
تابـــع مجلس الـــوزراء مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
المالية واالقتصادية والتوازن المالي بشـــأن المؤشـــرات 
الســـياحية الرئيســـة خالل الربع الثالث من العام 2022، 
والتـــي أظهرت تجاوز إجمالي اإليرادات الســـياحية في 

هـــذه الفترة 1.2 مليار دينار ما يمثل 110 % من الهدف 
المحـــدد في اإلســـتراتيجية الســـياحية الجديدة لمملكة 
البحريـــن 2022 - 2026 المندرجـــة ضمـــن أولوية تنمية 

القطاعات الواعدة بخطة التعافي االقتصادي.
وترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، االجتماع 

االعتيادي األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الذي عقد أمس، 
بقصـــر القضيبيـــة. واســـتعرض المجلـــس مذكـــرة وزيرة 
الصحة بشـــأن مســـتجدات فتح مراكز الرعاية الصحية 
األوليـــة التي تعمـــل على مدار الســـاعة، والتـــي أظهرت 
انخفـــاض عـــدد الحـــاالت التي يتـــم تحويلها إلى قســـم 

الطوارئ في المستشفيات الحكومية.

إيرادات السياحة متجاوزة الهدف المحدد بـ 110 %
انخفاض عدد الحاالت المحولة إلى قسم الطوارئ في المستشفيات ... مجلس الوزراء:

المنامة - بنا

قال وزيـــر الداخلية الفريق 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
“إن  خليفـــة:  آل  عبـــدهللا 
الجمـــارك، تمثـــل أحـــد أهم 
فـــي  الفاعلـــة  خطوطنـــا 
األمنيـــة  اإلســـتراتيجية 
لوزارة الداخلية في مملكة 
البحرين من خالل توظيف 
فـــي  الحديثـــة  التقنيـــات 
وتطويـــر  الحـــدود  حمايـــة 
القدرات الجمركية وتيسير 

حركة السفر والتجارة وحماية المجتمع”.
وشـــهد وزيـــر الداخليـــة االجتمـــاع الـــذي عقدتـــه أمـــس، لجنـــة 
السياســـات العامة بمنظمـــة الجمارك العالمية، والـــذي يعقد ألول 
مرة في مملكة البحرين والمنطقة، برئاسة رئيس الجمارك رئيس 
مجلـــس المنظمـــة الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، وبحضور 

األمين العام للمنظمة كونيو ميكوريا.

وزير الداخلية: الجمارك أحد أهم خطوطنا 
الفاعلة في اإلستراتيجية األمنية

المنامة - وزارة الداخلية
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الحرس الثوري يتوعد “مثيري الشغب” بـ “عدم الرحمة”

إضراب عام يصيب عشرات المدن اإليرانية بالشلل
طهران - وكاالت

أصاب الشـــلل أمس مدنـــا إيرانية عدة بينها العاصمة طهران بعد اســـتجابة 
عفويـــة لدعـــوات اإلضـــراب أطلقهـــا نشـــطاء الحـــراك اإليراني فـــي تصعيد 

لالحتجاجات التي اندلعت في منتصف سبتمبر الماضي.
وقـــال رئيس الســـلطة القضائية اإليرانية غالم حســـين محســـني إجئي، إن 
القضاء واألجهزة األمنية ســـتتصدى لـ “مثيري الشـــغب” بســـرعة، وأشار إلى 

أنه سيتم قريًبا إعدام المحتجين الذين صدرت بحقهم أحكام باإلعدام.
من ناحيتها، أفادت وكالة “تسنيم” أن الحرس الثوري اإليراني قال أمس إن 
“قوات األمن لن ترحم مثيري الشـــغب وقطـــاع الطرق واإلرهابيين”. قواعد 

بازار طهران يغلق أبوابه استجابة لدعوات اإلضراب العامالتي تشمل فرض الحجاب منذ ما قبل ذلك بكثير. )08(

ألكسندر 
هوف

رأى مدير معرض “سيتي سكيب”، ألكسندر هوف لـ “البالد االقتصادي”، 
أن التكنولوجيـــا العقاريـــة تنطـــوي علـــى إمكانـــات هائلـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن والمنطقـــة على حد ســـواء، إذ مـــن المؤمل أن يشـــهد القطاع 
العقـــاري فـــي األعـــوام المقبلـــة مزيـــًدا من االســـتثمارات المباشـــرة في 
الحلول االبتكارية؛ بهدف تســـريع التحول الرقمي في المملكة تماشـــًيا 

مع خطتها الوطنية للقطاع العقاري 2021 - 2024. 
وأضـــاف مـــن المتوقـــع أن يســـتقطب 
اإلســـتراتيجي  البحريـــن  موقـــُع 
مزيًدا من شـــركات التكنولوجيا 
العقارية، وأن نشهد نمًوا الفًتا 
للقطاع العقاري على مســـتوى 

المملكة والمنطقة.
وقال: اخترنـــا إقامة المعرض 
على أرض المملكة لما تتمتع به 
من موقع اســـتراتيجي وحيوي 

في قلب الخليج.

التكنولوجيا العقارية تنطوي 
على إمكانات هائلة في البحرين

المناقصـــات  مجلـــس  فتـــح 
مناقصـــة  أمـــس  والمزايـــدات 
لشـــركة تطويـــر للبتـــرول لتوريـــد 
أنابيب لشـــبكة خطـــوط نقل الغاز 
لحقـــل البحريـــن، تنافســـت عليها 
عطـــاء  تعليـــق  وتـــم  شـــركات،   6
أحدهـــا، وكان أقل عطاء لشـــركة 
نـــان لتجـــارة التكنولوجيـــا بنحـــو 
118.7 ألـــف دينـــار، فـــي حين بلغ 

أكبرها قرابة 234.8 ألف دينار.
فـــإن  المناقصـــة،  وصـــف  ووفـــق 
“تطوير للبترول” تســـتخدم شبكة 
حقـــل  فـــي  الغـــاز  نقـــل  خطـــوط 
البحريـــن لنقـــل الغـــاز مـــن )وحدة 
تجفيف الغاز( إلـــى جميع العمالء 

عبر شبكة توزيع الغاز.

118.7 ألف دينار 
لتوريد أنابيب 

لشبكة خطوط نقل 
الغاز لحقل البحرين
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160 ديناًرا الكلفة الشهرية للخادمة “الفري”

أصـــدر وزير التربية والتعليم الســـابق ماجد النعيمي، وفقا لما هو 
منشور في الجريدة الرسمية القرار رقم )85/م ع ن/2022( بشأن 
فئـــات الرســـوم التي تســـتحق عن بعـــض الخدمات التـــي يقدمها 

مجلس التعليم العالي.

ونصت المادة األولى بأن فئات الرســـوم التي تســـتحق عن بعض 
الخدمـــات التي يقدمها مجلس التعليـــم العالي  تحدد على النحو 
المبيـــن في الجدول المرافق لهذا القرار. ونصت المادة الثانية أن 
علـــى األمين العـــام لمجلس التعليـــم العالي، والمعنييـــن -كل فيما 
يخصـــه- تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القـــرار، ويعمل بـــه من اليـــوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يبـــدو أن اســـتقدام الخدم عبـــر المكاتب الثابتـــة قد وّلى 
زمنـــه، مـــع تكـــرار المشـــكالت التـــي تصحـــب اســـتقدام 
الخادمـــة، مـــن ســـاعة وصـــول الخادمة للبحريـــن وحتى 
مغادرتهـــا، والعروض المغرية التي تقدمها مكاتب تأجير 

الخدم بنظام الساعة.
 تبـــدأ الحكاية مـــع تزايد شـــكاوى المواطنين -وهو ليس 
باألمر الجديد- من ارتفاع كلفة االســـتقدام والذي وصل 
إلى 1700 دينار للخدامة الهندية والفلبينية والذي تزايد 
بشـــكل كبيـــر أثناء وبعد تفشـــي وبـــاء “كوفيـــد 19”، وما 

شاب ذلك من إغالق لحدود البلدان.
 كما يتعّقد األمر بشـــكل أكبر مع تصاعد منســـوب هروب 
الخدم من البيوت، ســـواء بشـــكل مســـتقل، أو عن طريق 
عصابات آســـيوية متخصصة ذلك، وما يصحب ذلك من 
تعقيـــدات إجرائيـــة ومصاعـــب جمة ومكلفـــة، ال يتحمل 

نتائج أضرارها إال الكفيل المغلوب على أمره.

 ولقد خرجت بعض مكاتب تأجير الخدم أخيًرا، بصيحة 
تأجيـــر الخادمـــة “الفري” لمدة شـــهر كامل، وبســـعر ثابت 
يبلغ 160 ديناًرا، وبحيث يســـمح لها بالمبيت في المنزل، 
وممارســـة كافـــة أنـــواع أعمـــال النظافة وتدبير الشـــئون 
المنزلية، مع إمكانية تغييرها إذا لم يرض عملها صاحب 

المنزل.
ويمثـــل مبلغ الـ160 ديناًرا زيادة عن كلفة راتب الخدامة 
العاديـــة، بنســـبة 40 % تقريًبـــا، لكنه وفـــي المقابل يوفر 
ضماًنـــا مريًحا للكفيل ولألســـرة، بتغيير الخادمة متى ما 
أرادوا ذلـــك، ودون تحمل أي نفقـــات إضافية، ال قبل وال 
بعـــد، واألهم الخالص من قضية هـــروب الخادمة والتي 

تمثل التحدي األكبر لدى البعض.
 إلـــى ذلك، تقـــّدم مكاتـــب تأجير الخدم بنظام الســـاعات 
عروًضـــا مســـتمرة للمواطنيـــن والمقيمين، تتمثـــل بكلفة 
تبلغ دينارين لعمل الخادمة خالل ســـاعة العمل الواحدة، 
وبحـــد أدنـــى أربـــع ســـاعات، كما يتـــم دفع مبلـــغ دينارين 

إضافيين لنقل الخادمة إلى المنزل لتنظيفه، والعكس.

مليار دينار
1.2

أمل الحامد

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

المحرر االقتصادي

فـــرص لسقـــوط أمطـــار بدًءا من الغــــد

صرح مصدر مسؤول بإدارة األرصاد الجوية بوزارة المواصالت 
واالتصـــاالت أن مملكـــة البحريـــن شـــهدت فـــي األيـــام القليلـــة 
الماضية أجواء لطيفة عموما نتيجة ســـيطرة الرياح الشـــمالية 
الغربيـــة على المنطقة.  وتبين تحليـــالت خرائط الطقس مرور 
منخفضـــات جوية على منطقة الخليـــج العربي تصاحبها حالة 
مطريـــة بدًءا من يوم غد األربعاء الموافق 7 ديســـمبر الجاري، 

وقد تتهيأ الفرص لتشـــكل خاليا رعدية على المناطق البحرية 
مصحوبـــة بهبـــات قوية الســـرعة أحياًنـــا. كما تشـــير التوقعات 
إلـــى اقتـــراب منخفـــض جوي آخر خـــالل يوم الســـبت الموافق 
10 ديســـمبر الجـــاري مع فرصة بســـيطة لتســـاقط األمطار. أما 
بالنسبة للرياح فمن المتوقع أن تتحول إلى شمالية غربية يوم 
الخميس وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة وتستمر لعدة أيام، 
ما يؤدي إلى تدني درجات الحرارة بشكل ملحوظ واإلحساس 

ببرودة األجواء خصوصا خالل الليل.

الخرطوم ـ وكاالت

وّقـــع الجيـــش الســـوداني والقـــادة المدنيـــون، أمـــس، اتفاًقا يمهد 
الطريق لتشـــكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياســـية مصحوبة 
بأخـــرى اقتصاديـــة تعصفـــان بالبـــالد منـــذ انقـــالب قائـــد الجيش 
عبدالفتـــاح البرهان على الســـلطات االنتقالية، التي شـــكلت عقب 

إطاحة عمر البشير في العام 2019.
ووقـــع االتفاق البرهان وعديد من القـــادة المدنيين، خصوًصا من 

قوى الحرية والتغيير، وهي الفصيل المدني الرئيس الذي استبعد 
منذ استئثار الجيش بالسلطة إثر انقالب 25 أكتوبر 2021.

وقال ممثل األمم المتحدة في السودان فولكر بيرذيس إن توقيع 
االتفاق هو “نتاج جهود متواصلة قامت بها األطراف الســـودانية 
علـــى مدى العام المنقضي إليجاد حل لألزمة السياســـية والعودة 

إلى النظام الدستوري”.

اتفاق سوداني جديد إلنهاء أزمة ما بعد االنقالب

)08(

بزيادة 40 %... ويوفر ضماًنا مريًحا للكفيل ولألسرة

تحديد فئات رسوم خدمات “التعليم العالي”

وزير الداخلية

المنامة - بنا
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بعـــث ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية فنلندا ساولي نينستو، وذلك 
بمناسبة ذكرى استقالل بالده.  وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب 
تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية فنلندا 

الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

الملك المعظم يهنئ فنلندا

المنامة - بنا

غادر البالد أمس رئيس دولة إســـرائيل إســـحق هرتسوغ، والوفد المرافق له، 
متوّجًها إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، بعد زيارة لمملكة البحرين أجرى 
خاللها مباحثات رسمية مع ملك البالد المعّظم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة،، تناولت تعزيز عالقات التعاون الثنائي، والقضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
 وكان فـــي وداعـــه لـــدى مغادرتـــه مطـــار البحريـــن الدولـــي، وزيـــر الخارجيـــة 
عبداللطيف الزياني رئيس بعثة الشـــرف، ومحافظ محافظة المحرق ســـلمان 
بن هندي المناعي، وسفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل خالد الجالهمة، 

وسفير دولة إسرائيل لدى المملكة إيتان نائيه، وعدد من المودعين.

رئيس إسرائيل يغادر البالد

جاللة الملك المعظم

ال مستحيــل فــي مسيــرة بــنـاء الوطــــن 
وسنحقق أهدافنا بسواعـد أبنـاء البحريـن

تطوير الكوادر الوطنية باعتبارهم الركيزة األساسية لتقدم األوطان ... سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

أكـــد ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة أن أبناء مملكة 
البحريـــن هـــم االســـتثمار الحقيقـــي للوطـــن، فبعزمهـــم 
وطموحهم تواصل البحرين المضي قدًما نحو مســـتقبٍل 
أفضـــل، بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق مزيـــٍد مـــن المنجـــزات 
الوطنيـــة التـــي تصـــب فـــي تحقيـــق أهـــداف المســـيرة 
التنموية الشـــاملة بقيادة حضـــرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعّظم حفظه هللا 
ورعـــاه.  وقال ســـموه إنـــه بعزم الكـــوادر الوطنية وروح 
الشـــباب ال يوجـــد مســـتحيل فـــي مســـيرة بنـــاء الوطن، 
ونحـــن عازمون على تحقيـــق أهداف المملكـــة التنموية 

المنشـــودة بســـواعد أبناء البحرين المخلصين الذين هم 
عماد هذا الوطن وأساس نجاحاته. 

 جـــاء ذلـــك، لدى لقاء ســـموه في قصـــر القضيبية أمس، 
بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة، ووزير شئون مجلس الوزراء حمد 
المالكـــي، منتســـبي الدفعـــة الثامنـــة مـــن برنامـــج رئيس 
مجلـــس الوزراء لتنمية الكـــوادر الحكومية، حيث رّحب 
ســـموه بهـــم مهنًئا إياهم علـــى اختيارهم ضمـــن الدفعة، 
مشـــيًرا ســـموه إلـــى أهمية االســـتفادة من الفـــرص التي 
يقدمهـــا البرنامـــج الكتســـاب مزيٍد من الخبـــرات وتنمية 
قدراتهـــم، مؤكـــًدا ســـموه الحـــرص دوًمـــا علـــى تطويـــر 
الكـــوادر الوطنيـــة باعتبارهـــم الركيزة األساســـية لتقدم 
األوطـــان والثـــروة األغلـــى لمواصلـــة التطويـــر تحقيًقـــا 

لألهداف المنشودة. 
 كمـــا نـــّوه ســـموه بجهـــود القائميـــن على برنامـــج رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ومتابعتهم المســـتمرة لتحقيق أهدافه 
وتعزيـــز مخرجاتـــه بمـــا ينعكـــس علـــى تطويـــر كفـــاءة 
منظومـــة العمـــل الحكومـــي ورفـــع مؤشـــرات أدائها في 

مختلف القطاعات. 
 من جانبهم، أعرب منتســـبو الدفعة الثامنة عن شـــكرهم 
وتقديرهـــم لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء على ما يوليه ســـموه من حرٍص مســـتمر 
بتطويـــر أداء الكـــوادر الوطنيـــة وصقـــل قدراتهـــم فـــي 
مختلـــف القطاعات، مؤكدين مواصلة العمل بذات العزم 
والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد لخدمة مملكـــة البحرين 

وتحقيق نمائها وتقدمها.

المنامة - بنا

 وزير الخارجية: المنافسة العسكرية في الفضاء حقيقة ال يمكن نكرانها
أكـــد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
الفضـــاء  فـــي  العســـكرية  المنافســـة  أن 
أو  نكرانهـــا  يمكـــن  ال  واقعـــة  حقيقـــة 
تجاهلهـــا، وأن الدبلوماســـية هـــي الخط 

األول للدفاع.
 جاء ذلك، لدى مشـــاركة وزير الخارجية 
أمـــس فـــي انطـــالق الـــدورة األولـــى من 
منتـــدى “حـــوار أبوظبـــي للفضـــاء”، الذي 
والتعـــاون  الخارجيـــة  وزارة  تنظمـــه 
الدولي بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة فـــي العاصمة أبوظبـــي برعاية 
كريمة من صاحب الســـمو الشيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيان رئيـــس دولة اإلمارات 

العربية المتحدة الشقيقة.
الجلســـة  فـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
الحوارية التي عقدت تحت عنوان )دور 

السياســـة الخارجية فـــي تمكين الفضاء 
والتعاون الدولي(، إن دبلوماسية الفضاء 
تشـــتد الحاجـــة إليهـــا أكثر مـــن أي وقت 
مضـــى فـــي الوقت الحاضر، ألن تســـليح 
الفضاء وتسييســـه أصبح ملموًسا بشدة 
في اآلونة األخيرة، حيث توجد أســـلحة 
تنتقل عبر الفضاء، وأسلحة على األرض 
يمكنهـــا مهاجمـــة أهـــداف فـــي الفضـــاء، 
وأســـلحة في الفضاء تهـــدف إلى تدمير 
أهداف أخرى في الفضاء، وربما أســـلحة 
فـــي الفضاء مصممة لضربها أهداًفا على 

األرض.
وأضاف أن الفضـــاء، بفرصه وتحدياته، 
هـــو قضيـــة مهمـــة تؤثـــر علـــى كل دول 
ا،  ـــا حقيقيًّ العالـــم، وتتطلـــب تعاوًنـــا دوليًّ
لكنها واحدة مـــن القضايا التي قد تؤدي 
الجيوسياســـية  النزاعـــات  تكـــرار  إلـــى 
الحاليـــة. وقال إننا إذا نظرنا إلى الفضاء 

على أنـــه امتداد للنزاعـــات على األرض، 
فلن نـــدرك تماًمـــا إمكانـــات تحقيق نهج 
تعاوني دولـــي حقيقي، ألنه ال يوجد بلد 
معين، مهما كان حجمه، لديه القدرة على 
االســـتفادة الكاملة من فرص استكشاف 
الفضـــاء، ألن التكاليـــف الباهظة، ونطاق 
التخصصات المطلوبة، يجعالن التعاون 
ـــا للوصـــول إلـــى أهداف  الدولـــي ضروريًّ
انفـــرادي،  بشـــكل  تحقيقهـــا  يمكـــن  ال 
مؤكـــًدا الحاجة إلى توفيـــر ورعاية بيئة 
جيوسياســـية تحفـــز مثل هـــذا التعاون، 
وتضمـــن اســـتمرار تطبيقـــه علـــى مـــدى 
لمشـــاريع  الالزمـــة  الزمنيـــة  الفتـــرات 

الفضاء الطموحة.
 وأكد وزيـــر الخارجية أنه يمكن تحقيق 
العالقـــات  مجـــال  فـــي  األهـــداف  تلـــك 
الدوليـــة، مـــن خالل ثالثة محـــاور. أولها 
االلتزام بالمبادئ الدولية الراسخة بشأن 

اســـتخدام الفضـــاء، علـــى النحـــو الوارد 
فـــي قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
1962، وكذلـــك التصديـــق علـــى صكـــوك 
األمـــم المتحدة ذات الصلـــة وغيرها من 
الصكوك القانونية في هذا المجال، وهو 
مـــا فعلتـــه مملكـــة البحرين. أمـــا المحور 
الثاني فهو من خـــالل االعتماد المتبادل 

مـــن  الحقيقيـــة  المشـــتركة  والفوائـــد 
المشاريع الفضائية، ومن خالل الشبكات 
المرنـــة التـــي تجمع الخبـــرة والتخصص 
طموحـــة،  فضائيـــة  برامـــج  لتقديـــم 
علـــى  اإليجابيـــة  التأثيـــرات  موضًحـــا 
دول العالـــم، مـــن خـــالل تبـــادل البيانات 
حـــول التحديـــات المشـــتركة مثـــل تغير 

المنـــاخ أو الكـــوارث الطبيعيـــة، وتقديـــم 
الخدمـــات التـــي لم تكـــن ممكنة بخالف 
ذلـــك، ومنها على ســـبيل المثال االتصال 
والوصـــول إلـــى اإلنترنـــت فـــي المناطق 
النائية أو النامية، وإظهار القيمة العملية 
لتكنولوجيات الفضاء، وضمان أن تكون 
في متنـــاول أولئك الذين سيســـتفيدون 
المحـــور  أمـــا  غيرهـــم.  مـــن  أكثـــر  منهـــا 
الثالـــث فهـــو مـــن خـــالل االســـتفادة من 
التعاون في المشـــاريع الفضائية لتعميق 
األمن واالزدهار على األرض، ســـواء من 
خالل اســـتخدام صور األقمار الصناعية 
التهديـــدات  درء  أو  النزاعـــات  لتفـــادي 
اإلرهابية، أو على نطاق أوسع من خالل 
إظهار قيمة تلك الشـــبكات مـــن التعاون 
واالعتمـــاد المتبـــادل، بحيث تصبح هذه 
أكثـــر  اســـتراتيجية  خيـــارات  المبـــادئ 

جاذبية لجميع الجهات الفاعلة الدولية.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

التقـــى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي فـــي أبوظبـــي أمـــس، وزيـــرة 
والتكنولوجيـــا  العـــام  للتعليـــم  دولـــة 
المتقدمة سارة األميري، ووزير الدولة 
في وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشـــقيقة خليفـــة شـــاهين المـــرر، على 
هامـــش حـــوار أبوظبـــي للفضـــاء الذي 
والتعـــاون  الخارجيـــة  وزارة  تنظمـــه 
الدولـــي اإلماراتية تحت رعاية رئيس 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
الشـــقيقة صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن شـــكره 

الدولـــي  والتعـــاون  الخارجيـــة  لوزيـــر 
سمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان 
علـــى دعوته الكريمة له للمشـــاركة في 

المنتدى المهم.
وتـــم تأكيـــد عمـــق العالقـــات األخوية 
التاريخية الوطيـــدة والتعاون الثنائي 
الشـــقيقين  البلديـــن  بيـــن  المتميـــز 
كل  وعلـــى  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
بمـــا  والتنويـــه  والمســـتويات،  الصعـــد 
والتنســـيق  الثنائـــي  التعـــاون  حققـــه 
تطـــور  مـــن  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك 
ونمـــو فـــي كافـــة المجاالت بمـــا يخدم 
األهداف والمصالح المشتركة للبلدين 

والشعبين الشقيقين.

