بأنه 
اإلســـامية”.  للجمهوريـــة  “معـــارض 
وأعاد نشـــر الفيديو نشـــطاء إيرانيون 
بـــارزون معنيـــون بالدفاع عـــن حقوق 

اإلنسان.
وفي 23 نوفمبـــر الحالي، ذكر محمود 
امتثالهـــا  لـــدى  اعتقلـــت  شـــقيقته  أن 
ألمـــر قضائـــي بالمثـــول أمـــام مكتـــب 
االدعـــاء فـــي طهـــران. وكانـــت وزارة 
االســـتخبارات اإليرانيـــة قـــد اعتقلـــت 
فريـــدة هـــذا العـــام ثـــم أفرجـــت عنهـــا 
بكفالـــة فيمـــا بعـــد. وواجهـــت فريـــدة 
مـــن قبل عقوبة الســـجن 15 عاًما على 

اتهامات غير محددة.
علـــي  هـــو  فريـــدة  والـــد  أن  يذكـــر 
مرادخانـــي، وهـــو رجـــل ديـــن شـــيعي 
خامنئـــي  شـــقيقة  مـــن  متزوًجـــا  كان 
وتوفـــي مؤخـــًرا فـــي طهـــران بعـــد أن 
قضى أعواًما في عزلة بســـبب موقفه 
المعارض للجمهورية اإلسامية، وفًقا 
لمـــا ذكـــره موقعـــه اإللكترونـــي علـــى 

اإلنترنت.
يأتـــي هذا بينما قالت جمعية نشـــطاء 
حقوق اإلنســـان في إيـــران “هرانا” إن 
ـــا قتلـــوا حتـــى 26 نوفمبر  450 محتجًّ
خـــال االضطرابـــات في أنحـــاء الباد 
شـــهرين،  مـــن  أكثـــر  منـــذ  المســـتمرة 

مـــن بينهـــم 63 قاصـــًرا. وأضافـــت أن 
الســـلطات اعتقلـــت 18 ألـــف شـــخص 

على خلفية هذه االحتجاجات.
وتشكل االحتجاجات التي اندلعت إثر 
مقتل الشـــابة الكردية اإليرانية مهســـا 
أميني بعد أن اعتقلتها شرطة األخاق 
بســـبب “مابس غير الئقـــة”، أحد أكبر 
التحديـــات التـــي تواجههـــا المؤسســـة 
الحاكمـــة فـــي البـــاد منـــذ الثـــورة في 
1979. وفـــي تحد لمشـــروعية النظام، 
أحـــرق محتجـــون من شـــتى األطياف 
صوًرا للمرشـــد علي خامنئي، وطالبوا 

بسقوط الحكم الديني للباد.
بأشـــكالها  االحتجاجـــات  وتســـتمر 
أنحـــاء  فـــي  أشـــهر  منـــذ  المتنوعـــة 
دخـــل  الســـياق،  هـــذا  وفـــي  إيـــران. 
ســـائقو الشـــاحنات في منطقة شـــابور 
إضراًبـــا،  األحـــد،  أمـــس  بأصفهـــان، 

وشـــوهدت الشـــاحنات مصطفـــة على 
حافة الطريق السريع.

مـــن جهتهـــا، أعلنـــت صـــدف فاطمـــي، 
زوجـــة الصحافـــي الرياضـــي اإليراني 
مهدي أميربور، اعتقال زوجها بســـبب 
تضامنه مـــع االحتجاجات، مؤكدة أنه 
تـــم نقلـــه إلـــى ســـجن إيفيـــن بطهران، 
وذلك بحســـب ما نشـــره موقـــع “إيران 
صـــدف  وبحســـب  انترناشـــيونال”. 
فاطمـــي، فقـــد هاجـــم عناصـــر األمـــن 
منزلهـــم فـــي الســـاعة 2 بعـــد منتصف 

الليل العتقال زوجها.
يذكـــر أنـــه فـــي الشـــهرين الماضييـــن، 
الصحافييـــن  مـــن  عـــدد  اعتقـــال  تـــم 
بينهـــم  مـــن  إيـــران،  فـــي  الرياضييـــن 
نيلوفر حميدي وآريا جعفري وإحسان 
بيربرنـــاش وســـعيدة فتحـــي، بســـبب 

تضامنهم مع االحتجاجات.

عواصم ـ وكاالت

ا جديًدا االحتجاجات واإلضرابات مستمرة.. وطهران تعتقل صحافيًّ

عواصم ـ وكاالت

لقي أكثر من 300 جندي أوكراني ومرتزق أجنبي مصرعهم في 
العمليـــات العســـكرية التـــي تنفذها القوات الروســـية في مناطق 
القتـــال المختلفـــة فـــي أوكرانيـــا، وفًقا لمـــا ذكرتـــه وزارة الدفاع 

الروسية أمس األحد.
وقالت وزارة الدفاع الروســـية، في اإلفادة اليومية أمس األحد، 
إن أكثـــر مـــن 200 جنـــدي أوكرانـــي و100 مرتزق أجنبـــي قتلوا 
خـــال اليـــوم الماضـــي، باإلضافـــة إلى تدميـــر عشـــرات اآلليات 

العسكرية.
وأوضحت الوزارة أن القوات الجو-فضائية الروسية استهدفت 
بأسلحة عالية الدقة نقاط تمركز المرتزقة األجانب المؤقتة في 
محـــور دونيتســـك، األمر الذي نجم عنه مقتـــل نحو 100 مرتزق 

أجنبي.
وأضافـــت أنـــه في محور لوغانســـك أحبطـــت القوات الروســـية 
محاولـــة هجوم للقوات األوكرانية وتمكنت من القضاء على 30 

جنديا أوكرانيا.
وأشـــارت إلـــى أنـــه تـــم كذلـــك إحبـــاط محاولـــة هجـــوم للقوات 

األوكرانية على محور كراسنو ليمان.
من جانب آخر، أعلن رئيس قســـم الشـــؤون الخارجية بالكنيسة 

الكاثوليكية بول ريتشارد غاالغر، أن الفاتيكان عرض استضافة 
مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وأشـــار غاالغـــر، إلى أن الكرســـي الرســـولي والبابا شـــخصيا كانا 
دائما منفتحين على المفاوضات منذ بداية األزمة، ولكن “لم يتم 
تلقـــي أي ردود ملموســـة حتـــى اآلن”. وفي وقت ســـابق، أعربت 
صحيفة “ال ستامبا”، عن رأي مفاده أن الفاتيكان يريد أن يصبح 
وســـيًطا فـــي المفاوضـــات بين روســـيا وأوكرانيا، ولهـــذه الغاية، 

يعمل الكرسي الرسولي على التقريب بين طرفي األزمة.

الفاتيكان يعرض استضافة مفاوضات بين موسكو وكييف

روسيا: مقتل 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي

جانب من آثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

عواصم ـ وكاالت

طهران ـ أ ف ب

كثفت تركيا ضرباتها الجوية في شـــمال سوريا مستهدفة مطار 
منـــغ العســـكري وقـــرى بريـــف حلـــب الشـــمالي، بحســـب المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس األحد إن تركيا 
لهـــا حـــق التصرف فـــي مناطق حددتهـــا خارج حدودهـــا لحماية 
أمنهـــا، و “ال يمكـــن ألحد أن يمنعها من اســـتخدام هذا الحق” في 

إشارة للعراق وسوريا.
وأضاف أردوغان “تم تحييد 480 إرهابيا في عملياتنا العسكرية 

الجارية في العراق وسوريا”. 
وخال 5 أيام من الغارات الجوية التركية على المناطق الكردية 
بشـــمال ســـوريا، ُقتل وأصيب نحو 125 شـــخًصا من العسكريين 

والمدنيين.
وذكر المرصد أن ساح الجو التركي يوجه ضربات جوية مكثفة 

عبر الطيران الحربي والطائرات المسّيرة للمقاتلين األكراد. 
وفـــي تطـــورات المواجهـــات، أعلـــن األكـــراد الســـوريون وقـــف 
عملياتهـــم ضـــد تنظيـــم داعـــش فـــي ظـــل اســـتمرار التهديـــدات 
التركيـــة، كمـــا أعلنـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة “قســـد” أنها 
ســـتتصدى ألي عمـــل بّري تركي، مشـــيرة إلى مصـــرع اثنين من 

المقاتليـــن المواليـــن لتركيـــا فـــي قصف علـــى قاعـــدة تركية في 
منطقة أبو راسين شمال شرق سوريا.

وفي مدينة القامشلي، تظاهر اآلالف رافعين صور قتلى سقطوا 
جـــراء الضربـــات التركيـــة، ومردديـــن هتافـــات “يســـقط يســـقط 

أردوغان”.
كمـــا حمـــل المتظاهرون صـــورا للزعيم الكـــردي عبد هللا أوجان 
المســـجون في تركيا، والفتة كتـــب عليها أن “التعاون مع الدولة 

التركية هو عداء لكل الشعوب”.

أقيـــل مديـــر مصرف إيراني من منصبه لخدمته امرأة لـــم تضع الحجاب اإللزامي 
فـــي البـــاد التي تشـــهد احتجاجات، علـــى ما ذكرت وســـائل إعـــام محلية أمس 
)األحـــد(. ونقلـــت وكالة مهـــر اإليرانية عن نائب المحافظ أحمـــد حاجي زاده قوله 
إن “مديـــر أحـــد المصارف في محافظة قم الذي قـــدم خدمات مصرفية الخميس 
المـــرأة غيـــر محجبة، تمت إقالته من منصبه بأمر من المحافظ”. تأتي إقالة مدير 
هذا المصرف فيما تشـــهد إيران احتجاجات اندلعت على إثر وفاة إيرانية كردية 

تبلـــغ 22 عامـــًا بعـــد اعتقالها في طهـــران لعدم تقّيدهـــا بقواعد اللباس المحتشـــم 
الصارمـــة في الجمهورية اإلســـامية. وأشـــارت وكالة مهر أن “فيديـــو هذه المرأة 
غيـــر المحجبـــة أثـــار الكثير مـــن ردود الفعـــل على مواقـــع التواصـــل االجتماعي”. 
وقـــال حاجـــي زاده إن “تنفيذ القانـــون المتعلق بارتداء الحجاب في المؤسســـات 
الحكومية من مسؤولية مديرها”، بحسب الوكالة. وتملك الدولة الغالبية العظمى 

من البنوك في إيران.

آالف األكراد يتظاهرون تنديًدا.. وأردوغان: من حق تركيا حماية أمنها

ضربات جوية ومدفعية تركية مكثفة على شمال سوريا

إقالة مدير مصرف لخدمته امرأة غير محجبة في إيران

آثار غارة جوية تركية على شمال سوريا

فريدة مرادخاني، ابنة 
شقيقة علي خامنئي

القاهرة ـ سكاي نيوز عربية
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
المؤسسة الفردية المسماة مختبرات اكسبرس مد للتحاليل الطبية +نوفيال تك 
للمعدات وخدمات التحاليل والمملوكة للسيد/السيدة )كاظم جمعه كاظم مرزوق 
الخنيزي ( والمسجلة بموجب القيد رقم )41900(، بطلب تحويل قيد المؤسسة 
الفردية المذكور إلى )شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره )50000( 

دينار بحريني، وذلك بكافة أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري.
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أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة التارا ذ.م.م.

SAT�  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السيد  
القانوني  المصفي  باعتباره     NAM JASTOL SO SWARNA RAM
لشركة  التارا ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد رقم   120905   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

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجيل
 )CR2022- 172986( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عدنان احمد احمد مبارك

االسم التجاري الحالي : كالوري دايت لخدمات التوصيل
االســـــم التجـــاري : كالوري للمكاتب االدارية

رقم القيد : 89129�8

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة جيه كيه تي جي سي سي ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره  السيد/ عبدالجليل عبداللطيف علي حسن ال سند 
لشركة جيه كيه تي جي سي سي ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم �127268
من  وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  ٔاعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   1
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

 وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 170415( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

ٔادناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي  إلينا السيد المعلن  تقدم 
اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : زينب رمضان مهدي رمضان

االسم التجاري الحالي : ٔارض العجائب لألعشاب
االســـــم التجـــاري : وندر الند للتخليص

رقم القيد : 1�44429

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022- 170520 إعالن رقم
 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ هاني عقيل عبدعلي الشماع بطلب تحويل المحل التجاري التالي 
:55134

إلى السيدة امنه جعفر محمد عبدهللا الشغل
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 : اسواق الشماع   -    رقم القيد : 1�55134
االســـــم التجـــاري : اسواق الشماع   -    رقم القيد : 5�55134

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري في شركة مفارش رانس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة 
مفارش رانس ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم  411333 ، طالبين تغيير االسم 

التجاري
من: شركة مفارش رانس ذ.م.م

MAFARESH RANIS WLL 
الى: إمداد لتقنية المعلومات ذ.م.م

IMDAD INFORMATION TECHNOLOGY 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

  CR2022-170735   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : الجدران السحرية للمقاوالت

اسم التاجر : بديع عبدهللا حسين علي
االسم التجاري الجديد : سوبر بوس لمقاوالت البناء

قيد رقم : 1 – 82679

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع فرع لمحل تجاري  مؤسسة فردية

وتحويله الى  شركة ذات مسئولية محدودة  
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة احسنت للمقاوالت وتخليص المعامالت الحكومية  والمملوكة الى السيدة 
/ طاهره علي حسين السماهيجي   والمسجلة بموجب القيد رقم    �4  101267 بطلب 
بيع المحل التجاري  للمؤسسة الفردية  للفرع   4  مطعم   الرخام األبيض ذ.م.م. وتحويله 
الى  شركة ذات مسئولية محدودة   برأسمال وقدره   1,000   دينار بحريني وذلك بتنازل 
مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
    طاهره علي حسين السماهيجي  بنسبة   1%

SHOUKKATHALI KAIPPURATH CHALIL بنسبة 10 %
ABDUL BASHEER PARAKKAL بنسبة 40 %

JABIR KATTAKATH بنسبة 49 %

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة ا لتسجيل

)CR2022-170745 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : بديع عبدهلل حسين علي

االسم التجاري الحالي : بديع عبدهلل حسين
االسم التجاري الجديد : سوبر بوس لخليص المعامالت الحكومية

قيد رقم : 82679 – 4

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
)168585-CR2022( 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 .
اسم التاجر : السيدمحمد يوسف محمد نور محمد

االسم التجاري الحالي : ديرتي البحرين للمهرجانات والفعاليات
االسم التجاري الجديد : ديرتي البحرين للفعاليات

قيد رقم : 96623�5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 173476( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد عبدهللا محمد مبارك المبارك بطلب تحويل المحل التجاري التالي :
إلى السيدة سميره احمد عبدهللا بوخوه

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

االسم التجاري : فيالجيو لتقنية الكمبيوتر
قيد رقم : 76532�1 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة  فرع لشركة أجنبية
إلى شركة  شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت 
شركة   2 أف ليوتشين جي اي اس ام بي اتش فرع شركة أجنبية  
المسجلة بموجب القيد رقم 155974 ، بطلب تحويل الشكل القانوني 
ذات  شركة  شركة   إلى  أجنبية  لشركة  فرع  من   المذكورة  للشركة 

مسئولية محدودة

القيد   63448 - 9
التاريخ   27 / 11 / 2022

وزارة الصناعة والتجارة    -  إدارة التسجيل
إعالن رقم   171622   لسنة 2022

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أسواق ابواب الخير - شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
القيد رقم  شركة أسواق ابواب الخير - شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب 
للتخليص - شركة  التجاري من هارس  تغيير االسم  9 ، طالبين   الفرع   63448
تضامن بحرينية الى نجمة آمنة للتخليص المعامالت شركة تضامن بحرينية فعلى 
كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

لفرع في شركة  عمر عبدالقادر لالستشارات االدارية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  
عمر عبدالقادر لالستشارات االدارية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم   156480   

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم   1
من: عمر عبدالقادر لالستشارات االدارية ذ.م.م

  OMAR ABDULQADER MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L  

الى: سكاب لالستشارات والمقاوالت ذ.م.م
  SKAB CONSULTANCY & 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 بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مركز الدكتور سالم جبريل الطبي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / 
السيدة سالم عمر محمد جبريل نيابة عن السادة شركة مركز الدكتور سالم جبريل 
التجاري  االسم  تغيير  طالبين   111378 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  الطبي 

للفرع رقم 2 من:
مركز الدكتور سالم جبريل الطبي ذ.م.م 

DR. SALAM JIBREL MEDICAL CENTER W.L.L
الى: عيادات ماك ماستر ذ.م.م

)MC MASTER CLINICS W.L.L( 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

  CR2022-172959   إعالن رقم
تنازل   – عن المحل التجاري

بتحويل  الدوسري  علي  محمد  جاسم  عادل  السيد   / السيد  إلينا  تقدم 
المحل التجاري التالي : إلى  93565 الى السيد طارق محمود تبسم 

عبد الرحيم ميان محمد
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 93565 – 8  

االسم التجاري : مطعم الوسيس 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركة فيجيوس للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم   120174  

القيد رقم    المسجلة بموجب  للتجارة ذ.م.م   بناء على قرار الشركاء في شركة فيجيوس 
120174 بطلب تصفية الشركة تصفية   اختيارية  وتعيين السادة محمد خيري توفيق 

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

العنوان التالي:
عنوان المصفي : محمد خيري توفيق حامد الشيخ عبد هللا   

DR.MOHD.VEGGIUS@GMAIL.COM  -  33722276
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ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)

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

 ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact
 38411180 or REZA@UNICORPWLL.COM 

SALMIYA PALACE SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39911661 or MKFOUSI@GMAIL.COM 

SAFA AND MARWA TEA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33689921 or MUHAMMEDSHAH338@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17270140 or alialtmimi@yahoo.com 

GULF INTERNATIONAL CENTER FOR LEGAL BUSINESS SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact
 77341888 or MOHD_BR@HOTMAIL.COM 

ASAD MOHAMMED TAQI SHARAFOOIE SONS CO. (ASAD) WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17222223 or KADHIM007@GMAIL.COM 

Le coiffure beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39696306 or MALOOSAM@GMAIL.COM 

DIGGERS MIDDLE EAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39999527 or hussain.saleh@dar-albinaa.com 

Alredha tourist transport 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700680 or ALREDHA-TRANSPORT@HOTMAIL.COM 

CLASSY BOUTIQUE 2 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33326167 or TABASSUM.AKBAR@HOTMAIL.COM 

ATYAF RUKUN AL-SAEEDA GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33357040 or M_INRAHIM_6@HOTMAIL.COM 

Al-Anzoor Physiotherapy and Rehab Complex 
has a vacancy for the occupation of

 PHYSIOTHERAPIST
 suitably qualified applicants can contact

 17244777 or MOHAMED.ALANZOOR@ALANZOOR.COM 

ELAF TAIBA DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34633301 or HAMADALI346333@GMAIL.COM 

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

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact
 39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

ALMEZAB CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39411498 or ALMEZAB_1@HOTMAIL.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

QUALITY ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33918999 or QUALITY.ALU@GMAIL.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 34095029 or NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37339551 or SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36767312 or INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

ABSER FASHION DESIGN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33965332 or MUHAMMDALAMIN3726@GMAIL.COM 

KADER MOLLA CONTRACTING AND SUPPLY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 34456676 or KADEROMAR008@GMAIL.COM 

Al Rowad Gate Real Estate 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact
 17484748 or INFO@ALROWADRE.COM 

