
الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تفضلت قرينة عاهل البالد المعظم رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، فشـــملت برعايتها الكريمـــة أمس األربعاء حفل 
افتتـــاح نصب المـــرأة البحرينية “أثر” في إطـــار احتفاالت البالد بيوم المـــرأة البحرينية، 

حيث جرى خالل االحتفال تسليم عدد من جوائز ومبادرات المجلس.
وألقت صاحبة الســـمو الملكي قرينة عاهل البالد المعظم رئيســـة المجلس األعلى للمرأة 
كلمـــة كريمة في بدايـــة االحتفال، تقدمت خاللها بأخلص التهاني لصاحب الجاللة عاهل 
البالد المعظم، بقدوم الذكرى السنوية ليوم المرأة البحرينية، الذي يحل هذا العام ببشائر 
الخير واإلنجازات المباركة التي أســـعدت جميع أهل البحرين، والتي ســـجلت المرأة من 
خاللهـــا موقعـــا متقدما وأداء باهرا وحضـــورا الفتا في أعلى المناصـــب القيادية. وقالت 
سموها “هذا أمر غير مستغرب من المرأة البحرينية التي شهدنا ونشهد لها أنبل المواقف 
الوطنية على مر التاريخ وحتى يومنا الحاضر، سواء من خالل دورها في رعاية أسرتها، 
أو فـــي خدمـــة وطنها من كل موقع من مواقع العمل، أو من خالل مســـاهماتها التطوعية 

النبيلة لتلبية احتياجات مجتمعها”.
وتابعت ســـموها “إن تواجدنا معكم اليوم الفتتاح هذا الصرح الذي نســـجله باسم المرأة 
البحرينيـــة، لهـــو اجتمـــاع مبـــارك بحضوركـــم، وإننا على ثقـــة بأن لكل فـــرد منكم عطاءه 
الخـــاص والمتميـــز في نطـــاق عمله ومســـؤولياته، ويعمل جاهدا لبـــذل المزيد من الجهد 

وتقديم األفضل لمستقبل أجيالنا الواعدة”.

لدى رعاية سموها افتتاح نصب “أثر” واإلعالن عن الفائزين بجوائز ومبادرات “األعلى للمرأة”... قرينة العاهل المعظم:

شهدنا ونشهد للمرأة البحرينية أنبل المواقف الوطنية
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وزير الداخلية يبحث مع الفريق سيف بن زايد آل نهيان القضايا األمنية المشتركة
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تعاون قريب بين “^” والهيئة الوطنية للصحافة بمصر
قـــال رئيس الهيئة الوطنيـــة للصحافة بجمهورية مصر عبدالصادق 
الشوربجي إن الهيئة عملت في الفترات السابقة 150 دورة تدريبية 
فـــي جميـــع مجـــاالت الصحافـــة، ومنهـــا الصحافـــة االســـتقصائية 

واإللكترونية في سبيل تهيئة الصحافي للنشر اإللكتروني. 
وزار وفـــد مـــن صحيفـــة “البـــالد” متمثـــال برئيـــس مجلـــس اإلدارة 
عبدالنبي الشعلة، ورئيس التحرير مؤنس المردي، والصحافية هبة 

محســـن الهيئة الوطنيـــة للصحافة بجمهورية مصـــر العربية لبحث 
سبل التعاون وتوقيع بروتوكول تبادل خبرات بين صحيفة “البالد” 
وقطاع الصحف الحكومية بجمهورية مصر العربية وبحث إنشـــاء 
مركز للدراسات على غرار الموجود في صحيفة األهرام المصرية.

للصحافـــة  الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  مـــع  لقـــاء  “البـــالد”  وأجـــرت 
عبدالصادق الشوربجي.

البحريـن  بيـن  مشتركـة  برامـج  إطـالق 
المخـدرات مكافحـة  بمجـال  واإلمـارات 

المنامة- وزارة الداخلية

في إطار العالقات األخوية ومســـيرة 
التعاون والتنســـيق التي تجمع مملكة 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  البحريـــن 
المتحدة الشقيقة، قام وزير الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، أمـــس، بزيـــارة إلـــى دولـــة 
حيـــث  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات 
التقـــى نائب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
وزيـــر الداخلية ســـمو الفريق الشـــيخ 

سيف بن زايد آل نهيان.
بالتعـــاون  الداخليـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
البلديـــن  بيـــن  األمنـــي  والتنســـيق 
والحرص المشـــترك على تعزيز تبادل 

الخبرات والتجارب الناجحة.
عـــدد  بحـــث  االجتمـــاع  خـــالل  وتـــم 
مـــن الموضوعـــات والقضايـــا األمنيـــة 

علـــى  االتفـــاق  تـــم  إذ  المشـــتركة، 
إطـــالق برامـــج مشـــتركة فـــي مجال 
مكافحة المخـــدرات وتقديم البرامج 
وتبـــادل  التوعويـــة  والمبـــادرات 
مـــن  العـــالج  مجـــال  فـــي  الخبـــرات 

اإلدمان.
إلـــى  بزيـــارة  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــام 
المركز الوطنـــي للتأهيل في أبوظبي، 

حيـــث اطلـــع الوزيـــر علـــى الخدمـــات 
المركـــز  يقدمهـــا  التـــي  المســـتدامة 
والفئات المســـتهدفة وبرامج الرعاية 
الالحقـــة والدمج فـــي المجتمع. وفي 
ختام الزيارة، أشاد الوزير باإلمكانات 
العالجيـــة والتأهيليـــة للمركـــز، الفتـــا 
إلى أهميـــة تبادل الخبرات في مجال 

البرامج الوقائية.

إتمام صفقة االستحواذ  المتحد”:  “األهلي 
على خدمات األفراد بـ “سيتي بنك”

أعلـــن البنك األهلي المتحـــد ش.م.ب عن إتمام صفقة 
االســـتحواذ على قســـم خدمات األفراد التابع لسيتي 
بنك في البحرين، وأنها ســـتدخل حيز التنفيذ اعتبارا 

من 1 ديسمبر 2022.

زينل لـ “^”: إحياء مفاوضات االندماج 
بين “العامة للدواجن” و “دلمون” في 2023

تتجـــه الشـــركة العامة للدواجـــن إلى إعادة إحياء مفاوضات االندماج مع شـــركة دلمون 
للدواجـــن فـــي الربـــع األول من العـــام 2023، بما يســـهم في خلق أكبر كيـــان لدعم األمن 
الغذائي على مســـتوى المملكة. جاء ذلك على لســـان رئيس مجلس إدارة الشـــركة 
العامـــة للدواجن ممثل شـــركة ممتلكات ســـامي زينل، خالل زيـــارة ميدانية 
قامـــت بهـــا صحيفـــة “البالد” إلـــى الشـــركة العامـــة للدواجن؛ لالطـــالع على 

مشروع التوسعة الجديد في الشركة بمنطقة الهملة.

محمد الجيوسي وعلي الفردان | تصوير: رسول الحجيري
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المعّظـــم  البـــاد  ملـــك  بعـــث 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ومواســـاة  تعزيـــة  برقيتـــي 
إلـــى رئيس جمهوريـــة الصين 
الشـــعبية الصديقة شـــي جين 
بينغ في وفاة الرئيس األسبق 
الشـــعبية  الصيـــن  لجمهوريـــة 

جيانغ زيمين. 
 وعّبـــر جالتـــه وســـموه فـــي 

البرقيتين عن خالص تعازيهما 
وصـــادق مواســـاتهما للرئيس 
الصيني وألسرة وذوي الفقيد 
وللشـــعب الصينـــي الصديـــق، 
راجيين ألســـرة وذوي الفقيد 

جميل الصبر وحسن العزاء.
الســـمو  صاحـــب  بعـــث  كمـــا 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
مجلس الـــوزراء برقية تعزية 
ومواســـاة مماثلة إلـــى رئيس 
بجمهوريـــة  الدولـــة  مجلـــس 
كـــه  لـــي  الشـــعبية  الصيـــن 

تشيانغ.

بعث ملك الباد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، برقية تهنئـــة إلى رئيس 
كاوس  رومانيــــا  جمهوريـــة 
يوهانيـــس بمناســـبة ذكرى اليوم 

الوطنـــي لباده. وأعـــرب جالته 
فـــي البرقيـــة عـــن أطيـــب تهانيه 
الصحـــة  بموفـــور  لـــه  وتمنياتـــه 
المناســـبة  بهـــذه  والســـعادة 

الوطنية.

المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بعـــث 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
الرئيـــس  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة 
فاوســـتين أركانـــج تـــو أديـــرا 
إفريقيــــا  جمهوريـــة  رئيـــس 

ذكـــرى  بمناســـبة  الوسطــــى، 
لبـــاده.  الجمهوريـــة  يـــوم 
وأعـــرب جالتـــه فـــي البرقية 
عـــن أطيـــب تهانيـــه وتمنياته 
له بموفور الصحة والســـعادة 

بهذه المناسبة الوطنية.

لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
دفاع البحرين المشـــير الركن 
الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة، صبـــاح أمـــس، وزيـــر 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة 

الزياني.

وبعـــد أن رحـــب القائـــد العـــام 
لقـــوة دفـــاع البحريـــن بوزيـــر 
الخارجيـــة، تـــم خـــال اللقاء 
استعراض التعاون والتنسيق 
دفـــاع  قـــوة  بيـــن  المشـــترك 

البحرين ووزارة الخارجية.

لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
دفاع البحرين المشـــير الركن 
الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة، صبـــاح أمـــس، وزيـــر 

اإلعام رمزان النعيمي.
وخـــال اللقـــاء، رحـــب القائد 

البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام 
بوزيـــر اإلعـــام، وتـــم خـــال 
عاقـــات  اســـتعراض  اللقـــاء 
التعاون والتنســـيق المشـــترك 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  بيـــن 

ووزارة اإلعام.

البحريـــــن تعّزي فـــي وفـــاة 
الرئيــس األسبق للصين

الملك المعظم يهنئ رئيس 
رومانيا باليوم الوطني

الملك المعظم يهنئ رئيس 
إفريقيا الوسطى بيوم الجمهورية

تعــــــاون وتنسيـــــق بيـــن 
“قــــوة الدفــــاع” و “الخارجيـــــة”

استعراض عالقات التعاون بين 
“قوة الدفاع” و “اإلعالم”

تنسيق أمني وبرامج مشتركة لمكافحة المخدرات مع اإلمارات
تبادل الخبرات في مجال البرامج الوقائية والعالج من اإلدمان

فـــي إطـــار العاقـــات األخويـــة ومســـيرة 
التعـــاون والتنســـيق التـــي تجمـــع مملكـــة 
البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  زار  الشـــقيقة، 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
أمس، بزيـــارة إلى دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، حيث التقى أخيـــه نائب رئيس 
ســـمو  الداخليـــة  وزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس 

الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.
التهانـــي  خالـــص  عـــن  الوزيـــر  وأعـــرب 
العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة  والتبريـــكات 
وحكومـــة  رئيســـا  الشـــقيقة،  المتحـــدة 
وشعبا؛ بمناسبة االحتفال بالعيد الوطني، 
كمـــا أعـــرب عـــن بالـــغ االعتـــزاز بالعاقات 
الوثيقة التـــي تربط البلدين، بقيادة عاهل 
الملـــك  المعظـــم صاحـــب الجالـــة  البـــاد 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه رئيس 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان. وأشـــاد وزيـــر الداخليـــة بالتعـــاون 
والتنســـيق األمني بيـــن البلدين والحرص 
الخبـــرات  تبـــادل  تعزيـــز  علـــى  المشـــترك 

والتجارب الناجحة.
وتـــم خـــال االجتمـــاع، بحـــث عـــدد مـــن 
الموضوعات والقضايا األمنية المشـــتركة، 
حيـــث تـــم االتفـــاق علـــى إطـــاق برامـــج 

مشـــتركة في مجـــال مكافحـــة المخدرات 
وتقديـــم البرامـــج والمبـــادرات التوعويـــة 
وتبـــادل الخبـــرات فـــي مجال العـــاج من 

اإلدمان.
وقام وزيـــر الداخليـــة، بزيارة إلـــى المركز 
حيـــث  أبوظبـــي،  فـــي  للتأهيـــل  الوطنـــي 
اطلـــع  الوزير علـــى الخدمات المســـتدامة 
التي يقدمهـــا المركز والفئات المســـتهدفة 
وبرامـــج الرعايـــة الاحقـــة والدمـــج فـــي 

المجتمع. 
الوزيـــر،  أشـــاد  الزيـــارة،  ختـــام  وفـــي 
باإلمكانـــات العاجيـــة والتأهيليـــة للمركز، 
الفتا إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال 

البرامج الوقائية.

المنامة - وزارة الداخلية

المطاوعة: البحرين رائدة في التحول الرقمي بالمنطقة

“الهيئة اإللكترونية” ُتشارك في قمة األمن السيبراني
أعلنـــت هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة عـــن 
مشـــاركتها فـــي القمـــة العربيـــة الدولية لألمن الســـيبراني 
فـــي مملكـــة البحريـــن، والتـــي ســـتعقد تحت رعايـــة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، وذلك في الفترة من 6 
- 8 ديســـمبر الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض 

بمنطقة الصخير.
وُتعـــد هذه القمة أحد أكبـــر وأهم الفعاليـــات التقنية على 
المســـتويين العربـــي والدولـــي، والتي تســـتضيفها مملكة 
البحريـــن ممثلـــة بالمركـــز الوطنـــي لألمن الســـيبراني، كما 
والمؤسســـات  الحكوميـــة  الجهـــات  كافـــة  القمـــة  تجمـــع 
المختصـــة فـــي مجال أمـــن وتقنيـــة المعلومات لمناقشـــة 
ووضع االستراتيجيات الرامية نحو تعزيز البنية التحتية 
لألمن الســـيبراني وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات ذات 

الصلة.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة 
بهيئة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية خالد المطاوعة 
أن مملكـــة البحرين ُتعد رائـــدة في مجال التحول الرقمي 
في المنطقة، وإن األمن الســـيبراني يمثل ركيزة أساســـية 
لتوفيـــر بيئـــة رقمية آمنة ُتســـهم في دعـــم خارطة طريق 

نحـــو االقتصـــاد الرقمـــي. كمـــا أعرب عـــن ترحيـــب الهيئة 
واعتزازهـــا بالمشـــاركة في القمـــة العربيـــة الدولية لألمن 
الســـيبراني والتي ستســـهم في طرح ومعالجة التحديات 

الرئيسية وعرض التقنيات والحلول المتطورة.
وستســـتعرض الهيئة خال مشـــاركتها فـــي المعرض أبرز 
فـــي مجـــال  الرئيســـية  الوطنيـــة  المبـــادرات والمشـــاريع 
التحـــول الرقمـــي وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت 
والتي ســـاهمت في تطوير ودعم جاهزية البنية التحتية 
التقنية في المملكة وجهودها الوطنية المبذولة بالشراكة 
مـــع جميع الجهـــات الحكوميـــة إلعادة هندســـة الخدمات 
الحكومية وتقليص إجراءاتها والتي مكنت بيئة األعمال 

والمجتمع الرقمي في المملكة.
يذكر أن القمة العربية الدولية لألمن السيبراني ستحظى 
بمشـــاركات واســـعة وثريـــة مـــن قبـــل مؤسســـات األمـــن 
الســـيبراني فـــي المنطقـــة بمـــا فـــي ذلـــك مشـــاركات مـــن 
قطاعـــات مختلفة مثل الحكومـــات والصناعة والخدمات 
والمرافـــق  والطاقـــة  والغـــاز  والنفـــط  والتأميـــن  الماليـــة 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتصنيع وقطاعات 
التعليـــم. كمـــا من المقـــرر أن يجمع هذا الحـــدث نخبة من 
صناع القرار الدوليين في مجال األمن الســـيبراني ورواد 
الفكر والمؤثرين ومقدمي الحلول من جميع أنحاء العالم 
للتواصل وتبـــادل األفكار وتحديد الحلول إلنشـــاء األمن 
الســـيبراني والحفاظ عليه، إلى جانب ذلك ســـتضم القمة 
جلسات رئيسية وجلسات حوارية وحلقات نقاشية حول 
المخاطر السيبرانية التي تواجه المجتمع الدولي وأفضل 

الممارسات العالمية.
كما تجدر اإلشارة إلى أن لدى مملكة البحرين استراتيجية 
وطنية لألمن السيبراني وفقا لرؤية المملكة 2030. وهي 
مقسمة إلى 5 ركائز: الدفاعات السيبرانية القوية والمرنة، 
والحوكمة الفّعالة لألمن الســـيبراني والمعايير، وبناء أمة 
واعية باإلنترنت والدفاعات الجماعية من خال الشراكة 

والتعاون وتطوير القوى العاملة السيبرانية.

مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

البحرين مركزا للخبرة النوعية في شؤون المرأة... زينل:

االنتقال بالعمل المؤسسي النسائي إلى مستويات جديدة
أكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
والمميـــزة  الثريـــة  التجربـــة  أن  زينـــل 
لمملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال النهوض 
بالمـــرأة وتمكينهـــا وتقدمها جعلت منها 
شـــؤون  فـــي  النوعيـــة  للخبـــرة  مركـــًزا 
المـــرأة، وهـــو مـــا يعكســـه ســـعي جميع 
بالعمـــل  لانتقـــال  الدولـــة  مؤسســـات 
مســـتويات  إلـــى  النســـائي  المؤسســـي 
جديدة استفادة من حصيلة اإلنجازات 
المتراكمة، التي تمثل انطاقة لتوجهات 
المستقبل ضمن خطى تنطلق بكل عزم 
وثقـــة نحو مزيد مـــن الريـــادة والتفرد، 
فـــي ظل القيـــادة الحكيمة لملـــك الباد 
المعظـــم صاحب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
جاء ذلـــك علـــى هامش مشـــاركتها في 
حفـــل افتتاح نصـــب المـــرأة البحرينية 
المالـــي  المركـــز  مـــن  بالقـــرب  “أثـــر”، 
بالعاصمـــة المنامة، والـــذي نظمه صباح 
أمـــس المجلس األعلى للمـــرأة وبرعاية 

كريمة مـــن قرينة عاهل البـــاد المعظم 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، حيـــث تم تســـليم 
األعلـــى  المجلـــس  ومبـــادرات  جوائـــز 
للمـــرأة )المحليـــة والعالميـــة(، بمناســـبة 
احتفـــاالت مملكة البحريـــن بيوم المرأة 

البحرينية 2022م.
وأثنت زينل على الجهود النوعية التي 
تقدمهـــا المـــرأة البحرينية وإســـهاماتها 
المؤثـــرة، وعطائهـــا الممتـــد والمتجـــدد، 
المســـيرة  تقـــدم  تعزيـــز  ســـبيل  فـــي 
التنموية للوطن والمشـــاركة في عملية 

البناء والتطوير.
ورفعت رئيســـة مجلس النـــواب عظيم 
الشـــكر واالمتنـــان لقرينـــة ملـــك البـــاد 
المعظم رئيســـة المجلس األعلى للمرأة، 
نصـــب  افتتـــاح  حفـــل  رعايتهـــا  علـــى 
المرأة البحرينية “أثـــر”، مؤكدة الرعاية 
المباركـــة مـــن قبـــل ســـموها لعطـــاءات 
تشـــجيعا  يمثـــل  البحرينيـــة،  المـــرأة 

وتحفيزا لها لبلوغ الغايات والتقدم في 
المجاالت كافة.

وثمنت الجهود التي بذلت في تدشـــين 
ومـــا  “أثـــر”،  البحرينيـــة  المـــرأة  نصـــب 
تضمنـــه مـــن فعاليات مصاحبة الســـيما 
تدشـــين قاعـــة متعددة االســـتخدامات 
تعرض فيهـــا إنجازات المرأة البحرينية 
وقصص نجاحها بطرق مبتكرة، إضافة 
إلـــى اســـتثمار متنـــوع للقاعـــة لتكـــون 

بمثابـــة حاضنـــة ريادية تحـــوي مختبرا 
يســـتوعب األفكار المبدعـــة وابتكارات 
البحرينيـــة  المـــرأة  ومشـــروعات 
ومســـاحة  للمســـتقبل،  المستشـــرفة 
الطبيعيـــة  البيئـــة  تعكـــس  خضـــراء 

والزراعية في مملكتنا الغالية.
وأعربـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب عـــن 
حرص السلطة التشريعية على ممارسة 
اختصاصاتهـــا في متابعة تقـــدم المرأة 
البحرينية وتمكينهـــا والنهوض بها، من 
خال العديد من الممارسات التشريعية 
والرقابية، وبالســـعي قدًما نحو تحقيق 
التـــوازن بيـــن الجنســـين، والعمـــل على 
إدمـــاج احتياجـــات المرأة فـــي التنمية، 
والحـــرص الكبير على األخذ بما جاءت 
بـــه الخطـــة الوطنيـــة للنهـــوض بالمـــرأة 
مـــن مقترحات وبرامـــج نوعية، وتنفيذ 
جميـــع التوصيات المبنيـــة على البحث 
الدقيق والتقصـــي والتجديد في وضع 
الحلول وفق منهجيات علمية للوصول 

ألفضل الممارسات في هذا الشأن.

القضيبية - مجلس النواب

فوزية زينل
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قرينة العاهل المعظم بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وهالة األنصاري

قرينة العاهل تفتتح نصب المرأة البحرينية “أثر”

سيما بحوثاألمين العام للمجلس األعلى للمرأةجانب من الحضور

قرينة العاهل خالل جولة في موقع النصب التذكاري

قرينة العاهل تتوسط الفائزين بجائزة سموها لتقدم المرأة البحرينية في دورتها السابعة

قرينة العاهل تتوسط الحائزات على امتياز رائدة األعمال البحرينية الشابة في دورتها الرابعة

قرينة العاهل تتوسط الفائزين بجائزة سموها العالمية لتمكين المرأة في دورتها الثانية

قرينة العاهل خالل جولة في موقع النصب التذكاري

قرينة العاهل خالل االحتفال

السالم الملكي نصب المرأة البحرينية “أثر” قرينة العاهل خالل االحتفال

صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المعظم وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة

تفضلت قرينة عاهل البالد المعظم رئيسة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
الكريمـــة  برعايتهـــا  فشـــملت  خليفـــة،  آل 
أمـــس األربعاء حفل افتتـــاح نصب المرأة 
احتفـــاالت  إطـــار  فـــي  “أثـــر”  البحرينيـــة 
البالد بيوم المـــرأة البحرينية، حيث جرى 
خـــالل االحتفـــال تســـليم عدد مـــن جوائز 

ومبادرات المجلس.
هذا وألقـــت صاحبة الســـمو الملكي قرينة 
عاهـــل البـــالد المعظـــم رئيســـة المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة كلمـــة كريمـــة فـــي بدايـــة 
االحتفال تقدمـــت خاللها بأخلص التهاني 
لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد 
المعظـــم، بقـــدوم الذكـــرى الســـنوية ليـــوم 
المـــرأة البحرينيـــة، الذي يحل هـــذا العام، 
ببشـــائر الخيـــر واإلنجـــازات المباركة التي 
والتـــي  البحريـــن،  أهـــل  جميـــع  أســـعدت 
ســـجلت المـــرأة من خاللها موقعـــا متقدما 
وأداء باهـــرا وحضـــورا الفتـــا فـــي أعلـــى 

المناصب القيادية.
وقالت ســـموها: “هـــذا أمر غير مســـتغرب 
من المرأة البحرينية التي شـــهدنا ونشـــهد 
لها أنبل المواقف الوطنية على مر التاريخ 
وحتـــى يومنـــا الحاضـــر، ســـواء من خالل 
دورهـــا فـــي رعايـــة أســـرتها، أو في خدمة 
وطنهـــا من كل موقع مـــن مواقع العمل، أو 
من خـــالل مســـاهماتها التطوعيـــة النبيلة 

لتلبية احتياجات مجتمعها”
معكـــم  تواجدنـــا  “إن  ســـموها:  وتابعـــت 
اليـــوم الفتتاح هـــذا الصرح الذي نســـجله 
اجتمـــاع  لهـــو  البحرينيـــة،  المـــرأة  باســـم 
مبـــارك بحضوركم، وإننا على ثقة بأن لكل 
فـــرد منكم عطـــاءه الخـــاص والمتميز في 
نطاق عملـــه ومســـؤولياته، ويعمل جاهدا 
لبـــذل المزيد مـــن الجهـــد وتقديم األفضل 
لمســـتقبل أجيالنـــا الواعـــدة” مضيفـــة أنها 

لفرصة طيبة، نتوجه فيها بخالص الشـــكر 
المؤسســـات  لكافـــة  العميـــق  واالمتنـــان 
دعـــم  علـــى  الحريصـــة  والشـــخصيات 
أعمـــال المجلس األعلى للمـــرأة، الذي نعتز 
بمســـاهماتهم واهتماماتهـــم، ويســـعدنا أن 
نـــرى أثر ذلك على حيـــاة المرأة البحرينية 

في جميع مراحل عطائها”.
ونقلت سموها التهاني والتبريكات لجميع 
الفائزيـــن في هذا االحتفال، والتي توضح 
خالصـــة تجاربهـــم أن التزامهم برســـالتهم 
هـــو الســـبيل لبلـــوغ الهدف المنشـــود، وأن 
طريـــق التفوق يبدأ دائما بخطوة وعزيمة 
صادقـــة. داعيـــة المولـــى القديـــر أن يديم 
عليهم النجاح لكل ما يســـعون له من خير 

ونفع.
كما توجهت ســـموها لهيئة األمم المتحدة 
للمـــرأة، بتقديرهـــا الكبيـــر علـــى اهتمامهم 
ومســـاندتهم لجهـــود البحرين فـــي مجال 
تقدم المـــرأة، مؤكدة حرص على مواصلة 
المشـــتركة  األهـــداف  لتحقيـــق  التعـــاون 

لخدمة المرأة في كل مكان.
وفـــي ختام كلمة ســـموها، باركت الســـعي 
الحثيـــث لكل مـــن اجتهد علـــى تنفيذ هذا 
المشـــروع الـــذي بـــدأ قبل خمس ســـنوات 
كفكـــرة، وتحـــول اليوم إلى صـــرح وطني 
بأيد شـــبابية، تكريما لجهود نســـاء الوطن 

العزيزات، متمنية للجميع دوام التوفيق.

قفزات نوعية 

مـــن جانبهـــا، أعربت ســـيما بحـــوث وكيلة 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة، والمديرة 
التنفيذيـــة لهيئـــة األمـــم المتحـــدة للمرأة، 
ورئيســـة لجنـــة التحكيـــم الدوليـــة لجائزة 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
ســـعادتها  عـــن  المـــرأة  لتمكيـــن  العالميـــة 
البحريـــن  مملكـــة  أرض  علـــى  بالوقـــوف 
وتقديرهـــا  شـــكرها  مقدمـــة  المزدهـــرة، 
لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه 

هللا ورعاه لكل ما تحقق للمرأة البحرينية 
مـــن تقدم ورفعة، وأكـــدت بحوث أنه منذ 
تولي جاللته العهد في عام 1999 شـــهدت 
المـــرأة فـــي هـــذه المملكـــة قفـــزات نوعية 
وأصبحـــت قصـــة نجاحهـــا اليـــوم مصـــدر 
إلهام لكثير مـــن دول المنطقة، كما قدمت 
الشـــكر لصاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك 
مملكـــة البحرين المعظـــم حفظها هللا التي 
تابعت هذا الملـــف المهم ووقفت على كل 
تفاصيلـــه لتصل اليـــوم لما نـــراه من تقدم 

ونجاح.
الوطيـــدة  بالشـــراكة  بحـــوث  ونوهـــت 
والمتناميـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن واألمم 
المتحدة وأجهزتها ووكاالتها المتخصصة، 
ال ســـيما هيئـــة األمم المتحـــدة للمرأة، من 
منطلق النهج والرؤى التي رسمتها القيادة 
والداعمـــة  البحريـــن  بمملكـــة  الرشـــيدة 
للمـــرأة وتمكينها. مشـــيرة إلى أن البحرين 
لطالمـــا كانـــت نصيرا قويـــا وشـــريكا بارزا 
فـــي إحـــراز التقـــدم نحـــو تحقيـــق أهداف 
التنمية المستدامة 2030 كأجندة طموحة 
وشاملة للتنمية العالمية، وال سيما الهدف 
الخامـــس المعني بتمكين المرأة، الذي يعد 
أولويـــة دوليـــة ورافدا مهمـــا للقضاء على 

كافة أشكال التمييز.
وفي سياق متصل، أشادت بحوث باإلقبال 
الكبير الذي حظيت به النسخة الثانية من 
الجائـــزة العالميـــة لتمكيـــن المـــرأة، خاصة 
وأن نسبة زيادة المشاركة بلغت ما يقارب 
الــــ 31.4 % مقارنـــة بالنســـخة األولى، مما 
يؤكـــد نجـــاح الجائزة لتكـــون منصة مهمة 
الســـتقطاب المبادرات المتميزة والمؤثرة 
على كافة المســـتويات مـــن قبل الكفاءات 
النســـائية فـــي جميـــع أنحاء العالـــم وإبراز 

قصص النجاح الملهمة.

طابع خاص

إلـــى ذلـــك أكـــدت  األميـــن العـــام للمجلس 

األعلـــى للمـــرأة هالـــة األنصـــاري أن قرينة 
العاهـــل المعظم رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة حفظها 
هللا، عملـــت منذ تأســـيس المجلس األعلى 
للمـــرأة قبـــل نحـــو 21 عامـــا علـــى ضمـــان 
المـــرأة فـــي الشـــأن  التعامـــل مـــع مكـــون 
الوطنـــي كمواطـــن كامـــل األهليـــة يتمتـــع 

بذات الحقوق والواجبات الدستورية.
وأشـــارت إلـــى أن يـــوم المـــرأة البحرينيـــة 
هـــذا العام يحمـــل طابعه الخـــاص، بالنظر 
إلى اإلنجازات والنجاحات المؤثرة لنساء 
البحريـــن، والمحاطة برعاية سياســـية، ال 
تقبل إال بأن تكون المرأة إلى جنب الرجل 
فـــي مســـيرة البنـــاء الوطني، مشـــيرة إلى 
أنه من أبرز تلـــك اإلنجازات التي تحققت 
أخيرا المشـــاركة الالفتة للمرأة البحرينية 
فـــي االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية، حيث 
بلغت نســـبة النســـاء في المجلـــس النيابي 
فـــي   %  10 نســـبته  مـــا  تقابلهـــا   ،%  20
المجالـــس البلديـــة. وقـــد حافظـــت المرأة 
كذلك على نسبة مشـــاركتها كناخبة، التي 
ُرصـــدت عنـــد 48 %، إضافـــة إلـــى تعيين 
عشـــر ســـيدات في مجلس الشورى بنسبة 
25 %، ليبلغ إجمالي تواجدها من إجمالي 
 ،% 23 نســـبته  مـــا  التشـــريعية،  الســـلطة 
وتســـجيل المرأة حضورا غير مسبوق في 
الحكومة الموقرة بتعيين خمس وزيرات، 
ضمن تشـــكيلها الصادر قبل أيام، وبنســـبة 
تصـــل إلـــى  22 % مـــن إجمالي التشـــكيل 

الوزاري.
مـــا  أن  إلـــى  الســـياق  هـــذا  فـــي  ونوهـــت 
لتعزيـــز  البحرينيـــة  المـــرأة  إليـــه  وصلـــت 
دورهـــا فـــي مواقـــع صنـــع القرار، لـــم يأت، 
بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال، اعتمـــادا علـــى 
سياســـة “الكوتا” اإللزاميـــة أو االختيارية، 
وإنمـــا بتـــدرج طبيعي ومتســـق مـــع تطور 
حضورهـــا المبكـــر فـــي مســـيرة التنميـــة، 
وبقناعة شـــعبية وسياسية، تجمعها إرادة 

“التغيير اإليجابي” نحو المشـــاركة العادلة 
والمتكافئة بين الرجل والمرأة.

واستعرضت األنصاري بعض المستجدات 
فـــي القطـــاع الخاص فيما يتعلـــق بتطوير 
السياســـات الداعمة لتعزيـــز حضور المرأة 
فيهـــا، بمـــا فـــي ذلك حـــول مراعـــاة تمثيل 
الشـــركات  إدارة  مجالـــس  ضمـــن  المـــرأة 
باإلفصـــاح  وااللتـــزام  العامـــة،  المســـاهمة 
عن احصائيات العضوية بحسب الجنس، 
ولتكـــون بيئة العمل بيئـــة حاضنة للتوازن 
بيـــن الجنســـين، ومراعية لمبـــادئ العدالة 
عند إتاحة الفـــرص الوظيفية والتدريبية، 
الخبـــرات  علـــى  الحفـــاظ  يضمـــن  وبمـــا 
االهتمـــام  يؤثـــر  أن  دون  المكتســـبة، 
التقـــدم  علـــى  األســـرية  بالمســـئوليات 

الوظيفي.
كما أشارت األنصاري في هذا السياق إلى 
صدور قـــرارات بتشـــكيل لجان إشـــرافية 
لتكافـــؤ الفـــرص علـــى مســـتوى قطاعـــات 
حيوية وواعدة في القطاع الخاص ومنها 
القطاع المالي والمصرفي، والنفط والغاز، 
والتعليم العالـــي، والقطاع الطبي، لتفعيل 
سياســـات التوازن بين الجنسين، ومراقبة 
ُحســـن تطبيقها، وقياس فائدتها المباشرة 
علـــى أداء تلـــك المؤسســـات. وجميع تلك 
فـــي  الكبيـــرة  إســـهاماتها  لهـــا  القطاعـــات 
االقتصاد الوطني وتعظيم جانب مشاركة 
المرأة في مؤسســـاتها ودعم حضورها هو 

أمر ذو أولوية كبرى.
وأكـــدت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة أن المشـــاركات فـــي الجوائـــز قـــد 
تجـــاوزت المنافســـة العدديـــة، لتنتقل إلى 
مرحلة جديدة تتصـــف باإلبداع واالبتكار 
والمرونـــة، وعالمية الطابع، إلحداث الفرق 
المنشـــود علـــى صعيـــد إدمـــاج احتياجات 
المـــرأة فـــي التنميـــة، وتقدمـــت األنصاري 
بالتقدير الخالص للجان التحكيم بخبراتها 
الدوليـــة والوطنية، والذيـــن حرصوا على 
أن يأتي التكريم على قدر الجهد المبذول، 

كما قدمت التهنئة لجميع الفائزين.

تدشين صرح “أثر”

وجرى خالل الحفل تدشـــين نصب المرأة 
البحرينيـــة “أثـــر”، والذي تتجســـد أهميته 
فـــي رمزيتـــه التي تحتفـــي بعطـــاء المرأة 
البحرينية وبإسهاماتها ووقفاتها الوطنية 
على مر التاريخ والمرتبط بنهضة البحرين 
الحديثـــة، ويقـــدم مواد مصـــورة وفيلمية 
فـــي  متنوعـــة،  ونشـــاطات  وإحصائيـــة 
التعريف بجهود المرأة وحجم اســـهاماتها 
وتأثيرهـــا، فـــي الماضي والحاضـــر، وذلك 
إللهام وتحفيز أجيال الغد لتتبع خطى من 
ســـبق، والبناء على ما ُأنجـــز للحفاظ على 
تلك السيرة والمســـيرة بمخزونها الثقافي 

والحضاري الغني بالدروس والعبر.
أربعـــة  علـــى  المجســـم  هندســـة  وتركـــز 
جوانـــب أساســـية، أولها “البحـــر” الرتباطه 
الوثيق مع مهن وأســـلوب حيـــاة المجتمع 
للمـــرأة  كان  حيـــث  تاريخيـــًا،  البحرينـــي 
البحرينيـــة دور ملحوظ في إدارة شـــؤون 
األســـرة والمجتمع عند خـــروج الرجل في 
رحـــالت الصيـــد واللؤلـــؤ، وثانيهـــا “المرأة” 
كإنســـان ومـــا ترمـــز له مـــن عطـــاء وأدوار 
متعـــددة كأم ومربيـــة لألجيـــال، وثالثهـــا 
المرأة “كشـــريك” جدير في البناء الوطني 
واســـتدامة  المجتمـــع  رفعـــة  أجـــل  مـــن 
نهضتـــه وتقدمه، وأخيرًا، يقدم المشـــروع 
نفســـه كتصميم هندســـي، يراعي جوانب 
الحداثـــة والمحافظة علـــى البيئة، وبرؤية 
شـــبابية تســـتلهم حماســـها مـــن إنجـــازات 
الـــرواد وتنظر للمســـتقبل بـــكل ثقة للمزيد 

من العطاء.
وتفضلـــت صاحبـــة الســـمو الملكـــي قرينة 
عاهـــل البـــالد المعظـــم رئيســـة المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة حفظهـــا هللا، بأخـــذ صـــور 
جماعيـــة تذكاريـــة مـــع الفائزيـــن بالجوائز 
العالميـــة والمحلية، ومـــع الجهات الداعمة 

لنصب “أثر”.

قرينة العاهل المعظم تتوسط عضوات المجلس األعلى للمرأة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

يـوم المـرأة البحرينيـة حمـل بشائـر الخيـر واإلنجــــــــــــــــازات المباركة التي أسعـدت جميـع أهـل البحريـن
لدى رعايــة سموهـــا افتتــــاح نصـــب “أثـــــر” واإلعــــالن عـــن الفائزيـــن بجــوائــــز ومبــــــــــــــــــــــــــــــادرات “األعلى للمرأة”... قرينة العاهل المعظم:

ــع ــة الطابـ ــة وعالميـ ــت نوعيـ ــس أصبحـ ــادرات المجلـ ــز ومبـ ــي جوائـ ــاركة فـ ــاري: المشـ بحـــوث: وقفـــة شـــكر وتقديـــر لجاللـــة الملـــك لـــكل مـــا تحقـــق للمـــرأة البحرينيـــة مـــن تقـــدماألنصـ
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وجـــرى خـــالل االحتفـــال اإلعـــالن 
بجائـــزة  الفائزيـــن  أســـماء  عـــن 
إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
لتمكيـــن  العالميـــة  خليفـــة  آل 
المـــرأة، حيـــث فاز مكتـــب محامي 
الدفـــاع العام بجمهوريـــة البرازيل 
االتحاديـــة، والذي اعتمـــد برنامجا 
وطنيـــا لمواجهـــة العنـــف األســـري 
مســـاعدة  وحـــدات  توســـيع  عبـــر 
المرأة فـــي والية باهيـــا البرازيلية 
لتوفير الحمايـــة الطارئة وتمكينها 

اقتصاديا واجتماعيا.
وعـــن فئة القطـــاع الخـــاص فازت 
شـــركة “دي أوليفيت” العالمية من 
جمهوريـــة نيجيريـــا، والتـــي تعمل 
على االبتكارات في مجال الطاقة 
النظيفة لتصفير المخلفات الناتجة 
عـــن اســـتخدام الحطـــب كمصـــدر 

للطاقة في األحيـــاء الريفية، لرفع 
المـــرأة  حيـــاة  جـــودة  مســـتويات 

واألسرة.
وفي فئـــة المجتمـــع المدني فازت 
للتنميـــة  “روكونجيـــري  مؤسســـة 
المتكاملـــة للمـــرأة” مـــن جمهوريـــة 
أوغندا، وهي منظمة نسائية تعمل 
على تعزيز حقوق ورفاهية النساء 
والفتيات المعرضات للفقر والعنف 

األسري.
وعن فئة األفراد فازت نوال ســـيد 
مـــن جمهوريـــة  عطيـــة  مصطفـــى 
مصـــر العربيـــة، وهي ناشـــطة ذات 
حقـــوق  مجـــال  فـــي  بـــاع طويـــل 
السجينات وأطفالهن، وتسعى من 
خالل قلمها الصحافي وإسهاماتها 
ظروفهـــن  لتحســـين  الفرديـــة 

االجتماعية واالقتصادية.

أعلـــن خـــالل االحتفال عن أســـماء 
لرائـــدة  “امتيـــاز  علـــى  الحائـــزات 
الشـــابة”  البحرينيـــة  األعمـــال 
كل  وهـــم  الرابعـــة،  دورتهـــا  فـــي 
األنصـــاري  إبراهيـــم  فاطمـــة  مـــن 
ويتبنى مشـــروعها تقنيـــات الواقع 
تصاميـــم  لتقديـــم  االفتراضـــي 
هندسية تواكب مبادئ االستدامة 
والحفـــاظ علـــى البيئـــة، ود. ســـارة 
مؤمن الريفي التي أسســـت مركزًا 
الخدمـــات  لتقديـــم  متخصصـــًا 
الجراحيـــة والعالجية وتشـــخيص 
سرطان الثدي المبكر داخل وخارج 
عبدالرحمـــن  ومريـــم  البحريـــن، 
المنصـــوري صاحبة أول معمل في 

مملكة البحرين لصناعة المنتجات 
النباتيـــة المبتكـــرة، ومـــي إبراهيم 
مطر التي أسست منصة إلكترونية 
توفـــر خدمـــات تشـــخيصية عالية 
وتشـــخيص  لتحليـــل  الجـــودة 
األشـــعة عـــن بعـــد، وحصـــة فـــالح 
البنفـــالح التـــي أسســـت مشـــروعا 
هندسيا للتصاميم الداخلية يديره 
كادر بحريني نســـائي ويســـتوحي 
العمـــارة  فنـــون  مـــن  تصاميمـــه 
عبدالرحمـــن  ولولـــوة  البحرينيـــة، 
عالمـــة  أسســـت  التـــي  المناعـــي 
تجارية بحرينية لتصنيع الحقائب 

باستخدام الجلد الطبيعي.

الفائزون بجائزة األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة

الحائزات على “امتياز” رائدة 
األعمـــال البحرينيــــة الشابــــة

جـــرى خـــالل الحفل عـــن الفائزين 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  بجائـــزة 
إبراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم المرأة 
البحرينيـــة فـــي دورتهـــا الســـابعة، 
حيـــث فاز عن فئـــة القطـــاع العام 
الرســـمية”  والهيئـــات  “الـــوزارات 
وزارة الصحـــة، وعن فئـــة القطاع 
العام أيضا، “المؤسسات الرسمية” 
أمـــا  “تمكيـــن”،  العمـــل  صنـــدوق 
القطـــاع الخاص فقد فـــاز عن فئة 

“الشـــركات الكبيـــرة” شـــركة نفـــط 
البحريـــن “بابكـــو”، وفازت شـــركة 
“ممتلـــكات” البحريـــن القابضة عن 
فئة “الشركات المتوسطة، وشركة 
فئـــة  عـــن  البحريـــن”  “صـــادرات 
“الشـــركات الصغيـــرة”، وفـــي فئـــة 
مؤسســـات المجتمع المدني فازت 
جمعيـــة الســـكري البحرينية، وفي 
فئة األفراد فازت أمل عبدالرحمن 

الجودر.

