
البحرينـــي  اإلعالمـــي  الوفـــد  قـــام 
مجلـــس  رئيـــس  يرأســـه  والـــذي 
عبدالنبـــي  البـــالد  مؤسســـة  إدارة 
الشـــعلة، ورئيـــس التحريـــر مؤنس 
المـــردي، وصحافية أولى - اقتصاد 
بالجريدة هبة محســـن، بزيارة إلى 

جريـــدة الجمهوريـــة لبحـــث ســـبل 
التعاون في مجـــال التدريب ونقل 
الخبرات بيـــن الصحيفتين.وخالل 
الزيارة بحث الجانبان ســـبل تعزيز 
مختلـــف  فـــي  المشـــترك  التعـــاون 

المجاالت اإلعالمية.

الشعلــة ينــاقــش سبــل التعــاون 
اإلعالمي بين “^” و “الجمهورية”

عواصم - وكاالت

شـــنها  هجمـــات  سلســـلة  تشـــير 
الحوثيون على موانئ نفطية بعد 
شـــهرين من انتهاء هدنة رفضوا 
تمديدهـــا، إلـــى مرحلـــة جديـــدة 
من التصعيد العســـكري قد تكون 
لـــه عواقـــب اقتصاديـــة مدمـــرة 
وتبعـــات إنســـانية خطيـــرة فـــي 
بلد تمزقـــه الصراعـــات وتتهدده 
الهجمـــات  تلـــك  لكـــن  المجاعـــة، 
تســـلط الضـــوء في الوقـــت ذاته 
على أزمة مالية تعيشها حكومة 
االنقالبيين وعلى مساٍع للضغط 
على الحكومة الشـــرعية لتقاسم 

إيرادات النفط.

مهاجمة الحوثيين 
لموانئ نفطية 
تنذر بتصعيد 

جديد في اليمن

)١٨(
)٠٦(

ألف دينار
796.2

مفيز: أكثر من 104 آالف فرصة لتدريب وتوظيف المرأة البحرينية

لتوفير حراس أمن لشؤون البلديات

أوضحـــت القائـــم بأعمـــال الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل 
)تمكين( مها مفيز، أن جهود “تمكين” أســـهمت منذ التأسيس في 
توفيـــر مـــا يزيد على 104 آالف فرصـــة لتدريب وتوظيف المرأة 

البحرينية في جميع القطاعات.
جـــاء ذلك على هامش اإلعالن عن فوز صنـــدوق العمل )تمكين( 

بجائزة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة لدعـــم تقـــدم المرأة وذلك عن فئة المؤسســـات الرســـمية 
والتـــي جـــرى اإلعـــالن عنهـــا يـــوم األربعـــاء الموافـــق 30 نوفمبر 

.2022

تنافســـت 5 شـــركات في جلســـة مجلس المناقصات والمزايدات 
أمـــس علـــى مناقصة لـــوزارة شـــؤون البلديات والزراعـــة لتوفير 
حـــراس أمـــن لشـــؤون البلديات، تم تعليـــق عطاء أحدهـــا، وكان 

أقل عطاء لشـــركة الصقر األبيـــض لخدمات األمن الخاصة بنحو 
796.2 ألـــف دينـــار، في حين بلغ أكبرها قرابـــة 1.4 مليون دينار. 
ووفـــق وصـــف المناقصة، فإنه ســـيتم تقديم خدمات الحراســـة 
بعدد 64 حارسًا للوزارة للمواقع التابعة لشؤون البلديات )المبنى 

الرئيس في المنامة، مبنى مدينة الذهب(.

تأهل منتخب المغرب لدور الستة 
عشـــر لكأس العالم بعد الفوز على 
كندا بهدفيـــن مقابل هدف وحيد 
فـــي المبـــاراة التـــي أقيمـــت على 
ملعـــب الثمامـــة في آخـــر جوالت 

المجموعة السادسة.
المجموعـــة  المغـــرب  وتصـــدر 
برصيد ســـبع نقاط، تليـــه كرواتيا 
برصيد خمـــس نقاط، ثـــم بلجيكا 
بأربـــع نقـــاط، وأخيرًا كنـــدا بدون 

نقاط.
وسبق لمنتخب المغرب أن تجاوز 
العالـــم  بـــكأس  المجموعـــات  دور 
مرة واحدة فقـــط، وكان ذلك في 

مونديال 1986 بالمكسيك.

المغرب إلى دور الـ 
16 لكأس العالم

بعـــث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة وولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة برقيتـــي تهنئـــة إلـــى أخيهمـــا 
رئيـــس دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الشـــيخ محمد 
الذكـــرى  بمناســـبة  نهيـــان،  آل  زايـــد  بـــن 
الوطنـــي  لليـــوم  والخمســـين  الحاديـــة 
لدولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة. وعبر 
جاللته وسموه في البرقيتين عن خالص 
ألخيهمـــا  تمنياتهمـــا  وأطيـــب  تهانيهمـــا 
رئيـــس دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
بموفور الصحة والســـعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.
البحرينيـــة  العالقـــات  وتشـــهد  هـــذا 
اإلماراتيـــة مرحلـــة متميزة مـــن التقارب 
والتكامـــل علـــى مســـتويات عـــدة منهـــا 
االقتصـــادي،  السياســـي،  المســـتوى 
االجتماعي، األمني، اإلعالمي والثقافي، 
األخويـــة  العالقـــات  مـــن  تعـــد  إنهـــا  إذ 
الرصينة والوثيقة التي اســـتمدت قواها 
بفضـــل مـــا يربط قيـــادة وشـــعب البلدين 

الشقيقين.

البحرين واإلمارات... مرحلة متميزة من التكامل
الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان اإلمارات بعيدها الوطني

أكـــدت مملكـــة البحريـــن موقفها 
دعـــم  فـــي  والراســـخ  الثابـــت 
القضيـــة الفلســـطينية، باعتبارها 
فـــي  األولـــى  المركزيـــة  القضيـــة 
قلـــب العالـــم العربي واإلســـالمي 
ومســـاندتها للحقوق المشـــروعة 
الشـــقيق،  الفلســـطيني  للشـــعب 
وتطلعها لتكثيف جهود المجتمع 
الدولي في إحياء عملية الســـالم 
الفلســـطيني  الجانبيـــن  بيـــن 
الدولـــة  وإقامـــة  واإلســـرائيلي، 
كخيـــار  المســـتقلة  الفلســـطينية 
الســـالم  لتحقيـــق  إســـتراتيجي 
منطقـــة  فـــي  والشـــامل  العـــادل 

الشرق األوسط.
جاء ذلك فـــي الكلمة التي ألقاها 
الســـفير جمـــال فـــارس الرويعي، 
المنـــدوب الدائم لمملكة البحرين 
لدى األمم المتحدة في نيويورك، 
خـــالل اجتمـــاع الجمعيـــة العامة 
لألمـــم المتحدة حول بند “قضية 

فلسطين”.
أن  الدائـــم  المنـــدوب  وأوضـــح 
مســـتجدات األوضـــاع اإلقليمية 
والدوليـــة الراهنـــة تتطلـــب مـــن 

المجتمـــع الدولي تكثيف الجهود 
مـــدى  علـــى  اســـتمرت  التـــي 
عقـــود للتوصـــل إلى حل ســـلمي 
وشـــامل وعـــادل ودائـــم للقضية 
مـــع  والوقـــوف  الفلســـطينية، 
الشـــعب الفلســـطيني في محنته 
طموحاتـــه  تحقيـــق  أجـــل  مـــن 
حقوقـــه  نيـــل  إلـــى  وتطلعاتـــه 
دولتـــه  إقامـــة  فـــي  المشـــروعة 
المســـتقلة أســـوة بباقي شـــعوب 

العالم.
وجـــدد المنـــدوب الدائـــم تأكيـــد 
البحريـــن لحقـــوق  دعـــم مملكـــة 
الشـــقيق  الفلســـطيني  الشـــعب 
غيـــر القابلـــة للتصـــرف، بمـــا فيها 
حقه فـــي الحرية وتقرير المصير 
لالجئيـــن  والتعويـــض  والعـــودة 
الدولـــة  وإقامـــة  الفلســـطينيين، 
ذات  المســـتقلة  الفلســـطينية 
القـــدس  وعاصمتهـــا  الســـيادة، 
الشـــرقية علـــى حـــدود الرابع من 
يونيـــو 1967، وفًقـــا لمبـــدأ حـــل 
الدولتين ومبادرة السالم العربية 
وقرارات الشـــرعية الدولية ذات 

الصلة.

البحرين تؤكد موقفها الثابت والراسخ 
في دعم القضية الفلسطينية

المنامة - وزارة الخارجية

)02(و)٠٣(

إشراك المجالس البلدية السابقة في مشروعات الطرق... خالد بن عبداهلل للبلديين:

تنفيذ 119 مشروعًا بلديًا بقيمة 63.7 مليون دينار
المنامة - بنا

الـــوزراء  نائـــب رئيـــس مجلـــس  أكـــد 
الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، ما 
تمثله المجالس البلدية من رافد داعم 
للعمل الوطني لما تســـهم به وبفاعلية 
ضمـــن تلـــك المنظومـــة فـــي تحقيـــق 

أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
جاء ذلك لدى لقائـــه بقصر القضيبية، 
وزيـــر  بحضـــور  )الخميـــس(،  أمـــس 
وائـــل  والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون 
المبارك، وعدد من المسؤولين، رؤساء 
العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس  وأعضـــاء 

والمجالس البلدية.
ولفـــت إلـــى واحـــدة مـــن أهـــم صـــور 
تعـــاون الحكومـــة مـــع مجلـــس أمانة 
العاصمـــة والمجالـــس البلديـــة، والتي 
أفضت إلى توســـيع نطـــاق الخدمات 

المقدمـــة للمواطنين، وهو النهج الذي 
أقرتـــه اللجنـــة الوزارية للمشـــروعات 
التنموية والبنيـــة التحتية، والمتمثل 
فـــي إشـــراك مجالس الدورة الســـابقة 
مشـــروعات  أولويـــات  تحديـــد  فـــي 
الطـــرق والصـــرف الصحـــي بالمناطق 

الداخليـــة القديمـــة والجديدة؛ بهدف 
رفع مستوى البنية التحتية فيها، من 
خالل العمل على تنفيذ 119 مشروعًا 
بلديـــًا ممـــوالً مـــن إيـــرادات صنـــدوق 
الموارد البلدية المشتركة بقيمة 63.7 

مليون دينار.

قال مستشار وزارة الخارجية األميركية 
ديريك شوليت إن العالقات بين الواليات 
المنطقـــة  ودول  األميركيـــة  المتحـــدة 
تتعدى الشـــراكة العســـكرية إلى الشراكة 
االقتصادية والدبلوماسية واالجتماعية. 
جاء ذلك خالل لقاء المائدة المســـتديرة 

مستشـــار  وجمـــع  أمـــس  عقـــد  الـــذي 
الخارجيـــة األميركيـــة مـــع الصحافييـــن. 
وأكد المستشار شوليت على عدم وجود 
أي تقـــدم فـــي مفاوضات إحيـــاء االتفاق 
النووي اإليراني والمعروفة بخطة العمل 

الشاملة المشتركة.

مستشار “الخارجية األميركية” آفاق إحياء النووي اإليراني مسدودة
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القاهرة - هبة محسن

ريناتا عزمي

أمل الحامد
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رئيس دولة اإلمارات سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك المعظم

األجداد أرسوا دعائمها على تعاقب حقب األزمان... الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء:

ماضون في تعزيز أواصر العالقات األخوية الحميمة مع اإلمارات
بعث ملـــك البـــاد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة وولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
برقيتـــي تهنئة إلـــى أخيهما رئيس 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، بمناســـبة 
الذكرى الحادية والخمســـين لليوم 
الوطنـــي لدولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة. وعبـــر جالتـــه وســـموه 
في البرقيتين عن خالص تهانيهما 
وأطيب تمنياتهمـــا ألخيهما رئيس 

دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
بموفـــور الصحـــة والســـعادة بهـــذه 

المناسبة الوطنية.
وأشـــاد جالتـــه وســـموه بمســـيرة 
الشـــاملة  التنمويـــة  اإلنجـــازات 
التي تشـــهدها دولـــة اإلمارات في 
والمياديـــن،  المجـــاالت  مختلـــف 
وبالمكانـــة الرفيعـــة التـــي حظيت 
الدولـــي،  المجتمـــع  وســـط  بهـــا 
متمنييـــن جالتـــه وســـموه لدولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة وشعبها 
الشقيق تحقيق المزيد من التقدم 
واالزدهـــار والرخاء في ظل قيادة 

سموه الحكيمة. 

وأعـــرب جالته وســـموه عـــن بالغ 
اعتزازهمـــا بأواصر عمق العاقات 
األخويـــة الحميمة التي تجمع بين 
البلدين والشـــعبين الشـــقيقين في 
إطـــار مـــا يجمعهمـــا مـــن عاقـــات 
وصـــات  متميـــزة  اســـتراتيجية 
وثيقة راســـخة، مؤكدين حرصهما 
وتطويـــر  تعزيـــز  علـــى  الدائـــم 
التـــي  المتجـــذرة  العاقـــات  هـــذه 
أرســـى دعائمهـــا اآلبـــاء واألجـــداد 
علـــى تعاقـــب حقـــب األزمـــان بين 
القيادتيـــن والشـــعبين، بمـــا يلبـــي 
طموحات وتطلعات شعبي البلدين 
مصالحهمـــا  ويحقـــق  الشـــقيقين 

المشـــتركة ويعـــود بالخيـــر والنفع 
عليهما. 

كمـــا بعث صاحـــب الجالـــة الملك 
المعظـــم وصاحـــب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
برقيتـــي تهنئتيـــن مماثلتيـــن إلـــى 
أخيهما نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة رئيـــس مجلس 
الوزراء حاكم دبي صاحب الســـمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
أعـــرب فيها عـــن خالـــص تهانيهما 
وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة 
والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

رفع محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بـــن علي بن خليفة آل خليفة أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريكات للمقام الســـامي لملك 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
وإلى قرينـــة جالة الملك المعظم رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة حفظها هللا؛ بمناســـبة يـــوم المرأة 

مـــن  األول  يصـــادف  الـــذي  البحرينيـــة 
ديسمبر.

جـــاء ذلك خـــال “حفل تكريم منتســـبات 
المحافظـــة الجنوبية احتفـــاًء بيوم المرأة 
الـــذي أقيـــم بحضـــور نائـــب  البحرينيـــة”، 
المحافـــظ العميد عيســـى ثامر الدوســـري 
وعـــددًا من المســـؤولين وكافة منتســـبات 

المحافظة.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد ســـمو المحافظ أن 
المرأة البحرينية هي الشـــريك الفاعل في 
مســـيرة التنمية والتطور والبناء، وأثبتت 
بكل جـــدارة قدرتها على التميز في العمل 
لد المناصب القيادية، حيث تبلغ نسبة  وتقُّ

الموظفـــات فـــي المحافظـــة ممـــن يتقلدن 
منصـــب مديـــر 50 %، ورؤســـاء األقســـام 
بنســـبة 54 %، األمر الذي جعل منتســـبات 
المحافظـــة يضعن بصماتهن الواضحة في 
كافة المجاالت اإلدارية والتخصصية بكل 

تميز وعطاء.
وأشار ســـموه إلى أن المحافظة الجنوبية 
تحـــرص ســـنويًا على المشـــاركة فـــي يوم 
المـــرأة البحرينية، وذلك إيمانـــًا منها بدور 
المـــرأة الكبيـــر فـــي المجتمـــع البحرينـــي، 
وتقـــدر  تزخـــر  المحافظـــة  بـــأن  منوهـــًا 
مســـيرة المرأة الواعـــدة والعامرة بالعطاء 
علـــى الصعيد الوطني، مضيفًا ســـموه بأن 

جهـــود المرأة في كافـــة مناطق المحافظة 
فـــي  لمشـــاركتها  امتـــدت  قـــد  الجنوبيـــة 
مســـيرة التنمية الشـــاملة وإسهاماتها على 
جميع األصعدة المؤثرة في نهضة الوطن.
بعدها، تفضل سمو الشيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، بتكريـــم عـــدد من 
الكوادر النســـائية من منتسبات المحافظة 
الجنوبية، تزامنًا مع يوم المرأة البحرينية 
وتكريمـــًا  تقديـــرًا  وذلـــك  2022؛  لعـــام 

لإلنجازات المتجددة للمرأة.
كمـــا ألقـــت مديـــر إدارة المـــوارد البشـــرية 
بهـــذه  كلمـــًة  المناعـــي  مريـــم  والماليـــة 
المناســـبة، عبرت خالها عـــن بالغ االعتزاز 

لما توليه المرأة البحرينية كموظفة ضمن 
الـــكادر الوظيفي في المحافظة الجنوبية، 
وما تحظى به من دعم مســـتمر من ســـمو 
محافـــظ الجنوبية لتمكين المـــرأة العاملة 
فـــي المحافظـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت؛ 
إيمانـــًا بالـــدور الراســـخ للمـــرأة فـــي بنـــاء 
المجتمـــع ودفعهـــا نحـــو مواصلـــة تحقيق 
إطـــار  ضمـــن  واإلنجـــازات  المكتســـبات 

اإلبداع واالبتكار في العمل الوظيفي.
وقد تضمـــن التكريم، عـــرض مقطع مرئي 
عن إسهامات وعطاء المرأة في المحافظة 
الجنوبيـــة ووجودها فـــي مختلف إدارات 
وأقســـام المحافظة، وذلك من خال إبراز 

دورهـــا في القيام بمهامها بكفاءة واقتدار 
فـــي شـــتى التخصصـــات، والتي عكســـت 
المهـــام  جميـــع  فـــي  ونجاحهـــا  جدارتهـــا 

المنوطة بها.
من جانبهن، أعرب المكرمات عن تقديرهن 
وامتنانهـــن على هـــذه اللفتـــة الكريمة من 
ســـمو محافظ الجنوبيـــة، األمر الذي يؤكد 
مدى االهتمام والرعاية التي يوليها سموه 
فـــي دعـــم وارتقـــاء الـــكادر النســـائي فـــي 
المحافظـــة الجنوبيـــة، متوجهين بالشـــكر 
لسموه على هذا التكريم الذي شكل حافزا 

لبذل المزيد من اإلنجاز والعطاء.

المنامة - وزارة الداخلية

النساء يرأسن 54 % من أقسام المحافظة و50 % يتقلدن منصب مدير
إسهامات المرأة مؤثرة في نهضة الوطن على جميع األصعدة ... سمو محافظ الجنوبية:
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صاحـــب  المعّظـــم  البـــاد  ملـــك  بعـــث 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي 
رئيـــس جمهوريـــة الوس  إلـــى  تهنئـــة 

ثونجلـــون  الشـــعبية  الديمقراطيـــة 
العيـــد  ذكـــرى  بمناســـبة  سيســـوليث، 
جالتـــه  ضمناهـــا  لبـــاده،  الوطنـــي 
وأطيـــب  تهانيهمـــا  خالـــص  وســـموه 
تمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة 

بهذه المناسبة الوطنية.

تلقى ملك الباد المعظم صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، رسالة 
خطيـــة من رئيـــس جمهوريـــة أذربيجان 
إلهـــام علييـــف تتعلق بعاقـــات الصداقة 

والتعاون بين البلدين الصديقين.
الخارجيـــة  وزيـــر  الرســـالة  وتســـلم 
اســـتقباله  لـــدى  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
فـــي مقـــر وزارة الخارجيـــة امس ســـفير 
جمهورية أذربيجان لدى المملكة المقيم 

في الرياض شاهين عبدالاييف.

وتم خال اللقاء بحث عاقات الصداقة 
التي تربط بين البلدين، ومجاالت تعزيز 
إلـــى  بـــه  المشـــترك واالرتقـــاء  التعـــاون 
مســـتويات أشـــمل بمـــا يخـــدم المصالح 
المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، 
إضافـــة إلى تـــدارس القضايـــا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
حضـــر اللقـــاء، رئيـــس قطـــاع الشـــؤون 
األفروآســـيوية بوزارة الخارجية السفير 

فاطمة عبدهللا الظاعن.

صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الـــوزراء  وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي تهنئة إلى 
عاهل المملكة المغربية الشقيقة صاحب 
الجالـــة الملـــك محمد الســـادس، أعرب 
جالته فيها عن أخلص تهانيه بمناســـبة 
تأهـــل المنتخـــب المغربـــي لـــدور الســـتة 
عشـــر في بطولة كأس العالم 2022، بعد 
فـــوزه علـــى المنتخـــب الكنـــدي بهدفين 
مقابل هدف واحد وتصدره لمجموعته.

وأشـــاد جالتـــه وســـموه فـــي البرقيتين 

المغربـــي  للمنتخـــب  المشـــرف  بـــاألداء 
والعروض القوية التـــي قدمها الاعبون 
ومـــا أظهـــروه من مهـــارات فنيـــة وروح 
رياضيـــة عاليـــة في هـــذه المبـــاراة وفي 
العالميـــة،  البطولـــة  هـــذه  منافســـات 
متمنيان للمنتخب الشـــقيق كل التوفيق 
والنجـــاح وأن يكـــون الفـــوز حليفه دائما 
فـــي مبارياتـــه القادمـــة وفـــي مســـيرته 

الكروية.
كما بعث ســـمو ولي العهد رئيس الوزراء 
برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة  إلـــى ولـــي عهـــد 
المغـــرب صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

موالي الحسن.

البحرين تهّنئ الوس بالعيد الوطني

الملك المعظم يتلقى رسالة خطية من رئيس أذربيجان

البحرين تهنئ المغرب بالتأهل لدور الـ 16... وتشيد باألداء المشرف 



تشــهد العالقــات البحرينية اإلماراتيــة مرحلة متميزة من التقــارب والتكامل 
علــى مســتويات عــدة منهــا المســتوى السياســي، االقتصــادي، االجتماعــي، 
األمنــي، اإلعالمــي والثقافــي، إذ إنهــا تعــد مــن العالقــات األخويــة الرصينــة 
والوثيقــة التــي اســتمدت قواهــا بفضــل مــا يربــط قيــادة وشــعب البلديــن 
الشــقيقين مــن وحــدة الديــن، اللغة، الهــدف، النســب، الدم ووشــائج القربى، 
وفــق رؤى ملــك البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة، وأخيه رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، إضافة إلى الزيارات المتبادلة واالتفاقيات التي تم 

توقيعها وما نجم عنها من ثمار عدة صبت في مصلحة شعب البلدين.

تعاضد تاريخ

 كما تتســـم العالقـــات والروابط بالتعاضد 
التاريخـــي واألكثر أنها باتـــت تعد نموذًجا 
حًقـــا للعالقـــات بين الدول الشـــقيقة لكون 
أن القواسم التاريخية والرؤى المستقبلية 
المشـــتركة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين تعـــد 
حجـــر األســـاس إلرســـاء تعـــاون إقليمـــي، 
مما يضيـــف الكثير إلى العالقـــات البينية، 
وتعزيـــز التكامـــل الخليجـــي وصـــوًل إلـــى 
حفـــظ أمن واســـتقرار المنطقة، عالوة عن 
التوافق المشـــترك في مختلـــف المجالت 

وعند مواجهة أي ذرة من التحديات.
 ويعد ما يجمـــع جاللة ملك البالد المعظم 
من عالقات محبة مع أخيه صاحب السمو 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان، رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأشـــقائه 
قـــادة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 
مـــن أبرز العوامل التي أســـهمت في تعزيز 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  العالقـــات  وتميـــز 
الشـــقيقة وأن  العربيـــة  ودولـــة المـــارات 
هـــذا الرابـــط األخـــوي مكنها مـــن أن تأخذ 
أفًقـــا أوســـع لتتحقـــق المصالح المشـــتركة 

وتطلعـــات البلدين والشـــعبين الشـــقيقين 
في الوقت ذاته.

نهج حكيم

لدولـــة  البحريـــن  وتعـــد مشـــاركة مملكـــة 
اإلمارات العربية المتحدة احتفالتها بعيد 
التحـــاد الحـــادي والخمســـين دللـــة على 
عمـــق العالقـــات بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
وما تربطهما من قواســـم ومصير مشـــترك 
وحـــرص كذلـــك لتحقيق مـــا يعـــود بالنفع 

والخير على البلدين والشعبين.
كمـــا أنها فرصـــة ذهبية لتعبـــر فيها مملكة 
البحرين عـــن فخرها واعتزازها بمســـيرة، 
العمـــار، النمـــاء والنهضـــة التـــي تتســـم بها 
دولة المارات العربيـــة المتحدة والمكانة 
العالميـــة المرموقـــة التي حظيـــت بها في 
التنمويـــة  وإنجازاتهـــا  كثيـــرة  مجـــالت 
التاريخية غير المسبوقة ولعل من أبرزها 
وصول “مسبار األمل” إلى المريخ، تدشين 
محطات براكـــة للطاقة النووية الســـلمية، 
احتضانها إلكســـبو 2020 دبي ولتســـتذكر 
بهـــا مملكـــة البحرين النهـــج الحكيم للقائد 
بـــن ســـلطان آل  الشـــيخ زايـــد  المؤســـس 

أرســـى  الـــذي  ثـــراه،  هللا  طيـــب  نهيـــان، 
مســـيرة العطاء، والتقدم والزدهار بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

شوط طويل

 وقطعـــت العالقات البحرينيـــة اإلماراتية 
شـــوًطا طويـــاًل وتتســـم مســـيرتها بتنـــوع 
األطـــر والتجاهـــات وتغطيتهـــا مجـــالت 

العالـــي،  والتعليـــم  التربيـــة  ومنهـــا  عـــدة 
العمـــل وتنمية الموارد البشـــرية، الصناعة 
الصحـــة،  المتقدمـــة،  والتكنولوجيـــا 
الطاقـــة، النقـــل والمواصـــالت والخدمـــات 
اللوجســـتية، التجارة، الســـتثمار، أسواق 
األوراق المالية، األمن الســـيبراني، الذكاء 
بشـــأن  البيئـــي  والتعـــاون  الصطناعـــي، 
تغيـــر المنـــاخ عـــالوة عـــن الشـــراكة التـــي 

تربـــط البلدين فـــي المجالت السياســـية، 
الثقافيـــة،  العســـكرية،  القتصاديـــة، 

السياحية، اإلعالمية والجتماعية.

تنسيق أمني

وفيما يتعلق بالتنسيق األمني والدفاعي، 
تهتم مملكة البحرين بتعزيز ذلك مع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة على المســـتوى 

الثنائـــي وفي اإلطـــار الخليجـــي والعربي، 
األمـــن  رســـوخ  إلـــى  يـــؤدي  الـــذي  األمـــر 
والســـلم اإلقليمي والدولـــي ودعم الجهود 
المشـــتركة فـــي ســـبيل مكافحـــة التطرف 
المنظمـــة  الدوليـــة  والجرائـــم  واإلرهـــاب 
وذلـــك مـــن بـــاب حـــرص مملكـــة البحرين 
علـــى دعـــم كل جهـــود بإمكانهـــا اإلســـهام 
فـــي حمايـــة أمـــن الـــدول الشـــقيقة، صون 
استقرارها، تأمين ســـالمتها، وتوفير بيئة 
اقتصادية واجتماعية مستقرة تعمل على 

تعزيز الرفاه لمواطنيها.

آفاق واعدة

أمـــا عـــن مجـــال الســـتثمارات، فاآلفـــاق 
مـــن  كبيـــرة  المتاحـــة  والفـــرص  واعـــدة 
الســـتفادة  الســـتثماري،  التعـــاون  أجـــل 
مـــن الخبـــرات وتبادلهـــا وتحديـــًدا الفنيـــة 
والتقنيـــة والمعلومات فـــي عدة قطاعات، 
وعلـــوم  الفضـــاء  استكشـــاف  ومنهـــا 
المســـتقبل ومجـــالت الطاقـــة المتجـــددة 
واألمـــن الســـيبراني والتصـــالت والذكاء 

الصطناعي.

عالقات دبلوماسية

وتتسم العالقات البحرينية اإلماراتية 
لعالقـــات  نظـــًرا  فريـــدة  بخصوصيـــة 
المحبـــة واألخوة التـــي تجمع قيادتي 
التـــي  الشـــقيقين  البلديـــن  وشـــعبي 
أرســـى دعائمها اآلبـــاء واألجداد على 
أســـس من الحتـــرام المتبـــادل والود 
والتحالف بجانـــب تعزيزها من خالل 
إقامـــة العالقـــات الدبلوماســـية بعـــام 
1971، ولما تحظى به من تقدم ونماء 

على كافة األصعدة.

البحرين واإلمارات... عالقات متينة وأواصر مشتركة منذ زمن األجداد
آفاق واعدة للتعاون االستثماري بين البلدين

لقاء جاللة الملك المعظم مع سمو رئيس دولة اإلمارات
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رفـــع  رئيـــس مجلـــس أمنـــاء وقـــف 
عيسى بن ســـلمان التعليمي الخيري 
ســـمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، أسمى آيات التهائي 
الســـامي  المقـــام  إلـــى  والتبريـــكات 
لملك البالد المعظـــم حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وإلـــى  خليفـــة، 

مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة، وإلى قرينـــة عاهل البالد المعظم 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة  صاحبة السمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بمناسبة يوم 

المرأة البحرينية.
 ونوه سموه بما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية 
واهتمام مـــن حضرة صاحب الجاللـــة الملك المعظم، 
والـــذي شـــكل الركيزة األساســـية لما وصلـــت إليه من 
تقدم على مختلف المســـتويات، مشيرا إلى أن الرؤى 
الملكية السامية عززت من مكانة المرأة في المجتمع 
علـــى مختلـــف األصعـــدة ورســـخت تقدمهـــا على كل 

صعيـــد.  وأشـــار ســـموه إلـــى الدعـــم 
المتواصـــل والحرص المســـتمر الذي 
يوليـــه صاحب الســـمو الملكـــي ولي 
العهد رئيـــس مجلس الوزراء لتعزيز 
تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة، وهـــو مـــا 
رســـخ مكانتها المميزة فـــي مختلف 
ترجمـــة  خـــالل  مـــن  القطاعـــات، 
توجيهـــات ســـموه المســـتمرة التـــي 
تعنى بالمرأة لتكون محورًا أساســـيا 

في مختلف برامج التنمية الوطنية.
 كما أشـــاد ســـموه بالجهـــود الدؤوبـــة للمجلس األعلى 
للمـــرأة برئاســـة صاحبـــة الســـمو الملكي قرينـــة عاهل 
المـــرأة  البـــالد المعظـــم حفظهـــا هللا، والتـــي مّكنـــت 
البحرينيـــة مـــن مواصلة ســـيرها بعزم لتكـــون عنصرا 
فاعـــال في بناء الوطن وازدهاره.  وأعرب ســـموه عن 
تهنئته لكل امرأة بحرينية اجتهدت بعطائها المخلص 
وأســـهمت وشـــاركت وأنتجـــت في مختلف مســـارات 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة ضمـــن فريـــق البحريـــن، 
متمنيا لهن دوام التقـــدم والرفعة وتحقيق التطلعات 

التنموية المنشودة لمملكة البحرين.

رفع ســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أســـمى آيـــات 
المقـــام  إلـــى  والتبريـــكات  التهائـــي 
الســـامي لملك البالد المعظم حضرة 
بـــن  الملـــك حمـــد  صاحـــب الجاللـــة 
عيســـى آل خليفة، وإلـــى ولي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفـــة، وإلـــى قرينـــة عاهل البالد المعظم رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بمناســـبة يوم المرأة 

البحرينية.
 وأكد ســـموه أن المرأة البحرينية أثبتت قدرتها على 
اإلبـــداع والتميـــز فـــي كافة مســـارات العمـــل الوطني 
بفضـــل مـــا تحظـــى بـــه مـــن دعـــٍم واهتمـــاٍم لتعزيـــز 
إســـهاماتها فـــي المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة 

حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المعظم.

 وأشار سموه إلى أن ما تحققه المرأة 
البحرينية اليوم مبعث فخر واعتزاز 
من الجميع بفضل ما توليه الحكومة 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء مـــن 
حـــرٍص علـــى دعـــم مبـــادرات تعزيز 

تقدم المرأة في مختلف المجاالت.
 وأشـــاد ســـموه بالرعاية التي توليها 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي قرينة ملك 
البـــالد المعظم رئيســـة المجلس األعلى للمـــرأة للمرأة 
البحرينية، حتى أصبح عطاؤها وتميزها مصدر إلهام 
لألجيـــال، منوها ســـموه بدور المجلـــس األعلى للمرأة 
فـــي تبني البرامج التـــي تدفع بمســـاهمات المرأة في 

مسيرة التنمية الشاملة إلى آفاق أرحب.
 وهنـــأ ســـموه المـــرأة البحرينية بهذه المناســـبة، الفتا 
إلـــى أن إســـهامات المرأة في التنميـــة الوطنية مصدر 
فخـــر واعتـــزاز، متمنيا للمرأة البحرينيـــة كل التوفيق 
والنجاح لتحقيق كل ما من شأنه رفعة ونماء الوطن.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد: رعاية واهتمام جاللة 
الملك المعظم بالمرأة الركيزة األساسية لما وصلت إليه من تقدم

سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد: عطاء المرأة البحرينية وتميزها مصدر إلهام لألجيال

سمو الشيخ عيسى بن سلمان

سمو الشيخ محمد بن سلمان

تتقدم
رئيسة وأعضاء مجلس النواب

واألمين العام وكافة منتسبي األمانة العامة
بخالص التعازي والمواساة إلى

سعادة النائب/ غازي فيصل آل رحمة
عضو مجلس النواب

لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى

والدته
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد 

الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته 
وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

المملكة تحتفــل بيـوم المــرأة البحرينيــة
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اســـتقبل مستشـــار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الملكـــي ســـمو اللـــواء الركـــن 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، امس، 
مستشار وزارة الخارجية في الواليات 

المتحدة األميركية ديريك شوليت.
ورحب ســـمو مستشـــار األمن الوطني 
قائـــد الحرس الملكي بمستشـــار وزارة 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  الخارجيـــة 
األميركيـــة الصديقـــة، مشـــيًدا ســـموه 

بيـــن  الوثيـــق  التعـــاون  بمســـتوى 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 
نمـــاء  مـــن  تشـــهده  ومـــا  األميركيـــة، 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  واســـتدامة 
علـــى  ســـموه  مؤكـــًدا  واألصعـــدة، 
فاعليـــة الشـــراكة االســـتراتيجية بيـــن 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 
األميركية، والتزامهما بترســـيخ دعائم 

األمن والسالم في المنطقة.

ترسيخ الشراكة اإلستراتيجية مع أميركا

المنامة - وزارة الخارجية

الزيانـــي  الخارجيـــة عبداللطيـــف  حضـــر وزيـــر 
الحفـــل الـــذي أقامتـــه وزارة الخارجيـــة، امـــس 
بمقـــر الوزارة وعبر االتصال اإللكتروني المرئي، 
بمناســـبة يوم المرأة البحرينيـــة، بحضور وكيل 
الـــوزارة للشـــؤون القنصليـــة واإلداريـــة محمـــد 
بهـــزاد، والمدير العام ألكاديمية محمد بن مبارك 
الشـــيخة  الدبلوماســـية  للدراســـات  خليفـــة  آل 
منيرة بنت خليفة آل خليفة، ورؤساء القطاعات 
ومنتسبات الوزارة من دبلوماسيات وإداريات.

ودشـــن وزيـــر الخارجيـــة بهـــذه المناســـبة خطة 
تكافـــؤ الفـــرص والتـــوازن بيـــن الجنســـين التي 
أعدتهـــا لجنـــة تكافؤ الفرص بـــوزارة الخارجية، 
والتـــي اشـــتملت علـــى عـــدد مـــن المشـــروعات 
والمبـــادرات التـــي من شـــأنها تحقيـــق األهداف 
وزارة  فـــي  المـــرأة  تقـــدم  لدعـــم  المنشـــودة 

الخارجية.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عن 
تهانيه لجميع منتسبات وزارة الخارجية، معرًبا 
عن فخره بكل ما حققته المرأة بكفاءة واقتدار 
وجـــد واجتهـــاد، جنًبا إلـــى جنب أخيهـــا الرجل، 
مـــن إنجـــازات بـــارزة ونجاحـــات متميـــزة فـــي 
العمـــل الدبلوماســـي فـــي الوزارة وفـــي البعثات 
الدبلوماســـية لمملكـــة البحرين في الخارج على 
حد ســـواء، تحقيًقا للنهج الحكيم السامي لملك 
البـــالد الُمعظـــم صاحب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وتوجهات الحكومة برئاســـة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وما 
يوليانـــه من اهتمام كبير بدعـــم المرأة في كافة 

المجـــاالت والميادين، وتأكيـــد حضورها الفاعل 
والَبناء في نهضة الوطن ورقيه وازدهاره.

وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن خالـــص االعتزاز 
والثنـــاء للجهـــود المباركـــة لقرينة عاهـــل البالد 
الُمعظم رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفـــة، وما تبذله مـــن مســـاٍع متواصلة وعمل 
مشـــهود لرعاية ودعم المـــرأة البحرينية وتعزيز 
نهضتهـــا وتقدمها ورقيهـــا، واهتمامها الملموس 
والمقـــدر لتحقيـــق تطلعاتهـــا وإشـــراكها كعنصر 

فاعل ورئيس في المسيرة التنموية الشاملة.
والجهـــود  المخلـــص  الـــدؤوب  بالعمـــل  وأشـــاد 
الملموســـة التـــي قامت بها لجنـــة تكافؤ الفرص 
العـــام  المديـــر  برئاســـة  الخارجيـــة،  وزارة  فـــي 
ألكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات 
الدبلوماســـية، من أجل النهوض بالمرأة العاملة 
وتوفيـــر  بقدراتهـــا،  واالرتقـــاء  الـــوزارة  فـــي 

الدعـــم الـــالزم لكافـــة العامالت في الـــوزارة من 
دبلوماســـيات وإداريـــات، ومواصلـــة التدريـــب 
أرقـــى  والتطويـــر إلعدادهـــن وتأهيلهـــن وفـــق 
المعاييـــر الدبلوماســـية الدوليـــة لتمثيـــل مملكة 
البحريـــن خيـــر تمثيـــل فـــي مختلـــف المحافـــل 
اإلقليميـــة والدوليـــة علـــى أكمـــل وجـــه وأرفـــع 

مستوى.
وقدمـــت لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بالـــوزارة عرًضا 
بيـــن  والتـــوازن  الفـــرص  تكافـــؤ  خطـــة  حـــول 
الجنسين التي تم تدشينها أمس، والتي يندرج 
تحـــت مظلتهـــا 9 مشـــروعات عمـــاًل بالنمـــوذج 
الوطنـــي للتـــوازن بيـــن الجنســـين، ومحاورهـــا 
األساســـية هي السياســـات والموازنـــات وإدارة 
المعرفـــة والتدقيق والرقابة وقيـــاس األثر، في 
كل مـــا مـــن شـــأنه دعـــم تقـــدم المـــرأة لمواصلة 
المزيد من اإلنجازات الوطنية، وتعزيز حضورها 

في شتى المجاالت.

يندرج تحت مظلتها 9 مشروعات... والزياني: سندرب موظفاتنا وفق أرقى المعايير

وزير المالية يستقبل مستشار الخارجية األميركية:

“الخارجية” تدشن خطة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين

ســـارة خنجــي

إن تتجلى العديد من المرتكزات التي تتعلق بمكانة المرأة البحرينية ودورها وإنجازاتها في هذا الحوار مع رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة “stc” البحرين 
ســارة خنجي، فهي تمتلك رؤيتها بشــأن يوم المرأة البحرينية في إبراز مســاهمتها في مســيرة التنمية الوطنية، ذلك ألن إســهامات المرأة البحرينية ال تقتصر 

على صعيد المجتمع فحسب، وإنما على صعيد النشاط االقتصادي بصفتها شريًكا فاعًل في القوى العاملة.