WALD ALBALAD SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33364447 or DARKMAN81DARKMAN@GMAIL.COM 

MAGIC THREADS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39485560 or MARIAM.ICICI@GMAIL.COM 

PRIME Technicians for Machinery & Equipment Installation  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34424947 or PRIMETECHNICIANS2018@GMAIL.COM 

NOOR AL MOATAZ DESIGN HOUSE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 39649595 or ALMOATAZN@GMAIL.COM 

Team work contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33663500 or info.teamwork.co@gmail.com 

AZA JEWELLERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact
 33286954 or AZAZAYAN@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

WOODCO TRADING AND CARPENTRY w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact

 38303066 or AYMANALKHUZAEI@GMAIL.COM 

Lulya sky selling bikes Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34545764 or RAFEEKVP.BH@GMAIL.COM 

MAKTOOM TRADING AND CONTRACTING CO LLC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33391222 or atif@MAKTOOMCO.COM 

M SHAREEF ELECTRICAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35571450 or MOHAMMEDSHAREF.HH@GMAIL.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

NATIONAL PHARMACY. 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact

 39609034 or TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

ALKHAIR PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 33110231 or M.TEIRAB@SALMANMEDICALGROUP.COM 

YUSUF DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33316049 or YUSUF.CLEARANCE@GMAIL.COM 

GULF SKY TRANSPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact

 17825693 or Gulfskytransport1@gmail.com 

SHAMS ALMADINA SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17663539 or MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

TAWASHCO AUTOMOTIVE SERVICES & PERFORMANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39135554 or TAWASHCO@HOTMAIL.COM 

AL HEEBA PHONE 
has a vacancy for the occupation of

 REPAIRER(ELECTRONIC EQUIPMENTS)
 suitably qualified applicants can contact

 36895635 or AL.HEEBA.PHONE@GMAIL.COM 

SALEEM ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33084061 or MHRSALEEM1122@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

Regency hotel 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17227777 or MOHAMMED.SANAD@IHG.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

R&B Fashion Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17564451 or ShynaC@appareluae.com 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

NEOM CITY MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35681602 or SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

R&B Fashion Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17564451 or ShynaC@appareluae.com 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37339551 or SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

PERFECT ART CONTRACTING CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(ELECTRIC & ELECTRONI ENGINEERING)
 suitably qualified applicants can contact

 39393973 orSUNIL@PERFECTARTCONTRACTING.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AL MARZOOQ CATRING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17786040 or MARZOOQBAKERY@GMAIL.COM 

Geolog Surface Logging DMCC 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 17568173 

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

 HEAD MARKETING
 suitably qualified applicants can contact

 39694353 or dina@coinmena.com 

Secure Tag Consultancy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34039738 or securetag.bahrain@gmail.com

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

TRUE NORTH INTERNATIONAL FOR FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34113333 or M36555561@GMAIL.COM 

BLUE STAR REAL ESTATE MANAGEMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33734032 or SIDBPROPERTIES@GMAIL.COM 

INFINITE AUTO SHINE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36656416 or ALI.NABEEL02@HOTMAIL.COM 

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

 MANAGER (OPERATIONS)
 suitably qualified applicants can contact

 36003001 or zainab@gbl-group.co 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33062533 or masoodriaz512@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

GIFT PALACE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

SAFARI COMPANY CLOSED JOINT STOCK COMPANY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39905077 or AALSAGRI@SAFARI.COM.SA 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36787411 

CT SQUIRE PUBLICITY AND ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 36361468 or INFO@CTSQUIRE.COM

MAZMIZ YASALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com 

SUN INTERNATIONAL TOURISM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39313820 or TAOTEKSA@GMAIL.COM 

KABUL BUKHARI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39555015 or WAQAS-SARWAR@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36079570 or KALIMBHINDER7@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SWEET MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35565998 or SANDEEP16JUNE85@GMAIL.COM 

BAHRAIN SHIP REPAIRING & ENGINEERING CO. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17725300 or chro@basrec.com.bh 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

 TEAM LEADER
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

 ELECTRONICS TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

HENSON ELEC. &CONST. CONTRACTING & TRADIING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17242422 or HECWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 QUALITY INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

NAWAL FOR MODERN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39833442 or UMFAHAD-143@HOTMAIL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33335558 or bucheeri5@gmail.com 

Spring Salon 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33995508 or alnawaf.ayman@yahoo.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 37331877 or BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM 

Al Kahf Glass 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39714747 or mzaya@hotmail.com 

SABAR AYOOB REASTURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39679872 or AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33556920 or naziamalik692@gmail.com 

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 66911200 or FARALI1@HOTMAIL.COM 

Arabian gulf air outlet factory w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77906055 or arabian.gulfgrilles@gmail.com 

AL MASHARIQ SAUDI FOR TRADING & CONTRACTING BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 33332973 or SAAD@ALMASHARIQ.COM 

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

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contact

 13383888 or M.WALLSTEIN@WALLSTEIN.DE 

TRAVELER CAFE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34185885 or alasbaaco@outlook.com 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36232297 or SYEDTAHZIB12@GMAIL.COM 

INVERTO INTERIOR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36344482 or KULITALSAMAHIJI@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MNN BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33275212 or MNNBUSINESS8@GMAIL.COM 

REHTEEQ INTERIOR DECORATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38127619 or UATEEQ052@GMAIL.COM 

ALI MANSOOR JASSIM AHMED / SANAA - 7704 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17703968 or ALIMANSOOR7602@GMAIL.COM 

NABEEL HASAN ALI ALAJAIMI 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER
 suitably qualified applicants can contact

 39446844 or greengrove2020@yahoo.com 

MOHAMED ALI MOHAMED ALNOAIMI ( BAYRUT / 6687 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17340518 or MAMDALNOAIMI@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 33658488 or MoosaA@addresshotels.com 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

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

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

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 39770606 or ameer@almoayyedcg.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224615 or mao@ucc-bh.com 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

 VICE PRESIDENT
 suitably qualified applicants can contact

 17543000 or HO.HR@bank-abc.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 QUALITY INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER AND FLAME-CUTTER
 suitably qualified applicants can contact

 17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 39770606 or ameer@almoayyedcg.com 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DANISH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36767636 or DANNISHCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39642122 or ASHRAF@SKYINTLBH.COM 

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

 TEAM LEADER
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39977021 or INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Utter Construction Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36209209 or SAYEDZUHAIR@GMAIL.COM 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 HOUSEKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 33658488 or MoosaA@addresshotels.com 

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

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17837307 or ALIALSHARJI@ALBA.COM.BH 

WADI ALSAIL CINEMA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17258900 or KARIMA@CINECO.NET 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SHOVEL OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ALKABSI ALUMINIUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR (FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17456218 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17490040 or MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

AL AHLAM CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39454940 or hamed_996@hotmail.com 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MAINTENANCE ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 33477733 or muhammad.rizwan@alsalam.care 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 AIRCONDITIONERS MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17740545 or don.sebin@gmail.com 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Anwar Albahrain Phones 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39253533 or ALIHASANABDALI@GMAIL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Unicorp Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact
 38411180 or REZA@UNICORPWLL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com 

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

 DIESEL MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17404435 or khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Teak Wood Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17003388 or mgmt@teakwd.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17258381 or admin@alezzco.com 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MOH’D QAMBAR AUTO ELECTRICAL & A/C REPAI 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17723704 or hello@qamber.me 

AMMAR TOUCH TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32222356 or AMMARTOUCH.TRADINGS@GMAIL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39300177 or TAHAHAJ@GMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

S N COATING WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact
 33074488 or SNCOATING@GMAIL.COM 

Barbeer Green Contracting - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34384278 or n123.nawaz@gmail.com 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

RASHID MINHAS SERVICES  CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38010374 or MIAN27775@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Emoji Time Cafe 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 36778813 or IPROJECTS.GROUPINT@GMAIL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

LAHORE GRIFFIN PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35576972 or LAHOREGRIFFIN157@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38354539 or PARAM.BH.PK@GMAIL.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Riffa Men Hair Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39152112 or ZEADMRSOMI@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ALBADAWI GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39898618 or HATANBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Hasan Shiny For Curtains 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34127363 or HASSANSHINY-12-24@HOTMAIL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MODERN SUPPLIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17590993 or SHAKIRMAHDI@MAKTOOB.COM 

Reach paints group w l l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17211592 or Ali@reachpaints.com 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

BASHIR TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34078212 or MRSSUMAIYA92@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37331899 or ROCKFORTBHN@GMAIL.COM 

Azam Motorcycle Maintenance and Repairing Garage Co Bahraini par 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34570579 or AZAMWATTOOSWEET@GMAIL.COM 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 34659511 or UBAYDUL7871@GMAIL.COM 

TRUE NORTH INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34113333 or M36555561@GMAIL.COM   



اللجنة اإلعالمية

الرفـــاع  مدرســـة  فريـــق  تأهـــل 
النهائيـــة  المبـــاراة  إلـــى  الشـــرقي 
لبطولـــة ناصر بن حمـــد لكرة القدم 
للمرحلة الثانويـــة للبنين للمدارس 
الحكومية والخاصة للعام الدراسي 
الجـــاري 2022 2023-، والتي تقام 
برعاية بالتينية مـــن بنك البحرين 
الوطنـــي والراعـــي الذهبي شـــركة 
البحرين للســـينما، وذلك بعد فوزه 
على منافســـه العنيد معهد الشـــيخ 
للتكنولوجيـــا  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
بنتيجـــة )6-7( بعـــد الوصـــول إلـــى 
ركالت الترجيـــح. وانتهت المباراة 
التي جمعـــت الفريقين على ملعب 
نـــادي عالـــي ضمـــن الـــدور نصـــف 
النهائـــي مـــن البطولـــة فـــي وقتهـــا 

األصلي بالتعادل بهدف لكليهما. 
فـــي  الشـــرقي  الرفـــاع  وينتظـــر 
المباراة النهائية الفائز من مواجهة 
مدرســـة الفاتح ومدرســـة التعاون 

تمـــام  فـــي  التـــي ســـتقام اإلثنيـــن 
الســـاعة الثامنـــة والنصـــف صباحا 

على ملعب نادي عالي. 
وتأتـــي إقامـــة هـــذه البطولـــة بناء 
جاللـــة  ممثـــل  توجيهـــات  علـــى 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب، رئيـــس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ 

ناصـــر بـــن حمد آل خليفـــة بتنظيم 
المدرســـية  الرياضيـــة  الفعاليـــات 
تدريـــب  بهـــدف  بهـــا؛  واالهتمـــام 
الناشـــئة وانتقـــاء الالعبيـــن لرفـــد 
الرياضيـــة  واالتحـــادات  األنديـــة 
بأفضـــل العناصـــر، وهـــو مـــا يؤكـــد 
علـــى أهمية المنافســـات الرياضية 

لطلبة المدارس.

الرفاع الشرقي إلى نهائي بطولة ناصر بن حمد للمدارس الثانوية
وكاالت:

حققت كوســـتاريكا فـــوزًا صعبًا على 
اليابـــان -1صفر، أمـــس )األحد(، على 
استاد أحمد بن علي ضمن منافسات 
المجموعـــة الخامســـة مـــن مونديـــال 
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  وأســـدت   ،2022
خدمـــة كبيـــرة أللمانيـــا قبـــل مباراتها 

ضد إسبانيا الحقًا.
توقيـــع  حمـــل  كوســـتاريكا  هـــدف 
كيشـــر فولـــر فـــي الدقيقـــة 81. وكان 
الشوط الثاني أفضل قليالً مع ضغط 
الوقـــت  طـــوال  اليابانـــي  المنتخـــب 

حتى تقدم المنتخب الكوستاريكي.
ويتبقـــى لليابـــان مبـــاراة واحـــدة في 
إســـبانيا،  مـــع  الخامســـة  المجموعـــة 
فيمـــا تواجـــه كوســـتاريكا ألمانيا في 

مباراتها األخيرة بالمجموعة.
وفشـــلت اليابان فـــي مواصلة الزخم 
الـــذي قادها للفـــوز المفاجئ 1-2على 
ألمانيا فـــي الجولة األولى للمجموعة 
الفـــرص  علـــى  وســـتندم  الخامســـة 

الضائعـــة بعـــد أن أظهـــرت القليل من 
اإلبداع أمام كوستاريكا التي دافعت 
بحزم بعد هزيمتها الســـاحقة -7صفر 

أمام إسبانيا في المباراة الماضية.
وباتـــت اليابـــان أمـــام موقـــف صعب 
اإلقصائيـــة،  األدوار  إلـــى  للتأهـــل 
حيـــث تلتقي مع إســـبانيا في الجولة 
األخيرة من المجموعة الخامسة يوم 

الخميس المقبل.
ومنيـــت كوســـتاريكا بهزيمـــة ثقيلـــة 
أمام إسبانيا بنتيجة 0-7 في مباراتها 
األولـــى وكانـــت تحـــاول المحافظـــة 

على أمل في االستمرار بالمنافسة.
ويلتقـــي “المانشـــافت”، يـــوم األحـــد، 
ملعـــب  علـــى  اإلســـباني  “الماتـــادور” 

البيت، في مواجهة نارية.

كوستاريكا تفوز على اليابان بصعوبة

تعرف على قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في المونديال
دخلت المواجهات في مرحلة حاســـمة 
لتحديـــد الفـــرق المتأهلـــة فـــي بطولـــة 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 2022 التـــي 
انطلقت األسبوع الماضي في قطر بعد 

بدء الدور الثاني من المباريات.
ومـــن المقـــرر تتويـــج الفائـــز بالبطولـــة 
منتصـــف الشـــهر المقبـــل، مـــن بيـــن 32 
فريقـــًا من جميـــع أنحاء العالـــم، والتي 
تعد البطولة األكثر قيمة في كرة القدم، 
للمنتخبـــات  التســـويقية  القيمـــة  فهـــل 
ســـيكون لهـــا ميـــزان في تحديـــد أقرب 

الفرق للفوز بالبطولة.
وقـــد أعـــدت شـــركة البيانـــات األلمانية 
“Statista”، رســـمًا بيانيـــًا يلقـــي نظـــرة 
علـــى القيمة التســـويقية ألغلـــى الفرق 
المشاركة في البطولة، وفقًا لما اطلعت 

عليه “العربية.نت”.

وبالنســـبة للدولـــة مهد كـــرة القدم، فإن 
المنتخـــب اإلنجليـــزي يتصـــدر القائمـــة 
أيضًا كأغلـــى المنتخبات المشـــاركة، إذ 
تبلغ قيمـــة الالعبيـــن 1.26 مليار يورو، 
 .”Transfermarkt“ وفقـــًا لبيانات موقع
المحلـــي  الناتـــج  يســـاوي  الرقـــم  هـــذا 
اإلجمالـــي لبلد صغيـــر مثل غرينـــادا أو 

سيشيل.
وفـــي الوقـــت نفســـه، إذا أردنـــا الجمـــع 
التســـويقية  القيمـــة  بيـــن  افتراضيـــًا 
لمنتخبـــي األرجنتيـــن وإســـبانيا، علـــى 
ســـبيل المثـــال، فيمكـــن أن يغطـــي هذا 
المبلغ إجمالي ميزانية اليونســـكو لمدة 
عام، بحوالي 1.5 مليار دوالر أميركي.

وكانـــت 3 دول مـــن أميـــركا الالتينيـــة 
مـــن بين أغلى 10 منتخبـــات من حيث 
القيمـــة الســـوقية فـــي كأس العالم في 

قطـــر. ولـــم تكـــن البرازيل حاملـــة أكثر 
عـــدد من األلقاب للبطولـــة في الصدارة 
هذه المرة، إذ بلغت القيمة التســـويقية 
لمنتخبها ما يزيـــد قليالً على 1.1 مليار 

يورو، لكنها تصدرت ترتيب قارتها.
ويحتـــل المنتخـــب األرجنتينـــي المركز 
السابع عالميًا والثاني إقليميًا، بتشكيلة 
تبلـــغ قيمتهـــا حوالـــي 633 مليونـــًا، أي 
القيمـــة  نصـــف  علـــى  قليـــالً  يزيـــد  مـــا 
التســـويقية لمنتخب جارته ومنافســـه 
التقليدي في كرة القدم، البرازيل. وفي 
الوقت نفســـه، يمكن القول إن منتخب 
أوروغـــواي مـــن بيـــن أكثـــر المنتخبات 
إثارة للدهشـــة في هذا الترتيب، بقيمة 
المرتبـــة  ليحتـــل  يـــورو،  مليـــون   450
العاشـــرة بين أغلى الفرق التي ستلعب 

في قطر 2022.

وكاالت:

المجلس البحريني لأللعاب القتالية- المركز اإلعالمي

المحتـــرف  مدرســـة  فريـــق  حقـــق 
الرابعـــة  النســـخة  لقـــب  للتيكوانـــدو 
الكـــوري  الســـفير  كأس  بطولـــة  مـــن 
االتحـــاد  نظمهـــا  والتـــي  للتيكوانـــدو، 
البحرينـــي للتيكوانـــدو تحت إشـــراف 
المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب القتالية 
وبالتعاون مع ســـفارة جمهورية كوريا 
الصديقـــة لدى مملكـــة البحرين، وذلك 
علـــى صالـــة االتحـــاد البحرينـــي للكرة 

الطاولة.
وقد شهدت المنافســـات حضور سفير 
جمهوريـــة كوريا لدى مملكـــة البحرين 
الســـفير هـــاي كـــوان تشـــونغ ورئيـــس 
االتحاد البحرينـــي للتيكواندو عبدهللا 
التنفيـــذي  والمديـــر  الـــدوري،  عيســـى 
بالمجلـــس البحريني لأللعـــاب القتالية 
المدعويـــن  مـــن  وعـــدد  علـــي،  جعفـــر 

والجماهير.
وقـــد انطلقـــت البطولـــة يـــوم الجمعـــة 
العبيـــن   110 بمشـــاركة  الماضـــي 
نادًيـــا ومركـــًزا   12 يمثلـــون  والعبـــات 
رياضـــة  فـــي  متخصصـــة  ومدرســـة 
التيكواندو، حيث تنافس المشـــاركون 

في فئتي اإلناث والذكور في الشـــباب 
والعمـــوم في 5 أوزان معتمدة حســـب 

األوزان األولمبية.
وقد اســـتطاع فريق مدرسة المحترف 
أن يحقـــق المركز األول فـــي المجموع 
العـــام بالبطولـــة، بعـــد منافســـة قويـــة 
شـــهدتها منافســـات هـــذه النســـخة من 
البطولة. فيما حصل فريق مركز الدوي 
الدولي للرياضة والفنون القتالية على 

المركـــز الثانـــي، وحـــل فريـــق مدرســـة 
البحرين في المركز الثالث.

وبهذه المناســـبة، قال ســـفير جمهورية 
كوريا لدى مملكة البحرين السفير هاي 
كوان تشونغ: “إنه لمن دواعي سروري 
أن أرى البطولـــة تنظـــم للمـــرة الرابعـــة 
فـــي مملكـــة البحريـــن. وأود أن أعـــرب 
عن امتناني إلى ســـمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس 

المجلـــس األعلـــى الشـــباب والرياضـــة 
ورئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس 
كمـــا  البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة 
أشـــكر سمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد 
آل خليفـــة نائـــب رئيس الهيئـــة العامة 
للرياضـــة رئيـــس المجلـــس البحرينـــي 
الجهـــات  وجميـــع  القتاليـــة،  لأللعـــاب 
الرياضية المشاركة في اإلعداد إلقامة 
هذه النســـخة مـــن البطولـــة، وبدعمهم 

الثابـــت ورعايتهم لرياضـــة التيكواندو 
في مملكة البحرين”.  