الفائزون بجائزة األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية



تحتفـــل مملكـــة البحريـــن فـــي األول مـــن 
ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية 
بمـــا يعكس مدى التقدير والتكريم لعطائها 
وإنجازاتهـــا المتواصلة في مســـيرة العمل 
الوطنـــي بمختلـــف مجاالتـــه، وتأكيـــًدا لما 
توليـــه المملكة بقيادة ملـــك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، مـــن اهتمـــام بتعزيز إســـهامات 
المرأة وجهودها كشـــريك أساســـي وفاعل 
فـــي مســـيرة التنمية الشـــاملة، ومـــا أثبتته 
المـــرأة البحرينيـــة مـــن كفاءة وقـــدرة في 
مختلف مواقع العمل والمســـؤولية بجميع 

القطاعات التنموية.
ويأتـــي االحتفـــال بيـــوم المـــرأة البحرينية 
فـــي عامـــه الرابـــع عشـــر تفعيـــال للمبـــادرة 
الكريمة التي أطلقتها قرينة الملك المعظم 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة في العام 2008، وبهوية جامعة 
للمـــرأة  المتجـــددة  لإلنجـــازات  وشـــاملة 
البحرينيـــة تحـــت مظلـــة شـــعار المناســـبة 
الرئيس “قرأت.. تعلمت.. شـــاركت”، والذي 
ينطلق من عراقة البدايات األولى والمبكرة 
للمـــرأة البحرينيـــة ويواصـــل تحليقـــه في 

سماء مشاركتها الواعدة والطموحة.
وقـــد أســـهمت جهـــود ومبـــادرات ســـموها 
في متابعـــة تقدم المـــرأة البحرينية ودعم 
مشـــاركتها فـــي مجـــال العمـــل السياســـي 
وصنـــع القـــرار ومســـاهمتها فـــي االقتصاد 
ومقومـــات  أســـس  وتوفيـــر  الوطنـــي 
اســـتقرارها األســـري، إضافـــة إلـــى تحقيق 
متطلبات التوازن بين الجنسين في جميع 
مناحي التنمية الوطنية، إلى جانب حرص 
ســـموها على تشـــجيع ودعم المشـــروعات 
التـــي تهـــدف إلـــى تنويـــع ورفع المشـــاركة 
االقتصادية لألسرة البحرينية، ومساندتها 
ألعمال مؤسســـات المجتمع المدني، وهي 
الجهود التي القت إشادة وتقدير المجتمع 
الدولي، حيث تصدرت ســـموها في مارس 
2022 قائمـــة مبـــادرة القيـــادات النســـائية 
المعاصـــرة والتاريخيـــة التـــي أعلنهـــا وفد 
االتحـــاد األوروبـــي لـــدى األمـــم المتحـــدة 
والبعثـــة الدائمة للغابون، بمناســـبة إطالق 
اليونســـكو لليوم العالمي للمرأة في مجال 

العمل متعدد األطراف.
وقـــد جرى اختيـــار صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من 
ضمن عدد من النســـاء الرائدات عالميا في 
مجال العمل متعدد األطراف، وذلك بالنظر 
إلى ما تتواله سموها من أدوار قيادية في 
شـــتى المجـــاالت التنمويـــة والمجتمعيـــة، 
ولما تبذله من جهود وإســـهامات مشهودة 
علـــى  المـــرأة  تقـــدم  صالـــح  فـــي  تصـــب 
المســـتوى الوطنـــي، وبالعمـــل علـــى تهيئة 
األرضيـــة المشـــجعة والداعمـــة للكفـــاءات 
وبنـــاء الخبـــرات النوعيـــة وإبرازهـــا علـــى 

المنصات اإلقليمية والدولية.
ويتزامن االحتفال بيـــوم المرأة البحرينية 

العـــام، مـــع العديـــد مـــن المؤشـــرات  هـــذا 
اإليجابية التي تعكـــس تقدم مكانة المرأة 
البحرينيـــة، الســـيما على صعيد المشـــاركة 
السياسية، في ظل قناعة سياسية راسخة 
من جاللة الملك المعظم والحكومة بقيادة 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، بقدرة المـــرأة البحرينية وكفاءتها، 
المراكـــز  وهـــو مـــا أهلهـــا لمواصلـــة تبـــوء 
المتقدمـــة لمواقـــع صنـــع القـــرار، إذ ضمت 
تشـــكيلة الحكومة الجديدة الصادرة وفقا 
للمرســـوم الملكـــي فـــي 21 نوفمبـــر 2022 
خمـــس ســـيدات لتولـــي المســـؤولية فـــي 
وزارات خدميـــة ذات أهميـــة حيوية وهي 
الصحة، واإلســـكان والتخطيـــط العمراني، 
والتنمية المســـتدامة، والسياحة، وشؤون 

الشباب.
ولقـــد أكـــد جاللـــة الملـــك المعظـــم، أثنـــاء 
اليميـــن  الجـــدد  الـــوزراء  أداء  مراســـم 
الدســـتورية، اعتزاز جاللته وتقديره لدور 
لســـنين  يمتـــد  والـــذي  البحرينيـــة  المـــرأة 
طويلـــة لخدمـــة وطنهـــا وما تتميـــز به من 
كفاءة ومشـــاركتها الفاعلة، وما تحظى به 
من قناعة في المجتمـــع البحريني بدورها 

المهم للنهوض بوطنها.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، فقـــد حققـــت المـــرأة 
البحرينيـــة إنجـــاًزا تاريخًيا جديـــًدا بتمكن 
إحـــدى عشـــرة امـــرأة بحرينيـــة مـــن الفوز 
فـــي االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية 2022، 
بعضويـــة  نســـاء  ثمانـــي  فـــازت  أن  بعـــد 
مجلـــس النـــواب وثالث بمقاعـــد المجالس 
البلديـــة، وهـــو ما رفع مـــن التمثيل العددي 
للمـــرأة في المجلس النيابي بنســـبة 33 % 
مقارنة بالمجلس الســـابق وارتفاع نســـبتها 
في مجلـــس النواب من إجمالـــي األعضاء 
مـــن 15 % بالعـــام 2018 إلـــى 20 % فـــي 
العـــام 2022، وبلغت نســـبتها في المجلس 
البلـــدي 10 % مـــن إجمالـــي األعضاء وفي 
أمانة العاصمة 40 % من إجمالي األعضاء 
فـــي العـــام 2022، إضافة إلـــى ارتفاع عدد 
المترشـــحات فـــي االنتخابـــات البرلمانيـــة 
والبلديـــة إلـــى 94 ســـيدة، مـــن بيـــن 507 
مترشـــحين، مقارنـــة بــــ 48 مترشـــحة فـــي 
االنتخابات السابقة، وفي مجلس الشورى 
ارتفـــع تمثيل العددي للمرأة بنســـبة 11 % 
مقارنـــة بالمجلس الســـابق حيـــث ارتفعت 
نســـبتها مـــن إجمالـــي األعضاء مـــن 23 % 
فـــي العـــام 2018 إلـــى 25 % فـــي العـــام 
2022 األمـــر الذي يشـــكل تقدًمـــا ملحوًظا 
في المســـيرة السياســـية للمرأة البحرينية، 
مـــن  المســـيرة  هـــذه  خـــالل  أثبتتـــه  ومـــا 
قدرة وكفـــاءة، وما حققته من مكتســـبات 
ومنجـــزات فـــي ظل دعـــم ورعايـــة جاللة 
الملـــك المعظـــم، ودعـــم الحكومة برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء، وبفضل جهـــود المجلس 
الســـمو  صاحبـــة  بقيـــادة  للمـــرأة  األعلـــى 
الملكـــي قرينة ملـــك البـــالد المعظم، حيث 
احتـــل تعزيـــز المشـــاركة السياســـية للمرأة 

البحرينيـــة أولويـــة فـــي الخطـــة الوطنيـــة 
لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة التـــي اعتمدها 

جاللة الملك المعظم في العام 2005.
كمـــا اســـتطاعت المـــرأة البحرينيـــة خـــالل 
العام 2022، كذلك أن تتبوأ أرفع المناصب 
إذ  العربـــي،  المســـتوى  علـــى  البرلمانيـــة 
تسلمت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل 
مهمات رئاســـة االتحـــاد البرلمانـــي العربي 
خالل دورته الحاليـــة، وهو ما أضاف بعدا 
جديـــدا للنجاحـــات التـــي تســـجلها المـــرأة 
البحرينيـــة بـــكل جـــدارة واقتـــدار في كل 
المجـــاالت، مـــن خالل نهوضها بـــدور فعال 
فـــي تحقيق مزيـــد من التعاون والتنســـيق 
بين البرلمانـــات العربية، وبمـــا يعود بالنفع 

على شعوب األمة العربية.
أمـــا علـــى صعيـــد المشـــاركة االقتصاديـــة، 
المجلـــس  عـــن  صـــدر  تقريـــر  رصـــد  فقـــد 
األعلـــى للمرأة التقدم الـــذي أحرزته المرأة 
البحرينية في السنوات العشر الماضية من 
الخطة الوطنية لنهـــوض المرأة البحرينية 
)2013 - 2022(، إذ بلغـــت نســـبة مشـــاركة 
المرأة البحرينية من إجمالي القوى العاملة 
الوطنيـــة فـــي العـــام 2021 مـــا نســـبته  43 
% بعدمـــا كانـــت 29 % فـــي العـــام 2012، 
ووصلت نســـبة حضـــور المـــرأة البحرينية 
فـــي القطاع العام مـــن إجمالي البحرينيين 
فـــي القطـــاع إلـــى 54 % في الربـــع الثاني 
مـــن العـــام 2022 وبنســـبة ارتفـــاع بلغت 7 
% مقارنة بعام 2012، وبلغت نسبة تمثيل 

المـــرأة البحرينية في الســـلك القضائي من 
إجمالي البحرينييـــن نحو 12 % في العام 
2020، وشـــغلت المـــرأة 47 % من إجمالي 
شـــاغلي الوظائـــف التنفيذيـــة فـــي القطاع 
الحكومـــي وتمثل البحرينيـــات 59 % من 
الوظائـــف  شـــاغلي  البحرينييـــن  إجمالـــي 
الحكومـــي،  القطـــاع  فـــي  التخصصيـــة 
وتشـــكل البحرينيـــات 33 % مـــن إجمالـــي 
البحرينيين في الســـلك الدبلوماسي للعام 
2021، وتمثـــل المرأة البحرينية 35 % من 
إجمالـــي البحرينييـــن العاملين في القطاع 
الخـــاص فـــي الربـــع الثانـــي 2022 مرتفعة 

بنسبة 5 % مقارنة بالعام 2012.
ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت نسبة المالكات 
للسجالت التجارية النشطة من 39 % في 
العـــام 2012 إلـــى 43 % فـــي العـــام 2021، 
كما ارتفع معدل اســـتدامة رائدة العمل من 
إجمالـــي الســـجالت المســـتديمة ألكثر من 
خمس ســـنوات من 34 % في العام 2014 
ووصلـــت   ،2021 العـــام  فـــي   % 38 إلـــى 
نسبة المالكات للســـجالت االفتراضية من 
إجمالي المالكين لهذه الســـجالت في العام 

2021 إلى 53 %.
كما أحرزت مملكـــة البحرين المركز الثالث 
عالميـــا فـــي الكتـــاب الســـنوي للتنافســـية 
العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية 
العالمي التابع لمعهد التنمية اإلدارية وذلك 
في مؤشـــر النســـاء في المناصـــب اإلدارية 
بنســـبة 46 %، ومؤشـــر الحاصـــالت علـــى 

درجـــات أكاديمية فـــي الفئـــة العمرية )25 
- 64 ســـنة( بنســـبة 62 %، حيـــث جـــاءت 
المملكة ضمن الدول العشـــر األوائل عالميا 
فـــي 56 مؤشـــرا، مـــا يعكـــس األثـــر الفعال 
تبنـــي  فـــي  المملكـــة  ومبـــادرات  لجهـــود 
نهـــج التطـــور والعالمية من خـــالل رؤيتها 
االقتصاديـــة 2030 ومبادئهـــا التـــي نصـــت 
والعدالـــة،  والتنافســـية  االســـتدامة  علـــى 
وتفعيـــل طاقـــات جميـــع أبنائها وترســـيخ 
مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين 

في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
نســـبة  أعلـــى  البحريـــن  مملكـــة  وســـجلت 
تقـــدم على صعيد مؤشـــر “المرأة واألعمال 
التجاريـــة والقانـــون للعـــام 2022” الصـــادر 
عن البنك الدولي بالمقارنة بعدد من الدول 
العربيـــة فـــي الفتـــرة 2021 - 2022، حيث 
وصلت المملكة إلى نســـبة 65 % على هذا 
المؤشـــر، ومتقدمـــة بذلـــك 17 مركزا دفعة 
واحـــدة خـــالل عام، ولتشـــغل بذلك المركز 
الثالـــث خليجًيـــا والخامـــس عربًيـــا. وعلى 
صعيـــد أداء مملكـــة البحريـــن فـــي بعـــض 
التقاريـــر الدولية ذات العالقة، فقد حققت 
البحرين المرتبة 131 في التقرير الســـنوي 
للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى 
االقتصـــادي العالمي )دافوس( للعام 2022، 
مع اســـتقرار نســـبة ســـد الفجـــوة على )63 
%(. كما تشـــير نتائـــج ذات التقرير إلى أن 
نســـبة ســـد الفجـــوة في مجـــال المشـــاركة 
االقتصاديـــة والفـــرص قـــد بلغـــت حوالـــي 

)50.7 %( وفي مجال المشاركة السياسية 
نحـــو )7 %( وفـــي الصحـــة )95.9 %(. أمـــا 
في مجال التعليم فقد بلغت النسبة )99.5 
%( محققة البحرين المرتبة األولى عالمًيا 
فـــي ســـد الفجـــوة فـــي كل مـــن االلتحـــاق 
بالتعليـــم الثانـــوي والتعليـــم العالـــي. كمـــا 
احتلـــت البحريـــن المركز الرابـــع عالميا في 
تقريـــر البنـــك الدولـــي للعـــام 2020 حـــول 
رأس المـــال البشـــري، فيمـــا يتعلـــق بتفوق 
الفتيـــات علـــى األوالد فـــي نتائـــج التعلـــم 
حيـــث حققت اإلنـــاث نتيجة تبلغ 470 في 
نتائـــج االختبارات الموحـــدة وبتفوق على 
الذكور الذيـــن حققوا نتيجة 434 في هذه 

االختبارات.
وعلـــى الصعيد االجتماعـــي، احتل تحقيق 
االســـتقرار األسري الشامل، األولوية ضمن 
الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، إذ ســـعى 
المجلـــس األعلى للمرأة بالتعاون مع جميع 
الشـــركاء إلى تعزيز المنظومة التشـــريعية 
والقانونية الكفيلة بذلك، وتطوير خدمات 
اإلرشاد والتوفيق األسري والبنى التحتية 
الداعمة لتوفير الوقاية والحماية النفسية 
واالجتماعيـــة بما يحفظ خصوصية المرأة 
واألبنـــاء فـــي إطـــار تقنين أحكام األســـرة، 
الســـامي  الملكـــي  األمـــر  صـــدور  يعـــد  إذ 
بتخصيص مبنى مســـتقل لمحاكم القضاء 
الشرعي “محاكم األســـرة”، وإصدار قانون 
األســـرة والقـــرارات التنفيذيـــة لـــه من أهم 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  منجـــزات  وأكبـــر 
هـــذا الســـياق، إلـــى جانب تطويـــر خدمات 
واإلرشـــاد  والرؤيـــة،  النفقـــة،  صنـــدوق 

والتوعية األسرية.
“االســـتراتيجية  المجلـــس  أطلـــق  كمـــا 
العنـــف  مـــن  المـــرأة  لحمايـــة  الوطنيـــة 
لمتابعـــة  وقائيـــة  وطنيـــة  األســـري”كآلية 
تنفيـــذ قانون الحماية من العنف األســـري، 
وتضاعـــف كذلك عـــدد الجمعيـــات المعنية 
20 جمعيـــة  إلـــى  ليصـــل  المـــرأة  بشـــؤون 
فـــي العـــام 2021 باإلضافـــة إلـــى االتحـــاد 
النسائي، وهي جهات تقوم بدور نشط في 
تعزيز حقوق المرأة والتعبير عن قضاياها.
ومع مـــرور 21 عاما، على إنشـــاء المجلس 
األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
قرينة جاللة الملك المعظم، تبقى المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة التي تشـــهدها المملكة 
بقيـــادة جاللة الملك المعظم، شـــاهدة على 
مسيرة نجاح المرأة البحرينية، وتجاوزها 
مراحـــل التمكين التقليديـــة ونيل الحقوق 
السياســـية واالقتصاديـــة وغيرها، لتصبح 
شريكا رئيسا في التنمية بمختلف أبعادها، 
كمـــا يظل يـــوم المـــرأة البحرينية مناســـبة 
وطنيـــة تســـلط الضوء على األثـــر التنموي 
الـــذي تحققـــه المـــرأة والتعريـــف بقصـــص 
نجاحها وتقدمها، وبما ينعكس إيجابا على 

مؤشرات التنمية الوطنية الشاملة.

المنامة - بنا

يوم المرأة البحرينية.. مناسبة لتسليط الضوء على مسيرتها الرائدة في العطاء الوطني
قناعة سياسية راسخة بقدرتها وكفاءتها
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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفـــة أن مملكـــة البحرين تزخر بكوادرهـــا الوطنية التي 
اســـتطاعت بعزمها وإخالصهـــا وعطائها المســـتمر أن تواصل 
البنـــاء علـــى ما تحقق من نجاحات وتســـهم فـــي رفعة ونماء 
الوطـــن، مشـــيًرا إلى أن تطويـــر الكوادر الوطنيـــة والدفع بهم 
نحـــو تبوء المناصـــب اإلدارية العليا يترجـــم رؤية ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
ويعكس الدعم المستمر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
مشـــيرا إلى مـــا تتمتع به الكوادر الوطنية مـــن كفاءة واقتدار 
وإبـــداع تســـهم فـــي تجـــاوز التحديـــات بما يصب فـــي صالح 

تحقيق نماء وازدهار الوطن.

جاء ذلـــك لدى لقائه أمـــس، بالوكالء المســـاعدين والمديرين 
الجدد المعينيـــن بوزارة المالية واالقتصـــاد الوطني، بحضور 
عدٍد من المســـؤولين في الوزارة، حيث هنأهم بمناسبة نيلهم 
الثقة الملكية السامية وثقة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، بتعيينهم فـــي مناصبهـــم الجديدة، 
متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهماتهم الجديدة.
مـــن جانبهم، رفع الوكالء المســـاعدون والمديـــرون المعينون 
أســـمى آيات الشـــكر والعرفان إلى صاحب الجاللة ملك البالد 
المعظـــم، وصاحب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء علـــى الثقة الغاليـــة، مؤكدين حرصهـــم على مواصلة 
البنـــاء على ما تحقق وتســـخير طاقاتهـــم وجهودهم لتحقيق 

كل ما يدعم مسيرة الخير والنماء لمملكة البحرين.

مهنئا المسؤولون الجدد بثقة الملك المعظم و سمو ولي العهد رئيس الوزراء

وزير المالية: البحرين تزخر بالكفاءات المتميزة بعطائها المستمر
المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة أن 
تحققهـــا  التـــي  المتواصلـــة  اإلنجـــازات 
نموذجـــا  أضحـــت  الوطنيـــة  الكـــوادر 
يحتـــذى بـــه فـــي اإلبـــداع والعطـــاء في 
مختلـــف المجـــاالت، فأبنـــاء الوطن هم 
الثـــروة الحقيقيـــة التـــي يرتكـــز عليهـــا 
تنفيـــذ المبادرات الطموحـــة التي تصب 
فـــي تحقيق أهـــداف المســـيرة التنموية 
البـــالد المعظـــم  الشـــاملة بقيـــادة ملـــك 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وخطـــط الحكومـــة برئاســـة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
جاء ذلك لدى استقباله أمس الموظفْين 
بالـــوزارة علـــي أيـــوب أبو الفتـــح وعلي 
حسن حميدان، بمناســـبة قبولهما ضمن 
الدفعة الثامنة من برنامج رئيس مجلس 
الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث 
أعرب عـــن خالص تهانيه لهما بمناســـبة 

اختيارهمـــا ضمن البرنامـــج بعد مراحل 
متعددة مـــن التقييم، متمنيـــا لهما دوام 
التوفيـــق والنجاح وتحقيق االســـتفادة 

القصوى من البرنامج.
ونـــوه وزيـــر الماليـــة فـــي ذات الســـياق 
برنامـــج  يشـــكله  الـــذي  البـــارز  بالـــدور 
رئيس مجلـــس الوزراء لتنميـــة الكوادر 
الحكوميـــة في تعزيز مهـــارات وقدرات 
موظفي الجهـــات الحكومية وفق رؤية 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء، وبما يســـهم في تقديم 
أداء مميز وذي كفاءة وجودة عالية في 

العمل الحكومي.
عـــن  الموظفـــان  أعـــرب  جهتهمـــا،  مـــن 
لوزيـــر  وتقديرهمـــا  شـــكرهما  خالـــص 
الماليـــة واالقتصاد الوطنـــي على دعمه 
الـــوزارة،  منتســـبي  لجميـــع  المتواصـــل 
والذي يشـــكل لهم دافعـــا لبذل مزيد من 
العطـــاء تحقيقـــا للتطلعـــات واألهـــداف 

المرجوة.

مشيدا ببرنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية... وزير المالية:

إنجازات الكوادر الوطنية نموذج يحتذى به في اإلبداع



منال الشيخ

حققـــت المرأة البحرينية على مر الســـنين 
إنجازات عديدة بمختلف المجاالت، وهذا 
يعود لطموحها وجدها وسعيها المتواصل 
ودعم الحكومة ورئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
عـــدة  أدواًرا  البحرينيـــة  المـــرأة  ولعبـــت 
الصديقـــة،  األخـــت،  األم،  هـــي  كونهـــا 
اإلنسانة الطموحة وصاحبة الهدف والتي 
انخرطت في مجاالت عدة وأثبتت نفسها 
وكفاءتها وعملت بجانب الرجل وشاركته 
عنهـــا  نجمـــت  التـــي  واألهـــداف  الـــرؤى 
إنجـــازات عـــدة، لتكرس المقولة الشـــهيرة 

“وراء كل رجل عظيم امرأة”.
كمـــا أن تاريخنـــا الوطني دائًمـــا ما يحفظ 
إســـهامات المـــرأة البحرينيـــة في مســـيرة 
وبالمقابـــل  الشـــاملة  الوطنيـــة  التنميـــة 
شـــعب البحريـــن يقدر جل هذه المســـاعي 

واالسهامات مسجًل فخره واعتزازه بها.
أنموذًجـــا  البحرينيـــة  المـــرأة  وأصبحـــت 
عالمًيا بالتميز وشـــريًكا رئيًســـا في عملية 
البنـــاء والتنميـــة الوطنيـــة في ظـــل العهد 
الزاهـــر لجللة الملك المعظم، وأن صاحبة 
الســـمو الملكي قرينة عاهل البلد المعظم 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة التي يرجع 
لها فضـــل تميز كل امـــرأة بحرينية؛ كونها 
اهتمـــت بوضع البرامـــج والخطط الكفيلة 
بصقلهـــا ولتكون على مقـــدرة على العطاء 

فـــي  واضحـــة  بصمـــات  وتـــرك  واإلنجـــاز 
مختلف المجـــاالت بما يترجم التوجيهات 

الملكية السامية بهذا الشأن.
وتمكنـــت المـــرأة البحرينيـــة باالنتخابـــات 
األخيرة من حجز 8 مقاعد بمجلس النواب 
و3 بالمجالـــس البلديـــة، األمر الذي يعكس 
قـــدرة المـــرأة البحرينيـــة علـــى المشـــاركة 
الفاعلة ودعم المســـيرة الديمقراطية التي 

أرسى دعائمها جللة الملك المعظم.
ويعد فوز المرأة البحرينية من المؤشرات 
الدالـــة على أهمية دورها وإيمان المجتمع 
بها وما تملكه من قدرات وخبرات واألكثر 

على تجاوزها مرحلة التمكين.
والقـــت المرأة البحرينيـــة خبرات متنوعة 
وإشـــادات واســـعة نظيـــر مـــا تمكنـــت من 

إثباتـــه مـــن جدارة جـــراء توليهـــا مختلف 
والدبلوماســـية  الوزاريـــة  المناصـــب 

والتنفيذية والقضائية.
كما فرضت نفســـها وبشكل أكبر مع حلول 

العام 2022 نظير مـــا حققته من إنجازات 
وما تقلدت من مناصب وما اســـتزادت به 

من خبرات. 
ويحرص المجلس األعلى للمرأة من خلل 
هـــذه المناســـبة علـــى اســـتذكار المســـيرة 
الحافلـــة للمـــرأة البحرينيـــة، وعلى ســـبيل 
الذكـــر فـــي المجـــال الدبلوماســـي، عملـــت 
أول امـــرأة فـــي وزارة الخارجية في العام 
1972 وتم تعيين أول سفيرة للمملكة لدى 
الجمهوريـــة الفرنســـية العـــام 1999 وأول 
وكيلـــة بـــوزارة الخارجيـــة علـــى مســـتوى 

الوطن العربي في العام 2017. 
كما يحرص المجلس على تســـليط الضوء 
على قصـــص النجاح التـــي حققتها المرأة 
ســـواء في المجـــال الدبلوماســـي أو غيره 

واستعراض الفرص والتحديات الستدامة 
تقدم المرأة.

ولم يـــأت االحتفال بيوم المرأة البحرينية 
فـــي األول من ديســـمبر من فـــراغ، إذ يعد 
يومـــا للبحريـــن وشـــعبها ولتتويـــج عطاء 
المـــرأة ومـــا بذلتـــه مـــن تضحيات أســـرية 
بصماتهـــا  علـــى  وللوقـــوف  ومجتمعيـــة 
التي طبعتها في مســـيرة البنـــاء والتنمية 
وتشـــجيعها على تقديم المزيـــد لرفع راية 
البحريـــن والوصـــول إلـــى مســـتقبل أكثـــر 
إشـــراقة لمملكـــة البحريـــن وشـــعبها وذلك 
يرجع لدورهـــا المحوري في نهضة الوطن 
وتصدرها المشـــهد السياسي واالجتماعي 

واالقتصادي، وتحقيقها إنجازات مبهرة.

المـرأة البحرينيــة في 2022... طموحــات وإنجــازات
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تمكنــت المــرأة البحرينية من إثبات ذاتها وقدراتها عبر تبوء المناصب القيادية 
وتحقيق جملة من اإلنجازات بمختلف القطاعات بفضل دعم الحكومة الرشيدة 
والمجلــس األعلــى للمــرأة برئاســة قرينــة عاهل البــاد المعظم رئيســة المجلس 

األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وبالتزامن مع يوم المرأة البحرينية 2022 
رصـــدت “البـــلد” عبـــر جولتها فـــي مجمع 
سيتي سنتر رسائل وكلمات معبرة لها من 

عدد المواطنين.

طموح عاٍل 

المـــرأة  أن  عبـــدهللا  بـــدور  أوضحـــت 
البحرينيـــة مجتهـــدة بدليل تقلـــد عدد من 
النســـاء مناصـــب رفيعـــة ومـــا يميزهـــا هو 

طموحها العالي.

تستحق المساندة

المـــرأة  أن  دانـــة”  “بـــو  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
البحرينيـــة تعد عمودا من أعمدة البحرين 
الخـــاص،  أو  العـــام  القطـــاع  فـــي  ســـواء 
مســـجًل  فخـــره واعتـــزازه بوجـــود المرأة 
الطموحـــة بمملكة البحرين التي تســـتحق 

من يقف بجانبها من دون أي مناسبة.

تطوير المجتمع 

من جهتها، أكدت أمينة العصفور أن المرأة 

البحرينية شـــاركت وســـاهمت في تطوير 
المجتمـــع بفضـــل توجيهات قرينـــة عاهل 
البـــلد المعظـــم، رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة حفظها 
هللا. وهنـــأت العصفـــور المـــرأة البحرينيـــة 

بيومها.

مصدر فخر 

وأوضـــح خالـــد العون أن اإلنجـــازات التي 
حققتهـــا المـــرأة البحرينيـــة تعكس حرص 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة قرينـــة 
الســـمو  صاحبـــة  المعظـــم،  البـــلد  عاهـــل 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 

خليفـــة حفظهـــا هللا والـــذي يمثـــل مصدر 
فخر واعتزاز لكل امرأة بحرينية.

فرحة كبيرة

وأشارت سهام إلى أنه على الرغم من أنها 
مواطنـــة ســـعودية، إال أنها فرحت بنســـبة 

النســـاء اللتي تقدمن للترشح بانتخابات 
٢٠٢٢م متمنيـــة لهـــن مزيـــدا مـــن النجـــاح 

والتفوق.

إنجاز عظيم 

إلى ذلك، أوضـــح المحامي فريد غازي أن 
المـــرأة البحرينية لها مشـــاركات وكســـبت 
ثقة الهيئة الناخبة في االنتخابات األخيرة 
بدليل وصول ٨ ســـيدات إلى قبة البرلمان 
و٣ إلـــى المجالس البلدية، مشـــيًرا إلى أن 
هـــذا األمـــر إنجـــاز عظيـــم يضـــاف لرصيد 
المـــرأة البحرينيـــة علـــى الصعيـــد النيابي، 
فـــي حيـــن أنهـــا أخـــذت وضعهـــا الطبيعي 
فـــي الســـلطة التنفيذيـــة بمشـــاركتها فـــي 
الحكومـــة الجديدة وفـــي جميع المجاالت 

بما في ذلك المجال الدبلوماسي.

المناصب الرفيعة تعكس كفاءة وجدارة البحرينيات
عمود من أعمدة المجتمع... مواطنون عبر كاميرا “^”:

أمينة العصفور  بدور عبدالله سهام 
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وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي
إطاللة كريمة في مناســبة كريمة أيًضا، وعزيزة على قلوب كل البحرينيين، شــرفتنا بها وزيرة اإلســكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي في هذا الحوار 
الذي نبحر من خالله في محطات ومحاور بمثابة البســاتين النضرة اليانعة باخضرار عطاء المرأة البحرينية، فهذه المناســبة الســامية في معانيها كما تراها الوزيرة، 
علــى صعيــد مســاهمتها فــي إبــراز دور البحرينيــة بمســيرة التنميــة الوطنية، تظهر فيها المــرأة البحرينية دائًما كوجه حضــاري لمملكة البحرين، في ظــل ما تتمتع به من 
مكانة كبيرة في المجتمع، في ظل عهد عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وبمتابعة مســتمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبدعم من قرينة جاللة الملك المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة.

إعداد: سعيد محمد

تقدير جاللة العاهل المعظم
تسترســل  طيبــة  إجابــة  فــي  واإلطاللــة 
أن  إلــى  لتشــير  الرميحــي  الوزيــرة  فيهــا 
المــرأة البحرينيــة تقلــدت أرفــع المناصب 
علــى  وحــازت  المملكــة،  وخــارج  داخــل 
والسياســية  الدســتورية  حقوقهــا  جميــع 
القوانيــن  تطويــر  وتــم  واالجتماعيــة، 
والتشــريعات بمــا يضمــن حــق المــرأة في 
وجميــع  واإلســكان  والصحــة  التعليــم 
المســاهمة  مــن  تمكنهــا  التــي  المجــاالت 
وبالنســبة  مجتمعهــا،  فــي  فاعــل  بشــكل 
فهــي  البحرينيــة،  المــرأة  يــوم  لمناســبة 
جميعــا،  قلوبنــا  علــى  عزيــزة  مناســبة 
مــرة  ألول  أطلقــت  أن  منــذ  ونســتذكرها 
بالعــام 2008 بشــعارها الرئيــس “قــرأت.. 
االحتفــاء  تــم  والتــي  شــاركت”  تعلمــت.. 
بهــا بحضــور كريم من ملــك البالد المعظم 
إلــى المجلس األعلــى للمرأة، ليظهر تقدير 

ودعم جاللته الكامل للمرأة البحرينية.

أعمق ارتباط بالفخر
ويأتي الشعار الذي تفضلت صاحبة السمو 
إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة  الملكــي 
فــي طياتــه  باعتمــاده حامــاًل  آل خليفــة 
وهــو  والفخــر،  باالعتــزاز  ارتبــاط  أعمــق 
“المــرأة البحرينيــة في التنميــة الوطنية.. 
مســيرة ارتقاء في وطن معطاء”، ليعكس 
لالحتفــاء  الشــمولية  الصبغــة  ويضفــي 
مجــاالت  ضمــن  البحرينيــة  بالمــرأة 
واختصاصــات تعــددت واتســعت رقعتهــا 
خــالل العقدين الماضيين لتواكب التطور 

العلمي والتكنولوجي في العالم.

في مرحلة جني الثمار
وألن مســيرة عشــرين عاًمــا منذ تأســيس 
أغســطس  فــي  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
2001 كانــت ركيزة رائدة بكل المقاييس، 
فقد شهد تمكين المرأة مبادرات حضارية 
الملكــي  الســمو  صاحبــة  إشــراف  تحــت 
األميــرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة. 
العقــد  فــي  نســير  ونحــن  الوزيــرة  ســألنا 
الثالــث مــن عمــر المجلــس، هــل تحققــت 

التطلعات تحت مظلة المجلس؟
بــكل تأكيــد، فقــد ســاهم المجلــس األعلى 
الملكــي  الســمو  صاحبــة  برئاســة  للمــرأة 
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة 
حفظهــا هللا في تمكين المــرأة البحرينية، 
ونحــن فــي مرحلــة جني ثمار ذلــك الدعم 
وتلــك الجهــود بانتقــال المــرأة البحرينيــة 
إلــى مرحلــة التقدم، ولعل ما أســفرت عنه 
األخيــرة،  والبلديــة  النيابيــة  االنتخابــات 

وحصــول المرأة البحرينيــة على 8 مقاعد 
في مجلس النواب وهو الرقم األعلى في 
تاريــخ المجلــس، و3 مقاعد في المجالس 
البلديــة بــإرادة الناخبيــن، خيــر مثال على 
الثقافة المجتمعية، والمكانة التي وصلت 

لها المرأة البحرينية.
كمــا ندلــل علــى المكانــة المتقدمــة التــي 
وصلــت لها المــرأة البحرينية فــي المواقع 
القياديــة فــي الحكومــة، حيث تــم تعيين 
5 وزيــرات في التشــكيل الــوزاري األخير، 
المناصــب  فــي مختلــف  المــرأة  وتعينــت 
وزارات  جميــع  فــي  والمهمــة  التنفيذيــة 
وهيئات المملكة، ما يعكس الرؤية الثابتة 
والراســخة لتعزيز المساواة بين الجنسين 

وإدماج المرأة.
والحقيقة أن جهود المجلس األعلى للمرأة 
واضحــة للعيان، من خــالل عمل المجلس 
علــى تطويــر القوانيــن والتشــريعات التي 
تمس وتؤثر بشــكل إيجابي ومباشــر على 
شــؤون وحقوق المرأة واألســرة، وأرى أن 
كثيــرا من التطلعات تحت مظلة المجلس 
المجــال  زال  ومــا  تحققــت  قــد  األعلــى 
مفتوحا لتحقيق مزيد من التطلعات التي 
تأتــي وليــدة الحاجــة والرغبــة فــي خلــق 
مزيــد من الفرص لتنمية المرأة البحرينية 

وتعزيز تقدمها.

في كل مجاالتها لها 
“الدور المتنامي”

اهتمت مملكة البحرين بتحديث األفكار 
المبتكــرة تحــت مظلــة المجلــس األعلــى 
للمــرأة لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين 
مميــزة  والمبــادرات  المــرأة،  وإدمــاج 
ومنجزة، ترى كيف هي أصداء إنجازات 
علــى  خصوصــا  البحرينيــة  المــرأة 
المســتوى الخليجــي والعربــي والعالمــي 

وفق تقييمكم؟
علــى  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  عمــل 
قدراتهــا  وإبــراز  البحرينيــة  المــرأة  دعــم 
ومجهوداتهــا ودفعهــا للتفــوق مــن خــالل 
إشراكها في األنشطة والفعاليات المحلية 
واإلقليميــة والعالميــة، وتقلدها المناصب 
علــى  عــالوة  والدبلوماســية،  السياســية 
المؤتمــرات  فــي  الفاعلــة  مشــاركتها 
واالســتحقاقات الخارجيــة كونهــا ممثلــة 
لمملكــة البحرين، كمــا نرى الدور المتنامي 
للمــرأة فــي المجــاالت الثقافيــة والعلميــة 
واإلعالميــة والتجاريــة والرياضيــة، وكل 
ذلــك انعكس علــى مكانة مملكــة البحرين 

إقليميا ودوليا بصورة إيجابية للغاية.

مكتسبات المرأة في السكن
خــالل العقــد المنصــرم حدثــت الكثيــر مــن 
التطــورات فــي نظــام اإلســكان مــن حيــث 
والمعاييــر،  القوانيــن  وتحســين  تعديــل 
وتطويــر للكثيــر مــن الخدمــات اإلســكانية 
وطــرح حلــول للســكن االجتماعــي وحلول 
مــن  الكثيــر  تناســب  مختلفــة  تمويليــة 
لتســهيل  وذلــك  االجتماعيــة،  الحــاالت 
حصــول المواطــن على الخدمــة ولتقليص 
تحســب  الجهــود  وهــذه  االنتظــار،  مــدة 
للوزارة، ولكن لو أردنا االطالع المكتسبات 
نظــام  فــي  البحرينيــة  للمــرأة  الحصريــة 

اإلسكان، فهل يمكن ذكرها على حدة؟
البحرينيــة  المــرأة  مكتســبات  إلــى  بالنظــر 
فــي الســكن فهــي عديــدة، ولعــل مــن أبرزها 
بشــكل  الفئــات  فــي جميــع  المــرأة  تضميــن 
باختــالف  الســكن  مــن  لالســتفادة  عــام 
ظروفهــا االجتماعية مــع خضوعها لألحكام 
والشــروط أســوة بالرجل، كما تم استحداث 
الفئة الخامســة ضمن المستحقين للخدمات 
اإلســكانية المتمثلــة فــي توفيــر ســكن مدى 
الحيــاة والتــي تضمــن للمطلقــة والمهجــورة 
واألرملــة التــي ليــس لديهــا أبنــاء والعزبــاء 
يتيمــة الوالديــن حق الســكن، وإدراج المرأة 
ولديهــا  أجنبــي  مــن  المتزوجــة  البحرينيــة 
أبناء أو على األقل ابن واحد قاصر بحريني 
الجنســية ضمــن الفئات المســتحقة للخدمة 
اإلسكانية األساسية وليس السكن المؤقت.

أيضا شــملت المكتسبات اإلسكانية للمرأة 
البحرينيــة المســاواة بيــن الرجــل والمرأة 
فــي معايير االســتحقاق ومــا يترتب على 
االنتفــاع مــن حقوق، حيث يحــق للزوجة 
ألبنــاء  الحاضنــة  والمطلقــة  واألرملــة 
قصــر مــا يحــق للرجــل الــذي تتوافــر فيــه 
معاييــر واشــتراطات اســتحقاق الخدمــة 
اإلســكانية، وكذلــك الحــال بالنســبة لالبن 
كليهمــا،  أو  الوالديــن  أحــد  مــع  واالبنــة 
وصرف بدل الســكن للمطلقة واألرملة من 
أصحاب الطلبات اإلســكانية مباشــرة بعد 
قبــول الطلــب، وجواز إشــراك الزوجة في 
ملكية الوحدة السكنية برغبة الزوج دون 

اشتراط قيامها بسداد األقساط.
بيــن  المشــتركة  المبــادرات  شــهدت  كمــا 
المجلــس األعلــى للمــرأة ووزارة اإلســكان 
تدشــين مشــروع  العمرانــي،  والتخطيــط 
مســاكن برعايــة كريمــة مــن لــدن صاحبــة 
بنــت  ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو 
البــالد  إبراهيــم آل خليفــة قرينــة عاهــل 
المعظــم رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة، 
والمتجســد في مشروع الشــقق السكنية، 

للمواطنــات  توفيرهــا  يتــم  التــي 
المدرجــات ضمــن الفئــة الخامســة، 
تعديــل  لحيــن  مؤقــت  كســكن 
وضعهــن االجتماعــي، والقــت هذه 
فــي  كبيــرا  استحســانا  المبــادرة 

األوساط المحلية والدولية.

تشكيل وحدة تكافؤ 
الفرص

اإلداري  العمــل  صعيــد  علــى 
تفاعــل  كان  كيــف  للــوزارة، 
وزارتكــم مــع مبــادرات المجلــس 
األعلــى للمــرأة، خصوصــا تكافــؤ 
الفــرص فــي الــوزارات والهيئــات 

الحكومية؟
والتخطيــط  اإلســكان  وزارة 

العمرانــي كانــت من أوائل الــوزارات التي 
الفــرص  تكافــؤ  وحــدة  بتشــكيل  قامــت 
برامــج  فــي  المــرأة  احتياجــات  إلدمــاج 
ومشــروعات الوزارات والهيئات، وتفعيال 
المجلــس  أعدهــا  التــي  الوطنيــة  للخطــة 
النهــوض  اســتراتيجية  لتنفيــذ  األعلــى 
بالمــرأة البحرينية، ودعمت الوزارة جهود 
إيمانهــا  منطلــق  مــن  اللجنــة  تلــك  عمــل 
ودعمهــا لقــدرات المــرأة البحرينيــة التــي 
استطاعت أن تثبت كفاءتها على مختلف 
الصعــد وعلى جميع المســتويات، ونخص 
بالذكر هنا موظفات الوزارة الالتي يعملن 
فــي جميــع األقســام واإلدارات ويتمتعــن 
االختصاصيــة  والخبــرات  بالكفــاءات 
المختلفــة التــي تحتاجهــا الــوزارة لوضــع 
وتنفيذ البرامج والخطط اإلســكانية التي 
كانت تنوي تطبيقها على المدى المتوسط 

والبعيد.
التنســيق  علــى  الوحــدة  عملــت  كمــا 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  مــع  والتعــاون 
لمتابعة الشــكاوى المقدمة من المواطنات 
والمتعلقــة بالخدمــات اإلســكانية، إضافة 
والــدورات  العمــل  ورش  تنظيــم  إلــى 
احتياجــات  بإدمــاج  المعنيــة  التدريبيــة 
المرأة في التنمية والموازنات المستجيبة 
ورش  وتنظيــم  المــرأة،  الحتياجــات 
عمــل للعامليــن والعامــالت بالــوزارة التي 
تســتهدف االرتقاء بمســتوى األداء الفني 
إضافــة  بالــوزارة،  والقيــادي  واإلداري 
إلصدار كتيبات توعوية للتعريف بالوحدة 
ودورهــا في إدمــاج احتياجات المرأة في 
التنميــة وتكافــؤ الفــرص، وإعــداد قواعــد 
بيانــات عن العامليــن بالوزارة والمنتفعين 
من خدمات الوزارة مع تصنيفهم بحســب 
النــوع، وحصــر ودراســة التحديــات التــي 

قــد يتعــرض لهــا العاملــون والعامالت في 
الــوزارة نتيجة للتمييز النوعي وغيره من 

التحديات الوليدة مع اقتراح الحلول.
مــن  عقــد  مــن  أكثــر  مــرور  وبعــد  اآلن 
الزمــان فــي عمــر هذه الوحــدة التي كانت 
تتجــدد فيهــا األعضــاء مــن وقــت آلخــر، 
وقــد أوشــكت الفترة التي تــم تخصيصها 
لتنفيــذ خطــة النهــوض بالمــرأة البحرينية 
مــن  الكثيــر  وشــهدنا  االنتهــاء  علــى 
علــى  والملحوظــة  الملموســة  التغيــرات 
صعيــد عمــل الــوزارة مــع تحقــق األهداف 
الرئيســة التــي شــكلت الوحــدة مــن أجــل 
تحقيقها، كما شــهدنا ارتفاعا ملحوظا في 
مســتوى تكافــؤ الفــرص بيــن الموظفيــن 
من الجنســين، ولعــل أبرزها ارتفاع نســبة 
توظيــف المــرأة وحضورها فــي المناصب 

العليا بشكل متوازن ومدروس.
وتعزيــزا لما ســبق، فقد عملــت الوزارة مع 
الــوزارات والهيئات األخــرى كفريق واحد 
مــن أجــل إنجــاز المشــروعات اإلســكانية 
وتوفير الخدمات اإلســكانية لمســتحقيها 
مــن الفئات المختلفــة، والتي تكون المرأة 
فيهــا أحــد المكونــات الرئيســة، وبالتالــي 
لنجاح مهمــة الوزارة في توفير الخدمات 
وللمــرأة  عــام  بشــكل  للجميــع  اإلســكانية 
بشــكل خــاص كان البــد مــن تبنيهــا مبــدأ 
تشــكيل الشــراكات المتكافئــة مــع جميــع 
العــام  القطــاع  مؤسســات  مــن  شــركائها 
والخــاص لتحقــق أهدافها االســتراتيجية 
أن  تســتطيع  ولكــي  باإلســكان،  المتعلقــة 
تقــوم بدورها فــي تنفيذ الخطــة الوطنية 
للنهــوض بالمــرأة وتكــون طرفــا وشــريكا 
فاعال في بناء مجتمع تنافسي مستدام.

جائزة سمو األميرة تعزز الخطط
تتشــرف  التــي  المــرأة  تقــدم  جائــزة 

بحمــل اســم ســمو األميــرة ســبيكة بنــت 
إبراهيــم آل خليفــة لهــا صداها اإلقليمي 
والعالمي، كيف تقيمون مستوى النماذج 
والممارســات النوعيــة التــي تشــارك في 

الجائزة؟
بإطــالق  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  قــام 
الملكــي األميــرة  الســمو  “جائــزة صاحبــة 
لتقــدم  إبراهيــم آل خليفــة  بنــت  ســبيكة 
معاييــر  ضمــن  البحرينيــة”  المــرأة 
أعمــال  فــي  تتوافــر  أن  يجــب  وشــروط 
للفــوز  المتقدمــة  الشــخصية  وإنجــازات 
بالجائــزة، وهــدف الجائــزة تعزيــز برامــج 
وخطــط المؤسســات الرســمية والخاصــة 
ومؤسســات المجتمع المدني واألفراد في 

مجال تقدم المرأة البحرينية.
ولتكــون هــذه الجائــزة أنموذجــا يحتــذى 
عالميــا فقد شــمل المجلس األعلــى رعاية 
وتباعــا  الجائــزة،  لهــذه  المتحــدة  األمــم 
كان يجــب للنمــاذج والممارســات النوعية 
تكــون  أن  الجائــزة  هــذه  فــي  المشــاركة 
فــي  قــد وضعــت  تكــون  وأن  بالمســتوى 
اعتبارهــا المعاييــر والشــروط التي تحكم 
للتقييــم  المقدمــة  النمــاذج  عمليــة قبــول 

والمنافسة.
ونحــن نــرى أن هنــاك نمــاذج وممارســات 
نوعيــة ترقــى ألن تكــون عالميــة وليــس 
فقــط محليــة، وبالتالــي فإننــا نبــارك رؤية 
المجلــس األعلــى واســعة األفــق وبعيــدة 
الجائــزة  هــذه  مثــل  تقديــم  فــي  المــدى 
وغيرهــا من الجوائــز المماثلة في قيمتها، 
والتي تشــكل حافزا للمرأة البحرينية في 
مســيرتها نحو مزيد من التطــور والتنمية 
واإلبــداع في المجــال أو المهنة التي تكن 
لها الشغف وتكرس لها الجهود الشخصية 
والمهنية لتصل إلى المستوى الذي يؤهلها 

لنيل هذه الجائزة القيمة.
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االحتفاء بالمرأة البحرينية خالل العقدين
الماضييـــن واكــــب التطـــــور العلمـــي والتكنولوجـــــي فــــي العــالم

المرأة البحرينيـــة ركيــزة أساسيـــة علــى خارطـــة اإلنجـازات اإلقليميـــة والعالميـــة

 وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني
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وزيرة الصحة جليلة السيد جواد
يعبــق هــذا اللقــاء مــع وزيــرة الصحة جليلة الســيد جــواد بعطور التهاني وعبير االعتزاز والفخر، فباســمها وباســم جميع منتســبي وزارة الصحة ترفع ٔاســمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى المقام السامي لعاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى قرينة ملك البالد المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بمناسبة يوم المرأة 

البحرينية؛ والذي تحتفي فيه المملكة هذا العام بمسيرة تقدم المرأة البحرينية وريادتها في شتى المجاالت.

إعداد: سعيد محمد

المضاميــن  مــن  مزيــدا  الوزيــرة  وتضفــي 
الجميلــة، فتؤكــد أن تخصيــص يــوم وطني 
لالحتفــاء بمــا تحققــه المــرأة البحرينية من 
فــي  إيجابيــة  ومشــاركة  نوعيــة  منجــزات 
علــى  دليــل  خيــر  التنميــة  مســارات  جميــع 
ســامية  ملكيــة  رعايــة  مــن  بــه  تحظــى  مــا 
ودعــم حكومــي مســتمر، مــن خــالل برامــج 
ومبــادرات هادفــة إلى ترســيخ تقــدم المرأة 
البحرينيــة، األمر الــذي انتقل بها من مرحلة 
عــن  فضــاًل  التقــدم،  مرحلــة  إلــى  التمكيــن 
الجهــود الجبــارة التــي يقــوم بهــا المجلــس 
األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي 
قرينــة جاللــة الملك المعظم مــن أجل تعزيز 
مكانــة المــرأة وتهيئــة المقومــات الســتمرار 

عطائها ومساهماتها الرائدة. 
يعتبــر صرًحــا  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  إن 
وطنًيــا شــامًخا يعتز به جميع أبنــاء الوطن، 
ومــا تحقــق لــه مــن منجــزات متعاظمــة في 
ظل المســيرة التنموية الشاملة يعكس زخم 
الجهــود الكبيــرة التــي يقــوم بهــا مــن أجــل 
تحقيق تنمية مجتمعية شــاملة ومستدامة، 
بيــوم  االحتفــاء  مناســبة  أســهمت  وقــد 
المــرأة البحرينيــة فــي إبراز مســاهمة المرأة 
الوطنيــة  التنميــة  مســيرة  فــي  البحرينيــة 
بمختلــف القطاعــات وفــي شــتى الصعد من 
خــالل تخصيــص هويــة لــكل عام يتــم فيها 
إبــراز إنجازات وجهود المرأة، وعبر تســليط 
للمــرأة  التاريخــي  الحضــور  علــى  الضــوء 
البحرينيــة فــي جهــود البنــاء والتطويــر من 

أجل تعزيز مكانة المملكة وتقدمها. 
بالتأكيــد، فــي رحــاب حوارنــا مــع الوزيــرة 
كثير من الجوانب المضيئة، فقد ســألناها: 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  تأســيس  منــذ 
فــي أغســطس 2001، شــهد تقــدم المــرأة 
مبــادرات حضاريــة تحت إشــراف صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفــة، ونحــن نســير في العقــد الثالث 
مــن عمر المجلــس، هل تحققــت التطلعات 

تحت مظلة المجلس؟
مظلــة  تحــت  التطلعــات  تحققــت  نعــم، 
المجلــس األعلى للمرأة، حيث كان للمجلس 
الــدور   2001 منــذ تأسيســه فــي أغســطس 
الكبيــر فــي قيــادة العمــل النســائي، ورعايــة 
كل  توجهاتــه  وشــملت  الحديثــة،  نهضتــه 
نواحــي حيــاة المــرأة البحرينيــة وتقدمهــا، 
حيــث أرســى قواعــد العمــل وفــق منهجيــة 
مؤسســية قائمــة علــى الشــراكة المجتمعيــة 
المعنيــة،  المؤسســات  جميــع  مــع  الفاعلــة 
وكانت هذه االنعكاســات والمكتســبات التي 
تحققــت فــي شــتى القطاعــات عديــدة وال 
تحصى، في ظل مســيرة مباركة، وأســهمت 
في أن يكون لمملكة البحرين مكانة متقدمة 
بنموذج خاص يتعامل بحرفية واستباقية.

والشك أن المرأة البحرينية وبدعم المجلس 
األعلــى للمــرأة اســتطاعت تســجيل سلســلة 
حققتــه  مــا  أبرزهــا  ومــن  المنجــزات،  مــن 
العمــل بمختلــف  مــن كفــاءة نوعيــة ضمــن 
عاليــة  مســتويات  حققــت  كمــا  القطاعــات، 
مــن اإلنتاجيــة والعطــاء ضمــن مشــاركاتها 
الفاعلــة لصالح المجتمــع البحريني وتطوير 
الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن والمقيميــن 
وصــول  فــي  ســاهم  مــا  عمومــًا،  بالمملكــة 
إلــى أفضــل  هــذه الخدمــات والمشــروعات 

مستويات األداء والتميز والريادة.

