
المنامة - بنا

اســـتقبل ملك البـــالد المعّظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة، في قصر 
القضيبية أمس، رئيس دولة إسرائيل إسحاق 
هرتســـوغ الـــذي يقوم بزيارة رســـمية للمملكة، 
بحضـــور ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.
وعقد صاحب الجاللة جلسة مباحثات رسمية 
الرئيـــس اإلســـرائيلي، بحضـــور صاحـــب  مـــع 

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء. 

وتفّضل صاحـــب الجاللة الملك المعّظم بإلقاء 
كلمـــة أكد فيها أن مملكة البحرين، لديها إيمان 
راســـخ بأن الحوار والنهج السلمي والحضاري 
ضرورة حتمية لتســـوية الصراعات والنزاعات 
اإلقليميـــة والدولية، وضمان حقوق البشـــرية 
في األمـــن والنماء واالزدهار، مؤكدين موقفنا 
العـــادل  الســـالم  لتحقيـــق  والداعـــم  الثابـــت 

والشـــامل والمســـتدام الـــذي يضمـــن الحقـــوق 
المشـــروعة للشعب الفلسطيني والذي سيؤدي 
إلـــى االســـتقرار والنمـــاء واالزدهـــار للشـــعبين 
شـــعوب  وجميـــع  واإلســـرائيلي  الفلســـطيني 

المنطقة.
وألقـــى الرئيـــس اإلســـرائيلي كلمـــة قـــال فيها 
“هـــذه لحظـــة عظيمـــة وإننـــي أفتخـــر بكونـــي 
هنـــا في مملكة البحرين”. وأضـــاف: “إنكم في 
المقدمـــة في صنـــع التاريخ في المنطقة حيث 

يجتمـــع اليهـــود والمســـلمون ويتقدمـــون مًعـــا 
بســـالم. إنها عملية طويلة، ولكنها ال تعد حلًما 
فقط كمـــا نرى اآلن حيث يجتمـــع بلدانا ألجل 
الســـالم وتعد مملكة البحرين ودولة إســـرائيل 
ســـباقتين لتحقيـــق هـــذا الهـــدف ولتجتمع مع 
باقـــي الدول التي تســـعى لتحقيق ذلك. وهذا 
يصب في مصلحة بلدينا وشعبينا وكذلك في 
مصلحة دول وشعوب المنطقة والعالم أجمع”.
اإلســـرائيلي  الرئيـــس  مـــع  جاللتـــه  وبحـــث   

مستجدات األوضاع في المنطقة، والتحديات 
اإلقليميـــة والدوليـــة الراهنـــة، وأكـــدا ضـــرورة 
مواصلـــة بـــذل مزيـــد مـــن الجهـــود لمواجهـــة 
التحديات اإلقليميـــة والعمل على حماية أمن 
المنطقـــة واســـتقرارها وتعزيـــز جهـــود إحالل 
الســـالم الدائـــم والتعايـــش المبني علـــى الثقة 
اإلرهـــاب  ومكافحـــة  المتبـــادل،  واالحتـــرام 
شـــعوب  خيـــر  فيـــه  لمـــا  والعنـــف  والتطـــرف 

المنطقة والعالم.

موقفنا ثابت إزاء تحقيق السالم وضمان حقوق الشعب الفلسطيني... الملك المعظم والرئيس اإلسرائيلي:

الرئيس اإلسرائيلي لجاللتـه: إنكـم فـي المقدمـة فـي صنـع التاريـخ بالمنطقـة
بذل المزيد من الجهود لحماية أمن المنطقة 

أمر ملكي بإعادة تشكيل “األعلى للقضاء”

أصـــدر ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا رقم )40( لسنة 
2022 بإعادة تشكيل المجلس األعلى للقضاء، حيث 
نصت المادة األولى منه بأن يشكل بعضوية كل من:

1. معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس 
المجلـــس األعلى  للقضاء رئيـــس محكمة التمييز. 2. 
الدكتـــور علـــي بن فضـــل البوعينين النائـــب العام. 3. 
القاضي عبدالرحمن الســـيد محمد السيد أحمد وكيل 
محكمـــة التمييـــز. 4. القاضي معصومة عبدالرســـول 
عيســـى وكيـــل محكمـــة التمييـــز. 5. فضيلـــة الشـــيخ 

عدنـــان عبـــدهللا القطـــان وكيـــل محكمـــة التمييز. 6. 
فضيلـــة الشـــيخ ناصـــر أحمـــد خلـــف العصفـــور وكيل 
علـــي  حســـن  خالـــد  القاضـــي   .7 التمييـــز.  محكمـــة 
عجاجـــي وكيل محكمـــة التمييز. 8. القاضي الشـــيخ 
محمـــد بن علـــي آل خليفة وكيل محكمـــة التمييز. 9. 
المستشـــار وائل رشيد بوعالي المحامي العام األول. 
10. المستشـــار نـــواف عبـــدهللا حمـــزة رئيـــس هيئـــة 
التشـــريع والـــرأي القانونـــي. 11. القاضـــي علي أحمد 
الكعبـــي األميـــن العـــام. 12. القاضـــي فاطمـــة فيصل 
حبيـــل منصور وكيـــل المحكمة الكبـــرى المدنية. 13. 
المستشـــار حميد حبيب أحمد المحامـــي العام األول 

سابقًا.

وبالتشـــكيل الجديـــد، شـــهد المجلـــس دخـــول وجوه 
جديـــدة، وخـــروج أخـــرى، فمـــن األعضـــاء الجدد كل 
من: القاضي خالد حسن علي عجاجي وكيل محكمة 
التمييـــز، المستشـــار وائـــل رشـــيد بوعـــالي المحامي 
العام األول. ومن الشـــخصيات التي خرجت كل من: 
المستشـــار عبـــدهللا بن حســـن البوعينين، المستشـــار 
أحمـــد العوفـــي المحامي العـــام الســـابق )رحمه هللا(، 
القاضي محمد ميرزا أمان رئيس محكمة االستئناف 
العليـــا المدنيـــة. ويالحـــظ أن عدد األعضـــاء بمجلس 
المجلـــس  أعضـــاء  يبلـــغ  فـــي حيـــن   ،12 كان   2019
الجديـــد 13، بزيـــادة عضو واحد، فـــي حين لم تتغير 

الوجوه النسائية بالمجلس.

قررت اللجنة العليا لدرع البالد للمسؤولية االجتماعية للشركات، في اجتماعها 
الثاني للدورة الثانية من الجائزة، ضم 4 أعضاء من الشخصيات المحايدة التي 
لها دور بارز في تعزيز قيم المســـؤولية االجتماعية إلى تشـــكيلتها، شـــملت كال 
من الســـادة عبدالكريـــم بوجيري، ومحمـــود الديلمي، وخيرية الدشـــتي، وخالد 
المســـقطي، وذلـــك بهـــدف االســـتفادة مـــن خبراتهـــم في دعـــم تطويـــر الجائزة 

وتحقيق أهدافها نحو إشاعة مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات.
وتألفـــت اللجنـــة العليـــا لـــدرع البـــالد للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات للدورة 
الثانية برئاســـة حســـن إبراهيم كمال من: الشـــيخة هند بنت ســـلمان آل خليفة، 
خالد المســـقطي، صالح طرادة، عبدالكريم بوجيري، رياض ســـاتر، خالد القعود، 

سامية حسين، وسعود السبيعي، ومحمود الديلمي، وخيرية الدشتي.

اعتماد أعضاء ثاني دورات “عليا ^ للمسؤولية”
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تعزيز التعاون مع دول العالم لترسيخ أسس السالم واالستقرار... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

دعم الجهود الدولية لتحقيق نماء وازدهار المنطقة

المنامة - بنا

أكـــد ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء رئيـــس مجلس التنمية 
االقتصاديـــة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة حـــرص مملكـــة البحرين علـــى تعزيز التعـــاون مع دول 
العالم لترسيخ أسس السالم واالستقرار في المنطقة لمواصلة 

ومواطنـــي  لبلـــدان  المنشـــودة  التنمويـــة  التطلعـــات  تحقيـــق 
المنطقة. وأشـــار ســـموه، لدى اســـتقباله، بمقر مجلـــس التنمية 
االقتصاديـــة أمـــس، رئيـــس دولة إســـرائيل إســـحاق هرتزوغ، 
إلـــى حرص مملكـــة البحرين الدائم على دعـــم مختلف الجهود 

)04(الدولية التي تسهم في تحقيق نماء وازدهار المنطقة.

)03 - 02(

إبراهيم النهام
محرر الشؤون المحلية

المملكة من ضمن أعلى 10 دول في التحويالت المالية للعمالة سنوًيا... سفير بنغالديش:

اقتراح جلب 5 آالف من العمال البنغال المدربين للبحرين
بنغالديـــش  ســـفير جمهوريـــة  أكـــد 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الشـــعبية 
محمـــد نـــذر اإلســـالم أن “البحريـــن 
لم تعد تســـتقبل عمالـــة جديدة من 

بنغالديش منذ العام 2018”.
 وقـــال الســـفير لـــدى زيارتـــه مقـــر 
“البـــالد” أمـــس: “أجرينـــا مباحثـــات 
مـــع وزارة الخارجية، وهيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل عـــن ضـــرورة وجـــود 
تأكيـــد  وضمـــان  تنظيميـــة،  آليـــات 
اســـتقدام العمالـــة الماهـــرة أًيـــا كان 
القطـــاع العمالي الذي ســـتعمل فيه، 
فضـــالً عـــن تدريبهـــا وفًقـــا لمعاييـــر 
مملكـــة البحرين”.  واقترح الســـفير 
أن تبـــدأ اآللية التنظيمية المقترحة 
العمـــال  مـــن  “بــــ5000  لالســـتقدام 
البنغـــال المدربيـــن؛ تحقيًقـــا لمعيار 

النوعية ال الكمية “.
فـــي  هنـــا  العمالـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحريـــن تســـاهم اقتصادًيا لصالح 

كال البلدين.

 وأوضـــح أن البحريـــن مـــن ضمـــن 
التحويـــالت  فـــي  دول   10 أعلـــى 

المالية للعمالة سنوًيا.
التحويـــالت  أن  الســـفير  وأكـــد 
المالية ترســـل مـــن الطبقـــة العاملة 
أنهـــم  إلـــى  الفًتـــا  المتواضعـــة، 
“ينفقـــون القليـــل من األمـــوال على 
احتياجاتهم والتي تقدر بـ 10 – 20 

% مـــن قيمـــة أموالهـــم، أمـــا الباقي 
فيرسل إلى عوائلهم في أوطانهم”.

وأشـــاد الســـفير بالبيئة االقتصادية 
حيـــث  البحريـــن،  فـــي  والماليـــة 
وصفها بـ “المرنـــة والخصبة لوجود 
عـــدد كبير من البنوك والمؤسســـات 
 400 بلغـــت  حيـــث  فيهـــا  الماليـــة 

مصرف ومؤسسة مالية”.

السفير البنغالي متحدثا لـ “البالد”

)07(

ريناتا عزمي



المعّظـــم صاحـــب  البـــاد   اســـتقبل ملـــك 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
فـــي قصـــر القضيبية أمـــس، رئيـــس دولة 
إســـرائيل إســـحاق هرتســـوغ الـــذي يقـــوم 
بزيارة رسمية للمملكة، بحضور ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
 وقـــد رّحـــب جالته في بداية االســـتقبال 
بالرئيـــس اإلســـرائيلي، معرًبـــا عـــن تطلعه 
فـــي أن تســـهم زيارتـــه في تعزيـــز وتنمية 

عاقات البلدين.
وجرت للرئيس الضيف مراســـم اســـتقبال 
رســـمية، حيث عزفت الفرقة الموســـيقية 
والســـام  اإلســـرائيلي  الوطنـــي  الســـام 

الملكي البحريني.
 بعـــد ذلـــك، عقـــد صاحـــب الجالة جلســـة 
مباحثات رســـمية مع الرئيس اإلسرائيلي، 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بحضـــور 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء. وقد تفّضل 
صاحب الجالة الملك المعّظم بإلقاء كلمة 

هذا نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس إسحق هيرتزوغ،
الحضور الكريم،

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،
والوفـــد  الرئيـــس  فخامـــة  بكـــم  نرّحـــب   
المرافـــق فـــي زيارتكـــم لمملكـــة البحرين، 
ونحـــن علـــى ثقة بأن هذه الزيـــارة لها دور 
هام في توطيد العاقات بين بلدينا، ودعم 
تطلعاتنـــا المشـــتركة على صعيد ترســـيخ 
الســـام والتنمية المســـتدامة في المنطقة 
والعالـــم وتمثل فرصـــة لتعرفكم عن قرب 
على جمـــال التنوع الدينـــي والثقافي في 
بادنـــا، وروح الـــود والتســـامح والتعايش 
الســـلمي بيـــن أبنـــاء مجتمعنـــا الكـــرام من 

جميـــع األديان واألعـــراق، تأكيـــًدا إليماننا 
بقيم السام واإلخاء والتعاون بين البشر.
التـــي  التطـــورات  التقديـــر  بـــكل   ونثّمـــن 
شـــهدتها العاقات بين بلدينـــا، منذ توقيع 
اتفاق المبـــادئ اإلبراهيمية، وإعان تأييد 
الســـام، مما يفتح آفاًقا أرحب أمام نشـــر 
ثقافـــة الســـام وتعزيز األمن واالســـتقرار 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي  والســـلم 

والعالم.
فخامة الرئيس،

إن مملكة البحرين، لديها إيمان راسخ بأن 
الحوار والنهج السلمي والحضاري ضرورة 
والنزاعـــات  الصراعـــات  لتســـوية  حتميـــة 
حقـــوق  وضمـــان  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
البشـــرية فـــي األمـــن والنمـــاء واالزدهـــار، 
مؤكدين موقفنـــا الثابت والداعم لتحقيق 
والمســـتدام  والشـــامل  العـــادل  الســـام 
الـــذي يضمن الحقوق المشـــروعة للشـــعب 
الفلســـطيني والذي سيؤدي إلى االستقرار 
والنمـــاء واالزدهار للشـــعبين الفلســـطيني 

واإلسرائيلي وجميع شعوب المنطقة.
مـــرة أخرى، نرّحـــب بكم فخامـــة الرئيس، 
والوفـــد المرافـــق، متطلعيـــن إلـــى نتائـــج 
العاقـــات  توطيـــد  فـــي  تســـهم  مثمـــرة 
والتعـــاون المشـــترك بيـــن بلدينـــا، متمنين 

لكم إقامة سعيدة.
بعد ذلك، ألقى فخامة الرئيس اإلسرائيلي 

كلمة هذا نصها:
صاحب الجالة،

هـــذه لحظة عظيمة وإننـــي أفتخر بكوني 
هنا في مملكة البحرين.

إنكـــم في المقدمـــة في صنـــع التاريخ في 
المنطقة حيث يجتمع اليهود والمســـلمون 
ويتقدمون مًعا بســـام. إنها عملية طويلة 
ولكنهـــا ال تعـــد حلًمـــا فقـــط كما نـــرى اآلن 
حيـــث يجتمـــع بلدانـــا ألجل الســـام وتعد 

مملكة البحرين ودولة إســـرائيل سباقتين 
لتحقيـــق هـــذا الهـــدف ولتجتمع مـــع باقي 
الـــدول التـــي تســـعى لتحقيق ذلـــك. وهذا 
يصب في مصلحة بلدينا وشعبينا وكذلك 
المنطقـــة  وشـــعوب  دول  مصلحـــة  فـــي 

والعالم أجمع.
صاحب الجالة،

أتواجد في مملكة البحرين بصحبة الوفد 
المرافـــق الـــذي يضـــم نخبـــة مـــن ممثلـــي 
قطاعات االقتصاد والتجارة في إسرائيل 
ونتطلـــع جميًعـــا للعمـــل مـــع ممثلـــي هـــذه 
القطاعـــات فـــي مملكـــة البحريـــن. ونؤكد 
كذلـــك علـــى تطلعنـــا للعمـــل علـــى تقويـــة 

العاقـــات بيـــن شـــعب إســـرائيل وشـــعب 
البحرين. شـــكًرا لكم على حســـن الضيافة 
واالســـتقبال كمـــا نقـــّدر ونشـــكركم علـــى 
عاقاتنـــا  ســـيقوي  مـــا  وهـــذا  صداقتكـــم 

بشكل أكبر لمصلحة شعبينا. وشكًرا
 وبحـــث جالتـــه مـــع الرئيـــس العاقـــات 
بمســـار  والدفـــع  البلديـــن،  بيـــن  الثنائيـــة 
التعاون المشـــترك إلى آفاق أوسع وأشمل 
بما يخدم المصالح المتبادلة ويعّزز الجهود 
واالســـتقرار  األمـــن  لتحقيـــق  المشـــتركة 
واالزدهـــار لـــدول وشـــعوب المنطقـــة. كما 
تعزيـــز  ســـبل  علـــى  المباحثـــات  تركـــزت 
التعاون المشـــترك في مختلـــف المجاالت 

واالســـتثمارية،  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
والعلميـــة، والتقنية، وكذلـــك في مجاالت 
والســـياحة  والشـــباب  والتعليـــم  الصحـــة 
والثقافة، وتدارس سبل تشجيع التواصل 
بيـــن القطـــاع الخـــاص وتبـــادل الزيـــارات 
والوفـــود الرســـمية، لمـــا مـــن شـــأنه زيادة 
حجم التبادل التجـــاري بين الجانبين، بما 

يعود بالخير والنفع على البلدين.
 وأكـــد الجانبـــان أهميـــة مواصلـــة العمـــل 
على تفعيل االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
المجـــاالت  فـــي  البلديـــن  بيـــن  الموقعـــة 
الحيوية ذات االهتمام المشـــترك، وتعزيز 
دور اللجـــان االقتصاديـــة المشـــتركة فـــي 

االرتقاء بالتعـــاون االقتصـــادي والتجاري 
بين البلدين لما من شـــأنه خدمة المصالح 
المشـــتركة. كمـــا أكد جالة الملـــك المعّظم 
والرئيـــس اإلســـرائيلي أن اتفـــاق المبـــادئ 
اإلبراهيميـــة وإعـــان تأييـــد الســـام بيـــن 
علـــى  البلديـــن  عـــزم  يجســـدان  البلديـــن، 
تعزيـــز قيـــم الســـام والتعايـــش واإلخاء، 
وترسيخ التسامح والتعايش بين األديان 
علـــى  المشـــترك  والعمـــل  والمعتقـــدات، 
بنـــاء عاقـــات تعـــاون بنـــاء ومثمـــر يؤدي 
إلـــى تحقيـــق الخير والنمـــاء واالســـتقرار 
واالزدهـــار لمـــا فيـــه خير وصالح شـــعوب 

المنطقة.
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توطيد العالقات بين بلدينا ودعم تطلعاتنا 
المشتركة على صعيد ترسيخ السالم

نثّمن بكل التقدير تطورات العالقات بين 
بلدينا منذ توقيع اتفاق إبراهيم

الزيارة فرصة لتعرفكم عن قرب على 
جمال التنوع الديني والثقافي في بالدنا

التعايش السلمي بين أبناء مجتمعنا يؤكد 
إيماننا بقيم السالم واإلخاء بين البشر

إيماننا راسخ بأن الحوار ضرورة حتمية 
لتسوية النزاعات اإلقليمية والدولية

هذه لحظة عظيمة وإنني أفتخر بكوني 
هنا في البحرين

تقّدم اليهود والمسلمين في السالم لم 
يعد حلًما وبلدانا سباقان بذلك

تطّلع للعمل على تقوية العالقات بين 
إسرائيل والبحرين

زيارة بابا الفاتيكان دّلت على مكانة 
رفيعة للمملكة على الصعيد العالمي

نقّدر جهود جاللة الملك في ترسيخ قيم 
التعايش بين األديان والمعتقدات

الرئيس اإلسرائيلي:جاللة الملك المعظم:

موقفنا ثابت إزاء تحقيق السالم وضمان حقوق الشعب الفلسطيني
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وبحث الجانبان مستجدات األوضاع 
في المنطقـــة، والتحديات اإلقليمية 
والدوليـــة الراهنـــة، وأكـــدا ضـــرورة 
بـــذل مزيـــد مـــن الجهـــود  مواصلـــة 
اإلقليميـــة  التحديـــات  لمواجهـــة 
والعمـــل علـــى حمايـــة أمـــن المنطقة 
واســـتقرارها وتعزيـــز جهـــود إحال 
السام الدائم والتعايش المبني على 
الثقة واالحترام المتبادل، ومكافحة 
اإلرهـــاب والتطرف والعنـــف لما فيه 

خير شعوب المنطقة والعالم.
 من جانبه، أعرب الرئيس اإلسرائيلي 
عن شكره لجالة الملك المعّظم على 
حفـــاوة االســـتقبال وكـــرم الضيافـــة 
وعن تقديره لجهود جالته لترسيخ 
قيـــم الســـام والتســـامح والتعايش 
بين األديـــان والمعتقدات، وتكريس 
حوار الحضارات والثقافات، مشيًدا 
بزيارة قداســـة البابا فرانســـيس بابا 
الفاتيكان لمملكة البحرين، وما دّلت 
عليه مـــن مكانة رفيعة للمملكة على 

الصعيد العالمي.
 وقـــد أقـــام صاحـــب الجالـــة ملـــك 
البـــاد المعّظـــم مأدبة غـــداء تكريًما 
للرئيس اإلسرائيلي والوفد المرافق.
وقد تشـــكلت بعثة الشـــرف برئاســـة 
اللطيـــف  عبـــد  الخارجيـــة  وزيـــر 

الزياني.

التعـــاون بالمجـــاالت االقتصاديـــة والتجاريـــة واالســـتثمارية والعلميـــة والصحيـــة تعزيـــز 
ــن ــن البلديـ ــاري بيـ ــادل التجـ ــم التبـ ــادة حجـ ــاص لزيـ ــاع الخـ ــن القطـ ــل بيـ ــجيع التواصـ تشـ
اتفـــاق المبـــادئ اإلبراهيميـــة وإعـــالن تأييـــد الســـالم يجســـدان عـــزم البلديـــن علـــى تعزيـــز الســـالم



أكد ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس  رئيـــس 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة نهج مملكة البحرين 
الـــذي يرتكـــز دومـــًا علـــى إرســـاء قيـــم 
التفاهم والحوار والتســـامح والتعايش 
الســـلمي، وما توليه من اهتمام مســـتمر 
لدعـــم ومســـاندة كافة الجهـــود الدولية 
مـــن أجـــل تعزيـــز مســـاعي االســـتقرار 
فـــي  المســـتدامة  والتنميـــة  واالزدهـــار 

المنطقة والعالم. 
وأشار سموه إلى حرص مملكة البحرين 
علـــى تعزيـــز التعـــاون مـــع دول العالـــم 
لترسيخ أسس الســـام واالستقرار في 
المنطقـــة لمواصلـــة تحقيـــق التطلعـــات 
التنمويـــة المنشـــودة لبلـــدان ومواطني 

المنطقة.
صاحـــب  اســـتقبال  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الوزراء رئيـــس مجلس التنمية 
أمـــس،  المجلـــس  بمقـــر  االقتصاديـــة، 
رئيس دولة إســـرائيل إسحاق هرتزوغ 
بمناســـبة زيارته إلـــى مملكـــة البحرين، 
المســـؤولين  كبـــار  مـــن  عـــدٍد  بحضـــور 

بالبلدين. 
وأعـــرب ســـموه عـــن تمنياته بـــأن تثمر 
زيـــارة رئيـــس دولـــة إســـرائيل لمملكـــة 
البحريـــن فـــي تعزيز التعاون المشـــترك 
على مختلف األصعدة نحو مســـتويات 

أكثر تقدما يعود نفعه على البلدين. 
ولفـــت ســـموه إلـــى مـــا يجمـــع البلديـــن 
مـــن عاقـــات بّنـــاءة فـــي العديـــد مـــن 
المجـــاالت، وأهميـــة مواصلـــة تعزيزهـــا 
بمـــا يحقق األهـــداف المنشـــودة، منوًها 
ســـموه باالتفاقيات ومذكـــرات التفاهم 
التـــي تـــم التوقيع عليهـــا بيـــن البلدين، 
والتـــي شـــملت العديـــد مـــن المجـــاالت 
بمـــا يدعـــم أوجـــه التعـــاون االقتصادي 
والتجاري واالســـتثماري وتعـــود بالنفع 

والخير على البلدين. 
وفي اللقاء، أشار سموه إلى أن البحرين 

بلد الســـام تتميـــز بمزيجها االجتماعي 
المتنوع الذي تفخر به وبإسهاماته، مما 
عـــزز من قوتها ومكانتهـــا بين األوطان، 
مؤكدًا حرصها الدائم على دعم مختلف 
الجهود الدولية التي تسهم في تحقيق 
نماء وازدهار المنطقة وترســـخ الســـام 

واالســـتقرار بمـــا يعزز مســـاعي التنمية 
لما فيـــه خير وصالح شـــعوب المنطقة، 
مملكـــة  موقـــف  إلـــى  ســـموه  مشـــيرًا 
لتحقيـــق  والداعـــم  الثابـــت  البحريـــن 
االســـتقرار والنمـــاء واالزدهـــار لجميـــع 

شعوب المنطقة. 

المبـــادئ  اتفـــاق  أن  ســـموه  وأكـــد 
اإلبراهيميـــة وإعان تأييد الســـام بين 
البلدين، يؤكدان الحرص المتبادل على 
تعزيز قيم الســـام والتعايش واإلخاء، 
والعمـــل المشـــترك علـــى بنـــاء عاقـــات 
تعـــاون بنـــاء ومثمـــر يحقـــق مصلحـــة 

الجميع. 
وفـــي اللقـــاء، تـــم اســـتعراض الفـــرص 
البلديـــن  فـــي  الواعـــدة  االســـتثمارية 
ومجاالت التعاون مـــن القطاع الخاص 
بالبلديـــن بما يعـــود بالخير والنماء على 

الجميع. 

من جانبه، أعرب رئيس دولة إســـرائيل 
عـــن شـــكره وتقديـــره لصاحـــب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
رئيس مجلس التنمية االقتصادية على 
حســـن االســـتقبال وحرص ســـموه على 

تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
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مواصلـــــة تعزيـــــــز العالقـــات البنـــــــاءة بمـــا يحقــــــق األهــــداف المنشــــــودة
موقـــف المملكـــة ثابت وداعـــم لتحقيق االســـتقرار والنماء واالزدهار لجميع شـــعوب المنطقة
اتفاق المبادئ اإلبراهيمية وإعالن تأييد الســـالم يؤكدان الحرص المتبادل على تعزيز الســـالم

المنامة - بنا

حريصون على تعزيز التعاون مع دول العالم لترسيخ أسس السالم واالستقرار بالمنطقة
البحرين بلد السالم تتميز بمزيجها االجتماعي المتنوع... سمو ولي العهد رئيس الوزراء في لقاء مع الرئيس اإلسرائيلي:

نهـــج البحريـــن يرتكـــز دومـــا علـــى إرســـاء قيـــم التفاهـــم والحـــوار والتســـامح والتعايـــش
ــاون الــمــشــتــرك ــع ــت ــل فـــي تــعــزيــز ال ــي ــرائ ــة إس ــ ــس دول ــي ــارة رئ ــ نــتــمــنــى أن تــثــمــر زيـ



local@albiladpress.com

االثنين 5 ديسمبر 2022 - 11 جمادى األولى 1444 - العدد 5165
05

المنامة - بنا

بعـــث ملك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وولـــي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقيتـــي تهنئة إلى صاحب الجالة 
الملك ماها فاجير الونجكورن ملك 
مملكة تايلند بمناســـبة ذكرى العيد 

الوطني لباده.
فـــي  وســـموه  جالتـــه  وأعـــرب 

تهانيهمـــا  أطيـــب  عـــن  البرقيتيـــن 
موفـــور  لجالتـــه  وتمنياتهمـــا 
الصحة والســـعادة، ولشـــعب مملكة 
تايلنـــد الصديـــق مزيدا مـــن التقدم 

واالزدهار.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة إلـــى رئيـــس 
الجنـــرال  تايلنـــد  مملكـــة  وزراء 

برايوت تشان أوتشا.

البحرين تهنئ تايلند بذكرى العيد الوطني

دور فاعل للبحرين في الحفاظ على األمن والسالم بالمنطقة
المملكة في مصاف الدول المتقدمة بمجال النهوض بالمرأة... سمو األميرة سبيكة:

ـــرأة ـــدم الم ـــال تق ـــي مج ـــة ف ـــة المملك ـــادت بتجرب ـــوغ أش ـــال هرتس ميش

اســـتقبلت قرينة ملـــك الباد المعظم 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة، مســـاء أمس 
)األحـــد(، بمقر المجلس حـــرم رئيس 

دولة إسرائيل ميشال هرتسوغ.
 وثمنت سموها في مستهل االجتماع 
الدور الفاعل لمملكة البحرين، بقيادة 
ملك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
فـــي الحفـــاظ علـــى األمـــن والســـام 
فـــي المنطقـــة لتنعم شـــعوبه بالرخاء 

واالستقرار.
 كما أشارت سموها، في هذا السياق، 
إلـــى حـــرص المجلس األعلـــى للمرأة 
علـــى أن تلعـــب جميـــع النســـاء حول 
التوجهـــات  فـــي  أكبـــر  دورا  العالـــم 
العالمية ذات الصلة بالســـام واألمن 

والتنمية المستدامة.
وعلـــى صعيد ذي صلـــة، لفتت قرينة 
ملـــك الباد المعظم رئيســـة المجلس 
األعلى للمرأة إلى أن زيارة هرتســـوغ 
تشـــهد  البحريـــن  ومملكـــة  تأتـــي 
المـــرأة  بيـــوم  الســـنوية  االحتفـــاالت 
البهجـــة  البحرينيـــة، وســـط مشـــاعر 
والفخر مع اســـتذكار مســـيرة عطائها 
الطويلة والثرية، وانطاقتها الواعدة 
بادهـــا  مســـتقبل  نحـــو  والواثقـــة 

المشرق.
يبذلـــه  مـــا  إلـــى  ســـموها  ونوهـــت 
المجلس األعلى للمرأة من جهود من 
أجـــل توثيق هذه المســـيرة والحفاظ 

عليها وإكســـابها زخمًا أكبر، من خال 
جهود وطنية تشـــاركية، نقلت المرأة 
البحرينيـــة مـــن مرحلـــة التمكين إلى 
مملكـــة  ووضعـــت  التقـــدم،  مرحلـــة 
البحرين في مصاف الدول المتقدمة.
عـــرض  إلـــى  هرتســـوغ  واســـتمعت 
موجـــز حول نشـــأة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة ومجمـــل الخطـــط والبرامـــج 
والمبـــادرات التـــي ينفذهـــا، والجوائز 
التي يقدمها، وجهـــوده في أن يكون 
مركـــزا وطنيـــا للخبـــرة فـــي شـــؤون 

المرأة.
مـــن جانبهـــا، أشـــادت حـــرم رئيـــس 
هرتســـوغ  ميشـــال  إســـرائيل  دولـــة 
بتجربـــة مملكـــة البحريـــن في مجال 
تقدم المـــرأة، وبالجهـــود التي يبذلها 
برئاســـة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
قرينة الملـــك المعظم، والتي تحظى 
باهتمـــام دولـــي واســـع بالنظـــر إلـــى 
النتائـــج المتقدمـــة لمشـــاركة المـــرأة 
البحرينيـــة خصوصـــًا علـــى مســـتوى 

دول المنطقة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

البحرين تدعم جهود تعزيز األمن الصحي العالمي
مواصلة التنسيق المشترك مع شركات األدوية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أهميـــة الجهود 
الدولية للتصدي لكل التحديات التي 
يتقاســـم المجتمـــع الدولـــي االهتمام 
بتجاوزهـــا بنجـــاح بمـــا يحقـــق الخير 
والنماء للجميع، مشيًرا إلى أن مملكة 
البحريـــن تدعـــم جميع الجهـــود التي 
تسهم في تجاوز التحديات الصحية 

وتعزيز األمن الصحي العالمي.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه أمس في 
قصر القضيبية، بحضور وزير المالية 
واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفة ووزير شـــؤون 
مجلس الوزراء حمد المالكي، رئيس 
مجلس إدارة شركة “تشاينا ناشونال 
بايوتيك قروب - ســـينوفارم” شـــركة 
األدويـــة الصينيـــة ليـــو جينـــغ تشـــن، 
حيث نوه سموه بالتعاون القائم بين 
مملكة البحرين وشـــركة “سينوفارم” 
في المجاالت الصحية ضمن الجهود 
التـــي تلتقي حـــول خدمة اإلنســـانية 
وضمـــان صحة وســـامة الجميع، كما 
التعـــاون  بالتقديـــر  ســـموه  اســـتذكر 

الذي تم بين مملكة البحرين وشـــركة 
المشـــترك  والتنســـيق  “ســـينوفارم” 
لمشاركة المرحلة الثالثة من التجارب 
الســـريرية للتطعيم المضاد للفيروس 
والتي جـــاءت بالتعاون مع مجموعة 
“جي 42” اإلماراتية والتي تتخذ من 
أبوظبـــي مقـــرًا لهـــا، والقائميـــن علـــى 
التجربة فـــي دولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشقيقة وجمهورية الصين 

الشعبية الصديقة.

مملكـــة  حـــرص  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
التعـــاون  تعزيـــز  علـــى  البحريـــن 
ومواصلة الدفع بالتنســـيق المشـــترك 
بالخدمـــات  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع 
والشـــركات  والعاجيـــة  الصحيـــة 
الجانـــب  هـــذا  فـــي  المتخصصـــة 
يحقـــق  بمـــا  متقدمـــة  لمســـتويات 

التطلعات المشتركة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة 
بايوتيـــك  ناشـــونال  “تشـــاينا  شـــركة 

قـــروب - ســـينوفارم” شـــركة األدوية 
الصينية عن شكره وتقديره لصاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء لمـــا يوليـــه ســـموه 
من حـــرص واهتمـــام لدعـــم التعاون 
الدولي فيما يتعلق بالشـــأن الصحي، 
موجهًا الشـــكر لمملكـــة البحرين على 
مـــا تبديه من تعاون بنـــاء في خدمة 
لهـــا المزيـــد مـــن  اإلنســـانية، متمنيـــًا 

التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل ليو جينغ تشن رئيس مجلس إدارة شركة تشاينا ناشونال بايوتيك قروب - سينوفارم شركة األدوية الصينية

المنامة - بنا

تلّقى ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقية شـــكر جوابيـــة من رئيس 
مجلس وزراء جمهورية العراق 

الســـوداني،  محمـــد  الشـــقيقة 
ا علـــى برقيـــة التهنئة  وذلـــك ردًّ
إليـــه  ســـموه  بهـــا  بعـــث  التـــي 
بمناســـبة منح البرلمان العراقي 

الثقة لحكومته.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلّقى شكر السوداني

 

تحـــت رعاية ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
حمـــد آل خليفـــة، تنطلـــق غـــدا 
)الثاثـــاء( النســـخة األولـــى من 
القمـــة العربيـــة الدوليـــة لألمـــن 
الســـيبراني، التي تســـتمر حتى 
8 ديســـمبر الجـــاري فـــي مركـــز 
للمعـــارض  العالمـــي  البحريـــن 

بمنطقة الصخير.
مـــن  األولـــى  النســـخة  وتأتـــي 
القمـــة العربيـــة الدوليـــة لألمـــن 
الســـيبراني تحت شعار “تمكين 
مجـــال  فـــي  العالمـــي  التعـــاون 
كمنصـــة  الســـيبراني”  األمـــن 
أمنية ســـيبرانية عالمية لتبادل 
الخبـــرات وبناء أســـس التعاون 
بمشـــاركة  الســـيبراني،  األمنـــي 
عدد مـــن المتحدثيـــن الدوليين 
وبحضـــور  المســـتوى،  رفيعـــي 
خبـــراء األمـــن الســـيبراني مـــن 

مختلف دول العالم.
وضـــع  إلـــى  القمـــة  وتهـــدف 
كيفيـــة  حـــول  اســـتراتيجيات 
مواجهة التحديات والتطورات 

الســـيبرانية، وتحســـين حمايـــة 
والبنيـــة  والشـــبكات  البيانـــات 
والدوليـــة  الوطنيـــة  التحتيـــة 
الهامة، التي ســـتلعب دوًرا مهًما 
في تشـــكيل البيئة الســـيبرانية 
مـــن خال الـــورش والجلســـات 
النقاشـــية من مختلـــف الخبراء 
المشـــاركين، كمـــا تهـــدف القمة 
إلـــى تعزيـــز االبتكار فـــي مجال 
وتســـليط  الســـيبراني،  األمـــن 
الضـــوء على المبادرات العالمية 
وأحـــدث االتجاهـــات فـــي هـــذا 
المجـــال، إضافـــة إلـــى مناقشـــة 
أبـــرز التحديات والمســـتجدات 
في مجال األمن السيبراني، مع 
تقديم الحلول العملية ودراســـة 

أفضل الممارسات السيبرانية.
يذكـــر أن القمـــة العربية الدولية 
لألمن السيبراني ستكون بمثابة 
منصـــة أمنية ســـيبرانية عالمية 
لكافة الخبراء والمختصين في 
مجال األمن السيبراني ولجميع 
الحكوميـــة  القطاعـــات  ممثلـــي 
والخاصة والشـــركات المشاركة 

في القمة.

القمة العربية الدولية لألمن السيبراني تنطلق غًدا بمشاركة دولية

المنامة - جمعية السكري

الســـكري  جمعيـــة  أعربـــت 
الفخـــر  عـــن عظيـــم  البحرينيـــة 
بجائـــزة  بفوزهـــا  واالعتـــزاز 
صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
لتقـــدم المرأة البحرينية عن فئة 
مؤسســـات المجتمع المدني في 

دورتها السابعة للعام 2022.
 وبهـــذه المناســـبة، تقـــّدم رئيس 
البحرينيـــة  الســـكري  جمعيـــة 
الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبد هللا آل خليفة باسمه ونيابة 
عـــن منتســـبي الجمعية بأســـمى 
آيات الشكر والعرفان إلى قرينة 
رئيســـة  المعظـــم  البـــاد  ملـــك 
المجلس األعلـــى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، على 
منح جمعية السكري البحرينية 
هـــذه الجائـــزة الرفيعـــة عن فئة 
المدنـــي،  المجتمـــع  مؤسســـات 
مؤكـــًدا أهميـــة الجائـــزة وأثرها 
الكبير في خلق أجواء المنافسة 
بيـــن مختلـــف القطاعـــات، وفي 
إتاحة فرص المنافســـة الشريفة 
بالقطـــاع  العامليـــن  كافـــة  بيـــن 
العـــام والخاص؛ والذين يعملون 
جنًبا إلى جنـــب من أجل خدمة 

الصالح العام.
 كمـــا رفع أســـمى آيـــات التهاني 
ملـــك  مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات 

البـــاد المعّظم صاحـــب الجالة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
خليفـــة، وإلى ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
بمناســـبة  وذلـــك  خليفـــة،  آل 
تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز الوطنـــي 
المشـــّرف، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذا 
اإلنجـــاز مـــا كان ليتحقـــق لـــوال 
الدعم الامحـــدود الذي تحظى 
بـــه المـــرأة البحرينيـــة مـــن لدن 
صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

المشـــّرف  الفـــوز  جـــاء  وقـــد   
للجمعيـــة بعـــد قيـــاس وتقييـــم 
لمـــدى  الجائـــزة  تحكيـــم  لجنـــة 
أحرزتـــه  الـــذي  الكبيـــر  التقـــدم 
الجمعيـــة فـــي تطبيـــق خططها 
المتعلقـــة  واســـتراتيجياتها 
المـــرأة، وتقييـــم  بدعـــم صحـــة 
اإلجـــراءات والخطـــط المتعلقة 
العادلـــة  الفـــرص  بتوفيـــر 
البحرينيـــة  للمـــرأة  والمتكافئـــة 
المتطوعـــة بالجمعيـــة ولجميـــع 
نساء المجتمع البحريني بتقديم 
الهادفـــة  التوعويـــة  المشـــورة 
الســـكري  مـــرض  مـــع  للتعايـــش 
وقياس األثر في محيط األسرة 
وتقديم الدعم النفســـي لهم من 
التواصـــل  مجموعـــات  خـــال 

االجتماعي بالجمعية.

الفوز بـ”جائزة سمو األميرة سبيكة لتقدم المرأة” محل فخرنا
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المنامة - بنا

الخـــاص  الممثـــل  اســـتقبل 
لصاحـــب الجالـــة ملـــك البـــاد 
المعظـــم رئيـــس مجلـــس أمناء 
جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية 
ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك 
الخارجيـــة  وزيـــر  خليفـــة،  آل 
األســـبق  الدولـــي  والتعـــاون 
الشـــقيقة،  المغربيـــة  بالمملكـــة 
جائـــزة  تحكيـــم  لجنـــة  عضـــو 
عيسى لخدمة اإلنسانية محمد 

بن عيسى.
جـــرى  اللقـــاء،  وخـــال 
اســـتعراض مجمل اإلجـــراءات 
تســـبق  التـــي  واالســـتعدادات 
االحتفـــال الـــذي ســـيتم برعاية 
كريمة مـــن ملك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  لتقديم 
الجائـــزة للفائـــز بهـــا، وذلـــك في 
دورتها الخامسة 2021 ـ 2022.

ترتيبات لالحتفال بتقديم جائزة عيسى اإلنسانية

“األشغال” ترصد لـ “الجنبية” 14.5 مليون دينار لبنيتها التحتية
رصـــدت خطة وزارة األشـــغال لمشـــاريع 
البنيـــة التحتية في المحافظة الشـــمالية 
نحو 14.5 مليون دينار لمشـــاريع الطرق 
الجنبيـــة  لمنطقـــة  الصحـــي  والصـــرف 
المدرجـــة علـــى خطـــة التنفيـــذ لألعـــوام 

2022 وحتى 2026.
لمنطقـــة  الـــوزارة  مشـــاريع  وتصـــدرت 
الجنبية مشروعًا بإنشـــاء شبكة الصرف 
الصحـــي للمجمـــع 579 والمقـــرر تنفيـــذه 
على 4 مراحل، بكلفة تقديرية تصل إلى 

8.4 مليون دينار.
وأشـــارت الـــوزارة فـــي تقريرهـــا إلى أنه 
جار التنســـيق للبدء في إعداد التصاميم 
التفصيليـــة للمشـــروع، الـــذي ســـيتم من 
الصحـــي  للصـــرف  شـــبكة  بنـــاء  خالـــه 

لخدمـــة عدد من العقارات، إذ ســـيتضمن 
الرئيســـة  الخطـــوط  مـــن  عـــدد  إنشـــاء 

والفرعية وغرف التفتيش.
وضمت مشاريع الوزارة للصرف الصحي 
فـــي منطقـــة الجنبيـــة مشـــروعًا بإنشـــاء 
شـــبكة للصرف الصحي فـــي مجمع 577 
دينـــار  ألـــف   800 بكلفـــة  الجنبيـــة،  فـــي 

لخدمة عدد من العقارات في المنطقة.

مشاريع الطرق

وعلـــى صعيـــد خطـــة مشـــاريع الـــوزارة 
للطرق، أدرجت الوزارة مشـــروعًا لرصف 
الطـــرق الترابية بمجمع 575 في الجنبية 
تشـــمل الطـــرق والصـــرف الصحي وذلك 

بتكلفة 2.2 مليون دينار.

الرصـــف  المشـــروع  أعمـــال  وتضـــم 
وإنشـــاء الطـــرق وبنـــاء البنيـــة التحتيـــة 
وشـــبكة الصرف الصحي، وإنشاء شبكة 
تصريف ميـــاه األمطار، ووضـــع القنوات 
إلـــى  مســـتقباً،  الســـتخدامها  األرضيـــة 
جانب تحســـين مســـتوى اإلنارة وإنشاء 
الســـرعة  لتخفيـــف  المرتفعـــات  بعـــض 
ووضـــع اإلشـــارات والعامـــات المرورية 
التنظيميـــة والتحذيرية الازمة لتحقيق 

السامة المطلوبة.
وذكـــرت الـــوزارة أن المشـــروع يشـــتمل 
على بناء شبكة للصرف الصحي لخدمة 
ما يقارب 175 وحدة سكنية في المجمع 
حيث ســـيتضمن المشـــروع إنشـــاء عدد 
من الخطوط الرئيســـية والفرعية وعدد 

من غرف التفتيش.
وأدرجـــت فـــي خطتهـــا لتنفيذ مشـــاريع 
الطـــرق فـــي الجنبيـــة تطويـــر شـــارع 27 

بكلفة تقديرية بلغت  2.8 مليون دينار.
وأشـــارت إلى أن المشـــروع يشتمل على 

مـــزدوج  شـــارع  إلـــى  الشـــارع  تحويـــل 
بثاث مســـارات فـــي كل اتجاه، وتطوير 
كل التقاطعـــات وتوفيـــر أرصفـــة جانبية 
للمشاة، إلى جانب إنشاء شبكة لتصريف 
ميـــاه األمطـــار، ووضـــع قنـــوات أرضيـــة 

الســـتخدامها للخدمـــات مســـتقباً تجنبًا 
لقطع اإلسفلت، إلى جانب أعمال اإلنارة 
ووضـــع اإلشـــارات والعامـــات المرورية 
التنظيميـــة والتحذيرية الازمة لتحقيق 

السامة المطلوبة.
وضمت خطـــة الوزارة مشـــروعا برصف 
الطريق رقم 7128 والطرق المحيطة به 
فـــي مجمع 571 فـــي الجنبية بكلفة 227 
ألـــف دينار، عبـــر أعمال الرصف وإنشـــاء 
الطـــرق وبنـــاء البنيـــة التحتية، وإنشـــاء 
الســـرعة،  لتخفيـــف  المرتفعـــات  بعـــض 
الســـتخدامها  أرضيـــة  قنـــوات  ووضـــع 
مـــن قبل الخدمات مســـتقباً، وتحســـين 
العامـــات  وتوفيـــر  اإلنـــارة  مســـتوى 

المرورية واللوحات اإلرشادية الازمة.