تأكيد عمق العالقات الوطيدة مع اإلمارات

رئيس دولـة إسرائيـل يــزور المتحف
قطع أثرية تروي حكاية تاريخ البحرين لـ4000 عام

إســـحاق  إســـرائيل  دولـــة  رئيـــس  زار 
هرتســـوغ، وحرمه ميشـــال هرتســـوج، 
الوطنـــي،  البحريـــن  متحـــف  أمـــس، 
يرافقهما وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
زيارتـــه  ختـــام  فـــي  وذلـــك  الزيانـــي، 
البحريـــن،  لمملكـــة  األولـــى  التاريخيـــة 
حيـــث كان في اســـتقبال الوفـــد رئيس 
هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثار الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمد بن عبـــدهللا آل خليفة 

وعدد من كبار مسؤولي الهيئة.
وجـــرى خالل الزيـــارة التعـــرف على ما 
يتضمنـــه متحف البحريـــن الوطني من 
مقتنيات تعكس عراقـــة تاريخ المملكة 

وإرثها الحضاري.
كمـــا تضمنـــت الزيـــارة جولة فـــي البهو 
الرئيســـي للمتحـــف، والذي يســـتضيف 
ا بزيارة قداســـة البابا  ا خاصًّ معرًضا فنيًّ

فرنســـيس، بابـــا الفاتيـــكان إلـــى مملكة 
البحرين ومشـــاركته فـــي ختام )ملتقى 
البحريـــن للحـــوار- الشـــرق والغرب من 

أجل التعايش اإلنساني(.

كمـــا زار الرئيـــس اإلســـرائيلي والوفـــد 
المرافق أهم القاعات التي تحتوي على 
قطع أثرية تروي حكاية تاريخ البحرين 
ألكثر من 4000 عام منذ حضارة دلمون 

حتى اليـــوم، متجوالً فـــي قاعة مدافن 
دلمـــون المكرســـة لموقـــع تـــالل دلمـــون 
األثريـــة المســـجل علـــى قائمـــة التـــراث 
العالمـــي لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )اليونيسكو(، باإلضافة 
لمختلـــف  المخصصـــة  القاعـــات  إلـــى 
الحقب التاريخية التي مرت بها مملكة 
والتقاليـــد  العـــادات  وقاعـــة  البحريـــن، 
حيـــث اإلرث غيـــر المادي الذي يعكســـه 

متحف البحرين الوطني.
اطلـــع  المتحـــف،  فـــي  وخـــالل جولتـــه 
رئيس دولة إســـرائيل علـــى ما يقوم به 
متحـــف البحريـــن الوطني مـــن دور في 
بنـــاء جســـور التواصـــل مـــا بيـــن مملكة 
البحرين وبلدان العالـــم وتعريف زواره 
إلـــى  إضافـــة  البحريـــن،  وإرث  بثقافـــة 

نشاطه الذي يقدمه للجمهور.

المنامة - بنا
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رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بن حمد آل خليفة، االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد 

امس، بقصر القضيبية.

 فـــي بدايـــة االجتماع أكـــد المجلس على 
أهمية المباحثات التي أجراها ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة مـــع رئيـــس دولة 
إســـرائيل إســـحاق هرتـــزوغ، الفتـــا إلـــى 
أهمية زيارة الرئيس اإلســـرائيلي لمملكة 
البحريـــن فـــي توطيد العالقـــات الثنائية، 
ودعـــم التطلعـــات المشـــتركة على صعيد 
ترسيخ الســـالم والتنمية المستدامة في 

المنطقة والعالم.
 بعـــد ذلـــك، أكـــد المجلـــس أن المبـــادرات 
التـــي تقودها قرينة عاهـــل البالد المعظم 
رئيســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
إبراهيم آل خليفة جعلت مملكة البحرين 
صاحبـــة تجربة رائـــدة دوليا في مجاالت 
تمكيـــن وتقدم المـــرأة، وفي هـــذا الصدد 
هنـــأ المجلـــس الفائزيـــن بجائـــزة األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة العالمية 
لتمكيـــن المـــرأة وكذلك الفائزيـــن بجائزة 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  لتقـــدم  ســـموها 

دورتها السابعة.
 ثـــم تابـــع المجلـــس مســـتجدات إعـــداد 
وأكـــد   ،2023-2026 الحكومـــة  برنامـــج 
ضـــرورة أن يتضمـــن البرنامـــج مخرجات 
ورش عمـــل التطلعـــات المســـتقبلية التي 
الجهـــات  بـــكل  المســـؤولون  بهـــا  شـــارك 
الحـــرص  عكســـت  والتـــي  الحكوميـــة 
علـــى تطبيق أفضـــل المعايير فـــي العمل 
الحكومـــي وديمومـــة تحســـين مســـتوى 
مؤكـــدا  الحكوميـــة،  الخدمـــة  وجـــودة 
المجلس حرصه على التعاون مع السلطة 
التشريعية لكل ما فيه خير ونماء الوطن 

والمواطن.
فـــي  االســـتمرار  المجلـــس  أكـــد  بعدهـــا   
والمحاســـبة  الشـــفافية  نهـــج  ترســـيخ 
والمســـؤولية في العمل الحكومي وتبني 
هـــذه  لمحـــددات  المحققـــة  المبـــادرات 
األهـــداف، موجها المجلس شـــكره لوزارة 
الداخليـــة علـــى جهودهـــا فـــي مكافحـــة 
الفســـاد، وذلـــك بمناســـبة اليـــوم العالمـــي 

لمكافحة الفساد.
 بعـــد ذلـــك، أعـــرب المجلـــس عـــن أصدق 
الجتمـــاع  والنجـــاح  بالتوفيـــق  تمنياتـــه 
الدورة الثالثة واألربعين للمجلس األعلى 
لمجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية، 
وذلك في ضوء اســـتعراضه لتقرير وزير 
المقـــرر  الموضوعـــات  بشـــأن  الخارجيـــة 

بحثها خالل االجتماع.
ثم تابع المجلـــس مذكرة اللجنة الوزارية 
للشـــؤون المالية واالقتصاديـــة والتوازن 
الســـياحية  المؤشـــرات  بشـــأن  المالـــي 
الرئيســـة خـــالل الربـــع الثالـــث مـــن العام 
2022، والتـــي أظهـــرت تجـــاوز إجمالـــي 
اإليرادات الســـياحية في هذه الفترة 1.2 
مليـــار دينار ما يمثـــل 110 % من الهدف 
المحـــدد فـــي اإلســـتراتيجية الســـياحية 
الجديـــدة لمملكة البحريـــن 2022-2026 
المندرجة ضمـــن أولوية تنمية القطاعات 
الواعدة بخطة التعافـــي االقتصادي، كما 
تجاوز متوســـط اإلنفـــاق اليومـــي للزوار 

ومتوسط مدة إقامتهم الهدف المحدد.
بعدها اســـتعرض المجلس مذكرة اللجنة 

الوزاريـــة للشـــؤون الماليـــة واالقتصادية 
والتـــوازن المالي بشـــأن أبرز مســـتجدات 
مؤشر أســـعار المســـتهلك، والتي أظهرت 
الجهـــود المبذولة للتعامـــل مع التطورات 
العالمية التي أثرت على إمدادات الطاقة 

وتوفر وأسعار السلع.
كمـــا اســـتعرض المجلـــس مذكـــرة وزيرة 
الصحـــة بشـــأن مســـتجدات فتـــح مراكـــز 
الرعايـــة الصحية األولية التي تعمل على 
مـــدار الســـاعة، والتـــي أظهـــرت انخفاض 
عدد الحاالت التي يتم تحويلها إلى قسم 
الطـــوارئ فـــي المستشـــفيات الحكومية، 
كما تناولت المذكرة مســـتجدات مشروع 
التســـيير الذاتي لمراكـــز الرعاية الصحية 
األوليـــة والذي يهـــدف إلى تعزيـــز كفاءة 

خدمات القطاع الصحي.
بعـــد ذلك، قـــرر المجلـــس الموافقـــة على 
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
تفاهـــم  مذكـــرات  حـــول  والتشـــريعية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية 
تعزيـــز  تســـتهدف  الشـــقيقة  الســـعودية 
مســـارات التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلدين 

الشقيقين.
ثـــم أخذ المجلس علما من خالل التقارير 
الوزاريـــة المرفوعـــة مـــن الـــوزراء بشـــأن 
زيـــارة وزير الداخلية إلـــى دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، وزيارة وزير 
المواصالت واالتصـــاالت لدولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة، والمشـــاركة في أعمال 
دورة الكومسيك الوزارية 38 والمشاركة 
في النسخة 22 من قمة المجلس العالمي 
للسياحة والسفر وتقويم فعاليات مملكة 
البحرين للفترة من ديســـمبر 2022 حتى 

مارس 2023.

المنامة - بنا

االستمرار في ترسيخ نهج الشفافية والمحاسبة والمسؤولية بالعمل الحكومي
متوسط اإلنفاق اليومي للزوار ومدة اإلقامة تجاوز الهدف المحدد.... مجلس الوزراء:

دعم التطلعات المشتركة على صعيد ترسيخ السالم والتنمية المستدامة بالمنطقـة والعالـم
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قرر المجلس الموافقة على مايلي:
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التأكيد علـــى أهمية المباحثات التي 
المعظم مع  الملـــك  أجراهـــا جاللة 

فخامة رئيس دولة إسرائيل.

برنامج  إعـــداد  مســـتجدات  متابعة 
الحكومة 2026-2023.

سبيكة  األميرة  بجائرة  الفائزين  تهنئة 
العالمية  خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنت 
بجائزة  والفائزيـــن  المـــرأة  لتمكين 

سموها لتقدم المرأة البحرينية.

العالمي  اليـــوم  بمناســـبة  التأكيد 
لمكافحة الفســـاد على االستمرار في 
ترســـيخ نهج الشـــفافية والمحاسبة 

والمسؤولية في العمل الحكومي.

اليوم العالمي 
لمكافحة الفساد 

بالتوفيق  التمنيـــات  عـــن  اإلعراب 
الثالثة  الـــدورة  الجتمـــاع  والنجـــاح 
واألربعيـــن للمجلـــس األعلى لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

متابعة المؤشرات السياحية الرئيسية 
خالل الربـــع الثالث من عـــام 2022، 
اإليرادات  إجمالي  والتي أظهرت تجاوز 
الســـياحية خالل  هذه الفترة 1.2 مليار 

دينار مايمثل 110% من الهدف.

مملكة  بين  تفاهم  مذكـــرات  على  الموافقة 
البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

استعرض المجلس

أســـعار  مؤشـــر  مســـتجدات  أبـــرز 
المستهلك.

مستجدات فتح مراكز الرعاية الصحية 
األولية التي تعمل على مدار الساعة.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يـتــرأس جــلــسـة مــجــلس الـوزراء

حريصون على 
التعاون مع السلطة 

التشريعية من أجل 
خير ونماء الوطن 

والمواطن



لمياء محمود

جنان العلوي
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تمكين الداعم األول للمرأة البحرينية في شتى المجاالت

برنامج تمكين “التدريب العملي العالمي” ساهم في صقل خبراتي ونجاحي  

Hermano
Contracting & Landscaping

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

مملكة ا﮹روئ

هي واحدة من رائدات األعمال البحرينيات اللواتي وضعن هدًفا كبيًرا ومضين نحو تحقيقه، فطبيبة األسنان لمياء محمود أول خليجية 
تخصصــت فــي طــب األســنان بالليــزر فــي جامعــة “آخــن” بألمانيــا ونالت درجة الماجســتير في هــذا التخصص منهــا، كما أنهــا نالت درجة 
الماجستير األوروبية في تطبيق الليزر عن طريق الفم، ليصبح مركزها الطبي الذي يحمل اسمها صرًحا متميًزا في مجال طب األسنان.

انطلقت في حياتها العملية بحماس ونجاح في الوقت ذاته، فما إن تخرجت وهي تحمل بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة البحرين العام 
2016 حتى ســعت لنيل شــهادات في إدارة المشــروعات والتلوث البحري وإدارته والوقاية منها، واهتمت بالتدريب العملي في ميدان الهندســة 
المدنيــة وحرصــت علــى اكتســاب المهارات في مجاالت مهمة مثل فحص مواقع المشــروعات لرصد التقدم المحــرز وضمان االمتثال لمواصفات 
التصميــم، وإعــداد التقاريــر اليوميــة والقوائــم والمتطلبــات وإدارة برنامــج البنــاء، عــاوة على اكتســاب المهــارات في تصميم الفلــل من طابق 
وطابقيــن، وكان الجانــب البحثــي أســاس اهتماماتهــا، فأعــدت ورقــة بحثية عن تدعيــم المباني التاريخية تضمنت دراســة أســباب عيوب البناء 

والمشكات التي تواجه المهندسين المدنيين وطرق التعامل مع المباني التاريخية التراثية المهمة في مملكة البحرين.

قفزات متميزة وفق رؤية 2030

وعلــى درب النجــاح والتميــز، نالت 

الدوليــة  المؤسســة  جائــزة  لميــاء 

العــام  األعمــال  ريــادة  لتحــدي 

2019 مرشــحة مــن قبــل المؤسســة 

وهــي  األعمــال  لريــادة  البحرينيــة 

عضــو في جمعيتها العمومية، وفي 

هــذا اإلطار، تــرى لميــاء محمود أن 

خــال  أحــرزت  البحرينيــة  المــرأة 

الســنوات األخيرة تقدًما في شــتى 

المجــاالت لتصبح أكثــر فاعلية في 

بنــاء مجتمــع مملكــة البحرين، وقد 

حققــت قفــزات متميزة في مواضع 

مختلفــة تماشــًيا مــع رؤيتهــا للعــام 

إلــى  للوصــول  تهــدف  التــي   2030

مجموعــة مــن اإلنجــازات الفريــدة 

تســليط  ومــن ضمنهــا  نوعهــا،  مــن 

المــرأة  إنجــازات  علــى  الضــوء 

البحرينية.

إبراز الدور المحوري

وتقــول إن المرأة البحرينية لم تنل 

بعــد  إال  مــا تتمنــاه مــن طموحــات 

الدؤوبــة  بالجهــود  حافلــة  مســيرة 

والنجــاح  التفــوق  علــى  واإلصــرار 

ولوحــظ  المحــوري،  دورهــا  إلبــراز 

مناصــب  توليهــا  خــال  مــن  ذلــك 

إلــى  إضافــة  وإداريــة  أكاديميــة 

الهيئــات  فــي  المختلفــة  الوظائــف 

كان  كمــا  والخاصــة،  الحكوميــة 

لحكومة مملكة البحرين والمجلس 

األعلــى للمرأة دور فعال في تمكين 

شــتى  فــي  ومســاعدتها  المــرأة، 

المجاالت إلثبات قدراتها.

فروع في دول الخليج

وإضافــة إلــى مســيرة النجــاح التي 

طموحهــا  عــن  ســألناها  حققتهــا، 

فقالــت: “طموحــي أن أتوســع فــي 

أســنان  مراكــز  فتــح  عبــر  مجالــي 

تخصصيــة لعــاج األســنان بالليــزر 

فــي  أخــرى  وفــروع  البحريــن  فــي 

هــذا  يعتبــر  حيــث  الخليــج  دول 

التخصصــات  مــن  التخصــص 

النــادرة، وللــه الحمــد، يعتبــر مركــز 

الدكتــورة لميــاء التخصصــي لعاج 

الفــم واألســنان بالليزر في البحرين 

أول مركــز تخصصي على مســتوى 

أضــع خطــة  وأن  العربــي،  الخليــج 

علــى  األحــام  لتحقيــق  واضحــة 

أرض الواقع”.

الرائدات في المجال الصحي

وتؤكــد لميــاء أن رائــدات األعمــال 

يدفعن بعجلة النمو االقتصادي في 

التأثيــر  ويخلقــن  البحريــن  مملكــة 

فــي عمليــة التحــول الــذي يســاهم 

فــي رســم معالــم مســتقبل المملكة، 

وبمــا أننا نــدرك البصمة القوية التي 

ســتتركها المــرأة لدفع عجلة التقدم 

وكونــي واحدة من رائدات األعمال 

فــي المجــال الصحــي، أتمنــى مــن 

المــرأة البحرينية أن تخوض مجال 

ريــادة األعمل، فقد رأينا العديد من 

قصــص رائدات األعمــال الناجحات 

والملهمات.

مسيرة تألق

فــازت  محمــود  لميــاء  أن  يذكــر 

بالعديــد من الجوائز المرموقة منها 

جائــزة صاحبــات األعمال الشــابات 

أعمــال  وجائــزة   ،1999 العــام  فــي 

 الشابات لألعمال في 2013، وجائزة 

الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

العــام 2016.، وهــي عضو نشــط في 

بعــض اللجــان والمنظمــات األهلية، 

ولهــا مســاهمات فــي مجــال العمــل 

التطوعي وخدمة المجتمع.

محمــود  لميــاء  الدكتــورة  وأكــدت 

بأن تمكين ساعدت في دعم المرأة 

العاملــة فــي جميــع القطاعــات  إذا 

كان لدعمها دوًرا فعااًل في االســهام 

الوطنــي.  االقتصــاد  تعزيــز  فــي 

دعــم  برنامــج  ســاهم   وقالــت:” 

للكــوادر  التدريــب  ودعــم  األجــور 

للمــرأة  يكــون  أن  فــي  البحرينيــة 

 ، البحرينــي  المجتمــع  فــي  مكانــة 

إذا إن ذلــك عــزز مــن تكافــؤ فرصها 

كخيــار فــي التوظيــف لتكــون فــي 

“كونــي  وأضافــت  الرجــل”.  صــف 

رائــدة أعمــال فــي المجــال الطبــي 

الكبيــر  التأثيــر  تمكيــن  لدعــم  كان 

لنجاحــي في مجال ريــادة األعمال 

وتوسعي في مجالي الطبي”.

فرصة مليئة بالتحديات

تأخذنــا جنــان العلوي إلى بيئة العمل 
ســامة  اختصاصيــة  فهــي  أواًل، 
البيئــة فــي شــركة  وصحــة وجــودة 
شــركة  وهــي  البحريــن،   seapeak

متخصصــة فــي نقــل الغــاز المســال، 
جعلهــا  تحبــه  الــذي  المجــال  وهــذا 
تكتســب مزيــدا من المعرفــة العملية 
الســيما فــي إدارة النفايــات الصلبيــة 
وإجراءات البيئة والصحة والسامة 
كلهــا  وهــذه  الميدانيــة،  والمهــام 
تتطلــب مهارات تحفيزية وتواصلية 
وقياديــة ممتــازة، فهــي كمــا تقــول، 
على اســتعداد لفرصــة جديدة مليئة 
بالتحديــات لتعزيز الخبرة وترســيخ 

مسيرتها المهنية.
وتعرفنــا عــن بعــض المهــام الحيوية 
للغايــة ومنهــا وضــع معاييــر اإلدارة 
للحــد  األهــداف  وتحديــد  البيئيــة 
مــن األثــر البيئــي لعمليــات المحطــة 
للتحســينات،  توصيــات  وتقديــم 
والتحديثــات  التوجيهــات  وتوفيــر 
باالمتثــال  يتعلــق  فيمــا  التنظيميــة 
إلــى  إضافــة  والمتطلبــات،  البيئــي 
مراجعــة ومراقبــة وتحديــث وتنفيذ 
البيئيــة،  اإلدارة  وإجــراءات  وثائــق 
البيانــات  وإدارة  الفعــال  واإلشــراف 
والتقاريــر البيئيــة، وإجــراء مراجعة 
الموقــع ذات الصلة لضمــان االمتثال 
الوطنيــة،  والقوانيــن  لإلجــراءات 
باإلضافة إلى إعداد تقارير التفتيش 

الميدانية.

جهود نساء البحرين

بســرور بالــغ، تعبــر جنــان عن شــعورها 
نعيــش  ونحــن  واالعتــزاز  بالفخــر 
فمــن  البحرينيــة  المــرأة  يــوم  مناســبة 
جهــة، تــرى أن الدولة تقدر دور وعطاء 
المــرأة، ومــن جهــة أخــرى، فــإن المــرأة 
وتحظــى  المجتمــع  فــي  مكانتهــا  لهــا 
بالمســاندة والدعــم مــن جانب أســرتها 
ومن الجهات الرسمية، وتضيف قولها: 
“هــي عملية متواصلة.. نســتذكر جهود 

النســوة قبل خمســين عاًما على ســبيل 
نقــرأ ونبحــث،  مــا  مــن خــال  المثــال، 
فجهودهــن فــي مجــال حقــوق المــرأة 
والســعي لحصولها على جميع الحقوق 
فــي التعليــم والصحــة والعمــل أثمــرت 
مــا نعيشــه اليــوم، ولــوال تلــك الجهــود 
التــي قامــت بهــا نســاء البحريــن ممــن 
اســتثمرن علمهــن وخبرتهن لمــا وصلنا 
إلــى هــذه المكانــة التــي وصلــت إليهــا 
المــرأة البحرينيــة فــي عصرنــا اليــوم، 
فباختصــار، هــي ليســت جهــوًدا وليدة 
اللحظــة، ونحن نحمــل العرفان ألولئك 

الرموز من نساء الوطن”.