وتحتفل مملكة البحرين بهذه المناســبة الوطنية ســنوًيا تقديًرا وعرفاًنا لعطاء المرأة في مختلف القطاعات والمجاالت. ويكتســب هذا اليوم أهمية متزايدة 
عاًمــا تلــو اآلخــر، لمــا نشــهده مــن إنجازات بارزة علــى يد المــرأة البحرينية تضاف إلى رصيدهــا الزاخر، وانخراطها بعــزم في مجاالت جديــدة على نحو يخدم 
مســيرة التنمية الوطنية، ويحظى هذا اليوم بأهمية بالغة تتويًجا إلســهاماتها الجليلة على نطاق أســرتها ومجتمعها، والمملكة ككل. إننا نؤمن بأهمية تســليط 
الضوء على إنجازات المرأة البحرينية لنعرب عن دعمنا ومساندتنا لجميع النساء، إذ نؤمن أنه بتفانيهن سيحققن طموحاتهن، بل ويتجاوزن حدود التوقعات. 

هللا  حفظــه  المعظــم  العاهــل  جللــة 
ورعــاه يعبر دوًما عن اعتزازه بإنجازات 
المــرأة البحرينية فــي مختلف المجاالت 
الة  االجتماعية والتنموية للمساهمة الفعَّ
والمثمــرة فــي النهضــة المباركــة لمملكــة 
البحرين وشــعبها الوفي، لتحقيق المزيد 
مــن اإلنجــازات الوطنيــة.. كيــف تقرأون 
رؤى جللته على صعيد تلبية احتياجات 

المرأة على مختلف المستويات؟
بالدعــم  البحرينيــة  المــرأة  حظيــت  لطالمــا 
الــذي يمكنهــا مــن  الالمحــدود علــى النحــو 
كان  ــا  أيًّ وتفوقهــا،  نجاحهــا  مســيرة  تعزيــز 
الموقــع الــذي تتبــوأه، ســواء أكانــت أًمــا أو 
رئيًسا تنفيذًيا أو موظفة أو حتى ربة منزل.

ويغمرنا الفخر أن نشــارك في هذه المناســبة 
الوطنيــة تكريًما للمــرأة البحرينيــة، وتعبيًرا 
وعزيمتهــا  لتفانيهــا  تقديرنــا  خالــص  عــن 
تطلعاتهــا  لتعزيــز  المتواصــل  وشــغفها 
الريادية، وكذلك نثمن دور المرأة البحرينية 
دوًرا  لهــا  إن  إذ  القطاعــات،  مختلــف  فــي 
ملموًســا فــي مجــاالت عديــدة، مــن ضمنهــا 
المعلومــات،  وتكنولوجيــا  التكنولوجيــا 

الصحة، التعليم وغيرها.

المــرأة  إن  القــول  بوســعنا  ذلــك،  وفــق 
فــي  كبيــرة  أشــواًطا  قطعــت  البحرينيــة 
الماضــي، وها هي تمضي قدًما نحو تحقيق 

مزيد من المكتسبات.
جلســة  تنظيــم  فــي  تجربــة  لكــم  كانــت 
حواريــة بعنــوان “دور المــرأة البحرينية 
فــي مجــال االبتــكار والتحــول الرقمــي”، 
مــا أبــرز التوصيــات الســيما فــي إيجــاد 
توازن مســتدام بين الجنســين في شتى 

القطاعات؟
مجــال  فــي  رائــد  دور  البحرينيــة  للمــرأة 
التكنولوجيــة  التقنيــات  أحــدث  توظيــف 
علــى صعيــد المملكــة، ما يضــع البحرين في 
طليعة االبتكار التكنولوجي إقليمًيا، وكذلك 
شــهدنا ارتفاًعا في أعداد النساء الملتحقات 
بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيــات )STEM(، والمتعلمات للترميز 
مــواد  فــي  والمتفوقــات  مبكــرة،  ســن  فــي 

.)STEM(
عــالوة على ذلك، ثمــة عدد كبير من رائدات 
فــي  انطلقــن  ممــن  البحرينيــات  األعمــال 
تأسيس مشــاريعهن، إذ تشكل المرأة واحًدا 
مــن أصــل خمســة مــن مؤسســي الشــركات 

الناشــئة فــي البحريــن، ومــا يقــرب مــن ثلث 
القــوى العاملة فــي مجال تقنيــة المعلومات 

واالتصاالت.
وُتعــزى المشــاركة العاليــة للمــرأة فــي هــذا 
بيئــة  مــن  المملكــة  تهيئــه  مــا  إلــى  المجــال 
داعمــة تشــجع المــرأة وتمكنهــا مــن إحــداث 
فــارق فــي مختلــف المجــاالت، كمــا حرصت 
المملكــة علــى توفير فرص متكافئة لكل من 
الجنسين، األمر الذي دفع العديد من النساء 
إلــى اقتحام العديد من الميادين التي كانت 
فــي الســابق حكــًرا علــى الرجــال. وحظيــت 
المــرأة بمــا يلــزم مــن دعــم لتحقيــق أهدافها 
واالرتقاء بمكانتها وتعزيز ريادتها في شتى 

المجاالت.
كيف تســير خطة الشــركة على مســتوى 
تكافؤ الفرص ودمج احتياجات المرأة؟
إننــا فــي “stc” البحريــن نفخــر بكوننــا فــي 
البحرينيــة،  للمــرأة  المســاندين  طليعــة 
الفــرص لدينــا متاحــة علــى أســاس  إذ إن 
بــل  الجنســين،  بيــن  والمســاواة  الكفــاءة 
المتميــزات  وقائداتنــا  بموظفاتنــا  ونعتــز 
الالتــي يجتهدن ليرتقيــن بمجاالت عملهن، 
ونســعى لوضع إطار متيــن لالبتكار وزيادة 

اإلنتاجيــة، ووضــع خارطــة طريــق للتنمية 
رؤيــة  مــع  تماشــًيا  بالمملكــة  االقتصاديــة 
فــإن  كذلــك   .2030 االقتصاديــة  البحريــن 
مســيرة التحــول الرقمــي بالمملكــة تتطلب 
فــي  فاعــاًل  لكونهــا عنصــًرا  المــرأة  إشــراك 
وذلــك  التكنولوجيــة،  التطــورات  تطبيــق 
وفًقــا للمعاييــر الدوليــة.  كمــا أننــا حرصنــا 
علــى خلــق بيئــة عمــل متوازنــة لموظفاتنــا 
تراعي وتساند مســؤولياتهن األخرى تجاه 
مجموعــة  وضــع  عبــر  والمجتمــع،  األســرة 
مــن اإلجــراءات اإلداريــة والمزايــا الخاصة 
بالمــرأة والتــي تتضمــن علــى ســبيل المثال 
الحصــر، إجــازة وضــع ممتــدة، ســاعات  ال 
رعايــة إضافية، إمكانية العمــل من المنزل، 
صحــة  تخــدم  ســنوية  طبيــة  فحوصــات 
المــرأة.  وإننــا نؤمــن بــدور المــرأة الريــادي 
في مســيرة التحول الرقمــي، وتمكينها في 
القطاعــات. وعليــه، فقــد وضعنــا  مختلــف 
فــي “stc” البحريــن اســتراتيجية واضحــة 
وجذبهــا،  النســائية  بالمواهــب  لالرتقــاء 

الفنيــة  قدراتهــن  تنميــة  ومواصلــة 
والمهنيــة بمــا يخــدم رحلــة التحــول 

الرقمي بالمملكة. 
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يوم المرأة البحرينية تتويج إلسهامات المرأة الجليلة في خدمة أسرتها ومجتمعها وبالدها

”stc“ رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة

Hermano
Contracting & Landscaping

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

مملكة ا﮹روئ

عمـــًا بأحـــكام املـــادة )50( مـــن القانـــون رقـــم )64( 
لســـنة 2006 بإصدار قانون مصـــرف البحرين املركزي 
 HSBC واملؤسســـات املالية وتعدياته، يعلن فرع بنك
الشـــرق األوســـط احملـــدود لقطـــاع بنـــوك اجلملة  يف 
مملكـــة البحريـــن  واملرخـــص لـــه مـــن قبـــل مصـــرف 
البحريـــن املركزي واملســـجل حتـــت الســـجل التجاري 
رقـــم 1-10281 عن عزمـــه التوقف عن مزاولة نشـــاط 

اجلملة. بنـــوك 
 ويؤكـــد فرع بنـــك HSBC الشـــرق األوســـط احملدود 
لقطـــاع بنوك التجزئـــة واملرخص له مـــن قبل مصرف 
البحريـــن املركزي واملســـجل حتـــت الســـجل التجاري 
رقم: 1-330  انه مســـتمر يف تقـــدمي خدماته املصرفية 

يف مملكـــة  البحرين.

صـــدر عـــن بنـــك إتـــش إس بـــي ســـي الشـــرق األوســـط احملـــدود فـــرع البحريـــن، ص.ب. 57 
املنامـــة، مملكـــة البحرين،  خاضع  للتنظيم ومرخـــص من قبل مصرف البحرين املركزي 
كمصـــرف تقليـــدي لقطـــاع اجلملـــة يف مملكـــة البحرين وخاضـــع  للتنظيم الرئيســـي من 

CRN2201104/BAH .قبـــل ســـلطة دبي للخدمـــات املاليـــة

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار وزارة الخارجية 
األميركيـــة ديريك تشـــوليت بمناســـبة الزيـــارة التي 
يقوم بها إلى مملكة البحرين، حيث رحب بمستشار 
وزارة الخارجية األميركية واستعرض معه مختلف 
مسارات الشراكة اإلستراتيجية بين البلدين خاصة 
على الصعيد االقتصادي والمالي. كما تم بحث سبل 
تعزيز العمل المشـــترك تحقيقًا للتطلعات والمصالح 
المشـــتركة، إلـــى جانـــب مناقشـــة آخر المســـتجدات 

والتطورات على صعيد االقتصاد العالمي.

مناقشة آخر المستجدات والتطورات على صعيد االقتصاد العالمي

وزير المالية مستقباًل مستشار وزارة الخارجية األميركية



local@albiladpress.com
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الذي  البحريني،  الوفد اإلعالمي   قام 
مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  يرأسه 
الشعلة،  عبدالنبي  اإلعــالمــيــة  الــبــالد 
ورئـــيـــس الــتــحــريــر مــؤنــس الـــمـــردي، 
وصــحــافــيــة أولــــى بــقــســم االقــتــصــاد 
ــزيــارة إلــى  بــالــجــريــدة هــبــة مــحــســن، ب
ــبــحــث ســبــل  ــريــــدة الـــجـــمـــهـــوريـــة ل جــ
الــتــعــاون فــي مــجــال الــتــدريــب ونقل 
في  وكان  الصحيفتين،  بين  الخبرات 
إدارة  مجلس  رئيس  الوفد  استقبال 
مؤسسة دار التحرير إياد أبو الحجاج، 
الجمهورية  جــريــدة  تحرير  ورئــيــس 
الكاتب الصحافي عبد الرزاق توفيق.

سبل  الجانبان  بحث  الــزيــارة  وخــالل 
مختلف  في  المشترك  التعاون  تعزيز 
ــة، كــمــا نــوقــش  ــيـ ــالمـ الـــمـــجـــاالت اإلعـ
المؤتمرات  إقامة  مجال  في  التعاون 
ــمــشــتــركــة والـــــــــدورات الــتــدريــبــيــة  ال
ــصــحــافــي بين  وتــفــعــيــل الـــتـــعـــاون ال

المؤسستين.
وتحّدث رئيس مجلس اإلدارة الشعلة 
األخيرة  التطورات  عن  اللقاء  خــالل 
الــمــجــال اإلعــالمــي في  الــتــي شهدها 
أصبح  الــذي  الرقمي  والتحول  العالم 
موضًحا  المعلومة،  إلى  الوصول  لغة 
التطور  هذا  واكبت  البالد  جريدة  أن 
ــا بــفــتــح مجال  وبــشــكــل كــبــيــر، مــرحــًب
ــاون مـــع الــصــحــف الــحــكــومــيــة  ــعـ ــتـ الـ
إلثــراء  العربية  مصر  جمهورية  فــي 
ــخــبــرات والــمــعــلــومــات  ــال الــجــانــبــيــن ب

المتوفرة بين جميع األطراف.
المردي  التحرير  رئيس  لفت  بــدوره،   
إلـــى أهــمــيــة الــتــعــاون بــيــن الــبــلــديــن، 

مؤكًدا  اإلعـــالم،  مجال  في  خصوًصا 
التعاون سيصب في مصلحة  أن هذا 
الــجــانــبــيــن، ويـــواكـــب تــوجــه الــقــيــادة 

بالبحرين والحكومة في مصر. 
وأضاف المردي أن العالقة المتينة بين 
الجاللة  صاحب  المعّظم  الــبــالد  ملك 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد  الــمــلــك 
عبدالفتاح  مصر  جمهورية  ورئــيــس 
ا في تاريخ  السيسى مثلت بعًدا خاصًّ
حيث  المصرية،  البحرينية  العالقات 
والبحرين  مصر  بين  العالقات  تشهد 
ا فــي وجــهــات النظر  تــطــابــًقــا مــســتــمــرًّ
الدولية واإلقليمية في  القضايا  تجاه 
فهناك  بالمنطقة؛  التحديات  مواجهة 
وحدة في الرؤى والمواقف، بما يخدم 
ويسهم  المشتركة،  األخوية  المصالح 
اإلقليمي  والسالم  األمــن  ترسيخ  في 

والعالمي.

الـــعـــالقـــات  “أن  الــــمــــردي  وأوضـــــــح   
والبحرين  مصر  بين  االستراتيجية 
رئيسية،  مــحــاور  ثــالثــة  إلـــى  تستند 
قيادتي  بين  المتنامي  الــتــعــاون  هــي 
ــادل فــي  ــبـ ــتـ ــمـ ــلـــديـــن، والــــدعــــم الـ ــبـ الـ
حيث  المشتركة،  التحديات  مواجهة 
على  تقوم  البلدين  بين  العالقات  إن 
أســـس راســخــة مــن الـــود واالحـــتـــرام 
ووحدة المصير، والدعم المتبادل لكل 
ــراءات لحفظ  إجـ اتــخــاذه من  ما يتم 

األمن واالستقرار في البلدين”.
 من جهته، رّحب رئيس تحرير جريدة 
مؤكًدا  البحريني،  بالوفد  الجمهورية 
وتمتعها  البلدين  بين  العالقات  تميز 
بــاالســتــقــرار واألخـــويـــة، حــيــث بلغت 
أسمى  المصرية  البحرينية  العالقات 
في  الصف  ووحــدة  التضامن  مراتب 
السيسي،  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس  عهد 

التاريخية  الفترات  أكثر  يعتبر  الــذي 
بالبحرين  مصر  عالقات  في  ــاًرا  ازدهـ
أن مصر  مــبــيــًنــا  الـــعـــربـــي،  والــخــلــيــج 
تاريخية  عالقات  تربطهما  والبحرين 
وعــريــقــة عــبــر كـــل الــعــصــور، مــشــيــًدا 
البلدين  الوثيق بين  التعاون  بمستوى 

في مختلف المجاالت.
لديهما  والبحرين  مصر  أن  وأضـــاف   
تعاون كبير في المجاالت كافة بفضل 
ــعــالقــات الــمــتــجــذرة بــيــن الــبــلــديــن،  ال
ــًدا قـــوة الــعــالقــات عــلــى جميع  ــؤكـ مـ
الــمــســتــويــات الــقــيــاديــة والــحــكــومــيــة 
البلدين  أن  إلـــى  مــشــيــًرا  والــشــعــبــيــة، 
بما  المختلفة  المجاالت  في  يتعاونان 
يعود بالنفع لصالح البلدين والشعبين 
التعاون  بمستوى  مشيًدا  الشقيقين، 
والــتــنــســيــق فـــي الــمــجــال اإلعـــالمـــي 

وضرورة استمراره بين المؤسستين.

 كما أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
ــرورة  ــو الــحــجــاج ضـ الــتــحــريــر أبـ دار 
التنسيق والتواصل الدائم مع الجانب 
اإلعــالمــي  الــعــمــل  لتفعيل  البحريني 
وتكثيف  التبادل  خالل  من  المشترك 
الخبرات  وتبادل  التدريبية  ــدورات  ال

والتجارب اإلعالمية.
الشعلة عن  عّبر  الــزيــارة،   وفي ختام 
مشيًرا  الــحــافــل،  لالستقبال  تــقــديــره 
الملك  بقيادة جاللة  اعتزاز بالده  إلى 
المعّظم بالدور المحوري لمصر بقيادة 
األمــن  حماية  فــي  السيسي  الــرئــيــس 
القومي العربي والدفاع عن المصالح 
العليا لألمة العربية، وقضاياها العادلة، 
أسس  تعزيز  فــي  الفاعلة  وجــهــودهــا 
ومكافحة  واالستقرار  واألمن  السالم 
ــم أن أمــن  ــدائ ــاب، وتــأكــيــدهــا ال ــ اإلرهـ
الــخــلــيــج الــعــربــي جـــزء ال يــتــجــزأ من 

لمصر  متمّنًيا  المصري،  القومي  األمن 
وشعبها مزيدا من التقدم واالزدهار.

االستمرار  على  حرصه  الشعلة  وأكد   
اإلعالمي  التعاون  تنمية وتطوير  في 
الــثــنــائــي بــيــن الــبــلــديــن، والــدفــع نحو 
مزيد من التنسيق المشترك والتكامل 
في الرؤى ووجهات النظر في القضايا 
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة واألمــنــيــة 
اإلقليمية  اإلعــالمــيــة  المحافل  أمـــام 
ــة، وبـــمـــا يـــخـــدم الــمــصــالــح  ــيــ ــ ــدول ــ وال

المشتركة.
ــاًل، إن  ــائـ  وأنـــهـــى الــشــعــلــة حــديــثــه قـ
ــالده،  ــ ــدى بـ ــ ــة لـ ــاصـ ــمــصــر مـــكـــانـــة خـ ل
ــارزة فــي نصرة  ــبـ ــــك لــمــواقــفــهــا الـ وذل
المملكة  ودعــم  العربية،  األمــة  قضايا 
ــهــضــتــهــا، حــيــث تــمــثــل امـــتـــدادنـــا  ون
العربية،  للمقدرات  القومي، والحامية 

فهي العروبة والحضارة والتاريخ.

البحريني  ــمــشــّرع  ال اهــتــم  عــلــي:  زهــــراء  الــمــحــامــيــة 
محاكم  وتختص  الطبي  بالخطأ  المتعلقة  بالدعاوى 
البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني 
الذي له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك فيما 
عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
الــقــرارات  ــى  إل لــلــوصــول  المختصة  لجنة  تــوجــد  كما 
السليمة بهذا الشأن، طبقًا للمادة 5 من المرسوم بقانون 
رقم )7( لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري 
المرسوم فقد  )27( من هذا  المادة  أما  وطب األسنان 
وإذا  التالية  الحاالت  في  الطبيب  مسؤولية  حــددت 
ارتكب خطأً أدى إلى اإلضرار بالمريض نتيجة الجهل 
اإللمام  كل طبيب  في  يفترض  عملية  أو  فنية  بأمور 
بها، أما إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة إلهمال الطبيب 

مرضاه  على  أجــرى  وإذا  بــه  العناية  فــي  تقصيره  أو 
قبل وزارة  أبحاثًا علمية غير معتمدة من  أو  تجارب 
الصحة، ترتب على ذلك اإلضرار بهم وتختص اللجنة 
المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون بتقرير 

حدوث األخطاء المشار إليها.
وبناًء على ما سبق، يمكن المطالبة بحقك بنفسك أو 
األول  خــيــاران:  ويوجد  بمحاٍم،  االستعانة  خــالل  من 
من خاللها  بالبحرين  الطبيب  مدنية ضد  دعــوى  رفع 
يتم إثبات الضرر وتقصير الطبيب عن طريق تقارير 
تطبيق  ثم  ومن  الطبية،  اللجان  من  الصادرة  الخبرة 
الذي يقيم فيه  البلد  أو  البحريني في موطنه  الحكم 
الشكوى  تقديم  يجب  جنائية  دعــوى  رفــع  حــال  فــي 
الخيار  النيابة  أو  الشرطة  مركز  لــدى  الضرر  وإثبات 

الــثــانــي فــتــرفــع دعـــوى مــدنــيــة ضــد الطبيب في 
موطنه أو محل إقامته بشكل مباشر، من خاللها 
طريق  عــن  الطبيب  وتقصير  الــضــرر  إثــبــات  يتم 
الطبية وفق  اللجان  الصادرة من  الخبرة  تقارير 

حال  في  المقررة  اإلجـــراءات 
رفــع دعــوى جنائية يجب 

تقديم الشكوى وإثبات 
الــضــرر لــدى مركز 

أو  الـــــشـــــرطـــــة 
ــة فـــي  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
موطنه أو محل 

إقامته.

الشعلة يناقش سبل التعاون اإلعالمي بين “^” و”الجمهورية”
الـــخـــلـــيـــج لــــــــــــدول  قــــــومــــــي  امــــــــتــــــــداد  مـــــصـــــر  أن  مــــــــؤكــــــــًدا 

ــاالت ــجـ ــمـ ــف الـ ــل ــت ــخ ــم ــاون ب ــ ــعـ ــ ــات ثـــنـــائـــيـــة مـــتـــجـــذرة وتـ ــ ــاق ــ الـــــمـــــردي: ع

تسليم هدية تذكارية جانب من اللقاء

بالعالم ــدة  ــري ف ــرة  ــاه ظ الــمــســتــقــلــون..  الـــنـــواب 
ــاد”: ــ ــبـ ــ ـــ “الـ ــــ ــن... الــقــصــيــبــي لـ ــ ــي ــ ــن ــ ــواط ــ ــم ــ ــا رغـــبـــتـــهـــم فــــي خـــدمـــة الــــوطــــن وال ــن ــس ــم ل

أكــد رئيــس المؤسســة البحرينيــة للحــوار ســهيل القصيبي خالل حديثه لــ “البالد” أن المؤسســة ناقشــت يوم اإلثنين الماضي في الجلســة النقاشــية التي 
تناولــت دور العمــل البرلمانــي وتأثيــره في القضايا االجتماعية والتي شــهدت حضور الســادة النــواب الحاليين نقاًطا عدة تتعلق بالعمــل البرلماني. وقال 
“لكــون غالبيــة النــواب الحالييــن مســتقلين وأن عددهــم فــاق عدد األعضــاء المنتمين لجمعيات سياســية، لفتنا خالل الجلســة إلى أن هــذه ظاهرة فريدة 
ونادرة بالعالم حيث اســتعرض بعض النواب إيجابيات وســلبيات هذا األمر لدرجة أن البعض رّشــح أن يكون أكثرية النواب منتمين لجمعيات سياســية 

في حين اآلخر فّضل أن تكون األكثرية من المستقلين”.

الــبــحــريــنــيــة  الــمــؤســســة  ــابـــع أن   وتـ
للحوار تعد منظمة أهلية غير ربحية 
بالسياسة  معنية  أو  سياسية  وغير 
إنما تعنى بنشر قيم التعايش وثقافة 
ولذلك  والتوافق  المجتمعي  الحوار 
من  خالية  حــواريــة  الجلسة  كــانــت 

وجود أي موقف للمؤسسة.
الــجــلــســة شــهــدت  ــى أن  ــ إل ــار  ــ  وأشــ
ا كون أن الغالبية  انسجاًما جمياًل جدًّ
اتفق على ضرورة التوافق والتعاون 
ــواحــد من  ــروح الــفــريــق ال والــعــمــل بـ

أجل الوطن.

وقال القصيبي: لمسنا وبغض النظر 
المشتركة  الــســيــاســيــة  ــوان  ــ األلـ عــن 
والطائفتين  المختلفة  واالنتماءات 
بخدمة  الــنــواب  اهتمام  الكريمتين 
ــا لــالرتــقــاء بــه،  الــوطــن والــعــمــل مــًع
أساسية  ملفات  هناك  أن  إلــى  الفًتا 

أبرزها  من  البطالة  ولعّل  تناولها  تم 
ألهميته مشيًرا إلى أنه بحسب بعض 
النواب الحاليين فإن الرقم الحقيقي 
الــرقــم  عــن  مختلف  الــبــطــالــة  لنسبة 

الذي يعلن من قبل وزارة العمل.
وأوضح أن “الجلسة شهدت استياًء 

ــنــواب مــن عــدم تفعيل  ال مــن بعض 
بــعــض الــقــوانــيــن الـــتـــي تــســهــم في 
ــًدا أن  ــمــواطــنــيــن”، مـــؤكـ تــوظــيــف ال
ا كونهم التمسوا  الجلسة إيجابية جدًّ
ــواب بــخــدمــة الــمــجــتــمــع  ــ ــن ــ ــبـــة ال رغـ

والوطن.
ــعــمــل  ــارهــــم ال ــيــ ــتــ ــب اخــ ــبـ وعــــــن سـ
أجاب  للجلسة،  كموضوع  البرلماني 
ــمــانــي هو  ــرل ــب الــقــصــيــبــي “الـــعـــمـــل ال
حــديــث الــســاعــة ويــهــم كــل مــواطــن 
التسامح  ثقافة  بنشر  والهتمامهم 
استطعنا  فــإذا  والــحــوار،  والتعايش 
أعضاء  بين  التواصل  عملية  تيسير 

آلرائهم  واالستماع  الــنــواب  مجلس 
آلراء  االســتــمــاع  عــلــى  وتشجيعهم 
في  ذلـــك  إن  أعــتــقــد  بــعــًضــا  بعضهم 
المطاف سيصب في مصلحة  نهاية 

مملكة البحرين”.

القاهرة - هبة محسن

منال الشيخ

سهيل القصيبي

إعداد: بدر الحايكي

 السؤال: ارتكب الطبيب خطًأ طبيًا وهو أجنبي الجنسية، وكلفني آالف الدنانير والكثير من المعاناة واأللم  «

طوال خمس سنين، ومن ثم غادر البحرين، ماذا عليَّ أن أفعل؟

هرب الطبيب بعد خطأ طبي... كيف أتعامل قانونيًا؟

تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية عمومًا، واالقتصادية والتجارية والعمالية تحديدًا. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا 
ة الزاوية أو من خالل حسابات “^” بمنصات التواصل االجتماعي.  بالموافقة على اإلجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد ُمعدَّ

المحامية زهراء علي



العاصمـــة  أمانـــة  رئيـــس مجلـــس  قـــال 
بأعضائهـــا  األمانـــة  إن  طـــرادة  صالـــح 
الجـــدد ســـتواصل العمـــل علـــى الملفات 
الخدميـــة الســـابقة مثـــل تنميـــة المـــدن 
والقـــرى، وترميـــم المنازل ومشـــروعات 
عـــوازل األمطـــار إضافـــة إلـــى التركيـــز 
على اإليـــرادات واالســـتثمارات البلدية 

بالتعاون مع القطاع الخاص.  
وأكـــد طـــرادة أن المشـــروعات البيئيـــة 
ســـتكون حاضـــرة فـــي أجنـــدة مجلـــس 
العاصمـــة، حيـــث قـــال “ســـنتابع تطوير 
محطـــة توبلـــي لمعالجـــة ميـــاه الصرف 
والتجميـــل،  والتشـــجير  الصحـــي، 
باإلضافة إلى الســـعي لتحويل النفايات 
إلى طاقة، ونأمل تحقق هذا المشـــروع 
فـــي البحرين بما يضمن تحقيق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة”. ولفت طرادة إلى 
وجـــود مخططـــات تفصيليـــة للتطويـــر 

العمرانـــي فـــي مناطـــق النبيـــه صالـــح، 
توبلـــي، جرداب، وســـند. وشـــدد رئيس 
أمانة العاصمة على أهمية الشـــراكة مع 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي 
مجال العمل البلدي حيث قال “الشراكة 
أمـــر نؤمن به ونتطلع إليه ألجل إحداث 
نقلة نوعية في تقديم الخدمات البلدية 

للمواطنين والمقيمين”.

رئيس أمانة العاصمة: سنواصل العمل على الملفات السابقة

local@albiladpress.com

الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 8 جمادى األولى 1444 - العدد 5162
07

أكد نائـــب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، مـــا تمثله 
المجالـــس البلديـــة مـــن رافد داعـــم للعمل 
الوطني لما تسهم به وبفاعلية ضمن تلك 
المنظومـــة فـــي تحقيق أهداف المســـيرة 
البـــاد  ملـــك  بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وقـــال “إن الـــدورة السادســـة التي جاءت 
بنـــاء علـــى نتائـــج االنتخابـــات األخيـــرة 
التـــي شـــهدتها المملكـــة الشـــهر الماضـــي، 
تمثـــل محطـــة مهمة مـــن محطـــات العمل 
البلدي؛ للبناء على ما تحقق من منجزات 
تواكب التقدم والتطوير، وتلبي متطلبات 
المرحلة القادمة؛ خدمة للمواطنين الذين 
يتطلعـــون لتحقيـــق المزيد من المشـــاريع 
البلـــدي  المســـتويين  علـــى  والمبـــادرات 

والحضري”.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه بقصـــر القضيبيـــة، 
أمـــس الخميـــس، بحضـــور وزيـــر شـــؤون 
البلديـــات والزراعـــة وائل المبـــارك، وعدد 
من المســـؤولين، رؤساء وأعضاء مجلس 

أمانة العاصمة والمجالس البلدية.
وخـــال اللقاء، أعرب عـــن أطيب التهاني 
وأعضـــاء  لرئيـــس  التبريـــكات  وصـــادق 
الثقـــة  لنيلهـــم  العاصمـــة؛  أمانـــة  مجلـــس 
الملكية الســـامية بمناسبة صدور مرسوم 
ولرؤســـاء  األمانـــة،  مجلـــس  تشـــكيل 
وأعضـــاء المجالـــس البلدية لنيلهـــم الثقة 

ممثليـــن  ليكونـــوا  وانتخابهـــم  الشـــعبية، 
للمواطنيـــن، وحلقـــة وصـــل بينهـــم وبيـــن 
الجهـــاز التنفيذي لوزارة شـــؤون البلديات 

والزراعة.
كما شـــدد على ما كان وال يزال يحظى به 
ممثلو مجلس أمانـــة العاصمة والمجالس 
لكافـــة  ومســـاندة  دعـــم  مـــن  البلديـــة 
جهودهـــم مـــن قبـــل الـــوزارات والجهـــات 
الحكومية ذات العاقة، والترحيب الدائم 
بمقترحاتهم وتوصياتهـــم، وااللتقاء بهم؛ 
للتواصل والتشـــاور حول كل ما من شأنه 

تحقيق الصالح العام.
ولفـــت إلى واحـــدة من أهم صـــور تعاون 
العاصمـــة  أمانـــة  مـــع مجلـــس  الحكومـــة 
أفضـــت  والتـــي  البلديـــة،  والمجالـــس 
إلـــى توســـيع نطـــاق الخدمـــات المقدمـــة 
للمواطنين، وهو النهج الذي أقرته اللجنة 
والبنيـــة  التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة 
التحتيـــة، والمتمثـــل في إشـــراك مجالس 
الـــدورة الســـابقة فـــي تحديـــد أولويـــات 
الصحـــي  والصـــرف  الطـــرق  مشـــاريع 
بالمناطـــق الداخليـــة القديمـــة والجديدة؛ 
بهدف رفع مســـتوى البنيـــة التحتية فيها، 
من خال العمل على تنفيذ 119 مشروعا 

بلديا ممـــوال من إيرادات صندوق الموارد 
63.7 مليـــون  البلديـــة المشـــتركة بقيمـــة 

دينار.
ودعا األعضـــاء البلديين إلـــى أن يتخذوا 
مـــن )العمـــل بإخـــاص.. واإلنجـــاز بهمـــة( 
شـــعارا للمرحلة القادمـــة، راجيا لهم دورة 
خالهـــا  مـــن  يجســـدون  ناجحـــة  بلديـــة 
شـــراكتهم في صنـــع القرار، ومســـاهمتهم 
في تطويـــر الحركة التنمويـــة والعمرانية 

للمملكة.

البيئة االستثمارية

مـــن جانبـــه، أكـــد وزيـــر شـــؤون البلديـــات 
والزراعـــة وائـــل المبـــارك، أن العمل البلدي 
فـــي مملكـــة البحرين، بوصفـــه أحد روافد 
المشـــروع اإلصاحـــي لصاحـــب الجالـــة 
ملك الباد المعظم، يشكل نموذجا متميزا 
في المشـــاركة في صنع القـــرار في مجال 

العمل البلدي والخدمي.
ولفت ســـعادته إلـــى أن الوزارة وبناء على 

توجهات الحكومة برئاســـة صاحب السمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا، ماضيـــة فـــي دعـــم المجالس 
البلديـــة بمـــا يعـــزز دورهـــا فـــي االرتقـــاء 
بالبيئة الحضرية، ودعم التنمية العمرانية 

والتطور المستدام.
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  المبـــارك  وأعـــرب 
لنائب رئيـــس مجلس الوزراء على تفضله 
بااللتقاء بأسرة العمل البلدي بمناسبة بدء 
الـــدورة السادســـة، وهو ما يعكـــس الدعم 
الحكومي المعهود الـــذي يحظى به العمل 
الخدمـــي فـــي المملكة، ويترجـــم االهتمام 
الـــذي توليـــه اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع 
برئاســـة  التحتيـــة  والبنيـــة  التنمويـــة 
معاليـــه للبرامـــج والمبـــادرات والخدمـــات 
والمشـــاريع البلديـــة، وتوجيهـــات معاليـــه 
للتنســـيق والتشـــاور مع المجالـــس البلدية 
فـــي وضـــع أولويات العمل البلـــدي، تفعيا 
للشـــراكة الفاعلـــة التـــي تحقـــق تطلعـــات 

المجتمع البحريني.
كما وجه تهنئتـــه لرئيس وأعضاء مجلس 

الســـامية  الثقـــة  علـــى  العاصمـــة  أمانـــة 
بتعيينهم أعضاء في المجلس، ولرؤســـاء 
وأعضاء المجالس البلدية بمناســـبة نيلهم 
ثقـــة الناخبين وفوزهـــم بالعضوية، راجيا 
لهم التوفيق لخدمـــة الوطن والمواطنين، 
ومواصلـــة البنـــاء على ما تقـــدم، وإضافة 
لبنة في صرح التنمية الشـــاملة في الباد، 
مستذكرا في الوقت نفسه جهود األعضاء 

في الدورات البلدية السابقة.
وجـــدد الوزيـــر تأكيـــده على مضـــي وزارة 
شـــؤون البلديـــات والزراعـــة فـــي التعاون 
والتنســـيق مـــع مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
المزيـــد مـــن  لتنفيـــذ  البلديـــة  والمجالـــس 
المشـــاريع والبرامج الهادفـــة لخدمة الفرد 
والمجتمع، والتي من بينها التحول الرقمي 
التـــام لكافـــة الخدمـــات البلديـــة، وتعزيـــز 
البيئـــة االســـتثمارية الجاذبـــة لاســـتثمار 
العمرانـــي، وتقديـــم التســـهيات الازمـــة 
إلجـــراءات إصـــدار التراخيـــص، وتطويـــر 
أنظمة التفتيش والرقابة، وتوسعة الرقعة 
الخضراء، وتنفيذ اســـتراتيجية التشجير 

والتجميـــل، واإلدارة المتكاملة للمخلفات، 
وتنمية اإليرادات البلدية وغيرها.

 القرار البلدي

إلى ذلك، ألقى رئيس مجلس بلدي منطقة 
المحـــرق عبدالعزيز النعـــار، كلمة نيابة عن 
رؤســـاء وأعضـــاء مجلس أمانـــة العاصمة 
والمجالس البلدية، رفع فيها أســـمى آيات 
الشـــكر واالمتنـــان إلـــى حضـــرة صاحـــب 
الجالـــة ملك الباد المعظم، وإلى صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــذي  الكبيـــر  النجـــاح  بمناســـبة  الـــوزراء 
شـــهدته االنتخابات النيابيـــة والبلدية في 
دورتها السادســـة، والتي حظيت بمشاركة 

شعبية تاريخية وواسعة.
كما أعرب عن شـــكره لنائب رئيس مجلس 
الوزراء لتفضله بااللتقاء برؤساء وأعضاء 
مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، 
معتبرا اللقاء بداية مباركة للعمل المشترك 
شـــؤون  ووزارة  عمومـــا،  الحكومـــة  مـــع 
البلديـــات والزراعـــة خصوصـــا، ويترجـــم 
الدعـــم الـــذي تحظى به المجالـــس البلدية 
من قبـــل الحكومـــة باعتبارها شـــريكا في 
صنع القـــرار البلـــدي، ومســـاهما فاعا في 
الحركة التنموية والعمرانية التي تشهدها 

المملكة.
وأكـــد النعار الجهد الحثيث الذي ســـيبذله 
ليكونـــوا  البلدييـــن؛  األعضـــاء  جميـــع 
خيـــر معيـــن وشـــريك للـــوزارة والجهـــات 
العمـــل،  إنجـــاز  فـــي  األخـــرى  الحكوميـــة 
وتســـخير اإلمكانيات، وتذليل التحديات؛ 

إلنجاح دور المجالس البلدية.

المنامة - بنا

“العمل بإخالص... واإلنجاز بهمة” شعار للمرحلة المقبلة
المواطنون يتطلعون لمزيد من المشاريع والمبادرات... خالد بن عبداهلل للبلديين:

أكـــد محافـــظ المحـــرق ســـلمان 
بن عيســـى بن هندي أن “الهوية 
المضمـــون  هـــي  البحرينيـــة 
حولـــه  نلتـــف  الـــذي  الوطنـــي 
جميعا تحت قيادة عاهل الباد 
المعظم صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة”، 
الفتـــا فـــي هـــذا الشـــأن إلـــى أن 
باقـــي  مثـــل  مثلهـــا  المحـــرق، 
المحافظات، تمثل جزءا أصيا 
من هـــذه الهوية التي نعتز بأنها 
تمثـــل العمـــق الوطني لـــدى كل 
بحريني في كافة المحافظات.

وأشـــار إلـــى انـــه يتشـــرف بـــأن 
يكـــون رئيـــس مجلـــس النـــواب 

مـــن محافظة المحـــرق، مثل أي 
محافظـــة أخـــرى، موضحـــا أنه 
ليس هناك مـــا يدعو إلى تأويل 
التصريحـــات وضـــرورة فهمهـــا 
ووضعها في سياقها الصحيح.

بن هندي: نتشرف أن يكون رئيس النواب محرقيا

من يمتلك الكفاءة هو األحق بالفوز برئاسة “النواب”

التعليقات المسيئة لم تشعرني بأي إهانة

المعرفي: كان على بن هندي تجنب الخوض في الموضوع... نواب:

عقب انتشار مقطع فيديو ألدائه القسم ... بشار أحمدي:

علـــق عـــدد مـــن النـــواب علـــى تصريحـــات محافـــظ 
المحـــرق ســـلمان بـــن هنـــدي عـــن تأييده بـــأن يكون 
رئيس مجلس النواب المقبل من أهالي المحافظة. 

وأكـــد مرشـــح الرئاســـة محمـــد المعرفـــي أن النائب 
يمثـــل الشـــعب ككل وليـــس دائرتـــه فحســـب، وأن 
البحرين تعمل وفق استراتيجية برلمانية تشريعية 

متواصلة تخدم مشروع جالة الملك المعظم. 
وقال: ان محافظ المحرق له احترامه وأقدر وجهة 
نظـــره الشـــخصية، إال أن تدخلـــه فـــي شـــأن العملية 
البرلمانيـــة أمـــر غيـــر موفـــق، وكان مـــن األفضل أن 
يبتعـــد عن التحدث برأي الشـــعب، بحكـــم أنه يمثل 

السلطة التنفيذية. 
وتابـــع: “ال أنتقـــد أحـــدا بـــل أقـــدر وأحتـــرم الجميع، 
المحافظـــة  عـــن  النظـــر  بغـــض  المقبـــل  والرئيـــس 

والمنطقـــة نرحـــب به ولـــه كل االحتـــرام والتقدير”. 
وأشـــار إلى أنه البد أن يتســـم النائب الذي ســـيعتزم 

الترشح للرئاسة بالخبرة واالطاع.
من جهته، أوضح ممثل الدائرة الخامســـة بمحافظة 
المحرق خالد بوعنق أن ال مانع من أن يكون رئيس 

مجلـــس النـــواب مـــن محافظـــة المحـــرق، إال أن من 
يمتلك الخبرة والكفاءة هو األحق بذلك.