االتحـــاد  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
البحرينـــي للتيكواندو عبدهللا عيســـى 
الـــدوي: “ســـعداء بإقامـــة بطولة كأس 
السفير الكوري للتيكواندو في نسخته 
الرابعة، والذي جاء بفضل رعاية ودعم 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
لجميـــع األلعـــاب القتالية فـــي المملكة، 

وبدعم ومتابعة ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
بن محمد آل خليفة، حيث ســـاهم ذلك 
فـــي تطـــور الرياضـــات القتاليـــة ورفع 
من مســـتوى منتســـبيها، ودفعهم نحو 
الظهور بمســـتويات مشـــرفة وتحقيق 
نتائج متميزة في مختلف المشاركات، 
والذي رفع اســـم وعلم مملكة البحرين 
وعـــّزز مـــن الحضـــور البحرينـــي الكبير 

في مختلف المحافل والبطوالت”.

مدرسة المحترف بطاًل للنسخة الرابعة لكأس السفير الكوري للتيكواندو
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مباريات اليوم - كأس العالم

الكاميرون + صربيا13.00 

كوريا الجنوبية + غانا16.00

البرازيل + سويسرا17.00

البرتغال + أوروغواي22.00



كشـــف المغربـــي عبد الحميـــد صابيري 
عـــن ثقتـــه فـــي هـــز شـــباك المنتخـــب 
البلجيكي خالل المباراة التي جمعتهما 
يـــوم األحـــد، وانتهـــت بفـــوز بــــ “أســـود 

األطلس”.
وســـجل البديل صابيري هدفا من ركلة 
حـــرة خدعـــت الحـــارس تيبـــو كورتـــوا 
ليقـــود المغرب لفوز مســـتحق 2 - صفر 
 16 لـــدور  التأهـــل  ويعـــزز فرصـــه فـــي 
بكأس العالـــم لكرة القدم ألول مرة منذ 

.1986
عقـــب  األول  الهـــدف  صاحـــب  وقـــال 
اللقـــاء: هذا يـــوم كبير للمغـــرب. حاولنا 
تقديم كل شيء للفوز في هذه المباراة.
وتابع: حصلنا علـــى ركلة ثابتة وطلبت 
تنفيذهـــا وهذا ما حصـــل فانتهت الكرة 

بالشباك.
ويواجـــه المغـــرب منتخـــب كنـــدا يـــوم 
منافســـات  ختـــام  ضمـــن  الخميـــس 

المجموعة.

صابيري يكشف سر الهدف

يومان فقط على العروض المبكرة لتذاكر “الفورموال1” 2023
انتهـــاء  عـــن  يفصلنـــا  فقـــط  يومـــان 
المرحلة األولى من العروض المبكرة 
التـــي تطرحها حلبة البحرين الدولية 
“موطن رياضة السيارات في الشرق 
األوســـط” لجماهيرهـــا لتذاكر ســـباق 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 
الخليـــج للفورمـــوال وان للعام 2023، 

وذلك بتخفيض يصل لـ 20 %.
نظـــرًا للطلب االســـتثنائي، يتم طرح 
تذاكر ســـباق جائـــزة البحرين الكبرى 
لطيـــران الخليج للفورموال وان للعام 
2023 علـــى مراحـــل، حيـــث تنتهـــي 
المرحلـــة األولـــى بعـــد يوميـــن فقـــط 
وذلك يـــوم األربعاء المقبـــل الموافق 

30 نوفمبر الساعة 11:59 مساًء.
حجـــز  بســـرعة  الجماهيـــر  ندعـــو 
أفضـــل  علـــى  للحصـــول  تذاكرهـــم 
المقاعـــد بأســـعار العـــروض المبكـــرة 
المخفضـــة، وذلك للجولة االفتتاحية 

والتـــي  وان  الفورمـــوال  لبطولـــة 
ســـتنطلق مـــن 3 إلـــى 5 مـــارس فـــي 
“موطن رياضة السيارات في الشرق 

األوسط”.
المبكـــرة  العـــروض  حملـــة  وتنطلـــق 
20 % علـــى  إلـــى  بتخفيـــض يصـــل 
تذاكر السباق للمنصة الرئيسية و15 
األخـــرى  المنصـــات  تذاكـــر  علـــى   %
ومنصـــة  األول  المنعطـــف  كمنصـــة 

بتلكو ومنصة الفوز. 
ومن المتوقع أن يكون ســـباق جائزة 
البحريـــن الكبرى أكبـــر حدث رياضي 
وترفيهـــي فـــي البحريـــن والمنطقـــة 
وأفضـــل مـــن أي وقت مضـــى، حيث 
يقـــدم للجماهيـــر مزيجـــًا فريـــدًا من 
أفضـــل الســـباقات والترفيـــه خـــارج 
المضمـــار. وتتشـــرف البحريـــن أيضًا 
بافتتـــاح موســـم 2023 مـــرة أخـــرى، 

لذلك سيكون جماهيرنا في البحرين 
أول مـــن يشـــهد انطالقـــة الســـيارات 
لـــذا  الجـــدد،  والســـائقين  الجديـــدة، 

سارعوا لحجز مقاعدكم اآلن.
البحريـــن  جائـــزة  ســـباق  وسيشـــهد 

الكبرى للعام المقبل نسخته التاسعة 
عشرة والســـباق العاشر كسباق ليلي 
األكثـــر  الكاشـــفة  األضـــواء  تحـــت 
حداثة في “موطن رياضة السيارات 
في الشرق األوسط”. يمكن للجماهير 

اآلن شـــراء تذاكرهم اليوم من خالل 
الموقع اإللكتروني الرسمي

www.bahraingp.com
والخط الساخن للحلبة
+973 17 450000

الصخير- حلبة البحرين الدولية:

انسحب حارس مرمى إشبيلية اإلسباني والمنتخب المغربي لكرة القدم  «
ياسين بونو في اللحظة األخيرة من مواجهة بلجيكا يوم األحد على ملعب 
الثمامة في الدوحة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة 

لمونديال قطر 2022.

وكان بونو ضمن التشكيلة األساسية للمباراة وخاض فترة اإلحماء ووقف مع  «
زمالئه خالل عزف النشيد الوطني، لكنه شعر بالدوار عقبها فقرر مدربه وليد 
الركراكي عدم المجازفة بمشاركته والدفع بحارس مرمى الوحدة السعودي 

منير المحمدي مكانه.

وجدد الركراكي الثقة في التشكيلة ذاتها التي فرضت التعادل على كرواتيا  «
صفر - صفر في الجولة األولى.

انسحاب ياسين بونو

ســـجل البديل عبد الحميد صبيري 
خدعـــت  حـــرة  ركلـــة  مـــن  هدفـــا 
الحارس تيبو كورتوا ليقود المغرب 
لفوز مستحق 2 - صفر على بلجيكا 
يوم األحد ويعزز فرصه في التأهل 
لـــدور 16 بكأس العالم لكـــرة القدم 

ألول مرة منذ 1986.
وهز صبيري الشـــباك من ركلة حرة 
في الدقيقة 73. وأضاف زكريا أبو 
خـــالل الهـــدف الثانـــي فـــي الوقت 

المحتســـب بـــدل الضائع بتســـديدة 
رائعـــة من مـــدى قريب بعـــد مهارة 

فردية من حكيم زياش.
جـــرأة هجوميـــة  المغـــرب  وأظهـــر 
أكبـــر أمام المصنفـــة الثانية عالميا، 
كمـــا لعـــب بصالبـــة دفاعيـــة وأغلق 
مســـتغال  منافســـه  أمـــام  المنافـــذ 
تشجيعا حماسيا في استاد الثمامة 
بالدوحـــة وســـط حضـــور نحـــو 44 

ألف متفرج.

منتخب المغــرب يحقــق فوزا تاريخيــا على بلجيكـا

منتخب المغرب فوز تاريخي على بلجيكا

هذا ما قاله مدرب المكسيك عن مواجهة السعودية المرتقبة
توقـــع مـــدرب المنتخـــب المكســـيكي 
األرجنتينـــي خيـــراردو  القـــدم،  لكـــرة 
مارتينو مواجهة قوية ضد السعودية 
مـــن  األخيـــرة  الثالثـــة  الجولـــة  فـــي 
مونديـــال  فـــي  المجموعـــات  دور 
قطـــر، محـــذرًا مـــن أنـــه “طالمـــا هنـــاك 
فرصة )للتأهل(، ســـتحاول المكســـيك 

استغاللها”.

فـــي  مهمتهـــا  المكســـيك  وعّقـــدت 
بلـــوغ الـــدور الثانـــي بخســـارتها أمـــام 
األرجنتين صفر2- في الجولة الثانية 
الثالثـــة،  المجموعـــة  منافســـات  مـــن 
نقطـــة  عنـــد  تجمـــد رصيدهـــا  حيـــث 
واحـــدة وتراجعـــت إلى المركـــز الرابع 
األخير بفارق ثالث نقاط خلف بولندا 
المتصـــدرة ونقطتين خلف األرجنتين 

والسعودية.
وباتـــت المكســـيك بحاجـــة إلـــى الفوز 
علـــى الســـعودية بثالثة أهـــداف على 
األقل األربعـــاء المقبل لضمان التأهل، 

مع تعثر بولندا أمام األرجنتين.
وقال مارتينو فـــي المؤتمر الصحافي 
عقب الخسارة أمام األرجنتين “طالما 
التـــزال لدينا فرصـــة، علينا أن نحاول 

استغاللها”.
وأضاف “الســـعودية بحاجة إلى الفوز 
هـــي  كذلـــك.  ونحـــن  المبـــاراة،  بهـــذه 
بحاجـــة إلى تســـجيل األهداف ونحن 
أيضـــًا. فـــي الحياة وفـــي كـــرة القدم، 
يجب أن نتعود على استعادة التوازن 
واســـتغالل الفـــرص. فريقـــي اليـــزال 
لديه فـــرص للتأهل، حتى لو كان ذلك 

صعبًا”.

الفرنســـية  الصحافـــة  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن مارتينـــو قوله “لقـــد حافظنا على 
رؤوســـنا مرفوعة فـــي مواجهة خصم 
كبيـــر وأنـــا متأكـــد مـــن أننـــا ســـنبذل 

قصارى جهدنا في المباراة القادمة”.
وأردف قائـــالً “لقـــد منعنـــا األرجنتيـــن 
من الحصول على فرص لمدة ســـاعة. 

لعبنـــا هكـــذا ألننـــا اعتقدنا أنهـــا أفضل 
كان  األرجنتيـــن.  لمواجهـــة  طريقـــة 
لدينـــا مهاجمـــان ســـريعان، كنـــا نرغب 
فـــي إيجـــاد مســـاحات مـــع انطالقات 
الجناحيـــن. ربما لـــم ننجـــح بالطريقة 
أخطأنـــا  وأحيانـــًا  توقعناهـــا  التـــي 

التمريرات األخيرة.
وأوضـــح “لقـــد ارتكبنـــا خطـــأً صغيـــرًا 
جـــدًا وســـجل )ليونيـــل( ميســـي. بعـــد 
ذلك تلقينا هدفًا ثانيًا قاســـيًا. ميســـي 
يحتـــاج فقـــط خمس دقائـــق ليؤذيك، 
حتى 30 ثانية. حظي ميسي بمساحة 
عندما هز الشباك، ألننا ارتكبنا خطأ. ال 
أعتقد أنه حصل على مساحات كبيرة 
أثنـــاء المبـــاراة. نحن نعيـــش من أجل 
هذه المشاركة مدة عام ونصف العام، 

وأنا أعرف كيف يشعر الناس”.

وكاالت:
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اجتماعـــًا  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  عقـــدت 
تنســـيقيًا مع االتحادات الرياضية المشاركة باليوم 
األولمبـــي والذي ســـيقام 3 ديســـمبر المقبـــل وذلك 

بمقر اللجنة بقاعة االجتماعات.
مديـــر دائـــرة المشـــروعات الفنيـــة مـــادن الونـــاس 
افتتـــح االجتماع بكلمـــة ترحيبية نقل فيها لممثلي 
األميـــن  ســـعادة  تحيـــات  الرياضيـــة  االتحـــادات 
العام للجنـــة األولمبية فـــارس مصطفى الكوهجي 

وتمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح.
واســـتعرض الونـــاس أهميـــة اليوم األولمبـــي الذي 

تحتفـــل بـــه ســـائر اللجـــان األولمبيـــة الوطنيـــة 23 
اللجنـــة  لدعـــوة  اســـتجابة  عـــام  كل  مـــن  يونيـــو 
األولمبية الدولية ولكن األخيرة تسمح بإقامته في 
أي يوم من العام وذلك بهدف نشـــر القيم األولمبية 

والتشجيع على ممارسة الرياضة في المجتمع.
وقـــدم الونـــاس لمحـــة عامـــة عـــن البرنامـــج وأهم 
الفعاليات حيث ســـتقام الفعالية الرئيســـية بمجمع 
األفنيـــوز والتي تشـــمل معظم األنشـــطة الرياضية 
واألكواثلـــون  الســـباحة  منافســـات  ســـتقام  فيمـــا 
وســـتجري  الريـــف  بجزيـــرة  والعـــدو(  )الســـباحة 

منافســـات األلعاب القتاليـــة بمركز الـــدوي لأللعاب 
القتالية.

وبحـــث الونـــاس مع ممثلـــي االتحـــادات الرياضية 
احتياجاتهم وأهم الترتيبات التي ينبغي القيام بها 
معربًا عن أمله فـــي تعاون الجميع إلنجاح الفعالية 

بأفضل صورة.
اتحـــاد  مـــن:  كلٍّ  عـــن  ممثلـــون  االجتمـــاع  حضـــر 
الترايثلـــون، اتحـــاد كـــرة الطاولـــة، اتحـــاد الجودو، 
اتحاد المالكمة، اتحاد التيكوندو، اتحاد الســـباحة، 

اتحاد المبارزة.

اللجنة األولمبية تعقد اجتماعا تنسيقيا تحضيرا لليوم األولمبي
ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

السعر بعد التخفيضالتخفيض السعر )شامل الضريبة(األيام المنصة 

136 دينار بحريني20 %170 دينار بحرينيكل األيام المنصة الرئيسية 

110.5 دينار بحريني15 %130 دينار بحرينيكل األياممنصة بتلكو 

59.5 دينار بحريني15 %70 دينار بحرينيالجمعة فقط منصة بتلكو 

97.750 دينار بحريني15 %115 دينار بحرينيالسبت – األحد منصة بتلكو 

102 دينار بحريني15 %120 دينار بحريني كل األيام منصة المنعطف األول

55.250 دينار بحريني15 %65 دينار بحرينيكل األيام منصة الفوز 

كمـــا يوجد هناك عدد من العروض المخفضة على تذاكر ســـباق الفورموال وان وأبرزها حصول األطفـــال من 3 وحتى 12 عامًا على 
خصـــم يصل إلى 50 %، إلى جانب خصم للطلبة وذوي االحتياجات الخاصة، وكبار الســـن، وللمزيـــد من المعلومات على الموقع 

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

للتواصل: 17111483

إستراتيجية الضرب بسرعة
أحـــد الروائييـــن العـــرب اعتمد علـــى اســـتراتيجية الضرب بســـرعة وتحقيق 
االنتصار بسرعة مثلما فعل مؤلف الرواية الشهيرة “األب الروحي” ماريوبوزو 
قبـــل عدة ســـنوات، فما إن ظهـــر الروائي العربي في إحـــدى الفضائيات حتى 
وصـــف روايتـــه بأنها ال تســـتحق القراءة ومن غير الممكـــن تحويلها إلى فيلم 
ســـينمائي.. علما أنه اتفق مع إحدى شـــركات اإلنتاج علـــى تحويلها إلى فيلم 

سينمائي.
روايـــة “األب الروحـــي” كمـــا هو معروف تتنـــاول العالم الســـفلي في الواليات 
المتحـــدة األميركية، عالـــم الجريمة والتهريـــب والقمار والمخـــدرات، وتؤرخ 
الرواية لنشـــأة ونمو وصراعات إحدى األســـر الكبيرة فـــي عصابة المافيا منذ 
األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم سنة 1929 إلى ما بعد الحرب العالمية 
الثانيـــة، لكـــن مـــع بدء العمل فـــي تحويل الروايـــة إلى فيلـــم تدفقت موجات 
غزيرة من الدعاية تقول إن الفيلم سيكون من األعمال السينمائية المعدودة، 
وإنه ســـيضع مخرجه فرانســـيس فورد كوبوال في طليعة المخرجين الشبان، 
وإنه ســـيحظى بنجاح جماهيري واســـع، وســـيجلب المجد لجميع المشتغلين 
فيه. وبالفعل تحقق جزء كبير مما روجت له الدعاية، فاســـتمر عرض الفيلم 

أكثر من عام كامل في نيويورك ولندن وباريس وحقق أرباحا ضربت األرقام 
القياســـية التـــي حققتهـــا أفـــام أخـــرى شـــهيرة، واســـتقبله العديد مـــن النقاد 
استقباال طيبا وفاز مارلون براندو عن دوره في هذا الفيلم بجائزة األوسكار.

ومـــع هذا تنكر الجميع لـــأب الروحي، فقال ماريو بوزو.. إنها أســـوأ رواياته، 
وإنه لم يكتبها إال لينتشل نفسه من الديون التي تراكمت عليه، وامتد تنكره 
ليشـــمل الفيلـــم أيضا، علما أنه هو نفســـه من قام بكتابة الســـيناريو، وقال إن 
الفيلم يبدو باهتا ومتواضعا إذا قيس بالرواية. أما المخرج فرانســـيس فورد 
كوبوال فقد فاجأ الجميع بتصريحات مفادها أنه لم يخرج الفيلم إال لكي يوفر 

لنفسه المال الضروري الازم إلخراج فيلم آخر.
ما نريد قوله.. إن هذه المواقف المتعارضة والتصريحات تبين لنا نظرة شك، 
فهـــي تبدو أجزاء متاحقة من دعاية محكمة تهدف إلى توزيع أكبر رقم من 
الروايـــة، فضا عن اســـتمرار عـــرض الفيلم، وصاحبنا العربـــي يدور في نفس 

الفلك.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

قد تكون هناك الكثير من الصفات النبيلة والعظيمة والثمينة التي تتعايش معنا 
ونتعايـــش معهـــا في حياتنا اليوميـــة، وتصبح هذه الصفة ســـمة يتميز بها الفرد، 
وتصبـــح جـــزءًا من شـــخصيته الطبيعية التـــي يتعامل بها مـــع اآلخرين، وتحمل 
معها االحترام واألخاق الرفيعة والتواضع وأجزل المعاني الجميلة التي أرادها 

لنفسه ليسمو بها في الحياة.
كثيرة هي المواقف التي تجعلنا نتعامل بتلك الصفات والســـلوكيات الطيبة في 
الحيـــاة مـــع اآلخرين كـــي تصبح واحدة مـــن قواعدنـــا الحياتية، لكن مـــا دعاني 
للكتابة عن هذا الموضوع تلك الصفة أو الكلمة أو العبارة التي تحمل الكثير من 
المعانـــي العظيمة في حياتنا، بل إنها تعتبـــر واحدة من العبادات التي لها الفضل 
الكبير والشأن العظيم عند هللا سبحانه وتعالى وهي عبارة “جبر الخواطر”. وجبر 
الخواطر واحدة من أخاقنا اإلســـامية الرفيعة والعظيمة التي تدل على ســـمو 
النفس وعظمة وصفاء الوجدان والقلب وســـامة ورجاحة العقل، فهي تعني أن 
يجبر اإلنســـان نفوســـًا كســـرت وتألمت وصادفـــت الكثير من المعانـــاة، فما أجمل 
هـــذه العبـــادة ومـــا أعظم أثرها علـــى النفس البشـــرية، خصوصًا عندمـــا يتذكرها 
الشخص ويقولها إلى شخص أو طرف آخر، ففي هذا الشأن يقول اإلمام “سفيان 

الثوري” وهو فقيه كوفي وإمام من أئمة الحديث النبوي “ما رأيت عبادة يتقرب 
بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم”.