مبادرات متقدمة تلو األخرى

وفيمــا يتعلق بما تحقق من مكتســبات 
خــال العهــد اإلصاحــي لعاهــل البــاد 
المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، ترى جنــان أن هناك 
أن كل  علــى  تــدل  مؤشــرات واضحــة 
اإلنجــازات التــي تحققهــا المــرأة ترتكز 
علــى إيمــان المــرأة البحرينيــة بدورهــا 

وبحتمية مشــاركتها في الحياة العامة، 

االنتخابــات  فــي  شــهدناه  مــا  وهــذا 

األخيــرة للمــرأة ترشــًحا وتصويًتــا.. أي 

كونها ناخبة لها حق التصويت، وكونها 

النيابيــة  االنتخابــات  فــي  مترشــحة 

والبلدية، هذا من ناحية، ثم من ناحية 

الملكــي  الســمو  صاحبــة  فــإن  أخــرى 

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 

قرينــة جالــة العاهــل المعظــم رئيســة 

المجلــس األعلى للمرأة كانت وما تزال 

ألن  واالســتراتيجية  الرؤيــة  تمتلــك 

المتقدمــة  المبــادرات  المجلــس  ينجــز 

والناجحة تلو األخرى، وهي المبادرات 

مصــاف  فــي  البحريــن  وضعــت  التــي 

الــدول المتقدمــة علــى صعيــد تمكيــن 

وتقدم المرأة.

تحقيق استدامة األعمال

وتتحــدث عــن تخصصهــا المهنــي فتشــير 

إلــى أنــه بعــد تخرجهــا مــن الجامعــة فــي 

فــي  ممتــازة  وظيفــة  نلــت   :2017 العــام 

مشــروع “البا الخط الســادس”، ثم بفضل 

هللا نلــت وظيفــة أخــرى وأحببــت مجــال 

عملي كثيًرا، السيما أنني بأول وظيفة لي 

حصلت على دعم المسؤولين وتشجيعهم 

وهــو األمــر الذي أســهم فــي أن تتفتح لي 

الفرصــة فــي مجــال نحــو فرصــة أكبر في 

وظيفة أفضل، ومجال الصحة والســامة 

وجــودة البيئة من القطاعــات المهمة؛ ألنه 

يحقــق اســتدامة األعمــال ومطلــوب فــي 

كل مجــال عمــل، فأن تهتــم بصحة الناس 

االهتمــام  قمــة  يعنــي  فهــذا  وســامتهم 

باستدامة اإلنتاج ودوران عجلته.

إحساس يغرس فّي العزيمة

طابــع  لهــا  برســالة  حديثهــا  وتختتــم 

إن  تقــول  حيــث  والطمــوح  الشــباب 

كل امــرأة وكل فتــاة عليهــا أن تؤمــن 

بنفســها وبقدراتها، وتغرس اإلحســاس 

بأنهــا قــادرة فــي عزيمتهــا واجتهادهــا 

غايتهــا  إلــى  تصــل  أن  وتســتطيع 

متســلحة باإليمــان والتوفيــق من نرب 

العالميــن، وأن تصبح هــي أيًضا مصدر 

إلهــام لغيرهــا مــن أجــل تحقيق قصص 

نجاح متميزة.

خــال  مــن  وســهلت  دعمــت  تمكيــن 

العملــي  التدريــب  “برنامــج  برنامجهــا 

فرصــة  علــى  حصولــي  فــي  العالمــي” 

العمــل ضمــن فريق الشــركة التي أعمل 

بها حاليا ومقرها في بريطانيا .

كان  التدريبــي  البرنامــج   هــذا  طبعــا 

مــن  عالميــة  خبــرة  الكتســاب  فرصــة 

مكتبنا الرئيس إلدارة عمليات الشــركة 

فــي مجــال الطاقــة والوقــود تحديــدا 

مجال الغاز المسال.

ســتة  لمــدة  التدريبــي  البرنامــج  امتــد 

أســابيع فكان فيه العديــد من الخبرات 

مــن  متعــدد  وأقســام  مجــاالت  فــي 

الشــركة مثل مراقبة الصحــة والجودة 

المخاطــر  وإدارة  والبيئــة  والســامة 

وطبعــا  اإلداريــة  العمليــة  وأساســيات 

التــي  والخبــرات  التدريبــات  هــذه  كل 

اكتســبتها هــو بفضــل برنامــج تمكيــن 

“التدريب العملي العالمي”. 
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عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
ترحيـــب مملكـــة البحريـــن بتوقيـــع 
االتفـــاق السياســـي اإلطاري بشـــأن 
فـــي جمهوريـــة  االنتقاليـــة  الفتـــرة 
الســـودان الشـــقيقة، وذلك في مقر 
بالخرطـــوم،  الجمهـــوري  القصـــر 
األطـــراف  مختلـــف  بمشـــاركة 
السودانية وحضور إقليمي ودولي 
كبير يضم األمم المتحدة واالتحاد 
اإلفريقي ومنظمة اإليقاد، و”اآللية 
المملكـــة  فـــي  ممثلـــة  الرباعيـــة” 
العربية الســـعودية ودولة اإلمارات 
والواليـــات  المتحـــدة  العربيـــة 
وبريطانيـــا،  األميركيـــة  المتحـــدة 
إلـــى جانـــب ممثلـــي دول االتحـــاد 

األوروبـــي والبعثـــات الدبلوماســـية 
المعتمدة.

دعـــم  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
مملكـــة البحريـــن لهـــذا االتفاق في 
ظـــل ما يجمعها من عالقات أخوية 
جمهوريـــة  مـــع  وثيقـــة  تاريخيـــة 
الســـودان، متمنيـــة أن يشـــكل هـــذا 
االتفـــاق خطـــوة مهمة علـــى طريق 
نجـــاح المرحلـــة االنتقاليـــة، وتلبية 
تطلعات الشعب السوداني الشقيق 
الدســـتورية  بنـــاء مؤسســـاته  فـــي 
والديمقراطيـــة وترســـيخ وحدتـــه 
فـــي  آمالـــه  وتحقيـــق  الوطنيـــة، 
األمن واالســـتقرار والســـالم الدائم 

والتنمية الشاملة والمستدامة.

اســـتقبل رئيس األمن العام الفريق 
طـــارق بن حســـن الحســـن، بحضور 
نائـــب رئيـــس األمـــن العـــام اللـــواء 
الشـــيخ حمد بن محمـــد آل خليفة، 
لخدمـــة  العمليـــات  مديـــر  نائـــب 
بالبحريـــة  الجنائيـــة  التحقيقـــات 
مكماهـــون  كريســـتوفر  األميركيـــة 

والوفد المرافق له.
وفي مســـتهل اللقـــاء، رحب رئيس 
األمن العام بكريســـتوفر مكماهون 
والوفد المرافق له، مشيدًا بالتعاون 
األمنـــي ومســـتوى تبـــادل الخبرات 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
الشـــراكة  إطـــار  فـــي  المتحـــدة 

االســـتراتيجية والعالقـــات الوثيقة 
التي تجمع البلدين الصديقين.

من جهته، ثمن نائب مدير العمليات 
الجنائيـــة  التحقيقـــات  لخدمـــة 
مســـتوى  األميركيـــة  بالبحريـــة 
البلديـــن  بيـــن  المتميـــز  التنســـيق 
الخبـــرات  تبـــادل  مجـــاالت  فـــي 

والمعلومات والتدريب.
وتـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث التعاون 
والتنســـيق األمني وتبادل الخبرات 
والســـبل  التدريـــب،  مجـــاالت  فـــي 
الكفيلـــة بتطويـــر العمل المشـــترك، 
باإلضافة إلى عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

البحرين ترحب بتوقيع االتفاق اإلطاري في السودان

تنسيق أمني بين البحرين وواشنطن بمجاالت التدريب

مبادرات وطنية لصناعة “منقذين لحياة الناس” في البرك والشواطئ
إشراك المجتمع في إسعاف المصابين بالسكتة القلبية خارج أسوار المستشفيات ... نيلة بنت حمد:

أّكدت المؤسس ورئيس المؤسسة الملكية 
لإلنقاذ والسالمة المائية سمو الشيخة نيلة 
بنت حمـــد بن إبراهيم آل خليفة، مواصلة 
بـــذل المزيـــد مـــن الجهود وطـــرح البرامج 
الســـالمة  بتعزيـــز  الكفيلـــة  والمبـــادرات 
والوقايـــة مـــن مختلـــف أنـــواع الحـــوادث 
واإلصابات أثناء ممارسة الرياضة المائية 
فـــي برك الســـباحة والشـــواطئ، وتكريس 
الشـــراكة المجتمعية بالتعاون مع مختلف 
المؤسســـات ذات العالقـــة مـــن القطاعيـــن 
العـــام والخـــاص؛ مـــن أجل ضمـــان حماية 
أفراد المجتمع وســـالمتهم وتعزيز التنمية 

االقتصادية وإنقاذ حياة المواطنين.
المؤسســـة  إطـــالق  بمناســـبة  ذلـــك  جـــاء 
المائيـــة  والســـالمة  لإلنقـــاذ  الملكيـــة 
أمانـــًا”،  أكثـــر  مجتمعيـــة  مبادرة”شـــراكة 
وذلك برعاية سمو الشيخة نيلة بنت حمد 

بن إبراهيم آل خليفة.
وقالـــت ســـمو الشـــيخة نيلـــة بنـــت حمـــد 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة إّن هـــذه المبادرة 
تحّفـــز جميـــع أفـــراد المجتمع للعمـــل معًا؛ 
من أجل زيـــادة الوعي المجتمعي وإيجاد 
الحلـــول للتحديات، حيـــث إنها تهدف إلى 
تمكيـــن المجتمعـــات بالمهـــارات والمعرفة 
والوعـــي الـــالزم؛ ليكونـــوا منقذيـــن لحياة 
النـــاس، وذلـــك مـــن خـــالل التعـــاون فـــي 
مـــن  وغيرهـــا  الميـــاه  ســـالمة  حمـــالت 
التطوعـــي  العمـــل  تعـــزز  التـــي  األنشـــطة 
وتؤّمن ســـالمة الميـــاه، والترويج للبرامج 
التعليمية التي تطرحها المؤسسة وفرص 
اكتســـاب المهـــارات المنقـــذة للحيـــاة، إلى 
جانـــب إتاحة الفرص؛ لتأهيل األشـــخاص 
لتعلـــم مهـــارات إنقـــاذ األرواح والســـالمة 
المائيـــة، وتشـــجيع أفـــراد المجتمـــع علـــى 
أن يصبحـــوا متطوعيـــن منقذيـــن للحيـــاة 
األخـــرى  المجتمعيـــة  المبـــادرات  ودعـــم 

للمؤسســـة بما في ذلك تنظيف الشـــواطئ 
فـــي  والمســـاعدة  األوليـــة  واإلســـعافات 
تقديـــم برامـــج تعليـــم الصغـــار، باإلضافة 
إلـــى استكشـــاف طـــرق لتحســـين معـــدل 
البقاء على قيد الحياة من حاالت السكتة 
القلبية خارج المستشـــفى مع التركيز على 

مشاركة جميع مكونات المجتمع.
وتوّجهت سمّوها بخالص الشكر والتقدير 

إلـــى جميع الجهات الحكومية والشـــركات 
تشـــارك  التـــي  والمـــدارس  والمؤسســـات 
والســـالمة  لإلنقـــاذ  الملكيـــة  المؤسســـة 
المائية رؤيتها وإســـتراتيجياتها خصوصًا 
إســـتراتيجية الســـالمة المائيـــة والهادفـــة 
واالســـتجمام  االســـتمتاع  تحقيـــق  إلـــى 
فـــي الماء فـــي جو آمن، وبنـــاء مجتمعات 
متماســـكة، وتعزيـــز التنميـــة االقتصاديـــة 

وإنقاذ حياة الناس.
كمـــا دعـــت المؤســـس ورئيس المؤسســـة 
المائيـــة  والســـالمة  لإلنقـــاذ  الملكيـــة 
المنظمـــات أو األفـــراد الذيـــن يرغبون في 
أن يكونـــوا جـــزءًا مـــن “شـــراكة مجتمعية 
أكثـــر أمانـــًا” التواصـــل مـــع المؤسســـة عبر 
 info@rlsbahrain.org اإللكتروني  البريد 

أو االتصال على الرقم 17238888.

المنامة - بنا
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 تحت رعاية صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

 المؤتمر والمعرض األول لألمن السيبراني

The Arab International Cybersecurity Conference and Exhibition

تحت شعار   تمكين التعاون العالمي في مجال األمن السيبراني

   في الفترة 6-8 ديسمبر 2022
مركز البحرين العالمي للمعارض

بمشاركة خبراء ومختصين في مجال األمن السيبراني من مختلف دول العالم

لمزيد من المعلومات حول القمة العربية الدولية لألمن السيبراني
 يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني

www.arab-cybersecurity.com

@SummitArab @Aicsummit

“ ”
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يوميات مواطن دايخ )سنادي(
Û  وهللا يــا وليــدي حاولت... كلمت الوزير وقال لي )أبشــر( وأرســلت له“

ــن مــن هللا خيــر”... كان ذلك هــو جوابي الذي  أوراقــك... ننتظــر ونعيِّ
تكــرر ربمــا أربــع أو خمس أو ســتين مــرة... ال أتذكر... حينما يســألني 
ولــدي عــن الجديــد بشــأن توظيفه فــي الــوزارة... وللتوضيــح، كانت 
ج الولد من الجامعة وأخبرني يوًما ما بأن الوزارة  البداية عندما تخرَّ
الفالنية فتحت باب التوظيف، ثم ذكرني بالقول: “رأيُت لك يا والدي 
صــورة فــي حوار صحافي مع الوزير... يعنــي ما تقدر... كلش كلش.. 
ترفــع أوراقــي وخصوًصــا أننــي متخصــص فــي المجــال المطلــوب... 

يعني ما أستاهل تتوسط لي وأنا ولدك يا يبه؟!”.
Û  لم أشأ أن أفاجئ ولدي بالقول: “أبوك واسطته خرطي يا وليدي”، ولم

أرد أن أكــرر عليــه بأننــي أكره الواســطة وأهلها وعشــيرتها وطوائفها، 
لكــن وجــدُت ممــا ال بأس فيه أن أقــول تلك العبــارة العتيدة: “نحاول 
يبــه... واألرزاق بيــد هللا... إن كان لــك فــي تلــك الــوزارة أو الوظيفــة 
رزق... ســتأخذه”، وإن هللا مــع الصابريــن... وكان ما كان، صبرنا على 
أيــة حــال، فأنــا أيًضــا أتطلع إلــى أن ينال ابني وظيفــة حالي حال كل 
مواطــن وهــذا حقــه وحقــي، ويبــدأ حياتــه العمليــة ويشــق طريقــه، 
وأفــرح بــه كمــا هــي أمنيــة كل أب وأم أن يــروا عيالهــم “عرســاًنا”، ثم 
عــالوة علــى ذلــك... هو ســنادي وذراعــي األيمــن... يســاعدني حينما 
يتوظــف بتحمــل مــا أمكــن مــن ثقــل متطلبــات المعيشــة والتزاماتهــا 
ويواصــل معــي طريق رعاية والدته وإخوته لكي يعيشــوا باســتقرار 

وكرامة وستر، ويتعلموا ويخدموا بالدهم ومجتمعهم.
Û  ال بــأس، فلنحــاول مــع “بــو فــالن”، فلديــه شــركة وقــد تتيســر األمــور

وتحصل على الوظيفة هناك... هو لن يقصر أبًدا أنا متأكد... وبالفعل، 
زرت “بــو فــالن” في مكتبه ومعي ابنــي ورّحب بنا وتحدثنا وضحكنا 
وشربنا الشاي والقهوة وقدم الولد أوراقه وشرح له استعداده للعمل 
فلم يكن أمامه إال أن قال: “أبشــر”، ثم نادى: “روز... روز... بليز فايند 
غــوود جــوب فــور ذيــس يانغ مــان... يســتاهل”، وكانت روز، واســمها 
على ما يبدو روزاليندا، تنظر إلينا وكأن بيننا وبينها ثأر قديم! المهم، 
مــرت األيــام تلــو األيــام والتقيــت بالحبيب “بو فــالن” وســألته: “بارك 
هللا فيــك.. مــا صار شــي عــن طلب الولــد؟”، فأجاب: “أفــا.. ألم تتصل 
روز؟ لقــد أوصيتهــا بإنهــاء إجــراءات توظيفــه؟ ال ال... بكرة إن شــاء 
هللا تواصل معي لتذكيري وسأقوم بالالزم”... في الغد، تواصلت معه 
وقال أبشــر... وبعد أســبوع تواصلت معه وقال أبشــر... وبعد شهرين 
تواصلــت معــه وقــال أبشــر... إلــى أن أدركــت أن صاحــب العمل الذي 
يتــرك الخيــط والمخيــط لغير أبنــاء البلد في شــأن توظيف واحد من 

أبناء البلد... ما منه فايده والسالم.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد

إعداد: منال الشيخ

 السؤال: ما العقوبات التي فرضها قانون المرور على السلوكيات الخاطئة والتعمد في تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها وعدم اتباع إشارات المرور؟ «

الحبــــس 6 أشهــــر عقوبــــة تعطيــــل حركــــة المــــرور

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

- المحامـــي خليـــل إبراهيم:  يعد ارتكاب الســـلوكيات المرورية الخاطئة 
ا للحوادث المرورية، فمهما كانت هذه الســـلوكيات بسيطة  ســـبًبا أساســـيًّ
بالنسبة للسواق أو حتى الركاب تكون النتيجة محصورة ما بين التعرض 

لخطر اإلصابة أو الوفاة. 
 القيـــادة بســـرعة عالية واســـتخدام الهاتف النقـــال أثناء قيـــادة المركبة 
من أبرز هذه الســـلوكيات والتي عادة ترتكب من قبل الذين ال يخشـــون 
على حياتهم وأنفسهم وال حتى على اآلخرين إضافة إلى عدم اكتراثهم 

بالقانون ومصلحة المجتمع األولى.
السير عكس اتجاه المرور وتعريض حياة اآلخرين للخطر وإرباك الحركة 
المرورية وعدم استخدام قائد المركبة والركاب بالمقاعد األمامية لحزام 
السالمة والتهاون في سالمتهم تعد من السلوكيات الخاطئة والخطرة.

القاعدة األولى للطريق العام في قانون المرور )اســـتخدام الطريق العام 
في المرور على الوجه الذي ال يعّرض األرواح واألموال للخطر أو يؤدي 
إلـــى اإلخـــالل بأمـــن الطريـــق أو يعّطل أو يعوق اســـتعمال الغيـــر له( تعد 
بوابة لجميع المواد القانونية بشـــأن عدم تعريض اآلخرين للخطر وعدم 
االستهتار باستخدام الطريق عبر الخروج عن القواعد األساسية للمرور.

المـــادة 45 من قانون المرور تضّمنت الســـلوكيات الخاطئة التي يرتكبها 
بعـــض الســـواق، كقيادة المركبـــة لياًل بدون اســـتعمال األنوار األساســـية 

للمركبـــة، وقيـــام الســـائق باســـتخدام النـــور العالـــي بشـــكل متكرر 
للســـيارات التـــي تســـير على المســـار األيســـر مما يتســـّبب 

في إرباك حركة الشـــارع والتســـبب في وقوع حادث 
مـــروري بســـبب عـــدم مالحظـــة المركبـــات لـــه أو 

التغيير المفاجئ للمسار.
بســـرعة  المركبـــة  قيـــادة  المـــادة  تناولـــت  كمـــا 
تجـــاوز الحـــد األدنـــى المقـــررة للطريـــق بطريقة 
تعـــرض األرواح أو الممتلـــكات للخطر، ومن هذه 
الســـلوكيات التـــي تتضمنها المـــادة إعاقة حركة 

المـــرور فـــي الطريـــق العـــام، كمـــا تمنـــع المادة 
اســـتعمال أجهـــزة التنبيه على وجـــه مخالف 

في شأن استعمالها، خصوًصا بقرب األماكن 
العامـــة وبصـــورة مزعجـــة للقاطنيـــن في 
المناطق السكنية في أوقات متأخرة من 

الليل من دون أية مراعاة لآلخرين.
إن قانـــون المـــرور فرض عقوبات علـــى العديد من الســـلوكيات الخاطئة 
منهـــا الحبس مـــدة ال تزيد على ســـتة أشـــهر والغرامة التي ال 
تقل عن خمســـين ديناًرا وال تجاوز خمسمائة دينار أو 
بإحدى هاتين العقوبتين من السلوكيات الخاطئة 
والتعمد فـــي تعطيل أو إعاقة حركة المرور في 
الطرق العامة، أو إعاقتها وعدم اتباع إشـــارات 

المرور.
الالئحة التنفيذية لقانون المرور وضمن األحكام 
العامة تؤكد أنه “على كل مســـتعمل للطريق أن 
يراعي في مسلكه بذل العناية الواجبة والتزام 
الحذر واالحتياط الالزمين، وأال يؤدي مسلكه 
إلـــى اإلضرار بغيره من مســـتعملي الطريق أو 
تعريضهـــم للخطـــر أو إعاقتهـــم أو مضايقتهم 
بأكثر مما تســـتوجبه الظروف وال تســـمح 

بتجنبه”. المحامي خليل إبراهيم

المنامة - وزارة الداخلية

الســـواحل  خفـــر  قيـــادة  أعلنـــت 
أنهـــا تنفـــذ عمليـــة رمايـــة تدريبيـــة 
فـــي  الحيـــة  الذخيـــرة  باســـتخدام 
المنطقة البحرية الواقعة في شمال 
اليـــوم  “الجـــارم”،  فشـــت  البحريـــن 
 07:00 الســـاعة  بيـــن  مـــا  الثالثـــاء 

صباًحا ولغاية الساعة 13:00 ظهًرا.
الســـواحل  خفـــر  قيـــادة  وتدعـــو 
مرتـــادي البحـــر إلـــى أخـــذ الحيطـــة 
والحذر وعدم االقتراب من المنطقة 
المذكورة في الوقت المحدد، وذلك 

حفاًظا على سالمتهم.

