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للتربيـــة  المتحـــدة  أعلنـــت منظمـــة األمـــم 
والعلم والثقافة “اليونســـكو” عن فتح باب 
التقّدم للمنافســـة علـــى جائزة اليونســـكو - 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة الســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــال فـــي مجال 

التعليم في نسختها للعام 2022.
وأكـــد وزير التربية والتعليم محمـــد بن مبارك جمعة 
مـــا تكتســـبه هـــذه الجائزة مـــن أهميـــة دوليـــة كونها 

تحمـــل اســـم ملـــك البـــاد المعظـــم حضـــرة صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ولدورها 
والمبـــادرات  المشـــاريع  ورعايـــة  دعـــم  فـــي  الرائـــد 
واألنشطة المعتمدة على الممارسات واالستخدامات 
المبتكـــرة لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصال؛ بغرض 
تعزيـــز فرص التعليم والتعلم مدى الحياة للجميع بما 
يتماشـــى مع متطلبـــات التنمية المســـتدامة وتحقيق 

جودة التعليم.

فتح المنافسة على جائزة 
اليونسكو - الملـك حمــد

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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الكويت - وكاالت

طالبـــت الكويت، مســـاء الخميس الماضـــي، العراق بالســـحب الفوري لـ 3 
قطع بحرية تجاوزت مياهها اإلقليمية. وقالت وزارة الخارجية الكويتية 
إن “ســـفير دولـــة الكويت لـــدى جمهورية العراق طارق الفـــرج، اجتمع مع 
مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية الســـفير أســـامة الرفاعي 
وسلمه مذكرة بشأن قيام 3 قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه اإلقليمية 
لدولة الكويت ومطالبتها بسحب هذه القطع فوًرا”. وشددت الوزارة على 
“ضـــرورة احتـــرام ســـيادة كا البلدين ورفـــض دولة الكويـــت القاطع ألي 
انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية”. 
ودعت “األشقاء في العراق إلى التعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر 

األخوة وبما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرار المنطقة”.

الكويت تحتج لدى العراق بعد انتهاك حدودها

تتواصـــل االحتجاجـــات في مختلف 
أنحـــاء إيـــران، فـــي وقت أعلـــن فيه 
المواطنـــون اإليرانيون مـــن مختلف 
الفئـــات اســـتعدادهم لانضمـــام إلـــى 
اإلضرابـــات واالحتجاجـــات لمـــدة 3 
أيام، وأعلنت العديد من المؤسسات 
هـــذه  لدعـــم  لهـــم  االنضمـــام  أيًضـــا 
التحـــركات االحتجاجيـــة فـــي 5 و6 
و7 ديســـمبر الجاري. يشـــار إلى أن 7 
ديســـمبر هو يوم الطالـــب في إيران، 

وكان دائًما مناسبة احتجاجية.
يأتي ذلك فيما ذكـــر تلفزيون “إيران 
أن  الجمعـــة،  أمـــس  إنترناشـــيونال”، 
قـــوات األمـــن اإليرانية أطلقـــت النار 
علـــى محتجين فـــي مدينـــة زاهدان 

بشرق الباد.
محافظـــة  فـــي  النســـاء  وانضمـــت 
سيستان بلوشســـتان اإليرانية أمس 
الجمعـــة إلـــى االحتجاجـــات واســـعة 
النطـــاق التـــي أشـــعلتها وفـــاة مهســـا 
أميني، في خطوة أكدت مجموعات 
فـــي  “نـــادر”  حدوثهـــا  أن  حقوقيـــة 

المنطقة المحافظة إلى حد كبير.
وأظهرت تسجيات مصّورة انتشرت 
علـــى اإلنترنت عشـــرات النســـاء في 
عاصمـــة المحافظـــة زاهـــدان يرفعن 

الفتـــات كتـــب عليهـــا “امـــرأة، حياة، 
شـــعارات  أبـــرز  أحـــد  وهـــو  حريـــة”، 
الحركـــة االحتجاجية التـــي انطلقت 
في منتصف ســـبتمبر. وهتفت نساء 
ارتديـــن “الشـــادور” “بالحجاب أو من 
دونه، هيا إلى الثورة”، وذلك بحسب 
تســـجيات مصـــّورة انتشـــرت علـــى 
تويتـــر وتحققـــت فرانـــس بـــرس من 

صحتها.
وبحسب “إيران انترناشونال”، أصدر 
شـــباب أحياء طهران، وشباب أحياء 

30 مدينة إيرانية، والجبهة الموحدة 
ألحيـــاء إيـــران، ومجموعـــة األطباء 
بالحريـــة،  المطالبيـــن  والممرضيـــن 
دعـــوات لمظاهـــرة احتجاجيـــة لمدة 
3 أيـــام مـــن 5 إلـــى 7 ديســـمبر. كمـــا 
دعا شـــباب األحيـــاء في هـــذا البيان 
نـــار  “إبقـــاء  إلـــى  الثـــوري”  “الشـــباب 
تمركـــز  لعرقلـــة  مشـــتعلة  الثـــورة 
مرتزقة النظام باحتجاجات مفاجئة 
األحيـــاء  فـــي  إبداعيـــة  وحمـــات 

والشوارع”.

ووصفـــت الجبهـــة المتحـــدة ألحياء 
إيران، في بيان لها، نظام الجمهورية 
اإلســـامية بأنه “نظام قاتل لألطفال 

يجب معارضته”.
مـــن جهتها، أعلنت وزيـــرة الخارجية 
أمـــس،  جولـــي،  ميانـــي  الكنديـــة، 
توســـيع نطـــاق العقوبـــات المفروضة 
علـــى إيران نتيجة مـــا قالت إنه قمع 
وحرمـــان  الســـلمية  االحتجاجـــات 
للنســـاء والفتيات مـــن حقوقهن، إلى 
جانب تهديد األمن والسلم الدوليين.

دعوات لإلضراب على وقع أزيز الرصاص في إيران
االحتجاجات تبقي “نار الثورة مشتعلة” في مختلف أنحاء البالد

تظاهرة نسائية نادرة في زاهدان.. وكندا توسع عقوباتها ضد النظام

خرجت مظاهرات حول العالم دعما للحراك في إيران

عواصم ـ وكاالت

وقعت اللجنة األولمبية البحرينية 
واالتحـــاد البحرينـــي لكرة الســـلة 
االتحـــاد  مـــع  مشـــتركة  اتفاقيـــة 
 )FIBA( الســـلة  لكـــرة  الدولـــي 
البحريـــن  مملكـــة  الســـتضافة 
لكونجرس االتحاد الدولي وحفل 
تكريم نجوم كرة الســـلة في سنة 

.2025
ووقع االتفاقية من جانب اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية نائب رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ عيسى بن علي بن خليفة 

آل خليفـــة، ومـــن جانـــب االتحاد 
الدولي لكـــرة الســـلة األمين العام 
اندريـــاس زاقليـــس، ومـــن جانب 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الســـلة 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة القبطـــان 
وليد العلوي، وذلك بحضور وزيرة 
السياحة فاطمة جعفر الصيرفي، 
والرئيس التنفيـــذي للهيئة العامة 
عســـكر،  عبدالرحمـــن  للرياضـــة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  عـــام  وأميـــن 
مصطفـــى  فـــارس  البحرينيـــة 

الكوهجي.

اللجنة األولمبية واتحاد السلة 
”FIBA“ يستضيفان كونجرس الـ

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:
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“العدل” تكرم الموظفات في يوم المرأة البحرينية

42 % من موظفات “المناقصات” يتقلدن الوظائف اإلشرافية

“المواصالت” تكرم الموظفات المتميزات وحامالت الشهادات األكاديمية

“عيسى الثقافي”: المرأة شريك كامل في مسيرة العمل الوطني
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حملة الشهادات العليا تبوأوا مراكز مهمة في العمل البلدي
4 موظفين ينالون الماجستير من “اإلدارة العامة” ... وزير البلديات:

الثقافة األمنيـة
إنجازات متواصلة حققتها المرأة البحرينية في مجال العمل األمني

تحظــى المــرأة البحرينيــة مــن خــال عملها 
الدعــم  أنــواع  بكافــة  الداخليــة  بــوزارة 
والرعايــة المســتمرة، حيــث تم يتــم تأهيلها 
ورفع كفاءتها وفتحت أمامها كافة مجاالت 
العمــل األمنــي حتــى نجحــت فــي مهامهــا 
وواجباتها األمنية والمجتمعية، كما أتيحت 
لهــا الفرصــة لمواصلــة الدراســات العليــا في 
مختلــف التخصصــات؛ لارتقــاء بالعمل في 
الــوزارة، فيمــا حققــت العديد مــن ضابطات 
مــن اإلنجــازات  النســائية  الشــرطة  وأفــراد 
والنجاحات على المستوى الدولي والمحلي 
البرامــج  أفضــل  تقديــم  تضمنــت  والتــي 
والخدمــات االمنية والمجتمعية للمواطنين 
المجــال  فــي  كذلــك  وبــرزت  والمقيميــن 
القانونــي والدراســات األكاديميــة والمجــال 

الرياضي.
وكانــت مملكــة البحريــن ســباقة في إنشــاء 

الوطــن  مســتوى  علــى  النســائية  الشــرطة 
العربي والخليج، ففي عام 1970 وبعد مرور 
50 عامــا علــى نشــأة الشــرطة النظامية في 
البحريــن، برزت الحاجــة المجتمعية لوجود 
المــرأة في القطاع الشــرطي وخصوصًا بعد 
انتشــار تعليــم المــرأة فــي المجتمــع وزيادة 
وعيهــا، األمــر الــذي جمــع المســاعي إلدخال 
حاملــي  مــن  عســكريتين  امرأتيــن  أول 
الداخليــة  بــوزارة  الجامعيــة  الشــهادات 
ليسجل التاريخ لمملكة البحرين كأول دولة 
خليجية تنشــئ الشــرطة النســائية ولتكون 
فــي مقدمــة الدول العربيــة التي خطت في 

هذا المجال خطوات كبيرة.
الشــرطة  نقــل قســم  تــم   1979 عــام  وفــي 
النســائية إلــى إدارة التحقيقــات الجنائيــة، 
حيــث عينت إحدى الضابطــات برتبة نقيب 
كأول  النســائية  الشــرطة  قســم  كرئيســة 

منصب يمنح للمرأة في تاريخ الشرطة في 
ذلك الوقت.

دفعــات  أول  التحقــت   1985 عــام  وفــي 
الشــرطة النســائية للعمل في مطار البحرين 
الدولي وكانت مهامهم األساســية التفتيش 
التفتيــش  اليــدوي ومهــام  بالجهــاز  الذاتــي 
والمهــام  الجهــاز  عبــر  األمتعــة  ومراقبــة 
األخــرى المعلقــة بالمنفــذ الجــوي، كمــا تمت 
االســتعانة بالشــرطة النســائية فــي اإلدارة 
العامــة للمــرور فــي عــام 1992، وبعدها في 
عام 1997 بدأ تفعيل دور الشرطة النسائية 
والجــوازات  للجنســية  العامــة  اإلدارة  فــي 
واإلقامــة، فيمــا تــم تأســيس فريــق الرماية 
التابع لوزارة الداخلية من العنصر النســائي، 
كما تم تعيين أول طبيبة عســكرية بالوزارة 
عــام 2006، ودخلــت فــي الســلك القضائــي، 
وفــي عــام 2013 تــم تعييــن أول قــاض من 

العنصــر النســائي فــي المحكمــة العســكرية 
هــذه  تتقلــد  أول عســكرية  لتكــون  الكبــرى 

المهمة.
جهودهــا  ونظيــر  طويلــة  أعــوام  وبعــد 
الواضحــة وعملهــا الــدءوب اســتطاعت أن 
تتقلــد عــدة مناصــب فــي وزارة الداخليــة، 
حيــث أصبحــت مستشــارًا لوزيــر الداخليــة 
تقلــدت  كمــا  النســائية،  الشــرطة  لشــؤون 
منصــب مســاعد رئيس األمن العام لشــؤون 
المجتمــع، وأصبحــت مديــرا عامــا لشــرطة 
المجتمــع، وتخطــت بكفاءتها حــدود البقعة 
الجغرافية للمملكة لتصب خبراتها في دول 
خليجية شقيقة لتؤسس بها جهازًا للشرطة 
النسائية يستند في بنائه على خبرة عريقة 
فــي هــذا المجــال ويقــوم علــى واقــع عملي 

عمره عن 52 عامًا.
وواصلــت الشــرطة النســائية انخراطهــا في 

العمــل الشــرطي، حيــث تــم االســتعانة بهــا 
فــي إدارة العمليــات فــي عــام 2008 لتقــوم 
إلــى  الــواردة  والشــكاوى  الباغــات  بتلقــي 
المواطنيــن  مــن  الرئيســة  العمليــات  غرفــة 
والــرد على استفســاراتهم، وفــي عام 2016 
وتــم  الداخليــة  بــوزارة  تنظيــم  إعــادة  تــم 
النســائية،  للشــرطة  العامــة  اإلدارة  إنشــاء 
فأصبحــت تتولى المــرأة مناصب في وزارة 
اإلدارات  أغلبيــة  شــغلت  حيــث  الداخليــة، 
كانــت  ســواء  الــوزارة  فــي  والتخصصــات 
عســكرية أو مدنيــة كالتدخل الســريع التابع 
لقــوات األمــن الخاصة، جناح األثــر، ووكيل 
والتنظيــم  التخطيــط  إلدارة  المســاعد 
ومســرح الجريمة وغيرها من أعمال موكله 
لهــا لتثبــت جدارتهــا وتمكنها مــن العمل في 
الــوزارة؛ لتحقيــق أهــداف الــوزارة ومملكــة 

البحرين لحفظ األمن واألمان.

“اليونسكو” تفتح المنافسة على جائزة اليونسكو - الملك حمد
23 يناير آخر موعد لتقديم الترشيحات وإعالن الفائزين منتصف 2023

أعلنت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
“اليونســـكو” عـــن فتـــح بـــاب التقـــّدم للمنافســـة على 

جائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في 

مجال التعليم في نسختها للعام 2022.
وأكـــد وزير التربيـــة والتعليم محمد بن مبارك 
جمعـــة مـــا تكتســـبه هـــذه الجائزة مـــن أهمية 
دوليـــة كونها تحمل اســـم ملك البـــاد المعظم 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفـــة، ولدورهـــا الرائـــد في دعـــم ورعاية 
المشـــاريع والمبادرات واألنشـــطة المعتمدة على 

الممارســـات واالســـتخدامات المبتكرة لتكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصـــال؛ بغـــرض تعزيز فـــرص التعليم 
والتعلم مدى الحياة للجميع بما يتماشى مع متطلبات 

التنمية المستدامة وتحقيق جودة التعليم.
وأشـــار الوزير إلـــى أن الجائزة في دورتهـــا لهذا العام 
تحمـــل عنـــوان “اســـتخدام المنصـــات العامـــة لضمان 
النفاذ الشـــامل إلى محتويات التعليم الرقمي”، وذلك 
استجابة للدعوة التي أطلقتها منظمة األمم المتحدة 

للعمـــل مـــن أجـــل ضمـــان وتحســـين جـــودة التعليـــم 
الرقمـــي العام للجميع خـــال القمـــة العالمية لتحويل 
التعليـــم المنعقـــدة فـــي نيويـــورك فـــي شـــهر ســـبتمبر 

2022، والتـــي أكدت ضرورة تســـخير الثورة الرقمية 
لضمـــان توفيـــر جـــودة التعليـــم والتعلم مـــدى الحياة 
كخدمـــة عامة وحق من حقوق اإلنســـان للجميع، مع 

التركيز خصوصا على الفئات األكثر تهميًشا.
وأوضح أن نســـخة الجائزة لهذا العام ســـتكافئ 
3 حلول أساســـية أســـهمت في توفيـــر التعليم 
الرقمي العام والشـــامل للجميع. ويشـــمل ذلك 
المشـــاريع التي جعلت المنصات العامة للتعلم 
الرقمـــي والمحتـــوى الرقمـــي متاحـــة للجميـــع 
على المســـتويين المحلـــي والدولي، إلى جانب 
المبـــادرات التـــي ســـاعدت في تطويـــر المعارف 
والمهـــارات الرقميـــة لجميع المعلميـــن والمتعلمين 
وعززت إمكانية االتصـــال اإللكتروني عبر العالم في 

مجال التعليم.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن اليونســـكو حـــددت يـــوم 23 
ينايـــر 2023 كآخـــر موعـــد لتقديم الترشـــيحات على 
أن يتـــم تنظيم الحفل الختامـــي لتوزيع الجوائز على 
المبـــادرات والمشـــاريع الفائـــزة فـــي منتصـــف العـــام 

.2023

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

إسهامات فاعلة للبحرينية في نهضة الوطن
لعبت دورا مؤثرا في مساندة التنمية الشاملة.. الرميحي:

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  رفعـــت 
آيـــات  أســـمى  الرميحـــي  آمنـــة  العمرانـــي 
التهانـــي إلـــى المقام الســـامي لعاهـــل الباد 
حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  المعظـــم 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وإلـــى قرينـــة عاهل البـــاد المعظم رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة؛ بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي 
يصـــادف األول مـــن ديســـمبر مـــن كل عام، 
ويأتي تحت مظلة شعار المناسبة الرئيسي 

“قرأت – تعلمت – شاركت”.
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  وأعربـــت 
واالعتـــزاز  الفخـــر  عظيـــم  عـــن  العمرانـــي 
بالعطـــاءات الوطنيـــة المهمة التـــي قدمتها 
المـــرأة البحرينية على مـــدار تاريخ مملكة 
البحريـــن، وإســـهاماتها الفاعلة في مختلف 
والتـــي  ونهضتـــه،  الوطـــن  بنـــاء  مراحـــل 
تمكنت من خالهـــا من تأدية دورها المؤثر 

واإليجابـــي فـــي مســـاندة مســـيرة التنميـــة 
وذلـــك  المملكـــة،  تشـــهدها  التـــي  الشـــاملة 
بفضل الدعم الكبير والمستمر الذي تحظى 
بـــه المرأة البحرينيـــة والرعاية الكريمة من 

لدن صاحب الجالة عاهل الباد.  
وأشـــادت بالـــدور الريادي الـــذي يضطلع به 
المجلس األعلى للمرأة بقيادة قرينة عاهل 
الدفـــع  فـــي  المعظـــم، حفظهـــا هللا،  البـــاد 
بجهـــود المـــرأة البحرينيـــة فـــي المجـــاالت 
كافـــة ضمـــن مســـيرة العمـــل الوطنـــي مـــن 
خـــال البرامـــج والخطـــط التـــي تضمنتهـــا 
المـــرأة  لنهـــوض  الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية 

البحرينية، حتى باتت نموذًجا مشرًفا على 
المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

لـــدى رعايـــة وزيـــرة اإلســـكان  جـــاء ذلـــك 
والتخطيط العمراني للفعالية التي نظمتها 
الـــوزارة أمـــس فـــي إطـــار االحتفـــال بيـــوم 
منتســـبات  بمشـــاركة  البحرينيـــة،  المـــرأة 

الوزارة في مختلف اإلدارات واألقسام.
وأشـــارت الرميحي على هامش االحتفالية 
إلى ما أنجزته المرأة البحرينية مؤخرًا من 
نجاحات محلية ودولية، الفتًة إلى أنه وفقًا 
للتقريـــر الوطنـــي الطوعـــي الثانـــي لمملكة 
البحريـــن الـــذي تم تقديمه لألمـــم المتحدة 

مؤخـــرًا، فقد تبوأت المملكة المرتبة األولى 
عالميـــًا فـــي ســـد الفجـــوات بين الجنســـين 
في االلتحاق بالتعليـــم الثانوي والجامعي، 
فضا عن احتال المركز الثالث عالميًا في 
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022م، 
الصادر عن مركز التنافســـية العالمي التابع 
للمعهـــد الدولي للتنمية اإلدارية في مؤشـــر 
النســـاء في المناصـــب اإلداريـــة. وأضافت 
وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني أن 
اإلســـكان  وزارة  بيـــن  التكامليـــة  العاقـــة 
والتخطيـــط العمرانـــي والمجلـــس األعلـــى 
المـــرأة كان لهـــا األثر الواضـــح في حصول 
المرأة البحرينية على العديد من الخدمات 
التي تقدمها الوزارة، مؤكدًة حرص الوزارة 
علـــى دعم أهـــداف المجلس األعلـــى للمرأة 
ومبادرتهـــا التـــي تســـهم فـــي دعـــم تقـــدم 
المـــرأة، الســـيما مـــن خـــال توفيـــر وزارة 
اإلســـكان والتخطيط العمراني حق السكن 
لها، والذي يعد من أهم الحقوق التي كفلها 
لهـــا دســـتور المملكـــة، تدعيًما الســـتقرارها 
األســـري، وبمـــا يضمـــن حقهـــا فـــي العيـــش 

الكريم واآلمن.

المنامة - وزارة اإلسكان

 أّكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل 
المبـــارك مواصلـــة الجهـــود الراميـــة إلـــى 
رفـــع كفاءة الكـــوادر الوطنية وتزويدهم 
بالعلوم والمعارف والممارســـات اإلدارية 
التي تمكنهم من تقديم أفضل الخدمات 
المؤسسية التي تلبي تطلعات المواطنين 

وتنعكس على تنمية االقتصاد الوطني.
وزيـــر  اســـتقبال  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
شـــؤون البلديـــات والزراعـــة، فـــي مكتبه 
بشـــؤون البلديات، أربعة مـــن الموظفين 
مـــن  الماجســـتير  بدرجـــة  المتخريجيـــن 

إلهدائـــه  وذلـــك  العامـــة،  اإلدارة  معهـــد 
نسخًا من رسالتهم، وذلك بحضور وكيل 
الوزارة لشـــؤون البلديات الشـــيخ محمد 

بن أحمد آل خليفة.
وأشـــاد الوزير المبارك بدور معهد اإلدارة 
الكـــوادر  وتطويـــر  صقـــل  فـــي  العامـــة 
الوطنية في القطاع الحكومي من خال 
ماجســـتير اإلدارة العامـــة الـــذي يقدمـــه 
المعهـــد بالتعاون مع عدد من الشـــراكات 

الدولية والمحلية.
وأثنى الوزيـــر على جهود الموظفين في 
نيلهـــم هـــذه الدرجـــة العلميـــة المتميـــزة، 

التـــي  الدراســـات  بمـــا تضمنتـــه  مشـــيدًا 
قدموها من بحـــوث وتقارير علمية ذات 
عاقة مباشـــرة بواقـــع العمـــل وبالحلول 
الممكنـــة لتطويـــر المشـــاريع الحكوميـــة، 
مؤكـــدًا أهميـــة الدراســـات التـــي تخـــدم 
البـــاد في شـــتى المجـــاالت وضرورة أن 
التحديـــات  العلميـــة  الدراســـات  تعالـــج 

المحلية.
وقـــال إن الـــوزارة تحتضـــن العديـــد مـــن 
الشـــهادات  الذيـــن يحملـــون  الموظفيـــن 
الماجســـتير،  شـــهادة  وخصوصـــًا  العليـــا 
فالـــوزارة مـــن الجهـــات الحكوميـــة التي 

وتســـاعد  تســـاهم  خصبـــة  بيئـــة  تعتبـــر 
فـــي دعـــم الموظفيـــن وتشـــجعيهم على 

استكمال الدراسات العليا.
وأكـــد أن الكـــوادر الوطنيـــة مـــن حملـــة 
الشـــهادات العليا قد تبـــوأت مراكز مهمة 
فـــي مجال العمـــل البلـــدي والزراعي في 
السنوات األخيرة، منّوهًا بتقدم منظومة 
البحـــوث العلميـــة فـــي مملكـــة البحرين، 
مـــن  المتخرجيـــن  للموظفيـــن  ومتمنيـــًا 
التوفيـــق  العامـــة  اإلدارة  ماجســـتير 
والنجاح باإلســـهام في مواصلة التطوير 

والبحوث لما فيه مصلحة الوطن.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة



مريــم كمال

حصة حسين

هنأت مديرة االمتثال بشركة بنفت مريم كمال، المرأة البحرينية بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي يصادف األول من ديسمبر من كل عام، متمنية لها دوام التقدم واالزدهار. وفي لقاء لها 
مع "أضواء البالد" بهذه المناســبة قالت إن البصمات التي تخلدها المرأة البحرينية لها أثرها الواضح في المســاهمة ببناء المجتمع البحريني، مســببة ما وصلت له المرأة من مناصب رفيعة 

المستوى تعود إلى ثقة القيادة الرشيدة بكفاءة وقدرة المرأة البحرينية واستطاعتها شغل مختلف المجاالت على األصعدة كافة.
تنظــر مملكــة البحريــن بعيــن االعتبــار واالهتمــام 
للمرأة البحرينية.. ما أثر ذلك على مســاهمة المرأة 

في المجتمع البحريني؟
لذلــك أثــر كبير في تمكيــن وتقدم المــرأة البحرينية، 
عبــر التركيز على إبراز دور المرأة الفعال واألساســي 
هــذا  مــن  جــزءا  وكونــي  البحرينــي.  المجتمــع  فــي 
المجتمــع فأننــي أعتــز باالهتمــام الكبيــر الــذي توليــه 
القيــادة الرشــيدة وصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة 
المجلــس  إبراهيــم آل خليفــة رئيســة  بنــت  ســبيكة 
األعلــى للمــرأة لدعــم وتمكيــن المــرأة البحرينيــة في 
مختلــف المجــاالت واألصعــدة، ومــا تقلدتــه المــرأة 
البحرينيــة مــن مناصــب ومســؤوليات ســواء محلًيــا 
أو دولًيا لهو دليل واضح األثر على هذه المساهمة.