عندما نتحدث عن جبر الخواطر فإننا نتحدث عن عبادة لها قيمة وأهمية كبيرة 
في أنفسنا كما أن لها معنى عظيما وكبيرا في حياتنا، ففي واقعنا العملي نماذج 
كثيرة شـــرعها إســـامنا وديننـــا الحنيف لجبـــر الخواطر وكـــرم وتطييب النفس، 
فاالبتسامة ومساعدة اآلخرين ومواصلة الكبير والصغير والكام الطيب الجميل 
ومجالسة المريض والحزين وغيرها الكثير، كلها من أجزل معاني جبر الخواطر.
فمـــا أحوجنـــا لتعزيز هـــذه العبـــادة العظيمة وتلك الصفـــات في أنفســـنا وحياتنا 
لندخل الطمأنينة والســـكينة في قلوبنا، فابتعادنا عن الخير والشـــعور مع الناس 
ودخولنـــا فـــي مســـارات تعاكـــس أحاســـيس كل من حولـــك من النـــاس، كل ذلك 
يجعلنـــا نشـــعر بأننا دخلنا أنفاقـــا تزيد ظلمة أوقاتنا ولحظاتنا وســـاعاتنا وأيامنا، 
لكـــن عندمـــا نجبر أوالً خواطرنا وخواطر اآلخرين فإن هللا يجبر خاطر من يجبر 

خواطر الناس.

* كاتب بحريني

* د. خالد زايد

جبر الخواطر

dr.ali.saegh 
@gmail.com

يتصـــارع العالـــم اليـــوم علـــى الطاقـــة؛ فهـــي األمـــان، وبهـــا تزدهـــر األوطان، 
والحاجة الماســـة إليها كالحاجة إلى أساســـيات الحياة، فا تسير عجلتها إال 
بها، وال يمكن أن تحرز أي تقدم إال بواسطتها. وفي ظل هذا الصراع، يسجل 
مشروع هيئة الربط الكهربائي الخليجي نفسه كأحد أهم المشاريع الحيوية 
والتنموية في منطقة الخليج العربي، ويهدف هذا المشروع في جوهره إلى 
تحقيق أمن الطاقة واالســـتثمار فيها، في ظل الجنوح العالمي حول مصادر 
الطاقـــة، والـــذي رفع أســـهم الطاقـــة اليوم أكثـــر بكثير من الماضـــي، ما يؤكد 
أنها قوة ال يســـتهان بها أبدًا، وأن ضمانها يدعم االقتصاد، ويؤمن االستقرار، 
ويســـهم فـــي التنميـــة المســـتدامة، كما أن شـــبكات الربط التي تحـــذو الهيئة 
حذوها تســـهم في تقليل التكلفة اإلجمالية إلنتاج الطاقة ســـواء بشـــرائها أو 
تبادلها، ما يوفر مبالغ طائلة يحق أن يستفاد منها في مشاريع تنموية أخرى 

تخدم أوطاننا.
انطلـــق هـــذا المشـــروع الفريد مـــن نوعه بفكـــرة ملهمة من أصحـــاب الجالة 
والســـمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ديســـمبر من عام )1995م(، 
فتحقـــق علـــى أرض الواقع، وبـــدأت دول مجلـــس التعـــاون الخليجي تجني 

ثمـــاره بعـــد اكتمـــال الربط بينها؛ فقد حقـــق الكثير من الفائـــدة لدولنا وأهمها 
دعـــم شـــبكات دول الخليـــج العربي فـــي حاالت الطـــوارئ، فضاً عـــن فوائد 
أخرى جمة. وال تزال الرؤى طموحة إلى أبعد الحدود؛ فرؤية الدول األعضاء 
تطال عنان الســـماء، وترمي إلى اســـتخدام خيارات أخرى جديرة بالمراحل 
التنموية المقبلة، والتي تتطلب معايير دقيقة وضرورية ينبغي االلتفات لها، 
وذلك باســـتخدام الطاقـــة النظيفة، واالعتماد على الطاقة المتجددة بشـــكل 
أكبر وأوســـع، وهو ما يؤكد أن الهدف ليس فقط توفير الطاقة بتكاليف أقل 
وضمان اســـتمرارها وحســـب، بل والحفاظ على البيئة بالتقليل من انبعاثات 

الكربون، ومحاربة ما إلى ذلك من مضار قد تنشأ من إنتاج الطاقة.
إن مشروعًا كهذا لهو مشروع حيوي ومهم للغاية، يترقب المستقبل بطريقة 
نوعيـــة مختلفـــة، ويؤمـــن طريقـــًا أفضـــل للنهضـــة واالزدهـــار فـــي المنطقة، 
ويحافـــظ على المكتســـبات، ويدعـــم النشـــاط المرحلي الخليجـــي الملحوظ 

للنهوض بالمنطقة إلى ما يفوق الوصف.

* كاتب وأكاديمي بحريني

* د. علي الصايغ

هيئة الربط الكهربائي الخليجي

الوعي المالي ومواقع التواصل االجتماعي
ال ينكـــر أحـــد اليوم ما لوســـائل التواصل من إيجابيات ومصالح انعكســـت على 
حياتنـــا، لكنهـــا فـــي المقابـــل فرضت - ضمن مـــا فرضته - أنماطا من االســـتهاك 
المكلفـــة جـــدا على النـــاس، والتي ترتبـــت عليها أعبـــاء مالية ممتـــدة ومتنامية 
باضطراد مع ازدياد الســـاعات التي يقضيها أفراد المجتمع في استخدام مواقع 
التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة من ذلك، حيث بات من يرفض هذه 
الســـلوكيات والثقافة االســـتهاكية المادية الجديدة شـــخصا بخيـــا، حرم أهله 
وأحباءه من الحياة الكريمة! بل أصبح الكثير يقيم فعاليات وحفات اجتماعية 
مســـتوردة لـــم يعهدهـــا مجتمعنـــا مـــن قبـــل، وهي فـــي توالـــد وازديـــاد غريبين، 
وبســـرعة انتشـــار أغرب! حتى أصبحت من الفروض االجتماعيـــة الازمة، فمن 
كان يخطر على باله أنه ســـيأتي علينا زمان يجد البعض منا نفســـه مضطرا إلى 
أن يقيـــم حفلـــة بكل تكاليفهـــا المرهقة له ماليا ألجل الكشـــف عن جنس الجنين 

في بطن زوجته الحامل!؟
لقـــد تحـــول المجتمع بطبقاته المختلفة لاســـتهاك واإلنفاق الذي يتســـاوى في 
كثيـــر مـــن حاالته مع التبذيـــر المذموم، وفرض الواقع الجديـــد لمواقع التواصل 
االجتماعي االســـتهاك بشـــكل مبالغ فيه، أغلبه في كماليات ال حاجة لها، أو في 
اكتنـــاز منتجات قـــد يتوفر نظيرها عنـــده، بحجة العروض واألســـعار الرخيصة 
فيمـــا يســـمى “الجمعـــة الســـوادء” وغيرها، ولكل ذلـــك تبعات ماليـــة خطيرة، ما 
يجعـــل النـــاس تتذمر من واقعهـــا المالي الصعب الذي نتج عن تلك الســـلوكيات 

غير المسؤولة وال الرشيدة.
إن تساهل أي شخص في إقامة وتوليد مثل هذه الفعاليات المستوردة والدخيلة 
من شـــأنه أن يهدد االســـتقرار المالي لأسرة ومســـتقبلها، ويدفع غيره لمجاراته 
في إقامتها والوقوع في المســـتنقع نفسه، ويســـهم في صنع مجتمع استهاكي 
مغلـــول بأغال التباهي والتمظهر. مشـــكلتنا اليوم أن الفاعلين ونشـــطاء مواقع 
التواصل والفاشينســـتات يقدمون هذه “الهبات” على أنها أســـلوب حياة الطبقة 
المتمدنة، وأنها تمثل السعادة الحقيقية، بينما هي في الحقيقة تزيد في كل يوم 
تعقيـــد األوضاع المالية للناس، وترســـخ ثقافة االســـتهاك واإلهـــدار بدل ثقافة 
االدخـــار واالســـتثمار، مـــا يحتم علينا تعزيز الوعي بقواعد الرشـــد االســـتهاكي 

للوقوف أمام هذا المد المتسارع في زمن الندرة.

* كاتب بحريني

* علي جالل

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
فلسطين جزٌء ال يتجزأ من األمة العربية، وشعبها شقيق للشعب العربي 
فـــي جميع أقطاره، وعاصمتها “القدس” عاصمـــة جميع األقطار العربية، 
هـــذه البقعـــة الطاهرة التي يتمســـك بها الشـــعب العربـــي إليمانه واألمة 
ـ بعروبة فلســـطين وشعبها، وهو إيمان ال  ـ من آســـيا إلى أفريقياـ  العربيةـ 

يتزعزع وإرادة ال تقهر.
الشـــعب العربي فـــي جميع أقطاره يؤمن بقدرات الشـــعب الفلســـطيني، 
فهو شـــعب ُمتعـــدد الكفـــاءات، ومنهم المهندســـون واألطبـــاء والُعلماء، 
فهم يملكون المكونات القوية األساســـية لتأسيس مجتمع قوي ومنتج، 
وإن الشـــعب العربي قادر على أن يدعم ويمد الشـــعب الفلســـطيني بكل 
الوسائل الضرورية لمواصلة كفاحه المشروع من أجل استرداد أراضيه 
وثرواتـــه، فمســـؤولية فلســـطين وقضيتهـــا ليســـت فلســـطينية بـــل هي 
مســـؤولية عربية جماعيـــة أيًضا، فالواجب العربـــي القومي ُيلزم تقديم 
العون لفلســـطين وشـــعبها، حتى يتمكن من االستمرار بالصمود تجاه ما 
ابتلي به من عدوان عليه وعلى أراضيه، وتمكينه من مقاومة االحتال 
والتصـــدي إلجـــراءات الضـــم والتهويد المســـتمرة لما تبقـــى من أراضي 

فلسطين.
إن يـــوم التضامـــن مـــع فلســـطين وشـــعبها ال يعنـــي أنـــه يوم واحـــد، بل 
تضامن دائم ومســـتدام حتى تحريرها، وهذا اليوم هو استمرار للنضال 
الفلسطيني والعربي واستمرار لدعم كفاح الشعب الفلسطيني، وترسيخ 
التضامـــن العربي فـــي المجـــاالت االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافية 
والعلمية وغيرها لتحقيق الدعم الازم والمطلوب للشـــعب الفلســـطيني 
فـــي دولتـــه التـــي يســـتحقها، وليتمتـــع بســـيادتها كأية دولـــة أخرى في 

المجتمع الدولي.
إن حـــق الشـــعب الفلســـطيني فـــي أرضـــه وثرواتها حق فلســـطيني غير 
قابـــل للتصرف، وحقه في نيل تطلعاته بإقامة دولته العربية المســـتقلة 
ذات السيادة، وهي حقوق ثابتة وعادلة ومشروعة للشعب الفلسطيني، 
واألمة العربية ومنطقة الشـــرق األوســـط لن تنعم بالســـام واألمن ما لم 

ينتِه احتال فلسطين.

* كاتب وتربوي بحريني

* عبدعلي الغسرة



“عقارات السيف” تنظم حملة لتنظيف ساحل نورانا مع طلبة “ابن خلدون”
انطالقا من استراتيجيتها في تعزيز المسؤولية االجتماعية

تعزيــز  فــي  اســتراتيجيتها  مــن  انطالًقــا  الســيف،  عقــارات  شــركة  نظمــت 
المســؤولية االجتماعيــة، وبالتعــاون مــع مدرســة ابــن خلدون حملــة لتنظيف 
ساحل نورانا بمشاركة عدد من الطالب والطالبات من المدرسة، إذ اشتملت 

الحملة على جمع المخلفات الورقية والبالستيكية وغيرها من النفايات. 

وتعتبـــر حملـــة تنظيف ســـاحل نورانا 
تنظمهـــا  التـــي  نوعهـــا  مـــن  الثالثـــة 
شـــركة عقـــارات الســـيف مع مدرســـة 
ابـــن خلـــدون، إذ تـــم تنظيـــم حملتين 
ســـابقتين لتنظيـــف ســـاحل كربابـــاد: 
األولـــى خـــال العـــام الماضـــي 2021، 
والثانيـــة فـــي شـــهر مايـــو مـــن العـــام 
الجـــاري 2022. وتهـــدف هـــذه الحملة 
العمـــل الخيـــري  إلـــى غـــرس مفهـــوم 
وثقافـــة التطـــوع فـــي عقـــول النشء 

والشباب بما يكون له انعكاس إيجابي 
على المجتمـــع المحلي والحفاظ على 

البيئة وسواحل المملكة. 
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
الســـيف  عقـــارات  لشـــركة  التنفيـــذي 
أحمد يوســـف “نحن سعداء باستمرار 
مـــع مدرســـة  البنـــاءة  الشـــراكة  هـــذه 
تنظيـــف  حمـــات  فـــي  خلـــدون  ابـــن 
السواحل. نهدف من خال هذا النوع 
من األنشـــطة إلى تنمية الوعي البيئي 

فـــي المجتمـــع، وخلـــق إحســـاس أكبر 
بالمســـؤولية تجـــاه البيئـــة، وتشـــجيع 
علـــى  المـــدارس  مـــن طلبـــة  الشـــباب 
المشـــاركة بدورهم فـــي الحفاظ على 

البيئـــة وحمايتهـــا مـــن كافـــة أشـــكال 
التلوث، وهي مناســـبة مميزة لتعريف 
النشء بمـــا تخصصه شـــركة عقارات 
الســـيف من اهتمام كبير بالمســـؤولية 

االجتماعيـــة ومضاعفة قيـــم التكافل 
المجتمعي بين الجميع”. 

مـــن جهته، قـــال رئيـــس مدرســـة ابن 
خلـــدون الوطنيـــة كمـــال عبـــد النـــور 
“نحـــن فخورون باســـتمرار مشـــاركتنا 
مـــع شـــركة عقـــارات الســـيف العريقة 
فـــي حملـــة تنظيف عدد من ســـواحل 
البحريـــن العزيزة علـــى قلوبنا جميًعا. 
هـــو واجـــب وطنـــي أن نزيـــد توعيـــة 
طلبتنـــا بأهميـــة التضامـــن المجتمعي 
الـــذي  والمحيـــط  البيئـــة  وحمايـــة 
يعيشـــون فيـــه لتهيئـــة أجيـــال محبة 
لعمل الخير، والمســـاعدة في فعل كل 
ما هو جميل وإنســـاني فـــي المجتمع. 
وسنسعى دائًما إلى إشراك المزيد من 

الطلبة في مشـــاريع تدعم المسؤولية 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  االجتماعيـــة 

ومحافظات المملكة”. 
يذكر أن اســـتراتيجية شـــركة عقارات 
الســـيف فـــي المســـؤولية االجتماعية 
تســـتند علـــى 4 معاييـــر رئيســـة هـــي 
واالســـتدامة،  والثقافـــة،  الدعـــم، 
والتوعية والتي ترسم مامح فلسفة 
العطـــاء والكرم لديها لخدمة المجتمع 
أفضـــل  لتقديـــم  فيـــه  تجتهـــد  الـــذي 
الحلول في مجاالت التطوير العقاري 
وإدارة المجمعات التجارية والضيافة 
للشـــراكة  تحقيًقـــا  وذلـــك  والترفيـــه، 
مختلـــف  مســـاندة  فـــي  المجتمعيـــة 

األعمال الخيرية واإلنسانية.
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قالـــت شـــركة النفـــط العراقيـــة “ســـومو”،  
إن البـــاد تنتـــج ما نســـبته 11 % من 43 
مليـــون برميـــل تنتجهـــا الـــدول األعضاء 
ا. جـــاء ذلك  فـــي منظمـــة “أوبـــك +” يوميًّ
بـــه معـــاون المديـــر  فـــي تصريـــح أدلـــى 
العـــام للشـــركة، ممثل العـــراق في منظمة 
أوبك ســـعدون محســـن، لقنـــاة “العراقية” 
اإلخباريـــة. وأشـــاد محســـن بقـــرار “أوبك 
+” تقليـــل اإلنتاج بمعـــدل مليوني برميل 
ـــا، معتبـــًرا أنه “كان لـــه دور مهم في  يوميًّ
اســـتقرار األســـواق العالميـــة والتخفيض 
شـــمل جميـــع الـــدول بمعـــدالت متفاوتـــة 

وحسب كمية إنتاجها”.
 وأوضـــح أن القـــرار “لـــم يقلـــل صـــادرات 
العـــراق النفطية، بل قلل اإلنتاج الداخلي 

باســـتقرار  األســـعار  ارتفـــاع  واســـتثمر 
المعـــدل التصديـــري وهـــي اســـتراتيجية 

نجحت بتحقيق إيرادات مالية عالية”.
ا 43  وأضـــاف أن “أوبـــك بلس تنتـــج يوميًّ
مليـــون برميـــل ونســـبة ما ينتجـــه العراق 
11 % منهـــا، وبالتالـــي هـــي نفـــس نســـبة 
التخفيـــض بقـــرار تقليـــل اإلنتـــاج بمعدل 
مليونـــي برميل”.  وأشـــار إلى أن أي “قرار 
مستقبلي بشـــأن إبقاء التخفيض الحالي 
زيـــادة  أو  جديـــد  تخفيـــض  إضافـــة  أو 
الكميات المنتجة ســـيراعي وضع السوق 
ويهـــدف إلـــى خلـــق التـــوازن”، الفًتـــا إلى 
“اجتمـــاع لمجموعـــة أوبـــك بلـــس يومـــي 
3 و4 ديســـمبر ســـيدرس الوضـــع الحالـــي 

ويصدر قرارات متوازنة”.

العراق: ننتج 11 % من نفط “أوبك +”

خالل شهر نوفمبر 2022 وحتى مايو 2023

“ميناء خليفة” يستقبل أكثر من 50 ألف سائح في موسم البواخر السياحية
أّكــدت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض، انطــالق موســم البواخــر 
الســياحية 2023-2022 فــي مملكــة البحرين، والذي مــن المقرر أن يصل 
خالله أكثر من 50 ألف ســائح للمملكة عبر ميناء خليفة بن ســلمان خالل 

شهر نوفمبر 2022 وحتى مايو 2023.