تحدثتكم عن الكفاءة النوعية واإلنتاجية 
وهــذه  كمنجــزات..  األداء  ومســتويات 
تقــرأون  نقطــة جوهريــة، ونســأل.. كيــف 
رؤى جاللــة العاهــل المعظــم علــى صعيــد 
مختلــف  علــى  المــرأة  احتياجــات  تلبيــة 

المستويات؟
الرصيد الزاخر للمرأة البحرينية باإلنجازات 
الرائــدة والمشــرفة بجميــع القطاعات وعلى 
يأتــي  ودولًيــا،  محلًيــا  األصعــدة  مختلــف 
بــه  تحظــى  الــذي  المســتمر  الدعــم  بفضــل 
المــرأة البحرينيــة مــن لــدن حضــرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
ورعــاه،  هللا  حفظــه  المعظــم  البــالد  ملــك 
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
الــوزراء حفظــه هللا، ويعكــس أيًضــا الــدور 
الرائد والمهم الذي يقوم به المجلس األعلى 
للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفــة قرينة ملك 
تعزيــز  فــي  هللا،  حفظهــا  المعظــم  البــالد 
تقــدم المــرأة البحرينية بجميع المســتويات 
وتحقيقهــا للنجاحــات المنشــودة، فــي إطار 
الخطــة الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينية 

.)2022 - 2013(
وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن بالغ الفخر 
واالعتــزاز باإلنجــازات التــي حققتهــا المرأة 
البحرينيــة في جميع المجاالت والقطاعات، 
مثمنــًة الدعــم الالمحــدود الــذي تحظــى بــه 
المــرأة البحرينيــة مــن لدن صاحــب الجاللة 
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل  الملــك حمــد 
البــالد المعظــم حفظــه هللا ورعــاه؛ فقيــادة 
المــرأة  مكانــة  عــززت  المســتنيرة  جاللتــه 
وفــي  الريــادي  دورهــا  وأبــرزت  البحرينيــة 
تقلدهــا للعديــد مــن المناصــب القيادية على 

مستوى المملكة.
وأؤكــد أن المــرأة البحرينيــة أصبحت اليوم 
تشــكل ركيــزة أساســية وعنصــًرا مهًمــا فــي 
وضــع اســم مملكــة البحريــن علــى خارطــة 
اإلنجــازات اإلقليمية والعالميــة، حيث نالت 
هــذا  فــي  والتكريــم  االحتفــاء  اســتحقاق 
اليــوم الــذي يحمــل اســم المــرأة البحرينيــة؛ 
تقديــًرا وتكريًمــا لجهودهــا ولدورهــا الفعال 

وعطاءاتها المتواصلة.
اهتمــت مملكــة البحريــن بتحديــث األفكار 
األعلــى  المجلــس  مظلــة  تحــت  المبتكــرة 
الجنســين  بيــن  المســاواة  لتعزيــز  للمــرأة 
مميــزة  والمبــادرات  المــرأة،  وإدمــاج 
ومنجــزة، تــرى كيف هي أصــداء إنجازات 
المــرأة البحرينية خصوًصا على المســتوى 
وفــق  والعالمــي  والعربــي  الخليجــي 

تقييمكم؟
سلســلة  البحرينيــة  المــرأة  حققــت  لقــد 
المحلــي  المســتوى  علــى  اإلنجــازات  مــن 
والخليجــي والعربــي والعالمــي؛ بفضــل مــا 
تتلقــاه مــن دعــم كبيــر مــن المجلــس األعلى 
للمــرأة ودور المجلس القيادي البارز والرائد 
فــي شــتى المجاالت التنمويــة والمجتمعية، 
ومــا يبذلــه المجلــس مــن جهود وإســهامات 
مشــهودة تصب في صالح تقدم المرأة على 
المســتوى الوطنــي، ودعــم الكفــاءات وبناء 
الخبــرات النوعيــة وإبرازهــا علــى المنصــات 

اإلقليمية والدولية.
تقــدم  تؤكــد  التــي  الرفيعــة  اإلنجــازات  إن 
المجــاالت  شــتى  فــي  البحرينيــة  المــرأة 

تأتــي ضمن سلســلة مــن اإلنجــازات الدولية 
واإلقليمية التي هندســها ورسخها المجلس 
الرؤيــة  نجاعــة  وتعكــس  للمــرأة،  األعلــى 
التنمويــة الحكيمــة لصاحبــة الســمو الملكــي 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
قرينــة عاهل البالد المعظم رئيســة المجلس 
األعلــى للمــرأة حفظهــا هللا؛ مــا ســاهم فــي 
تبــوء مملكــة البحريــن المكانــة الرفيعة بين 
األمم والشــعوب في ظل المســيرة التنموية 

الشاملة.
والتمييــز  العنــف  مــن  المــرأة  حمايــة 
وقانــون  االقتصــادي،  تمكينهــا  وتشــجيع 
المتخصصــة،  األســرة  ومحاكــم  األســرة 
هــل تنظرون إلى أن هذه الخطوات ميزت 
مملكــة البحرين في إطــار الهدف الخامس 
للتنميــة  المتحــدة  األمــم  أهــداف  مــن 

المستدامة )المساواة بين الجنسين(؟
كبيــرة  نقلــة  البحريــن  مملكــة  حققــت  لقــد 
وخطــوات نوعية ومتميزة في إطار الهدف 
الخامــس من أهداف األمم المتحدة للتنمية 
بيــن  “المســاواة  فــي  المتمثــل  المســتدامة، 
الجنسين”، فالمســاواة بين الجنسين ليست 
مجــرد حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان، 
لكنهــا قاعدة ضرورية لعالم مســالم ومزدهر 

ومستدام.
إن مملكة البحرين ســباقة في تمكين المرأة 
وريادتهــا  العريــق  تاريخهــا  إلــى  اســتناًدا 
والثقافــة،  والتعليــم  الصحــة  فــي مجــاالت 
انطــالق  منــذ  مرموقــة  مكانــة  وبلوغهــا 
المســيرة التنمويــة الشــاملة بقيــادة جاللــة 
الملــك المعظــم حفظه هللا ورعاه وتأســيس 
المجلــس األعلــى للمــرأة، وتوافــر الضمانات 
حقــوق  الحتــرام  والتشــريعية  الدســتورية 
جميــع  بيــن  المســاواة  وتعزيــز  اإلنســان 
المواطنيــن، بالتوافق مع المعايير الحقوقية 
العالميــة، وأود أن أشــير هنــا إلــى حصــول 
المــرأة علــى حقوقهــا السياســية كاملــة فــي 
هللا  حفظــه  المعظــم  الملــك  جاللــة  عهــد 
ورعــاه، عبــر مشــاركتها الفاعلــة فــي إعــداد 
ميثــاق العمــل الوطنــي، والتصويــت عليــه، 
وحضورهــا المؤثــر فــي المجالــس النيابيــة 
ورئيســة،  ومترشــحة  كناخبــة  والبلديــة 
وشــغلها نســبة مــن مقاعــد مجلســي النواب 

والشورى، والمجالس البلدية.
مناصــب  البحرينيــة  المــرأة  تقلــدت  كمــا 
رفيعــة فــي المراكــز القياديــة وصنــع القــرار 
فــي الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة. هــذا 
وزارة  ووكيلــة  وزيــرة  المــرأة  تعييــن  وأن 
وســفيرة وقاضيــة، وتميزهــا فــي مؤشــرات 
نصــف  وشــغلها حوالــي  والتعليــم،  الصحــة 
الوظائــف في القطــاع الحكومي لدليل على 
نجــاح مبــادرات تقــدم المــرأة فــي المجتمــع 
البحريني وتحقيق المساواة بين الجنسين. 
بالمــرأة  للنهــوض  الوطنيــة  الخطــة 
البحرينيــة بــدأت في العام 2013 وحســب 
الجــدول تنتهــي هذا العــام 2022... ما أبرز 
ما تحقق ضمن محاور الخطة ال ســيما في 
محور تشــكيل الشراكة المتكافئة في بناء 

مجتمع تنافسي مستدام؟
أود أن أشــيد بــكل اعتــزاز وفخــر بما تحقق 
عديــدة  مكاســب  مــن  البحرينيــة  للمــرأة 
وإنجــازات عظيمــة ضمــن الخطــة الوطنيــة 
لنهــوض المــرأة البحرينيــة “2013 - 2022”، 
الشــراكة  تشــكيل  محــور  فــي  خصوًصــا 

المتكافئــة فــي بناء مجتمع تنافســي 
الخطــة  هــذه  إذ ســاهمت  مســتدام، 
الوطنيــة بشــكل ملحــوظ وجلي في 
ودعمهــا  البحرينيــة  المــرأة  تمكيــن 
لتحقيق اإلنجازات والتطور والتميز 
التقــدم  مرحلــة  إلــى  بهــا  واالنتقــال 
الثابــت، وتعزيــز مكانتهــا على جميع 
المناصــب  أرفــع  لتتبــوأ  األصعــدة 

محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا.
وعن مسيرة المرأة بمملكة البحرين، 
فــإن مؤشــرات التطــور الذي يشــهده 
وضع المرأة البحرينية على األصعدة 
كافــة لهــو دليــل واضــح علــى نجــاح 
بالمــرأة  للنهــوض  الوطنيــة  الخطــة 
البحرينيــة، لــذا أعــرب عــن اعتــزازي 
الوطنيــة  الخطــة  لهــذه  وتقديــري 
التــي وضعها المجلس األعلى للمرأة، 
حيــث إن لجنة تكافؤ الفرص بوزارة 
الصحــة وبالتعــاون مــع إدارة تكافــؤ 
الفــرص بالمجلس قامت بتنفيذ هذه 

الخطــة، وتطبيــق النمــوذج الوطنــي لدمــج 
احتياجات المرأة.

إن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 
التحفيزيــة  ســاهمت فــي دعــم السياســات 
مناصــب  تبــوؤ  مــن  المــرأة  تمكــن  لبرامــج 
ومواقــع اتخــاذ القــرار، وتوفيــر بيئــة داعمة 
ومراعيــة إلدمــاج احتياجات المــرأة العاملة 
فــي برامــج عمــل مؤسســات القطــاع العــام 
وتدريــب  تأهيــل  نســبة  وزيــادة  والخــاص 
وزارة  فــي  لتطبيقهــا  كان  والتــي  المــرأة، 
الصحة األثر الكبير لتحقيق مؤشــرات تقدم 
المرأة والنهوض بها خالل المرحلة الراهنة.

كيــف تعبــرون عن مشــاعركم وأنتــم ترون 
ما تتمتع به المرأة في البحرين من حضور 
بــارز فــي العديــد مــن مجــاالت المجتمــع... 
والقضــاء  والرياضــة  والتعليــم  الصحــة 
واالتصــاالت  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
أثبتــت  كذلــك  كورونــا  مرحلــة  وغيرهــا... 

جدارة المرأة البحرينية، فما رأيكم؟
إن المــرأة البحرينيــة أثبتــت جــدارة كبيــرة 
فــي النهــوض بجميــع القطاعــات ومــن بينها 
القطــاع الصحي في مملكة البحرين؛ لتكون 
مســاهًما فاعــاًل إلى جــوار أخيهــا الرجل في 
بفضــل  المبذولــة  الوطنيــة  الجهــود  نجــاح 
مســتوى التطــور والتقــدم والوعــي، والــذي 
يعكــس ثمــار الجهــود الوطنيــة التــي ينهض 
بهــا المجلــس األعلــى للمــرأة فــي تعزيز دور 
المــرأة وإشــراكها الفاعــل في الحيــاة العامة 
وتعزيــز دورها في مختلف المجاالت وعلى 

كل المستويات ضمن فريق البحرين.
الجهــود  بمســتوى  أشــيد  المناســبة،  وبهــذه 
والمجلــس  الصحــة  وزارة  بيــن  المشــتركة 
األعلــى للمــرأة، والتي ســاهمت فــي تحقيق 
وتنفيــذ العديد من الخطــط والمبادرات في 
ســبيل تطويــر مســيرة المــرأة فــي القطــاع 
الصحــي وتقدمهــا لتكــون شــريًكا فاعاًل في 
النهضــة التنمويــة الوطنية، كما أشــيد كذلك 
بالدور المهم والمحوري الذي تقوم به المرأة 
والــذي  الصحــي،  القطــاع  فــي  البحرينيــة 
تشــكل فيــه نســبًة كبيرة مــن القــوى العاملة 
التــي تــؤدي أدوارهــا الوطنيــة بــكل كفــاءة 
واقتــدار وهــو مــا انعكــس إيجاًبــا علــى مــا 
حققتــه وزارة الصحة من مؤشــرات ونتائج 
مثمــرة علــى صعيــد تحقيــق التــوازن بيــن 

الجنســين وتكافــؤ الفــرص وارتفــاع األداء 
المؤسسي ودمج احتياجات المرأة واألسرة 

البحرينية ضمن أهدافها وخدماتها.
إلى جانب ذلك فقد قدمت المرأة البحرينية 
فــي القطاع الصحي جهوًدا ومســاعَي نبيلة 
وخبــرات جليلــة في ظل الظــروف الصحية 
االستثنائية خالل االنتشار العالمي لجائحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، حيث ساهمت 
إطــار  ضمــن  الفعــال  بدورهــا  وشــاركت 
المنظومــة الصحيــة فــي التصــدي للجائحة 
جميــع  مــع  يتســق  بمــا  تحدياتهــا  وتجــاوز 
نحــو  الراميــة  والمســاعي  اإلســتراتيجيات 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بعيــًدا 
أن مواصلــة  كمــا  الجائحــة،  تداعيــات  عــن 
تعزيز العمل والتنســيق المشترك بين وزارة 
يــؤدي  للمــرأة  األعلــى  والمجلــس  الصحــة 
إلــى تفعيل هــذه الخطط والبرامــج الكفيلة 
للمــرأة  الداعمــة  المبــادرات  بمتابعــة تنفيــذ 
واألســرة البحرينية عموًمــا، وذلك في إطار 
المكتســبات الوطنيــة والنجاحــات المتميزة 
التي حققتها مملكة البحرين في العديد من 

المجاالت.
لدينــا أكثــر مــن 40 لجنــة تكافــؤ للفــرص 
فــي القطــاع الحكومــي لدمــج احتياجات 

المرأة، ما أبرز مخرجات هذه اللجان؟
لقــد حققــت لجان تكافؤ الفرص في القطاع 
الحكومي لدمج احتياجات المرأة الكثير من 
المخرجــات المتميــزة، حيث إن هذه اللجان 
ســاهمت في دعــم وتقدم المــرأة البحرينية 
بمــا شــكل نقطة االرتكاز التــي انطلقت منها 
فــي تحقيــق العديد من المكتســبات الرائدة 
إقليمًيــا وعالمًيــا، كمــا ســاهمت فــي تأكيــد 
دورهــا المحــوري ومكانتهــا المرموقــة فــي 
المجتمــع كشــريك فاعل فــي مســيرة البناء 
الشــاملة  التنمويــة  والنهضــة  والتحديــث 

والمستدامة.
وعلــى مســتوى وزارة الصحــة، فــإن لجنــة 
تكافــؤ الفرص بوزارة الصحة منذ تشــكيلها 
وهي تقوم بالتعاون مع إدارة تكافؤ الفرص 
بالمجلــس األعلــى للمــرأة مــن أجــل تطبيــق 
اإلاســتراتيجية والنمــوذج الوطنــي إلدمــاج 
احتياجــات المرأة فــي التنمية، فهناك اتفاق 
تام مع األهداف العليا للمجلس، حيث تقدم 
والمبــادرات  للبرامــج  كبيــًرا  دعًمــا  الــوزارة 
تمكيــن  أجــل  مــن  المجلــس  ينفذهــا  التــي 
المــرأة وتنميتها في ظل شــراكة حقيقية 
بيــن الجانبين في العديد من المجاالت 
يتعاونــان خاللهــا علــى تنفيــذ العديــد 
من الفعاليات المشــتركة التي أســهمت 
جميعهــا فــي توفيــر بيئة أفضــل للمرأة 

البحرينية العاملة بالوزارة.
وبهــذه المناســبة، أؤكــد مــدى اهتمــام 
لجنــة  مهــام  بتفعيــل  الصحــة  وزارة 
تكافــؤ الفرص بين الجنســين بالوزارة، 
فــي  المــرأة  احتياجــات  وإدمــاج 
قضاياهــا  ومناقشــة  التنميــة،  برامــج 
المهنيــة والصحية، بما يليــق بمكانتها، 
وشــريًكا  المجتمــع،  نصــف  باعتبارهــا 
اإلصــالح  مســيرة  تعزيــز  فــي  جديــًرا 

والتنمية الشاملة في المملكة.
جائــزة تقــدم المــرأة التــي تتشــرف بحمــل 
اسم سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة لها صداها اإلقليمي والعالمي، كيف 
والممارســات  النمــاذج  مســتوى  تقيمــون 

النوعية التي تشارك في الجائزة؟
إن جائــزة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة 
لتقــدم  خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 
ســمو  اســم  بحمــل  تتشــرف  التــي  المــرأة 
قرينــة عاهــل البالد المعظــم حفظها هللا، لها 
صداهــا اإلقليمــي والعالمــي، حيــث إن لهذه 
الجائــزة أهمية بالغــة وأثرها كبير في تعزيز 
التنافسية بين مختلف الوزارات الحكومية، 
وفــي إتاحــة فــرص المنافســة الشــريفة بين 
مــن  الحكومــي  بالقطــاع  العامليــن  جميــع 
الرجــال والنســاء، والذين يعملــون جنًبا إلى 

جنب من أجل خدمة الصالح العام.
وأود أن أشير إلى أن هذه الجائزة هي نتاج 
للدعــم والرعايــة الكريمــة الــذي تحظــى بهــا 
المــرأة البحرينية من صاحبة الســمو الملكي 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
قرينــة ملــك البــالد المعظم رئيســة المجلس 
األعلــى للمــرأة، والتــي ســاهمت فــي تعزيــز 
مكانــة المــرأة البحرينية على األصعدة كافة 
لتتبــوأ أرفــع المناصــب واألوســمة والجوائز 

المحلية واإلقليمية والعالمية. 
فهذه الجائزة تشكل حافًزا للجميع من أجل 
بــذل مزيــد مــن الجهــد والعطــاء في ســبيل 
القطاعــات  شــتى  فــي  المــرأة  دور  ازدهــار 
بالشراكة مع جميع الجهات المهتمة بتمكين 
المــرأة قيادًيــا، خصوًصــا المجلــس األعلــى 
علــى جميــع  يحتــم  التقديــر  وهــذا  للمــرأة، 
الجهــات المضــي قدًمــا لتحقيــق العديــد من 
المكتســبات واإلنجــازات للمــرأة علــى جميع 

األصعدة محلًيا ودولًيا.

التهانــي  بــه  نعطــر  األخيــر...  ســؤالنا 
البحرينيــة...  المــرأة  بيــوم  والتبريــكات 
ومســك الختام رســالتكم للمرأة البحرينية 

والعربية والمسلمة ولكل نساء العالم؟
يــوم  بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي  أجــدد 
وأبــارك   ،2022 للعــام  البحرينيــة  المــرأة 
عطــاءات المــرأة التــي تحــرص دائًمــا علــى 
تحقيــق التقــدم واإلنجاز، كما أبــارك حضور 
المــرأة الفاعــل فــي مختلــف مياديــن العمل، 
ومــا تقــوم بــه مــن جهــود متواصلــة لخدمة 
مجتمعها وإعالء راية وطنها، عبر ما تقدمه 
مــن صــورة مشــرفة تجســد أســمى معانــي 
العطاء واإلبداع والشراكة الفاعلة في تقدم 

الوطن وازدهاره. 
وأقــدر الــدور المهــم والحيوي الــذي تضطلع 
بــه المــرأة أينمــا كانت فــي شــتى القطاعات 
مشــرًفا،  حضارًيــا  نموذًجــا  أصبــح  والــذي 
وعنواًنــا راســًخا للعطــاء واإلنجــاز، يعكــس 
وطنهــا  تمثيــل  فــي  وجدارتهــا  المــرأة  دور 
بهــا  الشــاملة  التنمويــة  المســيرة  ورفــد 
ومكتســبات  منجــزات  مــن  تحققــه  ومــا 
باهــرة تصــب فــي تعزيــز مكانتهــا الوطنيــة 

واإلقليمية والدولية.
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المجلس األعلـى للمـرأة صرح وطنـي شامـخ يعتــز به جميـع أبنـاء الوطــن

وزارة الصحة تطبق النموذج الوطني لدمج احتياجات المرأة بالتعاون مع “المجلس األعلى”

وزيرة الصحة
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مملكة ا﮹روئ



إّن للمراة في البحرين عزا وضمان ..
هي اٌم هي أخٌت هي نبٌع لألمومة هي ينبوع 

الحنان ..
هي أنشودة سحٍر حضنت كل بنان..

يا ابنة البحرين قد آن األوان ..
لتنيري باسمك البحرين في كل مكان ..

أنِت داويت الجروح ..
وتشاركِت مع األبناء روحا بعد روح ..

أنت علمِت وربيِت وهندسِت الصروح .. 
وتباريِت وفي األقطار في كل مكان ..
فسالمي البنة البحرين والحق بيان ..

الم سلمان األميرة ..
أنِت في البحرين عنوان ألعمال كبيرة ..

وعطاء للمشاريع الصغيرة ..
رائدات مبدعات ونجاحات كثيرة ..

واكتشافات وأفكار تبان .. 
أنِت يا سيدة البحرين رمز الحب والحب أمان .. 

أنِت غرس في ثرى البحرين يبقى ..
يشهد التاريخ ما نرويه عنك والزمان.  

وداد رضي الموسوي

ابنــة البحــريــن

المرأة البحرينية شريك فاعل في رحلة التنمية
تبوأت أعلى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار... رئيس “جيبك”:

رفع رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
ياســـر العباســـي أســـمى آيات التهاني والتبريكات 
إلـــى  قرينـــة ملك البـــالد المعظم رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، بمناســـبة يوم 

المرأة البحرينية.
وقال في بيان أمس،: لقد تكرســـت خالل السنوات 
القليلة الماضية رؤية ســـموها حيال مســـتقبل المرأة 
البحرينيـــة، حيث نراها اليوم شـــريكة فاعلة في رحلة 
التنميـــة والعطـــاء، وقـــد تجـــاوزت مرحلـــة 
التمكين إلى مرحلة التقّدم على جميع 
المســـتويات، وهـــا نحـــن نـــرى المرأة 
البحرينيـــة اليوم وقـــد تبوأت أرفع 
والوزاريـــة  القياديـــة  المناصـــب 

ومراكز صنع القرار.
المـــرأة  يـــوم  أن  وأوضـــح: 
عيـــدا  أصبـــح  قـــد  البحرينيـــة 
ضمـــن أعيادنـــا الوطنيـــة التي 
تحتفـــل بها كافة المؤسســـات 

والكيانـــات العامـــة والخاصة، والتي يتم فيها إظهـــار التقدير للمرأة 
البحرينية العاملـــة التي أثبتت قدرتها وكفاءتها في جميع مجاالت 
العمل بما فيها تلك التي األعمال التي كانت حكرا على الرجل فقط 

كما في الشركات الصناعية.
وأردف: نحن في شـــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات فخورون 
أشـــد الفخـــر بعناصرنـــا النســـائية حيث تعمـــل الشـــركة وبدعم كبير 
مـــن مجلـــس إدارتهـــا على تقديـــم ُكل أشـــكال الدعم للمـــرأة العاملة 
بالشـــركة والتي وصلت بكفاءتها وجدارتها إلـــى المناصب القيادية 
واالشـــرافية، بـــل والتنفيذيـــة، كما نفتخـــر بمهندســـاتنا البحرينيات 
اللواتي يعملن في مصانع الشركة وُيشاركن بكل جدارة في عمليات 
الصيانـــة الدورية الضخمة التي تجريها الشـــركة، إضافة إلى وجود 
لجنـــة تكافؤ الفرص التي تراقب وتتابع وتقوم بقياس مدى التقدم 

الذي تحرزه الشركة في هذا الشأن.
واختتم رئيس شـــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات قائال “نبارك 
لســـموها، هـــذا العيد الســـنوي الـــذي يحصد ثمـــار توجيهاتها في كل 
عـــام مـــن خالل متابعـــة وتقييم المجلـــس للتقدم الذي يتـــم احرازه 
فيما يتعلق بدعم وتقدم وتمكين المرأة البحرينية، كما ُنبارك للمرأة 
البحرينيه عيدها الســـنوي، ونهنئها على مـــا تحقق لها من إنجازات، 
راجين من هللا تعالى أن يوفق الجميع في العمل على تحقيق المزيد 
مـــن التقـــدم من خالل مزيد من االشـــراك الفاعل للمـــرأة في التنمية 

الشاملة التي يشهدها الوطن العزيز في ظل قيادته الرشيدة.

تقدم المرأة البحرينية.. ال يمكن إيقافه
السفير الفرنسي لـ “^”:

^يرى سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين جيروم كوشار أن 
إنجــازات المــرأة البحرينيــة تعتبر حقيقة واقعة نلمســها في الحيــاة اليومية 
فــي البــاد، وبالطبــع، تتيح بعض المناســبات علــى مدار العــام الفرصة إلبراز 
هــذه اإلنجــازات، وإبــراز الــدور المهــم للغايــة للمرأة فــي جميــع المجاالت في 

المملكة والتقدم الذي يتم إحرازه.

إضافة إلى اليـــوم العالمي للمرأة، إلى 
يـــوم المرأة العربيـــة، تحتفل البحرين 
بيـــوم المرأة البحرينيـــة في األول من 
الرابعـــة  المـــرة  إنهـــا   ،2022 ديســـمبر 
عشـــرة بالفعـــل، إذ إنـــه يظهـــر التـــزام 
القضيـــة  هـــذه  فـــي  القـــوي  المملكـــة 

الحاسمة.

التزام كامل من القيادة 
البحرينية

وفيمـــا يتصـــل بالمبـــادرات الحضارية 
التـــي ينفذهـــا المجلس األعلـــى للمرأة 
تحـــت إشـــراف قرينـــة جاللـــة الملـــك 
المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيـــم آل خليفة، وكيف ينظر 
الســـفير إلـــى هـــذه المبـــادرات ومـــاذا 
يمثل له التعاون بين البحرين وفرنسا 
بالقـــول:  أشـــار  المـــرأة،  مجـــال  فـــي 
األمين العام لألمـــم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش، أشار إلى أن تمكين المرأة 
عمـــل غيـــر مكتمل فـــي جميـــع أنحاء 
بالبحريـــن  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا  العالـــم، 
وكمراقب، يســـعدني القـــول إن المرأة 
شـــريك كامل في عمليـــة بناء الوطن، 
إن القيـــادة البحرينيـــة ملتزمة التزاًما 
كامـــاًل برؤيـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن 
المعظم حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
الملـــك  جاللـــة  وقرينـــة  خليفـــة،  آل 
المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفة، ومنذ إنشـــاء 
المجلس األعلى، تمـــت الموافقة على 
والتعديـــالت  القوانيـــن  مـــن  العديـــد 
الخطـــة  مثـــل  والخطـــط  التشـــريعية 
البحرينيـــة  المـــرأة  لتقـــدم  الوطنيـــة 
لتعزيـــز حقوق المـــرأة، ويعـــد التنفيذ 

فـــي البحريـــن كما هـــو الحـــال في أي 
مـــكان فـــي العالـــم تحدًيـــا، ولكـــن تـــم 
بالفعـــل عمل الكثير ومكـــن المرأة من 
التغلـــب على العقبات وتولت مناصب 
قيادية في القطاعين العام والخاص، 
وأن تكـــون في وضع أفضل للحصول 
على المســـاواة وكذلك، المســـاواة في 

األجور، ويمكن للجميع رؤيتها.

حدث خاص كل عام

حديثـــه  كوشـــار  الســـفير  ويواصـــل 
فيلفـــت إلـــى أنـــه مـــن جانبهـــا، تفخر 
الســـفارة الفرنســـية بمراعـــاة تمكيـــن 
المـــرأة فـــي تعاونها مـــع المملكة على 

المثـــال،  العـــام، فعلـــى ســـبيل  مـــدار 
المصممـــات  مـــن  العديـــد  شـــاركت 
أســـبوع  فـــي  الشـــابات  البحرينيـــات 
الموضة األخيـــر الذي نظمناه بنجاح، 
حتـــى إننا ننظـــم حدًثا خاًصا كل عام 
بمناسبة يوم المرأة العالمي بالتعاون 
المؤسســـات  مختلـــف  مـــع  الكامـــل 

والمجموعات.

باقة تهاني وأمنيات

ومـــن الواضـــح أن جميـــع اإلنجـــازات 
التي تـــم تحقيقها بالفعـــل على جميع 
الملـــك  جاللـــة  يدعمهـــا  المســـتويات 
المعظم بشكل كامل، والعملية الجارية 
يعززها التزام الراســـخ، وكذلك جهود 
وتوجيهـــات صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفة، ولهـــذا فمن البديهي القول إن 
تمكيـــن المرأة البحرينية، بل كرســـالة 
إلى كل امرأة وعربية ومســـلمة ولكل 
نســـاء العالم، أن االتجـــاه نحو تمكين 
وللجميـــع  إيقافـــه،  يمكـــن  ال  المـــرأة 
نقدم باقة معطرة مـــن الزهور اليانعة 
بالتهاني واألمنيات الجميلة بالتوفيق 
في هذه المناسبة الوطنية العالية في 

دالالتها.

جيروم كوشار
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 المرأة البحرينية تاريخ مجيد
وحاضر حافل بالعطاء

Û  يجــد المتبحــر فــي تاريخ المرأة البحرينيــة وبصورة خاصة
ابتــداء مــن القــرن العشــرين باعتبــاره القــرن الــذي تــم فيــه 
توثيــق دور المــرأة، واســتمر ذلك التوثيق حتــى يومنا هذا. 
ويؤكــد ذلــك التوثيــق بــأن للمــرأة البحرينيــة تاريــخ مجيــد 
وحاضــر حافــل بالعطــاء، علــى الرغم مــن الظــروف الصعبة 
التــي عاشــتها المــرأة البحرينيــة فــي حياتهــا االجتماعيــة 
والتعليميــة فــي العقــود األولــى مــن القــرن الماضــي نتيجة 

لعادات وتقاليد المجتمع آنذاك.
Û  كانــت العقــود الثالثــة األولى من القرن العشــرين هي األكثر

قســاوة علــى المــرأة البحرينيــة، فبقيــت مغيبــة تماًمــا عــن 
بــدأ  المشــاركة فــي األعمــال واألنشــطة االجتماعيــة التــي 
الرجل يمارســها. وكانت أكثر تلك الفترة قساوة على المرأة 
البحرينيــة فترة الغوص التي تســتمر زهاء 3 أشــهر، فتبقى 
المرأة لوحدها تدير شــؤون المنزل وتتكفل بتربية األطفال 

والمحافظة عليهم، وهي مهمة شاقة ومتعبة.
Û  اســتمرت المــرأة البحرينيــة مغيبــة عــن المســاهمة فــي أي

نشــاط اجتماعي يمارســه الرجل لكونها غارقة في متاهات 
األميــة مــن جهــة، وســيطرة الرجــل وســطوته حســب عرف 
وتقاليد تلك الفترة من جهة أخرى. واستمر وضعها الصعب 
هــذا حتــى العــام 1928م حيث بدأ بصيــص األمل يلوح في 
األفــق للمــرأة مــن خــالل افتتــاح أول مدرســة للبنــات فــي 
البحريــن وهــي مدرســة الهدايــة الخليفية للبنــات بالمحرق 

والمعروفة حالًيا بمدرسة خديجة الكبرى.
Û  يرجع الفضل في تأســيس أول مدرســة للبنات في البحرين

في العام 1928م إلى الشــيخة عائشــة بنت راشد آل خليفة 
حرم ســمو الشــيخ حمد بن عيســى بن علي آل خليفة. فقد 
فاتحــت زوجهــا فــي أمــر افتتــاح مدرســة للبنات بعــد مرور 
تســع ســنوات علــى افتتــاح أول مدرســة لــألوالد، وطلبــت 
مــن ســموه إعطاء الفرصــة لبنات البحرين بافتتاح مدرســة 
كمــا أعطيــت الفرصة لألوالد، فأعرب ســموه فــي الحال عن 

استحسانه طلبها وموافقته على تنفيذه.
Û  بالمــدارس االلتحــاق  علــى  البحرينيــات  الفتيــات  أقبلــت 

الحكوميــة بشــكل غيــر متوقــع، يحدوهــا إصــرار كبيــر على 
أن تحصــل علــى نصيبهــا مــن التعليــم لتســاهم جنًبــا إلــى 
جنــب مــع الرجل فــي بناء الوطن. وكان لذلــك اإلصرار أثره 
الكبيــر، فأخــذت تحقــق مكاســب جمــة أهمهــا مزاولة بعض 
المهــن المتوافــرة والمناســبة للمــرأة حينذاك وفــي مقدمتها 

التدريس والتمريض.
Û  تطور وضع المرأة في خمسينات القرن العشرين الذي شهد

بداية تأسيس أول ناد للمرأة، كما شهد إشهار مجموعة من 
الجمعيات النسائية، وسبق أن ساهمت المرأة في أربعينات 
القــرن العشــرين بالكتابــة فــي )جريــدة البحريــن( لصاحبهــا 
األســتاذ عبدهللا الزايد، رافدة الجريدة بموضوعات تشــجع 
المــرأة علــى مواصلــة الدراســة لتضمــن التحاقهــا بالعمــل. 
وكانــت تنشــر مقاالتهــا بأســماء مســتعارة أو بذكــر حرف أو 
حرفيــن مــن أســمائهن؛ نظــًرا لصعوبــة وضعهــا االجتماعــي 

حينذاك.
Û  مــرت المــرأة البحرينيــة بالعديد من المحطــات طوال القرن

العشــرين، وكان إصرارها على النجاح هو الســبب الحقيقي 
فــي تقدمها وتطــور وضعها، فنالت العديد من المكتســبات. 
التــي يعمــل فيهــا  الوظائــف  فــي جميــع  وأصبحــت تعمــل 
الرجل على اختالفها. فهي اليوم وزيرة وطبيبة ومهندســة 
ومحاميــة وأســتاذة جامعيــة وغيــر ذلــك مــن المهــن، كمــا 
النــواب  ومجلــس  الشــورى  مجلــس  فــي  عضــًوا  أصبحــت 

والمجالس البلدية.
Û  تعــززت مكانــة المــرأة البحرينيــة ونالت جميــع حقوقها في

عهد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البــالد المعظــم. فقــد نالت المــرأة البحرينية وفق المشــروع 
اإلصالحي لجاللته حق التصويت والترشح في االنتخابات 
البلديــة ومجلــس النــواب، األمر الذي وفر للمــرأة البحرينية 
المزيــد مــن الحقوق التي تحصل عليهــا مثيالتها في الدول 

المتقدمة ديمقراطًيا.
Û  وتؤكــد بــادرة جاللــة الملــك المتمثلــة فــي إصــدار أمر ســام

بإنشــاء المجلس األعلى للمرأة، المكانة الكبيرة التي يوليها 
جاللته للمرأة لتكون عنصًرا فاعاًل ومشارًكا مهًما في إنجاح 
المشروع اإلصالحي لبناء دولة عصرية قادرة على مواجهة 
المجتمــع  يعيشــها  التــي  التحــوالت  ومواكبــة  التحديــات 

اإلنساني.
Û  وحــري بالذكر أن خلفية إنشــاء المجلــس األعلى للمرأة هي

انعــكاس للــدور الكبيــر الــذي قامــت بــه قرينــة عاهــل البالد 
المعظم صاحبة الســمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفــة، التــي حرصت بعد مشــاركتها فــي المؤتمر األول 
لقمــة المــرأة العربيــة فــي القاهــرة العــام 2000م، أن تطلــع 
نســاء البحريــن علــى أهــم نتائــج المؤتمــر، والتشــاور معهن 
حــول إيجــاد نظــام مؤسســي يرعــى شــؤون المــرأة، والــذي 
تمثــل فــي تأســيس المجلــس األعلى للمــرأة باألمر الســامي 
لصاحــب الجاللــة فــي أغســطس مــن العام 2001م وترأســه 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل 
خليفــة، تبعه أمر ســام بتشــكيل المجلس األعلــى للمرأة في 

نوفمبر 2001م.
Û  وبهــذا أصبحــت مملكــة البحريــن من بيــن الــدول المعروفة

باهتمامهــا بالمــرأة وتمكينهــا لتســاهم مســاهمة فاعلــة مــع 
الرجــل فــي تطور مملكة البحريــن وازدهارها على األصعدة 

كافة.

د. منصور محمد سرحان

رفع الرئيس التنفيذي لشـــركة المنيوم البحرين )ألبا( علي البقالي أســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وإلـــى  قرينة عاهل البالد رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، بمناســـبة احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة 
البحرينيـــة فـــي األول من ديســـمبر مـــن كل عـــام، والذي يأتي 
في هذا العام تحت مظلة شـــعار المناســـبة الرئيس “قرأت – 
تعلمـــت – شـــاركت” وهو شـــعار ينطلق من عراقـــة البدايات 

األولى والمبكرة للمرأة البحرينية.
وأضـــاف البقالـــي أن المرأة البحرينية في ظـــل العهد الزاهر 
لجاللة الملك المعظم أصبحت نموذًجا يحتذى به في التميز 
والريـــادة، وتمكنـــت بفضـــل الدعـــم الالمحدود مـــن المجلس 
األعلـــى للمرأة بقيادة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة مـــن النهـــوض بمســـؤولياتها وإثبات 
جدارتهـــا في كافة المجاالت وفـــي مختلف األصعدة والميادين، 
لتصبـــح عنصرا رئيًســـا وشـــريًكا أساســـًيا فـــي عملية 

البناء والتنمية.
وأكـــد أن تخصيـــص مملكـــة البحريـــن يومـــا 
البحرينيـــة  بالمـــرأة  لالحتفـــاء  ســـنويا 
يعكـــس تقديـــر القيـــادة للمـــرأة البحرينيـــة 
بعجلـــة  الدفـــع  فـــي  الفاعلـــة  ومســـاهمتها 
التنمية االجتماعية واالقتصادية الشـــاملة 

والمستدامة في المملكة.

البقالي: البحرينية نموذج يحتذى 
به في التميز والريادة

محرر الشؤون المحلية

ياسر العباسي 

محرر الشؤون المحلية

علي البقالي



منال الشيخ

المنامة - بنا

انتخـــب أعضـــاء مجلـــس أمناء 
المركـــز الثقافـــي اإلســـامي في 
العربيـــة  الـــدول  ســـفراء  لنـــدن 
لـــدى  المعتمديـــن  واإلســـامية 
المملكـــة المتحدة، ســـفير مملكة 
البحريـــن لدى المملكـــة المتحدة 
الشيخ فواز بن محمد آل خليفة 
رئيًســـا لمجلـــس أمنـــاء المركـــز، 
وذلك خـــال االجتماع الســـنوي 

العام للمركز الثاثاء الماضي.
كما قام أعضـــاء مجلس األمناء 
بالمصادقـــة على جـــدول أعمال 
المجلس واعتماد التقرير المالي 
إلـــى  إضافـــة  للمركـــز،  واإلداري 
مناقشـــة أهم البرامج واألنشطة 
التـــي ســـيقوم بها المركـــز خال 

العام المقبل 2023م.
واستعرض المجلس في جلسته 
الخطـــوات اإليجابية التي يقوم 
بهـــا مديـــر المركز أحمـــد الدبيان 
والقائمين عليه في نشر الثقافة 
الديـــن  وتعاليـــم  اإلســـامية 
اإلســـامي الحنيـــف والمســـاعي 
الدؤوبـــة لكافة الـــدول األعضاء 

في مساندة هذه الخطوات.
الثقافـــي  المركـــز  أن  يذكـــر 

ومنـــذ  لنـــدن  فـــي  اإلســـامي 
تأسيسه في العام 1940 يعد من 
أوائل المؤسسات اإلسامية في 
لندن ومن أقدم المراكز الثقافية 
اإلســـامية في أوروبـــا، إذ يقوم 
بـــدور مهـــم فـــي مجـــال تعزيـــز 
الحوار والتفاهم بين المســـلمين 
وغير المســـلمين، ونشـــر الثقافة 
اإلســـامية واللغـــة العربيـــة في 
بريطانيـــا ويشـــمل علـــى مرافق 
عـــدة، من أهمهـــا المســـجد الذي 
يتســـع لــــ 5000 مصـــل والمكتبة 

الضخمة والمعرض الدائم.

فواز بن محمد رئيًسا ألمناء 
“الثقافي اإلسالمي” في لندن تعــــاون مثمــــــر مــــع “^” قــريبـــــا

بحث سبل التعاون بين الجانبين... رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بمصر:

قـــال رئيـــس الهيئـــة الوطنيـــة للصحافـــة 
عبدالصـــادق الشـــوربجي إن الهيئة عملت 
في الفتـــرات الســـابقة 150 دورة تدريبية 
ومنهـــا  الصحافـــة،  مجـــاالت  جميـــع  فـــي 
الصحافة االســـتقصائية واإللكترونية في 
سبيل تهيئة الصحافي للنشر اإللكتروني. 
“البـــاد” ممثـــا  مـــن صحيفـــة  وزار وفـــد 
عبدالنبـــي  اإلدارة  مجلـــس  برئيـــس 
الشـــعلة، ورئيس التحريـــر مؤنس المردي، 
والصحافية هبة محســـن، الهيئة الوطنية 
للصحافـــة بجمهورية مصر العربية؛ لبحث 
ســـبل التعـــاون وتوقيع بروتوكـــول تبادل 
وقطـــاع  “البـــاد”  بيـــن صحيفـــة  خبـــرات 
مصـــر  بجمهوريـــة  الحكوميـــة  الصحـــف 
العربيـــة، وبحـــث إنشـــاء مركز للدراســـات 
على غـــرار الموجود فـــي صحيفة األهرام 

المصرية.
وأجـــرت “البـــاد” لقـــاء مـــع رئيـــس الهيئة 
عبدالصـــادق  للصحافـــة  الوطنيـــة 

الشوربجي، وفيما يأتي نصه:

تعاون مثمر

 -ما انطباعك عن زيارة “البالد” لكم؟ «

- أوالً أرحـــب بكـــم وأشـــكركم علـــى هـــذه 
الزيـــارة وأتمنـــى أن يكـــون هنـــاك تعـــاون 
مثمـــر فـــي األيـــام المقبلـــة، إن دور الهيئة 
الوطنيـــة للصحافـــة هـــو إدارة مؤسســـات 
“األهـــرام”،  مثـــل  قوميـــة  صحافيـــة 
“الجمهوريـــة”، “دار الهال” و”دار المعارف” 
وكل مؤسســـة منها تعتبر مؤسسة عريقة، 
إذ تعـــد “األهرام” ثاني أقدم مؤسســـة في 

العالم وكذلـــك “دار الهال” وغيرها فنحن 
نملـــك 55 إصـــدارا، ســـواء كان يوميـــا، أو 
الكترونيا، أو أســـبوعيا، أو شهريا أو دوريا 
كل ثاثة أشـــهر، فنحن نحظـــى بزخم من 

االصدارات.
وتوقيعنا معكـــم “البروتوكول” يأتي بغية 
نقـــل الخبـــرات، كمـــا لفـــت رئيـــس مجلس 
إدارة “البـــاد” عبدالنبـــي الشـــعلة إلى عدم 
وجـــود مانع من اندماج الفكر الذي يتســـم 
بالعراقـــة بالفكـــر الشـــبابي، ونحـــن نرحب 

بهذا األمر والشك يعد إضافة للطرفين.

صحافة المواطن

- ما توقعاتك لما سيثمر عنه هذا  «
البروتوكول في القريب من خالل 

التعاون البناء؟

ورقيـــة،  الســـابق  فـــي  كانـــت  -الصحافـــة 
إنمـــا اليـــوم باتـــت الصحافـــة اإللكترونيـــة 
موجودة، ونحـــن نعمل بالتوازي مع بعض 
بحيـــث نحافظ على الصحافة الورقية مع 

مســـايرة التطـــور التكنولوجـــي الموجـــود 
بالعالـــم من خال عمـــل بوابات قوية جدا 
لكافة المؤسسات الصحافية، على أساس 
أن هناك شـــريحة كبيرة من الشباب تميل 
إلى المواقع والبوابـــات اإللكترونية، األمر 
الـــذي اســـتوجب منـــا مخاطبتهـــم وعـــدم 
تركهـــم يعزفـــون عـــن الصحافـــة الورقية، 
وفـــي الوقـــت ذاتـــه الحفـــاظ علـــى جميع 

شرائح المجتمع.
وأشـــرنا إلـــى أن هنـــاك صحافـــة تدعـــى بــ 
“صحافة المواطن” كون أن الهاتف الذكي 
أصبح متعدد الوظائف؛ ألنه يجمع ما بين 
الكتابة والتصوير ومـــا إلى ذلك، وبالتالي 
نريـــد أن نثبـــت لـــكل فرد فـــي االقاليم أنه 
أصبح صحافيا، مصورا وما شـــابه، بحيث 
يرســـل إلينـــا الخبـــر، ونحـــن بدورنـــا نعمل 

على فلترته وكذلك تدريب المرسل.
كمـــا اننـــا عملنـــا فـــي الفتـــرات الســـابقة ما 
يتـــراوح من 140 إلـــى 150 دورة تدريبية 
ومنهـــا  الصحافـــة،  مجـــاالت  جميـــع  فـــي 
واإللكترونيـــة  االســـتقصائية  الصحافـــة 

فـــي ســـبيل نحـــول الصحافـــي مـــن مجرد 
صحافـــي مختـــص بكتابة الخبـــر الورقي، 
إلى صحافي يكتب الخبر بشـــكل يتوافق 
مع النشر اإللكتروني، فدربنا الكثير، وهذا 
النهـــج ســـيكون مـــن ضمـــن التعـــاون بينا؛ 
كون أن لدينا مراكز تدريب مجهزة كمركز 
التدريـــب بـــــ “الهيئـــة” ومركـــز التدريـــب بــ 
“األهـــرام” إذ يعد مركز األهرام للدراســـات 
السياســـية واالســـتراتيجية مـــن المراكـــز 
األولية في العالـــم، ويحظى بوجود نخبة 
مـــن األكفاء، وكان يعتمد على اإلصدارات 
علـــى  حرصنـــا  أننـــا  إال  فقـــط،  الورقيـــة 

تخصيص موقع له ليزيد انتشاره.

النهج الجديد

-صحيفة “البالد” تبنت منذ فترة طويلة  «
التحول الرقمي؛ باعتباره النهج الجديد 

للصحافة، وكانت الفكرة أن يكون بينها 
وبين الدول العربية التي لها خبرة في 
األمر تعاون.. فكيف بإمكانكم كهيئة 

وطنية للصحافة االستفادة من “البالد”؟ 

- نحـــن عملنا موقعـــا وتطبيقا على الهاتف 
الذكي يدعى “سبوت”، وفي الوقت الحالي 
نعمـــل على البث التجريبـــي له لنتمكن من 
استخدامه من خال أخذ االخبار الخاصة 
بالبلـــد، ونرحـــب باشـــتراك أية إصـــدارات 
معنا لكيا يكون مقتصرا على المؤسسات 
القومية إنما محتضن للمؤسسات القومية 
والمؤسســـات الخاصـــة وأيـــة مؤسســـات 
صحافية موجـــودة بالوطن العربي، وكلي 
اســـتعداد للعمـــل معها؛ كون ذلك ســـيثري 

التطبيق بشكل أكبر.