نجاح باهر يحققه برنامج التطعيم في احتواء “كورونا”
مستعرضا سبل التعاون مع رئيس “سينوفارم”... خالد بن عبداهلل:

أكـــد نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
أن تمكن مملكة البحرين بقيادة ملك 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ومتابعة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن احتـــواء 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد19-(، 
والحـــد مـــن تفشـــيها بوصولهـــا إلـــى 
يعكـــس  اآلمنـــة،  الدنيـــا  مســـتوياتها 
النجـــاح الباهر الذي حققـــه البرنامج 

الوطني للتطعيم.
الصائبـــة  القـــرارات  “إن  وقـــال: 
فـــي  اتخذهـــا  التـــي  والمدروســـة 
الوطنـــي  الفريـــق  المناســـب  الوقـــت 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، 
والتـــي كان من بينهـــا إتاحة مختلف 
أنـــواع اللقاحات المضـــادة للفيروس 

علـــى نطاق واســـع، أكســـب البرنامج 
ثقـــة المواطنيـــن والمقيميـــن الذيـــن 
فـــي  حرصهـــم  يظهـــرون  اليزالـــون 
الحفاظ على صحة وسامة أنفسهم 
وعائاتهم ومحيطهم المجتمعي، إذ 
بلغ عدد من تلقوا الجرعة األولى من 
مختلـــف اللقاحـــات أكثر مـــن مليون 

و241 ألف شخص”.
جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه بقصر 
رئيـــس  )األحـــد(،  أمـــس  القضيبيـــة 
مجلس إدارة شركة “تشاينا ناشونال 
ســـينوفارم”،   - قـــروب  بايوتيـــك 
الشـــركة الصينيـــة المتخصصـــة فـــي 
مجـــال تصنيـــع األدويـــة، ليـــو جينـــغ 
بمناســـبة  المرافـــق،  والوفـــد  تشـــن، 

زيارته المملكة.
وخال اللقاء، أعرب الشيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفة عن شكره للجهود 
التي ســـاهمت بها شركة سينوفارم - 

جنبـــًا إلـــى جنب مع الجهـــود الدولية 
األخـــرى - في تخليص البشـــرية من 
جائحـــة فيروس كورونـــا التي كانت 
بمثابة تحدٍّ للعالم بأسره الذي اليزال 
يعانـــي مـــن تبعاتها وآثارها الســـلبية 
صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مشيدًا 
فـــي الوقـــت نفســـه بالشـــراكة التـــي 
أقامتهـــا مع دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة، والتي ســـاهمت 
في نجاح التجارب السريرية الثالثة 
في مملكـــة البحريـــن ومختلف دول 
العالـــم، وإثبات فاعليـــة اللقاح، مثنيًا 
معاليـــه كذلـــك علـــى التجـــارب التي 
تجريهـــا الشـــركة لتطويـــر منتجـــات 
دوائيـــة تواكـــب مســـتجدات الوضع 

الصحي في العالم.
بعاقـــات  الصـــدد  هـــذا  فـــي  ونـــوه 
الصداقة التي تجمع مملكة البحرين 
بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، 

وما يشـــهده التعاون بينهمـــا من نمو 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  مضطـــرد 
بمـــا فـــي ذلـــك التعـــاون فـــي القطاع 

الصحي.
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس مجلـــس 
ناشـــونال  “تشـــاينا  شـــركة  إدارة 
بايوتيـــك قـــروب - ســـينوفارم”، عن 
البحريـــن  لمملكـــة  وتقديـــره  شـــكره 
بقيـــادة صاحـــب الجالة ملـــك الباد 
المعظـــم، واهتمـــام ومتابعة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء، على مـــا أولته من 
حرص على صحة وســـامة المجتمع 
المحلي والدولـــي أثناء فترة جائحة 

فيروس كورونا.
كما جرى خال اللقاء بحث عدد من 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك، 
ومناقشـــة ســـبل تعزيز التعـــاون بين 

الجانبين.

المنامة - بنا

الشيخ خالد بن عبدالله في لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة سينوفارم الصينية

المنامة - بنا

لــلــدراســات  البحرين  مــركــز  ُيقيم 
والطاقة  والدولية  االستراتيجية 
االثنين،  الــيــوم  مساء  ــات”  “دراســ

ــن كـــتـــاب  ــيــ ــدشــ ــ ــل ت ــفــ حــ
“جـــوانـــب مــن الــعــاقــات 
البريطانية  البحرينية 
في عهد حاكم البحرين 
بن عيسى  الشيخ حمد 
خــلــيــفــة  آل  عـــلـــي  ــن  ــ ب
1942م”،   –  1932

لــمــؤلــفــه حــمــد الــعــبــدهللا 
للمركز،  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر  ــو  وهـ
والــــذي صـــدر عــن الــمــركــز بهدف 
االحـــتـــفـــاء بــجــوانــب مـــن عــاقــة 

البريطانية  البحرينية  الــصــداقــة 
فـــي عــهــد الــمــغــفــور لـــه بــــإذن هللا 
الشيخ  الــعــظــمــة  تــعــالــى صــاحــب 
حمد بن عيسى بن علي 
آل خــلــيــفــة طــيــب هللا 

ثراه.
ــاب  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ويـــــغـــــطـــــي الـ
تاريخ  مــن  مهمة  حقبة 
ــات الــبــحــريــنــيــة  ــاقـ ــعـ الـ
ــعــريــقــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ال
لـــُيـــســـلـــط الــــضــــوء فــيــهــا 
تتعلق  عــدة  رئيسة  مــحــاور  على 
الزمنية  والفترة  البحث  بموضوع 

الخاصة به.

“دراسات” يحتضن اليوم تدشين كتاب عن العالقات مع بريطانيا

فـــي إطـــار دعـــم وزارة الداخليـــة 
البحرينيـــة  المـــرأة  لمســـيرة 
وعطائها في كافة مجاالت العمل 
ضبـــاط  نـــادي  اختتـــم  الوطنـــي، 
األمـــن العـــام فعالياتـــه، بمناســـبة 
يـــوم المـــرأة البحرينيـــة، بحضور 
مدير عام اإلدارة العامة للشـــرطة 
النســـائية وعضو المجلس االعلى 
للمـــرأة العميد منـــى عبدالرحيم ، 
ومســـاعد األميـــن العـــام للمجلس 
آل  راشـــد  بنـــت  دينـــا  الشـــيخة 

خليفة.
وبهـــذه المناســـبة، أعربـــت العميد 
منى عبدالرحيم عن بالغ شـــكرها 
وتقديرهـــا إلى قرينـــة ملك الباد 
المعظم ورئيسة المجلس األعلى 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة 
إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
آل خليفـــة، علـــى رعايـــة ســـموها 

ومســـاندتها للمرأة البحرينية في 
كافة المجاالت، األمر الذي ساهم 
فـــي تعزيز مكانتهـــا في المجتمع، 
مشيدة بالدعم المستمر من  وزير 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
للمـــرأة فـــي وزارة الداخليـــة ممـــا 
ســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي تقلدها 
العديـــد من المهام والمناصب في 

أقسام وإدارات الوزارة.
وتـــم تكريـــم عـــدد مـــن عضـــوات 
النـــادي الفائـــزات في المســـابقات 
الرياضيـــة التي أقيمـــت بالتعاون 
مع االتحاد الرياضي لألمن العام، 
باإلضافـــة إلـــى تقديـــم معزوفات 
المســـابقات  وفقـــرة  موســـيقية، 
الثقافيـــة، كمـــا تضمنـــت الفعالية، 
أركانا ترفيهية وأخرى للمأكوالت 

الشعبية والرسم الحر.

“الضباط” يكرم عددا من عضواته

وزير األشغال: مستمرون بتطوير شبكة الطرق وتسهيل حركة التنقل
التعاون مع السعودية في تبادل الخبرات الهندسية وإدارة المشاريع والمنشآت

أّكـــد وزير األشـــغال إبراهيم الحواج، 
عمـــق العاقات األخويـــة التي تجمع 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشـــقيقة وما تشـــهده من 
تطـــور مســـتمر بفضـــل مـــا تحظى به 
من دعم واهتمام من لدن ملك الباد 
المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وأخيـــه ملك 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود، 
ومتابعـــة مســـتمرة مـــن ولـــي العهـــد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وأخيه ولـــي العهد رئيس 
العربيـــة  بالمملكـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـعودية الشـــقيقة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
جـــاء ذلك فـــي لقـــاء وزير األشـــغال، 
بوزيـــر النقل والخدمات اللوجســـتية 
بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
صالـــح الجاســـر، إذ تـــم بحـــث عـــدد 
فـــي  المشـــتركة  الموضوعـــات  مـــن 
مجـــاالت البنيـــة التحتيـــة، وذلك في 
إطـــار الزيـــارة الرســـمية التـــي يقـــوم 

بهـــا ســـعادته إلـــى المملكـــة العربيـــة 
السعودية الشقيقة.

تعزيـــز  ســـبل  الجانبـــان  ناقـــش  كمـــا 
فـــي  بمـــا يســـهم  المشـــترك  التعـــاون 
تطويـــر البنية التحتيـــة والطرق عبر 
وتبـــادل  التجـــارب  مـــن  االســـتفادة 
مجـــال  فـــي  الهندســـية  الخبـــرات 
وإدارة  الطـــرق  وتصميـــم  تخطيـــط 
المشـــاريع والمنشـــآت العامـــة، والتي 
مـــن شـــأنها تســـريع مســـيرة التنميـــة 

والبناء والتعاون المشترك.
وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة 

مركـــزًا  حققتـــا  الســـعودية  العربيـــة 
متقدمًا فـــي الســـامة المرورية على 
شبكة الطريق، مشيرًا إلى أن حكومة 
مملكـــة البحريـــن تعمل علـــى مواكبة 
واالســـتثماري  العمرانـــي  التطـــور 
التطويـــر  خـــال  مـــن  والســـكاني 
المستمر لشبكة الطرق بما يسهم في 

تسهيل حركة التنقل.
هـــذا و اطلـــع وزيـــر األشـــغال والوفد 
المرافق له علـــى أبرز المبادرات التي 
تنفذهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
فـــي مجـــاالت تنفيـــذ شـــبكة الطـــرق 

التحتيـــة  البنيـــة  وتطويـــر  العامـــة 
فـــي  الحديثـــة  واآلليـــات  والخطـــط 
العمـــل الهندســـي بما يواكـــب التطور 

الذي تشهده المملكتان.
تشـــهده  بمـــا  األشـــغال  وزيـــر  ونـــوه 
المملكة العربية الســـعودية من تطور 
في مختلف المجـــاالت خصوصًا في 
مجـــال تطوير البنية التحتية وتنفيذ 
الطرق وربط المدن والمناطق بأعلى 
يواكـــب  بمـــا  العالميـــة،  المقاييـــس 
التطـــور العمراني ويســـهم في خدمة 

حركة النقل.

المنامة - بنا

وزير األشغال يبحث مع نظيره السعودي التعاون في مجال تطوير البنية التحتية

تشمل تطوير شارع 27 لثالثة مسارات في كل اتجاه

سيدعلي المحافظة



زار ســفير جمهوريــة بنغاديــش الشــعبية لــدى مملكــة البحريــن محمــد نــذر اإلســام 
صحيفة “الباد”، أمس، وجرى التباحث بشأن عدد من القضايا المشتركة بين البلدين 

في جميع المجاالت الدبلوماسية، التجارية، اإلعامية، الطبية والعسكرية. 

عالقات تاريخية

وقـــال الســـفير البنغالـــي إن ســـفارة بـــاده 
أن  إلـــى  مشـــيًرا   ،1983 العـــام  افتتحـــت 
البحريـــن  بيـــن  الدبلوماســـية  العاقـــات 
وبنغاديـــش تمتـــد ألكثـــر مـــن 37 عاًمـــا. 
مذكرا بأن اســـتقال بنغاديش والبحرين 

كان في العام ذاته 1971.
واســـتذكر الســـفير بعًضـــا مـــن المحطـــات 
التاريخيـــة التي جمعت باده مع البحرين 
حيـــث ذكـــر أن قمة الهـــور والتـــي عقدت 
عـــام 1974 جمعت األمير الراحل الشـــيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه 
بمؤســـس دولـــة بنغاديش شـــيخ مجيب 
الرحمـــن أو كمـــا يســـمى بــــ )بانجـــو باندو( 
والـــذي يعنـــي أبا األمة أو صديـــق البنغال، 
وجـــرى التباحـــث حينذاك حول تأســـيس 
البحريـــن  بيـــن  الدبلوماســـية  العاقـــات 
وبنغاديـــش. ولفت إلى أن البحرين كانت 
أول دولة فـــي الخليج تعترف باســـتقال 

دولة بنغاديش. 

مستقبل االقتصاد البنغالي

وذكـــر الســـفير البنغالـــي أنـــه التقـــى وزير 
المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
وتحدثا عن االقتصاد البنغالي الذي تطور 
بشـــكل كبيـــر منـــذ االســـتقال عـــام 1971 
بقيمة تصـــل ألكثر من 400 مليـــار دوالر”، 
ولفت السفير إلى أن “حجم اقتصاد باده 
ســـيتضاعف بشكل كبير قبل حلول 2030 

حيث سيقدر حجمه بـ تريليون دوالر”. 
وأضاف: “نحـــن في موقع قوي اقتصاديا، 
ونطمح إلى تعزيـــز العاقات التجارية مع 
مملكـــة البحرين” وأوضح أن باده تواجه 
بعـــض التحديات فـــي ظل ارتفاع أســـعار 
الغـــذاء والطاقة بســـبب الحرب الروســـية 
األوكرانيـــة، وقـــال مســـتدرًكا: “رغـــم ذلك 
فـــإن رئيســـة الـــوزراء البنغاليـــة الشـــيخة 
حسينة واجد اســـتطاعت إدارة االقتصاد 

بشـــكل جيـــد”. كمـــا أشـــار الســـفير إلى أن 
العمالة هنا في البحرين تســـاهم اقتصادًيا 

لصالح كا البلدين.
 وأوضـــح أن البحريـــن مـــن ضمـــن أعلـــى 
10 دول فـــي التحويـــات الماليـــة للعمالة 
إلـــى  التحويـــات  قيمـــة  وتبلـــغ  ســـنوًيا، 
بنغاديـــش من مختلـــف الـــدول 25 مليار 
دوالر. وأكد السفير أن التحويات المالية 
ترسل من قبل الطبقة العاملة المتواضعة، 
الفًتا إلى أنهم “ينفقون القليل من األموال 
علـــى احتياجاتهم والتـــي تقدر بـ 10 – 20 
% مـــن قيمة أموالهم، أما الباقي فيرســـل 

إلى عوائلهم في أوطانهم”. 

العمالة غير النظامية

اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  واســـتعرض 
عبدالنبي الشـــعلة مع الســـفير ملف تنظيم 
هنـــاك  تكـــون  أن  “يجـــب  قائـــا:  العمالـــة 
مســـاع لتنظيمهم في إطار من المسؤولية 
المشتركة لضمان عدم تعرضهم ألي شكل 

من أشكال االستغال”.
 وأردف الشـــعلة: “المشـــكلة أن االستغال 
يبـــدأ مـــن البلـــدان الموفـــدة، عـــن طريـــق 
مكاتـــب غيـــر مرخصـــة، تأخـــذ أمـــواأًل من 
هـــذه العمالـــة قبـــل إرســـالهم إلـــى الـــدول 
المســـتضيفة، ممـــا يجعـــل إقامتهـــم غيـــر 

قانونية”.
البحريـــن  وأعـــرب الشـــعلة عـــن ترحيـــب 
باســـتقدام العمالة األجنبية للمساهمة في 
االقتصـــاد المحلـــي شـــرط وجـــود تنظيـــم 
لهـــذه العمليـــة. وأضـــاف: “ال بـــد مـــن رفـــع 
معـــدالت العودة لهؤالء العمالـــة، والتركيز 
علـــى نوعيـــة األيـــدي العاملة المســـتقدمة 
الفًتـــا  ومدربـــة”،  ماهـــرة  تكـــون  بحيـــث 
إلـــى كـــون “العمالـــة المقيمـــة حالًيـــا غيـــر 
احترافيـــة”، واتفق الســـفير البنغالي مع ما 
طرحه الشـــعلة حيث أكـــد أن “البحرين لم 
تعد تســـتقبل عمالة جديدة من بنغاديش 

منذ العام 2018”.
 وأضـــاف: “لقد أجرينا مباحثات مع وزارة 
الخارجيـــة، وهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
حـــول ضـــرورة وجـــود آليـــات تنظيميـــة، 
وضمـــان تأكيد اســـتقدام العمالـــة الماهرة 
أًيا كان القطاع العمالي الذي ســـتعمل فيه، 
فضـــاً عـــن تدريبها وفًقـــا لمعاييـــر مملكة 

البحرين”. 
واستشـــهد الســـفير بنموذجيـــن ناجحيـــن 
فـــي مجـــال تنظيـــم العمالـــة وهمـــا كوريـــا 
الجنوبية وسنغافورة حيث أكد أن “كوريا 
الجنوبيـــة تعمل على ضمـــان تلقي العمالة 
الموفـــدة إليها التدريب الجيـــد، باإلضافة 
إلى تعليم اللغة الكورية في بنغاديش”. 

أمـــا ســـنغافورة والتي يفد إليهـــا ما يقرب 
ســـنوًيا  عامـــل   40000 إلـــى   30000 مـــن 
وإدارة  المقـــاوالت،  مجـــال  فـــي  أغلبهـــم 
الموانـــئ فإنها “تعقـــد دورات تدريبية عن 
طريـــق معاهـــد معتمـــدة فـــي بنغاديـــش، 
وبهـــذه اآللية تضمن حق العامل وصاحب 

العمل، وهذا مـــا نأمل تحقيقه مع حكومة 
البحرين”.

 واقترح الســـفير أن تبدأ اآللية التنظيمية 
المقترحة لاســـتقدام “بــــ5000 من العمال 
البنغـــال المدربيـــن، وذلـــك تحقيًقـــا لمعيار 
النوعيـــة ال الكمية”، مذكًرا بكون “البحرين 

بلدا صغيرة من حيث المساحة”. 

آفاق االستثمار في بنغالديش

قـــد  بـــاده  أن  البنغالـــي  الســـفير  وأكـــد 
مهـــدت الطريـــق لتوفيـــر بيئة اســـتثمارية 
للمســـتثمرين األجانـــب مـــن خـــال هيئـــة 
Bangla� ربنغاديش لاســـتثمار والتطوي
desh Investment Development Au�

.)thority )BIDA
لتنظيـــم  “سأســـعى  الســـفير:  وأضـــاف 
زيـــارة للقائميـــن على الهيئة إلـــى البحرين 
للتباحـــث مـــع المســـتثمرين البحرينييـــن، 
ولقد عقـــدت مؤخًرا جلســـة تباحثية بهذا 
الشـــأن، جمعتني بـ 50 مســـتثمرا بحرينيا، 
مـــن ضمنهم رئيس غرفـــة تجارة وصناعة 

البحرين سمير ناس”. 
ولفت السفير إلى أن بنغاديش “أصبحت 
مركـــًزا للتصنيـــع فـــي محيطهـــا اإلقليمي، 
وهـــي تجـــاور إحـــدى أكبـــر األســـواق فـــي 
المنطقـــة وهمـــا الهنـــد والصيـــن. كمـــا أنها 
أصبحـــت مركـــًزا للتصديـــر إلـــى األســـواق 

اآلسيوية وأسواق الشرق األوسط”. 
قطـــاع  فـــي  “تســـتثمر  بـــاده  إن  وقـــال 
الســـوق  إلـــى  وتصـــدر  اإللكترونيـــات، 
األوســـط”،  الشـــرق  وســـوق  األوروبيـــة 

مردًفـــا: “الحظت وجود عـــدد من البضائع 
اإللكترونية مـــن العامة التجارية والتون 
Walton من بنغاديش تباع بالبحرين في 

)لولو هايبر ماركت(”.
كما أكد الســـفير وجـــود اتجاه لاســـتثمار 
فـــي المجـــال الطبـــي، حيـــث قـــال: “تبلـــغ 
صادرات هـــذا القطاع مليار دوالر، ويمكن 
لهذا القطـــاع أن يقفز بحجم صادراته إلى 
5 مليـــارات دوالر فـــي الســـنوات المقبلـــة، 
فـــي  تذهـــب  البنغاديشـــية  واألدويـــة 
مجملهـــا إلـــى الســـوق األفريقيـــة، وبعضها 
يصدر إلى السوق البريطانية، واألميركية 
الســـوق  تشـــتري  كمـــا  واألســـترالية، 
الســـعودية وســـوق دبي بعضا من األدوية 

من بنغاديش”. 
وفي هـــذا الصـــدد، دعا الشـــعلة إلى “فتح 
القادمـــة مـــن  البحريـــن لألدويـــة  أســـواق 
هـــذا  فـــي  التعـــاون  وتعزيـــز  بنغاديـــش 
هـــذه  حـــول  الســـفير  واتفـــق  المجـــال”، 
النقطـــة حيـــث قـــال: “لقـــد تقدمـــت بهـــذا 
المقترح فعلًيا إلى بعض من المســـتثمرين 
البحرينييـــن للتباحث حـــول إمكانية فتح 

هذه األسواق”. 
ولفت الســـفير إلى أن “الصناعات التقنية، 
وصناعة الروبوتات، والذكاء االصطناعي 
الســـوق  إلـــى  دخلـــت  بنغاديـــش  فـــي 
العالميـــة”، وأضـــاف أن كوريـــا الجنوبيـــة 
“تستورد بعض تقنيات صناعة الروبوتات 
مـــن بنغاديش”.  وحول األمن والســـامة 
في بيئة العمل لفت الســـفير، إلى أن باده 
خطت خطوات مهمة لـ”ضمان توفير بيئة 
عمل صحية وسليمة للعمال، مما أدى إلى 

تنشـــيط االســـتثمارات األوروبية في هذا 
القطاع”. وتعد بنغاديش ثاني أكبر منتج 

للمابس في العالم بعد الصين.

التعاون العسكري 

وأوضح الســـفير أن بنغاديـــش تعتبر من 
أكبـــر القوات المشـــاركة في حفظ الســـام 
التابعـــة لألمـــم المتحـــدة؛ لـــذا ومـــن هـــذا 
المنطلـــق فإن “بنغاديش تســـتطيع العمل 
على تحقيق التعاون العســـكري مع مملكة 

البحرين”.
وقعـــت  بـــاده  أن  إلـــى  الســـفير  ولفـــت   
“اتفاقية تعاون عسكري مع السعودية عام 
2018، كما أن البحرية البنغاديشة مهتمة 

أيضا بتحقيق هذا التعاون مستقباً”. 

التعاون اإلعالمي

إلـــى ذلـــك، دعا رئيس مجلـــس اإلدارة إلى 
“تبـــادل الخبـــرات فـــي المجـــال اإلعامي 
بين البحريـــن وبنغاديش”، مؤكًدا “أهمية 
كا  فـــي  والمســـتثمرين  التجـــار  تعريـــف 
االســـتثمارية  الفـــرص  بوجـــود  البلديـــن 

الكبيرة في بنغاديش”. 
البـــاد  صحيفـــة  جهـــود  الســـفير  وثمـــن 
الريادية في مجال العمل اإلعامي، وقال 
إنـــه يطمح إلى تعزيـــز العاقات بين باده 
والبحرين في قطاع اإلعام والصحافة”.

انجازات بحرينية

وأشاد السفير بالبيئة االقتصادية والمالية 
فـــي البحريـــن، حيـــث وصفهـــا بــــ “المرنـــة 
والخصبـــة لوجـــود عـــدد كبير مـــن البنوك 
والمؤسســـات الماليـــة فيهـــا حيـــث بلغـــت 
400 مصرف ومؤسســـة ماليـــة”، كما أبدى 
إعجابـــه بــــ “سياســـات وآليـــات النقـــد غير 
التامســـية الرقميـــة في البحريـــن”. وثمن 
السفير جهود مملكة البحرين في مواجهة 
قدمتـــه  مـــا  إن  وقـــال  كورونـــا،  جائحـــة 
المملكة فـــي هذا المجال “يعتبـــر أنموذًجا 
يحتـــذى بـــه”. يذكـــر أن الســـفير البنغالـــي 
قـــد جاء إلـــى البحرين في مـــارس 2022. 
ومـــن جهـــة أخرى اعتبـــر الســـفير البنغالي 
أن “البحريـــن تعد نموذجا رائدا في مجال 

حقوق اإلنسان”.

تضاعف حجم 
اقتصاد بنغالديش 
إلى تريليون دوالر 
قبل حلول 2030

البحرين لم تعد 
تستقبل عمالة 

جديدة من بنغالديش 
منذ 2018

دعوة لفتح 
أسواق البحرين 

لألدوية القادمة 
من بنغالديش 

البحرين من ضمن 
أعلى 10 دول في 

التحويالت المالية 
للعمالة سنوًيا

استقالل 
بنغالديش 

والبحرين كان في 
العام ذاته 1971

العالقات 
الدبلوماسية بين 

البلدين تمتد ألكثر 
من 37 عاًما

سفير جمهورية بنغالديش الشعبية لدى مملكة البحرين في زيارة لـ “^”

ريناتا عزمي

نقترح جلب 5 آالف من العمال البنغال المدربين للمملكةالبحريـــن تعـــد نموذجـــا رائـــًدا فـــي مجـــال حقوق اإلنســـان
تطّلع لتعزيز العالقات اإلعالمية بين بنغالديش والبحرينإشادة بجهود “^” الريادية في مجال العمل اإلعالمي
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سفير بنغالديش: 
نطمح إلى تعزيز العالقات 

التجاريــــة مع البحريـــــن

الشعلة: تنظيم العمالة واستقدام األيادي الماهرة ضرورة ملحة



عائشة السنان

تطرز رئيســة الموارد البشــرية بشــركة التســهيلت التجارية عائشــة الســنان بكلماتها عقًدا جميًل من العرفان المتألق بعطاء المرأة البحرينية، ليس ألنها نموذج ناجح في 
تحقيق طموحها وإثبات ذاتها والمضي في طريق التميز فحسب، بل ألنها تدرك ما تمتلكه المرأة البحرينية من سمات تجعل منها كياًنا متوقًدا بالطموح والعزيمة والثقة.

معاني "التجسيد" وأبعاده

المبــادرة  هــذه  تتلقــى  هــن"..  "الفخــر 
وشــعارها مع ما نكنه من اعتزاز وتقدير 
لــكل امــرأة ســخرت حياتهــا ألن تخــدم 
ولذلــك  ووطنهــا،  ومجتمعهــا  أســرتها 
تحل الســنان ضيفة كريمة، فنســألها بعد 
التهنئــة لهــا على منصبها الجديــد: إلى أي 
مــدى أســهم االحتفــال بيــوم المــرأة البحرينية 
فــي  البحرينيــة  المــرأة  مســاهمة  إبــراز  فــي 
مســيرة التنميــة الوطنيــة؟ فتعبــر عــن معانــي 
التجســيد: أي أن هــذه المناســبة الوطنيــة بكل 
أبعادهــا تجســد دور المــرأة فــي كل القطاعــات 
التــي دخلتهــا وأثبتت جدراتها فيها بما يشــمل 
التــي  واألعمــال  والتخصصــات  المياديــن  كل 
ترفد المسيرة الوطنية، وال شك أن دور المرأة 
التاريخــي عريــق فــي بالدنــا، إال أن االحتفــال 
بمثابة تقدير وتكريم مســتحق وهو ما يشعرنا 

دائًما بالفخر.

طالئع المبادرات.. نقالت نوعية

اإلجابــة،  هــذه  معانــي  هــي  جميلــة 
وألننــا نتحــدث عــن تمكيــن المــرأة وفــق 
تأســيس  منــذ  الحضاريــة  المبــادرات 
المجلــس األعلى للمــرأة في العام 2002، 
ونحــن نســير فــي العقــد الثالث مــن عمر 
المجلــس، تــرى هــل تحققــت التطلعات؟ 
أو بمعنــى آخــر، هــل ترجمــت علــى أرض 

الواقع بشكل ملموس؟
أن  الســرور  دواعــي  ومــن  بالتأكيــد،  نعــم 
نتحــدث عــن سلســلة مــن الخطط والمبــادرات 
والبرامــج االســتراتيجية التــي نلمســها فعلًيــا 
تحــت معنــى "المبادرات الحضاريــة"، ال كونها 
مجــرد شــعارات فقــط، بــل تطبيقــا فعليــا على 
مــع  تالقــت  المبــادرات  وهــذه  الواقــع،  أرض 
المشــروع اإلصالحي الكبيــرة لحضرة صاحب 
آل خليفــة،  بــن عيســى  الملــك حمــد  الجاللــة 
عاهــل البــالد المعظــم حفظــه هللا ورعــاه، وال 

ريــب فــي أن النقــالت النوعيــة التــي تحققــت 
علــى صعيــد تمكين المــرأة كطالئــع المبادرات، 
التقــدم  هــي  جديــدة  اتجاهــات  عــن  أثمــرت 
والنهــوض، والخطــة الوطنيــة لنهــوض المــرأة 
البحرينيــة )2013 - 2022( واحــدة مــن ثمــار 
وجهود صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة، قرينة جاللــة العاهل 
المعظم رئيســة المجلــس األعلى للمرأة حفظها 

هللا.
الماضيــة  العشــرون  الســنوات  شــهدت  لقــد 
مــدى معاصــًرا حملــت فيــه المــرأة البحرينيــة 
مســؤوليات كبرى في جميع القطاعات، ســواء 
علــى صعيــد العمــل الحكومــي أو علــى نطــاق 
العمل في القطاع الخاص، حيث تبوأت المرأة 
مناصــب قياديــة ومنهــا مجالــس اإلدارات في 
الشــركات الكبــرى، لهــذا نقول إن وجــود المرأة 
فــي كل المياديــن هــو الســمة الحضاريــة التــي 
ترجمهــا المجلــس األعلــى للمرأة إلــى خطوات 

ملموسة على أرض الواقع.

وفق ذلك.. نجحت أدوارها

المســؤوليات،  إلــى  باإلشــارة  تفضلتــم 
المــرأة  إنجــازات  نرصــد  حيــن  ونحــن 
االجتماعيــة  المجــاالت  مختلــف  فــي 
والتنموية المســاهمة فــي حركة النهضة 
نريــد أن نعــرف قراءتكــم لجهــود الدولة 
علــى صعيد تلبية احتياجات المرأة على 

مختلف المستويات؟
مملكــة البحريــن تتميــز عن ســائر دول مجلس 
التعــاون الخليجــي والــدول العربيــة أو حتــى 
علــى  أبنائهــا  إصــرار  فــي  العالــم  دول  بعــض 
وهــذا  وأخيــًرا،  أواًل  الوطــن  لخدمــة  النجــاح 
األمــر بالنســبة للجنســين قطًعــا رجــااًل ونســاًء، 
إنمــا فــي حديثنــا عــن المــرأة البحرينيــة، فمــن 
ســماتها مــا تتمتــع بــه مــن قــدرات وطموحــات 
الســمات  وهــذه  النفــس،  فــي  وثقــة  وعزيمــة 
ومجتهــدة  متواصــل  بشــكل  مثابــرة  تجعلهــا 

وحازمــة فــي القرارات الصائبــة، فعلى الجانب 
االجتماعــي واألســرى تقــوم بدورهــا األمومــي 
كزوجة وأم وربة أسرة، وعلى الجانب المهني، 
النهضــة  فــي  الفاعلــة  بمســاهمتها  تؤمــن  هــي 
األســس،  إلــى  ولننظــر  االقتصــادي،  والتطــور 
فمنهــا المســاندة الجوهريــة لدورهــا من جانب 
الدولة كما أشــرنا، عالوة على ما توفره الدولة 
مــن التعليم والرعاية الشــاملة بل فتح المجال 
للعــب أدوارهــا في مجال السياســة واالقتصاد 
والرياضــة  واإلعــالم  واالســتثمار  والتجــارة 
وغيرهــا مــن المجــاالت وال ينحصر ذلك في ما 
لــه مــن مردود مــادي، بل يشــمل أيضــا الجانب 
التطوعــي لبنــاء مجتمــع ومتكافــل، ذلــك ألنه، 
مــن وجهــة نظري، أمــر ارتبــط باهتمــام الدولة 

المنصب على تلبية احتياجات المرأة.
إلــى  أشــير  أن  الكريــم  القــارئ  لــي  وليســمح 
أن اهتمــام مملكــة البحريــن بدعــم المبــادرات 
المبتكرة ومنها تعزيز المســاواة بين الجنســين 
وإدمــاج المــرأة والتقييم الــدوري الحتياجاتها 
لــه أثــر ورجــع صــدى مهــم لإلنجــازات، ونــرى 
حضــور المــرأة البحرينية ليس على المســتوى 
المحلــي فحســب، بــل علــى المســتوى العالمــي 
شــغوفة  البحرينيــة  الفتــاة  إن  وأقــول  أيًضــا، 
بالتفــوق دراســًيا وهــي طالبة، وتبرهــن أداءها 
وإنتاجيتهــا وهــي عاملــة، وتقــوم بدورها على 
أكمــل وجــه وهــي ربــة بيــت، إًذا ال نســتغرب 
والمجتهــدة،  المثابــرة  المــرأة  هــذه  تنجــح  أن 
ونحــن بــكل فخــر، ســواء علــى صعيد شــركتنا 
أو علــى صعيــد جهودنــا الوطنية ومســؤوليتنا 
لــكل محــور  المجتمعيــة، نؤكــد دعمنــا الدائــم 

واتجاه ورؤية عمل تدعم المرأة.
الفرص المتجددة كاستدامة

فمــا  مهــم،  محــور  الدائــم  الدعــم 
استراتيجية شركة التسهيلت التجارية 
الجنســين  بيــن  التــوازن  تحقيــق  فــي 

وتكافؤ الفرص؟
تحقيــق  فــي  كبيــًرا  دوًرا  الشــركة  لعبــت  لقــد 

هــو  ذلــك  وأســاس  الموظفيــن،  بيــن  التــوازن 
فتــح المجــال وإتاحــة الفــرص أمام الجنســين 
بالتســاوي، وهــذا أمــر ملهــم ومبشــر، وهيأ ألن 
تنخــرط القــوى العاملــة النســوية لدينــا في كل 
المهــام والمســؤوليات والوظائــف التــي يقــوم 
بهــا الرجــال، ولهذا فــإن مجلــس اإلدارة مؤمن 
بإتاحة الفرص المتجددة كاســتدامة، ومن هنا 
نعتــز بالعنصــر النســائي الــذي أثبــت الجــدارة، 
إدارة  مجلــس  فــي  نســوية  عضويــة  فهنــاك 
قيادًيــا،  حيــًزا  تشــغل  المــرأة  ولدينــا  الشــركة 
المهمــة، وال شــك  وتديــر قســًما مــن األقســام 
في أن التطلع للمســتقبل يســتند إلى مؤشرات 

واضحة خصوًصا على صعيد تكافؤ الفرص.

هي تلك المرأة القوية

ســؤال  إلــى  يقودنــا  إليــه  أشــرتم  مــا 
مشــترك نطرحــه علــى الضيــوف.. كيــف 
تعبــرون عــن مشــاعركم وأنتــم تــرون ما 
تتمتــع بــه المــرأة فــي البحريــن بحضــور 
بــارز فــي العديد مــن مجــاالت المجتمع.. 
الصحــة والتعليــم والرياضــة والقضــاء 
واالتصــاالت  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
وغيرهــا.. مرحلــة كورونــا كذلــك أثبتــت 

جدارة المرأة البحرينية، فما رأيكم؟
المفــردة  هــذه  ونؤكــد  الفخــر،  ثــم  الفخــر.. 
ومعانيهــا، فهــي التعبيــر الصادق عن مشــاعرنا 
تجاه األم، الموظفة، المجتهدة، وموضع الفخر 
أن هــذه المــرأة القويــة التي شــاركت وتشــارك 
والمجتمعيــة  الوطنيــة  المجــاالت  شــتى  فــي 
مــن صحــة وتعليــم ورياضــة وقانــون وقضــاء 
وقطــاع  وصحافــة  واتصــاالت  وتكنولوجيــا 
مصرفــي مالــي، وفــي قطــاع ريــادة األعمــال، 
وتســتحقه،  يســتحقها  الــذي  الــدور  لعبــت 
ســألتم،  كمــا  كورونــا  مرحلــة  إلــى  وباإلشــارة 
وجدناهــا فــي الصفــوف األماميــة وتألقت في 
عملهــا وتفانيهــا فــي التصــدي للجائحــة ســواء 
بالنســبة للعامالت في القطاع الطبي والصحي 

من طبيبات أو ممرضات أو عامالت في المهن 
الصحية، وكذلك من الموظفات في القطاعات 
التي تطلبت وجودهن على مدار الساعة، وخذ 
مثاًل شريحة المعلمات اللواتي قدمن مبادرات 
أســهمت في تطوير الدراســة عن بعد وطرحن 
األفــكار الجديدة التي ســهلت عمليــة التعليم.. 
إن هــذه المــرأة الكريمــة التي تــوازن بين بيتها 
وعملها هي "هالة بحرينية متألقة"، ونحن في 
شــركة التســهيالت التجارية نفخر ونعتز بهذه 
األدوار بــكل مــا فيها من بــذل وتفان وإخالص 

وروح بحرينية أصيلة.
ونختــم مًعــا بعــد هــذه الحواريــة لنؤكــد أهمية 
مواصلــة االجتهــاد فــي حيــاة كل فتــاة وامرأة 

بالمثابــرة والتألق والثقة في أنفســهن، ولطالما 
كل المقومــات متوافــرة مــن التعليــم الحديــث 
وبرامج التمكين والفرص بين الجنســين فلكل 
مجتهــد نصيــب، وأقــول لهــن جميًعا: ســتصلن 
إلــى مبتغاكــن وفيكن الخير كما نــرى، لالرتقاء 
بهذا الوطن المعطاء، وكل الدعوات واألمنيات 
بالتوفيــق والســداد..أنتن عطــر الحيــاة..  لكــن 
وأنتــن مدرســة األجيــال، فلكــن أجمــل التهاني 

والتحايا معطرة باإلجالل والمحبة.
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مملكة ا﮹روئ

- المحاميـــة زهـــراء علـــي: نعم مجـــرد وجود أي 
صـــورة أو فيلـــم إباحـــي ُيعـــد جريمـــة يعاقب 
عليهـــا القانـــون البحرينـــي وال يشـــترط 
نشـــرها بـــل مجـــرد وجودهـــا لديك، 
ســـواء بالهاتـــف أو الكمبيوتر أو 

أي ذاكرة تخزين.
جرائـــم  قانـــون  وينـــص 
تقنيـــة المعلومـــات رقم 
 2014 لســـنة   60
فـــي  الثالـــث  الفـــرع 
ذات  الجرائـــم 
بالمحتوى  الصلـــة 
10مع  المـــادة  في 
عدم اإلخالل بأي 
عقوبـــة أشـــد في 
آخـــر  قانـــون  أي 
ويعاقـــب بالحبس 
تقـــل عـــن  مـــدة ال 
وبالغرامـــة  ســـنة 
التي ال تجاوز عشرة 
آالف دينـــار أو بإحـــدى 
هاتين العقوبتين كل من 
ـــا ممـــا يلـــي )أ( أنتج  أتـــى أيًّ
مـــادة إباحيـــة بقصـــد توزيعهـــا 
بواســـطة نظـــام تقنيـــة المعلومات 
و)ب( اســـتورد أو باع، أو عرض للبيع أو 

االســـتخدام، أو تـــداول أو نقل أو وزع أو أرســـل 
أو نشر أو أتاح مادة إباحية بواسطة نظام تقنية 

المعلومات.
وتكـــون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ســـنتين 
وبالغرامـــة التـــي ال تجـــاوز عشـــرة آالف دينـــار 
أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن إذا كانـــت المـــادة 
اإلباحيـــة موجهة إلـــى األطفـــال، أو وضعت في 
متنـــاول ويعاقـــب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة 
أشـــهر وبالغرامة التي ال تجاوز ثالثة آالف دينار 
أو بإحـــدى هاتين العقوبتين كل من أتى أي فعل 
مما يلي حصل لنفسه أو لغيره على مادة إباحية 
بواســـطة نظـــام تقنيـــة المعلومات أو حـــاز مادة 
إباحية داخـــل نظام تقنية المعلومات أو في أية 

وسيلة تقنية المعلومات.
وتكـــون العقوبـــة الحبـــس مـــدة ال تقل عن ســـتة 
أشـــهر وبالغرامـــة التـــي ال تقـــل عـــن ثالثـــة آالف 
دينـــار أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن إذا كانـــت 
أو  األطفـــال،  إلـــى  موجهـــة  اإلباحيـــة  المـــادة 
وضعـــت في متناولهم وفي تطبيـــق أحكام هذه 
المـــادة يقصد بعبارة “مـــادة إباحية عن األطفال” 
التعريـــف الوارد للمواد اإلباحية عن األطفال في 
البروتوكول االختيـــاري الملحق باتفاقية حقوق 
الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال والمواد 

اإلباحية عن األطفال.
المـــواد  لحيـــازة  التجريمـــي  النـــص  أن  يتضـــح 
اإلباحيـــة قد جعل من مجـــرد الحيازة فقط ركًنا 

ا الرتكاب الجريمة، في حين أن لكل جريمة  ماديًّ
ا وهو القصـــد الجنائي  حتـــى تكتمل ركًنـــا معنويًّ
والمتمثـــل فـــي اتجـــاه نيـــة الجانـــي مـــن الفعـــل 
الحصول على المـــادة اإلباحية أو حيازتها، وهو 
تداولها بين الناس بما يسيء إلى اآلداب العامة 
وبمـــا يؤثر على المجتمع وعاداته وتقاليده، وإذا 
انحصر الفعل المـــادي المتمثل في حيازة المواد 
اإلباحية على مجرد الحيازة للنفس دون تداولها 
بيـــن الناس فإن القصـــد الجنائـــي ال يتوافق في 

هذه الجريمة.
 ونـــرى بـــأن صياغـــة المـــادة تحتـــاج للدقـــة وقد 
جاءت بصياغة عامة وفضفاضة المعنى ويجب 
فـــي القاعـــدة القانونيـــة أن تكـــون محـــددة لقـــد 
اكتفـــى المشـــرع بمجـــرد الحيـــازة للتجريم وهو 
مـــا يتعـــارض بعـــض الشـــيء مـــع صـــون الحرية 
نـــص  حيـــث  بهـــا  المســـاس  وعـــدم  الشـــخصية 
الدســـتور بالمادة رقم )19( فقرة )أ(: )بأن الحرية 
الشـــخصية مكفولـــة وفًقـــا للقانـــون( ويجـــب أن 
تكـــون المـــادة واضحـــة وثابتـــة مـــن خـــالل أن 
الحيازة لوحدها ال تكون جريمة فقط بل نشرها 

هو الجريمة وتوافر القصد بالنشر.
فكيف يتم تجريم شخص قد ال يعلم ما يحتويه 
فـــي  التلقائـــي  التخزيـــن  هاتفـــه مثـــل خاصيـــة 
برنامـــج )الواتس اب( فيقـــع ضحية من حيث ال 
يعلـــم ويصعب إثبات ذلـــك أمام المحكمة لتكون 

عقيدتها اتجاه الفعل المجرم وحقيقة وقوعه.

إعداد: بدر الحايكي

 السؤال:هل صحيح أن وجود أفالم أو صور إباحية بهاتفي جريمة؟ علًما بأني مشترك بـ”قروب واتساب” ويرسل األصدقاء العديد من الملصقات والمواد اإلباحية؟ «

هــــل حفـــــظ الصـــور اإلباحيــــــة بالهواتـــــف جريمـــــة؟

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



نظمــت إدارة تقــدم المــرأة بجمعيــة الكلمــة الطيبــة احتفالية بمقر الجمعية بمناســبة االحتفاالت بمناســبة يوم المرأة 
البحرينية الموافق 1 ديســمبر من كل عام، كرمت فيها مجموعة من الســيدات الالتي قدمن مســاهمات وطنية بارزة 
في عدد من القطاعات، انســجامًا مع شــعار المجلس األعلى للمرأة لالحتفال بيوم المرأة البحرينية هذا العام ليكون 
جامعًا وشامالً لإلنجازات المتجددة لنساء البحرين، في جميع مجاالت مشاركة المرأة البحرينية في قطاعات العمل 

واإلنتاج وفي الحياة العامة.