إلـــى ذلك، أكـــد ممثل الدائـــرة السادســـة بالمحافظة 
ذاتها هشام العشيري أن من سيعمل لصالح المجلس 

والوطن والمواطن هو األجدر بالفوز بالرئاسة.

عبـــر عضو مجلـــس أمانة العاصمة بشـــار 
أحمـــدي عبـــر صحيفـــة الباد عن شـــكره 
وتقديـــره لـــكل مـــن ســـانده ضـــد موجـــة 
التعليقـــات المســـيئة التـــي ظهـــرت بعـــد 
انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل 
االجتماعـــي لـــه وهـــو يـــؤدي القســـم في 
عربيـــة  بلغـــة  العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس 
متواضعـــة، وخص أحمدي بالشـــكر زهير 
توفيقـــي الذي نشـــر مقـــاالً فـــي صحيفة 
الباد أمس عبر فيه عن اســـتنكاره لمثل 
هـــذه اإلســـاءات، معتبـــًرا أن “التعليقـــات 
السلبية ال يستفيد منها إال أعداؤنا الذين 

يتصيدون في الماء العكر”.  

وعقـــب أحمـــدي “لـــم أشـــعر باإلهانة من 
هـــذه التعليقات، لقد قضيت وقًتا طوياً 
في ميامـــي بأمريكا ألجل الحصول على 
شـــهادتي األكاديمية وبنـــاء خبرة مهنية 
قويـــة في الهندســـة المعماريـــة والمدنية 

حتى أستطيع خدمة بلدي البحرين”.
مـــن  الكثيـــر  تلقيـــت  “لقـــد  واســـتدرك: 
التعليقـــات اإليجابيـــة والمشـــجعة التـــي 

طغت على اإلساءات الموجهة ضدي”. 
وعـــن الملفـــات الخدميـــة التـــي ســـيركز 
عليهـــا قال أحمدي: “ســـأعمل مع أعضاء 
علـــى تســـريع  العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس 
وتطويـــر  البنـــاء،  تراخيـــص  إصـــدار 
مجمـــع 338 فـــي العدلية وعـــدد آخر من 
المجمعات في المنامة، فضاً عن تجميل 

الخدمـــات  جـــودة  وتحســـين  الطرقـــات 
المقدمة بشكل عام للمواطنين”.   

ووجه أحمدي شـــكره واعتزازه إلى ملك 

البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، وإلـــى ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة؛ لحصوله على الثقـــة الملكية 
الســـامية وتعيينـــه عضـــًوا فـــي مجلـــس 
بالفخـــر  “أشـــعر  العاصمـــة، مبينـــا  أمانـــة 
واالعتـــزاز لحصولي على الثقـــة الملكية 
الســـامية، فالحكومـــة وفرت كل الســـبل 
لضمـــان جـــودة حيـــاة المواطنيـــن، لقـــد 
عشـــت فـــي أمريـــكا وإنجلتـــرا ولـــم أجد 

أروع من الحياة في مملكة البحرين”.  
ويعتبـــر أحمـــدي مـــن أوائـــل المطوريـــن 
العقاريين في المملكة، وهو مدير شـــركة 

أوركيد للتطوير العقاري.

خالد بوعنق محمد المعرفي  هشام العشيري 

بشار أحمدي

محافظ المحرق

ريناتا عزمي

ريناتا عزمي

المبارك: تسهيالت 
إلجراءات إصدار التراخيص 
وتطوير أنظمة التفتيش 

والرقابة

صالح طرادة

منال الشيخ



أنموذج في التالحم بين األشقاء وتطابق المواقف الدبلوماسية... خالد بن عبداهلل:

عبــرت فعاليــات وطنية عن تقديرهم لحجم التعاظم في العالقات البحرينية 
اإلماراتية، موضحين بأنها تمثل حجر زاوية في المنطقة، وإحدى العالمات 
الفارقــة فــي متانــة الروابــط، والحــرص علــى تدعيمهــا، وباعتبــار أن البيــت 

الخليجي هو جزء واحد، ال يتجزأ.

تفاهم سياسي

وقـــال النائـــب ممـــدوح الصالـــح إن 
اإلماراتيـــة  البحرينيـــة  العالقـــات 
والتقـــارب  بالخصوصيـــة  تتســـم 
والتفاهم السياســـي منذ القدم، وقد 
انعكس ذلك بشكل واضح على كافة 
الجوانب االقتصادية، واالجتماعية، 
والثقافيـــة، والبرلمانية، واألمنية، ما 
ساهم في تحقيق مصلحة الشعبين 
الشـــقيقين الـــذي يجمعهمـــا التاريخ 

والهوية والمصير المشترك. 
ولفت الصالح إلى أن إنشـــاء اللجنة 
بيـــن  للتعـــاون  المشـــتركة  العليـــا 
يعتبـــر  2000م  العـــام  فـــي  البلديـــن 
حجـــر زاوية بالـــغ األهمية، وســـاهم 
فـــي الدفع بالعالقـــات الثنائية قدمًا، 
كما تمثـــل الزيـــارات المســـتمرة بين 
القادة والمسؤولين، إحدى العالمات 
الفارقة في متانة الروابط، والحرص 
على تدعيمها مـــن خالل االتفاقيات 

الثنائية”.
مجلـــس  إنشـــاء  عـــن  “فضـــاًل  وزاد 
رجال األعمال المشترك، بين غرفتي 
تجـــارة وصناعة البلدين، والشـــراكة 
الفاعلـــة بين المجلـــس األعلى للمرأة 
بدولـــة  العـــام  النســـائي  واالتحـــاد 
اإلمارات، ومؤسســـة دبي للمرأة، بما 
يعكس ويؤكد تميـــز ومتانة العالقة 

بين البلدين الشقيقين”.

وحدة المصير

محمـــد  النائـــب  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
البلوشي بأن البحرين قيادة وشعبًا، 
تعتـــز بالمواقـــف األخويـــة للشـــقيقة 
االمـــارات والتـــي تؤكد علـــى الدوام 
والتـــي  المشـــترك،  المصيـــر  وحـــدة 
تسهم في تحقيق األمن واالستقرار 
بمنطقـــة الخليـــج العربـــي، والشـــرق 

األوسط ككل”.
وأشـــار البلوشـــي إلـــى أن البحريـــن 
التقديـــر،  ذات  اإلمـــارات  تبـــادل 
المســـتمر  التأكيـــد  عبـــر  والعرفـــان، 
ومن خـــالل كافة المنصـــات الدولية 
علـــى دعـــم الســـيادة اإلماراتية على 
أرضها ومياهها اإلقليمية، وسيادتها 
الوطنيـــة لجزرهـــا المحتلـــة الثـــالث 
من قبـــل إيران، والرفـــض البحريني 
ألي محـــاوالت تدخـــل في الشـــؤون 
الداخلية اإلماراتية، وبأي شكل كان.
وبدورهـــا  اإلمـــارات  بـــأن  وأوضـــح 
تعتبـــر  المنطقـــة،  فـــي  المحـــوري 

أنموذجا متطورا وزاهرا في الحراك 
الديمقراطـــي، وفـــي تعزيـــز مفاهيم 
النهضـــة  وفـــي  اإلنســـان،  حقـــوق 
االقتصادية، والتعليمية، واإلنسانية 
فـــي  وكذلـــك  االماراتـــي،  للمواطـــن 
بـــه  تضطلـــع  الـــذي  الكبيـــر  الـــدور 
الشـــعوب،  إغاثـــة  فـــي  اإلمـــارات 
ودعمهما، ومســـاندتها لها، وتعزيزها 
والتقـــارب  التعايـــش،  لمفاهيـــم 
اإلنســـاني والدينـــي، واالنفتاح على 
الشـــعوب. وقـــال “مثـــل إمـــارة دبـــي 
عالميـــة  ووجهـــة  أنموذجـــا  اليـــوم، 
للحيـــاة؛ ألن هنالـــك مـــن يعمـــل فـــي 
الليـــل والنهار، لتكـــون االإارات قصة 

نجاح عالمية، وهي كذلك بالفعل”.

أوجه التالحم

زينـــب  النائـــب  قالـــت  بدورهـــا، 
عبداألمير إن البحرين قيادة وشعبًا، 
تســـتذكر دومـــًا المواقـــف اإلماراتية 
في دعم مســـيرة التنمية واالقتصاد 
مســـاهمة  خـــالل  مـــن  والنهضـــة، 
صندوق أبوظبـــي للتنمية، وحكومة 
أبوظبـــي فـــي تنفيـــذ أكثـــر مـــن 26 
مشروعًا اقتصاديًا، وتنمويَا، وسكنيَا 
فـــي البحريـــن، بقيمة تجـــاوزت 2.9 

مليار دوالر.
اليـــوم  “نـــرى  عبداألميـــر  وأضافـــت 
بـــكل تقدير وإكبـــار، مطـــار البحرين 
الدولـــي الجديـــد، وعددا واســـعا من 
الممولـــة  التحتيـــة  البنـــى  مشـــاريع 
إماراتيـــًا، وكذلك مشـــاريع الوحدات 
الســـكنية بالمدينة الشـــمالية، ومركز 
زايـــد،  بـــن  خليفـــة  ومعهـــد  القلـــب، 
وطريق الشـــيخ زايـــد، ودعم برامج 
التوازن المالي، وغير ذلك الكثير من 

المشاريع التي مولت إماراتيا”.
التعـــاون  أوجـــه  “تعـــزز  وواصلـــت 
الخيـــرة هـــذه، والتـــي تطـــال أيضـــًا 
الصحـــي  القطـــاع  فـــي  التعـــاون 
بيانـــات  مركـــز  وتأســـيس  والطبـــي، 
الرقمـــي  التحـــول  للتعزيـــز  إقليمـــي 
في منطقة الخليج العربي والشـــرق 
األوســـط، وجـــه مـــن أوجـــه التالحم 
مـــا بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، وتمثل 
بذات الوقت ركيزة نحو بناء الحياة 
الجديدة، والتي ستعم بالخير، ورغد 
الحيـــاة على المواطنين جميعًا، وهو 
أمـــر نثمنه عاليًا في البحرين للقيادة 
يعـــم  والتـــي  الحكيمـــة  اإلماراتيـــة 

خيرها بقاعا كثيرة من المعمورة”.

وشائج القربى

إلـــى  التميمـــي  بـــدر  النائـــب  وأشـــار 
علـــى  الشـــقيقين  البلديـــن  حـــرص 
فيمـــا  البرلمانـــي  التعـــاون  تفعيـــل 
بينهمـــا، ووضـــع اآلليـــات المناســـبة؛ 
لتعزيز التعاون المثمر بين السلطتين 
التنســـيق  وكذلـــك  التشـــريعيتين، 
المحافـــل  فـــي  والفنـــي  اإلعالمـــي 

اإلقليمية والدولية.
البحريـــن  أن  التميمـــي  وأوضـــح 
أربعـــة  عبـــر  مســـتمرة  واإلمـــارات 
عقـــود مباركة مـــن النهضة والتعاون 
وتعظيم وشـــائج القربـــى والود إلى 
اســـتكمال كافة المقومات واألســـس 
الالزمـــة للنهضـــة في هـــذه العالقات 
مـــن جانـــب، وفـــي البيـــت الخليجي 
نفســـه من جانب آخر، والـــذي يعتبر 

آخر قالع العرب وأهمها.
وبيـــن بأن قصة النجـــاح التي حققها 
البلدان الشقيقان في إقرار االتفاقية 
وإقامـــة  الموحـــدة،  االقتصاديـــة 
منطقـــة التجارة الحـــرة العام 1983، 
العـــام  الجمركـــي  االتحـــاد  وإعـــالن 
2003، والسوق الخليجية المشتركة 
المشـــاريع  ودعـــم   ،2008 العـــام 
اإلعالميـــة والتلفزيونيـــة والثقافية، 
كلهـــا  والدفاعيـــة،  األمنيـــة  واألهـــم 
إرادة  تؤكـــد  ومؤشـــرات  عوامـــل 
وتعاونهمـــا،  الشـــقيقين،  الشـــعبين 

وصالتهما الوثيقة والمتفردة.

مستقبل جديد

مجلـــس  عضـــو  قـــال  جهتـــه،  مـــن 

الشـــورى أحمـــد ســـالم العريـــض بأن 
اليـــوم الوطنـــي اإلماراتـــي هـــو يوم 
البحريـــن  لمملكـــة  بامتيـــاز  وطنـــي 
قيـــادة وشـــعبًا، مضيفـــا أًن “زيـــارات 
للبحريـــن،  الكـــرام  اإلمـــارات  حـــكام 
ومتواصلـــة،  ومســـتمرة،  قديمـــة 

وتعكس وشائج القربى والود”.
وأضـــاف العريـــض “نســـتذكرها فـــي 
خمسينات وستينات القرن الماضي، 
حيـــث كانـــت المشـــاورات، وتبـــادل 
الشـــيخ  وكان  مســـتمرة،  الزيـــارات 
عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفة طيب 
بمقدمـــة  الـــدوام  وعلـــى  ثـــراه،  هللا 
مســـتقبلي الشـــيخ زايـــد رحمه هللا، 

عند زيارته للبحرين”.
وأردف “ســـكنهم كان دائمـــًا بفنـــدق 
البحريـــن، القريب من بـــاب البحرين 
الحالـــي، وذلـــك قبل إنشـــاء الفنادق 
الحديثـــة، وكانت الوفـــود اإلماراتية 
الحكوميـــة  لدوائـــر  باهتمـــام  تـــزور 
واألشـــغال،  كالصحـــة،  المختلفـــة، 
والبلديـــات؛ لالطـــالع علـــى التطـــور 
والتقـــدم، واالزدهـــار آنـــذاك بخصال 
وقوتهـــا  العالقـــات  تجـــذر  تجســـد 

وتميزها”.
البحرينيـــة  “العالقـــات  وقـــال 
البيـــت  تميـــز  ســـمة  اإلماراتيـــة 
بهـــا،  فخـــورون  ونحـــن  الخليجـــي، 
وبالمستوى الذي وصلت إليه اليوم، 
من تقـــارب، وتعـــاون، وتفاهم، على 
كافـــة المســـتويات، كمـــا أنها تجســـد 
البلديـــن  لقيـــادة  الحكيمـــة  الـــرؤى 
مســـتقبل  إلـــى  بالعبـــور  الشـــقيقين، 
والرخـــاء،  األمـــن،  يســـوده  جديـــد، 

والرفاهية للمواطنين”.

بهجة وسرور

وأوضحـــت عضوة مجلس الشـــورى 
الوطنـــي  اليـــوم  بـــأن  رمـــزي  هالـــه 
اإلماراتـــي هـــو يـــوم بهجـــة وســـرور 
للشعب البحريني أيضا، حيث تربط 
مملكـــة البحرين واإلمـــارات العربية 
عميقـــة  أخويـــة  عالقـــات  المتحـــدة 
اإلرث  أساســـها  وثيقـــة  وروابـــط 
المشـــترك  واالجتماعـــي  الثقافـــي 
إلـــى  إضافـــة  الواحـــد،  والتاريـــخ 
التطلعات والرؤى الهادفة إلى توفير 

االستقرار والرخاء لشعبي البلدين.
وأضافـــت رمـــزي “شـــكلت العالقات 
أهـــم  أحـــد  اإلماراتيـــة  البحرينيـــة 
الخليجيـــة  الوحـــدة  مرتكـــزات 
بيـــن  الكبيـــر  التفاهـــم  حيـــث  مـــن 
واإلماراتيـــة  البحرينيـــة  القيـــادة 
حـــول مختلـــف القضايـــا اإلقليميـــة 
مـــن  الكبيـــر  والحـــرص  والعالميـــة 
العالقـــات  تنميـــة  علـــى  القيادتيـــن 
االجتماعيـــة  القطاعـــات  كافـــة  فـــي 
واالقتصاديـــة والسياســـية، لمـــا فيه 
مصلحة الشـــعبين، عبر التكامل بين 
البلدين في ظل ما يمتلكانه من ثقل 
سياسي ودور ريادي يعزز االستقرار 

اإلقليمي”.
البلـــدان  ويتقاســـم  “كمـــا  وواصلـــت 
موروثـــًا ثقافيـــًا مشـــتركًا مـــن فنون 
ثقافيـــة  هويـــة  شـــكلت  وآداب 
متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب 
منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس 
العـــادات والتقاليـــد المشـــتركة بيـــن 

الشـــعبين على الكثير مـــن المفردات 
في الشعر والنثر والقصة والموروث 
والمرويـــات  واألمثـــال  الشـــفهي 
يتصـــل  مـــا  جانـــب  إلـــى  الشـــعبية، 

بأساليب وطرائق الحياة عموما”.

تمّيز العالقات

وفـــي الســـياق ذاتـــه، أشـــار منصـــور 
فـــي  الكبيـــر  التطـــور  إلـــى  ســـرحان 
العالقـــات مـــا بيـــن مملكـــة البحرين 
ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 
مؤكـــدًا أنهـــا أصبحـــت بغايـــة التميز 
فـــي عهد ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
اإلمـــارات  دولـــة  ورئيـــس  خليفـــة، 
الســـمو  المتحـــدة صاحـــب  العربيـــة 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
مملكـــة  “تعتـــز  ســـرحان  وأضـــاف 
األخويـــة  بالمواقـــف  البحريـــن 
تفخـــر  كمـــا  الصادقـــة،  اإلماراتيـــة 
البحريـــن باإلنجـــازات الكبيـــرة التي 
تحققـــت في دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، وأصبحـــت بموجبهـــا مـــن 
اقتصادًيـــا  المزدهـــرة  الـــدول  بيـــن 
واجتماعًيـــا وثقافًيـــا، والتي أرســـى 
دعائهما الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل 
وببعـــد  المشـــهودة  بحكمتـــه  نهيـــان 

نظره”.
تشـــهده  لمـــا  المتتبـــع  “يجـــد  وتابـــع 
البلديـــن  بيـــن  مـــا  العالقـــات 
الشـــقيقين، من تقـــارب وتكامل في 
المجـــاالت السياســـية واالقتصاديـــة 
واالجتماعية واإلعالمية والثقافية، 
هـــي ثمـــرة الزيـــارات المتبادلـــة بين 
القيادتيـــن الحكيمتيـــن والتـــي كان 
أبرزها زيارة صاحـــب الجاللة الملك 
المعظـــم إلى أبوظبي في أكتوبر من 

عام 2021م”.
وأردف سرحان “ولحقتها زيارة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة إلى أبوظبي فـــي نوفمبر 
2021م والتي شـــهدت التوقيع على 
عـــدة اتفاقيات، كانـــت ثمارها تعزيز 
المنامـــة  بيـــن  المتميـــزة  العالقـــات 

وأبوظبي في جميع المجاالت”.

إبراهيم النهام

نعتز بمواقف اإلمارات الداعمة لوحدة المصير المشترك
اليوم الوطني اإلماراتي يوم بهجة للشعب البحريني ... فعاليات وطنية:
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زينب عبداألمير محمد البلوشيبدر التميمي هاله رمزي 

ممدوح الصالح 

 الشيخ خالد بن عبدالله

أحمد سالم العريض منصور سرحان 

جذور العالقات البحرينية اإلماراتية ضاربة في أعماق التاريخ
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  أشـــاد 
أبوظبـــي الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا 
البحرينيـــة  بالعالقـــات  خليفـــة  آل 
اإلماراتيـــة التاريخيـــة الوثيقـــة، وما 
تشـــهده من تقدم وازدهـــار كأنموذج 
فـــي التالحـــم بيـــن األشـــقاء وتطابق 
ظـــل  فـــي  الدبلوماســـية  المواقـــف 
القيادة الحكيمـــة لملك البالد المعظم 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
دولـــة  ورئيـــس  خليفـــة،  آل  عيســـى 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان.
وأعـــرب الســـفير عـــن تقـــدم مملكـــة 
البحرين بأطيب التهاني والتبريكات 
إلـــى دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، رئيًســـا وحكومـــًة وشـــعًبا، 
الحـــادي  الوطنـــي  يومهـــا  بمناســـبة 

إلنجازاتهـــا  تقديـــًرا  والخمســـين، 
أرســـى  التـــي  المباركـــة  االتحاديـــة 
قواعدها القائد المؤسس الشيخ زايد 
بن ســـلطان ومن بعده الشـــيخ خليفة 
وتواصـــل  هللا(،  )رحمهمـــا  زايـــد  بـــن 
والحضاريـــة  التنمويـــة  نهضتهـــا 
المزدهـــرة فـــي عهـــد رئيـــس الدولـــة، 
بدعـــم مـــن أصحـــاب الســـمو أعضـــاء 
حـــكام  لالتحـــاد  األعلـــى  المجلـــس 

اإلمارات.
وأشـــار إلـــى اعتـــزاز مملكـــة البحرين 
بقيـــادة جاللة الملـــك الُمعظم وجميع 
اإلمـــارات  دولـــة  بمشـــاركة  أبنائهـــا 
احتفاالتهـــا بهـــذه المناســـبة الغاليـــة، 
وتمنياتهـــا لهـــا دوام األمـــن والرخـــاء 
الروابـــط  مـــن  انطالًقـــا  واالزدهـــار، 
فـــي  بجذورهـــا  الضاربـــة  األخويـــة 
أعمـــاق التاريـــخ علـــى أســـس متينـــة 

من الـــود واالحترام المتبادل ووحدة 
الدين واللغة والدم ووشـــائج القربى 
والهـــدف والمصيـــر الواحـــد، وبلوغها 
أزهـــى مســـتويات الشـــراكة األخوية 
الوثيقة في ظل التفاهمات المشتركة 
وتبـــادل الزيـــارات الرســـمية الوديـــة، 
وآخرها تشريف جاللة الملك الُمعظم 
وسمو الشيخ محمد بن زايد فعاليات 
معـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران 
والعرض الختامي للتمرين المشـــترك 

لمكافحة اإلرهاب “جلمود 3”.
حكومتـــي  بحـــرص  الســـفير  ونـــوه 
البلديـــن برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، ونائب رئيـــس دولة اإلمارات 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبي 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 

راشـــد آل مكتوم، على توطيد أواصر 
التعـــاون والشـــراكة بما يعـــود بالخير 
والنفـــع علـــى كال البلديـــن والشـــعبين 
الشـــقيقين، منوًهـــا بالنتائـــج المثمرة 
لزيارة ســـمو ولي العهد إلى اإلمارات 
في نوفمبر 2021، وتتويجها بتوقيع 
16 اتفاقيـــة ومذكرة تفاهـــم للتعاون 

القنصليـــة  مقـــر  وافتتـــاح  الثنائـــي، 
العامة للمملكة في دبي.

العاشـــرة  الـــدورة  مخرجـــات  وثمـــن 
للجنـــة العليـــا المشـــتركة التي عقدت 
بالمنامة برئاسة وزيري الخارجية في 
تأكيدها حـــرص البلدين على توطيد 
أواصـــر التكامـــل األخـــوي والشـــراكة 
االستراتيجية في مختلف المجاالت 
السياســـية والدبلوماســـية واألمنيـــة 
الخبـــرات  وتبـــادل  واالقتصاديـــة، 
الطاقـــة وتكنولوجيـــا  فـــي مجـــاالت 
الفضاء والذكاء االصطناعي، واألمن 
السيبراني والصحة والتعليم والعمل، 
المناخـــي،  والتغيـــر  البيئـــة  وحمايـــة 
مؤكـــًدا في هـــذا الصدد ثقـــة المملكة 
وتفاؤلهـــا بنجاح اإلمارات في تنظيم 
مؤتمر الـــدول األطراف فـــي اتفاقية 
األمـــم المتحـــدة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ 

)كـــوب 28( العام المقبل، بعد تنظيمها 
المثالي إلكسبو 2020 - دبي.

وأكـــد الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة اعتـــزاز المملكـــة بمـــا يجمـــع 
مـــن  البلديـــن  وحكومتـــي  قيادتـــي 
ورؤى  حكيمـــة  خارجيـــة  سياســـة 
متطابقـــة  دبلوماســـية  ومواقـــف 
فـــي دعمهـــا لمجلـــس التعـــاون لدول 
وحدتـــه  وتعزيـــز  العربيـــة  الخليـــج 
التكامليـــة،  ومنجزاتـــه  وتماســـكه 
ومساندتها للحقوق والقضايا العربية 
واإلســـالمية العادلـــة، وحرصهـــا على 
إنهـــاء الحـــروب وتســـوية الصراعات 
اإلقليمية والدولية عن طريق الحوار 
والمفاوضـــات الســـلمية، وإعالء قيم 
التســـامح واألخوة اإلنسانية وإرساء 
األمن والســـالم واالســـتقرار والتنمية 

المستدامة في المنطقة والعالم.

المنامة - بنا



أعـــرب عضو الهيئة اإلدارية لنادي ضباط 
األمـــن العام العميـــد عادل عبـــدهللا أمين 
الوكيـــل المســـاعد للمـــوارد البشـــرية، عن 
خالص شـــكره وتقديـــره لوزيـــر الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفـــة، على دعمه واهتمامه بتعزيز دور 
نـــادي ضباط األمـــن العام ليؤدي رســـالته 
ومهامه تجاه منتســـبي الوزارة، بالشـــكل 
حصـــول  بمناســـبة  ذلـــك،  جـــاء  الالئـــق. 
اعتمـــاده  تجديـــد  شـــهادة  علـــى  النـــادي 
كأول مؤسســـة حكوميـــة معـــززة للصحة 
للمـــرة الثانية علـــى التوالي، والتي قامت 
بتسليمها الدكتورة مريم الهاجري الوكيل 
المســـاعد للصحة العامة بـــوزارة الصحة، 
حيـــث أشـــاد الوكيـــل المســـاعد للمـــوارد 
البشـــرية بجهـــود ومتابعـــة العميـــد ناصر 
أحمد الجنيد المشـــرف العام على النادي، 

والتي أســـهمت في تحقيق هذا المستوى 
الجـــودة  بمعاييـــر  وااللتـــزام  األداء  مـــن 
واالرتقـــاء  العامـــة  الصحـــة  ناحيـــة  مـــن 
بالخدمات المقدمة لألعضـــاء وعوائلهم. 
من جهته، أكد المقدم جاسم حسن مدير 
النادي أن إدارة النادي وتنفيًذا لتوجيهات 
معالي وزير الداخلية باالرتقاء باألنشطة 
الشـــراكة  لمبـــدأ  وتفعيـــاًل  والخدمـــات 
المجتمعيـــة، قامـــت باســـتيفاء المعاييـــر 

االعتمـــاد  علـــى  بالحصـــول  الخاصـــة 
مشـــيًدا  للبرنامـــج،  الذهبـــي  بالمســـتوى 
بجهـــود اللجنة المكلفة بإعداد المتطلبات 
الخاصـــة بتجديد اعتمـــاد المدن الصحية 
بالنـــادي. وأوضـــح أن االعتماد األول كان 
في عام 2020 بعد استيفاء المعايير وتم 
التقييم من لجنة مختصة بوزارة الصحة، 
وحصل النادي على أثره على جائزة أول 

مؤسسة حكومية معززة للصحة.

local@albiladpress.com

الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 8 جمادى األولى 1444 - العدد 5162
09

علي بن راشد: تسهيل اإلمكانات البشرية والمادية أمام منتسبي القوات المسلحة
أقيم بقوة دفـــاع البحرين حفل تخريج 
األولـــى  المتقدمـــة  القضائيـــة  الـــدورة 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول  لضبـــاط 
العســـكري،  بالقضـــاء  العربيـــة  الخليـــج 
بحضـــور مســـاعد رئيـــس هيئـــة األركان 
للقوى البشرية اللواء الركن الشيخ علي 
بن راشـــد آل خليفـــة، وذلك صباح أمس 
الخميس والتي نظمها القضاء العسكري 
بقـــوة دفـــاع البحريـــن في الفتـــرة من 1 

سبتمبر ولغاية 1 ديسمبر 2022م.
 )23( عـــدد  الـــدورة  هـــذه  فـــي  وشـــارك 
مـــن الضبـــاط المنتســـبين إلـــى الهيئـــات 
القضائيـــة والقانونيـــة العســـكرية للدول 
الشقيقة من دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية )دولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 

دولة الكويت(.

األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  وأشـــاد 
للقوى البشـــرية بالجهود التي بذلت في 
سبيل إنجاح الدورة القضائية المتقدمة 
صاحـــب  بتوجيهـــات  منوهـــًا  األولـــى، 
المعالـــي المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة القائد العـــام لقوة 
دفاع البحرين بشـــأن تسهيل اإلمكانات 
البشرية والمادية كافة لخدمة منتسبي 
مجلـــس  دول  مـــن  المســـلحة  القـــوات 
التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة، وقدم 
التهاني للضباط المشـــاركين في الدورة 

جميعًا.
مـــن جانـــب آخـــر، أكـــد رئيـــس القضـــاء 
التمييـــز  محكمـــة  رئيـــس  العســـكري 
يوســـف  حقوقـــي  اللـــواء  العســـكرية 
العســـكري  القضـــاء  اهتمـــام  أن  فليفـــل 
بالجوانب األكاديمية ومن بين ذلك عقد 
الدورات القضائية السنوية )التأسيسية 
والمتقدمـــة( للـــدول الشـــقيقة يعد ثمرة 
من ثمار المسيرة اإلصالحية لملك البالد 
المعظم القائد األعلى للقوات المســـلحة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
وأشـــاد رئيس القضاء العســـكري رئيس 
محكمة التمييز العســـكرية خالل كلمته 
بالدعم الالمحدود مـــن قبل القائد العام 
الركـــن  المشـــير  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ 
للقضـــاء العســـكري فـــي جميـــع مناهجه 

السنوية من أجل التطوير.
أما بالنسبة لبرنامج الدورة، فقد أوضح 
أنه تم اإلشـــراف عليـــه وتنفيذه من قبل 
الضبـــاط والمستشـــارين مـــن منتســـبي 

القضـــاء العســـكري، باإلضافـــة إلى عدد 
مـــن المتخصصيـــن فـــي بعـــض الجهات 

القضائية والقانونية بمملكة البحرين.
تدريبـــًا  تضمـــن  البرنامـــج  أن  وأضـــاف 
القضـــاء  أعمـــال  فـــي  ونظريـــًا  عمليـــًا 
إجـــراءات  مـــن  ابتـــداًء  العســـكري، 
الضبـــط  مأمـــور  وواجبـــات  االســـتدالل 
القضائـــي، مـــرورًا بإجـــراءات التحقيـــق 
المتبعـــة فـــي النيابـــة العســـكرية، انتهاًء 
بإجـــراء التصرف في الدعوى القضائية، 
وإجـــراءات المحاكمـــة، كمـــا تـــم إعطاء 

محاضرات في القانون الدولي اإلنساني 
وحقوق اإلنســـان، إلـــى جانب أن الدورة 
تضمنـــت زيـــارات ميدانيـــة للعديـــد من 
الجهات القضائية والقانونية في مملكة 

البحرين.
وفي ختام الحفل، تفضل مساعد رئيس 
هيئـــة األركان للقـــوى البشـــرية بتســـليم 
الشـــهادات علـــى الخريجيـــن والجوائـــز 
التقديرية على المتفوقين واألوائل في 
الـــدورة، مباركًا ومهنئًا لهم تخرجهم من 

الدورة بنجاح.
حضر حفل التخريج الملحق العســـكري 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  بســـفارة 
الشـــقيقة لدى مملكة البحرين، والملحق 
العســـكري بســـفارة دولـــة الكويـــت لـــدى 
مملكـــة البحرين، وعدد مـــن كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

آفـــاق إحيــاء النووي اإليرانـــي مســــدودة
مستشار وزارة الخارجية األميركية ديريك شوليت:

الخارجيـــة  وزارة  مستشـــار  قـــال 
إن  شـــوليت  ديريـــك  األميركيـــة 
العالقـــات بيـــن الواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة ودول المنطقـــة تتعـــدى 
الشـــراكة العســـكرية إلـــى الشـــراكة 
والدبلوماسيـــــــــــــــــــة  االقتصاديـــــــــة 
خـــالل  ذلـــك  جـــاء  واالجتماعيـــة. 
لقـــاء المائدة المســـتديرة الذي عقد 
أمـــس وجمـــع مستشـــار الخارجيـــة 

األميركية مع الصحافيين. 
وأكد المستشار شـــوليت على عدم 
مفاوضـــات  فـــي  تقـــدم  أي  وجـــود 
النـــووي اإليرانـــي  إحيـــاء االتفـــاق 
والمعروفـــة بخطـــة العمل الشـــاملة 
أن  وبّيـــن   ،)JCPOA( المشـــتركة 
تمنـــع  المتزايـــدة  بمطالبهـــا  إيـــران 

التوصل ألي اتفاق. 
وأضاف أن “تسليح إيران لوكالئها، 
ومساعيها للتدخل في شؤون دول 
مســـتمرًا  تهديـــدًا  يمثـــل  المنطقـــة 
واســـتدرك:  وحلفائهـــا”،  ألميـــركا 
أي  لصـــد  شـــركائنا  مـــع  “ســـنعمل 
أن  شـــأنها  مـــن  إيرانيـــة  خطـــوات 
تلحق الضرر بمصالحنا المشـــتركة، 
وهـــذا هـــو جوهـــر وجـــود الواليات 

المتحدة في المنطقة”.  
لروســـيا  إيـــران  بتزويـــد  ونـــدد 
فـــي  تســـتخدم  التـــي  باألســـلحة 
الحـــرب ضـــد أوكرانيـــا حيـــث قال: 
“نعلم أن روســـيا مهتمـــة بالحصول 
والمســـيرات  الصواريـــخ  علـــى 
اإليرانيـــة، وهـــو أمـــر يدعـــو للقلق، 
لكننا ســـنواصل عرقلة هذه العالقة 
اإليرانيـــة الروســـية، وقـــد اتخذنـــا 
خطوات فعلية في هذا الشـــأن عن 
طريـــق فـــرض عقوبـــات على بعض 
الكيانـــات لضمان قطع الطريق على 

من يزود روسيا باألسلحة.
وبّيـــن أن هدف الواليـــات المتحدة 
يتمثل بإنهـــاء الحرب في أوكرانيا، 
ولفـــت قائـــالً: “لقـــد بـــدأت روســـيا 
األراضـــي  واحتلـــت  الحـــرب، 

الدافـــع  يكـــن  ولـــم  األوكرانيـــة، 
اســـتفزازيًا كمـــا يزعـــم الـــروس، إن 
نية اإلطاحـــة بالحكومة األوكرانية 
كانـــت واضحة لدى روســـيا، ونحن 
ســـنعمل على ضمان قدرة أوكرانيا 
على حماية نفســـها، وحماية سيادة 

أراضيها واستقالليتها.
لـــم تســـتطع  وأوضـــح “إن روســـيا 
هـــذه  فـــي  عســـكريًا  االنتصـــار 
المعركـــة، لـــذا هي تســـعى لمحاولة 
االنتصار عن طريق إغراق أوكرانيا 
فـــي الظـــالم”، مســـتدالً بالهجمـــات 
مرافـــق  علـــى  اليوميـــة  الروســـية 
“مرافـــق  تعتبـــر  والتـــي  الكهربـــاء 
مدنية وليســـت عسكرية” وأضاف: 
لـــم  المتحـــدة  الواليـــات  أن  “رغـــم 
تتدخـــل عســـكريًا فـــي أوكرانيا إال 
أنهـــا وفرت مســـاعدات أمنية تقدر 
بــــ 20 مليـــار دوالر أميركـــي تقريبًا، 
وإذا جمعـــت هـــذه المســـاعدات مع 
ما قدمـــه الحلفاء فإن قيمتها تقدر 
بأكثر من 40 مليار دوالر أميركي”.

علـــى صعيد آخر، أوضح مستشـــار 
الخارجيـــة األميركيـــة أن التغيرات 
الجيوسياســـية تؤثـــر علـــى شـــكل 

فـــي  المتحـــدة  الواليـــات  وجـــود 
شـــكل  “إن  قـــال:  حيـــث  المنطقـــة 
الـــذي  األميركيـــة  القـــوات  وعـــدد 
كان فـــي المنطقة أيـــام الحرب في 
العراق يختلف بال شـــك عن اليوم”، 
وأضـــاف مؤكـــدًا: “نحـــن عازمـــون 
علـــى الحفـــاظ علـــى وجودنـــا فـــي 
المنطقـــة، وعازمون على مســـاعدة 
حلفائنـــا فـــي مواجهـــة التهديـــدات 
المشـــتركة، وهـــو أمـــر يجـــري على 

نحو مستمر”. 
وعـــن طمـــوح الصين فـــي المنطقة 
تملـــك االهتمـــام  “الصيـــن ال  قـــال: 
عالقـــات  بنـــاء  علـــى  القـــدرة  وال 
أمنية قويـــة كالتي بنتها أميركا مع 

حلفائها في الخليج والعالم”.
المتحـــدة ال  “الواليـــات  وأضـــاف:   
تســـعى الحتواء الصين، وال إلقامة 
حـــرب بـــاردة جديـــدة بـــأي شـــكل 
من األشـــكال، نحن لدينـــا مخاوف 
مـــن بعـــض ســـلوكيات الصيـــن في 
المنطقة والعالم، وفي تقييمنا نرى 
أن الصيـــن تهـــدف لمحاولـــة تغيير 
النظـــام العالمـــي علـــى نحـــو يرعى 
مصالـــح  دون  الصينيـــة  المصالـــح 

دول المنطقة”.
فـــي  ألميـــركا  مســـعى  أي  ونفـــى   
تخييـــر دول المنطقة بيـــن العالقة 
ولخـــص  الصيـــن،  مـــع  أو  معهـــا 
األميركيـــة  الخارجيـــة  مستشـــار 
عالقـــة بـــالده مـــع الصيـــن بوصفها 
“عالقـــة مركبـــة ومتعلقـــة بعوامـــل 
تنافســـية عميقة ومتعددة”، مؤكدًا 
المنافســـة،  “أميـــركا ال تخشـــى  أن 
فهناك ملفات نختلف حولها، وهناك 
ملفات نأمل أن نتعاون فيها كملف 

التغير المناخي”.
وأشـــاد المستشـــار شـــوليت باللقاء 
الـــذي جمعـــه مـــع مستشـــار األمـــن 
الملكـــي  الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي 
ســـمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة ووزيـــر الخارجية 
عبداللطيـــف الزياني وعدد آخر من 
المسؤولين للتباحث بشأن القضايا 

المشتركة في المنطقة.
وثمـــن شـــوليت إقامـــة المؤتمرات 
كحوار المنامة 18 والتي من شأنها 
الواليـــات  بيـــن  العالقـــات  توطيـــد 
ومملكـــة  األميركيـــة  المتحـــدة 

البحرين.

نشـــر تطبيـــق الشـــواغر الحكومية 11 شـــاغرًا في 4 جهـــات، وأظهـــر التطبيق وجود 
شاغرين بوزارة التربية والتعليم وهما: شاغر أخصائي موارد مالية وشاغر لسكرتير 
تنفيـــذي، 8 شـــواغر بـــوزارة الشـــؤون القانونية، وشـــاغر بهيئة التخطيـــط والتطوير 

العمراني، وشاغر مستشار قانوني بهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
 أمـــا عن وزارة الشـــؤون القانونية ففيها 8 شـــواغر وظيفيـــة وهي على النحو اآلتي: 
شـــاغران بمسمى إداري برامج، مستشار قانوني، باحث قانوني، باحث قانوني أول، 

أخصائي عالقات عامة، سائق خاص وسكرتير تنفيذي.
يذكـــر أن رئيـــس جهاز الخدمـــة المدنية أحمد الزايد كان قد أوضح في وقت ســـابق 
أن تطبيق “شواغر” من شأنه أن يسهم في رفع الكفاءة والتميز في األداء والخدمة 
الحكومية إضافة إلى زيادة فرص التطور المهني بالنسبة للموظفين بالحكومة نظرًا 

للبيئة المشجعة والمحفزة على العطاء والمعززة لإلنتاجية.
كمـــا أكـــد الزايـــد أن جهاز الخدمة المدنية يســـعى دائمـــًا لتنفيذ توجيهـــات الحكومة 

بهدف تطوير جودة الخدمات وتعزيز قدرات وفرص موظفي الحكومة.