مــاذا أضاف لك العمل في شــركة مرموقة كشــركة 
بنفت؟

عملــي فــي "بنفــت" أضــاف لــي الكثيــر، ال ســيما مــع 
الــدور البــارز والرئيــس الــذي تلعبــه الشــركة لخدمــة 
مملكة البحرين ومساندة رؤية البحرين االقتصادية 

.2030
وســعيدة بوجــودي كجــزء مهــم مــن الفريــق اإلداري 
بمجلــس إدارة الشــركة. ومــا يميــز شــركة بنفت على 
وجــه الخصــوص هو بيئــة العمل المناســبة للمرأة، إذ 

تحظى المرأة العاملة في الشركة بالدعم الالمحدود 
مــن حيــث مســاندتها كأم مــن خــالل توفيــر أجــواء 
عمــل مناســبة ومالئمة لها، هذا فيمــا يتعلق بالجانب 
االجتماعــي، أمــا علــى صعيــد الجانــب المهنــي فــإن 
العمــل فــي هذه الشــركة أضاف لي الكثيــر من حيث 

التطور واالرتقاء المستمرين.
صقــل  فــي  المســاهمة  الشــركة  اســتطاعت  كيــف 

قدرات وإمكانات مريم كمال؟ 
الكفــاءات  إلــى  االعتبــار  بعيــن  بنفــت  تنظــر شــركة 
البحرينيــة التــي لديهــا عمومــا، وعما قدمته الشــركة 
لــي شــخصيا بهدف صقــل اإلمكانــات، يتمحــور ذلك 
مــن خــالل تمكينــي مــن منصــب مديــر االمتثــال في 
دائــرة االمتثــال ومكافحة غســيل األمــوال وحوكمة 
الشــركة، باإلضافــة إلــى مــا أحصــل عليــه مــن دعــم 
وثقــة مــن اإلدارة وفريــق العمــل، إلــى جانــب الدعــم 
الالمحــدود لتطويــر الموظفيــن مــن خــالل الــدورات 
والمنح لمواصلة تعليمهم خصوصا في المجال الذي 
أعمل به، وكذلك المؤتمرات التي أشــارك بها لتطوير 

هذا المجال الحيوي في القطاع البنكي.
مــا الفــرص التــي وفرتهــا الشــركة لصعــود الســلم 

الوظيفي والوصول إلى منصبك الحالي؟
التدريب الدائم ووجود سلم وظيفي واضح ال يفرق 

فيــه بيــن رجــل وامــرأة، والدعــم الذي أحظــى به من 
قبل اإلدارة التي تسعى إلى تنمية قدراتي ومهاراتي 
ومواكبــة آخــر التطــورات المهنيــة، ووجــودي كعضو 
فــي لجنــة تكافؤ الفرص التي تســعى لتوفير الفرص 
فــي الشــركة بشــكل عــادل ومحايــد بيــن الجنســين. 
وقــد بــدأت طريقي العملي في شــركة بنفت مســاعد 
مدير في إدارة االلتزام وتم ترقيتي إلى مدير إدارة 

االلتزام ومكافحة غسيل األموال. 
مــا أبــرز التحديــات التــي تواجــه المــرأة البحرينية 

في حال عملها تحت مظلة كبرى الشركات؟ 
مــن أصعــب التحديــات التــي تواجــه المــرأة عمومــا 
التوفيــق والتــوازن بيــن العمــل ومســؤوليات المنزل 
والعائلة، فاألم العاملة تقوم بمجهودات كبيرة إلتمام 

المسؤوليات المنوطة بها على أكمل وأتم وجه. 
ســنوات؟   5 بعــد  نفســها  كمــال  مريــم  تجــد  أيــن 
ومــا االســتراتيجية المتبعــة لتحقيــق هــذا الهــدف 

والطموح؟
أطمــح إلــى مركــز قيــادي مهــم فــي مجــال االمتثــال 
مملكــة  يخــدم  لمــا  األمــوال  غســيل  ومكافحــة 
البحرين، واالســتراتيجية تتمثــل باالرتقاء والتعليم 
المستمرين، إذ ال حدود لما يمكن أن يتعلمه اإلنسان، 
وذلــك مــن خــالل الشــهادات االحترافيــة والــدورات 

العلميــة  الخبــرة  تعــزز  بدورهــا  التــي  المتخصصــة 
والعملية.

ما التحدي األكبر الذي يواجه مريم كمال؟ 
التوفيــق والتوازن بين العمل والمهام المنزلية كوني 
ا عاملة، إضافة إلى حرصي الشديد على أن أكون  أمًّ
دوًما مطلعة على آخر المستجدات في مجال عملي، 
وتوزيــع الوقــت والجهــد باإلضافة إلــى تربية األبناء 
فــي هــذا العصــر الحديــث ومــا تتطلبــه مــن مجهــود 
وفــن للمحافظــة على قيمنا األصيلة، جميع ما ذكرت 

تحديات يجب التغلب عليها.
مــا الحكمة التــي تؤمنين بها؟ وكيف توظفينها في 

الحياة؟
أؤمن بالحكمة التي تقول "اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبــدا، واعمــل آلخرتــك كأنــك تمــوت غــدا".. فالحيــاة 
الشــخصي  أو  المهنــي  الصعيــد  علــى  كانــت  ســواء 
إلــى عمــل دؤوب ومســتمر وتطويــر ذاتــي  تحتــاج 
ال ينقطــع، وكل ذلــك يتطلــب التــوازن الدقيــق بيــن 

المتطلبات والواجبات الحياتية.

أكدت المدير المساعد لمركز البحرين للمعلومات االئتمانية في شركة بنفت حصة حسين أن الرؤية الثاقبة لقرينة الملك المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة مكنت المرأة البحرينية من تبوء أعلى المناصب القيادية والتنفيذية في كبرى المؤسسات. وفي حديث لها بمناسبة االحتفاالت 

بيوم المرأة البحرينية، الذي يصادف األول من شهر ديسمبر من كل عام، اعتبرت حصة حسين المرأة البحرينية جزًءا ال يتجزأ من المجتمع العملي في مملكة البحرين.
تنظر مملكة البحرين بعين االعتبار واالهتمام 
للمــرأة البحرينيــة.. مــا أثر ذلك على مســاهمة 

المرأة في المجتمع البحريني؟
المرأة البحرينية متميزة في مختلف المجاالت 
والقطاعــات ســواء فــي المجــاالت المجتمعيــة 
أو العمليــة، مثلمــا كانــت ســباقة فــي التعليــم 
واليــوم  المصرفيــة،  والقطاعــات  والصحــة 
تواصــل المــرأة تميزها فــي القطاعات الحديثة 
وعلــوم المســتقبل، ونــرى أثر ذلك فــي قيادتها 
لتلــك القطاعــات، وذلــك اســتناًدا لرؤيــة قرينــة 
جاللــة الملــك المعظم رئيســة المجلــس األعلى 
للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميرة ســبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة، إذ امتازت المؤسسات 
الحكوميــة والخاصــة بتحقيــق تمكيــن المــرأة 
وإشــراكها في مناصب قيادية عالية باعتبارها 
جــزًءا ال يتجزأ مــن المجتمع العملي في مملكة 

البحرين.
مــاذا أضــاف لــِك العمــل فــي شــركة مرموقــة 

كشركة بنفت؟
عملــي فــي “بنفــت” أضــاف لــي الكثير، ال ســيما 
مــع الــدور البــارز والرئيــس الذي تلعبه الشــركة 
رؤيــة  ومســاندة  البحريــن  مملكــة  لخدمــة 

البحرين االقتصادية 2030.
الفريــق  مــن  مهــم  كجــزء  بوجــودي  وســعيدة 

اإلداري بمجلس إدارة الشركة. وما يميز شركة 
بنفــت علــى وجــه الخصــوص هــو بيئــة العمــل 
العاملــة  المــرأة  تحظــى  إذ  للمــرأة،  المناســبة 
حيــث  مــن  الالمحــدود  بالدعــم  الشــركة  فــي 
مســاندتها كأم مــن خــالل توفيــر أجــواء عمــل 
مناســبة ومالئمة لها، هــذا فيما يتعلق بالجانب 
االجتماعــي، أمــا علــى صعيــد الجانــب المهنــي 
فــإن العمــل في هذه الشــركة أضاف لــي الكثير 

من حيث التطور واالرتقاء المستمرين.
فــي  المســاهمة  الشــركة  اســتطاعت  كيــف   

صقل قدرات وإمكانات مريم كمال؟ 
تنظر شــركة بنفت بعين االعتبار إلى الكفاءات 
البحرينيــة التــي لديهــا عمومــا، وعمــا قدمتــه 
الشــركة لــي شــخصيا بهــدف صقــل اإلمكانات، 
يتمحــور ذلــك مــن خــالل تمكينــي مــن منصب 
مديــر االمتثــال فــي دائــرة االمتثــال ومكافحة 
غســيل األمــوال وحوكمــة الشــركة، باإلضافــة 
إلــى مــا أحصل عليه من دعــم وثقة من اإلدارة 
وفريــق العمــل، إلــى جانــب الدعــم الالمحــدود 
لتطويــر الموظفين من خالل الــدورات والمنح 
لمواصلــة تعليمهــم خصوصــا في المجــال الذي 
أشــارك  التــي  المؤتمــرات  وكذلــك  بــه،  أعمــل 
بهــا لتطويــر هــذا المجــال الحيــوي فــي القطاع 

البنكي.

ما الفرص التي وفرتها الشركة لصعود السلم 
الوظيفي والوصول إلى منصبك الحالي؟

التدريــب الدائــم ووجــود ســلم وظيفي واضح 
ال يفــرق فيــه بيــن رجــل وامــرأة، والدعــم الذي 
أحظــى بــه مــن قبــل اإلدارة التــي تســعى إلــى 
آخــر  ومواكبــة  ومهاراتــي  قدراتــي  تنميــة 
التطــورات المهنية، ووجــودي كعضو في لجنة 
تكافــؤ الفــرص التي تســعى لتوفير الفرص في 
الشــركة بشــكل عــادل ومحايــد بين الجنســين. 
وقــد بــدأت طريقــي العملــي فــي شــركة بنفــت 
مســاعد مديــر فــي إدارة االلتزام وتــم ترقيتي 
غســيل  ومكافحــة  االلتــزام  إدارة  مديــر  إلــى 

األموال. 
ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة البحرينية 

في حال عملها تحت مظلة كبرى الشركات؟ 
من أصعب التحديات التي تواجه المرأة عموما 
ومســؤوليات  العمــل  بيــن  والتــوازن  التوفيــق 
المنزل والعائلة، فاألم العاملة تقوم بمجهودات 
كبيــرة إلتمــام المســؤوليات المنوطــة بهــا علــى 

أكمل وأتم وجه. 
أيــن تجــد مريم كمال نفســها بعد 5 ســنوات؟ 
هــذا  لتحقيــق  المتبعــة  االســتراتيجية  ومــا 

الهدف والطموح؟
مجــال  فــي  مهــم  قيــادي  مركــز  إلــى  أطمــح 

االمتثــال ومكافحــة غســيل األمــوال لما يخدم 
تتمثــل  واالســتراتيجية  البحريــن،  مملكــة 
حــدود  ال  إذ  المســتمرين،  والتعليــم  باالرتقــاء 
لمــا يمكــن أن يتعلمه اإلنســان، وذلك من خالل 
الشــهادات االحترافيــة والــدورات المتخصصة 

التي بدورها تعزز الخبرة العلمية والعملية.
ما التحدي األكبر الذي يواجه مريم كمال؟ 

والمهــام  العمــل  بيــن  والتــوازن  التوفيــق 
ا عاملة، إضافــة إلى حرصي  المنزليــة كونــي أمًّ
الشــديد علــى أن أكــون دوًمــا مطلعــة على آخر 
المســتجدات في مجال عملــي، وتوزيع الوقت 
والجهــد باإلضافــة إلــى تربيــة األبنــاء فــي هذا 
العصــر الحديــث ومــا تتطلبه مــن مجهود وفن 
للمحافظة على قيمنا األصيلة، جميع ما ذكرت 

تحديات يجب التغلب عليها.
ما الحكمة التي تؤمنين بها؟ وكيف توظفينها 

في الحياة؟
أؤمــن بالحكمة التي تقــول “اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبًدا، واعمل آلخرتك كأنك تموت غًدا”.. 
فالحيــاة ســواء أكانت على الصعيــد المهني أم 
الشــخصي تحتــاج إلــى عمــل دؤوب ومســتمر 
ذلــك يتطلــب  ذاتــي ال ينقطــع، وكل  وتطويــر 
التــوازن الدقيــق بيــن المتطلبــات والواجبــات 

الحياتية.
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البحرينية تنافس المرأة في الدول المتقدمة على صعيد الحقوق والعمل والواجبات

ال شيء مستحيل.. مع العلم واإلصرار يمكن تنفيذ كل ما هو متميز

مديرة االمتثال بشركة “بنفت”

 المدير المساعد لمركز البحرين للمعلومات االئتمانية في “بنفت”

شفق الكوهجي

ال تنظــر رئيــس خدمــات المدفوعــات فــي شــركة بنفت شــفق الكوهجي إلى المــرأة بأنها نصف المجتمــع، بل تراها نواته التــي يمتد منها قوته 
وصالبتــه، وتــرى أن المــرأة رائــدة بجميع المجاالت تســير يدا بيــد بجانب الرجل محققة الكثير من اإلنجــازات والنجاحات. وقالت الكوهجي 
في حديثها مع “أضواء “البالد”” إنها تطمح إلحداث تغيير إيجابي أعمق في القطاع المالي في مملكة البحرين من شأنه أن يزيد وتيرة النمو 

والتطور في هذا القطاع.
تنظــر مملكــة البحرين بعيــن االعتبار 
مــا  البحرينيــة..  للمــرأة  واالهتمــام 
أثــر ذلــك علــى مســاهمة المــرأة فــي 

المجتمع البحريني؟
ال تعتبــر المــرأة نصــف المجتمــع فقط، 
بــل هــي نواتــه، هــي األم التــي تعمــل 
ومجتمــع  جيــل  إنشــاء  فــي  جاهــدة 
واٍع ينهــض بوطنــه ومجتمعــه في أي 
مجــال كان، هــي الزوجــة التي تمســك 
جميــع  فــي  وتســاعده  زوجهــا  بيــد 

مسؤوليات الحياة.
اليــوم  البحرينيــة  المــرأة  أصبحــت 
متميــزة ورائدة بجميــع المجاالت، في 
بيتها ومجتمعها، تسير يدا بيد بجانب 
بالدعــم  يمدهــا  الــذي  الرجــل  أخيهــا 
والمســاندة لتحقيــق مزيــد مــن التألــق 

والنجاح.
لــك العمــل فــي شــركة  مــاذا أضــاف 

مرموقة كـ “بنفت”؟
أعطانــي  بنفــت  شــركة  فــي  عملــي 
مجــال  فــي  للعمــل  الذهبيــة  الفرصــة 
حيــوي يؤثــر بشــكل مباشــر وإيجابــي 
فــي  ومجتمعــي  الغالــي  وطنــي  علــى 
مكننــي  إذ  اليوميــة،  حياتهــم  أمــور 
أرى  أن  بنفــت  شــركة  فــي  العمــل 

نتائــج عملــي الــدؤوب وإخالصــي في 
العمــل لمصلحــة وطنــي بشــكل واضح 
فــي  الحيــاة  نمــط  غيــر  وملمــوس، 
مملكــة البحرين، كما أنني أرى بصمات 
عملــي مــع زمالئــي في التطــور التقني 
بالمدفوعــات اإللكترونية في البحرين 
التــي أصبحت نموذجــا عالميا يحتذى 

به ويثلج صدري دائما.
كيف اســتطاعت الشــركة المســاهمة 
فــي صقــل قــدرات وإمكانــات شــفق 

الكوهجي؟ 
الشــركة  إدارة  بثقــة  حظيــت  لطالمــا 
وحفزتنــي لمزيــد مــن التطويــر، فمــن 
دون ثقــة الشــركة بــي وإيمانهــم بــدور 
المــرأة وإمكاناتهــا العاليــة والمتفوقــة 
لمــا اســتطعت أن أكــون عضــوا مركزيا 
وفعاال في مشروعات وطنية ساهمت 
بشــكل مباشــر فــي الوصــول لمجتمــع 
وبنيتــه  خدماتــه  فــي  متطــور  رقمــي 
التحتيــة.. لــم تبخــل علّي إدارة شــركة 
بنفــت فــي إعطائي النصح والمســاندة 
متــى مــا احتجت لذلك لكــي أصل إلى 

ما وصلت له اليوم.
الشــركة  وفرتهــا  التــي  الفــرص  مــا 
لصعــود الســلم الوظيفــي والوصــول 

إلى منصبك الحالي؟
بدأت عملي في الشركة مشرفا، واآلن 
أشــغل منصــب رئيــس وأحــد أعضــاء 
فريق اإلدارة، فعمل الموظف المخلص 
والتفانــي هــو المحــور األســاس الــذي 
تعتمــده الشــركة للصعــود فــي الســلم 
المتميــز  عملــك  إن  يقــال:  الوظيفــي، 
يتكلم عن نفســه ويجبر اآلخرين على 
االنتبــاه لــه، لــم أشــعر بخــوف أو قلــق 
بيــوم من األيــام أن نجاحي وصعودي 
بالسلم الوظيفي يعتمد على أي شيء 

غير عملي وعطائي.
ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة 
تحــت  عملهــا  حــال  فــي  البحرينيــة 

مظلة كبرى الشركات؟ 
لــم أجد أي تحديات في شــركة بنفت، 
وال أعتقــد أن تجــد المــرأة فــي العــام 
2022 تحديــات تتعلــق بكونهــا امــرأة، 
فــال تعامــل المــرأة بشــكل مختلف عن 
الرجــل من ناحية المميزات في أســرنا 
قبــل مجتمعنــا أو مؤسســاتنا. أجــد أن 
مملكــة البحرين تخطت هــذه المرحلة 
وأصبحــت الثقافة العامة في المجتمع 

داعمة للمرأة.
أين تجد شفق الكوهجي نفسها بعد 5 

سنوات؟ وما االســتراتيجية المتبعة 
لتحقيق هذا الهدف والطموح؟

جديــدة  بصمــات  أضــع  نفســي  أجــد 
بشــكل  وأســاهم  المالــي  القطــاع  فــي 
إيجابــي أكثر في تطور ورفعة وطني، 
طموحي ال يرتكز على مسمى وظيفي 
بــل أريــد أن أحدث مع زمالئــي تغييرا 
إيجابــي أكثــر فــي مجتمعــي والقطاع 
المالــي في مملكــة البحريــن، طموحي 
أن نتميــز معــا كفريــق، عندهــا شــعور 
السعادة والفرح باإلنجاز يكون أجمل.

مــا التحدي األكبر الذي يواجه شــفق 
الكوهجي؟ 

نفســي التي تسعى للكمال والتي دائما 
تطالــب بالتطور، أما متغيرات الســوق 
المشــروعات  وتيــرة  وســرعة  الماليــة 
وتعطينــي  تســعدني  بــي  المنوطــة 

الحافز الدائم للعمل.
مــا الحكمــة التي تؤمنيــن بها؟ وكيف 

توظفين هذه الحكمة في الحياة؟
اعمل ال من أجل منصب أم مال، اعمل 
فــي  وإخــالص  هللا  لوجــه  بإخــالص 
ســيعطيك هللا  للوطــن، عندهــا  حبــك 
من فضله فوق توقعاتك وسيسعد بك 

وطنك.

طموحي إحداث تغيير إيجابي عميق في القطاع المالي في البحرين

رئيس خدمات المدفوعات في “بنفت”

Hermano
Contracting & Landscaping

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

مملكة ا﮹روئ
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الترفيهـــي  المهرجـــان  منظمـــو  قـــال 
العائلـــي “وين وبكم” بنســـخته الثالثة 
أن عـــدد زوار المهرجان فـــاق 90 ألف 
زائـــر منـــذ انطالقـــه، وهـــو مـــا يعكس 
النجـــاح الباهر الذي حققـــه المهرجان 

من هذا الحضور الشعبي الكبير.
الســـبت  اليـــوم  المهرجـــان  ويختتـــم 
موقـــع  ويقـــع  ديســـمبر.   3 الموافـــق 
الفعاليـــة في حلبـــة البحريـــن الدولية 

للسباق.
وكان محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علي بن خليفـــة آل خليفة 

قد افتتح فعاليات المهرجان.
فعاليـــات  بوجـــود  الكرنفـــال  وتميـــز 
ومقـــاٍه  ومطاعـــم  عديـــدة  وبرامـــج 
ومحالت مجوهرات وألعاب ترفيهية 
ودوليـــة  محليـــة  وفـــرق  لألطفـــال 

ومحالت تجارية ومراكز طبية.
وتبلغ مســـاحة موقع الفعالية أكثر من 

٢٥ ألف متر مربع.