إدارة  تنظمهـــا  التـــي  االحتفاليـــة  وتأتـــي 
تقدم المرأة ســـنويًا برئاسة سامية حسين 
في إطار ســـعيها نحو تكريس نهج التميز 
والتنافسية لدى المرأة البحرينية، وتعزيز 
مكانتها واالرتقاء بدورها لتكون مســـاهمًا 
فاعالً ورائدًا في كل المجاالت بما يتوافق 
وخطـــط  الســـامية  الملكيـــة  الـــرؤى  مـــع 

وسياسات المجلس األعلى للمرأة.
مـــن جهتـــه، هنـــأ رئيـــس الجمعيـــة حســـن 
بوهزاع المكرمات بيوم المرأة البحرينية، 
البحرينيـــة  للمـــرأة  تحقـــق  بمـــا  مشـــيدًا 
مـــن مكتســـبات وإنجـــازات علـــى مختلف 
األصعدة، بفضل الرعاية السامية من لدن 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم ومساندة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، وجهود ومبادرات المجلس األعلى 
للمـــرأة برئاســـة قرينة ملك البـــالد المعظم 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة.
وأكـــد أن حـــرص الجمعية علـــى االحتفال 
مـــن  ينطلـــق  البحرينيـــة  المـــرأة  بيـــوم 
وازع المســـؤولية الوطنيـــة تجـــاه المـــرأة 
مشـــاركتها  أثمـــرت  التـــي  البحرينيـــة، 
بالمنجـــزات  االرتقـــاء  فـــي  المجتمعيـــة 
الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة 

لمملكة البحرين.
وذكر أن الجمعية تهدف إلى خدمة جميع 
فئـــات المجتمـــع، وأن تشـــكيل إدارة تقدم 
المـــرأة يأتـــي تماشـــيًا مـــع الرؤيـــة الملكية 
الســـامية، ورؤية المجلس األعلـــى للمرأة، 
فـــي دعـــم تقـــدم المـــرأة ومســـاندتها فـــي 
تحقيـــق الموازنـــة بيـــن حياتهـــا األســـرية 

ومشاركتها االجتماعية.
بدورهـــا، قالت رئيـــس إدارة تقـــدم المرأة 
وإدماج احتياجاتها في المجتمع بجمعية 
الكلمـــة الطيبـــة ســـامية حســـين إنـــه لمـــن 
دواعـــي الفخـــر واالعتـــزاز المشـــاركة في 
تنظيم االحتفالية، التي اختارت أن تسلط 

الضـــوء - فـــي إطـــار احتفـــاالت المملكـــة 
بيـــوم المـــرأة البحرينيـــة – علـــى إنجازات 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي كل المجـــاالت بما 
التـــي  يعكـــس حصيلـــة الجهـــود الكبيـــرة 
بذلهـــا المجلس األعلى للمـــرأة في عقدين 
مـــن الزمـــن فـــي ســـبيل النهـــوض بالمـــرأة 

البحرينية.
وأشادت حسين بمستوى الدعم والرعاية 
التي يوليها جاللة ملك البالد المعظم، وما 
تحظـــى بـــه المـــرأة مـــن أولوية على ســـلم 
برامـــج عمـــل الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوهـــت بالـــدور الالفت للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة بقيادة قرينـــة ملك البـــالد المعظم 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة، فـــي تقديم كل أشـــكال الدعم 
والمســـاندة للنهـــوض بالمـــرأة البحرينيـــة 
وتلبية احتياجاتها على مختلف األصعدة.
وتم في االحتفال تكريم كل من السيدات: 

النائـــب زينـــب عبداألميـــر، وعضو مجلس 
المحرق البلدي دالل المقهوي، ومن وزارة 
التنمية االجتماعية نجـــوى جناحي، ومن 
جمعيـــة ســـيدات األعمـــال هالـــة ســـليمان 
ومنار سرية، ومن شركة البحرين لتصليح 
السفن والهندســـة نرجس الموسوي، ومن 
مركز شمســـها للمرأة وديعـــة اللباني، ومن 
واألصنـــاف  للشـــنط  الكهرمـــان  مؤسســـة 
الجلديـــة منـــى الســـيد، والعبـــة منتخـــب 
ســـالم،  منيـــرة  الطائـــرة  للكـــرة  البحريـــن 
األعمـــال  فـــي  االجتماعيـــة  والناشـــطة 

التطوعية حنان سيف.
واشـــتمل برنامـــج االحتفـــال علـــى فقـــرة 
تعريفيـــة عـــن الجمعيـــة للمشـــاركين، إلى 
جانـــب كلمـــة إلدارة تقـــدم المـــرأة، وكلمة 

أخـــرى لإلعالمـــي المتعـــاون مـــع الجمعية 
وليـــد الـــذوادي، وفقرة شـــعبية من تقديم 
يرافقهـــا  الوالديـــن  لرعايـــة  المحـــرق  دار 

ترحيب بالورود للمكرمات.
وإدمـــاج  المـــرأة  تقـــدم  إدارة  أن  يذكـــر 
احتياجاتهـــا هـــي إحـــدى إدارات جمعيـــة 
الكلمـــة الطيبـــة التي تأسســـت فـــي األول 
مـــن ديســـمبر مـــن العـــام 2020 بمناســـبة 
يـــوم المرأة البحرينيـــة، وتهدف إلى تقدم 
المـــرأة وإدماج احتياجاتهـــا في المجتمع، 
وتحقيق التوازن بين الجنسين عبر تعزيز 

تكافؤ الفرص. 
أهـــداف  أهـــم  لتحقـــق  اإلدارة  وتســـعى 
الوعـــي  نشـــر  فـــي  المتمثلـــة  الجمعيـــة 
االجتماعـــي والثقافـــي إســـهامًا في إيجاد 

مجتمع فاعل وإيجابي، وكذلك المساهمة 
فـــي بناء القـــدرات وتعزيز المهـــارات لدى 
البرامـــج  بإعـــداد  اإلدارة  وتقـــوم  المـــرأة، 
واألنشـــطة النوعيـــة والهادفـــة إلـــى تقدم 

المرأة وإدماج احتياجاتها في المجتمع.
وتنطلـــق اإلدارة مـــن رؤيـــة إنتـــاج امـــرأة 
متقدمـــة دوليـــًا في جميع المجـــاالت، عبر 
السعي إلى تقدم وتطور المرأة، عبر تعزيز 
ذاتها وتسليط الضوء على أهمية مكانتها 

في المجتمع.
وتهـــدف اإلدارة إلـــى تمكيـــن المـــرأة فـــي 
عالم التكنولوجيا، ومجال ريادة األعمال، 
إلـــى جانب العمـــل على التوعية األســـرية 

وتسليط الضوء على إنجازات المرأة.

إدارة تقدم المرأة بـ “الكلمة الطيبة” تحتفي باإلسهامات البارزة للمرأة البحرينية
كرمت مجموعة من السيدات بمختلف القطاعات

“رعايــــة الوالديـــــن” تــــقدم الـــــورود للمكرمــــات
محرر الشؤون المحلية

وليد الذواديسامية حسينحسن بوهزاع
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أثنى وزير الخارجية عبدالطيف الزياني على ترحيب ملك البالد المعّظم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، بالرئيس اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي وصل المملكة أمس األحد.

وأضـــاف: منـــذ توقيـــع االتفاقيـــة االبراهيمية هناك 
نهـــج ثابـــت لـــدى المملكـــة مـــن أجـــل الســـام فـــي 
طموحـــات  وتحقيـــق  الخافـــات  وحـــل  المنطقـــة 
الشعبين الفلســـطيني واإلسرائيلي ولجميع شعوب 
المنطقـــة مـــن خـــال إحـــال الســـام، الفًتـــا إلى أن 
جالة الملك المعّظم والرئيس اإلسرائيلي يتطلعان 
للتعـــاون فـــي مجـــاالت العلـــوم والصحـــة والثقافة 
والسياحة والتجارة وتوقيع العديد من االتفاقيات 
المشـــتركة بيـــن الجانبيـــن، بمـــا يؤكد أهميـــة تعزيز 
التعاون المشترك، واصًفا زيارة الرئيس اإلسرائيلي 
بالتاريخيـــة كونها تعمق من التعاون المشـــترك بين 
البلديـــن وتتيح الفرص للمشـــاركة والتنوع الثقافي 

والتسامح.
 وقـــال الزيانـــي خـــال تقديـــم الموجـــز اإلعامـــي 
لوســـائل اإلعـــام والصحافة بشـــأن زيـــارة الرئيس 
الســـام،  أجـــل  مـــن  قدًمـــا  نتطلـــع  اإلســـرائيلي: 
مســـتعرًضا مـــا دار خـــال ملتقـــى البحريـــن للحوار 
“الشـــرق والغـــرب” مـــن أجـــل التعايـــش اإلنســـاني 
الـــذي جمع رموز الدين علـــى أرض المملكة لصياغة 
مستقبل زاهر تنعم شعوبه باألمن والسام، مضيًفا 
أن المجتمعيـــن دعوا إلى دعم الســـام في المنطقة 

وااللتزام باتفاقيات السام.
وأوضـــح وزير الخارجية أن االتفاقيـــة اإلبراهيمية 
هي مرحلة لبناء السام للجميع، حيث نتطلع قدًما 
للبناء على ما تحقق من نجاحات في مجال السام 
وتحقيـــق المزيـــد منها علـــى أرض الواقـــع، كما أنها 
رســـالة نطمئن من خالها على توســـيع دائرة ونتاج 
عمليات الســـام بما يلمس قلوب وشعوب المنطقة 

لكي ينضموا إلينا.
إلـــى أن التطـــورات األخيـــرة فـــي   ولفـــت الوزيـــر 
المنطقـــة والتحديات بينت الحاجة إلى بذل المزيد 
القوانيـــن وتعزيـــز  الســـام والتعايـــش وســـن  مـــن 
ســـيادة الـــدول واللجوء إلى الســـام، مشـــدًدا على 
أن حديـــث جالـــة ملـــك البـــاد المعّظم فـــي ملتقى 
المملكـــة بخطـــط  التـــزام  للحـــوار يؤكـــد  البحريـــن 
إحـــال الســـام وزيـــادة الجهـــود من أجـــل تعزيزه، 
واصًفا زيارة الرئيس اإلســـرائيلي إسحاق هرتسوغ 
للمملكـــة بالتاريخية وتؤكد التزام البحرين الواضح 

وسياستها نحو إحال السام.

 وتابع الزياني في رّده على ســـؤال، حول العاقات 
مواجهـــة  فـــي  ودورهـــا  اإلســـرائيلية  البحرينيـــة 
تهديـــدات إيـــران بـــأن الخـــاف مع إيـــران يحل من 
خـــال ســـياقه الخليجـــي وبالنقـــاش مـــع الواليـــات 
المتحدة، وأن طهران عليها أن تكون دولة مســـالمة 
وجهة مســـؤولة في المنطقة لكي تحقق السام من 

أجل الجميع.
وأشـــاد الزيانـــي بـــدور رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو في االتفاقيـــة االبراهيمية، حيث 
إنه كان يؤمن بشـــكل قاطع بضرورة السام، ونحن 
سوف نعمل مًعا في حكومة البلدين من أجل تعزيز 
مبدأ السام وتحقيق أهداف التعايش في المنطقة 
مـــن دون النظـــر إلى األعـــراق واألديـــان واألجناس 
والحكومـــة  اإلســـرائيلي  الشـــعب  واصًفـــا  واللغـــة، 
بالمســـالمين، مضيًفـــا أن إحـــال الســـام هو الهدف 
الرئيســـي الـــذي نحـــن جميًعـــا ملتزمـــون بتحقيقـــه 

لتلبية طموحات شعوب المنطقة.
وشـــّدد علـــى ضـــرورة حل النـــزاع القائـــم من خال 
الســـام وحل الدولتين الفلســـطينية واإلسرائيلية، 
قائًا، هناك كثير من الفرص نخســـرها بسبب النزاع 
القائـــم، علًمـــا أن المنطقـــة تســـتحق فرًصـــا للســـام 
لتحقيـــق الغايـــات واألهـــداف المنشـــودة مـــن أجل 

تنمية وازدهار شعوب المنطقة.
وبشـــأن التعـــاون االقتصـــادي بيـــن البلديـــن أشـــار 
الزيانـــي إلـــى زيـــارة الرئيـــس اإلســـرائيلي إســـحاق 
هرتســـوغ إلى مجلس التنمية االقتصادية للوقوف 
الجانـــب  وتنشـــيط  االســـتثمارية  الفـــرص  علـــى 
الســـياحي بيـــن الجانبيـــن، منّوًهـــا إلـــى أن مجلـــس 

باســـتعراض  يقـــوم  ســـوف  االقتصاديـــة  التنميـــة 
الخطط االقتصادية التنموية التي تشهدها المملكة 
إلـــى جانـــب التطـــورات الراهنـــة فـــي بيئـــة األعمال 
االســـتثمارية  للفـــرص  المؤهلـــة  التحتيـــة  والبنيـــة 
بمـــا يعّزز األهـــداف المرجوة من الزيـــارة التاريخية 

للرئيس اإلسرائيلي.

زيارة الرئيـس اإلسرائيلـي تاريخيـة للتعـاون الثنائـي
حل الدولتين وإحالل السالم ركيزة أساس لدى البحرين... وزير الخارجية:

جانب من لقاء وزير الخارجية مع ممثلي وسائل اإلعالم 

الشرطة تجسد الشراكة المجتمعية بعروض لطابور المنامة ومقطوعات موسيقية وطنية
تزامنــا مــع احتفــاالت مملكــة البحريــن بالعيــد الوطنــي المجيد وذكــرى تولي 
البحريــن  هيئــة  أطلقــت  الحكــم،  مقاليــد  المعظــم،  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
للســياحة والمعــارض، مهرجــان “أعيــاد البحريــن” متضمنــا فعاليــات وطنيــة 
ذات معان ودالالت تؤكد عمق االنتماء والوالء الوطني وتعكس حرصا على 

مشاركة المواطنين، احتفاالتهم بهذه المناسبات الوطنية الغالية.

وجـــاءت أولـــى الفعاليـــات فـــي )قلعة 
البحرين( وأقيمـــت بالتعاون مع هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار والمكتـــب 
لتعزيـــز  الوطنيـــة  للخطـــة  التنفيـــذي 
قيـــم  وتكريـــس  الوطنـــي  االنتمـــاء 
المواطنة )بحريننا( وعدد من الوزارات 
والقطـــاع  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
الخـــاص، وتمثلـــت في مشـــاركة عدد 
من إدارات وزارة الداخلية في تقديم 
سلســـلة مـــن االســـتعراضات المبهـــرة 
التي تجســـد التاريـــخ بمنظور عصري 
وتحكي األمجاد بعراقة التاريخ ولغة 

الحاضر.
وتأتـــي االحتفالية في إطار الشـــراكة 
شـــرطة  بيـــن  والتاقـــي  المجتمعيـــة 
البحريـــن والجمهـــور علـــى اختـــاف 
أطيافه، والذي أبـــدى إعجابا وتفاعا 
متميـــزا مـــن خـــال التفاف عـــدد من 
المواطنيـــن والمقيمين حـــول منطقة 

االحتفال.
وتضمنـــت الفعاليـــة، عروضـــا تحكـــي 
تاريـــخ طابور المنامة وفـــرق الخيالة 
والهجانة والتي جابت ارض االحتفال 
وســـط جمع مـــن الجمهـــور وحرصهم 

على التقاط الصور التذكارية.
الموســـيقية  الفرقـــة  قدمـــت  كمـــا 
موســـيقية  مقطوعـــات  للشـــرطة 
الفـــن  بيـــن  فيهـــا  مزحـــت  وطنيـــة، 
بأهدافـــه الســـامية والتاريـــخ بعراقته 
ومعانيه الحضارية، وعكست األفراح 

التي تعيشها المملكة بهذه المناسبات 
الوطنيـــة العزيزة علـــى قلوب الجميع 
مـــن  البحريـــن  لمملكـــة  تحقـــق  ومـــا 
نجاحـــات رائـــدة ومتميـــزة فـــي كافة 

المجاالت.

المنامة - وزارة الداخلية

محرر الشؤون المحلية

دولـــة  رئيـــس  امـــس  البـــاد  إلـــى  وصـــل 
والوفـــد  هرتســـوغ،  إســـحق  إســـرائيل 
المرافـــق لـــه، فـــي زيـــارة رســـمية لمملكـــة 
البحرين يلتقي خالها ملك الباد الُمعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، حيـــث يجـــري مباحثـــات مـــع 
جالتـــه تتنـــاول تعزيـــز عاقـــات التعاون 
الثنائي، والقضايا اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام المشترك.
وكان فـــي اســـتقباله لـــدى وصولـــه مطـــار 
البحريـــن الدولي، وزيـــر الخارجية رئيس 
الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الشـــرف  بعثـــة 
هنـــدي،  بـــن  ســـلمان  المحـــرق  ومحافـــظ 
دولـــة  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  وســـفير 
إســـرائيل خالـــد الجاهمـــة، وســـفير دولة 
إســـرائيل لدى المملكـــة إيتان نائيه، وعدد 

من المستقبلين.

وزيـر الخارجيــة يستقبــل الرئيــس اإلسرائيلــي
المنامة - بنا

في مهرجان “أعياد البحرين”
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البـــاد  لـــدرع  العليـــا  اللجنـــة  قـــررت 
للشـــركات،  االجتماعيـــة  للمســـؤولية 
خـــال اجتماعها الثاني للـــدورة الثانية 
مـــن  أعضـــاء   4 ضـــم  الجائـــزة،  مـــن 
الشخصيات المحايدة التي لها دور بارز 
في تعزيز قيم المســـؤولية االجتماعية 
إلى تشـــكيلتها، شـــملت كا من الســـادة 
عبدالكريم بوجيري، ومحمود الديلمي، 
وخيريـــة الدشـــتي، وخالد المســـقطي؛ 
وذلـــك بهدف االســـتفادة مـــن خبراتهم 
فـــي دعـــم تطويـــر الجائـــزة وتحقيـــق 
أهدافها نحو إشاعة مفهوم المسؤولية 

االجتماعية للشركات.
البـــاد  لـــدرع  العليـــا  اللجنـــة  وتألفـــت 
للشـــركات  االجتماعيـــة  للمســـؤولية 
للدورة الثانية برئاســـة حســـن إبراهيم 
كمال من: الشـــيخة هند بنت سلمان آل 
خليفة، خالد المســـقطي، صالح طرادة، 
ســـاتر،  ريـــاض  بوجيـــري،  عبدالكريـــم 
خالد القعود، ســـامية حســـين، وســـعود 
الســـبيعي، ومحمـــود الديلمي، وخيرية 

الدشتي.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، عبـــر رئيس 

مجلس إدارة “الباد” عبدالنبي الشـــعلة 
عن بالغ شكره وتقديره ألعضاء اللجنة 
فـــي دورتهـــا األولى، على مـــا بذلوه من 
جهـــود واضحـــة فـــي إنجـــاح الجائـــزة 
الـــذي  الائـــق،  بالمســـتوى  وظهورهـــا 
حظـــي بإعجـــاب وإشـــادة واســـعة مـــن 
قبـــل المشـــاركين والداعميـــن، ومؤكدًا 
ثقتـــه بأعضـــاء اللجنـــة الحاليـــة والتي 
ضمـــت فيمـــا بينهـــا أعضـــاء جـــددا لهم 
المســـؤولية  فـــي مجـــال  بـــاع وخبـــرة 

االجتماعيـــة، بما يشـــكل إضافة نوعية 
للجائزة ويدعـــم اســـتمرارها وتطورها 
بمـــا يلبـــي التطلعات ويحقـــق األهداف 

المنشودة.
نحـــو  الســـعي  الشـــعلة ضـــرورة  وأكـــد 
وربطهـــا  الجائـــزة  بمســـتوى  االرتقـــاء 
بالجهـــود والمبـــادرات الدولية الخاصة 
للشـــركات،  االجتماعيـــة  بالمســـؤولية 
بمـــا يمكـــن الشـــركات مـــن االســـتفادة 
من فـــرص الدعم والمنـــح التي تقدمها 

المبـــادرات  لتلـــك  الراعيـــة  المنظمـــات 
معاييـــر  ألعلـــى  المطبقـــة  للشـــركات 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  ومتطلبـــات 

للشركات.
إطـــار  وفـــي  “البـــاد”  أن  إلـــى  وأشـــار 
مراجعتها للتجربـــة األولى من الجائزة 
واســـتجابة لتطلعات الشركات المؤهلة 
 3 اســـتحداث  قـــررت  الجائـــزة،  لنيـــل 
فئات فرعية للجائزة تختص بالمحاور 
االقتصاديـــة، واالجتماعيـــة، والبيئيـــة، 

التـــي   الكبـــرى  الجائـــزة  جانـــب  إلـــى 
 تمنح   للشـــركة   المســـتوفية   لكل   معايير  
 اســـتحقاق   الدرع،   بما   يوفـــر   فرصا   أكبر  
 للمشاركين   لتحقيق   أحد   ألقاب   الجائزة  
 ويراعـــي   تفـــاوت   أحجـــام   الشـــركات  
 واختاف   مجاالت   عملها   واهتماماتها . 

معايير التقييم

خـــال  اللجنـــة  ناقشـــت  ذلـــك،  إلـــى   
االجتمـــاع معاييـــر التقييـــم، وتحديث 

الجائـــزة  علـــى  التقديـــم  اســـتمارات 
بمـــا يحقـــق مســـتوى أعلـــى مـــن الدقة 
والشـــمولية فـــي المعلومـــات المقدمة، 
والتي ســـيتم على أساسها فرز وتقييم 
وتحكيـــم الطلبـــات، وذلـــك فـــي إطـــار 
المبـــادرات التطويريـــة للـــدورة الثانية 

من الجائزة. 
واســـتعرضت اللجنـــة خـــال االجتماع 
تصور الندوة المصاحبة للجائزة والتي 
إلـــى إبـــراز وتحديـــث مفهـــوم  تهـــدف 
وتحليـــل  المجتمعيـــة،  المســـؤولية 
الواقـــع وتحديـــد المنطلقـــات للتطويـــر 
واالبتكار لإلســـهام في تحقيق التنمية 
المســـتدامة، حيث وافقت اللجنة على 
التصـــور المقتـــرح للنـــدوة والمقدم من 
حســـين،  ســـامية  اللجنـــة  عضـــو  قبـــل 
كمـــا تـــم التأكيد علـــى التخطيـــط لعقد 
لقـــاء مفتـــوح مع الشـــركات المرشـــحة 
بـــاب  فتـــح  بعـــد  الجائـــزة  الســـتحقاق 
بهـــدف  الثانيـــة،  للـــدورة  التقديـــم 
علـــى  وإطاعهـــم  بالجائـــزة  التعريـــف 
آليـــات التقديـــم ومعاييـــر االســـتحقاق 
واســـتقبال انطباعاتهـــم وماحظاتهـــم 

حول الجائزة وبحث سبل تطويرها.

اعتماد أعضاء ثاني دورات “عليـا               للمسؤوليــة”
اللجنة تستعرض خطة تنظيم ندوة مصاحبة

مسافة واحدة من الجميع بإدارة الجلسات 
ودعم توسيع صالحيات البرلمان

النواب تسلموها أمس... “^” تنفرد بنشر رؤية المعرفي لرئاسة المجلس:

تحّدث المترّشـــح لرئاســـة مجلس النواب 
البـــاد  صحيفـــة  عبـــر  المعرفـــي  محمـــد 
عـــن انتهائه مـــن إعـــداد برنامـــج متكامل 
يتضّمـــن عـــدًدا مـــن المرئيـــات والخطـــط 
المهمـــة لهـــذا المنصـــب، وقـــد تـــم تســـليم 
البرنامج بشـــكل رسمي إلى جميع النواب 
صبـــاح أمـــس األحـــد، معرًبـــا عـــن تأييـــده 
لعقـــد لقـــاء عـــام يجمـــع كل الذيـــن أعلنوا 
عن رغبتهم في الترشـــح للرئاســـة لعرض 
برامجهم وخططهم كذلك، وأيًضا إعطاء 
الفرصـــة لباقـــي األعضـــاء للتعـــرف علـــى 
إمكانيـــات المترشـــح للرئاســـة مـــن حيث 
الخبرة والقيادة ومهارات التواصل وفهم 
واللوائـــح  البرلمانيـــة  باألعـــراف  شـــامل 
المنظمـــة، معتبـــًرا هـــذه الظاهـــرة صحية 
ومفيدة وتخدم العملية الديمقراطية في 
االختيـــار وفـــق معايير وأســـس واضحة، 
وأبـــدى المعرفـــي اســـتعداده الســـتضافة 
هـــذا اللقـــاء في مجلســـه أو أي مكان آخر 
يناسب كافة النواب بعد أخذ آرائهم حول 

كيفية التنسيق ومكان االنعقاد.

لقاءات

وأضاف أنه وخال األسبوعين الماضيين 
قـــام بااللتقـــاء بعدد مـــن النـــواب للنقاش 
والتشـــاور حول ما يحتـــاج إليه المجلس 
في كرســـي الرئاســـة، باإلضافـــة إلى لقاء 
عدد من الخبراء والمختصين في الشـــأن 
نظـــر  ووجهـــات  آراء  وتتبـــع  البرلمانـــي، 
الناشـــطين وأصحـــاب الـــرأي، وتـــم بلورة 
جميـــع هـــذه األفـــكار وصياغتهـــا لتعكس 

حاجة النواب والشارع البحريني.
وأكـــد المعرفـــي أن طرحـــه لرؤيتـــه فـــي 
رئاســـة المجلـــس يعد بمثابة التـــزام أدبي 
المذكـــورة،  البنـــود  جميـــع  بـــأداء  معلـــن 
كافـــة  “ومـــن خلفهـــم  للنـــواب  وســـيكون 
المواطنين” الحق في تقييم أداء الرئاسة 
وفـــق هذه الرؤيـــة ومحاســـبتها حيث إن 
الرئيـــس وهيئـــة المكتـــب لهـــم دور كبيـــر 

أو  النجـــاح  نحـــو  المجلـــس  قيـــادة  فـــي 
الفشـــل، لذلك فإن اختيارهـــم ال يجب أن 
يتـــم بشـــكل عشـــوائي، بـــل يجـــب إتاحة 
الفرصة لكل نائب أن يســـتوعب توجهات 
المرشحين للرئاســـة حتى يكون االختيار 
بنـــاًء علـــى درايـــة ونظر، فكمـــا أن النواب 
األربعين قد سعوا طوال فترة االنتخابات 
إلى عـــرض برامجهم وإقناع الناخبين بها 
فـــي مقراتهـــم االنتخابيـــة وعبـــر وســـائل 
والمنشـــورات  االجتماعـــي  التواصـــل 
وغيرهـــا مـــن الوســـائل، فإنـــه مـــن واجب 
مرشحي الرئاسة اليوم أن يمارسوا نفس 
العمليـــة مـــع نـــواب الشـــعب، ألن كل فـــرد 
منهم سيواجه ناخبيه بعد ذلك، وسيكون 
مســـؤواًل أمامهـــم بعـــد هللا عـــّز وجـــّل عن 

سبب اختياره لهذا الرئيس أو ذاك.

المحور األول

ووضـــع المعرفـــي رؤيته ضمـــن 4 محاور 
رئيســـية، بدأهـــا بالمحـــور األول المتعلـــق 
بالعمـــل البرلماني، حيـــث أكد فيه ضرورة 
العمل بحيادية وعلى مســـافة واحدة من 
الجميـــع في إدارة الجلســـات وفي غيرها 

من المهام المنوطة برئاسة المجلس. 
أشـــار إلى أهمية توفير كافـــة اإلمكانيات 
واألدوات التـــي يحتاجهـــا النـــواب للقيام 
بـــأداء مهامهـــم على أكمل وجـــه، مع دعم 
األمانـــة العامة فـــي اتجاه خدمـــة النواب 

بشكل عادل وفّعال وعملي. 

كما تضمن المحور أيًضا أهمية الشـــفافية 
بمكتـــب  المنوطـــة  األعمـــال  كافـــة  فـــي 
المجلـــس، وضـــرورة تحريـــك المقترحات 
والملفـــات العالقة بالتفـــاوض مع الجهات 

ذات العاقة.

المحور الثاني

وفـــي المحـــور الثانـــي مـــن برنامجـــه بّين 
المعرفـــي أبـــرز األهـــداف التـــي سيســـعى 
لتحقيقها فـــي الجانب التشـــريعي، حيث 
جاء على رأس األولويات تفعيل األدوات 
البرلمانيـــة التي نص عليها الدســـتور دون 
تضييـــق أو تقييد، مع دعـــم كافة الجهود 
مجلـــس  صاحيـــات  لتوســـيع  الراميـــة 
النـــواب باإلضافـــة إلـــى تقويـــة التواصـــل 
والتعـــاون مع الســـلطة التنفيذيـــة خاصة 
الـــوزارات الخدميـــة التي ترتبـــط أعمالها 

بالمواطن بشكل مباشر. 
تعّهد المعرفي بتســـريع المراحل التي تمر 
بهـــا المقترحات بقانون بشـــكل خاص، بما 
يســـاهم في تفعيل هـــذه األداة البرلمانية 
التـــي تعتبـــر ركيـــزة التشـــريع، مـــع تفعيل 
لجـــان خاصـــة للتشـــاور مع الجهـــات ذات 
العاقة بالقوانين والتشريعات المطروحة 
ألخذ الرأي وتطوير المقترحات )المجلس 
األعلـــى للمرأة، غرفة التجـــارة والصناعة، 
إلـــى  والنقابـــات  االتحـــادات  الجمعيـــات، 

آخره(.

المحور الثالث

فيـــه  فقـــد تحـــّدث  الثالـــث  المحـــور  أمـــا 
المعرفـــي عـــن الحقوق والحريـــات، حيث 
يهـــدف لدعم كل تحـــرك نيابي من شـــأنه 
المساهمة في تعزيز التجربة الديمقراطية 
بمملكة البحرين وزيادة الحريات، وتعزيز 
المكتســـبات المعيشـــية للمواطـــن، خاصة 

في ملفات التقاعد، اإلسكان، والبطالة.

المحور األخير

وجـــاء فـــي المحـــور األخيـــر الحديث عن 
البرلمانيـــة، حيـــث  الدبلوماســـية  تفعيـــل 
إن تداخـــل وترابـــط القضايـــا السياســـية 
دول  بيـــن  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
المنطقـــة والعالـــم تدفـــع إلـــى مزيـــد مـــن 
الدبلوماســـية  دور  بتفعيـــل  االهتمـــام 
البرلمانيـــة بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى الدول 
والشعوب.  وفي هذا المحور، أكد المعرفي 
ضرورة وضع خطة استراتيجية واضحة 
للبرلمـــان  الدبلوماســـي  العمـــل  ألهـــداف 
بالتعـــاون مع الســـلطة التنفيذيـــة، مع رفع 
البرلمانيـــة  المشـــاركات  وكفـــاءة  جـــودة 
والفعاليـــات  المؤتمـــرات  فـــي  الخارجيـــة 
الدولية عن طريـــق لجان خاصة باإلعداد 
وتفعيـــل  المشـــاركات،  لهـــذه  والتنســـيق 
لجـــان الصداقة البرلمانيـــة مع دول العالم 

إلبراز مكانة البحرين ونهضتها الشاملة.

محمد المعرفي

المنامة - مجلس التعليم العالي

نظم مجلس التعليم العالي احتفااًل بمناســـبة يوم المرأة البحرينية احتفاًء 
بإنجـــازات المـــرأة البحرينيـــة وما تقدمه من إســـهامات فعالـــة في مختلف 
المجاالت، بمشاركة منتسبي ومنتسبات المجلس. وخال االحتفال، رفعت 
األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالي نائـــب رئيس مجلس أمنـــاء مجلس 
التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة، أســـمى آيات 
التهاني إلى مقام ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وإلى ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، وإلـــى قرينة ملك الباد المعظم رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، بمناســـبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف األول من ديســـمبر 
مـــن كل عـــام، ويأتي تحت مظلة شـــعار المناســـبة الرئيس “قـــرأت - تعلمت 
- شـــاركت”. وبهذه المناســـبة، أشـــادت األمين العام لمجلس التعليم العالي، 
بما تحظى به المرأة البحرينية من دعم ومســـاندة مســـتمر من لدن صاحب 
الجالـــة ملك الباد المعظـــم، ومن خال ما توليه حكومـــة مملكة البحرين 
برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام 
بالـــغ للمرأة بمـــا يضمن حقوقهـــا ومكتســـباتها، مكنها من تحقيـــق إنجازات 
وطنية مشـــرفة في كافة المجاالت والمياديـــن، معربة عن اعتزازها بالدور 
الـــذي تقـــوم به المرأة البحرينيـــة خصوصا األكاديمية والممثلة لمؤسســـات 
التعليـــم العالي، وحضورها في المشـــهدين اإلقليمـــي والدولي الذي يعكس 

جدارة التعليم بمملكة البحرين ومتانة البنية التحتية للتعليم العالي.

رنا بنت عيسى تشيد بإسهامات 
المرأة في مختلف المجاالت

المنامة - وزارة الداخلية

نظمت المنسقية العامة للمحافظات عبر تقنية االتصال المرئي دورة تدريبية 
بعنوان “مهارات القيادة واإلشراف”، شارك فيها عدد من موظفي المنسقية 
العامـــة للمحافظات والمحافظات األربع. وتهدف الدورة التي قدمها رئيس 
شـــعبة التطويـــر والتدريب بالمنســـقية العامـــة للمحافظات األســـتاذ جمال 
خليفـــة البوعركيإلى توضيح طرق ومهارات القيادة واإلشـــراف الفعال في 
مجـــال العمل الحكومـــي؛ من أجل تســـهيل عملية التوافق بيـــن المتطلبات 
والتطلعـــات واالرتقـــاء بـــاألداء الحكومي. وقـــد تضمنت الـــدورة عددا من 
المحاور المهمة من أبرزها مفهوم القيادة واإلشـــراف وأهمية تطبيقهما في 
مجال العمل والربط بينهما، إضافة إلى طرق وكيفية تطويرهما والعواقب 
المترتبـــة علـــى عـــدم االهتمـــام بهما، وقوًفـــا على بعـــض النمـــاذج واألمثلة 

والتطبيقات الناجحة والملهمة في العمل الحكومي.

تنظيم دورة “مهارات القيادة واإلشراف”

حسن إبراهيم كمال  الشيخة هند بنت سلمان فيصل عبدالقادرعبدالنبي الشعلة مؤنس المردي

محرر الشؤون المحلية

أحمد البحر

محرر الشؤون المحلية

ضّمن المعرفي في البرنامج سيرته الذاتية وخبراته في العمل البرلماني 
وغيـــره، حيـــث إنه ترّأس وشـــارك في عدد مـــن اللجـــان البرلمانية أثناء 
عضويتـــه فـــي مجلس النواب مـــن 2014 إلـــى 2018، فقد تـــرأس لجنة 
حقـــوق اإلنســـان، وكان نائًبا لرئيس لجنة الخدمـــات، وعضًوا في اللجنة 
التشريعية والقانونية، باإلضافة إلى عمله رئيس في لجنة التحقيق في 
الخدمـــات الصحية، ولجنة دراســـة برنامج عمـــل الحكومة، وغيرها من 
اللجـــان، ويضاف إلى ذلك خبرته االقتصادية كرجل أعمال في عدد من 

المجاالت والقطاعات.

بروفايل

األعضاء الجدد باللجنة العليا لدرع ^ للمسؤولية االجتماعية للشركات

خيرية الدشتيخالد المسقطي محمود الديلميعبدالكريم بوجيري



المنامة - بنا

اســـتقبل رئيس المجلس األعلى للشؤون 
اإلسالمية الشـــيخ عبدالرحمن بن محمد 
بـــن راشـــد آل خليفـــة، أمـــس فـــي مكتبه، 
األميـــن العـــام لمجلس حكماء المســـلمين 
أمين عام اللجنة العليا لألخوة اإلنســـانية 

المستشار محمد عبدالسالم.
 وأعـــرب عـــن تقديره للجهـــود التي بذلها 
ســـعادته ومجلس حكماء المســـلمين في 
المشـــاركة فـــي تنظيـــم ملتقـــى البحريـــن 
للحوار )الشرق والغرب من أجل التعايش 
رعايـــة  تحـــت  أقيـــم  الـــذي  اإلنســـاني( 
ســـامية من ملـــك البالد المعّظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
يومـــي 3 و4 نوفمبـــر الماضـــي، بمشـــاركة 
فضيلـــة شـــيخ األزهر الشـــريف وقداســـة 
بابـــا الفاتيـــكان، مشـــيًدا بالنتائـــج الطيبة 
للتعـــاون المثمـــر بيـــن المجلـــس األعلـــى 
حكمـــاء  ومجلـــس  اإلســـالمية  للشـــئون 

المسلمين في خدمة القضايا المشتركة.
 من جانبه، نقل المستشار عبدالسالم إليه 
تحيات رئيس مجلس حكماء المســـلمين 
شيخ األزهر الشـــريف اإلمام األكبر أحمد 
الطيـــب، وتقدير فضيلتـــه العميق لمملكة 
البحرين قيادًة وشـــعًبا، وتمنياته للجميع 

بدوام الخير والرفعة واالزدهار.
 كما هنَّأ بالنجاح الكبير الذي حققه ملتقى 
البحريـــن للحـــوار، مشـــيًدا بالمجهـــودات 

الكبيرة التي بذلها الشيخ عبدالرحمن بن 
محمـــد بن راشـــد آل خليفة فـــي التنظيم 
والمتابعـــة إلنجـــاح هـــذا الحـــدث العالمي 

الكبير.
 وبحـــث الجانبان عدًدا مـــن الموضوعات 
والمشـــروعات فـــي إطـــار تعزيـــز التعاون 
بيـــن  الوطيـــدة  والعالقـــات  المشـــترك 
اإلســـالمية  للشـــئون  األعلـــى  المجلـــس 

ومجلس حكماء المسلمين.

توطيد العالقات بين “األعلى اإلسالمي” و”الحكماء”

شيخ األزهر: أكنُّ للبحرين قيادة وشعًبا تقديًرا عميًقا

الترخيص لمراكز تسجيل العمالة إثر إلغاء “العمل المرن”
رخصـــت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 
العمالـــة  تســـجيل  مراكـــز  مـــن  لعـــدد 
الوافـــدة، والتـــي أســـندت لهـــا بعـــض 
مهام الهيئة لتســـجيل العمالة الراغبة 
فـــي التقـــدم للحصول علـــى تصريح 
وذلـــك  المهنيـــة،  األنشـــطة  مزاولـــة 
لتصحيـــح الوضـــع القانونـــي للعمالـــة 

على إثر إلغاء تصريح العمل المرن.
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــدت 
نـــوف جمشـــير أن مراكـــز التســـجيل 
المعتمـــدة ســـتتولى مهمـــة تســـجيل 
العمالـــة الوافدة، والتصدي المشـــترك 
للعمالـــة غيـــر النظاميـــة، بمـــا ينعكس 
على اســـتقرار سوق العمل وتصحيح 
الوضـــع القانونـــي للعمالـــة إثـــر إلغـــاء 

تصريـــح العمـــل المـــرن، مشـــيرة إلى 
أن القطاعيـــن العام والخاص يعمالن 
على تنفيذ أهداف مشتركة تصب في 
صالـــح تحقيـــق التنميـــة االقتصادية 
المســـتدامة، وتحفـــظ اســـتقرار بيئة 
العمل ضمن منظومـــة تراعي العدالة 
والتنافسية والمرونة التي تستجيب 

لمتطلبات السوق وتدعم نموه.
وأوضحت جمشـــير أن الهيئة باشرت 
للمراكـــز  التدريبيـــة  الـــورش  تنظيـــم 
الطالعهـــا على المهام والمســـؤوليات 
بتســـجيل  والمتمثلـــة  بهـــا،  الموطـــة 
العمالـــة مـــن خـــالل اســـتالم طلبـــات 
التصاريح من العمال، ومن ثم إحالتها 
للهيئة لفحصها والبّت فيها، باإلضافة 

إلـــى التحقق من توافـــر المؤهالت أو 
شـــهادات المعاييـــر المهنيـــة الالزمـــة 
للعمـــال األجانـــب الراغبيـــن بمزاولـــة 
األنشـــطة المهنيـــة بمـــا يحقـــق األمن 
والسالمة للمتعاملين معهم اجتماعيًا 
باســـتخدام  وااللتـــزام  واقتصاديـــًا، 
األنظمـــة اإللكترونيـــة التـــي تحددها 

العمـــال  بيانـــات  وإدراج  الهيئـــة، 
األجانـــب فـــي األنظمـــة اإللكترونية، 
وذلـــك عنـــد تســـجيلهم مـــع تحديثها 
بشـــكل مســـتمر، على أن تشتمل على 
معلومات العامل الشخصية والعنوان 
وأرقام التواصل واألنشـــطة المصرح 

له بمزاولتها.

وبينت جمشـــير أن الورش التدريبية 
تضمنـــت تقديـــم شـــرح مفصـــل إلـــى 
بيانـــات  إدخـــال  آليـــة  عـــن  المراكـــز 
العمالـــة المســـجلة ضمـــن المنظومـــة 
وطـــرق  المخصصـــة،  اإللكترونيـــة 
هيئـــة  مـــع  والمتابعـــة  التواصـــل 
يتعلـــق  فيمـــا  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم 

بـــأي مســـتجدات تتعلـــق بالعامـــل أو 
أيـــة معلومـــات تطلبهـــا الهيئـــة، إلـــى 
جانـــب إيضـــاح االلتزامـــات الخاصـــة 
بالمراكـــز والمتمثلة فـــي تجهيز مكان 
الوافـــدة  العمالـــة  الســـتقبال  مالئـــم 
الحصـــول علـــى  فـــي  الراغبيـــن  مـــن 
التصريـــح، والـــذي يخضـــع لموافقـــة 

الهيئة.
وستقوم الهيئة بنشـــر أسماء المراكز 
المعتمـــدة لتســـجيل العمالـــة على أن 
علـــى  دوري  بشـــكل  تحديثهـــا  يتـــم 
الموقـــع اإللكترونـــي الرســـمي للهيئة 
عـــن  االستفســـار  أو   www.lmra.bh
طريـــق االتصـــال علـــى مركـــز اتصال 

الهيئة 17506055.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

مدينة عيسى - وزارة العمل

أصـــدر وزيـــر العمـــل جميـــل حميدان 
اللجنـــة  تشـــكيل  بإعـــادة  قـــراًرا 
أحـــكام  تنفيـــذ  لمتابعـــة  المشـــتركة 
التعطـــل،  ضـــد  التأميـــن  قانـــون 
والمنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )3( 
من المرســـوم بقانون رقم )78( لسنة 
2006 بشـــأن التأميـــن ضـــد التعطل، 
وذلـــك برئاســـة وكيـــل وزارة العمـــل، 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن ســـلمان بن 
محمـــد آل خليفة، وتتكون عضويتها 
مـــن ممثلين عن وزارة العمل والهيئة 

العامة للتأمين االجتماعي.
تنفيـــذ  بمتابعـــة  اللجنـــة  وتختـــص   
أحـــكام المرســـوم بقانـــون رقـــم )78( 
ضـــد  التأميـــن  بشـــأن   2006 لســـنة 
التعطل، واقتـــراح القرارات الوزارية 
التـــي  والحلـــول  لتنفيـــذه  الالزمـــة 
تســـاهم فـــي تطويـــر نظـــام التأميـــن 

ضد التعطـــل، وإنجاز أي مهام أخرى 
والهيئـــة  العمـــل  وزارة  بهـــا  تكلفهـــا 

العامة للتأمين االجتماعي.
مـــن  اللجنـــة  أعضـــاء  ويتكـــون   
وهـــم:  العمـــل،  وزارة  عـــن  ممثليـــن 

أحمـــد الحايكـــي، الوكيـــل المســـاعد 
لشـــئون العمل، نائًبا للرئيس، وفوزية 
التعويضـــات  إدارة  مديـــر  شـــهاب، 
ودعـــم التعطـــل، واألســـتاذة ابتســـام 
الشـــئون  قســـم  رئيـــس  الرواحـــي، 
رئيـــس  الجـــد،  وجعفـــر  القانونيـــة، 
ونجـــوى  المعلومـــات،  نظـــم  تطويـــر 
تســـجيل  قســـم  رئيـــس  بوحســـان، 
وتقييم مطالبات التأمين، إلى جانب 
ممثليـــن عـــن الهيئـــة العامـــة للتأمين 
االجتماعي، وهـــم: عبدهللا تركي آل 
محمـــود، المديـــر التنفيـــذي لخدمات 
ســـلمى  واألســـتاذة  المشـــتركين، 
عبدالرحمـــن، المدير التنفيذي لتقنية 
المعلومات، وخالد عبدالعزيز، المدير 
التأمينيـــة،  للمســـتحقات  التنفيـــذي 
مديـــر  األميـــر،  عبيـــر  واألســـتاذة 

القروض والتعويضات.