تمرين بالذخيرة الحية في فشت الجارم

مشاركة فاعلة للمرأة البحرينية في كافة مجاالت العمل
لدى تكريم عدد من منتسبات الوزارة... وكيل الداخلية:

شـــهد وكيـــل وزارة الداخليـــة الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن  ناصـــر 
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  بحضـــور 
لتنفيـــذ األحـــكام والعقوبـــات البديلـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة، 
العامـــة  اإلدارة  نظمتـــه  احتفـــاالً 
يـــوم  بمناســـبة  النســـائية  للشـــرطة 
المرأة البحرينية، تحت شـــعار )قرأت، 
تعلمت، شـــاركت(، حيث قـــام بتكريم 
عـــدد مـــن منتســـبات وزارة الداخليـــة 
الصـــف  وضابطـــات  الضابطـــات  مـــن 

والموظفات المدنيات.
وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد وكيـــل وزارة 
الداخليـــة بـــدور قرينة الملـــك المعظم 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفة، فـــي دعم ورعاية 
ســـموها  وجهـــود  البحرينيـــة  المـــرأة 
في رفـــع قدرة المـــرأة في المســـاهمة 
التنمويـــة  العمليـــة  فـــي  التنافســـية 
القائمـــة علـــى أســـس تكافـــؤ الفـــرص 
فيهـــا،  المـــرأة  احتياجـــات  وإدمـــاج 

مؤكـــدا أن توجيهات وزيـــر الداخلية، 
بدعـــم المرأة البحرينية ورفع كفاءتها 
تقلدهـــا  فـــي  أســـهمت  اإلنتاجيـــة، 
المناصب العليا بالوزارة، مشيدا بدور 
المـــرأة ومشـــاركتها الفاعلـــة في كافة 
مجاالت العمـــل، حيث أثبتت كفاءتها 
وجدارتهـــا فـــي هـــذا المجـــال، موجها 
الشـــكر والتقدير إلدارات الوزارة على 
جهودهـــا المخلصـــة فـــي إبـــراز يـــوم 
المـــرأة البحرينية بالشـــكل الذي يليق 

بما تحقق من إنجازات.
مـــن جانبها، أعربت مديـــر عام اإلدارة 

العامة للشرطة النســـائية العميد منى 
عـــن شـــكرها وتقديرهـــا  عبدالرحيـــم 
لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت ابراهيـــم آل خليفة علـــى دعمها 
للمـــرأة البحرينيـــة وتحقيـــق تقدمهـــا 
والمجـــاالت  المواقـــع  مختلـــف  فـــي 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
فـــي ظـــل المشـــروع التنمـــوي لجاللة 
الملـــك المعظم، مشـــيرًة إلى أن المرأة 
البحرينيـــة أثبتـــت جدارتها في العمل 
الشرطي وأصبحت عنصرا رئيسا في 
المنظومـــة األمنيـــة بفضـــل دعم وزير 

الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبـــدهللا آل خليفة مما ســـاهم بشـــكل 
كبيـــر في تقلدها العديـــد من المهمات 
وإدارات  أقســـام  فـــي  والمناصـــب 

الوزارة.
كمـــا أعربـــت عـــن شـــكرها وتقديرهـــا 
لوكيل وزارة الداخلية على مســـاندته 
ودعمـــه الالمحدود للمـــرأة البحرينية 
في وزارة الداخلية وتشـــجيعه الدائم 
لهـــا لمشـــاركتها فـــي عمليـــة التطويـــر 
الشـــاملة وصنع القـــرار وتقلدها أعلى 

المراتب والمناصب.

المنامة - وزارة الداخلية

تغييرات جذرية بالمنطقة... وقصص نجاح يجب نشرها للعالم
كندا ضمن قوات العمل المشتركة في البحرين... عبداهلل بن راشد:

شـــارك ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة غيـــر 
المقيـــم في كنـــدا الشـــيخ عبدهللا بن 
راشـــد آل خليفـــة، فـــي اجتمـــاع مـــع 
كبـــار الباحثيـــن فـــي مركـــز دراســـات 
السياســـات الدولية، في إطار الزيارة 

الرسمية لكندا.
وخالل اللقاء، أشـــاد الشـــيخ عبدهللا 
بالشـــراكات  خليفـــة،  آل  راشـــد  بـــن 
القوية والمتعددة األوجه بين مملكة 
البحرين وكندا، والمتضمنة مشـــاركة 
كندا في قوات العمل المشـــتركة في 
البحرين، مشـــيدًا بالمواقـــف الداعمة 
األمـــن  تعزيـــز  فـــي  الكنـــدي  والـــدور 
والســـالم واالســـتقرار فـــي المنطقـــة، 
مشـــيرا إلى التغييـــرات الجذرية في 
المنطقة على مدى الســـنوات ووجود 
العديـــد مـــن قصـــص النجـــاح والتـــي 
للمجتمـــع  ونشـــرها  تداولهـــا  يجـــب 
الدولـــي؛ لنشـــر الوعـــي حـــول مفهوم 
األديـــان  وحريـــة  الســـالم  ثقافـــة 

والمعتقدات والتعايش السلمي.
كمـــا اطلع الجانب الكندي على جهود 
علـــى  العمـــل  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
تنويع االقتصاد، مســـلطًا الضوء على 
خطـــة التعافـــي وأهدافهـــا، ومشـــيرًا 
إلى التزام المملكـــة بالوصول للحياد 
بقيـــادة   ،2060 العـــام  فـــي  الصفـــري 
عاهـــل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وبالمتابعـــة المســـتمرة مـــن قبل ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، معربـــا إلى تطلـــع المملكة 

إلى التعاون المشترك مع كندا وطرح 
هـــذه  لتحقيـــق  الجديـــدة  التقنيـــات 
الباحثيـــن  كبـــار  وأشـــاد  اإلنجـــازات. 
فـــي تعزيـــز  البحريـــن  بـــدور مملكـــة 
مفهوم ثقافة الســـالم وحرية األديان 
والمعتقـــدات والتعايش الســـلمي في 
المنطقـــة والمجتمـــع الدولي، مشـــيرًا 
للتوقيـــع  الشـــجاعة  الخطـــوة  إلـــى 
علـــى اتفاق مبـــادئ إبراهيم. واجتمع 
ســـفير مملكة البحريـــن لدى الواليات 
المقيـــم  غيـــر  األميركيـــة  المتحـــدة 
فـــي كنـــدا، مع رئيـــس جامعـــة أوتاوا 
جـــاك فريمونـــت، ومديـــر الشـــراكات 
العالميـــة فـــي جامعـــة أوتـــاوا كونيل 
العالقـــات  إلـــى  وتطـــّرق  مونيـــت. 
الثنائيـــة المتميـــزة التـــي تربـــط بيـــن 
مملكـــة البحريـــن وكنـــدا فـــي العديد 
من المجـــاالت ومن أهمهـــا المجاالت 
مســـتعرًضا  واألمنيـــة،  االقتصاديـــة 
ســـبل التعاون وتبـــادل الخبـــرات مع 
البحرينيـــة  التعليميـــة  المؤسســـات 
والباحثين في شؤون الشرق األوسط 
والعالم العربي وجامعة أوتاوا، معرًبا 
عـــن تطلع مملكـــة البحرين إلى تعزيز 

أوجه التعاون مـــع جامعة أوتاوا في 
مجال التعليم العالي.

من جانبه، أشاد رئيس جامعة أوتاوا 
بنجـــاح االنتخابـــات التشـــريعية فـــي 
دورهـــا الســـادس من خالل تســـجيل 
 73 بلغـــت  قياســـية  مشـــاركة  نســـبة 
% وبمشـــاركة عدد كبير من النســـاء 
وبنجاحهن باكتساب 8 مقاعد نيابية، 
منّوًهـــا بجهـــود مملكـــة البحريـــن في 
مجال حقوق اإلنســـان، والتي تمثلت 
لحقـــوق  الوطنيـــة  الخطـــة  بإقـــرار 

اإلنسان.
كمـــا اجتمع الســـفير البحريني مع كل 
العمليـــات والسياســـات  مـــن مديـــرة 
بمكتـــب  والدفاعيـــة  الخارجيـــة 
رئيـــس الوزراء ســـونيتا ميلينجتون، 
والسكرتير البرلماني لوزير الخارجية 
الكنـــدي  مانينـــدر ســـيدو فـــي إطـــار 

الزيارة الرسمية لكندا.
راشـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وأطلـــع 
علـــى  الكنـــدي  الجانـــب  خليفـــة  آل 
تشـــهدها  التـــي  التطـــورات  أبـــرز 
مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال تقـــدم 
المـــرأة، والتي أرســـى دعائمهـــا النهج 

المعظـــم،  البـــالد  لعاهـــل  اإلصالحـــي 
وبالمتابعـــة المســـتمرة مـــن صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء، مشيرًا إلى المستوى 
العالـــي لمشـــاركات المـــرأة البحرينية 
فـــي الحكومـــة، بعـــد تعيين 5 نســـاء 
فـــي مناصـــب وزاريـــة فـــي تشـــكيل 
الحكومـــة األخيـــر، و 10 نســـاء فـــي 

مجلس الشورى.
من جانبهما، أشادت مديرة العمليات 
والدفاعيـــة  الخارجيـــة  والسياســـات 
بمكتـــب رئيس الـــوزراء، والســـكرتير 
البرلمانـــي لوزيـــر الخارجيـــة الكندية 
برؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030 
خصوصا فيمـــا يتعلق بتنويع مصادر 
مشـــيدين  االقتصاديـــة،  الدخـــل 
بنتائج االنتخابـــات البرلمانية والعدد 
القياســـي مـــن المترشـــحات النســـاء 
للمقاعـــد النيابية وفوز المترشـــحات 
النســـاء بـ 8 مقاعـــد مما يرجح تمثيل 
أكبـــر للمرأة فـــي البرلمـــان البحريني، 
مؤكديـــن تطلعهمـــا لتنميـــة الروابـــط 
بيـــن  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

البلدين.

المنامة - وزارة الخارجية
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سيدي جاللة الملك... وتحقيق المستقبل العظيم لشعوب المنطقة
إن لمملكـــة البحريـــن بقيـــادة ســـيدي جاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ملـــك البالد المعظـــم حفظه هللا ورعاه، طاقـــات ضخمة وكبيرة 
وهـــي قادرة علـــى صياغة الحلول لمختلف القضايا، ولها دور ريادي في 
االعتـــدال والتســـامح الدينـــي والتعايـــش والســـالم، ومازالـــت تبذل كل 
مـــا تســـتطيع من جهد وكل ما تملـــك من طاقة في ســـبيل إحالل األمن 
والسالم وازدهار شعوب المنطقة، وتأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها 
فخامة الرئيس إســـحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل للمملكة، تأكيدا 
علـــى العالقات بين البلدين والدور األساســـي الذي تقوم به المملكة في 

بناء صروح السالم في المنطقة بصدق العزيمة المدعومة باألعمال.
ســـيدي جاللـــة الملـــك المعظم حفظـــه هللا ورعاه، قال فـــي كلمته خالل 
اســـتقباله رئيـــس دولـــة إســـرائيل “نثمن بـــكل التقديـــر التطـــورات التي 
شـــهدتها العالقـــات بين بلدينـــا، منذ توقيـــع اتفاق المبـــادئ اإلبراهيمية، 
وإعـــالن تأييـــد الســـالم، ما يفتـــح آفاقا أرحب أمام نشـــر ثقافة الســـالم 

وتعزيز األمن واالستقرار والسلم في منطقة الشرق األوسط والعالم. 
إن مملكـــة البحريـــن، لديهـــا إيمـــان راســـخ بأن الحـــوار والنهج الســـلمي 

والحضـــاري ضـــرورة حتمية لتســـوية الصراعـــات والنزاعـــات اإلقليمية 
والدولية، وضمان حقوق البشرية في األمن والنماء واالزدهار، مؤكدين 
موقفنـــا الثابـــت والداعم لتحقيق الســـالم العادل والشـــامل والمســـتدام 
الذي يضمن الحقوق المشـــروعة للشعب الفلسطيني والذي سيؤدي إلى 
االســـتقرار والنماء واالزدهار للشـــعبين الفلسطيني واإلسرائيلي وجميع 

شعوب المنطقة”.
لقد عكســـت كلمة ســـيدي جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، العمل 
الـــدؤوب الدائـــم لمملكـــة البحرين في تحقيـــق المســـتقبل العظيم الذي 
تنشـــده شـــعوب المنطقة كافة، وإزالة ما يعتـــرض الطريق من العراقيل 
والمصاعـــب، فالحـــوار والنهـــج الســـلمي ضـــرورة وأشـــد إلحاحـــا وأكثر 
أهمية لرفع شـــعار التسامح والسالم ومنع الصراعات وصياغة المفاهيم 
الراميـــة للحفـــاظ علـــى الســـالم لتحقيـــق الهـــدف األســـمى أال وهو أمن 

ورخاء وازدهار الشعوب.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد
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من أشـــهر التعبيرات التي تســـتخدم لتذكر حدث عند حدوث آخر شـــبيه به، 
تلك التي تقول “الشيء بالشيء يذكر” ومنها رحت أجمع مثيالتها لكي تكون 
لنـــا مخـــارج جاهـــزة للكثير من األمـــور، فمنها الفعـــل بالفعل يجبـــر، الود بالود 
يغفر، الحياة للحي تزهر، النور بالنور يكســـر، الســـعي بالســـعي يوصل، الخير 

بالخير يكثر، الجمال بالجمال يبهر.
مـــا أجملها من كلمـــات تظهر وتتـــوارى وراء الكثير من المعاني والتفســـيرات 
للعديد من المواقف، وما أجملها من لغة حينما تتباهى بها األصوات معبرة عن 
معنى يجول هنا وهناك، لذلك عند تفســـير حاالت اســـتخدام الشيء بالشيء 
يذكـــر، هناك الكثير من التفســـيرات كما تفننت بهـــا العديد من المعاجم ..ومن 
هنا أقول والشيء بالشيء يذكر، إن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب كما 
لـــو أننـــي تذكرت من كان يتصنع إتقان ما ال يتقن أصـــالً، ويتوهم أنه وأموره 
علـــى مـــا يـــرام، لذلـــك والحقيقة المســـيطرة بين طيـــات هذا المقـــال تتمحور 
حـــول اآللـــة والجهاز، كالهما يحتاج إلـــى برمجة وإدارة من نـــوع خاص، كما 
قـــد يتطلب الحـــال والقدرات أحياًنـــا صيانة خاصة، لمســـاعدتهما على العمل 
بمستوى أفضل ومدى أطول، كذلك وإال فال.. إذ إن التغيير سيكون هو القرار 

األمثل، ومن ذلك الحال حتى الوصول لذاك الحال طريق يطول ويقصر، بين 
تردداته الكثير من الترددات حسب المسارات اآلخذة في برمجة التغيير من 
جديـــد .ولقارئ اليوم أقول عذًرا، ألنه قد يرى تعجرفا غير مفهوم في كلمات 
هذا المقال، كما لو أننا نقف أمام شخصية تمتلك كوكتيال فنيا منوعا، تعطي 
مـــن كل بقـــاع األرض قصـــة غيـــر ذات قيمـــة إال عندمـــا يتدخل الفـــن بكلماته 
الواضحـــة ويأذن لآللة بإعطاء معزوفة ممزوجة الحس والمعنى، في قوالبها 

ذات القيم التي من خاللها تصنع ذوات العز واالعتزاز.
ولكي يأخذ التوضيح مســـاره إلزالة أي لبس مما ســـبق، فإننا قد نتعلم الكثير 
والكثيـــر فـــي حياتنـــا، نبـــدع ونتمايـــز، نرنـــو ونقترب حتـــى تتفرع مســـاراتها 
وتطول مداراتها.. وكل ما في األمر أننا حتًما في ذاك المكان الذي ال يضاهيه 
مســـار، منه ننطلق ونرحب، وحيث نلتقي مع مســـارات أخرى فتتكامل الرؤى 
والتطلعـــات، وهـــذا الســـر الباقي فيمـــا نمتلك من عجائب والشـــيء بالشـــيء 

يذكر، ولو اتحدت معانيها مع بعضها لتفجرت حياتنا لغًزا.

* كاتبة وأكاديمية بحرينية

* د. حورية الديري

الشيء بذاته يذكر

فوز المستقلين باألغلبية النيابية كان متوقعا بعد أن خذل أصحاب االنتماءات 
األخرى الناخبين، فالمستقل يخوض االنتخابات برؤية مستقلة وبرنامج خاص 
به على العكس من اآلخرين ذوي الصفات الحزبية، المستقل قد يكون له انتماء 
عشائري أو تقف خلفه طبقته االجتماعية أو المهنية، بيد أن تحركاته تستهدف 

الشريحة األكبر من المواطنين.
فـــي كل مـــرة تجـــري فيهـــا االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة يحدث الصـــراع بين 
المســـتقلين والمنتميـــن للجمعيـــات وكل فئـــة تزعـــم أنهـــا قـــادرة علـــى اجتـــراح 
مـــا تعجـــز عنه الفئة األخـــرى، غير أّن النظـــرة المنصفة والموضوعيـــة أّن الواقع 
يدحـــض مزاعـــم الكتـــل االنتخابيـــة مهما كان عددها لســـبب في غاية البســـاطة 
أّن حجـــم الكتلـــة لوحده غير قـــادر على إنجاز ولو الحد األدنـــى من الطموحات 
ما لم يكن هناك توافق مع اآلخرين كتال ومســـتقلين. واالدعاء بأّن المســـتقلين 
يفتقـــرون الخبـــرة اتضـــح أنه اتهام باطـــل، فالكثير من المســـتقلين من أصحاب 

الخبرة في الشؤون السياسية والقانونية وغيرها.
البـــد أن نشـــير إلى أّن نجاح المســـتقل متوقف على مـــدى مصداقيته والتصاقه 
بهموم الناخبين، ويرى البعض أّن الخبرة في العمل االجتماعي والمســـاهمة في 

العمـــل العـــام يعد شـــرطا البد منه لنجاح النائب المســـتقل. وأذكـــر هنا رأيا ألحد 
أعضاء المجلس النيابّي قبيل سنوات أكّد من خالله أّن الشارع العام لم يعد يثق 
في الجمعيات السياسية وأّن الناخب يهمه في المقام األول أداء النائب بصرف 
النظر عن كونه ينتمي إلى جمعية أم بصفته مستقالً. وأّن دور الجمعيات يجب 
أن يكـــون فاعـــال طوال الوقت ال أن يكون متوقفـــا على الفترة االنتخابية فقط. 
ونعتقد أّن الواقع برهن على صدقية هذا الرأي فالجمعيات ال تبرز أنشـــطتها إال 

خالل الموسم االنتخابّي وقبلها تعيش سنوات في كسل وتراخ. 
إّن المواطن يراهن على النائب المستقل ألنه ال يتحرك ضمن الحيز اآليديولوجي 
الذي في أغلب األحيان ال يصب في مصلحة المواطن. والواقع يسعفنا بشواهد 
عديـــدة تخلى فيهـــا أصحاب النزعـــات اآليديولوجية عن ناخبيهـــم تماما تحت 
مبررات واهية. وال يغيب عن ذاكرة المواطنين األداء الهزيل لنواب محسوبين 
على الجمعيات، ناهيك عن افتقارهم الخبرة البرلمانية فكان ســـقوطهم متوقعا 

لدى الكثيرين.

* كاتب وتربوي بحريني

sm.adnan56
@hotmail.com

* محمد المحفوظ

لماذا الرهان على المستقلين

العنف اللفظي
اآلبـــاء يتشـــاجرون ويعنـــف بعضهم بعضا بألفـــاظ ال تليق بمـــن يمثلون 
قـــدوة ومثـــال أعلى داخـــل األســـرة، وتبعا لذلك ينشـــأ أبنـــاء جبلوا على 
تبـــادل الكلمـــات النابية فيمـــا بينهم.. وكذلك يفعل أفـــراد المجتمع حين 
يطلقون السباب والشتائم في فورات الغضب، في الشارع أثناء القيادة 
يتلفظ الســـائقون على الســـواق اآلخرين بفاحش القـــول، حين يغضبهم 
االزدحـــام أو ســـلوكات الســـائقين ويتجـــاوز أحدهـــم أو جلهـــم قوانيـــن 
الســـير.. المجتمع برمته بات ال يتورع عن الشتم والسب بأبشع األلفاظ، 

بل وال يعرف لغة سواها.
كيف يحدث ذلك في مجتمعات تعتنق اإلســـالم والمســـلم فيها من سلم 
المســـلمون مـــن لســـانه ويده؟ ال تحتـــاج األخالق إلى ديـــن، فرب صابئ 
يتفـــوق علينـــا في دماثة طبعه وكـــرم أخالقه. هل نعكس بســـلوكنا هذا 
صورة ســـيئة عـــن ديننـــا ومجتمعنا فـــي أوطاننا وخارجهـــا، وهل يزول 
االنطباع األول الذي قد نعطيه عنا لدى اآلخرين حين تندلع نار األلفاظ 
البذيئـــة مـــن أفواهنا؟ هل نقوض احترام اآلخرين لنا بكلمة ونخســـرهم 

بلفظة؟
الضـــرر األكثـــر جســـامة يكمـــن فـــي العنـــف اللفظـــي ال العنف الجســـدي، 
فالضـــرب يختفي أثـــره وما يبقى هو الكلمة الســـيئة التي تجرح النفس 
وتخـــدش الـــروح وال تفتأ تتـــردد كالصدى وتتوغل فـــي العقل الالواعي 
لتســـتدعى في مواقف األذى والخذالن. ذلك العنف اللفظي الذي يحرق 
بيوتا ويهدمها فوق رؤوس أفرادها ويقوض عالقاتهم األسرية ليصبح 
ترميمها ضربا من المحال. العنف اللفظي ذلك يفيض من يابسة األسرة 
إلـــى بحر المجتمع ليتســـبب فـــي انتشـــار الجريمة والشـــحناء والتفكك 

المجتمعي الذي يضعف المجتمعات ويضرب األمن والسلم الداخلي.
نحـــن معنيـــون بنشـــر الوعـــي وترســـيخ الـــوازع الديني واإلنســـاني في 
مجتمعاتنـــا لينفـــض الفـــرد عنه تـــراب العصبيـــة، ويقوي وازعـــه الديني 
ويبعـــث ضميره حيًا بعد موته، ليفكر المرء فيما ســـيقول قبل أن يطلق 
الكلمـــة، ويعيـــد برمجـــة عقله ويشـــعر برقابـــة هللا عليه وشـــديد عقابه. 
ليعامـــل بعضنـــا اآلخـــر بحـــب، ذلك الحـــب الـــذي يجعلنا متســـامحين ال 

نبحث عن أذية بعضنا باليد أو اللسان.