11 شاغراً حكوميًا... تعّرف عليها

المنامة - بنا

أعلن الصندوق الملكي لشـــهداء 
لمبـــدأ  وتحقيًقـــا  أنـــه  الواجـــب 
الشـــراكة المجتمعيـــة تـــم فتـــح 
المجال أمام األفراد والشـــركات 
للتبـــرع مـــن أجـــل اإلســـهام فـــي 
تكريـــم شـــهداء الواجـــب الذين 
بذلـــوا الغالـــي والنفيس من أجل 

الدفاع عن حياض الوطن.
كمـــا أعلـــن الصندوق عـــن توفير 
وردة الشـــهيد “الرازجيـــة” للبيـــع 
على العامة، من خالل نقاط البيع 
الموزعـــة في جميـــع محافظات 
المملكـــة، حيـــث يمكـــن االطالع 
على نقـــاط البيع وتفاصيلها عبر 
للصنـــدوق  اإللكترونـــي  الموقـــع 
الواجـــب  لشـــهداء  الملكـــي 

.)https://www.rffs.bh(
يذكـــر أنه تم إنشـــاء الصندوق الملكي لشـــهداء الواجب بهـــدف منح الدعم 
الشـــامل لجميـــع أســـر شـــهداء الواجـــب مـــن أجـــل توفيـــر الحيـــاة الكريمة 
والمســـتقبل الواعـــد لهم، حيث يركـــز الصندوق على المســـاهمة في توفير 
جميـــع أوجه الدعـــم الالزم، إضافة إلى ما توفره الجهات الرســـمية األخرى 

في مملكة البحرين من دعم ألسر الشهداء.

الصندوق الملكي لشهداء 
الواجب يفتح المجال للتبرع

منال الشيخ

المنامة - وزارة الداخلية

للمرة الثانية على التوالي

اعتماد نادي الضباط كأول مؤسسة حكومية معززة للصحة
المنامة - بنا

اجتمعت األمين العام لمجلس التعليم 
العالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
مجلـــس التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، مع 
اليونســـكو اإلقليمـــي  مديـــرة مكتـــب 
للتربيـــة في الدول العربية كوســـتانزا 
فارينـــا؛ لبحـــث ســـبل تعزيـــز التعـــاون 
فـــي مجال التعليم العالي بين مجلس 
البحريـــن  بمملكـــة  العالـــي  التعليـــم 

واليونسكو.
وخـــالل اللقاء، اســـتعرضت الشـــيخة 
رنـــا بنـــت عيســـى آل خليفـــة جهـــود 
مملكـــة البحريـــن فـــي تعزيـــز جـــودة 
عبـــر  للجميـــع،  وإتاحتـــه  التعليـــم 
تقرهـــا  التـــي  والتشـــريعات  األنظمـــة 
فـــي  ومســـاهمتها  البحريـــن،  مملكـــة 
تحقيق الهدف الرابع ألهداف التنمية 

المستدامة 2030، وهو التعليم الجيد.
وأكـــدت أن البحرين ماضية بجهودها 
فـــي تعزيـــز التعليـــم الجيد والشـــامل 
والتعلـــم مـــدى الحياة للجميـــع، الفتة 
إلـــى أن المملكـــة بقيـــادة عاهـــل البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، حريصـــة كل 
الحـــرص علـــى توفيـــر كل المقومـــات 
مـــن أجـــل مواصلـــة االرتقـــاء بقطـــاع 

التعليـــم العالـــي، بما يســـهم في تعزيز 
برامج التنمية المســـتدامة اتســـاقا مع 

األولويات الوطنية.
وأعربت فارينا عن تقديرها وسعادتها 
بلقـــاء األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
العالـــي، مشـــيدة بالـــدور الـــذي يقـــوم 
بـــه مجلـــس التعليـــم العالـــي لتطويـــر 
المنظومة التعليمية في البحرين نحو 

آفاق أعلى.

التزاماً منها بتنفيذ رابع أهداف التنمية المستدامة

رنا بنت عيسى: البحرين ماضية بجهودها في تعزيز التعليم الجيد

ريناتا عزمي
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في الذكرى الثانية لرحيل سمو األمير خليفة بن سلمان... حكايات وإبداعات
Û  ا ا وسياسيًّ إلى كل من قّدم للبحرين عمًل وطنيًّ

ا مثمًرا،  رائًعــا، إلــى كل من قّدم فكــًرا اقتصاديًّ
إلــى كل مــن حقــق إنجــاًزا وتضحيــات مثمرة، 
إلــى جيــل األمــس الــذي عايــش وتعايــش مــع 
الســمو  صاحــب  إنــه  الكلمــة،  بمعنــى  إنســان 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
رئيس الوزراء في ذكراه الثانية، تلك السطور. 

Û  يعــد خليفــة بن ســلمان من الشــخصيات التي 
صنعــت التاريخ، وصاحب المواقف الشــجاعة 
الفكــر  ســمات  شــخصيته  إلــى  أضفــت  التــي 
واإلبــداع فــي زمن كانــت الحاجة إليه ماســة، 
أما األعمال واإلنجازات لسموه فستظل المعة 
متألقــة فــي كل ركــن مــن البحريــن، والتاريــخ 
مــا هــو إال شــاهد علــى ذلــك، فاإلنســان ممثــًل 
فــي ســموه طّيــب هللا ثــراه، هو الصانــع األول 
للتاريــخ، ومعــروف أن التاريــخ يحــوي فيمــا 
يحويــه أســماء عظمــاء لهــم بصماتهــم وهــم 
من ســّطروا وصنعوا مجًدا فــي زحمة الحياة، 
واليــوم ونحــن في هذه الذكرى الثانية نجلس 
لهــم حيــاة هــذا  لنقــص  أبنائنــا وأحفادنــا  مــع 
الرجــل الــذي افتقدناه وكم نحــن بحاجة إليه، 
إنــه خليفــة بن ســلمان، لقد كان ســموه ظاهرة 
كل  عــن  والســؤال  للوطــن  بالحــب  امتــازت 
مواطن، وكان هذا واضح المعالم في مجلسه 
األســبوعي الذي جعله منبر حب وســعادة لكل 
مــن يأويــه، كما كان لســموه رباط وثيق بأخيه 
ســمو الشــيخ عيســى منــذ الطفولــة، علقة ود 
ومحبــة، وكان مــن أســبابها التقــارب فــي كل 
األمــور والســيما شــؤون الوطــن التــي زادتهــا 
صلبــة وتماســًكا، إن إنجازات هذا اإلنســان ال 
تعــد وال تحصــى، فــي عام 1965 كان مشــارًكا 
ا في وضع حجر األســاس لمدينة عيسى،  فعليًّ
وفــي عــام 1962 قــام بتوزيــع وثائــق الملكيــة 
ألهالــي قريــة المالكية وتوصيــل الكهرباء إلى 
قرية سلماباد، و1963 في قرية الجسرة. وفي 
عهده تم افتتاح مستشــفى الوالدة في ســترة 
وذلــك فــي أغســطس 1964، وتوصيــل الميــاه 
العذبــة إلــى مدينــة الحد في مايــو 1962، ولم 
تتوقــف مجاالت التنميــة العمرانية، بل توالت 
اإلنجــازات يوًمــا بعــد يــوم حيــث تــم إنشــاء 
مدينــة حمــد. لقــد اتســمت طموحــات ســموه 

فــي فترة الســتينات نحو التنميــة االقتصادية 
بشــقيها التجــاري والصناعــي، فــي عــام 1972 
تــم التشــكيل الــوزاري، وعندمــا تولــى رئاســة 
مجلس الوزراء في 15 أغسطس 1971، وضع 
ســموه أمامــه أمريــن مهمين األول هو إرســاء 
قواعد راســخة للقتصــاد الوطني، أما ثانيهما 
فهو تطوير وتنمية هذا االقتصاد. يحدوه في 
ذلــك أن يعود أواًل بالنفــع الدائم على المواطن 
البحرينــي مــن أجل رفع معيشــته في الحاضر 

والمستقبل. 
Û  وفــي عــام 1971، تفّضــل ســموه بافتتاح بنك 

لشــهر   1970 عــام  وفــي  والكويــت،  البحريــن 
مارس افتتح سموه أول متحف في البحرين، 
وعــودة لتاريــخ هــذا الرجل الذي قــاد أمة في 
أحلك الظروف السياسية والوطنية التي مّرت 
بهــا البحريــن عام 2011، إن التاريخ لن يذهب 
بعيــًدا عن ســموه، حيث هــو التاريخ ورمز من 
الرمــوز الوطنيــة، هــذا الرجــل لمــن ال يعرفــه 
عليــه أن يعــرف بأنه جعل البحريــن بإنجازاته 
وحياتــه شــعلة أضاءت للجميــع دروب الحياة 
الصحيحة في حب الوطن، الذي استطاع من 
خللــه أن يجعــل جمــوع المواطنين على قلب 
واحد يهتفون نموت ويحيا الوطن، هذا الرجل 
كان فــي خطــاه وفكــره كل علمــات الوطنيــة 
ا، ومن  ا واقتصاديًّ ا وسياسيًّ للبحرين اجتماعيًّ
أقوالــه المأثورة على ســبيل المثــال ال الحصر، 
الصدق في القول واإلخلص في العمل والحق 
والحــب بيــن النــاس أساســه القانــون، يعتبــر 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، هــو االبــن الثانــي لحاكــم 
البحرين األســبق المغفور له الشــيخ سلمان بن 
حمــد آل خليفة، وعم حضــرة صاحب الجللة 
الملــك حمــد بــن عيســى بــن ســلمان آل خليفة 
ملــك البلد المعّظم، وهــو رئيس وزراء مملكة 
البحريــن منــذ اســتقللها فــي عــام1971. ولــد 
سموه في يوم األحد الموافق للرابع والعشرين 
مــن شــهر نوفمبــر عــام 1935. نشــأ فــي رعاية 
والده المغفور له ســمو الشــيخ سلمان بن حمد 
آل خليفة حاكم البحرين )1942 - 1961( وقد 
عمــد والــده رحمــه هللا إلــى إعداد ســموه، منذ 
نعومة أظفاره للضطلع بالمسؤولية وتحمل 

األمانــة، فبــدأ بتعليمــه القــرآن الكريــم على يد 
أحد أشــهر المشــايخ فــي البحرين آنــذاك، ولم 
يكد سموه يبلغ السابعة من عمره حتى أصدر 
والــده أوامــره بأن ينتظم مع أخيه في حضور 
مجلس سموه، وهناك بدأ سموه االطلع على 
مشــكلت المواطنيــن ومــا يشــغل اهتمامهــم، 
التــي  الحكيمــة  السياســة  علــى  واالطــلع 
انتهجهــا والــده رحمــه هللا فــي إدارة شــؤون 
الحكــم. ولــم تمــض ســوى فترة قصيــرة حتى 
بدأ سموه تعليمه النظامي، إذ عّين سمو والده 
الكريــم مجموعــة من أكفأ معلمــي ذلك الوقت 
ليقومــوا بتعليمه المواد األساســية، وذلك قبل 
التحاقــه بإحــدى المــدارس التابعــة للحكومة، 
وفي عام 1957 ابتعث الشاب خليفة للدراسة 
فــي بريطانيــا على فترات متقطعــة حتى عام 
1959. مناصــب ومهــام توالها صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة قبل 

رئاسة الوزراء.
Û  الحاكــم والــده  ديــوان  فــي  مســاعًدا   -

)مارس 1953(.
Û  مشــكلة بحــث  لجنــة  فــي  عضــًوا   -

اإليجارات )سبتمبر 1954(
Û  مــارس( المعــارف  مجلــس  فــي  عضــًوا   -

)1956
Û )1957 رئيًسا لمجلس المعارف )يناير  -
Û  ديســمبر( الكهربــاء  لجنــة  فــي  عضــًوا   -

)1957
Û  عضــًوا فــي اللجنــة المكلفــة ببحــث شــؤون  -

موظفي الحكومة )نوفمبر 1958(
Û  البحريــن حكومــة  ســكرتير  بأعمــال  قائًمــا   -

)أغسطس 1958(
Û )1960 رئيًسا لمالية الحكومة )نوفمبر  -
Û  )1961 رئيًسا لمجلس الري )نوفمبر  -
Û )1962 رئيًسا لبلدية المنامة )مايو  -
Û )1964 رئيًسا لمجلس النقد )ديسمبر  -
Û  الهجــرة قضايــا  اســتئناف  لمجلــس  رئيًســا   -

واإلقامة لألجانب )اغسطس 1965(
Û )1966 رئيًسا للمجلس اإلداري )مايو  -
Û )1970 رئيًسا لمجلس الدولة )يناير  -
Û  ،1971 وفي الخامس عشر من أغسطس عام 

صــدر عن ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان آل 

خليفة – حاكم البحرين آنذاك – مرسوم بشأن 
للبــلد.  واإلداري  السياســي  التنظيــم  إعــادة 
وطبًقــا لهــذا المرســوم، تــم تغييــر اســم إمــارة 
البحريــن إلى دولة البحرين، كذلك لقب حاكم 
البحريــن وتوابعهــا إلــى أميــر دولــة البحريــن، 
وتبع ذلك صدور مرســوم آخر بإعادة التنظيم 
اإلداري للدولــة، إذ تــم تغييــر مســمى )مجلس 
الدولــة( إلى )مجلس الوزراء( و)رئيس مجلس 
اإلدارة( إلــى )رئيــس الوزراء( وأعضاء مجلس 
الدولة إلى وزراء وبدأ مجلس الوزراء برئاسة 
األمير خليفة عمله منذ اليوم األول، وهو يضع 
نصــب عينيــه العمل علــى تحقيــق الطموحات 
ســريًعا ودون توقف، حتى يتم وضع البحرين 
الدولــة الحديثــة، وحتــى تتحقــق  فــي إطــار 
تطلعات وآمال الشعب البحريني، وقد شهدت 
إنجــازات  تحقيــق  التاريــخ  ذلــك  منــذ  البــلد 
كبيــرة، حتــى وصلت إلى ما وصلــت إليه اآلن 
مــن ازدهــار وتقــدم، حتــى أصبحــت نموذًجــا 
يحتذى به لدى دول أكبر مساحة وأكثر سكاًنا 

وأعظم إمكانات.
Û  الــدوري وكان ســموه يحــرص علــى االلتقــاء 

برجال الفكر والخبراء المتخصصين في البلد، 
ويدعوهــم إلــى قصــره مســاًء ليتــداول معهــم 
فــي مختلــف الشــؤون، ويعتز بصداقــة الكتب 
فهــو قــارئ مطلــع، كمــا يبــدي ســموه اهتماًمــا 
كبيــًرا بالتــراث والتاريخ البحريني، ويســتقبل 
ديــوان ســموه الكثيــر مــن رســائل المواطنيــن 
حيث يبدي ســموه حرًصــا كبيًرا على االطلع 
علــى بعض الرســائل المميزة، وغالًبــا ما يوّجه 
إلــى إجابــة هــذه الطلبات أو تحويلهــا للجهات 

المختصة بتوصية من سموه.
Û  ويبقــى أمــر واحــد فــي قلوبنــا جميًعــا دون 

اســتثناء فإنــه بالرغــم مــن رحيلــه طيــب هللا 
ثــراه، إال أنــه ســيظل فــي وجــدان أمتــه مــن 
كل أبنــاء البحريــن المخلصيــن رجــااًل ونســاًء 
وأطفــااًل بأفــكاره وبأعمالــه الخيــرة وبــكل مــا 

عمل به من أجل البحرين.
* كاتب بحريني

محيي الدين بهلول *

عندما كان الشعلة وزيًرا للعمل
Û  عندما كان األســتاذ عبدالنبي الشــعلة وزيرا

للعمل والشؤون االجتماعية، شهدت مملكة 
بعيــد  الحديثــة،  بداياتهــا  ومنــذ  البحريــن 
االســتقلل عــّدة طفــرات، بمظاهــر النهضــة 
الحديثــة، والتــي تواكبــت، مــع التقــدم فــي 
والمؤسســاتية،  الهيكليــة  البنيــة  مجــال 
والتي أســفرت مولد الكثير من المؤسســات 
العامة والوزارات إلى جانب تشکیل العديد 
مــن الحكومــات الجديــدة، وإعــادة تنظيــم 
وتشــكيل مجالس الــوزراء علی مدى حقب 

مختلفة.
Û  وكان من المحطــات المهمة لهذه التطورات

المتلحقــة إعــادة تشــكيل حكومــة جديــدة 
برئاســة المغفور له بــإذن هللا تعالى صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
لــه - فــي  خليفــة - طيــب هللا ثــراه وغفــر 
العــام 1995م، والتي أســفرت عــن تعيينات 
بدايــة  تمثــل  جديــدة،  بوجــوه  بالحكومــة 
جديــدة لمرحلــة مفصليــة مهمــة مــن تاريخ 
مملكــة البحرين المعاصر المزدهر بعون هللا 

وتوفيقه. 
Û  للحكومــة الجديــد  التشــكيل  وبموجــب 

آنذاك، تعين عبد النبي الشــعلة وزيرا للعمل 
والشؤون االجتماعية خلل الفترة الممتدة 

من 1995م ولغاية العام 2002م.
Û  بالصعــاب ومحملــة  ثقيلــة  التركــة  كانــت   

والشدائد، إلى جانب التحديات الكبيرة في 
تلــك الفترة، بازدياد طالبي الوظائف وحالة 
التشــنج الحاصلة، بفعل عمليات البطء في 
عمليــة التوظيف، مقارنة بــآالف الخريجين 

ومــن  العامــة،  الثانويــة  حملــة  مــن  ســنوًيا 
خريجــي الجامعــات، والذيــن يرغبــون فــي 
التوظيــف والدخول في ســوق العمل؛ بغية 

خدمة الوطن. 
Û  ومع هذا الوضع المتشنج، وتجمع الكثيرين

مــن طالبــي الوظائــف ببهــو الديــوان العــام 
والتوظيــف،  بالتعييــن  للمطالبــة  للــوزارة؛ 
أدرك عبــد النبــي الشــعلة، حساســية الوضــع 
ومــا تتطلبــه طبيعــة الوضــع مــن معالجــات 
والمهنيــة  بالحرفيــة  تمتــاز  موضوعيــة 

والمعالجة اآلنية والمستقبلية.
Û  أولى المراحل ترتيب البيت، وإعادة تنظيم

التنظيمــي،  هيكلهــا  وتحديــث  الــوزارة، 
واســتقدام وتعييــن الكفــاءات لتنظيم عمل 

الوزارة والشؤون اإلدارية والمالية. 
Û  ثاني المراحل، التفكر ملیا، بســلب المشــكلة

ومســبباتها والعوامــل المؤثــرة وتداعياتهــا 
الوظائــف  طالبــي  تكاثــر  حالــة  وطبيعــة 
ومــا يتطلــب ذلــك مــن حلــول فوريــة جادة 

للتخفيف من وطأة المشكلة وتداعياتها.
Û  اإلجــراء الفعال الفوري كخیار اســتراتيجي

مهــم للمرحلة اآلنية والمســتقبلية، هو خيار 
“البحرنة” و ”اإلحلل”.

Û  لقــد عمل الشــعلة طوال عملــه كوزير للعمل
والشــؤون االجتماعيــة لتطبيق هذا الشــعار 
علــى أرض الواقــع وجعل البحرينــي الخيار 

األول واألخير.
Û  لقــد أســس عبــد النبــي الشــعلة، حفظــه هللا

ووفقــه، لمفاهيــم جديــدة، لمعالجــة البطالة 
وتداعياتها بالتوظيــف الفوري للبحرينيين، 

وسياسة “اإلحلل” و ”البحرنة” ، والتي ثبت 
بالتجربة، نجاحها في ســوق العمل بشــهادة 

كثيرين.
Û  ،هذه الفلسفة الجديدة، والتي أرسی مبادئها

عبد النبي الشعلة، حفظه هللا ووفقه، وأخذ 
يدافــع عنهــا بــكل شــدة، بــل جعلهــا، ضمــن 
سياسات وإســتراتيجيات عمل الوزارة آنًيا 

ومستقبلًيا.
Û  ولقــد بنى الشــعلة مبادئ كبرى وأساســيات

جديــدة للترغيب بالبحريني، وجعله الخيار 
األول للتوظيــف فــي شــتى الوظائــف، فــل 
ينقص البحريني شــيء وال يعیبه أي نقص، 
طالمــا، تتوافر المهــارة المطلوبة، والتدريب 

التخصصي لشغل الوظيفة المختارة.
Û  والء مــدى  والبراهيــن،  بالتجــارب  وثبــت 

والئــه  مــن  النابــع  لمؤسســته،  البحرينــي 
لقيادتــه ووطنــه في ظل العهــد الزاهر لملك 
البــلد المعظــم صاحب الجللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، وما نعمــت به مملكة 

البحرين من خيٍر وفير ونعم ال تحصی.
Û  ثــم إنــه مخلــص أمين فــي عملــه، ومحبوب

مبدًعــا  زملئــه  ومــن  العمــل،  أربــاب  مــن 
ومتقًنــا في عمله ويشــهد لذلك، الكم الهائل 
والتــي  البحرينييــن  المكرميــن  إعــداد  مــن 
تكرمهــم وزارة العمــل، ســنويا تحــت عنوان 
“الحفــل الســنوي لتكريم العمــال والمجدين 
رعايــة  تحــت  يقــام  والــذي  والمتفوقيــن”، 
جللــة الملك المعظم، حفظه هللا ورعاه كل 
عــام، فــي غمــرة احتفــاالت مملكــة البحرين 
العامــرة بأعيادهــا الوطنيــة وعیــد جلــوس 

جللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه.
Û  الموقــرة حكومتنــا  بــأن  جازمــا  وأعتقــد 

برئاســة ولــي العهد رئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة تدعم بقوة بــل هي داعمة، 
بأن يكــون البحريني الخيار األول واألخير، 
والحكومــة تســير بخطــى ثابتــة مــن أجــل 
بحرنة الوظائف وتوفير الوظائف المناســبة 

لطالبي الوظائف من البحرينيين.
Û  ولعظم الموضوع الذي نبحثه، كان تأسيس

لجنــة نوعيــة دائمــة لبحرنــة الوظائــف فــي 
القطاعيــن العــام والخاص بمجلــس النواب؛ 
لبحــث األمــور الممكنة إلحــلل البحرينيين 

في الوظائف للقطاعين العام والخاص.
Û  ”البحرنــة“ لخطــط  قريــب  برنامــج  وهنــاك 

و ”اإلحــلل”، وهــو قصــر بعــض المهــن على 
البحرينيين، وهي سياســة رشيدة قد تؤتي 
اإلحــلل  لخطــط  ردیًفــا  وتكــون  ثمارهــا، 

والبحرنة.
Û  وبعــد، فــإن مــا قــام بــه الوزيــر عبــد النبــي

كبيــرة،  جهــود  مــن  مشــعل،  أبــا  الشــعلة، 
إبــان تقلــده المنصــب الــوزاري فــي أواســط 
لهــي  المنصــرم،  الماضــي  القــرن  تســعينات 
جهــود عظيمــة، وجريئــة في نفــس الوقت، 
والمواطنيــن  للوطــن  كبيــرة  خدمــة  وهــي 
وللقيــادة الرشــيدة لجللــة الملــك المعظــم 

حفظه هللا ورعاه.
* كاتب بحريني

sayedhaider56@gmail.com

السيد حيدر رضي *
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تقلبات أسعار العمالت الرقمية ومستقبلها
عندمـــا ظهـــرت البيتكويـــن أول مـــرة فـــي 2009 كانـــت نوًعـــا جديـــًدا من 
األصـــول، وبينما كان التداول ضئيًل في البداية، أدى ارتفاع األســـعار إلى 
ارتفـــاع قيمـــة هذا األصل إلى نحـــو 20,000 دوالر أميركي في أواخر عام 
2017، وحدث ذلك عندما اتجه الكثير من المستثمرين األفراد والشركات 

إلى العملت المشفرة لتكون ملًذا آمًنا مقابل فئات األصول األخرى.
تزايـــد قبـــول القطـــاع المالـــي التقليدي للعمـــلت المشـــفرة بوصفها فئة 
أصـــول مشـــروعة. وجـــدت دراســـة أجريـــت عـــام 2021 عـــن الهيئـــات 
االســـتثمارية أن ســـبعة من كل 10 يتوقعون شـــراء األصول الرقمية أو 
االســـتثمار فيها في المستقبل، لكن هذا المزيج من النضج والقبول أدى 

إلى زيادة االرتباط بين سوق األوراق المالية والعملت المشفرة.
وخـــلل جائحـــة كورونا زاد االســـتثمار فـــي العملت الرقميـــة ومن أهم 
األســـباب ســـهولة نقلهـــا مـــن مـــكان إلى آخـــر ومـــن كل دولة إلـــى أخرى 
مـــع االحتفاظ بالقيمة الســـوقية لهـــا بعيدا عن مشـــاكل تضخم العملت 
الورقيـــة، وأنها غير مرتبطة بعملة دولة معينة، باإلضافة إلى أنها الملذ 
اآلمـــن وســـط إغـــلق المحـــلت التجاريـــة وتوقـــف األنشـــطة التجارية 

المحلية والدولية.
فـــي الوقت نفســـه بدأت تتأثر بنفس عوامل االقتصـــاد الكلي التي تؤثر 
علـــى األســـواق التقليديـــة، فكان لقـــرار مجلـــس االحتياطـــي الفيدرالي 
األميركـــي المتكـــرر برفـــع أســـعار الفائـــدة لمكافحـــة التضخـــم المتزايد، 
إضافـــة إلـــى الحـــرب المســـتمرة فـــي أوكرانيـــا، واالرتفـــاع فـــي أســـعار 
النفط، تأثير ســـلبي على قطاع العملت المشـــفرة في األشـــهر األخيرة، 
لكـــن لن يســـتمر التأثيـــر طويل نظرا لبـــدء العديد من الشـــركات الكبرى 
والحكومـــات بتنظيـــم هذا القطاع وزيادة االســـتثمار فيـــه والعمل على 
زيـــادة اســـتخدامه في عمليـــات التحويـــلت المالية واالحتفـــاظ بقيمة 
األصـــول في المحافظ الباردة )فلش ميموري ذات تقنية عالية( أو عن 
طريق تطبيقات الهاتف المتنقل الخاصة بالعملت الرقمية، وســـنلحظ 
ارتفاعا كبيرا وبشـــكل ملحوظ خلل الســـنوات القادمـــة لقيمة العملت 

الرقمية واألصول المشفرة.

* كاتب بحريني وخبير في تقنيات البلوك تشين

* محمد قمبر

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

للتواصل: 17111483

عفوا... أعرفك ولكن ال أتذكر اسمك
من الشائع في حياتنا أن نلتقي بأحد ما في أية مناسبة ولكن الذاكرة 
تخوننـــا فـــي تذكـــر اســـمه أو أين التقينا بـــه أول مرة، وهـــذا األمر قد 
يسبب إحراجا في بعض األحيان، وربما يطلق على هذه الحالة التي 

أجزم بأن الجميع مر بها بمرض التعرف.
يـــروى أن الشـــاعر روجـــز عندمـــا بلغ التســـعين مـــن العمـــر كان يتنزه 
في عربة مع ســـيدة ســـألته عن سيدة أخرى لم يســـتطع أن يتذكرها، 
فأوقـــف العربـــة ونـــادى علـــى الخادم وقـــال لـــه.. هل أعرف الســـيدة 
“فلنـــة”؟ فأجاب الخـــادم باإليجاب، ومرت عليهمـــا لحظة مؤلمة، ثم 
أخـــذ يدها بين يديه وقال لها.. ال تقلقي يا عزيزتي، لم أصل بعد إلى 

الحد الذي أوقف فيه العربة ألسأل هل أعرفك أو ال.
وعندما نحس بالعجز عن التعرف، كأن نقابل شـــخصا وننســـى وجهه 
أو اسمه، نعود بالذاكرة إلى الوراء نفتش أين رأيناه أول مرة، فنحدد 
مكانـــه وزمانه ونربط بينـــه وبين غيره ممن نعـــرف، وفي ذلك يقول 
وليـــم جيمس “كلما برزت لنا تجربة مجـــردة عن موضعها في الزمان 
يصعـــب علينا أال نعتقـــد أنها من اختراع الخيـــال، لكنها تصبح قطعة 

مـــن الذاكرة وتتحدد الذكرى شـــيئا فشـــيئا كلما أحاطـــت بها روابطها 
الماضية، وكلما أصبحت هذه الروابط أكثر تميزا”.

دخلـــت يومـــا عند أحـــد األصدقاء ورأيت صـــورة زيتيـــة معلقة على 
حائـــط غرفتـــه، فأحسســـت أول األمـــر إحساســـا غريبا، الريـــب أنني 
رأيت هذه الصورة من قبل في مكان آخر، لكن أين؟ وكيف؟ ومتى؟ 
لـــم أســـتطع قوال، وظل هذا اإلحســـاس بأنني رأيتهـــا من قبل يطوف 
بالصـــورة إلـــى أن صحت فجأة.. لقد وجدتها.. إنها نســـخة من رســـم 
أنجليكـــو بأكاديمية فلورنســـا.. نعم رأيتها هنـــاك، لقد وجب أن أحيي 
في ذهني خيال أكاديمية فلورنســـا كي أتحقق من صدق ذكرى هذه 

الصورة”.
 فهذه هي الطريقة لتدارك نســـيان التعرف، أن تســـعى لوصل ما تراه 
بمـــا يســـبق أن رأيته مـــن قبل، ومع ذلـــك فنحن لســـنا معصومين عن 

الوقوع في فخ مرض التعرف.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

استشـــهد طفل يبلغ من العمر 10 ســـنوات )كيان بيرفلك( برصاصة حربية 
مباشرة من قبل القوات القمعية التابعة للنظام، ليل 16 نوفمبر في مدينة 
إيذه الواقعة شـــمال شـــرق محافظة خوزســـتان جنوبي إيران.. وبســـبب 
قتل األطفال في المظاهرات السلمية لنظام المللي، أصبح األخير يعرف 

بنظام “قاتل األطفال”.
وقـــد أشـــارت الســـيدة مريم رجوي، الرئيســـة المنتخبـــة للمجلس الوطني 
للمقاومـــة اإليرانيـــة للفتـــرة االنتقاليـــة، فـــي معـــرض ترحيبهـــا بالموافقة 
علـــى قـــرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، إلـــى أن “نظام المللي متورط 
فـــي جرائـــم ضـــد اإلنســـانية واإلبـــادة الجماعيـــة ألكثـــر من 4 عقـــود، من 
مجزرة مواطني كردســـتان واإلعدام الجماعي للســـجناء السياسيين في 
ثمانينـــات القـــرن الماضي إلى مجـــزرة عام 1988 وكذلك مجـــزرة نوفمبر 
2019 ومجـــزرة المتظاهريـــن العزل في الشـــهرين الماضيين، بما في ذلك 
قتـــل ما ال يقل عـــن 60 طفلً ومراهًقا تتراوح أعمارهـــم بين 2 و17 عاًما، 
ومجزرة زاهدان في 30 ســـبتمبر، والهجوم الوحشـــي على ســـجن إيفين 

في 15 أكتوبر، ومجزرة مواطني خاش في 4 نوفمبر، حيث تشكل أمثلة 
واضحة على الجرائم ضد اإلنسانية”.

إن القـــادة الحالييـــن لهـــذا النظـــام، بمـــن فيهـــم خامنئي، رئيســـي، ايجئي، 
قاليباف، شـــاركوا جميًعا بشـــكل مباشـــر في هذه الجرائم منذ الثمانينات، 
فنظام المللي هو نظام مجازر وجريمة ضد اإلنســـانية ويجب طرده من 

المجتمع الدولي.
وقد رحبت الســـيدة رجوي بالدورة االســـتثنائية لمجلس حقوق اإلنســـان 
التابع لألمم المتحدة بشأن تدهور حالة حقوق اإلنسان في إيران، وقالت 
إنه بعد قرار األمم المتحدة الـ 69 بشـــأن انتهاك حقوق اإلنســـان في إيران 
وبينما حالة حقوق اإلنســـان في إيران تزداد ســـوءا كل يوم، حان الوقت 
إلحالـــة قضية جريمة هـــذا النظام إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

وتقديم قادته إلى العدالة.

* كاتب حقوقي وخبير في الشأن اإليراني

* نظام مير محمدي

األسس القانونية لإلدانة التاسعة والستين النتهاكات النظام اإليراني لحقوق اإلنسان )2(

فـــي 12 أكتوبـــر 2022م صـــدر كتـــاب مـــن مكتـــب رئيـــس وزراء 
العراق السابق ُمرســـل إلى “هيئة النزاهة االتحادية/ بمكتب رئيس 
التحقيـــق، م/تحقيقـ برقـــم 1125”، وفيه “نرفق لكم كافة التفاصيل 
النهائية والرســـمية المتعلقة بعملية ســـرقة مبلغ 307 ترليون دينار 
عراقـــي مـــن حســـاب أمانات الهيئـــة العامـــة للضرائب فـــي مصرف 
الرافديـــن، واآلليـــات المســـتخدمة والجهـــات المســـؤولة عـــن هـــذه 
الجريمـــة االقتصاديـــة الكبيـــرة”.. وتبلـــغ نحـــول “ملياريـــن ونصف 

المليار الدوالر”، فمن سرق أموال العراق وأين ذهبت؟
فهـــذه ليســـت الســـرقة األولى منـــُذ االحتلل الغاشـــم للعـــراق، فقد 
تمت ســـرقة العراق بكاملـــه من قبل االحتلل أرضا وفكرا وشـــعبا، 
وتمت سرقة ثرواته وأملك شعبه، وسرقة تراثه وآثاره التاريخية 
الخالدة. سرقة القرن هذه تمت في العراق ومن أموال كل قطاعاته، 
هـــذا يحدث وأحداث أخرى أيضا فـــي ظل وجود عصابات طائفية 
وميليشيات مسلحة تتحكم في إرادة العراق وشعبه وتنهب ثرواته 

بعد أن تمددت في جميع أجهزته. هذه األموال المســـروقة كان لها 
أن تنشـــئ مرافق صحية وتعليميـــة، باإلضافة إلى الصرف الصحي 
والكهربـــاء وبناء المســـاكن والكثير من الخدمـــات والبنية التحتية 
التي انهارت وتدمرت بعد 2003م، وتؤكد المراصد وجهات محاربة 
الفساد أن ما تمت سرقته أكثر من )550( مليار دوالر منُذ 2003م.

ســـرقة القـــرن هذه أكـــدت زيـــف الديمقراطيـــة األميركيـــة، وخداع 
تحريـــر العـــراق، فهـــذه األموال المســـروقة لم تختف بذات نفســـها، 
بـــل هنـــاك َمن مد يده وســـرقها وبمســـاعدة َمن له نصيـــٌب فيها )أي 
أســـيادهم في طهران(، وتم تحويل األموال إلى حســـابات شركات 
وهمية وبدون أية وثائق تشير إلى الكيفية التي تم فيها تحويلها، 
وتم غســـل األموال المســـروقة عبر مشـــتريات عقاريـــة في مناطق 

مختلفة في العراق.

* كاتب وتربوي بحريني

* عبدعلي الغسرة

سرقة القرن في العراق

ال مساس بلقمة العيش
“العدل أســـاس الحكم، والتعاون والتراحم صلـــة وثقى بين المواطنين، 
والحرية والمســـاواة واألمـــن والطمأنينة والعلـــم والتضامن االجتماعي 
وتكافـــؤ الفرص بيـــن المواطنين دعامات للمجتمع تكفلهـــا الدولة”. تلك 
هـــي “المادة ٤” التي نص عليها دســـتور مملكة البحريـــن وفي الفقرة “أ” 
منهـــا “االقتصاد الوطني أساســـه العدالـــة االجتماعيـــة، وقوامه التعاون 
العادل بين النشـــاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية االقتصادية 
وفقًا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود 
القانـــون”. وبموجـــب الدســـتور والقانـــون يحـــق للمشـــرع التدخـــل حين 
يتعـــدى التاجـــر علـــى الحـــدود المفروضة ليعيـــد التوازن ويقوم ســـلوك 
العمـــل وينظـــم هامـــش الربح لـــدى التجار ويقـــدم الدعم الـــلزم للتاجر 
والسلع بغية الحفاظ على االنتعاش االقتصادي للوطن والمواطن تاجرا 

أم مستهلكا ووقف المساس بلقمة عيشه وحاجاته األساسية.
إن فرض القيمة المضافة على الخدمات والسلع الذي جاء كحل لمكافحة 
الغـــلء وارتفاع األســـعار والتدهـــور االقتصادي العالمـــي زاده الوباء بلة 
وكبد التجار خسائر فادحة وساهم في مضاعفة العبء على المواطنين 
الذيـــن لجأوا للتخلي عن بعض الخدمات والســـلع األساســـية التي كانوا 
يعتمـــدون عليها في حياتهم اليومية، حتى ســـقط المواطنون أصحاب 

الدخل المتوسط في منحنى المستوى المعيشي لشديد األسف.
وهنا وجب التدخل لمواجهة الجشع المالي لدى بعض التجار، والتنافس 
اللأخلقي على حســـاب لقمة عيش المواطن، والزيادة اللمنطقية في 
األســـعار علـــى جميع أنواع الســـلع والخدمـــات خلفا لنصـــوص القانون 
والدســـتور.. كمـــا ينبغـــي تكثيف العمل علـــى فرض الرقابة على أســـعار 
الســـلع األساســـية، خصوصـــا علـــى المـــواد الغذائيـــة التـــي أضـــر ارتفاع 
أســـعارها بمحـــلت صناعة الطعـــام والمواطن على حد ســـواء. كل ذلك 
يحتـــاج للتضافـــر بيـــن المواطنيـــن والتجـــار والدولـــة إلعـــادة االنتعاش 
االقتصادي للوطن وتحقيق الرفاهية للمواطن وعدم المساس بمقدراته 

األساسية للعيش.

* كاتبة بحرينية

هدى حرم
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حقـــق الفيلـــم البحرينـــي القصير “فـــردة إنســـان” مؤخرا درع 
أفضل فيلم في مهرجان الرافدين السينمائي الدولي للمخرج 
علي عادل عمران من بين مشاركات من 20 دولة حول العالم.
ويســـلط الفيلـــم الضـــوء علـــى معانـــاة األبنـــاء بعـــد انفصـــال 
الوالديـــن، وكيـــف يتحـــول األبنـــاء إلـــى ضحية، وتـــم إنتاجه 
بشكل شخصي بالتعاون مع مجموعة من األصدقاء في “فن 

تولك” لألعمال الفنية.
“فـــردة إنســـان” حقـــق العديـــد مـــن الجوائـــز 

الســـينمائية في عدد من المشـــاركات، مثل 
مهرجـــان العيـــن الســـينمائي بجائزة لجنة 

التحكيم.