بقرار صادر عن وزير العمل

إعادة تشكيل اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام “التأمين ضد التعطل”

وزير العمل

من مقهى الفيشاوي ومقهى جروبي بالقاهرة 2-2
Û  زرت القاهــرة األســبوع الماضــي، وكان

جروبــي”  و”مقهــى  الفيشــاوي”  “مقهــى 
مــن بيــن المعالــم المهمــة التــي وضعــت 
زيارتهما على رأس برنامج هذه الزيارة، 
القاهــرة  زرت  عندمــا  الحــال  كان  كمــا 
ألول مرة في شهر يناير 1974، في تلك 
الزيــارة كنــت أقضــي شــهر العســل مــع 
زوجتي التي أصرت، سامحها هللا، على 
أن يكــون أول بنــد فــي برنامــج الزيــارة 
هو زيــارة ضريح الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصــر بمنطقة كوبري القبة لقراءة 
الفاتحــة علــى روحــه الطاهــرة ووضــع 
إكليــل من الورود على ضريحه!! فكانت 
فاتحة عطلة شهر عسلنا زيارة األضرحة 
والموتــى!! وكان ســائق التاكســي كريما 
كمــا  اإلنســانية،  اللفتــة  لهــذه  ومقــدرا 
أسماها، فعرض علينا رؤية بيت الرئيس 
الراحــل من الخــارج في منشــية البكري 
القريبة من منطقة كوبري القبة دون أي 

أجر إضافي، فقبلنا العرض شاكرين.
Û  فنــدق فــي  ســكنا  الزيــارة  تلــك  فــي 

“عمــر الخيــام” الــذي كان يســمى “قصــر 
بنــاه  الملكــي،  العهــد  فــي  الجزيــرة” 
الخديــوي إســماعيل على أرقــى وأفخم 
إلقامــة  والمســتويات  المواصفــات 
اإلمبراطورة الفرنسية الفاتنة الحسناء 
زيارتهــا  أثنــاء  وحاشــيتها  “أوجينــي” 
للقاهرة لحضــور احتفاالت افتتاح قناة 
الســويس فــي العــام 1869م، وبعــد 20 
عاًمــا بيع القصر وتم تداول ملكيته إلى 
أن ُحــول إلــى فنــدق صغيــر أنيــق تحــت 
اســم “فنــدق قصــر الجزيــرة” فــي العــام 
1906، ثــم عاد مرة أخرى ليصبح قصرا 

سكنه أحد األثرياء اللبنانيين.

Û  وبعد اإلطاحة بالنظام الملكي في العام
1952 ُأمــم القصر وُأعيــد تأهيله كفندق 
صغير كما كان من قبل تحت اسم “فندق 
عمــر الخيــام”، وعندما ســكنا الفندق في 
متعــب  صــرح  وكأنــه  بــدا   1974 العــام 
مرهــق، منتَهــك الشــموخ والهيبة، ُســلب 
منــه أهم وأثمــن مقتنياتــه، وكان ينتاب 
اإلنسان إحساس غريب وهو يسكن في 
فندق عمر الخيام في ذلك الوقت، حيث 
يــرى فيــه أشــاء الــذوق الرفيع، ويشــم 
فيــه عبق مصر الراقي الجميل، ويســمع 
فيــه أنين الجدران وحنينهــا إلى ماضي 
مصــر المنيف. بعدها بعــدة أعوام ازداد 
الطين بلة عندما تم خنق قصر الجزيرة 
أو فندق عمر الخيام ومحاصرته ببرجين 
بيــن  ممــرا  ليصبــح  عالييــن  اســمنتيين 
البرجين وجزءا حزينا في وسط مجمع 

ضخم أطلق عليه “فندق ماريوت”.
Û  ومــن مقهــى الفيشــاوي الــذي يقــع فــي

زقــاق ضيق بســوق خــان الخليلــي بحي 
الحسين في قلب القاهرة الفاطمية، كما 
قلنــا فــي الجــزء األول مــن هــذا المقال، 
جــذور  مــن  واحــدا  يمثــل  كان  والــذي 
األصالــة فــي مصــر؛ ذهبــت فــي اليــوم 
نفســه لزيــارة “مقهى جروبــي” الذي يقع 
بميدان طلعت حرب وســط القاهرة في 
واحدة من أفخم البنايات العريقة التي 
تنطــق جمــااًل وأناقــة يعكســهما طرازها 
المعمــاري من عصر الباروك، وكنت مثل 
الماييــن غيــري مــن العــرب قــد ســمعت 
المــكان  مــن  لقطــات  وشــاهدت  االســم 
فــي عــدد من األفــام المصريــة القديمة 
لــي  زيــارة  أول  فــي  وزرتــه  الرائعــة، 
للقاهرة قبل 48 عاًما عندما كان قد لفظ 

أنفاســه األخيرة كصرح حضاري ثقافي 
ومركــز مــن مراكــز اإلشــعاع والحداثــة 
الــذي أرســى ذوقــا وتقاليــد جديــدة في 
فــي  تأسيســه  منــذ  المصــري  المجتمــع 

ثمانينات القرن الثامن عشر.
Û  وحتــى العشــرين  القــرن  مطلــع  ومــع 

منتصفــه، أصبــح مقهــى جروبــي مــرآة 
للنخبــة والصفوة في المجتمع المصري، 
والمكان الذي يرغب ذوو القامة والمقام 
أن ُيشــاهدوا فيــه، وصــار يشــكل نبــض 
االجتماعيــة  والحيــاة  الفنيــة  النهضــة 
القاهــرة  فــي  الصاخبــة  والسياســية 
االرســتقراطية،  طبقاتهــا  وملتقــى 
المأكــوالت  أطيــب  تقــدم  كانــت  هنــا 
والعصائــر،  والمشــروبات  والحلويــات 
الصفقــات  وتعقــد  االتفاقيــات  وتبــرم 
والتسويات والتحالفات، وهنا كان زوار 
مصــر مــن قــادة ورؤســاء الــدول يأتون 
لشرب قهوته المميزة، وهنا كانت تجتمع 
الشــخصيات التــي صنعــت تاريــخ مصر 
الحديــث، ويلتقي فيه كبار السياســيين 
والوجهــاء،  التجــار  وبكبــار  بالســفراء 
ويلتقي فيه أيًضا كبار األدباء والفنانين 
كان  وهنــا  والســينما،  المســرح  بنجــوم 
ُيرحــب بالنســاء والعائــات علــى خاف 
المقاهــي التقليديــة التــي كانــت حصــًرا 
علــى الرجال فــي ذلك الوقــت، ولم يكن 
يســمح ألحــد بالدخــول إلــى جروبــي إال 
الملــك  وكان  أناقتــه،  بكامــل  كان  إذا 
وفــي  المقهــى،  علــى  يتــردد  فــاروق 
إحــدى المناســبات أمــر المقهــى بإعــداد 
كعكــة ضخمــة تــزن مائــة كيلوغــرام من 
الشــيكوالته التــي يفضلهــا وأرســلها في 
رحلة طولها آالف األميال لتصل كهدية 

منه إلى مائدة الباط الملكي البريطاني 
للملك جورج السادس.

Û  وفي العام 1960 أطبق جهاز المخابرات
وألقــى  جروبــي  مقهــى  علــى  المصــري 
القبــض علــى “جــورج اســتاماتيو” أحــد 
العامليــن فــي المقهــى الــذي كان يــرأس 
شــبكة تجســس تعمــل في مصــر لصالح 
الموساد اإلسرائيلي، وهو ما عرف وقت 
ذاك باســم “عملية ســمير اإلســكندراني” 
نســبة إلى الضابط المصــري الذي تمكن 

من كشفها.
Û  أن يمكــن  العريــق  جروبــي  مقهــى  إن 

حضارًيــا  مشــروًعا  كان  بأنــه  يوصــف 
أسسه السويسري “جاكوم جروبي” الذي 
أدخــل أول قطعة آيــس كريم إلى مصر 
فــي العــام 1889، وقتهــا كانت مصر في 
العهــد الملكــي بــؤرة جذب واســتقطاب 
والكفــاءات  األجنبيــة  لاســتثمارات 
والذوق الرفيع، فاستقطبت جروبي من 
سويســرا ليفتتح هــذا المقهى في أرقى 
األحيــاء فــي العالــم وقتهــا، نعــم أقصد 
العالــم كلــه وليــس العالم العربــي فقط، 
ليضاهــي مقاهــي باريــس وفيينــا وقتها 
أيًضــا، في ذلــك الوقت الذي كان الناس 

فيه يعشقون الجمال.
Û  فــي زيارتــي األخيــرة للقاهرة األســبوع

جروبــي  مقهــى  إلــى  وصلــت  الماضــي 
بميــدان طلعــت حــرب فوجدته مــا يزال 
مغلقــا للترميم والتطويــر، فاتجهت إلى 
فرع المقهى الواقع أو الممتد بين شارع 
عدلي وشارع عبدالخالق ثروت، وليتني 
لــم أفعل ذلــك؛ فقد كان فــي حالة يرثى 

لها.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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أكد مؤســـس متحف المنامة الرقمي، فاضل آل شـــرف أن مبادرة 
حكايـــة المنامـــة تعـــد تجربـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا علـــى مســـتوى 
المبـــادرات األهلية في مملكة البحرين نظًرا لطول مدة تأسيســـها 
مقارنـــة مـــع المشـــاريع المماثلة وهيكلـــة عمل المبـــادرة من حيث 
االستدامة والتنوع والمواكبة ولمحتواها النوعي الذي استقطب 
الشباب وشجعهم على االنخراط في األعمال التطوعية المبتكرة 
ومنحهـــم مســـاحة التفكير واإلبـــداع واإلضافة وإدمـــاج الماضي 

بالحاضر وصناعة المستقبل.
وأشار إلى أن الفوز بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفة ألفضل مشـــروع تطوعي على مستوى مملكة البحرين 
ا في عمر المبادرة كونه فتح أمامها العديد من  يعتبـــر مفصًل هامًّ
الفـــرص واألبـــواب ومنحهـــا دفعة كبيـــرة لطرح وبـــدء العديد من 
المشـــاريع الكبيرة والتي مازالت مستمرة وأنها الجائزة األهم في 

هذا المجال. وفيما ما يلي أبرز ما جاء عنه في لقاء “البلد”.

حواجز كثيرة

البالد: ما الذي يقف أمام مجال العمل التطوعي  «
اليوم؟

آل شـــرف: علـــى غيـــر نســـق المجـــاالت التقليديـــة يواجـــه العمل 
التطوعي عموًما وفي البحرين خصوًصا انحسار لمفاهيم أدواره 
فـــي مجاالت محـــددة ووظائف معينـــة للقائمين عليـــه مما يخلق 
حواجز كثيرة ويضيع فرًصا أكثر أمام مجاالت العطاء اإلنساني، 
ويحّجـــم الطاقات الفاعلة في المجتمع بل ويخلق هذا االنحســـار 
فراغـــات كبيـــرة في المجتمع دون ســـّدها، وخصوًصـــا بالمجاالت 
اإلبداعيـــة وتلـــك التـــي تتصدر ريـــادة مواضيعها وتعاصـــر الزمن 

وتواكب تحديات وتغيرات المجتمعات اليوم. 

صناعة المستقبل

وماذا عن دور متحف المنامة الرقمي في تعزيز  «
قيمة التطوع؟

آل شـــرف: تمّثل مبادرة “حكاية المنامة” تجربة فريدة من نوعها 
علـــى مســـتوى المبادرات األهلية في مملكـــة البحرين نظًرا لطول 
مدة تأسيسها مقارنة مع المشاريع المماثلة وهيكلة عمل المبادرة 

من حيث االســـتدامة والتنوع والمواكبة أوالً، وللمحتوى النوعي 
الذي تقّدمه والذي بدوره يستطيع أن يجذب ويستقطب الشباب 
ويشجعهم على االنخراط في األعمال التطوعية المبتكرة والتي 
تعطيهـــم مســـاحة التفكيـــر واإلبـــداع واإلضافة وإدمـــاج الماضي 

بالحاضر وصناعة المستقبل ثانًيا.

مفصل هام

ما أثر فوزكم في المشاريع المتصلة بمجال العمل  «
التطوعي؟

آل شرف: منذ أن تأسست المبادرة في العام 2008 القت تشجيًعا 
واحتضاًنـــا كبيـــًرا من كافة فئات المجتمع ومؤسســـاته الرســـمية 
واألهليـــة، إلـــى أن حصـــدت المبادرة وبعد عام واحـــد من تحولها 
الرقمي عام 2018 لجائزة ســـمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفة ألفضل مشـــروع تطوعي على مستوى مملكة البحرين 
كان مفصـــًل هاًما فـــي عمر المبادرة كونه فتـــح أمامها العديد من 

الفرص واألبواب ومنحهـــا دفعة كبيرة لطرح وبدء 
العديد من المشاريع الكبيرة والتي مازالت مستمرة 

لكونها الجائزة األهم في هذا المجال.
 وقد ساهمت الجائزة في التعريف بالمبادرة على 

مســـتوى الخليـــج والوطن العربـــي إضافة إلى 
ذلـــك القت العديد مـــن التكريمات والجوائر 

األخـــرى مـــن المؤسســـات الرســـمية مثل 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، 
وصندوق العمل تمكين، وهيئة البحرين 

للسياحة والمعارض وغيرها.

مكون أساسي

برأيك.. هل التطوع  «
كفيل بصقل 

مهارات الشباب؟

آل شـــرف: أعتقـــد إن التطـــوع 
ومهاراتهـــم  الشـــباب  يصقـــل  ال 
وحسب، بل يعد المكّون األساسي 
في شـــخصية الفرد الذي يكتشف 
منـــه مهاراتـــه واهتماماته وأفكاره 

ويخـــط منـــه درب مســـتقبله وأهدافه؛ ألن العمـــل التطوعي يأتي 
ا ولكـــون أن ال يّحـــده مقابل  علـــى خـــلف أي عمـــل مدفـــوع ماديًّ
ويعتبر أســـمى شعور يطمح إليه طامح لإلنجاز، فبالتالي الدوافع 

تجاه العمل التطوعي ومن المفترض أن تكون أقوى وأكبر.

مفعول فوري

ما أهمية العمل التطوعي؟ «

ا بأن أصغـــر خطوة في طريق التطوع  آل شـــرف: أؤمن إيماًنا تامًّ
اليوم والعمل اإلنســـاني وخصوًصا في عالـــم القرية الصغيرة من 
شـــأنه أن يصنـــع أثًرا يتخطـــى بمفعولـــه المدينة الصغيـــرة والبلد 
الواحد، بل بإمكان أن يصل بمفعوله العالم بأكمله ســـواء بصورة 
أو مقطع أو قصة تنشـــر على فضاء التواصل االجتماعي وتصنع 
ـــا، فما كان صعب قبل عقد أو عقدين  أثـــًرا مضاعًفا ومفعواًل فوريًّ
اليـــوم أصبح ســـهًل يســـيًرا، لذا فـــإن “حكاية المنامـــة” تقوم على 
توثيق قصص النجاح عبر الزمن ونشـــرها ليس احتفاًء وحســـب 
بـــل لكتابة الـــدروس ولتحفيـــز األجيال 

للعطاء اإلنساني والعمل التطوعي.

أرشيف رقمي

وماذا عن مبادراتكم  «
وأنشطتكم الداعمة لذلك؟

آل شرف: تنطلق استراتيجية مشاريع 
ــادرة مــتــحــف الــمــنــامــة الــرقــمــي  ــبـ مـ
الــمــنــامــة ضــمــن خطين  حــكــايــة 
إنتاج  خــط  أولهما  متوازيين 
البرامج الرقمية واإلصدارات 
حـــيـــث يــســتــقــطــب تــطــوع 
الـــكـــفـــاءات فـــي مــجــاالت 
اإلعـــلم بشكل عــام من 
ــن ومــــعــــّدي  ــ ــوري ــصــ مــ
بــــرامــــج ومــقــدمــيــن 
ومحررين وغيرهم.

اآلخـــر  الخـــط  أمـــا 
فيتلخص في تعزيز 
مـــع مختلف  التعـــاون 

الجهات الرســـمية واألهلية في شـــتى القطاعـــات المتعلقة بفكرة 
“حكاية المنامة” بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من خلل تنظيم 
الفعاليات المشـــتركة واالحتفاالت والمعارض والورش والجوالت 
وغيرها، وبالتالي استقطاب وتدريب المتطوعين في تنظيم هذه 

الفعاليات والبرامج بشتى تخصصاتهم غير المحدودة.
كما أننا نســـعى لتأكيد فكرة أن المبادرة عبارة عن أرشـــيف رقمي 
لمدينـــة المنامة، من خلل طرحنا لها كمبادرة فّعالة تســـعى لدعم 
وإحيـــاء العديـــد من األفكار ودعـــم القطاعات التجاريـــة المتمثلة 
فـــي أســـواق المنامـــة وتّجارهـــا الذيـــن كان لهـــم الـــدور األبرز في 
بنـــاء نهضـــة وتاريـــخ البحريـــن، وكذلـــك بهـــدف تنشـــيط الحركة 
االجتماعية والثقافية في المدينة القديمة لما لها من دور تاريخي 
هام فعلى سبيل المثال نّظمت “حكاية المنامة” بالشراكة مع هيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض مهرجان ذهب المنامـــة هذا العام 
ا بتنشـــيط ســـوق المنامة الكبيـــر والجوالت  وحقق نجاًحا قياســـيًّ
المشتركة مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار، وأيًضا االحتفاء بأبرز 
وجوه العطاء في مملكة البحرين بالتعاون مع المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية، ومحافظـــة العاصمة، ومركز الشـــيخ إبراهيم 
بـــن محمـــد آل خليفـــة للثقافـــة والبحـــوث، واالحتفـــاء بالمعلمين 
واإلصـــدارات  الدائمـــة  والمعـــارض  الســـيرة  وتوثيـــق  واألطبـــاء 

وغيرها من الفعاليات واألنشطة.

تبادل المنفعة

ما كلمتك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع؟ «

تختلـــف  لمشـــكلة  واقـــع  كل  تحديـــات  أن  شـــك  ال  شـــرف:  آل 
باختـــلف األزمنـــة كمـــا األمكنـــة، فعوامـــل التأثير فـــي المجتمع 
ســـواء للندفـــاع لشـــيء أو اجتنابه تلعـــب دوًرا كبيـــًرا في ذلك، 
وفـــي العمل التطوعي تحديًدا تلعب عوامل الجذب للمتطوعين 
ا، وقبـــل ذلك تصحيح فكرة هامـــة في أذهان الكثير  دوًرا رئيســـيًّ
مـــن الناس للتعريـــف بالعمـــل التطوعي على أنه تشـــريف وليس 
تكليًفا، والصحيح عكس ذلك، إذن الفطرة اإلنســـانية قائمة على 
تبـــادل المنفعـــة المعنوية والمادية بين البشـــر على حد ســـواء ال 
على المنفعة الشخصية وحسب، وأن إحساس الفرد بأن التطوع 
ومســـاعدة اآلخرين ومنحهم شـــعور القيمة والتقدير هي أساس 
مســـاعدة لنفســـه وكينونته ووجوده وتكامله النفسي وهي منبع 
حاجـــة ملحـــة حيـــث ال يكـــون المجتمـــع متعافًيـــا وصحيًحـــا إال 

بسلمة جميع أفراده ليس فرًدا دون آخر.

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي فتحت أبواب الشهرة العربية أمام “حكاية المنامة”
حواجز كثيرة تواجه العمل التطوعي وهدفنا تحفيز أجيال المستقبل.. آل شرف:

أكد رئيـــس االتحاد العربي للتطوع رئيس 
مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة، حسن 
بوهزاع، ســـعي الجمعية إلطـــلق البرامج 
والمبـــادرات الداعمـــة للشـــباب خصوًصـــا 
وبقية شـــرائح المجتمـــع عموًما للنخراط 

في مجال العمل التطوعي.
ســـمو  مبـــادرة  أن  إلـــى  بوهـــزاع  وأشـــار 
الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة إلعداد 
القـــادة الشـــباب بنســـختيها علـــى التوالي 
والتـــي تمت بالتعـــاون مع المعهـــد العربي 
للتخطيـــط بدولـــة الكويـــت والتي شـــارك 
فيها 160 شـــابًّا وشابة انعكست باإليجاب 
البرامـــج  مـــن  االســـتفادة  مســـتوى  علـــى 
التدريبيـــة.  وقـــال بوهـــزاع: “كلمـــة شـــكر 
رعايتهـــا  علـــى  البـــلد  لصحيفـــة  واجبـــة 
الدائمـــة لبرامـــج وأنشـــطة جمعيـــة الكلمة 
الطيبـــة وال شـــك أننـــا نثّمـــن الـــدور الـــذي 
تقـــوم بـــه الصحيفة فـــي إبـــراز المبادرات 
التطوعية الناجحة في المملكة بما يســـهم 
في تشجيع مختلف الفئات على المشاركة 
اإليجابيـــة في التنمية”. وفيما يلي أبرز ما 

جاء عنه بلقائه مع “البلد”: 

قوة أساسية

ما أبرز مبادراتكم المحّفزة  «
النخراط الشباب بمجال العمل 

التطوعي؟

بوهـــزاع: ال شـــك أن الشـــباب هـــم القـــوة 
معظـــم  عليهـــا  تعتمـــد  التـــي  األساســـية 
الـــدول فـــي ظـــل التحديـــات والمتغيرات 
التـــي يشـــهدها العالـــم ومن هـــذا المنطلق 
أدعوهـــم إلى اســـتغلل طاقاتهـــم الكامنة 
اســـتغلاًل أمثـــل من خـــلل المشـــاركة في 
مشـــروعات القطـــاع الخـــاص، واالنخراط 
في برامج تنمي قدراتهم وتفعل طاقاتهم 
وتكســـبهم خبـــرات ومهـــارات قياديـــة من 
أجل المشاركة في التنمية وصناعة نهضة 

المجتمع.
وحملت جمعية الكلمة الطيبة على عاتقها 
مسؤولية كبيرة في سبيل تمكين الشباب 
ورفـــع مســـتوى قدراتهـــم إلعـــداد وعمـــل 
مشـــاريعهم الخاصـــة التـــي تعـــود بالنفـــع 

عليهم وعلى مجتمعهم، من خلل عدد من 
البرامج أبرزها مبادرة سمو الشيخ عيسى 
بن علـــي آل خليفة إلعداد القادة الشـــباب 
مـــع  بالتعـــاون  التوالـــي،  لنســـختين علـــى 
المعهد العربـــي للتخطيط بدولـــة الكويت 
والتي شـــارك فيها 160 شـــابًّا وشـــابة وقد 
كان مستوى مشاركتهم متميًزا وذا كفاءة 
ا على  عاليـــة، األمـــر الـــذي انعكـــس إيجابيًّ
مستوى االستفادة من البرامج التدريبية.

وهدفـــت هذه المبادرة إلى المســـاهمة في 
تمكيـــن الشـــباب ورفـــع مســـتوى قدراتهم 
إلعـــداد وعمل مشـــاريعهم الخاصة، وبناء 
إيجابـــي  بشـــكل  ليســـهموا  شـــخصياتهم 
وفّعـــال فـــي خدمـــة أنفســـهم ومجتمعهم 
مـــن خـــلل مســـاعدتهم علـــى  ووطنهـــم، 
مواجهة التحديـــات وتقديم الدعم اللزم 
لتطويـــر أفكارهم وتحويلها إلى مشـــاريع 
قائمـــة للمســـاهمة فـــي دفع عجلـــة التقدم 
االقتصـــادي وتعزيـــز روح ريـــادة األعمال 
إضافة إلى إلهام االبتكار وعمل المشـــاريع 

الخاصة بهم.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، تهـــدف مبـــادرة إعداد 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الشـــباب  القـــادة 
الســـعودية والتـــي بالتعـــاون مع مؤسســـة 
األميـــرة العنـــود الخيرية والمعهـــد العربي 
للتخطيـــط بدولـــة الكويـــت، والتي شـــارك 
فيها 46 شـــابًّا وشـــابة من المملكة العربية 
الســـعودية، إلـــى تنميـــة معـــارف الشـــباب 
ومهــــاراتهم واتجاهاتهم بما يمكــــنهم مـن 

التعامـل مـع مسـتجدات العصـر وتحدياتـه 
بكفاءة وفاعلية، وبتحســــين السيــــاسات 
المستخدمة فـي تطـوير قدراتهم الكامنـة، 
بيـــن  الثقافـــي  التبـــادل  ملتقـــى  وكذلـــك 
مملكة البحرين وجمهوريـــة تركيا بعنوان 
“شـــباب بل حدود” والذي تنظمه الجمعية 
والرياضـــة  الشـــباب  مـــع وزارة  بالتعـــاون 

التركية لنسختين على التوالي.
إدارة  برنامـــج  الجمعيـــة  أطلقـــت  كمـــا   
المخاطر للمشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 
خـــلل  مـــن  وشـــابة  شـــابًّا   30 لتدريـــب 
برنامج تدريبي متكامل يســـاعد أصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية 
مواردهـــم وإدارة المخاطـــر والعديـــد مـــن 
البرامـــج كوننا نحظى بإدارات متخصصة 
في استهداف فئة الشباب وتدريبها وهي 

إدارة إتقان للتدريب.

مشروع وطني

وماذا عن مساعيكم في مجال  «
العمل التطوعي؟

بوهـــزاع: ســـعت جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة 
والمبـــادرات  المشـــاريع  تشـــجيع  باتجـــاه 
التطوعيـــة مـــن خلل العديد مـــن الجوائز 
التطوعيـــة التـــي اتخـــذت مكاًنـــا متقدًمـــا 
فـــي الســـنوات األخيـــرة وعلـــى رأس هذه 
األعمـــال جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي آل خليفة ألفضل مشـــروع تطوعي 

بحرينـــي والتي اكتســـبت أهميتها بســـبب 
فتـــح المجـــال للمشـــاركة أمـــام المنظمات 
واألفـــراد  التطوعيـــة  والفـــرق  األهليـــة 
بدورهـــم  االضطـــلع  علـــى  لتشـــجيعهم 
وابتكار مشـــاريع تطوعية نوعية تســـاهم 
في خدمـــة المجتمع واالرتقاء به وقد فاز 
بنســـختها الخامســـة 2018 فريق مشروع 
حكايـــة المنامـــة عـــن مشـــروعهم متحـــف 
بـــه كونـــه  نفخـــر  الـــذي  الرقمـــي  المنامـــة 
ـــا مميًزا يســـهم في توثيق  مشـــروًعا وطنيًّ
والعمرانيـــة  االجتماعيـــة  الحيـــاة  تاريـــخ 
فـــي المنامـــة بمختلـــف جوانبهـــا وتوثيـــق 
التجـــارب الوطنية والمبادرات المجتمعية 

النوعية.

جذب المتطوعين

هل من هدف أسمى تسعون  «
لتحقيقه؟

والهـــدف  الذهبيـــة  الغايـــة  إن  بوهـــزاع: 
األســـمى الـــذي تعمل عليـــه الجمعيـــة منذ 
تأسيســـها فـــي العـــام 2002م يتلخص في 
تكريس ممارسات عملية تتعلق بتخطيط 
البرامج والمشـــاريع التطوعيـــة وإطلقها 
األثـــر  وقيـــاس  المتطوعيـــن  وجـــذب 
وتصويـــب األداء، إضافـــًة إلـــى تبني نهج 
عمل مؤسســـي قائم على التواصل الفعال 
مـــع الشـــركاء فـــي القطاعيـــن الحكومـــي 
والخاص على المستوى المحلي أو العربي 

أو العالمي و كافة شرائح المجتمع.
وساهمت البرامج واألنشطة التي تنفذها 
جمعية الكلمة الطيبة في نشر ثقافة العمل 
التطوعي على المستوى المحلي والعربي، 
مـــن  المجتمعيـــة  التنميـــة  روافـــد  كأحـــد 
خـــلل التواصل مع شـــتى فئـــات المجتمع 
والتعـــرف علـــى احتياجاتهـــم، ومســـاعدة 
الـــدول على تلبية هذه االحتياجات فضًل 
عـــن تعزيـــز صـــلت الروابـــط بيـــن أبنـــاء 
المجتمعـــات العربية، األمر الذي يهيئ لهم 
فرصة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة 

في هذا المجال الحيوي.

منظومة رائعة

وما أبرز تطلعاتكم بجمعية  «
الكلمة الطيبة؟

بوهـــزاع: إننا من خلل التكاتف والتعاون 
المشـــترك بين القطاع الحكومي والقطاع 
األهلي وكذلـــك الفرق التطوعية واألفراد، 
نتطلـــع للوصـــول إلـــى الريادة فـــي خدمة 
مجتمعنـــا والنهضـــة عبـــر اســـتمرار العمـــل 
فـــي  رائعـــة  كمنظومـــة  للجهـــود  الموحـــد 
ســـبيل تحقيق أهدافنا اإلنسانية وتطوير 
مجال العمـــل التطوعي من خـــلل تأهيل 
وتدريـــب الشـــباب فـــي برامـــج ومشـــاريع 
رائـــدة تضطلـــع بها المنظمـــات األهلية في 

سبيل النهوض بحركة العمل التطوعي.

خدمة االنسانية

هل من كلمة أخيرة؟ «

بوهـــزاع: نشـــكركم أواًل علـــى إجـــراء هذا 
الحوار وكلمة شـــكر واجبة لصحيفة البلد 
علـــى رعايتهـــا الدائمـــة لبرامـــج وأنشـــطة 
جمعيـــة الكلمة الطيبة، وال شـــك أننا نثّمن 
الـــدور الذي تقـــوم به الصحيفة فـــي إبراز 
المبادرات التطوعية الناجحة في المملكة 
بما يسهم في تشجيع مختلف الفئات على 
المشـــاركة اإليجابية في التنمية والشـــكر 
موصـــول لكافـــة المتطوعيـــن فـــي العالـــم 
العربـــي ولـــكل من يقـــوم بأي عمـــل يخدم 
واإلنســـانية  خصوًصـــا  العربـــي  اإلنســـان 

عموًما.

الشباب القوة األساسية لدول العالم في إثراء العمل التطوعي
دور بارز لـ “^” في إبراز المبادرات اإلنسانية الناجحة... بوهزاع:

حسن بوهزاع 

فاضل آل شرف

منال الشيخ

منال الشيخ
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االنعقـــاد  دور  افتتـــاح  تقـــرر 
األول مـــن الفصل التشـــريعي 
الســـادس لمجلســـي الشـــورى 
والنواب يوم االثنين الموافق 
12 ديســـمبر 2022، في مركز 
برعايـــة  الثقافـــي  عيســـى 
ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة.
مجلســـي  أعضـــاء  وتســـلم 
دعـــوات  والنـــواب  الشـــورى 
المزمـــع  لافتتـــاح  الحضـــور 
انعقاده في التاريخ المذكور.

12 ديسمبر افتتاح 
الفصل التشريعي 

السادس

أوضح مرشــح رئاســة مجلس النواب عبدالحكيم الشــنو أن الخبرات التراكمية ورصيد الخبرة الذي يحظى به يؤهله لرئاســة مجلس نواب 2022، 
مشيرا إلى أن رئاسة المجلس ليست بصعوبة رئاسة المجلس الدولي للرياضة العسكرية بعضوياته بـ 140 دولة حول العالم واستراتيجياته ورؤاه 
المختلفة واختالفاته السياســية. جاء ذلك خالل اســتضافته من قبل ســكرتير التحرير رئيس قســم الشــؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني راشد 

الغائب ببرنامج “تيارات” الذي يبث عبر منصات “البالد” الرقمية. وفيما يأتي أبرز مجريات اللقاء:

مؤشر ممتاز

هل هناك توجه معين لدى النواب  «
بالتصويت لمرشح منافس لك لنيل 

فرصة رئاسة المجلس؟

- اليوجـــد توجـــه معيـــن ألي نائـــب جديد 
واألمـــور واضحـــة، وكلـــي ثقـــة أن النواب 
يدققـــون بمن ســـيمثلهم من خال رئاســـة 
مجلس نواب 2022 وهذا بحد ذاته مؤشر 

ممتاز.

إخفاق

ما ردك على النواب الذين أشاعوا وجود  «
توجه معين للتصويت لمرشح رئاسي 

محدد؟

- اعتبـــر ذلـــك إخفاقـــا منذ البدايـــة للنائب 
الذي يرى ذلك.

140 دولة

بعض النواب يرون أن الرئيس يفترض أن  «
يمتلك خبرة برلمانية سابقة أو إلماما 
بالالئحة الداخلية، وعبدالحكيم الشنو 

يعتبر وافدا جديدا لعتبة المجلس.. فما 
تعليقك؟

ومـــن  تراكميـــة،  خبـــرات  أمتلـــك  أنـــا   -
خالها أود أن أشـــيد بقوة دفـــاع البحرين 
والقائـــد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير 
الركـــن الشـــيخ خليفة بن أحمـــد آل خليفة 
لتأهيلـــه لنا علـــى أن نكون بهذا المســـتوى 
من الخبـــرات وأن نخوض تجارب عالمية 
ودوليـــة، وأن نكون قـــدوة لكثير من دول 
المبـــادرات  العالـــم مـــن خـــال عـــدد مـــن 
الســـلمية والدوليـــة واإلنســـانية التي كان 
لقـــوة دفـــاع البحريـــن الشـــرف بـــأن تكون 

جزءا نبيا بهذه المفاوضات والمبادرات.
مـــن  أصعـــب  ســـتكون  أنهـــا  أعتقـــد  وال   
للرياضـــة  الدولـــي  المجلـــس  رئاســـة 
العســـكرية بعضوياتـــه بــــ 140 دولة حول 
العالـــم واســـتراتيجياته ورؤاه المختلفـــة 

واختافاته السياسية.
والمجلـــس يعد ثالـــث أكبر منظمـــة دولية 

بعد اللجنة األولمبية الدولية و”الفيفا”.

خالفات سياسية

تداولت منصات التواصل االجتماعي  «
مقطع فيديو لك أثناء لقائك الرئيس 

الروسي بوتين، إال أن حيثيات هذا اللقاء 
لم تكن واضحة تماما، فترى هل اللقاء 

كان مرتبطا بوقف إطالق النار في 
سوريا؟

- اللقـــاء جاء ضمن حيثيات دورة األلعاب 
الشـــتوية التـــي أقيمـــت بسوتشـــي بالعام 
2017  ورئيس روسيا االتحادية الصديقة 
فاديميـــر بوتيـــن أعجـــب بـــي لقراراتـــي 
الشـــجاعة بحكم رئاســـتي لمنظمة دولية، 
ولكونـــه لـــم يعتـــد أن يـــرى الرســـائل التي 
المصداقيـــة والســـام  مـــن  نوعـــا  تحـــوي 

للعالم وتجسد مبادئ المجلس الدولي.
ومنـــذ رئاســـة المجلس الدولي لــــ 75 عاما 
كانـــت هناك منافســـة وفعاليات كثيرة في 

ظـــل وجـــود مبـــادئ ومضاميـــن للمجلـــس 
الدولـــي لـــم يتطرق لهـــا أي رئيس ســـابق، 
إنما ما كان مطبقا مقتصر على المنافسات 
والمؤتمـــرات خوفـــا مـــن تحســـس بعـــض 
الـــدول من هـــذه المبادئ لوجـــود خافات 
سياســـية وحدوديـــة بينهـــا، فاألمـــر يعـــد 

حساسا جدا.
وعندمـــا توليـــت الرئاســـة جّســـدت هـــذه 
المبـــادئ، وهـــي أولوية بالنســـبة لي، وهذا 
ما تم بالفعل خال رئاســـتي وجعلني أنال 
العديد من االوسمة والجوائز الدولية في 

هذا المجال.
 كما اقترحت وقف إطاق النار في سوريا 
خـــال دورة األلعـــاب الشـــتوية وتلقيـــت 
قبـــوال، ومن خال ذلك تمكنت من إيصال 
رســـالة للعالـــم مضمونهـــا يتلخـــص في أن 
روســـيا االتحاديـــة دولة مســـالمة وتبحث 
بعـــض  فـــي  الســـام رغـــم وجودهـــا  عـــن 
المناطـــق، وأننـــا مـــن خـــال هـــذه الـــدورة 

استطعنا ايصال رسالة السام للعالم.

حلحلة الملفات

مركز رئاسة مجلس النواب يفرض إيقاعا  «
معينا بالعالقات الخليجية، فهل ما 

زلت تملك عالقات خليجية باإلمكان أن 
تثري عبرها مركز الرئاسة فيما لو نالك 

التوفيق بالفوز؟

ضـــروري  أمـــر  الخليجيـــة  العاقـــات   -
ومهـــم بالمرحلـــة المقبلـــة، كمـــا أن خطتي 
االنتخابيـــة اشـــتملت علـــى تعزيـــز بعـــض 
الجوانب التجاريـــة وحلحلة بعض األمور 
والملفـــات، وال شـــك أنهـــا ســـتكون عامـــا 

مساعدا في المرحلة المقبلة.
كمـــا أن عاقاتنـــا الخليجيـــة واالقليميـــة 
تمتـــاز بالقـــوة، لذلك أتمنـــى أن نتمكن من 
اســـتثمارها بالشـــكل الصحيـــح فـــي حـــال 

حظينا بالرئاسة.

الوطن أواًل

نشر الحساب الرسمي لمجلس  «
النواب صورا معينة الستقبال 

عدد من النواب الفائزين.. 
فما إيحاء هذه الصور؟

- تواصل معي حقيقًة أكثر 
مـــن مـــصـــدر بــخــصــوصــهــا، 
وهـــي قــد تــدخــل فــي إطــار 
معينة  لشخصية  التسويق 
ــا كــــل االحــــتــــرام  ــهـ أكــــــن لـ
ــر، ومـــــن خـــال  ــ ــدي ــقــ ــ ــت ــ وال
اســتــفــســاري اســتــوضــحــت 

أن هــذا األمــر قد يكون غير 
مــقــصــود فــي أخــبــار مجلس 

النواب.
لمجلـــس  العامـــة  باألمانـــة  ثقـــة  وكلنـــا 
النواب، وأعتقد أن هذه الصور قد تكون 
مجرد حـــدث غير مقصـــود، وبالتالي ال 
بد لنا أن نحســـن النية ونتمنى التوفيق 

للجميع.
 وال شـــك في أن من سيحظى بالرئاسة 
سنضع يدنا بيده؛ ألن الوطن والمواطن 
همـــا الغاية وليس تعكير صفو المجلس 

التحكـــم  خـــال  مـــن  البدايـــة  منـــذ 
بتصرفاتنـــا وما إلى 

ذلك.

ال توجه للتصويت لمرشح رئاسي.. والنواب الذين يشيعون ذلك أخفقوا
140 دولة عضوا بالمجلس الدولي للرياضة العسكرية ورئاسته أصعب من البرلمان... الشنو:

عبدالحكيم الشنو متحدًثا لـ”البالد”

تســـتعرض “البـــاد” في هـــذا التقرير، أهم أســـئلة واستفســـارات 
وزارة  بحســـاب  “الدايركـــت مســـج”  عبـــر خاصيـــة  المواطنيـــن 

اإلسكان والتخطيط العمراني على تطبيق “انستغرام”.
بلغت 48 سنة، هل يمكنني التقدم بطلب تمويل شراء منزل؟  «

وكم هو المبلغ المخصص لذلك؟

يشـــترط لقبول طلب تمويل شـــراء أو بناء مسكن، وتخصيصه، 
أن ال يقل ســـنه عند تقديم الطلب عن )21( ســـنة، وال يزيد على 
)50( ســـنة، أمـــا بخصـــوص المبلـــغ المخصص لذلك، فإنـــه يعتمد 

على مستوى دخل مقدم الطلب.
تقدمت بطلب دمج راتبي مع راتب زوجتي لالنتفاع من الخدمات  «

اإلسكانية، فهل سيتم االستقطاع بشكل مشترك أم من رب 
األسرة فقط؟

يتـــم االســـتقطاع مـــن راتـــب الزوجـــة والزوجـــة، بحســـب قيمة 
التمويل، وبشـــكل منفصل من حســـاباتهم البنكية، ويكون معدل 
االســـتقطاع تبًعـــا لمســـتوى الراتـــب، ويقوم بنك اإلســـكان بفتح 

حسابات بنكية منفصلة لكل منهما.

ما هي شروط تأجيل القسط الشهري للوحدة السكنية؟ «

فقـــدان المنتفع لوظيفتـــه أو عمله، مصاريف اضطرارية بســـبب 
مـــرض مفاجئ ألمَّ بالمنتفع، أو أحد أفراد أســـرته، بصورة يتعّذر 
معهـــا ســـداد األقســـاط الشـــهرية، تأثـــر دخـــل المنتفـــع بالكوارث 
الطبيعية، أو الطارئة، كإتاف ممتلكاته بالحريق، أو السيول، أو 

انهيار منزله وما إلى ذلك.
انخفاض دخل المنتفع العامل في مجال األعمال الحرة، بســـبب 
إفاســـه، أو تصفيـــة أعمالـــه، ومشـــاريعه التجاريـــة، وفي جميع 
األحوال، يجب أن ال يؤثر القرار الصادر بالتأجيل، أو التخفيض، 

على كامل المبلغ المستحق من المنتفع.
فقدت عقد االنتفاع من الوحدة السكنية، هل باإلمكان أن  «

أحصل على نسخة أخرى؟

نعم، باإلمكان الحصول على نسخة من عقد االنتفاع عن طريق 
إرســـال خطاب إلى قســـم الشـــئون القانونية والتفتيـــش بوزارة 
اإلسكان والتخطيط العمراني، يتضمن اسم المنتفع، ومعلوماته 
مباشـــرة  ليتـــم  الســـكنية،  الوحـــدة  ومعلومـــات  الشـــخصية، 

ا. اإلجراءات لدى القسم حضوريًّ
ويتم منح المستفيد نسخة مختومة وموثقة من عقد االنتفاع.

إليكم أهم أسئلة المواطنين لوزارة اإلسكان
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ا عليه... وغياب شخص مساند للغواص خطأ فادح َي مغميًّ الحّدي ُتوفِّ
قوة وتغّير التيار المائي وراء فقدانه لعدة أيام... القبطان البلوشي لـ“^”:

أرجـــع مـــدرب الغـــوص ومـــدرب قبطـــان 
محمـــد البلوشـــي أحد أهم أســـباب غرق 
الغواصـــة البحرينيين إلـــى عدم حصول 
الكافـــي  التدريـــب  البعـــض منهـــم علـــى 
للغـــوص، بالرغـــم مـــن وجـــود العديد من 

المنظمات المختصة بذلك.
 وأشـــار البلوشـــي لـ”الباد” إلـــى أن “هذه 
الغواصـــة  بتدريـــب  معنّيـــة  المنظمـــات 
على رفع مســـتوياتهم إلى أعلى درجات 
االحترافيـــة، واإللمـــام بتقنية الســـامة، 

وكافة إجراءات إنقاذ الغاصة”.
وتابـــع “إال أن العديـــد منهم ممـــن يعتمد 
علـــى الخبـــرة علـــى الخبـــرة الشـــخصية، 
أو معرفتهـــم للبحـــر، ســـواء باســـتخدام 
معـــدات الغوص، أو الغوص الحر، والذي 
يقوم على كتم النفس لفترة معينة تحت 

الماء لصيد السمك أو االستكشاف”.
وزاد “هـــي عـــادة بحرينيـــة موجودة من 
أيام صيد اللؤلؤ، ومن خال هّز الغواص 
للحبـــل، يتـــم رفعـــه لألعلى، لكـــن هنالك 
اســـتحداث لطريقـــة الغـــوص عبـــر النظر 
فـــي العمـــل الحيـــوي للجســـم، وحاجتـــه 

لألكسجين”.
وقال “من األســـباب األخرى التي تحول 
دون االهتمام بحضور مثل هذه الدورات 
رغـــم أهميتهـــا البالغة، من يســـتكثر دفع 
الكلفة المالية لهذه الدورات والتي تكون 

مكلفة ببعض األحيان”.
وواصـــل البلوشـــي “نؤكـــد أهمية حضور 
هذه الـــدورات، والحصول على الرخصة 
اإلجـــراءات  بكافـــة  واإللمـــام  الازمـــة، 
الازمـــة، علـــى رأســـها إجـــراءات األمـــن 
والســـامة والتـــي تشـــكل حجـــر زاويـــة 

لحياة الغواص”.

توفـــر  عـــدم  هـــو  اآلخـــر،  “األمـــر  وتابـــع 
الغـــوص  أدوات  أو  الســـامة  إجـــراءات 
أثناء الغوص نفسه، رغم أهميتها البالغة، 
كما نؤكد ضرورة تجّنب الغوص الفردي، 
بالـــذات للقـــوارب في وســـط البحر، وأن 
يكون هنالك شـــخص علـــى ظهر القارب، 

لهـــم  الغواصيـــن، ويقـــّدم  يتابـــع حركـــة 
المساعدة الازمة”.

ببعـــض  يحـــدث  “مـــا  البلوشـــي  وأبـــان 
الحاالت، أن الجميع ينزلون تحت الماء، 
وال يبقـــى أحد على ســـطح القارب، وهو 
خطـــأ فـــادح يحـــدث أيًضـــا مـــع وجـــود 
الرخصة لدى المسئول أو أحد المرافقين 
لهم، وهذا مخالـــف لألنظمة والتعليمات، 
خاصة بمنظمات الغوص، ألن كل غواص 
مسئول عن زميله، سواء تحت الماء، أو 

على سطح القارب نفسه”.
وقـــال “ما حـــدث مع األخ نشـــمي الحدي 
رحمـــه هللا، وهو غواص حـــر، حيث كان 
يغوص في منطقة شمال شرق البحرين، 
وكان العمق بها يتراوح من 17-15 متًرا، 
ونـــوع الغوص الذي كان يعمله هو النوع 
الحر، عبر كتم النفس، وهو للعلم حاصل 
علـــى رخصـــة، ومحتـــرف، وكان يحافظ 

على أنظمة السامة باستمرار”.
وزاد “لكـــن ما حصل، هو حدوث اإلغماء 
تحـــت المـــاء، والـــذي يكون بســـبب كتم 
النفـــس، فـــإذا زادت نســـبة ثاني أكســـيد 
الكربـــون فـــي الجســـم عـــن األكســـجين، 
تؤثر على الغواص، وتسبب له اإلغماء”.