ويحتفي قطاع البواخر الســـياحية 
شـــركة  تديـــره  والـــذي  العـــام  هـــذا 
“ايـــه بـــي ام تيرمينالـــز البحريـــن”، 
بمـــرور 11 عامًا علـــى انطاقته في 
مملكـــة البحريـــن مـــع بدء تدشـــين 
ســـياحة البواخـــر منذ العـــام 2009 
لترســـيخ مكانـــة البحريـــن كوجهـــة 
بواخر سياحية رائدة على مستوى 

المنطقة.
الســـياحية  البواخـــر  عـــودة  ومـــع 
لإلبحار، بعد انقطاع بسبب جائحة 
)كوفيـــد19-(،  كورونـــا  فيـــروس 
دورهـــا  البواخـــر  ســـياحة  تجـــدد 
كعنصـــر مهم في تعافـــي االقتصاد 
الوطنـــي والمســـاهمة فـــي انتعاش 
مـــع مســـتويات  الســـياحة مقارنـــة 
مـــا قبـــل الجائحـــة، ومـــن المتوقـــع 
البواخـــر  موســـم  يســـتقطب  أن 
الســـياحية 2023-2022 مزيدًا من 
واالســـتثمارات  األعمـــال  ســـياحة 
مينـــاء  اســـتقبال  مـــع  الســـياحية 
خليفة بن ســـلمان لرحـــات بحرية 

جديدة.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد ناصـــر علي 
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قائـــدي 

والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
أهميـــة قطـــاع البواخـــر الســـياحية 
كقطاع اقتصادي ناشـــئ في مملكة 
البواخـــر  تعتبـــر  حيـــث  البحريـــن، 
القطاعـــات  أهـــم  أحـــد  الســـياحية 
الســـياحة  ســـوق  فـــي  الواعـــدة 
وأســـرعها نموًا، مضيفـــًا أن المملكة 
القليلـــة  الســـنوات  خـــال  شـــهدت 
عـــدد  فـــي  نمـــوًا ضخمـــًا  الماضيـــة 
السياح القادمين على متن البواخر 
السياحية من مختلف أنحاء العالم، 
مـــع مواصلة تســـجيل نمو قوي في 

أعداد الرحات البحرية الجديدة.
وتابـــع قائدي بـــأّن ســـياحة البواخر 
مـــن  يتجـــزأ  ال  جـــزءًا  تشـــكل 
لمملكـــة  الســـياحية  اإلســـتراتيجية 
 2022-2026 لألعـــوام  البحريـــن 
والتي مـــن بين أهدافها إبراز مكانة 
البحريـــن كمركـــز ســـياحي  مملكـــة 
عالمي، وقال: “نســـعى دائمًا لتنويع 
الســـياحية  والمرافـــق  الخدمـــات 
فريـــدة  ســـياحية  تجربـــة  لتقديـــم 
عالميـــة المســـتوى للســـياح والزوار 
وإرثهـــا  البحريـــن  مقومـــات  تبـــرز 

العريق”.

مـــن جانبـــه، أّكد بدر هـــود المحمود 
الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون الموانئ 
بوزارة المواصات واالتصاالت أّنه 
بفضـــل تضافـــر الجهـــود المشـــتركة 
بيـــن مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة 
وجميـــع ممثلـــي مينـــاء خليفـــة بن 
سلمان، تّم استئناف موسم البواخر 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الســـياحية 
والتي هي دائمًا على أتم اســـتعداد 
بهـــم،  والترحيـــب  الســـتقبالهم 
مضيفـــًا أنه تـــّم االنتهاء مـــن جميع 
االســـتعدادات الازمـــة فـــي مينـــاء 
خليفـــة بن ســـلمان من أجـــل إنجاح 
الموســـم وتحقيـــق األهـــداف  هـــذا 

والتطلعات المنشودة. 
بانرمـــان  موريـــن  قالـــت  بدورهـــا، 
المديـــر التنفيـــذي لشـــركة “ايـــه بي 
ام تيرمينالـــز البحرين”: “كمشـــغلين 
لمينـــاء خليفـــة بن ســـلمان، يســـّرنا 
الترحيـــب بعـــودة موســـم البواخـــر 
الســـياحية هذا العام، بما يسهم في 

دعـــم القطاع الســـياحي واالقتصاد 
متحمســـون  ونحـــن  الوطنـــي، 
مختلـــف  مـــن  بالســـياح  للترحيـــب 
أنحاء العالم وتعريفهم على الثقافة 
البحرينيـــة ومـــا تملكـــه المملكة من 
تراث عريـــق، ونحن فخـــورون بأن 
نكـــون وجهة ذائعة الصيت للبواخر 
الســـياحية الفارهـــة علـــى مســـتوى 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية”.
يذكر أن شركة “ايه بي ام تيرمينالز 
البحريـــن” تقيـــم عاقـــات بناءة مع 
العديـــد مـــن المؤسســـات والهيئات 
الحكومية مـــن بينها هيئة البحرين 
وشـــؤون  والمعـــارض،  للســـياحة 
البحريـــة،  والماحـــة  الموانـــئ 
وشـــؤون الجمارك، وشرطة الميناء 
الوطنـــي،  األمـــن  وجهـــاز  البحـــري، 
والجـــوازات  الجنســـية  وشـــؤون 
واإلقامـــة إلنجاح الموســـم الجديد 

للبواخر السياحية.

موكب الفت لمالكي “نيسان Z” الرياضية بمختلف طرازاتها
يحتفي بطرح الجيل السابع الجديد كليا في منطقة الشرق األوسط

اســـتضافت نيســـان فعالية حصرّية 
في دبي لمالكي طرازات Z الرياضية 
في المنطقة لاحتفال بطرح نيسان 
ا للمرة األولى  Z 2023 الجديـــدة كليًّ
فـــي الشـــرق األوســـط. وتـــّم تنظيم 
عامـــة  ســـفير  بمشـــاركة  الحـــدث 
نيسان التجارية وأخصائّي طرازات 
نيسان Z هيروشـــي تامورا، وتخّلله 
 Z موكـــب ملفـــت لســـيارات نيســـان
جابت شوارع مدينة دبي وساهمت 
وشـــعارها  هوّيتهـــا  ترســـيخ  فـــي 
عّشـــاق  صّممهـــا  رياضّيـــة  كمركبـــة 

السيارات ليستمتعوا بقيادتها. 
 واجتمـــع أعضاء نادي GTZ لمالكي 
فـــي  الرياضّيـــة  نيســـان  ســـيارات 
دبـــي  حـــّي  منطقـــة  فـــي  اإلمـــارات 
للتصميم حيث شّكلوا موكًبا مدهًشا 
ضـــّم أكثـــر من مئـــة مركبـــة انطلقت 
نحـــو موقـــع الفعاليـــة عبـــر شـــوارع 
علـــى  الجميـــع  أنظـــار  الفتـــًة  دبـــي 
الطرقات. ولدى وصول الموكب، تّم 

اســـتقبالهم فـــي أول متحف مؤّقت 
لنيســـان Z في العالـــم حيث خاضوا 
رحلـــة عبـــر الزمـــن اكتشـــفوا خالها 
مســـيرة تطـــّور الســـيارة الرياضيـــة 
ضمن مساحة مستوحاة من شوارع 

اليابان النابضة بالحياة.
 وقـــال عبداإلله وزني، رئيس قســـم 
التســـويق والمنتج وتجربة العماء 
في نيسان الشـــرق األوسط: “تحتّل 
نيســـان Z مكانـــة ممّيـــزة لـــدى هواة 

الســـيارات والعمـــاء فـــي المنطقـــة، 
حيث تؤّكد هذه الســـيارة الرياضية 
العريقـــة التزامنـــا بتصميـــم مركبات 
أكثـــر اتصـــااًل وتشـــويًقا ومتعـــة في 
القيـــادة. وقـــد لمســـنا مًعـــا فـــي هذا 
الحـــدث مـــدى الشـــغف الـــذي جمـــع 
عّشـــاق نيســـان Z ووفائهم الراســـخ 

لهذه السيارة الرياضية الممّيزة”.
ا التي  وُتعتبر نيسان Z الجديدة كليًّ
يمتـــّد تاريخهـــا ألكثـــر مـــن 50 عاًما 

النســـخة األقـــوى مـــن الطـــراز حتى 
اآلن حيث توّلـــد 400 حصان وعزم 
متـــر.  نيوتـــن   475 بمعـــّدل  دوران 
وارتكـــز تصميمها على آراء ســـائقي 
الســـباقات األســـطوريين مـــن أجـــل 
توفير متعة قيادة حقيقية. وزّودت 
الســـيارة بناقـــل حركة يـــدوّي من 6 
سرعات أو بناقل حركة أوتوماتيكّي 
ا من 9 سرعات، واسُتخدم  جديد كليًّ
في نيسان Z ألول مرة على اإلطاق 

نظام التحّكم باالنطاق.
مـــن جهتـــه، قـــال لطفـــي عيشـــور، 
 GTZ نـــادي  ورئيـــس  مؤّســـس 
لمالكي ســـيارات نيســـان الرياضّية 
فـــي اإلمـــارات: “ُيعتبر هـــذا الحدث 
بمثابـــة حلـــم تحّقـــق بالنســـبة إلـــى 
كثيريـــن أمثالـــي مـــن محّبـــي طراز 
مـــن  نكـــون  أن  لنـــا  أتـــاح  فقـــد   .Z
األوائل في المنطقة الذين يّطلعون 
 Z 2023 نيســـان  علـــى  كثـــب  عـــن 

ا وقضـــاء وقت ممتع  الجديـــدة كليًّ
مـــع األســـطورة هيروشـــي تامـــورا. 
وأوّد ان أتوّجه باسم النادي بالشكر 
لنيســـان لتنظيمها هذا اللقاء الفريد 
من نوعـــه، والذي جمع هـــواة طراز 
Z الرياضـــي األســـطوري وأتاح لهم 

مشاركة شغفهم بهذه السيارة”.
ا  تتوّفر نيسان Z2023 الجديدة كليًّ
ا لدى شـــبكة وكاء نيسان في  حاليًّ

كافة أنحاء الشرق األوسط.

ناصر قائدي 

استقطاب 
مزيد من 

سياحة األعمال 
واالستثمارات

إبراز مكانة 
مملكة البحرين 
كمركز سياحي 

عالمي رائد



أعلن بنك البحرين اإلســامي )BisB(، عن رعايته الذهبية لمؤتمر العمل المصرفي والمالي اإلســامي )أيوفي( في نســخته الســابعة عشــرة والذي ُيقام تحت 
عنــوان “تعافــي االقتصــاد والحوكمــة فــي أوقــات األزمــات” وبرعاية مصــرف البحرين المركــزي وبتنظيم مــن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية 

اإلسامية )أيوفي(.

الرئيـــس  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
اإلســـامي  البحريـــن  لبنـــك  التنفيـــذي 
ياســـر الشـــريفي قائـــًا “يســـرنا اإلعـــان 
عن رعايتنا للنســـخة الســـابعة عشرة من 
مؤتمـــر أيوفـــي الـــذي ســـيقوم بمناقشـــة 
قضايـــا الحوكمـــة الرئيســـية وتحديـــات 
الصناعـــة المالية اإلســـامية العالمية في 
أوقـــات األزمـــات وكيفية التعامـــل معها. 
ستســـاهم مشـــاركتنا فـــي هـــذا المؤتمـــر 

بتعزيـــز مســـاعينا الراميـــة نحـــو تنميـــة 
قطـــاع الصيرفة اإلســـامية المحلية، مع 
االســـتمرار بمواكبة تطوراتـــه وتوجهاته 

العالمية”.
 وعلى مـــدى يوميين متتاليين، ســـُتعقد 
سيشـــهد  حيـــث  حواريـــة،  جلســـات   7
اليـــوم األول إقامـــة 3 جلســـات كالتالي: 
األولـــى حـــول تعافـــي االقتصـــاد واألمن 
الغذائـــي: دمـــج الماليـــة اإلســـامية فـــي 

سلســـلة التوريد الزراعي. والثانية حول 
المرونـــة فـــي مواجهة تغير المنـــاخ: دور 
المؤسسات المالية اإلسامية والسلطات 
التنظيميـــة. والثالثة حول تعزيز المرونة 
التمويـــل  دمـــج  فـــرص  االقتصاديـــة: 
التجـــاري  التمويـــل  مـــع  االجتماعـــي 

اإلسامي.
بينمـــا ســـُتقام باقي الجلســـات في اليوم 
الثانـــي كالتالـــي: الرابعـــة حـــول تطويـــر 

المرونـــة – التكافل: الفـــرص والتحديات 
والحاجة إلى اإلباغ الشامل واإلفصاح. 
الشـــرعية:  الحوكمـــة  والخامســـة حـــول 
الحاجـــة إلـــى برامج التأهيـــل والتدريب 
لمواجهة التحديات الحديثة. والسادسة 
نوافـــذ  فـــي  الحوكمـــة  تحديـــات  حـــول 
التمويـــل اإلســـامي. وختاًمـــا، الســـابعة 
والتي ســـتتمحور حول التقنيات المالية 

الناشئة: الفرص والحوكمة.

أكــد محافــظ محافظــة العاصمــة الشــيخ راشــد بــن عبدالرحمــن آل خليفــة، حــرص 
المحافظة على تبني المبادرات التي تســهم في تمكين رواد األعمال ودعم المشــاريع 
الصغيرة والمتوسطة بوصفهم رافدا رئيسا لاقتصاد الوطني ويلعبون دورا جوهريا 
فــي دفــع عجلــة التنميــة المســتدامة، بمــا يتســق مــع توجــه الحكومــة الرشــيدة نحــو 
االرتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، وتعزيز القدرات التنافســية للشــركات الناشئة 
والصغيــرة والمتوســطة فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، باإلضافة إلى 

زيادة إسهامها في الناتج المحلي اإلجمالي.

جاء ذلك فـــي كلمة للمحافظ، خال حفل 
افتتـــاح فعاليـــات أســـبوع المنامـــة لريادة 
األعمال في نســـخته الثامنـــة الذي تنظمه 
محافظـــة العاصمة بشـــراكة اســـتراتيجية 
مـــع صنـــدوق العمـــل “تمكين”، ويقـــام هذا 
العـــام تحـــت شـــعار “النهضـــة واالبتـــكار”، 
ويشـــمل إقامـــة أكثـــر من 40 ورشـــة عمل 
ونـــدوة حوارية وجلســـة نقاشـــية يقدمها 
أكثـــر من 70 خبيـــرا ومختصا فـــي مجال 
ريادة األعمـــال من المملكة ومختلف دول 
العالـــم خال فترة مـــن 27 نوفمبر الجاري 

حتى األول من ديسمبر المقبل.

وأشار الشـــيخ راشـــد بن عبدالرحمن، إلى 
أن محافظـــة العاصمـــة تســـعى مـــن خال 
تعزيـــز  نحـــو  الحـــدث  تنظيـــم  مواصلـــة 
ثقافة ريادة األعمال في أوســـاط الشـــباب 
البحرينـــي، وتحفيزهـــم فـــي المضي قدما 
نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوسعة 
أعمالهم، من خال إرشـــادهم إلى المســـار 
الصحيـــح لبـــدء تلـــك المشـــاريع، وإطاق 
العنان البتكاراتهـــم وإبداعاتهم، وإلهامهم 
التجـــارب  مـــن  العديـــد  اســـتعراض  عبـــر 
المحليـــة والعالميـــة الناجحـــة، والتي كان 
االبتـــكار واإلبـــداع عنوانًا لها، مع تســـليط 

الضـــوء علـــى الفرص ومســـتجدات قطاع 
ريادة األعمال.

وشـــهدت فعاليات افتتاح أسبوع المنامة، 
كلمـــة رئيســـية قدمتهـــا مهـــا مفيـــز، القائم 
بأعمال الرئيـــس التنفيذي لصندوق العمل 
“تمكيـــن”، وكلمـــة لســـمو الشـــيخة حصـــة 
بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، رئيـــس مجلـــس 
بعدهـــا  البحريـــن،  إنجـــاز  مؤسســـة  إدارة 
مســـؤولي  كبيـــر  أديتيـــا،  بيالـــي  قدمـــت 
ريبابليـــك  منصـــة  فـــي  االســـتراتيجيات 

عبـــر  االفتتاحيـــة  الجلســـة  االســـتثمارية، 
االتصـــال المرئـــي، والتـــي كانـــت بعنـــوان 
“إعادة تصور المســـتقبل عبر التكنولوجيا 
وريادة األعمال”، تناولت خالها مســـتقبل 
 ”3.0 “ويـــب  العالميـــة  الويـــب  شـــبكة 

والتقنيات التالية التي ستقود التطور.
وتواصلت فعاليات افتتاح أسبوع المنامة 
بإقامـــة جلســـة حواريـــة بعنـــوان “تطـــور 
المـــدن الذكية المســـتدامة”، شـــاركت فيها 
عائشـــة بن بشر نائب رئيس مجلس إدارة 

شـــركة إعمـــار للتطويـــر، والنور الرشـــيدي 
رئيس المستشـــارين الرقميين في شـــركة 
وفرنانـــدا  للبرمجيـــات،  بـــي”  أي  “اس 
لوناردوني رئيس البرنامج القطري لموئل 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  المتحـــدة  األمـــم 
بنـــت  فـــي  الشـــيخة  د.  الجلســـة  وأدارت 
عبـــدهللا آل خليفة رئيس جمعية البحرين 

للمدن الذكية.
بعدهـــا عقـــدت الجلســـة الحواريـــة الثانية 
بعنوان “االنتقال لشبكة ويب 3.0: الفرص 

فـــي العمـــات المشـــفرة والمزيـــد”، شـــارك 
فيهـــا نايـــف العلـــوي المؤســـس والرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة إيزي للخدمـــات المالية 
“إيزي بي”، وعلي الشـــيخ مديـــر العمليات 
وتطويـــر األعمـــال فـــي منصـــة “بينانس”، 
وأدارت الجلســـة ســـوزي الزيـــرة الرئيـــس 
التنفيـــذي للعمليـــات فـــي خليـــج البحرين 

للتكنولوجيا المالية.
أســـبوع  افتتـــاح  فعاليـــات  واختتمـــت 
المنامـــة لريـــادة األعمـــال بإقامـــة جلســـة 
حواريـــة بعنـــوان “عامـــات تجارية ولدت 
في البحرين”، شـــارك فيهـــا محمود قناتي 
مؤســـس مشـــروع “قناتـــي ابجيـــت آرت”، 
ونـــدى العلـــوي مؤســـس مشـــروع النـــدى 
لألزيـــاء واإلكسســـوارات، وفاطمـــة أكبـــر 
مؤســـس مجوهـــرات “سيجنتشـــر”، وأدار 
الجلســـة فيصل العريض رئيس القطاعات 

اإلبداعية في صندوق العمل “تمكين”.

صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البحريــن للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، النائــب أحمــد الســلوم، أن جمعيــة 
البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيرة  والمتوســطة ال تزال تمارس دورها بقوة في دعــم القطاع من خال  الحاضنات 
ومراكــز التدريــب والتأهيــل الخاصــة برواد األعمال باإلضافة إلى المتعثرين. وقال الســلوم “تديــر الجمعية 3 حاضنات 
هــي “بروســكاي” ومقرهــا بيــت التجــار بالســنابس، “ألوانــي”  ومقرها الجفيــر، وحاضنة “مجمــع الخليج الطبــي” ومقرها 
الســلمانية، الفتــا إلــى أن الحاضنــة الطبيــة هــي أول حاضنــة  متخصصة في القطاع الطبي تم إنشــاؤها على مســتوى 

الخليج، إضافة إلى مركز فاروق المؤيد  لدعم المؤسسات الصغيرة ومعهد تدريب ريادة األعمال. 