“^” مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بجمهورية مصر العربية

وزيرا البلديات والنفط: خطة شاملة لمشروع استزراع نبات القرم
قام وزير شـــؤون البلديات والزراعة 
وائـــل المبارك، ووزيـــر النفط والبيئة 
المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ 
محمـــد بن دينه، بزيـــارة تفقدية إلى 
متنـــزه ومحميـــة دوحة عـــراد، الذي 
يعتبـــر أحد أهـــم المواقـــع المقترحة 
وأكثرهـــا مائمـــة الســـتزراع شـــجر 

القرم نظرًا لطبيعتها المد جزرية.
 وخـــال الزيـــارة، أكد وزير شـــؤون 
مملكـــة  أن  والزراعـــة  البلديـــات 
مهمـــًا  شـــوطًا  قطعـــت  البحريـــن 
فـــي تنفيـــذ التـــزام مملكـــة البحرين 
بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 
عـــام 2060، وذلك وفقا لما جاء في 

إعـــان ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
خال مشـــاركة ســـموه فـــي المؤتمر 
الســـادس والعشـــرين لألطـــراف في 
اتفاقيـــة األمم اإلطارية بشـــأن تغير 
المناخ )COP26( المنعقد في مدينة 

غاسكو بالمملكة المتحدة.
البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  وقـــال   
اعتمـــدت  الـــوزارة  إن  والزراعـــة 
المســـاندة  المبـــادرات  مـــن  سلســـلة 
للخطط الوطنيـــة الرامية إلى زيادة 
عدد األشـــجار، كما أنشأت مجموعة 
من المشاتل الزراعية إلنتاج اآلالف 

مـــن أشـــجار القـــرم إلعـــادة تأهيـــل 
عـــدد مـــن المناطـــق، باإلضافـــة إلـــى 
االســـتعانة بمجموعـــة مـــن الخبراء 
والمختصين المحليين واإلقليميين 
بهدف تحقيق األهداف ومنها زراعة 
110 آالف شـــجرة قرم فـــي المواقع 
المعتمـــدة حســـب خطـــة التشـــجير 
فـــي مملكـــة البحريـــن وزراعـــة 140 
ألـــف شـــجرة فـــي الشـــوارع العامـــة 

والميادين.
 من جانبه، أّكـــد وزير النفط والبيئة 
اعتمـــدت  البحريـــن  مملكـــة  أن 
إلزالـــة  المبـــادرات  مـــن  مجموعـــة 
الكربـــون، ومنهـــا مضاعفـــة أشـــجار 

نبـــات القـــرم ألربـــع مـــرات، إضافـــة 
إلـــى حزمة من المبادرات المســـاندة 
إلـــى  الراميـــة  الوطنيـــة  للخطـــط 
زيـــادة عدد األشـــجار في المشـــاريع 
الصناعيـــة  والشـــركات  الحكوميـــة 
المؤسســـات  ومشـــاركة  الكبـــرى 
دور  التخـــاذ  الخـــاص  والقطـــاع 
فـــي هـــذه المبـــادرة، وكذلـــك توفير 
للتشـــجير  الداعمـــة  السياســـات 
وتشـــجيع كافة أفـــراد المجتمع على 
المشـــاركة في هذا العمـــل والتطوع 

في تنميته.
   وأوضـــح وزيـــر النفـــط والبيئـــة أن 
خطـــة  رســـمت  البحريـــن  مملكـــة 

وطنيـــة شـــاملة لمشـــروع اســـتزراع 
نبـــات القرم، بهـــدف تنفيـــذ البرامج 
والمبـــادرات الراميـــة لزيـــاد أشـــجار 
مـــن  عـــدد  بدعـــم ومســـاندة  القـــرم 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  القطاعـــات 
الوطنيـــة  الخطـــط  نجحـــت  حيـــث 
الستزراع القرم في إنشاء مجموعة 
من المشـــاتل الزراعية، ونفذ الفريق 
القـــرم  أشـــجار  الوطنـــي الســـتزراع 
التـــي تهـــدف  البرامـــج  حزمـــة مـــن 
إلعـــادة تأهيـــل عـــدد مـــن المناطق، 
وذلك مـــن خـــال تنظيـــف الممرات 
المائية وتقليم األشـــجار المتدهورة 
المناطـــق  بعـــض  تأهيـــل  وإعـــادة 

الزراعية في الســـواحل والمحميات 
الطبيعية مثل خليـــج توبلي ورأس 
ســـند ومحمية دوحة عـــراد وغيرها 

من المواقع المهمة.
 وقال وزير النفط والبيئة إن الفريق 
الوطني الستزراع أشجار القرم نفذ 
الميدانيـــة  المســـوحات  مـــن  عـــددا 
بهدف استكشـــاف المواقع المناسبة 
الحتضـــان نبـــات القـــرم فـــي فترات 
االســـتزراع المســـتقبلية حتى العام 
2035م، وقد ســـاهمت المســـوحات 
في إعـــداد التقارير الفنيـــة والبيئية 
مشـــروع  فـــي  للتوســـع  الداعمـــة 

استزراع نبات القرم.

المنامة - بنا

local@albiladpress.com11
الخميس 1 ديسمبر 2022 - 7 جمادى األولى 1444 - العدد 5161

مراعاة التخطيط المستقبلي السكاني وفق االحتياجات الصحية للسكان
التنسيق مع “اإلسكان” لتهيئة المواقع الالزمة للمشاريع الصحية... محمد بن عبداهلل:

اســتقبل رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا 
آل خليفــة وبحضــور وزيــرة الصحــة جليلــة الســيد بمقــر المجلــس وزيــرة اإلســكان 
والتخطيــط العمرانــي آمنــة الرميحي والرئيــس التنفيذي لهيئــة التخطيط والتطوير 
العمرانــي أحمــد الخياط والرئيس التنفيذي للمستشــفيات الحكومية أحمد األنصاري 

واألمين العام للمجلس األعلى للصحة إبراهيم النواخذة وعدد من المسؤولين.

وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، بحـــث رئيس 
وزيـــرة  مـــع  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
اإلسكان والتخطيط العمراني المبادرات 
الخدمـــات  جـــودة  تعزيـــز  إلـــى  الهادفـــة 
اإلسكانية والصحية المقدمة للمواطنين 
بمـــا يحقـــق التطلعات المنشـــودة للقطاع 
الصحي ضمن المسيرة التنموية الشاملة 
صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بقيـــادة 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبمتابعة مســـتمرة من ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وبحـــث الطرفـــان متابعـــة تنفيـــذ رؤيـــة 
الحكومة باالهتمـــام بالخدمات الصحية 
في كافـــة مناطق المملكـــة واالرتقاء بها 
يأتي في ظل ما تشهده المملكة من قفزة 
تنموية شـــاملة فـــي مختلـــف المجاالت، 
وتلبـــي احتياجات وتطلعات المواطنين، 
والمناطـــق  المـــدن  فـــي  خصوًصـــا 

اإلســـكانية الحديثـــة واســـتكمال توفيـــر 
البنيـــة التحتية لتلبية التطـــور العمراني 
واالحتياجـــات المســـتقبلية بمـــا يجســـد 

أهداف المملكة بالتنمية المستدامة.
وأعـــرب رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
عن شـــكره وتقديره للجهـــود المتواصلة 
والحثيثـــة التـــي تبذلهـــا وزارة اإلســـكان 
والتخطيـــط العمرانـــي لتنفيـــذ الخدمات 
اإلســـكانية وتخصيـــص البنيـــة التحتيـــة 
حـــرص  مؤكـــًدا  المتكاملـــة،  والمرافـــق 
المجلـــس علـــى تقديم أفضـــل الخدمات 
توجيهـــات  وتنفيـــذ  للمجتمـــع  الصحيـــة 
الحكومـــة فـــي تســـخير كافـــة اإلمكانات 
لتعزيـــز القطـــاع الصحـــي ورفـــع جـــودة 
خدماتـــه، خصوًصـــا مـــن خـــال مواصلة 
بمـــا  الصحيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر 

يضمن االستدامة والجودة والكفاءة.
وشـــدد علـــى أهميـــة مراعـــاة التخطيـــط 
واالحتياجـــات  الســـكاني  المســـتقبلي 

الصحيـــة للمواطنين والمقيمين بحســـب 
المعايير الدولية.

كمـــا نـــوه الطرفان إلـــى أهمية التنســـيق 
الدائم وتهيئة المواقع الازمة للمشـــاريع 
لبنـــاء  المملكـــة  الصحيـــة ضمـــن جهـــود 
مـــن  الصحيـــة  المرافـــق  مـــن  المزيـــد 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة التـــي 
تلبي االحتياجات الحالية والمســـتقبلية 

للسكان.
وبدورهـــا، أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلة 
الســـيد علـــى توجيهـــات الحكومـــة فيما 
يخـــص تقديـــم الخدمـــات الصحية ذات 
النوعية العالية والوصول إليها بكل يسر 
وســـهولة بما ينســـجم مع رؤيـــة البحرين 

الجهـــات  مـــع  التنســـيق  2030، وأهميـــة 
أعلـــى  تطبيـــق  مـــن  للتأكـــد  الحكوميـــة 
الخدمـــات  لتقديـــم  اإلنشـــائية  المعاييـــر 

الصحية المستقبلية.
اإلســـكان  وزيـــرة  أشـــارت  جانبهـــا،  مـــن 
والتخطيط العمراني آمنة الرميحي إلى 
حرص الـــوزارة علـــى التنســـيق الحثيث 
مع كافة الجهات الحكومية ذات العاقة 
وتوفير الدعم الازم لتلبية االحتياجات 
الخدمية وعلى رأسها الخدمات الصحية 
التي تخدم الوطن والمواطن، الفتة إلى 
أن الـــوزارة مســـتمرة فـــي العمـــل ضمـــن 
فريـــق البحريـــن الواحـــد لتحقيـــق كافـــة 

األهداف التنموية المنشودة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة
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األكاديميـــة  آمـــر  اســـتقبل 
الملكيـــة للشـــرطة العميـــد فواز 
حســـن الحســـن، المديـــر العـــام 
ألكاديميـــة محمد بـــن مبارك آل 
خليفة للدراســـات الدبلوماسية 
الشـــيخة منيرة بنـــت خليفة آل 

خليفة.
وتـــم خـــال اللقاء، بحث ســـبل 
المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز 
وتبـــادل الخبرات فـــي البرامج 
برنامـــج  وأبرزهـــا  التدريبيـــة، 
الدبلوماســـية الحقوقيـــة الـــذي 
ســـيعقد في األكاديمية الملكية 
للشرطة خال ديســـمبر المقبل 

بالتعـــاون مـــع أكاديميـــة محمد 
بن مبارك ويســـتهدف منتسبي 
وزارتـــي الداخليـــة والخارجية 
وأفراد مـــن منظمـــات المجتمع 
المدني المعنيين بمجال حقوق 

اإلنسان.
ويهـــدف البرنامج إلى ترســـيخ 
لحقـــوق  الدوليـــة  المعاييـــر 
اإلنســـان، وتعزيز ونشـــر ودمج 
العمـــل  فـــي  المعاييـــر  تلـــك 
الشـــرطي وعمل الدبلوماسيين 
وعمل الجمعيات الحقوقية في 
مجـــال حقـــوق اإلنســـان، ورفع 

مستوى الوعي بها.

الشرطة يتدربون على 
“الدبلوماسية الحقوقية”

الشيخ فواز بن محمد

لقاء: هبة محسن  - أعده للنشر: منال الشيخ

الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
لـــــ  الشـــايجي  عيســـى  البحرينيـــة 
“البـــاد” أنـــه تـــم خـــال اللقـــاء مـــع 
مستشـــار شـــؤون اإلعـــام بديـــوان 
الحمـــادي  عيســـى  العهـــد  ولـــي 
مناقشة األمور المتعلقة بالصحافة 
عموما وشؤون جمعية الصحفيين 
البحرينية خصوصـــا، بحضورنائب 
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
عبدالرحمـــن المدفـــع وأميـــن الســـر 
والعاقات الدولية بالجمعية راشد 

الحمر.

أبرز مجريات لقاء “الصحفيين” 
مع المستشار الحمادي

عيسى الشايجي



باالنتخابات  النيابي  المترشح  ثمن 
ــرة عـــن “ســابــعــة  ــ ــي ــيــة األخــ ــيــاب ــن ال
الثقة  البستكي  عبدهللا  الــمــحــرق” 
العهد  ولـــي  يوليها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء صــاحــب 
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
حمد آل خليفة، األمر الذي أدى إلى 
تصدرهم المشهد الحكومي بشكل 

الفت.
ولي  سمو  ثقة  أن  البستكي  وأكــد 
ــة  الــعــهــد رئــيــس الـــــوزراء تــعــد دالل
على العهد الجديد وتحمل الجميع 
أداء  ــي  فـ ــيــة  ــوطــن ال ــيــة  ــمــســؤول ال

الواجب بكل وفاء وإخالص.
ــاتـــه ألعـــضـــاء  ــيـ ــنـ   وعـــبـــر عــــن أمـ
والنجاح  بالتوفيق  النواب  مجلس 
فــي خــدمــة الــوطــن والــمــواطــنــيــن، 
مؤكدا أن هنالك كثيرا من الملفات 
المعيشية  الملفات  أن  إال  المهمة 
وال شك  أبرزها،  تعد  واالقتصادية 
والــرعــايــة  االهــتــمــام  تستلزم  أنــهــا 

والمتابعة وبذل كل ما يمكن بذله.

بــالــوجــوه الشابة  ــر عــن أمــلــه  وعــّب
التي فازت بعضوية مجلس النواب 
لــلــعــمــل عــلــى تــحــديــث واقـــتـــراح 
تنهض  التي  والتشريعات  القوانين 
بالبلد وتضمن مستقبال أكثر رخاء 
بأن  البستكي  واختتم  واستقرار. 
الطريق  إلى  البوصلة  مسار  إعــادة 
الـــصـــحـــيـــح، وتـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــات 
الــمــواطــنــيــن والــعــمــل بــشــكــل بناء 
من  التنفيذية  السلطة  مع  وواعــد 
بأعضاء  الــمــنــوطــة  الــمــهــمــات  أبـــرز 

مجلس النواب الحاليين.

البستكي: هذه أولويات النواب

تجمــــع األمطـــار أول ملــف على طاولــة بلدي الجنوبيــة

لمجلس  رئيسا  عبداللطيف  عبدهللا  فاز 
بالتزكية،  الجنوبية  المحافظة  بــلــدي 
له،  نائبا  بشيت  بــو  عــبــدهللا  حــل  بينما 
البلديين  ولم يترشح أحد من األعضاء 

تحتج  ولــم  الفائزين،  ســوى  للمنصبين 
الــجــلــســة األولـــــى لــلــمــجــلــس لــصــنــاديــق 
ــراع وحــســم األمــــر بـــتـــالوة اســم  ــتــ االقــ
الــرئــيــس ونــائــبــه وقــســم األعــضــاء أمــام 

وزير البلديات وائل بن ناصر المبارك.
والــزراعــة  البلديات  وأكــد وزيــر شــؤون 
البلدية  المجالس  أن  ألقاها  كلمة  خالل 
التنموية  المسيرة  أساسيا في  ركنا  تعد 
المعظم  الــبــالد  مــلــك  بــقــيــادة  الــشــامــلــة 

ــة الــمــلــك حمد  حــضــرة صــاحــب الــجــالل
داعما  وشــريــكــا  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
ــي الــعــهــد رئيس  لــلــحــكــومــة بــرئــاســة ولـ
الملكي  السمو  صاحب  الــوزراء  مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه 

البناء  عملية  فــي  بــدورهــا  منوها  هللا، 
والتطوير لتلبية تطلعات المواطنين.

ــــك أشــــار رئــيــس مــجــلــس بــلــدي  ــــى ذل إل
الــجــنــوبــيــة عـــبـــدهللا عــبــدالــلــطــيــف في 
حديثه لـ “البالد” إلى أن طاولة المجلس 

مناقشة  جلساتها  ــــى  أول فــي  ستشهد 
ملف تجمع األمطار، ونحن مقبلون على 
مــوســم األمــطــار، مــشــددا على أن ملف 
الطرح  في  األولــويــة  له  التحتية  البنية 

والمناقشة.

طلبنا مقابلة وزير التربية لمناقشة وضع طلبة الطب
تعزيز التنسيق مع المستشفيات الحكومية.. رئيس “األطباء” لــ “^”:

جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  أوضــح 
ــدرازي  ــ ال عــامــر  البحرينية،  ــاء  األطــب
ناقشوا  أنهم  “البالد”  لــ  حديثه  خالل 
الرئيس  استقبال  خــالل  عــدة  أمـــورا 
الحكومية،  للمستشفيات  التنفيذي 
أحــمــد األنــصــاري يــوم أمـــس؛ بغرض 
المشترك  والتنسيق  الــتــعــاون  تعزيز 
األطباء  وجمعية  المستشفيات  بين 
الصحي  الــقــطــاع  ودعـــم   البحرينية 

بمملكة البحرين.
ــم الــتــطــرق  ــ وذكــــــر الــــــــــدرازي أنـــــه ت
لمجاالت التعاون بين جمعية األطباء 
الحكومية،  والمستشفيات  البحرينية 
عدة  أوجها  هناك  أن  استيضاح  وتــم 
ــتــعــاون فــي مجال  ــا ال لــذلــك وأبـــرزهـ
الــتــنــســيــق بــالــنــســبــة لــأطــبــاء الــجــدد 
تؤهلهم  مخارج  وإيــجــاد  وتوظيفهم 
من إيجاد فرصة عمل مناسبة بجانب 

شأنها  من  التي  األفــكــار  بعض  تبادل 
معالجة تلك المشكلة.

ــتــنــســيــق في  ال تـــم  إلــــى أن  وأشــــــار 
ليتسنى  الطبية والمؤتمرات  البحوث 
لهم التعاون وعمل مؤتمرات مشتركة 
لأطباء وخصوصا  األيـــام  قــادم  فــي 
أن هناك شريحة كبيرة منهم بحاجة 
ولــيــكــونــوا  الــمــســتــمــر،  الــطــبــي  للتعلم 
مــؤهــلــيــن لــتــجــديــد رخـــصـــة مـــزاولـــة 
المؤتمرات  هــذه  بحضورهم  المهنة 

لمدة 30 ساعة تقريبًا.
تم  إذا  عــمــا  “الــــبــــالد”  ســـــؤال  وفــــي 
التطرق للطلبة المتخصصين بدراسة 
تمس  ال  الجزئية  “هـــذه  ذكــر  الــطــب، 
ــقــدر ما  الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة ب
الــتــربــيــة  ووزارة  ــجــامــعــات  ال تــمــس 
والتعليم إال أننا تقدمنا بطلب لمقابلة 
لمناقشة هذه  والتعليم؛  التربية  وزير 

الطلبة  ــة  دراســ ومـــوضـــوع  الــجــزئــيــة 
رئيس  مقابلة  طلبنا  بجانب  بالخارج 
جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي وجــامــعــة 
الــبــحــريــن الــطــبــيــة؛ كــونــهــم يــدّرســون 
ــطــب ولــمــعــرفــة هـــل إذا كـــان عــدد  ال
الخريجين يتوازى مع حاجة البلد من 

األطباء أم ال. 

المواعيد  انتظار  فترة  طــول  وحــول 
بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي، أشـــار 
ــه لـــكـــون الــجــمــعــيــة  ــ ــى أن ــ الـــــــدرازي إل
لأطباء  المهني  بالجانب  متخصصة 
الــتــطــرق لمشكالت  مــحــاوالتــهــا  ومـــع 
مباشر  غير  بشكل  تناولوا  المرضى، 
هــــذه الــجــزئــيــة مـــن خــــالل اقـــتـــراح 
توظيف بعض من األطباء الذين أنهوا 
فترة االمتياز ولم يحصلوا على شاغر 
الوقت  وفــي  االنتظار  مــدة  لتتقلص 
ذاته؛ ليكونوا جزءا من الحل الشامل 

لطول المواعيد بــ “السلمانية”.
لــمــســوا اهتمام  أنــهــم  ــدرازي  ــ الـ وأكـــد 
ــذي  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــس الـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ وتـــــــعـــــــاون الـ
ــحــكــومــيــة، أحــمــد  لــلــمــســتــشــفــيــات ال
االنصاري موضحًا أنه شدد على دور 
جمعية األطباء البحرينية في معاونة 

األطباء خصوصا الجدد وتمكينهم.

عامر الدرازي
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المكتب التنفيذي لـ “بحريننا” 
يطلق مهرجانا بقلعة البحرين

ضمن موسم “أعياد البحرين”

الوطنية  للخطة  التنفيذي  المكتب   يحتفل 
ــتــمــاء الــوطــنــي وتــكــريــس قيم  لــتــعــزيــز االن
من  اعتبارا  “بحريننا”  بمهرجان  المواطنة 
الثاني من ديسمبر المقبل في قلعة البحرين، 
واآلثار  للثقافة  البحرين  هيئة  مع  بالتعاون 
وضمن فعاليات موسم “أعياد البحرين” الذي 

تنظمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
الساعة  عند  العروض  تبدأ  أن  المقرر   ومــن 
الرابعة مساء، إذ سيكون جمهور المواطنين 
على  المملكة  والــزوار من خارج  والمقيمين 
موعد مع استعراضات مبهرة تجسد التاريخ 
بعراقة  األمــجــاد  وتحكي  عــصــري  بمنظور 
عروضا  تتضمن  إذ  الحاضر،  ولغة  التاريخ 
لطابور المنامة والفرقة الموسيقية للشرطة 
يعود  الــتــي  الــبــحــريــن  قلعة  فــي  والــخــيــالــة 

تاريخها إلى ما قبل 5 آالف عام.
ــيــات مـــهـــرجـــان “بــحــريــنــنــا”   وتــنــطــلــق فــعــال
بالتزامن مع انطالق احتفالية ليالي المحرق 
1 - 10 ديسمبر  الفترة  والتي ستقام خالل 
ما  للمدينة  التاريخية  األحــيــاء  في  المقبل 
بين مجلس سيادي في الشمال وحّتى قلعة 
بوماهر. وستحتفي هذه الفعالية بالتصميم 
والموسيقى  والمأكوالت  واألزيــاء  والفنون 
مركز  المحرق تشمل  فــي  مــواقــع  عــدة  فــي 
وعمارة  والبحوث  للثقافة  إبراهيم  الشيخ 

فخرو وسوق القيصرية.
حافال  سيكون  “بحريننا”  مهرجان  أن   يذكر 
والفعاليات  األنشطة  من  واسعة  بمجموعة 
والــزوار  والمقيمين  للمواطنين  يمكن  التي 

والسياح االستمتاع بها، والدعوة عامة.

المنامة - بنا

المحفوظ: 3 سنوات وعالوة التمديد لم تصرف
ــتــربــوي مــحــمــد الــمــحــفــوظ أن  ــح ال أوضــ
منذ  للمعلمين  لم تصرف  التمديد  عالوة 
معدودة  ألشهر  صرفت  إنما  ســنــوات   3
ــعــد إقــــرار  ال غــيــر حــســب مــعــلــومــاتــه ب
التمديد  ساعتي  والتعليم  التربية  وزارة 
والثانوية  اإلعــداديــة  المرحلة  لمدرسي 
سيكون  الــتــمــديــد  أن  لــهــم  وإيــضــاحــهــا 

بمقابل مادي.
بانتظار  مازالوا  المعلمين  أن  إلى  وأشــار 
هذه العالوة التي هي حق من حقوقهم 

مهنة  أن  كـــون  لــهــا؛  استحقاقهم  ــم  ورغـ
حد  على  الصعبة،  المهن  مــن  الــتــدريــس 

قوله.
“البالد”  لــ  المحفوظ خالل حديثه  وقال 
عدم  فــي  تتلخص  الحالية  المشكلة  إن 
لــعــالوة  المستحقين  المعلمين  مــعــرفــة 
وزارة  رد  وعــدم  إيقافها  سببب  التمديد 
استفساراتهم  عــلــى  والتعليم  الــتــربــيــة 
فيها  اســتــجــابــت  الــتــي  الــمــرة  باستثناء 
المساعد  للوكيل  صحافي  تصريح  عبر 
للمناهج واإلشراف التربوي أحالم العامر 
من  أكتوبر  بشهر  “الــبــالد”  صحيفة  عبر 

ــارت فــيــه لصرف  ــعــام الـــجـــاري، إذ أشــ ال
عالوة التمديد للمعلمين بعد التنسيق مع 
جهاز الخدمة المدنية، إال أن ما اكتشفه 
المعلمون هو أّن ليس ثمة تنسيق أو أن 
هذا التنسيق لم يسفر عن نتائج ملموسة 

على أرض الواقع.
ــى أن تــوضــح وزارة  ــه مــن األولـ وأكـــد أن
المعلمين  ــؤالء  ــهـ لـ والــتــعــلــيــم  ــيــة  ــتــرب ال
إيقافها  سبب  العالوة  لهذه  المستحقين 
يستحقونها  ألنهم  لهم؛  وصرفها  الفعلي 
أفادتهم  الـــوزارة  وطالما  جهدهم  نظير 

أنها ستكون بمقابل مادي.

ــبــلــدي  ــمــجــلــس ال أكــــد عــضــو ال
بمحافظة  الثالثة  ــدائــرة  ال عــن 
المحرق، عبدالقادر السيد خالل 
إعادة  تم  أنه  “البالد”  لــ  حديثه 
الكبرى  المحرق  افتتاح حديقة 
رسًما  فلس   300 تحديد  وتــم 

للدخول.

300 فلس رسوم الدخول إلى “المحرق الكبرى”

ــبــلــدي  ــمــجــلــس ال أوضـــــح عــضــو ال
بالدائرة الثامنة بمحافظة المحرق، 
مــحــمــد الـــمـــقـــهـــوي لــــــــ”الـــبـــالد” أن 
الموجودة  الصالة  كبينة  ترخيص 
بين  وتحديًدا  الحد  شرق  بمنطقة 
جليعة،  وحـــي  الــســوالــي  أم  حـــي 
بحي  وتحديًدا  آخر  بمكان  متعلق 
للمنطقة  نقلها  تم  ثم  ومــن  جليعة 

المذكورة.
وأضاف “هذه األرض مخصصة في 
إصدار  وتم  لبناء مسجد  األســاس 
الترخيص وتحديد مقرها من قبل 
وتجهيزها  السنية  األوقــاف  إدارة 
ــوى جلب  لــم يــتــبــق سـ لــدرجــة أن 
لها، إال أن ما حصل يتلخص  إمــام 
في ورود إخطار من بلدية المحرق 

تم  معهم  التواصل  وبعد  بإزالتها 
جاء  بإزالتها  األمــر  أن  استيضاح 

من وزارة اإلسكان”. 
وأشار المقهوي إلى أنه تم التفاعل 
ــة  مــع هــذا اإلخــطــار مــن خــالل إزال
أنه  إال  يومين،  قبل  الكبينة  هــذه 
الذي سيتم  الموقع  لم يتم تحديد 

نقلها له.

إخطار من “اإلسكان” بإزالة كبينة صالة “شرق الحد”

عبدالله البستكي

عبدالقادر السيد

محمد المقهوي

محمد المحفوظ

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

بدر الحايكي  | تصوير عبدالرسول الحجيري

جانب من الجلسة وزير البلديات مرحبا بأحد األعضاء تهنئة رئيس المجلس ونائبه



ا،  دعــا رئيــس مركــز نصــف الطريــق للتأهيــل خالد الحســيني الحتــواء مرضى االيــدز مجتمعيًّ
وتقبــل حالتهــم وظروفهــم، عبر التثقيف والتوعية، الفًتا إلى أنهم فئة مكســورة، وموجوعة، 

وتعتريهم غصة، وتساؤالت عن أسباب رفض الناس لهم.

وأشـــار الحســـيني في لقائـــه مع “البالد” بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي لمكافحـــة مـــرض االيـــدز إلـــى أن 
المرضـــى الذين يجهرون عن إصابتهم بالفيروس 
هـــم شـــجعان، وأبطال، فـــي موقـــف يعكس عدم 
وجود الرغبة منهم مـــن الضرر باآلخرين، مضيًفا 

“هم بحاجة للعالج النفسي وليس الرفض”.
بداية، ما الفكرة التي أوجدت مركز “نصف  «

الطريق للتأهيل”؟

ــطــريــق لــلــتــأهــيــل” تم  مـــشـــروع “مـــركـــز نــصــف ال
مكان  وهـــو  2018م،  ــعــام  ال كجمعية  تأسيسه 
الحتواء من يريد التعافي من إدمان المخدرات، 
أو األمراض المتفرعة منه، وبحيث تتم معالجة 

الـــمـــريـــض وتــأهــيــلــه 
ا، لكي يندمج  نفسيًّ
مــع الــمــجــتــمــع من 

بشكل  جـــديـــد، 
ــي  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ طـ

أســــــــــــــــوة 

باآلخرين. ويتفّرغ من ذلك اإلرهاصات النفسية 
التي تكون مصاحبة لإلدمان، أو مواقف سابقة 
أثناء مرحلة  مر بها الشخص، سواء بالصغر، أو 
التعاطي، وغيرها، ومن الحاالت التي نشخصها 
الفيروس بسبب  مرضى اإليدز، والذين أصابهم 
للحقن  استخدامهم  ولربما  للمخدرات،  إدمانهم 

الملوثة.
ذكرت أن جزًءا من المرضى الذين يرتادون  «

مركزكم، هم من مرضى اإليدز، ما هي 
تجربتكم حول ذلك؟

مرضـــى االيـــدز حيـــن يأتـــون لمركزنـــا، يجهرون 
أمامنا بأنهم مصابون بالفيروس، ما يعكس أيًضا 
رغبتهـــم بعدم اإلضـــرار باآلخرين، ونحن نحرص 
علـــى أن نتعامل معهم بشـــكل عادي أســـوة ببقية 
المرضى، ولكن مع أخذ اإلجراءات االحترازية 
الالزمة، كاســـتخدام األدوات بشكل مشترك 

معهم.
ومـــن بيـــن كل الحـــاالت التـــي نظـــرت لها، 
اســـتمرت معـــي حالـــة واحدة فقـــط حتى 

النهاية.
بماذا تصّنف مرضى االيدز ممن يجهرون  «

بمرضهم؟

أصنفهم بالشجعان، واألبطال، بل 
إذ ليس  ذلــك،  أكثر من  هم 
ــك،  ــســهــل فــعــل ذلـ ــن ال مـ
بسبب الخوف، والخجل، 
والــتــوجــس مــن نظرة 
المجتمع، وهذا أكبر 
خطأ، ألن فيروس 

االيدز ال ينقل عبر التعامل العادي، وإنما بالدم أو 
السوائل فقط، ولربما األدوات المشتركة كأدوات 

الحالقة.
ما الذي نحتاجه في البحرين اليوم فيما يتعلق  «

بفئة مرضى االيدز؟

نحتاج لتوعية وتثقيف المجتمع بشـــكل مستمر، 
عـــن المـــرض، واألشـــخاص المصابيـــن بـــه، وآلية 
انتقـــال  ووســـائل  واحتوائهـــم،  معهـــم  التعامـــل 

الفيروس، ووسائل االحتراز منها.
يجـــب أن يكـــون هنالك تقبل لهـــذه الفئة، وتفهم، 
وبحاجـــة  مرضـــى،  المطـــاف  نهايـــة  فـــي  ألنهـــم 
للمســـاعدة، ومنهـــم مـــن انتقـــل الفيـــروس لـــه بال 
ذنـــب منه، كعمليات نقل الدم، أو الوالدة بالمرض 

وغيرها.
مـــن  نفســـي  لتدخـــل  بحاجـــة  اإليـــدز  مريـــض 
ا  األخصائيين، لرفع معنوياته، ومســـاعدته، وحاليًّ
هنالـــك عالجات مؤقتة للمـــرض، وهي أفضل من 
الحال الســـابق للفيروس، قبل عشـــرين أو ثالثين 

سنة.

هل سبق لك أن اعتذرت عن حاالت مرضية  «
معّينة، كمرضى االيدز مثًل؟

لـــم يســـبق لـــي أن فعلـــت ذلـــك، وأنـــا ال أنظـــر 
للشـــخص من طبيعة مرضه، أو شكله، أو لونه، 
أو عقيدته، وإنما من خالل حاجته للمســـاعدة 

كمريض، ودوري هو أن أفعل ذلك.
كم عدد مراكز التأهيل التي تساعد مرضى  «

االيدز؟

هنالك أخصائيون يتابعون ذلك، وليس مراكز، 
ولكـــن وفـــي المقابـــل توجد مراكـــز متخصصة 
لمســـاعدة مدمنـــي المخـــدرات علـــى التعافـــي 
وهو أمر جيد، ويعكس وعي المجتمع، وجهود 

الناس الخيرة.
منذ أن بدأت العمل في مجال التعافي، كم  «

عدد حاالت االيدز التي واجهتها؟

أعمـــل فـــي مجال التعافـــي منذ العـــام 2012م، 
ولقـــد مـــّرت علـــي حـــاالت عديـــدة، ولكنهـــا ال 
تتناســـب مـــع عـــدد المصابيـــن فـــي البحريـــن 
والمعلـــن عنهـــم مـــن قبـــل الجهـــات الرســـمية، 

والسبب هو تحفظ، وخوف، وخجل المصابين 
بفيروس االيدز من الحديث بذلك.

ولقد تعاملت مع المرضى بشكل سلس ومريح، 
مطالًبـــا إياهـــم باســـتخدام أدواتهـــم الخاصـــة 
لوحدهـــم، وأن تكـــون لهـــم غرفهـــم الخاصـــة، 

وغير ذلك.
ما أكثر تساؤالت مرضى االيدز؟ «

مريض اإليـــدز يكون بالغالب خائًفـــا، ومتوتًرا، 
وتســـاؤالته تـــدور بفلك كم باقي لـــه من العمر، 
وســـبب رفـــض المجتمـــع لـــه، وعـــدم مقدرتـــه 
على الـــزواج، وحرمانه من أبســـط حقوقه في 
اإلنجـــاب، ويتمنـــى بـــأن يعيش حيـــاة طبيعية 

أسوة بغيره من الناس.
وهـــو حـــال يتطلـــب -كمـــا أســـلفت- التدخـــل 
النفسي، خصوًصا مع غياب العالج الحاسم له، 
باستثناء بعض األدوية والعقاقير التي تخفف 

حدة المرض، وتؤخر آثاره.
ما أهم التجارب الغربية التي لفتت انتباهك  «

بهذا الشأن؟

تزويج مرضى اإليدز ببعضهم بعًضا، وفق آلية 
وشروط معينة.

ما الواجب المنتظر مّنا تقديمه لمريض االيدز؟ «

رفـــع مســـتوى التوعيـــة والتثقيف، ســـواء في 
والرياضيـــة  الثقافيـــة  والمراكـــز  الجامعـــات، 
واالجتماعية، والصحف، والتلفزيون وغيرها، 
أيًضـــا،  األخـــرى  المجـــاالت  يطـــول  وبحيـــث 
كإدمـــان المخـــدرات، والتهـــاب الكبـــد الوبائـــي 

وغيرها.
كلمة أخيرة. «

االجتماعيـــة  مســـؤوليتنا  نعـــي  أن  يجـــب 
واألخالقيـــة لمســـاعدة هـــذه الفئـــة، والوقوف 
لجانبها، ألنها تعاني الغصة، واالنكســـار، واأللم، 

والوجع.

^يحتفل العالم في األول من ديســـمبر من 
كل عـــام، باليوم العالمي لأليـــدز، فيتحد الناس 
في كل بقاع األرض، ليظهروا دعمهم للمصابين 
باأليـــدز، والمتأثريـــن بـــه، وإلحيـــاء ذكـــرى مـــن 

قضوا بسببه.

مشاهير قضوا نحبهم باإليدز

مشـــاهير كثيـــرون رحلوا باكرًا بســـبب إصابتهم 
بفيروس نقص المناعة المكتسبة، فمن هم؟

أشـــهرهم هـــو المغني األساســـي بفرقـــة “كوين” 
البريطانيـــة فريـــدي ميركـــوري، والـــذي توفـــي 
العـــام 1991 بعد إصابتـــه بالفيروس، حيث كان 

الفيروس في مطلع التسعينات قاتالً.
األميركيـــة  التمثيـــل  نجمـــة  باليـــك،  امانـــدا 
المعروفـــة، والتـــي قتلها الفيـــروس العام 1989 
بعمر ســـتين عامـــًا، بعدما حاربته طويـــالً، لكنها 

في النهاية خسرت معركتها هي أيضًا.
آرثـــر آش، العـــب كـــرة المضـــرب “التنـــس” كان 

أحـــد نجـــوم المشـــهد الرياضـــي خـــالل حياتـــه، 
لكنه توفي عام 1993 عن خمســـين عامًا بسبب 

األيدز.
انطونـــي بيركينـــز، بعـــد عـــدد كبير مـــن الجوائز 
السينمائية، غادر بيركينز الحياة، عن عمر يناهز 
الســـتين عامـــًا، بعـــد إصابتـــه بفيـــروس األيـــدز، 
لينضم إلى الئحة النجوم الذي قتلهم الفيروس 

العام 1992.
روك هادسون، النجم شبه المطلق في هوليوود 
في خمســـينات وســـتينات القرن الماضي، نجح 
فـــي مســـيرته، لكنـــه فشـــل فـــي االنتصـــار على 
الفيـــروس الـــذي أودى بحياتـــه عـــام 1985 عن 

عمر الستين سنة هو أيضًا.
بيدرو زامورا، نجم التلفزيون الكوبي المعروف 
التوعيـــة  مجـــاالت  فـــي  كثيـــرًا  والـــذي جاهـــد 

بالمرض ومكافحته، حتى وفاته العام 1994.
تومـــي موريســـون، وهـــو مـــن أشـــهر المالكمين 
األميركيين في الـــوزن الثقيل، وهو بطل العالم 

السابق للمنظمة العالمية للمالكمة، لكن مسيرته 
انتهت باإلصابة بالفيروس العام 1996، وتوفي 

متأثرًا به العام 2013.

ما الدول األكثر إصابة بالفيروس؟ 

19 بلـــدًا مـــن جميـــع أنحـــاء العالم، لديهـــا أعلى 
معـــدالت اإلصابـــة بفيـــروس األيـــدز، أغلبها في 
القـــارة اإلفريقية، حيـــث تتصدر جنوب إفريقيا 
عـــدد المصابيـــن قياســـًا بعـــدد الســـكان، بعـــدد 
خمســـة ماليين شـــخص مصاب، فـــي حين يبلغ 

عدد الوفيات السنوية 110 آالف شخص.
ويبلـــغ عـــدد المصابيـــن فـــي زيمبابـــوي مليـــون 
وثالثمئـــة ألف مصاب، وعدد الوفيات الســـنوية 
ثالثيـــن ألفًا، وفي موزمبيق تبلغ عدد اإلصابات 
مليـــون وثمانمئة الف، وعدد الوفيات الســـنوية 
عـــدد  فيبلـــغ  كينيـــا  أمـــا  ألفـــًا،  وســـتين  اثنيـــن 
الـــف، وعـــدد  بهـــا مليـــون وســـتمئة  المصابيـــن 

الوفيات السنوية ستة وثالثين الفًا.

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزارة الصحـــة مواصلة الجهـــود وتحقيق اإلنجـــازات في مجال 
مكافحـــة مرض نقص المناعة المكتســـبة “األيدز”، حيـــث ُتجدد االلتزام 
بما تم البدء فيه خالل السنوات الماضية من جهود جبارة، وتسعى إلى 

الحد من مرض األيدز، والحد من مضاعفاته على المرضى.
وأضافـــت في بيان أمس، أن مملكـــة البحرين تولي اهتماًما بالًغا وتبذل 
جهوًدا كبيرة وملموســـة لمتابعة الوضـــع الوبائي لفيروس نقص المناعة 

المكتسبة “األيدز”.
وُتشـــارك مملكة البحرين دول العالم االحتفـــال باليوم العالمي لمكافحة 
نقص المناعة المكتســـبة “األيدز”، والذي يصادف األول من ديســـمبر من 
كل عـــام، ويتم من خالله تســـليط الضوء علـــى جهود وزارة الصحة في 
رعايـــة مرضى األيـــدز وتعزيز ســـبل الوقاية إلى جانب اســـتعراض آخر 

مستجدات المرض محلًيا ودولًيا.
وتحـــرص مملكـــة البحرين علـــى االهتمـــام بمكافحة “األيـــدز” من خالل 
عملهـــا الـــدءوب لرفـــع الوعـــي الصحـــي والمجتمعـــي حولـــه، والتضامن 
الدولـــي في مواجهة هـــذا الوباء، والعمل على إحـــراز المزيد من التقدم 
فـــي الوقايـــة من المرض والعـــالج والرعايـــة للمصابين به بالشـــراكة مع 
الجهـــات ذات العالقـــة مـــن القطاعيـــن الحكومي والخـــاص، إضافة إلى 

تعزيز الوعي حول الوضع الوبائي للمرض.
وعلى الرغم من انخفاض معدل اإلصابة بالفيروس في مملكة البحرين، 
إال أن جهـــود المكافحـــة على جميـــع األصعدة ال تزال مســـتمرة لتحقيق 
الرؤية العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية تحت شعار “ونريد 
أن نقضـــي علـــى األيدز قضـــاًء تامًا فال يتســـبب في عـــدوى جديدة وال 
تمييز وال وفيات”؛ لتحقيق األهداف الصفرية، وهي )صفر( من الحاالت 
الجديدة لإلصابة بالعدوى من خالل برامج الوقاية األولية والتشخيص 
المبكـــر ومنـــع المضاعفات، و)صفـــر( لحاالت الوفاة بســـبب مرض األيدز 
مـــن خـــالل برنامج الوقايـــة الثانويـــة، و)صفـــر( لممارســـات التمييز ضد 

المصابين وحاملي الفيروس.
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^يحتفل العالم في األول من ديســـمبر من 
كل عـــام، باليـــوم العالمـــي لأليدز، فيتحـــد الناس 
في كل بقـــاع األرض، ليظهـــروا دعمهم للمصابين 
باأليـــدز، والمتأثرين به، وإلحيـــاء ذكرى من قضوا 

بسببه.
وتكشـــف البيانـــات المســـتمدة مـــن برنامـــج األمـــم 
المتحدة المشـــترك، المعني بفيروس نقص المناعة 
البشـــرية “األيدز” عـــن تعثر التقـــدم المحرز في 
التصـــدي العالمـــي للمـــرض، أثنـــاء العاميـــن 

الماضيين من كورونا، واألزمات العالمية األخرى، حيث تقلصت 
الموارد، مما عرض ماليين األنفس للمخاطر.

والمتبقـــي اآلن هو ثماني ســـنوات، قبل حلـــول الموعد األقصى 
لتحقيـــق أحـــد أهـــداف جـــدول أعمال عـــام 2030م فيمـــا يتعلق 

بإنهاء األيدز، باعتباره تهديدًا للصحة العالمية.
ولقـــد كشـــف تقرير اليـــوم العالمي لأليـــدز لعـــام 2022م المعنون 
بــــ “تفاوتـــات خطـــرة” ويصـــدره برنامج األمـــم المشـــترك المعني 
بالفيـــروس، عـــن عرقلـــة غيـــاب المســـاواة للجهـــود المبذولة في 

إنهاء األيدز.

وفي ظل االتجاهات الحالية، لن يحقق العالم األهداف العالمية 
المتفـــق عليهـــا، بشـــأن األيـــدز، وحتـــى ذلـــك، فأنفـــس المالييـــن 
المصابـــة بهـــذا المرض على المحك، وُيظهـــر تقرير برنامج األمم 
المتحـــدة المشـــترك الجديـــد أن اإلجـــراءات العاجلـــة لمعالجـــة 
غياب المســـاواة، هي وحدها الكفيلـــة في وضع الجهود العالمية 

المبذولة للتصدي لأليدز على المسار الصحيح.
كمـــا يوضـــح التقرير كذلـــك، الســـبل المتاحة أمـــام قـــادة العالم، 
للتصـــدي لتلـــك التفاوتات، ويدعوهـــم إلى التحلـــي بالجرأة في 

سعيهم بذلك.

إبراهيم النهام   |   تصوير- إسماعيل السقاي
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شاهدُت لكم: فيلم المخرج رضا الباهي “جزيرة الغفران” بـ”القاهرة السينمائي”

مشاركات بحرينية بمهرجان طرابلس المسرحي الدولي الرابع

مــن ضمــن األفــام المهمة في مهرجان القاهرة الســينمائي الدولــي، فيلم المخرج 
الكبيــر رضــا الباهــي، “جزيــرة الغفــران“، وذلــك بعد عرضــه األول بالــدورة 44 من 
المهرجــان، حيــث نافس في المســابقة الدولية لألفام الروائيــة الطويلة، وكانت 
متعة كبيرة لمشاهدة هذا العمل الممتع بكل ما تحمله هذه الكلمه من معاٍن، فيلم 
عميق جدًا، مع حوارات متقنة مع سيناريو تامس القلوب، وفيلم يدرس لعشاق 

السينما من جميع النواحي مع موسيقى خيالية.

بشجاعة  ــتــونــســي  ال ــمــخــرج  ال يــعــالــج 
موضوع معقد وعميق جدًا، يكاد يكون 
مــن الــمــحــرمــات عــنــدنــا وهـــو الــمــغــفــرة، 
ولماذا  نغفر،  أن  تجربة  نمر  أن  وكيف 
نقوم بذلك بصورة فنية جميلة مع عدم 
وجـــود إجــابــات عــن هــذه األســئــلــة، ألن 
المغفرة مثل ما شاهدناه في الفيلم هي 
مسألة خاصة جدًا في فيلم تدور قصته 
أندريا،  حول  األزرق،  باللون  الساحلية 
ــارع يــبــلــغ مــن الــعــمــر 60  ــ ــو كــاتــب ب وهـ
بتونس موطنه  إلى جزيرة  عامًا، يعود 
األصـــلـــي، لــيــنــّفــذ آخـــر أمــنــيــات والــدتــه 
ذكرياته  بداخله  تستيقظ  وهناك  روزا، 

القديمة، لتدفعه إلى ماٍض مؤلم.
كلوديا  الممثلون  الفيلم  ببطولة  يقوم 
بن  علي  محمد  بنور،  علي  كاردينالي، 
جــمــعــة، كــاتــيــا جــريــكــو كــمــا ضــم فريق 
الــعــمــل مــهــنــدس صــــوت مــعــز الــشــيــخ، 
رينالد  مونتاج  غربي،  سامي  ميكساج 
بــوشــنــب، مهندس  بــيــتــرالــنــد ويــاســيــن 
مالبس  مصممة  الباهي،  توفيق  ديكور 
ويــربــة،  مــاركــو  موسيقى  الخـــوه،  ليليا 
ــاهــي، منتج  ــب مــديــر تــصــويــر نــيــفــيــن ال
لسعد  إنتاج  مدير  جيجا،  توفيق  منفذ 
فرحات، إنتاج رضا الباهي، زياد حمزة، 
نيكول كماتو، منتج مشارك عماد الدين 

بلقاسم، تأليف وإخراج رضا الباهي.
تبدأ األحداث في الفيلم بعودة الكاتب 
”أندريا بلغاري“ إلى تونس ويقوم هناك 
أخيرًا  توفيت  التي  والــدتــه  رمــاد  بنثر 
الــشــاطــئ ويــتــذكــر ســنــوات عمره  على 
التي عــاش فيها قبل عقود مع  األولــى 
يرحلوا  أن  قبل  جربة  بجزيرة  عائلته 
إلى إيطاليا، وبطريقة الفالش باك نرجع 
مع األحداث للماضي حيث أندريا وهو 

السن  كبير  والـــده  مــع  يعيش  صغير 
اإلسفنج  بــاســتــخــراج  يعمل  الـــذي 
إحدى  في  يصاب  لكنه  البحر  من 

ــو  الـــــمـــــرات وهـ
يــــــغــــــطــــــس 
فـــــيـــــعـــــجـــــز 
ــعــمــل،  عـــن ال

وهكذا يضطر 
جـــايـــتـــانـــو 
عــم أنــدريــا 
إيطاليا  من 
لــــــرعــــــايــــــة 

الــعــائــلــة لكنه شــخــص غــيــر مــرحــب به 
أن عالقة  كــمــا  الــمــافــيــا  مــع  يعمل  ألنـــه 
الشابة  أندريا  بــأم  جمعته  قديمة  حب 
المال.  عــن  بحثًا  وســافــر  هجرها  التي 
منزل  إلـــى  والـــديـــه  مــع  أنـــدريـــا  ينتقل 
ــبــحــر وســــط أهــل  ــن ال جـــديـــد بــعــيــد عـ
”جربة“ حيث يتعرف أكثر على العادات 

خصوصًا  المحلية،  واألفكار 
مــــــع مـــــــحـــــــاوالت بــعــض 
ــمــتــشــدديــن هــنــاك  ال

اســتــقــطــاب 
والــــــــــده 

إلى اإلسالم!
جميعًا  يالمسنا  الــذي  الفيلم  هــذا  فــي 
يقدم نفسه بشجاعة في دراما قيادية 
تحتوي على مشاهد قوية ورومانسية 
أساس  كــان  ما  أجمل  ومــن  وعاطفية، 
اإلسباني  المايسترو  عمل  هــو  الفيلم 
ــد مـــاركـــو ويـــربـــا والـــــذي يعيش  ــمــول ال
ويعمل في إيطاليا في موسيقى العمل 
الــجــمــيــل، بــتــقــديــم ســتــة عــشــر قطعة 
ــار من  ــ مــكــونــة مـــن أوتـ
األوركــســتــرا مع عزف 
الــتــشــيــلــو مــضــيــفــًا 
مليئًا  ــًا  مــغــري جــــوًا 
ــة  ــ ــفـ ــ ــاطـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ

يجاري  الذي  والتأثير  والرومانسية 
األحداث.