جائزة جديدة لـ “فردة إنسان” 
من “الرافدين السينمائي”

تنتظر ليلى علوي تحديد 
موعد عرض فيلمها 

“التاريخ السري 
لكوثر”، الذي تشارك 

في بطولته مع 
زينة، وانتهى 
تصويره منذ 

مطلع العام 
الجاري، 

ويضم العمل 
عدًدا من 

النجوم، وهو 
من تأليف 

وإخراج محمد 
أمين.

tariq_albahhar

“دمياط للسينما اآلسيوية” يفتح باب تقديم األفالم
دعوة السينمائيين البحرينيين للمشاركة في المسابقات

شاهدت لكم: “سانت أومير” بـ “القاهرة السينمائي” للمخرجة أليس ديوب

عرض فيلم “ســـانت أومير” المشـــارك في القســـم الرسمي 
خارج المسابقة، ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان 
الشـــرق  فـــي  وذلـــك ألول  الدولـــي،  الســـينمائي  القاهـــرة 

األوسط وشمال إفريقيا.
 فيلـــم “ســـانت أوميـــر” للمخرج أليس ديـــوب، وحائز على 
جائزتي أســـد المستقبل ولجنة التحكيم الكبرى بمهرجان 

فينيسيا 2022.
تدور أحداثه في محكمة مدينة سانت أومير، تحضر راما 
الروائيـــة الشـــابة محاكمة امـــرأة متهمة بقتـــل ابنتها ذات 
الخمـــس عشـــرة شـــهرا، وتضـــع كلمات 
المتهمة والشهود حكم المتابعين 

أمام اختبار محير.
عمـــر”  “ســـانت  فيلـــم  يبحـــر 
للمخرجـــة أليس ديـــوب إلى 
المـــزج  مـــع  الخيـــال  عالـــم 
الصـــورة  وبيـــن  ذلـــك  بيـــن 
الوثائقية فـــي دراما رصينة 
تبـــدأ مـــن قاعـــة محكمـــة في 
المراحـــل المبكرة مـــن األحداث، 
وبصـــورة قريبـــة لعواطـــف الجمهـــور، وســـط 
مشـــاهد تحـــس بأنـــك محبـــوس فيها مـــن خالل 

زوايا متكررة متناوبة ألجزاء كبيرة من األحداث. 
نرى المدعى عليه، لورانس كولي )غوســـالجي ماالندا(، 
وهو مهاجر ســـنغالي وطالب دراسات عليا في الفلسفة 

متهم بإغراق ابنتها البالغة من العمر 15 شـــهرا عمدا، 
فـــي مشـــاهد باللـــون البنـــي الذهبي المناســـب مع 
لوحة حائط قاعة المحكمة وهي تدلي بشـــهادتها، 
مع صـــورة مقربة للقاضي )فاليري دريفيل(، تطرح 
هـــذه  ديـــوب  المخـــرج  ويكـــرر  التحقيـــق،  أســـئلة 

العمليـــة حتى يبرر التحول في إجراءات قاعة 
المحكمة مع ضبط الزوايا قليال، وخالل هذه 

المشـــاهد، ال يبـــدو أننا نشـــاهد اإلجراءات 
مـــن خـــالل عيـــون الشـــخصية التـــي تـــم 

المحوريـــة  النقطـــة  لتكـــون  إعدادهـــا 
لدينـــا فـــي الفيلـــم مـــن خـــالل رامـــا 

روائـــي  وهـــو  كاغامـــي(  )كايجـــي 
وأكاديمي يحضر المحاكمة من 

أجـــل تكييـــف قصـــة كولـــي 
فـــي إعـــادة ســـرد حديثة 

اليونانيـــة  لألســـطورة 
ميديـــا. ولكـــن بينما 

الدقائق  نقضـــي 

الــــ 15 األولـــى مـــن الفيلـــم فـــي التعـــرف على حيـــاة راما 
فـــي باريـــس - لديها عالقـــة معقدة مع والدتها الســـنغالية 
الفرنســـية - ومتابعتهـــا إلى قاعة المحكمـــة، فإن المخرج 
غيـــر مهتم في الغالـــب بتأطير المحاكمـــة فقط من حيث 
معالجـــة رامـــا أو رد فعلها عليهـــا في الفيلـــم. تعيد تركيز 
المشـــاهد علـــى شـــهادة كولـــي وشـــهادة لـــوك دومونتيـــه 
)كزافييه مالي(، الرجل األبيض األكبر ســـنا الذي كان والد 
االبنة التي تعترف بأنها قتلتها. بينما في بداية المحاكمة، 
تضرب كولي بنبرة محايدة بشكل مثير للقلق بالنظر إلى 
بشـــاعة جريمتها عندما سألتها المحكمة عن سبب قيامها 
بذلك، أجابت أنها تأمل أن تساعدها المحاكمة في تحديد 
اإلجابـــة وتصبـــح الغموضيـــة المعقـــدة ألفعالهـــا 
تدريجيـــا رمـــزا عميقا إلنســـانيتها. وبصورة ما، 
نحن نشاطر راما وجهة نظرها حول المحاكمة، 
ألنهـــا أيضا تجـــد صعوبة في فـــرض إطار 
)ميديـــا( الخـــاص بهـــا على قصـــة كولي، 
تقـــدم كاغامي دور رامـــا هادئة ومقيدة 
فـــي الفيلـــم، وفـــي ذكريـــات الماضـــي 
الدورية وأشـــرطة الفيديـــو، التي أعيد 
النظـــر فيهـــا فـــي مشـــهد مبكـــر عندمـــا 
تزور هي وشـــريكها األبيـــض أدريان 
منـــزل  بوركيـــري(  دي  )تومـــاس 
عنهـــا  لمحـــات  نلتقـــط  والدتهـــا، 
كطفلـــة متجهمة، ربمـــا تضررت 
من إهمـــال والدتهـــا العاطفي. 
من الواضـــح أن القضية تبدأ 
في الصعود بالنســـبة لراما 
ليـــس مـــع قصـــة ميديـــا 
وهـــي نقطـــة مرجعية 
فكرية وغربية بشكل 
مثـــل  انعكاســـي 
مارغريـــت 

دوراس، ولكـــن مـــع قصتها بالخلفية الخاصـــة. نجمع هذا 
عندمـــا نتابـــع راما إلى غرفتهـــا في الفندق خـــالل فترات 
الراحـــة فـــي المحاكمة، حيـــث تناقش الكتـــاب مع أدريان 
وناشـــرها عبـــر الهاتـــف، حامال هي نفســـها كوالـــدة كولي، 
أوديل )ســـاليماتا كامـــات(، إلعادة النظر فـــي صنع اإلثارة 
األدبية للصراع واأللم والمأســـاة لألمهات والبنات السود. 
كما يوضح الشهود الالحقون في المحاكمة بشكل متزايد 
أنـــه فـــي حين أن تصـــرف كولي قـــد يكـــون ال يغتفر وأن 
روايتهـــا لألحـــداث غيـــر متماســـكة بشـــكل غريـــب، ومن 
الواضح أن دومونتيت لم تفكر في استخدامها وتجاهل 
طفلهما، ويقدم أســـتاذها الســـابق االقتـــراح العنصري بأن 
األفريقي غير قادر على كتابة أطروحة عن فيتغنشتاين. 
وتطلـــق رامـــا نظـــرة غضـــب عميق وحـــارق تجـــاه منصة 
الشـــهود عندما يتصور مستشار كولي هذا الرأي المتحيز 
بشـــكل ســـخيف، وينتهي به األمر إلى إغـــالق العينين مع 
المـــرأة في صندوق المدعى عليه.  في هذا الجزء األخير 
المثيـــر من فيلم ســـانت عمر، يتعامل المخـــرج ديوب مع 
مســـاحة قاعـــة المحكمة بمرونـــة أكبر قليـــال، وينتقل من 
العرض البدائي بشكل واضح للشوط األول إلى قطع أكثر 
تعبيرا قليال مع انتقال الدراما من وراء المقاعد وإشـــراك 
راما في سلســـلة من هـــذه التحويالت النفســـية الضمنية 
والمحفوفة بالمخاطر. الفيلم يتصاعد في نهاية عاطفية 
مدهشة، بالنظر إلى جماليات األحداث التي أوصلتنا إلى 

هناك. توازن المخرج بين التوقعات العامة )ناهيك 
عن القانونية( بأن المحاكمة ســـتقدم إجابات مع 
قناعتهـــا بأنـــه ال يمكن حقا وضع ما حدث وال ما 
يحدث في قاعة المحكمة في كلمات. إذا كانت 

الدراما في قاعـــة المحكمة تدور عادة حول 
اتخاذ موقف، فإن ديوب هنا يوضح 

لنـــا أن الحقائق األكثـــر تأثيرا غالبا 
ما تمر دون أن يتم التحدث عنها.

ســتطلق محافظــة دميــاط مهرجانهــا الســينمائي الجديــد “مهرجــان دميــاط 
للســينما اآلســيوية”، الذي ســيكون في دورته األولى باســم المخرج الياباني 
الكبيــر أكيــرا كوروســاوا، وذلك من 25 إلى 30 أبريل مــن العام المقبل 2023، 
وتــم مؤخــرا اإلعالن عن البوســتر الرســمي للمهرجان، الذي ســيقدم فعالياته 

في مدينة راس البر الساحلية.

وقـــال رئيـــس المهرجـــان ياقـــوت الديب 
إن المهرجـــان يســـتقبل األفـــالم الطويلة 
األفـــالم  وكذلـــك  وتســـجيلي(  )روائـــي 
وتـــم  وتســـجيلي(،  )روائـــي  القصيـــرة 
وضـــع الشـــروط الكاملـــة الســـتقبال هذه 
األفـــالم مـــن داخل وخـــارج مصـــر، ودعا 
المشـــاركة  البحرينييـــن  الســـينمائيين 
بأعمالهـــم بحســـب الشـــروط التالية على 

اإليميل التالي: 
 )info@DamiettaAFF.online(

 األفالم الطويلة المشاركة في 
المهرجان:

Long - Fic- 1 - الفيلـــم الروائي الطويل
tion

 Long- 2 - الفيلـــم التســـجيلي الطويـــل
 Documentary

 األفالم القصيرة المشاركة في 
المهرجان:

الفيلـــم الروائـــي القصيـــر )ال تزيـــد مـــدة 
Short Fiction Film )عرضه عن 30 ق

الفيلـــم التســـجيلي القصيـــر )ال تزيد مدة 
Short Documenta- )30 ق  عرضه عـــن

ry-Film

 شروط عامة

أوال: «

 األفالم المشاركة في مسابقات المهرجان 
الرســـمية األربع، يتحتم أن تكون كلًيا أو 
جزئًيا من إنتاج الدولة المشـــاركة، خالل 
العامين الســـابقين )2021 - 2022(، حتى 
المقـــرر  االشـــتراك  بـــاب  إغـــالق  تاريـــخ 

موعده في الالئحة.

ثانيا: «

فـــي  بالمشـــاركة  لهـــا  المســـموح  الـــدول   
المهرجـــان تشـــمل: الـــدول العربيـــة وغير 
العربيـــة التـــي تقع فـــي قارة آســـيا، وفي 

فعاليات المهرجان كافة.
ثالثا: «

 لالشـــتراك باألفـــالم )بأنواعهـــا كافة( في 
الـــدول اآلســـيوية، يتـــم  المهرجـــان مـــن 
تقديـــم الطلب عبـــر االنترنت فـــي الفترة 
مـــن 15 نوفمبـــر 2022 حتـــى 15 ينايـــر 
المشـــاهدة  لجنـــة  علـــى  للعـــرض   ،2023

واالختيـــار، ويجب إرســـال رابط تحميل 
DVD مترجمـــة  أو نســـخة منـــه  الفيلـــم، 
لإلنجليزيـــة علـــى عنـــوان المهرجـــان )10 
شـــارع سويلم من شـــارع الهرم ـ الطالبية 
ـ الجيـــزة ـ مصـــر(، علـــى نفقـــة المرســـل، 
ويكتـــب على المظروف عبـــارة “من دون 

قيمة تجارية وألغراض ثقافية فقط”.
رابعا: «

 يفتح باب تلقي األفالم، من مصر والدول 
اآلســـيوية، لمـــدة شـــهرين متتاليين، قبل 
بدايـــة المهرجـــان اعتبارا مـــن 15 نوفمبر 

2022 حتـــى 15 ينايـــر 2023، وال يقبـــل 
بعـــد هذا التاريـــخ مشـــاركة أي فيلم، بأي 

حال من األحوال.
خامسا:  «

ترســـل نســـخ عرض الفيلم المشـــارك في 
المهرجـــان )وفقـــا لـــرأي لجنة المشـــاهدة 
Blu- واألخرى DCP واالختيار( إحداهـــا
ray، ويراعـــى إرســـال هـــذه النســـخ كمـــا 
جـــاء بإرســـال نســـخ العـــرض علـــى لجنة 

المشاهدة واالختيار.
سادسا: «

 فـــي حـــال قبـــول الفيلـــم يرســـل مخـــرج 
بالعربيـــة  ملخصـــا  العربـــي  الفيلـــم 
)بضـــع  الفيلـــم  لموضـــوع  واالنجليزيـــة 
للمخـــرج  الذاتيـــة  والســـيرة  ســـطور(، 
)بضع ســـطور(، صور ولقطـــات من الفيلم 
بقـــدر اإلمـــكان، أفيـــش الفيلـــم، البيانـــات 
الكاملـــة للفيلم )طبقا لما هـــو وارد بطلب 
المشـــاركة(، مـــع ذكـــر مشـــاركات الفيلـــم 
فـــي مهرجانـــات ســـابقة والجوائـــز التـــي 
حصـــل عليهـــا. أما مـــن الدول اآلســـيوية 
)غيـــر العربيـــة( تكـــون مراســـالتهم باللغة 
االنجليزيـــة أو الفرنســـية، وكذلـــك يجب 

إرسال حوار الفيلم باللغة االنجليزية.

سابعا: «

 ال يســـمح بســـحب أي فيلـــم مـــن برنامج 
المهرجـــان أثنـــاء فتـــرة إقامتـــه، ويمكـــن 
عرض أي مـــن األفالم المشـــاركة عروضا 
ثقافيـــة فقـــط وبالمجـــان )داخـــل مصـــر 
فقـــط(، بعد انتهـــاء المهرجـــان، وبموافقة 

كتابية من صناع هذه األفالم.

مالحظة:

 ترســـل األفالم المشـــاركة في المسابقات 
أو  ديســـك  )هـــارد  أقـــراص صلبـــة  علـــى 
فـــالش ميمـــوري( أو أســـطوانات مدمجة 
DVD, Blu-Ray, DCP أو ملفـــات ميديـــا 

للتحميل، أو رابط لتحميل الفيلم.
علما أن فترة تلقي األفالم من 15 نوفمبر 
الجـــاري حتـــى 15 ينايـــر المقبـــل 2023، 
وســـوف يتـــم اإلعـــالن عـــن ذلـــك رســـميا 

مساء يوم 14 نوفمبر الجاري.
ســـتبدأ لجنة المشـــاهدة عملهـــا بعد تلقي 
األفـــالم بأســـبوع وحتـــى موعـــد إغـــالق 
باب تلقي األفالم من الدول المســـتهدفة 
كافـــة وهـــي الـــدول اآلســـيوية، والعربية 

واألجنبية اآلسيوية فقط.

طارق البحار

محرر مسافات

محرر مسافات
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ديـــار المحــــــرق
DIYAR AL MUHARRAQ

200,000
BHD سهاير

فــلـل

140,000
BHD رحيل عراد

فــلـل

118,000
BHD نــــــــــون

فــلـل

128,000
BHD الحـــد

فــلـل

130,000
BHD العــكـر

فيــال

360,000
BHD ضحى النسايم

فيــال
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امسح الرمز 
للتواصل مع احد فروعنا

150,000
BHD دمستان

فيال

235,000
BHD ديار المحرق

فــلـل

147,000
BHD عــراد

فيــال

430,000
BHD القــريـة

فيال

بيت العمر .. ستجـده معنـا
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Street Salon 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 33263042 or WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

SaVoey Thai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36321263 or KHALIL@EXPERTSSERVICES.COM 

STORE 2 DOOR SWEET WATER AND FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17244060 or EXPLORE.TOURISM.BH@GMAIL.COM 

ALEMBARATORA PHONE REPAIRING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33334033 or MOHAMEDJOMA@HOTMAIL.COM 

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39055666 or roqayacr2007@gmail.com 

ROLLS SUPPLY TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17742817 or rolls@batelco.com.bh 

BU HAYA COLD STORE AND BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17694351 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com

LULIA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39212334 or MUFADDALLULIA@YAHOO.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

ZINJ METALS Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 66986669 or ZINJMETALS69@GMAIL.COM 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST
 suitably qualified applicants can contact

 17166827 or ahmed@mtqos.com 

KINGDOM BIRDS STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39236226 or KINGDOMBIRDS@LIVE.COM 

GROPY GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17713130 or HISHAM-GNA@HOTMAIL.COM 

GAT HEAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact

 36678833 or RARRAYED.ENG@GMAIL.COM 

AL FANOOS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17555666 or MIDDLEEASTALUMINIUM@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 36784833 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36784833 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

MOOZA ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT & MOBILE ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33857497 or RIGHT_EFFECT@HOTMAIL.COM 

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17822123 or metee@meteebah.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 

AROMA GARDENING AND LANDSCAPING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17591560 or ASKAR@AROMANURSERY.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 

BU FARES VALLEY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 39982399 or fuad@BUFARES-BH.COM 

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 39453330 or HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

AKSHAYA JEWELLERY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17232283 or STAREMIRATES.BH@GMAIL.COM 

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

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33667675 or bshuqair@enerflex.com 

SALMA BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 34211668 or SALMASALOON@GMAIL.COM 

NUMBERS GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 33840744 or FATEMAAHMED2030@GMAIL.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  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 176111( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد عيد عبدهللا يوسف اليعقوب بطلب تحويل المحل التجاري التالي 
: إلى السيد محمد رياض عيد عبدهللا يوسف اليعقوب

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: نقليات الزاجل
رقم القيد: 1-74476

وزارة الصناعة والتجارة  إدارة التسجيل
إعالن رقم )164352( لسنة 2022 

بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة الحلول المتكاملة الذكية ذ.م.م.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة بٔانه قد تقدم إليها السيد / احمد 
عبدهللا عبدالرحمن القواسمه باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة الحلول 
المتكاملة الذكية ذ.م.م. ،المسجلة كشركة شركة ذات مسٔيولية محدودة بموجب 
القيد رقم 106933، طالبا إشهار إنتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، و ذلك وفقا ألحكام  السجل  و شطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة السجل التجاري
  CR2022-171825   إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : سميره محمد علي حسن

االسم التجاري الحالي : قصر يارا للتجارة
االسم التجاري الجديد : مستقبل الحلول للكهرباء والسباكه

قيد رقم : 20642 – 15

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022-166848 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 : اميرانيتز صالون

اسم التاجر : سميره محمد عبدهللا حمد هزيم
االسم التجاري الجديد : ياسبل بيوتي صالون

قيد رقم : 6-101662

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة ألبي لتصميم المجوهرات - شركة تضامن بحرينية

 / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة حامد محمد علي عبدالرحيم الشويخ نيابة عن السادة شركة شركة ألبي لتصميم 
المجوهرات - شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم   125629 – 1  طالبين 

تغيير اسم ال شركة
من: شركة ألبي لتصميم المجوهرات - شركة تضامن بحرينية

ALBI JEWELLERY DESIGN COMPANY - BAHRAINI PART-
NERSHIP COMPANY

الى: مجوهرات البي شركة تضامن بحرينية
ALBI JEWELLERY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-174957   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 : األشبال لالرضيات

اسم التاجر : فوزيه علي محمد بوغنوم
االسم التجاري الجديد : كوزي لالرضيات

قيد رقم : 5-50659

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية    -   كنوز الرفاع ذ.م.م

  سجل تجاري رقم   ١٣٦٥٢٤
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة  غريبه 
حسنى محمود عفيفى  نيابة عن السادة شركة  كنوز الرفاع ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد 
رقم ١٣٦٥٢٤   بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتحويلها الى مؤسسه فردية 
مملوكة   للسيدة غريبه حسنى محمود عفيفى وتعيين السيد  ناجح عبد المنعم فارس جويد  
مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة ٣٢٥ 
من قانون الشركات  التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ٢١   لعام ٢٠٠١ 
، و عمال بنص المادة ٣٣٥ من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى 
تاريخ نشر هذا  الالزمة، خالل ١٥ يوم من  بالمستندات  إليه، مدعومة  تقديم مطالباتهم 

اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: ناجح عبد المنعم فارس جويد

nageh_72@yahoo.com    -    ٣٦٨٦٢٨١٦ 

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

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

التالي  التجاري  المحل  تحويل  بطلب  علي  حسن  حسين  فيصل  خالد  السيد/  إلينا  تقدم 
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 وتحويل قيد المٔوسسة الفردية

)مطعم الحجلة( إلى )شركه ذات مسئوليه محدوده(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها مالك المٔوسسة 
الفردية المسماة )مطعم الحجلة( والمملوكة للسيد/السيدة )دانه يوسف دادي 
مراد( والمسجلة بموجب القيد رقم )1-97066(، بطلب تحويل قيد المٔوسسة 
الفردية المذكور إلى )شركه ذات مسئوليه محدوده( برٔاسمال وقدره )1000 
الف( دينار بحريني، وذلك بكافة ٔاصول وموجودات والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة هلبينغيرد لالستشارات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة GOPAL NARAIN MALHOTRA باعتباره المصفي 
القيد رقم  القانوني لشركة هلبينغيرد لالستشارات ذ.م.م ، والمسجلة بموجب 
اختيارية   تصفية   الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  145348
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ: 20/11/2022  

CR2022-169694 إعالن رقم 

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / عبدالرحمن بشير احمد علي سرداد عبدالرحيم بتحويل 

المحل التجاري التالي: إلى السيدة/ صفا عبدالحق محمد حسين غالم محمد

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: 1-141732 

االسم التجاري: الميزان للمقاوالت

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة كوسترا للدعاية واإلعالن ذ.م.م 

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / عبدهللا عبدالرسول عبدهللا العوامي  باعتباره المصفي القانوني لشركة 
كوسترا للدعاية واإلعالن ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 67997 ، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 8 جمادى األولى 1444 - العدد 145162



15 الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 8 جمادى األولى 1444 - العدد 5162 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 

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 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

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

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

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER
 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 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

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

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

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.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 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

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
 suitably qualified applicants can contact

 77079889 or S.ALSHAIKH78@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

JAFFAR EBRAHIM MOHSIN ALMUATHEN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39179686 or jaffar1969bh@hotmail.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 

NOOR AL EYMAN SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17442629 or EYMANAC2012@GMAIL.COM 

BRITISH LINE FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33345415 or a123aftab@hotmail.com 

ALFAISALIYA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39602040 or HUSSAINNASSER939@GMAIL.COM 

Harsh Jewellery Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39404897 or HARSHJEW.BH@GMAIL.COM 

AL AMJAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER
 suitably qualified applicants can contact

 36609992 or alamjadbh@gmail.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.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 

AL GHAIDA PALACE Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39610553 or JAFFAR_553@HOTMAIL.COM 

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

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33723515 or TAIFJ@HOTMAIL.COM 

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 

Shahrasti RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 34447865 or BOKANAAN@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 

ALMUEZ COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33855464 or BRNO.BH@GMAIL.COM 

JAFFAR KHUDHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39421535 or ABOALIKHOUDHAIR@GMAIL.COM 

K-SOFT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39442998 or TALALKANOO47@gmail.com 

KENZ FURNISHING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17343976 or KENZ.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 

AL BARAKAT AUTO BODY WORKING AND PAINTING 
has a vacancy for the occupation of
 VEHICLE SHEETMETAL WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 17789581 or EMTEYAZ_AHMED@HOTMAIL.COM 

SHADA FISH TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39688104 or udcbahrain@gmail.com 

ALAWLAD SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 35997366 or GANGADHARSAIN66@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 

MOHAMMED SHAHBAZ MOHAMMED ALYAS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39877947 or SHAHBAZ.BH75@GMAIL.COM 

ADREANA ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 36609667 or SAYDOO-MOON@HOTMAIL.COM 

Albahlawan building maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38382350 or PAHLAWAN.SERVICES@GMAIL.COM 

PETIOLE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 66656900 or KHALIDALJOAIB@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 

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

 PLANNER-MAINTENANCE(WORK SCHEDULING)
 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 

GOURANGA AYURVEDIC CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35531722 or PRAVEEN_ASHARAM@YAHOO.CO.IN 

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

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

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

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
 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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33366414 or DREEMFOOX41@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 

Devji & Co. 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 17104751 or dharmajith.tm@devji.com 

KNOWLEDGE LINK BAHRAIN TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17005577 or BCCBAH@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

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17832022 or hamida.alhubail@havelockone.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 

AMWAAJ ALKHALEEJ FOR GENRAL TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 34687171 or ALDAWLLIACO@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 

RUH AL AMAL RESTAURANT SELLING FRESH FISH & SEA FOOD 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36503055 or ANHMBZ1984@GMAIL.COM 

WEDDING CAFTAN FOR TAILORING. 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33534822 or ALASALAHFURNITURE1@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 

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 

Alosra Restaurant  X L W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36318555 or admin@uniquewll.com 

ALMAJARAH CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17442293 or JAFFERKING@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 

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

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
 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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

FABTECH INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 36288848 or idawani@fabtechbahrain.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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Chilanka construction 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 17003340 or goldenlink.bh@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 

NEOM CITY REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35681602 or SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35437262 or SHIFANFAROOQ@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 

HADIYA ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33321946 or NASADVT@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 

ROMA PIZZA 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17771265 or SAMEWALOOY@GMAIL.COM 

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GYPSUM CARVER
 suitably qualified applicants can contact

 17789689 or GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

BUSHANAB GALALI GRILL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34176204 or AMINSULAIMAN6204@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 

SHEIN CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39896650 or S_ALRASHID89@ICLOUD.COM 

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17660141 or CLEARVIEWBAHRAIN@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 

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

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

FONE SOUK TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39603910 or MANJERIUSMAN@ICLOUD.COM 

TAHER PALACE CONSTRUCTIION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36008131 or AHMEDJAFFARADAM@GMAIL.COM 

Kaza Blue Events W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39997757 or AFARDAN88@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 38354539 or PARAM.BH.PK@GMAIL.COM 

UMAIR ELECTRICAL REPAIRNG W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33043503 or MIANZEESHAN586@GMAIL.COM 

MAR KHOR FOR INTERIOR DECORATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33240774 or BLBILALA112233@GMAIL.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 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.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(ASSISTANT)
 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 

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-KHARDAWI MECHANICAL & ELCTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17735778 or abonoor75@yahoo.com 

ABU ABDUIIA GODSMITH 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39402403 or T22T22@HOTMAIL.COM 

BLUE PALACE KARAK CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33954309 or JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM 

THE BEST CHOICE FOR CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38141431 or AHMED.ALDOUKY@GMAIL.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

ABU ARSHMAN GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35530165 or ABUMUHAMMADKAMRAN1985@GMAIL.COM 

ZH 650 CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

SAKOON VISITOR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36155102 or MNAUMANMBOOTA406@GMAIL.COM 

Morning Light Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39500100 or NOORA_ALBADRI@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

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 

BAHRAIN FINANCING COMPANY BSC (C) 
has a vacancy for the occupation of

 BRANCH MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17228888 or TAHER.HUSSAIN@BFC.COM.BH 

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

 RESTAURANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

TURK EXCAVATION AND CONTRACTING COMPANY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39429987 or gro@turk.bh 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact
 17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com 

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 A/C & REFG TECH
 suitably qualified applicants can contact

 17525848 or HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

MANAMA CLEANING & MAINTENANCE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33660791 or azizbr@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

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 

GULF INTERNATIONAL BANK B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

 HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION
 suitably qualified applicants can contact

 17522514 or Ali.alzuhaira@gib.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 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
 suitably qualified applicants can contact

 17740545 or don.sebin@gmail.com 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17698500 or ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 39904366 or hanafico@batelco.com.bh 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

NADER GAS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39407700 or talal.abdulaal@gmail.com 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL (AUTHENTICATION ON REORGANIZATION PLAN) B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL ENGINEERING TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17731000 or CAREER@GARMCO.COM 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BATELCO) B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17885503 or 102748@btc.com.bh 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17744999 or hassan@emaar.bh 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17578287 or fasalutpfazal@GMAIL.COM 

ERTIHA CO. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact
 39461185 or MEEC@BATELCO.COM.BH 

ALI HASAN BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39605220 or MAHMOA@SPU.EDU 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17583121 or zahramarhoon.zm@gmail.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.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 

FASHIONS FOR ALL 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 39431043 or WHITEJEWEL1@WINDOWSLIVE.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

SEZAR CLASSIC SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 39462260 or HEJAIR.D.C@GMAIL.COM 

Radfan gent salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39214920 or CHIQBALASHRAF33033@GMAIL.COM 

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

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

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

 OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
 suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

Braas Workshop w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17701006 or HR@ACTBH.COM 

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 38899982 or SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM 

MULTTI POWER AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33299922 or YASSOO767@GMAIL.COM 

Cosmo chicken Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17310077 or MAJEEDTHANAL@GMAIL.COM 

Roma Gate Genral Trading 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39155093 or MOONSTARC.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 

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

 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 

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 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17464159 or vijaysharma@chemcogulf.com 

JASSIM AGRICULTURAL & MECHANICAL 
has a vacancy for the occupation of

 DATE PALM WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39643311 or JASSIMG@BATELCO.COM.BH 

JASSIM AGRICULTURAL & MECHANICAL 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contact

 39643311 or JASSIMG@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 

LEGIT PAPER PRODUCTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36662322 or LIGETPAPERPRODUCTS@GMAIL.COM 

SHALASH PLUS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33366604 or binasmakh@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 

BOSSA NOVA RESTAURANT AND LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17745060 or SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39444923 or bigbossvip911@gmail.com 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 39444923 or bigbossvip911@gmail.com 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.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 

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

 ASPHALT-PAVING-MACHINE OPERATOR (ROADS)
 suitably qualified applicants can contact
 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH 

REAL TOWER CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39655992 or kalawadh.an@gmail.com 

Alashball decor construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33600065 or COZYD215@GMAIL.COM 

TASNEEM CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39460816 or INFO@EAMCO.BH 

ISTANBUL INVESTMENT & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17599002 or ESTANBOOLSPC@GMAIL.COM 

ICICI BANK LIMITED 
has a vacancy for the occupation of
 BUSINESS RELATIONS MANAGER

 suitably qualified applicants can contact
 17576114 or adminbahrain@icicibank.com 

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39889555 or DONIA10002@HOTMAIL.COM 

AL MANSOORI PACKING AND SHIP  MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39966665 or ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

RELAX TIME LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)
 suitably qualified applicants can contact

 33332622 or ALTHAWAOUDA@YAHOO.COM 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR PROGRAMMER
 suitably qualified applicants can contact

 17531709 or K.MAHESH@TCS.COM 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 RADIOLOGIC TECHNOLOGIST
 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

HIDD POWER CO. B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 POWER PLANT OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17679487 or HR@hpc.com.bh 

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 

SOCIETE INTERNATIONALE DE DESSALEMENT (SIDEM) - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

 SR DESALINATION PLANT OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 16632842 or Ziad.bouars@veolia.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

LUCK ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33904000 or BINGLYPC@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17224545 or cct@cct-bh.com 

SPICY PEPPER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17672146 or MOHAMEDALTHAWADI48@GMAIL.COM 

The  Jewel  Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 33334274 or hasan@solararealestate.com 

P2M MIDDLE  EAST - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39573402 or P2M-MIDDLE-EAST@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

GULF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17700008 or PERSONNEL@AL-ALAWI.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

 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 

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 

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

 LABOURER
 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 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17700211 or hrd@dreamgroup.bh 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33513335 or Alia.andleeb3@gmail.com 

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

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 176111( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد عيد عبدهللا يوسف اليعقوب بطلب تحويل المحل التجاري التالي 
: إلى السيد محمد رياض عيد عبدهللا يوسف اليعقوب

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: نقليات الزاجل
رقم القيد: 1-74476

وزارة الصناعة والتجارة  إدارة التسجيل
إعالن رقم )164352( لسنة 2022 

بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة الحلول المتكاملة الذكية ذ.م.م.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة بٔانه قد تقدم إليها السيد / احمد 
عبدهللا عبدالرحمن القواسمه باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة الحلول 
المتكاملة الذكية ذ.م.م. ،المسجلة كشركة شركة ذات مسٔيولية محدودة بموجب 
القيد رقم 106933، طالبا إشهار إنتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، و ذلك وفقا ألحكام  السجل  و شطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة السجل التجاري
  CR2022-171825   إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : سميره محمد علي حسن

االسم التجاري الحالي : قصر يارا للتجارة
االسم التجاري الجديد : مستقبل الحلول للكهرباء والسباكه

قيد رقم : 20642 – 15

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022-166848 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 : اميرانيتز صالون

اسم التاجر : سميره محمد عبدهللا حمد هزيم
االسم التجاري الجديد : ياسبل بيوتي صالون

قيد رقم : 6-101662

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة ألبي لتصميم المجوهرات - شركة تضامن بحرينية

 / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة حامد محمد علي عبدالرحيم الشويخ نيابة عن السادة شركة شركة ألبي لتصميم 
المجوهرات - شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم   125629 – 1  طالبين 

تغيير اسم ال شركة
من: شركة ألبي لتصميم المجوهرات - شركة تضامن بحرينية

ALBI JEWELLERY DESIGN COMPANY - BAHRAINI PART-
NERSHIP COMPANY

الى: مجوهرات البي شركة تضامن بحرينية
ALBI JEWELLERY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-174957   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 : األشبال لالرضيات

اسم التاجر : فوزيه علي محمد بوغنوم
االسم التجاري الجديد : كوزي لالرضيات

قيد رقم : 5-50659

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية    -   كنوز الرفاع ذ.م.م

  سجل تجاري رقم   ١٣٦٥٢٤
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة  غريبه 
حسنى محمود عفيفى  نيابة عن السادة شركة  كنوز الرفاع ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد 
رقم ١٣٦٥٢٤   بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتحويلها الى مؤسسه فردية 
مملوكة   للسيدة غريبه حسنى محمود عفيفى وتعيين السيد  ناجح عبد المنعم فارس جويد  
مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة ٣٢٥ 
من قانون الشركات  التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ٢١   لعام ٢٠٠١ 
، و عمال بنص المادة ٣٣٥ من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى 
تاريخ نشر هذا  الالزمة، خالل ١٥ يوم من  بالمستندات  إليه، مدعومة  تقديم مطالباتهم 

اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: ناجح عبد المنعم فارس جويد

nageh_72@yahoo.com    -    ٣٦٨٦٢٨١٦ 

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

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

التالي  التجاري  المحل  تحويل  بطلب  علي  حسن  حسين  فيصل  خالد  السيد/  إلينا  تقدم 
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 وتحويل قيد المٔوسسة الفردية

)مطعم الحجلة( إلى )شركه ذات مسئوليه محدوده(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها مالك المٔوسسة 
الفردية المسماة )مطعم الحجلة( والمملوكة للسيد/السيدة )دانه يوسف دادي 
مراد( والمسجلة بموجب القيد رقم )1-97066(، بطلب تحويل قيد المٔوسسة 
الفردية المذكور إلى )شركه ذات مسئوليه محدوده( برٔاسمال وقدره )1000 
الف( دينار بحريني، وذلك بكافة ٔاصول وموجودات والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة هلبينغيرد لالستشارات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة GOPAL NARAIN MALHOTRA باعتباره المصفي 
القيد رقم  القانوني لشركة هلبينغيرد لالستشارات ذ.م.م ، والمسجلة بموجب 
اختيارية   تصفية   الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  145348
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ: 20/11/2022  

CR2022-169694 إعالن رقم 

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / عبدالرحمن بشير احمد علي سرداد عبدالرحيم بتحويل 

المحل التجاري التالي: إلى السيدة/ صفا عبدالحق محمد حسين غالم محمد

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: 1-141732 

االسم التجاري: الميزان للمقاوالت

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة كوسترا للدعاية واإلعالن ذ.م.م 

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / عبدهللا عبدالرسول عبدهللا العوامي  باعتباره المصفي القانوني لشركة 
كوسترا للدعاية واإلعالن ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 67997 ، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء



 

اللجنـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو  أعربـــت 
اللجنـــة  رئيســـة  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
النســـائية باالتحاد البحريني لكرة القدم 
الدكتـــورة الشـــيخة حصة بنـــت خالد آل 
خليفة، عن خالـــص التهاني والتبريكات 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  إلـــى صاحبـــة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفـــة، قرينة 
جاللـــة الملـــك المعّظـــم رئيســـة المجلس 
ورعاهـــا،  هللا  حفظهـــا  للمـــرأة  األعلـــى 
بمناســـبة يـــوم المـــرأة البحرينيـــة الـــذي 

يصادف األول من ديسمبر.
وأكدت رئيسة اللجنة النسائية باالتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم أن يـــوم المـــرأة 
الســـتذكار  مهمـــة  محطـــة  البحرينيـــة، 
إنجـــازات المـــرأة البحرينية التي تقلدت 
ا وحققت مراكز  مناصـــب قيادية خارجيًّ
متقدمـــة في جميـــع المجاالت بمـــا فيها 
القـــدم، منّوهـــة بدعـــم  الرياضـــة وكـــرة 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة للمرأة البحرينية 

المراتـــب،  أرفـــع  إلـــى  أوصلهـــا  والـــذي 
معاهـــدة ســـموها علـــى بـــذل المزيد من 
الجهـــد والعطاء في ســـبيل رفعة وتقدم 
مملكـــة البحريـــن الغاليـــة تحـــت قيـــادة 
حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المعظم 

حفظه هللا ورعاه.