أكثر من 90 ألف زائر للمهرجان الترفيهي العائلي “وين وبكم”
الفعالية برعاية محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة

محرر الشؤون المحلية   )تصوير: رسول الحجيري(



بمناســـبة اليوم العالمي لذوي اإلعاقة، أكد 
النائب ممدوح الصالح أن مملكة البحرين 
تولـــي اهتمامـــًا بالغـــًا بفئـــة “ذوي الهمـــم”، 
والـــذي يعـــد مـــن أهـــم عالمـــات المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة لملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ودعم واهتمام ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، مشـــيرًا إلى أن 
البحريـــن كانت من أوائل الدول المصدقة 
ذوي  األشـــخاص  حقـــوق  اتفاقيـــة  علـــى 
اإلعاقة، والتي ســـبقها إصدار التشريعات 
لرعايـــة  الوزاريـــة  والقـــرارات  والقوانيـــن 
حقـــوق هـــذه الفئة، كما تـــم تحديد أصول 

تنفيذ بعض القوانين المتعلقة بحقوقهم.
من جهته، قال علي الغزال أحد مؤسسين 
مـــن مجموعـــة بحريـــن وويل جيـــر جميل 
اليـــوم  هـــذا  يتـــم تخصيـــص  يتـــم أن  أن 
لـــذوي الهمـــم ولكـــن فـــي الواقـــع أننـــا في 
كل يـــوم نحتاج للدعم والمســـاندة، ونحن 
كأشـــخاص مـــن ذوي الهمـــم فـــي مملكـــة 
البحرين نحتاج إلى ســـن بعـــض القوانين 
واألنظمة فهناك دورتـــان برلمانيتان مرت 

دون إقرار المطالب التي تم رفعها.
الحكومـــة جهودهـــا  أن  الغـــزال  وأضـــاف 
واضحـــة مـــن خـــالل وزارة الصحـــة فـــي 
دعـــم األشـــخاص مـــن ذوي الهمـــم وتقدم 
لنـــا الكثير من العطـــاءات، لكننا في الواقع 
مازلنـــا نعاني بعض الشـــيء فـــي التنقالت 
بســـبب عدم توافر المنحـــدرات في بعض 

األماكن القديمة.
وقـــال الغـــزال إنـــه بالنســـبة لـــي أن تكلفة 

الخـــروج مـــن المنـــزل بالنســـبة لـــي فهـــي 
باهظـــة حيـــث تكلفنـــي 15 دينـــارًا لليـــوم 
الواحد بسبب التنقل، مبينًا أن العاطل من 
ذوي الهمـــم فرصته في التوظيف أقل من 

غيره.
وتابع ممدوح الصالح أن االحتفال باليوم 
العالمـــي فـــي الثالـــث مـــن ديســـمبر يأتـــي 
للتأكيـــد علـــى تعزيـــز ودعـــم حقـــوق هذه 
الفئـــة، وبالرغـــم مـــن أن مملكـــة البحريـــن 
تعتبر ســـباقة في إطالق اإلســـتراتيجيات 
الوطنيـــة وســـن التشـــريعات الالزمة التي 
تضمـــن حقوقهـــم، إال أن هنـــاك تطلعـــات 
لتحقيـــق المزيـــد بمـــا يتـــالءم مـــع شـــعار 
األمـــم المتحـــدة هـــذا العام الـــذي يتمحور 
حول االبتكار والحلول التحويلية للتنمية 

الشاملة.
وأوضح الصالـــح أن الثوابت الدســـتورية 
التي تضمن حق “المساواة وعدم التمييز” 
تمثلـــت بوضوح فـــي حظـــر ومناهضة أي 
تمييـــز يقـــع على األشـــخاص ذوي اإلعاقة 
فـــي أي حـــق مـــن حقوقهـــم، وقـــد قطعت 
البحرين شوطًا مهمًا في مجال دمج ذوي 

الهمـــم ضمن المجتمع خاصـــة على صعيد 
التعليـــم والصحة، وحرصت على تســـهيل 
وتوفير الخدمات ضمن بنية تحتية تمثل 

بيئة صديقة تراعي احتياجاتهم.
ولفـــت الصالـــح إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
بمختلـــف قطاعاتها الحكوميـــة والخاصة 
واألهلية تحرص على النهوض بفئة “ذوي 
الخدمـــات  بمســـتوى  واالرتقـــاء  الهمـــم”، 
المقدمة لهم، والحرص على صون حقوق 
جميـــع المواطنيـــن دون إغفال هـــذه الفئة 
المهمة، مشـــيدًا بدور الشـــراكة المجتمعية 
الفاعلة فـــي إدماجهم بالمجتمع من خالل 
بمـــا  المختلفـــة،  والبرامـــج  المشـــروعات 
يبرهـــن على مســـتوى الوعي في الشـــارع 

البحريني بجميع فئاته وقطاعاته.
وقـــال الصالـــح إن هنـــاك مســـاعي جـــادة 
لتطوير المنظومة التشريعية واستحداث 
المزيد من القوانين التي من شأنها االرتقاء 
بأوضاع هذه الفئة العزيزة والحفاظ على 
المكتســـبات التي تحققـــت بفضل الجهود 
الوطنيـــة الصادقة، والعمـــل على مراجعة 
وتعديـــل معاييـــر صـــرف مخصصات دعم 

ذوي الهمم للمســـجلين فـــي وزارة التنمية 
االجتماعيـــة بمـــا يتناســـب مـــع المتغيرات 
وزيادة األعباء المعيشية واألعباء المادية 
التـــي تقـــع على عاتـــق أســـرهم، فضالً عن 
زيـــادة عدد مراكـــز الرعاية، ومنـــح المزيد 
من االمتيـــازات للشـــركات والجهات التي 
تقـــوم بتوظيف “ذوي الهمـــم” في وظائف 

الئقة تتناسب تضمن لهم حياة كريمة.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أوضـــح مصطفى 
العـــرادي أن ذوي الهمـــم يأملون من خالل 
اليـــوم العالمـــي لـــذوي اإلعاقـــة إلـــى يـــوم 
كسائر تلك األيام التي يتم االحتفال فيها 
كيوم المـــرأة أو غيره، مضيفًا “صحيح أن 
بعـــض الـــدول تحتفل بهـــذا اليـــوم وتقيم 
بعـــض االحتفـــاالت إال أننـــا فـــي المملكـــة 
نفتقـــر إلـــى مثل ذلـــك اليوم الـــذي يعطينا 

الحوافز نحو االنطالق واإلنجاز”.
وأشار العرادي إلى حاجتهم لالحتفال في 
االتحـــاد البحرينـــي لرياضـــة ذوي اإلعاقة 
حتى يكون داعمًا للســـير نحو آفاق أوسع 
في الحياة وتخطـــي العقبات والتحديات 

التي تواجه الفرد من ذوي الهمم.

النائب ممدوح الصالحعلي الغزالمصطفى العرادي

local@albiladpress.com
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األمـــم  خصصـــت   1992 عـــام  فـــي 
يومـــا  ديســـمبر   3 يـــوم  المتحـــدة 
لالحتفال باليوم الدولي لألشخاص 
وتتنـــوع  اإلعاقـــة  ذووي  مـــن 
مواضيـــع هـــذا اليـــوم فـــي كل عام، 
حيـــث يتـــم التركيـــز فـــي كل عـــام 
مـــن األعـــوام علـــى موضـــوع معين 
فـــي  أمـــا  اإلعاقـــة،  ذوي  لمســـاعدة 
االحتفـــال  فيتمحـــور   ،2022 عـــام  
حـــول الموضـــوع الشـــامل المتمثل 
فـــي االبتـــكار والحلـــول التحويليـــة 
للتنمية الشـــاملة، الـــذي ُيناقش في 
ثالثـــة حـــوارات تفاعليـــة مختلفـــة 
أولهـــا  المواضيعيـــة  الموضوعـــات 
فيمـــا يتعلـــق بالتوظيـــف والروابط 

بيـــن التوظيف والمعرفة والمهارات 
المطلوبـــة؛ للوصول إلـــى العمل في 
مشـــهد تكنولوجـــي مبتكـــر وســـريع 
التغيـــر للجميـــع. وثانيـــا الحـــد مـــن 
واالبتـــكارات  المســـاواة  غيـــاب 
والممارســـات  العمليـــة  واألدوات 
الجيدة للحد من أوجه التفاوت في 
كل مـــن القطاعيـــن العـــام والخاص، 
التي تشـــمل اإلعاقـــة وتهتم بتعزيز 
التنـــوع فـــي مـــكان العمـــل وأخيـــرا 
الرياضـــة بوصفهـــا حالـــة نموذجيـــة 
فـــي قطـــاع تتحـــد فيه جميـــع هذه 
الجوانـــب، والرياضـــة بوصفها مثاال 
للممارسات الجيدة وموقعا لالبتكار 

والتوظيف واإلنصاف.

التوظيف وغياب المساواة أبرز عناوين يوم اإلعاقة

ــم الــمــتــحــدة  ــ نـــشـــرت مــنــظــمــة األمـ
ــام  واألرقــ الــحــقــائــق  مــن  مجموعة 
ــي لـــذوي  ــ ــدول ــ بــمــنــاســبــة الـــيـــوم ال
الثالث  في  تحييه  والــذي  اإلعاقة 

من ديسمبر من كل عام. 
ــيـــث جـــــــاءت أحـــــــدث األرقـــــــام  حـ

كالتالي:
مليار شخص  أصــل  مــن   % 80 .1
يــعــيــشــون في  ــة  ــاقـ اإلعـ مـــن ذوي 

البلدان النامية. 
المسنين  مــن   %  46 أن  ــقــدر  ُي  .2

ــغ  ــل ــب الــــــذيــــــن ت
 60 أعـــمـــارهـــم 
أكــثــر  أو  ــا  ــاًمـ عـ
ذوي  مــــن  هــــم 

اإلعاقة.
أن  ُيحتمل   .3
تــعــانــي واحـــدة 

مــن كــل خمس نساء مــن عــوق ما 
واحــد  يعاني  بينما  حياتها،  أثــنــاء 

من كل عشرة أطفال من اإلعاقة.
هم  اإلعـــاقـــة  ذوي  األشـــخـــاص   .4
من بين األكثر تضرًرا من فيروس 

كورونا )كوفيد - 19( في العالم.
ــدد ذوي  ــا، فــيــبــلــغ عــ ــًي ــا بــحــريــن أمــ
13 ألــف شخص  اإلعــاقــة أكثر مــن 

ــمــيــة  ــن ــت ال وزارة  فـــــي  ــل  ــجـ ــسـ مـ
االجتماعية.

المتحدة  لألمم  العام  األمين  ودعا 
ــى مزيد  ــ أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش “إل
العام  القطاعين  بين  التعاون  مــن 
إستراتيجيات  لــوضــع  والـــخـــاص؛ 
لصالح ألشخاص ذوي اإلعاقة في 
العالمية  األزمـــات  من  سلسلة  ظل 
والـــتـــي تــؤثــر عــلــيــهــم بــشــكــل غير 
األمــم  منظمة  وتــعــتــزم  مــتــنــاســب. 
تفاعلي  اجتماع  تنظيم  المتحدة 
عبر اإلنترنت في 5 ديسمبر 2022 
تــحــت عــنــوان: 
“االبــــــــتــــــــكــــــــار 
والـــــــحـــــــلـــــــول 
ــة  ــيـ ــلـ ــويـ ــحـ ــتـ الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــــشـــــامـــــلـــــة”، 
ــن  وذلــــــــــــــــك مــ
الساعة  إلــى  صباًحا   9:00 الساعة 
نيويورك(.  )بتوقيت  ظهًرا   12:00
وســـيـــنـــاقـــش االجــــتــــمــــاع ثـــالثـــة 
في  اإلعــاقــة  أوالً  مختلفة:  محاور 
غياب  مــن  الحد  ثانًيا:  التوظيف، 
ــة، ثــالــًثــا  ــاقــ الـــمـــســـاواة لــــذوي اإلعــ
اإلعاقة الرياضية. وستخصص 40 

دقيقة لكل محور.

13 ألف من ذوي اإلعاقة مسجلون في “التنمية”

15 دينـــــاراً كلفــــة “طلعــــة” ذوي اإلعاقــــة ليــــوم واحـــــد
الغزال: لزيادة المخصصات... والصالح: نتطلع للمزيد... والعرادي: لتخصيص يوم لهم

العمل جاٍر على تدشين الخطة التنفيذية إلستراتيجية ذوي اإلعاقة
دعم مادي جزئي لـ 12 مركزا تأهيليا ... وزير التنمية:

تشـــارك مملكـــة البحريـــن دول العالـــم في 
ذوي  لألشـــخاص  الدولـــي  اليـــوم  إحيـــاء 
اإلعاقـــة، والـــذي أقرتـــه الجمعيـــة العامـــة 
بـــأن   ،1992 العـــام  لألمـــم المتحـــدة منـــذ 
يكون الثالث من ديسمبر من كل عام يومًا 
لالحتفاء؛ وذلك تعزيزًا لحقوق هذه الفئة 
بكافـــة المجـــاالت المجتمعيـــة واإلنمائية، 
وإلبـــراز جهـــود الـــدول فـــي هـــذا المجال، 
إلـــى جانب زيـــادة الوعـــي بأهميـــة إدماج 
ذوي اإلعاقة أســـوة ببقيـــة أفراد المجتمع، 
حيـــث يتمحـــور االحتفـــال العالمـــي للعام 
ذوي  لألشـــخاص  الدولـــي  باليـــوم   2022
اإلعاقـــة حول الموضوع الشـــامل المتمثل 
فـــي االبتـــكار والحلـــول؛ لتحقيـــق التنمية 

الشاملة.
وأكـــد وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة أســـامة 
العصفور، أن األشـــخاص من ذوي اإلعاقة 
في مملكة البحرين يحظون باهتمام كبير 
من ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبمتابعة 
مســـتمرة مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، الفتـــًا إلى أن 
مملكـــة البحريـــن مـــن أوائـــل الـــدول التي 
صادقت علـــى اتفاقية حقوق هـــذه الفئة، 
وذلـــك حرصًا منها علـــى دمجهم التام في 

المجتمع وصون حقوقهم.
وأوضـــح العصفـــور أن العمـــل جـــاٍر علـــى 
تدشـــين الخطة التنفيذية لإلســـتراتيجية 
الوطنيـــة لـــذوي اإلعاقة لألعـــوام الخمس 
)2022 2026-(؛ لمواصلـــة تنفيـــذ المزيـــد 
مـــن المشـــاريع والبرامج الداعمـــة لحقوق 
ذوي العزيمـــة، وذلك بالتعـــاون مع اللجنة 
ذوي  األشـــخاص  شـــؤون  لرعايـــة  العليـــا 
اإلعاقة، وكافة الجهات الرسمية واألهلية 
المعنية بشـــؤونهم ومكتب األمم المتحدة 

اإلنمائية.
وتحرص وزارة التنميـــة االجتماعية على 
المقدمـــة  للخدمـــات  الـــدءوب  التطويـــر 
مملكـــة  فـــي  اإلعاقـــة  ذوي  لألشـــخاص 
البحرين، وقد اســـتمرت المراكز التأهيلية 
الحكوميـــة واألهلية والخاصـــة في تنفيذ 
برامجهـــا الرعائية والعالجيـــة والتأهيلية 
العـــام  فخـــالل  والمهنيـــة،  واألكاديميـــة 
األكاديمـــي 2023-2022 بلغ عـــدد المراكز 

الحكومية التي تديرها الوزارة )6( مراكز، 
اســـتفاد منها )205( طالبًا وطالبة، فيما بلغ 
عـــدد المراكز التأهيليـــة األهلية المرخصة 
)17( مركـــزًا واســـتفاد منهـــا )649( طالبـــًا 
وطالبـــة، أمـــا المراكـــز الخاصـــة، فقـــد بلـــغ 
عددهـــا )26( مركـــزًا، واســـتفاد منها )788( 

طالبًا وطالبة.
وإيماًنا بمبدأ الشـــراكة المجتمعية لتمكين 
األشـــخاص ذوي اإلعاقة من االندماج في 
المجتمـــع، فقد تم تنفيـــذ عدد من البرامج 
والمبـــادرات والمشـــروعات الموجهة لهذه 

الشـــراكة  مشـــاريع  أبرزهـــا  ومـــن  الفئـــة، 
المجتمعيـــة التي تتضمن إدارة وتشـــغيل 
برنامج تدريب الســـياقة، وذلك بالتنسيق 
مـــع اإلدارة العامـــة للمرور، حيث اســـتفاد 
من هذا البرنامج )76( شـــخصًا، إلى جانب 
برنامـــج منـــح التأهيل األكاديمـــي للمراكز 
التأهيليـــة األهلية، الذي يعمل على تقديم 
دعم مـــادي جزئي لـ )12( مركزًا، واســـتفاد 

منه )476( طالبًا وطالبة.
وباإلضافـــة إلـــى مـــا تقـــدم، اســـتفاد مـــن 
برنامج إدارة وتشـــغيل الوحدات المتنقلة 
والـــذي يتمثـــل في مركز التأهيـــل المنزلي 
 )79( نحـــو  اإلعاقـــة،  ذوي  لألشـــخاص 
شـــخصًا، أما مركـــز الرعايـــة المنزلية، فقد 
قـــدم خدماته لـ )38( من ذوي اإلعاقة، كما 
ويقدم مركـــز المتروك للتأهيل اإلرشـــادي 
مـــن فئـــة الشـــلل  لــــ )60( طفـــالً  خدماتـــه 
الدعـــم  برنامـــج  علـــى  عـــالوة  الدماغـــي، 
بطاقـــة  لحاملـــي  النوعيـــة  باالمتيـــازات 
الهوية الوطنية المدمجة بمعرف اإلعاقة، 
وقد بلغ عدد الجهات المشاركة في تقديم 
خدمات نوعيـــة لهذه الفئة أكثر من )150( 

جهة.

المنامة -  وزارة التنمية االجتماعية

أسامة العصفور

ريناتا عزمي

بدر الحايكي

بدر الحايكي

المجتمع البحرينـي واٍع وال يتنمـر علـى ذوي اإلعاقـة
نحتاج إلى مناهج تعليمية خاصة بذوي اإلعاقة ... الشيخ:

فــي لقــاء حــول اليــوم العالمــي لــذوي اإلعاقة، توجهــت “البــاد” بعدة 
أسئلة لفاطمة الشيخ بشأن إعاقتها. وفيما يلي نص الحوار:

كيف تقيمين دور المؤسسات  «
في التعامل مع ذوي الهمم؟

فـــي  تهتـــم  المؤسســـات  بعـــض   -
بمـــا  وخدماتهـــا  مبانيهـــا  تطويـــر 
يتناســـب مـــع ذوي الهمـــم، ولكـــن 
وجـــود  يتجاهـــل  منهـــم  الكثيـــر 
فئـــة كبيـــرة مـــن ذوي الهمـــم، مما 
يعيقهـــم فـــي اســـتخدام خدمـــات 

المؤسسات.
هل األفضل وجود مناهج  «

تعليمية خاصة بذوي اإلعاقة؟

- نعـــم نحتـــاج إلـــى تلـــك المناهج 
لتتناســـب مـــع قدراتهـــم وإتاحـــة 
المجال ألكبـــر عدد من ذوي الهمم 
االســـتفادة من التعليـــم الحكومي 

في البلد.
هل المجتمع البحريني من  «

يتنمر على األشخاص من ذوي 
االعاقة؟

البحرينـــي  المجتمـــع  يتميـــز  ال،   -
بالوعـــي لفئـــة المعاقيـــن ويوجـــد 

التقدير والحب.

ما هو تقييمك للرعاية الصحية  «

والنفسية لذوي اإلعاقة؟

في الوقت الراهن هناك الكثير من 

الجمعيـــات والمؤسســـات القائمـــة 

علـــى رعايـــة المعاقين مما ســـاهم 

في تطور الرعاية.

اذكري شخًصا ألهمك ولماذا  «
وماذا قدم؟ 

يلهمني الشخص الناجح، فهو خير مثال 
يحتذى به لمواصلة العمل واالجتهاد.

فاطمة الشيخ 

اليـــوم بدر الحايكي البحريـــن  مملكـــة  تســـتقبل 
العالمي لذوي اإلعاقـــة لهذا العام بخبر 
زفـــاف عروســـين مـــن ذوي الهمـــم في 
منطقـــة العكـــر، وتم عقد القـــران أمس 
األول وســـط حضـــور لفيف مـــن األهل 
واألصدقـــاء، وعلـــى الرغـــم مـــن كـــون 
الحفل اقتصر على األقارب واألصدقاء 
إال أن فرحة العروسين ببعضهما كانت 
أكبر من الحفـــل. وذكر أحد الحاضرين 
للزفاف بأن هناك حالة من الحب طغت 
الجمعيـــات  داعيـــا  العروســـين،  علـــى 
ومؤسســـات المجتمع المدني أن ترعى 
مثل تلك المناســـبات لـــدى ذوي الهمم؛ 
حتـــى يشـــعروا بالمســـاندة والدعم من 

جميع أطياف المجتمع.

عروسان من ذوي 
اإلعاقة يعقدان 

زفافهما في العكر
بدر الحايكي



إبراهيم النهام

ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

^أنـــا خريـــج بكالوريوس 
إعـــام مـــن جامعـــة البحريـــن، 
هيئـــة  فـــي  مرتيـــن  ومتـــدرب 
شـــؤون اإلعـــام ومســـجل في 
منـــذ  المدنيـــة  الخدمـــة  جهـــاز 
7 ســـنوات، وأجـــدد طلبـــي كل 
ســـنتين ولـــم أحصـــل علـــى أي 

ترشيح لوظيفة.
وفي تدريبي الثاني في وزارة 
اإلعام ضمن برنامج اإلعامي 
المحترف 2017 تم اســـتبعادي 
مـــن الوزارة من دون أي ســـبب 

جميـــع  ُوّظـــف  حيـــث  يذكـــر 
الموجوديـــن فـــي البرنامج في 
الهيئة ولم يتم توظيفي، وبعد 
مراجعتـــي للموضوع لـــم ُيذكر 

أي سبب لعدم توظيفي.
أتمنـــى  الرســـالة،  هـــذه  وعبـــر 
توظيفـــي في الـــوزارة، واألخذ 
بعين االعتبار شـــهادتي وفترة 
تدريبي، كمـــا أني كلي ثقة في 
وزير اإلعـــام رمـــزان النعيمي 
فـــي تلبيـــة طلبـــي والنظـــر في 
حالتي واالستجابة لمناشدتي.

^ منـــذ أربـــع ســـنوات وأنـــا أراجـــع 
إدارة الجـــوازات إلتمـــام معاملتي وهي 
ذهبـــت  وكلمـــا  البنـــي،  جـــواز  إصـــدار 
يخبروننـــي بأنه عليَّ أن أذهب إلى فرع 
المنامة، وعندما أذهب هناك يخبرونني 

بأنهم سيتصلون بي خال يومين.
أناشـــد التســـريع فـــي إنجـــاز معاملتـــي؛ 
فـــي  ابنـــي  معالجـــة  مـــن  ألتمكـــن 

المستشـــفيات الحكومية وضمه إلحدى 
رياض األطفال.

الجنســـية  شـــؤون  وكيـــل  وأناشـــد 
والجـــوازات واإلقامة بـــوزارة الداخلية 
الشيخ هشـــام بن عبدالرحمن بن محمد 

آل خليفة النظر في موضوعي.

ع. أ.