ــتــي ألــفــهــا مــاركــو ويــربــا  الــمــوســيــقــى ال
ــفـــران بــلــيــغــة ومــتــطــورة  ــغـ لـــجـــزيـــرة الـ
عاطفية  لحظات  ومــع  بعمق،  ومــؤثــرة 
المايسترو  ويضيف  للغاية،  وحميمة 
من  مختلفة  مــســتــويــات  ودقـــة  بــبــطء 
وحساسة  هّشة  ألحانًا  ويضع  العاطفة، 
تــحــت الــتــســلــســالت، مــضــيــفــًا الــلــون 
تــطــغــى  الـــفـــيـــلـــم، وال  ــى  ــ إلـ والـــمـــلـــمـــس 
بــدالً  ولكن  القصة  على  أبـــدًا  موسيقاه 
على  جــدًا  بها  وتسمو  تمكنها  ذلــك  من 
ومتكامالً  مهمًا  الشاشة، وتصبح جزءًا 
من التجربة السينمائية الشاملة للباهي.

تـــــدور في  ــم  ــفــيــل ال رغــــم أن أحــــــداث 
مهمة  رســائــلــهــا  أن  إال  الــخــمــســيــنــات، 
اليوم جدًا وسط كل ما نمر به، فقبول 
وضرورية  أكيدة  حاجة  وفهمه  اآلخــر 
الباهي  رضــا  المخرج  وقــام  للتعايش، 
برسم بصورة جميلة للتعايش مع مزج 
إبراهيم  الــحــاج  مــع  تــونــس  مــن  جميل 
مع  التونسيين  المسلمين  مــن  وعـــدد 
مع  خصوصًا  مسيحية،  إيطالية  عائلة 
الجذور  ذات  اإليطالية  الممثلة  وجــود 
قال  الذي  كاردينال  كالوديا  التونسية، 
عن تعاونه معها: “إيطاليا ليست غريبة 

لــمــا بــــدأت فـــي الــســيــنــمــا، اســتــخــدمــت 
مــهــنــدس ديـــكـــور إيـــطـــالـــيـــًا وعــّرفــنــي 
بالسينمائيين اإليطاليين، وكلوديا كانت 
موجودة  كانت  الكتابة  وقت  موجودة 
البداية،  من  وافقت  وكلمتها  بالي  في 
كان  والمهم  سهالً،  كان  معها  والتعاون 
التونسية“  اإليطالية  كــرمــز  حــضــورهــا 
أسئلة  الباهي في جلسة  وأضــاف رضا 
أقيمت عقب عرض فيلمه في المسابقة 
السينمائي  القاهرة  بمهرجان  الرسمية 
ــدي عــمــل كــمــدرس فيها  ــ الـــدولـــي: “والـ
زميله  مــدرس  مــع  يعيش  وكــان  لفترة 
مسيحي يشرب الخمر ولما كان يمرض 
يقرأ عليه قرآن، ونحمل ذكريات جميلة 
على التعايش التي لألسف اندثرت ولم 

تعد موجودًة بين أبناء الدين الواحد“.
واضاف: ”تعاونت في العمل مع أسرتي، 
وكانت ابنتي الوحيدة التي تعمل معي 
الــفــيــلــم، وكــانــت تشعر  مـــرة فــي  ألول 

بالخوف مني في البداية!“.

أطلقت “جمعية تيرو للفنون” و “مسرح 
من  الرابعة  الدورة  برنامج  إسطنبولي” 
الدولي  المسرحي  طرابلس  “مهرجان 
للحكواتي” في المسرح الوطني اللبناني 
في مدينة طرابلس حديثا، بعدما أعيد 
28 عاما من  افتتاح “سينما أمبير” بعد 
اإلقفال، لتتحول إلى “المسرح الوطني 
حرة  ثقافية  كمنصة  المجاني”  اللبناني 
ورشـــات  فيها  تنظم  لــلــنــاس،  مستقلة 
فنية  وعـــروض  ومــهــرجــانــات  تدريبية 

ومكتبة عامة.
ــى الــحــفــاظ على  ويــهــدف الــمــهــرجــان إل
الـــمـــوروث الــشــفــوي والــمــحــافــظــة على 
ــُهـــويـــة والـــفـــن الــحــكــواتــي  الـــتـــراث والـ
والعمل على نقله لألجيال، وإلى تبادل 
تجارب وممارسات تراثية مختلفة، كما 
يسلط الضوء على أهمية اللغة العربية 
والحفاظ  العربي  الوطن  في  الفصحى 
ــاء فـــن الــحــكــايــة  ــيـ عــلــيــهــا وإعــــــادة إحـ

الشعبية.

شيماء عبدالكريم

طارق البحار

تخوض ريهام عبدالغفور 
أولى بطوالتها 

المطلقة في عالم 
الدراما من خالل 

مسلسل “األصلي”، 
وتدور أحداثه في 

إطار اجتماعي، 
حول فاطمة 
األصلي التي 

تسعى للحفاظ 
على تركة أبيها 

من الضياع!

tariq_albahhar

ماذا يريد الشباب من النواب؟
 يولــي مجلــس النــواب فــي المملكــة اهتماًمــا كبيــًرا بفئــة الشــباب علــى اعتبــار أنهــا 
اللبنــة األساســية فــي المشــروع اإلصاحي الذي اســتهله صاحب الجالــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة منــذ توليــه الحكم في عــام 1999، كما تشــمل هذه الفئــة غالبية 
الســكان وبالتالــي غالبيــة الناخبيــن، وتمثلهــا شــريحة لديها قــدرة كبيرة علــى اإلنتاج 
ا في  واإلبداع إلى جانب الفكر والحماس والعطاء، وهي جميعها متطلبات مهمة جدًّ
كل مراحــل التنمية والتطوير التي تشــهدها مملكــة البحرين توافقا مع رؤية البحرين 

2030. فماذا يريد الشباب البحريني من المجلس النيابي القادم؟

فرص وظيفية 

ابــتــســام الــصــمــصــامــي: ”إن لــكــل مــواطــن 
الــحــق فــي عــيــش حــيــاة كــريــمــة والتمتع 
واختيار  االنتخاب  حق  في  بصالحياته 
إليصال  الكفاءة  ذات  المؤهل  الشخص 
ــوت الــمــواطــنــيــن، ونــحــن الــشــبــاب لنا  صـ
ــواب الــقــادمــيــن  ــنـ مــطــالــب نــتــمــنــى مـــن الـ
تتمثل  والتي  لها،  حلول  وإيجاد  التطرق 
للشباب  الــوظــائــف  تــوفــيــر  مــشــكــلــة  فـــي 
والخريجين، وأكملت: “العديد من الشباب 
لــم يــجــدوا فـــرص عــمــل وظــيــفــيــة تالئم 
ذات  الخريجين  مــن  وأغلبهم  قــدراتــهــم 

نتمنى من  لــذلــك  الــجــامــعــيــة،  الــمــؤهــالت 
ودراسته  بجدية  الموضوع  أخــذ  النواب 
وإيجاد حلول سريعة وعلى المدى البعيد، 
الشباب  وتمويل  الــفــرص  كافة  وتسهيل 
مشاريعهم  لعمل  وتشجيعهم  الــطــمــوح 
ــنــواب  ــخــاصــة، وأتــمــنــى مــن مــجــلــس ال ال
أبنائنا  مــع  الــوقــوف  الــجــديــدة  بتشكيلته 
مع  ــوطــن.  ال هــذا  مستقبل  فهم  الــشــبــاب 
الشباب  فئة  ”ان  القرني:  خلود  الشباب  
األساسية  االجتماعية  الشريحة  تمثل 
الدعم  على  حظيت  وقــد  المجتمع،  فــي 
مــن مــؤســســات الــدولــة الــمــدنــيــة وكــذلــك 
ــأت الــلــجــنــة  ــشـ ــواب، فــقــد أنـ ــ ــن ــ مــجــلــس ال

للشباب والرياضة والتي  الدائمة  النوعية 
والــتــشــريــعــات  الــقــوانــيــن  ببحث  تختص 
خالل  من  للشباب  الداعمة  والمقترحات 
ــع الـــمـــؤســـســـات الــرســمــيــة  الـــتـــواصـــل مــ
رياضية  او  ثقافية  كانت  والمدنية سواء 
اليه  اطمح  “ما  او مراكز شبابية، وقالت: 
يتحقق  وأن  الــقــادم  الــنــواب  مــن مجلس 
يــكــون هــنــالــك اجــتــمــاعــات تعقد  هــو أي 
بشكل دوري مع الشباب بهدف االستماع 

تالمس  التي  ومواضيعهم  مشاكلهم  إلى 
بما  بينهم  الخبرات فيما  واقعهم ولتبادل 
يساهم في حلها، كما ّامل ان يكون هنالك 
دعم للمراكز الشبابية بمختلف اهتماماتها 
المشاريع  زيـــادة  الــى  إضــافــة  ومجاالتها، 
ــع الــمــؤســســات  واألنـــشـــطـــة بــالــتــعــاون مـ
ــدرات الــشــبــاب  ــ ــ الــمــخــتــلــفــة الســتــثــمــار ق

وتنميتها. 

وظائف إدارية وصناعية 

عدنان العويناتي: “كشاب أطمح أن يكون 
ــا يمثلني  صــوتــي وصــــوت طــمــوحــي ومـ
ويؤخذ  المجلس،  فــي  حــاضــًرا  آراء  مــن 
يكون  بحيث  به  النظر  ويتم  عناية  بكل 
البلد  تنمية  فــي  فاعلة  وسيلة  المجلس 
في  التقدم  دفــع عجلة  في  ا  مهمًّ وعــامــاًل 
المملكة، وأرجو أن يكون النائب البرلماني 
يتطلب  منعطف  أي  فــي  مــوقــفــي  يمثل 
يتم  أن  وأضــاف: ”أتــمــنــى  ا،  وطنيًّ موقًفا 

ــاء بــصــالحــيــات مــجــلــس الــنــواب  ــقــ ــ االرت
ويتم  القادمة  لألجيال  امــتــداًدا  اآلن  من 
من  الكثير  تــرضــي  بحيث  فيها  الــتــوّســع 
الــشــبــاب، كــمــا نــريــد مــن مجلس الــنــواب 
بخلق  التنفيذية  للسلطة  قوانين  تشريع 
وظائف إدارية وصناعية للشباب خريجي 
ل المجلس  الجامعات والمدارس، وأن يفعِّ
النيابي دوره الرقابي على القطاعين العام 
والخاص، وأرى أن ملف مخرجات التعليم 
أتطّلع  دائًما  ليتم مناقشته وأنا  ا  مهم جدًّ

للخير ومتفائل رغم كل التحديات. 

حلول جادة

قوانين  ســن  ضــــرورة  جــــواد:  ال  محمد 
في  الخوض  من  وتمكنهم  الشباب  تدعم 
الحكومية،  الجهات  من  بدعم  المشاريع 
وشـــّدد على ضـــرورة وضــع حــلــول جــادة 
من  البحريني  الشباب  لتوظيف  وفعلية 
خالل وضع مشاريع وبرامج مدعومة من 
الحكومة تساهم في توفير وظائف  قبل 

شاغرة للشباب.

محمد آل جوادابتسام الصمصاميعدنان العويناتي خلود القرني
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مخرج العمل والناقد محمد رضا مع “مسافات البالد”



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
مع الاستعداد

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
مـــــــــــــن
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وزارة الصناعة والتجارة   -     إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسٔيولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للسيد/سعد  والمملوكة  الذهبية  الواحة  خدمات  المسماة  الفردية  المٔوسسة 
بطلب   ،  28 الفرع   22412 القيد رقم  بموجب  الجفال والمسجلة  احمد محمد 
ذات  شركة  إلى  وتحويلها  المذكور  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل  بيع 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   1500 وقدره  برٔاسمال  محدودة  مسٔيولية 
المحل  وموجودات  ٔاصول  كافة  عن  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل 

التجاري ليصبح مملوكا السيد TEJAS DARJI بنسبة 100%
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

تاريخ :29/11/2022
CR2022-173820  إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلين االسيد/ علي حبيب علي حمود علي سوار بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيدة/ عواطف سعيد احمد حسن

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

رقم القيد: 138511-3
االسم التجاري: العمده لتصليح الدراجات الهوائية

رقم القيد: 138511-7
االسم التجاري: ويستون للتنظيفات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
)CR2022- 175497( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  مكي  عبيد  مكي  عبدالحسين  زهره  السيدة  إلينا  تقدمت 
التجاري التالي : إلى السيدة زينب عبدهللا عبدالحسين علي حسن الكشي

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

رقم القيد: 1-141955
االسم التجاري: فود فاليج

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية  مركز مسار للتدريب والتطوير  
إلى  شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
المؤسسة الفردية المسماة   مركز مسار للتدريب والتطوير  والمملوكة للسيد/
السيدة نادر احمد عبدالرسول رجب  والمسجلة بموجب القيد رقم 93466 ، 
بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية المذكور إلى شركة ذات مسئولية محدودة 
وموجودات  أصول  بكافة  وذلك  بحريني،  دينار   20,000 وقدره  برأسمال 

والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل
)CR2022- 174897( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر: جعفر عبدالنبي احمد الحبيشي

االسم التجاري الحالي: باروكا اندونيسيا المواد الغذأيية
االسم التجاري الجديد: جيني سينتس برادايس بوتيك ومستحضرات التجميل

رقم القيد: 6-131389

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

مداس الهندسية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 146258

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بطلب   ، رقم 146258  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  الهندسية  مداس  شركة 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين جعفر محمد محمد راشد باقرد مصفيا 

للشركة.
عنوان المصفي : جعفر محمد محمد راشد باقرد

jaffar.bagard@gmail.com    -     39600118

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-174565   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : يعقوب يوسف اكبر جواد

اسم التاجر : بيك مي بيتس
االسم التجاري الجديد : ودني وياك للحيوانات االليفة

قيد رقم : 97567 – 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة ثراء للتعليم والتدريب ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،  142869 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  والتدريب  للتعليم  ثراء  شركة 

بطلب تغيير اسم الشركة
 من: شركة ثراء للتعليم والتدريب ذ.م.م

THARAA FOR EDUCATION AND TRAINING COMPANY W.L.L
الى: دانة ثراء للتجارة ذ.م.م

DANAT THARAA TRADING W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  أونلي ثري لركوب الخيل 

شركة تضامن بحرينية  
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
السادة شركة   نيابة عن  احمد   ابراهيم  احمد  مرتضى صالح  السيد  السيدة   /
أونلي ثري لركوب الخيل شركة تضامن بحرينية  المسجلة بموجب القيد رقم   

٩٥٨٦٦   طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم ١٠ من:
أونلي ثري لركوب الخيل شركة تضامن بحرينية  

 االسم التجاري الحالي للفرع باللغة اإلنجليزية
الى: الموج لألسماك الطازجة شركة تضامن بحرينية

ALMOOJ FRESH FISH BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ :29/11/2022
)CR2022- 175468( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / محمد نعمان عبدالحسين عبدالوهاب القصاب بتحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد/ هشام عبدهللا ابراهيم عبدهللا العوامي

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

رقم القيد: 1-119372
االسم التجاري: المداد للتصوير

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن رقم CR2022- 175424  -   تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ خالد فيصل حسين حسن علي بتحويل المحل التجاري التالي 115919 : 
إلى السيد فيصل حسين حسن علي

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 رقم القيد

تسويق االعالن الواقعي - راما 115919-1

راما للكمبيوتر 115919-2

برو تش للتنظيفات 115919-3

بي ام دي للدعاية واالعالن 115919-4

اكاف لالستشارات االدارية 115919-5

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري في شركة ليفا بيوتي ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة ليفا بيوتي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 13-10487 ، طالبين تغيير 

اسم مجموعة
LIVA BEAUTY W.L.L   -   من: ليفا بيوتي ذ.م.م

LIVA AESTHETICS W.L.L  -   الى: ليفا ايسثيتيكس ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير اسم المجموعه التقدم باعتراضه إلى 

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

ب�شاأن اإلغاء الرتخي�ص

لـ »م�ؤ�س�سـة اخلليـج لال�ستثمـار)البحريـن(«

اإعــــــــــــالن

بالإ�صارة اىل قرار حمافظ م�صرف البحرين املركزي رقم )56( ل�سنة 2022م 

)البحرين(«  لال�صتثمار  اخلليج  »م�ؤ�ص�صة  لـ  جملة  بنك  ترخي�ص  اإلغاء  ب�صاأن 

يعلن  2022م،  ن�فمرب   9 امل�افـــق  1444هـ  الآخر  ربيع   15 بتاريخ  ال�صادر 

م�صرف البحرين املركزي اأنه قد مت الغاء ترخي�ص بنك جملة لـ »م�ؤ�ص�صة اخلليج 

حتت  وامل�صجل  1990م  ن�فمرب   13 بتاريخ  املمن�ح  )البحرين(«  لال�صتثمار 

ال�صجل التجاري رقم 24402 وذلك اعتبارا من تاريخ �صدور القرار امل�صار اليه 

اأعاله و ن�صره يف اجلريدة الر�صمية. 

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

Vacancies Available
ERA CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of
 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact
 17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 38080801 or HR@issbh.com

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17464159 or vijaysharma@chemcogulf.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

IQRAA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39713220 or IQRAA.MARKET@YAHOO.COM

FAM BUILDING MATERIAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

LUCKY STAR SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 39267627 or SALAH697697@GMAIL.COM

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

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

GAH MEDICAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT SANITARIAN (PREVENTIVE)
 suitably qualified applicants can contact

 17626977 or HUSSAINOWAINATIHOLDING@BATELCO.COM.BH

TOOMA NALIS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17666797 or Doseriah@gmail.com

One Call co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or IBRAHIM@DREAMGROUP.BH

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 39770606 or proffice@almoayyedcg.com

AYESHA STAR FLOWER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33704554 or USMAN_DC@YAHOO.COM

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH

Copy paste copy centre and stationery 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37172969 or COPYPASTE.BH@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

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

LANDMARK FITNESS W L L 
has a vacancy for the occupation of

 SPORTS TRAINER
 suitably qualified applicants can contact

 36736734 or fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 17551364 or siegfried.gruber@sms-group.com

WADI ALGADEER BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39699197 or MAJEED_JAAFAR@HOTMAIL.COM

Alkafeel construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17231022 or alkafeelconstruction@gmail.com

Wadi Alumaraa Trading Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37777745 or tcm37777@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

JORY BEAUTY CENTER has a vacancy for the occupation of BEAUTICIAN suitably qualified applicants can contact 33320300 or MITCHELLE_MAURO@YAHOO.COM

PASTRIES ON THE FLY CATERING W.L.L has a vacancy for the occupation of WORKER suitably qualified applicants can contact 17404071 or PASTRIESONTHEFLY@GMAIL.COM

ZAFAR IQBAL ELECTRONICS has a vacancy for the occupation of WORKER suitably qualified applicants can contact 39859292 or RAJAZAFARIQBAL92@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

Ceramica Wahat Arados W.L.L has a vacancy for the occupation of WORKER suitably qualified applicants can contact 36685211 or MZAH_80@HOTMAIL.COM

Stone towers Construction of buildings has a vacancy for the occupation of CARPENTER suitably qualified applicants can contact 66741383 or hasbsts@hotmail.com

AL RABEEH DENTAL LABORATORY W.L.L has a vacancy for the occupation of CLEANER suitably qualified applicants can contact 39338879 or NISARKK@GMAIL.COM

MAQ Marine Services has a vacancy for the occupation of WELDER suitably qualified applicants can contact 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM

Hasan Shiny For Curtains has a vacancy for the occupation of WORKER suitably qualified applicants can contact 34127363 or HASSANSHINY-12-24@HOTMAIL.COM

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM

DMG AUTO GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33213178 or DILAZAK786@GMAIL.COM

SAP Middle East and North Africa LLC-foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact
 33730609 or HASSAN.SALEH@SAP.COM

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

الخميس 1 ديسمبر 2022 - 7 جمادى األولى 1444 - العدد 165161

وزارة الصناعة والتجارة   -     إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسٔيولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للسيد/سعد  والمملوكة  الذهبية  الواحة  خدمات  المسماة  الفردية  المٔوسسة 
بطلب   ،  28 الفرع   22412 القيد رقم  بموجب  الجفال والمسجلة  احمد محمد 
ذات  شركة  إلى  وتحويلها  المذكور  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل  بيع 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   1500 وقدره  برٔاسمال  محدودة  مسٔيولية 
المحل  وموجودات  ٔاصول  كافة  عن  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل 

التجاري ليصبح مملوكا السيد TEJAS DARJI بنسبة 100%
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

تاريخ :29/11/2022
CR2022-173820  إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلين االسيد/ علي حبيب علي حمود علي سوار بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيدة/ عواطف سعيد احمد حسن

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

رقم القيد: 138511-3
االسم التجاري: العمده لتصليح الدراجات الهوائية

رقم القيد: 138511-7
االسم التجاري: ويستون للتنظيفات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
)CR2022- 175497( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  مكي  عبيد  مكي  عبدالحسين  زهره  السيدة  إلينا  تقدمت 
التجاري التالي : إلى السيدة زينب عبدهللا عبدالحسين علي حسن الكشي

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

رقم القيد: 1-141955
االسم التجاري: فود فاليج

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية  مركز مسار للتدريب والتطوير  
إلى  شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
المؤسسة الفردية المسماة   مركز مسار للتدريب والتطوير  والمملوكة للسيد/
السيدة نادر احمد عبدالرسول رجب  والمسجلة بموجب القيد رقم 93466 ، 
بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية المذكور إلى شركة ذات مسئولية محدودة 
وموجودات  أصول  بكافة  وذلك  بحريني،  دينار   20,000 وقدره  برأسمال 

والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل
)CR2022- 174897( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر: جعفر عبدالنبي احمد الحبيشي

االسم التجاري الحالي: باروكا اندونيسيا المواد الغذأيية
االسم التجاري الجديد: جيني سينتس برادايس بوتيك ومستحضرات التجميل

رقم القيد: 6-131389

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

مداس الهندسية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 146258

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بطلب   ، رقم 146258  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  الهندسية  مداس  شركة 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين جعفر محمد محمد راشد باقرد مصفيا 

للشركة.
عنوان المصفي : جعفر محمد محمد راشد باقرد

jaffar.bagard@gmail.com    -     39600118

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-174565   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : يعقوب يوسف اكبر جواد

اسم التاجر : بيك مي بيتس
االسم التجاري الجديد : ودني وياك للحيوانات االليفة

قيد رقم : 97567 – 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة ثراء للتعليم والتدريب ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،  142869 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  والتدريب  للتعليم  ثراء  شركة 

بطلب تغيير اسم الشركة
 من: شركة ثراء للتعليم والتدريب ذ.م.م

THARAA FOR EDUCATION AND TRAINING COMPANY W.L.L
الى: دانة ثراء للتجارة ذ.م.م

DANAT THARAA TRADING W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  أونلي ثري لركوب الخيل 

شركة تضامن بحرينية  
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
السادة شركة   نيابة عن  احمد   ابراهيم  احمد  مرتضى صالح  السيد  السيدة   /
أونلي ثري لركوب الخيل شركة تضامن بحرينية  المسجلة بموجب القيد رقم   

٩٥٨٦٦   طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم ١٠ من:
أونلي ثري لركوب الخيل شركة تضامن بحرينية  

 االسم التجاري الحالي للفرع باللغة اإلنجليزية
الى: الموج لألسماك الطازجة شركة تضامن بحرينية

ALMOOJ FRESH FISH BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ :29/11/2022
)CR2022- 175468( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / محمد نعمان عبدالحسين عبدالوهاب القصاب بتحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد/ هشام عبدهللا ابراهيم عبدهللا العوامي

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

رقم القيد: 1-119372
االسم التجاري: المداد للتصوير

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن رقم CR2022- 175424  -   تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ خالد فيصل حسين حسن علي بتحويل المحل التجاري التالي 115919 : 
إلى السيد فيصل حسين حسن علي

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 رقم القيد

تسويق االعالن الواقعي - راما 115919-1

راما للكمبيوتر 115919-2

برو تش للتنظيفات 115919-3

بي ام دي للدعاية واالعالن 115919-4

اكاف لالستشارات االدارية 115919-5

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري في شركة ليفا بيوتي ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة ليفا بيوتي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 13-10487 ، طالبين تغيير 

اسم مجموعة
LIVA BEAUTY W.L.L   -   من: ليفا بيوتي ذ.م.م

LIVA AESTHETICS W.L.L  -   الى: ليفا ايسثيتيكس ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير اسم المجموعه التقدم باعتراضه إلى 

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

ب�شاأن اإلغاء الرتخي�ص

لـ »م�ؤ�س�سـة اخلليـج لال�ستثمـار)البحريـن(«

اإعــــــــــــالن

بالإ�صارة اىل قرار حمافظ م�صرف البحرين املركزي رقم )56( ل�سنة 2022م 

)البحرين(«  لال�صتثمار  اخلليج  »م�ؤ�ص�صة  لـ  جملة  بنك  ترخي�ص  اإلغاء  ب�صاأن 

يعلن  2022م،  ن�فمرب   9 امل�افـــق  1444هـ  الآخر  ربيع   15 بتاريخ  ال�صادر 

م�صرف البحرين املركزي اأنه قد مت الغاء ترخي�ص بنك جملة لـ »م�ؤ�ص�صة اخلليج 

حتت  وامل�صجل  1990م  ن�فمرب   13 بتاريخ  املمن�ح  )البحرين(«  لال�صتثمار 

ال�صجل التجاري رقم 24402 وذلك اعتبارا من تاريخ �صدور القرار امل�صار اليه 

اأعاله و ن�صره يف اجلريدة الر�صمية. 

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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



وزارة الصناعة والتجارة   -     إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسٔيولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للسيد/سعد  والمملوكة  الذهبية  الواحة  خدمات  المسماة  الفردية  المٔوسسة 
بطلب   ،  28 الفرع   22412 القيد رقم  بموجب  الجفال والمسجلة  احمد محمد 
ذات  شركة  إلى  وتحويلها  المذكور  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل  بيع 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   1500 وقدره  برٔاسمال  محدودة  مسٔيولية 
المحل  وموجودات  ٔاصول  كافة  عن  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل 

التجاري ليصبح مملوكا السيد TEJAS DARJI بنسبة 100%
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

تاريخ :29/11/2022
CR2022-173820  إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلين االسيد/ علي حبيب علي حمود علي سوار بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيدة/ عواطف سعيد احمد حسن

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

رقم القيد: 138511-3
االسم التجاري: العمده لتصليح الدراجات الهوائية

رقم القيد: 138511-7
االسم التجاري: ويستون للتنظيفات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
)CR2022- 175497( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  مكي  عبيد  مكي  عبدالحسين  زهره  السيدة  إلينا  تقدمت 
التجاري التالي : إلى السيدة زينب عبدهللا عبدالحسين علي حسن الكشي

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

رقم القيد: 1-141955
االسم التجاري: فود فاليج

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية  مركز مسار للتدريب والتطوير  
إلى  شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
المؤسسة الفردية المسماة   مركز مسار للتدريب والتطوير  والمملوكة للسيد/
السيدة نادر احمد عبدالرسول رجب  والمسجلة بموجب القيد رقم 93466 ، 
بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية المذكور إلى شركة ذات مسئولية محدودة 
وموجودات  أصول  بكافة  وذلك  بحريني،  دينار   20,000 وقدره  برأسمال 

والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل
)CR2022- 174897( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر: جعفر عبدالنبي احمد الحبيشي

االسم التجاري الحالي: باروكا اندونيسيا المواد الغذأيية
االسم التجاري الجديد: جيني سينتس برادايس بوتيك ومستحضرات التجميل

رقم القيد: 6-131389

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

مداس الهندسية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 146258

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بطلب   ، رقم 146258  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  الهندسية  مداس  شركة 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين جعفر محمد محمد راشد باقرد مصفيا 

للشركة.
عنوان المصفي : جعفر محمد محمد راشد باقرد

jaffar.bagard@gmail.com    -     39600118

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-174565   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : يعقوب يوسف اكبر جواد

اسم التاجر : بيك مي بيتس
االسم التجاري الجديد : ودني وياك للحيوانات االليفة

قيد رقم : 97567 – 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة ثراء للتعليم والتدريب ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،  142869 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  والتدريب  للتعليم  ثراء  شركة 

بطلب تغيير اسم الشركة
 من: شركة ثراء للتعليم والتدريب ذ.م.م

THARAA FOR EDUCATION AND TRAINING COMPANY W.L.L
الى: دانة ثراء للتجارة ذ.م.م

DANAT THARAA TRADING W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  أونلي ثري لركوب الخيل 

شركة تضامن بحرينية  
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
السادة شركة   نيابة عن  احمد   ابراهيم  احمد  مرتضى صالح  السيد  السيدة   /
أونلي ثري لركوب الخيل شركة تضامن بحرينية  المسجلة بموجب القيد رقم   

٩٥٨٦٦   طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم ١٠ من:
أونلي ثري لركوب الخيل شركة تضامن بحرينية  

 االسم التجاري الحالي للفرع باللغة اإلنجليزية
الى: الموج لألسماك الطازجة شركة تضامن بحرينية

ALMOOJ FRESH FISH BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ :29/11/2022
)CR2022- 175468( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / محمد نعمان عبدالحسين عبدالوهاب القصاب بتحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد/ هشام عبدهللا ابراهيم عبدهللا العوامي

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

رقم القيد: 1-119372
االسم التجاري: المداد للتصوير

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن رقم CR2022- 175424  -   تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ خالد فيصل حسين حسن علي بتحويل المحل التجاري التالي 115919 : 
إلى السيد فيصل حسين حسن علي

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 رقم القيد

تسويق االعالن الواقعي - راما 115919-1

راما للكمبيوتر 115919-2

برو تش للتنظيفات 115919-3

بي ام دي للدعاية واالعالن 115919-4

اكاف لالستشارات االدارية 115919-5

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري في شركة ليفا بيوتي ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة ليفا بيوتي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 13-10487 ، طالبين تغيير 

اسم مجموعة
LIVA BEAUTY W.L.L   -   من: ليفا بيوتي ذ.م.م

LIVA AESTHETICS W.L.L  -   الى: ليفا ايسثيتيكس ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير اسم المجموعه التقدم باعتراضه إلى 

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

ب�شاأن اإلغاء الرتخي�ص

لـ »م�ؤ�س�سـة اخلليـج لال�ستثمـار)البحريـن(«

اإعــــــــــــالن

بالإ�صارة اىل قرار حمافظ م�صرف البحرين املركزي رقم )56( ل�سنة 2022م 

)البحرين(«  لال�صتثمار  اخلليج  »م�ؤ�ص�صة  لـ  جملة  بنك  ترخي�ص  اإلغاء  ب�صاأن 

يعلن  2022م،  ن�فمرب   9 امل�افـــق  1444هـ  الآخر  ربيع   15 بتاريخ  ال�صادر 

م�صرف البحرين املركزي اأنه قد مت الغاء ترخي�ص بنك جملة لـ »م�ؤ�ص�صة اخلليج 

حتت  وامل�صجل  1990م  ن�فمرب   13 بتاريخ  املمن�ح  )البحرين(«  لال�صتثمار 

ال�صجل التجاري رقم 24402 وذلك اعتبارا من تاريخ �صدور القرار امل�صار اليه 

اأعاله و ن�صره يف اجلريدة الر�صمية. 

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

17 الخميس 1 ديسمبر 2022 - 7 جمادى األولى 1444 - العدد 5161 Vacancies Available
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

 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

 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

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

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

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

CLAREMONT  CONSULTANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 36558869 or WALID.HUSSEINI@GMAIL.COM

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

 SALES ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 17215555 or INFO@EBIT.COM.BH

GOLDEN CARE CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17642844 or goldencareco.bh@gmail.com

Al Khidaiwi Trading EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39846014 or ebrahimalkhidiwi2020@gmail.com

Falcon Express Maintenance Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17790090 or vibin@onebahrainhospitality.com

VIBRANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 32046472 or Sandhusahib143@gmail.com

RAS ZUWAYED RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39847080 or BB12BB@HOTMAIL.COM

PALM PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36603331 or ISEYADI@GMAIL.COM

SNOWFALL AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17701545 or SNOWFALL.AC@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

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM

OLD CHEF RESTAURANT  For traditional dishes and falafel 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM

KAMALIA Mechanical contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39788869 or KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM

SAQR ALRIFFA SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33999975 or AAMER6060@HOTMAIL.COM

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

 SALES SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17749111 or info@elitetechno.com

BE SPORT SWEAR 
has a vacancy for the occupation of

 MASTER CUTTER(GENTS)
 suitably qualified applicants can contact

 39886050 or MOHAMMED_13_17@HOTMAIL.COM

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.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

DAR AL SHIFA PHARMACEUTICALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17601616 or KTMALI1954@GMAIL.COM

DAR AL SHIFA PHARMACEUTICALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17601616 or KTMALI1954@GMAIL.COM

SANAD AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39581507 or BAHLOVE6@GMAIL.COM

ALAMEER PASTA 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 37774847 or ALAMEER.RESTAURANTS@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

AL KAWTHAR RIVER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36363667 or OFFICE.LAWYERNEZAR@GMAIL.COM

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

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

 RESTAURANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL CHIPPER
 suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.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

Uranus travel and tourism Industrial Establishments 
has a vacancy for the occupation of

 TRANSPORTATION OPERATIONS MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 33993380 or HALKISHRI@HOTMAIL.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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

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

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

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

 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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com

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

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

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36209209 or SAYEDZUHAIR@GMAIL.COM

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

FOODZ HERO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 77079889 or S.ALSHAIKH78@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

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17554430 or INFO@CONTRATECH-BH.COM

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM

INSPIRING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 39992299 or FAISAL644@yahoo.COM

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com

Al adil super market co wll 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17295879 or HASSAN@ARABASIAN.COM

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17718033 or BHABANI.MISHRA@rayoman.COM

AL RABEEH DENTAL CENTER BUDAIYA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 39338879 or NISARTA@GMAIL.COM

Four Square Media & Display Solutions Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (COMMERCIAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39680188 or mkas.trading@gmail.com

Van Gogh Designs 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33339103 or info@vangogh-designs.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

WORLD SHADING 
has a vacancy for the occupation of

 HUMAN RESOURCES CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33066644 or BILLS.WORLDSHADING@GMAIL.COM

ARABIC HOME GOODS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37136023 or ARABICHOMEGOODS@GMAIL.COM

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17561327 or hr@edamah.com

ABDUL GHANI BASHIR TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33573544 or GHANI60378@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

Shajarat AlDurr for tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 34442688 or FAISALALSELAITI@HOTMAIL.COM

Bogota Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33608787 or UMM-HATIM@OUTLOOK.COM

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

 PUMPING STATION OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17530997 or INFO@PETROMART.CO

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17722171 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM

LENA SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33240114 or ALIALALLALI90@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

NAIBTECH INDUSTRIAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 33220131 or SPARKLINKBH@GMAIL.COM

K.P MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PASTRY COOK (RESTAURANTS)
 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

BAHLOOL ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39893758 or IMRANNOME123@GMAIL.COM

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS)

 suitably qualified applicants can contact
 36605615 or ADMIN@MK4-BSS.COM

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39223848 or FASCORPWLL@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

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

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33817221 or FRANKLIN_ALBY@HOTMAIL.COM

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 66767587 or Forceps17@gmail.com

TEA TIME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36960999 or HASH2H2@GMAIL.COM

ALLO BEIRUT FOR FOOD AND DRINKS 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact
 17225321 or ALSEBEA2002@GMAIL.COM

MATROOK INTERCONTINENTAL BUILDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17744909 or info@mibs-bh.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

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Raju Raj Contracting Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66909455 or INSTANT.BH@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

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

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh

HARDEEZ 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17490040 or MISHAL@ALFANARINVESTMENT.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

ALJAWHARA NAFEESA EMBROIDER 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(NAKDAH)
 suitably qualified applicants can contact

 17345022 or KHALIFA.M.K46@GMAIL.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

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

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

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM

INTERIOR SOLUTIONS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 LEADER
 suitably qualified applicants can contact

 17832022 or hamida.alhubail@havelockone.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

AAMIR NISAR REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENT CO.. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 37374493 or NISARAMIR878@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

PLAZA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 33642816 or STARPROPERTIESSPC@GMAIL.COM

MIRACLE ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39696047 or services@miracleroups.com

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

 PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17534469 or ali.mahdi@mindteck.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

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

IDEAL MINI SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17442629 or JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM

ROYAL CLASS MOTORS 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17343333 or ROYALCLASSMOTORS@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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17701900 or hrd@arcal.biz

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

MARWA GHULOOM CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or MARWAGHULOOMBH@GMAIL.COM

NEW RAYS PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33124163 or TABASSUMFAROOQ61@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

ALRAMLA GRILLS & SANDWICHES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(GRILLING)
 suitably qualified applicants can contact

 17340748 or DAWOODTRADING@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

GREEN VILLAGE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35437262 or SHIFANFAROOQ@GMAIL.COM

SAGAR FACILITIE SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36740731 or BABARSAGAR5250@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

KHALIFA ABDULLA SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39237771 or ABDULLAHAMADA8933@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

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

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 38885874 or Ali.alqattan@maf.ae

La ROSA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact
 17111999 or larosahotel1977@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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39100597 or HONOURBUSINESS.BH@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

SPICY PEPPER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17672146 or MOHAMEDALTHAWADI48@GMAIL.COM

Delhi Palace Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36611447 or BINTTARIQ@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

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39300177 or TAHAHAJ@GMAIL.COM

AAVIN SPECIAL SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39848768 or THATTANTAVADABASHEERHAJI@GMAIL.COM

SMS DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33721386 or AMWAJ.VIP@GMAIL.COM

SACRED HEART CHURCH 
has a vacancy for the occupation of

 PRIEST
 suitably qualified applicants can contact

 17253598 or SACREDHEARTCHURCH_1@HOTMAIL.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

ABDULLA M.ALI E.EDHRABOOH(AMIR ALDHALAM-10954) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39403141 or ABDULLA.101@HOTMAIL.COM

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

 STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP)
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

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

IFY VIBES FASHION DESIGNING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38856057 or AFRINBEGUMFO@GMAIL.COM

ZH 650 CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33337444 or QASSIM.8900@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

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 17229824 or arjun@devji.com

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 36552200 or abuobaidgroup@gmail.com

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 36552200 or abuobaidgroup@gmail.com

AL GHAITH ALLUMINIUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39455940 or WEHELP4U@GMAIL.COM

SENIAR BUKHARI RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17443793 or SJABERAZIZ61@GMAIL.COM

CHEF WORLD RESTAURANT & CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 66666773 or MOHD@ALMARKH.COM

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM

OLD PALACE CARS SPERPARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39653597 or YASEENO@GMAIL.COM

ALRESALEH BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17253843 or Alrasalah6@gmail.com

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 FAED BUILDING CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33200250 or alhadaf691@hotmail.com

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17258545 or admin@ahmedomer.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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

NASS 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

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17177711 or CATHERINE@AMH.ORG.BH

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 66332100 or ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 66332100 or ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

SARAYEVO CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39477811 or munichconstruction@yahoo.com

KARWA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35405757 or HATANBAHRAIN@HOTMAIL.COM

RELLIANCE PERFECT DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39625000 or BUTALAL1953@YAHOO.COM

ALIA FLOWERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FLORIST/FLOWER SETTER
 suitably qualified applicants can contact

 17714696 or SEREEN@ALIAFLOWERS.COM

ALEMARAH CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39656245 or ALEMARAH1940@GMAIL.COM

LEBANESE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39441653 or RASOOLASAD@YAHOO.COM

FIFE CONTINENT FOR VEGETABLES & FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36688969 or BEACH1-NET@HOTMAIL.COM

KATANA BEACH JAPANESE CUISINE 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact
 38080801 or INFO@KATANATORII.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

Warf marine service 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33355009 or WAFCE1@GMAIL.COM

FALAFEL CITY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36555228 or AHMEDMANNAEI@ICLOUD.COM

BUSHRA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33943333 or SHAHRBAN-FARDAN@HOTMAIL.COM

IMPRATOORA PALACE FOR WEDDING AND NIGHT DRESSES 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39379127 or IMPRATOORAPALACE@GMAIL.COM

GOLD MAJESTIC Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39043725 or AKRAMMADAN@HOTMAIL.COM

INTERIOR SOLUTIONS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17832022 or hamida.alhubail@havelockone.com

AL ARAB ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36654990 or ABUAMALOO5350@GMAIL.COM

ALAHMADI DOCUMENT CLEARANCE AND REAL ESTATE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33337164 or ALAHMADITADING@GMAIL.COM

AL AHLAM COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39200298 or STARWORLDPC@GMAIL.COM

Abu Abdulla Bakery 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39800971 or SOMAYAAHMED366@GMAIL.COM

ABU AHMD STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17795822 or abuahmedstationery@yahoo.com

Dolphin Technical Services 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39145155 or Admin@DOLPHINCARGO-BH.COM

JANOOB ALGHARBI EST 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17730786 or PAMBAVASANNAIR@GMAIL.COM

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

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17461033 or shabib@agility.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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM

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

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH

FLUID TECH TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 SALES OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17623583 or admnfluidtech@gmail.com

Alpha Safety Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39607378 or farff@BATELCO.COM.BH

Alpha Safety Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FIRE & SAFETY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39607378 or farff@BATELCO.COM.BH

BAHRAIN STANLESS STEEL B.S.S 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36609929 or ALI@BAHRAIN-SS.COM

ALFADAH CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39185129 or SAYEDAAZIZ65@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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 MASON
 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

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

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

المجلس  لرئيس  األول  الــنــائــب  شهد 
األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  البحرينية 
الهيئة  فــيــه  وقــعــت  حــفــا  خليفة،  آل 
ــعــامــة لــلــريــاضــة مـــذكـــرة تـــعـــاون مع  ال
جامعة العلوم التطبيقية، لدعم مبادرة 

مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب.
غسان  الجامعة  رئيس  مــذكــرة  ووقــع 
ــهــيــئــة الــعــامــة  عــــــواد، ومــــن جـــانـــب ال

للرياضة الرئيس التنفيذي عبدالرحمن 
عــســكــر، بــحــضــور نــائــب رئــيــس الهيئة 
سلمان  الشيخ  سمو  للرياضة  العامة 
الــعــام  واألمــيــن  خليفة  آل  محمد  بــن 
رئيس  نــائــب  العالي  التعليم  لمجلس 
العالي  التعليم  مجلس  أمناء  مجلس 
آل  بن دعيج  بنت عيسى  رنا  الشيخة 
البحرين  تجارة  غرفة  ورئيس  خليفة، 
سمير  الجامعة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
وهيب  األمناء  مجلس  ورئيس  نــاس، 

أحمد الخاجة.
وأعـــــرب ســـمـــوه عـــن شـــكـــره لــجــامــعــة 
في  المشاركة  على  التطبيقية  العلوم 
التطلع  إلـــى  مــشــيــرا  ــبـــادرة،  ــمـ الـ دعـــم 
الجامعة  الــتــعــاون بين  مــزيــد مــن  إلــى 
سموه  مؤكدا  للرياضة  العامة  والهيئة 
بالنسبة  األكــاديــمــي  التحصيل  أهمية 
المتميزين،  البحرينيين  للرياضيين 
الـــمـــبـــادرة  أن  ــى  ــ ــ إل ــوه  ــمــ ســ ــرا  ــيـ ــشـ مـ
التعليم  بــيــن  الــجــمــع  تــســاعــدهــم عــلــى 

األداء  في  التميز  ومواصلة  الجامعي 
الرياضي.

المعظم  الباد  ملك  دعــم  سموه  وأكــد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
الــريــاضــي  الــقــطــاع  لــتــطــور  خليفة  آل 
ليستمروا  البحرينيين،  والرياضيين 

في حصد اإلنجازات في جيل الذهب
بنت  رنــا  الشيخة  أكـــدت  جانبها،  مــن 
عيسى بن دعيج آل خليفة أن مذكرة 
التطبيقية  الــجــامــعــة  بــيــن  الـــتـــعـــاون 

حافزا  يمثل  للرياضة،  العامة  والهيئة 
كبيرا لدى الطلبة الراغبين في الدراسة 

واالحتراف الرياضي. 
وأعرب عبدالرحمن عسكر عن تقديره 
العالي  التعليم  مؤسسات  لمساهمات 
فــي دعــم الــريــاضــة مــن خــال مــبــادرة 
الــذهــب،  لجيل  حــمــد  بــن  خــالــد  مقعد 
للرياضيين  أوسع  آفاقا  والتي ستفتح 

البحرينيين.
من جهته، أعرب رئيس جامعة العلوم 

التطبيقية غسان عواد عن شكره لسمو 
على  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ 
الــتــعــاون،  مــذكــرة  توقيع  رعــايــة حفل 
للمشاركة  تسعى  الجامعة  أن  مــؤكــدا 
فــي الـــمـــبـــادرات الــتــي تــدعــم الــشــبــاب 
البحرين  مملكة  وتــخــدم  الــبــحــريــنــي، 
وشــبــابــهــا كــمــا تــولــي اهــتــمــاًمــا خــاًصــا 
بتشجيع ودعم الموهوبين في مختلف 
الرياضي؛  المجال  السيما  الــمــجــاالت، 

لضمان تألقهم أكاديمًيا ورياضًيا.

سمو الشيخ خالد بن حمد يشهد توقيع المذكرة

تعاون بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة العلوم التطبيقية

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب  رعاية  تحت 
للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  والــريــاضــة  للشباب 
الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئــيــس 
خالد بن حمد آل خليفة ينظم نادي راشد للفروسية 
لهذا  الــســابــع  الــســبــاق  الجمعة  يــوم  الخيل  وســبــاق 
الشيخ  سمو  كــؤوس  على  سيقام  والـــذي  الموسم 
خالد بن حمد آل خليفة وكأسي نجلي سموه سمو 
وسمو  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  بن  فيصل  الشيخ 
آل خليفة، وذلك  بن خالد بن حمد  الشيخ عبدهللا 

على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 
ويعتبر سباق كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
سباقات  موسم  في  المميزة  السباقات  من  خليفة 
الخيل وعادة ما يشهد مشاركة مجموعة من الجياد 
القوية سواء المستوردة أو النتاج المحلي أو الخيل 
الفوز بالكؤوس  العربية في منافسة حماسية على 
أشــواط  في  المخصصة  الكبيرة  المالية  والجوائز 

للسباق. 
في  جــــواًدا   62 المشاركة  الــجــيــاد  قائمة  وشــهــدت 
األشواط بعد إجراء التداخيل النهائية للجياد أمس 
على  يقام  األول  الشوط  التالي:  النحو  على  وذلــك 
لجياد  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  كأس 

البحرين  خيل  مــن  والــمــبــتــدئــات  الــدرجــات  جميع 
1600 متر  لــمــســافــة  ــــواهــــو“  “ال األصــيــلــة  الــعــربــيــة 
 ،1708 عافص  “كحيان  وهي  جياد،   4 وبمشاركة 
 ،1695 عــافــص  كحيان   ،1782 الــعــاديــات  كحيلة 

الحمداني 1810”.
الشوط الثاني يقام على كأس سمو الشيخ فيصل 
“إنتاج  التوازن  لسباق  آل خليفة  بن حمد  بن خالد 
محلي“ مسافة 1400 متر وبمشاركة 6 جياد، وهي 
شــادو،  بــاك  تايمز،  وونــت سيكس  وي  “دوشانبي، 

وهاج، خوافي، لحوق”.
الشوط الثالث يقام على كأس سمو الشيخ عبدهللا 
”نتاج  التوازن  لسباق  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  بن 
محلي“ مسافة 2000 متر وبمشاركة 10 جياد، وهي 
غولد  كتاس،  زيشان،  المختار،  مشاوير،  “سنجار، 
كوست، ساموراي جاك، البروفسور، اصاله، وثاب”. 

خالد  الشيخ  سمو  كــأس  على  يقام  الــرابــع  الشوط 
التوازن “مستورد“  بن حمد آل خليفة لجياد سباق 
“شهابي،  جــواًدا   13 وبمشاركة  متر   2000 مسافة 
اندفاع، وايلد هيرو، بلوبوي، برج، مبتدأ، ليفل بيج، 
فارس  بليج،  بوي،  باتيفورد  ملكي،  ستار،  المختار 

السام، ماجيك إليوشن”.