وواصـــل “الغواص يأخذ تقريًبا ما يعادل 
ثاثـــة أنفـــاس طويلـــة، لرفع األكســـجين 
قبـــل نزولـــه المـــاء، لتعزيز قوة الجســـم، 
الجســـم،  بطبيعـــة  يرتبـــط  أمـــر  وهـــو 
والمجهـــود الذي يبذله الغواص، وطبيعة 

المكان”.
وتابع البلوشـــي “كما أن الصعود والنزول 
للســـطح بفتـــرات متقاربـــة مـــن بعضهـــا 
البعـــض، فإنه تلزم الغـــواص بالبقاء على 
الســـطح فترة كافيـــة، للتخلص من ثاني 
أكســـيد الكربون بالجســـم، وعدم النزول 
للمـــاء بســـرعة، وإذا فعـــل خـــاف ذلـــك 

يتســـّبب ببقـــاء كميـــة مـــن ثاني أكســـيد 
الكربون بالجســـم، ما يفضي إلى حدوث 

اإلغماء الحًقا”.
ويكمـــل “هـــذا األمـــر يزيـــد، مـــع وصـــول 
وهـــي  الضحلـــة،  الميـــاه  إلـــى  الغـــواص 
مرحلـــة تتطّلـــب دور الزميـــل المســـاعد 
لـــه، في النـــزول وإنقاذه، وبـــأن يجري له 
عمليـــة التهوية الازمـــة، وأوّضح هنا أن 
عمليـــة اإلغمـــاء ال تعنـــي الوفـــاة، ما دام 

هنالك شخص مسانًدا للغواص”.
لهـــذه  الوافيـــة  الدرايـــة  “عـــدم  وختـــم 
المواضيـــع، قد يؤدي إلى مشـــاكل كبيرة 
للغواصين، ناهيك أن الرؤية تحت الماء 
تكون صعبة، لذا فعلى الغواصين معرفة 
بعـــض المعلومـــات المهمـــة فـــي المـــكان 
الذي سيغوصون به، مثل مواعيد تغيير 
التيـــار، واتجاهها، وقوته، والمد والجزر، 

وحركة المياه بهذا الشأن”.

محمد البلوشي

لقاء: راشد الغائب أعده للنشر: منال الشيخ

الرئيس الروسي أعجب 
بقراراتي الشجاعة 

خالل رئاستي 
للمجلس الدولي

أشيد بقوة دفاع 
البحرين والمشير 

لتأهيله لنا لخوض 
تجارب عالمية ودولية

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

انتقـــل إلـــى رحمـــة هللا تعالى المرّشـــح 
النيابـــي فـــي االنتخابـــات األخيـــرة عـــن 
أولى الشـــمالية محمـــد عبدالوهاب علي 
وهـــو  هللا  رحمـــه  الفقيـــد  وكان  ربيـــع. 
رجـــل أعمـــال قد ســـبق له الترشـــح في 
انتخابـــات العـــام 2014 و2018 إال أنـــه 
وبالرغم من ذلك اســـتمر بفتح مجلســـه 
األســـبوعي للتشـــاور مـــع أهالـــي الدائرة 
بشئونهم اليومية، ولقاء المواطنين من 
شـــتى مناطـــق البحريـــن. وكان قـــد أكد 
فـــي تصريح ســـابق أن “رجـــال األعمال 
يدركون األمور التجارية، وأمور الحياه 

المعيشـــية، وأن على المترشـــح النيابي 
أن يكون هّمـــه األول واألخير االقتصاد 

والحياة المعيشية”.

ترّشح 3 مرات ولم يحالفه الحظ

المــرّشــح النيابـــي محمــد 
ربيــع فــي ذمـــة اهلل

الفقيد رحمه الله 

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

للتواصل: 17111483

أرواحهم ملعونة تسحب وراءها أثقاال من الحديد
يحاولـــون تصويـــر أنفســـهم على أنهم قـــوى تقدمية حداثيـــة ومعارضة 
متزنـــة، من أجل زيـــادة تأثيرهم وفعاليتهم في الحياة السياســـية، لكن 
ســـرعان مـــا تنكشـــف األقنعـــة بالشـــكل والمحتـــوى وتتضـــح طائفيتهم 
البغيضة، ومن الســـهل اكتشـــاف ذلك بشـــكل عفوي، فأحدهم كتب في 
مواقعهم المعروفة التي ترعى الكذب والفبركات عن خبر الزميل حسن 
عبدالرسول المتعلق باحتفاالت عيد الحانوكا اليهودي في المنامة مقاال 

أكتفي بنقل جملتين فقط تبين الطائفية وخاصيتها لديهم.
“احتـــال المنامـــة وتغيير هويتهـــا الثقافية وتحطيم صورتها الشـــيعية 
أهـــم األهـــداف المرحلية لمشـــروع الحي اليهودي الذي تم الكشـــف عنه 
قبـــل عدة أشـــهر وعاد الحديـــث عنه قبيل بدء احتفـــاالت عيد الحانوكا 

اليهودي”.
أحاول تقديم تعريف عن هذا النفس الطائفي لكن مادام الوضوح داللة 
قاطعـــة على خبث الفكرة وأهدافها، فـــا داعي، فقد اعتاد هؤالء الذين 
يشبهون التماثيل اآللية في واجهات المعارض على الكذب والتلفيقات، 
فالكـــذب يشـــعرهم باللذة الفائقـــة ويمنحهم الرضا، وكلمـــا تتقدم مملكة 

البحريـــن في أي مضمار سياســـي، أو اجتماعـــي أو ثقافي أو حقوقي... 
تخرج أرواحهم الشريرة الملعونة من الكهوف تسحب وراءها أثقاال من 

الحديد إلى األعماق اآلسنة.
إننا نســـتطيع أن نمضي في ذكر أكاذيبهم وأخبارهم الملفقة التي تؤكد 
طائفيتهـــم إلـــى مـــا النهاية، لكننا نخلـــص من هذا أن مأســـاتهم تعبر عن 
نفســـها وهـــي جـــزء مـــن طبيعتهـــم، حتى يخيـــل إلينـــا أنهـــم يصارعون 
أنفسهم من الداخل ليقتلوا كل قيمة خيرة فيها، شخصيات تجردت من 
كل القيم اإلنســـانية أمـــام الخيانة والغدر وبيع األوطـــان، وال أعرف من 
أيـــن لهم كل هـــذه الطاقة الحيوية المتفتحة للكـــذب واختاق القصص 

الوهمية واالجترار المتواصل للفبركات.
هناك مثل مكســـيكي قديم يقول، الثعبان الذي تضيق عليه حفرته تراه 
يخرج باســـتمرار، وهؤالء كالثعابيـــن تماما.. حفظ هللا البحرين من كيد 

الحاقدين.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

ُيعتبـــر يـــوم الثانـــي من ديســـمبر من كل عـــام يومًا خالـــدًا في تاريخ دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، وهو اليوم الـــذي تحتفل فيه اإلمـــارات بيومها الوطني 
المجيـــد تحت ظل قيادة رئيســـها صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان، 
حيـــث تتجـــدد في هـــذا اليوم أجـــزل معاني االعتـــزاز والفخر لدى القيادة والشـــعب 
اإلماراتي العظيم، لترسم من خال هذه المناسبة الجميلة التي تجتمع فيها األسرة 
اإلماراتية، صورًا تتناثر فيها مامح البهجة والفرح على كامل تراب دولة اإلمارات.

نعـــم إنهـــا اإلمـــارات التي قالـــت للعالم إنهـــا دولة اإلنجـــاز والتطور واالبتـــكار والفكر 
والريـــادة والتقـــدم والكثيـــر الكثيـــر من طمـــوح الوطـــن المتواصل الـــذي يتناغم مع 
رؤى وتطلعـــات حكام الدولة حفظهـــم هللا، لتحقيق المزيد من النجاحات واألهداف 
والمكتســـبات الوطنية لهذا االتحاد الراســـخ والثابت لخدمة مواطني الدولة. عندما 
نتحـــدث عن دولة اإلمارات فإننا نتحدث عـــن دولة أصبحت مقصدًا للعالم أجمع لما 
تمتلكه من مقومات الدولة الحديثة والمتطورة باستمرار، حيث تتواجد على أرضها 
الســـياحة واالقتصاد وأكبر مراكـــز المعارض الدولية والقطاعـــات اإلعامية وغيرها 
من المجاالت المختلفة التي يفخر بها كل مواطن خليجي وعربي، وهذا إن دل على 
شـــيء فإنمـــا يدل علـــى الموقع المتقدم الـــذي وصلت إليه اإلمارات بيـــن دول العالم 

وحكمـــة وحنكة قيادتها الرشـــيدة. فاإلمارات قدمت للعالـــم واحدا من أهم المناهج 
العظيمـــة في التواضـــع، فالتواضع الذي أصبح ديدن حكامها وشـــعبها الكريم والذي 
استمدوه من المغفور له الشيخ زايد مؤسس الدولة، يؤكد للجميع أن راية التواضع 

اإلماراتية ستبقى عالية وشامخة وبراقة كعادتها في جميع االتجاهات.
ففـــي هـــذا اليـــوم وهذه المناســـبة الوطنيـــة الغالية ليـــس فقط على مســـتوى الدولة 
والشـــعب اإلماراتـــي الشـــقيق، لكـــن أيضـــًا هـــي مناســـبة تحمـــل الكثيـــر مـــن معانـــي 
الحـــب والفـــرح في قلب كل بحريني، إذ يشـــارك البحرينيون أشـــقاءهم اإلماراتيين 
احتفاالتهـــم بهذه المناســـبة الوطنية الغالية على الجميع، متمنيًا أن تســـتمر األفراح 
ومامـــح البهجـــة على أرض اإلمارات وشـــعبها وقيادتها. وأخيرًا، فإنني ويشـــاركني 
أهـــل البحريـــن الكـــرام نرفع أســـمى آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى قيـــادة وحكومة 
وشـــعب اإلمارات الشـــقيق بمناســـبة عيد االتحاد الـ 51، متمنين لإلمارات الشـــقيقة 
المزيـــد من التقـــدم والنماء، وأن يعمها األمن واألمـــان وأن يحفظ القيادة اإلماراتية 
والشـــعب اإلماراتي الشقيق، وأن تســـتمر العاقات البحرينية اإلماراتية دائمًا بمزيد 

من العطاء والتقدم واالزدهار.

كاتب بحريني

*د. خالد زايد

يوم اإلمارات.. يوم الوطن واالتحاد

ُيحكى أّن الراعي ساق أغنامه إلى حظيرتها، وأغلق األبواب كلها، فلما جاءت الذئاب 
الجائعة يئست من الوصول إليها بعدما وجدت األبواب مغلقة. فّدبرت خطة لتحرير 
األغنـــام مـــن الحظيرة! فـــي تلك الخطـــة توصّلت الذئـــاب إلى أّن الطريـــق هي إقامة 
“مظاهـــرة” أمـــام بيت الراعـــي تهتف فيها بالحرية لألغنام! بالفعـــل طافت الذئاب في 
مظاهرة طويلة حول الحظيرة، فلما سمعت األغنام أّن الذئاب أقامت مظاهرة ُتدافع 
فيهـــا عـــن حريتهـــا وحقوقهـــا؛ تأثـــرت بها وانضمـــت إليها حتـــى بدأت تنطـــح جدران 
الحظيرة واألبواب بقرونها إلى أْن انكســـّرت وُفِتَحت األبواب وتحّررت، حتى هربت 
إلى الصحاري والذئاب ُتهرول وراءها، والراعي يصرخ مرة، وُيلقي عصاه مرة أخرى 
ليصرفهـــا إال أّنـــه لم يجد فائـــدة من الُصـــراخ والعصا! إلى أْن وجـــدت الذئاب األغنام 
فـــي بادية مكشـــوفة بـــا راع وال حـــارس، فباتت ليلة ســـوداء على األغنـــام المحّررة 
وليلة شـــهية للذئاب المتربّصة! وفي اليوم التالي وجد الراعي أشاء ممزقة وعظاما 

مكسرة ودماء ُملطخة!
تـــكاد تكـــون هذه القصـــة الخيالية، واقعا حقيقيـــا لفلذات األكباد فـــي وقتنا الحاضر، 
حيـــث لـــم تكـــن يومـــًا مهمـــة تربيتهـــم ورعايتهـــم واحتوائهم أمرًا ســـهاً علـــى اآلباء 
واألمهات، الســـّيما في المجتمعات العربية التي يسعى فيها الوالدين لتقديم األفضل 
ألبنائهم؛ ما ُيشـــّكل عبئًا كبيرًا ثقياً على آبائهم من ناحية، فيما ُتســـلب إرادة األبناء 
مـــن اتخـــاذ القرارات من ناحية أخرى في ظل ما تزخر به مراحل النمو اإلنســـاني من 

تطـــورات عاطفية متوازنة تتناســـب مـــع المراحل العمرية التي تســـتوجب من اآلباء 
تقديـــم الرعايـــة المســـتحقة دون زيـــادة وال نقصان من أجل أجيال قـــادرة على حمل 

لواء المسؤولية واتخاذ القرارات وتأمين الخيارات. 
تبقى العاقة بين اآلباء واألبناء واحدة من أهم العاقات البشرّية، بل وأكثرها تأثيرًا 
على بناء الشـــخصّية، خصوصًا في مرحلة الطفولة التي تتغّير فيها هذه العاقة في 
مرحلة المراهقة بعد محاوالت االستقال الذاتي واتخاذ القرارات الخاّصة ومواجهة 
الّتحديات المستقبلية وتأثير االختيارات المتاحة وتقليل السلوكّيات الخاطئة، بعيدًا 
عن مصادرة اآلراء ومعادالت التسلط التي غالبًا ما ُتحّول البيوت إلى ثكنة عسكرية 
تخضـــع للقوانيـــن الصارمـــة التـــي يصعـــب اختراقهـــا، وكأن األبناء “أحجار شـــطرنج” 
ُيحركهـــا اآلبـــاء وقتمـــا يشـــاؤون.. وهـــم ُمكّبلون بالقيود التي يســـتحيل كســـرها بعد 
أن يكونـــوا ُمطالبيـــن فقط بتنفيذ األوامر التـــي يتلقونها دون اعتراض، ُمستســـلمين 
ألحـــكام جبريـــة ُتفـــرض عليهم بدعـــاوى الحـــرص الزائد! وفـــي النظير ال ُيســـتوجب 
فتـــح األبـــواب على مصراعيها لألبناء بدواعي الحريات الُمغـــررة التي ُتغّلف بعناوين 
االحتياجات الُملحة والرغبات الُمحّقة والحقوق الُمزيفة التي غالبًا ما تنتهي بالتمّرد 

الُمدمر للكيان األسري الهّش. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

*كاتب وأكاديمي بحريني

jasim.almahari
@hotmail.com

* د. جاسم المحاري

واقعة “هروب األغنام”

شكراً للجيش األبيض
تعرض ابني الرضيع هاشـــم قبل أيام لوعكة صحية قاســـية، بسبب التهاب حاد 
بالصدر منعه عن شـــرب الحليب، وأفضى الرتفـــاع مقلق بدرجة الحرارة، وبعد 
أن وصلـــت بـــه لطوارئ الســـلمانية بلحظـــات، باشـــر األطباء والممرضـــون أداء 

واجبهم، بما يرضي هللا.
وفي الجناح )أ( بالطوارئ، رأيت بإعجاب ما الذي يحدث هناك، من سيناريوهات 
بطوليـــة، ال يحصـــل بها األطبـــاء والممرضون على لحظة واحـــدة لكي يلتقطوا 
أنفاســـهم، فبيـــن المرضى من مختلف األعمـــار، والحـــاالت، واإلصابات، يتحرك 
أصحـــاب المعاطـــف البيضـــاء بهمة عاليـــة، واهتمام إنســـاني ال يوصـــف، ودقة 
متناهيـــة فـــي أداء العمل. ضغط عمل شـــديد، وتوافد ال يتوقـــف من المرضى، 
والحـــاالت المعقـــدة، مـــن أمراض مزمنة، وإصابات، وكســـور، يئنـــون من اآلالم، 
وااللتهابـــات، وســـط تســـاؤالت ذويهـــم وإلحاحهـــم، لكنه وفـــي المقابـــل، كانت 
الكوادر الطبية بالسلمانية، على موعد مع كل هذا، بنفس طويل، وأداء يشرف 

المهنة.
ومن األطباء الكرام، لفتت انتباهي طبيبة متخصصة باألطفال اســـمها )ســـارة(، 
حيث كانت تتعامل مع ابني وكأنه ابنها تمامًا، فلم تتركه لحظة، وكانت تذهب 
لتعايـــن الحاالت األخرى ثم تعود لتشـــرف عليه، وتمســـك يـــده بحنان عجيب، 
وهـــي تتطلـــع إلى عينيه بحنان جارف. ذات الحـــال رأيته بطبيبة أطفال أخرى 
بجناح )34( الذي نقل إليه ابني هاشـــم الحقًا، اســـمها الدكتـــورة جنان )أم علي( 
والتي لم تترك زوجتي وهلة واحدة، دون أن تطمئنها على حال الصغير، وبعد 
أن تابعـــت نتائـــج الفحوصـــات الخاصة بالدم واألشـــعة بدقـــة متناهية، أوصت 
مباشرة بإجراء تحسينات عاجية له، ساعدته على التحسن كثيرًا. أذكر أيضا 
مع التقدير، ممرضة بجناح )34( كانت تقدم دروسًا رائعة في أداء الواجب، دون 
توقف، وكل هذا العمل الرائع للجميع، يحمل بصمات حكومة البحرين الموقرة 
التي تقدم الكثير والكثير للقطاع الطبي منذ البدايات األولى، وهو ذات القطاع 

الذي أثبت للعالم بفترة الجائحة أنه على أعلى مستويات اإلنسانية والمهنية.
شكرًا للجيش األبيض على ما يفعله للبحرين وشعب البحرين، وشكرًا للرئيس 
التنفيـــذي للمستشـــفيات الحكوميـــة األخ الدكتور أحمد األنصـــاري الموقر جدًا، 
والشـــكر موصـــول للمستشـــار محمـــد الجاســـم الذي يصـــل الجميـــع، وال يتأخر 

بمساعدتهم.

*كاتب بحريني

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

* إبراهيم النهام

مسابقة االبتكار الحكومي
“مـــت فارغـــًا” عنـــوان كتـــاب للدكتور “تـــود هنـــري” كان قد اســـتلهمه من 
اجتماع عمل حين ذكر أحد المدراء فيه أن المقابر أغنى أرض في العالم! 
وذلـــك بســـبب احتوائها علـــى مايين األفـــكار القيمة المهمـــة التي ماتت 

بموت أصحابها، فدفنت معهم قبل إبرازها لخدمتهم وخدمة البشرية.
هـــا هي مســـابقة االبتكار الحكومي “فكرة” لتحفيـــز اإلبداع واالبتكار من 
أجـــل التنقيـــب عن الكنـــوز التـــي تحتويها عقـــول الكثير مـــن الموظفين 
والعامليـــن، والتـــي يمكـــن بواســـطتها تطويـــر جـــودة العمـــل وتســـهيل 
إجراءاتـــه، هـــا هـــي تنطلـــق فـــي نســـختها الخامســـة، ومـــع انطاقتهـــا 
بعـــث صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء رســـالة 
واضحـــة تؤكد أن تطوير العمل الحكومي، وتحســـين الخدمات المقدمة 
للمواطنين، وتعزيز القدرات التنافســـية لمملكتنا الغالية في كل المحافل 
ومجاالت التنمية الشـــاملة، فضاء مفتوح ال حد له، ولطالما كان االبتكار 

أحد الروافد الرئيسة ألعضاء فريق البحرين العاشق للعمل واإلنجاز.
مـــن هنا فا ينبغي اســـتثقال المشـــاركة فـــي تقديم أية فكـــرة قد تخدم 
منظومة العمل ومبادئ رؤية البحرين االقتصادية 2030م، حيث لم تزل 
ثقافة االبتكار مازمة للمجتمعات الحضرية، واالبتكار بحسب التعاريف 
المعتمدة: “تنفيذ منتج من سلع وخدمات، أو عمليات جديدة، أو محسنة 
بشـــكل معتبر، أو أســـلوب تســـويق جديد، أو أســـلوب تنظيـــم جديد في 
ممارسة األعمال، أو تنظيم مكان العمل أو العاقات الخارجية”، فابحث 
عمـــا يمكـــن ابتكاره في موقعك، أو جهة عملك، أو حتى جهة عمل أخرى 
تقـــوم بتقديم الخدمات أو المنتجـــات، دع المجال لعقلك ألن يدخل في 
هذه التجربة، شـــخصيًا شـــاركت في جميع النســـخ السابقة للمسابقة، بل 
ا منها لم  قدمـــت في بعض الســـنوات أكثر من مقترح، وبالرغم مـــن أن أيًّ
يتأهل، إال أنني ســـعيٌد بمشـــاركتي في هذه المســـابقة، كن دائما إيجابًيا، 
وقـــدم كلَّ ما يمكنك تقديمـــه، وال تتردد بافتراض أن ما تقدمه غيُر مهم 
أو ليـــس لـــه قيمة، يكفي الواحد منا شـــرُف المحاولة في تقديم ما يمكن 

أن يخدم بلده ووطنه.

*كاتب بحريني

* علي جالل
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بغداد ـ وكاالت

كشفت وسائل إعالم عراقية، أمس األحد، أن صواريخ استهدفت قاعدة زليكان التركية 
شرق محافظة نينوى بشمال البالد.

 كما أفادت بسماع دوي انفجارات على أطراف مدينة الموصل عاصمة نينوى.
جاء ذلك، بعد يوم من تعرض محيط القاعدة التركية لقصف بأربعة صواريخ من نواع 

“غراد”، وفق ما أكده مصدر أمني عراقي.
ُيعرف  التركية. وال  القاعدة  استهداف  العراق” عملية  أحــرار  “لــواء  تبّنت جماعة  فيما   
لهذا اللواء في العراق قيادة أو جهة تتبناه، غير أنه نشط عبر استهداف القوات التركية 

المتمركزة شمال العراق، ويعلن بشكل متكرر عن قصف تلك القواعد.
العراق قرب حدودها، حيث  40 نقطة وقاعدة عسكرية في شمال  أنقرة نحو   وتقيم 
أنقرة  تصّنفه  الــذي  الكردستاني  العمال  حــزب  مقاتلي  عاًما   25 من  أكثر  منذ  تطارد 

وحلفاؤها الغربيون منظمة “إرهابية”.
تابعة  أنها  فــي  يشتبه  أهـــداف  على  الجوية  الــغــارات  مــن  ــال  واب شنت  تركيا  أن  يذكر 
ا على  ردًّ األيــام األخيرة على حد ســواء،  والعراق في  لجماعات متمردة شمال سوريا 

تفجير 13 نوفمبر الدامي في إسطنبول.

العراق.. صواريخ تستهدف قاعدة تركية في نينوى

عواصم ـ رويترز

الرئيس  أن  رويــتــرز  ــة  وكــال ذكـــرت 
اقتراًحا  رفض  األسد  بشار  السوري 
طيب  رجب  التركي  نظيره  لمقابلة 
ــك نــقــاًل عــن مــصــادر  أردوغـــــان، وذلـ
األمر  “ترجئ  إن دمشق  أيًضا  قالت 

وحسب”، وإن اللقاء قد يحدث.
ــن 3  ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة عــ

ــا  ــهـ ــتـ ــفـ مـــــــصـــــــادر وصـ
بــأنــهــا “مــطــلــعــة على 
مـــوقـــف ســـوريـــا من 
المحادثات المحتملة” 

تقاوم جهود  أن سوريا 
قمة  لعقد  روسية  وساطة 

مــع أردوغــــان، بعد عــداء مرير 
بدء  منذ  عقد  مــن  أكــثــر  مــدى  على 
أن مصدرين  إال  األزمــة في سوريا. 
تركيين، أحدهما مسؤول كبير، قاال 
ــر فحسب،  األمـ تــرجــئ  “دمــشــق  إن 
نحو  تسير في طريقها  األمــور  وإن 

عقد اجتماع في نهاية المطاف بين 
الزعيمين”.

إلى استعداده  أردوغــان أشار  وكان 
لــلــتــقــارب مـــع دمـــشـــق، وقـــــال في 
تــصــريــحــات بــعــد أســبــوع مــن لقائه 
ــره الـــمـــصـــري عـــبـــدالـــفـــتـــاح  ــيـ ــظـ نـ
الــســيــســي الــشــهــر الــمــاضــي، إن 
تركيا يمكن أن “تضع األمور 
مع  الصحيح  مسارها  في 

سوريا”.
وأوضــح أردوغــان في 
نــقــاش نــقــلــه الــتــلــفــزيــون 
في نهاية األسبوع “ال يمكن أن 
يكون هناك ضغينة في السياسة”.

ــــك، نــقــلــت رويـــتـــرز عن  ــول ذل وحــ
ــد رفــض  ــ ــادر أن األسـ ثـــالثـــة مـــصـ
اقـــتـــراًحـــا لــمــقــابــلــة أردوغـــــــان مع 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 

حسب الوكالة.

رويترز: األسد رفض عرًضا لمقابلة أردوغان
واشنطن ـ وكاالت

السابق دونالد  الرئيس األميركي  دعا 
ترامب، الذي أعلن مؤخرا عن ترشحه 
لخوض انتخابات الرئاسة في 2024، 
ــهــاء الــعــمــل بــالــدســتــور إللــغــاء  إلـــى إن

نتائج انتخابات 2020.
وطالب دونالد ترامب في تدوينة 

االجتماعية  منصته  عــلــى 
بإنهاء  سوشال”  “تروث 
العمل بالدستور وإلغاء 
نتائج انتخابات 2020 
رئيسا  تنصيبه  وإعــادة 

ذكرته  ما  بحسب  للبالد، 
شبكة “سي إن إن”.

ــرح نـــتـــائـــج  ــ ــطـ ــ ــب “هـــــــل تـ ــ ــتـ ــ وكـ
االنتخابات الرئاسية لعام 2020 وتعلن 
االحــتــيــال  الــصــحــيــح؟ يسمح  الــفــائــز 
بإنهاء جميع  والحجم  النوع  هذا  من 
تلك  والمواد، حتى  واللوائح  القواعد 

الموجودة في الدستور”.

ــعــظــمــاء لم  وأضــــــاف “مــؤســســونــا ال
يريدوا انتخابات كاذبة ومزورة!”.

تعهد  أن  بعد  تــرامــب  منشور  وجـــاء 
األميركي  والملياردير  األعمال  رجل 
وثــائــق خطيرة  بنشر  مــاســك،  إيــلــون 
بخصوص فضيحة جهاز الكمبيوتر 
نجل  ــايــدن،  ب لهانتر  المحمول 

الرئيس جو بايدن.
ــال مــاســك: “مـــا قامت  وقـ
بإخفائه  “تويتر”  شركة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــقــصــة 

هانتر بايدن سيتم نشره”.
فقد  اإلخبارية،  الشبكة  وبحسب 
من   %  66 أن  للرأي  استطالع  أظهر 
الكمبيوتر  أن  يعتبرون  األميركيين 
مهمة”  “قــصــة  بــايــدن  بهانتر  الــخــاص 
يكون  قد  بايدن  الرئيس  والــده  وأن 
متورطا بطريقة ما في تعامالت نجله 

التجارية.

ترامب يدعو إلى إنهاء العمل بالدستور األميركي
الخرطوم ـ وكاالت

أكد نائب رئيس مجلس السيادة 
االنــتــقــالــي فــي الـــســـودان محمد 
أمــس،  )حميدتي(،  دقلو  حــمــدان 
ــى “اتـــفـــاق  ــ ضـــــرورة الــتــوصــل إل
نهائي” ثالثي بشأن سد “النهضة” 

لـ”ضمان حقوق الجميع”.
ــان لــلــمــجــلــس  ــ ــي ــ وفــــــق ب

الــــــحــــــاكــــــم، الـــتـــقـــى 
حــمــيــدتــي مـــع وفــد 
المفاوض  ــســودان  ال
عــن الــســد اإلثــيــوبــي 

ــري  ــ ــة وزيــــــر ال ــاسـ ــرئـ بـ
المكلف  المائية  والــمــوارد 

ضو البيت عبدالرحمن.
التوصل  “أهمية  حميدتي  وأكــد 
التفاق نهائي بين السودان ومصر 
ــد الــنــهــضــة؛  وإثــيــوبــيــا بـــشـــأن سـ

لضمان حقوق الجميع”.
ــدد عــلــى “ضــــرورة أن يكون  وشـ

أساسيا  مرتكزا  والتوافق  الحوار 
بما  الــنــهــضــة  ســد  مــلــف  لمعالجة 
يمكن الدول الثالث من االستفادة 

منه وعدم تضررها”.
ــمـــدت  ــجـ ومـــــنـــــذ نــــحــــو عــــــــام تـ
ــة،  ــ ــي ــ ــالث ــ ــث ــ الـــــمـــــفـــــاوضـــــات ال
نهر  مصب  دولــتــا  وتتمسك 
ومصر(  )الـــســـودان  النيل 
ــى  إلـ أوال  ــل  ــوصـ ــتـ ــالـ بـ
بشأن  ثــالثــي  اتــفــاق 
ملء وتشغيل السد، 
وهو ما ترفضه إثيوبيا.

والقاهرة  الخرطوم  وتخشى 
أن يؤثر السد سلبا على حصتهما 
السنوية من مياه نهر النيل ويضر 
تقول  بينما  المائية،  بمنشآتهما 
ــســد ضـــروري  أديــــس أبـــابـــا إن ال
لجهود التنمية وإنها ال تستهدف 

اإلضرار بأحد.

غارات إسرائيلية على 
غزة بعد إطالق صاروخ

على  جــويــة  غـــارات  إســرائــيــل سلسلة  شنت 
ــاق الـــصـــواريـــخ من  ــزة، بــيــنــمــا تــجــدد إطــ غــ
في  القريبة،  المستوطنات  باتجاه  القطاع 

الساعات األولى من صباح األحد. 
موقعا  اإلسرائيلية  الــطــائــرات  واستهدفت 
ــقــســام، فــي خــان  عــســكــريــا تــابــعــا لــكــتــائــب ال
ــزة، كــمــا  ــ ــاع غــ ــطـ ــح جـــنـــوبـــي قـ ــ ــ ــونـــس ورف يـ
استهدفت أرضا قريبة من مطار غزة المدمر 
اإلسرائيلي  الجيش  بيان  وقال  رفح.  شرقي 
أسلحة  إلنتاج  ورشــة  هاجمت  “مقاتات  إن 
معظم  إلنتاج  مركزي  “موقع  وهــي  حماس”، 

صواريخ التنظيم في قطاع غزة”.

تحت ضغط االحتجاجات... رئيسي: يمكن إعادة النظر بمواد الدستور

إيران تحل شرطة األخالق... وتراجع قانون الحجاب
قررت إيران، أمس )األحد(، حل شرطة األخالق التي 
كانت سببًا في تفجر احتجاجات لم يسبق لها مثيل 
لتبريد  محاولة  في   ،)1979( اإلسالمية  الثورة  منذ 
انتفاضة أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا للنظام الديني 
الذي يحكم قبضته على الحكم منذ أكثر من أربعة 
عقود، بينما تأتي هذه الخطوة فيما تستعد طهران 
أيضًا لمراجعة قانون الحجاب اإللزامي وتوابعه من 

ضوابط اللباس.
التوجه  فــي  تغير  إلـــى  الــتــطــورات  هـــذه  تشير  وال 
تئن  الــذي  الــمــأزق  حجم  تكشف  مــا  بقدر  المتشدد 

إيران تحت وطأته منذ منتصف سبتمبر الماضي.
ولطالما أثنى علي خامنئي أعلى مرجعية دينية في 
وعلى  األخــالق  شرطة  على  اإلسالمية  الجمهورية 
ميليشيا الباسيج، لكن يبدو أن سياسة الهروب إلى 
األمام في التعاطي األمني مع االحتجاجات وصلت 

إلى طريق مسدود.
وعلى وقع تواصل االحتجاجات الغاضبة في البالد، 
أكد الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، أنه من الممكن 
كتابته  الذي تمت  بالدستور،  النظر في مواد  إعادة 

العام 1979.
ــه بــثــه الــتــلــفــزيــون الرسمي  كــمــا قـــال فــي خــطــاب ل
إيران  “دستور  إن  اإليراني،  الدستور  يوم  بمناسبة 
ليس فيه أي طريق مسدود، وأن تنظيمه، وصياغته، 
لن  بطريقة  تمت  عليه،  األخــيــرة  اللمسات  ووضـــع 
تواجه أي مأزق في تنفيذ الدستور، وإدارة شؤون 

البالد”.
ــــي حــجــة اإلســــالم  ــران ــ ــمــدعــي الـــعـــام اإلي ــلـــن ال وأعـ
من  األخـــالق  شــرطــة  إلــغــاء  منتظري  جعفر  محمد 
األنباء  وكالة  أفــادت  كما  المختصة،  السلطات  قبل 

الطالبية اإليرانية )إيسنا( أمس. 
وقال من مدينة قم المقدسة لدى الشيعة إن “شرطة 
األخالق ليس لها عالقة بالقضاء وألغاها من أنشأها”.
على  ديني،  مؤتمر  خــالل  يــرد  العام  المدعي  وكــان 
ســـؤال طــرحــه عــن سبب “إغـــالق شــرطــة األخـــالق” 
التي تعرف محليًا باسم “كشت ارشاد” )أي دوريات 
اإلرشاد( في عهد الرئيس اإليراني األسبق المحافظ 
ثقافة  “نشر  أجل  من  نجاد  أحمدي  المتشدد محمد 
يرتدون  رجـــاالً  وتضم  والــحــجــاب”.  الــالئــق  اللباس 
بّزات خضراء ونساء يرتدين التشادور. وبدأت هذه 

الوحدة دورياتها األولى في 2006.
إلى  اآلن  حتى  أفضت  واسعة  قمع  حملة  وفشلت 
رجال  إلــى  إضافة  المحتجين  من   300 نحو  مقتل 

أمــن أو مــن الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي، فــي إخماد 
على  احتجاج  من  تحول  ما  سرعان  شعبي  حــراك 
وعذبت  احتجزت  التي  األخــالق  شرطة  ممارسات 
وتسببت  أمــيــنــي  مهسا  اإليــرانــيــة  الــكــرديــة  الــفــتــاة 
بوفاتها بعد أيام من احتجازها، إلى محاكمة شعبية 
على  وتضييقه  القمعية  وممارسته  الديني  للنظام 

الحريات.
ويشكل قرار حل شرطة األخالق ومراجعة إلزامية 
النظام الديني بعد أن  الحجاب أول تنازل من قبل 
أصبح مصيره على المحك مع توسع االحتجاجات 
تضم  التي  النائية  األقاليم  في  ساخنة  مناطق  إلى 
التهميش  مـــن  وتــعــانــي  ديــنــيــة وعــرقــيــة  ــيــات  أقــل

واإلقصاء.
وتحاول السلطات من خالل هذه اإلجراءات احتواء 
ضغوطًا  تــواجــه  بينما  ــًا،  ــي داخــل الــشــعــبــي  الــغــضــب 
القمع  لحملة  لوقف فوري  خارجية ودعــوات دولية 
المفاوضات  جمود  بفعل  أخرى  توترات  جانب  إلى 

النووية وعقوبات غربية.
اإلعــدام  ورقــة  النظام  أشهر  األخــيــرة  الفترة  وفــي 
تقول  ممن  المحتجين  من  اعتقالهم  تم  ممن  بحق 
صدرت  وقــد  وإرهــابــيــون.  مخربون  إنهم  السلطات 
متظاهرين،  بحق  بــاإلعــدام  أحكام   6 اآلن  حــّد  إلــى 
بينما أعلنت السلطة القضائية اإليرانية أمس )األحد( 
إعدام أربعة رجال قالت إنهم أدينوا بـ”التعاون” مع 

إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية اإلسالمية.
وأورد موقع “ميزان أونالين” التابع للسلطة القضائية 
أن “هذا الصباح، ُنّفذت األحكام الصادرة بحق أربعة 
المارقة  من  مجموعة  في  الرئيسيين  األعضاء  من 

مرتبطة بأجهزة استخبارات النظام الصهيوني”.
في  اإليــرانــي  الثوري  الحرس  أعلن  مايو،   22 وفــي 
إدارة  تحت  تعمل  “شبكة  أعــضــاء  أوقــف  أنــه  بيان 

االستخبارات اإلسرائيلية”.
ــاليــن” األربــعــاء  وســبــق أن أعــلــن مــوقــع “مــيــزان أون
لــلــقــرار النهائي الـــذي أصــدرتــه  ــه “وفــقــًا  الــمــاضــي أن
الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا، ُحــكــم عــلــى الــمــتــهــمــيــن حسين 
أردوخان زاده وشاهين إيماني محمود آباد وميالد 
أشرفي آتباتان ومنوشهر شهبندي بجندي باإلعدام 
لتعاونهم مع النظام الصهيوني وبتهمة االختطاف”.

ــحــســب بـــيـــان الـــحـــرس الــــثــــوري، فــــإن “هــــؤالء  وب
لممتلكات  وتدمير  أعمال سرقة  ارتكبوا  األشخاص 
اعترافات  على  واإلجبار  وخطف  وعامة  شخصية 

كاذبة”.
ــنــت طـــهـــران فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة توقيف  وأعــل
ــالـــت إنـــهـــم يــعــمــلــون لــصــالــح أجــهــزة  أشـــخـــاص قـ

استخبارات دول أجنبية ال سيما إسرائيل.
إنهم  قالت  “عمالء”  إيران  أوقفت  يوليو،  نهاية  في 
الخارجية  االستخبارات  جهاز  بالموساد  مرتبطون 
اإلسرائيلي، مضيفة أنهم عناصر من مجموعة كردية 
متمردة محظورة بتهمة التخطيط الستهداف “مركز 

دفاع حساس”.
حين  من  هجمات  اإليراني  الثوري  الحرس  ويشّن 
إيــرانــيــة كــرديــة  لتنظيمات  إلـــى آخـــر عــلــى مــعــاقــل 
في  تسبب  ما  العراق،  بشمال  كردستان  إقليم  في 
انتهاكًا  الهجمات  تلك  اعتبرت  التي  بغداد  مع  توتر 

للسيادة العراقية.

طهران - وكاالت

شرطة األخالق تأسست في عهد الرئيس األسبق المتشدد أحمدي نجاد وتمتعت بصالحيات رقابية واسعة

عواصم ـ وكاالت

على وقع أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها سوريا منذ سنوات، أفاد 
الغاضبين  المتظاهرين  من  العشرات  أن  عيان،  وشهود  سكان 
من تدهور األوضاع المعيشية في البالد اقتحموا مقر محافظة 
األحد،  أمس  البالد،  جنوب  في  الحكومي(  )السرايا  السويداء 
وأضرموا النار في أجزاء من المبنى وسط تبادل كثيف إلطالق 

النار.
الرئيس  بالحجارة ومزقوا صورة  المبنى  المحتجون  كما رشق 

بشار األسد كانت على واجهته، مطالبين “بإسقاط النظام”.
فيما ذكر الشهود أنه تجمع أكثر من 200 شخص حول المبنى 
بإسقاط  تطالب  هتافات  مــردديــن  المدينة،  وســط  في  الــواقــع 
الرئيس السوري بشار األسد وسط زيادات األسعار والصعوبات 

االقتصادية.
وأفاد المرصد السوري بمقتل شخص وإصابة 6 برصاص األمن 

في احتجاجات السويداء.
في المقابل، أكدت وسائل اإلعالم السوري الرسمية أن عشرات 
وأحرقوا  الــســويــداء،  في  حكوميا  مبنى  اقتحموا  المطلوبين 

وثائق رسمية.
اإلنــســان، رامي  الــســوري لحقوق  المرصد  أكــد مدير  ذلــك،  إلــى 

عبدالرحمن، أن االحتجاجات في السويداء مستمرة وخرجت 
بعفوية.

وأوضح، أن 9 ماليين مواطن سوري يعيشون تحت الفقر، في 
مناطق سيطرة النظام، وخروج المتظاهرين رسالة ضد تجويع 
السورية  المدن  معظم  كما  السويداء  مدينة  وتعيش  الشعب. 
الماضية  األسابيع  زاد سوءا في  األخرى واقعا خدميا مترديا، 
تزامنا مع شّح كبير في المحروقات دفع موظفين وطالبا إلى 

عدم التوجه إلى أماكن عملهم ودراستهم في مدن عدة.

الرصاص الحي لتفريق محتجين اقتحموا مقر المحافظة ومزقوا صورة األسد

تدهور الوضع المعيشي يفجر احتجاجات في السويداء

مظاهرة السويداء تعيد لألذهان احتجاجات 2011 ضد النظام السوري

واشنطن ـ وكاالت

ذكر مقال نشرته مجلة “تايم”، أمس، أن الرئيس األميركي 
حــول  زيلينسكي  لفالديمير  إشــــارات  يبعث  بــايــدن  جــو 

الحاجة لبدء حوار مع روسيا.
الدولية  للدراسات  هوبكنز  كلية جونز  في  الباحث  وأورد 
لنظيره  ألمح بمهارة  “بايدن  المقال أن  جوزيف إيفي، في 

في كييف، أن الوقت قد حان لبدء محادثات مع بوتين”.
الذين  الغربيين،  زيلينسكي”  “أصــدقــاء  للمؤلف،  ووفــقــا 
نظام  “يمنعون  انتهازي  بشكل  مصالحهم  وراء  يسعون 
لكي ال ينجروا  التصعيد وهــذا ضــروري  زيــادة  كييف من 
فائقة  بترسانة  خطير  روســـي  خصم  مــع  مميت  لــصــراع 

القوة”.
وتساءل الكاتب “من منهم يريد أن يموت من أجل كييف؟ 
إمدادات  البرد بسبب تخفيض موسكو  أن يتجمد من  أو 
الغاز إلى أوروبا؟ القادة الغربيون لعلهم سئموا من الحرب 
تتزايد  المتحدة،  الواليات  وفي  أشهر،  تسعة  منذ  الدائرة 
مــعــارضــة الــجــمــهــوريــيــن الــرافــضــيــن لــتــورط أمــيــركــا في 

الصراع”.
األبيض  البيت  تصريحات  من  الرغم  “على  المقال  وتابع 

والحلفاء أن الغرب لن يملي على أوكرانيا ما يجب عليها فعله، 
نجد أن الحقائق االستراتيجية تسير في غير صالح أوكرانيا”.

إلى ذلك، رجحت االستخبارات األميركية انخفاض وتيرة القتال 
في أوكرانيا خالل األشهر المقبلة، مشيرة إلى أن السؤال يبقى 

مطروحا حول مستقبل النزاع بعد الشتاء.
وأجرت هذا التقييم مديرة االستخبارات الوطنية أفريل هاينز، 
إلى حد  انخفضت  قد  القتال  وتيرة  أن  نشهد  “بصراحة،  وقالت 

ما.. ونتوقع استمرار ذلك في األشهر المقبلة أيضا”.

واشنطن ترجح انخفاض وتيرة القتال في أوكرانيا خالل الشتاء

بايدن لزيلينسكي: الوقت قد حان للتفاوض مع روسيا

واشنطن تتحدث عن تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا

السودان يؤكد أهمية االتفاق بشأن سد “النهضة”

سكاي نيوز عربية
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سجل حافل وخبــــرة 
ممتـــــدة في مجـال 
البنـــاء والتشييـد
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Contracting@grnata.come.