* كاتبة بحرينية

* هدى حرم

هل انتصرت مهسا أميني على نظام الماللي؟
مهســـا أمينـــي فتـــاة إيرانية لـــم تتجـــاوز الثانية والعشـــرين مـــن عمرها 
لكنهـــا فجأة أصبحت عنوانا لكل وســـائل اإلعالم في العالم بعد تعرضها 
للقبض والتعذيب الذي أفضى إلى موتها على أيدي من يسمون بشرطة 
األخالق أو دوريات اإلرشاد في إيران. مهسا أميني دخلت التاريخ ربما 
أكثر من منتخب كرة القدم اإليراني الذي رفض ترديد النشـــيد الوطني 
اإليرانـــي خـــالل إحـــدى مبارياتهـــم فـــي كأس العالـــم احتجاجـــا على ما 

يرتكبه النظام اإليراني ضد المتظاهرين.
فبعـــد شـــهرين ونصف مـــن االحتجاجات الغاضبة بســـبب مقتـــل أميني 
أجبرت الحكومة اإليرانية على التخلي عن شرطة األخالق وعلى إعادة 

النظر في حجاب المرأة المفروض على اإليرانيات منذ عام ١٩٨٣.
نعم انتصرت مهســـا أميني على نظام الماللي وتســـببت في إجباره على 
التخلـــي عـــن مبدأ مهم من مبـــادئ الثـــورة اإليرانية التي أتـــت بهم إلى 
الحكم، وليس من السهل أن يتخلى النظام اإليراني عن مبادئه بسهولة، 
لكـــن خوفـــه مـــن أن تفلت األمـــور من بين يديـــه، خصوصا بعد ســـقوط 
عشـــرات القتلـــى مـــن المتظاهرين، وخوفه من الســـقوط التـــام هو الذي 

جعله يحاول إنقاذ نفسه مهما كان حجم التنازالت التي سيقدمها.
النائب العام اإليراني ربما حاول تبسيط األمر فقال أمام مؤتمر صحافي 
إن شـــرطة األخـــالق ال عالقـــة لهـــا بالقضـــاء، وأنهـــا ألغيـــت! وكأن هـــذه 
الشـــرطة كانت تعمل من وراء ظهر الحكومة اإليرانية! البعض يخشـــى 
أن تكـــون اإلجراءات والتنازالت التي يقدمهـــا النظام اإليراني من أجل 
حماية نفســـه والبقاء في الحكم هي مجرد تكتيك مرحلي لكسر موجة 
الغضب المرتفعة وأنه بعد أن تهدأ األمور ســـيعود من جديد إلى سيرته 
األولى، لكنني شخصيا ال أعتقد ذلك، فالنظام اإليراني بدأ يترنح بالفعل 
وكل قتيل يسقط يدق مسمارا جديدا في نعش نظام الماللي، والتخلي 
عـــن شـــرطة األخالق وإعادة النظـــر في حجاب المرأة هـــو في الحقيقة 

تخل عن سببين من أسباب وجود هذا النظام وشرعيته.

* كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747@hotmail.com

* بثينة خليفة قاسم
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أبوظبي ـ وام

اســـتقبل رئيس دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة الشـــيخ محمد بن زايـــد، أمس 
اإلثنيـــن، رئيس دولة إســـرائيل إســـحاق 
هرتســـوغ، الذي يقـــوم بزيـــارة عمل إلى 
الدولـــة، يحضـــر خاللهـــا “حـــوار أبوظبي 
للفضـــاء”، الـــذي تنظمـــه وكالـــة اإلمارات 

للفضاء في العاصمة أبوظبي.
ورحـــب رئيـــس دولـــة اإلمـــارات خـــالل 
اللقاء بزيارة الرئيس إســـحاق هرتســـوغ 
إلـــى الدولـــة. وبحـــث الشـــيخ محمـــد بن 
زايد والرئيس اإلســـرائيلي، خالل اللقاء 
الـــذي جرى فـــي قصر الشـــاطئ، عالقات 
التعـــاون بين دولـــة اإلمارات وإســـرائيل 

ومســـاراته نحـــو تعزيز التنمية والســـالم 
واالزدهار لما فيه الخير لشعوب المنطقة 

عامة.
كمـــا تبادال وجهات النظر بشـــأن عدد من 
القضايا ذات االهتمام المشـــترك، على ما 

أعلنت وكالة أنباء اإلمارات )وام(.
وتطرق اللقاء إلى أهمية “حوار أبوظبي 
للفضـــاء” في تعزيـــز التواصل بين القوى 
الفاعلـــة والمؤثـــرة فـــي قطـــاع الفضـــاء 
حـــول العالـــم، وبحث فـــرص تطوير هذا 
القطاع وتحقيق مســـتهدفاته بما يخدم 
اإلنســـانية، ويســـهم فـــي تعزيـــز جـــودة 

الحياة على األرض.

الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس إسرائيل

سيول ـ وكاالت

قـــال الجيـــش الكـــوري الجنوبي إن 
كوريـــا الشـــمالية أطلقـــت نحو 130 
ســـواحلها  قبالـــة  مدفعيـــة  قذيفـــة 
الشـــرقية والغربيـــة، أمـــس اإلثنين، 
فـــي أحـــدث تدريـــب عســـكري على 
حدودهمـــا  مـــن  بالقـــرب  يبـــدو  مـــا 

المشتركة.
وسقطت بعض القذائف في منطقة 
عازلة بالقرب مـــن الحدود البحرية، 
انتهـــاك  بأنـــه  فيمـــا وصفتـــه ســـول 

التفاقية 2018 بين الكوريتين 
التي تهـــدف إلـــى تقليل 

وقالـــت  التوتـــرات. 
وزارة الدفاع، في 
الجيش  إن  بيان، 
الجنوبي  الكوري 
عـــدة  أرســـل 

تحذيريـــة  رســـائل 
الشـــمالية  لكوريـــا 

بشـــأن إطـــالق القذائف. ولـــم تعلن 
كوريـــا الشـــمالية بعـــد عـــن إطالقها 
نيـــران المدفعيـــة، لكنها أجرت عددا 
متزايدا من األنشـــطة العسكرية بما 
في ذلك إطالق صواريخ وتدريبات 
اشـــتركت فيهـــا الطائـــرات الحربيـــة 

ووحدات المدفعية.
تزايـــد  العســـكري  التوتـــر  أن  يذكـــر 
بقوة هذه الســـنة في شـــبه الجزيرة 
الكوريـــة، حيـــث نفـــذت بيونـــغ يانغ 
سلسلة غير مسبوقة من إطالق 
الصواريخ، بما يشمل إطالق 
عابـــرا  بالســـتي  صـــاروخ 
األكثـــر  وهـــو  للقـــارات 
تطـــورا. وأشـــار زعيم 
الشـــمالية  كوريـــا 
كيم جونغ أون إلى 
ســـيكون   2023 أن 

“عاما تاريخيا”.

كوريا الشمالية تطلق 130 قذيفة مدفعية
أجدابيا ـ وكاالت

الليبـــي  للجيـــش  العـــام  القائـــد  أعلـــن 
تمّســـكه  حفتـــر،  خليفـــة  الجنـــرال 
الرئاســـية  لالنتخابـــات  بالترشـــح 
ورفضـــه ألي قاعـــدة دســـتورية تمنـــع 

العسكريين من الترشح لالنتخابات.
وقـــال حفتـــر فـــي كلمة خـــالل زيارته 
أمس اإلثنين، إلى مدينة أجدابيا شرق 
البالد، إن المطالبين بمنع العســـكريين 
االنتخابـــات  فـــي  المشـــاركة  مـــن 
“يعبـــرون عـــن ضعفهم في الممارســـة 

السياســـية، وخوفهم من أن تبقى 
صناديقهـــم فارغـــة وتمتلـــئ 

منافســـيهم  صناديـــق 
العســـكريين  مـــن 
بأصـــوات الناخبين”، 
داعيـــا إلـــى ضـــرورة 

تـــرك الخيـــار للشـــعب 
وللصنـــدوق، ولـــكل من 

القـــدرة  نفســـه  فـــي  يـــرى 

على المنافسة. وكان المجلس األعلى 
للدولـــة، قـــد صـــّوت على منع ترشـــح 
مزدوجي الجنســـية والعسكريين إلى 
نقطـــة  وهـــي  الرئاســـية،  االنتخابـــات 
الخـــالف القائمـــة مـــع البرلمـــان، التـــي 
الدســـتورية،  القاعـــدة  إقـــرار  عطّلـــت 
وجعـــل مـــن الصعـــب تحديـــد موعـــد 
أن  وأضـــاف،  االنتخابـــات.   إلجـــراء 
مـــن  ليســـوا  بالســـلطة  “المتشـــبثين 
إلـــى  ينتمـــون  وال  العســـكريين 
المؤسســـة العســـكرية”، مشددا 
علـــى أن “الحلول التلفيقية” 
التي يقودها السياسيون، 
أثبتـــت عـــدم جدواها، 
إضاعـــة  أّنهـــا  كمـــا 
وللجهـــد  للوقـــت 
أن  يمكـــن  وال 
فـــي  إالّ  تســـاهم 

تفاقم األزمات.

خليفة حفتر يتمسك بالترشح لرئاسة ليبيا
نوفوستي

انتقد مستخدمو تويتر تصريح رئيس 
الدبلوماسية األوروبية جوزيب بوريل 

حول إنشاء نظام عالمي جديد.
ويشـــار إلـــى أن بوريـــل كان قـــد قـــال 
خالل كلمة ألقاها أمام نواب من أميركا 
الالتينية في البرلمان األوروبي: “يجب 
نقـــوم  أن  وكفاتحيـــن،  كـــرواد  علينـــا 

بتشكيل العالم الجديد”.
وأثـــارت هذه العبارة غضـــب المعلقين، 
الذيـــن وبخـــوا بوريـــل الفتقارهـــا إلـــى 

الدبلوماسية والتسامح.
وقـــال أحد المعلقيـــن: “إذا لم 

يســـتقل بعـــد مثـــل هذه 
فأنـــا  التصريحـــات، 
القيـــم  مـــا  أعـــرف  ال 
التـــي  األوروبيـــة 
يمكننا التحدث عنها”.

“كل  آخـــر:  وقـــال 
السياســـيون  يخلـــع  يـــوم، 

األوروبيون أقنعتهـــم؛ ألنهم وقعوا في 
اليأس بعد فقدان النفوذ والهيمنة التي 
احتفظوا بهـــا لعقود، وهذا يجعلهم في 

غاية الخطورة”.
وأضـــاف ثالـــث: “ويريـــدون بعـــد مثـــل 
هذه التصريحات، تعليمنا الدبلوماسية 
والتســـامح، يـــا للهـــول”. وهـــذه ليســـت 
المرة األولى التي تثير فيها تصريحات 
جوزيـــب بوريـــل الجـــدل. فـــي أكتوبر، 
أعلـــن بوريل فـــي خطـــاب ألقاه في 
افتتاح األكاديمية الدبلوماســـية 
أن  بلجيـــكا،  فـــي  األوروبيـــة 
هـــي  “المتميـــزة”  أوروبـــا 
“حديقـــة”، والعالـــم مـــن 
عـــن  عبـــارة  حولهـــا 
أن  يمكـــن  أدغـــال 
اآلليـــة  يقتحـــم 
التـــي  األوروبيـــة 

تعمل بشكل مثالي.

بوريل يثير امتعاض رواد تويتر بلغط جديد

شهيد وجرحى فلسطينيون 
في مواجهات ببيت لحم

استشهاد  الفلسطينية  الصحة  وزارة  أعلنت 
شاب بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر 
خـــال مــواجــهــات مــع الـــقـــوات اإلســرائــيــلــيــة 
وسط  فــي  لحم  ببيت  الدهيشة  مخيم  فــي 
مصادر  ــادت  وأفــ المحتلة.  الغربية  الضفة 
طبية ومحلية لوكالة “معا” باستشهاد الشاب 
ــابـــة 6 آخـــريـــن في  ــاع وإصـ عــمــر يــوســف مــن
قوة  إن  أمنية،  مصادر  وقالت  المواجهات. 
المخيم  اقتحمت  اإلســرائــيــلــي  الــجــيــش  مــن 
ــك انــدلــعــت  ــر ذلـ ــ ــدة مـــنـــازل، وإث وداهـــمـــت عـ
مواجهات، أطلق الجنود اإلسرائيليون خالها 

الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

الحرس الثوري يتوعد “مثيري الشغب” بـ “عدم الرحمة”

إضراب عام يصيب عشرات المدن اإليرانية بالشلل
أصاب الشـــلل أمـــس االثنين عدة مـــدن إيرانية بينها 
العاصمـــة طهـــران بعـــد اســـتجابة عفويـــة لدعـــوات 
اإلضراب أطلقها نشطاء الحراك اإليراني في تصعيد 
لالحتجاجـــات التـــي اندلعـــت فـــي منتصف ســـبتمبر 
الماضي احتجاجا على وفاة الفتاة اإليرانية الكردية 
مهســـا أميني، بعد احتجازها من قبل شرطة األخالق 

التي أعلنت السلطات مساء السبت عن حّلها.
ولـــم يكـــن لقرار حـــل شـــرطة األخـــالق أي تأثير على 
موجـــة االحتجاجـــات التي تأخذ نســـقا تصاعديا من 
االحتكام للشـــارع وصوال إلى اإلضرابات وقد يتطور 
األمـــر إلـــى عصيـــان مدني محتمـــل. وأغلقـــت الكثير 
مـــن المتاجر أبوابهـــا في العديد من المدن في أعقاب 
دعـــوات من محتجيـــن يريدون إســـقاط حكم رجال 
الدين، إلى إضراب عام في أنحاء البالد لمدة 3 أيام.

وقال رئيس السلطة القضائية اإليرانية غالم حسين 
محسني إجئي، إن “مثيري الشغب” يهددون أصحاب 
المتاجـــر كـــي يغلقـــوا متاجرهم. وأضـــاف أن القضاء 
واألجهزة األمنية ســـتتصدى لهم بســـرعة، وأشار إلى 
أنـــه ســـيتم قريًبـــا إعـــدام المحتجيـــن الذيـــن صدرت 

بحقهم أحكام باإلعدام.
مـــن ناحيتهـــا، أفـــادت وكالـــة “تســـنيم” أن الحـــرس 
الثـــوري اإليراني قال أمس إن “قوات األمن لن ترحم 
مثيري الشغب وقطاع الطرق واإلرهابيين”. كما أشاد 
الحرس الثـــوري بالقضاء لموقفه مـــن االحتجاجات، 
وحثـــه علـــى اإلســـراع فـــي إصـــدار األحـــكام بحـــق 
المتهمين بارتكاب “جرائم ضد أمن الوطن واإلسالم”.
وعرض حســـاب تصوير 1500، الـــذي يضم 380 ألف 
متابـــع على تويتر ويركز علـــى االحتجاجات، مقاطع 
مصـــورة لمتاجـــر مغلقة فـــي مناطق تجارية رئيســـة، 
مثـــل بـــازار بطهـــران، ومدن كبيـــرة أخـــرى مثل كرج 

وأصفهان وشيراز.
وقال شـــهود إن شـــرطة مكافحة الشـــغب وميليشـــيا 
الباســـيج انتشـــرت بكثافـــة في وســـط طهـــران، فيما 
أكـــدت وكالـــة أنبـــاء فـــارس شـــبه الرســـمية إغـــالق 
السلطات محل مجوهرات يملكه أسطورة كرة القدم 
اإليرانيـــة الســـابق علي دائي على إثر قـــراره اإلغالق 

خالل أيام اإلضراب العام الثالثة.
وعـــرض حســـاب تصويـــر 1500 وحســـابات نشـــطاء 
آخريـــن لقطات مماثلـــة لمتاجر مغلقة في مدن أصغر 

مثل بوجنورد وكرمان وسابزيفار وإيالم وأردبيل.
وذكـــرت جماعة هنجاو اإليرانية لحقوق اإلنســـان أن 

19 مدينـــة انضمـــت إلـــى حركـــة اإلضـــراب العام في 
غرب إيران حيث يعيش معظم السكان األكراد.

ولقـــي مئـــات األشـــخاص حتفهـــم فـــي االضطرابـــات 
منـــذ وفـــاة أميني )22 عامـــا( التي احتجزتها شـــرطة 

األخالق بتهمة انتهاك قواعد الحجاب.
وذكرت وكالة “تســـنيم” شـــبه الرســـمية لألنباء، أمس 
اإلثنيـــن، أن القضـــاء أغلق متنزًهـــا ترفيهًيا في مركز 
تجـــاري بطهـــران، ألن المســـؤوالت عنـــه لـــم يلتزمـــن 
الصحافـــة  وتجاهلـــت  صحيـــح.  بشـــكل  بالحجـــاب 
المحاِفظة في إيران االثنين اإلعالن عن إلغاء شرطة 
األخالق التي كانت وراء اندالع الحركة االحتجاجية 
التـــي تشـــهدها الجمهورية اإلســـالمية منـــذ أكثر من 
شـــهرين ونصف، بينما تطّرقت أربع صحف إصالحية 

فقط للمسألة على صفحتها األولى.
للحركـــة  مؤيـــدون  حقوقيـــون  ناشـــطون  وقلـــل 
االحتجاجيـــة، أمـــس، من أهمية تصريح رســـمي عن 
تفكيـــك الســـلطات لجهـــاز شـــرطة األخـــالق المثيـــر 
للجـــدل، مشـــددين علـــى أن أي تغييـــر لم يطـــرأ على 
قواعـــد الجمهورية اإلســـالمية المقيدة بشـــدة للباس 
المرأة. وشكك الناشطون في مدى صحة تصريحات 
المدعـــي العـــام اإليرانـــي محمد جعفـــر منتظري التي 
بـــدت أقـــرب إلـــى رد عفـــوي على ســـؤال ُطـــرح عليه 
خالل مؤتمر صحافي من كونها إعالًنا واضًحا بشـــأن 

شرطة األخالق التابعة لوزارة الداخلية.
وشـــددوا على أنه حتـــى وإن ُألغيت، فإن الخطوة لن 

تمثـــل أي تغييـــر في سياســـة إيـــران بشـــأن الحجاب 
التي تمثل إحدى الركائز الفكرية لنظامها الديني، بل 
ستكون مجرد تعديل في التكتيكات المتبعة لفرضها. 
واتفقت برلين مع هذه الرؤيا، أمس اإلثنين، إذ قالت 
متحدثـــة باســـم الخارجيـــة األلمانيـــة إن “اإليرانيين 
واإليرانيات ينزلون إلى الشـــارع للدفاع عن حقوقهم 
األساسية، يريدون العيش بحرية واستقاللية، وهذا 
اإلجراء في حال تطبيقه لن يغير هذا األمر إطالًقا”.

الرحمـــن  لمركـــز عبـــد  المشـــاركة  المؤسســـة  وقالـــت 
بوروماند لحقوق اإلنســـان ومقـــره الواليات المتحدة 
رؤيـــا بوروماند لوكالـــة الصحافة الفرنســـية إن إلغاء 
وحـــدات شـــرطة األخـــالق سيشـــكل خطـــوة “ضئيلة 
جًدا ومتأخرة جًدا على األرجح” بالنســـبة للمحتجين 

الذين باتوا يطالبون بتغيير النظام بأكمله.
وأضافـــت “مـــا لـــم يرفعـــوا جميـــع القيـــود القانونيـــة 
علـــى لبـــاس النســـاء والقوانيـــن التي تتحكـــم بحياة 
المواطنيـــن الخاصة، فال تنصب هذه الخطوة إال في 
إطـــار العالقـــات العامـــة”، مضيفـــة أن “ال شـــيء يمنع 
)أجهـــزة( إنفـــاذ القانون األخـــرى” من مراقبـــة تطبيق 

“القوانين التمييزية”.
ويعـــد مشـــهد دوريـــات شـــرطة األخـــالق مألوًفـــا في 
شـــوارع طهران منذ العـــام 2006 عندمـــا ُأدخلت في 
عهـــد الرئيـــس المحافـــظ المتشـــدد حينـــذاك محمود 
أحمـــدي نجـــاد، لكـــن القيـــادة الدينية تطبـــق القواعد 

التي تشمل فرض الحجاب منذ ما قبل ذلك بكثير.

طهران - وكاالت

بازار طهران يغلق أبوابه استجابة لدعوات اإلضراب العام

الخرطوم ـ وكاالت

والقـــادة  الســـوداني  الجيـــش  وقـــع 
اتفاقـــًا  )اإلثنيـــن(،  أمـــس  المدنيـــون، 
يمهد الطريق لتشـــكيل حكومة مدنية 
وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى 
اقتصادية تعصفان بالبالد منذ انقالب 
قائـــد الجيش عبدالفتـــاح البرهان على 
السلطات االنتقالية، التي شكلت عقب 

إطاحة عمر البشير في العام 2019.
ووقـــع االتفـــاق البرهـــان وعديـــد مـــن 
القـــادة المدنييـــن، خصوصـــًا مـــن قوى 
الفصيـــل  وهـــي  والتغييـــر،  الحريـــة 
المدنـــي الرئيـــس الـــذي اســـتبعد منـــذ 
اســـتئثار الجيش بالســـلطة إثر انقالب 

25 أكتوبر 2021.
فـــي  المتحـــدة  األمـــم  ممثـــل  وقـــال 
الســـودان فولكـــر بيرذيـــس إن توقيـــع 
االتفـــاق هـــو “نتـــاج جهـــود متواصلـــة 
قامـــت بهـــا األطـــراف الســـودانية على 

حـــل  إليجـــاد  المنقضـــي  العـــام  مـــدى 
لألزمة السياســـية والعودة إلى النظام 
الدســـتوري”. وأكد دقلـــو مجددًا، أمس 
باالبتعـــاد  الجيـــش  التـــزام  )اإلثنيـــن(، 
عن الحياة السياســـية، معتبـــرًا أن هذا 
“ضروري لبناء نظام ديمقراطي”. يأتي 
االتفـــاق بعـــد بضعـــة أشـــهر مـــن إعالن 

البرهـــان أن الجيـــش ســـوف يبتعد عن 
السياســـة ويترك المجـــال لالتفاق على 
حكومـــة مدنيـــة. وقالت قـــوى الحرية 
والتغييـــر، وهـــي فصيل مدنـــي رئيس 
كان انقالب البرهان أطاحه، إن االتفاق 
اإلطاري يمهد الطريق لتشـــكيل سلطة 

مدنية انتقالية. 

يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية

اتفاق سوداني جديد إلنهاء أزمة ما بعد االنقالب

القادة العسكريون يعتبرون االتفاق ضروريا لبناء نظام ديمقراطي

عواصم ـ وكاالت

اإلثنيـــن،  أمـــس  الغربيـــة،  الـــدول  بـــدأت 
فـــرض حـــد أقصـــى لســـعر برميـــل النفـــط 
الروســـي قـــدره 60 دوالرا وحظـــرا علـــى 
بعـــض األنواع، في إطار إجراءات جديدة 
تهـــدف إلـــى زيـــادة الضغط على موســـكو 
بســـبب حربها على أوكرانيـــا. واعتبارا من 
يوم أمس، لن ُيســـمح لشركات الشحن في 
االتحـــاد األوروبـــي بنقـــل النفط الروســـي 
إال إذا كان مباعـــا بالســـعر األقصـــى الـــذي 
حددتـــه مجموعة الســـبع أو أقل. من جهة 
روسيا، حذر نائب رئيس الوزراء الروسي 
ألكســـندر نوفـــاك، المســـؤول عـــن مســـائل 
الطاقـــة، فـــي تصريحـــات متلفـــزة مـــن أن 
روســـيا لن تبيع نفطهـــا إلى الدول التي قد 
تحـــاول اســـتخدام الحد األقصى للســـعر. 
وكشـــف وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفروف أمس، أن حلف األطلســـي يشـــكل 
لروســـيا، وأن مواقـــف  “تهديـــدا خطيـــرا” 

الغـــرب بالمخاطـــرة “بصـــدام مباشـــر بيـــن 
القوى النووية ستكون له عواقب وخيمة”. 
ميدانيا، نشرت وزارة الدفاع الروسية على 
حســـابها في موقع “تلغرم” مشاهد لتدمير 
محطـــات رادار أوكرانيـــة بواســـطة طائرة 
مسيرة انتحارية “كاميكازي” في مقاطعة 
خاركيف. كما أفادت، بأن القوات الروسية 

نجحت بإســـقاط 4 طائـــرات مقاتلة تابعة 
للقـــوات األوكرانيـــة. وأوضحـــت الـــوزارة 
أنـــه تم إســـقاط مقاتلتيـــن أوكرانيتين من 
29”، وطائرتيـــن  25” و”ميـــغ  طـــراز “ســـو 
مروحيتيـــن من طـــراز “مـــي 8”. وأضافت 
أنه تم كذلك إســـقاط 10 طائرات من دون 

طيار “مسيرات”.

تدمير محطات رادار أوكرانية وإسقاط أربع مقاتالت و10 مسيرات

سريان العقوبات يوسع المواجهة بين موسكو والغرب

بوتين يزور جسر القرم للمرة األولى بعد حادث تفجيره في أكتوبر
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تبدأ األســعار من 

التصاميم  الفـــــــــلل
عــددعــدد

23712

في قلب المحافظة الشــمالية وتحديًدا بمنطقة جنوســان وبيــن أحيائها النابضة 
بالحيــاة يقــع مشــروع الريــان االســتثنائي تواكــب التطــور والحداثة بإســتغالل 

المساحات حيث تم االستفادة منها بأسلوب ذكي و ابداعي. 

يجمع بين األصــــالة والطبيـــعة المعــاصرة بتصاميمه المختلفة

Download 
Brochure

Video
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Vacancies Available

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري
لفرع في شركة مار لالستشارات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد 
/ THOMAS GEORGE نيابة عن السادة شركة مار لالستشارات ذ.م.م 
المسجلة بموجب القيد رقم 1-156962، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 

رقم 1 من: مار لالستشارات ذ.م.م
)MAAR CONSULTANCY W.L.L(

الى: ٔاكسولنس للخدمات االستشارية ذ.م.م
 AKSOLENSE CONSULTANCY 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 بشٔان تغيير االسم التجاري

لفرع في شركة )تاب ٔاوت ٔام ٔام ٔاي - شركة تضامن بحرينية(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة )تاب ٔاوت ٔام ٔام ٔاي - شركة تضامن بحرينية( المسجلة بموجب القيد رقم 

)4-90063، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )4(
من: )تاب ٔاوت ٔام ٔام ٔاي - شركة تضامن بحرينية (

TAPOUT MMA - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
الى: )تاب ٔاوت دايتشن سنتر شركة تضامن بحرينية(

TAPOUT DIETITAIN CENTER BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )مطعم ياسالم ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،)149092-32( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  ياسالم  )مطعم  شركة 

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )32(
YASALAM RESTAURANT W.L.L )من: )مطعم ياسالم ذ.م.م

GALA CATERING W.L.L )الى: )غاال للتموين ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
)CR2022- 177726( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : مدن عباس حسن البنبلي

االسم التجاري الحالي : السباح الصالح السفن
االســـــم التجـــاري : اسواق ابو فجر

رقم القيد: 19-129468

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
)CR2022- 177275( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : احمد محمد احمد البكري

االسم التجاري الحالي : ٔارض الجالبيات
االســـــم التجـــاري: زينة وخزينة للمجوهرات

رقم القيد: 4-93322

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل 

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة )شركة ذات مسئولية محدودة(

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة  تكسي الخليج لسيارات األجرة ذ.م.م والمملوكة للسيد/ السيدة 
نصره أحمد عبدهللا أحمد صليل والمسجلة بموجب القيد رقم 38038-6، بطلب بيع المحل 
التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسئولية محدودة( 
)المؤسسة  التجاري  المحل  بتنازل مالك  25500 دينار بحريني ، وذلك  برأسمال وقدره 
مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  والتزامات  وموجودات  أصول  من  جزء  عن  الفردية( 

للشركاء التالية أسماؤهم :
نصره أحمد عبدهللا أحمد صليل   بنسبة 1.960784 %

صادق علي عبدهللا نعمه  بنسبة  49.019608 %  
خديجه علي عبدالوهاب حسن بنسبة 49.019608 %  

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة  -   إدارة التسجيل
)CR2022-172025 ( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم 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 : كوثر جعفر حسن علي حمدان

االسم التجاري الحالي : صالون راحيل للتجميل
االســـــم التجـــاري الجديد : كوثر بيوتي الونج

رقم القيد: 126345-1

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

لفرع في شركة )مجوهرات عاصم احمر -شركه تضامن بحرينيه(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  بحرينيه(  تضامن  -شركه  احمر  عاصم  )مجوهرات 

)1-121719(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )1(
من: )مجوهرات عاصم احمر -شركه تضامن بحرينيه(

ASIM AHMAR JEWELLERY -BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
 الى: )جي تي اكس ديزانس شركة تضامن بحرينية(

GTXDESIGNS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

األرض لخدمات حقول النفط ذ.م.م سجل تجاري رقم 96402

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة األرض لخدمات حقول النفط ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 96402، 
 - ثورنتون  جرانت  السادة  وتعيين  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب 

عبدالعال - شركة تضامن بحرينية مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية(
jassim.abdulaal@bh.gt.com     -     )+973(17500188 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل
)CR2022- 116016( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن عبدهللا سلمان علي محسن بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد سلمان عبدهللا سلمان علي

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

االسم التجاري: عبدهللا سلمان على
رقم القيد: 1-21832

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 

8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:

 17111444 - 17111504 -17111503 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
)CR2022- 177726( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : مدن عباس حسن البنبلي

االسم التجاري الحالي : أبو فجر للمواد الغذائية
االســـــم التجـــاري : اسواق ابو فجر

رقم القيد: 20-129468

الثالثاء 6 ديسمبر 2022 - 12 جمادى األولى 1444 - العدد 105166

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR AUDITOR
 suitably qualified applicants can contact

 39336777 or jawad.habib@bdo.bh 

BABEL STAR FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 39687688 or ALKHALAF_55@LIVE.COM 

DELMON POULTRY COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

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

 34325050 or Zainab.i@dawajen.bh 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17714015 or info@alsabahconstruction.com 

FAKHRO TRANSPORT B.S.C.(C) 
has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 77660137 or HR@FAKHRO.COM 

WOORI BANK 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17223503 or SANGSOO@WOORIBANK.COM 

The Food Supply Co. Ltd. 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMIST (QUALITY CONTROL)
 suitably qualified applicants can contact

 17672837 or SURAJ49@BATELCO.COM.BH 

SHAWQI ABDULRAHIM CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39611510 or AL.BANNA99@HOTMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DANIELE DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact
 39455168 or praseetha@daniele-bh.com 

ALGHROOB CAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17632078 or alghroob.car.garage@gmail.com 

LAYLA ISA AHMED ISA 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 39292738 or ABDLLA9090@GMAL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

AL NAJAF GATE FOOD STUFF. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33323737 or JSARHAN123@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

BROWN BOY HAIR SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39105631 or AHMEDCHAND775@GMAIL.COM 

ABU HASAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17401999 or BUHASSAN999@YAHOO.COM 

CHADAR ABAYAH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39679997 or famit_75@hotmail.com 

ALMEZAB CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39411498 or ALMEZAB_1@HOTMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me 

THAI TUCH GENTS SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33429009 or SALMAN_BAHRAIN@YAHOO.COM 

Nesma Studio Fashions 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39662647 or K_ALFADHEL@HOTMAIL.COM 

SUN STAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 39155093 or KHAMEES671@GMAIL.COM 

SHARK GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17551929 or info@sharkgaragebh.com 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DATA ENTRY OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

BLUE OCTOPUS CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 33332462 or YAROOS7901@GMAIL.COM 

AL AMEEN GATE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33354664 or MOHAMEDSALEMMOOSA@GMAIL.COM 

CONTINUOUS AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32117400 or DDD34466@GMAIL.COM 

MARMARAH ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33778854 or ASKARALI0502013@GMAIL.COM 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact
 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ANWAR ALNUJABA BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33358176 or yyyhhh1965@gmail.com 

Pure Gold Jewllers - Bahrain - w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33703671 or RMBAH@PUGOLD.COM 

STAR TURLISH SALIN 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 34144000 or QAHTAN01@GMAIL.COM 

Oracle Way Toys 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39205395 or ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

ALSEEF FISH RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 34100111 or WAHAT_TABREEZ@HOTMAIL.COM 

MANHATEN CITY CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33337394 or MANHATENGROUP1@HOTMAIL.COM 

DAR AL WALAH FASHION. 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39900010 or AISHA.ALZAYANI@GMAIL.COM 

Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM  
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ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 MECHANICAL TECHNICIAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

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

WADIE GUL ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33001196 or SS_TAJJ@HOTMAIL.COM 

AL AREEN PHONE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33889812 or buwesam64@hotmail.com 

OLIVE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ABEDI GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33250990 or MAHMOOD.ASRY@GMAIL.COM 

BAHRAIN GALVANIZING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17622495 or finance.bgf1@gmail.com 

AWTAR BEIRUT RESTAURANT AND CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17714477 or FFCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

FRESH TOUCH MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38880304 or MOHD.POLLUX@OUTLOOK.COM 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact
 39975200 or info@impeRialgRoUpbh.com 

Blue Diamond Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER-HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 39654547 or GR8_MANAY@HOTMAIL.COM 

RAHMA BEAUTY & MASSAGE SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WOMEN’S HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 39600092 or HYDAM@HOTMAIL.COM 

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

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39660708 or SARMAT@BATELCO.COM.BH 

DUBAI HORIZON INTERNATIONAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39416242 or CMD@DHIWLL.COM 

LEO METAL CLADDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 39441385 or info@leometalcladding.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 PHOTOGRAPHER
 suitably qualified applicants can contact

 36635353 or MARYAMALZAYANI@GMAIL.COM 

Dallas Cafe 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 37262555 or DALLLLAS141@YAHOO.COM 

DELMON WASTE PAPER RECYCLING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39627407 or E_RAWTHER1@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

SHAHEER UPHOISTERY AND CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39734146 or FATEH44M@GMAIL.COM 

AMG ABAYAT FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37375579 or GEMMATAILORING@HOTMAIL.COM 

FADI LEBANESE SNACK 
has a vacancy for the occupation of
 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

 suitably qualified applicants can contact
 39060996 or FADI.ALBISSANI70@GMAIL.COM 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39829689 or FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 36322266 or info@zonebh.net 

Iacovou Construction (Bahrain) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (CONTRACTING)
 suitably qualified applicants can contact

 17593367 or infobahrain@iacovougroup.com 

FALCON SALE OF SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39179077 or ADRAJ1@GMAIL.COM 

QASER ALNAHLA FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39161811 or BHOLAGI@YAHOO.COM 

BAHRAIN CHANNELS FOR COMMUNICATION & DISTRIBUTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17112226 or ABDULLATIF.BUALLAY@SALE-CO.COM.BH 

BAB AWAM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33070060 or COOOLMAN31@GMAIL.COM 

Wadi Al Safa Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 36900332 or alialattar67@yahoo.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17161616 or CORP@DADABAI.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

DR. NUTRITION CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33303848 or GCC@DRNUTRITION.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 38080801 or HR@issbh.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17464159 or vijaysharma@chemcogulf.com 

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

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

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

VICTORIA DANCE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 17004382 or vicky@victoriadancebahrain.com 

IKAN CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37216006 or Abdula.chaudary@gmail.com 

MANAMA STEEL INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17500266 

COPY MART CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact

 77090909 or jashirvalappil@gmail.com

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact

 17131141 or RANA.PHARMACY@OUTLOOK.COM 

SEVENTY SEVEN FOR SALE-TRADE OF ELECTRICAL MACHINERY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33433238 or HARDEEPSARA1980@GMAIL.COM 

KEEP COOL FOR ELECTRICAL AND ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33433238 or HARDEEPSARA1980@GMAIL.COM 

Izhiman Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39402991 or NAZERIZHIMAN@GMAIL.COM 

ALMUNEER JEWELLERY DESIGN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33022044 or MEMYSELFA_A@YAHOO.COM 

Marco Carinci Contracting  Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 35346598 or KANOO.LAMYA@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN KANOO INTERNATIONAL SCHOOL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17875055 or FINANCE@ARKIS.EDU.BH 

MARQUIS Flowers W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 35530202 or FIESTA333@HOTMAIL.COM 

ALQASSIM LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 33904186 or KASIMALI697@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

AZGAD ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39158777 or BUREEM2050@GMAIL.COM 

IBN KHALID TAILORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39173869 or IKTINFO@IBNKHALIDTRAVELS.COM 

Hong Kong Cuisine Taste W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17000342 or info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

COPY CARE GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17274545 or info@copycarebh.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

EXCEL BUSINESS SOLUTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST
 suitably qualified applicants can contact

 36944475 or INFO@RUBBERTECHBAHRAIN.COM 

AL NASEEHA BUILDING MATERIALS CO - BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33087614 or ABDRASHEED007@GMAIL.COM 

SPECTRUM Other business support service activities WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33330326 or AWAISCH3333@HOTMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NEW SEASHELL CAFE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66677333 or FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

MONOCHROMIC SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33303733 or HISSA.ALMOOSA88@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36008131 or AHMEDJAFFARADAM@GMAIL.COM 

FAST AL ABRAR WELDING and ALUMINIUM FABRICATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33697968 or ALABRARTENTSHADES@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Bonchon Korean Fried Chicken 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 36588885 or EBRAHIM.FAKHR@OUTLOOK.COM 

Genuine fabrication W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33190650 or GENUINEFABRICATION@HOTMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33513335 or Alia.andleeb3@gmail.com 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17700211 or hrd@dreamgroup.bh 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17262256 or aldaleem@hotmail.com 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33513335 or Alia.andleeb3@gmail.com 

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

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

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17555536 or INFO@ALHALLAQ.COM 

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

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 39406006 or Bh.roast@gmail.com 

KUWAIJI INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 36920452 or ILYASPOWER@OUTLOOK.COM 

CITY STYLISH MANUFACTURE OF FURNITURE BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34310909 or CITYSTYLISHFURNITURE@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

Abu Inzamam Trading and Contracting Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33803636 or Itc.wll786@gmail.com 

Mandi Land Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17240012 or AWALI@BATELCO.COM.BH 

Mandi Land Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17240012 or AWALI@BATELCO.COM.BH 

AJMS GLOBAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 36541234 or FATIMA.NUSAIF@AJMSBAHRAIN.COM 

BU YAQOOB GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39420606 or yusufgrills@gmail.com 

Intelligent  Friends Constructions Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com 

FIRST ONE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 38130760 or SULIMANMAHJOOB11@GMAIL.COM 

ABYAT KITCHEN MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33324043 or SABAKW8@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34168854 or BHINDERG052@GMAIL.COM 

BH BABY MOTHER AND CHILD SUPPLIES 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33372226 or HASSAN.PHONE@HOTMAIL.COM 

NAWAZ CHATKHARA HOUSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36339005 or Ilahori@yahoo.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

FOUR KIDS TOYS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33158284 or ANSHADANCHAL@GMAIL.COM 

WARDA SHAHZADI INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34407309 or ISMAILG444@GMAIL.COM 

MUKRIS OFFICE SUPPORT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38896042 or SAINULABID_SOOFI@YAHOO.COM 

FALCON CREST INTERNATIONAL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact
 34110323 or ALIFARHAT28@YAHOO.FR 

STARBUST FOOD DELIVERY CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 33937884 or NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

STARBUST FOOD DELIVERY CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33937884 or NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

ALNAJEH CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33485149 or SOJAP6689@GMAIL.COM 

WAZO BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39456250 or md52525@hotmail.com 

CHARM LADIES BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contact

 39404903 or ISMAILZAINAL79@YAHOO.COM 

THE FOOD SPACE TRANSPORTATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(MOTOR VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact

 32002432 or HASSANCHOUDRY50@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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

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

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

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

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

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

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

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

AlHelli Express 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877209 or HANAN@ALHELLI.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

 SAFETY EMPLOYEE
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contact

 39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17795104 or info@mancobh.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or HR@FAKHRO.COM 

SOLIDEER COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39448393 or AQEEL@SOLIDEER.COM 

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

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

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

DAN CONTARUCTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17330048 or DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

ALMANAFA FOR TRANSPORTATION AND HEAVY EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 33966689 or MANAFA18@HOTMAIL.COM 

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

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

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

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

AHMED MOHAMED SAAD FOR INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 35306735 or DAMESBH1@GMAIL.COM 

AHMED MOHAMED SAAD FOR INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35306735 or DAMESBH1@GMAIL.COM 

METAL FREEZE REPAIR & INSTALLATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35340809 or CST280497@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34524995 or SAIMALIKHAN8762@GMAIL.COM 

ARFAN JUICES AND SANDWICHES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36871173 or ADORMIYAMD06@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36963657 or WAQARSANDHU121@GMAIL.COM 

CRAZZY CAR CARES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36291199 or VENU.REVUPALLI@GMAIL.COM 

AL NAMRA INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33086723 or TAMUERAMIR@GMAIL.COM 

NOVA ROASTERY FOR SAUDI COFFEE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33302711 or COFFEE.NOVA90@GMAIL.COM 

THAKAR BUSINESS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 32377786 or ADNANSULTAN.BH@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 34585837 or FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

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

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34585837 or FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

TRICKO INTERIOR DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 33928660 or ZAHEERA895@GMAIL.COM 

F M F SUPERMARKET CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66366976 or FMF1283@GMAIL.COM 

ABDUL RASHEED CONSTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39454342 or CH.SAM965@GMAIL.COM 

ABBAS AHMED ALI SALMAN / SEFSTAY - 5188 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39955895 or jaradahfishingnet@gmail.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

AlHelli Express 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877209 or HANAN@ALHELLI.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36240595 or SAJEELHUSSAIN730@GMAIL.COM 

NEOM CITY PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35681602 or SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

HUSSAIN MOHAMMED SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17345550 or HMSS9899@GMAIL.COM 

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

 SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17837307 or ALIALSHARJI@ALBA.COM.BH 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17731475 or Nasreen@rafco.co 



المغرب يسعى لكتابة تاريخ جديد في كأس العالم
يســـعى المنتخـــب المغربـــي لكـــرة القدم 
إلـــى كتابـــة تاريـــخ جديد في مشـــاركته 
العالـــم،  كأس  نهائيـــات  فـــي  السادســـة 
بطلـــة  إســـبانيا  الجـــارة  يالقـــي  عندمـــا 
2010 يـــوم الثالثاء على اســـتاد المدينة 

التعليمية في ثمن النهائي.
ر “أسود األطلس” إنجازهم عام 1986  كرَّ
عندما باتوا أول منتخب عربي وإفريقي 
يبلغ ثمـــن نهائي العرس العالمي، قبل أن 
يخرجوا على يـــد ألمانيا الغربية صفر1- 

في الدقيقة 89 بخطأ للجدار البشري إثر 
ركلة حرة مباشرة للوتار ماتيوس.