الشوط الخامس يقام على كأس سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة للجياد المبتدئات “نتاج محلي“ 
جياد،   7 وبمشاركة  مستقيم  متر   1000 لمسافة 
أب  ميعاد،  جـــورج،  ديسمبر،  سبيس،  “دارك  وهــي 
السادس  الشوط  اوردووانتوم، عهد، فهده”.  يو  تو 
يقام على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
لجياد الفئة الثانية “نتاج محلي“ مسافة 1200 متر 
دارك  ريفر،  “مبادل، رومــان  6 جياد هي  وبمشاركة 

شادو، ميهامينتو، ياليل، أوشن ستار”.
خالد  الشيخ  سمو  كــأس  على  يقام  السابع  الشوط 
التوازن “مستورد“  بن حمد آل خليفة لجياد سباق 
مسافة 1800 متر وبمشاركة 8 جياد، وهي “اركتيك 
غيت  غراغديل،  سيفج،  غلين  باكسوس،  إمــبــرور، 
اوف  ريــتــرن  ســوفــولــك،  ويــســت  جـــام،  روال  واي، 

ثيماك”.
الشوط الثامن واألخير يقام على كأس سمو الشيخ 
ــدرجــة األولـــى  لــجــيــاد ال خــالــد بــن حــمــد آل خليفة 
جياد،   8 وبمشاركة  متر   1600 مسافة  “مستورد“ 
الين،  بــاي  ليون،  دارك  بيجنال،  “بيوتشامب  وهــي 
الجزيرة،  شبل  إلــزام،  برنس  مايستار،  إكوسيستم، 

سمو الشيخ فيصل بن خالد وسمو الشيخ عبدالله بن خالدبنسيرو دامور”.

إعالن قائمة جياد السباق السابع للخيل

مشاركات قوية للفوز بكؤوس خالد بن حمد ونجليه فيصل وعبداهلل بن خالد

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

اعتمد االتحاد البحريني أللعاب القوى 
اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون 
سيقام  الذي  الليلي،  الملكي  البحرين 
2022 برعاية كريمة  23 ديسمبر  في 
المعظم  الــبــحــريــن  مملكة  مــلــك  مــن 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة.
ويترأس اللجنة المنظمة العليا رئيس 
الــبــحــريــنــي  االتـــحـــاد  إدارة  مــجــلــس 

بن  عبداللطيف  محمد  القوى  أللعاب 
جال، وتتكون اللجنة من محمد علي 
أحمد عبدالرحيم )رئيس لجنة الحكام 
مبارك  خالد  اإللكتروني(،  والتوقيت 
التسويق(،  لجنة  )رئــيــس  الــدوســري 
المالية  اللجنة  )رئيس  أحمد  يوسف 
والسكرتارية(، محمد عبدالعزيز سالم 

) رئيس لجنة التتويج والمراسم(.
خليفة  المنظمة  اللجنة  تــضــم  كــمــا   

الناجم )رئيس لجنة األجهزة واألدوات 
رئيس   ( محمد  ناصر  بدر  الرياضية(، 
لــجــنــة اإلعــــام والــعــاقــات الــعــامــة(، 
لجنة  )رئــيــس  القطامي  فــارس  خالد 
والــمــواصــات(،  السكن  و  االستقبال 
الطبية  اللجنة  )رئــيــس  الشيخ  خالد 
وفــحــص الــمــنــشــطــات(، طــاهــر ريغي 

)رئيس اللجنة الفنية(.
لاتحاد  العام  األمين  قال  ذلــك،  إلى   

ــوى يــوســف  ــقـ ــاب الـ ــعـ ــبــحــريــنــي أللـ ال
أحمد إن جميع اللجان العاملة تجري 
وسط  وســاق  قــدم  على  تحضيراتها 
االتحاد  رئيس  مــن  واهتمام  متابعة 
بهدف  جــال؛  بن  عبداللطيف  محمد 
إكـــمـــال جــمــيــع الــتــرتــيــبــات وإنـــهـــاء 
السباق  بتنظيم  الخاصة  اإلجـــراءات 
للمرة  المملكة  أرض  على  يقام  الــذي 

الثالثة على التوالي.

وأعضاء  رؤســـاء  أن  أحمد  وأضـــاف   
اللجان يقومون بالمهام الموكلة إليهم 
على أكمل وجه؛ بهدف إخراج السباق 
في  خصوصا  ممكنة  صــورة  بأفضل 
بها  يتمتع  التي  الطيبة  السمعة  ظل 
ــســبــاق بــعــد تــنــظــيــمــه مــرتــيــن على  ال
أرض المملكة، معربا عن ثقته بنجاح 
لهذه  الــنــجــاح  تحقيق  فــي  المملكة 

االستضافة الجديدة.

برئاسة محمد عبداللطيف

اعتماد اللجان العاملة لسباق نصف ماراثون البحرين الملكي الليلي

محمد عبداللطيف
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موتـــورز،  كانـــو  شـــركة  قدمـــت 
الرســـمي إلحـــدى أفخـــر  الوكيـــل 
عالمات الســـيارات والمتخصصة 
خدمات الســـيارات الرياضية في 
مملكـــة البحرين بالتعاون مع كانو 
بيرفورمانـــس، وهـــي أكبـــر جهـــة 
التعديـــالت  بإضافـــة  متخصصـــة 
الســـيارات  علـــى  الطلـــب  حســـب 
بإقامـــة  المملكـــة،  فـــي  الخارقـــة 
“ليلة حصرية” للعمالء من مالكي 
الســـيارات الخارقـــة وذلـــك علـــى 
مضمار الســـباق الخاص في حلبة 

البحرين الدولية. 
وتحـــرص كانو موتورز باســـتمرار 
علـــى إقامة مثـــل هـــذه الفعاليات 
الحصريـــة لعمالئهـــا لتمكنهـــم من 
قيـــادة  تجـــارب  علـــى  الحصـــول 
الســـباق  مضمـــار  علـــى  حصريـــة 
الخاص بالحلبة، وتمنحهم فرصة 
التعـــرف علـــى القـــدرات الخارقة 
لســـياراتهم فـــي أجـــواء آمنـــة مع 
فريق رياضي محترف يضم أمهر 

سائقي السيارات الخارقة.
وفـــي تصريـــح لـــه، تحـــدث عضو 

موتـــورز  كانـــو  إدارة  مجلـــس 
إبراهيـــم محمـــد كانـــو، عـــن هـــذه 
الحماســـية  وأجوائهـــا  الفعاليـــة 
فعالياتنـــا  بتنظيـــم  “ســـعيدون 
حلبـــة  علـــى  مجـــددًا  الشـــيقة 

البحريـــن الدوليـــة. ومـــع تحســـن 
الظـــروف الجوية الحالية يســـرنا 
اإلعـــالن عـــن اســـتعدادنا إلقامـــة 
العديـــد مـــن الفعاليـــات الحصرية 
والممتعة لعمالئنا وشركائنا خالل 

العام”. 
للراغبين بالحصول على مزيد من 
المعلومات عن كانو موتورز وعن 
الخدمـــات الفاخـــرة التـــي تقدمها 
في البحريـــن، الرجاء زيارة صالة 

العـــرض فـــي توبلـــي أو االتصـــال 
على 17780555 أو زيارة موقعها 
ins� االنســـتغرام علـــى   الرســـمي 
tagram.com/KANOOPER�

.FORMANCE

“كانو موتورز” تقيم فعالية حصرية للسيارات الخارقة
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة:

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  شـــهد 
األعلى للشـــباب والرياضة، رئيس الهيئة 
العامة للرياضـــة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية، سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، توقيع مذكـــرة تفاهم بين الهيئة 
العامـــة للرياضـــة والجامعـــة األهلية في 
البحريـــن، لدعـــم مبـــادرة مقعـــد خالد بن 

حمد لجيل الذهب.
ووقـــع مذكـــرة التعـــاون رئيـــس الجامعة 
ومـــن جانـــب  العالـــي،  منصـــور  األهليـــة 
الهيئـــة العامة للرياضة الرئيس التنفيذي 
عبدالرحمن عســـكر، بحضور نائب رئيس 
الشـــيخ  ســـمو  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 

ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة،  واألمين 
نائـــب  العالـــي  التعليـــم  لمجلـــس  العـــام 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم 
العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفـــة، والرئيـــس المؤســـس رئيـــس 
مجلس أمنـــاء الجامعـــة األهلية عبدهللا 

الحواج.
ونـــوه ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة بإقبـــال الجامعات علـــى التعاون 
مـــع فكرة المبادرة التـــي تهدف إلى خلق 
بيئة مناســـبة لالعبيـــن المميزيـــن لينالوا 
أفضـــل  فـــي  العلمـــي  التحصيـــل  فيهـــا 
الجامعـــات محليا، إلى جانب االســـتمرار 

في الجانب الرياضي. وأعرب سموه عن 
شـــكره للجامعـــة األهلية على المشـــاركة 
فـــي المبـــادرة، مشـــيرا إلـــى التطلـــع إلـــى 
مزيـــد من التعاون النوعـــي بين الجامعة 

والهيئة العامة للرياضة.
التحصيـــل  دعـــم  إن  ســـموه  وقـــال 
مســـيرة  إثـــراء  شـــأنه  مـــن  األكاديمـــي 
الرياضييـــن البحرينييـــن، الذيـــن ينالون 
المعظـــم  البـــالد  ملـــك  ورعايـــة  اهتمـــام 
حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه، 
مضيفـــا أن جاللتـــه رســـخ دور التعليـــم 
كأســـاس كل تطور في مملكـــة البحرين، 

ويشمل ذلك القطاع الرياضي.
مـــن جانبها أكـــدت األمين العـــام لمجلس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
مجلـــس التعليم العلي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، أن مجلس 
التعليـــم العالـــي يســـعى لدعـــم المواهب 
الشـــابة واالبتكار في مختلف المجاالت، 
منهـــا الجانـــب الرياضـــي، الفتـــة إلـــى أن 
مؤسســـات التعليـــم العالي فـــي البحرين 
لممارســـة  وتحفّزهـــم  طلبتهـــا  تدعـــم 
لالرتقـــاء  مواهبهـــم  وصقـــل  هوايتهـــم 
بالرياضـــة البحرينيـــة فـــي ظـــل القيـــادة 

الرشيدة.

وأشـــادت بتوقيـــع مذكـــرة التعـــاون بين 
الجامعة األهلية والهيئة العامة للرياضة، 
ومـــا يشـــكله من إضافـــة مهمـــة للرياضة 
البحرينية لوجود العديد من المحترفين 
لـــدى األندية المحليـــة ممن هم طلبة في 

مؤسسات التعليم العالي.
ومن جهته، عبر الرئيس المؤسس رئيس 
عـــن  األهليـــة  الجامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس 
اعتزاز الجامعة وفخرها بأن تكون جزءا 
مـــن مبادرة مقعد بن خالد لجيل الذهب، 
معبـــرا عن تقديره للجهود الذي يطلع بها 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد في النهوض 
بالرياضة الوطنية وتقديم مختلف صور 

الرعايـــة للشـــباب البحريني فـــي المجال 
الرياضـــي على نحو خاص وفي مختلف 

المجاالت على نحو عام.
فيما نوه رئيس الجامعة األهلية منصور 
هـــذه  تحققهـــا  التـــي  بالرعايـــة  العالـــي 
بمـــا  الرياضييـــن،  للموهوبيـــن  المبـــادرة 
ينســـجم مـــع توجهـــات الجامعـــة األهلية 
نحـــو اســـتقطاب المتميزيـــن والمبدعين 
الجامعـــي  مجتمعهـــا  فـــي  والموهوبيـــن 
وتطويرهـــم علميا وأكاديميـــا،، خصوصا 
وأنهم ســـوف يحظـــون بفرصـــة التفاعل 
واالســـتفادة مـــن بيئـــة جامعيـــة تتميـــز 

بتنوع نسيجها وطلبتها.

خالد بن حمد يشهد توقيع المذكرة

تعاون بين الهيئة العامة للرياضة والجامعة األهلية

هنـــأ نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
دعيـــج  الشـــيخ  والرياضـــة  للشـــباب 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة وزيرة شـــؤون 
لقـــاء  فـــي  توفيقـــي  روان  الشـــباب 
الثقـــة  نيلهـــا  علـــى  أمـــس  جمعهمـــا 
السامية، وتعيينها من قبل ملك البالد 
المعظم جاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة وزيرة لشؤون الشباب.
وأثنـــاء اللقـــاء، أعـــرب نائـــب رئيـــس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 

التـــي  الطموحـــة  بالـــرؤى  ثقتـــه  عـــن 
تنتهجهـــا القيادة لتمكين الشـــباب في 
مناصـــب قياديـــة، وتحفيزهـــم علـــى 
المشـــاركة الفعالة في اتخاذ القرارات 
السياســـية لتدعيم المسيرة التنموية 
الشاملة التي أرسى دعائمه المشروع 
المعظـــم  البـــالد  لعاهـــل  اإلصالحـــي 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  جاللـــة 
خليفة وتحقيق المزيد من اإلنجازات 

المشرفة لمملكة البحرين.

نائب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة يلتقي بوزيرة شؤون الشباب

شـــركات  مجموعـــة  اســـتضافت 
يوســـف خليـــل المؤيـــد وأوالده رابع 
بطولـــة لكرة القـــدم. وشـــارك فيها 8 
فـــرق ضمـــت كل منهـــا 10 موظفين 

من الشركة.
وأقيمـــت البطولـــة بشـــكل دوري مع 
كفريـــق  كونتيننتـــل  الفريقيـــن،  كال 
البرازيـــل وفـــورد كفريـــق األرجنتين 

للتنافـــس في النهائيات. وحاز فريق 
المبـــاراة  فـــي  الـــكأس  علـــى  فـــورد 
النهائيـــة. حضر البطولـــة أعضاء من 
اإلدارة والموظفيـــن جنبـــا إلى جنب 
عائالتهـــم،  وأفـــراد  أصدقائهـــم  مـــع 
مبـــاراة  فـــي  المديـــرون  وتنافـــس 
التجربـــة  منحتهـــم  اســـتعراضية 

لبطولة كرة القدم.

مجموعة “يوسف خليل المؤيد 
وأوالده” تستضيف بطولة لموظفيها

رئيس األمن العـــام يشهد ختـــام
بطــولة وزارة الداخليــة “للبــادل تنس”

طـــارق  العـــام  األمـــن  رئيـــس  شـــهد 
الحسن، ختام بطولة وزارة الداخلية 
“للبادل تنـــس” الثانية للضباط بنظام 
نظمهـــا  والتـــي  المغلـــوب،  إخـــراج 
االتحـــاد الرياضـــي لألمن العـــام على 

مالعب ارينا بادل بمنطقة سند.
 وبهذه المناســـبة، أعرب رئيس األمن 
العـــام عـــن شـــكره وتقديـــره لالتحاد 
الرياضـــي لألمـــن العـــام إلقامـــة هذه 
الرياضيـــة  والبطـــوالت  الفعاليـــات 
المتميزة، وكل من ســـاهم في إنجاح 
هذه البطولة من خالل حسن التنظيم 
واإلعـــداد لهـــا والتي تهـــدف إلى رفع 
مســـتوى اللياقـــة البدنيـــة لمنتســـبي 
وزارة الداخليـــة، مشـــيًدا بالمســـتوى 
الرياضيـــة  والـــروح  للبطولـــة  الفنـــي 

العالية التي تميز بها المشاركون.
 مـــن جهتـــه، أعـــرب رئيـــس االتحـــاد 
الرياضـــي لألمـــن العـــام العقيـــد خالد 
شـــكره  عـــن  الخيـــاط  عبدالعزيـــز 
وتقديـــره لرئيـــس األمـــن العـــام على 
حضـــوره الحفـــل الختامـــي للنســـخة 
الثانيـــة مـــن البطولة، مثمًنـــا متابعته 
المســـتمرة لكافة األنشـــطة الرياضية 
التـــي ينظمهـــا االتحـــاد ضمـــن خطته 
الرياضيـــة، والتـــي تهـــدف إلـــى رفـــع 
األمـــن  لمنســـوبي  البدنيـــة  القـــدرات 

العام.
 وفي ختام البطولة، قام رئيس األمن 
العام بتكريـــم الفائزين بالمركز األول 
والثاني في فئتي الرجال والسيدات، 
ففـــي فئة الرجـــال الضبـــاط )أ(، حقق 
العقيـــد علـــي العريفـــي والمقدم حمد 
الجاســـم المركـــز األول، فيمـــا حصـــل 
العميد عيسى القطان والمقدم غازي 
الســـبيعي علـــى المركز الثانـــي، وفي 

فئـــة الضباط )ب( حقـــق الرائد محمد 
عبـــدهللا ســـيار والرائـــد عبدالرحمـــن 
شـــويطر المركـــز األول فيمـــا حصـــل 
النقيـــب محمد ناجـــي والنقيب معاذ 

المعيلي على المركز الثاني.
 وفي فئة ضباط الصف ومدنيين، 
حقـــق المركـــز األول الالعـــب خالد 
محمـــد الموســـوي والالعـــب علـــي 

عدنـــان، فيمـــا حقق المركـــز الثاني 
الالعـــب محمد مصطفـــى القصاب 

والالعب راشد عبدالرحمن مراد.
 أمـــا في فئة الســـيدات الضابطات 
فقـــد حققت المركـــز األول النقيب 
ريم يوسف الهاشمي والنقيب مي 
يعقـــوب فيما حققت المركز الثاني 
الرائـــد ركن مريم نجيب األنصاري 

والرائد فاطمة علي الزعبي.
 وفـــي فئة ضباط الصف ومدنيات 
فقـــد حققت المركـــز األول الالعبة 
أفـــراح  والالعبـــة  داود  نعيمـــة 
يوســـف، فيما حصلت الالعبة هيا 
احمـــد المعيلـــي والالعبـــة شـــريفة 
المركـــز  علـــى  بومجيـــد  يوســـف 

الثاني.
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المرأة البحرينية قدرات وطموح
تحتفل مملكة البحرين في األول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية، 
والذي جاء تخصيصه من قبل القيادة الرشيدة ليؤطر االهتمام الكبير ويعكس 
الدعـــم الالمحدود الـــذي تحظى به المرأة حتى انخرطت فـــي جميع المجاالت، 

وتبوأت وارتقت أعلى المناصب وأهمها.
لن أتطرق اليوم لما حققته المرأة البحرينية تفصيالً، فالجميع على علم ودراية 
بمكتســـباتها وإنجازاتها خالل العقدين الماضيين، وهو ما نقل المرأة في مملكة 
البحرين من مرحلة التمكين للمرحلة الحالية التي أصبحت فيها عامالً وشريكًا 
فاعـــالً فـــي المســـيرة التنموية التـــي يقودها جاللـــة الملك المعظـــم. اليوم نؤكد 
علـــى أهمية النظرة المســـتقبلية التـــي البد أن يكون للمـــرأة البحرينية فيها دور 
فاعـــل وريـــادي قائم على تعزيز مكتســـبات األعـــوام الماضية، األمـــر الذي يضع 
علـــى عاتقها مســـؤولية كبيرة خصوصـــًا في ظل ما قدمته القيادة الرشـــيدة لها 
مـــن دعم كبير نابع من إيمانها بإمكانيات وقدرات المرأة البحرينية في مختلف 
المجـــاالت، وهـــي الثقة التـــي يجب أن تترجم علـــى أرض الواقـــع وفي ميادين 
العمـــل بإنجازات تبنى على األســـاس القـــوي الذي وضع خالل الفتـــرة الماضية، 
فعلـــى الرغم وبشـــهادة الجميـــع من أن المـــرأة البحرينية حققت الكثيـــر، إال أننا 
علـــى علـــم ويقين بأن لديها أكثـــر، ذلك أنها مدفوعة بـــإرادة وعزيمة قائمة على 
ما نمتلكه في مملكة البحرين من تشـــريعات وقوانين دعمتها القيادة الرشـــيدة 
برئاســـة جاللة الملك المعظم حمد بن عيســـى آل خليفة وقرينته صاحبة السمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيســـة المجلس األعلى للمرأة، 
ومـــؤازرة صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء، والتي كفلـــت للمرأة في البحرين الحق فـــي خوض غمار جميع 
المجاالت والتميز، إضافة لمجتمع يدعمها في أي معترك دون أية عوائق ثقافية 

أو فكرية. 
فـــي ظـــل جميـــع تلـــك المعطيـــات ال أعتقـــد أنه مـــن اإلنصـــاف أن يكون ســـقف 
طموحهـــا محـــدودًا، لذلـــك نطمع فـــي ممكلة البحريـــن من المـــرأة أن تكون أكثر 
إســـهامًا وعطاء، فهي اليوم من دون أدنى شـــك عنصر أساســـي ومهم في تقدم 
المملكـــة، لذلـــك نعول في المرحلة القادمـــة على اجتهاد وســـعي ومثابرة المرأة 
لتعزيز إنجازاتها والبناء عليها سعيًا لتحقيق االزدهار والتميز لمملكة البحرين.

* كاتبة وأكاديمية بحرينية
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* بدور عدنان
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لنرتقي من أجل الوطن
تلقـــى الكثيـــر منا مقطع فيديو عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي لعضو 
مجلـــس أمانـــة العاصمـــة الدكتور بشـــار أحمدي الذي تـــم تعيينه مؤخرا 
وهو يؤدي القســـم مع رئيس وأعضاء المجلس، وبحضور وزير شـــؤون 
البلديات والزراعة، لكن من المؤســـف بل من المعيب أن يتم تداول هذا 
الفيديو ويذيل بتعليقات غير مستحبة، بل مرفوضة وال تنم عن عاداتنا 

وأخالقنا الحميدة، ويرفضها ديننا الحنيف.
الدكتور بشـــار أحمدي ابن البحرين الوفي الذي يعتبر وبشـــهادة الجميع 
مـــن خيـــرة أبناء الوطن، وقد عمل لســـنوات طويلة في جامعة البحرين 
)1980 - 2006(، وينتمي إلى عائلة عريقة ومعروفة ساهمت في نهضة 
وتقـــدم البلـــد. اتقـــوا هللا يا نـــاس، والكالم موصـــول لكل من قام بنشـــر 
الفيديو ومعه التعليق المسيء له، وللناس المفلسين الذين أساءوا لهذا 
الرجـــل.. أقول لهـــم إن هذا اإلنســـان يعتبر من خيرة الرجـــال، ووجوده 
فـــي مجلس أمانة العاصمة يعد مكســـبا وإضافة كبيـــرة للمجلس بحكم 
مؤهالتـــه الدراســـية العاليـــة من بكالوريـــوس وماجســـتير ودكتوراه مع 
مرتبـــة الشـــرف من أرقـــى الجامعـــات األميركيـــة، باإلضافة إلـــى خبرته 
األكاديميـــة فـــي جامعة البحريـــن وخبرته العملية فـــي التطوير العقاري 
مـــن خالل بنـــاء العديـــد من األبـــراج الســـكنية والتجاريـــة الناجحة في 
المملكة، وصدور المرســـوم بتعيينه أكبر دليل على كفاءته واســـتحقاقه 

هذا المنصب.
شـــخصيا وبعـــد أن شـــاهدت مقطـــع أداء القســـم بـــادرت بإرســـاله لـــه مع 
عبـــارات التهنئـــة والتمنيات الصادقة لـــه بالتوفيق، وعلـــى الفور جاءني 
الرد بالشكر الجزيل مقدما اعتذاره مني بسبب لغته العربية المتواضعة، 
لكنني كتبت له فورا عبارة باللغة اإلنجليزية “ال بأس في ذلك واألهم هو 
مساهماتك في المجلس”. مشكلتنا أننا نركز على القشور ال جوهر األمور، 
وبالتالـــي نصر علـــى الوقوف على التفاهات التي ال تســـمن وال تغني من 
جـــوع. أتمنـــى من كل قلبي أن نرتقـــي قلياًل ونثقف أنفســـنا، فالتعليقات 

السلبية ال يستفيد منها إال أعدائنا الذين يتصيدون في الماء العكر!.

* كاتب بحريني
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* زهير توفيقي

حاول كسب أصوات الناخبين باستغالل ملف التوظيف.. وفشل
راهن أحد الخاســـرين في ســـباق االنتخابات النيابية، وهو نائب ســـابق 
علـــى إعـــادة ملف قديم، تم حلـــه وتخطى العوائق معتقدا أنه ســـينجح 
في كسب أصوات الناخبين بمجرد استعراضه هذا الملف بشكل مكثف، 
خصوصـــا في منصات وســـائل التواصـــل االجتماعي، فمـــا إن فتح باب 
الترشـــح للمجلس النيابي حتى أصبح موضـــوع “البطالة واألجانب في 
ســـوق العمل وبحرنة الوظائف” ســـالحه واحتجاجه الشـــرعي باإلضافة 
إلى بعض األفعال الدرامية مثل التي نشـــاهدها على خشـــبة المسرح أو 
شاشـــة الســـينما، ناهيك عن نشـــر قصاصات صحف قديمـــة القتراحات 
قدمها، مثله مثل أي نائب سابق يتصور أنه أحرز نتائج فعالة من خالل 

تواجده في البرلمان.
في اعتقادي الشـــخصي أن هذا النائب الســـابق تجاوز الحقيقة وحاول 
تشـــويه الصـــورة وتمـــرغ في الفوضـــى، فكما يعـــرف الجميـــع أن جهود 
الحكومة الموقرة برئاســـة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، 
فـــي خلق فـــرص العمـــل للمواطنين واســـتثمار الطاقـــات البحرينية في 

مختلف القطاعات والمجاالت، جهود كبيرة وتســـير وفق رؤية متكاملة 
وتخطيـــط قائـــم على أســـس علميـــة، انطالقا مـــن التوجيهات الســـامية 
لســـيدي جاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه، واألرقـــام التي تصدرهـــا وزارة العمل بشـــكل دوري 
حول آخر مســـتجدات التوظيف والتدريب أكبر رد على كل من يحاول 
اســـتغالل ملف التوظيف لخدمة أغراضه الشـــخصية، وخلق منحوتات 

ورسومات من وحي خياله.
إن تحريف الحقائق والمغالطات واالستنتاجات الخاطئة كليا، من أجل 
كســـب أصوات الناخبين واستعطافهم، أمر غير مقبول إطالقا، ويعكس 
ضيق األفق والتجرد من الحس الوطني والمســـؤولية، فال تتوقع نصرا 
ســـهال في حملتـــك االنتخابية في ظل وجود أرقـــام وحقائق على أرض 
الواقع، ورؤية حكومية واضحة وشفافة، لهذا وحسب تقديرنا لم يكتب 
لك الفوز في االنتخابات ألن الناخب يعرف الحقيقة على أوسع نطاق.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

* عبدعلي الغسرة

تاريـــخ المـــرأة البحرينيـــة عريق ومجيد، فقد تعلمت لتشـــارك فـــي الركب الحضاري 
والِعلمـــي والثقافـــي، واســـتجابت لدعـــوات النهضـــة والتحـــرر من الجهـــل والتخلف 
وســـيطرة العادات والتقاليد البالية، وانخرطت في الحياة العامة بأوجهها المختلفة 
بعـــد أن دخلـــت المدارس وتعلمت رافضة “الءات منع المرأة من التعليم وأن تعليمها 

عورة”.
توجهت المرأة البحرينية بكل عنفوانها وقوتها وبإرادتها القوية الُحرة لنيل حقوقها 
ولتبنـــي لهـــا مكانـــة تليـــق بهـــا وبمجتمعها الـــذي يحتاج إلـــى جهود جميـــع أبنائه من 
الجنســـين، ويتحـــدث التاريـــخ البحريني عن نســـاء لهن بصمات خالـــدة في ميادين 
مجتمعيـــة عديدة كالتعليم والصحة، والِعلـــم واألدب، وفي ميادين العمل المختلفة، 
حيث ســـاهمن في غرس مداميك التقدم بمداد من ذهب، ولم يتخلين عن واجبهن 
األســـري تجاه األســـرة والزوج واألبناء، ويشهد التاريخ أن الرائدات البحرينيات في 
مختلف المجاالت أقبلن بحماسة على التعلم وممارسة الِمهن بجانب العمل الوطني. 
تجمعت لدى المرأة البحرينية ســـمات ســـاعدتها على بلوغ آمالها وتحقيق تطلعاتها، 
منهـــا اإليمـــان بقدراتهـــا وأهليتهـــا للِعلم والعمل، وضـــرورة تحررها مـــن ُدنيا األوهام 
والجهل والظالم، ومن سطوة المجتمع الذكوري عليها، والنهوض الستعادة حقوقها 

المســـلوبة، وبإيمانهـــا بـــأن حريـــة المرأة جزء ال يتجـــزأ من حرية المجتمـــع وتحرره، 
وكثيرات دعمن العمل السياسي وانخرطن فيه.

تنهـــض المـــرأة البحرينيـــة اليـــوم فـــي حميـــع المجـــاالت، بـــل وتتفـــوق فيهـــا، ونالت 
حًظـــا وافـــًرا مـــن التعليـــم العالي وإتقـــان اللغات األجنبيـــة، وتحملت عـــبء األعمال 
المتقدمـــة فـــي المجتمع، فأصبحت معلمة وقاضية ووزيرة وتاجرة ونائبة وســـفيرة 
وشـــاعرة وأديبة وصحافية وإعالمية وموسيقية وعضو في الكثير من المؤسسات 
المجتمعية بل ورئيسة مجلس إدارتها. وتراها حاضرة دائما في المنتديات الثقافية 
واألدبيـــة، والكثيـــر من نســـاء البحرين ســـافرن إلـــى دول العالم للتعـــرف على ثقافة 
وموروثات تلك الدول من اقتصادية واجتماعية وسياسية، ونالت بفخٍر واقتدار ما 
نسبته )20 %( من مقاعد البرلمان وما نسبته )20 %( من مجلس الوزراء كوزيرات، 
وهـــذا ما يثبت قـــدرة وكفاءة المرأة، ومـــا زال للمرأة البحرينية مجال واســـع للعمل 
وتحقيـــق الكثيـــر مـــن اإلنجازات، وال تـــزال تنتظر الكثير من َســـن التشـــريعات التي 

ُتكمل ما تحقق لها من الحق والمكاسب، خصوصا في المجال األسري.

* كاتب وتربوي بحريني

أصـــدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامـــة لألمم المتحدة قرارا بأغلبية 79 
صوتا مقابل 28 صوتا ضده وامتناع 68 عن التصويت، معربة عن القلق 
إزاء االنتهاك الممنهج والخطير لحقوق اإلنسان من قبل النظام اإليراني، 
بمـــا فـــي ذلك عـــدد عمليات اإلعـــدام. وتناول قـــرار اللجنـــة الثالثة لألمم 
المتحـــدة، في مادته 15، انتفاضة الشـــعب اإليراني على مســـتوى البالد، 
وأعرب عن قلقه إزاء قانون الحجاب القمعي “اإللزامي” وتنفيذه بالعنف 
مـــن قبل دوريات اإلرشـــاد. وبخصـــوص الموافقة على هـــذا القرار، قالت 
نائبـــة ممثل النظام الفاشـــي إليران في األمم المتحـــدة: “المرأة اإليرانية 
ذكية ومتعلمة وناكرة للذات ووطنية، فال داعي ألن تعتبر الدول الغربية 

نفسها مدافعة عنها”.
هذا هو األســـلوب المعروف لدى النظام اإليرانـــي، والذي يتجه دائًما إلى 

مواقف مماثلة بعد إدانة عالمية لتقليل أهميتها. 
وفي إشـــارة إلى القمع الشـــديد للمتظاهرين في إيران، يطالب هذا القرار 
النظام باالمتناع عن االستخدام المفرط للقوة القسرية ضد االحتجاجات 
الســـلمية، خصوصـــا ضد النســـاء واألطفـــال، حيث كتبـــت مفوضة األمم 
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في جنيف في 11 نوفمبر: حث خبراء 
األمـــم المتحدة، في بيان، ســـلطات النظام اإليراني على الكف عن إعالن 

جرائـــم يعاقب عليهـــا باإلعدام بحق من شـــاركوا في مظاهرات ســـلمية، 
ووقـــع على هذا البيان جاويد رحمن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق 

اإلنسان في إيران، باإلضافة إلى 15 مقرًرا آخر لألمم المتحدة.
وبحســـب مصادر مجاهـــدي خلق والمجلس الوطنـــي للمقاومة اإليرانية 
داخـــل البـــالد، تـــم اعتقـــال مـــا ال يقـــل عـــن 30 ألـــف متظاهر واستشـــهد 
600 شـــخص، وبحســـب المتحـــدث باســـم القضـــاء في النظـــام، صدرت 
لوائـــح اتهام بحق 1024 مـــن الموقوفين، وبعضهـــم يواجه خطر الحكم 
باإلعـــدام فـــي محاكـــم صوريـــة، بتهم مثـــل المحاربـــة والفســـاد، وأكدت 
وسائل إعالم النظام حتى اآلن حكم اإلعدام على خمسة على األقل من 
المعتقلين. وبحســـب األخبار والتقارير الواردة من أنصار مجاهدي خلق 
وأعضـــاء وحدات المقاومة في مختلـــف المحافظات، فإن أكبر عدد من 
الشـــهداء مرتبط بمحافظات سيســـتان وبلوشستان وطهران ومازندران 
وكردســـتان. وكان أكبـــر عدد من الشـــهداء يومي 21 و22 ســـبتمبر و30 
ســـبتمبر )جمعة زاهدان الدموية( والجمعة 4 نوفمبر )هجوم مميت على 

أهالي خاش(.

* كاتب حقوقي وخبير في الشأن اإليراني

* نظام مير محمدي

األسس القانونية لإلدانة التاسعة والستين النتهاكات النظام اإليراني لحقوق اإلنسان )1(

يوم بحريني مجيد
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“السيارات األوروبية” تكشف النقاب عن سيارة BMW الفئة السابعة
الجديدة كليا في البحرين

كشفت شركة السيارات األوروبية، الوكيل 
الحصـــري المعتمـــد لمجموعـــة BMW في 
البحريـــن، أمـــس، عن ســـيارة BMW الفئة 
الســـابعة الجديـــدة كليًا ألول مـــرة، والتي 
بالتطـــور  حافلـــة  تجســـد حقبـــة جديـــدة 
والتقنيات المبتكرة في مجال االســـتدامة 
الفئـــة   BMW ســـيارة  تتميـــز  والرقمنـــة. 
الســـابعة بجماليات عصريـــة في تصميمها 
الخارجـــي والداخلـــي المتجـــدد، وتحتفل 
اليـــوم بمســـيرة نجـــاح مظفـــرة تمتد على 
مـــدار 45 عامـــًا مـــن اإلنجـــازات الحافلـــة، 
وتقديـــم مجموعـــة رائـــدة مـــن الســـيارات 
مدعومـــة بالتقنيـــات األكثـــر تطـــورًا فـــي 
مواصفـــات  عـــن  الكشـــف  تـــم  العالـــم.  
وميزات الســـيارة األيقونيـــة الحديثة في 
متحـــف البحرين الوطنـــي، المعلم التراثي 
والتاريخي والذي يعد بوابة لعالم الثقافة 
والمعرفة، وذلك في 29 نوفمبر 2022، من 

خـــال عـــرض ابتكاري ربـــط تاريخ مملكة 
البحريـــن الغنـــي الـــذي يصـــل إلـــى 6000 
عام، بمراحـــل التطور الفئة الســـابعة التي 
استمرت مسيرتها اإلبداعية على مدار 45 
عامـــًا، بعدمـــا أطلـــق الصانع البافـــاري أول 
طـــراز في عـــام 1977. كما تم اســـتعراض 
الطراز الجديد فائق التطور والتكنولوجية 
بتصميمـــه الرائـــع، والمتوفـــر لـــدى شـــركة 

السيارات األوروبية في البحرين. 
الجديـــدة  الســـابعة  الفئـــة   BMW تتميـــز 
بأســـلوب عصري ُيركز علـــى مجموعة من 
العناصر األساسية في تصميمها الخارجي 
والداخلي. وُتوضح اللمســـات التصميمية 
المعبـــرة مـــدى قـــوة وروعـــة الســـيارة من 
الفئـــة   BMW وتقـــدم  الزوايـــا،  مختلـــف 
بـــأدق  فاخـــرًا  متطـــورًا  أســـلوبًا  الســـابعة 

مـــن  أماميـــة  مصابيـــح  مـــع  التفاصيـــل، 
كريســـتاالت سواروفســـكي تمنـــح رونقـــًا 
خاصًا وأســـلوب متفـــردًا.  تظهـــر العناصر 
واضحـــة،  بصـــورة  المحيطـــة  المبتكـــرة 
لتجســـد روعـــة الطـــراز الجديـــد وتطـــوره 
مثل شاشـــة المســـرح من BMW، وتجربة 
متعددة الحـــواس BMW iDrive مدعومة 
 BMW بأحـــدث جيل مـــن نظام التشـــغيل

8، باإلضافـــة إلى شاشـــة BMW المنحنية، 
وعناصر مســـاعدة لركن الســـيارة آليًا عند 
المناورة في المســـاحات الضيقة، ومعايير 
جديـــدة ومتطـــورة لســـيارة فاخـــرة. فـــي 
تعليقه على اإلطـــاق الناجح، قال المدير 
العام لمجموعة السيارات األوروبية ديفيد 
ماكجولدريك: “يسعدنا كشف االنقاب عن 
BMW الفئـــة الســـابعة الجديـــدة كليًا هذا 

المســـاء. انتظر العالم بفارغ الصبر الحقبة 
 ،BMW الجديدة واألكثر إبداعًا لمجموعة
واليـــوم نفخـــر بتقديـــم آخـــر تطـــور للفئة 
الســـابعة فـــي مملكـــة البحريـــن”. وأضاف: 
نموذجـــًا  الســـابعة  الفئـــة   BMW “ُتشـــكل 
يحمـــل تراثـــًا متأصاً للعامـــة الرائدة في 
البحرين وفي جميع أنحاء العالم على حد 
ســـواء. من المؤكـــد أن الســـيارة الجديدة 
والريـــادة  التميـــز  تقديـــم  فـــي  ستســـتمر 
المطلقة فـــي فئتها مع التركيز على عقلية 
االبتكار في صميم كل خطوة، لُصنع أفاق 
واسعة نحو التقدم بخطى متينة وثابتة”.  
الســـابعة  الفئـــة  علـــى  الحصـــول  يمكـــن 
الجديـــدة عنـــد الطلب المســـبق. لمزيد من 
المعلومـــات يرجـــى زيـــارة الرابـــط التالي: 
https://www.bmw-bahrain.com/
التواصـــل  أو   thenew7-reservations

على الرقم 17 750 750.
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“شيري البحرين” تقيم لعمالئها فعالية يوم شيري العائلي
حضرها ما يزيد عن 150 شخصا بمجمع دلمونيا

نظمـــت شـــركة موترســـيتي، الوكيـــل 
لســـيارات  البحريـــن  فـــي  الحصـــري 
شـــيري الرائدة في صناعة الســـيارات 
لعمائهـــا  ترفيهًيـــا  يوًمـــا  الصينيـــة، 
تحـــت شـــعار “مع شـــيري، مـــع الحب” 
مـــاك  مـــن  لعمائهـــا  والمخصصـــة 

سيارات Tiggo8 Pro وعائاتهم.
 150 عـــن  يزيـــد  مـــا  الفعاليـــة  حضـــر 
شـــخص، قضـــوا مـــع عائاتهـــم يوًمـــا 
عائلًيا ممتًعا مليًئا بالفعاليات الشـــيقة 

في مجمع دلمونيا. 
و رحب مساعد مدير عام موترسيتي 
ســـعد الزويد بالحضور وشكرهم على 
دعمهـــم المتواصل لعامة شـــيري في 
البحرين وقال “تحظى عامة شـــيري 
بقاعـــدة شـــعبية مميـــزة فـــي المملكة 
وتعتبـــر الرائدة في ســـوق الســـيارات 

الصينيـــة منذ تدشـــينها فـــي البحرين 
العام 2004. نفعاليتنا اليوم مخصصة 
متعـــددة  الرياضيـــة  الســـيارة  لمـــاك 
األغـــراضTiggo8 Pro الذيـــن نرجـــو 

لهم قضاء أوقات عائلية مميزة”.
حظـــي الحضـــور بفرصـــة التعرف عن 
 ،Pro Max Tiggo 8 قرب على شيري
التـــي تعد النســـخة الجديدة المطورة 
الرئيســـي  الموديـــل   Tiggo 8 مـــن 
للعامـــة، وتعـــزز هـــذه النســـخة مزايا 
الموديـــل المتطورة وأدائـــه الموثوق. 
2.0T- تضم الســـيارة محـــرك شـــيري

GDI بقـــدرة 250 قـــوة حصانية الفائز 
 2021 لعـــام  الصيـــن”  “قلـــب  بجائـــزة 
ضمـــن جوائـــز أفضل عشـــر محركات. 
وتم الكشف رســـمًيا عن السيارة اآلن 
 Tiggo 8 ضمـــن خـــط إنتـــاج شـــيري

 .Pro
للعمـــاء الراغبين فـــي الحصول على 
مزيد من المعلومـــات حول موديات 
شيري المتوافرة في البحرين، الرجاء 
زيارة موترســـيتي، الوكيـــل الحصري 
لموديات شـــيري في البحرين وذلك 

بمعرضها في ســـند. أو زيـــارة موقهم 
www.cherybahrain. اإللكترونـــي 

علـــى  االتصـــال  يمكنهـــم  كمـــا   com
17500900 ومتابعـــة صفحة شـــيري 
على موقعي الفيســـبوك واالنستغرام 

.@CheryBahrainعبر

التابع للجمعية البحرينية لمتالزمة داون

“عقارات السيف” تزور مركز العناية بمتالزمة داون
زار وفـــد من شـــركة عقارات الســـيف 
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة عيسى 
محمد نجيبي، وبحضور نائب رئيس 
الســـيد،  مصطفـــى  اإلدارة  مجلـــس 
والرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة أحمـــد 
يوســـف مقر مركـــز العنايـــة بمتازمة 
البحرينيـــة  للجمعيـــة  التابـــع  داون 
لمتازمة داون، إذ كان في استقبالهم 
العنايـــة  لمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر 
بمتازمة داون أحمد العلي وعدد من 
أعضاء مجلس الجمعية ومنتسبيها. 

واســـتمع وفد شـــركة عقارات السيف 
خـــال الزيـــارة إلى شـــرح مفصل من 
مديـــر المركـــز عـــن برامـــج وأنشـــطة 
المتنوعـــة،  والمركـــز  الجمعيـــة 
مستعرًضا مستجدات تنفيذ مبادرات 
ومشـــروعات الجمعية لفئـــة متازمة 
مـــع  المجتمعيـــة  بالشـــراكة  داون 
مختلـــف الجهـــات ذات العاقة، ومن 
بتأهيـــل  الخـــاص  أبرزهـــا مشـــروعها 
وتدريـــب وتوظيـــف البحرينييـــن من 
الوظائـــف  فـــي  داون  ذوي متازمـــة 
إذ  قدراتهـــم،  بحســـب  المتخصصـــة 
يهدف إلى تحســـين المهارات الازمة 
لهـــذه الفئـــة وإتاحة فـــرص التوظيف 
النوعية أمامهم وتطوير مســـتوياتهم 

المهنية.
بتعزيـــز  التزامهـــا  مـــع  وانســـجاما 
المسؤولية االجتماعية، وقعت شركة 
عقارات الســـيف في الربـــع األول من 
هذا العام مذكـــرة تفاهم مع الجمعية 
البحرينيـــة لمتازمـــة داون لتوظيف 
مجموعـــة من الشـــباب البحريني من 
الســـيف  فـــي مجمعـــات  الهمـــم  ذوي 
التجارية، ويشـــتغل حاليا الموظفون 
الجـــدد بمنصـــب موظفـــي اســـتقبال 
في شـــركة عقارات السيف وموظفي 
خدمـــة العمـــاء فـــي مجمـــع الســـيف 
- ضاحيـــة الســـيف، ومجمـــع الســـيف 
- المحـــرق ومجمـــع الســـيف - مدينـــة 
عيســـى، مـــا يعكـــس إيمـــان الشـــركة 
الفرصـــة  الهمـــم  ذوي  منـــح  بأهميـــة 

إلثبات أنفسهم في بيئة مهنية عادلة 
ومنتجة.

وبهذه المناســـبة، قال رئيس مجلس 
إدارة شـــركة عقارات الســـيف عيسى 
محمـــد نجيبي “يســـرنا مواصلة دعم 
الجمعيـــة البحرينيـــة لمتازمة داون 
التـــي يقع على عاتقها هدف إنســـاني 
نبيل في مســـاندة فئة متازمة داون 
على مستوى المملكة، والتي امتازت 
منـــذ حوالـــي ربع قرن فـــي تقديم يد 
العون والمســـاعدة لفئة من المجتمع 
لهـــا دورها البـــارز في عمليـــة التنمية 
المســـتدامة وقادرين على المساهمة 

للوطـــن  واإلخـــاص  العطـــاء  فـــي 
فـــي مختلف مواقـــع العمـــل. ونجدد 
التزامنـــا بدعـــم مختلـــف مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي لتحقيق مـــا تصبو 
إليه من مشاريع إنسانية واجتماعية 

هادفة”. 
من جهته، عّبر المدير التنفيذي لمركز 
العنايـــة بمتازمـــة داون أحمد العلي 
عـــن عميـــق شـــكره وامتنانه لشـــركة 
عقارات الســـيف على دعمها المستمر 
المجتمـــع  ولمؤسســـات  للجمعيـــة 
أن  مؤكـــدا  المملكـــة،  فـــي  المدنـــي 
مســـاندة الشركة ألنشـــطة ومبادرات 

الجمعيـــة له أطيب األثر في االرتقاء 
لفئـــة  المقدمـــة  الخدمـــات  بمســـتوى 
متازمة داون خصوصا من األطفال 
وإحداث التنوع المنشود في أنشطة 
الجمعيـــة، بما يســـاعدها على خدمة 

شريحة أكبر من المستفيدين.
يذكر أن الجمعية البحرينية لمتازمة 
 ،1998 العـــام  فـــي  تأسســـت  داون 
وهـــي جمعيـــة أهليـــة إنســـانية ُتعنى 
باالهتمام بمواليد فئة متازمة داون 
مـــن خـــال مركـــز العنايـــة بمتازمـــة 
2001؛  العـــام  تأســـس  الـــذي  داون، 
بهـــدف توفيـــر الخدمـــات الضرورية 

لهم.
وتســـتند شـــركة عقارات السيف في 
اســـتراتيجية المسؤولية االجتماعية 
لتهيئـــة  اســـتراتيجية  قيـــم   4 علـــى 
مســـتقبل أفضـــل للجميـــع وتحســـين 
مســـتوى رفـــاه كافة أفـــراد المجتمع، 
تتمثل بالدعم والثقافة واالســـتدامة 
والتوعيـــة، وذلـــك تحقيًقـــا للشـــراكة 
مختلـــف  مســـاندة  فـــي  المجتمعيـــة 
األعمـــال الخيرية واإلنســـانية بقيادة 
الجهـــود  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
والمســـاعي الافتـــة لتقديـــم المنفعة 
لمختلـــف  المناســـبة  والمـــؤازرة 
المبـــادرات االجتماعيـــة للمؤسســـات 

واألفراد على السواء.

كن اقتصاديا )2(
تحدثنا األسبوع الماضي عن أساسيات االقتصاد المنزلي ومجاالته، اليوم 
نتطرق إلى دور األسرة وأهميته في االقتصاد. تعتبر األسرة هي النواة أو 
الخلية التي يبنى عليها أي مجتمع، وقد تختلف األسر أو اهتماماتها، لكنها 
تتشـــابه في ركائزها، نقصد بذلك أنه تختلف احتياجات األسرة باختاف 
أذواق أفرادهـــا وتطورهـــم، ولكن تجتمع في الرغبة فـــي تحقيق الرغبات 
وإشـــباع االحتياجـــات، حيث إن اإلنســـان بطبيعتـــه مائل للتغييـــر والتأثر 
بالتغييـــرات والتطورات المحيطة بالمجتمع والبيئة المحيطة به؛ لذلك قد 
تختلف طرق وأســـاليب التدبير المنزلي باختاف الرغبات وتطورها، وقد 
أصبحت أكثر تعقيدا، لذلك البد من أخذ وســـائل متطورة تســـاير وتماشي 

التطور الحاصل في األسرة والمجتمع ككل.
إن محور اهتمام الدول هو األسرة والمجتمع الذي تبني عليه جميع الدول 
سياساتها واقتصادها، من هنا يأتي االهتمام األكبر باألسرة لينشأ أفرادها 
في مجتمع متعلم مثقف قادر أن يبني أســـرته والمجتمع الذي يعيش فيه 
بمهارة؛ لذلك ذكرنا بداية أن علم االقتصاد المنزلي يهتم بأمور األسرة من 

جميع الجوانب، إذ إنها األساس الذي يقوم عليه المجتمع.
إن االقتصـــاد المنزلـــي ال يعنـــي بالضـــرورة األعمـــال المنزليـــة واالهتمـــام 
بالمشـــتريات واالحتياجـــات فقـــط، وإنمـــا هـــو أســـلوب حيـــاة تعتمد على 
أســـاليب مختلفـــة يتبعهـــا أفـــراد األســـرة الواحـــدة يعتمد تطورهـــا بتطور 

االفراد وثقافتهم، مستوى تعليمهم وخبراتهم.