دراسة المشاريع
 وتوفير حلول هندسية

الهندسة القيمية
 ودراسات الجدوى

توفير جداول
حساب الكميات

توفير الخرائط
 التشغيلية

تكنولوجيا متطورة
وخدمات شاملة

خدمـــــات
استثنـائية

 في جميع تخصصات البناء و التشييد بمختلف أنواعها.
ِ
خدمات شاملة باستخدام التكنلوجيا المتطورة
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Vacancies Available
RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 FITTER

 suitably qualified applicants can contac
17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

ALREEF WATER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33366677 or AHMED.ABULFATIH@HOTMAIL.COM 

ALKHAREEF COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33379955 or HUSSAIN.ALMARZOOQ1969@gmail.com 

SALON DE LA MANILA 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

66660440 or KHALIDSHARYANCO@GMAIL.COM 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac
17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contac

39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

AlHelli Express 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17877209 or HANAN@ALHELLI.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17262725 or hr@delta-ss.me 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

SUHAIL COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

36636631 or kpc.bah@gmail.com 

ALANWAR ALZAHIRAH TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39464691 or Alrasalah6@gmail.com 

3D AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
36606994 or AHGASSAB@YAHOO.COM 

JASSIM AGRICULTURAL & MECHANICAL 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contac

39643311 or JASSIMG@BATELCO.COM.BH 

JASSIM GARDEN CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 DATE PALM WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39643311 or JASSIMG@BATELCO.COM.BH 

FUN DAYS FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39893138 or Qassim.8@hotmail.com 

AL-SARAYA PROPERTIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac
17825181 or sunil@alsarayabahrain.bh 

Masters Gate For Business Solutions 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contac

33323668 or SIXSTARS-CO@HOTMAIL.COM 

Fatama auto serveses cars 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39460628 or ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contac

17700777 or MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17268111 or HRD1@MACBH.COM 

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

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contac

17268111 or HRD1@MACBH.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17268111 or HRD1@MACBH.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

Harmony Music Center 
has a vacancy for the occupation of

 INVENTORY SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

13622002 or olena.osika@bahrainharmony.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17700211 or hrd@dreamgroup.bh 

AL TAWASEL PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39253765 or SAJIDAYASEENALI@GMAIL.COM 

EFRES LAND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33889049 or EFREEZLAND@GMAIL.COM 

ABAYAT REEMEYAH 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

17677677 or EMAN.QAMBER@AHLIUNITED.COM 

Top One Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contac

17322148 or AMEER19@GMAIL.COM 

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17600091 or scoopmec1@gmail.com 

BROWN STONE HOUSEHOLD FUEL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39865798 or ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TRANSPORTATION OPERATIONS MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

17565333 or Sayed.helal@keoic.com 

SILK HOUSE FURNITURE. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34403631 or SFADELSHUSSAIN@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17262725 or hr@delta-ss.me 

BIN ALI ABDULLAH FILLING & PACKING MATERIAL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39647630 or BAAGROUP@EMIRATES.NET.AE 

Super style Boutique 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33022259 or ALWANI007@HOTMAIL.COM 

CHICKEN TIME CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contac
33022259 or ALWANI00@HOTMAIL.COM 

MISTER BROWN BAKERY NAD COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

33027552 or ZAMZAMMAKI.ALBONI@YAHOO.COM

 USMANS BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39133187 or USMANS_DC@YAHOO.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -     إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري مٔوسسة فردية

 وتحويله الى ذات مسٔيولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مالك المٔوسسة الفردية المسماة روضة الخطوة األولى والمملوكة للسيدة رقيه 
 106087 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  خميس   محمد  يوسف  علي  خميس 
ذات  الى  وتحويله  المذكور  الفردية  المٔوسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب 
مسٔيولية محدودة برٔاسمال وقدره 500 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل 
التجاري  المحل  الفردية عن جزء من ٔاصول وموجودات  المٔوسسة  التجاري 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
رقيه خميس علي يوسف محمد خميس  بنسبة 90% 

جواد السيد رضا ابراهيم احمد  بنسبة 10%

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 إدارة السجــــل التجــاري

)CR2022- 175672( إعالن رقم
تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : اميره صبحي ابراهيم مرهش

االسم التجاري الحالي : االكابر سوبرماركت
االســـــم التجـــاري الجديد : الجوناس سوبرماركت

قيد رقم: 90524-3

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-177400( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ليلى علي ابراهيم علي
االسم التجاري الحالي : كول فيب لتجارة التبغ
االســـــم التجـــاري الجديد : كوول ميني مارت

قيد رقم: 48796-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022- 174434( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : تيرير للمقاوالت

االسم التجاري الحالي : ابراهيم علي عبدهللا عيسى
االســـــم التجـــاري الجديد : امل الشروق للمقاوالت

قيد رقم: 2-59794

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-176622( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : السيد محمد عبداالمير علوي المعلم

االسم التجاري الحالي : المياس لتنظيف السيارات الجميلة
االســـــم التجـــاري الجديد : المياس للحفالت 1

قيد رقم: 41218-6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة شركة برزميتك ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم 
السيد/  PRAKASH GEORGE DSOUZA باعتباره  إليها 
المصفي القانوني لشركة شركة برزميتك ذ.م.م،  والمسجلة بموجب 
الشركة  تصفية  ٔاعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،49239-1 رقم   القيد 
ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية 
لسنة   21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون 

.2001

إدارة التسجيل 
إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(

وتحويله إلى شركة )شركة ذات مسؤولية محدودة(        
 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة الوادي للمكسرات والحلويات والمملوكة إلى السيدة / لطيفة علي نصف 
)للمؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،55710 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  العثمان 
الفردية( المذكورة وتحويل جميع الفروع إلى )شركة ذات مسؤولية محدودة( برأسمال 
وقدره 2000 دينار بحريني ، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن 

جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم :
 لطيفة علي نصف العثمان بنسبة 5%

NAUSHAD VALAPPINAKATH   بنسبة 70%
NASEER  VALAPPINAKATH   بنسبة 25%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة

شركة لٔولٔوة البحرين للتجارة العامة ذ.م.م
إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة اسم مقدم الطلب نيابة عن السادة شركة شركة لٔولٔوة البحرين 
للتجارة العامة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 117217، طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم  1
من: شركة لٔولٔوة البحرين للتجارة العامة ذ.م.م

 BAHRAIN PEARL GENERAL TRADING CO. W.L.L
الى: شركة الغادري للمقاوالت ذ.م.م 

ALGHADRY CONTRACTING COMPANY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن بحل و تصفية شركة   -   شركة ميرنا ٔالماظ ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 148490

القيد  المسجلة بموجب  ٔالماظ ذ.م.م  الشركاء في شركة ميرنا  بناء على قرار 
رقم 148490 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة / ميرنا سهيل الماظ 
انتهت وفقا لنص  المديرين قد  مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة 
المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون 
رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن،عنوان المصفي:
almaz.mirna@gmail.com - 33808787  -  ميرنا سهيل الماظ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة 
ٔادفيس كيوب االستشارات والمحاسبية ذ.م.م ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / امينه 
جاسم حمد القالف نيابة عن السادة شركة ٔادفيس كيوب االستشارات والمحاسبية ذ.م.م 
ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 1-152273 طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1 

من: ٔادفيس كيوب االستشارات والمحاسبية ذ.م.م ذ.م.م
)ADVICE CUBE ACCOUNTING CONSULTANCY W.L.L( 

الى: شركة ٔاي جي بالس للمحاسبة ذ.م.م
 A J PLUS ACCOUNTING COMPANY W.L.L 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركة برق الخليج البيطرية ذ.م.م سجل تجاري رقم 100987
السيد  إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
QURESHI NADEEM AHMED نيابة عن السادة شركة برق الخليج البيطرية 
)اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،100987 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م 

وتعيين السيد QURESHI NADEEM AHMED مصفيا للشركة.
قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  ٔان  المصفي  يعلن  بهذا 
2001، و عمال  لعام   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
تقديم  إلى  الشركة  دائني  جميع  المصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335 المادة  بنص 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 
 QURESHI NADEEM AHMED :و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي

34186314     -     nadeemaq@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدمت إليها مالك المٔوسسة الفردية 
المسماة جولدن ايست ويست انتيرير والمملوكة للسيد/ خلف حسين سلمان حسين البناء 
والمسجلة بموجب القيد رقم 1-147424 ، بطلب بيع المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( 
المذكور وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسٔيولية محدودة( برٔاسمال وقدره )1000( دينار 
ٔاصول  من  جزء  عن  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني، 

وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
خلف حسين سلمان حسين البناء بنسبة )1( %

 SUNEESH KUZHIMADATHILبنسبة )99( %

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

االثنين 5 ديسمبر 2022 - 11 جمادى األولى 1444 - العدد 185165



19 االثنين 5 ديسمبر 2022 - 11 جمادى األولى 1444 - العدد 5165 Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL

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

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

 STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP)
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

LUCKY BIRD CONTRACTING & SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33750898 or LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

CACTUS ADVERTISING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contac

17252683 or jpd@cactus.bh 

Princess Paradise Beauty Spa and Fitness 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

33792529 or alwahacity@gmail.com 

USMANS NEW LOOK SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33379334 or USMAN_DC@YAHOO.COM 

HAREER ALSULTAN ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39776609 or CHROMEPCC@GMAIL.COM 

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

 OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL
 suitably qualified applicants can contac

17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

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

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contac

77207730 or INFO@ALDEERAH.INFO 

SUPER VALUE MARKET W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
17295488 or ATLASBMS@GMAIL.COM 

WADI ALGADEER BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39699197 or MAJEED_JAAFAR@HOTMAIL.COM 

MINACO GENERAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

36668189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM 

SALEEM ELECTRONICS TWO 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33749292 or RAJASAJJADIQBAL@GMAIL.COM 

TOP PLAYERS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contac

17280049 or HISHAMKHAWAJA85@GMAIL.COM 

AMBER QURESHI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac
33700712 or RANA_JIM@YAHOO.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17220000 or HR@FAKHRO.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

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

WORLEY SERVICES PTY LIMITED BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

33505333 or IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

Shehab Aljaw Establishment for Lighting and Electrical Installations 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36550966 or m.altai1972@gmail.com 

Middle East Carbon Dioxide W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PLANT / UNIT OPERATOR
 suitably qualified applicants can contac
17708200 or Tawalbs@airproducts.com 

AHL ALKARA; 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33484086 or KAABI71@HOTMAIL.COM 

MASTER COOL REFRIGERANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(GAS FILLING & TRANSFORTING)
 suitably qualified applicants can contac

17783698 or TEJVINDER@MASTERCOOLBH.COM 

Global Star Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33953861 or MALAH_AWARID@HOTMAIL.COM 

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

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

SUCCESS DEAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17001640 or ceo@SSS.bh 

SAIF TRANSPORT EST 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

34441777 or SAIF.0073@YAHOO.COM 

AL RAYES EXPRESS TRAVEL AND TOURISM 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac

17252144 or AHMED.ALRAYES@ALRAYESDECOR.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

Salem Motors 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac
39496000 or MSALEM589@GMAIL.COM 

Asraar Alwurood Gents Hairdrssing Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

36666053 or ALIALTHWADI40@GMAIL.COM 

FOCUS FOR BROKERAGE, REAL ESTATE AND CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

 COLLECTION SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

33362362 or KHALID.ALI1WAN@GMAIL.COM 

AL GHALIA CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEERING AIDE
 suitably qualified applicants can contac

34399991 or hrvp@alghalia.com 

AL GHALIA CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

34399991 or hrvp@alghalia.com 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

DAR AL TAYBEEN SPICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17214230 or AMMZJ67@GMAIL.COM 

NEW IDEAL CERAMIC WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)
 suitably qualified applicants can contac

17702950 or GVC.ALTABOOK@GMAIL.COM 

Jukako construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33080333 or JUKAKO.CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

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

 RESERVATIONS MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

17561327 or hr@edamah.com 

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GUEST ARRANGEMENT SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

16666661 or hrm@sevensholding.com 

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

16666661 or hrm@sevensholding.com 

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

16666661 or hrm@sevensholding.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17116611 or CORP@DADABAI.COM 

Armacell Middle East Company S. P. C. owned by Armacell Internat 
has a vacancy for the occupation of

 PRODUCTION ENGINEERING TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

32139050 or NEVILLE.DSOUZA@ARMACELL.COM 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac
36646766 or DAIREX1@HOTMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Gulf Capital Holding Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (INTERNATIONAL RELATIONS)
 suitably qualified applicants can contac
17007217 or AYAZ@TECHNIP-ME.COM 

KNR Scaffolding W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33355001 or KAMC.BH@GMAIL.COM 

I world connect 
has a vacancy for the occupation of

 SALES OFFICER
 suitably qualified applicants can contac

17700777 or MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

THE PERFECT DESIGN FOR KITCHENS W l l 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33435050 or pd.docm21@gmail.com 

Alalwan clothes manufacture W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 EMBROIDERER(CLOTHES)
 suitably qualified applicants can contac

35055248 or kkllsss.93@GMAIL.CIM 

Nitro Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39881866 or kamc.bh@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

38080801 or HR@issbh.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17464159 or vijaysharma@chemcogulf.com 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR
 suitably qualified applicants can contac

32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

Zaroka Construction  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34406002 or MUHAMMADNAVEEDQAZI@GMAIL.COM 

NEW AROOB PLAZA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL ENGINEER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

33487580 or ABURISHAL.BH@GMAIL.COM 

HOORAIN FATIMA CONSTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
37220124 or BAHRAIN394@YAHOO.COM 

EAGLE NEST PROPERTIES MANAGEMENT Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38762367 or ABDULRAHUFKK@YAHOO.COM 

IKRAM FOR BUILDING MATERIALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37757772 or ASADIKRAM46@GMAIL.COM 

ERA TECH SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
 suitably qualified applicants can contac

39180476 or SERVICE@GLOBALMASTERSDOC.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39303786 or NEXGEN.BH@GMAIL.COM 

DOWNTOWN ROTANA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contac

17110196 or JEHAD.AMIN@LIVE.COM 

GREAT LAND CURTAINS TEXTILES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39798987 or YASERBUALLAI@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

WOODPECKER JOINERY 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

39636261 or askar9@gmail.com 

B2B AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33786948 or MOHSENSALMANZX@GMAIL.COM 

M SALIM FIBERGLASS WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38951478 or msaleemfiberglass@gmail.com 

RAJESH MASTER CARE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37378010 or goldcity147@gmail.com 

MILAN HOME GYPSUM AND DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39888827 or MOHED3254@GMAIL.COM 

Smazilla Cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

33898119 or MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM 

FAMOUS COLD STORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
33655884 or DANEEZ1977@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36182987 or MEHRANKHAN213@YAHOO.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

CURRIES N GRILLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

35689701 or PARTHA.PATASHANI86@GMAIL.COM 

SWIFT TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

35044372 or INFO@TARIQTRANSPORT.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

CHARM LADIES BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contac

39404903 or ISMAILZAINAL79@YAHOO.COM 

JOZZY PRINTING PRESS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17244633 or MAHDI@AL-FAWZ.COM 

MAK GALLERY DECORATIVE PAINTING AND ORNAMETATION CONTRACT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

34339912 or MAK.GALLERY1@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
33513335 or Alia.andleeb3@gmail.com 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39527999 or alitahery@hotmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17700211 or hrd@dreamgroup.bh 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17262256 or aldaleem@hotmail.com 

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33347766 or PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

Aali equestrian club and horse riding center 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66667737 or OALAALI@GMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
33513335 or Alia.andleeb3@gmail.com 

FIRST ONE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

38130760 or SULIMANMAHJOOB11@GMAIL.COM 

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

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

WAEL ATTIA FOR DECORATION AND REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DECORATOR
 suitably qualified applicants can contac
35393448 or WABDO144@GMAIL.COM 

ALAINSIJAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39812665 or ALCASR.AHMED@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

PIYU JEWELLERY TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33960660 or JEWELKAILASH@GMAIL.COM 

PAPA QUDRAT GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17421521 or PAPAQUDRAT@GMAIL.COM 

WORLD OF REA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SHOP MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

17178577 or ACCOUNTS@MEDIALINKS.COM.BH 

MUHAMMAD ISHFAQ REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

36400916 or AUTOEXPERT.PK@GMAIL.COM 

WAEL ATTIA FOR DECORATION AND REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DECORATOR
 suitably qualified applicants can contac
35393448 or WABDO144@GMAIL.COM 

WAVES CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39021752 or ABDUL35905946@GMAIL.COM 

BLUE TEAL FACILITIES SUPPORT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38856057 or AFRINBEGUMFO@GMAIL.COM 

BUTT G CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35490909 or RASHIDARSHAD1155@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39844891 or SHUHAIRPM4U@GMAIL.COM 

JARED FACILITY SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34524995 or SAIMALIKHAN8762@GMAIL.COM 

MASUD RANA  REPAIR OF ELECTRONIC, ELECTRICAL, AND OPTICAL EQUIPMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33264372 or CITYDREAM087@GMAIL.COM 

HAO YUAN BROKERAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33887667 or HAOYUANBAHRAIN@OUTLOOK.COM 

SHAWARMA PLACE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac
77993484 or AF.FARAHAT1@GMAIL.COM 

890 SQURE SCRAP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33337810 or MUHAMMADSOHAILBH87@GMAIL.COM 

SKY NEOM TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT ADMIN AFFAIRS
 suitably qualified applicants can contac
38299005 or NAIF775@HOTMAIL.COM 

AL HAMALA ELECTRONIC WORKSHOP BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38316218 or MDYOUNUSBINISHAK@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contac

39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17737007 or emp@syedjunaidalam.com 

ALYAQADHA TRADING STORES 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

36044055 or GET@AL-ALAWI.COM 

AL JAZIRA EXPRESS B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

39799929 or NAJATALGHAZAL55@GMAIL.COM 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contac

17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

TECHNICAL CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contac
17730036 or TCCBN@BATELCO.COM.BH 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

HASSAN ALBASRI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
37709097 or ALKABEER29@GMAIL.COM 

AlHelli Express 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17877209 or HANAN@ALHELLI.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BAHRAIN KUWAIT INSURANCE COMPANY )BSC( 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contac

17119917 or HR@GIG.COM.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac
17830330 or HANGAMH@HOTMAI.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

PEARL OCEAN SHIPPING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS)

 suitably qualified applicants can contac
39673967 or SPARKCOS@GMAIL.COM 

SADEEM3 AND GARMENT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

39667751 or SADEEM.HUSSAIN.ALMAHMEED@GMAIL.COM 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

 INSULATOR
 suitably qualified applicants can contac

39470440 or faisalashoor@gmail.com 

BAHRAIN PLUMBING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17770966 or HR@AGAGULF.COM 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR AUDITOR
 suitably qualified applicants can contac

39336777 or jawad.habib@bdo.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

AL - FARES FOOD PACKING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of
 MECHANIC (AIR-CONDITIONING)

 suitably qualified applicants can contac
39626611 or maaasd@batelco.com.bh 

AL TAADUL FOR MARKETING & PROMOTIONS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17785646 or ATCO@ATCO-BH.COM 

Power port trading and  contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contac
17669759 or powerport.pptc@gmail.com 

DELOITTE & TOUCHE-MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
 suitably qualified applicants can contac

36064644 or RKIKHIA@DEOITTE.COM 

BINT PARIS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

39898148 or MOHAMMEDQARATA20@YAHOO.COM 

PENGUIN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39648064 or FRAGRANT_SMELLS_PERFUMES@HOTMAIL.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39918887 or mountainpalace1@gmail.com 

NOOR SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36459520 or UM.ALHELWEEN@HOTMAIL.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 



الصخير - حلبة البحرين الدولية

نظمت حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســـيارات في الشرق األوسط” فعالية 
خاصـــة لموظفاتهـــا احتفاال بيوم المـــرأة البحرينية الذي يصادف األول من ديســـمبر 
فـــي كل عـــام، إذ أقيمـــت الفعالية يـــوم الخميس الماضي في فندق ســـوفتيل الزالق 
البحريـــن. وحضـــر الفعاليـــة إلى جانـــب موظفات الحلبـــة كل من الرئيـــس التنفيذي 
لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل خليفـــة، الرئيـــس التنفيذي 
للعمليـــات فـــي حلبـــة البحرين الدولية فايز رمـــزي فايز والرئيس التنفيذي للشـــؤون 
التجاريـــة شـــريف المهـــدي، وعدد مـــن مســـؤولي اإلدارة العليا. وتم تنظيـــم الفعالية 
مـــن قبـــل اللجنة االجتماعية فـــي حلبة البحريـــن الدولية؛ بهدف نقـــل تقدير الحلبة 

لموظفاتها من النساء الموهوبات. 

“حلبة البحرين” تحتفل بيوم المرأة البحرينية

“عقارات السيف” راعيا لبطولة نصف ماراثون البحرين الملكي الليلي
رعايتهـــا  عـــن  الســـيف  عقـــارات  شـــركة  أعلنـــت 
البرونزية لبطولة نصف ماراثون البحرين الملكي 
الليلـــي، والتـــي ينظمها االتحـــاد البحريني أللعاب 
القـــوى في شـــهر ديســـمبر المقبل بحلبـــة البحرين 
الدوليـــة تحـــت رعايـــة كريمـــة مـــن لـــدن حضـــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه. 
وقـــع اتفاقيـــة الرعايـــة كل من الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة عقـــارات الســـيف، أحمـــد يوســـف، وعضو 
فـــي  الموهوبيـــن  لجنـــة  رئيـــس  اإلدارة  مجلـــس 
االتحـــاد البحريني أللعاب القـــوى، خالد القطامي، 
وذلـــك فـــي مقر شـــركة عقـــارات الســـيف بحضور 
ممثليـــن عـــن شـــركة عقـــارات الســـيف واالتحـــاد 

البحريني أللعاب القوى. 

تأتـــي الرعاية البرونزية لشـــركة عقارات الســـيف 
لهـــذه البطولـــة الرياضيـــة متســـقة مع رؤية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة نائـــب رئيـــس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني أللعاب القوى، 
إلعطـــاء األولويـــة للشـــباب البحرينـــي للتميز في 
مختلـــف الرياضات الفردية منها والجماعية، وبما 
يســـهم في إنجاح هذه البطولـــة الدولية وإبرازها 

على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي.
وبهذه المناســـبة، صّرح الرئيس التنفيذي لشـــركة 
عقارات السيف أحمد يوسف قائالً: “يسرنا رعاية 
بطولـــة نصـــف ماراثـــون البحريـــن الملكـــي الليلي 
والتـــي تشـــكل جـــزءًا من حـــرص الشـــركة الدائم 

على تعزيز مساهمتها في المسؤولية االجتماعية 
دائمـــًا  ونســـعى  القطاعـــات،  بمختلـــف  للشـــركات 
لمســـاندة الشـــباب الرياضي البحرينـــي واالهتمام 

بصورة متواصلة باألنشـــطة والفعاليات الرياضية 
وكل ما يصب في خدمة ومنفعة مملكتنا العزيزة 
في ظـــل القيادة الحكيمة، ونحـــن واثقون من أن 

البطولة ســـتكون قصة نجاح بحرينيـــة مبهرة لها 
بصمتها الدولية على نطاق واسع”. 

مـــن جهته، قال عضو مجلس اإلدارة نائب رئيس 
لجنـــة الموهوبيـــن فـــي االتحاد البحرينـــي أللعاب 
القـــوى خالـــد القطامـــي: “ننتهز هـــذه الفرصة لكي 
نعرب عن خالص تقديرنا وامتناننا لشركة عقارات 
السيف على دعمها السخي لرعاية النسخة الثالثة 
من بطولة نصف ماراثون البحرين الملكي الليلي، 
وهذا إن دل على شـــيء، فإنما يدل على ما توليه 
الشركة من اهتمام بالغ بأبرز المبادرات والفعاليات 
الوطنيـــة في مختلف القطاعـــات الحيوية، ونحن 
نفخر بوجود شركة وطنية عريقة بحجم عقارات 
الســـيف ضمن الرعاة الكبار للبطولـــة، والتي نأمل 

أن تتكلل بالنجاح الكبير هذه السنة”. 

15 % خصما على تذاكر بطولة البحرين ماسترز للدارتس
أعلنـــت حلبـــة البحرين الدوليـــة “موطن 
رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
عـــن خصـــم مميـــز يبلـــغ 15 % ولفتـــرة 
محـــدودة علـــى تذاكـــر بطولـــة البحريـــن 
ماســـترز للدراتس، البطولـــة التي تنطلق 

ألول مرة في البحرين.
وتـــم طـــرح العـــرض المميـــز علـــى تذاكر 
 ،FIFA العالـــم  بـــكأس  احتفـــااًل  البطولـــة 
وسيســـتمر الخصـــم حتـــى 18 ديســـمبر 
الدخـــول  تذاكـــر  وســـتتوافر  الجـــاري، 
للجماهيـــر بـــدًءا من 21.25 دينـــارا فقط 

ليومي البطولة.
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  وســـتحتضن 
الحـــدث العالمـــي خـــالل الفتـــرة 12 - 13 
الجولـــة  افتتاحيـــة  2023 ضمـــن  ينايـــر 
وستشـــتمل   .2023 لموســـم  العالميـــة 

الفعاليـــة علـــى يوميـــن مـــن المنافســـات 
بمشـــاركة أفضل 8 العبين على مســـتوى 
العالم، أبرزهم بطل العالم في بيتر رايت 
الملقـــب بـ “ســـنيك بايـــت”، والالعب رقم 
واحد في العالم جيروين برايس الملقب 
بـ “آيسمان”، إلى جانب عدد من المواهب 

البحرينية في رياضة الدارتس. 
خـــالل يوميـــن مـــن الفعاليـــة، ســـتتحول 
حلبـــة البحرين الدولية وخيمة القبة إلى 
ســـاحة دارتـــس، مســـتلهمة تصميمها من 
مركز الترفيه الشهير “أليكساندرا باالس” 
فـــي لنـــدن، موطـــن البطـــوالت العالمية. 
وســـيكون جماهير رياضة الدارتس على 
موعـــد مع أجـــواء مثيرة اســـتثنائية في 
المملكـــة، مـــع تقديـــم خدمـــات الضيافـــة 

وترفيه ممتع وأزياء فاخرة. 

وســـيتم بـــث فعاليـــات البطولة مباشـــرة 
عبر قنوات التلفزة ألكثر من 200 مليون 
مشـــاهد فـــي أكثـــر مـــن 185 دولـــة حول 
العالـــم. وتعتبـــر رياضـــة الدارتـــس ثاني 
أكبـــر رياضة في معدالت المشـــاهدة في 
المملكة المتحدة بعد كرة القدم، وتشتهر 

لبطولـــة  باســـتضافتها  كذلـــك  بريطانيـــا 
الدارتس العالمية والتي تســـتقطب أكثر 
مـــن 90,000 مشـــاهد فـــي “أليكســـاندرا 
بـــاالس” فـــي المملكـــة المتحـــدة كل عام 
)الكريســـماس(  األعيـــاد  موســـم  خـــالل 

ورأس السنة الميالدية الجديدة.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

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

تحت رعاية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية، نظمت وزارة شـــؤون الشـــباب 
بالشـــراكة مع الجامعـــة األمريكية بمملكة 
 The Annual“ البحريـــن الســـباق الســـنوي
AUBH President’s Run 2022” )مسافة 
يـــوم  الرابعـــة  نســـخته  فـــي  كيلومتـــر(   5
الســـبت الموافـــق 3 ديســـمبر والـــذي أقيم 

 .”OneTeamOneRun#“ :تحت شعار
ولـــدى وصول ســـموه موقع الســـباق بمقر 
فـــي  كان  بالرفـــاع  األمريكيـــة  الجامعـــة 
رئيـــس  نائـــب  مـــن  كالً  ســـموه  اســـتقبال 
الهيئة العامة للرياضة سمو الشيخ سلمان 
الصحـــة  بـــن محمـــد آل خليفـــة ووزيـــرة 
جليلـــة بنت الســـيدجواد حســـن، واألمين 
العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي الشـــيخة 
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة،  
والرئيـــس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة 
عبدالرحمـــن صادق عســـكر، ووكيل وزارة 
شـــؤون الشـــباب ســـارة إســـحاق، واألمين 
العـــام للجنـــة األولمبيـــة البحرينية فارس 
االتحـــاد  ورئيـــس  الكوهجـــي،  مصطفـــى 
البحرينـــي للمـــدارس والجامعات الشـــيخ 
ورئيـــس  خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  صقـــر 

الجامعة األمريكية برادلي جيه كوك. 
بعد ذلك، أطلق سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة شارة االنطالقة للسباق السنوي 

الرابـــع لمســـافة 5 كيلومتـــر والـــذي شـــهد 
مشاركة واسعة من الطلبة والطالبات. 

وبهذه المناســـبة، أشاد ســـمو الشيخ خالد 
 The“ بـــن حمـــد آل خليفـــة بتنظيم ســـباق
 Annual AUBH President’s Run
2022” والـــذي يعتبـــر مـــن أهـــم الفعاليات 
شـــؤون  وزارة  تنظمهـــا  التـــي  الرياضيـــة 
الشـــباب بالتعاون مع الجامعـــة األمريكية 
دور  مـــن  لـــه  لمـــا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
فـــي احتضـــان مختلـــف الفئـــات العمريـــة 
مـــن طلبـــة وطالبـــات الجامعـــة األمريكية 
ومختلـــف المـــدارس والجامعـــات األخرى 
وإتاحـــة الفرصـــة أمامهم إلبـــراز طاقاتهم 

وإمكاناتهم في هذا السباق الرياضي. 
وأكـــد ســـموه أهمية هذا الســـباق الســـنوي 
والصحـــة  الرياضـــة  أهميـــة  تعزيـــز  فـــي 
فـــي المجتمـــع بشـــكل عـــام ولـــدى الطلبـــة 
والطالبـــات بشـــكل خـــاص وغـــرس الروح 
الرياضية والتنافســـية فيما بينهم بجانب 
تعزيـــز الترابط المجتمعي وتعزيز مهارات 
االتصـــال  ومهـــارات  اإليجابـــي  التفكيـــر 
والتعارف بين الجميـــع وهي القيم النبيلة 

التي تهدف إليها الرياضة. 
وأشـــار ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
جســـد  الســـباق  تنظيـــم  أن  إلـــى  خليفـــة 
الشراكة المثمرة بين وزارة شئون الشباب 
والجامعـــة األمريكيـــة وهو مـــا يتناغم مع 
توجيهـــات ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس 

األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي مضاعفة 
االهتمـــام بالرياضة المدرســـية والجامعية 
وتوفيـــر  المواهـــب  الكتشـــاف  والســـعي 
األنشـــطة والبرامج الرياضيـــة التي تنمي 
قدراتهـــم ومواهبهـــم وتســـهم فـــي تعزيز 
مفهـــوم الرياضة من أجل الصحة، مشـــيدًا 
فـــي  األمريكيـــة  الجامعـــة  بـــدور  ســـموه 
إقامـــة الســـباق لما له من أهـــداف رياضية 

واجتماعية نبيلة. 
وعلق رئيس الجامعـــة األمريكية الدكتور 
برادلي جيه كوك قائالً: “سعدنا باستضافة 
الســـنوي  الســـباق  مـــن  الرابعـــة  النســـخة 
لرئيـــس الجامعـــة األمريكيـــة، فـــي حرمنا 
الجامعي، تحت رعاية ســـمو الشيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفة، وبالشـــراكة مع وزارة 
 One Team“ :شؤون الشباب. تحت شعار

One Run”. وتابـــع، يركز هذا الحدث على 
عناصـــر مثـــل الثقـــة والتفكيـــر اإليجابـــي 
والمرونـــة الضرورية للنجاح، حيث نهدف 

إلـــى تمكيـــن الشـــباب مـــن خـــالل الـــروح 
الرياضيـــة ودمـــج مفهـــوم العقـــل الســـليم 
في الجســـم الســـليم فـــي حياتنـــا اليومية 

ولقـــد ســـعدنا اليـــوم بالترحيـــب بالطالب 
والرياضييـــن من جميع أنحاء المملكة في 

حرم الجامعة األمريكية”.

أقيم برعاية كريمة من سموه وبمشاركة واسعة من الطلبة

خالد بن حمد يطلق شارة انطالقة سباق وزارة الشباب والجامعة األميركية
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فعاليات ليالي إبراهيم خليل كانو لـ “الدراغ والدرفت”.. مساء اليوم
عشـــاق الســـرعة مدعوون علـــى مضمار 
حلبـــة البحرين الدوليـــة “موطن رياضة 
الســـيارات في الشـــرق األوســـط” وذلك 
لالســـتمتاع بفعالية جديدة من فعاليات 
ليالـــي إبراهيـــم خليـــل كانـــو لــــ )الـــدراغ 
والدرفت(، الفعالية األكثر شعبية، والتي 
ســـتقام مســـاء اليوم االثنين الموافق 5 

ديسمبر الجاري على مضمار الصخير.
فـــي  الراغبيـــن  إلـــى  الفرصـــة  وســـتتاح 
المشاركة بسياراتهم ودراجاتهم النارية 
الخاصة المشاركة ضمن “ليالي الدراغ”، 

وذلـــك على مضمار الربـــع ميل في حلبة 
البحريـــن الدولية بالصخير، إذ ســـتكون 
هـــذه التجربة حقيقية لعشـــاق الســـرعة 

والتسابق. 
الحلبـــة  الوقـــت، ستشـــهد  نفـــس  وفـــي 
انطـــالق فعاليـــة “ليالي الدرفـــت” والتي 
ســـتقام فـــي مواقـــف الســـيارات لحلبـــة 
البحريـــن الدولية. وبإمكان المشـــاركين 
قيـــادة ســـياراتهم الخاصـــة؛ مـــن أجـــل 
علـــى  الســـيطرة  فـــي  قدرتهـــم  اختبـــار 
الحـــادة  المنعطفـــات  خـــالل  المركبـــة 

والحواجـــز التـــي ســـتوضع مـــع اختبـــار 
المهـــارات لـــكل مشـــارك وقدرتـــه علـــى 
االنـــزالق والتحكـــم بالســـيارة.  وتتيـــح 
الحلبة للمشـــاركين بإجـــراء االختبارات 
فـــي واحـــدة مـــن الفعاليتيـــن المثيرتين 
أو االثنتيـــن مًعـــا مســـاء اليوم، برســـوم 
اشـــتراك تبلغ 11 دينـــارا لكال الفعاليتين، 
فيمـــا تبلغ رســـوم االشـــتراك لواحدة من 
الفعاليتيـــن 8 دنانيـــر فقـــط. وســـيكون 
التســـجيل للفعاليـــة فـــي موقـــع الحدث 
مســـاء،  الخامســـة  الســـاعة  مـــن  بـــدًءا 

عنـــد  االنطـــالق  شـــارة  تطلـــق  فيمـــا 
الســـاعة السادســـة حتى الحادية عشرة 
قبـــل منتصـــف الليـــل. كمـــا يتعيـــن على 
المشـــتركين الخضوع لفحص الســـالمة 
إلزامـــي لســـياراتهم قبل المشـــاركة على 
مـــن  المرافقـــون  وســـيتمكن  المضمـــار. 
الركـــوب مـــع الســـائقين فـــي ســـياراتهم 
أيًضـــا لعيش اللحظة وذلك بمبلغ 4.500 
دينارا، بينمـــا الجماهير ســـيتمكنون من 
متابعـــة إثـــارة الفعاليـــة بمبلـــغ وقدره 2 

دينار فقط. 

الصخير - حلبة البحرين الدولية:
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اســتقبل وكيــل وزارة شــؤون مجلــس الوزراء نائــب رئيس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ عيســى بــن علي بن خليفــة آل خليفة، رئيــس اللجنة 
األوغندية وعضو المحكمة الرياضية الدولية )CAS( وعضو االتحاد الدولي 
للســباحة رونالــد روكاري، وذلك بحضــور األمين العام للجنة األولمبية فارس 
مصطفــى الكوهجــي وعضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبية الشــيخة حصة 

بنت خالد آل خليفة.

 ورّحـــب ســـموه برونالـــد روكاري فـــي 
لـــه تحيـــات  مملكـــة البحريـــن، ونقـــل 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائب األول لرئيـــس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
األولمبيـــة،  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
معرًبـــا ســـموه عـــن اعتـــزازه بتواجـــد 
المملكـــة  أرض  علـــى  روكاري  رونالـــد 

والتـــي تزامنـــت مـــع االحتفـــال باليوم 
األولمبي.

 وأشـــاد ســـمو الشيخ عيســـى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة بالـــدور البـــارز 
لروكاري على صعيد الحركة األولمبية 
والجهـــود التـــي يبذلهـــا مـــن مختلـــف 
المناصـــب التي يتبوأها، معرًبا ســـموه 
عن اهتمام اللجنة األولمبية البحرينية 

بتنميـــة العالقـــات الوثيقة مـــع اللجنة 
األولمبيـــة األوغنديـــة بمـــا يســـهم في 
االرتقاء بالجهود المشـــتركة.  وبدوره 

أعـــرب رونالد روكاري عن بالغ شـــكره 
واعتـــزازه للجنة األولمبيـــة البحرينية 
وحفـــاوة  الضيافـــة  حســـن  علـــى 

االســـتقبال، مبدًيـــا إعجابـــه بالجهـــود 
األولمبيـــة  اللجنـــة  بهـــا  تقـــوم  التـــي 
البحرينيـــة على صعيد تطوير الحركة 

الرياضيـــة وتأصيـــل القيـــم األولمبية، 
مرحًبـــا بتعزيـــز التعـــاون الثنائي الذي 

يتواكب مع تطلعات الجانبين.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل رئيس اللجنة األولمبية األوغندية

بلقـــب  الحصـــم  أم  نـــادي  تـــوج 
الختـــراق  األنديـــة  بطولـــة 
 2 )مســـافة  لألشـــبال  الضاحيـــة 
كيلو( للموســـم الرياضـــي 2022 
أمـــام  أقيمـــت  والتـــي   2023  -
مقـــر االتحـــاد البحرينـــي أللعاب 
الماضـــي،  الســـبت  يـــوم  القـــوى 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  برعايـــة 
االتحـــاد محمـــد عبداللطيـــف بن 
جالل، وذلك بعدمـــا حصد نادي 
أم الحصـــم علـــى 14 نقطة. فيما 
جاء األهلـــي بالمركـــز الثاني 34 

نقطة والحالة بالمركز الثالث 56 
نقطة والشـــباب رابعـــا 57 نقطة 

والبسيتين خامسا 60 نقطة.
 وأســـفرت نتائج فردي مســـابقة 
أم  العـــب  فـــوز  عـــن  األشـــبال 
الحصم محمد اســـماعيل محمد 
أنهـــى  بعدمـــا  األول  بالمركـــز 
ثانيـــة،   57:20:35 فـــي  الســـباق 
والعـــب أم الحصـــم محمد كمال 
ثانيـــا 57:36:88 نقطـــة، والعب 
الشـــباب محمـــد حســـن جاســـم 

ثالثا 57:42:06 ثانية.
بطولـــة  منافســـات  وضمـــن   

األندية الختـــراق الضاحية لفئة 
الناشئين )مســـافة 6 كيلو(، توج 
نادي الشباب بالمركز األول على 
مســـتوى الفـــرق بعدما حصد 12 
نقطـــة وجاء أم الحصم ثانيا 35 
نقطة والبسيتين ثالثا 50 نقطة.
 وفـــي منافســـات الفـــردي، فـــاز 
العـــب نـــادي الشـــباب أريكانـــي 
محمد أحمد بالمركز األول بعدما 
أنهـــى الســـباق بزمـــن 18:45:81 
دقيقة وفوز زميله همسي بادي 
بالمركز الثانـــي بزمن 19:37:64 
نقطـــة، والعـــب الرفاع الشـــرقي 

نواف خالد راشد بالمركز الثالث 
بزمن 22:34:96 ثانية.

 وشـــارك فـــي ســـباقي اختـــراق 
الضاحية لفئة األشبال والشباب 
6 أندية، هم: أم الحصم، األهلي، 
الحالـــة  الشـــباب،  البســـيتين، 

والرفاع الشرقي.
تـــوج  الســـباقين،  وبعـــد ختـــام   
محمـــد عبداللطيـــف بـــن جـــالل 
الشـــباب  نـــادي  رئيـــس  ونائـــب 
أصحـــاب  الموالنـــي  عبـــدهللا 
المراكـــز الثالثـــة األولـــى ســـواء 

على مستوى الفرق والفردي.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى:

“الشباب” و“أم الحصم” يتوجان ببطولة “اختراق الضاحية”

بـــدأ العد التنازلي النطالق بطولة الشـــرق األوســـط 
للرجـــل الحديـــدي 70.3، التـــي ســـتقام علـــى أرض 
المملكـــة فـــي الفترة من 7 حتى 9 ديســـمبر الجاري، 
تماشـــًيا مع توجيهـــات ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة فـــي جعـــل مملكـــة البحريـــن قبلة 
رياضيـــة الحتضـــان البطـــوالت الكبـــرى بتنظيم من 
فعاليـــات. وستشـــهد البطولـــة مشـــاركة 1061 العبا 
والعبـــة يمثلـــون 77 دولة في الســـباق الرئيس يوم 
9 ديســـمبر الجـــاري، فيما ســـتنظم اللجنـــة المنظمة 

اآليـــرون كيـــدز الذي ســـيقام قبـــل يوم من الســـباق 
لســـباق  األطفـــال  مـــن  بمشـــاركة واســـعة  الرئيـــس 

الجري، عالوة على فعاليات متنوعة للعوائل.
 وتواصـــل اللجنـــة المنظمـــة تحضيراتهـــا للبطولـــة، 
إذ أكـــد مديـــر العمليـــات للبطولة عباس موســـى أن 
االجتماعـــات التنســـيقية متواصلـــة بيـــن مختلـــف 
اللجـــان الخاصة بالبطولة من أجل إكمال تصوراتها 
علـــى أكمـــل وجـــه، والحـــرص علـــى تقديـــم أفضـــل 
الخدمات وســـبل الراحة لكافة المشـــاركين لتحقيق 
نجاح جديد للبطولة، يضاف إلى سلسلة اإلنجازات 
التـــي تحققـــت فـــي الســـنوات الماضية فـــي رياضة 

الرجل الحديدي. وأوضح عباس موســـى أن اللجنة 
المنظمـــة وبتوجيهـــات مباشـــرة مـــن ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة حرصت على تهيئة أماكن 
مخصصـــة لكبار الشـــخصيات والالعبين والالعبات 
المشـــاركين، إضافـــة إلـــى إتمـــام الجوانـــب األخرى 
مثـــل خيمة العالج والمعرض المصاحب “اإلكســـبو” 

واألماكن المخصصة للتدريبات ومنصة التتويج.
 وأشـــار موســـى إلـــى أن اللجنـــة المنظمـــة وضعـــت 
اللمســـات األخيـــرة علـــى عملهـــا، وســـوف تصل إلى 
كامـــل الجاهزية قبل انطالق الحدث بفترة وجيزة، 

ما يسهم في تقديم الراحة لكافة المشاركين.

وأشـــار موســـى إلـــى أن اللجنـــة المنظمـــة ســـتعقد 
اجتماًعـــا فنًيا مع المشـــاركين فـــي البطولة من أجل 
تعريفهـــم على األماكن المخصصة لكافة الســـباقات 
والمســـافات، إضافـــة إلـــى توزيـــع األرقـــام و عمـــل 

اجتماعات متواصلة للجان المختلفة.
 وذكـــر إلى أن اللجنـــة المنظمة حريصة على تقديم 
المعلومـــات الكاملـــة لكافـــة المشـــاركين مـــن أجـــل 
نجاح البطولة العالمية التي ستشـــهد مشاركة نخبة 
مـــن األبطـــال، وأعلنت اللجنة المنظمـــة أن االفتتاح 
الرسمي للبطولة سيكون يوم األربعاء، في ضاحية 

السيف بالقرب من مجمع السيتي سنتر.

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

وضع اللمسات األخيرة النطالق بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي
اجتماعات متواصلة واألربعاء االفتتاح الرسمي

عباس موسى
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“حروف الثقافي” يدشن فعالياته تزامًنا مع مهرجان “ليالي المحرق”
استضافت مكتبة صوفيا بالمحرق “مركز 
حـــروف الثقافـــي” والذي قـــدم مجموعة 
من المواضيـــع الثقافية لألطفال والكبار، 
وذلـــك ضمـــن فعاليـــات مهرجـــان “ليالـــي 
المحـــرق” الـــذي نظمتـــه هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار، ضمـــن مشـــروع مســـار 
اللؤلؤ، ومركز الشـــيخ إبراهيم بن محمد 

آل خليفة للثقافة والبحوث.
وبهذه المناسبة، عبرت سارة الداوود عن 
سعادتها بالمشاركة األولى لمركز حروف 
الثقافي بالفعاليات، وقالت: “تم تأسيس 
مركـــز حـــروف الثقافي قبل 10 ســـنوات 
بدولـــة الكويـــت، حيث تـــم افتتاحه قبل 
شـــهرين بمملكـــة البحريـــن، وهـــذه هـــي 
االنطالقـــة األولى، إذ تم تدشـــينه تزامنا 

مـــع فعاليـــات مهرجـــان “ليالـــي المحرق”، 
وقـــدم أولـــى فعالياته الثقافيـــة لألطفال 
فـــي مكتبة صوفيا والتي اشـــتملت على 
قراءة لقصة “فارس في زمن الغوص” من 
تقديم أميـــرة صليل، وقصة “األمبراطور 
ال يقـــرأ” مـــن تقديـــم مامـــا َامنة وورشـــة 
“الكتابـــة اإلبداعيـــة لألطفـــال” من 
الـــوردي، وورشـــة  تقديـــم محمـــد 
نكتـــب  “هيـــا  قصـــة  كتابـــة  عمـــل 
للمحرق” مـــن تقديم ندى الفردان، 
وســـيتم الحقا اختيار أفضل قصة 
ليتـــم تحريرهـــا ونشـــرها بالتعاون 

مع هيئة البحرين للثقافة واالَثار.
وأشـــارت نور العلـــوي مؤلفة قصة 
“األمبراطور ال يقرأ” أنها اكتشـــفت 
فقامـــت  الطفـــل،  بـــأدب  شـــغفها 
آمنـــة”،  “مامـــا  شـــخصية  بتأليـــف 
وهو مشروع لشـــخصية حكواتية 

الثـــالث  الســـنوات  منـــذ  عليهـــا  عملـــت 
الماضيـــة، وهـــي مقتبســـة من شـــخصية 
انطالقهـــا؛  موعـــد  تأخـــر  وقـــد  جدتهـــا، 
نظـــرا ظـــروف وفـــاة جدتهـــا الذي ســـبب 
لهـــا صدمـــة اســـتطاعت بعدهـــا تجاوزها 
والمضـــي قدما في المشـــروع، الذي يعد 
عبارة عن مجموعة من القصص الخاصة 
المكتبـــات  فـــي  تقـــام  التـــي  بالفعاليـــات 
خصوصـــا، والفعاليـــات الثقافيـــة عموما، 
وهـــو موجـــه لألطفـــال والعائـــالت، ويتم 
إلقاء القصـــص باللغة العربيـــة الفصيحة 
مع االستعانة بشخصيات لتمثيل العرض 
العاميـــة  باللغـــة  المصاحـــب  المســـرحي 
بحيث تكون ماما آمنة الحكواتية برفقة 
أبطال القصة، وقالـــت: “ترجع اختيارات 
تأليـــف القصة بحســـب المناســـبة ســـواء 
كانت لفعالية ثقافية أو لمناســـبة وطنية 
أو غيرهـــا بحيث تكون مواكبـــة للفعالية 

دائمـــا  “أحـــرص  وأضافـــت:  المطلوبـــة”، 
علـــى إدراج جانب الخرافة والســـحر في 
القصص التي أقـــوم بتأليفها؛ ألن طريقة 
طرحهـــا تجذب األطفـــال وتثير الفضول 
لديهـــم، وأحـــرص علـــى أن تغيـــر قيمهـــم 
من الســـلبية إلى اإليجابية بالرسالة التي 
تصـــل إليهـــم باألســـلوب الـــذي يتناســـب 
مـــع ســـنهم. وعـــن قصـــة “األمبراطـــور ال 
يقـــرأ” أشـــارت العلـــوي أن القصة تحتوي 
علـــى مجموعة مـــن الرســـائل تمثلت في 
أهمية القراءة والكتابة في حياتك، فهي 
تســـاعدك علـــى اتخـــاذ قراراتـــك، وكيف 
تكون الثقافة والعلـــم الذي تتركه خلفك 
بعـــد وفاتـــك بوابـــة لآلخريـــن ليتذكروك 
وينتفعـــوا مـــن علمـــك، وكيـــف أن وجود 
الهـــدف مهم للحياة، وهو الذي يســـاعدك 

في المضي قدما.