وتابع السلوم قائا “على مدار أكثر من 
10 ســـنوات واصلت الجمعية جهودها 
بقوة  لدعم القطاع من خال عدد كبير 
مـــن الفعاليات وورش العمل التأهيلية 
والمؤتمـــرات،  والـــدورات  التدريبيـــة 
بتنظيـــم  الجمعيـــة  “تميـــزت  مضيفـــًا 
برنامج صناع القـــرار االقتصادي على 
 مدار 4 سنوات متتالية ابتداء من عام 
2018 وجـــاري اإلعـــداد حاليا لإلعان 

عن النسخة  الخامسة”.  
القـــرار  صنـــاع  “إن  قائـــا  واســـتطرد 
برنامـــج توعـــوي تثقيفـــي يهـــدف إلى 
تبنـــي أفـــكار الشـــباب ورواد األعمـــال 

مواهبهـــم   البحرينييـــن،  وصقـــل 
ومهاراتهم، ومســـاعدتهم على تحقيق 
عالـــم  وتطلعاتهـــم  فـــي  طموحاتهـــم 
 األعمـــال، وكذلك تزويدهـــم بالمعارف 
والخبـــرات التجاريـــة وتوجيههـــم إلى 
الطريـــق  الصحيح  من خال مجموعة 
مـــن المحاضـــرات وورش العمـــل التي 
يقدمهـــا خبـــراء منتقين  بعنايـــة وكبار 
 التجار وأصحاب األعمال في البحرين 
بمـــا لهـــم من خبـــرة وبـــاع طويـــل في 
والصناعـــي  العمـــل  التجـــاري   مزاولـــة 
بمملكـــة البحرين، مما يســـهم في دعم 
وتنمية االقتصاد  الوطني  والمســـاهمة 

في تحقيق أهداف الرؤية 2030 التي 
يرعاهـــا صاحب الســـمو الملكي  األمير 

 سلمان بن حمد آل خليفة.
الجمعيـــة  “تنظـــم  الســـلوم  وأوضـــح    
أيضـــا المؤتمـــر الخليجـــي لحاضنـــات 
 4 مـــدار  علـــى  ومســـرعات  األعمـــال 
التجهيـــز  وجـــاري  متتاليـــة  ســـنوات 
للنســـخة الخامســـة منـــه، وهـــو عمـــل 
المملكـــة  لســـمعة  بامتيـــاز   داعـــم 
إقليميـــا ولدورهـــا الريادي فـــي قطاع 
والمؤسســـات  الصغيـــرة  الحاضنـــات 
ومتناهيـــة الصغر، من خال مشـــاركة 
هـــذا  فـــي  الرائـــد  الخليجـــي  الشـــباب 

القطاع  وتبادل األفكار والمشـــروعات، 
شـــرف  ضيـــف  المؤتمـــر  واســـتضاف 
فـــي كل دورة مـــن  الـــدول الصديقـــة 

والشقيقة”. 
إدارة جمعيـــة  وأكـــد رئيـــس مجلـــس 
الصغيـــرة  للمؤسســـات  البحريـــن 
تســـير  البحريـــن  أن  والمتوســـطة 
بخطـــى متميزة في إطـــار دعم قطاع 
والمتناهيـــة  المؤسســـات  الصغيـــرة 
بلغنـــا  “حتـــى  والحاضنـــات  الصغـــر 

مســـتوى  رفيعـــا جـــدا في هـــذا الصدد 
 ممثـــا فـــي تشـــكيل المجلـــس األعلى 
الصغيـــرة  لتنميـــة  المؤسســـات 
والمتوســـطة برئاســـة وزيـــر  الصناعـــة 
مجلـــس  عـــن  وبممثليـــن  والتجـــارة 
التنميـــة االقتصادية وصنـــدوق العمل 
  )تمكين( وبنك  البحرين للتنمية وغرفة 
تجـــارة وصناعة البحريـــن، وهو كيان 
يضم  أغلب  الجهات الرســـمية المعنية 
بتطوير القطاع، وفوق كل هذا اهتمام 
شخصي  من ولي العهد رئيس مجلس 
 الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة. 
وحـــول تطلعاتـــه المســـتقبلية لتطوير 
الصغـــر  المتناهيـــة  المؤسســـات 
والصغيرة  والمتوســـطة، قال الســـلوم 
“يجـــب التركيـــز علـــى حـــل المشـــاكل 
التـــي تواجه القطاع من  ناحية خاصة 
فـــي فتـــرة ما بعـــد كورونا التـــي أثرت 
علـــى أغلـــب هـــذه الكيانـــات التجارية 
 الصغيرة، وكذلك خلق إيجابية  وروح 

بناءة مـــن قبل رواد األعمال، من جهة 
أخـــرى بزيـــادة  هـــذه الثقافـــة ودعمهـــا 
 وبيـــان أثرها اإليجابـــي على االقتصاد 

الوطني”. 
يكـــون  أن  “ضـــرورة  الســـلوم  وأكـــد 
القـــدرة  لديهـــا  وأجيـــال  لدينـــا  جيـــل 
علـــى  المضـــي قدما فـــي قطـــاع ريادة 
األعمـــال.. ولديهـــا مـــن الـــذكاء  والعلم 
والثقافـــة ما  يمكنها من تطوير أعمالها 
واالســـتمرار فـــي الســـوق ثم التوســـع 

خارجيا  وفتح  أسواق جديدة”. 
وعـــن أبـــرز التحديـــات التـــي تواجـــه 
قـــال  الصغـــر،  المتناهيـــة  المؤسســـات 
 الســـلوم “بالطبع بســـبب صغر الســـوق 
الشـــركات  هـــذه  تواجـــه  البحرينـــي 
مشكلة في االســـتمرارية لمدة ال تزيد 
عـــن 18 إلـــى 24 شـــهرا فـــي البحريـــن 
ويتوقـــف النشـــاط بعـــد  ذلـــك”، الفتـــا 
إلـــى ضرورة  التدخـــل والدعم، وكذلك 
المســـتورد  المنتـــج  مـــن  المنافســـة 

والمستثمرين  األجانب. 

تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يدفع بعجلة التنمية االقتصادية

السلوم: برامج “الصغيرة والمتوسطة” تسهم في دعم وتنمية االقتصاد الوطني

“البحرين اإلسالمي” راعيا ذهبيا للنسخة السابعة عشرة من “أيوفي”

خالل تدشينه أسبوع المنامة لريادة األعمال... محافظة العاصمة:

من خالل الحاضنات ومراكز التدريب والتأهيل الخاصة برواد األعمال

لمناقشة قضايا الحوكمة وتحديات الصناعة المالية اإلسالمية

قــام وزيــر الصناعــة والتجــارة عبــدهللا فخــرو، يرافقه عدد من المســؤولين بالــوزارة بجولة تفقدية لســوق المنامــة بحضور عدد من 
التجار وأعضاء لجنة األسواق التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمتابعة مستجدات العمل 

بالسوق واالطاع على احتياجات التجار. 

اطلـــع  التفقديـــة  الجولـــة  وخـــال 
التـــي  المشـــروعات  علـــى  الوزيـــر 
يقدمهـــا صغـــار التجـــار فـــي ســـوق 
المنامـــة ، حيـــث أكـــد أن حكومـــة 
علـــى  تحـــرص  البحريـــن  مملكـــة 
المتعلقـــة  متابعـــة جميـــع القضايـــا 

علـــى  والعمـــل  التجـــاري  بالقطـــاع 
مواصلـــة تحفيـــز بيئـــة اقتصاديـــة 
وتجارية مشـــجعة للنمو والتوســـع 

واالستثمار.  
كما ثمـــن الوزير الجهود التي يقوم 
بها القطـــاع الخاص والتعاون الذي 

األســـواق  ولجنـــة  التجـــار  يبديـــه 
التجاريـــة بالغرفـــة لتطويـــر البيئـــة 
التجاريـــة فـــي ســـوق المنامـــة بمـــا 
يرســـخ مكانتـــه التاريخيـــة كأحـــد 
فـــي  التجاريـــة  األســـواق  أقـــدم 

المنطقة.

مواصلة تحفيز بيئة اقتصادية وتجارية مشجعة للنمو والتوسع واالستثمار
اطلع على المستجدات بسوق المنامة واحتياجات التجار... وزير “الصناعة”:
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أحمد السلوم

هبة محسن



افتتــح المؤتمــر والمعــرض الســادس للصيانــة واالعتماديــة وإدارة األصــول 
“مينتكــون 2022” مســاء أمــس األحــد، بحضــور ورعايــة وزير النفــط والبيئة 
محمــد بــن دينــة، ويركــز المؤتمــر علــى التكنولوجيــا والتطورات فــي التحول 

الرقمي الحاصل في مجاالت الصيانة واالعتمادية وإدارة األصول.

“مينتكـــون  ومعـــرض  مؤتمـــر  ويقـــام 
2022” بتنظيم من الجمعية الخليجية 
 )GSMR( واالعتماديـــة  للصيانـــة 
البحرينيـــة،  المهندســـين  وجمعيـــة 
 30 تاريـــخ  إلـــى  فعالياتـــه  وتســـتمر 
الخليـــج  بمركـــز  الجـــاري  نوفمبـــر 

للمؤتمرات بمملكة البحرين. 
وأعـــرب وزير النفط والبيئة في كلمته 
 ”2022 “مينتكـــون  مؤتمـــر  بافتتـــاح 
عـــن ســـعادته بحضـــور هـــذا المؤتمـــر، 
مؤكـــًدا أهمية الصيانـــة والتركيز على 
الموظفين والعنصر البشري وحمايتهم 

إلى جانب االهتمام باإلنتاج.
وشـــدد علـــى أهميـــة االســـتثمار فـــي 
جيل الشـــباب ومســـاعدتهم لنيل أرفع 

الدرجات في التعليم.
بدوره، أعـــرب نائب رئيـــس الخدمات 
الصناعية بشـــركة “أرامكو” السعودية 
العليـــا  االستشـــارية  اللجنـــة  رئيـــس 
األوســـط  الشـــرق  ومعـــرض  لمؤتمـــر 
الســـادس للصيانة واالعتمادية 2022، 
فهد العبدالكريم عن ســـعادته بتنظيم 
وإقامـــة المؤتمـــر، بعـــد توقـــف لفتـــرة 

بسبب جائحة كورونا.
الجمعيـــة  رئيـــس  رحـــب  ذلـــك،  إلـــى 
واالعتماديـــة  للصيانـــة  الخليجيـــة 
فـــي  بالحضـــور  الشماســـي  نـــزار 
مشـــيًرا  مينتكـــون،  ومعـــرض  مؤتمـــر 
النمـــو  واصـــل  “مينتكـــون”  أن  إلـــى 
ليصبـــح واحـــًدا مـــن أكبـــر المؤتمرات 
والمعـــارض والمتخصصة في الصيانة 
واالعتماديـــة وإدارة األصـــول، معلًنـــا 
المؤتمـــر والمعـــرض  عـــن تغيـــر اســـم 
الســـادس  والمعـــرض  المؤتمـــر  مـــن 
للصيانة واالعتماديـــة وإدارة األصول 
المؤتمـــر  ليصبـــح   ”2022 “مينتكـــون 
العالمـــي للصيانـــة واالعتمادية وإدارة 

األصول.
يشـــارك   ”2022 “مينتكـــون  أن  يذكـــر 
فيـــه قـــادة الصناعـــة والمتخصصيـــن 
واالعتماديـــة  بالصيانـــة  المعنييـــن 
وإدارة األصـــول مـــن مختلـــف أنحـــاء 
العالم، ومـــن جميع المســـتويات، وهو 
ما سيســـمح باالســـتفادة من خبراتهم 
التـــي من شـــأنها إثـــراء المشـــاركة في 

هذا الحدث االحترافي الفريد. 
عـــن  اإلعـــان  “مينتكـــون”  وشـــهد 
جائـــزة الجمعيـــة الخليجيـــة للصيانـــة 
واالعتماديـــة للتميـــز بفئاتهـــا الثـــاث 
ومقدمـــي  واألفـــراد  للمؤسســـات 
وزيـــر  تكريـــم  تـــم  كمـــا  الخدمـــات، 

النفـــط والبيئـــة محمـــد بن دينـــه على 
دعمه المســـتمر لـ “مينتكـــون”، وكذلك 
الخدمـــات  رئيـــس  نائـــب  تكريـــم  تـــم 
الصناعية بشـــركة “أرامكو” السعودية 
العليـــا  االستشـــارية  اللجنـــة  رئيـــس 
األوســـط  الشـــرق  ومعـــرض  لمؤتمـــر 
واالعتماديـــة  للصيانـــة  الســـادس 
2022، فهـــد العبدالكريـــم على دعمه لـ 

“مينتكون”.
وتقام على هامش المعرض المصاحب 
للمؤتمـــر زاوية خاصـــة باالبتكار وغير 

ذلك من الفعاليات المتنوعة.

انطالق “مينتكون 2022” ويناقش التكنولوجيا والتطورات بالصيانة واالعتمادية وإدارة األصول
وزير النفط والبيئة يؤكد أهمية االستثمار في جيل الشباب بجانب اإلنتاج

مؤتمر الشرق األوسط السادس للصيانة واالعتمادية وإدارة األصول  -  مـن 27-30 نوفمبـر
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مشاركة 
قادة الصناعة 
والمتخصصين 

من مختلف أنحاء 
العالم

تكريم وزير النفط 
والبيئة على دعمه 

 المستمر
لـ “مينتكون”

إعالن جائزة 
الجمعية 

الخليجية للصيانة 
واالعتمادية للتميز 

بفئاتها الثالث

“مينتكــــــون” واصــــــل النمـــــو ليصبـــــح مـــــن أكبـــــر المؤتمـــــرات والمعـــــارض المتخصصـــــة

زاويـــة خاصـــة باالبتـــكار وفعاليـــات متنوعـــة فـــي المعـــرض المصاحـــب للمؤتمـــر

أمل الحامد )تصوير: رسول الحجيري وخليل إبراهيم(



ــفــط  ــن قــــــال وزيـــــــر ال
الـــــســـــابـــــق، الـــشـــيـــخ 
مـــحـــمـــد بــــن خــلــيــفــة 
خليفة،  آل  أحمد  بن 
خــــــــال مـــشـــاركـــتـــه 
“أيــوفــي”  مؤتمر  فــي 
ــــك اإلســــامــــي  ــن ــ ــب ــ ال
عشر  السابع  للتنمية 
لـــلـــعـــمـــل الـــمـــصـــرفـــي 
والــمــالــي اإلســامــي” 
والذي عقد أمس في 

الصيرفة  إن  الــمــنــامــة، 
اإلسامية لم تحقق المطلوب منها.

 وأبلغ الشيخ محمد الصحافيين، قبيل مشاركته كمتحدث 
أســاس  هــو  التمويل  أن  المؤتمر،  فــي  نقاشية  جلسة  فــي 
التطور  اإلسامية  الصيرفة  على  وأن  االقتصادي  النشاط 
حيث إنها لم تحقق ما يطلبه الناس منها. وتابع “اليوم في 
الصيرفة اإلسامية جزء بسيطة  العالمي،  وضع االقتصاد 
)..( نظام ربوي عالمي  الوضع  منه، فكيف تتطور في هذا 

ونظام إسامي أنظمته مغايرة”.
وتابع بالقول “عدد من الدول ال تعتبر الصيرفة اإلسامية 
االقتراض  لموضوع  إن  حيث  االقــتــراض،  منظومة  ضمن 
بنية تحتية قوية حول العالم، ولكن هناك كثير من الجهات 
لذلك  المنظومة،  هذه  ضمن  اإلسامية  الصيرفة  تعتبر  ال 
نحتاج إلى عمل قانوني وتشريعي واجتهاد مستمر، إلى أن 

يتم ربط االقتصاد العالمي بالصيرفة اإلسامية”.
الــدوالر  أن  إلــى  أشــار  الحالية،  النفط  أســعــار  وبخصوص 
إلــى أن  مــشــيــًرا  الــنــفــط،  أســعــار  الــقــوي يعمل على خفض 
أن  الحقيقة يجب  القيمة  يعكس  لكي  الحالي  النفط  سعر 
الــدوالر مقارنة مع  لتعكس قوة   % 30 بنسبة  يتم زيادته 

العمات األخرى.

ــقـــد  ــنـ ــــطــــة الـ ــل عـــــّبـــــر مــــحــــافــــظ ســ
والــذي  ملحم،  فــراس  الفلسطينية، 
يزور البحرين للمشاركة في مؤتمر 
للتنمية  اإلســامــي  البنك  “أيــوفــي” 
الـــســـابـــع عــشــر لــلــعــمــل الــمــصــرفــي 
ــي عـــن ســعــادتــه  ــامـ والــمــالــي اإلسـ
سلطة  بين  تفاهم  مــذكــرة  بتوقيع 
النقد الفلسطينية وهيئة المحاسبة 
والــمــراجــعــة لــلــمــؤســســات الــمــالــيــة 
ــبــحــريــن. وقـــال  اإلســـامـــيـــة فـــي ال
المعايير  النقد  اعتمدت سلطة  “لقد 
الـــشـــرعـــيـــة ومـــعـــايـــيـــر الــمــحــاســبــة 
عـــن هيئة  الــــصــــادرة  والـــحـــوكـــمـــة 
للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة 
المالية اإلسامية كمرجع ملزم لعمل 
فلسطين،  اإلسامية في  المصارف 
التفاهم  مذكرة  أهمية  تكمن  لذلك 
إلنشاء  إطـــاًرا  ستشكل  باعتبارها 
خال  مــن  المشترك  للتعاون  آلــيــة 

المعلومات  تــبــادل  مــن  االســتــفــادة 
وتأهيل  القدرات  وبناء  والخبرات 
اإلسامية  الصيرفة  فــي  العاملين 
وتعزيز الوعي والفهم لمعايير هيئة 
للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة 
الــمــالــيــة اإلســـامـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
المساعدة في تطبيق هذه المعايير”.