أهداف االقتصاد المنزلي

يســـعى كل فـــرد لتحقيـــق أهدافـــه وإشـــباع رغباتـــه المختلفـــة والمرتبطة 
بجميـــع جوانـــب حياته، قـــد تختلف هذه األهـــداف من فرد إلـــى آخر تبعا 
للمرحلة العمرية، والمســـتوى التعليمي والثقافي، وأمور أخرى منها البيئة 
المحيطة بالفرد واألحداث الحالية التي تنعكس بشـــكل كبير على نفســـية 
الفـــرد التـــي تنعكس وتؤثـــر بدورها علـــى قراراته التي يتخذهـــا؛ لتحقيق 

رغباته ظًنا منه أنها الخيار األمثل.
إن إنتاجية الفرد تؤثر على مدى قدرة المجتمع اإلنتاجية وخلق جيل واٍع 
وقادر على بناء مجتمع قوي متماســـك، حيث إن الفرد هو أســـاس األسرة 
وأفـــراد األســـرة هـــم أيضا يشـــكلون أعضـــاء وموظفيـــن في المؤسســـات 
المختلفـــة التـــي تكـــون المجتمع، من هنـــا يأتي اهتمـــام الحكومات بوضع 
سياســـات متقنـــة وفاعلة لزيـــادة كفاءة الفـــرد اإلنتاجية في المؤسســـات 
التي بدورها تصب في االقتصاد الوطني، لذلك كلما كانت قرارات األفراد 
واعية ومتقنـــة كلما كانت النتائج ايجابية، بمعنى أن القرارات الصحيحة 
والتـــي تســـهم في تطـــور األســـرة والمجتمع كذلـــك تنعكس علـــى اقتصاد 
الدولة وتطورها؛ لذلك تســـعى الدول والحكومات جاهدة لوضع سياسات 
وخلق ظروف مائمة سواء في بيئة العمل أو المجتمع ككل التي من شأنها 
تعزيز ورفع إنتاجية الفرد؛ من أجل تحقيق الرفاه المعيشـــي واالقتصادي 
المنشـــود، وجعل أولوياتها وضع الخطط وإســـتراتيجيات فعالة تستهدف 
بناء إنســـان قادر على تحقيق اإلنتاجية المطلوبة والمساهمة في اقتصاد 

باده.
مـــن أهـــم هذه السياســـات هو ما يعنـــى بالتعلم بحيث يتـــم توفير التعليم 
الجيـــد فـــي المـــدارس والجامعـــات، دراســـة احتياجـــات الســـوق وربطهـــا 
بمخرجات التعليم، خلق سياسات فاعلة تعنى بتنمية الفرد والمجتمع مما 

يسهم في تحسين معيشة المجتمع ورفاهيته.

* نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة

د. خلود القطان * 



تجـــارة  وغرفـــة  الجمـــارك  شـــؤون  وّقعـــت 
وصناعـــة البحرين اتفاقية تضم مســـتويات 
حديثـــة مـــن الخدمـــات الجمركيـــة لمختلف 
العمـــاء تحـــت مســـمى اتفاقيـــة “مســـتوى 
الخدمـــة”، وذلـــك بحضـــور الشـــيخ أحمد بن 
حمـــد آل خليفـــة رئيـــس شـــؤون الجمـــارك 
وخالـــد محمـــد نجيبي النائـــب األول لرئيس 
الغرفـــة.  و أكـــد رئيـــس الجمارك أن شـــؤون 
الجمـــارك مســـتمرة بتقديـــم أفضـــل الحلول 
وتحقيق أنجح الممارســـات الجمركية، ونّوه 
أيًضـــا أن توقيع االتفاقيـــة يهدف إلى توفير 
أحدث الخدمـــات وتنظيم وســـائل االتصال 
وتعزيز العاقات مع كافة الشركاء باإلضافة 
إلـــى تبســـيط اإلجـــراءات الجمركيـــة لكافـــة 
األطـــراف، ومـــن منطلـــق ورغبـــة الطرفيـــن 
مســـتوى  بارتقـــاء  االتفاقيـــة  هـــذه  تســـهم 
األداء المقـــدم للعمـــاء عـــن طريق تســـهيل 

اإلجراءات الجمركية.
 وتهـــدف هذه االتفاقية الـــى الحصول على 
اتفاق متبادل لضمان توفير معلومات حول 
والمتجـــددة  الحاليـــة  الجمركيـــة  القوانيـــن 
التي قد تســـهم فـــي تطوير كفاءة الخدمات 
المقدمة للمصدرين المحليين والمستوردين، 

ووضـــع خطـــة لتبـــادل البيانـــات والتقاريـــر 
الدوريـــة المشـــتركة بيـــن كا الطرفيـــن إلى 
جانـــب تحقيـــق األهداف المشـــتركة وتعزيز 
الثقـــة المتبادلـــة بينهمـــا لتقديـــم الخدمـــات 
كل فـــي مجال اختصاصه لجميع الشـــحنات 

البرية والجوية والبحرية.
 بـــدوره، أكـــد خالـــد محمـــد نجيبـــي النائـــب 
األول لرئيـــس الغرفـــة، علـــى الـــدور الحيوي 
بالبحريـــن  الجمـــارك  شـــئون  تلعبـــه  الـــذي 
لخدمـــة القطـــاع الخـــاص متمثـــًا بالشـــارع 
علـــى  ينعكـــس  بمـــا  والصناعـــي  التجـــاري 
الفًتـــا  للمملكـــة،  االقتصـــادي  النمـــو  تعزيـــز 

الغرفـــة  بيـــن  المســـتمر  التواصـــل  أن  إلـــى 
وشـــؤون الجمـــارك يعكـــس مـــدى التعـــاون 
والثقـــة المتبادلة من أجـــل تحقيق االهداف 
االســـتراتيجية المنشـــودة التـــي تصـــب في 
مصلحـــة االقتصـــاد الوطني، والـــذي تتجلى 
صوره من خـــال تخصيص عدد من ضباط 
االتصال المباشرين مع “الغرفة” لمعالجة أية 
معوقات يتعرض لهـــا القطاع الخاص داخل 
وخـــارج البحريـــن كونهـــا الفاعـــل األساســـي 
والمحـــرك لاقتصـــاد اللوجســـتي، ما أســـهم 
بتطور الحركة اللوجستية في على الصعيد 

التجاري في المملكة بصورة كبيرة.

لتقديم أفضل الحلول وتحقيق أنجح الممارسات

“الجمارك” توّقع اتفاقية “مستوى الخدمة” مع “الغرفة”

إدارة  مجلـــس  أقـــّر 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة 
البحريـــن تصعيـــد العضـــو 
االحتياطي األول يعقوب 
عضويـــة  إلـــى  العوضـــي 
الغرفـــة  إدارة  مجلـــس 
الثاثيـــن،  دورتهـــا  فـــى 
العضـــو  بعـــد خلـــو مقعـــد 
األصيـــل عبدهللا بن عادل 
فخـــرو الذي جـــرى تعيينه 
للصناعـــة والتجارة  وزيًرا 

بموجب التشـــكيل الوزاري الجديد، عمًا لنص 
المادة )27( من قانون الغرفة بأنه في حال إذا 
خـــا محل أحـــد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، ألي 
ســـبب، يحل محله المرشـــح الذي نال في آخر 
انتخـــاب أكثر األصوات بعـــد أعضاء المجلس، 

ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. 
ومـــن جانبـــه، هنـــأ رئيـــس الغرفـــة ســـمير بـــن 
بمناســـبة  العوضـــي  يعقـــوب  نـــاس،  عبـــدهللا 
انضمامـــه لمجلـــس إدارة الغرفـــة، متمّنًيـــا لـــه 
التوفيق والســـداد في خدمة الشارع التجاري 

بجانـــب أعضـــاء مجلـــس 
اإلدارة لـــكل مـــا من شـــأنه 
الغرفـــي  العمـــل  تعزيـــز 
األعمـــال  قطـــاع  ودعـــم 
النمـــاء  تحقيـــق  نحـــو 
بمفهومهمـــا  واالســـتدامة 
إلـــى أن  الشـــامل، مشـــيًرا 
مجلـــس اإلدارة بـــدأ منـــذ 
بإجـــراءات  األول  أمـــس 
تنصيب العوضي بموجب 
قانون الغرفة فى عضوية 
ا للممارسة مهامه  مجلس اإلدارة بشـــكل رسميًّ
المـــوكل إليـــه.  وأشـــاد نـــاس بجهـــود مجلـــس 
إدارة “الغرفة” وتاحمه ورؤيته حول المرحلة 
االقتصاديـــة المقبلـــة، والتي تحتـــاج إلى بذل 
المزيد مـــن الجهود بالتعاون مـــع لجان الغرفة 
القطاعيـــة مـــن أجـــل التنســـيق بيـــن مختلـــف 
أطـــراف العمليـــة التجارية بمـــا يضمن تحقيق 
الخطط واألهداف المعتمدة من قبل المجلس 
لخدمـــة بيئـــة األعمـــال فـــي مملكـــة البحريـــن، 

وذلك تحقيًقا لمبادرات الغرفة للدورة الـ30.

بدًل عن العضو عبداهلل فخرو

“الغرفـة” تقـّر تصعيد العوضي 
لـمجلس إدارتهـا بدورتهـا الثالثيـن

أّكدت وزيرة السياحة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، 
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى مواصلـــة التعـــاون 
مع ســـلطنة ُعمان الشـــقيقة في المجال الســـياحي، 
منّوهـــة بعمـــق الروابط التـــي تجمـــع البلدين والتي 
تســـتند إلـــى تاريـــخ قائـــم علـــى أواصـــر متينة من 
األخوة، وتحظى بدعم مســـتمر من حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
المعّظم، وأخيه صاحب الجالة الســـلطان هيثم بن 
طارق المعّظم سلطان عمان الشقيقة، حفظهما هللا 
ورعاهما. جاء ذلك خال اجتماع وزيرة الســـياحة 
مع وزير التراث والســـياحة بسلطنة ُعمان الشقيقة 

ســـالم بن محمد المحروقي، على هامش مشاركتها 
في قمة المجلس العالمي للســـياحة والسفر، والتي 
تســـتضيفها المملكـــة العربية الســـعودية في الفترة 
مـــن 28 نوفمبـــر إلـــى 1 ديســـمبر 2022، فـــي مركـــز 
الملـــك عبدالعزيـــز الدولـــي للمؤتمـــرات بالعاصمـــة 

الرياض.
وزارة  أن  االجتمـــاع  خـــال  الصيرفـــي  وذكـــرت 
الســـياحة فـــي مملكـــة البحريـــن اتخـــذت خطوات 
عمليـــة؛ من أجل تفعيل البرنامـــج التنفيذي لمذكرة 
التفاهـــم حـــول التعـــاون الســـياحي والتـــي جـــرى 
توقيعهـــا بيـــن حكومة مملكـــة البحريـــن ممثلة في 

وزارة الســـياحة وحكومة ســـلطنة ُعمان ممثلة في 
 ،2022-2024 لألعـــوام  والســـياحة  التـــراث  وزارة 
وذلك على هامش الزيارة الرسمية لصاحب الجالة 
الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق المعظم ســـلطان ُعمان 

الشقيقة إلى مملكة البحرين في أكتوبر الماضي.
كمـــا أشـــارت وزيرة الســـياحة إلـــى أهمية تنشـــيط 
وتبادل تنظيم األسابيع السياحية والترويج لها بين 
مملكة البحرين وســـلطنة ُعمان الشقيقة، الفتة إلى 
أن التعاون المشـــترك بين البلدين الشـــقيقين تعّززه 
البرامج التنفيذية ومذكـــرات التفاهم واالتفاقيات 
المشتركة والزيارات المتبادلة في جميع المجاالت.

وزيرة السياحة: مواصلة التعاون السياحي بين البحرين وُعمان
تفعيل البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين

business@albiladpress.com

الخميس 1 ديسمبر 2022 - 7 جمادى األولى 1444 - العدد 5161
22

أّكـــدت وزيـــرة الســـياحة، فاطمـــة بنـــت جعفـــر 
الصيرفي، نجاح تشغيل مركز البحرين العالمي 
للمعارض الذي اســـتضاف ثاثـــة معارض دفعة 
واحـــدة فـــي الفترة مـــن 22 وحتـــى 26 نوفمبر، 
وســـجلت جميعها نجاحًا غير مسبوق في قيمة 
مبيعاتها ومعدل اســـتقطابها للـــزوار إلى مملكة 
البحرين، مـــا يضع وزارة الســـياحة على أعتاب 
مرحلـــة جديـــدة من العمـــل؛ لتحقيـــق األهداف 
المنشـــودة من هذا المركز وتأكيد مساهمته في 
التنميـــة االقتصادية واالزدهار الوطني في ظل 

المسيرة التنموية الشاملة للمملكة.
صاحـــب  حضـــرة  رعايـــة  إّن  الوزيـــرة  وقالـــت 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــاد المعظم حفظه هللا ورعـــاه  لحفل افتتاح 
مركـــز البحرين العالمـــي للمعارض، وتفضل ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة حفظه 
هللا، بافتتـــاح المركـــز والمعـــارض الثاثـــة التي 
اســـتضافها منح زخمـــًا كبيـــرًا لنجاحهـــا، مثمنًة 

االهتمـــام البالـــغ مـــن لدن القيـــادة ودعمهـــا لهذا 
القطـــاع الواعد، إلى جانـــب الحرص على تنمية 
قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات وتوسعته، 

بما يتماشى مع خطة التعافي االقتصادي.
البحريـــن  مركـــز  أن  إلـــى  الصيرفـــي  وأشـــارت 
العالمـــي للمعـــارض أثبـــت قدرتـــه علـــى تحقيق 
اآلمـــال المعقـــودة عليـــه مـــن خال اســـتضافته 
ثاثـــة معارض كبرى دفعـــة واحدة، هي معرض 
ســـيتي سكيب البحرين  2022 الذي استضافته 
مملكـــة البحريـــن ألول مرة، ومعـــرض الجواهر 
حيـــث  العربيـــة،  العطـــور  ومعـــرض  العربيـــة، 
اســـتقطبت هذه المعارض مجتمعة آالف الزوار 
في وقت واحد، وســـط توفيـــر جميع الخدمات 
وإجـــراءات  للتشـــغيل  الازمـــة  اللوجســـتية 
التســـجيل والدخول والتنقل مـــن وإلى مواقف 
الســـيارات، إضافة إلـــى خدمات األمـــن وجميع 

المرافق والبنية التحتية.
وأوضحـــت بأن معرض ســـتي ســـكيب البحرين 
2022 ُأقيـــم ألول مـــرة بمملكـــة البحريـــن علـــى 

مســـاحة 9,500 متـــر مربع بمشـــاركة 60 شـــركة 
بمجـــال التطويـــر العقـــاري، حيـــث تـــم عـــرض 
10 آالف فرصـــة عقاريـــة مـــن 8 دول، وســـجل 
حجـــم مبيعات فاقت الــــ 101 مليون دينار وزار 

المعرض نحو 10 آالف شخص.
الجواهـــر  معـــرض  بـــأّن  الصيرفـــي  وتابعـــت 
العربيـــة أقيـــم هـــذا العـــام علـــى مســـاحة تبلـــغ 
45,000 متـــر مربـــع، وبمشـــاركة كبار الشـــركات 
والعامـــات التجاريـــة العالميـــة مـــن 30 دولـــة، 
وبلغ إجمالي المعروضات المستوردة والمحلية 
 % 74 887,757,629 وبزيـــادة  المعـــرض  فـــي 
عـــن العام الماضـــي، فيما بلغت قيمـــة المبيعات 
24,234,885 وبزيادة 20 % عن العام الماضي.
كما أضافت وزيرة الســـياحة بأّن مركز البحرين 
العالمي شهد انطاق النسخة األولى من معرض 
العطور العربية، والذي ُيعد أول معرض للعطور 
الفاخرة على مســـتوى المملكـــة، وُأقيم   بجانب 
معـــرض الجواهر العربية، على مســـاحة 4,700 

متر مربع بمشاركة 18 شركة من 5 دول.

وزيرة السياحة تؤّكد نجاح تشغيل “البحرين 
العالمي للمعارض” باستضافته 3 معارض

استقطب آالف الزوار وسط توفير جميع الخدمات اللوجستية الالزمة

عـــن  ش.م.ب  المتحـــد  األهلـــي  البنـــك  أعلـــن 
إتمـــام صفقة االســـتحواذ على قســـم خدمات 
األفراد التابع لســـيتي بنك فـــي البحرين، وأنها 
ســـتدخل حيـــز التنفيـــذ اعتبارا من 1 ديســـمبر 
2022. ستشـــمل عملية االســـتحواذ الخدمات 
االئتمـــان  وبطاقـــات  لألفـــراد  المصرفيـــة 
واإلقـــراض بـــدون ضمانـــات، إضافـــة إلى نقل 
175 موظفـــا. وتنطـــوي الصفقـــة علـــى  نحـــو 
فترة انتقالية سيســـتمر خالها سيتي بنك في 
تقديم خدماته للعماء نيابة عن البنك األهلي 

المتحـــد. وخال هذه الفترة، ســـيكون بإمكان 
العماء اســـتخدام منتجات وخدمات ســـيتي 

بنك الخاصة بهم كما في السابق.
و تحـــدث ســـوڤرات ســـايغال، نائـــب الرئيـــس 
التنفيـــذي للمجموعـــة – الخدمـــات المصرفية 
لألفراد في البنك األهلي المتحد، قائاً: “تشكل 
هـــذه الخطوة محطة جديـــدة في رحلتنا نحو 
النمـــو والتحول الشـــامل. نحن ســـعداء للغاية 
باكتمال صفقة االســـتحواذ على قسم خدمات 
األفـــراد فـــي ســـيتي بنـــك. وبصفتها مؤسســـة 

مصرفيـــة رائـــدة في مجـــال تقديـــم الخدمات 
الرقميـــة، وخدمات إدارة الثـــروات، ومنتجات 
الدفـــع، فـــإن إدراج منتجات وخدمات ســـيتي 

بنـــك ســـيكون لـــه أثـــره الكبيـــر فـــي تحســـين 
الخدمـــات والمنتجـــات التـــي يوفرهـــا البنـــك 
األهلـــي المتحـــد لعمائـــه، خصوصـــا أنـــه أحد 

الـــرواد في هـــذا المجـــال أيضا. ســـيكون لهذه 
الصفقـــة مـــردود كبيـــر علـــى كافـــة األطـــراف، 
حيث إن عماء البنك األهلي المتحد الحاليين 
ســـتتاح لهم مجموعة أكبر مـــن المنتجات، كما 
أن عماء سيتي بنك ستتوفر لهم باقة واسعة 
مـــن منتجـــات البنـــك األهلـــي المتحـــد، تضاف 
إليها شبكته الواسعة من الفروع. أخيرا وليس 
آخـــرًا، فـــإن الموظفيـــن الجدد ســـتكون لديهم 

آفاق واسعة للنمو معنا”.

“األهلي المتحد”: إتمام صفقة االستحواذ على خدمات األفراد بـ”سيتي بنك”
ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 ديسمبر 2022

يعقوب العوضي



“ممتلكات” تحصد جائزة األميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية
67 % نسبة تمثيل المرأة البحرينية في اإلدارة التنفيذية للشركة

أعلنت شـــركة ممتلـــكات البحرين القابضة 
)ممتلـــكات(، عن اعتزازهـــا بالحصول على 
جائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم 
المـــرأة البحرينية هذا العـــام، وذلك خالل 
حفـــل افتتاح نصب المرأة البحرينية “أثر” 
وحفل توزيـــع جوائز ومبـــادرات المجلس 
األعلى للمرأة. يتزامـــن ذلك مع احتفاالت 
مملكـــة البحرين بيـــوم المـــرأة البحرينية، 
تعلمـــت   – “قـــرأت  شـــعار  يحمـــل  والـــذي 
أشـــادت  حيـــث  العـــام،  لهـــذا  شـــاركت”   –
ممتلـــكات بـــدور المـــرأة البحرينيـــة ضمن 
فريق عملها والتي تبلغ نســـبتها 67 % من 

إدارتها التنفيذية.
صـــرح الرئيس التنفيـــذي لممتلكات، خالد 
الرميحـــي “لقد تمكنـــت المـــرأة البحرينية 
اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد  تحقيـــق  مـــن 
فـــي  والمتميـــزة  الرائـــدة  واإلســـهامات 
ظـــل المســـيرة التنموية الشـــاملة لحضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 

آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه 
هللا ورعـــاه والـــدور الريـــادي المهـــم الـــذي 
يقـــوم به المجلـــس األعلى للمرأة برئاســـة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد 

المفدى حفظها هللا”.
وأضاف “أن حصول ممتلكات على جائزة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية 
هذا العام يأتي تتويًجا لســـعينا المتواصل 
وجهودنـــا الدءوبـــة فـــي تنفيـــذ وتطبيـــق 
أهـــداف الخطة الوطنية للنهـــوض بالمرأة 
البحرينية بالشـــراكة مـــع المجلس األعلى 
للمرأة في ســـبيل دعم تقدم وريادة المرأة 
البحرينيـــة فـــي كافة المجـــاالت، وبالتالي 
تعزيـــز دورها ومشـــاركتها فـــي دفع عجلة 
النمو المحلي وتنمية االقتصاد الوطني”. 

التنفيـــذي  المديـــر  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 
للمـــوارد البشـــرية لدى ممتلكات ورئيســـة 
ســـعد:  آل  مـــروة  الفـــرص  تكافـــؤ  لجنـــة 

“إيمانـــًا منـــا بأهمية الـــدور الريـــادي للمرأة 
البحرينيـــة، نواصـــل في ممتلـــكات العمل 
نحـــو تســـخير كافـــة اإلمكانيـــات المتاحة 
لتمكين الموظفـــات البحرينيات واالرتقاء 
بهـــن لمواصلـــة مســـيرة التطـــور والنمـــاء، 
حيـــث يضـــم فريق عمـــل ممتلـــكات نخبة 
مـــن المواهـــب النســـائية البحرينية ضمن 
مختلـــف أقســـام الشـــركة، حيـــث تشـــكل 
النساء النسبة األكبر من اإلدارة التنفيذية 

لدينـــا”. وأضافـــت آل ســـعد: “إن تكريمنـــا 
بالحصـــول علـــى جائـــزة صاحبـــة الســـمو 
إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
آل خليفـــة لتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة هـــذا 
العام يعكـــس مدى التزامنا فـــي ممتلكات 
في بـــذل كافة الجهود الممكنـــة والهادفة؛ 
لدينـــا، وتمكيـــن  الفـــرص  تكافـــؤ  لضمـــان 
المرأة البحرينية باعتبارها محورًا أساسيًا 

لتحقيق النجاح”.

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، 
الشـــيخ محمد بن خليفـــة آل خليفة، إن ما حققه 
معرض ســـيتي ســـكيب البحرين 2022 من أرقام 
مشـــجعة تعكـــس النهـــج الـــذي يعمـــل بـــه القطاع 
العقـــاري اليـــوم بفضـــل رؤى وتطلعـــات حضـــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك مملكة البحرين المعظـــم حفظه هللا ورعاه، 
وما لقاه المعرض من رعاية كريمة من ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة حفظـــه هللا، 
والتـــي كان لهـــا أكبر األثـــر في إعطاء المشـــاركة 
فـــي المعـــرض زخمـــًا وحافـــزًا للمشـــاركين، كمـــا 
أثبت حجـــم المبيعات الكبير وعـــدد الزوار خالل 
المعـــرض مـــدى نجاح الحدث العقـــاري األكبر في 

تاريخ البحرين.
وأكد أن معرض سيتي سيكب يعتبر أكبر معرض 
المؤسســـة  واســـتطاعت  المنطقـــة،  فـــي  عقـــاري 

اســـتقطابه لتتم إقامته في مملكة البحرين ألول 
مرة، كواحد مـــن ثالثة معارض أقيمت في نفس 
الفتـــرة تحـــت ســـقف صـــاالت العرض فـــي مركز 
البحريـــن العالمـــي للمعـــارض الجديـــد الكائن في 
منطقـــة الصخير، وكانـــت هذه المعـــارض باكورة 
المعـــارض التي تقـــام على أرض المركـــز الجديد. 
وشـــمل معرض ســـيتي ســـكيب عروضا حصرية 
شـــركات  قبـــل  مـــن  وعالميـــة  محليـــة  لمشـــاريع 
التطويـــر العقاري ووســـطاء عقارييـــن والمكاتب 
الهندســـية والبنوك وأصحاب المنصـــات العقارية 
الرقميـــة. وبلغ عدد العقـــارات المعروض أكثر من 
10 آالف عقار، لمشـــاريع عقارية كبيرة بلغ عددها 
32 مشـــروعا بقيمـــة أجمالية تقدر بــــ 967 مليون 
دينـــار، حيث تم بيع نحو 689 عقـــار خالل أربعة 
أيام فقط بقيمة إجمالية بلغت 101 مليون دينار.

يذكـــر أنه تـــم خالل المعـــرض إطالق 7 مشـــاريع 
جديـــدة متنوعة تحتوي على مختلـــف العقارات 

من شـــقق وفلـــل ســـكنية راقية تناســـب مختلف 
اتفاقيـــات  مـــن  عـــدد  توقيـــع  تـــم  كمـــا  األذواق، 
الشـــراكة والتعاون، وقد قامت مؤسسة التنظيم 
العقـــاري بتوقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون علـــى هامـــش 
المعرض مع معهد البحرين للدراســـات المصرفية 
التدريـــب  أكاديميـــة  إلطـــالق  BIBF؛  والماليـــة 
العقـــاري. كمـــا أفـــاد الشـــيخ محمـــد أنـــه انطالقـــا 
من تمكين الطاقات الشـــابة تـــم تخصيص جناح 
للمشـــاريع المبتكرة ذات العالقة بالقطاع العقاري 
والمعدة من قبل طلبة جامعة البحرين بوليتكنك 
بالتعاون مع المؤسســـة البحرينية لريادة األعمال 
تـــم  حيـــث  واآلثـــار،  للثقافـــة  البحريـــن  وهيئـــة 

استعراض مشاريعهم في المعرض.
وأشـــار الرئيس التنفيذي إلى أنـــه تم تنظيم قمة 
الشـــرق األوســـط وإفريقيا للتكنولوجيا العقارية 
)بروبتـــك( لمـــا لهـــذا الموضـــوع من أهميـــة حالية 
ومستقبلية لتنمية القطاع العقاري، حيث دخلت 

التكنولوجيـــا فـــي جميـــع مناحـــي الحيـــاة، ومنها 
القطـــاع العقـــاري، فدخلـــت فـــي جميـــع عمليـــات 
التطويـــر العقـــاري من وضع دراســـة الجدوى إلى 
االستشـــارات الهندســـية وعمليـــات البنـــاء، إلـــى 
التملك واالستئجار وإدارة المشاريع والمجمعات 
العقاريـــة، وكيفيـــة اســـتخدام الطاقـــة النظيفـــة، 
واســـتخدامات الـــذكاء االصطناعـــي، األمـــر الذي 
يفتـــح المجـــال لـــرواد األعمـــال في الدخـــول في 
مثل هذا القطاع المهم، ولما للتكنولوجيا من دور 
كبيـــر في تحقيـــق التنمية الشـــاملة واالســـتدامة 
والحفـــاظ علـــى المكتســـبات والثـــروات. وشـــمل 
المؤتمـــر عـــروض قدمهـــا نحـــو 25 متحدثـــا مـــن 
أفضـــل الخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا 
العقاريـــة ورواد األعمال الذيـــن عرضوا تجاربهم 
في هذا المجال، لنقل هذه التجارب واالســـتفادة 
منهـــا في الســـوق المحلية، حيث بلـــغ عدد الزوار 
للمؤتمر نحو 500 زائر من داخل وخارج البحرين.

بيع أكثر من 689 عقارا في 4 أيام فقط بمعرض سيتي سكيب
إطالق 7 مشاريع جديدة متنوعة .. الرئيس التنفيذي لـ “التنظيم العقاري”:

قــدر المســؤول بمصفــاة الــزور بالشــركة الكويتيــة للصناعــات البتروليــة المتكاملــة 
)كيبيــك(، علي العوضي، في الجلســة الختامية لمؤتمــر ومعرض “مينتكون 2022” عن 
التحول الرقمي في الصيانة واالعتمادية وإدارة األصول، حجم االســتثمار بالتحول 
الرقمي بنصف مليار دوالر في العام 2020، والذي يتوقع أن يصل بحلول العام 2025 

إلى تريليون دوالر )1000 مليار دوالر( بحسب التوقعات.

فـــي  االســـتثمار  حجـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
الـــذكاء االصطناعـــي في العـــام 2015 بلغ 
5 مليـــارات دوالر، ومـــن المتوقع أن يصل 
إلى 125 مليـــار دوالر بحلول العام 2025، 
قياديـــي ورؤســـاء  مـــن   % 84 أن  مبيًنـــا 
شـــركات حـــول العالـــم يـــرون أنهـــم إذا لم 
يســـتثمروا في الـــذكاء االصطناعي فإنهم 
لـــن يتمكنوا من تحقيـــق نمو، في حين أن 
75 % من هؤالء القياديين يعتقدون أنهم 
إذا لم يســـتثمروا في الـــذكاء االصطناعي 
فإنهم ســـوف يخرجون من الســـوق خالل 

5 أعوام.
 ”+ “أوبـــك  منظمـــة  أن  العوضـــي  ورأى 
خصوصـــا دول الخليـــج بقيـــادة المملكـــة 
علـــى  تعمـــل  دائًمـــا  الســـعودية  العربيـــة 
اســـتخدام التقنيات بقطـــاع النفط والغاز؛ 
فـــي  األســـعار  علـــى  الحفـــاظ  أجـــل  مـــن 
الســـوق العالمي، وقد استثمرت الشركات 
الخليجيـــة فـــي التحول الرقمي لســـنوات 
من أجل الحفاظ على األســـعار، مؤكًدا أنه 
يتم التحول إلى أنظمة أكثر ذكاء من أجل 

المساهمة في استقرار األسعار، مضيًفا أن 
الشركات الخليجية العبون مهمون.

واتفـــق معـــه المهنـــدس   المســـاعد   بدائـــرة  
 هندســـة   مراقبـــة   العمليـــات بشـــركة نفـــط 
محمـــد،  عبدالرحيـــم  )بابكـــو(  البحريـــن 
بـــأن الشـــركات النفطيـــة العاملـــة في دول 
التحـــول  وتقـــود  الطليعـــة  فـــي  الخليـــج 
الرقمـــي، مشـــيًرا إلـــى مشـــروعات نفطية 
بـــدول الخليج ومن بينهـــا البحرين، لديها 
رؤية لالســـتفادة من التحـــول الرقمي في 

الصيانة واالعتمادية وإدارة األصول.
وذكر محمد أنه ســـلط الضوء في رســـالته 
للماجستير بعنوان “علوم وتحليل البيانات 
الضخمة”، على وجود بيانات يصل عمرها 
إلـــى 30 عاًمـــا إال أن هـــذه البيانـــات ال يتم 
اســـتخدامها، مؤكًدا أن مبـــادرات التحول 
هـــذه  اســـتخدام  فـــي  تســـاهم  الرقمـــي 
البيانـــات التـــي لـــم يتـــم اســـتخدامها في 
السابق، مشيًرا إلى أن البيانات هي عبارة 
عن أصول ضخمة في الشـــركات، مشـــددا 

على أهمية البيانات بالشركات.

لمؤتمـــر  الختاميـــة  الجلســـة  وركـــزت 
ومعـــرض “مينتكـــون 2022” على التحول 
الرقمـــي في الصيانـــة واالعتمادية وإدارة 
األصـــول، وكيفية تطورها في المســـتقبل، 
التعليـــم  مديـــرة  الجلســـة  أدارت  وقـــد 
الشـــيخة  البحريـــن  بجامعـــة  اإللكترونـــي 

فـــي بنت عبـــدهللا آل خليفة، وشـــارك في 
الجلســـة متحدثـــون مـــن مملكـــة البحرين 
ودولة الكويـــت وجنوب إفريقيـــا وألمانيا 

وأستراليا.
إلـــى  الجلســـة  فـــي  المنتـــدون  وتطـــرق 
الحديـــث عن وجـــود تحديات فـــي قطاع 

النفـــط والغـــاز، مـــا يجبرهـــم علـــى اعتماد 
تكنولوجيـــات جديـــدة تعمل علـــى توفير 
مزيـــد من الحماية للمنشـــآت النفطية، كما 
أن التحـــول الرقمـــي يســـاهم فـــي زيـــادة 

العمل والعائد من االستثمار.
وأكـــدوا أهميـــة التحول الرقمـــي وتحليل 

وإمكان خلق مزيد من الذكاء االصطناعي 
باالستفادة من البيانات الدقيقة، مشيرين 
إلى إمكان ضياع بعض األشـــياء الجديدة 
مـــن خالل العنصر البشـــري إال أن البيانات 
الضخمـــة تســـاهم فـــي الحفـــاظ على هذه 
المعلومـــات. وذكـــروا أن تعلـــم اآللـــة فـــي 
العالـــم والـــذكاء الـــذي يتم خلقـــه بإمكانه 
التنبـــؤ بالفشـــل وذلـــك فـــي وقـــت أســـرع 
ممـــا كان في الســـابق. وقد اختتمت أمس 
“مينتكـــون  ومعـــرض  مؤتمـــر  فعاليـــات 
بالجلســـة  المشـــاركين  بتكريـــم   ”2022
 ”2022 “مينتكـــون  وأقيـــم  الختاميـــة. 
علـــى مـــدى 4 أيـــام، بتنظيم مـــن الجمعية 
الخليجية للصيانـــة واالعتمادية وجمعية 
المهندســـين البحرينية، وصحيفة “البالد” 

شريًكا إعالمًيا.

تريليون دوالر حجم االستثمار في التحول الرقمي بحلول 2025
تأكيد أهمية الرقمنة في ختام فعاليات مؤتمر ومعرض “مينتكون 2022”
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أمل الحامد من المنامة | تصوير: خليل إبراهيم

أصدر مصرف البحرين المركزي قراًرا بإنشاء لجنة ُتعنى بتعزيز مبدأ تكافؤ 
الفـــرص وإدمـــاج احتياجات المرأة في خطط وسياســـات واســـتراتيجيات 
المصـــرف، تتألف من ممثلين من مختلف قطاعـــات المصرف، وذلك بهدف 
تطويـــر اإلطـــار التنظيمـــي لسياســـات التـــوازن بيـــن الجنســـين واإلســـهام 
فـــي حوكمـــة العمليـــات الخاصة بتكافؤ الفـــرص وتعزيز حضـــور المرأة في 
مؤسســـات القطـــاع المالـــي والمصرفـــي. وقـــال محافـــظ مصـــرف البحرين 
المركزي رشـــيد المعراج: “إن إنشـــاء هـــذه اللجنة يأتي مـــن منطلق اهتمام 
المصرف ودوره في مســـاندة الجهود الوطنية في متابعة تنفيذ السياسات 
العامة للدولة في مجال التوازن بين الجنسين وبما يسهم بشكل مباشر في 
رفع إســـهامات المرأة فـــي االقتصاد الوطني وخصوًصا فـــي القطاع المالي 

والمصرفي”.
 وأكـــد المحافـــظ أن هذا التوجه يأتي اســـتجابة لما يبذلـــه المجلس األعلى 
للمرأة، بقيادة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرينـــة العاهـــل المعّظم حفظهـــا هللا، من جهـــود مركزة ومســـتدامة لتوفير 
البنيـــة التنظيميـــة والقناعـــات المؤسســـية، من خـــالل شـــراكاته الفاعلة مع 
كافة مؤسســـات الدولة، إلدماج احتياجات المرأة في كافة مســـارات العمل 

ويحقق أهداف الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
 وقد رّحب المجلس األعلى للمرأة بهذا التوجه الذي يأتي توقيته مع قرب 
احتفـــاالت البالد بيوم المرأة، وأشـــادت أمين عـــام المجلس، هالة األنصاري 
بمضمون القرار الناتج عن التعاون المشترك بين المجلس والمصرف، الذي 
ســـيكون له بالغ األثر على صعيد مســـاهمات المصـــرف المركزي في تفعيل 

النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين.

“البحرين المركزي” ينشئ لجنة تكافؤ الفرص



علي الفردان

الذكـــي  الهاتـــف  عـــودة  أحدثـــت 
الشـــهير HUAWEI Mate موجـــات 
فـــي األســـواق، خاصة مـــع اإلعالن 
 HUAWEI Mate50 هاتـــف  عـــن 
الهاتـــف،  تطلـــق  دولـــة  كأول   .Pro
تبـــدو أرقـــام المبيعـــات مـــن الصين 
مثيـــرة لإلعجـــاب. فـــي العديـــد من 
المتاجـــر، تـــم بيـــع سلســـلة هواتف 
HUAWEI Mate50 بالكامل خاصة 
هاتف HUAWEI Mate50 Pro فور 
DXO�  إطالقـــه. مؤخـــًرا، أصـــدرت
MARK نتيجـــة الكاميـــرا الخاصـــة 
 .HUAWEI Mate50 Pro بهاتـــف 
ســـجل الهاتف 149 نقطـــة وهو أمر 
 ،DXOMARK مثير لإلعجاب وفًقا لـ
وأعلـــى مـــن أي كاميـــرا هاتف ذكي 
أخرى. DXOMARK شركة خدمات 
هندســـية تســـاعد خدمات االختبار 
والبرامـــج والمعاييـــر التي تســـاعد 
صانعـــي الهواتـــف الذكية ومكبرات 
الصـــوت والكاميـــرات الرقمية على 
تصميم أفضل المنتجـــات الممكنة. 
dxomark.  - اإللكترونـــي  موقعهـــا 

المســـتهلكون  بـــه  يثـــق   -  com
وقـــادة الصناعـــة إلنتـــاج تحليـــالت 
موضوعية ودقيقة ألداء المنتجات 

الجديدة.
لكـــن الخبـــر الســـار لمحبـــي هواوي 

وأي شـــخص يحب الهواتـــف الذكية 
 HUAWEI Mate50 هاتـــف  أن  هـــو 
الهاتـــف  عليـــه  ُيطلـــق  الـــذي   -  Pro
الذكـــي الرائد التكنولوجي مع كاميرا 
Ultra Aperture XMAGE المطلقـــة 
- ســـيكون متاًحـــا للشـــراء قريًبا في 
البحريـــن. يأتـــي الهاتـــف الرائد الذي 
طـــال انتظاره مـــن هـــواوي بتصميم 
Ultra Aper�  جديـــد مذهـــل، كاميـــرا
ture XMAGE، ويضع معياًرا جديًدا 
ألداء الهواتـــف الذكيـــة. إضافـــة إلى 
 Space التناســـق األيقوني وتصميم
 HUAWEI هاتـــف  يأتـــي   ،Ring

Mate50 Pro بتصميم أنيق بنقوش 
متدرجة Clous de Paris ألول مرة 
علـــى اإلطـــالق، حيـــث يعـــرض نوًعا 
جديـــًدا من الجمـــال المرتب الذي تم 
تصميمه حتى آخر التفاصيل. تتميز 
ذات  الجديـــدة   XMAGE كاميـــرا 
الفتحة الفائقة بفتحة عدســـة مادية 
قابلـــة للتعديل بمقاييـــس 10 األولى 
علـــى اإلطـــالق وإمكانـــات التصويـــر 
األكثر تنوًعا على اإلطالق في هاتف 
Mate. عالوة على ذلك، يعمل زجاج 
كونلون الجديد شـــديد التحمل على 
تحسين مقاومة السقوط بمقدار 10 
مرات. يقال أيًضا إن الهاتف يحتوي 

على بعض التقنيـــات المتطورة التي 
تعـــزز األداء بشـــكل كبيـــر. ســـيكون 
 HUAWEI Mate50 Pro هاتـــف 
أول هاتـــف يعمل بواجهة مســـتخدم 
EMUI 13، والتي تبســـط التفاعالت 
اليوميـــة مـــن خـــالل التنقـــل الســـهل 

بلمسة واحدة.
 HUAWEI Mate50 Pro يأتي هاتف
باللـــون البرتقالي والفضي واألســـود 
وســـيكون متاًحا للطلب المسبق في 
البحرين بدًءا من 15 ديسمبر. سيتم 
اإلعـــالن عـــن مزيـــد مـــن المعلومات 

حول السعر الحًقا.

يتميز بتصميم مبدع والتصنيف رقم 1 ألفضل كاميرا بهاتف ذكي

“HUAWEI Mate50 Pro” الهاتف األكثر مبيًعا بالصين قريًبا بالبحرين

يرفع بنك البركة اإلســامي أســمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام عاهل 
البــاد المعظــم صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، وإلى ولي 
العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، وإلــى قرينــة عاهــل الباد المعظــم، رئيس المجلــس األعلى للمرأة 
صاحبــة الســمو الملكــي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفــة، وإلى جميع 
نساء مملكة البحرين، بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف األول من 
شهر ديسمبر من كل عام، متمنًيا للمرأة البحرينية دوام التوفيق والنجاح في 
شــتى المجاالت، وبهذه المناســبة يعلن البنك عن تتوجيه بجائزة أفضل بنك 
 Global فــي البحريــن فــي مجال تمكيــن المرأة لعــام 2022 من قبل مؤسســة
Business Economics. ويأتــي ذلــك نتيجة للجهود المبذولة من قبل البنك 
لتعزيز العدل بين الجنسين والنهوض بالمرأة البحرينية في مختلف األقسام 
مــع اإلســهام فــي رفع مســتوى نموهــا الوظيفي وتشــجيع مشــاركتها في دفع 

عجلة التنمية.

للبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  وعبـــر 
حمـــد عبـــدهللا العقـــاب، عـــن اعتـــزازه 
بالحصـــول علـــى هـــذه الجائـــزة قائالً 
“إن المـــرأة البحرينيـــة أثبتـــت دورهـــا 
الريادي في التنمية الوطنية وعطائها 

الالمحدود في خدمة الوطن الســـيما 
في مجال المصرفية اإلسالمية، وإنه 
لمـــن دواعـــي االعتـــزاز واالمتنـــان أن 
نـــرى جهودنـــا قد أثمـــرت الفـــوز بهذه 
الجائزة على مســـتوى المملكة. عالوة 

علـــى ذلك فإنـــه يســـرني أن أعلن عن 
تأســـيس لجنة داخليـــة لتمكين المرأة 
فـــي البنـــك، لضمـــان اســـتمرارية دعم 
مـــن خـــالل خلـــق  البحرينيـــة  المـــرأة 
بيئـــة عمل تمّكـــن المرأة مـــن مواصلة 
تحقيًقـــا  بنجـــاح  المهنيـــة  مســـيرتها 

لرؤية البحرين االقتصادية 2030”.

الخدمـــات  قســـم  رئيـــس  وقالـــت 
لجنـــة  ورئيـــس  لألفـــراد  المصرفيـــة 
تمكيـــن المـــرأة بالبنك فاطمـــة العلوي 
“نحن في بنك البركة اإلسالمي نؤمن 
بأهميـــة توفير فـــرص متكافئة لكافة 
كوادرنـــا للتطـــور واالرتقاء في ســـلك 
البنك ما يتناســـب مـــع كفاءاتهم دون 

أي تمييز، كما تكللت هذه الممارســـات 
بإبـــراز نخبة مـــن الموظفات العامالت 
كافـــة  وعلـــى  اإلدارات  جميـــع  فـــي 
المســـتويات، وصـــار عطاؤهـــن مثـــااًل 

يحتذى به لدى الجميع”.

“البركة اإلسالمي” يفوز بجائزة أفضل بنك في مجال تمكين المرأة
”The Global Economics“ من

أظهرت بيانات رســـمية نشرت مؤخرا ارتفاعا 
ين العام بمملكة  طفيفا في حجم إصدارات الدَّ
البحرين في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة 
تحقيق فائض فـــي الموازنة العامة للبالد هذا 
العام في خطوة تدعم رفع التصنيف السيادي 
ين  للمملكـــة.  وأوضحت األرقـــام أن حجم الدَّ
العـــام بلـــغ 14.072 مليـــون دينـــار فـــي أكتوبر 
مقارنة بـ 13.94 مليار دينار في شـــهر سبتمبر. 
وظلـــت أرقـــام الدين العـــام ثابتة لمـــدة ثالثة 
أشـــهر بعـــد أن نجحـــت المملكة فـــي تخفيض 
مســـتويات الديـــن خـــالل هـــذا العام.وتدعـــم 
العامـــة  اإليـــرادات  المرتفعـــة  النفـــط  أســـعار 
لمملكة البحرين، حيـــث تهدف البحرين لكبح 

ين العام ضمن خطة التوازن المالي. نمو الدَّ
وجـــاءت الزيادة مـــع إصدار قياســـي لصكوك 

التأجير اإلســـالمية في شـــهر أكتوبر الماضي، 
حيـــث بلغت اإلصدارات الجديدة 158 مليون 
دينـــار مقارنة بالمعدل الشـــهري الـــذي يبلغ 26 

مليون دينار شهريًا.
وتقول وكالة ســـتاندرد آند بـــورز في تقريرها 
األخير إن ارتفاع الديون يقيد المرونة المالية 
ين  للحكومة، مشيرة إلى انخفاض إجمالي الدَّ
إلـــى %123 مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 
فـــي عـــام 2022، وتتوقع أن يســـتقر عند هذا 
المســـتوى فـــي الفتـــرة 2025�2023، بمـــا في 
ذلك صناديـــق الدعم الخليجية واالقتراضات 

من مصرف البحرين المركزي. 
بالعملـــة  مقومـــة  البحريـــن  ديـــون  وغالبيـــة 
األجنبية كما هو في 30 ســـبتمبر 2022، حيث 
بالـــدوالر،  الديـــون  إجمالـــي  مـــن   % 57 كان 
ارتفاًعـــا مـــن 48 % في عام 2016، باســـتثناء 
البحريـــن  لمصـــرف  المســـتحقة  االلتزامـــات 

المركـــزي )2.6 مليـــار دينـــار بحرينـــي، أو 14 
% مـــن الناتـــج المحلي اإلجمالي(. ولم تشـــهد 
الديـــون المقومـــة بالدينـــار زيـــادة كبيـــرة منذ 

نهاية عام 2018.
ويتوقـــع أن تســـتمر الحكومـــة فـــي تفضيـــل 
اإلصـــدار الخارجـــي بالـــدوالر؛ ألن هـــذا يدعم 
احتياطـــات النقـــد األجنبـــي، الالزمـــة إلعـــادة 
تمويـــل آجـــال االســـتحقاق القادمـــة المقومة 
التعـــاون  مجلـــس  دول  ودعـــم  بالـــدوالر، 
الخليجـــي األمـــوال المقومـــة بالـــدوالر. وعلى 
فـــي  الكبيـــر  المصرفـــي  القطـــاع  مـــن  الرغـــم 
علـــى  االعتمـــاد  يخلـــق  هـــذا  فـــإن  البحريـــن، 
المســـتثمرين الخارجييـــن؛ لتلبيـــة احتياجات 
التمويل الحكومية واحتياجات االقتصاد من 
العمـــالت األجنبية، بحســـب ما ذكرتـــه الوكاله 

في تقريرها األخير.