دّربتـه الـوزارة ولـم تـوظفـه... 
خـريـج إعـالم “عاطـل”

تأخر عالج ابني وضمه بإحدى الرياض

قال رئيـــس جمعية قالي للصيادين محمد 
قانـــون  تطبيـــق  فـــي  التأخـــر  إن  الدخيـــل 
النوخـــذه البحرينـــي هـــو الســـبب في قلة 
الموجـــود،  الوطنـــي  الســـمكي  المخـــزون 
وبأثـــر ســـلبي ســـيطال الصيـــاد البحريني 
أيضا؛ بسبب االستنزاف المستمر لثروات 

البحرية.
وقـــال الدخيـــل في تصريـــح لـ “البـــاد” بأن 

القانون ســـيحل 80 % من المشـــكات الحاصلة بالبحر، على رأســـها تخريب 
المصائد، وانحســـار األسماك، وتأجير رخص الصيد البحرية، واختفاء أنواع 
مهمـــة من األســـماك كالبرطامـــه، والحمـــام العربـــي، وقلة الهامـــور والصافي 

والشعري والجنم اآلن باتت كمياته قليلة قياسًا بالسابق.
وبين بأن المستفيد الوحيد اآلن من تأخير تنفيذ قانون النوخذة البحريني، 
وصف  بــأن  الفتًا  فقط،  اآلسيويون  والبحارة  الصيد،  رخــص  مؤجرو  هو 
البعض لهذا القانون بالتعجيزي، وصعب التنفيذ أمر يخالف الحقيقة؛ بسبب 
التنازل على مكاسبهم بهذا الشأن، على حساب  استفادتهم منه، ورفضهم 

الصياد البحريني، والثروة الوطنية بالبحر.
واختتم بأن بعض أصحاب هذه الرخص، ال ناقة لهم وال جمل في البحر، 

وفي صيد األسماك، وأن األمر يتعلق بالمصالح الشخصية فقط.

الدخيل: قانون النوخذة سيحل 
80 % من مشكالت البحر

أهالي ضاحية الرملي يشكون من البعوض
دعوا “الصحة” لرش حاويات القمامة بالمبيدات الحشرية

ل حياتهم إلى جحيم ال يطاق في اآلونة األخيرة، مع زيادة انتشــار أعداده وقرصه للصغير والكبير  قال مواطنون من ضاحية الرملي لـ”البالد” إن البعوض حوَّ
على مدار الساعة.

وشـــكا المواطنون “القـــرص” المتزايد الـــذي يتعرض 
لـــه األطفـــال، خصوصًا دون الثاث ســـنوات، والذين 
منـــه،  الحمايـــة  لوســـائل  وال  للبعـــوض،  يفقهـــون  ال 
موضحين أن بعض “القرصات” استمرت آثار توّرمها، 

واحمرارها، وآالمها عدة أيام.
واســـتعان البعض منهم بكريمات تخفيف االلتهابات 
الخاصة بقرص الحشرات ومنها البعوض والتي تباع 
بالصيدليات، موضحيـــن أن نتائجها محدودة، وغير 

حاسمة لحاالت التورم الذي يتسبب بها البعوض.
وينشـــط البعوض عادة في المواسم الباردة، وينتشر 

بشكل كبير.
ويتســـاءل مواطنون عن اآلليات التي يجب اتباعها 
في رش المبيـــدات الازمة للقضاء على البعوض، أو 
الحـــد منه على األقـــل، حيث دعا بعضهم عبر “الباد” 
بـــأن تقوم الصحة برش حاويـــات القمامة بالمبيدات 
الحشـــرية، حيـــث يكثـــر عليهـــا البعـــوض، علـــى حـــد 

قولهم.
البعـــوض  “قـــرص”  مـــن  بالحـــذر  األطبـــاء  ويوصـــي 
ألضـــراره المرضية الممكنـــة، خصوصًا على األطفال، 
بســـبب نقلـــه للـــدم مـــن هـــذا وذاك، مـــا قـــد يتســـبب 

بحدوث أمراض فيروسية مختلفة.
وانتشـــر البعـــوض في اآلونة فـــي مناطق عديدة من 
البحرين، وســـط شـــكاوى المواطنيـــن والمقيمين من 

أضراره.

محمد الدخيل

^يمضي العمر وحتى اآلن، 
ولـــم أحصـــل علـــى بيـــت العمـــر 
بالرغـــم مـــن الوعـــودة المتكررة 
بتأمينه ألســـرتي.  يعـــود تاريخ 
طلبي االســـكاني إلى 28 أكتوبر 

2007 أي قرابة 15 عاًما.
ولكن ســـنوات االنتظـــار الفعلية 
أكثر من 21 ســـنة، وســـبب عدم 
الســـابقة  الســـنوات  احتســـاب 
بطلـــب  تقّدمـــت  عندمـــا  ألننـــي 
الحصول على البيت اشـــترطوا 
علـــى  وحصلـــت  العمـــل،  علـــي 
وظيفـــة مناســـبة بعـــد ســـنوات، 
ومـــا يثبت كامـــي أن عمر عقد 

الزواج 22 ســـنة. وأناشـــد وزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمراني 
توفير بيت لي بمشـــروع شـــرق 

آخـــر  مشـــروع  أي  أو  ســـترة 
مناسب.

أحمد حبيب

أحمد ينتظر بيت العمر منذ 22 سنة

بطاقة طلب أحمد حبيب 

^ابنتي نادين مصنفة بأنها من الحاالت الخاصة 
)صعوبات التعلـــم(، وتدرس بالمرحلة الثانوية، وهي 
كانـــت من المســـتفيدات مـــن خدمـــات وزارة التربية 

والتعليم لهذه الفئة.
 وفوجئـــت في هذا العام بعـــدم وجود الخدمات من 
الوزارة، وعندما استفسرت من الوزارة أجابوني بأن 
ذلك يعود لعدم تشـــكيل اللجنـــة المختصة بذلك من 

قبل وكيل الوزارة.
 لـــدي تقاريـــر طبيـــة تثبت الحالـــة الصحيـــة البنتي، 
النفســـي  الطـــب  أخصائيـــة  مـــن  الصـــادر  وآخرهـــا 

بمستشـــفى ابن النفيس، حيث أشارت إلى أن ابنتي 
تعانـــي مـــن اضطـــراب تشـــتت االنتبـــاه، األمـــر الذي 
يســـتغرق منها بعـــض الوقت ألداء المهام الدراســـية 

ويعيق قدرتها على التركيز لمدة طويلة.
وأوصت الطبيبة بأن تكون المهام الدراسية المسندة 
األكاديمـــي  الدعـــم  مـــع وجـــود  أجـــزاء  علـــى  إليهـــا 
المناســـب لها كما يفّضل إعطاؤهـــا وقًتا أطول أثناء 

االمتحانات وتوفير بيئة خالية من المشتتات.
وأناشد وزارة التربية والتعليم النظر في موضوعي.
ولي أمر الطالبة نادين

مناشدة “التربية” للتسريع في تشكيل لجنة الحاالت الخاصة

نادين تعاني من تشّتت االنتباه وال 
مختصين بمتابعتها في المدرسة

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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^تفصلنـــا أيام معدودة عن بدايـــة دور االنعقاد األول 
لمجلســـي النـــواب والشـــورى، ويضـــم المجلســـان وجوًهـــا 
وأفـــكاًرا جديـــدة وتطلعـــات وآمال شـــعٍب انتقلـــت رغباته 
بين مجلس وآخر، أحاٌم طالما انتظرها الشـــارع البحريني 

بلهفة وفي كل دور انعقاد جديد يتجدد األمل.
 بإرادة شعبية نجح العرس االنتخابي وبنسبة تعد األعلى 
73 %، وهـــذا إن دّل فهـــو يـــدل علـــى زيـــادة الوعـــي لـــدى 
الشـــعب البحريني، وبات ملحوًظا بأن مجلس النواب ضم 
أغلبية جديدة بنســـبة تتعدى 83 %، وبهذه النسب تتجّدد 
تطلعـــات وآمـــال الشـــارع البحريني في تحســـين معيشـــة 
ا  المواطن، والشـــارع متعطش لهذا التغيير والتحسين فعليًّ

فقد ازداد العبء عليه.
 أعزائـــي النـــواب هنيًئا لكم شـــرف تمثيل الشـــعب في هذا 
المجلـــس، وكونـــوا علـــى يقيـــن بأننا آمّنـــا بكـــم وبأفكاركم 
وقدراتكم، وعّلقنا آمالنا عليكم فأحسنوا 
استخدام أدواتكم لصالحنا ولصالح 
وطننـــا العزيز، ونحن فـــي انتظار 
علـــى  يعمـــل  متكامـــل  مجلـــس 
تحويـــل المســـتحيل إلـــى واقـــع، 
ويســـتخدم أدواتـــه فـــي أفضـــل 
صورة، ونحن في انتظار مجلس 
المواطـــن  معيشـــة  مـــن  يحّســـن 
بإيجاد حلول منطقية وواقعية 
التـــي  التحديـــات  لجميـــع 

تواجه وطننا العزيز.
آمالنا كبيرة وتطلعاتنا 
لهـــا،  حـــدود  ال  بكـــم 
هللا  بـــإذن  ونحـــن 
االختيـــار  أحســـنا 
ســـوى  نملـــك  وال 

االنتظار.
عائشة وحيد المناعي

أحسنا االختيار وال نملك 
ســوى االنتظــار

عائشة وحيد 
المناعي

محرر الشؤون المحلية

منال الشيخ

منال الشيخ

وزارة  مـــن  متقاعـــد  ^أنـــا 
التنميـــة االجتماعيـــة قبـــل ســـنة 
إلغـــاء  وأناشـــد  الســـنة،  ونصـــف 
تقاعـــدي وإرجاعي إلى وظيفتي 

في الوزارة. 
البيانات لدى المحرر 

أكدت شـــابة بحرينيـــة )بياناتها لدى 
لــــ “البـــاد” أنهـــا ســـخرت  المحـــررة( 
جهودها كافة لخدمة للوطن، إذ إنها 
عملت أثناء جائحة كورونا في خط 

االتصال الوطني.
وقالـــت: يراودنـــي األمـــل مـــرة تلـــو 
األخرى وأحلـــم في يقظتي ومنامي 
الحصـــول  فـــي  هللا  يوفقنـــي  بـــأن 
علـــى فرصـــة عمـــل، فقـــد تخرجـــت 
واجتهـــدت وحصلـــت علـــى المركـــز 
األول في دراستي مع مرتبة الشرف 
التربويـــة  التخصصـــات  أحـــد  فـــي  
مـــن جامعة حلـــوان بجمهورية مصر 
العربيـــة، وال يـــزال هـــذه الحلم معي 

ويتجدد في كل لحظة.
ووجهت مناشـــدتها للجهات المعنية 
بإيجاد فرصة عمل مناسبة لها تؤمن 
لها العيش الكريم وتمكنها من خدمة 

البحرين.

متقاعد يناشد 
العودة لـ “التنمية”

األولى على دفعتها... 
والوظيفة حلمها

منال الشيخ

زي التخرج موجود وتاريخ حفلة التخرج مجهول

أرض وقفية “معّطلة” في جدحفص لـ 12 عاًما

أوضح طالب لـ  “الباد” أنه تم إفادة 
مجموعة من طلبـــة جامعة البحرين 
فـــي فبراير 2022 من إدارة الجامعة 
بتنظيـــم حفلة تخرج مما اســـتوجب 
عليهم دفع رســـوم زي التخرج وأخذ 

المقاسات الازمة في تجهيزه.
 وأشـــاروا إلـــى أن زي التخـــرج جهز 

منذ ذلك الوقت.
وطالبوا عبـــر “الباد” النظـــر بأمرهم 
وإفادتهم بشأن موعد حفل التخرج 

المجهول.

قـــال مواطـــن إنـــه يمتلـــك أرًضـــا علـــى 
شـــارع البديـــع، وقامـــت عليها مدرســـة 
اإلمـــام الصادق اإلبتدائيـــة للبنين، ومن 
ثـــم اســـتخدموها كنـــاد لفتـــرة مـــن قبل 
وزارة شـــؤون الشـــباب ومن ثم المباني 
أصبحت قديمة وآيلة للســـقوط، ولذلك 
المنطقـــة  باتـــت  وبالتالـــي  هدمهـــا  تـــم 
األوقـــاف  “إدارة  وأضـــاف  خاويـــة. 
الجعفرية مســـؤولة عن األرض، ووقفها 
يذهب إلى مأتم عبدالحســـين بن جعفر 

بجدحفص”.
ظلـــت  عاًمـــا   12 لــــ  األرض  أن  وأكـــد   
معّطلة رغم متابعتـــه الحثيثة مع هيئة 
التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي وإدارة 

شـــؤون  ووزارة  الجعفريـــة  األوقـــاف 
البلديات.

وأشـــار إلـــى أن الـــردود التي يســـتقبلها 
فـــي كل مرة دائًما ما تفيد أن األرض ما 

زالت قيد الدراسة.
وقـــال: “مـــن غيـــر المعقـــول أن األرض 
تترك بهذه الطريقة غير الحضارية رغم 
أن  موقعهـــا اســـتراتيجي وعلى شـــارع 

رئيسي”.
وطالـــب عبـــر “البـــاد” الجهـــات المعنية 
بإعـــادة النظـــر وإصـــدار رخصـــة  بنـــاء 
لهذه األرض بحيث تكون هناك إمكانية 
الستثمارها لما يصب في مصلحة مأتم 

عبدالحسين بن جعفر.
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MAMAY LADIES SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 35901037 or MAMMY.KONJO@GMAIL.COM 

QAEEDI GRILLS & RESTUARANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17658555 or alihusainsam@gmail.com 

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17740444 or info@albarakabh.com 

TRIMMER LINE SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39411441 or MAMDOOH.AHMED@ME.COM 

ALANSAR HOSE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39469490 or RAZEEN666@HOTMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17255209 or varghese@dadabhaiconstruction.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17564981 or ashokrma@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 

DEEP TOUCH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 36569771 or HU.A.E1967@GMAIL.COM 

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

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact
 17467477 or amin.hameed@unirol.com 

CRYSTAL INTERNATIONAL GALVANIZING STEEL & ALUMUNUM COATING FACTO 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17612293 or CRYSTAL_CIT@YAHOO.COM 

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

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

ROYAL COLLEGE OF SURGEONS IN IRELAND MEDICAL UNIVERSITY OF BAHRA 
has a vacancy for the occupation of

 LECTURER
 suitably qualified applicants can contact

 17351450 or visa@rcsi-mub.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17001907 or arjowanconstruction@yahoo.com 

BLUE BEACH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33313121 or M590104624@GMAIL.COM 

AL ESRAA GRAPHICS 
has a vacancy for the occupation of

 PRINTER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33336722 or MASOOMA@ALESRAABH.COM 

AL ESRAA GRAPHICS 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact

 33336722 or MASOOMA@ALESRAABH.COM 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17262256 or aldaleem@hotmail.com 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
 suitably qualified applicants can contact

 17262256 or aldaleem@hotmail.com 

LEAVES WEDDING  WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALES SUPERVISOR (RETAIL TRADE)
 suitably qualified applicants can contact

 77979777 or director@LEAVESBAHRAIN.COM 

ABDULLA ALI ALMANSOOR ALFUDHALA ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39227472 or CAPTAINMARINESERVICES@GMAIL.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 

Shuaa stationery printing services 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36668814 or SHUAA121@GMAIL.COM 

FRESH TOUCH MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38880304 or MOHD.POLLUX@OUTLOOK.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 

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

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

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contact

 39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

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

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17691591 or md@sarayaco.com 

MOKA FLOR CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17299972 or HR@WHITELINEDECOR.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com 

PARVEEN AKHTAR CONSTRUCTION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32229308 or irfan@relevantech.net 

FADHEL EBRAHIM HASAN ALARADI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39926061 or BAHOOGROUPBH@GMAIL.COM 

Hybrid electro mechanical company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SHEETMETAL WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17730017 or vincent.hybrid@gmail.com 

LULIA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39212334 or MUFADDALLULIA@YAHOO.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

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

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17813150 or Kmrkbh@gmail.com 

Multicom Holding Company W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39624200 or gajarias@gmail.com 

NAZIH TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINER
 suitably qualified applicants can contact

 17251998 or BHPUR1@NAZIH.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 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34095029 or NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

Rawaa Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33199200 or ENAS_S@MOE.GOV.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39669225 or SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39338879 or nisarta@gmail.com 

ELLOODS HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 77231111 or info@ellood.com 

KAMALKO BE BAZAR FOOD 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39338189 or jehad.anc313@hotmail.com 

DAN CONTARUCTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17330048 or DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17005795 or INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

BAB ALKHAIR FREIGHTAGENTS 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39999116 or SALMANABDULLA33@GMAIL.COM 

Mervana Coffee Shop and Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17300787 or INFO@WHITESKYBH.COM 

S K G PUBLICITY AND ADVERTISING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39517565 or DINADVERTISING@GMAIL.COM 

ABU HAMZA AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39581507 or BAHLOVE6@GMAIL.COM 

Mobile Legend co. w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 34075083 or MOBILE-ONE1@HOTMAIL.COM 

INNER STYLE CARPENTRY WORKSHOP WLL 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39964163 or INNERSTYLE1@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

KHAWLA UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 33667545 or RAZA4070@GMAIL.COM 

AL KADEER CLEANING & MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39432675 or MOHAMMEDGAFUR750@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  
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ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

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

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

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

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

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

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

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

 WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

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

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Three M vision security systems 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact
 38278946 or abdo3mvision@gmail.com 

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

 STEEL FABRICATOR
 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 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

MUKESH & BROTHERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17232610 or MB-JEW_BH@HOTMAIL.COM 

ALFINTAS FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39688331 or AHMED.AKARIM@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN ARTISTIC FRAMES CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36511786 or bahrainframes@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 

AL NAJAH COOL COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33265011 or BHMD782@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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com 

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

 OFFICE ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

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

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

 CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING)
 suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.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 

TOWER BAHRAIN VIEW FULLY FURNISHED APARTMENT 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 39124195 or SAEED.BARNI1@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ALKARAMA GRILL CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39929669 or AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

ALSHAMADAN GRILS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17240025 or MOHDSAEED.1976@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 

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 

JASIM ALKULAIB CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39801005 or A.ALKULAIB05@GMAIL.COM 

CAFETERIA CHAPATI RASHED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39655559 or LAMLOOM555@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 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39300177 or TAHAHAJ@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER(METAL CLEANING)
 suitably qualified applicants can contact

 36288848 or idawani@fabtechbahrain.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34384278 or n123.nawaz@gmail.com 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38010374 or MIAN27775@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DANISH SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 36189554 or AHMEDALHERZ87@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 

NORTH ALSIND SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39878728 or MALLAHJUMAN@GMAIL.COM 

ARADOUS DELMON DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 38960752 or ALAADIN_AKREMI@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 

Pine tree valet park 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39896062 or PINETREEVALET@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 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17262998 or SSALEH@AMERICANA.BH 

LALUNA BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33855006 or AHMED.H.ALEID@ICLOUD.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 

M.T FOOD CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33522335 or ALAMRY.OSAMA@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 

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

 WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39452896 or hr.jwf@jaberigroup.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 

GREEN HOUSE INTERIOR DECORATION ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33909427 or NAVEEDNAZEER024@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 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77177771 or arjconst70@gmail.com 

MUMTAZ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35397470 or MUMTAZREALSTATE771@GMAIL.COM 

BELLA BRAZIL BEAUTY SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 13110311 or BELA_PATIF@HOTMAIL.COM 

FIRST CHOICE INTERIOR DECORATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33522100 or MTAHIRNAWAZ786@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 

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 

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 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33496925 or HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

NEW HYPER CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35075305 or SAJTURKEY91@GMAIL.COM 

AZHA PERFUMES TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33388128 or FATIMAALJAFFEN44@GMAIL.COM 

M K A MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 39611612 or MKA.MC.BAH@GMAIL.COM 

ZAYYAN MARKETING AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36987037 or AMJADINAMDAR777@GMAIL.COM 

WHENDYS PRODUCTION INTERNATIONAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34185885 or lightspeedisa@gmail.com 

ASIA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33045154 or RAYAN7JV@GMAIL.COM 

NK SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33097901 or MEFTAHNAWAF69@GMAIL.COM 

ALZAEEM ADVERTISING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36331134 or QHQHISHAM@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38856057 or AFRINBEGUMFO@GMAIL.COM 

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 

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 

ALMOAYYED ELECTRICAL & INSTRUMENTATION SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.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 

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 

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

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.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 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MCDONALDS
 has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDS
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.COM 

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

 FLORIST/FLOWER SETTER
 suitably qualified applicants can contact

 17714696 or SEREEN@ALIAFLOWERS.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39441653 or RASOOLASAD@YAHOO.COM 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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 

DANUBE BUILDING MATERIALS (BAHRAIN) CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17877093 or Shefi.saddar@aldanube.com 

FRESH TOUCH MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38880304 or MOHD.POLLUX@OUTLOOK.COM 

ZONE SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 36322266 or info@zonebh.net 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

AHL ALKARA; 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33484086 or KAABI71@HOTMAIL.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 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Nitro Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39881866 or kamc.bh@gmail.com 

OPERA SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38341231 or BRIGHTFUTURE9853@GMAIL.COM 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED ELFIKY REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34305662 or abukhalifa.business@gmail.com 

AL ROHI  SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or VOYAGECOBH@GMAIL.COM 

FABRICS BY NOORA TAILORING BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 37747775 or FABRICSBYNOORA@GMAIL.COM 

DUST TO SHINE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38831980 or ZOHAIBKHALID447@GMAIL.COM 

SHUMS TAHER GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 38883074 or SHUMSTAHERALI@HOTMAIL.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 

VISION BUILDERS DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33939355 or FAROOQOMER452@GMAIL.COM 

ALFARIED FOR PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 38303758 or FAHRIYA68@GMAIL.COM 

SHAHZAD YOUSEF ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33158595 or SCHEEMA949@GMAIL.COM 

M BILAL SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35969113 or MUHAMMADBILALSAEED3@GMAIL.COM 

FIZAN DECORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 33522902 or MKSRANIYA@GMAIL.COM 

HYDERABAD SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33179673 or MR2037645@GMAIL.COM 

ASMARIA INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36953023 or IKRAMUAEAA@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 

NEW MILLENNIUM SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 TEACHER
 suitably qualified applicants can contact

 17272700 or pradeep@rpgroup.ae 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 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 

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

 suitably qualified applicants can contact
 39429987 or gro@turk.bh 

GHULAM JAILANI AND SON 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39629229 or jilani99@usa.net 

UNION PRESS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36060500 or MD@UNIONGROUP.CC 

CROWNE PLAZA BAHRAIN SALON (WOMEN) 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17530530 or GLO@GULFHOTELBAHRAIN.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

QURBAN TEXTILES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 39657100 or IQBALSADRIWALA.52@YAHOO.COM 

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

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.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 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh 

WESTERN AREA TRADING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 39470440 or faisalashoor@gmail.com 

AL AHLAM CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39454940 or hamed_996@hotmail.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

TANGIA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39611125 or AHMED.ALHAMAR@GMAIL.COM 

AWAL EXHAUST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33330786 or AWALEXHAUST@GMAIL.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17702454 or mohdnew28@gmail.com 

RAWASTNA ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36091232 or CUSTOMERWAFA@HOTMAIL.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 

DAWAR 5 MARKET W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39335393 or ADEL.ALMEER222@GMAIL.COM 

METRO GLASSES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39681256 or ALTAIR_CO_2013@HOTMAIL.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 

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 

NOOR LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 33211188 or AL_BUAINAIN_69@HOTMAIL.COM 

MENWAH TRANSPORT AND RENT ACAR 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 77411774 or ABBAS-H@LIVE.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 

AL ATICATE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(METAL SPRAYER)
 suitably qualified applicants can contact
 17877130 or ALATIKATEAC@GMAIL.COM 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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 

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 

MUMTAZ BAIKAM HUSSAIN KHAN 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39944226 or SABEEHA@BATELCO.COM.BH 

MUMTAZ CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34422069 or MKHANKHAN1948@GMAIL.COM 

SPACE INNOVATIVE TECHN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39711774 or AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

A. A. K CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17291853 or aak5862@yahoo.com 

Al Sultania Omani Halwa 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39848491 or NAYLA_ALKHALIFA@HOTMAIL.COM 