الشيخ محمد بن خليفة

فراس ملحم

علي الفردان - )تصوير خليل ابراهيم(

علي الفردان من المنامة - )تصوير: خليل إبراهيم(

علي الفردان من المنامة

علي الفردان من المنامة

 علي الفردان

وزير النفط السابق: 
الصيرفة اإلسالمية لم 

تحقق المطلوب منها

ملحم: فلسطين تعتمد معايير 
“أيوفي” للمحاسبة اإلسالمية

المعراج يجّدد مطالبه للبنوك اإلسالمية بالعناية بـ “مقاصد الشريعة”

القصيبي: من المهم مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لما بعد الجائحة

تركز على إعادة تأهيل منتجات تقليدية في قالب إسالمي دون “قيمة حقيقية”

مبادرات جديدة لـ “الخليجي التجاري” نحو التحول الرقمي

جـــّدد محافـــظ مصـــرف البحريـــن المركـــزي، 
رشـــيد المعـــراج، دعوتـــه البنـــوك اإلســـامية 
لتلبية المقاصد الحقيقية المرجوة منها بخلق 
قيمـــة حقيقيـــة واقتصاديـــة واجتماعية بدال 
مـــن التركيز علـــى تقليد منتجات مـــن البنوك 
التقليدية وإعادة تهيئتها في قالب إســـامي. 
وهـــذه ليســـت المـــرة األولـــى الـــذي يتحـــدث 
عنها محافـــظ مصرف البحريـــن المركزي عن 
هـــذه النقطـــة مثار الخاف بيـــن العاملين في 

القطاع.
وجـــاء حديـــث المعـــراج خال كلمـــة مكتوبة 
في افتتـــاح مؤتمر “أيوفي” البنك اإلســـامي 
المصرفـــي  للعمـــل  عشـــر  الســـابع  للتنميـــة 
والمالي اإلســـامي بعنـــوان “تعافي االقتصاد 
والحوكمـــة في أوقات األزمات”، والذي شـــهد 
مشاركة مئات المشاركين من ممثلي الهيئات 
الرقابيـــة والشـــرعية فـــي البنوك ومســـؤولين 

تنفيذيين من مختلف دول العالم.
 وأكـــد المعـــراج مـــرة أخـــرى “األخـــذ بمقاصد 
الشـــريعة الســـمحاء كمنهج عمل للمؤسســـات 
العاملـــة ضمـــن صناعـــة الصيرفة اإلســـامية 
والتأكيد هنا على النقطة بسبب التركيز حتى 
اآلن في أعمال البنوك اإلســـامية على توفير 
منتجـــات تقليدية تم إعـــادة تأهيلها لتتوافق 
دون  الشـــرعية  المعامـــات  متطلبـــات  مـــع 
العناية الكافية بمتطلبات المقاصد الحقيقية 
المقاصـــد  أحـــكام  مـــن  المرجـــوة  لألهـــداف 
الشـــرعية وهي االهتمام بخلق قيمة حقيقية 
المعامـــات  لـــدور  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
المالية فـــي المجتمع بمعناها الواســـع. ويأتي 
والنزاهـــة  الحوكمـــة  متطلبـــات  ضمنهـــا  مـــن 

والشفافية”.

 وأشـــار المعـــراج فـــي الكلمة التـــي ألقاها في 
الحفـــل أن “االهتمـــام الذي يبديـــه العالم اآلن 
عن ظاهرة تغيـــر المناخ والحفاظ على البيئة 
لهـــو أمـــر ليس بغريـــب عـــن تعاليم اإلســـام. 
فالعقيدة اإلسامية في جوهرها هي لحماية 
اإلنســـان والبيئة وتنظيم الحياة في المجتمع 
بمـــا يحقق التوازن بين المتطلبات المعيشـــية 

والروحية. 
 ومـــن هـــذا المنطلـــق نتوّقـــع من المؤسســـات 
الماليـــة اإلســـامية أخـــذ دور قيـــادي ومميـــز 
فـــي تطبيق أفضل الممارســـات والمعايير في 
مجال حمايـــة البيئة ومكافحة تغير المناخي 
واالقتصاد األخضر ومتطلبات األمن الغذائي 
لتوفيـــر  واالســـتثمار  التمويـــات  وتوجيـــه 

الحلول المناسبة”. 
 وأشـــار إلى أن المصرف المركزي قام مؤخًرا 
بإصدار إرشـــادات أولية لزيـــادة وعي القطاع 
المالـــي بتأثير تغير المنـــاخ ومخاطره المالية، 
والعمل جاٍر على إصدار مزيد من اإلرشـــادات 
والتوجيهـــات في األيـــام القادمـــة وخصوًصا 
فيما يتعلق باإلفصاح العام في هذا المجال. 

 وأوضـــح أن المصـــرف المركزي أصبح عضًوا 
فـــي شـــبكة تخضيـــر النظـــام المالـــي، وهـــي 
الهيئـــة العالمية للمنظمين الذين يعملون على 
إجراءات السياسة التنظيمية المتعلقة بتغير 
المنـــاخ ، قائـــًا “نأمـــل أن يكـــون للمؤسســـات 
بـــارز  دور  أشـــرت،  كمـــا  اإلســـامية،  الماليـــة 
وقيـــادي فـــي هـــذه الجهـــود وخاصـــة علـــى 

المستوى الدولي”. 
إلـــى التطـــورات التقنيـــة   وتطـــّرق المعـــراج 
حيـــث إن “التكنولوجيا المالية فتحت العديد 
مـــن الوســـائل الجديدة للقطـــاع المالي والتي 

يمكـــن للتمويـــل اإلســـامي االســـتفادة منهـــا. 
فهنـــاك نمـــاذج أعمـــال جديـــدة ناشـــئة توفـــر 
فرصة للبنوك اإلســـامية للتنافس مع أقرانها 
التقليدييـــن على نفس المســـتوى بغض النظر 
عـــن الفـــرق في األحجـــام. وهنـــاك حاجة إلى 
اإلســـامي  التمويـــل  مؤسســـات  تتخـــذ  أن 
خطـــوة اســـتراتيجية فـــي مواجهـــة التقـــدم 
ا قبل  التكنولوجي الحالـــي وتولي دوًرا قياديًّ
فـــوات األوان. وعليـــه آمـــل أن يلقـــي المؤتمر 
الضـــوء على كيف يمكن لمؤسســـات التمويل 
اإلسامي بناء القدرة على إحداث تغيير في 
أســـلوب ومنهجيـــة عملهـــا بســـبب التطورات 
التكنولوجية الحديثـــة مع االحتفاظ بهويتها 

الفريدة”.
 وأكـــد المعـــراج دور المـــوارد البشـــرية منّوًها 
إلى ضـــرورة “االســـتمرار في تطويـــر الكوادر 
البشـــرية المناسبة في قيادة العمل المصرفي 
المتوافق مع الشريعة االسامية حفاًظا على 
ديمومة الصناعة وقدرتها على المنافســـة مع 

التحوالت الكبيرة التي يشـــهدها قطاع المال 
بشكل عام، وهذا ال يقتصر على العاملين في 
الصناعة مباشـــرة بل يتعداها إلى المختصين 
فـــي المجالس الشـــرعية والرقابـــة والتدقيق 

الشرعي”. 
 وأخيًرا رأى المعراج أنه من  الجوانب األخرى 
التـــي تحتـــاج إلـــى مناقشـــة، إطـــار الحوكمة 
المناســـب للنوافذ اإلســـامية حيث “ال تتمّتع 
النوافـــذ فقـــط بميـــزة القـــوة الماليـــة وشـــبكة 
فروع الشركة األم التقليدية، بل يتم تنظيمها 
بشـــكل طفيـــف فـــي معظـــم الـــدول مقارنـــة 
بالبنـــوك اإلســـامية. ونظًرا لزيادة اســـتخدام 
المؤتمـــر  مبـــادرة  فـــإن  اإلســـامية،  النوافـــذ 
لمناقشـــة قضايا الحوكمة حول النوافذ تأتي 
فـــي الوقت المناســـب من أجل ضمـــان تكافؤ 
الفـــرص مع البنـــوك اإلســـامية. وعليه نتطلع 
إلـــى توصياتكـــم حـــول كيفية إنشـــاء نموذج 
حوكمـــة أكثـــر قـــوة للنوافذ لضمـــان الحوكمة 

الشرعية المناسبة”.

للمصـــرف  التنفيـــذي  الرئيـــس  كشـــف 
الخليجـــي التجاري، ســـطام القصيبي، عن 
خطوات إضافية يقوم بها المصرف ضمن 
مبادراتـــه للتحـــول الرقمـــي فـــي مختلـــف 
الخدمات المصرفيـــة المقدمة، مؤكًدا في 
الوقـــت نفســـه أهميـــة تعـــاون البنـــوك مـــع 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة ومـــد 
يد العـــون لها لمواجهـــة التداعيات ما بعد 

جائحة “كوفيد 19-”
فـــي  القصيبـــي خـــال مشـــاركته   وقـــال 
“مؤتمـــر أيوفـــي” البنك اإلســـامي للتنمية 
الســـابع عشـــر للعمـــل المصرفـــي والمالـــي 
اإلسامي، إن المصرف أطلق جهاز خدمة 
ذاتية ســـيتم تركيبهـــا في عدد من الفروع 
والنقـــاط في البحرين، يتمكـــن من خالها 
العميـــل مـــن إجـــراء مختلـــف المعامـــات 

مثـــل إصـــدار الشـــهادات والحصـــول على 
البطاقـــات المصرفيـــة إلـــى جانـــب إدخال 
المستندات والمعلومات من خال الماسح 
الضوئي في الجهاز، مما يوفر على العميل 
الحاجة إلى التوجه إلى موظف المصرف.

كما أطلق البنك نظام آخر لرقمنة عمليات 
إدخال البيانات بصورة إلكترونية وتعبئة 
االســـتمارات عن طريـــق الجهـــاز اللوحي، 
ممـــا يتيـــح فتـــح الحســـابات وغيرهـــا من 
األنظمـــة  إلـــى  الحاجـــة  دون  الخدمـــات 
الثابتـــة، حيث يمكن للنظـــام المركب على 
الجهـــاز اللوحـــي قـــراءة بيانـــات العميـــل 
وإتمـــام إجـــراءات مـــن أي موقـــع متنقـــل، 
مـــا يعطـــي مرونـــة للبنك لتقديـــم خدماته 
مـــن أي موقـــع. وأشـــار إلـــى أن المصـــرف 
ـــا أربعـــة  الخليجـــي التجـــاري يمتلـــك حاليًّ

فـــروع، مؤكـــًدا أن القنـــوات الرقميـــة مـــن 
خـــال جهـــاز الخدمـــة الذاتيـــة وتطبيـــق 
الهاتـــف المتنقل يمكن من خاله الحصول 

على مختلف الخدمات.
وقال “اليوم واجب البنوك اإلســـامية هو 
التعـــاون مـــع القطـــاع الخاص والشـــركات 

الصغيرة والمتوســـطة خصوًصـــا، وتقديم 
حلول الســـتيعاب الضغط على الشركات”. 
وأكـــد أن هنـــاك تعاوًنـــا كبيـــًرا مـــع وزارة 
اإلســـكان، وأن التعـــاون فـــي هـــذا المجال 
الخليجـــي  المصـــرف  أولويـــات  إحـــدى 

التجاري.

ذكــر مســؤول فــي هيئــة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلســامية )أيوفــي(، ومقرها البحريــن، والتي تعــد مرجعًا عالميــًا للمعايير التي 
تخص العمل المالي والمصرفي اإلسامي حول العالم، أن نحو 36 دولة تتبنى وتعتمد معايير الهيئة وذلك بعد انضمام اإلمارات. 

وانطلقت أمس في المنامة أعمال مؤتمر 
“أيوفي” البنك اإلســـامي للتنمية السابع 
عشـــر للعمل المصرفي والمالي اإلسامي 
بعنوان “تعافي االقتصـــاد والحوكمة في 

أوقات األزمات”.
المحاســـبة  لهيئـــة  العـــام  األميـــن  وقـــال 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية 
)أيوفـــي( عمر مصطفى أنصاري، إن هناك 
عـــددًا متزايـــدًا مـــن المؤسســـات يعتمـــد 
معايير الهيئة، مشـــيرًا إلى أن 60 مصرفًا 
مركزيـــًا وجهـــة رقابيـــة وإشـــرافية حول 
العالم، تتبنى حاليًا بشـــكل جزئي أو كلي 
معاييـــر منظمـــة “األيوفي” للعمـــل المالي 

والمصرفي اإلسامي. 
وبخصـــوص مـــا إذا كان تبنـــي اإلمـــارات 
لمعايير المؤسســـة خصوصـــًا فيما يتعلق 
بالصكـــوك والمنتجـــات المتعلقـــة بـــرأس 
المال، ســـيدفع “األيوفي” الفتتاح مكتب 
لهـــا فـــي اإلمارات، أشـــار أنصـــاري إلى أن 

“األيوفي” هي هيئـــة عالمية وتعمل على 
مســـتوى العالـــم، حيـــث لديها شـــراكة مع 
نحـــو 50 دولـــة، وأن الجهـــات التـــي تتبع 
معايير الهيئـــة متواجدة في أكثر من 70 

دولة.
وأوضـــح أن هنـــاك تعاونـــًا مســـتمرًا إلـــى 
جانـــب توقيـــع مذكـــرات التفاهـــم، حيث 
شـــهد مؤتمر األيوفي لهـــذا العام التوقيع 
مع عدد من الدول منها فلســـطين ولبنان 

وُعمان. 
التـــي  الجديـــدة  المعاييـــر  وبخصـــوص 
تعمل عليها “األيوفي” أشـــار أنصاري إلى 
أن الهيئـــة تعمـــل علـــى تطويـــر عـــدد من 
المعاييـــر التي تتعلق بالصكوك، في حين 
تعمل علـــى معيارين محاســـبيين مهمين 
لموضـــوع التكافـــل ويخصـــان بالتحديد 

معايير “IFRS17” وغيرها.
اللمســـات  الهيئـــة تضـــع  أن  إلـــى  ولفـــت 
األخيـــرة إلطـــاق المعاييـــر المحاســـبية 

العـــام  بنهايـــة  بالتكافـــل  تتعلـــق  التـــي 
الجاري.

كما كشـــف أنصاري أن الهيئـــة تعمل على 
بمعاييـــر  بيتعلـــق  الـــذي  كـــذاك  مشـــروع 
الحوكمـــة، كما لديها مشـــروع مع مجلس 
الخدمات للبنوك اإلسامية، ومشروعات 

أخرى بالتعاون مع جهات حكومية.
وبشـــأن تســـارع وتيـــرة تطويـــر المعايير 
القطـــاع  فـــي  النمـــو  اإلســـامية وحجـــم 
المصرفـــي، يشـــير أنصـــاري إلـــى أنـــه في 
المتوســـط هناك نســـب نمو تصل إلى 10 
% ســـنويًا فـــي قطـــاع الخدمـــات المالية 
اإلســـامية، فـــي حين يصل حجـــم النمو 
فـــي بعـــض الـــدول إلـــى 30 % بقيـــاس 

التغييرات في قيم العمات.
وأوضـــح أن هنـــاك ثاثة أنـــواع للنمو في 
سوق الخدمات المالية اإلسامية، األول 
هـــو في األســـواق الجديـــدة، وآخر يكون 
علـــى  اإلســـامية  الخدمـــات  فـــي  النمـــو 

حســـاب نظيرتها التقليدية، وأخيرًا هناك 
أســـواق أصبحت فيها البنـــوك المتوافقة 
مع الشـــريعة تشـــكل الخدمات األساسية 
بسبب تبني المنظمين لها مثل أفغانستان 

والصومال وتوجه مماثل في باكستان.
بشـــأن  علـــى ســـؤال  وفـــي معـــرض رده 
التحديات التي تواجه البنوك اإلسامية، 
أشار أنصاري إلى أن هناك ثاثة تحديات 
أساسية بحسب رأيه، األول هو أن ترافق 
عملية النمو في البنوك اإلسامية ارتفاع 
فـــي جـــودة الخدمـــة المقدمـــة والتنظيم 
وحجـــم االلتـــزام بالشـــريعة اإلســـامية، 

بنيـــة تحتيـــة  والثانـــي أن يكـــون هنـــاك 
مناســـبة لمواكبة النمو مـــن حيث الموارد 
الكثيـــر  إن  حيـــث  والتقنيـــة،  البشـــرية 
يدرســـون الصيرفـــة بشـــكل عـــام ولكـــن 
ليســـت الصيرفة اإلســـامية، وهناك تحدٍّ 
ثالث يتعلـــق بقابلية الجهـــات التنظيمية 
البنـــوك  مـــع  والتعامـــل  لاســـتيعاب 
والمؤسســـات المالية اإلســـامية، مشيرًا 
إلـــى أن البحريـــن تعاملـــت مـــع التحـــدي 
األخيـــر بشـــكل ســـباق، حيـــث أصبحـــت 
معايير الهيئة جزءًا من القانون الرســـمي 
لمملكة البحريـــن، في حين نرى في دول 

أخـــرى هناك عدم انســـجام بيـــن المعايير 
والقوانين الرسمية.

المحاســـبة  لهيئـــة  العـــام  األميـــن  وقـــال 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية 
شـــخصية   700 مـــن  أكثـــر  إن  )أيوفـــي( 
شاركت في حفل افتتاح مؤتمر “أيوفي” 
البنـــك اإلســـامي للتنميـــة الســـابع عشـــر 
اإلســـامي.  والمالـــي  المصرفـــي  للعمـــل 
وأشار إلى أن 300 شخصية سافرت إلى 
البحريـــن لحضـــور الحدث الـــذي يناقش 
العمـــل  فـــي  المطروحـــة  القضايـــا  أبـــرز 

المصرفي والمالي اإلسامي.

“هيئة المحاسبة”: 36 دولة تتبنى معاييرنا للمؤسسات اإلسالمية
”IFRS17“ معياران محاسبيان لـ”التكافل” قبيل سريان
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83.63 دوالر
76.28 دوالر

27 نوفمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.015

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.355

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.321

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.27

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.27

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.602

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 0.7

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 0.468

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.140

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 $ 2.800

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

نّظمـــت غرفة التجـــارة والصناعة الفرنســـية في البحرين، ندوة نقاشـــية 
حـــول التنميـــة المســـتدامة فـــي البحريـــن وذلك برعايـــة شـــركة ألمنيوم 
البحريـــن “ألبا” وبنك البحرين الوطني وشـــركة كومســـيب العالي، والتي 

عقدت في تاريخ 23 نوفمبر 2022م في مركز الخليج للمؤتمرات.
وقد شـــارك في الندوة النقاشية التي أدارها هشام أبو الفتح المتحدثون 
التاليـــون: نـــور بنـــت علـــي الخليـــف وزيـــرة التنميـــة المســـتدامة بمملكة 
البحرين، علـــي البقالي، الرئيس التنفيذي لشـــركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، 
دانة بوحجي، الرئيس التنفيذي للموارد البشـــرية واالستدامة للمجموعة 

في بنك البحرين الوطني.
في البداية، قدمت وزيرة التنمية المستدامة، عرًضا عن الوزارة المنشأة 
حديًثـــا ومجاالت تركيزهـــا الحالية في البحرين. وأكـــدت الوزيرة أهمية 
الشـــراكة والقيادة للقطاع الخاص لمواصلـــة الجهود المبذولة نحو التزام 
البحرين الطويل باالستدامة. وشارك علي البقالي تجربة ألبا في السالمة 
والصحة والبيئة، وقدم رؤى حول كيفية مساهمة ألبا والشركات المحلية 

األخـــرى في صافي االنبعاثات الصفريـــة في البحرين بحلول عام 2060. 
كمـــا شـــاركت بوحجي الحضور بموقـــف بنك البحرين الوطنـــي، الذي تم 
ا من خالل الهيئـــات المانحة للحوكمة  ـــا ودوليًّ االعتـــراف بجهوده إقليميًّ
البيئيـــة واالجتماعية، فيما يتعلق بالتكيف مع إطار االســـتدامة الوطنية 
كجـــزء مـــن رؤيـــة 2030.  أعقب الندوة عـــرض قدمه أوريليان شوســـي، 
المدير العام لشـــركة كومســـيب العالي، شارك من خالله التزامات الشركة 
فيمـــا يتعلق بالتنمية المســـتدامة، واإلجراءات التـــي يمكن اتخاذها على 
مســـتوى الشـــركة وكيف بإمكان كومســـيب العالي دعم عمالئها للوصول 

إلى أهدافهم في مجال هذا المجال.
النـــدوة النقاشـــية، التـــي أعقبتهـــا مأدبـــة غـــداء، كانـــت بحضـــور جيروم 
كوشـــارد، ســـفير الجمهوريـــة الفرنســـية فـــي البحريـــن، جان كريســـتوف 
دوراند، رئيس FCCIB، وريم جاللي، المدير التنفيذي لـ FCCIB. وحضر 
أيضـــا أعضـــاء وضيوف غرفـــة التجـــارة والصناعـــة الفرنســـية وألمنيوم 

البحرين وبنك البحرين الوطني وكومسيب العالي.