الدين العام البحريني يرتفع إلى 14 مليار دوالر في أكتوبر
بعد إصدارات جديدة بقيمة 158 من صكوك التأجير
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التأميـــن  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  أعلـــن 
ظاعـــن  أحمـــد  تعييـــن  عـــن  البحرينيـــة 
الشـــروقي بمنصـــب مديـــر عـــام لجمعيـــة 
التاميـــن البحرينيـــة، وذلـــك اعتبـــاًرا مـــن 
ذلـــك،  علـــى  2022. وتعليًقـــا  1 ديســـمبر 
الجمعيـــة،  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
جـــواد محمد “إن تعيين أحمد الشـــروقي 
بمنصـــب مدير عام للجمعية نابع من عدد 
ســـنوات خبرته الغنيـــة ومهاراته الممتدة 
ألكثـــر مـــن 26 عامـــا في قطـــاع التأمين”. 
وأضـــاف “يطيـــب لنـــا الترحيـــب بأحمـــد 
في منصبـــه الجديد مديـــًرا عاًما لجمعية 
التأميـــن البحرينية، ونحن على أتم الثقة 
من أن خبرات الشروقي ستساهم بشكل 
الجمعيـــة  أعمـــال  فـــي تطويـــر  ملحـــوظ 
وذلك من خالل تنفيذ خطة استراتيجية 
المحـــددة  األهـــداف  وتحقيـــق  طموحـــة 
ليـــس فقط لجمعيـــة التأميـــن البحرينية، 
بـــل ولتعزيـــز أهمية الـــدور الرائـــد لقطاع 

التأمين ومكانته في مملكة البحرين”.
ومـــن جانبـــه، علـــق أحمد الشـــروقي “أود 

أن أعـــرب عن امتنانـــي وتقديري لرئيس 
وأعضـــاء مجلـــس إدارة الجمعيـــة علـــى 
ثقتهـــم الكريمـــة. كما أؤكد علـــى التزامي 
االســـتراتيجية  األهـــداف  بتحقيـــق 
للجمعيـــة. وأتطلـــع إلـــى العمل عـــن كثب 
اإلدارة  وفريـــق  اإلدارة  مجلـــس  مـــع 
تفعيـــل  فـــي  للمســـاهمة  والموظفيـــن 
أعمال جمعيـــة التأميـــن البحرينية إلبراز 
دور وأهميـــة قطـــاع التأميـــن فـــي مملكة 

البحرين”.  يحمل أحمد ظاعن الشـــروقي 
عـــددا من الشـــهادات المهنية فـــي اإلدارة 
والتأمين، وســـنوات من الخبـــرة الممتدة 
ألكثـــر مـــن 26 عاًمـــا فـــي القطاع نفســـه. 
فقد تولى أحمـــد مناصب إدارية مختلفة 
في شـــركة البحرين الوطنية للتأمين من 
بينهـــا، مديـــًرا فـــي إدارة تطويـــر األعمال 
ومديـــًرا إلدارة تأمين المركبات والتأمين 

الشخصي.

اعتبارًا من 1 ديسمبر 2022

الشروقي مديًرا عاًما لجمعية التأمين البحرينية

جواد محمد أحمد الشروقي

نّظم بنك البحرين اإلسالمي، ضمن نطاق 
جهـــوده المســـتمرة الراميـــة إلـــى تفعيل 
دوره في المســـؤولية المجتمعية، لجميع 
موظفيـــه عـــدًدا مـــن الفعاليـــات الهادفة 
لرفع مســـتوى الوعي حول القضايا التي 
تؤثر على صحـــة الرجال وطرق الوقاية 
منهـــا وعالجهـــا، حيث يأتي ذلـــك تزامًنا 

مع حملة “موفمبر” العالمية السنوية. 
 وتم خالل شهر نوفمبر 2022 استضافة 
سلســـلة مـــن المبـــادرات، حيـــث كان من 
أبرزها مشـــاركة عدد مـــن موظفي البنك 
في نـــدوة افتراضية بالتعـــاون مع مركز 
بارنا لالستشارات الطبية، قدمها الدكتور 
رؤوف البرناشـــاوي استشـــاري المســـالك 
البوليـــة والمتخصص في علـــم الذكورة. 
اللجنـــة االجتماعيـــة فـــي  كمـــا وقامـــت 

البنك بنشـــر ملصق توعوي عند المدخل 
الرئيســـي فـــي البنـــك، إلى جانـــب توزيع 
بعـــض المنشـــورات والهدايـــا والشـــارات 
الســـرطان  لمحاربـــي  الداعمـــة  الزرقـــاء 

لموظفي البنك.
 وبهذه المناســـبة، صّرحـــت أفنان صالح 
رئيـــس تنفيـــذي للمـــوارد البشـــرية فـــي 
بنك البحرين اإلســـالمي قائلـــة: “إننا في 
بنـــك البحريـــن اإلســـالمي نولـــي صحـــة 
موظفينا أهميـــة قصوى ضمن أولوياتنا، 
ونـــدرك حجـــم المعانـــاة التـــي يمـــر بهـــا 
مرضـــى الســـرطان وذويهـــم، ونحـــرص 
مـــن منطلق مســـؤوليتنا تجـــاه المجتمع 
على المســـاهمة فـــي التوعوية بمختلف 
أنـــواع الســـرطانات وســـبل الوقاية منها 
واإلحاطـــة النفســـية للمريـــض لتخطـــي 
هذه المرحلة الصعبة. ونؤكد اســـتمرارنا 
المبـــادرات  هـــذه  مـــن  المزيـــد  بتنظيـــم 
التوعويـــة حفاًظا على صحـــة موظفينا 

ومجتمعنا”.

“البحرين اإلسالمي” ينّظم عدًدا من المبادرات التوعوية الصحية لموظفيه

أفنان صالح



قـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة “البا” علي 
البقالـــي إن “مؤتمـــر عربـــال العالمـــي بـــدأ 
بفكـــرة بســـيطة مـــن مملكـــة البحريـــن، ثم 
كل  تنظـــم  وأصبحـــت  الفكـــرة  انطلقـــت 
العـــام  بلـــد مختلـــف، وهـــذا  فـــي  عاميـــن 
احتضنت جمهورية مصر العربية المؤتمر 
في نســـخته الــــ 24”. وأضـــاف أن “خارطة 
الطريق لالســـتدامة والوصول إلى الحياد 
الصفـــري فـــي العـــام 2060 مـــن قبـــل البا، 
حصلـــت على موافقة مـــن مجلس اإلدارة 
 6 معالجـــة  إلـــى  وتهـــدف   ،2022 للعـــام 
معطيـــات أو مخارج مـــن ضمنها تخفيض 

االنبعاثـــات الكربونيـــة، وفيها مراحل عدة 
قصيرة المـــدى وطويلة المدى بها أشـــياء 
لها عائد مالي، وأشياء أخرى تخدم البيئة 
وليس لها عائد مـــادي مثل مصنع معالجة 
بطانـــة الخاليا، الـــذي اســـتثمرنا فيه أكثر 
من 40 مليون دوالر، ويحمي البحرين من 
أي مواد ضارة موجودة كانت في السابق 
تدفـــن فـــي األرض، وهـــو األول مـــن نوعه 
في المنطقة، الذي يوفر حالً لمعالجة هذه 

المادة من دون أي مخلفات”.
وأوضح البقالي أن مشروع مجمع الطاقة 
الرابـــع بمحطـــة الطاقـــة 5 أول الخطـــوات 
فـــي اســـتراتيجية الشـــركة للوصـــول إلى 
الحياد الصفري، ويهدف إلى توســـعة هذه 

المحطـــة التـــي تقـــوم بتوليـــد الطاقـــة من 
خالل تقنية الـــدورة المركبة. وأضاف “مع 
انتهـــاء هـــذا المجمع فـــي الربـــع األول من 
العام 2024 ســـيخفض انبعاثـــات الكربون 
البـــا  بشـــركة  نحـــن  تقريبـــا،   % 1 بنســـبة 
ننتـــج 8 أطنـــان كربون لكل طـــن ألمنيوم، 
والتحـــدي بالنســـبة لنا هـــو التخفيض من 
8 إلـــى 4 طـــن، وهذا التحدي ليس بســـهل 
ويحتاج مساعدة حكومة البحرين لتوفير 
الحالـــي  اعتمادنـــا  ألن  النظيفـــة؛  الطاقـــة 
فـــي توليـــد الكهرباء عن طريـــق الغاز، كل 
الدول في الخليج لديها هدف وهو تقليل 

استخدام الغاز”.
ولفت البقالي إلى أن هذا المجمع اإلضافي 

األخـــرى  المجمعـــات  إعـــدادات  يماثـــل 
بالمحطـــة )1:1:1( من خـــالل وجود تقنية 
التوربينـــات الغازيـــة مـــن الفئـــة J وبالحد 
األدنـــى مـــن تصنيف آيـــزو االســـمي البالغ 
680.9 ميغـــاوات، حيـــث يضم المشـــروع 
ربًطا بالمحطة الفرعية الحالية ذات ســـعة 
220 كيلوفولـــت. وتتمتـــع محطـــة الطاقة 
ذات الـــدورة المركبة بكفـــاءة أعلى بكثير 
مـــن محطتـــي توليـــد الطاقـــة ذات الدورة 
المركبـــة 3 و4 بالشـــركة. وعنـــد االنتهـــاء 
من مشـــروع توســـعة مجمع الطاقة الرابع 
فـــي محطـــة الطاقـــة 5، ســـتزداد الطاقـــة 
اإلنتاجيـــة لمحطـــة الطاقـــة 5 مـــن 1,800 

ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات.

مجلس إدارة “ألبا” يقر خارطة طريق “الحياد الصفري” للعام 2060
استثمار 40 مليون دوالر بمصنع معالجة بطانة الخاليا... البقالي:

البقالي مصرحا لـ “البالد”
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قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة صحيفـــة 
علـــى  الشـــعلة،  عبدالنبـــي  “البـــالد”، 
عربـــال  ومعـــرض  مؤتمـــر  هامـــش 
24، “نفتخـــر بكـــون شـــركة ألمنيـــوم 
البحريـــن )ألبـــا( من الشـــركات الكبرى 
علـــى مســـتوى العالـــم المشـــاركة في 
هذا المؤتمر، والتي تســـعى من خالل 
قيـــادة  رؤيـــة  تحقـــق  أن  المشـــاركة 
وحكومة البحرين في التعاون البّناء 
مـــع الشـــركات األخـــرى فـــي البلـــدان 

حول العالم”.
ولفـــت الشـــعلة إلى “أن اســـتراتيجية 
العالـــم  حـــول  الصناعيـــة  الشـــركات 
تســـعى بخطى ســـريعة إلـــى تحقيق 
بلدانهـــم  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
وتخفيض االنبعاثات الكربونية لخلق 
بيئـــة نظيفـــة، مشـــيرا إلـــى أن مؤتمر 
عربال في نسخته الـ 24 فرصة كبيرة 
ألكثـــر مـــن 400 مشـــارك مـــن بلـــدان 
كثيرة وشركات عدة لاللتقاء وتبادل 
اآلراء وعقد اتفاقيات. ومنذ انطالق 
مؤتمر عربال اكتســـب المؤتمر أهمية 

كبيـــرة على المســـتوى الدولي، حيث 
القياديـــة  الشـــخصيات  كبـــار  يجمـــع 
فـــي صناعـــة األلمنيـــوم حـــول العالم 
المعاصـــرة  القضايـــا  أبـــرز  لمناقشـــة 
وبحـــث  األلمنيـــوم  لقطـــاع  بالنســـبة 
الفـــرص االســـتثمارية العديـــدة فـــي 

المنطقة”. 
الـــذي  “الجهـــد  إلـــى  الشـــعلة  ولفـــت 

تبذله شـــركة ألبا للوصول الى الحياد 
الصفـــري ومواكبـــة التحديـــات التـــي 
تواجهـــا كبـــرى الشـــركات الصناعيـــة 
فـــي العالـــم، ونحـــن علـــى ثقـــة مـــن 
تضافر القـــوى البشـــرية والحكومات 
لنرتقي إلى مســـتوى تحديات الطلب 
المتزايـــد، وارتفـــاع تكاليـــف الطاقـــة 

والمواد المدخلة”.

عبر عن فخره بكون “ألبا” من كبريات الشركات المشاركة بالمؤتمر.. الشعلة:

“عربال 24” فرصة ألكثر من 400 مشارك لتبادل اآلراء وعقد اتفاقيات

هبة محسن

قـــال رئيس مجلس إدارة شـــركة ألمنيوم 
البحرين”البـــا”، الشـــيخ دعيج بن ســـلمان 
آل خليفـــة “إن التنميـــة المســـتدامة هـــي 
موضـــوع الســـاعة فـــي المنطقـــة والعالم 
وعلـــى جميـــع الشـــركات التـــي تعمل في 
مجـــال التصنيـــع أن تمتلك اســـتراتيجية 
الحيـــاد  إلـــى  للوصـــول  األجـــل  طويلـــة 

الصفري بحلول العام 2060”.
هامـــش  علـــى  دعيـــج،  الشـــيخ  وبيـــن 
فعاليات مؤتمر عربال 24 ، أن ألبا تمتلك 
اســـتراتيجية تســـتثمر فيها مبالـــغ كبيرة 
للوصـــول إلى هذا الهـــدف وتحقيق رؤية 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة، مؤكًدا التزام الشركة بذلك.
وأشـــار الشـــيخ دعيج إلى أن ألبا نجحت 
فـــي التوصل إلى إغالق تمويل مشـــروع 
الطاقـــة  الرابـــع بمحطـــة  الطاقـــة  مجمـــع 
الخامسة، والذي سيضيف طاقة إنتاجية 
تصـــل إلى 680.9 ميغاوات، ليعزز الطاقة 

الطاقـــة  لمحطـــة  اإلجماليـــة  اإلنتاجيـــة 
الخامســـة بعـــد إتمام المشـــروع مـــن 1.8 

غيغاوات إلى أكثر من 2.4 غيغاوات.
وأضـــاف “يعتبـــر مشـــروع مجمـــع الطاقة 
الرابع من أهم المبادرات المنضوية تحت 
مظلة خارطة طريق البا للجوانب البيئية 
واالجتماعية والحوكمة، حيث سيساهم 

في دعم جهود الشركة في إزالة الكربون 
تماشـــًيا مع أهداف المملكة بالوصول إلى 
الحياد الكربونـــي الصفري بحلول 2060، 
الغـــازات  انبعاثـــات  خفـــض  جانـــب  إلـــى 
الدفيئـــة للشـــركة بواقع 0.5x مـــع اكتمال 
العـــام  الرابـــع مـــن  الربـــع  المشـــروع فـــي 

.”2024

المشروع سيضيف طاقة إنتاجية تصل 680.9 ميغاوات... دعيج بن سلمان:

“مجمع الطاقة الرابع” أهم مبادرات “ألبا” للجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة

الشيخ دعيج بن سلمان

هبة محسن

يتـــرأس رئيس مجلس إدارة شـــركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. 
)ألبا( الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، وفد الشركة 
المشـــارك في النســـخة الرابعة والعشرين من المؤتمر والمعرض 
العربي الدولي لأللمنيوم )عربال( والذي تســـتضيفه شركة مصر 
لأللمنيـــوم )إيجيبتالـــوم( فـــي الفتـــرة مـــن 29 نوفمبـــر وحتى 1 
ديسمبر 2022 بفندق النيل ريتز كارلتون في القاهرة – مصر. 

 يضـــم الوفـــد كالً مـــن الرئيس التنفيـــذي علي البقالـــي، الرئيس 
التنفيـــذي للعمليات اإلنتاجية عبدهللا حبيب، الرئيس التنفيذي 
للتســـويق خالـــد عبداللطيـــف، المدير اإلداري للشـــؤون اإلدارية 
حمـــد الشـــيبة، مديـــر أول اإلمـــداد والتخطيـــط االســـتراتيجي 
محمـــد خالد، مدير المبيعات لمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا فاطمـــة المهـــري، إلـــى جانـــب مديـــر العالقـــات العامـــة 

عبدهللا سيادي. 
 وفـــي تعليقـــه علـــى مشـــاركة ألبـــا فـــي المؤتمـــر، صـــّرح رئيس 
مجلس إدارة ألبا الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بن دعيج آل خليفة 
قائـــاًل: “أصبح اســـم مؤتمـــر عربال عنواًنـــا للتعـــاون والعالقات 
الوثيقـــة التي تربط بين مصاهـــر األلمنيوم األولي في المنطقة، 
ونحـــن فخورون بكوننـــا جزًءا من تاريخ المؤتمـــر الممتد ألكثر 
مـــن 3 عقـــود. وإننا فـــي غاية الفخـــر واالعتزاز بمـــا حققناه من 
إنجـــازات علـــى مدى الســـنوات بفضل الشـــراكات العديدة التي 

تأسست تحت مظلة عربال، ونتطلع لمزيد من التعاون في ظل 
التخطيط لمشروع خط الصهر السابع للتوسعة المرتقب”.

 ومـــن جانبه، أضاف البقالي قائاًل: “يعتبر مؤتمر عربال من أهم 

فعاليـــات صناعـــة األلمنيوم على مســـتوى العالم، حيث يســـلط 
الضـــوء علـــى التحديات والفرص المســـتقبلية التـــي تؤثر على 
الوضع االقتصادي العام للمنطقة. ونحن ســـعداء بمشاركتنا في 

المؤتمـــر لمـــا يتيحه من فرصة الســـتعراض أهم قصص النجاح 
في ألبا على مختلف األصعدة واالستفادة من خبرات المصاهر 
األخـــرى فـــي ســـعينا المشـــترك نحـــو تحقيـــق إنتـــاج مســـتدام 

ومسؤول لأللمنيوم”. 
وقـــد شـــارك الرئيـــس التنفيذي علـــي البقالي في حلقـــة النقاش 
التنفيذيـــة بعنـــوان “المصاهـــر العربيـــة – التحديـــات الحاليـــة 
والفرص المستقبلية”، والتي ضمت كبار المسؤولين التنفيذيين 
بمصاهر الدول العربية، كما شـــارك الرئيـــس التنفيذي للعمليات 
اإلنتاجيـــة عبـــدهللا حبيب في حلقـــة نقاش بعنـــوان “األلمنيوم 
عامـــل مســـاعد رئيســـي فـــي مســـيرة التحـــول نحـــو االقتصـــاد 
المستدام والتعافي األخضر”، واللتين عقدتا بتاريخ 30 نوفمبر 
2022. فـــي حيـــن يشـــارك الرئيـــس التنفيـــذي للتســـويق خالـــد 
عبداللطيف في حلقـــة نقاش بعنوان “منتجات القيمة المضافة 
– السبيل لتحقيق هامش ربح أفضل” بتاريخ 1 ديسمبر 2022.

اكتســـب مؤتمـــر  عـــام 1983،  الكويـــت  فـــي  انطالقتـــه  ومنـــذ 
عربـــال أهميـــة كبيرة على المســـتوى الدولي، حيـــث يجمع كبار 
الشخصيات القيادية في صناعة األلمنيوم حول العالم لمناقشة 
أبرز القضايا المعاصرة بالنســـبة لقطاع األلمنيوم وبحث الفرص 
االستثمارية العديدة في المنطقة. ويعقد هذا المؤتمر بالتناوب 

بين مصاهر إنتاج األلمنيوم األولي في المنطقة.

“عربال” أصبح عنواًنا للعالقات الوثيقة بين مصاهر األلمنيوم األولي بالمنطقة
مترئًسا وفد “ألبا” للمؤتمر والمعرض العربي الدولي لأللمنيوم.. دعيج بن سلمان:

الشيخ دعيج بن سلمان أثناء تكريم البا

الشعلة مصرحا على هامش “عربال24”



تتجــه الشــركة العامــة للدواجــن إلــى إعــادة إحيــاء مفاوضــات االندماج مع شــركة دلمــون للدواجــن في الربــع األول من 
العام 2023، بما يســهم في خلق أكبر كيان لدعم األمن الغذائي على مســتوى المملكة. جاء ذلك على لســان رئيس مجلس 
إدارة الشــركة العامة للدواجن وممثل شــركة ممتلكات، ســامي زينل، خالل زيارة ميدانية قامت بها صحيفة “البالد” إلى 
الشركة العامة للدواجن؛ لالطالع على مشروع التوسعة الجديد في الشركة بمنطقة الهملة، حيث بين أن الشركة العامة 
للدواجــن مــدت يدهــا إلى شــركة دلمــون للدواجن من خالل إعادة التفــاوض، والتعاون من أجل تحقيــق الرؤية المتعلقة 
باألمن الغذائي، مبينا أن الخطوة بانتظار االنتخابات المرتقبة لـ “دلمون” وتشــكيل مجلس اإلدارة الجديد، كما أن هناك 
مئــات المســتثمرين فــي شــركة دلمــون والذين ســيتطلب األمر موافقتهــم وإقرار الجهات الرســمية في حــال االتفاق بين 

الشركتين.

العامـــة  الشـــركة  أن  زينـــل  وأكـــد 
للدواجـــن تحصل علـــى دعم كامل 
البحريـــن  ممتلـــكات  شـــركة  مـــن 
القابضة، ســـواء تم إنجاز مشروع 
الدمـــج مـــن عدمـــه، فهنـــاك خطط 
تعمـــل عليهـــا الشـــركة وأن عمليـــة 

التطوير والتوسع لن تتوقف.
وأشار إلى أن مشروع االندماج من 
شـــأنه المســـاهمة في تعزيز جهود 
المملكـــة في مجـــال تحقيق األمن 
الغذائي، باإلضافة إلى زيادة حجم 
االســـتثمارات المحليـــة فـــي قطاع 
األغذية وتوفير فرص العمل، وهو 
مـــا يتماشـــى مـــع توجهات شـــركة 
االســـتثمارات  لتنميـــة  ممتلـــكات؛ 
المحليـــة ومواصلـــة دعـــم وتعزيـــز 
خـــال  مـــن  الوطنـــي  االقتصـــاد 
التـــي  القطاعـــات  فـــي  االســـتثمار 
تدعـــم النمـــو االقتصـــادي المحلي، 
توســـعة  مشـــروع  أهميـــة  مؤكـــدا 
المـــزارع اآلليـــة الجديـــدة للشـــركة 
العامة للدواجن والمجهزة بأحدث 
التقنيـــات التكنولوجيـــة والتي من 

شأنها زيادة اإلنتاج 3 أضعاف.
الكيـــان  أن  إلـــى  زينـــل  ولفـــت 
الجديـــد الناتـــج عـــن الدمـــج مـــن 
شـــأنه تعزيـــز تنافســـية المنتجـــات 
مـــن  المزيـــد  وتحقيـــق  المحليـــة 
الربحيـــة مـــن خـــال رفـــع الكفاءة 
وخفـــض  االنتاجيـــة  والطاقـــة 
وتحســـين  التشـــغيلية  التكاليـــف 
جـــودة المنتجـــات، باإلضافـــة إلـــى 
إمكانيـــة توفير مجموعـــة متنوعة 
التـــي  الجديـــدة  المنتجـــات  مـــن 
ستلبي احتياجات السوق وبأسعار 
تضافـــر  علـــى  عـــاوة  تنافســـية. 
التطعيمـــات  فـــي مجـــال  الجهـــود 
والبروتوكوالت الصحية والتغذية 

والتســـويق  التوزيـــع  وشـــبكات 
والخدمات المساندة واإلدارة.

عـــدم  علـــى  أســـفه  زينـــل  وأبـــدى 
تحقيـــق أي تقـــدم فـــي مباحثـــات 
العامـــة  الشـــركة  بيـــن  االندمـــاج 
للدواجن وشـــركة دلمون للدواجن 
فـــي الفتـــرة الســـابقة، موضحـــا أن 
العرض الســـابق المقدم من شـــركة 
دلمـــون لـــم يكـــن عرضـــًا ذا أســـس 
تجاريـــة ســـليمة، حيث لـــم يعكس 
الحقيقيـــة ألداء وربحيـــة  القيمـــة 
الشـــركة العامة للدواجن من حيث 
تقييـــم األســـهم وهيكلـــة مجلـــس 

اإلدارة. 
وعلى هامـــش حوار زينـــل، أجرت 
صحيفة “الباد” جولة على مرافق 
الشـــركة العامـــة للدواجـــن، والتـــي 
تعتبر أكبر مزود لبيض المائدة في 

السوق المحلية، حيث اطلعت على 
مشـــروع توســـعة وتطويـــر ضخـــم 
طال مختلف مرافق اإلنتاج، األمر 
الـــذي يعزز مســـاهمتها في تحقيق 

األمن الغذائي لمملكة البحرين.
وخـــال الجولـــة اطلعـــت “البـــاد” 
على مشـــروع التوســـعة الذي جاء 
االســـتراتيجية  للخطـــة  مواكبـــة 
لألمـــن الغذائـــي لمملكـــة البحرين، 
المشـــروع رفـــع  حيـــث مـــن شـــأن 
الطاقـــة اإلنتاجيـــة ثاثـــة أضعاف 
احتياجـــات  مـــن   %  45 وتلبيـــة 
المملكـــة مقارنة بنحـــو 18 % قبل 

مشروع التوسعة. 

واقع األمن الغذائي

نحـــو  البحريـــن  مملكـــة  تســـتورد 

90 % مـــن احتياجاتهـــا الغذائيـــة 
مـــن الخـــارج، ممـــا يجعلهـــا عرضة 
للتأثـــر بالمخاطـــر التـــي تنجـــم عن 
االضطرابـــات اإلقليميـــة والعالمية 
المختلفة، ومن هنا تنبع أهمية ملف 
األمـــن الغذائي في مملكة البحرين 
والـــذي يحظـــى باهتمـــام صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المعظـــم، 
الموقـــرة  الحكومـــة  وبمتابعـــة 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  برئاســـة 

األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، 
حيث تضمنت التوجيهات الملكية 
خال افتتاح دورة االنعقاد الثاني 
مـــن الفصـــل التشـــريعي الخامـــس 
لمجلسي الشورى والنواب ضرورة 
فـــي  الوطنيـــة  القـــدرات  تطويـــر 
مجـــال الصناعـــات الغذائيـــة ورفع 

نسب اإلنتاج المحلي. 

استراتيجية األمن الغذائي 

وســـعًيا نحـــو تحقيـــق االســـتدامة 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية 
الناجمـــة  المخاطـــر  مـــن  والحـــد 
االجتماعيـــة  المتغيـــرات  عـــن 
واالقتصادية والسياســـية العالمية 
حكومـــة  قامـــت  المنـــاخ،  وتغيـــر 
مـــع  وبالتعـــاون  البحريـــن  مملكـــة 
منظمـــة األغذية والزراعـــة التابعة 
بإعـــداد  )الفـــاو(  المتحـــدة  لألمـــم 
الغذائـــي.  لألمـــن  اســـتراتيجية 
تضمنـــت هذه االســـتراتيجية نحو 
67 توصيـــة، ركـــزت بمجملهـــا على 
تعزيـــز االنتـــاج الغذائـــي والزراعي 
المحلـــي. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بإنتاج 
الدواجـــن والبيـــض، فقد شـــجعت 
ضـــرورة  علـــى  االســـتراتيجية 
والتكنولوجيـــا  التقنيـــات  تحديـــد 
االنتـــاج  زيـــادة  بهـــدف  الجديـــدة؛ 
ودراســـة الفرص االستثمارية التي 
من شـــأنها تحقيق القيمة المضافة 
حصـــة  ورفـــع  المنافســـة  وتعزيـــز 
إلـــى  باإلضافـــة  المحليـــة  الســـوق 

فرص التصدير.

دور القطاع الخاص 

ويلعب القطـــاع الخاص دوًرا بارًزا 
فـــي تنفيذ توصيات اســـتراتيجية 
األمـــن الغذائي للمملكـــة وذلك من 
خال إرساء قواعد العمل المشترك 
بين الشـــركات المحلية العاملة في 
األغذيـــة عمومـــا، وقطـــاع  قطـــاع 

إعادة إحياء مفاوضات االندماج بين “العامـــــة للدواجن” و”دلمون” بالربع األول 2023
الدمج سيخلق أكبر كيان لدعم األمن الغذائي في المملكة.. سامي زينل لـ “^:

business@albiladpress.com 26
الخميس 1 ديسمبر 2022 - 7 جمادى األولى 1444 - العدد 5161

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

business@albiladpress.com27
الخميس 1 ديسمبر 2022 - 7 جمادى األولى 1444 - العدد 5161

إنجـــاز مشـــروع تطويـــر ضخـــم إلنتـــاج البيـــض 
وتطلعـــات لنقـــل التجربـــة للدواجـــن الالحـــم

مخلفـــات  لتحويـــل  مشـــروع  دراســـة 
عضـــوي ســـماد  لمنتجـــات  الدواجـــن 

تمويـــل ذاتـــي لتوســـعة “العامـــة للدواجـــن” 
والقوائـــم الماليـــة نظيفـــة مـــع تواصـــل 
الســـوقية القيمـــة  وارتفـــاع  الربحيـــة 

زينـــل: العـــرض المقـــدم من شـــركة 
دلمـــون يفتقـــر لألســـس التجاريـــة

محمد الجيوسي وعلي الفردان | تصوير: رسول الحجيري

الدواجن خصوصـــا؛ لتعزيز اإلنتاج 
المحلـــي. وخيـــر مثـــال علـــى ذلـــك 
شـــركة دلمـــون للدواجـــن والشـــركة 
العامـــة للدواجـــن والتـــي تجمعهما 
المشـــتركة،  القواســـم  مـــن  العديـــد 
المتجاورتـــان  الشـــركتان  فكلتـــا 
فـــي  شـــراكة  لديهمـــا  الموقـــع  فـــي 
الملكيـــة أيًضا، باإلضافة إلى ترابط 

عملياتهما.

10 سنوات من الربحية 

وعلـــى هامش جولـــة “البـــاد”، بين 
زينل أن شركة “ممتلكات” استلمت 
إدارة الشـــركة العامة للدواجن منذ 
نحو 15 ســـنة، وتـــم تعيين مجلس 
اإلدارة قبـــل 8 ســـنوات، حيث كان 
المرافـــق  تطويـــر  الشـــركة  هـــدف 
وزيـــادة اإلنتـــاج، مؤكـــدا أنه طوال 
كانـــت  الماضيـــة  العشـــر  الســـنوات 
الشـــركة تحقق مســـتويات ربحية، 
وكانت تســـتفيد من هذه الوفورات 
فـــي جمـــع المبالـــغ الازمـــة لعمليـــة 
التوسعة، حيث إن نسبة االقتراض 

تعد طفيفة للغاية.
وعبـــر رئيس مجلس إدارة الشـــركة 
العامـــة للدواجـــن عـــن فخـــره بـــأن 
نظيفـــة  للشـــركة  الماليـــة  القوائـــم 
وأنهـــا ال تحتوي على أرقام حمراء، 
حيث إن مشروع التوسعة وتطوير 
المرافـــق ســـيرفع القيمة الســـوقية 

للشركة.
وأشار إلى أن نتائج تطوير وتوسعة 
التعبئـــة  الشـــركة ومرافـــق  مـــزارع 
ستتضح بشكل جلي خال 6 أشهر 
إلـــى عام، حيث أن 80 % من بيض 
المائدة الذي تزوده الشركة للسوق 
هو مـــن مرافـــق الشـــركة الجديدة، 
ومن المؤمل اعادة النظر في البنية 
التحتيـــة للمزارع القديمة وتقييمها 

لمشاريع أخرى.

تحديات

ســـؤال  علـــى  رده  معـــرض  وفـــي 
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  بشـــأن 
الشركة العامة للدواجن وما يتعلق 
باإلنتـــاج والتغييـــرات األخيرة في 
مســـتوى األســـعار، أشـــار زينـــل إلى 
أن التوتـــرات األخيـــرة بين روســـيا 
وأوكرانيـــا أثـــرت بشـــكل كبير على 
ساســـل اإلمداد الخاصة باألعاف 
والمواد الداخلة في قطاع األغذية 
والدواجـــن، األمر الذي تســـبب في 

نقص عالمي وزيادة في األسعار.
ويشـــير زينل إلى أن الشركة العامة 
للدواجن اســـتوعبت معظم الزيادة 
فـــي أســـعار األعـــاف التـــي تعتبـــر 
عنصـــر أساســـي في إنتـــاج البيض، 
حيـــث مررت جـــزء يســـير من هذه 
الزيادة على المستهلك، وأن الزيادة 
الواقعـــي،  المســـتوى  تعكـــس  ال 
مشـــددا على أن مســـؤولية الشركة 
ونظـــرة ممتلكات هـــو الحفاظ على 
الغذائـــي  األمـــن  ودعـــم  األســـعار 

لمملكة البحرين.

ارتفاع اإلنتاج

عـــن  الحديـــث  معـــرض  وفـــي 
عجلـــة  فـــي  األخيـــرة  التطـــورات 
الرئيـــس  قـــال  للشـــركة،  اإلنتـــاج 
التنفيذي للشـــركة العامة للدواجن، 
وائـــل عيتاني، أن توســـعة وتطوير 
المـــزارع ومرافـــق التعبئة، ســـترفع 
الطاقة اإلنتاجية للشـــركة من 124 
ألف كارتون إلى 355 ألف كارتون.

وأوضـــح عيتاني أن زيـــادة اإلنتاج 
ووضـــع  احتياجـــات  وفـــق  تتـــم 
السوق، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة 

متحركة وفق ظروف السوق.
وتوقـــع أن ترفـــع الشـــركة إنتاجهـــا 
ألـــف   264 ليكـــون  المقبـــل  العـــام 
كارتـــون بيض مـــا يعادل 35 % من 
احتياجـــات المملكـــة، وأن الشـــركة 
تســـتطيع زيادة اإلنتاج حتى تصل 
إلـــى 45 % مـــن االحتياجات، مبينا 
أن هنـــاك مـــزارع أقـــل حجمـــًا تقوم 
احتياجـــات  توفيـــر  فـــي  بدورهـــا 
التجـــار  جانـــب  إلـــى  الســـوق، 

المستوردين من الخارج.

الطاقة الشمسية

خطـــة  عـــن  عيتانـــي  وتحـــدث 
طموحة للشـــركة ضمن مسؤوليتها 
وبالتزامـــن  والبيئيـــة  االجتماعيـــة 
بالحيـــاد  البحريـــن  التزامـــات  مـــع 
الشـــركة  تعمـــل  حيـــث  الكربونـــي، 
للطاقـــة  مشـــروع  علـــى  حاليـــًا 
الشمسية ســـيجعل مزارع ومرافق 
علـــى  باعتمادهـــا  رائـــدة  الشـــركة 

الطاقة المتجددة بنسبة 100 %.
وأشـــار إلى أن الشـــركة تعمل حاليا 
علـــى تطوير نمـــوذج العمل الخاص 
بالمشـــروع والذي سيتم عبر طرف 
ثالث وبالتعاون مـــع هيئة الكهرباء 
والماء، حيث يجري الترتيب لطرح 
بالمشـــروع،  الخاصـــة  المناقصـــة 
بحيث يقوم الطرف الثالث بتشييد 
مزرعة الطاقة الشمسية في مرافق 
الشـــركة العامـــة للدواجـــن، على أن 
تقوم الشـــركة بشـــراء الطاقة لمدة 
25 عامـــًا، ويتـــم تحويـــل الفائـــض 
للشـــبكة الحكومية. وتوقع الرئيس 

التنفيذي للشـــركة العامـــة للدواجن 
استكمال مشروع الطاقة الشمسية 
بطاقة 3 ميغاوات في العام 2024.

صفر انبعاثات 

الجانـــب  عـــن  الحديـــث  وبشـــأن 
البيئي، أشـــار عيتاني إلى أن نســـبة 
االنبعاثـــات مـــن الروائـــح المترتبـــة 
على مخلفات تربيـــة الدواجن تبلغ 
صفـــرا حاليـــًا، كمـــا تنـــوي الشـــركة 
مـــن  لاســـتفادة  مشـــاريع  دراســـة 
مخلفـــات الدواجن التـــي يتم بيعها 
للمزارع وغيرها، عبر إقامة مشروع 
لمعالجـــة هـــذه األســـمدة وتعبئتهـــا 
لتكون بصـــورة جافة لتكون منتجا 
ذا قيمة مضافة أعلى ويسهل بيعها 
وتسويقها ليتم االستفادة منها في 

الزراعة وتسميد التربة.
هـــدف  أن  ليؤكـــد  عيتانـــي  وعـــاد 
الشـــركة هـــو التركيز على النشـــاط 
األساسي وهو إنتاج بيض المائدة، 
مع االستفادة من جميع اإلمكانيات 

المتاحة.

شهادات 

الشـــركة  قـــدرة  وبخصـــوص مـــدى 
علـــى التحكـــم الوبائي فيمـــا يتعلق 
عيتانـــي  أشـــار  الطيـــور،  بأمـــراض 
إلـــى أن الشـــركة تتخـــذ اإلجراءات 
انتقـــال  بخصـــوص  االحترازيـــة 
األمراض الوبائية بصورة كاملة وال 
تّدخر جهدًا فـــي التحقق من جميع 
التدابير الازمة. وبين الشركة لديها 
4 شهادات آيزو تتعلق بالممارسات 

والجودة واألطعمة.
وأشـــار إلى أن وجـــود متخصصين 
فـــي الشـــركة فيمـــا يتعلـــق بالطـــب 
البيطـــري،  والطـــب  اإليكولوجـــي 
كمـــا تدرس الشـــركة إنشـــاء مختبر 
داخلي إلجراء االختبارات الصحية 
والتـــي تجرى حاليا فـــي مختبرات 

خارج الشركة.

فرص عمل 

وأوضح عيتاني أن الشركة توظف 
يشـــكل  موظفـــا   78 نحـــو  حاليـــًا 
البحرينيين منهم نحو 79 %، الفتا 
إلـــى أن من بين برامج المســـؤولية 
عليهـــا  تعمـــل  التـــي  االجتماعيـــة 
الشـــركة مشـــروع الطاقة الشمسية 
وتخضير مرافق الشـــركة، وترتيب 

جوالت لطلبة الجامعات والمدارس 
للتعـــرف على ســـير اإلنتـــاج وإثارة 
التخصصـــات  لدراســـة  حماســـتهم 

التي تتعلق بصناعة الدواجن. 
وبيـــن الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
القطـــاع  أن  للدواجـــن  العامـــة 
للبحرينييـــن  فـــرص  فيـــه  يتوافـــر 
فـــي تخصصـــات مطلوبـــة ونـــادرة 
محليًا، مثل الطب البيطري والطب 
اإليكولوجـــي خصوصـــا أن القطاع 
آخذ في التطور ويتوقع له مستقبل 

واعد.

من التربية للبيع 

وخـــال جولة قام بها فريق “الباد” 
لمرافـــق الشـــركة الجديـــدة، شـــرح 
عيتانـــي مراحـــل اإلنتـــاج المختلفة 
والتي تبدأ من اســـتيراد الصيصان 
وتربيتهـــا إلـــى نقـــل الدجـــاج إلـــى 
مـــزارع حديثة تحتوي على مرافق 
متطـــورة لجمـــع البيـــض ونقله عبر 

أحزمة نقل إلى مركز التعبئة.
وتعاونـــت الشـــركة العامة للدواجن 
مع شركة Big Dutchman األلمانية 
تغذيـــة  أنظمـــة  فـــي  المتخصصـــة 
الدواجـــن فـــي العالـــم والرائدة في 
معدات وتجهيـــزات المزارع؛ وذلك 
لتصنيـــع وتركيب معـــدات المزرعة 
التي تشتمل على 8 حظائر عصرية 
جديـــدة لتربيـــة الدواجـــن وإنتـــاج 
البيض. كما تعاونت أيضًا مع شركة 
MOBA الهولنديـــة، المصّنـــع الرائد 
عالمًيـــا لمعدات الفـــرز والتعبئة في 
صناعة البيض؛ وذلك بغرض توفير 

معدات متطورة للفرز والتعبئة.
ويتـــم بعـــد عملية نقـــل البيض عبر 
األحزمـــة إلى مركز الفـــرز والتعبئة، 
حيـــث تبـــدأ عمليـــة ترتيـــب البيض 
عمليـــة  وقبـــل  األحجـــام،  وفـــرز 
المتطـــورة  التقنيـــة  التعبئـــة تقـــوم 
البيضـــة  قشـــرة  فحـــص  بعمليـــة 
والتأكـــد من خلوها من الشـــروخ أو 
الكســـور أو العيوب قبل استمرارها 
فـــي المرحلـــة الاحقـــة، حيـــث يتم 
التخلـــص مـــن أي بيضـــة مكســـورة 
أو تعانـــي مـــن تشـــققات، كمـــا يتـــم 
الكشـــف عـــن أي تواجد آلثـــار دماء 
أو فيروسات. كما يتم التأكد خال 
عملية الفحص من مســـتوى بياض 
وصفار البيض ومستوى التجانس، 
إذ إن هذا يؤثـــر على جودة البيض 

ومستوى البروتينات.
مـــن  أنـــه  إلـــى  عيتانـــي  وأشـــار 
بيضـــة  تخـــرج  أن  المســـتحيل 
مكســـورة من الشـــركة للسوق، وإذا 
ما وجـــدت بيضـــة مكســـورة، فإنها 
تكون مـــن عمليـــات النقـــل أو أمور 
خـــارج نطـــاق الشـــركة، مؤكـــدا أن 
الشـــركة تحرص على اختيار نظام 
غذائي متجانس ومدروس لتغذية 
الدجـــاج، حيث يكـــون طعم البيض 

متجانسًا.

التوسعة سترفع الطاقة 
اإلنتاجية إلى 355 ألف 

كارتون بيض

 االعتماد على الطاقة 
الشمسية بالكامل بحلول 

2024
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“الوطني” يمنح عمالءه استردادا نقديا بنسبة 
100 % عند استخدام المحفظة الرقمية

إلجراء المدفوعات الدولية بالتعاون مع “ماستركارد”

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي )NBB( عــن إطاقــه لحملــة حصريــة تســتهدف عمــاءه مــن مســتخدمي المحفظة الرقميــة الدوليــة التابعة للبنــك. وتأتي هــذه الحملة 
الحصريــة تماشــًيا مــع منهجيــة مركزيــة العماء التي يتبناها البنك، وذلك بشــراكة مع شــركة “ماســتركارد”، وهي تهــدف لمنح العماء فرصة الفوز باســترداد نقدي 
بنسبة 100 % عند استخدامهم للبطاقات االئتمانية أو مسبقة الدفع من بنك البحرين الوطني عبر محافظهم الرقمية الدولية باستخدام أي من األجهزة التي تعمل 

بنظام )iOS(، وذلك اعتباًرا من 1 ديسمبر من العام الجاري ولغاية 28 فبراير من العام المقبل.

 وانطالًقـــا من التزامه بطرح مختلف المبادرات 
التـــي تثري تجربة العمالء، يعتزم بنك البحرين 
حاملـــي  مـــن  عمـــالء  ثالثـــة  مكافـــأة  الوطنـــي 
البطاقـــات على أســـاس شـــهري، وذلـــك بفرصة 
الحصـــول علـــى اســـترداد نقـــدي بقيمـــة تصـــل 
حتـــى 500 دينـــار بحرينـــي مقابل مشـــترياتهم 
الشـــهرية. ويتأهـــل للفوز مســـتخدمو البطاقات 
المصرفيـــة المتاحـــة من بنك البحريـــن الوطني 
عبـــر المحفظة الرقمية الدولية. كما سيكتســـب 
دخولهـــم  بتســـجيل  يقومـــون  الذيـــن  العمـــالء 
ألول مـــرة في المحفظـــة باســـتخدام بطاقاتهم 
االئتمانيـــة ومســـبقة الدفـــع مـــن بنـــك البحريـــن 
الوطنـــي 200 نقطـــة إضافية فـــي منصة الوالء 

.”Points By NBB“
أعمـــال  إدارة  رئيـــس  بـــركات  شـــادي  وقـــال   
البطاقـــات فـــي بنـــك البحريـــن الوطنـــي: “مـــن 
منطلـــق حرصنـــا علـــى الوفـــاء بوعدنـــا بالبقـــاء 
الحملـــة  هـــذه  لطـــرح  نهـــدف  للعمـــالء،  أقـــرب 
لمكافـــأة عمالئنـــا الكـــرام بفـــرص الحصول على 
اســـترداد نقدي مقابل مشـــترياتهم، عالوة على 
منحهـــم فرص الفوز بجوائـــز حصرية من خالل 

اســـتخدامهم لبطاقاتهـــم المصرفيـــة االئتمانية 
عبـــر  المدفوعـــات  إلجـــراء  الدفـــع  ومســـبوقة 
المحفظة الرقمية الدولية التابعة لبنك البحرين 
الوطني. ونحن في البنك ملتزمون على الدوام 
عمالئنـــا  لتزويـــد  المصرفيـــة  التجربـــة  بتعزيـــز 
بخدمـــات تلبـــي تطلعاتهـــم واحتياجاتهم، ومن 
هـــذا المنطلـــق، ندعـــو جميـــع حاملـــي البطاقات 
المصرفية من بنك البحرين الوطني لالســـتفادة 

من هذه الحملة المميزة”. 
 مـــن جهته، علق عمر األعظمي رئيس الخدمات 
المصرفيـــة الرقميـــة لألفـــراد فـــي البنـــك قائـــاًل: 
“إنـــه لمـــن دواعـــي ســـرورنا فـــي بنـــك البحرين 
الوطنـــي أن نتمكن من تعزيز مجموعة عروضنا 

ومبادراتنـــا بطرح أحدث حمالتنـــا المتمثلة في 
مكافأة مســـتخدمي المحفظـــة الرقمية الدولية 
الخاصـــة بنا، حيث ســـيحظى العمالء من خالل 
هـــذه الحملة بفرصة الحصول علـــى 200 نقطة 
والء إضافية في منصة “Points By NBB” عند 
تســـجيلهم الدخول. ونواصل في البنك جهودنا 
الحثيثـــة الموجهـــة نحـــو إطـــالق سلســـلة مـــن 
المبادرات الرقمية المبتكرة، وذلك بما يتماشـــى 
مـــع اســـتراتيجيتنا الرقميـــة ومنهجيـــة مركزية 
العمـــالء التـــي نتبناهـــا، ونأمـــل بذلـــك لتعزيـــز 

وإثراء تجربة عمالئنا المصرفية”.
 وُيذكـــر أن “Points By NBB” منصـــة مكافـــآت 
تمنـــح  خاصـــة،  وحمـــالت  عـــروض  ذات  والء 
العمـــالء تجربـــة مخصصـــة ومميزة. كمـــا وُتعد 
أحدث إضافـــة لخدمات بنـــك البحرين الوطني 
الرقميـــة، وهـــي توفـــر لمختلف الشـــركاء نظاًما 
ـــا يســـاندهم فـــي تقديـــم منتجاتهم  ـــا رقميًّ بيئيًّ
ويحـــق  ويســـر.  ســـاللة  بـــكل  وخدماتهـــم 
لمســـتخدمي المنصة اســـتبدال نقاطهـــم مقابل 
اســـترداد نقدي فوري أو أميـــال جوية أو تذاكر 

دخول السحوبات أو التبرعات الخيرية.

30 نوفمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.014

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.222

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 0.141

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.322

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.265

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 0.49

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.264

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 0.235

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 0.470

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.138

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 $ 2.751

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377
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رئيس التحريرمؤنس المردي

السنة الخامسة عشرة - العدد 5161

الخميس  1 ديسمبر 2022 
 7 جمادى األولى 1444

أقامـــت زين البحرين فعاليـــة “رحلة المرأة في ريادة األعمـــال” احتفاالً بيوم المرأة 
البحرينيـــة لموظفـــات الشـــركة؛ بهدف اســـتمرار دعم النســـاء البحرينيـــات وتعزيز 

القيادية لديهن.
 أقيمـــت الفعالية تحت مبادرة زين لتعزيز دور المرأة )WE(؛ بهدف تســـليط الضوء 
علـــى رائـــدات األعمـــال الناجحات في البحرين. واســـتضافت الشـــيخة لطيفة بنت 
محمد آل خليفة، الشـــريك المؤســـس والرئيس التنفيذي لــــ “Clever Play”، وأمينة 
العباســـي، الرئيس التنفيذي لـ “أمينة جاليري”؛ لمشـــاركة رحلتهـــم المهنية كرائدات 

أعمال وإلهام موظفات زين البحرين.

“زين البحرين” تقيم فعالية “رحلة المرأة في ريادة األعمال”

عمر األعظمي 
شادي بركات

 الحملـــة اعتبـــارًا من 1 ديســـمبر الجاري وحتـــى 28 فبراير 2023

 فرصة للحصول على 
استرداد نقدي بقيمة 

تصل لـ 500 دينار