BUSHRA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39457163 or HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM 

CLASSIC MOON BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 33366038 or masooma.shubber.1990@gmail.com 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com 

ALBAKALI GENERAL TRADING B.S.C(C)) 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 17551189 or mRabia65@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 

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 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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 

AL MAROOF GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39879986 or ALBAHJAGREEN@GMAIL.COM 

Aucland construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33445448 or AUCLANDBH@GMAIL.COM 

DEPAJ SWORD AND DAGGER 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17342474 or SHAKER@DEPAJ.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39441653 or RASOOLASAD@YAHOO.COM 



خالد بن حمد يشارك في سباق السباحة التجريبي لـ“آيرون مان”
شـــارك سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة، فـــي الســـباق 
التجريبي لمنافسات السباحة ضمن 
بطولة الرجل الحديدي “آيرون مان” 
المقرر إقامتها في التاســـع من شـــهر 

ديسمبر الجاري. 
وقـــد جـــرى الســـباق التجريبـــي في 
فيـــه  ســـتقام  التـــي  ذاتـــه  الموقـــع 
البطولة األسبوع المقبل في جزيرة 
الريف، حيث يمتد لمسافة 1.9 كيلو 
متـــر، كمـــا شـــهد الســـباق التجريبي 

مشاركة أكثر من 100 مشارك. 
 وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة عن اعتزازه 
بالمشـــاركة فـــي الســـباق التجريبـــي 
لمنافسات السباحة في هذه البطولة، 
مؤكدًا سموه أن “تنظيم وإقامة هذا 
الحـــدث، يعزز الجهود الحثيثة التي 
يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة ممثل جاللـــة الملك لألعمال 

اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، 
في ترجمة رؤى وتوجيهات ســـيدي 
الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  الوالـــد 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
هللا  حفظـــه  المعظـــم  البـــالد  ملـــك 
ورعـــاه، بجعل مملكـــة البحرين قبلة 
الحتضـــان كبـــرى البطـــوالت، التـــي 
تؤكـــد علـــى مكانتهـــا المرموقة على 

خريطة الرياضة العالمية”. 
ونوه ســـموه بما تحظى به الرياضة 
البحرينية من دعم واهتمام صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه هللا، حيث ساهم ذلك 
فـــي تنفيـــذ العديد من المشـــروعات 
التنمويـــة الداعمة لتطويـــر وارتقاء 
هذا القطاع الحيوي، ودفع باأللعاب 
الرياضية ومنتسبيها إلحراز العديد 
مؤكـــدًا  المشـــرفة،  اإلنجـــازات  مـــن 
ســـموه أن دعـــم ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء انعكـــس وبشـــكل 
واضـــح في تنظيـــم البحرين العديد 

والدوليـــة  القاريـــة  البطـــوالت  مـــن 
الناجحـــة والمتميـــزة، التـــي عـــززت 
من الجهـــود المبذولة فـــي أن تكون 
المملكـــة وجهة مثاليـــة إلقامة كبرى 

البطوالت. 
وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة بالجهود التـــي تبذلها اللجنة 
المنظمـــة لهذه البطولة فـــي اإلعداد 
والتحضير المثاليين إلقامة الحدث 
فـــي موعـــده، مقـــدرًا ســـموه الـــدور 
الـــذي تبذله جميع الكـــوادر الوطنية 
المشـــاركة فـــي تنظيم هـــذا الحدث، 
والتوفيـــق  النجـــاح  ســـموه  متمنيـــًا 
لجميع المشـــاركين في هذه النسخة 

من الملتقى الرياضي الكبير.

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

جهود حثيثة يبذلها 
ناصر بن حمد 

الحتضان البطوالت 
الكبرى في البحرين

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

برعايـــة وحضـــور ســـمو الشـــيخ خالد بن 
لرئيـــس  النائـــب األول  حمـــد آل خليفـــة 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة وبحضـــور 
ســـمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد 
آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد 
للفروسية وســـباق الخيل وســـمو الشيخ 
فيصـــل بن راشـــد آل خليفـــة نائب رئيس 
المجلس األعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة 
العليا للنادي، نظم نادي راشـــد للفروسية 
وسباق الخيل عصر أمس السباق السابع 
لهـــذا الموســـم والـــذي أقيم علـــى كؤوس 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
وكأسي نجلي سموه: سمو الشيخ فيصل 
بن خالد بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ 

عبدهللا بن خالد بن حمد آل خليفة. 
كما حضر الســـباق سمو الشيخ فيصل بن 
خالـــد بـــن حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخ 
عبدهللا بن خالد بن حمد آل خليفة وعدد 
من أصحاب الســـمو وجمهـــور من محبي 

رياضة سباق الخيل.
وشـــهد الســـباق تفـــوق الجياد المرشـــحة 
بتحقيقهـــا االنتصـــارات بكؤوس الســـباق 
والتي تقاســـمت عدة إسطبالت، وأبرزها 
الشـــوط الثامـــن والرئيســـي الـــذي أقيـــم 
على كأس ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة لجيـــاد الدرجة األولى “مســـتورد” 
مســـافة 1600 متـــر، واســـتطاع الحصان 
المرشـــح “بـــاي اليـــن” إلســـطبل العاديات 
وبقيادة بول هانغان تحقيق فوزه الثاني 

علـــى التوالـــي ليثبـــت الحصـــان أنه بطل 
الســـباقات  فـــي  المتوســـطة  المســـافات 
البحرينيـــة حيـــث أظهـــر إمكاناتـــه عبـــر 
انطالقته القوية من الخلف نحو المقدمة 
في آخر 200 متر ليحلق نحو الفوز بفارق 
3 أطوال عن الحصان الثاني “بيوتشامب 
بيجنـــال” فيما جـــاء المرشـــحان اآلخران 
فـــي  و”مايســـتار”  الجزيـــرةا”  “اشـــبل 

المركزين الثالث والرابع. 
وفي ختام السباق، قام سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة بتقديم كأس ســـموه 
للشـــوط الثامن إلى ســـمو الشـــيخ عيسى 
بـــن ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، فيما قام 
سمو الشـــيخ فيصل بن خالد بن حمد آل 
خليفـــة وســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن خالد 
بن حمد آل خليفة بتقديم كأس الشـــوط 
الثالث إلى الفارس الفائز عبدهللا فيصل، 
وكأس الشـــوط الرابع إلـــى كميل المالح، 

حســـين  إلـــى  الســـادس  الشـــوط  وكأس 
إبراهيم العفو، وكأس الشوط السابع إلى 
ســـمو الشيخ ســـلطان الدين بن محمد بن 
ســـلمان آل خليفة، فيما قام ســـمو الشيخ 
فيصل بن راشـــد آل خليفة بتقديم كأس 
الشـــوط األول إلى الفارس الفائز إبراهيم 
نـــادر وكأس الشـــوط الثانـــي إلـــى ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بن محمد بن عيســـى آل 

خليفة.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة اعتـــزازه وحرصـــه علـــى ترجمـــة 
التوجيهـــات الســـامية مـــن لـــدن حضـــرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك المفـــدى حفظه 
هللا ورعـــاه الداعـــم األكبر للفروســـية في 
المملكة بضرورة االهتمام ودعم مختلف 
رياضـــات الفروســـية والخيل بما يســـاهم 

فـــي المحافظـــة علـــى مكانتهـــا األصيلـــة 
في تاريـــخ مملكة البحريـــن والعمل على 
تطويرها نحو أفضل المستويات، مشيرًا 
ســـموه إلـــى حرصـــه علـــى دعـــم الجهـــود 
والخطـــوات التطويريـــة التـــي تقـــوم بها 
للفروســـية  راشـــد  لنـــادي  العليـــا  الهيئـــة 
برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة وذلك لالرتقـــاء برياضة 

ســـباق الخيل فـــي المملكة وانعكاســـاتها 
اإليجابيـــة على ارتفاع وتطوير مســـتوى 
الســـباقات المحليـــة وتنظيـــم الســـباقات 
والبطـــوالت الدوليـــة مـــن خـــالل اهتمام 
مســـتويات  ذات  جيـــاد  بجلـــب  المـــالك 
عاليـــة ونخبـــة مـــن الفرســـان العالمييـــن 
والمحترفيـــن ممـــا ســـاهم فـــي اجتـــذاب 
الكثير من اإلسطبالت العالمية المعروفة 
للمشـــاركة فـــي ســـباقات الخيـــل الدولية 

التي تقام على مضمار البحرين. 
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة عـــن ســـعادته بالنجـــاح التنظيمي 
الـــذي ظهـــر بـــه ســـباق الخيل الـــذي أقيم 
ســـموه  مشـــيدًا  ســـموه،  كـــؤوس  علـــى 
بالجهود التنظيمية التي بذلت في سبيل 
إنجاح هذا الســـباق وكذلك بالمســـتويات 
والمنافسات المثيرة التي شهدتها أشواط 
الســـباق، والتـــي عكســـت تطور مســـتوى 
رياضـــة ســـباق الخيـــل واهتمـــام وجهود 
الكبيـــرة  واالســـتعدادات  الخيـــل  مـــالك 
ســـموه  معربـــًا  المختلفـــة،  لإلســـطبالت 
عـــن تهانيـــه لجميـــع المـــالك والمضمريـــن 
الســـباق  بكـــؤوس  الفائزيـــن  والفرســـان 

وتمنياتهم للجميع التوفيق والنجاح.

اليوم السباق الثامن

وســـيقام اليوم )الســـبت( الســـباق الثامن 
برعايـــة  ســـيقام  والـــذي  الموســـم  لهـــذا 
العربـــي  الحصـــان  مؤسســـة  كـــؤوس 
للفروســـية وكأس مشـــاريع القصر والذي 

سيشتمل على 8 أشواط.

سموه توج الفائز والبطل “باي الين” خطف الكأس

الجياد المرشحة تحقق كؤوس خالد بن حمد ونجليه فيصل وعبداهلل
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البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  وقعـــت 
واالتحاد البحريني لكرة الســـلة اتفاقية 
مشـــتركة مع االتحاد الدولي لكرة السلة 
البحريـــن  مملكـــة  الســـتضافة   )FIBA(
لكونجرس االتحاد الدولي وحفل تكريم 

نجوم كرة السلة في سنة 2025.
اللجنـــة  جانـــب  مـــن  االتفاقيـــة  ووقـــع 
األولمبيـــة البحرينية نائب رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ عيسى 
بن علي بن خليفة آل خليفة، ومن جانب 
االتحاد الدولي لكرة الســـلة األمين العام 
اندريـــاس زاقليس، ومـــن جانب االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة الســـلة رئيـــس مجلـــس 
وذلـــك  العلـــوي  وليـــد  القبطـــان  اإلدارة 
بحضـــور وزيـــرة الســـياحة فاطمة جعفر 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الصيرفـــي والرئيـــس 
صـــادق  عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة 
عســـكر، وأميـــن عـــام اللجنـــة األولمبيـــة 

البحرينية فارس مصطفى الكوهجي.
وبموجـــب تلـــك االتفاقيـــة التـــي جاءت 
بمبادرة من اللجنـــة األولمبية البحرينية 
ألول  البحريـــن  مملكـــة  ســـتحتضن 
مـــرة كونجـــرس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة 
الســـلة وحفـــل تكريـــم نجوم كرة الســـلة 
المســـاهمين فـــي تنميـــة اللعبـــة عالميـــا 
والذي ســـيقام فـــي ســـنة 2025 على أن 
يتـــم تحديـــد التاريـــخ النهائي مـــن قبل 
االتحـــاد الدولي، حيث يقام هذا الحدث 
فـــي منتصـــف الـــدورة االنتخابيـــة التي 
تمتـــد ألربع ســـنوات ويعقبه الكونجرس 

االنتخابي بآخر الدورة.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب ســـمو الشـــيخ 

عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة عن 
ســـعادته البالغة باســـتضافة هذا الحدث 
التاريخـــي ألول مـــرة علـــى أرض مملكة 
لتوجيهـــات  تجســـيدا  وذلـــك  البحريـــن 
ال  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  جاللـــة 
خليفـــة ملك البالد المعظـــم ورعاية ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة حفظـــه هللا، ومتابعـــة ممثـــل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، والنائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفة باســـتضافة مختلف األحداث 
والفعاليات الرياضية الدولية على أرض 

المملكـــة؛ لتعزيـــز مكانتهـــا علـــى خارطة 
الرياضة العالمية.

وأضـــاف ســـموه “نحـــن ســـعداء بإبـــرام 
هـــذه االتفاقية مع االتحـــاد الدولي لكرة 
الســـلة أحـــد أكبـــر االتحـــادات الرياضية 
فـــي العالم والذي ينضـــوي تحت مظلته 
212 اتحادا وطنيا الستضافة كونجرس 
االتحاد الدولي وحفل تكريم نجوم كرة 
الســـلة؛ األمر الذي يجعـــل المملكة محط 
أنظار محبي كرة الســـلة فـــي العالم، كما 
أن الحـــدث الذي سيســـتقطب نحو 250 
العالـــم  أنحـــاء  مـــن مختلـــف  شـــخصية 
يتماشـــى مـــع التوجهات الراميـــة بجعل 
البحريـــن وجهة للســـياحة الرياضية بما 
ينعكـــس بشـــكل إيجابـــي علـــى الحركـــة 

االقتصادية والتجارية..”.
وأكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 
االتفاقيـــة  تلـــك  أن  خليفـــة  آل  خليفـــة 

تعكـــس العالقـــة المتميزة مع مســـؤولي 
االتحـــاد الدولي لكرة الســـلة، وأنها تأتي 
في إطار حـــرص اللجنـــة األولمبية على 
دعـــم االتحـــادات الوطنيـــة، ومـــن بينها 
اتحـــاد كرة الســـلة الـــذي ســـيكون طرفا 
أساســـيا في عمليـــة االســـتضافة، معربا 
لالتحـــاد  وتقديـــره  شـــكره  عـــن  ســـموه 
الدولي لكرة الســـلة علـــى اختيار مملكة 

البحرين الستضافة االجتماع.
من جانبها، أكدت وزيرة السياحة فاطمة 
الصيرفـــي حـــرص فـــرق عمـــل الـــوزارة 
وهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض 
على تقديم كل الدعم الالزم الســـتضافة 
االتحـــاد  لكونجـــرس  البحريـــن  مملكـــة 
الدولـــي وحفل تكريم نجوم كرة الســـلة 
في سنة 2025، وتوفير جميع متطلبات 
االســـتضافة من خالل التنســـيق الفاعل 
والمثمـــر مـــع جميع الشـــركاء في تنظيم 

هـــذا الحـــدث الرياضي العالمـــي، منوهة 
بقـــدرة مملكـــة البحرين على اســـتضافة 
والفعاليـــات  األحـــداث  كبـــرى  وتنظيـــم 
الرياضية ســـواء القارية أو الدولية، في 
ظـــل ما تتمتـــع بـــه المملكة من منشـــآت 
رياضيـــة متقدمة وموقع جغرافي وأمن 

وأمان وسمعة طيبة.
أن  إلـــى  الصيرفـــي  الوزيـــرة  وأشـــارت 
ذلـــك يأتي فـــي إطار االهتمام بتنشـــيط 
قطـــاع الســـياحة الرياضيـــة كأحـــد أهـــم 
ركائز اإلســـتراتيجية الســـياحية لمملكة 
البحريـــن 2026-2022، وذلـــك انطالقـــا 
مـــن مســـاهمة الســـياحة الرياضيـــة فـــي 
جذب الســـياح والـــزوار للبحريـــن الذين 
ينقلـــون أيضا صورة حضارية ومشـــرقة 
عـــن إنجازاتها ومكتســـباتها االقتصادية 
والثقافيـــة والحضاريـــة والتنمويـــة، مـــا 
دعـــم  فـــي  النهائيـــة  بالمحصلـــة  يصـــب 

االقتصـــاد الوطنـــي والترويـــج لمختلف 
المقاصد السياحية التي تزخر بها مملكة 

البحرين.
وبـــدوره، أعـــرب األميـــن العـــام لالتحـــاد 
الدولـــي لكرة الســـلة اندريـــاس زاقليس 
للجنـــة  وتقديـــره  شـــكره  خالـــص  عـــن 
األولمبية البحرينية واالتحاد البحريني 
االســـتضافة  علـــى حســـن  الســـلة  لكـــرة 
اعتـــزازه  مبديـــا  االســـتقبال،  وحفـــاوة 
بتوقيع هـــذه االتفاقية لتكـــون البحرين 
أحـــد الشـــركاء الجـــدد مـــع )FIBA( فـــي 
تحقيـــق أهدافـــه وتطلعاتـــه، معربـــا عن 
ثقتـــه بقـــدرة البحريـــن علـــى اســـتضافة 
بالصـــورة  التكريـــم  وحفـــل  االجتمـــاع 

الالئقة والمتميزة.
االتحـــاد  رئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  ومـــن 
البحرينـــي لكـــرة الســـلة القبطـــان وليـــد 
العلـــوي أهميـــة اســـتضافة الكونجـــرس 
وحفـــل التكريم؛ لتكـــون البحرين مركزا 
الحتضـــان مختلف قيـــادات ونجوم كرة 
الســـلة العالميـــة ألول مـــرة فـــي تاريـــخ 
اللعبـــة، معربا عن بالغ الشـــكر واالمتنان 
للجنة األولمبية البحرينية برئاســـة سمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة على ما 
قدمتـــه من دعم ومســـاندة التحـــاد كرة 
السلة إلبرام هذه االتفاقية، مثمنا جهود 
ومســـاعي ســـمو الشيخ عيســـى بن علي 
بن خليفـــة آل خليفة وتســـخير عالقات 
سموه مع االتحاد الدولي لكرة السلة في 
إبرام هـــذه االتفاقيـــة التاريخية، مؤكدا 
اســـتعداد االتحـــاد بالتعـــاون مـــع اللجنة 
األولمبيـــة فـــي تحقيق مختلـــف عوامل 

النجاح لالستضافة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

”FIBA“ اللجنة األولمبية واتحاد السلة يستضيفان كونجرس الـ
استضافة الحدث ألول مرة على أرض المملكة وحفل تكريم النجوم في 2025

بيـــوم  األولمبيـــة  اللجنـــة  احتفلـــت 
 1 يصـــادف  الـــذي  البحرينيـــة  المـــرأة 
ديســـمبر من كل عام بتنظيم احتفالية 
متميزة بمقر اللجنة بضاحية الســـيف، 
بحضـــور األمين العـــام للجنة األولمبية 
البحرينية فارس الكوهجي ومجموعة 

من موظفات اللجنة.
بالموظفـــات  العـــام  األميـــن  ورحـــب 
وهنأهن بيوم المـــرأة البحرينية، معربا 
عن شـــكره وامتنانه لقرينة ملك البالد 
المعظم، رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، بتخصيـــص 
يـــوم للمـــرأة البحرينيـــة بمبـــادرة مـــن 
سموها لتســـليط الضوء على نجاحات 
المرأة البحرينية في مختلف المجاالت 
كتقدير لدور المرأة في تحقيق النهضة 

والتنمية بمملكتنا الغالية.

وعبـــر الكوهجـــي عـــن خالـــص شـــكره 
اللجنـــة  موظفـــات  لكافـــة  وتقديـــره 
األولمبيـــة علـــى مـــا يقمـــن به مـــن دور 
اللجنـــة  بمســـيرة  النهـــوض  فـــي  بـــارز 
األولمبية كل في اختصاصها لتصبحن 
جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن اللجنـــة األولمبية 
تحقـــق  مـــا  كل  فـــي  فاعـــال  وشـــريكا 

مـــن إنجـــازات، كمـــا تـــم تقديـــم هدايا 
تحفيزيـــة بهـــذه المناســـبة مقدمـــة من 
مجوهرات أمـــل الماجـــد بمثابة تقدير 
بســـيط لتضحياتهن وعطائهن المتميز 
والذي بفضله تمكنت اللجنة األولمبية 
مـــن تحقيـــق العديـــد مـــن النجاحـــات 

والمكتسبات.

الكوهجي عبر عن شكره وتقديره لكافة الموظفات 

اللجنة األولمبية تحتفل بيوم المرأة البحرينية
اللجنة المنظمة:

يشـــارك منتخبنـــا الوطنـــي للترايثلون 
اليـــوم الســـبت في بطولـــة كأس غرب 
آســـيا للترايثلـــون المقامة فـــي مدينة 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  الخبـــر 
وسط تطلعات بالمنافسة على المراكز 
األولـــى فـــي البطولـــة، خصوًصـــا بعـــد 
النتائج الملفتـــة التي حققها المنتخب 
في مشـــاركته األخيرة ببطولـــة العالم 
بمدينـــة  أقيمـــت  التـــي  للترايثلـــون 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  أبوظبـــي 

المتحدة.
الوطنـــي  المنتخـــب  وفـــد  وغـــادر 
للترايثلون يـــوم أمس األول الخميس 
متجًهـــا إلـــى مدينـــة الخبـــر اســـتعداًدا 
رئيـــس  الوفـــد  تـــرأس  إذ  للمشـــاركة، 
عبـــدهللا  للعبـــة  البحرينـــي  االتحـــاد 
عبدالســـالم وأميـــن الســـر حمـــد المـــال 
المـــدرب  إلـــى جانـــب  للوفـــد،  كإداري 

يقـــود  الـــذي  مبـــارك محمـــد  الوطنـــي 
المنتخـــب، وضمـــت القائمـــة 7 العبين 
مبـــارك،  محمـــد  حمـــزة،  عمـــر  هـــم: 

عبدالعزيـــز  مبـــارك،  عبدالرحمـــن 
مصطفى، عبدالرحمن الحسن وياسين 

محمد إضافة إلى مريم العريض.

تقام البطولة في السعودية

منتخبنا يشارك في كأس غرب آسيا للترايثلون

وفد المنتخب الوطني المشارك في كأس غرب آسيا للترايثلون
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 ينظم نادي البحرين للجولف البطولة السنوية للجولف 
علـــى كأس ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بـــن خليفة آل 
خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، بمشاركة 86 العبا، 
وذلـــك يوم الســـبت 3 ديســـمبر الجـــاري، حيث ســـتقام 
البطولـــة علـــى ملعـــب نـــادي البحرين للجولـــف بمنطقة 

الحنينية بالرفاع على مدى يومين. 
وتأتـــي هذه البطولة ضمن حـــرص المحافظة الجنوبية 

على تنظيم مختلف البرامج والمبادرات الرائدة ودعم 
األنشـــطة الرياضيـــة واالجتماعيـــة التـــي تشـــهد إقباالً 
واســـعًا من قبـــل المشـــاركين، حيث ســـتنطلق فعاليات 
الجولـــة األولـــى من البطولة عند الســـاعة 6:30 صباحا، 

وستكون مدة كل جولة أربع ساعات ونصف.
وســـوف يشـــهد اليوم الختامـــي للبطولة، تكريم ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بن علي بـــن خليفة آل خليفـــة محافظ 

الفائزيـــن وتســـليمهم  المحافظـــة الجنوبيـــة، لالعبيـــن 
الجوائز.

وبهـــذه المناســـبة، يتقـــدم أعضـــاء مجلـــس إدارة نادي 
البحريـــن للجولـــف ومنتســـبي النـــادي بالشـــكر الجزيل 
إلـــى ســـمو المحافـــظ، على دعمـــه لقطـــاع الرياضة في 
المحافظـــة الجنوبيـــة بشـــكل عـــام ورياضـــة الجولـــف 

بشكل خاص.