حصة بنت خالد:
يوم المرأة محطة مهمة 

الصخير.. نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

تحـــت رعايـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد آل خليفة النائـــب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، ينّظـــم 
نادي راشـــد للفروســـية وسباق الخيل 
فـــي الواحـــدة و25 دقيقـــة مـــن ظهـــر 
اليـــوم الجمعـــة الســـباق الســـابع لهـــذا 
الموســـم والذي ســـيقام علـــى كؤوس 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
وكأســـي نجلـــي ســـموه ســـمو الشـــيخ 
فيصـــل بـــن خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد بن 
حمـــد آل خليفـــة، وذلك علـــى مضمار 
سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

 ويعتبـــر ســـباق كؤوس ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة من السباقات 
المميزة التي تشهد مشاركة مجموعة 
تتحّفـــز  والتـــي  القويـــة  الجيـــاد  مـــن 
للمنافسة على الفوز بكؤوس السباق، 
بـــدًءا من الشـــوط األول الذي ســـيقام 
على كأس ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
العربيـــة  البحريـــن  لخيـــل  آل خليفـــة 
األصيلة “الواهو” لمســـافة 1600 متر، 

حيـــث يخوض المضمر يوســـف طاهر 
الشـــوط بثالثـــة جيـــاد أبرزهـــا الفرس 
“كحيلـــة العاديـــات 1782” والحصـــان 
واللـــذان   ”1708 عافـــص  “كحيـــالن 
يعتبـــران مـــن الجيـــاد العربيـــة البارزة 
ـــا وحققـــا االنتصـــارات والمراكـــز  حاليًّ
المتقدمـــة، فيمـــا ينافســـهما الحصـــان 
“كحيـــالن عافـــص 1695” الذي يحمل 
ويســـعى  االنتصـــارات  مـــن  ســـجاًل 
النتـــزاع الفـــوز فـــي مشـــاركته األولى 

هذا الموسم.
 ويقام الشوط الثاني على كأس سمو 
الشـــيخ فيصـــل بـــن خالد بـــن حمد آل 
خليفة لســـباق التوازن “إنتاج محلي” 
مســـافة 1400 متـــر، ويتوقع أن تكون 
المنافســـة بيـــن الجياد “بالك شـــادو – 
وهـــاج – وي وون إت ســـيكس تايمز” 
بناء على مســـتويات والنتائج الجيدة 

لهذه الجياد هذا الموسم.
 ويقام الشوط الثالث على كأس سمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بن خالد بـــن حمد آل 
خليفة لســـباق التوازن “نتـــاج محلي” 
مســـافة 2000 متر، وأبرز المرشـــحين 
الجياد “ســـنجار – مشـــاوير” بناء على 

المراكـــز  الجيـــد وتحقيقهـــا  ظهورهـــا 
هـــذا  مشـــاركاتها  خـــالل  المتقدمـــة 

الموسم. 
ويقام الشـــوط الرابع على كأس ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لجياد 
مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن  ســـباق 
2000 متر، وينتظر أن يشـــهد منافسة 
قوية بين عدد من الجياد التي ظهرت 
بصورة جيدة وحققت المراكز األربعة 
“مبتـــدأ”  الحصـــان  وأبرزهـــا  األولـــى 
الـــذي حقق الفوز والمركـــز الثالث في 
مشـــاركتيه هـــذا الموســـم ومـــع نفس 

الفـــارس عبـــدهللا فيصـــل، وسيســـعى 
لتكـــرار تفوقه أمام منافســـه الحصان 
“ليفل بيتش” الذي حل ثانًيا األســـبوع 
الماضـــي، بجانب الحصان “برج” الذي 
حقـــق المركـــز الثانـــي في مشـــاركتيه 

هذا الموسم.
ويقـــام الشـــوط الخامـــس علـــى كأس 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
محلـــي”  “نتـــاج  المبتدئـــات  للجيـــاد 
لمسافة 1000 متر مستقيم، وسيكون 
شـــوًطا غامًضا ومفتوًحـــا لكون جميع 
الجيـــاد المشـــاركة جديـــدة وســـيكون 
الشوط فرصة للتعرف على إمكانيات 
هـــذه الجياد التـــي ستســـعى لتحقيق 

الفوز األول.
ويقـــام الشـــوط الســـادس علـــى كأس 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
لجيـــاد الفئـــة الثانيـــة “نتـــاج محلـــي” 
مســـافة 1200 متر مســـتقيم، وينتظر 
ا بيـــن الحصان  أن يشـــهد صراًعـــا قويًّ
“رومان ريفر” الذي ظهر بصورة قوية 
وحقق الفوز في السباق الثالث حيث 
يســـعى لتكـــرار تفوقـــه علـــى الفـــرس 
“أوشـــن ســـتار” إلســـطبل العفو والتي 

األول  المركزيـــن  بتحقيـــق  تألقـــت 
وينافســـهما  الموســـم،  هـــذا  والثانـــي 
الحصان “مبادل” إلســـطبل المحمدية 
والســـاعي لمواصلـــة انتصاراتـــه التي 
وذلـــك  الماضـــي،  الموســـم  حققهـــا 
ســـيعتمد على جاهزيته في مشاركته 

األولى هذا الموسم.
 ويقام الشوط السابع على كأس سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لجياد 
مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن  ســـباق 
الحصـــان  يبـــرز  حيـــث  متـــر،   1800
فكيتوريـــوس،  جـــام” إلســـطبل  “روال 
وكذلك الحصان “غريغاديل” إلسطبل 
المحمدية واللـــذان أثبتـــا إمكانياتهما 
المركزيـــن األول  العاليـــة بتحقيقهمـــا 
فـــي  األول  موســـمهما  فـــي  والثانـــي 
السباقات البحرينية، وكذلك الحصان 
“ويســـت ســـوفولك” ملك سمو الشيخ 
خالـــد بـــن علي بـــن عيســـى آل خليفة 
الـــذي ظهر بصـــورة جيدة وحـــل ثالًثا 

في مشاركتيه هذا الموسم. 
ويقـــام الشـــوط الثامـــن واألخير على 
بـــن حمـــد  كأس ســـمو الشـــيخ خالـــد 
األولـــى  الدرجـــة  لجيـــاد  خليفـــة  آل 

“مستورد” مسافة 1600 متر، وينتظر 
اليـــوم  المنافســـات  أقـــوى  يشـــهد  أن 
على ضوء مســـتويات ونتائج الجياد 
المشاركة وأبرزها الحصان “باي الين” 
يســـعى  والـــذي  العاديـــات  إلســـطبل 
لمواصلـــة انتصاراتـــه فـــي مشـــاركاته 
األخيرة، وسيواجه منافسة قوية من 
الحصانين “مايســـتار” إلســـطبل العفو 
و”شـــبل الجزيرة” إلســـطبل المحمدية 
بإمكانيـــات قويـــة  يتمتعتـــان  اللـــذان 

وانتصارات ونتائج متقدمة. 

كؤوس الحصان العربي وقصر 
المشاريع

كما ينّظم نادي راشـــد يوم غٍد السبت 
الســـباق الثامـــن والـــذي ســـيقام علـــى 
العربـــي  الحصـــان  مؤسســـة  كـــؤوس 
لخدمـــات الفروســـية وكؤوس شـــركة 
مشـــاريع القصـــر، حيـــث يأتـــي تنظيم 
الجمعـــة  يومـــي  متتالييـــن  ســـباقين 
والســـبت في بعض األسابيع من أجل 
اســـتكمال رزنامة الســـباقات للموســـم 

الجاري والتي تشمل 27 سباًقا. 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

سموه يرعى السباق السابع للخيل اليوم

كؤوس خالد بن حمد ونجليه فيصل وعبداهلل تشعل المنافسة
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مباريات اليوم - كأس العالم

غانا - أوروغواي18:00

كوريا الجنوبية - البرتغال18:00

الكاميرون - البرازيل22:00

صربيا - سويسرا22:00

االتحاد البحريني لكرة القدم:

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أعـــرب 
االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
بـــن  بـــن خليفـــة  الشـــيخ علـــي 
أحمـــد آل خليفـــة، عـــن أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريكات إلى 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
المعظـــم  البـــالد  ملـــك  قرينـــة 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة 
حفظهـــا هللا ورعاهـــا؛ بمناســـبة 
الـــذي  المـــرأة البحرينيـــة  يـــوم 
ديســـمبر.  مـــن  األول  يصـــادف 
وأكد الشيخ علي بن خليفة بن 
أحمد آل خليفـــة أن العطاءات 
التـــي تقدمها المـــرأة البحرينية 
المتواصـــل  للدعـــم  انعـــكاس 
واالهتمـــام الكبير مـــن صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت 
خصوًصـــا مع ما شـــهدته المرأة 

البحرينيـــة من مكانـــة متقدمة 
مهمـــة  مقاعـــد  تتبـــوأ  جعلتهـــا 
فـــي المملكـــة فـــي ظـــل العهـــد 
صاحـــب  لحضـــرة  اإلصالحـــي 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم 

حفظه هللا ورعاه.

رئيس اتحاد الكرة: عطاءات المرأة 
انعكاس للدعم المتواصل

 

االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  أعـــرب 
ســـمو  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
بـــن  علـــي  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ 
عيســـى آل خليفـــة، عـــن أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلى 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
قرينة ملك البالد المعّظم رئيسة 
المجلـــس األعلى للمـــرأة حفظها 
هللا ورعاها، بمناسبة يوم المرأة 
البحرينيـــة الذي يصـــادف األول 

من ديسمبر.
 وأكـــد ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
علـــي بـــن عيســـى آل خليفـــة أن 
هذه المناســـبة الوطنية الكريمة 
إنجـــازات  الســـتذكار  فرصـــة 
البحرينيـــة،  المـــرأة  وعطـــاءات 
فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لحضرة 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد 

المعّظـــم حفظـــه هللا ورعـــاه، إذ 
وّجه جاللته من خالل مشروعه 
اإلصالحي إلى تحقيق المساواة 
المـــرأة  ومنـــح  الجنســـين،  بيـــن 
حقوقهـــا، والفرصـــة الكاملة في 
تمكينها بالعمل، والمســـاهمة في 

نماء هذا الوطن.

نائب رئيس اتحاد لكرة القدم: 
فرصة الستذكار إنجازات المرأة



 الصخير- حلبة البحرين الدولية:

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة: 

أعلنـــت حلبة البحريـــن الدولية “موطن رياضة الســـيارات 
في الشـــرق األوســـط” اليوم عن طرح تذاكر ســـباق جائزة 
البحريـــن الكبرى لطيران الخليـــج للفورموال1 للعام 2023 
للبيـــع، وذلك ضمـــن المرحلة الثانية من العـــروض المبكرة 

وبتخفيض يصل لـ 17 % على تذاكر السباق.
وســـينطلق ســـباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
للفورموال1 في الفترة من 3 حتى 5 مارس 2023، كجولة 
افتتاحية للموســـم المكون من 24 جولة، وتتواصل حملة 
العـــروض المبكـــرة بالمرحلة الثانية منهـــا بتخفيض يصل 
إلـــى 17 % علـــى تذاكـــر الســـباق للمنصـــة الرئيســـية و12 
% علـــى تذاكر المنصات األخـــرى كمنصة المنعطف األول 
ومنصـــة بتلكـــو ومنصـــة الفـــوز ومنصـــة الجامعـــة. حيث 
ســـتكون فترة العروض المبكرة لفتـــرة محدودة فقط، لذا 

سارعوا لشراء تذاكركم اآلن.
بينما اختتمت بطولة الفورموال1 موسمها لعام 2022، فإن 
استعدادات حلبة البحرين الدولية لسباق 2023 تنطلق من 
اآلن، ومن المتوقع أن يكون سباق جائزة البحرين الكبرى 
أكبـــر حـــدث رياضـــي وترفيهـــي فـــي البحريـــن والمنطقة 

وأفضـــل من أي وقت مضى، حيث يقدم للجماهير مزيًجا 
فريًدا من أفضل السباقات والترفيه خارج المضمار.

وتتشـــرف البحريـــن أيًضـــا بافتتـــاح موســـم 2023 مـــرة 
أخـــرى، لذلـــك ســـيكون جماهيرنـــا فـــي البحريـــن أول من 
يشـــهد انطالقة السيارات الجديدة، والسائقين الجدد، لذا 

سارعوا لحجز مقاعدكم اآلن.
وسيشـــهد ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى للعـــام المقبـــل 
نســـخته التاســـعة عشـــرة والســـباق العاشـــر كســـباق ليلي 
تحت األضواء الكاشـــفة األكثر حداثة في “موطن رياضة 

السيارات في الشرق األوسط”.

ضمن المرحلة الثانية من العروض الترويجية المبكرة

تخفيض بنسبة 17 % على تذاكر “الفورموال1”
تغطية - اللجنة اإلعالمية:

تماشًيا مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثـــل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب، 
وحرصـــًا مـــن اللجنـــة المنظمـــة لبطولـــة الشـــرق األوســـط 
للرجل الحديدي 70.3 على إخراج الحدث العالمي بأفضل 
صـــورة تنظيميـــة، عقدت اللجنة المنظمـــة اجتماعا مطوالً 
مـــع ممثلـــي الجهـــات الحكومية والخاصـــة والجهات ذات 
االختصـــاص بتنظيـــم البطولة التي ســـتقام فـــي البحرين 
خـــالل الفتـــرة من 7 حتى 9 ديســـمبر الحالـــي بتنظيم من 

فعاليات.
 وشـــهد االجتمـــاع التنســـيقي حضـــور العديد مـــن ممثلي 
الجهات الحكومية والخاصـــة وذات االختصاص بحضور 
أحمـــد الحـــاج مديـــر البطولـــة وعـــدد مـــن أعضـــاء اللجنة 
المنظمـــة، حيـــث تـــم مناقشـــة كافـــة األمـــور التحضيريـــة 

للبطولة والتعرف على سير السباقات ومسافاتها.
 واستعرضت اللجنة المنظمة مع ممثلي الجهات المشاركة 
في االجتماع، كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالبطولة، 
ومناقشـــة السباقات المصاحبة للفعاليات على مدار األيام 
إضافة إلى السباقات الرئيسية التي ستقام يوم الجمعة 9 

ديسمبر الحالي للسباحة والدراجات والجري.
 كمـــا ناقـــش المجتمعـــون المســـاحة المخصصة للســـباحة 
والحـــرص على توفير األمن والســـالمة لكافة المشـــاركين 
ودخولهـــم وخروجهـــم مـــن المـــكان المخصـــص بأريحيـــة 
واالنتقـــال إلـــى المراحـــل األخـــرى بـــكل سالســـة في ظل 

المنافسة القوية التي من المؤكد أن تشهدها السباقات.
 واســـتعرض ممثـــل إدارة المـــرور خطة ســـير الســـباق مع 
ضرورة وضع مســـارات خاصة للسيارات في الشوارع من 
أجل تأمين ســـير الخطـــة المرورية بشـــكل مميز، في ظل 

المسافة الطويلة التي سيشهدها سباق الدراجات.

تنظيمية بطولة الشرق األوسط للرجل 
الحديد تحدد مسارات السباقات

لرئيـــس  األول  النائـــب  رعايـــة  تحـــت 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، اختتمـــت 
يـــوم الخميس 1 ديســـمبر 2022 بطولة 
خالـــد بن حمد األولـــى للرماية والقوس 
والســـهم، والتـــي أقيمـــت علـــى ميـــدان 

الشوزن في منطقة الرفة. 
وقـــد شـــهد نائب رئيـــس الهيئـــة العامة 
للرياضة ختام منافســـات البطولة سمو 
الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
بحضور وكيل وزارة العمل سمو الشيخ 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، والرئيس 
للرمايـــة  اآلســـيوي  لالتحـــاد  الفخـــري 
الشـــيخ علـــي بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
ونائب رئيس االتحاد البحريني للرماية 
خليفـــة،  آل  راشـــد  بـــن  حمـــد  الشـــيخ 
العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
عســـكر  صـــادق  عبدالرحمـــن  للرياضـــة 

وأعضاء االتحاد البحريني للرماية. 
وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة بالجهود 
الشـــيخ  ســـمو  يبذلهـــا  التـــي  المتميـــزة 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي دعـــم 
الرياضات المختلفة، على الشـــكل الذي 
يدفعهـــا نحو التطـــور والتميز؛ من أجل 
تحقيق المزيد مـــن اإلنجازات للرياضة 
البحرينيـــة، معربـــا ســـموه عن ســـعادته 
بالنجـــاح الكبيـــر الـــذي حققتـــه بطولـــة 
ســـموه األولى للرماية والقوس والسهم 
والذي ظهر جليًا من خالل المســـتويات 
أن  ســـموه  مؤكـــدًا  لالعبيـــن،  المميـــزة 
رياضـــة الرمايـــة تعتبـــر مـــن الرياضات 
العريـــق  بالتـــراث  المرتبطـــة  األصيلـــة 
لمملكة البحرين والمنطقة، مثمنًا سموه 
على الجهـــود المبذولة من قبل االتحاد 
البحريني للرماية برئاسة الشيخ سلمان 
بـــن خالـــد آل خليفـــة إلخـــراج البطولـــة 
علـــى الشـــكل الـــذي يخـــدم التطلعـــات 

واألهـــداف التـــي تدفـــع الـــى االرتقـــاء 
بمستوى اللعبة ومنتسبيها، مهنئا سموه 
ومتمنيـــا  األولـــى،  بالمراكـــز  الفائزيـــن 
ســـموه حظا أوفر لبقية المشاركين في 

النسخ القادمة. 
مـــن جهته، أعـــرب رئيـــس االتحاد 

البحرينـــي للرماية الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خالـــد آل خليفـــة عـــن خالـــص 
الشـــيخ  لســـمو  وامتنانـــه  شـــكره 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى 
رعايـــة ســـموه البطولـــة والتي كان 
لها أطيب األثر لـــدى مجلس إدارة 

اتحاد الرماية وأسرة اللعبة، والتي 
تعكـــس حـــرص ســـموه علـــى دعم 
بينهـــا  ومـــن  الرياضـــات،  مختلـــف 
رياضة الرماية التي تزخر بســـجل 

ناصع من اإلنجازات. 
 وبعـــد ختـــام منافســـات البطولـــة 

قـــام كل من ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
بن محمد آل خليفة والشـــيخ حمد 
بن راشد آل خليفة وعضو مجلس 
إدارة اتحـــاد الرمايـــة علي حســـين 
صليبيخ بتتويج الفائزين بالمراكز 

الثالثة األولى.

سلمان بن محمد يتوج األبطال في 12 مسابقة
ختام بطولة خالد بن حمد األولى للرماية والقوس والسهم

نادي الحد - المركز اإلعالمي:

أعــرب رئيــس مجلــس إدارة نادي الحــد الرياضي والثقافــي جمال محمد 
األحمد، باســمه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس إدارة النادي ومنتســبيه، 
عــن خالــص التهانــي والتبريكات لصاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة، قرينــة عاهــل البــاد المعّظــم رئيســة المجلــس 
األعلــى للمــرأة، بمناســبة يوم المــرأة البحرينية، الذي يصــادف األول من 

ديسمبر.

وأشـــاد بجهـــود ســـموها فـــي دعـــم 
المرأة البحرينية، وبالمنجزات التي 
ورعايـــة  اهتمـــام  بفضـــل  تحققـــت 
صاحبة الســـمو الملكي في مختلف 
المجاالت واألصعـــدة والتي جاءت 
من خالل الدعم والمساندة من لدن 
حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، عاهل البالد 
المعّظـــم، والتـــي جعلـــت مـــن المرأة 
البحرينيـــة عالمة بـــارزة بما حققته 
تبـــوء  فـــي  مكنتهـــا  إنجـــازات  مـــن 

المناصب المرموقة.

نــــادي الـحـــد يـهــنــئ بــيــوم 

الــمــرأة البــحريــنــيـــة
“حلبة البحرين” تطلق برنامجا تدريبيا جديدا للشباب البحريني

أعلنـــت حلبة البحرين الدولية “موطن 
رياضة السيارات في الشرق األوسط” 
اليـــوم عـــن إطـــالق برنامـــج تدريبـــي 
والـــذي  البحرينـــي،  للشـــباب  جديـــد 
سيوفر لهم فرصة مثالية لتجربة بيئة 

العمل ضمن أبرز الحلبات العالمية.
وســـيمنح هـــذا البرنامج فرصـــة قيمة 
ومثالية للمتدربين بتجربة بيئة العمل 
فـــي الحلبـــة، إذ ســـيتم تدريبهـــم بيـــن 
11 قســـًما مختلًفا، وستشـــمل التجربة 
العمـــل عبر عـــدد من المجـــاالت الفنية 
والعملية والشؤون التجارية في حلبة 

البحرين الدولية.
 3 لمـــدة  التدريـــب  سيســـتمر برنامـــج 
أشـــهر من يناير حتى مارس من العام 
المتدربيـــن  سيشـــارك  لذلـــك   ،2023
مع فريـــق العمل خـــالل الفتـــرة األكثر 
ازدحاًمـــا من موســـم ســـباقات الحلبة، 
فـــي  مهـــم  دور  لعـــب  إلـــى  باإلضافـــة 

رياضيـــة  فعاليـــة  ألكبـــر  االســـتعداد 
واجتماعية في المنطقة والمتمثلة في 
ســـباق جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليـــج للفورمـــوال وان، وكجـــزء من 
التجربـــة ســـيتعرف المتدربين على ما 
يدفـــع فريق العمل فـــي حلبة البحرين 
الدولية للتميـــز، وذلك بناًء على القيم 
األساســـية للحلبة المتمثلة في الفخر، 

الشغف واألداء.
شـــروط  عـــدة  تتوافـــر  أن  ويجـــب 
للمتقدمين للبرنامج وأبرزها أن يكون 
بحريني الجنســـية، وأن يكون بين 21 
و25 عاما ومن حديثي التخرج. سيتم 
التواصل مع من تم اختيارهم وسيتم 
تزويدهـــم بمزيـــد مـــن التفاصيـــل، كما 
سيتم اختيار 5 متدربين للبرنامج كل 

عام.
يمكن لجميع المهتمين أن يكونوا جزًءا 
من هذه التجربة القيمة وذلك بإرسال 

ســـيرتهم الذاتية مع تفاصيل االتصال 
intern�  الكاملة إلى البريد اإللكتروني

ســـيكون  حيـــث   ship@bic.com.bh
الموعـــد النهائي لتقديـــم الطلبات يوم 

الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022.
ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
للعمليات فـــي حلبة البحريـــن الدولية 
برنامـــج  “ســـيوفر  فايـــز  رمـــزي  فايـــز 
التدريـــب لدينا فرصة مثيرة للشـــباب 
البحرينـــي المهتميـــن للحصـــول علـــى 

نظـــرة ثاقبـــة حقيقيـــة لكيفيـــة ســـير 
العمـــل فـــي حلبـــة البحريـــن الدوليـــة، 
كما ســـيمكنهم من االســـتفادة من قيم 
الحلبـــة وهي الفخر والشـــغف واألداء 
التـــي تدفـــع فريقنـــا للعمـــل، كمـــا نأمل 
مـــن خـــالل هـــذه المبـــادرة أن نتمكـــن 
مـــن المســـاعدة فـــي التطويـــر المهني 
إلهـــام  وكذلـــك  الشـــباب،  للخريجيـــن 
المهنيـــة  خياراتهـــم  فـــي  األشـــخاص 

المستقبلية”.

الصخير- حلبة البحرين الدولية:
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رفـــع رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة طمـــوح لـــإدارة 
الرياضيـــة رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي أللعـــاب القوى 
محمـــد عبداللطيـــف بن جالل، أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى قرينـــة ملـــك البالد المعظم رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بمناســـبة يوم المرأة 

البحرينية، الذي يصادف األول من ديسمبر. 
وأكد بـــن جالل أن هذه المناســـبة الوطنيـــة العظيمة 

المـــرأة  وعطـــاءات  إنجـــازات  الســـتذكار  فرصـــة 
البحرينيـــة، في ظل العهـــد الزاهر لملك البالد المعظم 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، الفًتـــا إلى أن المشـــروع اإلصالحـــي لجاللته 
يرتكـــز على تحقيق المســـاواة بين الجنســـين، ومنح 
المـــرأة حقوقهـــا األساســـية، والفرصـــة الكاملـــة فـــي 
تمكينها بالعمل، والمساهمة في نماء ورفعة وازدهار 

الوطن.

بن جالل يهنئ قرينة عاهل البالد المعظم
طموح - اللجنة اإلعالمية
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الضفة الغربية ـ وكاالت

قتلت القوات اإلسرائيلية، فجر أمس الخميس، ناشطين فلسطينيين أحدهما قائد في 
حركة الجهاد اإلسالمي في عملية عسكرية بمخيم جنين، معقل الفصائل الفلسطينية 
المسلحة، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر محلية والجيش اإلسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد محمد أيمن السعدي )26 سنة( ونعيم جمال 
على  عدوانه  خالل  الخميس  فجر  اإلسرائيلي  االحتالل  “برصاص  سنة(   27( الزبيدي 
مخيم جنين”. وقالت حركة الجهاد اإلسالمي، في بيان، إن أحد القتيلين قيادي ميداني 
إن  وأشــارت مصادر محلية  اآلن،  اإلسرائيلي حتى  الجيش  تعليق من  ولم يصدر  بها، 

السعدي كان قياديًا بالجناح العسكري للحركة في المخيم.
“عدد من  بتنفيذ  اتهمهما  مهمين”  “قياديين  مقتل  بيان،  اإلسرائيلي، في  الجيش  وأكد 

عمليات إطالق النار على القوات اإلسرائيلية”.
ونفذ الجيش أيضًا عمليات اعتقال في كل من وادي برقين قرب جنين والخليل ونابلس 

ورام هللا طالت تسعة فلسطينيين على األقل، وفق ما أفاد البيان.

مقتل ناشطين فلسطينيين بعملية إسرائيلية بمخيم جنين

جوهانسبرغ ـ أ ف ب

اإلفريقي  الوطني  المؤتمر  حزب  عقد 
الــحــاكــم فـــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا أمــس 
ــادثــــات عـــاجـــلـــة وســـــط تــصــاعــد  مــــحــ
الضغوط التي يمكن أن تؤدي إلى عزل 
خلفية  على  رامــابــوزا  سيريل  الرئيس 
بعدم  ُيتهم  ممتلكاته  أحــد  في  سرقة 

اإلبالغ عنها.
وتـــوصـــلـــت لــجــنــة مــســتــقــلــة شــكــلــهــا 
البرلمان للتحقيق في فضيحة السرقة 
2020، إلى  فــي مــزرعــة رامــابــوزا فــي 
 )...( ارتــكــب  يــكــون  قــد  ــيــس  ــرئ “ال أن 
وقوانين  للدستور  خطيرة”  انتهاكات 

مكافحة الفساد.
ــا يــكــفــي من  ووجـــــدت الــلــجــنــة مـ

الـــعـــنـــاصـــر إلجـــــــراء نــقــاش 
احتمال  حول  برلماني 

عزله، وهو ما يسدد 
ضــــــربــــــة قـــاســـيـــة 
ــفـــوز  لــمــســاعــيــه الـ

ــحــزب  ال عــلــى رأس  ــدة  ــديـ ــة جـ ــواليـ بـ
ــه بعد  الــحــاكــم خـــالل مــؤتــمــر حــاســم ل

أسبوعين.
وتولى رامابوزا رئاسة أكبر اقتصاد في 
إفريقيا في 2018، بعد وعود بالقضاء 
ــبــالد. وقـــد يصبح  عــلــى الــفــســاد فــي ال
الوطني  المؤتمر  لــحــزب  زعــيــم  ثــالــث 
اإلفريقي الذي يقال منذ تولي الحزب 
السلطة بعد نهاية الفصل العنصري في 

.1994
اللجنة  تقرير  المشرعون  وسيناقش 
الــســادس  فــي  الــبــرلــمــان،  مــن  المعينة 
قــرارا  ويتخذون  الــجــاري  ديسمبر  من 
بشأن  األصــوات،  من  بسيطة  بغالبية 

مسألة عزله.
وقـــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى تصويت 
يتطلب  مـــا  وهــــو  ــه،  ــتـ ــالـ إلقـ
ــة ثــلــثــي أعـــضـــاء  ــقـ ــوافـ مـ

المجلس.

تصاعد الضغوط لعزل رئيس جنوب إفريقيا
مدريد ـ وكاالت

الــشــرطــة اإلســبــانــيــة فــي عدة  تحقق 
منها  مــفــخــخــة،  أو  مــشــبــوهــة  ــرود  طــ
قاعدة  إلــى  ُأرســلــت  مفخخة  رســالــة 
جوية خارج مدريد في ساعة مبكرة 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس، بــعــد يــــوم من 
السفارة  فــي  مفخخة  رســالــة  انفجار 
األوكرانية، ما أدى إلى إصابة موظف، 
حــســبــمــا أفــــــادت وزارتـــــــا الــداخــلــيــة 
حكوميون  مسؤولون  قــال  والــدفــاع. 
مساء  ــد  ُرصـ آخـــر  مفخًخا  ــرًدا  طــ إن 
األربـــعـــاء فـــي مــصــنــع لــأســلــحــة في 

مدينة سرقسطة بشمال إسبانيا.
القنابل  قاذفات  يصنع  المصنع  وهــذا 

ــى  ــا إل ــي ــان ــا إســب ــه ــت الـــتـــي أرســل
ــذت  ــّف أوكـــرانـــيـــا. وقــــد ن

ــة تــفــجــيــًرا  ــرطـ ــشـ الـ
ــطــرد  ــا لــل ــًمـ ــكـ مـــحـ
ــد فــي  ــ ــذي وجـ ــ ــ ال

المصنع.

ــال مـــســـؤول حــكــومــي إن كال  كــمــا قـ
سرقسطة  في  الملغومة  الرسالة  من 
ــودة بــالــســفــارة  ــوجــ ــمــ ــ ــة ال ــ ــال ــرســ ــ وال
البريد  عــنــوان  نفس  على  تحتويان 
ولم  المرسل،  كتبه  الــذي  اإللكتروني 

تقدم تفاصيل أخرى.
السلطات  كشفت  متصل،  سياق  في 
مفخخة  رسالة  أن  أمــس،  اإلسبانية، 
لتلك  ــة”  ــل “مــمــاث مـــواصـــفـــات  تــحــمــل 
السفارة  في  األربــعــاء  انفجرت  التي 
ــة فــــي مــــدريــــد، أرســـلـــت  ــ ــي ــ ــران ــ األوك
الوزراء  رئيس  إلى  الماضي  األسبوع 

بيدرو سانشيز.
ــعــاء فــي سفارة  ووقـــع انــفــجــار األرب
أوكـــرانـــيـــا عــنــدمــا فــتــح مــوظــف 
السفير.  إلـــى  مــوّجــهــة  رســالــة 
ــات أن  ــطــ ــ ــل ــســ ــ ال وأكــــــــــدت 
ــف لــــــم يــصــب  ــ ــوظـ ــ ــمـ ــ الـ

بجروح خطيرة.

اكتشاف طرود مفخخة جديدة في إسبانيا
مقديشو ـ وكاالت

أمس  الصومالية،  السلطات  أعلنت 
40 عــنــصــًرا من  الــخــمــيــس، مــقــتــل 
حركة “الشباب” المتمردة في عملية 

للجيش جنوبي البالد.
 وقالت وزارة اإلعالم في بيان، إن 
المخابرات  مع  وبالتعاون  “الجيش 
نفذ  الدوليين  والحلفاء  الصومالية 
علي  بلدة  استهدفت  أمنية  عملية 
مهداي  لمدينة  التابعة  فولطيري 
في والية هيرشبيلى بإقليم شبيلي 

الوسطى”.
الــعــمــلــيــة  أن  ــيــــان  ــ ــب ــ ال وأوضــــــــح   
مقاتلي  مـــن  عــنــاصــر  “اســتــهــدفــت 

بغابات  مهمة  في  كانوا  الشباب 
البلدة، وأسفرت عن مقتل 

ــة  ــ ــاب وإصــ مـــنـــهـــم   40
ذكــر  دون  آخـــريـــن” 

عددهم.
ــوزارة  ــ ــ ــت الـ ــ  ودعــ

ــاب” إلـــــى تــســلــيــم  ــ ــب ــشــ ــ عـــنـــاصـــر “ال
الحكومة  أن  على  أنفسهم، مشددة 
ــنــشــق عــن  ــن ي “ســـتـــرّحـــب بـــكـــل مــ

الحركة”.
ــطــات  ــســل ال ــنـــت  ــلـ أعـ وأن  ــــق  ــب وســ
الماضي  نوفمبر   26 في  الصومالية 
في  الحركة  عناصر  من   100 مقتل 

عملية للجيش بالبلدة نفسها.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ 
أغسطس   23 فــي  تــعــهــد،  مــحــمــود 
الماضي، شّن “حرًبا شاملة” للقضاء 

على “حركة الشباب”. 
ومــنــذ ســنــوات يــخــوض الــصــومــال 
ــة “الـــشـــبـــاب”  ــركــ ــا ضــــد حــ ــ ــرب حــ
التي تأسست مطلع  المسلحة 
ا لتنظيم  2004 وتتبع فكريًّ
“القاعدة” وتبنت عمليات 
أودت  عديدة  إرهابية 

بحياة المئات.

الصومال.. مقتل 40 عنصرا من حركة “الشباب”

لبنان يفشل للمرة الثامنة 
في انتخاب رئيس

بيروت ـ أ ف

فشل البرلمان اللبناني، أمس الخميس، للمرة 
للبالد، منذ  الثامنة في انتخاب رئيس جديد 
المنصب منذ مطلع نوفمبر، من جراء  شغور 

انقسامات سياسية وانهيار اقتصادي.
جلسة  عقد  بري  نبيه  البرلمان  رئيس  وأعلن 
تــاســعــة النــتــخــاب رئـــيـــس جـــديـــد الــخــمــيــس 
وتــعــارض  األمـــس.  جلسة  فشل  بعد  المقبل 
والــمــوالــون  حـــزب هللا،  بينها  رئــيــســيــة  كــتــل 
معّوض،  ميشال  النائب  النواب،  مجلس  في 
ــيـــة إلــى  ”، داعـ ــدٍّ ــحــ ــ وتــصــفــه بـــأنـــه مـــرشـــح “ت
“التوافق سلًفا” على مرشح قبل التوجه إلى 

البرلمان النتخابه.

أزمة مالية خانقة يعيشها االنقالبيون ومساع للحصول على إيرادات بال تنازالت

مهاجمة الحوثيين لموانئ نفطية تنذر بتصعيد جديد في اليمن
موانئ  على  الحوثيون  شنها  هجمات  سلسلة  تشير 
نفطية بعد شهرين من انتهاء هدنة رفضوا تمديدها، 
إلى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري قد تكون 
له عواقب اقتصادية مدمرة وتبعات إنسانية خطيرة 
لكن  المجاعة،  وتتهدده  الصراعات  تمزقه  بلد  في 
على  ذاتــه  الوقت  في  الضوء  تسلط  الهجمات  تلك 
أزمة مالية تعيشها حكومة االنقالبيين وعلى مساع 
إيـــرادات  لتقاسم  الشرعية  الحكومة  على  للضغط 

النفط.
ولوح قادة الميليشيا المدعومة من إيران في الفترة 
يتم  لم  ما  بحرا،  وتوسيعها  المعركة  بنقل  األخيرة 
المركزي  للبنك  النفط  عائدات  تحويل  على  التفاهم 

في صنعاء.
وصـــعـــد الـــحـــوثـــيـــون فـــي الــيــمــن مـــن تــهــديــداتــهــم 
باستهداف المالحة البحرية في البحر األحمر، حيث 
لسفن  التحذيرية  الضربات  مــن  باالنتقال  تــوعــدوا 
الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  الــمــوانــئ  فــي  النفط 
دعوات  رغم  مباشر  بشكل  استهدافها  إلى  الشرعية 
مجلس التعاون الخليجي إلحالل السالم في اليمن 

واالبتعاد عن سياسة توتير األجواء.
بــطــائــرات  هــجــمــات  الــحــوثــي  ميليشيا  تــبــنــت  ــد  وقـ
في  الــرســو  مــن  نفط  نــاقــالت  بمنع  تسببت  مسيرة 
للضغط  مسعى  في  الحكومة،  عليها  تسيطر  موانئ 
السلطة في خضم سعي األمم  النتزاع مكاسب من 

المتحدة إلى تمديد الهدنة، وفقا لمحللين.
تحالف  يساندها  التي  الحكومة  الحوثيون  ويطالب 
الموظفين  رواتــب  بدفع  السعودية  بقيادة  عسكري 
المناطق  فــي  المتقاعدين  والعسكريين  الــعــامــيــن 

الخاضعة لسيطرتهم، وهو ما ترفضه السلطة.
وبحسب المصرف المركزي في عدن )جنوب(، بلغت 
نحو  النفط  صــادرات  من  اليمنية  الحكومة  عائدات 
الفقير  البلد  وُينتج  الماضي.  العام  دوالر  مليار   1.4
لتمويل  غالبيتها  تصدر  يوميا،  برميل  ألف   80 نحو 

70 % من النفقات.
كارنيغي”   - كير  “مالكوم  مركز  في  الباحث  ويقول 
الــدافــع وراء مهاجمة  نــاجــي إن  بــيــروت أحــمــد  فــي 
من  “الــضــغــط  فــي  رغبتهم  هــو  للموانئ  الحوثيين 
حجم  يكشف  “هــذا  مضيفا  مطالبهم”،  تحقيق  أجــل 
في  الجماعة  تواجهها  التي  االقتصادية  التحديات 
سياق  فــي  مهما  تحوال  وتكشف  سيطرتها  مناطق 
ــتــقــال مــن الــنــقــاش حـــول تقاسم  ــو االن الــحــرب وهـ

السلطة إلى تقاسم الثروة والموارد”.

ويسيطر الحوثيون على مناطق شاسعة في شمال 
وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة 
على ساحل البحر األحمر التي تضم ميناء رئيسا تعبر 

منه غالبية المواد التجارية والمساعدات اإلنسانية.
ــدور الـــنـــزاع عــلــى الــســلــطــة فــي أفــقــر دول شبه  ــ وي
الحرب  تسببت  وقــد   .2014 منذ  العربية  الجزيرة 
بمقتل مئات آالف األشخاص بشكل مباشر أو بسبب 
تداعياتها، وفق األمم المتحدة التي تقول إن اليمن 

يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
غروندبرغ  هانس  المتحدة  األمــم  مبعوث  ويــواجــه 
صــعــوبــات فــي إحــيــاء هــدنــة اســتــمــرت ســتــة أشــهــر، 
إلى  والحوثيين  اليمنية  الحكومة  توصل  عدم  بعد 
اتفاق على تمديدها في بداية أكتوبر الماضي. ومنذ 
3 هجمات ضد  أنهم شنوا  الحوثيون  أعلن  انتهائها، 

موانئ نفطية.
وحذر رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي 
لقاء مع سفراء  الماضي خالل  نوفمبر  في منتصف 
واالتحاد  األمــن  مجلس  في  العضوية  دائمة  الــدول 
إلــى “نسف  تــؤدي هــذه الهجمات  ــــي مــن أن  األوروب

مساعي السالم”.
وتحدث العليمي أيضا عن خطر “تداعياتها اإلنسانية 
دفع  عــن  الحكومة  عجز  تشمل  قــد  الــتــي  الكارثية 
األساسية  بالتزاماتها  والــوفــاء  الموظفين  رواتـــب 

تجاه المواطنين”.
فــي هـــذا الــوقــت، يــتــهــدد خــطــر الــمــجــاعــة الماليين 
الكثير  بينهم  آالف  يحتاج  فيما  اليمن،  سكان  مــن 
الحوثيين،  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  سكان  من 
الذي  البلد  في  متوافر  غير  عاجل  طبي  عــالج  إلــى 
 80 نحو  ويعتمد  للتدمير.  التحتية  بنيته  تعرضت 

% من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة، على 
المساعدات لالستمرار.

اإلستراتيجية  للدراسات  صنعاء  مركز  مدير  ويــرى 
ماجد المذحجي أن ما يقوم به الحوثيون هو بمثابة 
هذه  من  حصة  “يريدون  مضيفا  للحكومة،  “ابتزاز” 

الموارد دون تقديم أي تنازالت”.
ويعتبر المذحجي أن استهداف الموانئ يعد “مقامرة 
متطرفة،  خيارات  باتجاه  الحكومة  تدفع  قد  كبيرة 
إذ أن استهداف الموانئ يعني حرمانها من مواردها 
هذا  الرواتب. وفي  دفع  على  قدرتها  يعني عدم  ما 
الركن الخطير، ممكن أن تذهب باتجاه كل الخيارات 

السيئة”.
إليزابيث  األوســط  الشرق  شــؤون  في  الخبيرة  لكن 
ما يخسرونه  يملكون  “ال  الحوثيين  أن  ترى  كيندال 
مقابل ما يمكنهم كسبه عبر مواصلة القتال”، معتبرة 
اليمنية  النفط  “مــوانــئ  يحتجزون  أصــبــحــوا  أنــهــم 

للحصول على فدية”.
في إحاطة أمام مجلس األمن الدولي في 22 نوفمبر، 
المتمردون  نفذها  التي  الهجمات  إن  قال غروندبرغ 
اليمنية  الحكومة  “حرمان  إلى  تهدف  الموانئ  على 

من مصدر إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط”.
ــي مـــن أن هـــذه الــهــجــمــات  ــدولـ وحــــذر الــمــبــعــوث الـ
“تقوض في نهاية المطاف من رفاه الشعب اليمني، 
العسكري  التصعيد  زيــادة  مخاطر  عليها  تترتب  كما 

واالقتصادي”.
لتمديد  غــرونــدبــرغ  خطة  رفــضــوا  الحوثيون  وكــان 
لشهرين  تستمر  أن  الــبــدايــة  فــي  تــقــرر  الــتــي  الهدنة 
أشهر  فترة ستة  إلى  وتم تجديدها على مرحلتين، 

وتوسيعها لتشمل نقاط اتفاق جديدة.

عواصم - وكاالت

ما يقوم به الحوثيون هو بمثابة ابتزاز للحكومة الشرعية

عواصم ـ وكاالت

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، من خطورة 
تحول أي صراع بين الدول النووية إلى حرب نووية.

األمن  بشأن قضايا  مؤتمر صحافي  الفــروف، خالل  وأشــار 
روسيا  رئيسا  تبنى   ،2021 يونيو  فــي  أنــه  إلــى  ــي،  ــ األوروب
والواليات المتحدة بيانا مشتركا مفاده أنه ال يمكن االنتصار 
في حرب نووية، وبالتالي ال يمكن شنها. وأكد أن هناك بيانا 

مماثال من خمس دول نووية.
وشدد وزير الخارجية الروسي على أن أي حرب بين القوى 

النووية غير مقبولة أيضا.
وأضاف “حتى إذا قرر أحد ما أن يبدأها بالوسائل التقليدية، 

فإن خطر التصعيد إلى حرب نووية سيكون كبيرا”.
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بايدن  فــي غــضــون ذلـــك، استقبل 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس في البيت 
األبيض، في أول زيارة يقوم بها للواليات المتحدة منذ أن 

تولى بايدن منصبه في أوائل العام 2021.
“واشنطن  أن  بايدن  أكد  الفرنسي،  نطيره  استقباله  وحالل 
وباريس تواجهان الطموح والخطر الروسي اللذين يهددان 

أوروبا”.