هذه المرة يطمح المغاربة إلى تحقيق ما 
فشـــل فيه الجيل الذهبـــي بقيادة محمد 
وكتابـــة  بودربالـــة،  وعزيـــز  التيمومـــي 
تاريـــخ جديـــد ببلـــوغ الدور ربـــع النهائي 
للمـــرة األولى وتكـــرار إنجـــاز الكاميرون 
والســـنغال وغانـــا أعـــوام 1990 و2002 
و2010 تواليـــا. التقـــى المنتخبـــان مـــرة 
واحـــدة فـــي كأس العالـــم وكانـــت فـــي 
النسخة األخيرة عندما كان المغرب قاب 

قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز بعدما 
تقـــدم 1-2 حتـــى الدقيقـــة األولـــى مـــن 
الوقـــت بدل الضائع حيث أدرك اإلســـبان 

التعادل عبر ياغو أسباس.
المنافســـة  خـــارج  المغـــرب  كان  وقتهـــا 
بخســـارته مباراتيه األولييـــن أمام إيران 

والبرتغال بنتيجة واحدة صفر1-.
والتقـــى المنتخبان أيًضـــا عام 1961 في 
الملحـــق اإلفريقي األوروبي المؤهل إلى 
نســـخة تشـــيلي في العام التالي، وفازت 

اسبانيا -1صفر ذهابا و2-3 ايابا.

العبيـــه  خبـــرة  علـــى  المغـــرب  ويعـــّول 
اإلســـبانية  بالكـــرة  الجيـــدة  ومعرفتهـــم 
خصوًصا حارس مرمى اشـــبيلية ياسين 
بونـــو صاحـــب جائـــزة “ســـامورا” ألفضل 
الموســـم  الليغـــا  فـــي  مرمـــى  حـــارس 
الماضـــي، وزميلـــه فـــي النـــادي يوســـف 
النصيـــري، إلـــى جانـــب واعـــد برشـــلونة 
المعار إلى أساسونا عبد الصمد الزلزولي 
مســـيرته  بـــدأ  الـــذي  وأشـــرف حكيمـــي 
الكروية مع ريال مدريد، وجواد الياميق 
)بلد الوليد( وحارس المرمى الثاني منير 

المحمـــدي )دافـــع ســـابقا عن الـــوان ملقة 
وألميريا ونومانسيا سابقا(.

لكـــن ما يزيـــد حمـــاس “أســـود األطلس” 
هـــو ما يروج حول “اســـتصغار” اإلســـبان 

لهم بعدما فضلـــوا إنهاء الدور االول في 
المجموعـــة الخامســـة لتفـــادي مواجهـــة 
البرازيل في ربع النهائي واألرجنتين في 

نصف النهائي.

وكاالت

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية  رّحـــب  ممثـــل جاللـــة 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة بالمشـــاركين فـــي بطولـــة الشـــرق األوســـط 
للرجـــل الحديـــدي 70.3 التـــي ســـتقام فـــي مملكـــة 
البحرين خالل الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر الحالي 
بمشـــاركة 1061 العًبا والعبـــة يمثلون 77 دولة في 
ضاحيـــة الســـيف بالقرب من مجمع الســـيتي ســـنتر 

وذلك بتنظيم من فعاليات.
 وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة أن 
بطولـــة الشـــرق األوســـط للرجـــل الحديـــدي تمثـــل 
حدًثـــا مهمـــا فـــي مملكـــة البحريـــن وتســـلط الضوء 
على المملكـــة في نجاحاتهـــا المتواصلة في تنظيم 
الفعاليـــات الكبـــرى، مشـــيًدا ســـموه بجهـــود اللجنة 
المنظمـــة على حرصها بتوفيـــر كافة عوامل النجاح 
للمشاركين من أجل تسجيل نجاح جديد للبحرين.

 وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
عن تقديـــره لكافة الوزارات الحكومية والشـــركات 
والمؤسسات الخاصة على تعاونها الكبير مع اللجنة 
المنظمة والحرص على بذل الجهود إلخراج ســـباق 
مميـــز يعكـــس اإلمكانيـــات العاليـــة التـــي تتميز بها 

مملكة البحرين بالكوادر اإلدارية والفنية.

  نقل مباشر واستوديو تحليلي

 ووضعـــت القنـــاة الرياضية بوزارة شـــؤون اإلعالم 
خطتهـــا الكاملـــة لنقـــل الفعاليـــة الرئيســـية يـــوم 9 
ديســـمبر الحالـــي على الهواء مباشـــر مع اســـتوديو 
المشـــاركين  مـــع  مباشـــرة  ولقـــاءات  تحليلـــي 

والمسئولين.
 وزار وفد من القناة الرياضية موقع البطولة لالطالع 
علـــى التحضيرات الكاملة للنقـــل التلفزيوني، حيث 
ســـتقوم القناة الرياضية بنقل الســـباقات الرئيســـية 
والجـــري،  والدراجـــات  للســـباحة  ديســـمبر   9 يـــوم 
إضافـــة إلـــى اســـتوديو تحليلي سيســـتضيف نخبة 
من المســـئولين والمشـــاركين للحديـــث عن البطولة 
والجوانـــب األخـــرى منهـــا االقتصاديـــة والرياضية 

والصحية وغيرها.
 كمـــا ســـتقوم القنـــاة الرياضيـــة بنقـــل وقائـــع حفل 
الختـــام الـــذي ســـيقام يـــوم 9 ديســـمبر فـــي الفتـــرة 
المســـائية، وتتويـــج الفائزيـــن بالمراكـــز األولـــى في 

مختلف الفئات.

 وتأتـــي التغطيـــة اإلعالميـــة التلفزيونيـــة مـــن قناة 
البحريـــن الرياضيـــة فـــي إطـــار حرصهـــا علـــى نقل 
الوقائـــع الرياضيـــة الكبـــرى التـــي تقـــام علـــى أرض 
المملكة وتســـلط الضـــوء على المنجـــزات التنموية 
البحريـــن،  مملكـــة  تشـــهدها  التـــي  والحضاريـــة 
األحـــداث  تنظيـــم  فـــي  المتواصلـــة  ونجاحاتهـــا 
الرياضية الكبرى بعد أن ســـجلت إنجازات متعددة 
في الفترة الماضية باستضافة العديد من البطوالت 

الكبرى.
 وســـتكون األنظـــار متجهـــة نحو البحريـــن في هذا 
الحـــدث الكبير الـــذي يعود إلى المملكـــة بعد توقف 

لعامين بسبب أزمة فيروس كورونا.
 وستشهد البطولة مشاركة 77 دولة، وهم: البحرين، 
تونس، فرنسا، مصر، كازاخستان، بريطانيا، ألمانيا، 
الواليات المتحدة األميركية، رومانيا، كندا، المملكة 
قبـــرص،  االتحاديـــة،  روســـيا  الســـعودية،  العربيـــة 
لبنـــان، الدنمارك، الهند، الكويت، ســـريالنكا، الفلبين، 
العربيـــة  اإلمـــارات  األردن،  أســـتراليا،  لمكســـيك، 
المتحدة، نيوزيلندا، هولندا، المجر، بولندا، إيطاليا، 
أيرلندا، البرتغال، المغرب، الجزائر، البرازيل، جنوب 
إفريقيا، ليبيا، إســـبانيا، اليونان، سويسرا، فنزويال، 
أوكرانيـــا، ســـنغافورة، التفيـــا، إندونيســـيا، ســـوريا، 
جمهورية التشيك، فلسطين، عمان، السويد، بلجيكا، 

جبـــل طارق، بلغاريا، أذربيجان، بيرو، ماليزيا، قطر، 
مالطـــا، الصين، العراق، تركيا، كولومبيا، األرجنتين، 
موزمبيـــق، النمســـا، جزيرة مـــان، تشـــيلي، كرواتيا، 

ســـلوفينيا، قيرغيزســـتان، باكســـتان، لوكســـمبورغ، 
صربيـــا، أوزبكســـتان، زيمبابوي، ســـلوفاكيا، فنلندا، 

النرويج، بيالروسيا.

تحـــت رعاية النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامـــة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة، نظمـــت وزارة التربية والتعليم 
الحفـــل الختامـــي لبطولـــة خالد بن حمد للشـــطرنج 
لمدارس البحرين في نســـختها الثانية، بالتعاون مع 
الهيئة العامة للرياضـــة واالتحاد البحريني لأللعاب 
الذهنية ونادي البحرين للشـــطرنج، وذلك في صالة 
مدينـــة خليفـــة الرياضية، بمشـــاركة أكثـــر من ٤٠٠ 
طالـــب وطالبة فـــي المراحل النهائيـــة من المدارس 

الحكوميـــة والخاصة، ومشـــاركة نحو ٥٠٠٠ طالب 
وطالبة في مرحلة التصفيات.

وشـــهد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة ختام 
البطولة بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمـــد آل خليفـــة، ووزير 
التربية والتعليم محمـــد بن مبارك جمعة، والرئيس 
عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
عســـكر، ووكيل وزارة التربية والتعليم للسياســـات 
الخاطـــر،  أحمـــد  نـــوال  واألداء  واالســـتراتيجيات 
ورئيس االتحاد البحريني لأللعاب الذهنية، ورئيس 
نادي البحرين للشطرنج خالد برهان الدين العوضي، 
وبحضـــور عدد من الوكالء المســـاعدين والمديرين 

والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم.
وأعرب ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة عن 
ســـعادته الكبيرة بالمشـــاركة الطالبية الواســـعة في 
بطولـــة ســـموه للشـــطرنج والتـــي شـــهدت منافســـة 
رياضيـــة شـــريفة فـــي واحـــدة مـــن أهـــم األلعـــاب 
الذهنية التي تكتســـب شعبية واسعة في العالم لما 
لهـــا من فائدة على تحفيز مهـــارات التفكير وابتكار 
الحلـــول، عـــالوة علـــى مـــا تشـــكله تلـــك األنشـــطة 
الرياضيـــة المدرســـية مـــن فرصـــة مثاليـــة لتحقيق 
التقـــارب والتعـــاون وااللتـــزام والكثيـــر مـــن القيـــم 

الرياضية األخرى.
وأضـــاف ســـموه أن إقامة هـــذه البطولة المدرســـية 

للشـــطرنج يأتـــي ضمـــن خطـــط تطويـــر األنشـــطة 
والفعاليـــات واأللعـــاب الرياضية المدرســـية تنفيًذا 
لتوجيهـــات ممثل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 

والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأكد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة أهمية 
األلعاب التي تعـــزز القدرات الذهنية للطلبة وتخلق 
لهـــم جـــوا مـــن المتعـــة والتســـلية فـــي آن واحـــد، 
خصوصا وأن لعبة الشطرنج تعتبر من األلعاب التي 
تعتمـــد على الذكاء وتنمي مهارات حل المشـــكالت 
وتســـهم في فتح مـــدارك وقدرات الطلبـــة العقلية، 
مشـــيدا ســـموه بالتعاون المثمـــر بين الهيئـــة العامة 

للرياضـــة ووزارة التربية والتعليـــم في تنظيم هذه 
البطولـــة بالشـــراكة مع االتحـــاد البحرينـــي لأللعاب 
الذهنيـــة ونادي البحرين للشـــطرنج، متمنيا ســـموه 
استمرار البطولة وتطويرها في ظل اإلقبال الواسع 

على المشاركة فيها.
وقـــد ألقى وزيـــر التربية والتعليم محمـــد بن مبارك 
جمعة كلمًة عّبر فيها عن بالغ الشكر واالمتنان لسمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، على تفضل سمّوه 
برعاية هذه البطولة، وحضور حفلها الختامي، وهو 
ما كان له أطيب األثر في إبرازها، وتشـــجيع شباب 
البحريـــن، وخاصـــًة طلبة المدارس، علـــى مزيد من 

اإلقبال على ممارسة هذه الرياضة الذهنية.

نقل مباشر واستوديو تحليلي والعمل على قدم وساق

بمشاركة أكثر من ٤٠٠ طالب وطالبة

ناصر بن حمد يرّحب بالمشاركين في بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي

خالد بن حمد يشهد حفل ختام بطولة سموه للشطرنج لمدارس البحرين

Sports@albiladpress.com 12

بلغ المدافع المغربي أشرف حكيمي من العمر 24 عاما، ومونديال قطر ثاني كأس عالم يشارك فيه بعد مونديال روسيا 
عام 2018، وقد يشـــكل عالمة فارقة في مســـيرته الرياضية. اختار حكيمي، الذي يحمل أيضا الجنســـية اإلســـبانية، أن 
يدافع عن قميص المغرب ال أن يكون ضمن صفوف الماتادور اإلســـباني، رغم أنه يمكنه ذلك، حيث ولد وترعرع هناك. 
ولدى حكيمي، الذي يلعب في صفوف باريس ســـان جيرمان الفرنســـي، قناعة أن لدى أســـود األطلس فرصة كبيرة في 

الفوز على إسبانيا في دور الـ 16، اليوم الثالثاء على استاد المدينة التعليمية.
وقال حكيمي في مقابلة مع صحيفة “ماركا” اإلسبانية الرياضية: “على إسبانيا أن تخاف منا”.

حكيمــي: علــى إسبانيــــا أن تخــــاف منـــــــا

الثالثاء 6 ديسمبر 2022 - 12 جمادى األولى 1444 - العدد 5166

أشرف حكيمي



عشاق السيارات مدعوون في نهاية األسبوع

افتتاح البطولة الوطنية لسباقات “الدراغ” في حلبة البحرين
الوطنيـــة  البحريـــن  بطولـــة  تعـــود 
لســـباقات الســـرعة “الـــدراغ” البطولـــة 
األكثر شـــعبية فـــي المنطقة لســـباقات 
الموســـم  خـــال  لانطـــاق  الســـرعة 
علـــى  وذلـــك   2023  2022- الجديـــد 
مضمـــار الســـرعة فـــي حلبـــة البحريـــن 
الســـيارات  رياضـــة  “موطـــن  الدوليـــة 
في الشـــرق األوســـط” وذلك نهاية هذا 
األســـبوع، حيـــث تنطلـــق نهايـــة هـــذا 
األســـبوع الجولة األولـــى واالفتتاحية 
لبطولـــة البحريـــن الوطنيـــة لســـباقات 
السرعة وذلك من أصل خمس جوالت 

طوال الموسم، وذلك بفعالية االختبار 
والتجهيـــز يومـــي الثاثـــاء واألربعـــاء 
الموافـــق 6 و7 ديســـمبر الجاري وذلك 
من الســـاعة 6 مساء وحتى 12 مساء. 
كما تتواصل الفعاليـــات يوم الخميس 
الموافق 8 ديســـمبر بانطاق الحصص 
التأهيليـــة، حيـــث تبـــدأ مـــن 3 مســـاء، 
بانطـــاق  ديســـمبر   9 الجمعـــة  ويـــوم 
أيضـــا.  مســـاء   3 مـــن  الســـباق  يـــوم 
ومـــن المتوقـــع أن افتتاحيـــة البطولـــة 
تنطلق بمشـــاركة كبيرة من الســـيارات 
والدراجـــات النارية وذلك من مختلف 
دول الخليـــج وتحديدا مـــن البحرين، 

الكويت، السعودية واإلمارات. 

مشـــاركة  األولـــى  الجولـــة  وستشـــهد 
مـــن  الســـائقين  نخبـــة  مـــن  كبيـــرة 
البحريـــن والمنطقـــة، ومـــن المقـــرر أن 
الســـرعة  ســـباقات  موســـم  يتضمـــن 
علـــى فئـــات عـــدة لكل مـــن الســـيارات 
والدراجـــات الناريـــة. فئات الســـيارات 
وهـــي البرومود، كومبتشـــن 4.5، البرو 
9.5، آوت لـــو 6 ســـلندرات، آوت لـــو 4 
االندكـــس   ،7.5 االندكـــس  ســـلندرات، 
8.5، االندكـــس 9.0 واالندكـــس 10.0، 
أمـــا فئـــات الدراجـــات الناريـــة، وهـــي 
يســـتمر  لـــو.  واآلوت  ســـتريت  البـــرو 
بطولـــة  مـــن   2023  2022- موســـم 
ســـباقات الســـرعة حتـــى شـــهر فبراير، 

بعـــد االفتتاحيـــة لهـــذا األســـبوع، مـــن 
المقـــرر أن تقـــام الجولـــة الثانيـــة مـــن 
20 حتـــى 23 ديســـمبر المقبـــل، تليهـــا 
الجولـــة الثالثـــة مـــن 3 حتـــى 6 ينايـــر 
2023، وســـتنطلق الجولـــة الرابعة وما 
قبل األخيـــرة بين 31 يناير و3 فبراير، 
وختـــام البطولـــة ســـيكون فـــي الفترة 
مـــن 21 إلى 24 فبرايـــر. وأعلنت حلبة 
البحريـــن الدولية أســـعار التذاكر التي 
تبلغ 3 دنانير لمنصة بتلكو وذلك ليوم 
التأهيات ويوم الســـباق وسعر تذكرة 
يومـــي التجـــارب دينـــاران، وبالنســـبة 
لألطفـــال مـــن ســـن 3 حتـــى 12 ســـنة 

نصف السعر.

الصخير- حلبة البحرين الدولية:

عّبـــر رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للبليـــارد 
والســـنوكر والدارتـــس منـــذر البصـــري عن 
خالـــص امتنانـــه إلى نائـــب رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علي آل خليفة وإلـــى أمين عام اللجنة 
الكوهجـــي  فـــارس  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
إثـــر اســـتقبالهما لاعب منتخـــب البحرين 
للســـنوكر الاعـــب العالمـــي الســـوبر حبيب 
صبـــاح يـــوم الثاثـــاء الماضـــي فـــي مقـــر 
اللجنة األولمبيـــة. وقال البصري إن الدعم 
دليـــل  المســـؤولين  كبـــار  مـــن  والمســـاندة 
بأبنائهـــا  االهتمـــام  علـــى  القيـــادة  حـــرص 
الرياضيين وتشجيعهم على بذل مزيد من 
الجهد لتشـــريف المملكة ومواصلة مسيرة 
االنجازات، منّوًها بدعم سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة وســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 

األولمبية البحرينية.

وأضـــاف البصري أن حرص ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفة على اســـتقبال 
البطل العالمي السوبر حبيب صباح يحمل 
فـــي طياتـــه الكثيـــر مـــن المعانـــي الراقيـــة 
التي تنتهجها اللجنـــة األولمبية البحرينية 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة الراميـــة إلـــى االرتقـــاء بالرياضـــة 
الـــدول  فـــي مصـــاف  البحرينيـــة وجعلهـــا 
المتقدمـــة ومنافســـة الكبـــار فـــي مختلـــف 

األلعاب.

وقال البصري: تحظى االتحادات الرياضية 
بدعـــم اللجنة األولمبيـــة البحرينية، ونحن 
في االتحـــاد البحريني للبليارد والســـنوكر 
اللجنـــة  حـــرص  عالًيـــا  نثّمـــن  والدارتـــس 
األولمبية على تقديم مختلف أنواع الدعم 
لاتحـــاد مـــن أجل تحســـين العمل وخدمة 
الرياضة البحرينية، وفي هذا الصدد رفعن

Aا النواقص تمهيـــًدا لحلها من قبل اللجنة 
تحســـين  إلـــى  دائًمـــا  الســـاعية  األولمبيـــة 
ظروف االتحادات والمؤسسات الرياضية 

بتوجيهات من ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة لتهيئة األجـــواء ألبناء البحرين 
للمنافســـة على األلقاب ورفـــع علم المملكة 

في جميع الرياضات. 
 ووصـــف البصـــري االجتمـــاع بالمثمـــر إثـــر 
طـــرح اللجنـــة األولمبيـــة مـــا يهـــم االتحاد 
ويســـاهم فـــي دعـــم مجلـــس اإلدارة فـــي 

مساعيها نحو تطوير عمل المنتخبات.
 مـــن جانبـــه، قال العـــب منتخبنـــا الوطني 
للسنوكر السوبر حبيب صباح: إن استقبال 

نائب رئيس اللجنة األولمبية ســـمو الشيخ 
عيســـى بـــن علـــي واألميـــن العـــام فـــارس 
الكوهجـــي شـــرف لـــكل رياضيـــي المملكة، 
وهذا يدفعني لاجتهاد والســـعي لتشريف 
الوطن في المحافل الخارجية واالستمرار 
فـــي ارتقاء منصات التتويج لتكون مملكة 
البحرين حاضرة في كل المناسبات المهمة 
بفضـــل اهتمام القيـــادة بجميـــع أبنائها في 

جميع المجاالت، وخصوًصا الرياضيين.
 وأشار السوبر إلى أن المواعيد المقبلة في 

العـــام 2023 تحمـــل الكثير مـــن التحديات 
بالنسبه له، مبيًنا أنها ذات أهمية كبرى؛ ألنه 
يســـعى إلـــى مواصلة االنجـــازات وإهدائها 
إلـــى الوطن والقيـــادة اعتراًفـــا بفضلها في 
وصول الرياضة إلى مســـتويات راقية من 
خال دعم مؤسســـات الدولـــة للرياضيين، 
القمـــة  فـــي  البقـــاء  مؤكـــًدا حرصـــه علـــى 
وتحطيـــم األرقام الســـابقة لتبقى البحرين 

رائدة برياضييها في المناسبات العالمية.
كام الصورة:

االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس

منذر البصري يثّمن دور سمو نائب رئيس اللجنة األولمبية واألمين العام
أثنى على اهتمام ودعم سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد

خالل استقبال سمو الشيخ عيسى بن علي وفارس الكوهجي لرئيس االتحاد والسوبر حبيب صباح

البرتغال في اختبار حذر أمام سويسرا “قاتلة الكبار”
تبدو البرتغال المرشحة األبرز لبلوغ الدور ربع النهائي 
عندمـــا تواجه سويســـرا اليـــوم الثاثاء فـــي مونديال 
2022 على ملعب لوســـيل، لكنهـــا تدرك أن منتخب “ال 
ناتي” المنتفض وصاحب المفاجآت أمام عمالقة الكرة 

في السنوات األخيرة سيكون نًدا صعب المراس.
تملـــك “سيليســـاو” ربما من أفضـــل العناصر في جميع 
المراكز، ولكـــن ُيعاب على المدرب فرناندو ســـانتوس 
أنه ال يستخرج االفضل من بعض العبيه، في تشكيلة 
قـــادرة علـــى تحقيـــق لقـــب عالمـــي أول فـــي تاريخها. 
بلغـــت البرتغـــال األدوار االقصائية فيللمرة الخامســـة 
فـــي كأس العالـــم، وتبقـــى أفضـــل نتيجـــة لهـــا المركـــز 
الثالـــث فـــي مونديـــال إنكلتـــرا 1966، وفـــي التاريـــخ 
الحديـــث المركـــز الرابـــع فـــي 2006. في قطـــر 2022، 
تصـــدرت مجموعتها الثامنـــة بعد فوزيـــن افتتاحيين 
علـــى غانا واالوروغواي قبل أن تســـقط في المواجهة 
االخيـــرة ضد كوريـــا الجنوبية بعـــد أن ضمنت تأهلها. 
صنـــع النجـــم كريســـتيانو رونالـــدو التاريخ فـــي الدور 
األول عندما بات أول العب يســـجل في خمس نســـخ 
مـــن كأس العالـــم، بهدفـــه الوحيد الذي جـــاء من ركلة 
جـــزاء فـــي الفـــوز 2-3 على غانـــا في المبـــاراة االولى. 
لكـــن زميلـــه برونـــو فرنانديـــز خطف األضـــواء بعد أن 

ســـاهم بشكل مباشر بأربعة أهداف من أصل ست في 
ثاث مباريات، مسجًا اثنين باإلضافة إلى تمريرتين 
حاســـمتين. يـــدرك رونالـــدو أن عليـــه أن يرتقـــي فـــي 
مستواه إذا ما أراد المساهمة في بلوغ البرتغال الدور 
ربع النهائي للمرة الثالثة فقط في تاريخها، وســـيكون 
عاشـــق األرقام القياسية حتًما متحفًزا بعد أن تجاوزه 

غريمـــه األزلـــي ليونيـــل ميســـي فـــي عـــدد األهـــداف 
المســـّجلة في النهائيـــات العالمية )9 مقابـــل 8(، بعدما 
أحـــرز البرغـــوث هدًفـــا في فـــوز االرجنتيـــن 1-2 على 

أستراليا السبت ليقودها إلى ربع النهائي.
الـــذي  بالمنافـــس  البرتغـــال علـــى داريـــة حتًمـــا  لكـــن 

ينتظرها.