انطالق البطولة السنوية للجولف على كأس سمو محافظ الجنوبية

سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة
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إيران الغد
بعـــد أن فرضـــت االنتفاضـــة الشـــعبية اإليرانية نفســـها كأمـــر واقع على 
الساحة اإليرانية رغم أنف النظام اإليراني، فإن األخير كما ظهر ويظهر 
مـــن مســـاع محمومـــة يقـــوم بهـــا، يحـــاول جاهدا تغيير مســـار وســـياق 
االنتفاضة، وهو بذلك يكرر تجربة ســـلفه نظام الشـــاه الذي حاول كثيرا 
أن يؤثر على الغضب والرفض الشعبي ضده ويجعله في اتجاه آخر، مع 
مالحظة أن نظام الشـــاه لم يحصد ســـوى الخيبة ومضى نحو ســـقوطه 
المدوي، فإن المثير للتهكم والسخرية هو أن هذا النظام ومن أجل خلط 
األوراق وإضفـــاء حالـــة من الضبابيـــة على هدف االنتفاضة األساســـي، 

فإنه يعمل على اإليحاء بأن هناك مسعى من أجل إعادة نظام الشاه!
هـــذا المســـعى المثيـــر للســـخرية والـــذي فـــي الحقيقـــة والواقـــع ال يمت 
لالنتفاضـــة الشـــعبية اإليرانية الجارية بصلة، أشـــبه بمـــن يريد أن يعيد 
ميتـــا من أصحاب القبور إلى الحياة مجددا! ذلك أن الســـبب األساســـي 
في االنتفاضة التي يقوم بها الشـــعب اإليرانـــي هو رفضه الديكتاتورية 
المقيتـــة التـــي ورثها النظـــام الحالي عن ســـلفه، والذي يؤكد فشـــل هذا 
المســـعى الخبيث والمشـــبوه هـــو أن االنتفاضة الجارية منـــذ 16 أكتوبر 
2022، أعلنـــت منـــذ البدايـــة رفضهـــا الشـــاه والمال على حد ســـواء، وأن 
الخطـــأ الـــذي تـــم ارتكابه بعـــد نجاح الثـــورة اإليرانيـــة بقيـــام الخميني 
بســـرقة الثـــورة وإلباســـها رداء دينيا، ال يمكن أبدا تكـــراره بهذه الصورة 
الســـمجة بالعودة للوراء، علما أن النظام الحالي نفســـه يعلم باســـتحالة 
ذلـــك، لكنه يقوم بالســـعي بهـــذه الصورة من أجل خلـــط األوراق وتمييع 

الهدف األساسي والرئيسي بإسقاطه.
إيران الغد، إيران التي ال تشبه إيران الرازحة تحت نظام ديني متطرف، 
كما لن تكون أبدا كإيران التي كانت تنوء تحت حكم نظام الشاه، حيث 
إن الشـــعب اإليراني قـــد اتخذ قراره الفصل، وهو يريـــد قيام جمهورية 
ديمقراطية يتم فيها فصل الدين عن الدولة. وهذا هو ما يقض مضجع 
النظام الحالي ويجعله يشعر بقلق وخوف بالغ من هذه االنتفاضة ومن 
أنهـــا ليســـت كاالنتفاضات الســـابقة وأنها رســـمت هدفها المنشـــود وهي 

سائرة باتجاهه وال يمكن أبدا أن تحيد عنه.

* كاتب متخصص في الشأن اإليراني

*حسين داعي اإلسالم

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

للتواصل: 17111483

رغم ما شهده زمن الحرب الباردة بين أميركا واالتحاد السوفييتي، من أزمات 
خطيـــرة تنذر بالمواجهة النووية، إال أن الســـلم العالمي لـــم يكن مهددًا مثل ما 
هو مهدد اآلن، إذ كان للنقابات واألحزاب ومنظمات السلم األوروبية والعالمية 
المناهضة للحروب وســـباق التســـلح تأثير فاعل في إبعاد شـــبح اندالع حرب 
عالميـــة ثالثـــة. بيد أن مـــن المفارقات، بعد انهيار االتحاد الســـوفييتي وانتهاء 
الحـــرب البـــاردة، أن نشـــهد تراجعـــًا كبيـــرًا ألدوار تلـــك المنظمـــات والحـــركات 
واألحزاب، وبسبب ذلك التراجع تشهد الساحة األوروبية صعودًا غير مسبوق 

للحركات واألحزاب اليمينية والشعبوية. 
وفي الفترة من 10 - 13 من نوفمبر الماضي انعقد بمدينة فلورنســـا اإليطالية 
مؤتمر نظمه المنتدى االجتماعي األوروبي؛ بهدف مواجهة التحديات الراهنة 
الخطيـــرة التـــي تواجههـــا القارة، وفـــي مقدمتها الحـــرب الروســـية األوكرانية 
ومـــا تثيـــره من مخـــاوف امتدادها على كامل الســـاحة األوروبية واســـتخدام 
الســـالح النووي فيها، وتفاقم أزمة المناخ عالميًا وتأثيرها المباشر على أوروبا 
نفســـها، وتعاظـــم أزمـــة انعدام المســـاواة االجتماعيـــة، وتراجـــع فاعلية النظم 
الديمقراطيـــة الغربية في التعبير عن المشـــاركة الشـــعبية فـــي الحكم، وهو ما 
عّبر عنه فيما نشهده من تدٍن حاد لنسبة المشاركين في االنتخابات البرلمانية 

لفقدانهـــم األمـــل فـــي قدرتها على التغييـــر. ويأتي توقيت انعقـــاد المؤتمر في 
الذكرى العشرين النعقاد مؤتمره األول في نوفمبر من عام 2002 بعد عام على 
االحتجاجـــات العارمة ضد قمة مجموعة الثمانيـــة )مجموعة الدول الصناعية 
الرأســـمالية الكبرى الســـبع + روســـيا( في مدينة جنوة اإليطالية والتي قمعتها 

الشرطة بشدة، ما أدى إلى جرح المئات من المشاركين فيها ومقتل أحدهم.
وكان مؤتمر 2002 ناجحًا؛ إذ تّوج ختام أعماله بتظاهرة كبرى قّدرها منظموها 
بمليون مشـــارك، فيما قْدرتها الشـــرطة بنصف مليون. ولم تكن حينها عالقات 
روســـيا مـــع الغرب متأزمة، كما كانت في 2014 إثـــر ضمها جزيرة القرم، حيث 
قـــررت الدول الســـبع الكبرى علـــى إثرها تعليق عضوية روســـيا، وترســـخ هذا 
اإلجراء بعد إعالن روســـيا حربها على أوكرانيا، حليفة حلف األطلسي، والتي 

سمحت بتواجد قوات قرب الحدود مع روسيا مهددًة أمن األخيرة. 
والحال ما لم تستيقظ شعوب القارة العجوز من غفوتها المديدة، وتتحرر من 
ســـطوة أنظمتها التي تتحكم دعاياتها البارعة في عقولها، ســـتظل أسيرة تلك 

األنظمة إلى ما يهدد مصالحها ومصير وجودها.

* كاتب بحريني

* رضي السّماك

القارة العجوز.. إلى أين؟

الهم األكبر والدائم
بعيـــدا عـــن المقدمـــات “ما في وقـــت لها.. وندرعـــم في صلب 
موضوعنـــا ونقول” إن الوضـــع المعيشـــي والحياتي للمواطن 
يعـــد الهم األكبر والدائم في حديث قطاع عريض من شـــعب 
البحرين، بل وشغلهم الشاغل ليال ونهارا، لدرجة وصل الحال 
بالكثيـــر منهـــم بأن ال يفارقهـــم حتى في منامهـــم “ويتفززون 

منه”، أيضا يشاغبهم أثناء تأدية فروض الصلوات الخمس.
اليـــوم أمامنـــا واحد من أهـــم المطالب الشـــعبية الكبيرة التي 
ينتظـــر تحقيقها الســـواد األعظم من هذا الشـــعب العظيم، أي 
رفع مســـتوى المعيشـــة وتحســـينها كي تواكب المســـتجدات 
والمتغيـــرات المتســـارعة، فاألمـــر ال يحتمـــل التأجيـــل، وكـــي 
يتماشـــى مـــع جـــودة الحيـــاة الكريمـــة، ففـــي ظـــل األوضـــاع 
االقتصاديـــة المتعبة التي يعيشـــها المواطن الـــذي بات يرزح 
تحت وطأة الديون المتراكمة عليه وارتفاع األســـعار وحزمة 
كبيـــرة من الفواتير واألقســـاط الشـــهرية المختلفـــة وتكاليف 
المناسبات كشهر رمضان والعيدين ودخول المدارس وغيرها 

مـــن المصاريـــف اليوميـــة التـــي ال تتوقف بل هي فـــي ازدياد 
متواصل.

يقابـــل ذلـــك تدنـــي رواتـــب الموظفيـــن، وضعـــف معاشـــات 
المتقاعديـــن، وتضخـــم األســـعار بشـــكل غير مســـبوق وغالء 
المعيشـــة بشـــكل عام، وبهذا لم يعد المواطن يتحمل كل تلك 
الهجمات المتتالية على جيبه والصبر عليها “وكله هات هات.. 
ما في هاك هاك”، تلك األمور وغيرها جعلت البحريني يعيش 

وضعا معيشيا مرهقا وصعبا.
هـــذا يجرنـــا ونحن مقبلون على مناســـبات وطنية كبرى عادة 
مـــا يســـتقبلها شـــعب البحريـــن بالترحـــاب والبشـــر والســـرور، 
وينتظرهـــا ويترقـــب خاللهـــا ســـماع أخبار مفرحـــة وذلك من 
عوائـــد التعافـــي االقتصادي، واآلن شـــعب البحريـــن يترقب. 

وعساكم عالقوة.

* كاتب بحريني

a.aziz.aljowder
@gmail.com

* عبدالعزيز الجودر

يمثل مونديال كأس العالم قمة المنافسات الكروية، فالوصول إليه حلم تسعى 
إليـــه مختلف دول العالم، والمشـــاركة فيه إنجاز تتباهى بـــه، والفوز بأية مباراة 

فيه أو إحراز أي هدف يظل مصدر فخر واعتزاز لصاحبه.
لكن، حينما نشـــاهد جماهير تقيم احتفاالت بعد خســـارة منتخبها الوطني، فهنا 
عالمـــة تعجب كبيـــرة حول دالالت هذه الفرحة عند الهزيمة، فقد أظهرت بعض 
اللقطـــات والمشـــاهد قيام محتجيـــن إيرانيين بإطالق األلعـــاب النارية والرقص 
واالحتفال بعدد من الشوارع بخسارة المنتخب الوطني اإليراني أمام الواليات 
المتحـــدة األميركية في ختام الـــدور األول وتوديع مونديال كأس العالم المقام 

في قطر.
غالبا ما توحد مثل هذه اللحظات المونديالية قلوب ومشاعر الجماهير بمختلف 
انتماءاتهـــا وميولها، إال أن السياســـات القمعية للنظـــام اإليراني طغت وهيمنت 
وخلقت مشاعر معادية لكل ما يمت لهذا النظام بصلة حتى لو كان منتخب كرة 

القدم وحتى لو كانت المباراة ضد الواليات المتحدة األميركية.
إذا كنـــا بصـــدد مباراة بكرة القدم، فاألمر قد يكون هيًنا، إال أن الخطورة أن عدم 

االنتماء والوالء مرشح لالتساع ليعم مختلف المجاالت ويشمل فئات أكثر ولن 
يقتصر على المحتجين فقط، خصوصا إذا ما علمنا أن من بين المشـــاركين في 
االحتجاجات المســـتمرة منذ شـــهور أطفال المدارس في ظاهرة “غير مسبوقة” 
في إيران، وسترســـخ في وجدان وعقول هؤالء صورة ســـلبية عن النظام الذي 
يفتك بهم ولن يحملوا أية مشاعر إيجابية تجاهه طيلة حياتهم. هذا ما تخوف 
منـــه النظـــام اإليرانـــي، أي تمـــدد عدم الوالء إلى فئات وشـــرائح أشـــد تأثيًرا مع 
إطالة أمد االحتجاجات وعدم وضوح نهاية لها حتى اآلن، فلجأ إلى الحل الذي 
ال يعـــرف غيره وهو تحفيز األجهزة األمنية على مواصلة وزيادة القمع وكســـب 
رضاهـــم ووالئهم، حيث قرر البرلمان اإليراني زيادة رواتب قوات األمن بنســـبة 
20 %، في خطوة تم تفســـيرها رســـميا بأنها تهدف إلـــى المواءمة بين رواتبهم 
ورواتـــب موظفي المناصب المدنية، لكنها فـــي باطنها تحمل تخوفا من انقالب 

هؤالء ضد قرارات النظام وضحايا هذه القرارات التي يشكلون أداة تنفيذها.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

Ata2928
@gmail.com

* عطا الشعراوي

فرحة بالخسارة

البد أن نرد الفضل ألهله
بمناســـبة يوم المرأة البحرينية البد أن نرد الفضل ألهله ونتقدم بالشكر 
واالمتنان ألصحاب الفضل الذين ساهموا في االرتقاء بالمرأة البحرينية 
ووصولهـــا إلـــى المرتبـــة المتميزة التي تنعم بها في العهـــد الزاهر لجاللة 
الملـــك المفـــدى حمد بن عيســـى آل خليفة، فشـــكرا لجاللته حيث جعل 
المرأة البحرينية مكونا أصيال من مكونات مســـيرته التنموية الشـــاملة، 
وشـــكرا لصاحب السمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة رئيس 
مجلـــس الوزراء على مـــا تقوم به الحكومة من تنفيذ أمين لكل الخطط 

والبرامج التي وضعت من أجل االرتقاء بالمرأة البحرينية.
ونرفـــع يد التحية والتقدير لصاحبة العطاء الذي ال ينضب راعية المرأة 
وصانعـــة مجدهـــا الحديث صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة قرينة جاللة الملك رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة 
لجهودهـــا التاريخيـــة على مدى مـــا يقرب من عقدين مـــن الزمن، والتي 
اســـتطاعت من خاللها أن تكون ســـببا في صدور العديد من التشريعات 
والبرامج التي ارتقت بالمرأة اقتصاديا ومهنيا وسياســـيا، خصوصا من 
خالل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 - 2022 والنموذج 
الوطنـــي إلدماج احتياجات المرأة في برنامـــج عمل الحكومة بالتوافق 
مـــع االتفاقيات والمواثيق الحقوقية الدولية وخصوصا اتفاقية القضاء 

على كل أشكال التمييز.
ونتيجـــة لجهـــود األوفيـــاء وصلت المـــرأة البحرينية إلى مرتبة يحســـدها 
عليها القريب والبعيد، ولكي تحتفل بعيدها لهذا العام تحت شعار “قرأت.. 
تعلمت.. شـــاركت”، حيث شـــاركت في مســـيرة التنمية المســـتدامة بنسبة 
54 بالمئـــة مـــن القـــوى العاملة بالقطـــاع الحكومي و35 بالمئـــة في القطاع 
الخـــاص، وتبـــوأت المناصـــب الرفيعـــة داخل البـــالد وخارجهـــا، وأصبحت 
دبلوماســـية رفيعة المســـتوى وبرلمانية فعالة ووزيرة ناجحة، ويكفي أن 
نقـــول إن المـــرأة البحرينيـــة تحتفـــل بعيدها هـــذا العام ولديهـــا 5 وزيرات 
بالحكومة البحرينية. فكل عام وجميع نســـاء البحرين في تقدم وازدهار، 

وكل عام وكل القائمات على المجلس األعلى للمرأة في تقدم وعطاء.

* كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747@hotmail.com

*بثينة خليفة قاسم
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Disenchanted.. فيلم ُمغامرة 
كوميدي ُيعرض اآلن على منصة 
ديزني بلس، وتبدأ الحكاية بعد 

مرور 10 سنوات من السعادة 
األبدية، تبدأ جيزيل في التساؤل 

عن ثمن سعادتها، مما يتسبب ذلك 
في قلب حياة من حولها رأًسا 

على عقب.

tariq_albahhar

ال نتصور أن ينطق اســـم السينما اليابانية 
علـــى لســـان دون أن يبـــدأ بذكـــر المخـــرج 
الكبيـــر “أكيروســـاوا” الذي يعـــد بحق أول 
من أرســـى قواعـــد الســـينما اليابانية على 
أصولهـــا وأقام منهـــا صرحًا شـــامخًا، ومن 
يشـــاهد أفالمـــه يعجـــب بالتنـــوع والعمق 
والمملكـــة التخيليـــة المبدعـــة والواقعيـــة 
النمطيـــة  األشـــكال  وحقيقـــة  والرمزيـــة 
للســـلوك البشـــري، كما في فليم “دوديسكا 

دن”.
الفيلم عبارة عن تجميع للمقاطع الصوتية 
التـــي تطلقها عجـــالت القطـــار أو الـ”ترام” 
أثناء سيرهما، ولهذا فقد أخذ الفيلم اسمًا 
ثانيـــًا له لداللة أوضح هـــو “تحت ضجيج 
عجـــالت التـــرام”. وتجري أحـــداث الفيلم 
فـــي بيئـــة حضيـــض اليابـــان 1970، البيئة 
التـــي يبدو أن كيروســـاوا يفضل الحديث 
عنهـــا في كثيـــر من أفالمه بصـــورة دائمة، 
ألنـــه يحـــب أناســـها ويـــرى فيهـــم ظاهـــرة 
يجب أن تتغير، فالحياة على هذه الصورة 
إن هي إال نفي للعدالة، وإنساٌن الحضيض 
مـــن  مجموعـــة  علـــى  ينطـــوي  اليابانـــي 
المشـــاعر النبيلة واألحالم التـــي ترنو إلى 
الســـعادة، والتـــي تتحول لدى كيروســـاوا 
إلـــى دافعـــًا قويًا، نبيـــالً أيضـــًا للدعوة إلى 

احترام اإلنسان. 
الفيلم يتكـــون من مجموعة دراما صغيرة 
ومســـارها  وأحداثهـــا  شـــخصوها  لهـــا 
دون  جميعـــًا،  تنتظـــم  ولكنهـــا  ونتائجهـــا، 
أن يختلـــط بعضهـــا باآلخر. ثمة أشـــخاص 
عديـــدون، متميـــزون مختلفـــة أمزجتهـــم 
وأحالمهـــم، ولكنهـــم جميعـــًا يعانـــون بهذا 
الشـــكل أو ذاك، من ضيق الحضيض، ومن 
بيـــن هـــؤالء األشـــخاص ثمـــة صبـــي فقير 
مجنون يحب الـ”ترام”، ولكنه ال يســـتطيع  
بطبيعـــة الحـــال، أن يتقدم للعمل كســـائق 
“ترام”. ولهذا فهـــو يتوهم وبحكم جنونه، 
فهـــو مقتنـــع بأنـــه يعمل ســـائق “تـــرام” من 
الصبـــاح حتى المســـاء، وهكـــذا يخرج من 

بيتـــه كل يـــوم صباحـــًا إلى منطقـــة معينة 
يعيـــش هـــو بجوارها، ليتخذ ســـكة يومية 
ويعمـــل رائحًا غاديـــًا مطلقًا هـــذه العبارة” 
دوديســـكا دن” وحيـــث يمشـــي ترامه تقع 
بيوت أشـــخاص الفيلـــم اآلخرين، وتجري 
األحداث وتتطور، ولكنه – الصبي- ال يظهر 
إال كإيقـــاع فـــي الفيلـــم، وكخلفية تشـــدك 
إلى ما هو أساســـي وملح لدى كيروساوا. 
فأنـــت منغمـــس مع شـــخصيات الفيلم في 
الحضيـــض الواقعـــي الحرفـــي، تســـير مع 
درامـــا كل منهم، ولكنك تحس حين يظهر 
الصبـــي بانك وجميع الشـــخصيات تطحن 
على هـــذا اإليقاع الرتيـــب الخانق، وتغدو 
عبارة “دوديســـكا دن” هي العنوان المالئم 

الصحيح لمحتوى حياة سكان هذه البيئة، 
بل ولمحتوى حياة كل البســـطاء والفقراء 

في العالم بأسره.
هـــذا هـــو المخـــرج أكيروســـاوا... تختلـــط 
ويختلـــط  الســـخرية،  بابتســـامة  الدمعـــة 
الوحـــل بالبذرة الطيبـــة، ويختلط الجنون 
باألمـــل، واألحالم بالموت، كل هذا يشـــكل 
لديـــه تلك المظاهر األصيلـــة لحياة الناس 
التعســـاء وهو حين يقتـــرب منهم ال يلقي 
بثقل فكره عليهم، بل يطلق لهم ما شاؤوا 
مـــن األحاســـيس واألفـــكار واألحـــالم، بل 
ويحافـــظ علـــى محبتـــه لهـــم، ويبـــدو أن 
هذا شيئًا أساســـيًا لديه، وتتجلى موهبته 
وقدرته العجيبة فقط حين يريد أن يقول 

فيهـــم وفي أحوالهـــم ما يريـــد، ولهذا فإن 
صنعـــة الفيلم لديه وتكوينه بكل عناصره، 
هما ما يشـــف عما يريده من الفيلم، وهذه 
القيمـــة ال تتحقق إال لدى فنان كبير اختبر 

العالقة العضوية بين الفن والحياة.
روعـــة فيلـــم “ دوديســـكا دن” تبـــدأ منـــذ 
ليتتبـــع  تدريجـــي  تسلســـل  فـــي  البدايـــة 
مراحـــل النمو فـــي شـــخصية الصبي وهو 
يخوض هـــذه التجربـــة الرهيبة القاســـية، 
والرؤيـــة المختلفـــة فـــي األداء والتصوير 
واإلخـــراج وطريقـــة رســـم الشـــخصيات، 
خيـــوط  تنـــاول  فـــي  المركـــب  والبنـــاء 
الحدث، ولهذا أعتبره شخصيًا من أجمل 

األفالم التي شاهدتها.

رفع مهرجان البحر األحمر الســينمائي الدولي الســتار عن دورته الثانية بالشــراكة مع 
“فوكس ســينما” و مجموعة “إم بي ســي” والتي ستســتمر حتى 10 ديســمبر في جّدة 
علــى الشــاطئ الشــرقي للبحــر األحمــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وتــم انطالق 
المهرجــان بفيلــم الكوميديــا   الرومانســية؛ “ما عالقة الحب بذلك؟” من إخراج شــيكار 

كابور وتأليف جمايما خان وإنتاج ستوديو كانال ووركينج تايتل.