تـــم اختيـــار الفنـــان والمخرج المســـرحي خالـــد الرويعي ضمـــن لجنة 
تحكيـــم المهرجـــان المســـرحي الخليجـــي الســـادس لألشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة الـــذي يقـــام بالمملكة العربية الســـعودية في الفتـــرة من 9�3 
ديســـمبر الجـــاري بمشـــاركة ســـتة عروض مـــن دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، ويـــرأس لجنـــة التحكيم الفنان والكاتب الســـعودي ياســـر 
مدخلـــي، وعضويـــة كل مـــن الفنان أحمـــد المفتاح من قطـــر، والفنان 
عبدهللا راشد من اإلمارات العربية المتحدة، والفنان يوسف البلوشي 

من سلطنة عمان.
يهـــدف المهرجـــان إلى دمـــج األشـــخاص ذوي اإلعاقة فـــي الفعاليات 
االجتماعية واألنشـــطة الثقافية والفنية ويتيح لهم الفرصة؛ لتحقيق 
أحالمهم ومشاركة مواهبهم وقدراتهم في فنون التمثيل المسرحي.

الرويعي في لجنة تحكيم 
“المهرجان الخليجي لذوي اإلعاقة”

محرر مسافات

شيماء عبدالكريم

كانـــت رواية الكاتب إبراهيم عباس األكثر مبيعا 
“حوجـــن” ظاهـــرة أدبيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية في عام 2013 بعـــد أن أثبت مزيجها 
الرائـــد مـــن مجـــازات الخيـــال العلمـــي الغربيـــة 
والثقافـــة العربيـــة والفولكلـــور نجاحـــا كبيرا مع 

القراء الشباب.
تتبـــع القصـــة جـــن طيب يعيـــش بين البشـــر في 
جدة المعاصـــرة يقوم برحلة ملحمية الســـتعادة 
حقـــه الطبيعي والحفاظ على التوازن بين العالم 
البشـــري والخـــارق للطبيعـــة فـــي روايـــة تمثـــل 
ظاهـــرة فريـــدة في األدب الســـعودي والذي أعاد 
ترجمتهـــا للغـــة اإلنجليزيـــة الكاتـــب بالتعاون مع 
شـــريكه ياســـر بهجت من خالل دار النشر وأدب 
الخيـــال العلمي “يتخيلون” التابعة لهما في قصة 
خياليـــة بطلها جني طيب يعيش بين البشـــر في 
مدينـــة جـــدة الحديثـــة، والذي ســـيخوض رحلة 
ومغامرات ملحمية في مواجهة الشـــر واستعادة 
حقـــه، محاوالً الحفـــاظ على التـــوازن بين عالمه 
وحياتـــه بيـــن البشـــر، وبينمـــا تمضـــي القصة في 

أحداثها، فجأة تنشأ عالقة رومانسية بينه وبين 
فتـــاة تدعى سوســـن، وهـــي طالبة شـــابة تدرس 

الطب. 
كافـــح عبـــاس للعثـــور علـــى ناشـــر قبـــل عقد من 
الزمـــان عندمـــا كانت كتـــب الروايـــة، وبعد مرور 
عشـــر ســـنوات، يتم تقديم “حوجن” إلى الشاشة 
الكبيـــرة من قبل اكبر االســـماء فـــي المنطقة في 
مجال االنتـــاج الفني وهم إيمج نيشـــن أبوظبي 
و MBC STUDIOS و Vox Cinemas، في إطار 
تحالف اإلنتاج الســـينمائي والتلفزيوني 
الـــذي تـــم اإلعالن عنـــه ألول مرة خالل 
مهرجان كان السينمائي في عام 2019.

مهرجـــان  وضمـــن  ذلـــك  وبمناســـبة 
تـــم  الدولـــي  الســـينمائي  البحراألحمـــر 
تقديـــم مؤتمر صحافي لشـــرح تفاصيل 
تحـــول الروايـــة الـــى فيلم منتظـــر، وتم 
للفيلـــم  ترويجـــي  إعـــالن  أول  طـــرح 
الجديد الذي ســـيضم كوكبة ممّيزة من 
النجـــوم والممثليـــن، ومـــن المقرر طرح 
الفيلـــم فـــي صاالت الســـينما فـــي جميع 
أنحـــاء المنطقة خالل العام 2023، وهو 
مـــن إخـــراج ياســـر الياســـري، وســـيضم 
كوكبـــة مـــن ألمـــع النجـــوم، بمـــن فيهـــم 
الممثلون الســـعوديين بـــراء عالم، ونور 
العنـــود  الظفيـــري،  ونايـــف  الخضـــراء، 

سعود، ومحسن منصور وآخرون.

تصريحات رسمية

وفي هذا الســـياق، قـــال إبراهيم 

روايـــة  مؤلـــف  عبـــاس، 
“حوجن”: “أنا فخور باقتباس 
روايتـــي وتحويل صفحاتها 
إلـــى  المختلفـــة  وأحداثهـــا 
وال  طويـــل،  روائـــي  فيلـــم 
يمكننـــي وصـــف ســـعادتي 
المذهلـــة.  الخطـــوة  بهـــذه 
لرؤيـــة  أتحمـــس  وإننـــي 
الســـينمائي  العمـــل  هـــذا 
العـــرض.  صـــاالت  فـــي 
المخـــرج  نجـــح  وقـــد 

والممثلون وطاقم العمل بمخيالتهم 
اإلبداعيـــة اإللمام بمفهوم وأبعـــاد رواية حوجن، 
وإنني آمل أن يســـتمتع عّشاق الرواية في جميع 
أنحاء العالم بتجســـيد شخصياتهم المفضلة عبر 

شاشات السينما”.
ومن جانبه، قال ياســـر بهجت، الرئيس التنفيذي 
والمؤســـس الشريك لدى “يتخيلون”: “لقد قطعنا 
شـــوطا طويال في ترجمة رؤيتنا األدبية الهادفة 
إلى ترســـيخ أسس ثقافة الخيال العلمي انطالقا 
مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية، والســـّيما مـــع 
تحويـــل روايـــة حوجـــن إلى عمـــل فنـــي. ونحن 
ســـعداء بإنتاج فيلم ســـينمائي مقتبس من هذه 

الرواية المذهلة”.
وفي هذه المناسبة، قال المخرج ياسر الياسري: 
“يحظـــى فيلـــم )حوجـــن(، باعتبـــاره أول ملحمة 
سينمائية خيالية قادمة من دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، بحفاوة ومتابعـــة كبيرتين من جانب 
الكثيريـــن من المعجبين، وإننـــي فخور باقتباس 
أحداث هـــذه الرواية الرائعة وتحويلها إلى فيلم 

باألحداث  زاخر  ســـينمائي 
وســـيكون  والمفاجـــآت. 
المشـــاهدون بال شـــك على 
موعد مع تجربة ســـينمائية 
علـــى  ســـتأخذهم  فريـــدة 
متـــن رحلة في عالـــم خيالي 
تخالطـــه أحـــداث رومانســـية 
وشـــعبية، مما ســـيقدم أسلوبا 
الملحميـــات  فـــي  جديـــدا 
األسطورية في منطقة الشرق 
األوســـط، ولكـــن بطابع عصري. 
وال تفوتني هذه المناســـبة دون 
توجيـــه الشـــكر إلـــى طاقم وفريـــق العمـــل الذي 
يضـــم مواهب وكفـــاءات متميـــزة، الذين بفضل 
جهودهـــم الحثيثة أصبح هـــذا الفيلم واحدًا من 

أكثر اإلنتاجات الفنية اإلقليمية تميزا”.
ُيعـــد “حوجـــن” واحدا مـــن أكبر المشـــاريع الفنية 
حتـــى اآلن التـــي تنضـــوي تحت مظّلة الشـــراكة 
اإلنتاجية التي أبرمت في 2019 بين شركة إيمج 
نيشن أبوظبي وفوكس سينما واستوديوهات إم 
بي سي، وهي ثالث من أهم الشركات اإلقليمية 
الناشـــطة فـــي قطـــاع صناعـــة المحتـــوى الفنـــي 
والترفيهي. ويتمّثل هدف هذا التعاون في دعم 
العديد مـــن المشـــاريع الســـينمائية والتلفزيونية 
علـــى مـــدار العـــام، مـــن المرحلـــة األوليـــة وحتى 
مرحلة التوزيع والنشـــر، لمســـاندة قطاع السينما 

والتلفزيون والترفيه المتنامي في المنطقة.
وبـــدوره، قـــال طونـــي المســـيح، المدير اإلداري 
لفوكس سينما لدى ماجد الفطيم: “تزخر المملكة 
العربيـــة الســـعودية بتاريـــخ عريـــق فـــي روايـــة 

القصـــص، ونفخـــر بالتعـــاون مـــع شـــركائنا إيمج 
ســـي  بـــي  إم  واســـتوديوهات  أبوظبـــي  نيشـــن 
لنقدم للجمهور نافذة الكتشـــاف الثقافة العريقة 
والتراث القديم الذي يضرب بجذوره في تاريخ 

المملكة”.
ومـــن جانبه، قال بيتر ســـميث، المديـــر التنفيذي 
لـــدى اســـتوديوهات إم بـــي ســـي: “لقـــد ســـعدنا 
بعرض اإلعـــالن الترويجي واللقطـــات الحصرية 
للفيلـــم المرتقب )حوجن(، علـــى هامش فعاليات 
البحر األحمر الســـينمائي وبالطبـــع كانت المملكة 
العربية الســـعودية هـــي الوجهـــة المثالية لعرض 
هـــذه اللقطـــات والمشـــاهد الحصرية مـــن الفيلم، 
خصوصـــًا وأن هـــذه الروايـــة تنتمـــي إلـــى األدب 
الســـعودي. ونحن على قناعة راســـخة بأن طرح 
فيلم ’حوجـــن’ في العام المقبل سيشـــكل منحًى 
تاريخيًا وفارقًا في صناعة الســـينما الســـعودية، 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي”.
ومـــن جانبه، قال بن روس، رئيس قســـم األفالم 
الروائيـــة والتلفزيـــون فـــي شـــركة إيمـــج نيشـــن 
أبوظبـــي: “تعتبـــر القصـــة األصليـــة فـــي روايـــة 
اإلبـــداع  حجـــم  عـــن  ملهمـــا  نموذجـــا  )حوجـــن( 
الكبيـــر فـــي فـــن الروايـــة والقّصة داخـــل منطقة 
الشـــرق األوســـط. ولطالمـــا تتعاون إيمج نيشـــن 
فـــي مشـــاريع فنيـــة قّيمـــة لخلـــق الفـــرص أمـــام 
المبدعين وصّناع األفالم من المنطقة وخارجها، 
كي يتمّكنوا من ســـرد قصصهم، وإننا نســـعى من 
خالل شراكتنا مع فوكس سينما واستوديوهات 
إم بي ســـي إلـــى دعم المشـــاريع الفنية اإلقليمية 

عالية الجودة وذات المحتوى الملهم”.

تقديم فيلم إثارة سعودي جديد خارق للطبيعة في مهرجان البحر األحمر السينمائي
“إيمج نيشن” تطرح اإلعالن الترويجي للفيلم الروائي الخيالي “حوجن”

طارق البحار
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وعـــالـــمـــيـــة خـــلـــيـــجـــيـــة  شــــركــــة   15 بـــمـــشـــاركـــة 

البحرين تشهد إطالق أول تحالف للبنية التحتية الرقمية في المنطقة
عقــد مســؤولون مــن شــركات اتصــاالت خليجيــة وعالميــة لقاءات أمــس في مملكة البحريــن مع اإلعالن عــن انطالق أعمــال أول تحالف لبنية االتصــاالت التحتية 
الرقميــة فــي الخليــج والشــرق األوســط، يجمــع 15 شــركة، حيث تم تأســيس شــركة فــي البحريــن إلدارة هذا التحالف.   وشــارك عدد من المســؤولين في شــركات 
االتصاالت في المنطقة اجتماًعا في المنامة للتنســيق إلطالق عمليات التحالف الرقمي والتنســيق بين الشــركات المشــاركة في التحالف، والذي من شــأنه أن يعزز 
خدمات االتصاالت واإلنترنت ويسرع من مستوى الخدمات بحيث يربط بين مراكز البيانات والمستخدمين بسهولة ويقلل زمن االستجابة في عدد من الخدمات 

مثل مكالمات الفيديو واأللعاب وغيرها من الخدمات. 

 وأوضـــح الرئيس التنفيذي في شـــركة 
“أالينس نتورك”، عادل الديلمي، أنه تم 
تأسيس شركة بحرينية لتشغيل وإدارة 
مشـــروع “Alliance Networks”، الـــذي 
يهدف لربط البنية التحتية لالتصاالت 
عالي السرعة بمراكز البيانات ومنصات 
التبـــادل، حيـــث حصلـــت الشـــركة على 

التراخيص الالزمة لمباشرة العمل.
وأكـــد الديلمـــي، علـــى هامـــش لقاءات 
فـــي  والمســـاهمين  الشـــركاء  عقدهـــا 
التحالف، أنه تم تأســـيس الشـــركة في 
البحرين وأن انطالقـــة أعمال التحالف 

ستكون خالل الشهور المقبل.
وكانت كيانات أطلقت تحالًفا لشركات 
 Alliance“ تكنولوجيـــة تحـــت مســـمى

المشـــروع  ويســـتهدف   ”Networks
التحتيـــة  البنيـــة  أعمـــال  تبســـيط 
الرقميـــة مـــن خـــالل توحيـــد االتصـــال 
التبـــادل  وخدمـــات  البيانـــات  بمراكـــز 
عبـــر اإلنترنـــت عبر محاور في الشـــرق 
فـــي  التحديـــد  وجـــه  علـــى  األوســـط، 
الخليـــج مع مركـــز البيانـــات المترابطة 

ومنصة تبادل اإلنترنت. 
تمكيـــن  علـــى  المشـــروع  وســـيعمل 
وموفـــري  والمؤسســـات  الشـــركات 
مـــن  المحتـــوى  وموفـــري  الســـحابة 
إلـــى  الســـريع  والوصـــول  االســـتفادة 
لمراكـــز  التحتيـــة  والبنيـــة  الشـــبكات 
البيانـــات فـــي جميـــع أنحـــاء المنطقـــة، 
مـــن خالل منصـــة واحدة وعقـــد واحد 

وخبـــرة واحـــدة، ويهـــدف كذلـــك إلـــى 
اتصـــال  ومعالجـــة  تحديـــات  معالجـــة 
الشـــراكة  خـــالل  مـــن  األخيـــر  الميـــل 
الرئيســـيين  اإلقليمييـــن  الشـــركاء  مـــع 
والشركاء العالميين لربط ودمج مراكز 

البيانات في الخليج وخارجها.
Alliance Net� أن الديلمـــي   وأكـــد 

works ســـتعمل علـــى تســـهيل تقديـــم 
خدمـــات جديـــدة ومبتكـــرة من شـــأنها 
تســـريع قدرات البنية التحتية الرقمية 
 Alliance تهـــدف  حيـــث  اإلقليميـــة، 
Networks إلـــى لعب دور رئيســـي في 
والـــدول  للشـــركات  الرقمـــي  التحـــول 
فـــي جميـــع أنحـــاء المنطقة مـــن خالل 

الخدمات المقدمة. 

التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
لشـــركة AMS�IX الهولنديـــة، بيتر فان، 
إن الشـــركة قامت بمشروعات مشابهة 
في عـــدد من دول العالـــم وأن التجربة 
نجاحـــه، مشـــيًرا إلـــى أن زمـــن التأخير 
فـــي الحصـــول علـــى بيانـــات اإلنترنت 
ســـينخفض بفضـــل التحالـــف وبالتالي 
يحسن من تجربة المستخدم في أمور 
كثيرة مثل اتصاالت الفيديو واأللعاب.

أمـــا الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة أواصر 
)العمانية(، عدنان العلوي، والتي تشغل 
شـــبكة اليـــاف بصريـــة في عمـــان، فقد 
أشار إلى أن التحالف سيزيد من تبادل 

الخبرات بين شركات دول المنطقة.
وأكـــد العلوي أن التحالف من شـــأنه أن 

يســـاهم فـــي خفـــض تكاليـــف خدمات 
الشـــركات  علـــى  ويســـهل  البيانـــات 
الحصـــول على تغطيـــة قريبة في حال 
شـــبكة  فـــي  انقطـــاع  أو  خلـــل  وجـــود 

االتصاالت البحرية.
مـــن جانبـــه، أكد رئيـــس مجلـــس إدارة 
شركة “وايرلس”، وهي شركة اتصاالت 
كويتية، أحمد العماني، أن الخطوة من 
شأنها أن تساهم في استقطاب شركات 
خدماتهـــا  تقديـــم  علـــى  تعمـــل  كبـــرى 
فـــي المنطقـــة مثل “جوجل” وشـــركات 
وشـــركات  االجتماعـــي  التواصـــل 
التســـوق اإللكترونـــي، حيـــث ســـتكون 
من مقربة من األسواق التي تستهدفها 
وبمقدورهـــا بناء مراكـــز بيانات لخدمة 
األســـواق المجاورة مثل إيـــران، حيث 
تتمتع دول الخليج بمميزات ومستوى 
أمان مرتفع لبناء مراكز البيانات ويوفر 
أســـرع  بيانـــات  نقـــل  الشـــركات  لهـــذه 

لمستخدميها.
اتفاقيـــات؛  عـــدة  الشـــركة  ووقعـــت 
التحتيـــة  البنيـــة  إلـــى  للوصـــول 

شـــبكة  بينهـــا  مـــن  منهـــا  واالســـتفادة 
األلياف البصرية المســـتخدمة من قبل 
الخليجـــي”  الكهربائـــي  الربـــط  “هيئـــة 

وشبكات الكابالت البحرية.
مـــن   Alliance Networks وتتكـــون 
مرحلتين: المرحلة األولى والتي تعرف 
بأنهـــا مرحلـــة “الربـــط البينـــي”، حيـــث 
سيتم ربط جميع دول مجلس التعاون 
للعمـــل كمنطقـــة أو كدولـــة  الخليجـــي 
واحـــدة، وبالتالـــي تلبيـــة الحاجـــة إلى 
ربط إقليمي واحد ومرن، ويتم تفعيل 
والمحتـــوى  الســـحابة  المرحلـــة  هـــذه 
فـــي  المســـتخدمين  إلـــى  واالتصـــاالت 

جميع أنحاء الشرق األوسط.
أما المرحلة الثانية في هذا المشـــروع، 
فهـــي مرحلة “االنتشـــار أو النشـــر” التي 
تبـــادالت  مـــن  العديـــد  لنشـــر  تخطـــط 
األنترنت المترابطة )IXs( في المنطقة، 
والتي ســـتمكن العمالء من بناء أنظمة 
بيئيـــة مرنـــة للشـــبكات توفـــر تجـــارب 
للمســـتخدمين  اســـتثنائية  رقميـــة 

النهائيين.

“دلمون” تنتخب مجلس إدارة وتفتح الباب لالندماج مع “العامة للدواجن”

التبادل التجاري البحريني الهندي في 2022 بنمو 60 %

يوميا دجـــاجـــة  ألـــف   35 إلـــى  ــاج  ــتـ اإلنـ ــادة  ــزيـ لـ خــطــة 

خـــال حفل لقـــاء خريجـــي الجامعات الهنـــدي... الســـفير الهندي:

أختــار مجلــس إدارة دلمــون للدواجــن فــي اجتماع الجمعية العموميــة العادية أمس 7 أعضاء لمجلــس اإلدارة، وذلك بعد أن ألغت وزارة 
الصناعة والتجارة نتائج االجتماع الســابق لعدم االلتزام باإلجراءات الواردة في قانون الشــركات، وأعادت عقده أمس مع توليها لزمام 
تــرؤس االجتمــاع وتنظيــم االنتخابــات. وحظــي االجتمــاع بنســبة حضــور فاقــت 70 % من إجمالي نســبة األســهم، إذ اســتغرق البدء في 

االجتماع بعض الوقت لتسجيل التوكيالت وتنظيم عملية الحضور.

عبدالحســـين  مـــن  كل  اختيـــار  وتـــم 
طـــالل  الصالـــح،  يوســـف  ديوانـــي، 
المناعـــي، فـــؤاد المطـــوع، عبدالرحمـــن 
وعصـــام  ضيـــف  آل  جعفـــر  جمشـــير، 
زينـــل كأعضـــاء منتخبيـــن مـــن بين 13 
مترشـــحا، في حين عينت “ممتلكات” و 
“ترافكـــو” و “أصول” 3 ممثلين عنها في 

االجتماع السابق.
وأكـــد مســـؤولون فـــي شـــركة “دلمـــون” 
أن الشـــركة منفتحة علـــى عملية إعادة 
التفاوض لالندماج أو االســـتحواذ على 

الشـــركة “العامة للدواجن”، والتي تعتبر 
أكبر منتـــج للبيض الطازج في الســـوق 
المحليـــة بعد أن أخفقت في مفاوضات 
سابقة في التوصل إلى صيغة مرضية.
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
دلمـــون للدواجن عبدالرحمن جمشـــير، 
أمـــس “إن مجلـــس اإلدارة أنفـــق أمواال 
لتعييـــن مستشـــار مالـــي والـــذي حـــدد 
الســـعر المقترح للصفقة”، مشيًرا إلى أن 
األبـــواب مازالت مفتوحـــة خصوصا أن 
بعـــض األنشـــطة واألعمال في الشـــركة 

األهـــداف  خدمـــة  ويمكـــن  متشـــابهة 
االحتياجـــات  تلبيـــة  نحـــو  المشـــتركة 

الغذائية للسوق المحلية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
ميـــرزا  عبدالهـــادي  للدواجـــن  دلمـــون 
“إن الشـــركة تعمـــل علـــى زيـــادة الطاقة 
اإلنتاجية للشركة من نحو 31 ألف طير 
يومًيـــا لنحو 35 ألف طيـــر يومًيا خالل 
العـــام المقبـــل”، وزيـــادة اإلنتاج بشـــكل 

موسمي لشهر رمضان المبارك.
وأشـــار إلـــى أن الشـــركة كذلـــك بصـــدد 

اســـتكمال مشـــروعين األول، مشـــروع 
مفرخـــة صـــوص ســـيرفع اإلنتـــاج مـــن 
نحـــو 10 ماليين صوص إلى 14 مليون 
صوص يومًيا، مؤكًدا أن العمل مســـتمر 

علـــى توســـعة المفرخة، إذ بلغت نســـبة 
اإلنجاز في المشروع 80 %.

إعـــادة  بصـــدد  الشـــركة  أن  وأوضـــح 
إطالق بعـــض المنتجات مثـــل “الزنجر” 

و”النجتس” في العام المقبل، مع اكتمال 
مشـــروع تشـــييد مخازن اســـتراتيجية 
للدجاج ومنتجاتـــه المجمدة وذلك في 

الربع األول من العام المقبل.

أكــد   ســفير   جمهوريــة   الهنــد لــدى البحرين،    بيوش   شريفاســتاف،   أن   حجم   التبادل   التجــاري   بين   البحرين   والهند   وصــل   الى7 . 1     مليار  
 دوالر   بنمو     60    % خالل العام 2022    بعد أن كان 1.1 مليار دوالر، مشــيرا   إلى  أ ن   المنتجات   الغذائية   والزراعية   هي   المكون   الرئيس  

 للتجارة   الثنائية،   كما   تعتبر   الهند   تقليدًيا   مورًدا   رئيسًيا   لألرز   واللحوم   والسكر   والتوابل   والفواكه   والخضراوات   إلى   البحرين. 

علـــى  صحافـــي  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف    
هامـــش لقاء خريجـــي الجامعـــات الهندي 
الصحـــة،   والتعليـــم،   وتكنولوجيـــا   أن 
 المعلومات   واالتصاالت  من أهم القطاعات 
االقتصادية التي   تتزايد   االستثمارات   من  
 كال   االتجاهين ،   مشـــيرا   الـــى   أن   المنتجات  
 الغذائيـــة   والزراعيـــة   هي   المكـــون   الرئيس  
 للتجـــارة   الثنائية،   كما   تعتبـــر   الهند   تقليدًيا  
 مـــورًدا   رئيســـًيا   لـــأرز   واللحـــوم   والســـكر  
 والتوابـــل   والفواكـــه   والخضـــراوات   إلـــى  
 البحرين،   كما   أصبحت   في   اآلونة   األخيرة  
 المنتجـــات   الغذائيـــة   الهنديـــة   المصنعـــة  

 والمـــواد   الغذائيـــة   العضويـــة   والصحيـــة  
 ومنتجـــات   األلبـــان   تســـتخدم   أيًضـــا   فـــي  
 البحريـــن   نظًرا   لجودتها   العالية   وأســـعارها  
 المعقولة،   وأصبحـــت   الهند مصدرا لها في 

فترة   تحديات   كوفيد    19� أيًضا. 
وأكد أهمية   تعزيز   الشراكات   بين   أصحاب  
 األعمـــال   المحلييـــن   ونظرائهـــم   مـــن   الهند،  
 والبنـــاء   على   عالقة   العمـــل   القوية   القائمة  
 بيـــن   الجانبيـــن   والتـــي   تنـــم   عـــن   عمـــق  
 العالقـــة   بين   مملكـــة   البحريـــن   وجمهورية  
 الهنـــد،   والتعـــاون   الرفيـــع   المســـتوى   فـــي  
 جميـــع   المجاالت،   والـــذي   يعكس   العالقات  

 الدبلوماسية   القوية   القائمة   على   الصداقة  
 والتفاهم   المتبادل،   واالقتصاد   القوي .

بـــدوره، أكد رئيس مجلـــس ادارة صحيفة 
“البـــالد”، عبدالنبي الشـــعلة، أهميـــة تنمية 
التعـــاون االقتصادي بين مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة الهنـــد بهـــدف زيـــادة معدالت 
التعـــاون  وتعزيـــز  التجـــاري،  التبـــادل 
االســـتثماري وتبادل الخبـــرات الصناعية، 
مشـــيرا إلـــى أن هناك فرصا كبيـــرة لتعزيز 
التعاون التجاري واالســـتثماري البحريني 
الهندي، تدعمها الروابط الثنائية المتميزة 
في مختلف المجاالت، وتســـاندها الزيادة 

المتناميـــة في حجم التبادل التجاري غير 
النفطي بين البلدين.

إلـــى  الهنديـــة  الشـــركات  الشـــعلة  ودعـــا 
التوســـع االســـتثماري في مملكة البحرين 
لالســـتفادة من موقع البحريـــن الجغرافي 
األســـواق  إلـــى  لالنطـــالق  االســـتراتيجي 

ظـــل  فـــي  خاصـــة  والعربيـــة،  الخليجيـــة 
التطور الكبير فـــي البنية التحتية للقطاع 
منـــاخ  يوفـــره  مـــا  بجانـــب  اللوجســـتي 
االســـتثمار فـــي البحريـــن مـــن تســـهيالت 
منظومـــة  تصاحبهـــا  واســـعة  وخدمـــات 
تشـــريعية جاذبة لالستثمار، بما يسهم في 

زيادة الشـــراكات التجارية واالســـتثمارية 
بين البلدين الصديقين.

مـــن جانبـــه، دعا رئيـــس جمعيـــة البحرين 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
عبدالحســـن الديري، إلى منـــح الخريجين 
تأشـــيرات متكررة طويلة األجل إلى الهند 
للســـماح لهـــم بإجراء المزيد مـــن الزيارات 
لأحـــداث  الزيـــارات  وتبـــادل  الهنـــد  إلـــى 

التعليمية والتجارية والثقافية.
وأضـــاف: “أود أيًضا أن أشـــجع الخريجين 
أنفســـهم على تنظيم فعاليـــات مماثلة في 
البحرين أو الهند بما يناســـبهم حتى تؤدي 
الجهـــود بالتأكيـــد إلـــى تعـــاون أكبـــر بيـــن 

البحرين والهند”.

علي الفردان من الجنبية  - )تصوير: خليل ابراهيم(

1.7
مليار دوالر



احتفلـــت شـــركة يوســـف خليـــل المؤيـــد وأوالده بيـــوم المـــرأة 
البحرينيـــة عبر التعبير عن تقديرهـــم وامتنانهم الخالص تجاه 

النساء المتمكنات في الشركة.
وعبـــرت المديـــر التنفيـــذي لـــدى شـــركة يوســـف خليـــل المؤيد 
وأوالده منـــى المؤيـــد، عـــن امتنانها للمســـاهمة والجهـــود التي 
استثمرتها النساء في الشركة كواحدة من أنجح الشركات في 

البحرين منذ 80 عاًما.

“يوسف المؤيد 
وأوالده” تحتفل بيوم 

المرأة البحرينية

أعلنت بورصة البحرين، في إطار شــراكتها االســتراتيجية مع جمعية عالقات المســتثمرين، مؤخًرا 
عن اســتضافتها للمؤتمر الســنوي لجمعية عالقات المســتثمرين في الشــرق األوســط “ميرا” في 13 
نوفمبــر 2023، أكبــر حــدث فــي مجــال عالقات المســتثمرين على مســتوى منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا، الــذي يتزامــن انعقــاده مع الذكرى الســنوية الخامســة عشــرة لتأســيس الجمعية. 
ويأتي هذا اإلعالن بعد توقيع اتفاقية تعاون بين بورصة البحرين و “ميرا” في مقر بورصة البحرين. 

إلـــى تزويـــد المشـــاركين بمنصـــة  يهـــدف المؤتمـــر 
تحديـــات  حـــول  النقـــاش  وتعزيـــز  للتواصـــل 
الســـوق وأفضـــل الممارســـات فـــي مجـــال عالقـــات 
المســـتثمرين، إضافـــة إلـــى تســـليط الضـــوء حـــول 
أهميـــة عالقات المســـتثمرين والشـــفافية وحوكمة 
ذات  الجهـــات  مـــن  للمهنييـــن وغيرهـــم  الشـــركات 
العالقـــة بمجال عالقات المســـتثمرين. كما ســـيوفر 
المؤتمر منصة لقـــاء للمختصين في مجال عالقات 
المســـتثمرين للتواصل ومناقشـــة أحدث التوجهات 
فـــي هـــذا المجـــال وحلـــول عالقـــات المســـتثمرين 
قاعـــدة  إلـــى  الوصـــول  مـــن  لتمكينهـــم  الرقميـــة 
واســـعة من الشـــركاء في هذا المجـــال، عالوة على 
مناقشـــة أهمية وجـــود منظومة متكاملـــة لعالقات 
المســـتثمرين فـــي المنطقـــة، مـــا يســـاهم فـــي دعـــم 
الـــدور المهـــم الذي تضطلع به بورصـــة البحرين في 
اســـتقطاب االســـتثمارات وتعزيـــز مبـــدأ الشـــفافية 
وحوكمـــة الشـــركات بما يســـهم في تعزيـــز اقتصاد 

مملكة البحرين.
إضافـــة إلى ذلك، سيشـــمل المؤتمر جلســـات نقاش 
حـــول مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك 

أفضل الممارســـات في مجال عالقات المستثمرين، 
ومعاييـــر إعـــداد التقاريـــر المتطورة، والممارســـات 
البيئيـــة واالجتماعية وحوكمة الشـــركات والرقمنة 
والتنظيم، وغيرها من المواضيع المتعلقة بعالقات 
المستثمرين. ويهدف المؤتمر الستقطاب مشاركين 
إلـــى  وإقليميـــًا،  محليـــًا  المدرجـــة  الشـــركات  مـــن 
جانـــب نخبـــة مـــن المســـتثمرين ومحللـــي البحوث 
والمستشارين وممثلي الهيئات التنظيمية وممثلي 

البورصات في المنطقة.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي لبورصة البحرين الشـــيخ 
خليفـــة بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة “نفخر فـــي بورصة 
المؤتمـــر  2023 مـــن  البحريـــن باســـتضافة نســـخة 
الســـنوي لجمعية عالقات المســـتثمرين في الشـــرق 
األوســـط – “ميـــرا”، وهـــو مـــا يؤكـــد التـــزام بورصة 
ممارســـات  أفضـــل  بتحقيـــق  الراســـخ  البحريـــن 
عالقات المســـتثمرين والتعامل مع الســـوق بشـــكل 
اســـتراتيجي ويأتـــي ذلـــك ضمـــن التزامنـــا بالـــدور 
الحيـــوي فـــي تطوير منظومـــة ممارســـات عالقات 
المستثمرين واســـتراتيجية االستدامة المؤسسية، 
والتـــي تهدف إلى تعزيـــز الثقافة المالية. لقد عملت 

بورصة البحرين باستمرار على تسليط الضوء على 
أهمية تطبيق أفضل الممارسات في مجال عالقات 
المســـتثمرين فـــي ســـوق رأس المـــال فـــي مملكـــة 
البحريـــن، إذ قامـــت بورصة البحريـــن بإطالق دليل 
أفضـــل ممارســـات عالقـــات المســـتثمرين الخـــاص 
بالبورصـــة في العام 2021، وتعد اســـتضافة مؤتمر 
الجمعيـــة اليـــوم بمثابـــة تكليـــٍل لتلك الجهـــود التي 

بذلناها في مجال عالقات المستثمرين”.
وأضاف الشـــيخ خليفـــة “تأتي اســـتضافتنا للمؤتمر 
الســـنوي لجمعية عالقات المســـتثمرين في الشـــرق 
األوســـط – “ميرا” استكماالً لجهود بورصة البحرين 
الهادفة إلى تعزيز عالقات المســـتثمرين في ســـوق 

رأس المـــال فـــي مملكـــة البحرين. وستســـاهم هذه 
االســـتراتيجية، التي تتماشى أيًضا مع خطة تعزيز 
أســـواق رأس المال كجزء من اســـتراتيجية تطوير 
قطـــاع الخدمـــات الماليـــة 2026-2022، فـــي تعزيز 
دور بورصة البحرين في اســـتقطاب االســـتثمارات 
ونمو قاعدة المســـتثمرين والمصدرين. نحن نسعى 
دومًا لتعزيز بيئة مســـتدامة ألســـواق المال، ونعمل 
علـــى تبنـــي أفضـــل الممارســـات الدوليـــة فـــي هـــذا 
المجـــال إلقامة عالقات بناءة مع مختلف األطراف 

المشاركة في سوق المال”.
مـــن جانبهـــا، قالـــت مديـــر إدارة التســـويق وتطوير 
األعمـــال وعضـــو مجلـــس إدارة جمعيـــة عالقـــات 

المســـتثمرين “ميـــرا” مروة المســـقطي: لطالما كانت 
بورصـــة البحريـــن فـــي طليعـــة الجهات التـــي تولي 
فـــي  الممارســـات  أفضـــل  لتشـــجيع  كبيـــرة  أهميـــة 
مجال عالقات المســـتثمرين في ســـوق رأس المال 
البحرينـــي، حيـــث نســـعى بشـــكل متواصـــل لتعزيز 
البيئـــة المســـتدامة ألســـواق رأس المـــال كمـــا نعمل 
علـــى تبنـــي أفضل الممارســـات العالميـــة في مجال 
عالقات المســـتثمرين، وتعزيز العالقات مع مختلف 
الجهـــات ذات الصلـــة. إننـــا نتطلـــع إلـــى اســـتضافة 
مؤتمـــر عالقـــات المســـتثمرين والذي ســـيقام للمرة 
األولـــى علـــى اإلطالق في مملكـــة البحرين، وهو ما 
سيشـــهد أكبر لقـــاء للمختصين في مجـــال عالقات 

المستثمرين والجهات ذات العالقة”.
بـــدوره، قال رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية عالقات 
المســـتثمرين فـــي الشـــرق األوســـط – “ميـــرا” أندرو 
تاربـــوك “يســـرنا الترحيـــب بالحضـــور فـــي المؤتمر 
الســـنوي لجمعية عالقات المســـتثمرين في الشـــرق 
األوســـط – “ميرا” الذي تستضيفه بورصة البحرين 
فـــي نســـخة 2023. نفخـــر فـــي الجمعية باســـتمرار 
إذ  الســـوق،  علـــى  المرتكـــزة  للمبـــادرات  بالترويـــج 
نحرص على التعاون لتعزيز اســـتفادة الجهات ذات 
العالقـــة. إننـــا نـــدرك كذلك أهمية أن تكـــون بورصة 
البحرين في طليعة مســـتضيفي الفعاليات الحالية 
التي تعمل على تعزيز أفضل الممارسات في مجال 
عالقات المستثمرين بين الشركات المدرجة بهدف 

تطوير سوق رأس المال”.

“بورصة البحرين” تستضيف المؤتمر السنوي لجمعية “ميرا” 2023
يناقش تحديات السوق وأفضل الممارسات في مجال عالقات المستثمرين
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 حصـــد بنـــك البركـــة اإلســـالمي وألول مرة في 
المنطقة علـــى جائزة “أفضل حملة تســـويقية 
عبـــر بث مباشـــر افتراضـــي بمملكـــة البحرين” 
للعام 2022 من مؤسسة انترناشونال فايننس 
البريطانيـــة IMF، والتـــي ُتعـــد جوائزهـــا مـــن 
علـــى مســـتوى  المرموقـــة  العالميـــة  الجوائـــز 
قطـــاع الخدمـــات المصرفيـــة والماليـــة، وذلك 
ضمن حفل توزيع جوائزها للمؤسسات المالية 

والمصرفية من مختلف أنحاء العالم.
وتأتـــي هـــذه الجائـــزة تتويًجـــا لبنـــك البركـــة 
بالريـــادة  الدائـــم  التزامـــه  علـــى  اإلســـالمي 
واالبتـــكار فـــي وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، 
إذ اســـتطاع عبـــر هذا البـــث المباشـــر من خالل 
اســـتوديو تفاعلي إلى ترسيخ مكانته المرموقة 
وشـــفافيته فـــي اإلعـــالن عـــن الجوائـــز الكبـــرى 
بصفته بنًكا رائًدا على مستوى القطاع المصرفي 
البحريـــن. وجـــاءت  فـــي مملكـــة  والمالـــي 
هـــذه الجائـــزة أيًضـــا تقديـــًرا ألداء البنـــك 
فـــي إدارتـــه للبث المباشـــر عبـــر مختلف 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي الرقمية، 

والتي شهدت مشاركات واسعة من جميع متابعي البث 
المباشـــر وعمـــالء البنك، بفضـــل تمّيزها بأفـــكار وجوائز 
مبتكرة. ورئيـــس إدارة الخدمات المصرفية لألفراد في 
بنك البركة اإلسالمي - البحرين صرحت فاطمة العلوي 

“نعتـــز جـــًدا بكوننـــا أول من يحصـــل على هـــذه الجائزة 
المرموقـــة فـــي المنطقـــة، والتـــي ُتعـــد مـــن محِصـــالت 
ســـعينا المســـتمر فـــي اســـتخدام منصاتنـــا االجتماعيـــة 
لترويـــج المنتجات والخدمات المصرفية للعمالء الكرام 
بطريقـــة مبتكـــرة ومميـــزة”. وأضافـــت الســـيدة فاطمـــة 
العلوي بقولها: “نواصل في بنك البركة اإلســـالمي تنفيذ 
اســـتراتيجية مبتكـــرة تعتمد علـــى التفاعل االســـتباقي 
مع العمالء على وســـائل التواصـــل االجتماعي الرقمية. 
وُترّكز منصاتنا االجتماعية بشـــكل أساســـي على تعزيز 
التفاعـــل وتقديـــم محتـــوى تثقيفي للجمهـــور من خالل 
اســـتضافة أكثر مـــن بث مباشـــر تفاعلي مـــع المتابعين. 
وعلـــى ضوء نجاحنا بتحقيق هذا اإلنجاز، نؤكد التزامنا 
بمتابعة تطوير حمالتنا الرقمية بكل إبداع بصفته جزًء 

من استراتيجية التسويق لدى البنك”.
يذكـــر أن مؤسســـة انترناشـــونال فاينانـــسIMF هـــي 
إحـــدى أكبـــر المؤسســـات اإلعالميـــة المتخصصة في 
مجـــال أســـواق المـــال واألعمال على مســـتوى العالم، 
خصوصـــا فـــي المؤسســـات الماليـــة والمصرفيـــة من 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم، ومقرهـــا الرئيـــس بالعاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن. وتعتمـــد فـــي تقييمهـــا علـــى عدة 

معاييـــر أهمهـــا التأثير المباشـــر لهذه المؤسســـات في 
المجتمع وعلى حياة األفراد.

فاطمة العلوي

“البركة اإلسالمي” يحصد جائزة ألول بث افتراضي مباشر بالمنطقة
IMF من مؤسسة انترناشونال فايننس البريطانية

“بي نت” ُتطلق دوري البادل األول لعمالئها
تجربة استثنائية لعّشاق الرياضة والمهتمين باللياقة البدنية

نظمـــت “بـــي نـــت” دوري البـــادل األول 
لعمالئها وســـط أجواء اتسمت بالتفاعل 
بيـــن  والتنافســـية  الحماســـية  والـــروح 
المشـــاركين وجميع الحضور، في فندق 
الريتـــز كارلتـــون يـــوم الســـبت الموافق 
3 ديســـمبر، وذلـــك مـــن منطلـــق توجـــه 
“بـــي نت” نحـــو انتهاج مركزيـــة العمالء 
وحرصها الدائم على تقوية الروابط مع 
عمالئهـــا مزودي الخدمـــة المرخص لهم 
فـــي مملكة البحرين. وتســـعى “بي نت” 
من خـــالل هذه الفعاليـــة لتقديم تجربة 
اســـتثنائية لعشـــاق الرياضة والمهتمين 
باللياقـــة البدنية من ُمنتســـبي شـــركات 
االتصـــاالت، إذ تعد رياضة البادل إحدى 
أســـرع الرياضـــات نمـــًوا فـــي العالـــم مع 
إقبـــال المالييـــن مـــن عشـــاق الرياضـــة 

عليها من مختلف أنحاء العالم. 
وعلقـــت القائم بأعمـــال رئيس التواصل 

المؤسسي والعالقات العامة مريم أحمد 
الرميحـــي “لقد كان حدًثا ناجًحا وممتًعا 
الكبيـــرة  المشـــاركة  ويســـعدنا  للغايـــة، 
والحضـــور الكبيـــر لعمالئنا من مشـــغلي 
االتصاالت المرخصين، والتي نابعة من 
إيمانها الراسخ بأن رؤية المملكة لقطاع 
االتصـــاالت ال يمكـــن تحقيقهـــا إال مـــن 

خالل الجهود المشتركة”.
وقـــال محتـــرف إدارة عالقـــات العمالء 

محمد مصطفى “ُســـعدنا كثيًرا بالتفاعل 
الكبيـــر الذي شـــِهدناه من خـــالل تنظيم 
هـــذه الفعاليـــة وتقديـــر حرصنـــا الدائـــم 
عمالئنـــا  مـــع  الروابـــط  تجســـيد  علـــى 
مـــزودي الخدمة لما يبذلونـــه من جهود 

في إبراز قطاع االتصاالت”.
وفـــي نهايـــة البطولة، تم تتويـــج الفرق 
التنفيـــذي  الرئيـــس  قبـــل  مـــن  الفائـــزة 
لشـــركة “بي نت” أحمد جابر الدوســـري، 

 24 بمشـــاركة  البطولـــة  أقيمـــت  إذ 
فريـــق مـــن جميـــع شـــركات االتصـــاالت 
المرخص لهم في المملكة وهيئة تنظيم 
االتصاالت، وقد شهدت تصفية الدوري 
مباريـــات قويـــة مـــن الفـــرق المشـــاركة، 
وأســـفرت النتائـــج النهائيـــة عـــن تتويج 
فريق شركة زين البحرين بالمركز األول 
مـــن فئـــة النســـاء، فـــي حين حـــل فريق 

بتلكو بالمركز األول من فئة الرجال.