على  أوكرانيا  على  الروسي  الهجوم  يأتي  أن  المرجح  ومن 
رأس القضايا التي يناقشها الرئيسان حيث يسعى كل منهما 

لتعزيز الدعم المقدم للجيش األوكراني.
السلطات في أوكرانيا،  وفي تطور ميداني جديد، أصدرت 
لشنها  الروسية  القوات  تستعد  غــارات  من  إنـــذارات  أمــس، 
في جميع أنحاء البالد. في حين قال الجيش األوكراني، إن 
روسيا سحبت بعض قواتها من بلدات على ضفة نهر دنيبرو 

المقابلة لمدينة خيرسون.

الفروف يحذر من خطورة تحول الصراع إلى حرب نووية

أوكرانيا تتأهب لغارات روسية في جميع أنحاء البالد

عواصم ـ وكاالت

السابق  القائد  بختيار،  باقر  محمد  منزل  األمــن  قــوات  داهمت 
مقتنياته  بعض  وصــادرت  واعتقلته  اإليراني،  الثوري  بالحرس 
الشخصية، وال معلومات حتى اآلن عن مكان اعتقاله، حسب ما 

ذكر موقع “سحام نيوز” الناطق بالفارسية.
وكان بختيار قد نشر في وقت سابق تسجيال صوتيا، قال فيه 
إن السلطات اإليرانية تحاول التستر على مقتل مهسا أميني، 
في  توفيت  والتي  عامًا   22 العمر  من  البالغة  الكردية  الشابة 
في  اآلداب  شرطة  قبل  من  احتجازها  خالل  الماضي  سبتمبر 

طهران.
وقد وصف بختيار نظام إيران بأنه “طموح يسعى إلى السلطة.. 
إنــه كــان على السلطات  وهــو بال هوية وغير مــســؤول”، وقــال 
اإليرانية أن تقبل على الفور مسؤوليتها عن مقتل مهسا أميني 

وتقديم االعتذار.
استيائها من  الخميس عن  آخر، عبرت فرنسا أمس  من جانب 
استدعاء سفيرها في طهران نيكوال روش إلى وزارة الخارجية 
اإليرانية، وجددت “إدانتها الشديدة للقمع المستمر واالعتداءات 

المتعددة على الحريات األساسية في إيران”.
وزارة  “تستنكر  بيان  فــي  الفرنسية  الخارجية  وزارة  وقــالــت 

أوروبا والشؤون الخارجية استدعاء السلطات اإليرانية للسفير 
30 نوفمبر ردا على اعتماد الجمعية  الفرنسي لدى طهران في 
الحرية  أجل  من  الحركة  يدعم  قــراًرا  نوفمبر   28 في  الوطنية 
قرارا  باإلجماع  الفرنسية  الوطنية  الجمعية  تبنت  إيــران”.  في 
القمع  العبارات  بأشد  “يدين  والنص  اإليــرانــي”.  الشعب  “لدعم 
”يندد  و  عنفيين”  غير  “متظاهرين  بحق  والمعمم”  الوحشي 
الشعب اإليراني في تطّلعه  ”يؤكد دعمه  التعذيب” و  بممارسة 

إلى الديمقراطية واحترام حقوقه وحرياته األساسية”.

فرنسا تجدد إدانتها الشديدة للقمع وتستنكر استدعاء سفيرها في إيران

اعتقال قائد سابق بالحرس الثوري كشف مالبسات مقتل مهسا

احتجاجات واسعة اندلعت في إيران منذ وفاة مهسا أميني

بايدن مستقبال ماكرون: نواجه الطموح والخطر الروسي اللذين يهددان أوروبا
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الصيرفي تستعرض اإلمكانات المتميزة للقطاع السياحي بالبحرين

مجموعة بن هندي تحتفل بيوم المرأة البحرينية

خالل لقائها األمين العام لمنظمة السياحة العالمية

نظمت يوما ترفيهيا للموظفات البحرينيات

عقــدت وزيــرة الســياحة فاطمة الصيرفي اجتماع عمل مــع األمين العام لمنظمة 
الســياحة العالميــة زوراب بولوالكشــفيلي، وذلــك علــى هامــش مشــاركة الوزيرة 
بقمــة المجلــس العالمي للســياحة والســفر في الرياض. وخــال االجتماع، قدمت 
الوزيــرة عرًضــا موجــًزا لإلمكانــات المتميــزة لــدى القطــاع الســياحي فــي مملكــة 
البحريــن بمــا فــي ذلــك البنيــة التحتية والمشــروعات الســياحية الكبرى، مشــيرة 
أيضــا فــي هــذا اإلطــار إلــى األهــداف الطموحــة الســتراتيجية الســياحة 2022 - 

2026 وسير العمل في تحقيقها.

وبحثـــت الوزيـــرة الصيرفي مـــع األمين 
العالميـــة  الســـياحة  لمنظمـــة  العـــام 
فـــي  المشـــترك  التعـــاون  خصوصـــا 
لبعـــض  مجـــال توفيـــر تدريـــب عملـــي 
الســـياحي  القطـــاع  فـــي  التخصصـــات 
بالمكتـــب اإلقليمـــي لمنظمـــة الســـياحة 
العالمية ومكتبهـــا الرئيس في العاصمة 

اإلسبانية مدريد.
كمـــا بحـــث الطرفـــان خـــال االجتمـــاع 
فـــي  والســـياحة  الســـفر  قطـــاع  دور 
انتعـــاش االقتصـــاد العالمـــي، خصوصـــا 
فـــي ضـــوء التوقعات بنمو هـــذا القطاع 

بمعدل ضعف ســـرعة االقتصاد العالمي 
علـــى مـــدى الســـنوات العشـــر القادمـــة، 
إضافة إلى الحاجة إلى إنشـــاء أســـاس 
أكثـــر شـــمواًل واســـتدامة لنمـــو القطـــاع 
السياحي، وزيادة دور العوائد اإليجابية 
لهـــذا القطاع علـــى المجتمعات واألفراد 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  والشـــركات 

خصوصا.
وأكدت الوزيرة الصيرفي حرص مملكة 
شـــراكة  جســـور  بنـــاء  علـــى  البحريـــن 
مثمـــرة مع مختلـــف المنظمـــات الدولية 
مقدمتهـــا  وفـــي  بالســـياحة  المعنيـــة 

منظمـــة الســـياحة العالميـــة، وذلـــك في 
إطـــار جهـــود المملكة لزيادة مســـاهمتها 
فـــي التوجهـــات العالميـــة الراميـــة إلـــى 
تسريع تعافي القطاع السياحي العالمي 
واســـتعادة معـــدالت النمـــو التـــي كانت 
ســـائدة قبل االنتشـــار العالمي للجائحة 

في مختلف دول العالم.
وأعربـــت عـــن حـــرص وزارة الســـياحة 

الفعاليـــات  بمختلـــف  المشـــاركة  علـــى 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  والمؤتمـــرات 
ذات الصلـــة بتنميـــة القطـــاع الســـياحي 
واستكشـــاف تطورات صناعة السياحة 
وذلـــك  اســـتدامتها،  ضمـــان  وكيفيـــة 
القطـــاع  بقـــدرة  الثقـــة  مـــن  انطاقـــا 
الســـياحي على المســـاهمة فـــي التنمية 
االقتصادية والبشرية بمختلف أبعادها.

احتفلت مجموعة شركات عبدهللا أحمد 
بـــن هنـــدي، علـــى عادتهـــا كل عـــام، بيوم 
المرأة البحرينية الذي يصادف األول من 

ديسمبر من كل عام.
وفـــي يـــوم الخميـــس 1 ديســـمبر 2022، 
ترفيهـــا  يومـــا  المجموعـــة  نظمـــت 
بلقـــاء  ابتـــدأ  البحرينيـــات،  للموظفـــات 
البحرينيـــات  بالموظفـــات  العليـــا  اإلدارة 
فـــي المبنى الرئيس للشـــركة، ثم انطلقت 
لتنـــاول  وتوجهـــت  التراثيـــة  الحافلـــة 
إفطـــار بحرينـــي، ومن ثم زيـــارة األماكن 
التاريخيـــة فـــي المملكـــة؛ وذلـــك تقديـــًرا 
فعـــال  بشـــكل  والمســـاهمة  لجهودهـــن 
فـــي كافـــة شـــركات وأقســـام المجموعة، 
بمبـــادئ  الشـــركة  التـــزام  علـــى  وتأكيـــًدا 

تقدير المرأة وإبراز إنجازاتها.
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وصـــرح 

والرئيس التنفيذي للمجموعة أحمد عبد 
هللا بـــن هنـــدي فـــي كلمتـــه للبحرينيـــات 
العامـــات فـــي المجموعـــة قائـــًا “نحـــن 
فـــي مجموعـــة شـــركات عبـــد هللا أحمـــد 
بـــن هندي نعتـــز بـــدور المـــرأة البحرينية 
إلنجازاتهـــا الكبيرة ومســـاهماتها، واليوم 

نحتفل مًعا بيـــوم المرأة البحرينية، الذي 
بدأته قرينة عاهل الباد المعظم رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 

خليفة “. 
وأضاف بن هندي “نشكر جميع موظفاتنا 

الاتي يلعبن دوًرا رئيًسا في كافة أقسام 
المجموعـــة ويعملن بجـــد وإخاص جنًبا 
إلى جنب زمائهم، ونفتخر بتقديم كافة 
أنواع الدعم لهن للتقدم بازدهار الشـــركة 
والوطـــن، وكل عـــام والمـــرأة البحرينيـــة 

بخير”.

افتتاح ملتقى وجائزة التميز للمرأة القيادية بقطاع الطاقة

تكريم القيادات النسائية لنشر ثقافة التميز وتشجيع االبتكار 
افتتــح وزيــر النفط والبيئة المبعوث الخاص لشــؤون المناخ محمد بن دينة، 
تحــت رعايــة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وبحضــور وزيــرة الصحــة جليلــة الســيد جــواد 
حســن، ووزيــرة شــؤون الشــباب روان بنــت نجيــب توفيقــي، واألميــن العام 
لمجلــس التعليــم العالــي نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء مجلــس التعليــم العالي 
عضــو المجلــس األعلى للمرأة الشــيخة رنا بنت عيســى بن دعيــج آل خليفة، 
وعــدد من كبار المســؤولين، حفــل ملتقى وجائزة التميز للمــرأة القيادية في 
قطــاع الطاقة )ليواس 2022( تحت شــعار “مســتقبل الطاقــة: إمكانيات غير 
محدودة”، وذلك بمشاركة أكثر من 400 امرأة قيادية من مختلف المجاالت 

من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق األوسط.

كلمتـــه  بدايـــة  فـــي  الوزيـــر  وأكـــد 
االفتتاحيـــة ما تحظى بـــه المرأة في 
مملكـــة البحريـــن من رعايـــة واهتمام 
مـــن لدن عاهل الباد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
ولـــي  برئاســـة  والحكومـــة  خليفـــة، 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة؛ مـــن أجـــل تمكيـــن 
المرأة البحرينيـــة في المجاالت كافة 
فـــي تجســـيد حقيقـــي لمـــدى اإليمان 
جميـــع  فـــي  وإمكاناتهـــا  بقدراتهـــا 

المجاالت السيما في مجال الطاقة.
ونقـــل وزيـــر النفـــط والبيئـــة ترحيب 
وتحيات صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء للوفود 
الخليجيـــة والعالميـــة المشـــاركة فـــي 
هـــذه الفعاليـــة التـــي تنظمهـــا الجهـــة 
المنظمة لفعاليات ليواس ســـنوًيا منذ 
الشـــرق  مســـتوى  علـــى   2013 العـــام 
التعـــاون  مجلـــس  ودول  األوســـط 
الخليجـــي للقيـــادات النســـائية الائي 
حققن إنجـــازات مشـــهودة في قطاع 

الطاقة.
وقال إن مملكـــة البحرين تحتفل في 
األول مـــن ديســـمبر مـــن كل عام بيوم 
المرأة البحرينية التي تتميز بكفاءتها 
وعزيمتهـــا القويـــة فـــي تطويـــر ذاتها 
ومهاراتها للمســـاهمة في ازدهار ونمو 

الباد.
وبهـــذه المناســـبة رفـــع الوزير أســـمى 

آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى قرينة 
جالة الملك المعظم رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمرأة صاحبة الســـمو الملكي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، 
والـــذي يأتـــي هـــذا العـــام متزامًنـــا مع 
الذكرى 21 لتأســـيس المجلس األعلى 
للمـــرأة تحـــت شـــعار “قـــرأت، تعلمت، 

شاركت”.
وأضاف وزير النفط والبيئة إن تكريم 
القيادات النسائية في جميع المجاالت 
لنشـــر  ســـنويا، يعتبـــر فرصـــة جيـــدة 
ثقافة التميز القيادي للمرأة وتشـــجيع 
االبتـــكار والقيادة واإلنجاز والمواهب 
النســـائية فـــي األوســـاط األكاديميـــة 
والقطاعـــات التجارية والصناعية في 
مجال النفط والغاز والطاقة الحيوية 
والمتجددة، إضافة إلى المشاركة في 
األبحـــاث والمحاضـــرات والدراســـات 
فـــي  النســـاء  لتنميـــة  المتخصصـــة 
مجاالت العلـــوم والهندســـة والطاقة، 
مشـــيًدا بمـــا حققته المـــرأة في قطاع 
النفـــط والغـــاز والطاقـــة والبيئـــة فـــي 
جميع دول مجلس التعاون الخليجي 
والشـــرق األوســـط والذي شكل قصة 
نجـــاح تجســـد مـــا تتميـــز بـــه المـــرأة 
مـــن روح المثابـــرة وصفـــات الكفـــاءة 
واإلبـــداع، وهـــو مـــا أهّلهـــا ألن تكـــون 
شـــريكا فاعل ومؤثر فيمـــا وصل إليه 

القطاع من تطور ونماء.
ونـــوه الوزيـــر بمـــا شـــهده الملتقى من 

جلســـات نقاشـــية مهمة تحـــدث فيها 
نخبة من المتحدثين من مختلف دول 
العالـــم؛ لمناقشـــة عدد مـــن المواضيع 
النفطـــي  الشـــأن  فـــي  العاقـــة  ذات 
والبيئـــي، حيـــث تضمنـــت الجلســـات 
طـــرق  أهمهـــا  العناويـــن  مـــن  عـــددا 
لاســـتدامة  الشـــامل  البيئـــي  النظـــام 
واإلبـــداع،  االبتـــكار  علـــى  المشـــجعة 
والمنظمـــات المســـتدامة التي تتطلب 
كوادر نسائية تمتلك الكفاءة والقدرة 
على التكيف مع مختلـــف المتغيرات، 
وأهمية خلق فرص ومزايا متســـاوية 
فـــي األجـــور والتـــوازن بيـــن الحيـــاة 
والعمل والمرونـــة في العمل؛ لتحقيق 
المزيد مـــن اإلنجـــازات المتميزة على 

األصعدة كافة.
الملتقـــى شـــكل فرصـــة  وأضـــاف أن 
جيـــدة لتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب 
واالســـتماع إلى قصص النجاح حول 
قـــدرات المـــرأة وتميزها فـــي المواقع 
القياديـــة والتعريـــف بمـــا حققتـــه من 
إنجـــازات فـــي هـــذا المجـــال الحيوي 

والمهم.
الغانـــم  ريـــم  أعربـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
رئيســـة )ليـــواس 2022( عـــن جزيـــل 
شـــكرها وتقديرهـــا إلـــى ولـــي العهـــد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة على رعايتـــه فعاليات ملتقى 
وجائـــزة التميـــز للمـــرأة القياديـــة في 

نســـختها الثامنـــة، مثمنـــة عالًيـــا دعم 
والبيئـــة  النفـــط  وزارة  ومســـاندة 
انطاقتهـــا  منـــذ  والدائـــم  المســـتمر 
العـــام  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
تهيئـــة  أهميـــة  إلـــى  مشـــيرة   ،2013
الظروف وخلق المســـاحات للتواصل 
مـــن  القيـــادات  بمختلـــف  وااللتقـــاء 
الجنســـين؛ لتبادل المعرفة والخبرات 
نحـــو  الوعـــي  لزيـــادة  والمعلومـــات 

التميز واإلبداع والتمكين.
وفي الختام، قام وزير النفط والبيئة 
المنـــاخ  لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث 
وريـــم الغانـــم رئيســـة ملتقـــى ليواس 
وعـــز المناعـــي نائـــب رئيســـة ملتقـــى 
بفئاتهـــن  الفائـــزات  بتكريـــم  ليـــواس 
الســـت حســـب قـــرار لجنـــة التحكيم، 
كالتالي: اإلنجـــاز األكاديمـــي لجائـــزة 
الطالـــب: لمـــى فهـــد الحمـــد - جامعة 
عبدالرحمـــن،  بنـــت  نـــورة  األميـــرة 
اإلنجـــاز األكاديمـــي لجائـــزة األســـتاذ 
الجامعـــي:  ثريـــا القومـــري - جامعـــة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، جائـــزة 
النجـــم الصاعد: ها الصادق - شـــركة 
الريـــادة  جائـــزة  الســـعودية،  أرامكـــو 
بالتميز: مي خالد الدوســـري - شـــركة 
ســـيدة  جائـــزة  الســـعودية،  أرامكـــو 
اإلنجـــاز: ناديـــة خالد - شـــركة النفط 
للرجـــال:  التميـــز  جائـــزة  الكويتيـــة، 
عبدالرحمـــن جواهـــري - شـــركة نفط 

البحرين )بابكو(.

مخاطر االئتمان
تقدم البنوك القروض والتســـهيات المالية للعماء وهذا يعتبر 
مـــن الخدمـــات المهمـــة، إن لم نقل أهم الخدمـــات التي تقدمها 
البنوك للعماء وللمجتمع. ولكن هذه الخدمة، وعلى الرغم من 
أهميتهـــا، تكتنفهـــا العديد من المعضات؛ ألن البنك قد يفشـــل 
في اســـترداد أمواله وبهذا يتعرض للتعثر والخسائر التي ربما 
تؤثر على موقفه المالي واالئتماني بل واســـتمراره كمؤسســـة 

مصرفية ناجحة.
والبنوك تحرص على وضع الضوابط التي تحصنها من الوقوع 
فـــي المعضـــات مهما كان شـــكلها ولونها ووزنهـــا. وهذا يتمثل 
فـــي اتباع وانتهاج سياســـة تعمـــل وفق ضوابط ســـليمة لمنح 
االئتمـــان ألي ســـبب كان وألي عميـــل كان. وفـــوق هـــذا فـــإن 
الســـلطات الرقابية اإلشرافية على البنوك، تحرص على إصدار 
التعليمـــات التـــي تمكن البنوك من العمل فـــي أجواء خالية من 
مخاطـــر االئتمـــان لمـــا لها مـــن عواقـــب عاصفة وتزلـــزل أعتى 

البنوك عديمة العناية والتقدير.
مـــن ضوابـــط مخاطـــر االئتمـــان، التعـــرف التـــام والكامل على 
العميـــل وأعمالـــه وكل مـــا يرتبـــط بـــه مـــن مخاطر. لهـــذا، فمن 
المخاطـــر الجســـيمة مثا منـــح عميل قرضـــا أو تســـهيا ماليا 
مباشـــرة بعد فتحه الحســـاب بالبنك. وربما يكـــون هذا العميل 
أتـــى للبنـــك لفتـــح الحســـاب فقـــط للحصـــول على القـــرض ثم 

االختفاء دون أثر. 
ولتجـــاوز المخاطر، فإن البنوك تقوم بجمع المعلومات الكافية 
عـــن العميـــل مـــن عـــدة مصـــادر مســـتقلة وموثوقـــة وتتمتـــع 
بالحيـــاد والمهنيـــة عند تقديـــم أو تثمين المعلومـــات المطلوبة 
لتقييـــم المخاطـــر المرتبطـــة بهـــم وبكيفية التعامـــل معهم. إن 
جمـــع المعلومات الداخلية عـــن العميل تعتبر من األمور المهمة 
والمطلوبة، حتى ال تكون هناك مفاجآت غير متوقعة ولم تكن 

في الحسبان.
وناحـــظ بعـــض الممارســـات االئتمانيـــة غيـــر الســـليمة حيـــث 
يقوم البنك بتقديم االئتمان دون اتخاذ الخطوات االســـتباقية 
الواجبـــة عليـــه لمعرفـــة العميـــل وإمكاناته وشـــخصيته. وهذا 
يتـــم اســـتنادا إلـــى أن البنـــوك األخـــرى تتعامل مع هـــذا الزبون 
المحظوظ وتفتح له الخزائن. وهذه الممارسة مليئة بالمخاطر 
ألن مقيـــاس ومعيـــار كل بنك مختلف عـــن اآلخر، فلماذا نلبس 
لبوس غيرنا ونعرض أنفســـنا لمخاطر قد ال تشـــكل مخاطر أو 
“مضايقات” لذلك البنك. وبســـبب هذه الممارسات، نجد عميا 
لديـــه تســـهيات كبيـــرة من عدة بنـــوك وكل بنك منـــح العطية 
استنادا إلى أن البنوك األخرى منحت. وهذه مخاطرة ائتمانية 
كبيـــرة وبســـببها توجـــد قضايا كثيـــرة مقدمة من بنـــوك كثيرة 
والمدعـــي عليه شـــخص واحـــد فقط. نحن هنـــا ال نقصد “تركز 
االئتمـــان” بقـــدر ما نقصـــد أن لكل بنك حالتـــه الخاصة به التي 

تشكل له المخاطر.
وناحـــظ أن بعـــض البنـــوك اكتســـبت خبـــرات إضافيـــة فـــي 
كيفيـــة تقييـــم العماء والذهـــاب للميل اإلضافـــي للتنقيب عن 
المعلومـــات التي تمكن البنك من معرفتهـــم الكافية وتقييمهم 
التقييـــم الصحيـــح. وال بـــد من معرفـــة تاريخ العميـــل إذا كان 
شـــركة أو شـــخصا طبيعيـــا، واالطـــاع علـــى ســـيرتهم الذاتية 
وســـجلهم الجنائـــي لاطمئنان على حســـن ســـلوكهم وتمتعهم 
باألمانـــة والثقـــة وحســـن المنبـــت. فلنحســـن إدارة المخاطـــر 
فـــي هذا الخصـــوص خاصة في اختيار مـــن نتعامل معهم ألن 

أصدقاء اليوم ربما أعداء المستقبل.
هنـــاك مخاطـــر ائتمانيـــة تعـــود ألســـباب بعيـــدة عن شـــخصية 
العميل، مثل حالة السوق، مقدار التسهيات المقدمة، وحجمها 
وهيكلهـــا بمـــا فـــي ذلـــك مقـــدار الســـداد وتوقيتـــه ومصـــادره، 
وإضافة لهذا الضمانات المقدمة وحجمها ونوعها وشـــروطها… 
هذه األمور، يجب دراستها وتقييمها بعيدا عن التأثر بشخصية 
العميـــل ألنها قد تكون خارج عن إرادته. فحالة الســـوق يجب 
أن تتـــم دراســـتها وتقييمها بصورة ســـليمة مـــن حيث تذبذب 
األســـعار وقلـــة أو زيـــادة المعـــروض، وكذلـــك الضمانـــات غيـــر 
الشـــخصية والرهونـــات التجاريـــة ال بـــد مـــن تقييمهـــا التقييم 
الصحيـــح، وهكذا قد تحدث ظروف ال عاقة للعميل بها ولكن 
حســـن إدارة المخاطر تتطلب االحتراز لمثل هذه المستجدات 

بكافة أشكالها وظروفها في أي وقت.
لـــكل عميل ســـقوف معينة تأتـــي منها طاقة معينـــة وإمكانات 
معينة وبرامج وأهداف معينة، وكل هذا يقتضي وضع ســـقف 
ائتمانـــي لكل عميل على حســـب الســـقف المائم لـــه ولظروفه 
وإمكاناته وحســـن إدارة المخاطر االئتمانية وضبطها تقتضي 
عـــدم القفز فوق هذا الســـقف. هذا مع ضـــرورة مراقبة الحركة 
داخـــل هـــذا الســـقف المتـــاح، ومن هـــذا ربما نقرر رفع الســـقف 
أو تخفيضـــه علـــى حســـب المســـتجدات ومـــدى ماءمتهـــا ما 
يســـتدعي وقف التعامل أو تعديل الشروط، ألن المشروع في 

حالة فشل وهاك مبين.
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د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني



وزارات وأجهزة حكومية اقتصادية وشركات تحتفي بيوم المرأة البحرينية
مؤكدة دورها الرائد في مسيرة التنمية والتقدم بالمملكة

وأشـــار الوزير إلى ما وصلت إليه المرأة 
البحرينيـــة مـــن تقـــدم ونمـــاء فـــي ظل 
الدعم المســـتمر الذي تحظـــى به ضمن 
المســـيرة التنموية الشـــاملة، مضيًفا أن 
هـــذا اليوم يبرز تاريخ المرأة البحرينية 
الزاخـــر بالنماذج المشـــرفة واإلنجازات 
الرائـــدة التي نجحت في الوصول إليها 

وتحقيقها بمختلف المجاالت. 
مـــن جهتـــه، احتفـــل مصـــرف البحريـــن 
المركزي، تحت شـــعار “قرأت.. تعلمت.. 
شاركت”، بيوم المرأة البحرينية، وذلك 
بحضـــور كل مـــن المحافـــظ والمديرين 

التنفيذيين وموظفات المصرف.
وبهـــذه المناســـبة، اســـتضاف المصرف 
البحريـــن  بنـــك  إدارة  مجلـــس  عضـــو 
والكويت غنية محســـن الـــدرازي لتلقي 
الضـــوء علـــى جهـــود المـــرأة البحرينية 
النهـــوض  مســـيرة  فـــي  ومســـاهمتها 
بالقطـــاع المالـــي والمصرفـــي وذلك من 
خالل سردها لمسيرتها المهنية في هذا 

المجال.

“الغرفة” تكرم رائدات أعمال 

رئيـــس  أعلـــن  متصـــل،  صعيـــد  علـــى 
غرفـــة تجـــارة وصناعة البحرين ســـمير 
نـــاس عـــزم الغرفـــة إطالق سلســـلة من 
المرحلـــة  فـــي  كيـــوب”  “ذا  الفعاليـــات 
المقبلـــة بهدف تعريف أصحاب األعمال 
بآليات وأطر التوسع بأعمالهم للوصول 
إلـــى األســـواق الخارجيـــة، وتوعيتهـــم 
بمخاطـــر التعامـــالت الدوليـــة لحمايـــة 
مصالحهـــم، إلى جانب تســـليط الضوء 
على أهم األدوار التي تقوم بها البحرين 
فـــي المحافـــل اإلقليميـــة والدوليـــة من 
خـــالل تفعيـــل الشـــراكة مـــع المنظمات 
واالتحـــادات والكيانـــات العالميـــة ذات 
العالقـــة في إطـــار االتفاقيـــات الثنائية 
المشـــتركة مـــع غرفـــة تجـــارة وصناعة 

البحرين. 
وأكـــد خـــالل احتفاليـــة نظمتهـــا الغرفة 
أمس بمناســـبة “يوم المرأة البحرينية”، 
الـــذي يصـــادف األول مـــن ديســـمبر في 
كل عام، أن التاجر البحريني ســـيتعرف 
عن قرب من خالل هذه الفعاليات بدور 
هـــذه المنظمـــات المتمثلـــة فـــي )غـــرف 
التجـــارة الدوليـــة، والمؤسســـة الدولية 
والمنظمـــة  األعمـــال،  ريـــادة  لتحـــدي 
الدوليـــة ألصحـــاب األعمـــال، ومنظمـــة 
العمـــل الدولية، ومنظمة العمل العربية، 

واتحـــاد  الخليجيـــة،  الغـــرف  واتحـــاد 
اإلســـالمية  والغرفـــة  العربيـــة،  الغـــرف 
للتجـــارة والصناعـــة والزراعـــة( وطـــرق 
االســـتفادة منها لتنمية أعماله، وتطوير 
وتحفيـــز قدراته بمـــا يواكب التطورات 

المستقبلية لمجتمع األعمال. 
وكرمـــت “الغرفـــة” عـــدًدا مـــن رائـــدات 
جائـــزة  علـــى  الحاصـــالت  األعمـــال 
ريـــادة  لتحـــدي  الدوليـــة  المؤسســـة 
األعمـــال للمـــرأة والمرشـــحات مـــن قبل 

غرفة البحرين لهذه الجائزة.
من جانبه، أعـــرب األمين العام لمجلس 
جمـــال  والمزايـــدات  المناقصـــات 
عبدالعزيز العلـــوي، عن فخره واعتزازه 
بما حققتـــه المـــرأة البحرينية كشـــريك 
فاعـــل مـــن إنجـــازات رائـــدة ومرموقـــة 
كان لهـــا بصمـــة واضحـــة في المســـيرة 
التنموية الشـــاملة في ظل العهد الزاهر 
لملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
 كما نوه بالدعـــم الذي تحظى به المرأة 
البحرينيـــة من قبـــل الحكومة برئاســـة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، والـــذي كان له بالغ 
األثر في تعزيز وجود المرأة البحرينية 
في كافة القطاعات ومشاركتها الفاعلة 
والبنـــاءة فـــي جميـــع مســـارات التطور 

والنمو.
وأشـــاد بالجهـــود الُمباركـــة التـــي يبذلها 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة تحـــت قيادة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة فـــي ســـبيل 
تعزيـــز نهضـــة المـــرأة البحرينيـــة ودعم 

تقدمها والعمل على تحقيق تطلعاتها.
و في إطار احتفاء مملكة البحرين بيوم 
المـــرأة البحرينيـــة الذي يصـــادف األول 

من ديسمبر من كل عام، احتفلت شركة 
بي نت بكادرها النسائي الذي تفتخر به، 
وذلك تقديًرا وعرفاًنا بالجهود المتميزة 
التي تبذلها المرأة في تطوير مخرجات 
العمل في الشركة ودورها المتميز الذي 
تقـــوم بـــه بكل جـــدارة واســـتحقاق في 
مختلف المناصب ضمن هيكل الشـــركة 

التنظيمي.
إدارة  المناســـبة، علقـــت مديـــر  وبهـــذه 
وتطويـــر المواهب أمـــل المناعي “تأتي 
المـــرأة  دور  لتتـــوج  المناســـبة  هـــذه 
بكافـــة  واالحتفـــاء  البـــارز  البحرينيـــة 
إنجازاتهـــا في شـــتى المياديـــن، بحيث 
كان وال يـــزال دورها محورًيـــا في بناء 

نهضة مملكتنا الحبيبة.

“البورصة” تشيد بدعم وجهود 

“األعلى للمرأة”

لبورصـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أشـــاد 

البحرين الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة، بدعم وجهـــود المجلس األعلى 
للمـــرأة لتمكيـــن المرأة وتعزيـــز مكانتها 
مســـيرة  فـــي  فاعـــاًل  شـــريًكا  لتصبـــح 
النهضـــة التنمويـــة بقيـــادة قرينة عاهل 
البـــالد المعظم رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. 
وأكـــد الشـــيخ خليفة أن يـــوم االحتفال 
بالمـــرأة البحرينية يعد تقديًرا لما توليه 
ســـموها الكريـــم مـــن اهتمـــام ورعايـــة 
متواصلـــة في خدمة المـــرأة البحرينية 
فـــي مختلـــف المجـــاالت وتمكينهـــا من 
لعـــب دور حيـــوي فـــي ظـــل المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيادة عاهـــل البالد 
المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، ودعم ومتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، ما يشـــكل دافًعـــا للعطاء ولبذل 
مزيـــد مـــن الجهـــود فـــي ســـبيل رفعـــة 
الوطـــن ورفـــع قـــدرة المرأة التنافســـية 
التنمويـــة  العمليـــة  فـــي  ومســـاهمتها 
الفـــرص  تكافـــؤ  أســـس  علـــى  القائمـــة 

وإدماج احتياجات المرأة فيها.

العلوي: نثمن جهود قرينة الملك

جمعيـــة  رئيـــس  رفعـــت  جانبهـــا،  مـــن 
المهندســـين البحرينيـــة رائـــدة العلـــوي 
خالـــص التهانـــي إلى قرينة ملـــك البالد 
المعظم صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة 
المجلـــس األعلى للمـــرأة وإلى كل امرأة 
الحاديـــة  الذكـــرى  بمناســـبة  بحرينيـــة 
والعشـــرين ليوم المرأة البحرينية الذي 

يصادف األول من ديسمبر.
وأشـــادت رئيـــس جمعيـــة المهندســـين 
البحرينية بدور صاحبة الســـمو الملكي 

رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة فـــي 
رئاســـة المجلس والمبـــادرة بتخصيص 
البحرينيـــة  بالمـــرأة  لالحتفـــال  يـــوم 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  وإنجازاتهـــا 
معبرًة عن شكرها لتخصيص احتفاالت 
العام 2017 لالحتفال بالمرأة المهندسة.

وأكـــدت العلـــوي أن المـــرأة البحرينيـــة 
أثبتـــت قدرتها فـــي تحمل المســـؤولية 
والنهوض بدورهـــا في مختلف ميادين 
العمـــل الوطني، األمر الـــذي أّهلها وبكل 
جـــدارة لتبـــوء العديـــد مـــن المناصـــب 
القيادية الرفيعة في مختلف مؤسسات 
والخـــاص  العـــام  بقطاعيهـــا  الدولـــة، 
المهنيـــة  التخصصـــات  مختلـــف  وفـــي 
والوظيفية، وبما ينســـجم مع توجهات 
االســـتراتيجية  ورؤيتهـــا  المملكـــة 
فـــي إشـــراك المـــرأة ومواصلـــة تقدمهـــا 

وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص.

100 موظفة بـ “المطار” وتـتـقـلـد 

14 % منهن مناصب قيادية

مطـــار  شـــركة  حـــرص  مـــن  انطالًقـــا 
البحريـــن، علـــى تكريـــم منتســـباتها في 
مســـيرة نجاح الشـــركة، نظمت احتفاال 
بمناســـبة يـــوم المـــرأة البحرينيـــة الذي 
يصـــادف األول مـــن ديســـمبر، مجـــددة 
التزامهـــا الراســـخ بقيـــم تمكيـــن المـــرأة 
وتقديًرا واعتـــزاًزا بالدور الذي تقوم به 
منتســـباتها، حيـــث بلغ العـــدد اإلجمالي 
للنســـاء بالشـــركة 100 موظفة، وتتقلد 
14 % منهـــن مناصـــب قيادّية. وعالوة 
التوظيـــف  عمليـــة  تلتـــزم  ذلـــك،  علـــى 
واالختيار بالشـــركة التزاًما تاًما بمبادئ 
تكافـــؤ الفرص ودمج احتياجات المرأة 
لضمـــان حصولهـــا علـــى فرصتهـــا فـــي 

التمّيز وبلوغ أقصى إمكاناتها.
وبهذه المناســـبة، رفع الرئيس التنفيذي 
لشـــركة مطـــار البحرين محمد يوســـف 
البنفالح وجميع منتســـبي شـــركة مطار 
آيـــات  أســـمى  ومنتســـباتها  البحريـــن 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى قرينـــة ملك 
البـــالد المعّظم رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
تحققهـــا  التـــي  باإلنجـــازات  مشـــيدين 
المرأة البحرينّية بفضل الجهود الكبيرة 
التي تقوم بها سموها لتعزيز مكتسبات 

المرأة في شتى المجاالت.
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احتفال “الصناعة”
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احتفلــت وزارات وأجهــزة وهيئــات وشــركات كيانــات حكومية وخاصة في مملكــة البحرين أمس بيوم المرأة البحرينيــة، الذي يصادف األول من 
شهر ديسمبر من كل عام.

ورفع وزير الصناعة والتجارة عبدهللا فخرو أســمى آيات التهاني والتبريكات  إلى مقام ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 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، وذلك بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف األول من ديسمبر من كل عام. 

احتفال “المصرف المركزي” بيوم المرأة



التقـــى رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
)البـــا(  ش.م.ب.  البحريـــن  ألمنيـــوم 
الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بـــن دعيج 
آل خليفـــة، وزير قطاع األعمال العام 
محمـــود  العربيـــة  مصـــر  بجمهوريـــة 
ذات  المجـــاالت  لبحـــث  عصمـــت؛ 
االهتمـــام المشـــترك مـــع التركيز على 
فـــرص توريد المـــواد الخـــام، بتاريخ 
30 نوفمبر 2022 على هامش مؤتمر 

عربال. 

وخالل االجتماع، الذي حضره كل من 
رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر عربال 
محمـــد النقي، ورئيـــس مجلس إدارة 
الشـــركة القابضة للصناعات المعدنية 
المصريـــة محمـــد الســـعداوي، أوضح 
رئيـــس مجلس إدارة البا أن الشـــركة 
تضـــع نصب عينهـــا التكامل الرأســـي 
كأحد أهـــم مبادراتها االســـتراتيجية 
المقبلـــة،  الخمـــس  الســـنوات  خـــالل 
وذلـــك لمـــا لـــه مـــن أهمية فـــي تعزيز 

التشـــغيلية  العمليـــات  اســـتمرارية 
بالشركة. وبتحقيق التكامل الرأسي، 
ســـوف تصبح البا أكثر مرونة وتكّيًفا 
في التعامل مع الظروف والتحديات 
المختلفة. وتستمر جهود الشركة في 
بحـــث الفـــرص الممكنـــة لتأمين جزء 
مـــن متطلباتها المســـتقبلية من مادة 
األلومينـــا التـــي تعتبـــر إحـــدى المواد 
األلمنيـــوم  إلنتـــاج  الرئيســـة  الخـــام 

األولي.

ملتقيا وزير قطاع األعمال المصري خالل “عربال”... دعيج بن سلمان:

التكامل الرأسي أحد أهم مبادرات “البا” االستراتيجية
المقاوليـــن  جمعيـــة  رئيـــس  رفـــع 
البحرينيـــة خلف حجير أســـمى آيات 
المقـــام  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
السامي لعاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وإلـــى  خليفـــة، 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، وإلـــى قرينـــة عاهـــل البـــالد 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  المعظـــم 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
خليفـــة؛  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية الذي 
يصـــادف األول مـــن ديســـمبر من كل 
البحرينيـــة  المـــرأة  أن  مؤكـــًدا  عـــام، 
نجحـــت على مدار عقـــود طويلة في 
ترســـيخ مكانتهـــا بالمجتمـــع لتحقـــق 
نجاحـــات وإبداعـــات باهـــرة فـــي كل 

القطاعات ومختلف المجاالت.
وأشاد بالدور الكبير للمرأة البحرينية 

ووعطائهـــا المتواصـــل فـــي األصعدة 
والمياديـــن كافـــة حتى باتت شـــريًكا 
للرجـــال وعنصًرا فاعـــل في منظومة 
للبـــالد،  الشـــامل  التنمـــوي  العمـــل 
مشـــيًرا إلى أن إنجازاتها المتصاعدة 
مختلـــف  وتقلدهـــا  والمتواليـــة، 
المناصـــب بـــكل اقتـــدار وتفـــاٍن دلياًل 
قاطع على الثقة التي حظيت بها في 
المجتمـــع المحلـــي والدولـــي؛ بفضـــل 
الدعم الالمحدود والرعاية الســـامية 

من لدن عاهـــل البالد المعظم وإيمان 
جاللتـــه بأهميـــة دور البحرينيات في 
بناء الوطـــن وتطوره علـــى األصعدة 

كافة. 
وقـــال حجيـــر “فخورون بمـــا وصلت 
تقـــدم  مـــن  البحرينيـــة  المـــرأة  إليـــه 
ورفعـــة فـــي مختلـــف مواقـــع العمـــل 
وتحقيقهـــا إلنجـــازات متتاليـــة عاًمـــا 
بعد عام، بدعم ومتابعة من المجلس 
األعلـــى للمـــرأة بقيـــادة قرينـــة عاهل 
البـــالد المعظـــم حفظهـــا هللا”، مضيًفا 
أن “المـــرأة البحرينيـــة لديهـــا الكثيـــر 
ونجاحاتها مستمرة ال تتوقف، حيث 
وصلـــت إلى جميع المناصب القيادية 
واإلشـــرافية في مختلـــف القطاعات 
الحكوميـــة والخاصـــة وأدت دورهـــا 
بـــكل تفاٍن وإخالص وجد وجهد؛ من 
أجـــل رفعـــة وتقـــدم الوطـــن وإعـــالء 
رايته في مختلف المحافل العالمية”.