برعاية “ألبا” و“الوطني” وشركة كومسيب العالي

“الغرفة” الفرنسية بالبحرين تناقش 
التنمية المستدامة بالمملكة

أحمد بن 
هندي

مها 
مفيز

تســـتضيف جمعيـــة رجـــال األعمـــال البحرينيـــة ضمـــن برنامـــج المنتديـــات 
الشـــهرية للجمعيـــة، مها عبدالحميد مفيـــز القائم بأعمـــال الرئيس التنفيذي 
لصنـــدوق العمل )تمكين( في حوار مفتوح تحـــت عنوان “برامج ومبادرات 
تمكين” وذلك في تمام الســـاعة 7 من مســـاء يوم الثالثاء المقبل 6 ديسمبر 

2022م في فندق غولدن توليب.
وصـــرح رئيس جمعيـــة رجال األعمـــال البحرينية، أحمد عبـــدهللا بن هندي 
قائـــالً “يأتـــي هـــذا اللقاء فـــي ظل عودة المؤشـــرات االقتصادية إلى ســـابق 
عهدهـــا وبـــدء مرحلـــة التعافـــي االقتصـــادي مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى آخر 
المســـتجدات فـــي برامج ومبـــادرات تمكين لتنشـــيط القطـــاع التجاري في 
ظل التطورات التي تشـــهدها األســـواق اإلقليميـــة والعالمية ودعم وتطوير 
القطـــاع الخاص للقيام بدورها الوطني في ســـبيل تحقيـــق أهداف التنمية 
االقتصادية الشاملة والتحاور وطرح اآلراء مع )تمكين( للخروج بتوصيات 
تســـاهم في تعزيز االقتصـــاد الوطني ورفع اإلنتاجية والتنافســـية العالمية 
للقطـــاع الخاص والعامل البحريني”. وأضاف بن هندي أن “تمكين” شـــريك 
رئيسي في نجاح ونمو القطاع الخاص ولها بصمات واضحة في تعزيز دور 
القطاع الخاص للنهوض باالقتصاد الوطني والمســـاهمة في زيادة معدالت 
النمو، مشيًدا بدور تمكين في دعم المؤسسات التجارية البحرينية وتذليل 

العقبات والصعوبات أمامها لشق طريقها نحو النجاح والتميز.  
وأشار بن هندي إلى أّن الجمعية بصدد استئناف تنظيم المنتديات الشهرية 

التـــي تتم من خاللها مناقشـــة العديد من الموضوعات التـــي تهم االقتصاد 
الوطنـــي وتوســـيع الشـــراكات مـــع مختلـــف الجهـــات المختصـــة عبـــر عقـــد 
اللقـــاءات مع كبـــار الشـــخصيات االقتصادية وأصحاب القرار فـــي المملكة، 
داعًيـــا قطاع رجال األعمال إلى اســـتثمار هذه الفـــرص لطرح مرئياتهم في 
ســـبيل تنمية االقتصـــاد الوطني. ومن المؤمل أن يشـــارك في المنتدى عدٌد 
مـــن رجـــال األعمـــال والشـــخصيات االقتصاديـــة البـــارزة وقيـــادات القطاع 
الخـــاص باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن رواد األعمـــال مـــن مختلـــف القطاعـــات 
االقتصاديـــة، وســـيفتح المجـــال لطرح العديـــد من االستفســـارات المتعلقة 
ببرامـــج ومبـــادرات تمكيـــن وتأثيرهـــا على االقتصـــاد الوطني بشـــكل عام، 
والقطـــاع الخاص بشـــكل خاص من أجـــل تعزيز دور المؤسســـات التجارية 
البحرينيـــة وزيـــادة مســـاهمتها فـــي االقتصاد الوطنـــي وخلقهـــا للمزيد من 
فـــرص العمل النوعية للمواطنين وتوظيف الدعم المقدم من تمكين لزيادة 

اإلنتاجية والتوسع في األسواق اإلقليمية والعالمية.
وبهذه المناســـبة، ترحب جمعيـــة رجال األعمال البحرينية بمشـــاركة 
بمشاركة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ”تمكين”، كما توجه الدعوة 
إلـــى جميع مســـؤولي وأعضاء الجهات ذات العالقـــة ببرامج “تمكين” 
إلـــى المشـــاركة والمســـاهمة في إثـــراء النقـــاش من خالل التســـجيل 
لحضـــور المنتدى عبر التواصـــل مع الجمعية علـــى البريد اإللكتروني 

bbma.bh@gmail.com أو هاتف رقم 39423421.

ضمن برنامج المنتديات الشهرية للجمعية

“تمكين” تستعرض مع “رجال 
األعمال” مبادرات تطوير “الخاص”
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“المطار” تبرم عقودا بأكثر من 167 مليون 
دوالر بمعرض البحرين الدولي للطيران 2022

لالرتقاء بالقدرات التشغيلية لبوابة البحرين األولى إلى العالم

أعلنت شركة مطار البحرين، عن توقيع اتفاقات ذات صلة بالبنية التحتية للمطار ومرافقه وخدماته تجاوزت قيمتها 167 مليون دوالر أثناء فعاليات نسخة هذا العام من 
معرض البحرين الدولي للطيران، إذ منحت الشركة عقوًدا لمجموعة من كبرى الشركات المحلية واإلقليمية والدولية من أجل االرتقاء بالقدرات التشغيلية لبوابة البحرين 

األولى إلى العالم.

وبهـــذه المناســـبة، صرح الرئيس التنفيذي لشـــركة 
مطـــار البحريـــن محمد يوســـف البنفـــاح أنه على 
مـــدار أيـــام المعـــرض الثاثة نجحت شـــركة مطار 
البحريـــن فـــي عقـــد شـــراكات مهمـــة مـــع مـــزودي 
خدمـــات وشـــركاء اســـتراتيجيين بارزيـــن لتعزيز 
مســـيرة المطـــار نحـــو تحقيـــق أهدافـــه المرجـــوة 
ومواصلة تقديم تجربة ســـفر اســـتثنائية وتجاوز 
توقعـــات مرتاديـــه وغيرهـــم مـــن األطـــراف ذات 
العاقـــة، موضًحـــا أن االســـتثمار فـــي تطوير ُنظم 
تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت والبنيـــة التحتية 
للشـــحن والخدمات اللوجســـتية وعروض الســـوق 
الحـــرة يأتـــي ضمن أهـــم ركائز اســـتراتيجية النمو 
الخاصة بالمطار، مشـــيًرا إلـــى أنه بفضل الصفقات 
التـــي تـــم توقيعها أثنـــاء معرض البحريـــن الدولي 
للطيـــران، بـــات المطـــار في وضع أكثر قـــوة يؤهله 
لتقديم مزيد من القيمة على صعيد منظومة النقل 

الجوي بأكملها.
وأكـــد البنفـــاح أن نســـخة هذا العام مـــن المعرض 

تمتعـــت بأهميـــة خاصـــة لعدة أســـباب، إذ شـــكلت 
عـــودة محمـــودة لهـــذه الفعاليـــة الجماهيريـــة بعد 
توقفهـــا علـــى إثـــر الجائحـــة، كمـــا تحتفـــي بمـــرور 
عقـــد كامل على تدشـــين المعرض، وهي أيًضا أول 
نسخة للمعرض ُتقام بعد افتتاح مبنى المسافرين 
الجديد بمطار البحرين الدولي، مضيًفا أن معرض 
البحريـــن الدولـــي للطيـــران قـــد جمع تحت ســـقفه 
نخبـــة مـــن قادة قطـــاع النقل الجـــوي وأقطابه من 
جميـــع أنحاء العالـــم، إذ وفر منبًرا مثالًيا لتســـليط 
الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه قطاع النقل 
الجوي البحريني، فضًا عن إبراز المزايا التنافسية 
أحـــد  باعتبارهـــا  الممتـــازة  ومقوماتهـــا  للمملكـــة 
أبـــرز المراكـــز اإلقليميـــة في هذا المجـــال، وعرض 
التحســـينات بالغـــة األهميـــة التي تـــم تنفيذها في 
البنيـــة التحتيـــة لمطـــار البحرين الدولـــي ومرافقه 

وخدماته في إطار برنامج تحديث المطار.
ووقعت شـــركة مطـــار البحرين عقـــوًدا مع كل من 
شـــركة طيـــران الخليـــج لتشـــييد حظيـــرة جديدة 

للطائـــرات، وشـــركة “Beyon Solutions” لتقديـــم 
دعـــم متكامـــل علـــى مـــدار الســـاعة وطـــوال أيـــام 
األســـبوع للبنيـــة التحتيـــة للشـــبكة األساســـية في 
مطار البحرين الدولي: وشـــركة الخليج للحاسبات 
اآللية )GBM( في البحرين لتأسيس مركز عمليات 
األمن السيبراني لخدمات الطيران ودعم وصيانة 
 )SITA( شـــبكة البيانات الاســـلكية، وشركة ســـيتا
لطـــرح تقنيـــة قياســـات بيومتريـــة جديـــدة فائقة 
التطور في المطار، وتحالف تاليس - سيتا لتوفير 
خدمـــات الدعم والصيانة في المطار والتي تغطي 
ُنظـــم المهـــام الحرجـــة ذات الصلـــة بأمـــن المطـــار 
ومعالجـــة إجـــراءات الســـفر، وشـــركة دي إتش إل 
إكسبرس لتوسيع نطاق عملياتها المحلية، وشركة 
مســـاحة  لتخصيـــص  الحـــرة  لألســـواق  البحريـــن 
إضافيـــة لعـــروض التجزئـــة الفاخـــرة فـــي المطار، 
وشركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( لتوفير 
خدمات صيانة نظام مواقف السيارات في المطار.

عقد شراكات مهمة مع مزودي 
خدمات وشركاء استراتيجيين

المطار بات في وضع أكثر 
قوة بمنظومة النقل الجوي
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قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة تويتـــر إيلون ماســـك إن 
تسجيل المستخدمين الجدد في “تويتر” سجل األسبوع 
الماضـــي أعلـــى مســـتوياته على اإلطـــاق، عنـــد مليوني 
مشـــترك يوميـــًا، بزيـــادة 66 % مقارنة باألســـبوع نفســـه 
مـــن العام الماضـــي. وتأتي هـــذه األرقام في ظـــل تراجع 
مصـــدر الدخـــل الرئيســـي للمنصـــة بعـــد هـــروب المعلنين 
والمســـتخدمين إلـــى منصـــات أخـــرى. وقـــال ماســـك إن 
الدقائق النشطة للمستخدمين كانت في مستوى قياسي 

أيضا، بمتوســـط 8 مليـــارات دقيقة نشـــطة يوميًا، بزيادة 
أســـبوعية قدرهـــا 30 %، فـــي الوقـــت الـــذي زادت فيـــه 
الحســـابات الوهميـــة الحاصلـــة على عامـــة التحقق منذ 
بدايـــة نوفمبر. وكان ماســـك، الذي أطلق على نفســـه بأنه 
“المطلـــق” لحرية التعبير، قد أعرب عـــن معارضته العامة 
للحظـــر غيـــر المحـــدود لحســـابات “تويتـــر” ورفـــع أخيـــرا 
الحظـــر المفـــروض على الرئيس الســـابق دونالـــد والنائبة 

الجمهورية مارغوري تايلور غرين.

“تويتــر” يسجــل أعلــى مستــوى فــي عــدد المستخدميــن الجــدد
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المهندس والمقاول والمنزل الهدية
Û  يحكــى أن نّجــاًرا وفي رواية أخرى مهندًســا تقّدم به العمر، فطلب من 

رئيســه صاحــب المؤسســة إحالتــه علــى التقاعــد. وبعــد نقــاش طويل، 
وافــق الرئيــس وطلــب منه القيام ببنــاء آخر منزل ومن ثــم يمكنه ترك 
المؤسســة. لعلمــه بــأن هــذا هــو آخر مشــروع يقــوم بإنجازه فقد أســرع 
المهندس في التنفيذ دون مراعاة الجودة في البناء والدقة في اختيار 

المواد كما كان يفعل خال فترة خدمته في تلك المؤسسة. 
Û  عنــد انتهــاء المشــروع قــام المهندس بتســليم المفاتيح وهــّم بالمغادرة

إال أن الرئيــس اســتوقفه قائــًا: هــذا المنــزل هديــة لك عرفاًنــا وتقديًرا 
لخدمتك الطويلة معنا. حبست المفاجأة لسان المهندس ولم يقدر على 
النطــق. )اقتبــاس بتصرف مــن كتاب فن إدارة المواقــف للمؤلف محمد 

عبدهللا الفريح(. 
Û  كيف تقّيم سيدي القارئ تصرف هذا المهندس؟ ربما كنا نسأله: لو كنت

على علم بأن هذا المنزل سيكون لك هل كنت ستتنازل أو تتغاضى عن 
تطبيق معايير الجودة في البناء واختيار المواد؟ يمكنني القول وبثقة 
قارئــي الكريــم بــأن اإلجابة واضحة وال تحتاج إلــى تخمين. وقد نتفق 

على هذا أليس كذلك؟
Û  :الســؤال الــذي ربمــا الزمنــا ســيدي القارئ ونحــن نقرأ هذه األســطر هو

لمــاذا تخلــى صاحبنــا المهنــدس فجــأة عن مهنيتــه المتمثلــة في جودة 
العمــل والّتقانــة واألمانة عند إنجازه للمشــروع األخير؟ ربما يجرنا هذا 
السؤال إلى سؤال آخر وهو: هل كانت هذه المهنية مرتهنة باستمرارية 
عقــد العمــل ولّمــا انتفــى هذا الســبب تم تغييــب تلك المهنيــة؟ ما رأيك 
سيدي القارئ، هل إخاصنا ووالؤنا المؤسسي وجودة أدائنا لواجباتنا 
المهنيــة مرتبطــة فقــط ومرتهنة بحرصنــا على الحفاظ علــى وظائفنا؟ 
خيــر مــا أختــم بــه هــذه المقالة قــول نبّينــا المصطفى محمــد صلى هللا 

عليه وسلم: إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمًا أن يتقنه.

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com

أكــدت جمعيــة مصــارف البحريــن أن تعديــل وكالــة ســتاندرد أنــد بــورز 
النظــرة المســتقبلة  للبحريــن مــن مســتقرة إلــى إيجابيــة يســهم فــي دعم 
الســمعة المالية للمملكة وتقليل تكلفة الدين العام، إضافة إلى تعزيز ثقة 
المســتثمرين في البيئة الجاذبة لالقتصاد الوطني. وأعربت الجمعية عن 
توقعها قيام بقية وكاالت التصنيف االئتماني العالمية األخرى بخطوات 

مماثلة على المدى القريب.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية 
عدنـــان أحمد يوســـف إن األوســـاط 
الماليـــة والبنوك فـــي البحرين تلقت 
خبـــر تحســـن التصنيـــف االئتمانـــي 
كبيـــر،  بتفـــاؤل  البحريـــن  لمملكـــة 
خصوصا أن هذا التحسن سينعكس 
فـــي القريـــب العاجل علـــى تصنيف 
والمصرفيـــة  الماليـــة  المؤسســـات 
ذاتهـــا، وأضـــاف “جميع المؤشـــرات 
مجـــااًل  يـــدع  ال  بمـــا  تؤكـــد  باتـــت 
للشك بدء تحســـن األوضاع المالية 
واالقتصاديـــة فـــي مملكـــة البحرين 
مع تحســـن أســـعار النفـــط وفاعلية 
برنامـــج التـــوازن المالـــي وانتعـــاش 
فـــي  االقتصـــادي، خصوصـــا  النمـــو 
القطاعـــات غير النفطيـــة، وانعكاس 
الســـيولة  علـــى  إيجاًبـــا  ذلـــك  كل 

المحلية والوضع االئتماني”. 
وأضاف عدنان أن تحســـن تصنيف 
أيًضـــا  يبرهـــن  االئتمانـــي  البحريـــن 
االقتصاديـــة  اإلصاحـــات  أهميـــة 
الكبيـــرة التي دأبـــت الحكومة على 
األخيـــرة،  الســـنوات  فـــي  تنفيذهـــا 

والتي جاءت بنتائج إيجابية. 
الرئيـــس  أوضـــح  جانبـــه،  مـــن   

التنفيذي لجمعية مصارف البحرين 
وحيد القاســـم أهمية هذا التصنيف 
االئتمانـــي الجديد في جـــذب مزيد 
مـــن االســـتثمارات للبحريـــن، وقال 
“فيما تشـــهد الكثير مـــن دول العالم 
عجًزا في ميزانيتها العامة وتراجًعا 
فـــي أدائها االقتصـــادي وخفًضا في 
تصنيفهـــا االئتماني، تســـجل مملكة 
البحريـــن اتجاًها معاكًســـا، وهذا ما 
يشّجع مزيدا من االستثمارات على 
القـــدوم للمملكـــة، ما يعنـــي ازدهارا 
وتنميـــة  عمـــل  وفـــرص  اقتصاديـــا 

شاملة”.

“المصارف”: تحسن التصنيف 
االئتماني للبحرين يدعم الميزانية

“الخدمات المالية العربية” تحصل على جائزتين مرموقتين
ضمن جوائز “MEA Finance” للعام 2022

حصلــت شــركة الخدمات المالية العربية )AFS( علــى جائزتين مرموقتين وذلك خالل حفل 
توزيــع جوائــز “MEA Finance” للعــام 2022. وباعتبارها المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية 
 ”AFS“ وأداة تمكيــن التكنولوجيــا الماليــة في الشــرق األوســط وإفريقيا، فقد حازت شــركة
علــى لقــب “أفضــل مــزود لحلــول المدفوعــات - البحريــن” وحصــل ســامر ســليمان، الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة “AFS” علــى جائــزة “أفضل رئيــس تنفيذي تكنولوجي للعــام في الخدمات 

المالية” في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أخيرًا في دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

وقـــد تســـلم الجوائـــز ســـامر ســـليمان الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة “AFS”، بحضـــور أكثـــر من 
مائتـــي مـــن كبـــار القـــادة فـــي مجـــال البنـــوك 
والتمويـــل، باإلضافـــة إلى مقدمـــي الخدمات 
المالـــي  للقطـــاع  والخدمـــات  االستشـــارية 
مـــن جميـــع أنحـــاء المنطقـــة قائاً: “تشـــرفت 
 )MEA Finance( تقديـــر  علـــى  بالحصـــول 
لحلـــول المدفوعـــات المتميـــزة ورأس المـــال 
البشـــري لشـــركة. )AFS( حيث إننـــا ملتزمون 

بتقديـــم األفضـــل دائمًا. نحن نعمل باســـتمرار 
على تحسين تجربة عمائنا، بدعم من حلول 
الدفـــع الرقميـــة الحاليـــة والمبتكرة، ونســـاعد 
الشـــركات والتجـــار والمؤسســـات المالية في 
جميـــع أنحاء المنطقة علـــى إجراء المزيد من 
المعامـــات. هـــذه الجوائز مخصصـــة لعمائنا 
ومســـاهمينا وأعضاء فريق “AFS” لجهودهم 
وشـــهادة علـــى مدى تقدمنا علـــى مدار االثني 

عشر شهرًا الماضية”.
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