“ألبا” تحتفل مع موظفاتها بيوم المرأة البحرينية
41 % نسبة الموظفات بالمناصب اإلشرافية والقيادية بالشركة

نظمـــت شـــركة ألمنيـــوم البحرين 
خاًصـــا  حفـــًا  )البـــا(  ش.م.ب. 
لموظفاتهـــا بمناســـبة يـــوم المرأة 
تحـــت  أقيـــم   2022 البحرينيـــة 
رعايـــة الرئيـــس التنفيـــذي علـــي 
البقالـــي بتاريخ 4 ديســـمبر 2022 

في قاعة الواحة بالشركة.
عضـــو  بحضـــور  الحفـــل  وأقيـــم 
رشـــا  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
ســـبكار، ومديـــرة مركـــز التـــوازن 
بين الجنســـين بالمجلـــس األعلى 
إضافـــة  الجـــرف،  رانيـــا  للمـــرأة 
إلـــى ممثـــات عـــن االتحـــاد العام 
لنقابـــات البحريـــن واالتحاد الحر 
لنقابات عمال البحرين والصحف 

المحلية. 
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح الرئيس 
التنفيـــذي علـــي البقالـــي “بصفتنا 
إحدى كبرى الشركات الرائدة في 
البحرين والمنطقـــة، نفخر بالدور 

الرئيـــس والفعال الذي تضطلع به 
المرأة البحرينيـــة في نمو وتقدم 
ألبا. كما نفخر أن نسبة الموظفات 
اإلشـــرافية  المناصـــب  فـــي 
والقيادية بالشركة تبلغ اليوم 41 

% من إجمالي عدد الموظفات”.
تجدر اإلشارة إلى أن الحفل شهد 
حضور أعضـــاء اإلدارة التنفيذية 

والهيئة اإلدارية بالشركة.
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كيف تغير سوق العمل
في اقتصاد ما بعد الجائحة

على الرغم من التعافي االقتصادي لبعض البلدان من جائحة كورونا، إال 
أنه مازالت المخاوف منتشـــرة بشـــأن ما ســـببته الجائحة اقتصاديًا على 
الصعيدين المحلي والدولي - وخصوصًا لما ســـببته الجائحة في ســـوق 
العمـــل بشـــكل خاص - فـــي مختلف القطاعات االقتصاديـــة. وحين كنت 
أقـــرأ اإلحصائيات عن معدالت البطالة على مســـتوى دول العالم، نظرت 
إلى بعض األخبار األخرى التي تؤكد أن هناك نقصًا في العمالة في بعض 
القطاعـــات والتـــي ارتفـــع فيها هذا النقص بشـــكل كبير ما بعـــد الجائحة. 
كما يســـتنتج البعض أن هناك تناقضًا بين ارتفاع نســـبة البطالة في دولة 
مـــا، ووجـــود طلب كبير علـــى العمالة في الوقت نفســـه لبعض القطاعات 

االقتصادية. فكيف يمكن فهم الفرق وكيف حصل هذا الفارق؟
كما يعلم الكثيرون، فإن جائحة كورونا كانت غير مســـبوقة في تأثيرها 
علـــى اقتصاد العالم. تأثرت العديد من قطاعات االقتصادية مثل ســـوق 
التجزئـــة والمطاعـــم والفنـــادق والســـياحة والنقل، كما حصـــل انخفاض 
شـــديد في االســـتثمارات ونمو المشـــروعات الخاصة. فتسببت الجائحة 
فـــي ارتفاع معدل البطالة بســـبب اإلغاق الشـــامل لقطاعـــات االقتصاد. 
ولكـــن ما حـــدث في مرحلة التعافـــي االقتصادي كان غير مســـبوق. فقد 
ارتفع الطلب على العمالة في العديد من القطاعات االقتصادية كالطبية، 
وسلســـلة التوريد، والمطاعـــم والفنادق ونظم المعلومـــات والتكنولوجيا 
وغيرهـــا مـــن المجاالت األخـــرى. وفي الوقت نفســـه، يواجـــه العديد من 
الخريجين سوق عمل صعبًا خال السنوات المقبلة، وخصوصًا في حال 
وجود وباء أو كســـاد اقتصادي قد يضعهم في خطر عدم الحصول على 
وظائـــف مناســـبة. ومن المؤكـــد أن المنافســـة على الوظائـــف والتدريب 
ســـتكون شرســـة بين الخريجين وأن البحث عن وظيفة لن تكون مهمة 
ســـهلة مســـتقباً. ويكمن الســـؤال هنا، كيف يمكن التقليل من حدة هذه 

المخاطر؟
تعتبـــر الجامعـــات أحـــد المكونات األساســـية لاقتصاد المحلـــي لما يعزز 
بـــدوره العمالـــة الماهـــرة التي يمكـــن أن تدفـــع بعجلة االقتصـــاد المحلي 
ونمـــوه، ومـــن أحـــد أهدافهـــا هو تهيئـــة خريجيها لســـوق العمـــل. ولذلك 
يأتـــي علـــى عاتق الجامعـــات توفير تخصصات مطلوبة بشـــكل كبير في 
ســـوق العمل ورفع مستوى جودة وفعالية التدريس بما يحتاجه السوق 
ومتطلباتـــه، وخصوصـــًا في اقتصـــادات ما بعد الكورونـــا. ولعل من أهم 
الواجبـــات ومن أهم التخصصـــات المطلوبة التي يحتاجها ســـوق العمل 
اليـــوم هـــي تخصصات الهندســـة بجميع أنواعها، علم الحوســـبة والذكاء 
االصطناعي واألمن الســـيبراني ونظم المعلومات والتكنولوجيا، والعلوم 
وسلســـلة  والفندقـــة،  الضيافـــة  وتخصصـــات  كاالقتصـــاد،  االجتماعيـــة 
التوريـــد، والزراعـــة، والتخصصات الطبية، والتخصصـــات المالية. ففتح 
أبـــواب هـــذه التخصصـــات ســـوف يفتـــح آفاقـــًا أكبـــر ليـــس فقـــط لطلبة 
الجامعات، بل حتى في مجال ريادة األعمال واســـتقطاب االســـتثمارات 
الخارجيـــة المباشـــرة التـــي تركـــز على العمالـــة الماهـــرة المتخصصة في 
شتى المجاالت. ففي بعض الدول، نظرًا لتقدم جودة التعليم والتدريب 
ووجود تخصصات جامعية مختلفة، تم تعزيز آفاق ريادة األعمال ورفع 
مســـتوى فتح الشركات بشكل كبير واستقطاب العديد من االستثمارات 
الخارجية المباشرة مثل دولة سنغافورة، التي يشتهر خريجوها بالكفاءة 
والمهـــارة، وتقـــل فيها نســـبة البطالـــة، وترتفع فيها نســـبة االســـتثمارات 

الخارجية وفتح الشركات بسبب كفاءة التعليم الخاص لديها. 
ولتحليل واقع األمر، يقوم بعض الطاب بالدخول الى التخصصات التي 
يقل الطلب عليها في ســـوق العمل مثل إدارة األعمال والتسويق وبعض 
التخصصـــات األخرى والتي ينتظر خريجوها وقتًا طوياً للحصول على 
فـــرص العمـــل. لذلـــك، فإن مـــن واجب المـــدارس والجامعـــات والعائات 
والطلبة أنفســـهم تشـــجيع الطلبة علـــى اختيار التخصصـــات التي يرتفع 
الطلـــب عليها في ســـوق العمـــل، والعكف على اختيـــار التخصصات التي 
قد تكون مخاطرة بســـبب عدم وجود طلب عليها في ســـوق العمل. كما 
أن هناك العديد من المواقع اإللكترونية والكتب المجانية التي يمكن أن 
تثقف األشخاص بشأن التخصصات التي ال يحتاجها السوق بشكل كبير 
كإدارة األعمال. فهناك العديد من الدورات التدريبية التي يمكن أن تزود 
أي شخص بأساسيات إدارة األعمال خال فترة 3 أشهر دون التفرغ لها 

لفترة 3 إلى 4 سنوات.
الخريجـــون هم رواد أعمال المســـتقبل ويمكنهم تعلـــم الكثير من تجربة 
هذه الجائحة ومن أخطار تقلبات السوق، وينبغي على الجميع االستعداد 
القتصاد المستقبل الذي يمكنه تحمل أحداث اقتصادية كجائحة كورونا 
بشـــكل أفضل من خال مواكبة أحدث اتجاهات سوق العمل واالقتصاد 
المحلـــي، فيمكن للخريجيـــن أن يكونوا في طليعة هـــذا التغيير. ويمكن 
لهـــذا التغييـــر أن يحصل من خال مواصلة تحســـين جـــودة التعليم من 
جهة، وإرشاد الطلبة لتخصصات مطلوبة في المستقبل من جهة أخرى.

* مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة )دراسات(

علي فقيه *

إيقاف العمل بالترخيص السياحي لمرفقين بفندق “لوماج” 
لمدة شهرين إلخالل إدارته بالمتطلبات 

أصــدرت وزيــرة الســياحة فاطمــة الصيرفــي القــرار رقم )5( لســنة 2022 
بشــأن وقف العمل بالترخيص الســياحي لمرفقي طنجة وبوليوود بفندق 
وأجنحــة لومــاج لمــدة شــهرين، وذلــك إلخــال إدارة الفنــدق بمتطلبــات 
الترخيص السياحي، وعدم الربط بنظام اإلحصاء اإللكتروني السياحي.

فـــي  المنشـــور  القـــرار  وبحســـب 
يعـــاد  فإنـــه  الرســـمية،  الجريـــدة 
العمل بالترخيص الســـياحي بشكل 
تلقائـــي فور الربـــط بنظام اإلحصاء 

اإللكتروني السياحي. 
وجاء القرار، المنشـــور في الجريدة 
الرسمية، بعد االطاع على المرسوم 
بقانون رقم )15( لســـنة 1986 بشأن 

تنظيم الســـياحة، وتعدياته، وعلى 
 2006 لســـنة   )62( رقـــم  القانـــون 
البحريـــن  هيئـــة  وتنظيـــم  بإنشـــاء 
للســـياحة والمعـــارض، وتعدياتـــه، 
وعلـــى القرار رقـــم )2( لســـنة 1989 
منـــح  وإجـــراءات  شـــروط  بشـــأن 
الترخيص لمزاولة أعمال الخدمات 
المعـــدل  وتجديدهـــا،  الســـياحية 

بالقرار رقم )37( لسنة 2015، وعلى 
القـــرار رقـــم )1( لســـنة 2014 بشـــأن 

تصنيف وتنظيم تراخيص المرافق 
لخدمـــات  المخصصـــة  الســـياحية 
بالفنادق،  المأكـــوالت والمشـــروبات 
وعلى القرار رقم )196( لسنة 2017 
بشـــأن رســـوم الخدمـــات الفندقية، 
المعـــدل بالقـــرار رقـــم )109( لســـنة 
2018، وعلـــى القـــرار رقم )1( لســـنة 
2018 بشـــأن رســـوم منـــح وتجديد 
الســـياحية،  الخدمـــات  تراخيـــص 
وعلـــى القرار رقم )23( لســـنة 2022 
بشـــأن نظـــام اإلحصـــاء اإللكتروني 
توصيـــة  علـــى  وبنـــاء  الســـياحي، 
الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة البحرين 

للسياحة والمعارض.

فاطمة الصيرفي 

المحرر االقتصادي

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  عـــن  صـــدر 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة القرار رقم )62( 
لســـنة 2022 بتعديل المـــادة )2( من القرار 
رقم )31( لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم 
المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.

الجريـــدة  فـــي  المنشـــور  للقـــرار  ووفًقـــا 
الرسمية، فإن المادة األولى: يستبدل بنص 
المادة )2( من القرار رقم )31( لســـنة 2014 

بشـــأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة 
تنظيم ســـوق العمل، النـــص اآلتي: “يحدد 
الرســـم المســـتحق على األجانب الراغبين 
بمزاولـــة  تصريـــح  علـــى  الحصـــول  فـــي 
نشـــاط مهنـــي أو تجديـــده بمبلـــغ يعـــادل 
قيمة الرســـم المقرر عـــن كل تصريح عمل 
أو تجديده، وذلك لمدة ســـنتين، ويشـــمل 
الرسوم المتعلقة بتصريح مزاولة النشاط 
المهني، وتأشـــيرة عدم الممانعة والدخول 
وتأشـــيرة  اإلقامـــة،  ورخصـــة  للمملكـــة، 
العودة، وبطاقة الهوية. كما تحدد الرسوم 

الشـــهرية التي تضاف إلى رسم إصدار أي 
تصريح بمزاولة نشـــاط مهني أو تجديده 
الشـــهرية  الرســـوم  قيمـــة  يعـــادل  بمبلـــغ 
المقـــررة على صاحب العمل عن كل عامل 
أجنبي من بعد أول خمسة عمال. وتفرض 
غرامة تأخير قدرها 5 دنانير عن كل شـــهر 
لم يتم ســـداد الرســـم الشـــهري المســـتحق 

عنه وذلك بحد أقصى 15 ديناًرا”.
والمـــادة الثانيـــة، يلغـــى القـــرار رقـــم )10( 
لسنة 2017 بشـــأن الرسم الشهري لمزاولة 

صاحب العمل األجنبي لألنشطة المهنية.

وعلى صعيد متصل، أصدر رئيس مجلس 
إدارة هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، جميل 
 2022 لســـنة   )2( رقـــم  القـــرار  حميـــدان 
بتعديل بعض أحكام القرار رقم )1( لســـنة 
2017 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى 
هيئة تنظيم ســـوق العمـــل، بحيث تضاف 
إلى القرار رقم )1( لسنة 2017 بشأن بعض 
الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق 
العمـــل مادتـــان جديدتـــان برقمـــي )المادة 
الثانية )مكرًرا( و)المـــادة الثانية )مكرًرا 1( 
إلـــى ذات القـــرار، نصاهما اآلتيـــان: المادة 

الثانيـــة )مكـــرًرا(: “يحتســـب مبلـــغ قدره 5 
دنانيـــر مقابـــل إصدار بطاقة عمـــل للعمال 
األجانـــب المصرح لهـــم بمزاولة األنشـــطة 
المهنيـــة، بعـــد إصـــدار التصريـــح لهـــم أو 

تجديده”.
المـــادة الثانيـــة )مكـــررًا 1(: “يحصـــل مبلغ 
شـــهري قدره 5 دنانير نظير متابعة التزام 
العمـــال األجانـــب المصـــرح لهـــم بمزاولـــة 
األنشـــطة المهنيـــة بالتســـجيل فـــي مراكز 
تسجيل العمالة المعتمدة من هيئة تنظيم 

سوق العمل لهذا الغرض”.

احتساب 5 دنانير مقابل إصدار بطاقة عمل للعمال األجانب المصرح لهم
تعديل مادة بعض رسوم “سوق العمل”

المحرر االقتصادي



احتفل بنك البحرين والكويت، باليوم 
االحتياجـــات  ذوي  لدعـــم  العالمـــي 
فرعـــه  فـــي  الهمـــم(  )ذوى  الخاصـــة 
فـــي البديـــع، يـــوم الســـبت الموافـــق 
3 ديســـمبر، ودعـــا البنـــك العديـــد من 
عمالئـــه مـــن ذوي الهمـــم، إلـــى جانب 
مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة 
في المملكة لالحتفال بهذه المناسبة. 
وقـــدم البنك سلســـلة مـــن المبادرات 
التي ستساعد العمالء من ذوي الهمم 
والماليـــة  المصرفيـــة  شـــؤونهم  فـــي 

الشخصية.
اليوم العالمي لذوي الهمم هو احتفال 
ســـنوي خصصته األمم المتحدة منذ 
العـــام 1992؛ من أجل دعم تلك الفئة 
وضمـــان حقوقهم، إلـــى جانب زيادة 
الوعي لـــدى الشـــعوب بإدماجهم في 
واالقتصاديـــة  السياســـية  الحيـــاة 
علـــى تمكينهـــم  والثقافيـــة، والعمـــل 
مـــن الحياة في عالم شـــامل وميســـر 
من أجل تحقيق التنمية المســـتدامة. 
عنـــوان  تحـــت  العـــام  هـــذا  ويقـــام 
“حلـــول متطـــورة للتنميـــة الشـــاملة: 
دور االبتـــكار فـــي تنمية عالم منصف 

وعادل”.
وقـــال مدير عام الخدمات المصرفية 
لألفـــراد فـــي بنك البحريـــن والكويت 
عـــادل ســـالم “يلتـــزم بنـــك البحريـــن 
والكويت بالشـــمولية والتنوع ووضع 
المســـؤولية االجتماعيـــة علـــى قائمة 
أولوياته، واحتفالنا بهذا اليوم المميز 
يعكـــس ذلك االهتمام. ونحن نواصل 

العمل على مساعدة عمالئنا من ذوي 
الهمم بكافة الطرق الممكنة، ويســـرنا 
أن نقـــدم العديد من المبـــادرات التي 
مـــن شـــأنها أن توفـــر لهـــم المزيد من 
الخيارات والســـهولة في التعامل في 

إتمام جميع معامالتهم المصرفية”. 
البحريـــن  بنـــك  “أن  ســـالم  وأضـــاف 
بمســـؤوليته  ملتـــزم  والكويـــت 
ال  فإننـــا  وبالتالـــي،  االجتماعيـــة، 
نضيع فرصة لتســـخير مواردنا لدعم 
المبـــادرات التـــي تلبـــي االحتياجـــات 

األكثر إلحاًحا في المجتمع”.
يشـــار إلـــى أن العديد من فـــروع بنك 
البحريـــن والكويت متاحـــة ومجهزة 
بأفضـــل الوســـائل لـــذوي الهمـــم، مـــا 
يضمـــن لهم الحضور إلـــى أحد فروع 
البنـــك وتلبية متطلباتهـــم المصرفية 
بطريقة مريحة وســـهلة. وتم اختيار 
فرع البديع الستضافة هذه المناسبة؛ 
نظـــًرا لمرافقـــه البـــارزة التي تســـاعد 

العمالء من ذوي الهمم.

ويقدم بنك البحريـــن والكويت بهذه 
عـــروض  مـــن  مجموعـــة  المناســـبة 
الهمـــم،  ذوي  مـــن  للعمـــالء  التجزئـــة 
الفائـــدة  أســـعار  تخفيـــض  وتشـــمل 
أعلـــى  فائـــدة  معـــدالت  و  للقـــروض 
للودائـــع وفرصـــة الترقيـــة الحصرية 
للحصـــول علـــى بطاقـــة البنـــك فيـــزا 
سيجناتشر. إضافة إلى ذلك، يحظى 
عمـــالء بنـــك البحريـــن والكويـــت من 
ذوي الهمم باألولوية في االصطفاف 
فـــي الفـــروع، ويمكنهـــم الوصول إلى 
بمســـاعدة  اآللـــي  الصـــراف  أجهـــزة 
الصـــوت، وســـيتم تزويدهـــم بكتيب 
إلـــى  الخاصـــة،  االحتياجـــات  لـــذوي 
جانـــب اشـــتراك مجانـــي فـــي كتـــاب 
الـــراوي الصوتـــي، كما ســـيتم تدريب 
الموظفيـــن بشـــكل دوري فـــي فروع 
بنـــك البحرين والكويـــت على تقديم 
خدمة من الدرجة األولى للعمالء من 
ذوي الهمم ومســـاعدتهم بشكل فعال 

في تلبية متطلباتهم.

تقديم مبادرات لمساعدتهم في شؤونهم المصرفية والمالية الشخصية

“البحرين والكويت” يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم
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السيدة 
مها عبد الحميد مفيز 
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل »تمكين«

برامج ومبادرات تمكين

يتشرف رئيس وأعضـــاء مجلــس إدارة 
جمعية رجال األعمال البحرينية

 دعوتكم لحضور منتدى

6 
ديسمبر  2022
DEC 2022

 
فندق غولدن توليب  

7:00
مساًء
pm

Registration
39 423 421

للتسجيل
bbma.bh@gmail.com

 
 رسوم المشاركة:

 أعضاء الجمعية:   مجاًنا 
  BD5    :بقية المشاركين

“غرناطة” تحتفل بموظفاتها في يوم المرأة البحرينية وتمنحهن يومًا مفتوحًا
الرئيس التنفيذي للمجموعة: المرأة دعامة رئيسة لمزيد من النجاحات واإلنجازات

.. شــاركت”، احتفــت مجموعــة غرناطــة العقاريــة  .. تعلمــت  “قــرأت  تحــت شــعار 
كعادتها السنوية بيوم المرأة البحرينية بحضور عدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية 
وموظفــات المجموعــة. جاء هذا االحتفال بعد مــرور  14 عامًا منذ تفعيل المبادرة 
الكريمة لقرينة عاهل البالد المعظم رئيســة المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها هللا، بتخصيص يوم وطني 
للمرأة البحرينية في األول من ديسمبر من كل عام، تقديرًا وتكريمًا لمسيرة عطاء 

المرأة البحرينية.

كلمـــة  إلقـــاء  االحتفاليـــة  وتضمنـــت 
بهـــذه المناســـبة أكـــد مـــن خاللهـــا رئيس 
أن  علـــى  المشـــيمع  حســـن  المجموعـــة، 
المرأة هـــي أحد األعمدة الرئيســـية التي 
تركـــت بصمـــات مؤثـــرة لـــدى مجموعـــة 
غرناطـــة فـــي شـــتى المجـــاالت العمليـــة 
مـــن خـــالل تبوئها عـــدة مناصـــب إدارية 
والتـــي  المجموعـــة  داخـــل  ووظيفيـــة 
شـــملت جميع اإلدارات واألقســـام، حيث 
إن البيئـــة الخصبة المحفزة التي توفرها 
غرناطـــة لموظفاتها إلـــى جانب الخبرات 
العمليـــة التـــي يتمتعـــن بهـــا له بالـــغ األثر 
فـــي اإلنجاز والتطور ودفع عجلة التقدم 

للمجموعة.
مـــن جانـــب آخر، تطـــرق المهنـــدس أمان 
حســـين - نيابـــة عـــن الطاقـــم اإلداري -  
فـــي هـــذه االحتفالية إلـــى أهميـــة الدور 
الموظفـــات حيـــث  تلعبـــه  الـــذي  الكبيـــر 

وإدارات  أقســـام  جميـــع  فـــي  تجدهـــن 
المـــوارد  مـــن قســـم  ابتـــداء  المجموعـــة 
البشـــرية، قســـم تقنية المعلومات، قســـم 
القانونيـــة،  الشـــؤون  قســـم  الحســـابات، 
قســـم التســـويق والعالقات العامة، قسم 
إدارة الممتلكات، قسم المقاوالت وصوالً 
إلـــى قســـم التقييـــم ودراســـات الجدوى، 
حيـــث يعملن بـــكل تفاٍن وإخـــالص نحو 
تحقيق األهـــداف المرجوة، وهذا إن دل 
علـــى شـــيء إنما يـــدل على الـــدور البالغ 
التـــي توليهـــا  الكبيـــرة  األهميـــة والثقـــة 
إدارة مجموعـــة غرناطـــة للموظفات مما 

يدفعهن لتحقيق اإلنجاز.  
وبالنيابة عن الموظفات، ألقت المهندسة 
اإلنشـــائية،  المواقـــع  ومشـــرفة  المدنيـــة 
فاطمـــة البصـــري كلمة أكدت مـــن خاللها 
النســـائي فـــي  العنصـــر  علـــى أن شـــعور 
المجموعة باألمان الوظيفي واالستقرار  

والتشـــجيع المســـتمر وعدم التمييز بين 
الجنســـين مـــن ناحيـــة شـــغل المناصـــب 
والترقيـــات واألجور والتكريم والحوافز 

وجميع الميـــزات الوظيفية األخرى التي 
توفرها المجموعة لكل كوادرها البشرية 
عوامـــل دفعت المرأة لتحقيق المزيد من 

النجاحات واإلنجازات في المجموعة.
واختتم الحفل بتوزيع الهدايا التذكارية 
علـــى جميـــع الموظفـــات واإلعـــالن عـــن 

منحهـــن يومـــًا مفتوحـــًا كما تـــم دعوتهن 
جميعـــًا لقضـــاء وقـــت ممتـــع فـــي أحـــد 
المطاعم الفاخرة في منطقة بحرين باي.
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اســـتقبل وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة عبـــدهللا فخـــرو، 
المؤســـس ورئيس مجلس إدارة المؤسســـة البحرينية 
لريادة األعمال فريال ناس، إذ تم بحث أوجه التعاون 

المشترك مع المؤسسة في مجاالت ريادة األعمال.
وخـــال اللقاء، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشـــراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص فـــي دعـــم المســـارات التنمويـــة 
باعتباره محرك رئيس لاقتصاد الوطني، مشدًدا على 
حـــرص الـــوزارة علـــى زيادة فـــرص التعاون المشـــترك 
مـــع المؤسســـة البحرينية لريادة األعمـــال لدعم قطاع 
ريـــادة األعمال فـــي البرامج والمشـــاريع المســـتقبلية، 
بما يســـاهم في تحقيـــق التنوع االقتصـــادي وتحقيق 
أهـــداف رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030، مشـــيًدا 
بجهـــود المؤسســـة فـــي دعـــم وتمكيـــن رواد األعمـــال 
والســـعي لتطويـــر إمكاناتهـــم وآفـــاق عملهـــم وتحفيز 

االبتكار لديهم على مختلف المستويات.

شـــاركت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن فـــي 
أعمـــال منتـــدى األمم المتحـــدة الســـنوي الحادي 
عشـــر لألعمـــال التجارية وحقوق اإلنســـان تحت 
عنـــوان “التقـــدم والفرص لتعزيز حقوق اإلنســـان 
في منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا”، إذ 
أكدت عضو مجلـــس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن ســـونيا محمد جناحي فـــي كلمتها التي 
ألقتهـــا عبر االتصال المرئي أمـــام المنتدى، التزام 
مملكـــة البحريـــن بمواصلـــة جهودهـــا فـــي حفـــظ 
وصـــون حقوق اإلنســـان ومكافحة كافة أشـــكال 
التمييز التي تقوم علي أســـاس الجنس أو العرق 
أو اللـــون أو اللغـــة أو الدين، بما يضمن المســـاواة 
بيـــن الجميـــع في ظل ســـيادة القانـــون ونصوص 

الدستور، وميثاق العمل الوطني. 
وشـــددت علـــى أن البحريـــن تضـــع تعزيـــز مبادئ 
حقوق اإلنســـان ضمن محاور سياساتها التنموية 
تماشًيا مع ما تضمنته رؤيتها االقتصادية 2030، 
ومســـتهدفات برامجهـــا ومبادراتهـــا الراميـــة إلى 
تحقيق االستدامة والتنافســـية والعدالة، منوهًة 
إلـــى أن النمـــاء واالزدهـــار االقتصـــادي مرتبًطـــا 
ارتباطـــا وثيقا بالتطور الحقوقي الذي يعد ركيزة 
أساســـية لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، 
وتهيئة بيئة األعمال وتحســـين مناخ االســـتثمار، 
وتعظيـــم دور القطـــاع الخـــاص كشـــريك رئيـــس 
وفعال في مســـارات النمو حفاًظا على ما حققته 
البحريـــن خـــال الفتـــرة الماضية من مكتســـبات 

تنموية على مختلف األصعدة.
اإلصاحـــي  المشـــروع  أن  جناحـــي  وأوضحـــت 
لعاهـــل البـــاد المعظـــم حضـــرة صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، رســـخ لتأصيل 
ورعاية مبـــادئ حقوق اإلنســـان وحمايتها كجزء 
أســـاس مـــن اســـتراتيجية البحريـــن فـــي تطويـــر 
مؤسســـاتها وتشريعاتها الوطنية المتعلقة بحرية 
الـــرأي والحريـــات الدينية وقوانيـــن العمل ودعم 

منظمـــات المجتمـــع المدنـــي والنقابـــات وتجريم 
االتجـــار بالبشـــر، معبـــرة عـــن فخرهـــا واعتزازها 
بالدعـــم والرعاية الســـامية من لـــدن عاهل الباد 
المعظم لحفظ وصون حقوق اإلنســـان، ومساندة 
كافة الحريات والمكتسبات الوطنية والحقوقية، 

واإلنجازات الحضارية للمملكة.
وأشـــارت إلـــى أن البحريـــن أولـــت أهميـــة بالغـــة 
وعناية كبـــرى في تطوير التشـــريعات والقوانين 
المتعلقة بقطاع العمـــل لتهيئة البيئة االقتصادية 
التنافســـية فســـعت إلـــى تحديـــث آليـــات التقدم 
بالشـــكاوى الفردية لوزارة العمل لتســـويتها ودًيا، 
ومنحت الحق للعمالة في طلب الحماية القضائية 
المباشـــرة مـــع اإلعفاء من رســـوم التقاضـــي، كما 
عملـــت على إنشـــاء مراكز لاتصال المباشـــر بين 
العمـــال وهيئـــة تنظيم ســـوق العمل بعـــدة لغات، 
بجانـــب تحديثهـــا لقانـــون العمـــل ليمنـــح العمالة 
مزيـــًدا مـــن الحقـــوق المتعلقة بتحســـين ظروف 
العمل وخلق استثمار أفضل ومنع االتجار بالبشر 
وحظر التمييز في األجور على أساس الجنس أو 
اللغـــة أو المعتقدات، كما عملت على توفير فرص 
عمـــل للمســـتفيدين مـــن العقوبـــات البديلـــة فـــي 

القطاعيـــن العام والخاص للمســـاعدة في دمجهم 
في المجتمع وإشـــراكهم في ســـوق العمل حفاًظا 

على استقرار األسرة والمجتمع.
ودعـــت جناحي إلى أهمية تعزيز ســـبل الشـــراكة 
الدولية في ميدان قضايا األعمال وحقوق اإلنسان 
لتكريس المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن 
األعمـــال التجاريـــة وحقـــوق اإلنســـان بما يســـهم 
فـــي تعزيز المعايير والممارســـات التجارية القائم 
على احترام وصون حقوق اإلنســـان، مشيرة إلى 
جهـــود غرفـــة البحرين في هـــذا الصدد من خال 
اســـتراتيجيتها للـــدورة الثاثيـــن والتـــي ترتكـــز 
علـــى تحقيق النماء واالســـتدامة بشـــكل تكاملي 
مـــع صـــون الحقـــوق والمكتســـبات فـــي إطارهـــا 
الحقوقـــي المعـــزز لمجـــاالت التنمية المســـتدامة، 
بما في ذلك تعزيز تنافســـية المرأة في المجاالت 
االقتصادية، وتنمية ريادة األعمال لدى الشـــباب، 
وخلق فرص العمل عبر تنويع المشاريع التجارية 
والصناعية وفتح مجاالت أوســـع لاســـتثمار، مع 
تحقيـــق تكافؤ الفـــرص بين الجميع ونشـــر ثقافة 
االبتكار في األعمال كونها ركيزة أساسية للتقدم 

والتطور.

أعلنـــت مدينـــة التنيـــن البحرين، بعد 6 أشـــهر ناجحـــة منحت خالها 
ســـيارات جديـــدة لــــ 6 متســـوقين محظوظيـــن، عن اختتـــام حملتها 
الترويجيـــة الحصريـــة “ســـحب التنيـــن”، إذ منحـــت جائزة الســـحب 
األخيـــرة، وهي ســـيارة تويوتا رايـــز الجديدة، لجـــون بااليل فيليب. 
وأقيم السحب السادس واألخير في تاريخ 27 نوفمبر 2022، تحت 
إشـــراف ممثلين عـــن وزارة التجـــارة والصناعة وبحضور مســـؤولي 

مدينة التنين بالبحرين.
 واســـتمرت حملة “ســـحب التنين” من 2 يونيو 2022 إلى 26 نوفمبر 
2022، إذ منحت المتسوقين الذين أنفقوا 10 دينار بحريني أو أكثر 
في مدينة التنين البحرين الفرصة للدخول في سحب شهري والفوز 
بســـيارة جديـــدة، وهي 3 ســـيارات تويوتـــا رايز و3 ســـيارات تويوتا 

ياِرس، تم السحب عليها في نهاية كل شهر طوال فترة الحملة.
وعكســـت الحملة حـــرص مدينة التنين البحرين علـــى ضمان تجربة 
تســـوق مجزية فريدة للمتســـوقين، وذلـــك تقديًرا لوالئهـــم وثقتهم. 
كمـــا تـــم تنظيـــم الحملة كجزء مـــن مســـاعي مدينة التنيـــن البحرين 
المســـتمرة لتعزيـــز مكانتها البارزة كوجهة التســـوق العائلية المفضلة 
فـــي المملكـــة. إضافة إلى ذلك، تقيم مدينـــة التنين البحرين بانتظام 
حمـــات ترويجيـــة مجزية، حيث تقدم هدايا رائعة للمتســـوقين من 
مملكة البحرين وخارجها، بما في ذلك الســـيارات الجديدة وقســـائم 

التسوق وغيرها الكثير.
تفضـــل بزيـــارة مدينـــة التنيـــن البحريـــن اليـــوم واكتشـــف عالًمـــا من 
الخيـــارات الامحـــدودة. يتضمن ذلـــك منتجات عاليـــة الجودة مثل 
المابس الجاهزة والمنسوجات واألحذية والحقائب واإلكسسوارات 

والمكيـــاج ولعـــب األطفال واألثـــاث وأزياء األطفـــال واآلالت ومواد 
البنـــاء واألجهـــزة الصحية واإللكترونيات وغير ذلـــك الكثير. يمكنك 
أيًضا االستمتاع بالعديد من خيارات الطعام اللذيذ الذي يتم تقديمه 
فـــي فنـــاء المأكـــوالت، إضافـــة إلـــى العديد مـــن المقاهـــي والمطاعم 
المحلية والعالمية الموجودة في أجزاء مختلفة من المجمع، لتقضي 

أروع األوقات مع أحبائك.

business@albiladpress.com
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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 0.355

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 $ 0.260

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 $ 0.261

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 0.47

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 0.159

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.76

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

مؤكًدا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وزير “الصناعة” يبحث التعاون 
المشترك مع “البحرينية لريادة األعمال”

في كلمة “الغرفة” بالمنتدى األممي لألعمال التجارية و “الحقوق”.. جناحي:

البحرين تضع تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان ضمن سياساتها التنموية

الحملة استمرت من 2 يونيو إلى 26 نوفمبر 2022

سيارات جديدة لـ 6 متسوقين محظوظين بـ “سحب التنين”
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انطالق مهرجان “األهلية” بالعيد 
الوطني وعيد الجلوس األربعاء المقبل

حرم الجامعة يتزين بأعالم المملكة وصور القيادة

تنطلــق صبــاح يــوم األربعــاء المقبل فعاليات المهرجان الوطني في الجامعة األهلية بمناســبة العيد الوطنــي المجيد وعيد جلوس جاللة الملك المعظم، برعاية محافظ محافظة 
العاصمة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، بمقر الجامعة األهلية.

 وأوضحـــت مســـاعدة رئيـــس الجامعـــة لشـــؤون اإلعالم 
أن  الشـــيراوي  ثائـــرة  والتســـويق  العامـــة  والعالقـــات 
االحتفـــال بالعيـــد الوطنـــي المجيد وعيـــد جلوس جاللة 
الملـــك المعظـــم، يعد عرســـا ســـنويا تشـــهده الجامعة، إذ 
تتســـابق فيـــه األنديـــة والفـــرق الطالبيـــة مـــن مختلـــف 
الكليـــات لتقديـــم أفضـــل مـــا لديهـــا تعبيـــرا عـــن انتمائها 
لوطنهـــا وقيادتها الحكيمـــة، خاصة مع ما يحظى به هذا 
المهرجـــان من اهتمـــام بالغ مـــن إدارة الجامعة.  وأكدت 
الشـــيراوي على أن الجامعة األهلية تحرص كل الحرص 
علـــى إقامـــة المهرجـــان وفعالياتـــه المصاحبـــة لتشـــارك 

البحرين حكومة وشعبا أفراحها بهذه المناسبة الوطنية 
المهمة، لتكون منهال لمنتسبي الجامعة وطلبتها يغرفون 
منه قيم الحب والوالء للوطن وقيادته الحكيمة، منوهة 
إلـــى أن عمـــادة شـــؤون الطلبـــة ومجلس الطلبـــة وجميع 
منتســـبي الجامعة وطلبتها قد استعدوا بتزيين الجامعة 
في مختلف أروقتها وأرجائها بصور جاللة الملك وأعالم 
البحريـــن الخفاقة اســـتعدادا لالحتفـــال المهرجاني الذي 
يترقـــب طلبـــة الجامعـــة حدوثـــه يـــوم األربعـــاء المقبـــل 
الموافـــق 7 ديســـمبر 2022.  ويتنافـــس طلبـــة الجامعـــة 
ومنتســـبيها فـــي تقديـــم إبداعاتهـــم الفنيـــة والحرفيـــة 

وتنظيم المســـابقات الثقافية في سياق التعبير عن حب 
الوطن واالنتماء إليه، في كرنفال يســـتوعب العديد من 
الحـــرف والمهـــن التراثيـــة ويجمـــع تحـــت مظلتـــه جميع 
منتسبي الجامعة وضيوفها، عنوانه الكبير حب البحرين 

وتجديد الوالء لقيادتها الحكيمة.
 تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن مهرجان العيـــد الوطني المجيد 
النشـــاط  يعـــد  المعظـــم،  الملـــك  جلـــوس جاللـــة  وعيـــد 
الطالبي الســـنوي األبرز واألكثـــر فاعلية واجتذابا للطلبة 
واألســـاتذة، لمـــا يتبـــوأه مـــن أهميـــة فـــي تعزيـــز الـــروح 

الوطنية والتأكيد على االنتماء وحب الوطن.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

ahmed.bahar@albiladpress.com

الرئيس التنفيذيأحمد البحـر

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

السنة الخامسة عشرة - العدد 5165

االثنين 5 ديسمبر 2022 
 11 جمادى األولى 1444

من مذكرات مدرس متقاعد
Û  المهنــة التــي غادرتهــا والتــزال تســكن عقلــي وقلبي هــي مهنة

التدريــس. عشــقُت هــذه المهنــة وعشــُت معهــا أكثــر مــن عشــر 
يمكننــي  الســنوات  تلــك  اإلنجليزيــة.  للغــة  مدرســًا  ســنوات 
وصفهــا بأنها كانت مــن أحلى وأجمل محطات رحلتي المهنية. 
شــغفنا بهــذه المهنــة لــم يدفعنا إلــى االطالع المســتمر ومتابعة 
مــا يســتجد فــي أســاليب وطرائــق التدريــس فقط؛ بــل إن هذا 
الشــغف أعادنا أنا وبعض زمالئي إلى مقاعد الدراســة فالتحقنا 
بالدراســات المســائية لتقويــة قدراتنا فــي المــادة العلمية التي 

نقوم بتدريسها. 
Û  كنــا نســتعين ببعض الوســائل غير التقليدية فــي إيصال المادة

العلميــة للطلبــة وكان هــذا التوجــه يلقى الدعم والتشــجيع من 
قبــل اإلدارة المدرســية فــي معظم األحايين. كنــا نجد في ذلك 
متعــة، كل المتعــة. أســتذكر فــي هــذا الســياق الموقــف التالــي 

أعرضه أمامك سيدي القارئ.
Û  في أحد األيام زارني موجه اللغة اإلنجليزية، وكنا نطلق عليهم

حينــذاك “المفتشــين”، كانــت زيــارة غيــر متوقعــة فقــد جاءني 
مديــر المدرســة وبصحبتــه الموّجــه وأنا مع طالبــي في الفصل 
الدراســي نشــاهد أحــد األفــالم التعليمية التي كنت أســتعيرها 
من وقت آلخر من المجلس الثقافي البريطاني. حاولُت إيقاف 
عــرض الفيلــم إال أن الموّجــه طلــب منــي االســتمرار، وقــام بعد 
نهاية العرض بتوجيه بعض األســئلة بأســلوب مشــوق ومبسط 

للطالب حول موضوع الفيلم. 
Û  فــي اليوم التالي اســتدعاني المديــر. كنُت وأنا في طريقي إلى

مكتبه أرسم أكثر من سيناريو لموضوع هذا اللقاء. كان أسوأها 
العتــب واللــوم وربما أكثــر من ذلك. فلربما مــا قمُت به باألمس 
وأقصد عرض الفيلم في الفصل الدراســي خروج عن المألوف 
وتجــاوز لمســار المنهــج الدراســي، ولكــن لــم يحدث شــيء من 
ذلك، فقد استقبلني المدير بابتسامة ورّحب بي قائاًل: يبدو أن 
الموّجــه قد أعجبه أســلوب الدرس فهــو ينوي زيارتنا مع بعض 
زمالئه خالل األسبوع المقبل. أود أن أشكرك وبلِّغ شكر اإلدارة 

لزمالئك المدرسين ولطالبك.

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com
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أعلنــت مجموعــة فنادق الخليج، الشــركة الرائدة في قطاع الضيافــة في البحرين، عن تبرعها 
الجمعيــة البحرينيــة ألولياء أمور المعاقيــن وأصدقائهم كجزء من التزامها بواجباتها الخيرية 

وتقديم يد العون للجمعيات الخيرية والمجتمع عامة. 

ويظهر في الصورة من اليسار الرئيس التنفيذي 
للمجموعة جارفيلد جونز وتسلم التبرع رئيس 

مجلـــس إدارة الجمعية البحرينية ألولياء أمور 
المعاقين وأصدقائهم جاسم سيادي.

“فنادق الخليج” تتبرع لـ “البحرينية ألولياء 
أمور المعاقين وأصدقائهم”

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية المظلة الرسمية للصناعة المالية 
اإلســالمية أمــس بنجــاح ورشــة العمــل الفنيــة األخيــرة للعــام 2022 حــول هيكلــة الصكــوك 

والوثائق القانونية باللغة الفرنسية.

 خالل الســـنوات األخيرة، شـــهدنا انتشـــاًرا واســـًعا 
الشـــريعة  مـــع  المتوافقـــة  والســـندات  للصكـــوك 
اإلســـالمية الســـتخدامها فـــي عـــدد من المشـــاريع 
مثل تمويل البنى التحتية، وتحســـين نسبة كفاية 
رأس المـــال، إضافة إلى االســـتثمار فـــي العقارات، 
وذلـــك نســـبة لمرونتهـــا العاليـــة، مـــا يجعلها محط 
اهتمـــام المســـتثمرين الذين يبحثون عـــن الفرص 
االســـتثمارية المتوافقـــة مع الشـــريعة اإلســـالمية.  
وفي هـــذا الصدد، تم عقد هذه الورشـــة لمناقشـــة 
أساســـيات هيكلـــة الصكـــوك والوثائـــق القانونيـــة 
المرتبطـــة بها بشـــكل مفصل، وســـيتضمن برنامج 
العمـــل مناقشـــات مثريـــة حـــول أنـــواع الصكـــوك، 

والمتطلبـــات التنظيميـــة فـــي هيكلتهـــا، وأحـــكام 
الشـــريعة فـــي إصدارهـــا، إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 
المواضيـــع األخـــرى ذات الصلة مع دراســـة حاالت 
وتطبيقـــات عمليـــة مختلفـــة. تـــم افتتاح الورشـــة 
بكلمـــة ترحيبيـــة من قبـــل مديـــر الشـــؤون المالية 
واإلداريـــة فـــي المجلـــس العـــام زينـــب العويناتي، 
والتـــي أكـــدت علـــى مســـاعي المجلـــس العـــام في 
تقديـــم برامج تدريبية عالية المســـتوى تتناســـب 
واحتياجـــات األعضـــاء وأصحـــاب المصلحـــة في 
مختلـــف المناطـــق، والتنويع في عقـــد ورش عمل 
باللغة الفرنســـية إلرضاء الجمهـــور المهتم بالمالية 
اإلسالمية غير الناطق باللغة العربية واإلنجليزية.  

“المجلس العام للبنوك” يستعرض هيكلة 
الصكوك والوثائق القانونية بالفرنسية

الشيخ راشد بن 
عبدالرحمن آل 

خليفة

 ثائرة الشيراوي

“البحـرين الوطنـي” يكـرم موظفيه من ذوي الخدمـة الطويلة
بحضور كل أعضاء اإلدارة العليا والمديرين التنفيذيين

كـــرم بنك البحرين الوطني مؤخًرا موظفيه من ذوي 
الخدمـــة الطويلـــة خالل حفل توزيـــع جوائز الخدمة 
الطويلة السنوي الُمقام في مركز الخليج للمؤتمرات 
بفندق الخليج. وشـــهدت مراسم التكريم حضور كل 

من أعضاء اإلدارة العليا والمديرين التنفيذيين.
واحتفى بنـــك البحرين الوطني بأكثر من 70 موظًفا 
تكريًمـــا لســـنوات خدمتهم الطويلة مـــن العمل الجاد 
والمتفانـــي فـــي البنـــك. وشـــمل تصنيـــف المكرميـــن 
الموظفين الذين أنهوا 10 إلى 40 سنة من الخدمة.

يؤمـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي أن جهـــود منتســـبيه 
كانـــت  الطويلـــة  العمـــل وخبراتهـــم  فـــي  المتفانيـــن 
ومازالـــت جـــزءا محوريـــا وركيـــزة أساســـية لنمـــوه 

وارتقائه على مدى السنين.