مؤكدا نجاحها لعقود طويلة في ترسيخ مكانتها بالمجتمع... حجير:

المرأة البحرينية نموذج في العطاء وشريكة بمراحل البناء

خلف حجير

احتفلـــت شـــركة يوســـف بـــن أحمـــد 
كانو، بالتزامن مع احتفاالت المملكة 
والـــذي  البحرينيـــة  المـــرأة  بيـــوم 
مـــن  ديســـمبر  مـــن  األول  يصـــادف 
كل عـــام، بكادرهـــا النســـائي تقديـــًرا 
التـــي  المتميـــزة  بالجهـــود  وعرفاًنـــا 
تبذلهـــا المرأة في تطويـــر مخرجات 

العمـــل بالشـــركة، وذلـــك يـــوم أمس 
الخميـــس الموافق 1 ديســـمبر 2022 
في برج كانو بالمنطقة الدبلوماسية، 
وبحضور عضو مجلس اإلدارة منى 
مبارك كانو، ورئيس االبتكار الرقمي 
صفية فـــوزي كانو وعدد من أعضاء 

مجلس اإلدارة وموظفات الشركة.

عضـــو  صرحـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
كانـــو  مبـــارك  منـــى  اإلدارة  مجلـــس 
قائلـــة “يأتي يـــوم المـــرأة البحرينية 
المـــرأة  لـــدور  تتويًجـــا  العـــام  لهـــذا 
مســـيرة  ضمـــن  البـــارز  البحرينيـــة 
التنميـــة الوطنيـــة واحتفـــاًء بجميع 
إنجازاتها في شـــتى الميادين بحيث 

ـــا في  كان ومـــا يـــزال دورهـــا محوريًّ
بنـــاء نهضـــة مملكتنـــا الحبيبـــة”. كما 
تقدمـــت بالشـــكر الجزيـــل إلى عاهل 
المجلـــس  رئيســـة  المعظـــم  البـــالد 
األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي 
إبراهيـــم آل  بنـــت  األميـــرة ســـبيكة 
خليفـــة قرينة علـــى جهودها الكبيرة 

البحرينيـــة  المـــرأة  تمكيـــن  فـــي 
والوقـــوف بجانبها وتبنـــي قضاياها 
معتبـــرة  بالموظفـــات،  أشـــادت  كمـــا 
إياهـــن ركيـــزة مـــن ركائـــز مجموعة 

يوسف بن أحمد كانو.
من جهتهن، أعربت موظفات الشركة 
إلدارة  وتقديرهـــن  شـــكرهن  عـــن 

الشـــركة وحرصها الدائم على إقامة 
هـــذه االحتفالية كل عـــام واهتمامها 
بالمـــرأة العاملـــة مـــن خـــالل توفيـــر 
البيئة المالئمة، متمنيات أن يســـتمر 
هـــذا الدعـــم من قبـــل إدارة الشـــركة 
لتمكيـــن المـــرأة مـــن تبـــوء مزيد من 

المناصب قيادية في الشركة.

“يوسف كانو” تحتفل بكادرها النسائي في يوم المرأة البحرينية
الموظفات يعربن عن تقديرهن إلدارة الشركة

أّكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة صنـــدوق 
العمـــل “تمكيـــن”، الشـــيخ محمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، ّأن المكانة الرفيعة 
التـــي وصلـــت لهـــا المـــرأة البحرينيـــة 
التنميـــة  فـــي  فاعـــل  اليـــوم كشـــريك 
لمنظومـــة  نتيجـــة  هـــي  االقتصاديـــة 
متكاملـــة مـــن الجهـــود الوطنيـــة التي 
بقيـــادة  الموقـــرة  الحكومـــة  كرســـتها 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المعظم، وبجهود 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، وبمتابعة مباشـــرة 
مـــن صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
ملـــك البـــالد المعظم رئيســـة المجلس 

األعلى للمرأة.
جـــاء ذلـــك علـــى هامش اإلعـــالن عن 
فوز صنـــدوق العمل “تمكيـــن” بجائزة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة لدعـــم تقدم 
المـــرأة وذلـــك عـــن فئـــة المؤسســـات 
الرســـمية والتـــي جـــرى اإلعـــالن عنها 
نوفمبـــر   30 الموافـــق  األربعـــاء  يـــوم 
احتفـــاالت  إطـــار  فـــي  وذلـــك   2022
مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية 
الموافق 1 ديســـمبر، حيث نّوه الشيخ 
محمد بن عيســـى بدور هـــذه الجائزة 
فـــي االحتفاء بالمؤسســـات الرســـمية 
المجتمـــع  ومؤسســـات  والخاصـــة 
المـــرأة  بقـــدرة  تؤمـــن  التـــي  المدنـــي 
البحرينيـــة علـــى دعم مســـيرتها نحو 
التطـــور واالزدهـــار، موضًحـــا أّن فـــوز 

تمكيـــن بهـــذه الجائـــزة يأتـــي مؤكـــدا 
أهميـــة أحـــد األهـــداف الرئيســـة التي 
تأسســـت تمكيـــن لتحقيقهـــا والرامي 
االقتصاديـــة  المشـــاركة  زيـــادة  إلـــى 
للمـــرأة، ودعـــم تواجدهـــا فـــي ســـوق 
العمـــل، مـــن خـــالل مختلـــف البرامـــج 
والمبـــادرات والشـــراكات التـــي تصب 

في تحقيق هذا الهدف.
من جانبهـــا، أوضحت مها مفيز القائم 
بأعمـــال الرئيـــس التنفيـــذي لصندوق 
تمكيـــن  حـــرص  أّن  “تمكيـــن”  العمـــل 
ومالءمتـــه  الدعـــم  شـــمولية  علـــى 
الحتياجـــات المـــرأة البحرينية لزيادة 
عامـــالً  يعـــد  االقتصاديـــة  مشـــاركتها 
رئيًســـا فـــي عمليـــة صياغـــة الخطـــط 
الســـنوية وبرامـــج تمكيـــن، والســـيما 
عبـــر  المـــرأة  دعـــم  تســـتهدف  التـــي 

مختلـــف مراحلها التنموية ســـواًء من 
خالل المبادرات التي تدعم مســـيرتها 
الرياديـــة أو من خالل مبـــادرات دعم 
انخراطهـــا في ســـوق العمل وتطورها 

المهني. 
وأضافت: “أسهمت جهود تمكين منذ 
التأسيس في توفير ما يزيد عن 104 
آالف فرصـــة لتدريب وتوظيف المرأة 
البحرينيـــة فـــي كافة القطاعـــات، إلى 
جانب دعم أكثر من 24 ألف مؤسســـة 
مملوكـــة لنســـاء بحرينيـــات بمـــا يزيد 
عـــن ربع مليـــار دينار بحريني شـــملت 
تســـهيل حصولهـــا علـــى تمويـــل مـــن 
البنـــوك يقـــدر بـ 383 مليـــون دينار من 
المختلفـــة،  الماليـــة  المحافـــظ  خـــالل 
الموجهـــة  ريـــادات  محفظـــة  ومنهـــا 
خصيًصا لدعم النشاط التجاري للمرأة 

المجلـــس  مـــع  بالشـــراكة  البحرينيـــة 
األعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية”.
المؤسســـات  إحـــدى  “تمكيـــن”  وتعـــد 
الرسمية المعنية بمهمة النهوض بدور 
المـــرأة البحرينيـــة وزيادة مشـــاركتها 
االقتصادية وفًقا ألحد األهداف التي 
تأسســـت عليها، حيث أطلقت تمكين 
المختلفـــة  المبـــادرات  مـــن  العديـــد 
التـــي تعمـــل على رفع مشـــاركة المرأة 
الوطنـــي  االقتصـــاد  فـــي  البحرينيـــة 
ســـواًء من خالل ريادة األعمال أو من 

خالل دعم تطورها الوظيفي.
ولتحقيق ذلـــك، حافظت تمكين على 
معدالت التوازن على مســـتوى برامج 
مـــن  ســـواًء  الخـــاص،  القطـــاع  دعـــم 
خـــالل دعم الموجه لرائـــدات األعمال 
وصاحبـــات المشـــاريع أو مـــن خـــالل 

خلـــق الفـــرص التدريبيـــة والوظيفية؛ 
أو  عمـــل  عـــن  الباحثـــات  لتأهيـــل 
الموظفات بما يســـهم في زيادة فرص 

العمل النوعية.
المؤسســـة، فقـــد  أمـــا علـــى مســـتوى 
تطويـــع  علـــى  تمكيـــن  حرصـــت 
الداخليـــة؛  واإلجـــراءات  السياســـات 
لضمـــان تطويـــر بيئـــة العمل بمـــا يعزز 
من التوازن األسري، وتبني مستويات 
عاليـــة من المرونة المؤسســـية تضمن 
المشـــاركة  علـــى  المـــرأة  قـــدرة  رفـــع 
الفعالـــة وزيـــادة إنتاجيتهـــا من خالل 

أدوارها المختلفة. 
فمن أبرز السياسات التي تم تحديثها 
الداخليـــة  واللوائـــح  األنظمـــة  فـــي 
بالمـــوارد  المختصـــة  والمبـــادرات 
نســـبة  رفـــع  فـــي  يتمثـــل  البشـــرية، 

الموظفيـــن  مـــع  والتفاعـــل  التواصـــل 
مـــن خالل اســـتحداث أنظمـــة جديدة 
للمكافـــآت وزيـــادة المرونـــة فـــي بيئة 
العمـــل، وتبنـــي عـــدد مـــن السياســـات 
المتعلقـــة برفـــع التوازن األســـري منها 
واألبـــوة  والوضـــع  الفقـــد  إجـــازات 

وغيرها.
وقـــد أظهرت مؤشـــرات التـــوازن في 
بيئـــة العمـــل معـــدالت عاليـــة لتمثيـــل 
المرأة مـــن إجمالي الموظفين بنســـبة 
تزيد عن 52 % كما تشغل المرأة أكثر 
مـــن 50 % مـــن المناصـــب القياديـــة، 
ومـــع وجـــود نظـــام للتطـــور والتـــدرج 
المهنـــي ومنصـــة للتدريـــب الداخلـــي، 
فقـــد حصلـــت المـــرأة علـــى ما نســـبته 
53 % مـــن الحوافـــز والترقيـــات فـــي 
وجدارتهـــا  لتميزهـــا  وذلـــك   2021
فـــي أداء مختلـــف األدوار الوظيفيـــة 
إلـــى جانـــب متابعـــة  إليهـــا  المســـندة 
انعـــكاس التـــوازن بين الجنســـين في 
إســـتراتيجية المؤسسة على تنافسية 

المرأة في سوق العمل.
يذكر أّن تمكين تعمل بشـــكل مســـتمر 
على تحديـــث برامجها ومبادراتها بما 
يضمن شـــمولية الدعـــم لجميع الفئات 
والســـيما المرأة البحرينيـــة وذلك من 
خـــالل تعزيز فهـــم احتياجـــات المرأة 
عبر إجراء الدراســـات والتقارير حول 
واقـــع وتحديـــات المـــرأة فـــي ســـوق 
العمل وريادة األعمال ومتابعة األداء 

المؤسسي فيما يخص ذلك.

المكانة الرفيعة للمرأة البحرينية نتيجة لمنظومة متكاملة من الجهود الوطنية
بمناسبة فوز “تمكين” بجائزة األميرة سبيكة لدعم تقدم المرأة... محمد بن عيسى:

ــات ــي ــن ــري ــح ــب ال ــيـــف  ــوظـ وتـ ــب  ــدريـ ــتـ لـ ــة  ــرصـ فـ آالف   104 ــن  ــ م ــر  ــثـ أكـ مـــفـــيـــز: 

قرينة العاهل تتوسط الفائزين بجائزة سموها لتقدم المرٔاة البحرينية
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

حفـــظ البيض بطريقـــة صحيحة يســـاعد في 
الوقايـــة من ظهور عالمات فســـاد البيض، لذا 
إليـــك بعـــض النصائح التي تســـاعد في حفظ 
البيـــض: االبتعاد عن شـــراء البيض الذي تكثر 
فيـــه التشـــققات أو تملـــؤه األوســـاخ، الحرص 
علـــى وضـــع البيض فـــي الثالجة وعـــدم تركه 
مـــدة طويلـــة خارًجا، اإلبقاء علـــى البيض في 
كرتونته حيث تزوده بالرطوبة، كما أنها تقيه 
مـــن االختـــالط بباقي الروائـــح الموجودة في 
الثالجـــة، تخزيـــن البيـــض في الثالجـــة بعيًدا 
عـــن بابها بحيث يمكن للحرارة أن تبقى ثابتة 
على عكس المنطقة القريبة من الباب بســـبب 
تكـــرار فتحـــه وإغالقـــه، التخلص مـــن البيض 
فـــي حـــال تـــم إخراجه مـــن الثالجـــة ولم يتم 
اســـتخدامه خالل ســـاعتين من ذلـــك، تدوين 
تاريخ شـــراء البيض في حال لـــم يكن تاريخ 
االنتهـــاء مكتوب على كرتونـــة البيض، حيث 
يمكن اســـتخدامه حتى 6 أسابيع بعد تخزينه 

بشكل جيد.

الحفاظ على البيض طازجا الكنعد
د.ب3.5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.7

غنم صومالي
للكيلود.ب4.5

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.9

الصايف
د.ب2

السبريم
د.ب3

الشعري
د.ب2.5

الهامور
د.ب5.5

روبيان
د.ب2.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.35

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.6

بيض بحريني
بالشدةد.ب2.4

بيض تركي
بالشدةد.ب1.3

بيض أردني
بالشدةد.ب1.5

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

أكد وزير الصناعة والتجارة عبدهللا فخرو 
أهمية تطوير الصناعات الغذائية المحلية 
بما يســـهم في تحقيق مســـتهدفات األمن 
الغذائي، وتأمين المخزون االســـتراتيجي 
الـــوزارة  بثقـــة  البحريـــن، منّوًهـــا  لمملكـــة 
ودعمهـــا  الوطنيـــة  التجاريـــة  بالشـــركات 
الســـيما  الـــدوام،  علـــى  لهـــا  وتشـــجيعها 
فـــي دفـــع عجلـــة االقتصـــاد  أنهـــا تســـهم 
مســـتمرة  الجهـــود  أن  مؤكـــًدا  الوطنـــي، 
لتعزيز االســـتثمارات المحلية واستقطاب 
الصناعات النوعية والتنافســـية وتوطينها 
المحلـــي واإلقليمـــي  الســـوق  بمـــا يخـــدم 

والعالمي.
 جـــاء ذلـــك خـــالل حفـــل تدشـــين العالمة 
التجاريـــة “الغديـــر”، الـــذي أقيـــم برعايـــة 
وزيـــر الصناعـــة والتجارة، بحضـــور وكيل 
وزارة الصناعة والتجارة إيمان الدوسري، 
وعيســـى عبدعلـــي الدعيســـي وعـــدد مـــن 
كبار مسؤولي أسواق اللولو هايبر ماركت 
وشركة الدعيسي القابضة، وذلك بأسواق 

اللولو هايبر ماركت بمجمع الرملي.
 واســـتمع الوزير والحضور إلى إيجاز عما 
تقدمـــه العالمـــة التجاريـــة مـــن منتجـــات 
مختلفة، مشـــيًدا وزيـــر الصناعة والتجارة 

بإطالق هذه العالمـــة التجارية والذي من 
المؤمل أن يشّكل تطوًرا واعًدا في مجال 
األمـــن الغذائـــي المحلي، معرًبا عن شـــكره 
للقائمين على شركة الدعيسي القابضة لما 
يبذلونه من مســـاع دؤوبة للمســـاهمة في 

تعزيز القطاع الغذائي المحلي وتنوعه.
التجاريـــة  “الغديـــر”  عالمـــة  أن  يذكـــر 
والمســـجلة كعالمة تجاريـــة بحرينية منذ 
العـــام 1970 تعتبر مـــن العالمـــات الرائدة 
في مجـــال الدواجن، حيث تتخصص في 
الدجـــاج الكامـــل وقطع الدجـــاج والدجاج 

المعالج.

المنامـــة  ســـوق  فـــي  الجـــزاف  ^قـــال 
المركزي علي سلمان “إن السوق تشهد وفرة 
في معرض األســـماك من مختلـــف األنواع”، 
لكنـــه أشـــار إلـــى شـــح فـــي معروض ســـمك 

الشعري أمس.
وبخصوص أســـعار الروبيان، أشـــار إلى أنها 

تتـــراوح بيـــن ديناريـــن إلـــى مـــا يصـــل إلـــى 
4 دنانيـــر للكيلـــو الواحـــد حســـب األحجـــام 
الروبيـــان  أســـعار  وبشـــأن  المعروضـــة. 
“الجامبـــو”، رأى ســـلمان أنها مرتفعـــة حالًيا؛ 
نظـــًرا لقلـــة الصيـــد، إذ تتوافـــر مناطق صيد 

وافرة في الروبيان وأخرى بكميات أقل.

ويعـــد الروبيـــان “الجامبو” المفضل للشـــواء 
وتوجـــه  األجـــواء  تحســـن  مـــع  خصوصـــا 
فـــي  الشـــواء  تجمعـــات  إلقامـــة  العائـــالت 

المنازل وفي أماكن الترفيه.
وأكـــد ســـلمان اســـتقرار ســـوق األســـماك من 
الهامـــور  ســـعر  أن  إلـــى  الفتـــا  المعـــروض، 

البحرينـــي يبلـــغ 5.5 دينار للكيلـــو مع توافر 
خيارات أخرى من الهامور المستورد بأسعار 
أقـــل، كمـــا يبلغ ســـعر الصافي نحـــو دينارين 
للكيلو، والشـــعري نحـــو 2.5 دينار، في حين 
تبلغ أسعار سمك السبريم نحو 3 دنانير، أما 

سمك الكعند فيبلغ 3.5 دينار.

أهمية تطوير الصناعات الغذائية المحلية لتحقيق مستهدفات األمن الغذائي
دشن عالمة الغدير التجارية بالتعاون مع “لولو”... وزير الصناعة:

ندرة صيد الروبيان ترفع سعر “الجامبو” لـ 4 دنانير
وفرة في األسماك وشح بمعروض الشعري

إعداد: علي الفردان

 أسعار 
الفواكه

 
تفاح: 750 فلسا

 
موز: 650 فلًسا

 

مانجو: 700 فلس

 

سنطرة: 600 فلس

 
الرمان: 700 فلس

 

أناناس: 900 فلس للحبة

 

بطيخ: 400 فلس

 

شمام: 500 فلس

 

كيوي: 1.2 دينار

 

أفوكادو: 1.2 دينار

 

عنب: 1.3 دينار

 

جوافة: 1.2 دينار

 

برتقال أبوصرة: 600 فلس

 

جريب فروت: 500 فلس 

أسعار الورقيات
نعناع: 100 فلس للحزمةسبنت: 50 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

جرجير: 15 فلًسا للحزمةملوخية: 150 فلًسا للحزمةبقدونس: 80 فلًسا للحزمة

ريحان: 50 فلًسا للحزمةرويد: 20 فلًسا للحزمةسبانخ: 50 فلًسا للحزمة

أسعار اخلضروات

 
طماطم:

400 فلًسا

 
خيار:

350 فلسا

 
كوسة:

600 فلس

 
فاصوليا:

1.8 دينار

 

باذنجان:
550 فلسا

 

ثوم:
900  فلس

 
بصل أحمر:
350 فلسا

 
بامية:

1.3 دينار

 
ليمون:

650 فلًسا

 

زنجبيل:
1.2 دينار

 

بطاطس:
300 فلًسا

 
فندال:

700 فلس

 

بروكلي:
دينار

 

فلفل أخضر:
550 فلسا

 
قرنبيط:

800 فلس

 

مشروم:
800 فلًسا

 

جزر:
500 فلس

 

خس:
500 فلس



احتفلت الشـــركة القابضة للنفط والغاز 
ش.م.ب )مقفلة( وشركاتها التابعة بيوم 
المـــرأة البحرينية في فعاليـــة حضرتها 
أكثر مـــن 700 موظفة من قطاع النفط 
والغـــاز، إذ احتفـــت الشـــركة بالكفاءات 
النســـائية العاملـــة في شـــركاتها التابعة 

بمختلف مستوياتهم المهنية.
الرئيـــس  إعـــان  االحتفاليـــة  وشـــهدت 
الشـــركة  فـــي  للمجموعـــة  التنفيـــذي 
القابضة للنفط والغاز مارك توماس عن 
إطاق سلســـلة مـــن المبـــادرات المعنية 
الطاقـــة،  مجـــال  فـــي  المـــرأة  بتمكيـــن 
بمـــا فـــي ذلـــك تشـــكيل اللجنـــة العليـــا 
والتـــوازن  الفـــرص  لتكافـــؤ  المشـــتركة 
بين الجنســـين للمجموعـــة. ومن المقرر 
أن تســـهم هذه اللجنة بتفعيل سياسات 
ومبـــادرات موحدة فـــي المجموعة، من 
شـــأنها النهوض بمستويات التوازن بين 

الجنسين وخلق بيئة عمل داعمة بشكل 
أكبـــر للمرأة العاملة فـــي قطاع النفط و 
الغاز. وســـتضم اللجنـــة أعضاء ممثلين 
عن كافة الشـــركات التابعـــة للمجموعة، 
السياســـات  تطبيـــق  لضمـــان  وذلـــك 
الموحدة في جميع شركات المجموعة.
الرئيـــس  صـــادق  الحفـــل،  وخـــال 
التنفيـــذي للمجموعة، بجانب المديرين 
التابعـــة،  الشـــركات  مـــن  التنفيذييـــن 
علـــى وثيقـــة “المبادئ العالميـــة المعنية 
بتمكين المرأة” التابعة لكل من الميثاق 

العالمـــي لألمـــم المتحـــدة وهيئـــة األمم 
مجموعـــة  وشـــملت  للمـــرأة.  المتحـــدة 
علـــى  المصادقـــة  التابعـــة  الشـــركات 
الوثيقـــة كل من: شـــركة نفـــط البحرين 
للبتـــرول،  تطويـــر  وشـــركة  )بابكـــو(، 
وشـــركة غاز البحرين )بناغاز(، وشـــركة 
البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج 
)جيبك(، وشركة البحرين لتزويد وقود 
الطائـــرات )بافكـــو(، والشـــركة العربيـــة 
لبناء وإصاح الســـفن )أســـرى(، وشركة 

بابكو للتزويد.

وبموجب التعهد بهذه الوثيقة، ستلتزم 
التابعـــة  شـــركاتها  وكافـــة  المجموعـــة 
بسياسات وممارسات من شأنها تفعيل 
المبادئ الســـبع التي تتضمنهـــا الوثيقة، 
وذلـــك بما يتماشـــى مـــع المعاييـــر التي 
المتحـــدة  األمـــم  مفوضيـــة  تفرضهـــا 
وســـيتم  اإلنســـان.  لحقـــوق  الســـامية 
التركيـــز خصوصـــا على مبدأ المســـاواة 
والســـامة،  والصحـــة  الجنســـين،  بيـــن 
والتعليـــم، والتنميـــة، إضافـــة إلى ركائز 

محورية أخرى.

باســـتضافتنا  “نفخـــر  وصـــرح تومـــاس 
ألول حفـــل فـــي المجموعـــة لاحتفـــاء 
هـــذا  فـــي  العاملـــة  المـــرأة  بإنجـــازات 
مـــن  كجـــزء  وذلـــك  الحيـــوي،  القطـــاع 
توجهاتنـــا الراميـــة لجعلنـــا فـــي طليعة 
الجهـــات التي تدعم تمكيـــن المرأة في 
المملكـــة. لقـــد قطعنا شـــوًطا طويًا في 
تعزيـــز التـــوازن بين الجنســـين وتكافؤ 
الفـــرص علـــى مـــدى الســـنوات القليلـــة 
الماضية، وتوجنا ذلك مؤخًرا بتشـــكيل 
لجنـــة مشـــتركة فـــي المجموعـــة معنية 

بتكافـــؤ الفـــرص وتعزيـــز التـــوازن بين 
الجنســـين، عـــاوة علـــى تصديقنا على 
وثيقة “المبادئ العالمية المعنية بتمكين 
المـــرأة” التابعة لألمـــم المتحدة. ونحن 
فـــي المجموعة نســـعى جاهديـــن لدعم 
بتمكيـــن  المعنيـــة  الوطنيـــة  التطلعـــات 
بيئـــة  فـــي  بدورهـــا  والنهـــوض  المـــرأة 
العمل، ونطمح لتحقيق ذلك عبر تفعيل 
مبادرات عالمية تتماشـــى مـــع األجندة 
والتوجهات المحلية مع االســـتفادة من 

الخبرات الدولية في المجال”.

الوكيـــل  موترســـيتي،  شـــركة  نظمـــت 
الحصـــري فـــي البحرين لســـيارات شـــيري 
الرائـــدة فـــي صناعـــة الســـيارات الصينية، 
يوًمـــا ترفيهًيـــا لعمائهـــا تحت شـــعار “مع 
شـــيري، مع الحـــب” والمخصصـــة لعمائها 
من ماك سيارات Tiggo8 Pro وعائاتهم.

حضـــر الفعالية ما يزيد عن 150 شـــخص، 
قضوا مع عائاتهم يوًما عائلًيا ممتًعا مليًئا 

بالفعاليات الشيقة في مجمع دلمونيا. 
و رحـــب مســـاعد مدير عـــام موترســـيتي 
ســـعد الزويـــد بالحضـــور وشـــكرهم علـــى 
فـــي  شـــيري  لعامـــة  المتواصـــل  دعمهـــم 
البحريـــن وقـــال “تحظـــى عامـــة شـــيري 
بقاعدة شـــعبية مميزة في المملكة وتعتبر 
الســـيارات الصينيـــة  فـــي ســـوق  الرائـــدة 
منذ تدشـــينها فـــي البحرين العـــام 2004. 

فعاليتنـــا اليـــوم مخصصة لماك الســـيارة 
 Tiggo8 Proالرياضية متعددة األغـــراض
الذيـــن نرجـــو لهـــم قضـــاء أوقـــات عائلية 

مميزة”.
حظـــي الحضور بفرصـــة التعرف عن قرب 

على شـــيري Pro Max Tiggo 8، التي تعد 
 Tiggo 8 النســـخة الجديـــدة المطورة مـــن
الموديـــل الرئيســـي للعامـــة، وتعـــزز هذه 
النســـخة مزايا الموديل المتطـــورة وأدائه 
الموثـــوق. تضـــم الســـيارة محـــرك شـــيري 

2.0T-GDI بقدرة 250 قوة حصانية الفائز 
بجائـــزة “قلـــب الصيـــن” لعـــام 2021 ضمن 
جوائز أفضل عشر محركات. وتم الكشف 
رسمًيا عن الســـيارة اآلن ضمن خط إنتاج 

 .Tiggo 8 Pro شيري

للعمـــاء الراغبين في الحصول على مزيد 
مـــن المعلومـــات حـــول موديـــات شـــيري 
المتوافـــرة فـــي البحريـــن، الرجـــاء زيـــارة 
موترســـيتي، الوكيل الحصـــري لموديات 
شـــيري فـــي البحرين وذلـــك بمعرضها في 

www. ســـند. أو زيارة موقهم اإللكتروني
cherybahrain.com كما يمكنهم االتصال 
علـــى 17500900 ومتابعة صفحة شـــيري 
على موقعي الفيســـبوك واالنســـتغرام عبر

.@CheryBahrain

“القابضة للنفط” تشكل لجنة تكافؤ الفرص وتعزيز التوازن بين الجنسين

“شيري البحرين” تقيم لعمالئها فعالية يوم شيري العائلي

المجموعة تحتفل بيوم المرأة البحرينية

حضرها ما يزيد عن 150 شخصا بمجمع دلمونيا
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796.2
ألــــــف ديــنـــــــــار

تنافست 5 شـــركات في جلسة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس علـــى 
البلديـــات  شـــؤون  لـــوزارة  مناقصـــة 
والزراعـــة لتوفير حراس أمن لشـــؤون 
البلديـــات، تـــم تعليـــق عطـــاء أحدهـــا، 
وكان أقل عطاء لشركة الصقر األبيض 
لخدمـــات األمن الخاصـــة بنحو 796.2 
ألـــف دينار، في حين بلـــغ أكبرها قرابة 
وصـــف  ووفـــق  دينـــار.  مليـــون   1.4
المناقصـــة، فإنه ســـيتم تقديم خدمات 
للـــوزارة  حارســـا   64 بعـــدد  الحراســـة 
البلديـــات  لشـــؤون  التابعـــة  للمواقـــع 
)المبنـــى الرئيـــس فـــي المنامـــة، مبنـــى 
مدينـــة الذهب، المركز البلدي الشـــامل، 
زايـــد،  مدينـــة  فـــي  األندلســـية  مبنـــى 
مشـــتل عـــذاري، مشـــتل توبلـــي، هورة 
الخدمـــات  اإلنشـــاءات،  مبنـــى  عالـــي، 

والطوارئ(.
وفتـــح المجلس مزايدة لبلدية المحرق 
البلديـــات  شـــؤون  لـــوزارة  التابعـــة 
والزراعة لتأجير 46 موقًعا إعانًيا على 
أعمـــدة اإلنـــارة فـــي محافظـــة المحرق 

ألـــف  بقيمـــة 110.2  5 ســـنوات،  لمـــدة 
دينار لشـــركة وســـائل البحرين، وكانت 

قد تنافست عليها 4 شركات.
لـــوزارة  كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة 
شـــؤون اإلعـــام لترقيـــة منظومة البث 
لباقة قنوات البحرين الفضائية بالوزارة 
تنافســـت عليها 5 شـــركات، وتم تعليق 
عطاء أحدها، وكان أقل عطاء لشـــركة 
الوكاالت العالمية المحدودة )إنتركول( 

بنحـــو 274.1 ألـــف دينار، فـــي حين بلغ 
أكبرها قرابة 465.8 ألف دينار.

مناقصـــات   6 فتـــح  إجمـــاال،  وتـــم 
ومزايـــدات تابعـــة لـ 6 جهـــات حكومية 
بإجمالـــي 37 عطاء، في حين تم تعليق 
وبلـــغ  لمناقصتيـــن.  تابعيـــن  عطاءيـــن 
مجموع أقـــل العطـــاءات المقدمة نحو 

1.99 مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصة لشـــركة نفط 

البحريـــن )بابكو( لتوفيـــر خدمات دعم 
المنطقـــي  التحكـــم  ألنظمـــة  الصيانـــة 
 Allen BRADLEY للبرمجـــة  القابلـــة 
PLC((، تقدمـــت إليهـــا شـــركة وحيـــدة 
هي الشـــركة الهندســـية لحماية التقنية 
بنحو 709.2 ألف دينار، ويشـــمل نطاق 
العمـــل توفير خدمات الصيانة الوقائية 
والتصحيحية ألكثـــر من 62 من أنظمة 
Allen Bradley PLC المثبتة في بابكو 

بما في ذلك مشروع تحديث المصفاة.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لشـــؤون 
لتوريـــد  الداخليـــة  بـــوزارة  الجمـــارك 
قـــوى عاملـــة لتنظيـــف مبانـــي شـــؤون 
شـــركات   9 عليهـــا  تنافســـت  الجمـــارك 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة أبراج بن عيد 
دينـــار،  ألـــف   14.4 بنحـــو  للتنظيفـــات 
ومناقصة للمؤسســـة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان لشراء خدمة التأمين الصحي 

عليهـــا  تنافســـت  المؤسســـة  لموظفـــي 
5 شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء للشـــركة 
بنحـــو  للتأميـــن  الكويتيـــة  البحرينيـــة 
46.2 ألف دينار، ومناقصة لبوليتيكنك 
البحريـــن لشـــراء 100 آلـــة بمواصفـــات 
عالية لمدرســـة تكنولوجيـــا المعلومات 
واالتصاالت تنافســـت عليها 8 شـــركات 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة يونيفرســـال 

انتربرايسز بنحو 41.1 ألف دينار.

لتــوفيــر حــراس أمــن لشــؤون البلــديــات
ترقية منظومة البث لقنوات البحرين الفضائية بـ 274.1 ألف دينار

إعداد: أمل الحامد

زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات.

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصة / المزايدةاسم الجهة

وزارة شؤون البلديات والزراعة
5WHITE FALCON PRIVATE SECURITY SERVICES CO796,224.00توفير حراس أمن لشؤون البلديات

111,200شركة وسائل البحرين4مزايدة تأجير 46 موقًعا إعالنًيا على أعمدة اإلنارة في محافظة المحرق

5International Agencies )INTERCOL(274,106.80ترقية منظومة البث لباقة قنوات البحرين الفضائية بالوزارةوزارة شؤون اإلعالم

توفير خدمات دعم الصيانة ألنظمة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة شركة نفط البحرين )بابكو(
Allen BRADLEY )PLC(1TECHNICAL PROTECTION ENGINEERING709,242.48

8UNIVERSAL ENTERPRISES41,096.96شراء 100 آلة بمواصفات عالية لمدرسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبوليتيكنك البحرين

46,239.83الشركة البحرينية الكويتية للتأمين5التأمين الصحي لموظفي المؤسسة لعام 2023المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

9BEN EID TOWERS CLEANING14,432توريد قوى عاملة لتنظيف مباني شؤون الجماركشؤون الجمارك بوزارة الداخلية
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نظمت فوالذ القابضة، الشـــركة االســـتثمارية الملتزمة بتحقيق النمو المســـتدام لصناعة الحديد والصلب 
إقليمًيـــا، حديثـــا، فعالية داخليـــة لدعم الصحة والتبرع بالدم. وأقيمت الفعاليـــة بتاريخ 30 نوفمبر 2022 
في نادي فوالذ الرياضي. وشهدت الفعالية تنظيم أنشطة ومبادرات متنوعة، بما فيها جلسة يوغا وحملة 
تبرع بالدم أشـــرف على تنظيمها مستشـــفى الملك حمد الجامعي. وجاءت هذه الفعالية بدعم وإسهامات 
من شـــركاء فوالذ، بما فيها شـــركة جونســـون اند جونســـون، شـــركة يوســـف محمود حســـين المحدودة، 
ومستشفى رويال البحرين، وجمعية مكافحة التدخين البحرينية، وجمعية الصحة والسالمة البحرينية، 
ومستشفى الملك حمد الجامعي، ومركز ايورفيدا للعالج الطبيعي ومستشفى الشرق األوسط. وتم خالل 

الفعالية، تقديم الفحوصات واالستشارات الطبية بشكل مجاني للحضور والموظفين على حٍد سواء.

“فوالذ القابضة” تستضيف فعالية لدعم الصحة

رفعت رئيس لجنة تكافؤ الفرص والمدير 
التنفيـــذي للخدمات المؤسســـية بمجلس 
التنميـــة االقتصادية لينـــدا جناحي تهنئة 
قرينـــة  إلـــى  المجلـــس  منتســـبي  جميـــع 
عاهـــل البـــالد المعظـــم رئيســـة المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة؛ 
بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية، مشـــيرة 
إلـــى أن ما تحقـــق للمـــرأة البحرينية كان 
نتيجة مثمرة للجهود الكبيرة التي يبذلها 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة منـــذ تأسيســـه 
ورســـم جميـــع االســـتراتيجيات الكفيلـــة 
بدعـــم تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة وتعزيـــز 
مشـــاركتها كشـــريك رئيســـي في التنمية 

االقتصادية بالمملكة.
التنميـــة  مجلـــس  أن  جناحـــي  وأكـــدت 
االقتصاديـــة بـــادر دومـــا في التعـــاون مع 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة لتطبيـــق هـــذه 
االستراتيجيات، ومنها تمكين المرأة في 
المجلـــس حتـــى غدت تشـــكل ما نســـبته 
التنميـــة  مجلـــس  موظفـــي  مـــن   %  53
االقتصاديـــة، وهو ما يعكـــس تنامي دور 

المجلـــس  أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  المـــرأة 
الســـاعية إلـــى اســـتقطاب االســـتثمارات 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  فـــي  المباشـــرة 
الحيويـــة وخلـــق الفـــرص الوظيفيـــة في 
السوق المحلية التي تستفيد منها المرأة 
البحرينية على صعيد الفرص الوظيفية.

وأوضحـــت المديـــر التنفيـــذي للخدمـــات 
المؤسســـية بمجلس التنميـــة االقتصادية 
أن العديد من المؤشرات العالمية عكست 
مـــا حققتـــه المـــرأة البحرينيـــة مـــن تقدم 
وتميـــز في شـــتى المجاالت فعلى ســـبيل 
المثـــال، شـــكلت النســـاء فـــي المملكـــة ما 
نســـبته 42 % مـــن عـــدد طلبـــة التعليـــم 
العالـــي الملتحقيـــن بتخصصـــات العلـــوم 
والرياضيـــات  والهندســـة  والتكنولوجيـــا 
)STEM( فـــي العام الماضي، وهي نســـبة 
تتفـــوق عن مثيالتها في دول كثيرة، كما 
أن نســـبة رائـــدات األعمـــال البحرينيـــات 
مؤسســـي  مجمـــل  مـــن   %  40 تمثـــل 
الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. 
وفوق هذا، فنحـــو ثلث القوة العاملة في 
قطاع التكنولوجيا هن نساء، وهي نسبة 

تتعدى المعدالت العالمية.
يذكـــر أن مـــن بيـــن أبـــرز اإلنجـــازات التي 
حققها المجلس على صعيد تمكين المرأة 
هـــو حصوله علـــى جائزة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة لتقدم المـــرأة البحرينيـــة لمرتين 
كان آخرهـــا فـــوزه بالمناصفـــة مع مجلس 
الشـــورى لفئة المؤسسات الرسمية خالل 

العام 2020.
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه بلـــغ إجمالـــي 
االســـتثمارات المباشـــرة التي اســـتقطبها 
خـــالل  االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس 
العـــام  هـــذا  مـــن  األولـــى  أشـــهر  التســـعة 
دينـــار  مليـــون   348( دوالر  مليـــون   921
بحرينـــي(، وتضمنـــت 66 شـــركة في عدد 
مـــن القطاعـــات الحيويـــة التـــي تتضمـــن 
الخدمات الماليـــة، والصناعة، والخدمات 
وتكنولوجيـــا  والســـياحة،  اللوجســـتية، 
أن  ويتوقـــع  واالتصـــاالت،  المعلومـــات 
تســـاهم فـــي خلق أكثر مـــن 4700 فرصة 

وظيفية خالل السنوات الثالث المقبلة.
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الجمعة  2 ديسمبر 2022 
 8 جمادى األولى 1444

1 ديسمبر 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 0.353

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.141

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.325

بنك السالم 
SALAM BD 0.097

 

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 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.262

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.604

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 0.468

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 $ 2.752

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

رائدات األعمال البحرينيات 
يشكلن 40 % من مؤسسي 

شركات “التكنولوجيا”

921 مليون دوالر 
االستثمارات المباشرة خالل 

9 أشهر 2022

المرأة البحرينية تشكل 53 % من 
موظفي “التنمية االقتصادية”

رفعت تهنئة جميع منتسبي المجلس إلى قرينة عاهل البالد... ليندا جناحي:

ليندا جناحي