كمـــا بـــدأت عـــروض الهـــواء الطلـــق فـــي 
كورنيـــش الحمـــراء، مـــع فيلـــم بوليـــوود 
ديلويـــل  “ســـيأخذ  الشـــهير؛  الرومانســـي 
العروس”، من إخراج أديتيا شوبرا. وبهذا 
الفيلم الكالسيكي المؤّثر في ثقافة عشاق 

السينما الهندية على مدى األجيال.
ــالل الــحــفــل جــائــزة  ــدم الــمــهــرجــان خـ وقــ

الفخرية  الذهبي  اليسر 
لــثــالثــة مــواهــب رائــعــة، 
ــر مــســاهــمــتــهــم  ــيـ ــظـ نـ
ــة فــي  ــ ــي ــ ــائ ــ ــن ــ ــث ــ ــت االســ

السينما،  صناعة 
النجم  وهــم؛ 

شاروخان  والمنتج  والممثل  األســطــوري 
من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، 

والمخرج البريطاني الالمع غاي ريتشي.
األحمـــر  البحـــر  مهرجـــان  وســـيعرض 
الســـينمائي الدولي 131 فيلًما من األفالم 
وبــــ  دولـــة   61 مـــن  والقصيـــرة  الطويلـــة 
41 لغـــة، بتوقيـــع مجموعـــة مـــن األســـماء 
المرموقـــة في تاريخ الســـينما، والمواهب 
الشـــابة علـــى حّد ســـواء، ويســـتضيف 34 
فيلًما في عرض عالمي أول و17 فيلًما في 
أول عـــرض عربـــي و47 عرًضـــا ألفالم من 
الشرق األوسط وشـــمال إفريقيا، بحضور 
العديد من صانعي األفالم والنجوم 
المشـــاركين فيهـــا. وبالتـــوازي مع 
عروض أفضل إنتاجات السينما 
ســـيتم  الجديـــدة،  العالميـــة 
عـــرض مجموعة مـــن األعمال 
تضـــّم  الجديـــدة  الســـعودية 
25 فيلًمـــا مـــن إنتـــاج الجيـــل 
الصاعـــد والمتمّيز من صانعي 

األفالم السعوديين.
المهرجان  برنامج  وسيشتمل 
عــلــى ســلــســلــة مـــن الـــحـــوارات 
ــضــيــوف  ــتــيــح أمــــــام ال ــي ت ــتـ الـ
ــاع  ــمـ ــتـ ــة فـــــريـــــدة لـــالسـ ــ ــرصـ ــ فـ
ــى الــمــخــرجــيــن والــمــمــثــلــيــن  ــ إل
عــن حياتهم  يــتــحــدثــون  ــم  وهـ
السينمائية وإنجازاتهم. وتضم 
الــمــجــمــوعــة: شـــــارون ســتــون، 
ريتشي،  وآندي جارسيا، وغاي 
وجوريندر  جوادانيينو،  ولوكا 
وأكشاي  لبكي،  ونادين  شــادا، 
لــي، وأنــدرو  كــومــار، وسبايك 
ــاتــــح أكـــيـــن،  دومـــيـــنـــيـــك، وفــ
العربي وبالل فالح،  وعادل 
وكوثر بن هنية، ونيللي 

كريم، مو عامر، ورانبير كابور، وأنطونيو 
نــوي، وجــاكــي شان  بــانــديــراس، وجاسبر 

وهيريثيك روشان.
وقـــال محمـــد التركـــي، الرئيـــس التنفيذي 
لمهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي: 
“يسعدنا الترحيب بعشـــاق السينما ورواة 
القصـــص والموهوبين والمتخّصصين في 
صناعـــة الســـينما مـــن جميع أنحـــاء العالم 
في جّدة، فـــي الدورة الثانية من مهرجان 
البحـــر األحمر الســـينمائي الدولـــي، والتي 
آمل أن تتجاوز التوقعات بفضل ما تحظى 
بـــه هـــذه الفعاليـــة اآلن. مـــن أهميـــة غيـــر 
مسبوقة، وذلك مؤشر واضح على التطّور 
الـــذي يشـــهده المهرجـــان، ودوره الحيوي 
فـــي تحويـــل وإعـــادة تشـــكيل مســـتقبل 
جيلنـــا القادم من المبدعيـــن. وأمامنا اآلن 

فرصـــة فريـــدة إليصـــال األفـــالم الجديدة 
إبداعـــات  وعـــرض  أوســـع،  جمهـــور  إلـــى 
المواهـــب الجديـــدة والمثيـــرة لالهتمـــام، 
وتقديـــم مســـاهمة ثقافيـــة ملموســـة على 

صعيد المملكة والمنطقة بشكل عام”.
وأكـــد صناع الســـينما العالميـــة حضورهم 
فـــي حفل افتتـــاح مهرجان البحـــر األحمر 
الســـينمائي الدولـــي، مـــن خـــالل النجـــوم 
والخليجييـــن،  الســـعوديين  والمخرجيـــن 
أميـــن  وخالـــد  المنصـــور  محمـــد  ومنهـــم: 
زينـــل وهيفـــاء  الـــذوادي وعمـــار  وبســـام 
المنصور، ومحمـــد العطاوي، ولولوة المال، 
وزارا  الزهرانـــي،  وميـــال  فهـــد،  وأضـــوى 
البلوشـــي، وبـــراء عالم، وياســـر الســـقاف، 
وعـــالء فـــادن، وإبراهيـــم الحجـــاج، ونور 
وفاطمـــة  ُقـــدس  وصهيـــب  الخضـــراء، 

وفيصـــل  يونـــس،  بكـــر  وســـناء  البنـــوي، 
الدوخـــي، وإبراهيـــم الخيـــر هللا وهشـــام 

فقيه، والكثير غيرهم.
ومـــن العالم العربـــي: نادين نجيـــم، ودّرة، 
وجـــورج خباز، ونور الغنـــدور، وتارا عماد، 
وأحمـــد ياســـين الدراجي، ووســـام ضياء، 
وهالـــة صدقـــي، ولبلبـــة، وكريـــم فهمـــي، 
وحســـن الرداد، وعال رشدي، وأحمد داود، 
وإيمـــان نـــوال، وزياد جالد، وياســـر كزوز، 
وســـؤدد كعـــدان، وخيري بشـــارة، وعدنان 
بركة، وسلمى أبو ضيف، والكثير غيرهم.

وتشـــمل المواهب الدولية: شـــيكار كابور، 
وجمايمـــا خان، وشـــبانة عزمي، وســـاجال 
علي، وشاروخان، وغاي ريتشي، وشارون 
ســـتون، ومريـــم أوزرلـــي، إيـــه آر رحمـــان، 
جوادانيينـــو،  ولـــوكا   ، ميـــرزا    وجيـــف 

وبـــارك هاي ســـو، وآندي جارســـيا، وهنري 
جولدينـــج، وبريانـــكا شـــوبرا، وجوزيبـــي 
تورناتور، وســـكوت ايســـتوود، ولونا مايا، 
وميشيل رودريغيز، ولوسي هيل، وفريدا 
بينتـــو، وروســـي دي بالما، وغاســـبار نوي، 
وأنـــدرو دومينيـــك، ونادين لبكـــي، وفاتح 
روي  ومارينـــا  مـــادي،  وســـنجار  أكيـــن، 
باربوســـا، ونوالن فانك، وميالني لورينت، 
جونزاليـــس،  وأليكـــس  بيـــدرازا،  وماريـــا 
وأليخانـــدرا أونييفا، وجـــون كورتاجارينا، 
وهبـــة عبوك، وجوليان هـــوغ، وهام تران، 

وغوريندر تشادا، وإري كالفير، وغيرهم.
لجنـــة  أعضـــاء  أيًضـــا  الحاضريـــن  ومـــن 
تحكيـــم البحر األحمر، بمـــن فيهم المخرج 
الحائز على جائزة األوسكار أوليفر ستون، 
ونيللـــي كريـــم، وكوثـــر بـــن هنيـــة، وليفان 
كوغواشـــفيلي وعلـــي ســـليمان، باإلضافة 
إلـــى أعضاء لجنـــة تحكيم مســـابقة البحر 
األحمـــر لألفـــالم القصيـــرة: جوانـــا هاجي 

توما، وشهد أمين وأوزي أغو.
أهـــم  البحـــر األحمـــر: ســـتعرض  مســـابقة 
األفـــالم  لصانعـــي  اإلبداعيـــة  اإلنجـــازات 
فـــي أقســـامها الخاصـــة لألفـــالم الطويلـــة 
والقصيرة. وستقدم التشكيلة المكونة من 
26 فيلًمـــا قصيًرا و 15 فيلًما روائًيا طوياًل 
مجموعة متمّيـــزة من المواهب في العالم 
العربـــي واإلفريقـــي واآلســـيوي، وتعرض 
بعًضـــا مـــن أكثر األعمـــال إثـــارة لإلعجاب 
وتمّيـــًزا، والتـــي تـــّم إنتاجهـــا خـــالل العام 

الماضي.
ويســـتضيف ســـوق البحر األحمـــر؛ منّصة 
المهرجان المخّصصة الستكشاف صانعي 
بالفعاليـــات  حافـــاًل  برنامًجـــا  األفـــالم، 
المنّظمـــة بهـــدف تعزيز التبـــادل المعرفي، 
وتحفيـــز اإلنتـــاج المشـــترك وخلـــق فرص 

جديدة للتعاون والتوزيع واإلنتاج.
يســـتقطب الســـوق ممثلين مـــن 46 دولة، 
وتنطلق فعالياته بين يومي 3 و6 ديسمبر، 
حيـــث يمنـــح الحضـــور فرصـــة التواصـــل 
الســـينمائي  المشـــهد  علـــى  واالطـــالع 
الســـعودي الحيـــوي، باإلضافـــة إلى أفضل 

إنتاجات المنطقة العربية واألفريقية.

فيلم “دوديسكا دن” ألكيروساوا... اختالط الدمعة بابتسامة السخرية

انطالق الدورة الثانية من مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي في جدة

رؤية مختلفة في رسم الشخصيات والبناء المركب

أسامة الماجد
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يتمتع قطاع الرعاية الصحية في منطقة 
الخليج بأسس متينة، وفرص نمو مثيرة 
ومتزايـــدة، ومن جانبها تســـعى ديفيدند 
محفظتهـــا  تعزيـــز  إلـــى  كابيتـــال  جيـــت 
فـــي الرعايـــة الصحيـــة فـــي المنطقة عبر 
الشـــراكة واالســـتحواذ علـــى مؤسســـات 
النمـــو ضمـــن مجـــال  متنوعـــة وســـريعة 
الرعايـــة الصحية، منها: مراكز تخصصية 
للعيون، ومراكز فحوصات طبية لإلقامة، 
ومراكز تأهيل لذوي اإلعاقة المحدودية. 
ومـــع ارتفـــاع متطلبـــات الســـوق ونضوج 
القـــوى العاملـــة للتطويـــر، يبـــرز القطـــاع 
الصحـــي فرًصا واعدة أمام المســـتثمرين 

الخليجيين واألجانب.
ومـــن المتوقع ٔان يصل عدد ســـكان دول 
مجلس التعاون الخليجي إلى 76 مليوًنا 
بحلـــول عـــام 2050. كمـــا ازداد اإلنفـــاق 
علـــى الرعايـــة الصحية فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي بنســـبة 27 % ما بين 
2019-2013، ومـــن المتوقع ٔان يصل إلى 
165 مليـــار دوالر بحلـــول نهايـــة 2023. 
وقـــد يصل اإلنفـــاق المحلي فـــي المملكة 
عـــام  بحلـــول  دوالر  مليـــار   2.684 إلـــى 
2025، 59 % منه سيكون ٕانفاًقا حكومًيا 
ومـــن المحتمـــل أن يصـــل بقيمـــة 260.7 
مليـــار ريـــال ســـعودي بحلول عـــام 2025 

في المملكة العربية السعودية.
وعلق الرئيس التنفيذي لشـــركة ديفيدند 

جيـــت كابيتـــال، خالـــد الحمـــادي: “نظـــًرا 
إلـــى أن الرعايـــة الصحيـــة تمثـــل مجـــاالً 
اســـتثمارًيا ذا أولويـــة عاليـــة لحكومـــات 
البحرين والســـعودية واإلمارات ومنطقة 
الخليـــج، ســـنكون قادريـــن علـــى اغتنـــام 
الفرص التي يوفرها الســـوق واالستفادة 
منهـــا لتنميـــة محفظتنا االســـتثمارية في 

الرعاية الصحية”.
وأضـــاف: “اســـتثمرنا مؤخـــًرا فـــي مركـــز 
الحكمـــاء التخصصـــي للعيون نظـــًرا إلى 
نمـــاذج األعمـــال والخدمات التـــي أثبتت 
جدواهـــا في ســـوق ينمـــو بوتيـــرة كبيرة 
مـــع ارتفاع اإلنفاق علـــى خدمات العيون 
فـــي المملكـــة والرعايـــة الصحية بشـــكل 
الحكمـــاء  مركـــز  سيســـتفيد  كمـــا  عـــام. 
الطبـــي للعيون بشـــكل كبير من اتجاهات 

الصناعة والماكرو الرئيسية”.

“ديفيدند جيت كابيتال” تعزز 
إمكانيات الرعاية الصحية في الخليج

ارتفاع أسبوعي متواضع لمؤشر البحرين العام

مجموعة ترافكو تتصّدر تداوالت البورصة بـ 690.1 ألف دينار
ســـّجلت بورصة البحرين في ختام األسبوع الماضي 
ا فـــي تعامالتها بنســـبة 0.09 %،  ارتفاًعـــا طفيًفـــا جدًّ
ليغلق مؤشـــر البحرين العام عند مســـتوى 1,864.58 
نقطـــة. وبلغـــت كمية األســـهم المتداولة فـــي بورصة 
البحريـــن خـــالل األســـبوع الماضي 8 مالييـــن و205 
آالف و364 ســـهًما بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا مليونـــان 
و473 ألًفـــا و282 دينـــاًرا، نفذهـــا الوســـطاء لصالـــح 

المستثمرين من خالل 273 صفقة.
 وتداول المســـتثمرون خالل األسبوع الماضي أسهم 
21 شركــــة، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، في حين 
انخفضت أســـعار أسهم 6 شـــركات، واحتفظت باقي 

الشركات بأسعار إقفالها السابق. 
واســـتحوذ على المركز األول في تعامالت األســـبوع 

الماضي قطاع الســـلع االســـتهالكية األساسية، حيث 
بلغـــت قيمة أســـهمه المتداولة 690 ألًفـــا و112 ديناًرا 
أو مـــا نســـبته 27.90 % مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
المتداولـــة وبكميـــة قدرها مليونـــان و654 ألًفا و276 

سهًما، تم تنفيذها من خالل 11 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد 
األساســـية، حيث بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 554 
ألًفـــا و331 ديناًرا بنســـبة 22.41 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولة في البورصـــة وبكمية قدرها 546 

ألًفا و526 سهًما، تم تنفيذها من خالل 65 صفقة.
أمـــا علـــى مســـتوى الشـــركات، فقد جـــاءت مجموعة 
ترافكـــو في المركز األول من حيـــث القيمة، إذ بلغت 

قيمة أســـهمه 690 ألًفـــا و112 ديناًرا وبنســـبة 27.90 
قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة  األســـهم  قيمـــة  مـــن   %
مليونـــان و654 ألًفـــا و276 ســـهًما، تـــم تنفيذهـــا مـــن 
خـــالل 11 صفقة. وجـــاءت في المركز الثاني شـــركة 
ألمنيـــوم البحريـــن )ألبا( بقيمة قدرهـــا 554 ألًفا و331 
ديناًرا وبنســـبة 22.41 % من قيمة األسهم المتداولة 
وبكمية قدرها 546 ألًفا و526 ســـهًما، تم تنفيذها من 

خالل 65 صفقة.
وبلغ المتوســـط اليومي لقيمة األسهم المتداولة 494 
ألًفـــا و656 دينـــاًرا، فـــي حين كان المتوســـط اليومي 
لكمية األسهم المتداولة مليون و641 ألًفا و73 سهًما، 
أما متوســـط عدد الصفقات خالل األســـبوع الماضي 

فبلغ 55 صفقة.
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خالد الحمادي

افتتحت شـــركة “بحرينيكا للضيافة”، رسمًيا مساء 
أمـــس األول، مطعـــم “آلـــو” )Alo( الالتيني، و “ذا اق 
ســـتوب” )The Egg Stop( لرجـــل األعمـــال خالـــد 
األمين، والماســـتر شـــيف بول جاندرا الشـــهير، في 
مجمـــع “ديســـتركت 1” التجـــاري بالجنبيـــة، تحـــت 
رعاية مستشـــار الشـــؤون السياســـية واالقتصادية 
بديـــوان ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس إدارة 
صنـــدوق العمل )تمكين( الشـــيخ محمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وبحضـــور مجموعـــة من الشـــخصيات 
الرســـمية ورئيس غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين 
ســـمير نـــاس وعدد مـــن أعضاء الغرفـــة ومجموعة 

من رجال األعمال.
ويقدم مطعم “Alo” خيارات مختلفة من الوصفات 
أميـــركا  دول  مطبـــخ  مـــن  المتنوعـــة  والخيـــارات 
الالتينية خصوصا من البرازيل والمكســـيك، حيث 
يعد إضافة متميزة للمطاعم في السوق البحرينية، 
في حيـــن يقـــدم “The Egg Stop” أطباقا مختلفة 
من البيض إلى جانب المخبوزات ووجبات اإلفطار، 

وذلك من المطبخ السنغافوري واإلنجليزي.
ويتميـــز المطعمـــان بموقعهما الحيـــوي في منطقة 
“ديســـتركت 1” وهي منطقـــة تجارية جديدة تزخر 
بالمطاعم والمقاهي والمحـــالت التجاري التي تقع 
بالقرب من جسر الملك فهد، حيث تشهد إقبااًل من 
الزوار لالستمتاع باالجواء التي يوفرها المشروع.
وبعد قصه شريط االفتتاح، أدلى مستشار الشؤون 
السياســـية واالقتصادية بديوان ســـمو ولي العهد، 
)تمكيـــن(  العمـــل  صنـــدوق  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
بتصريـــح للصحافيين أشـــار فيه إلـــى التطور الذي 
تشهده البحرين في تنمية القطاعات غير النفطية، 

وخطة المملكة نحو تنويع مصادر الدخل.
وأشـــار الشـــيخ محمـــد بن عيســـى إلـــى أن المملكة 
تشـــهد زيادة في نشـــاط المطاعم والضيافة والذي 
يصـــب في خطـــوة تنويع االقتصـــاد البحريني، كما 
يدعـــم الســـياحة ويقـــدم خدمـــات لـــزوار البحرين 
خصوصـــا مـــع زيـــادة تدفـــق الزائريـــن مـــن الـــدول 
المجـــاورة ومـــن مختلـــف المنافـــذ خصوصا جســـر 

الملك فهد.
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة بحرينيكا للضيافة 
 4 بمشـــاركة  مســـجلة  الشـــركة  إن  األميـــن  خالـــد 
مســـتثمرين من بينهم مستثمر ســـيريالنكي حيث 
تعمـــل الشـــركة علـــى الدخـــول فـــي شـــراكات مـــع 

مستثمرين والدخول في مجال المطاعم.
وقـــال إن هنـــاك مشـــروعات قادمـــة خصوصـــا في 
مجـــال الخضروات والفواكه وســـيتم اإلعالن عنها 
متـــى ماتـــم اتخـــاذ القرار بشـــأنها من قبـــل مجلس 

اإلدارة.
وصـــرح األميـــن قائال: يســـرنا اإلعالن عـــن افتتاح 

مطعم “آلو” و “ذا اق ســـتوب” الذي يشـــرف عليهما 
صاحـــب الطاقـــة اإلبداعيـــة فـــي الطهـــي الماســـتر 
شـــيف المعـــروف بول جانـــدرا، والذي يلهـــم الناس 
ابتـــكار  فـــي  بـــاع طويـــل  الرائعـــة ولـــه  بوصفاتـــه 
أشـــهى األطبـــاق. ونحـــن فخـــورون بالشـــراكة مـــع 
الماســـتر شيف بول جاندرا لندشـــن مطعمنا الفريد 
مـــن نوعـــه فـــي “ديســـتركت 1”، وهـــو مـــا يترجـــم 
مـــا يقدمـــه من مميـــزات عديـــدة ومرافـــق عصرية 
تجعلـــه قبلـــة الباحثيـــن عـــن التميـــز فـــي قطاعات 
الضيافة والترفيه والتجزئة على مســـتوى المملكة 
والمنطقـــة ككل. ومـــع افتتـــاح مطعـــم “آلـــو” و “اق 
ســـتوب” ويواصل العاملون في بحرينيكا للضيافة 
اســـتقطاب مزيـــد من المـــاركات المرموقـــة لخدمة 
شـــريحة أكبر مـــن المواطنين والمقيمين والســـياح 

من مختلف البلدان. 
ويقـــع المطعمان على مســـاحة إجمالية قدرها 129 
متـــرا مربًعا، ليقدمـــا قائمة طعام وخيـــارات إفطار 
اســـتثنائية بمكونات منتقاة من المـــزارع العضوية 

فـــي مملكـــة البحرين لتتنـــوع األطباق والســـلطات 
يوميـــا حســـب مـــا تجود بـــه المـــزارع مـــن خيرات 
البحريـــن اليومية. ويقدم المطعـــم تجربة طعام ال 
مثيـــل لها، تجســـد رحلة التميز فـــي كل طبق، بدًءا 
من اختيار المكونات بعناية، وحتى اختبار وإعداد 

الطعام بأكثر النكهات إبداعية.
ويمتلـــك فريـــق العمـــل خبـــرة تتجـــاوز الــــ 20 عاما 
فـــي مجـــال الطبـــخ االبداعـــي، خصوصـــا الشـــيف 
بـــول فقـــد نشـــأ فـــي مدينـــة كيب تـــاون مـــن عائلة 
احترفـــت الطبخ أبا عن جد، واســـتطاع منذ نعومة 
اظفـــاره تعلم الطهـــي والتتبيل المناســـب والعرض 
المتميـــز لألطباق، اســـتطاع بعدها تطويـــر مهاراته 
فـــي الطهـــي، وليســـتقر بعد ذلـــك لســـنوات طويلة 
البحريـــن  العربـــي ومملكـــة  فـــي منطقـــة الخليـــج 
خصوصا وإدارة مطاعم عدة على مستوى المملكة 
والمنطقة، ناقال تجاربه اإلبداعية في فنون الطبخ 

إلى المطبخين البحريني والخليجي. 
ومع سنوات من الخبرة والدافع الحقيقي والشغف 

بفنون الطهي وحبه الشديد للبحرين، جلب الماستر 
شيف بول إلى المملكة البراعة والحنكة في تناول 
وجبـــات صحية وممتعة بمكونـــات عضوية. وبول 
حاصـــل أيًضا علـــى العديد مـــن الجوائـــز اإلقليمية 

والعالمية في مجال الطهي االحترافي.
من جهته، قال الماســـتر شـــيف بول جانـــدرا “نحن 
ســـعداء بافتتاح مطعمنا الجديد في ديســـتركت1، 
الـــذي سنســـعى من خاللـــه أنا وفريقي وبمســـاعدة 
رئيســـنا وشـــريكنا خالـــد علـــي األميـــن إلـــى تقديم 
تجربـــة أكل فريـــدة مـــن نوعها في واحـــد من أكثر 
المشـــروعات الواعـــدة علـــى مســـتوى المملكة. لقد 
اخترنـــا ديســـتركت 1 عـــن غيـــره من المشـــروعات 
نظـــًرا لموقعـــه الجذاب وما يحتويه من مســـاحات 
جميلـــة تعكـــس مفهومنا فـــي المطعم الـــذي يرتكز 
علـــى األكل الطازج والعضـــوي واألطباق الصحية. 
ونحـــن بدورنا نعد الذواقة وجمهور زبائننا بتجربة 
عائالتهـــم  برفقـــة  بســـهولة  نســـيانها  يصعـــب  أكل 

وأصدقائهم ومن يحبون”.

“بحرينيكا للضيافة” تفتتح أول مطاعمها “آلو” و“ذا اق ستوب” بالجنبية
محمد بن عيسى: توسع قطاع نشاط المطاعم يدعم تنوع االقتصاد

تصوير: رسول الحجيري
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أكد مشـــاركون بمؤتمر ومعرض الشـــرق 
األوســـط الســـادس للصيانة واالعتمادية 
)مينتكـــون 2022( لــــ “البـــاد االقتصادي” 
“مينتكـــون”  ومعـــرض  مؤتمـــر  أهميـــة 
وكونه فرصة الكتســـاب المعرفة وتبادل 
الخبـــرات والمعلومات، وإبـــرام مذكرات 
المســـتقبلي  للتعـــاون  مبدئيـــة  التفاهـــم 
مع شـــركات مـــن دول مختلفة مشـــاركة 

بالمعرض.
المؤتمـــر  بنجـــاح  المشـــاركون  وأشـــاد 
العـــام،  هـــذا  نســـخته  فـــي  وتنظيمـــه 
كمـــا أشـــادوا بالمؤتمـــر منـــذ انطاقتـــه، 
خصوًصا أنه شـــهد تطوًرا ونمًوا في عدد 
المشـــاركين فيـــه والحضـــور والشـــركات 

المشاركة وأوراق العمل المقدمة.
وشـــهد مؤتمر ومعرض الشـــرق األوسط 
السادس للصيانة واالعتمادية )مينتكون 
2022( نمًوا بنسبة هذا العام عن نسخته 
فـــي العـــام 2018، حيث شـــارك في هذه 
النســـخة 2200 مشـــارًكا )1300 مشـــارًكا 
فـــي العام 2018( و74 عارًضا )65 عارًضا 
في العـــام 2018(، من 35 دولة )29 دولة 
فـــي العام 2018(، واســـتعراض 72 ورقة 

عمل )54 ورقة عمل في العام 2018(.
وتوجه رئيس اللجنة اإلعامية للمؤتمر 
المهنـــدس إبراهيـــم حـــادي، وهـــو أحـــد 
مؤسســـي الجمعيـــة الخليجيـــة للصيانة 
واالعتماديـــة )GSMR(، بالشـــكر لمملكة 
قبـــول  علـــى  النفـــط  ووزيـــر  البحريـــن 
تنظيـــم المؤتمـــر فـــي مملكـــة البحريـــن 
بجميع النسخ منذ انطاقته، واستمراره 
فـــي النســـخ المســـتقبلية، مؤكـــًدا وجود 
اختـــاف كبير فـــي تنظيـــم المؤتمر منذ 
انطاقتـــه وحتى يومنا هـــذا، تطوًرا في 
أوراق العمـــل واإلقبال مـــن المحاضرين 
والمشـــاركين والعارضين، إذ وصل عدد 
العارضيـــن فـــي نســـخة هـــذا العـــام 70 
شـــركة عارضة و72 ورقـــة عمل، إضافة 
إلـــى وجـــود رعايـــات كبيـــرة لفعالياتـــه 
العربيـــة  المملكـــة  وخـــارج  داخـــل  مـــن 
الســـعودية، ومشـــاركة المنتـــدى العالمي 
 )GFMAM( األصـــول  وإدارة  للصيانـــة 

وهـــي عبارة عن مجموعة جمعيات على 
مســـتوى العالم لديها نفـــس االهتمامات 
وإدارة  واالعتماديـــة  الصيانـــة  فـــي 

األصول.
الخليجيـــة  الجمعيـــة  أن  حـــادي  وذكـــر 
بعـــض  أبرمـــت  واالعتماديـــة  للصيانـــة 

االتفاقيات وستتم اتفاقيات أخرى.
وأشـــار إلـــى أن المؤتمـــر يوفـــر شـــهادات 
احترافية معترف بها لمحترفي الصيانة 
للشـــركات  أقـــرب  واالعتماديـــة بنســـخة 

العاملة في المنطقة.
ولفـــت إلى أن مؤتمر ومعرض “مينتكون 
الصناعيـــة  الثـــورة  علـــى  ركـــز   ”2022
والتطـــور فـــي األتمتـــة، والتركيـــز علـــى 
التنـــوع فـــي الحضـــور والعارضيـــن مـــن 
الكثيـــر من دول العالم، بما يفوق النســـخ 
الماضيـــة، وقـــد شـــهد “مينتكـــون 2022” 
تطوًرا على جميـــع األصعدة ويعتبر أحد 

المؤتمرات الناجحة.
وقـــال حادي، وهو يعمل بشـــركة ســـابك 

مؤتمـــر  خـــال  اجتمـــع  إنـــه  الســـعودية، 
ومعرض “مينتكون 2022” مع مسؤولين 
في شركة أرامكو السعودية بهدف تبادل 
الخبـــرات، كما تم التواصل مع الشـــركات 
األخـــرى بهـــدف التعرف علـــى الخدمات 
الجديـــدة، كما أن هنالك تطوًرا كبيًرا في 
مجـــال األتمتة والتحول الرقمي وهنالك 
فـــرص الكتســـاب هـــذه المهـــارات علـــى 

المستويين الشخصي والمهني.
إلـــى ذلـــك، أشـــاد جـــون هاردويـــك مـــن 
إدارة  للصيانـــة  العالمـــي  المنتـــدى 
وهـــي  باســـتراليا،   )GFMAM( األصـــول 
مؤسســـة غيـــر ربحية، بمؤتمـــر ومعرض 
“مينتكـــون 2022”، والـــذي شـــهد تنوًعـــا 
في المشـــاركات مـــن الـــدول والثقافات، 
وجميـــع المشـــاركين والحضـــور تطرقوا 
للحديـــث عـــن الموثوقيـــة والصيانة في 

إدارة األصول.
وأشـــار إلـــى أنـــه تمكـــن خال مشـــاركته 
وحضـــوره المؤتمـــر المقـــام فـــي مملكـــة 

البحريـــن مـــن االلتقـــاء والتواصـــل مـــع 
أشـــخاص من دول مختلفة، ومشاركتهم 
أمـــوًرا  تعلـــم  أنـــه  كمـــا  معهـــم  تجربتـــه 
جديـــدة خـــال حضوره بعـــض العروض 
التقديمية بالمؤتمـــر وتبادل الماحظات 
مع مقدميها، وســـيواصل التواصل معهم 

من أجل فرص للتحسين.
بدوره، أشـــاد رئيس المجلس التشـــاوري 
بمؤتمـــر  البرازيـــل، جـــواو الفرايـــا،  فـــي 
ومعـــرض “مينتكـــون 2022”، الذي شـــهد 
مشـــاركته  بيـــن  ضخًمـــا  ونمـــًوا  تطـــوًرا 
والنســـخة   2013 العـــام  فـــي  الســـابقة 
السادســـة مـــن المؤتمر التـــي أقيمت هذا 
العـــام، كمـــا أشـــاد برئيـــس المؤتمـــر، نزار 
الشماسي وفريقه الذي عمل على تنظيم 
تـــم  التـــي  العمـــل  وأوراق  “مينتكـــون” 

استعراضها وتقديمها.
ولفـــت إلـــى أنـــه تمكن خـــال مشـــاركته 
وحضوره المؤتمر من االلتقاء والتواصل 
مع أشخاص من دول مختلفة، واكتساب 

المعرفـــة والحصـــول على أفـــكار جديدة 
مـــن العـــروض التقديميـــة وأوراق العمل 
فـــي مجال الصيانـــة واالعتمادية وإدارة 
إبـــرام  فـــي  منهـــا  لاســـتفادة  األصـــول 
التوصـــل  مؤكـــًدا  التفاهـــم،  مذكـــرات 
إلـــى مذكـــرات تفاهـــم مبدئيـــة للتعـــاون 
المســـتقبلي مع شـــركات المملكة العربية 
السعودية والواليات المتحدة األميركية.
وأشـــار إلـــى أنـــه بمشـــاركته فـــي مؤتمـــر 
ومعرض مينتكون في العام 2013 التقى 
مسؤولين من هيئة الكهرباء والماء وتم 

التباحث في العديد من األمور.
من جانبه، أعرب ديف داينز من المنتدى 
GF� األصـــول  إدارة  للصيانـــة  )العالمـــي 
MAM( باســـتراليا، وهـــي مؤسســـة غيـــر 
ربحية، عن ســـعادته وسروره بالمشاركة 
ومعـــرض  مؤتمـــر  فـــي  الثانيـــة  للمـــرة 
مينتكون حيث شـــارك فـــي المرة األولى 
فـــي العام 2016، مؤكـــًدا أن هذا المؤتمر 
مـــن  المشـــاركين  مـــع  لالتقـــاء  فرصـــة 

مختلف دول العالم واكتســـاب معلومات 
األصـــول  إدارة  كيفيـــة  عـــن  جديـــدة 
فـــي مجـــاالت العمـــل المختلفـــة، مؤكـــًدا 
أهمية المشـــاركة في النســـخة السادســـة 
مـــن المؤتمـــر فـــي هـــذا العام إلجـــراءات 
محادثـــات مع المشـــاركين نظـــًرا إلقامته 
بعد توقف لعدة ســـنوات، مشيًدا بتنظيم 
المؤتمـــر وأوراق العمل التـــي تم طرحها 
ويعـــد  قيمـــة،  معلومـــات  واســـتعراض 
فرصة لالتقاء بأعضاء المنتدى العالمي 
 )GFMAM( األصـــول  وإدارة  للصيانـــة 
ومن بينهـــا الجمعية الخليجيـــة للصيانة 

.)GSMR( واالعتمادية
يذكـــر أن “مينتكـــون 2022” أقيم برعاية 
وزيـــر النفـــط والبيئـــة محمـــد بـــن دينـــه، 
الخليجيـــة  الجمعيـــة  مـــن  وبتنظيـــم 
للصيانـــة واالعتمادية )GSMR( وجمعية 
المهندسين البحرينية، وصحيفة “الباد” 
شـــريًكا إعامًيا، على مـــدى 4 أيام بمركز 

الخليج للمؤتمرات بمملكة البحرين.

خلق فرص وإبرام تفاهمات مبدئية للتعاون المستقبلي في “مينتكون 2022”
المؤتمر شهد نموا بنسبة 70 % في العام الجاري مقارنة بـ 2018

جون هاردويك 

احتفلت كليـــة البحرين الجامعيـــة برعاية األمين 
العام لمجلـــس التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة، بتخريـــج الفـــوج 
الثامن عشـــر من حملة البكالوريوس والماجستير 
البالـــغ عددهم 89 طالًبا وطالبة، وذلك ضمن حفل 
بهيـــج أقيـــم يـــوم الخميـــس الموافـــق 1 ديســـمبر 

بفندق الريتز كارلتون. 
 واســـتهل الحفل بآيـــات من القـــرآن الكريم، تلتها 
كلمة رئيس مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية 
الشـــيخ خالـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة،  والرئيـــس 
المؤســـس الذي رفع آيات الشكر وجزيل االمتنان 
للشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة 
لجهودهـــا العظيمـــة لتطوير قطـــاع التعليم العالي 
أســـوة بالـــدول واألمـــم الراقيـــة، وجعـــل البحرين 

مركز استقطاب للتعليم العالي في المنطقة. 
للطلبـــة  والتبريـــكات  التهانـــي  أصـــدق  وقـــّدم   
المتخرجيـــن علـــى تحقيقهـــم إنجـــاز التخـــرج من 
الجامعـــة التي احتضنتهم ألربع ســـنوات دراســـية 
فـــي تطويـــر مســـيرتهم  األثـــر  لهـــا عظيـــم  وكان 
التعليميـــة والمهنيـــة. كما وأشـــاد بأعضـــاء الهيئة 
األكاديميـــة واإلداريـــة وتقدم لهم بخالص الشـــكر 
واالمتنان علـــى مثابرتهم وعطائهم المســـتمر من 

غير كلل أو ملل.
 وأضـــاف أن هـــذا الحفـــل يتمّيز بميـــزة خاصة مع 
مرور الذكرى العشـــرين لتأســـيس الجامعة، وقال: 
“تمـــر البحريـــن اليـــوم وتحـــت قيـــادة ملـــك الباد 
المعّظم وولي عهده األمين رئيس مجلس الوزراء 
حفظهمـــا هللا بعهـــد زاهـــر يملـــؤه األمـــل والرجاء 
بمســـتقبل مشـــرق وباهـــر لقطـــاع التعليـــم العالي 
والـــذي يحظـــى ألول مـــرة بقيـــادة شـــابة مؤهلـــة 
لقيادة هذا القطاع الحيوي من قطاعات االقتصاد 

الوطني”.
 وأثنـــى علـــى خريجـــي الجامعـــة التـــي تأّسســـت 

بأمـــر ملكي وفًقا ألرقى المعاييـــر الدولية، ويعتبر 
2000 خريـــج منـــذ  الذيـــن تجـــاوزوا  خريجوهـــا 
تأسيســـها مـــن أفضـــل الكفاءات في ســـوق العمل 
لتقلدهـــم أعلـــى المناصـــب فـــي المملكـــة والقطاع 

الخاص.
 ثـــم تا ذلـــك كلمة مـــن راعي الحفل الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة، استهلتها بتهنئة 
المرأة البحرينية بمناســـبة يومهـــا، ثم عبرت فيها 
عـــن ســـعادتها بالتواجـــد فـــي الحفـــل، وتقدمـــت 
للطلبـــة الخريجيـــن بخالـــص التهنئـــة، متمنية لهم 

التوفيق والنجاح. 
وقالـــت: “أؤكـــد لكـــم بأنكـــم ستشـــكلون المحـــرك 
التنمويـــة  المســـيرة  لتعزيـــز  الرئيســـي  والدافـــع 
الشـــاملة للمملكـــة بقيـــادة عاهـــل البـــاد المعّظـــم 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

وأنتم وسيلة التنمية وغايتها، وعليكم المحافظة 
على اســـتدامة إبداعكم وتميزكـــم، وعلى عاتقكم 
تقـــع مســـئولية المواصلة واالســـتمرار واكتســـاب 
مهـــارات وخبـــرات جديـــدة تســـهم فـــي تمكينكم 

للتكيف مع سوق العمل والوفاء بمتطلباته”. 
 كمـــا تقّدمت بجزيل الشـــكر إلى الشـــيخ خالد بن 
محمـــد آل خليفـــة، وجميـــع القائمين علـــى الكلية 
ومنتســـبيها لما يبذلونه من جهود حثيثة لارتقاء 
الدائم بمخرجات العمليـــة التعليمية بالجامعة بما 
يســـهم فـــي تميـــز خريجيهـــا وتفوقهـــم وإبداعهم 
فـــي مجاالت ســـوق العمـــل المختلفة قائلـــًة: “لقد 
بذلتم الكثير وأوفيتم بعهدكم وتخرج على يدكم 
العديد مـــن الطلبة، فنحن نفخر بجهودكم ونشـــد 
عليكم لمواصلة العطاء وبذل كل ما تســـتطيعون 
مـــن أجل كليـــة البحرين الجامعيـــة، ومن أجل أن 

تكـــون هـــذه الكلية خيـــاًرا الســـتقطاب الطلبة من 
مختلف دول العالم”. 

 مـــن جانبـــه، ألقـــى الطالـــب محمـــد عبدالرحمـــن 
إبراهيم كلمة الخريجين باسم طلبة البكالوريوس، 
أعرب فيه عن شـــكره وامتنانـــه العميقين للرئيس 
المؤســـس وجميـــع أعضـــاء الهيئتيـــن األكاديميـــة 
واإلدارية بكليـــة البحرين الجامعيـــة على دعمهم 
ورعايتهـــم المســـتمرة والمتميـــزة خاصة في ظل 
الظـــروف التـــي شـــهدتها عمليـــة التعليـــم خـــال 

جائحة كورونا.
 بعـــد ذلـــك، ألقـــى الطالب عيســـى حســـن عيســـى 
كلمة باســـم طلبـــة برنامج الماجســـتير فـــي إدارة 
األعمـــال، الذي هنأ وبارك للخريجين. وأعرب فيها 
عـــن شـــكره وامتنانه للبروفيســـور خالد بن محمد 
آل خليفـــة ولكافـــة العاملين والقائميـــن على كلية 

البحرين الجامعية لدعمهم وتوجيههم المتواصل 
ولتوفيرهـــم اإلمكانيـــات والطاقـــات الازمة لدفع 
وتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بالمملكة 
لمواكبـــة التطـــورات العلمية وإعداد كـــوادر قادرة 
علـــى مواجهـــة التحديـــات الراهنـــة والمســـتقبلية 
والمتغيـــرات المتســـارعة وهـــو مـــا يحقـــق إضافة 

نوعية لدى الخريجين.
حملـــة  مـــن  الخريجيـــن  الطلبـــة  تكريـــم  وتـــم   
البكالوريوس والماجستير، حيث تخرج 89 طالًبا 
مـــن بينهم 22 طالًبـــا من حملـــة البكالوريوس في 
إدارة األعمـــال، 15 طالًبا من حملـــة البكالوريوس 
فـــي االتصال والوســـائط المتعـــددة، 7 طاب من 
حملـــة البكالوريوس فـــي تقنيـــة المعلومات، و45 

طالًبا من برنامج الماجستير في إدارة األعمال.

كلية البحرين الجامعية تحتفل بتخريج الفوج الثامن عشر من طلبتها
برعاية األمين العام لمجلس التعليم العالي
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انخفض مؤشـــر أســـعار الغذاء العالميـــة لمنظمة األغذية 
والزراعة التابعة لألمم المتحدة )فاو(، بشكل طفيف في 
نوفمبر، مســـجًل تراجًعا للشـــهر الثامن على التوالي منذ 
ارتفاع قياسي في مارس عقب الغزو الروسي ألوكرانيا.
 وقالت المنظمة أمس )الجمعة(، إن مؤشر أسعار الغذاء، 
ا، ســـجل  الذي يقيس الســـلع الغذائية األكثر تداوًل عالميًّ
135.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاًضا من 

135.9 نقطة في أكتوبر.

 وتوافق رقم أكتوبر مع التقدير السابق لمنظمة األغذية 
والزراعة.

وأوضحـــت المنظمـــة أن القـــراءات المنخفضـــة للحبوب 
واللحـــوم ومنتجات األلبان فـــي نوفمبر، عّوضت ارتفاع 

أسعار الزيوت النباتية والسكر.
وســـاهم تمديد اتفاق بوســـاطة األمـــم المتحدة لتصدير 
الحبـــوب مـــن أوكرانيـــا لمـــدة 120 يوًمـــا إضافية الشـــهر 
الماضـــي، فـــي تراجـــع المخـــاوف بشـــأن تعطيـــل الحرب 

للتجارة الضخمة عبر البحر األسود.
وقالت المنظمة إن النخفاض الطفيف في نوفمبر يعني 
أن مؤشـــر “فاو” ألســـعار الغذاء اآلن أعلى بـ 0.3 % فقط 

عن مستواه قبل عام.
وفي تقديـــرات منفصلة للعرض والطلـــب على الحبوب، 
خّفضـــت “فـــاو” توقعاتهـــا إلنتـــاج الحبـــوب العالمـــي في 
2022 إلى 2.756 مليار طن، من تقديرات الشهر الماضي 

التي كانت عند 2.764 مليار طن.

أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الثامن على التوالي

الفجر: 04:47 - الظهر: 11:29 - العصر: 02:26  

المغرب: 04:46 - العشاء: 06:06

تعمـــل  فلوســـيرف  أن شـــركة  وبيـــن 
الحلـــول وتعمـــل عـــى  علـــى تقديـــم 
تصنيع المضخـــات الصناعية والعزل 
المعـــدات،  الميكانيـــك والعديـــد مـــن 
لفًتـــا إلـــى أن زبائنهـــم هـــم شـــركات 
النفـــط والطاقـــة مثـــل شـــركة نفـــط 
البحرين )بابكو(، وتعتبر “فلوسيرف” 
الطاقـــة  شـــركات  لنجـــاح  داعمـــة 

والنفط.
وشـــاركت شـــركة فلوســـيرف بجناح 

في مؤتمر ومعرض الشـــرق األوسط 
والعتماديـــة  للصيانـــة  الســـادس 
 ”2022 “مينتكـــون  األصـــول  وإدارة 
والذي أقيم على مدى 4 أيام بتنظيم 
للصيانـــة  الخليجيـــة  الجمعيـــة  مـــن 
المهندســـين  وجمعيـــة  والعتماديـــة 
“البـــلد”  كانـــت  حيـــث  البحرينيـــة، 

شريًكا إعلمًيا له.
وتوجه الهاشم بالشكر للقائمين على 
تنظيـــم مؤتمـــر ومعـــرض “مينتكـــون 

2022”، ولوزيـــر النفط والبيئة محمد 
بن دينة، ونائب رئيس شركة أرامكو 
السعودية، فهد العبدالكريم، ورئيس 
المؤتمر نزار الشماسي على جهودهم 
المتواصلـــة لدعم المؤتمر، كما أشـــاد 

بالتنظيم والترتيب لقيام المؤتمر.
أوائـــل  مـــن  “فلوســـيرف”  أن  وذكـــر 
منـــذ  للمؤتمـــر  الداعمـــة  الشـــركات 
انطلقته قبل 10 أعوام، وســـتواصل 
الشركة مشاركتها ودعم المؤتمر في 

النسخ المقبلة.
وأوضـــح الهاشـــم أن مؤتمر ومعرض 
“مينتكـــون” يركـــز علـــى العتماديـــة 
معرًبـــا  األصـــول،  وإدارة  والصيانـــة 
عـــن ســـعادته بانطـــلق المؤتمر ألول 
مـــرة ليصبـــح مؤتمـــر بشـــكل عالمي، 
مؤكًدا أنه حدث بّناء وبه تركيز على 
مشـــاركة أكثـــر الشـــركات التـــي يتـــم 
التعامل بها بشكل دوري تحت سقف 

واحد.
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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

مناقشات إلنشاء ورشة لـ“فلوسيرف” السعودية في البحرين
بالتعاون مع وكيل الشركة في المنامة... المدير العام فاضل الهاشم لـ“^”:

لـ“البــاد  الهاشــم،  فاضــل  الســعودية،  فلوســيرف،  لشــركة  العــام  المديــر  كشــف 
االقتصــادي” عــن وجــود مناقشــات مــع وكيلها في مملكة البحرين، شــركة ورشــة 
البحرين، إلنشاء ورشة صغيرة في المملكة، وقد تم اعتماد جميع األوراق وسيتم 

اإلعان عن إنشاء الورشة قريًبا.

وذكر الهاشــم أن شــركة فلوســيرف الســعودية تعمل في 60 دولة، وتوظف اليوم 
مــا بيــن 18 ألــف إلــى 20 ألــف موظــف فــي جميــع أنحــاء العالم، مشــيًرا إلى 

أن الشــركة لديهــا 6 فــروع فــي المملكــة العربية الســعودية وتعمل على 
التوســعة بمزيد من الفروع في الســعودية، كما أن الشــركة تعمل على 

التوسع بشكل أكبر في البحرين.

ناصر بن حمد يتلقى 
هدية من الكرواتي 

لوكا مودريتش
لألعمـــال  الملـــك  جللـــة  ممثـــل  نشـــر 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
صـــورة  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
فـــي  الشـــخصي  ســـموه  علـــى حســـاب 
“اإلنســـتغرام” للعـــب منتخـــب كرواتيا 
لكـــرة القدم لـــوكا مودريتـــش يهدي من 
خلله سموه قميص المنتخب الكرواتي 

وموقع من اللعب.
 وكتب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة علـــى الصـــورة “شـــكًرا جزيـــًل”، 

مـــع إشـــارة إلـــى حســـاب اللعـــب فـــي 
تطبيق اإلنســـتغرام، حيث أعرب سموه 
عـــن شـــكره وتقديـــره إلى اللعـــب لوكا 
مودريتـــش على هـــذا اإلهـــداء، متمنًيا 

سموه للعب كل التوفيق والنجاح.
وظهـــر مودريتـــش فـــي الصـــورة حامًل 
وكتـــب  الكرواتـــي  المنتخـــب  قميـــص 
عليه أنه هدية إلى ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة، كما أنـــه حمل رقم 

سموه )13(.