وكاالت:
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عوقب النجم الفرنسي كيليان مبابي بغرامة خال بطولة كأس 
العالم الحالية؛ بســـبب تغطيته اســـم وشـــعار الشـــركة الراعية 

لجائزة أفضل العب في المباراة عمدا بدوافع أخاقية.
ومنذ انطاق بطولة كأس العالم الحالية الشـــهر الماضي توج 
النجم الفرنســـي بجائزة أفضـــل العب في المباراة مرتين بعد 
لقاءي أســـتراليا والدنمارك فـــي دور المجموعات وفي كليهما 
تعمـــد هداف نـــادي باريس ســـان جيرمان تغطية اســـم راعي 
جائـــزة أفضـــل العب فـــي المبـــاراة عـــن طريق إظهـــار الجزء 
الخلفـــي مـــن الكأس بـــدالً مـــن األمامي؛ لتفادي إشـــهار اســـم 
وشـــعار شـــركة المشـــروبات الكحوليـــة الشـــهيرة التـــي تقـــدم 

الجائزة.
وعمد مبابي إلى إخفاء اسم الشركة؛ كي ال يروج للمشروبات 
الكحوليـــة أو المأكوالت الســـريعة وشـــركات المراهنات؛ كونه 
يعد مثا أعلى للعديد من األطفال الفرنســـيين، باإلضافة إلى 
أن حقوقـــه الصوريـــة تجبـــره على عدم ربط اســـمه وصورته 

التجارية بأنواع تلك الشركات.
وبحســـب التقرير التي نشـــرته “آس” اإلســـبانية، فإن االتحاد 
الفرنســـي يقف في صف مبابي بشكل كامل، وسيتكفل بدفع 
كل الغرامـــات التـــي سيتســـبب بهـــا مبابـــي لعدم إظهار اســـم 

الشركة الراعية.

مبابي يدفع غرامة بسبب تغطيته اسم شركة الكحول

كيليان مبابي
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يرفـــع  أن  المحتمـــل  مـــن 
األوروبـــي  المركـــزي  البنـــك 
بمقدار  االقتـــراض  تكاليـــف 
الشـــهر،  هـــذا  نقطـــة  نصـــف 
وفقًا لما ذكره عضو مجلس 
غابرييـــل  البنـــك،  إدارة 
مخلـــوف، مما يعنـــي إبطاء 
وتيـــرة زياداته بعـــد أن هدأ 
التضخـــم للمـــرة األولى في 

عام ونصف.
وقـــال مخلـــوف للصحافييـــن أمس في دبلـــن، إن زيادة بـ 50 نقطة أســـاس 
مرتبـــط بما ســـتؤول إليـــه األمور، قائالً إنـــه إذا كان هذا هو الحال بالنســـبة 
للتضخم، فســـيتم متابعة زيادات أخرى في االجتماعات الالحقة. ويرى أن 
نصف نقطة هي “الحد األدنى المطلوب لمواصلة إعادة التضخم نحو هدف 
2 % مـــن 10 % حاليـــًا. ولم يســـتبعد مخلوف زيادة أكبر مـــع ذلك، اعتمادًا 
على التوقعات االقتصادية الفصلية الجديدة التي من المقرر أن تظهر هذا 

الشهر أيضًا، وفقًا لما نقلته “بلومبرغ”.
وقـــال مخلـــوف الذي يشـــغل، رئيس البنـــك المركـــزي األيرلنـــدي: “علينا أن 
نكـــون منفتحين على أســـعار الفائـــدة التي تنتقل إلى منطقـــة مقيدة لفترة 
مـــن الوقت”. “من الســـابق ألوانه الحديث عن نقطة النهاية ألســـعار الفائدة 
وســـط مســـتويات عـــدم اليقين الســـائدة”. بعـــد االرتفاعات التـــي بلغت 75 
نقطة أســـاس في اجتماعيهما األخيرين، يبدو أن مســـؤولي البنك المركزي 
األوروبي منفتحون بشـــكل متزايد على تحرك أصغر في اجتماعهم األخير 

لهذا العام في 15-14 ديسمبر.

“المركزي األوروبي” يراجع وتيرة 
زيادات أسعار الفائدة

رأى مدير معرض “ســيتي ســكيب”، ألكســندر هوف لـ “البالد االقتصادي”، أن التكنولوجيا العقارية تنطوي على إمكانات هائلة في مملكة البحرين والمنطقة على حد ســواء، إذ من المؤمل أن يشــهد القطاع 
العقاري خالل األعوام المقبلة مزيًدا من االستثمارات المباشرة في الحلول االبتكارية بهدف تسريع التحول الرقمي في المملكة تماشًيا مع خطتها الوطنية للقطاع العقاري 2021 - 2024. وأضاف من المتوقع 
أن يســتقطب موقُع البحرين اإلســتراتيجي مزيًدا من شــركات التكنولوجيا العقارية، وأن نشــهد نمًوا الفًتا للقطاع العقاري على مســتوى المملكة والمنطقة. فيما يلي نص لقاء مدير معرض “ســيتي ســكيب” 

مع “البالد”:
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“البا” تكلف “بكتل” بإجراء دراسة 
الجدوى لمشروع خط الصهر السابع

أجــرت شــركة ألمنيــوم البحرين ش.م.ب. )ألبا(، أحد أكبــر مصاهر األلمنيوم في 
العالم، اجتماًعا على المنصة االفتراضية مع المســؤولين بشــركة بكتل الدولية 
المحــدودة )بكتــل(؛ لبحــث ومناقشــة العديــد مــن الموضوعــات ذات االهتمــام 
المشــترك، وذلــك بتاريــخ 5 ديســمبر 2022، حيــث قامــت ألبــا خــالل االجتمــاع 

بتكليف شركة بكتل بإجراء دراسة الجدوى لمشروع خط الصهر السابع. 

حضر االجتماع من جانب شـــركة ألبا 
كل من رئيس مجلس اإلدارة الشـــيخ 
دعيج بن ســـلمان بن دعيج آل خليفة 
البقالـــي،  علـــي  التنفيـــذي  والرئيـــس 
باإلضافـــة إلـــى ممثَلـــي شـــركة بكتل، 
للعمليـــات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وهمـــا 
ورئيســـة  ألبـــرت،  كريـــغ  اإلنتاجيـــة 
والمعـــادن  التعديـــن  أعمـــال  وحـــدة 

العالمية آيلي مكآدم. 
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس 
إدارة ألبا، الشيخ دعيج بن سلمان بن 
دعيج آل خليفة قائالً: “نحن ســـعداء 
بعمـــق الشـــراكة القوية التـــي تجمعنا 
مع شـــركة بكتل على مدى الســـنوات، 
والتـــي أثمرت اليوم عن تكليف بكتل 
إلجراء دراسة الجدوى لمشروع خط 
الصهـــر الســـابع. يؤكد هذا المشـــروع 
بالنمـــو  المســـتمر  المقتـــرح طموحنـــا 

والتوســـع، مما ســـيعزز مكانتنا كأحد 
الصديقـــة  األلمنيـــوم  مصاهـــر  أكثـــر 
جانبهـــا،  ومـــن  العالـــم”.  فـــي  للبيئـــة 
أضافـــت آيلي مـــكآدم رئيســـة وحدة 
أعمال التعدين والمعادن العالمية في 
بكتل قائلة: “نحن على أتم االستعداد 
جهودهـــا  فـــي  ألبـــا  دعـــم  لمواصلـــة 
الرامية؛ لتعزيز إنتاج مملكة البحرين 
أننـــا فخـــورون  كمـــا  األلمنيـــوم.  مـــن 
باســـتمرار العالقـــات التجارية القوية 
الممتـــدة لثالثين عاًما مع شـــركة ألبا، 
إنتـــاج  فـــي  إليجـــاد حلـــول مبتكـــرة 
األلمنيـــوم وتعزيـــز فـــرص التوظيـــف 

والتدريب في المملكة”. 
ومـــن المتوقـــع أن تســـتغرق دراســـة 
الجدوى نحو 9 أشـــهر واالنتهاء منها 
بحلول ســـبتمبر 2023، حيث ستقدم 
تقييًما شاماًل لجميع العوامل المتعلقة 

بمشـــروع خـــط الصهر الســـابع ومدى 
قابليتـــه للتنفيـــذ. كمـــا أن مـــن المقدر 
أن تبلـــغ الطاقـــة اإلنتاجية للمشـــروع 

نحو 540,000 طن متري ســـنوًيا، أي 
مـــا يعادل الطاقة اإلنتاجية لمشـــروع 

خط الصهر السادس للتوسعة.

التكنولوجيا العقارية تنطوي على إمكانات هائلة في البحرين
60 % نسبة ارتفاع استثمار شركاتها عالمياً... مدير “سيتي سكيب” لـ“^”: ألكسندر هوف

للمملكة ــويــة  ــســن ال ــيــات  ــفــعــال ال روزنـــامـــة  إلـــى  ســكــيــب”  “ســيــتــي  إضـــافـــة 

يعد سيتي سكيب أكبر وأرقى حدث  «
عقاري في الشرق األوسط إذ أقيم 

هذا العام في مملكة البحرين، ما سبب 
اختيار تنظيم المعرض في المملكة هذا 

العام ألول مرة في التاريخ؟ 

* يعـــود الســـبب فـــي اختيارنا إقامـــة المعرض 
علـــى أرض المملكة إلـــى ما تتمتع به من موقع 
إســـتراتيجي وحيوي فـــي قلب الخليج، فضالً 
عـــن اعتمادها سياســـات وتشـــريعات طموحة 
النفطيـــة الســـيما  بالقطاعـــات غيـــر  للنهـــوض 
القطـــاع العقـــاري منهـــا، كل ذلـــك يشـــير إلـــى 
أن المملكـــة ماضيـــة قدًمـــا في مســـيرة نموها 
تماشـــًيا مـــع الخطـــة الوطنية للقطـــاع العقاري 
2021 - 2024، والرؤيـــة االقتصاديـــة الراميـــة 
إلى تنويع مصادر دخلها الوطني وخلق فرص 

نمو واعدة. 

كم عدد الدول والشركات المشاركة في  «
معرض سيتي سكيب البحرين العقاري 

وحجم مساحات العرض؟ وما هي 
تفاصيل المشاركة البحرينية من حيث 

الشركات والمساحة المعروضة؟

مـــن  الســـنوية  النســـخة  هـــذه  فـــي  تشـــارك   -
المعـــرض أكثـــر مـــن 45 جهـــة عارضـــة محلية 
وإقليمية ودولية، ويقام المعرض داخل قاعة 
عـــرض تبلـــغ مســـاحتها 10 آالف متـــر مربـــع.

المشـــاركة  البحرينيـــة  للجهـــات  بالنســـبة  أمـــا 
فتشـــمل: مؤسســـة التنظيم العقـــاري، وإدامة، 
والبنـــك العربـــي، وبريـــق الرتـــاج، وبـــن فقيـــه، 
وديار المحـــرق، ودرة البحريـــن، وإنفراكورب، 

ومراسي البحرين، وغيرها.

يقام معرض سيتي سكيب البحرين  «
العقاري بمركز البحرين العالمي 

للمعارض والمؤتمرات الجديد في 
منطقة الصخير، كأول معرض في 

أرض المعارض الجديد، ماذا يعنيه ذلك 
للشركة؟ 

* نفخـــر بأن نكون أول معرض ُيقام على أرض 
مركـــز البحريـــن العالمـــي للمعـــارض الجديـــد، 
الـــذي يعـــد تحفـــة معمارية ُتضـــاف إلى رصيد 
إنجـــازات المملكـــة، ويترجـــم التـــزام المملكـــة 
مســـاهمة  وتعزيـــز  التحتيـــة  بنيتهـــا  بتطويـــر 
القطاعات غير النفطية مثل قطاعي السياحة 
والعقـــارات. وكلنـــا ثقـــة بـــأن المركز سيشـــكل 
وجهـــة رائـــدة الســـتقطاب مختلـــف المعارض 

والفعاليات مستقبالً.

ما هي أبرز المالمح التي ستركز  «
عليها قمة الشرق األوسط وإفريقيا 

للتكنولوجيا العقارية “بروبتك”؟

* اســـتعرضت قمـــة الشـــرق األوســـط وإفريقيا 
أحـــدث  “بروبتـــك”،  العقاريـــة  للتكنولوجيـــا 
االتجاهـــات في قطـــاع التكنولوجيـــا العقارية، 
أبـــرز  علـــى  الضـــوء  تســـليطها  إلـــى  باإلضافـــة 
مالمـــح التقـــدم التكنولوجـــي المرتقـــب خـــالل 
األعـــوام المقبلة. ويشـــهد القطـــاع العقاري نمًوا 
ملموًســـا في ظل تنامي بعض االتجاهات، مثل 
الذكاء االصطناعي، وإنترنت األشياء، والواقع 
االفتراضـــي، وسالســـل الكتـــل، وغيرهـــا. وقـــد 
ُعِقَدت القمة بمشاركة نخبة واسعة من الخبراء 
العقاريين على الصعيديـــن المحلي واإلقليمي، 
حيث جرت مناقشـــة أثـــر التقـــدم التكنولوجي 

على مستقبل القطاع العقاري المزدهر. 

كم حجم االستثمارات المقدرة على  «
التحول الرقمي بقطاع العقارات عالمًيا 

ومحلًيا )البحرين(؟

العقاريـــة  التكنولوجيـــا  شـــركات  ســـجلت   -
ارتفاًعـــا فـــي نســـبة االســـتثمار عالمًيـــا، إذ بلغ 
ذروتـــه فـــي العـــام 2021 بقيمـــة 24.3 مليـــار 
طيلـــة  االســـتثمارات  حجـــم  متخطًيـــا  دوالر، 
الثالثـــة األعـــوام الســـابقة بنســـبة 60 %. أمـــا 
على الصعيد اإلقليمي، فقد بلغ حجم التمويل 
لشـــركات التكنولوجيـــا العقارية الناشـــئة أكثر 
مـــن 59 مليـــون دوالر خالل الخمســـة األشـــهر 
المنصرمة من العام الجاري، مما يعكس أهمية 
التكنولوجيا العقارية بالنسبة للقطاع العقاري. 
وفي السياق المحلي، شهدت البحرين ارتفاًعا 
فـــي حجـــم المعامـــالت العقاريـــة حيـــث دأبت 

المملكـــة على تشـــجيع التكنولوجيا االبتكارية 
لتعزيز نمو القطاع العقاري. 

يقدر حجم االستثمارات العالمية في  «
شركات التكنولوجيا المالية بـ 24.3 مليار 

دوالر أميركي في العام 2021، كم نصيب 
قطاع العقارات من هذه االستثمارات في 

مملكة البحرين؟ وكم حجم االستثمارات 
المتوقعة في األعوام المقبلة؟

- بالرغـــم أنـــه ال يمكننـــا تحديـــد الحجـــم الفعلـــي 
لالســـتثمارات خـــالل األعوام المقبلـــة، إال أننا على 
ثقـــة مـــن أن المملكـــة والمنطقة فـــي طريقهما إلى 
مزيد من النمو كونهما تشهدان تحوالً نحو الرقمنة 
واالستدامة واالبتكار وتسخير جل ما توصل إليه 

التقدم التكنولوجي لخدمة القطاع العقاري.

ما هو مستقبل وتحديات التكنولوجيا  «
العقارية في مملكة البحرين؟

- فـــي اعتقادنـــا أن التكنولوجيـــا العقاريـــة تنطوي 
علـــى إمكانـــات هائلة فـــي المملكـــة والمنطقة على 
حد سواء، إذ من المؤمل أن يشهد القطاع العقاري 
خـــالل األعـــوام المقبلـــة مزيـــًدا من االســـتثمارات 
المباشـــرة فـــي الحلـــول االبتكاريـــة بهدف تســـريع 
التحـــول الرقمـــي في المملكة تماشـــًيا مـــع خطتها 
الوطنيـــة للقطـــاع العقـــاري 2021 - 2024. كذلـــك 
البحريـــن  موقـــُع  يســـتقطب  أن  المتوقـــع  مـــن 
اإلســـتراتيجي مزيـــًدا مـــن شـــركات التكنولوجيـــا 
العقاريـــة، وأن نشـــهد نمـــًوا الفًتا للقطـــاع العقاري 

على مستوى المملكة والمنطقة.

ما هي نظرتكم للقطاع العقاري في  «
المملكة مقارنة مع قطاعات دول المنطقة 

من حيث العقار؟

- إن القطـــاع العقـــاري فـــي المملكة آخـــٌذ في النمو 
نظـــًرا لما تشـــهده هـــذا العام من ارتفـــاع في حجم 
المعامـــالت العقاريـــة مقارنـــة بالعـــام الماضي، وما 
هـــذا إال دليل علـــى حرصها على تحفيـــز النمو في 
هـــذا القطاع مـــن خالل تطبيق أفضل الممارســـات 
وتطلعـــات  رؤى  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  المســـتدامة 
الحكومـــة الرامية إلـــى تعزيـــز دور القطاعات غير 

النفطية.

هل سيكون سيتي سكيب حدًثا سنوًيا في  «
البحرين؟

- نعم، ســـُيضاف معرض “ســـيتي سكيب” البحرين 
إلـــى رزنامـــة الفعاليـــات الســـنوية فـــي البحريـــن، 
وســـُتعقد النســـخة المقبلـــة منه فـــي نوفمبر 2023 

على أرض مركز البحرين العالمي للمعارض.

المحرر االقتصادي

الشيخ دعيج 
بن سلمان

آيلي 
مكآدم



وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البحريـــن ســـمير نـــاس، حـــرص الغرفة 
االقتصاديـــة  العالقـــات  تعزيـــز  علـــى 
والتجاريـــة مـــع جمهوريـــة ســـنغافورة 
ودعـــم التعـــاون بين أصحـــاب األعمال 
لـــدى الجانبين، مشـــيرًا إلـــى أن البلدين 
يمتلكان العديد من الصفات المشتركة؛ 
كونهمـــا من فئـــات الـــدول ذات التنمية 
البشرية المرتفعة، بما يسهم في تعزيز 
وتطوير مجاالت التعاون القائم بينهما، 
واســـتثمار الفرص الكامنة في مختلف 

المجاالت.
وأضـــاف خـــالل لقائـــه أمـــس برئيـــس 
األعمـــال  أصحـــاب  اتحـــاد  وأعضـــاء 
ترؤســـه  هامـــش  علـــى  الســـنغافوري 
لوفـــد الغرفـــة للمشـــاركة فـــي فعاليات 
االجتماع اإلقليمي الســـابع عشر آلسيا 
والمحيـــط الهـــادئ، والذي يعقـــد بدولة 
ســـنغافورة فـــي الفتـــرة مـــن 6 حتـــى 9 
ديســـمبر الجـــاري، أن البحريـــن تعمـــل 
فـــى إطـــار توجيهـــات صاحـــب الجاللة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
عاهـــل البـــالد المعظـــم، نحـــو االهتمـــام 
بمجـــاالت التنميـــة البشـــرية وفق رؤية 
شـــاملة مســـتندة إلى خطوات ومعايير 
طموحـــة؛ لتعزيـــز دور العنصر البشـــري 
التنمويـــة  والسياســـات  الخطـــط  فـــى 

المستدامة. 
ولفت رئيس الغرفة إلى أن هناك جهودًا 
الحكومـــة  تبذلهـــا  وكبيـــرة  ملموســـة 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بقيـــادة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة في ســـبيل النهوض 

بالمهـــارات والكفاءات الوطنية، وجعل 
العنصر البشـــري البحريني أكثر فاعلية 
وقـــدرة على قيـــادة المســـيرة التنموية 
الشاملة التى تنتهجها البحرين لتحقيق 
مستهدفات رؤيتها االقتصادية 2030، 
ولضمـــان مســـتقبل مشـــرق ومســـتدام 
ألجيال المســـتقبل، منوهـــًا إلى التطور 
المشـــهود فى المجاالت الصحية وبيئة 
العمل والقطاع السياحي واالستثماري 
يخلـــق حالة مـــن التوافق مـــع النموذج 
الســـنغافوري في العديد من القطاعات 
ويحفز على زيادة وتيرة المشـــروعات 
االســـتثمارية والتجارية المشتركة بين 

البلدين. 
وأوضح ناس أن الغرفة تعمل وبشـــكل 
جـــاد على تعزيـــز الشـــراكة االقتصادية 
الدوليـــة مـــع مختلـــف دول العالـــم؛ من 
التجاريـــة،  العالقـــات  تطويـــر  أجـــل 
واالستثمارية الثنائية بما يخدم القطاع 

الخاص ومجتمع األعمال وتســـاعدهما 
علـــى الوصول إلى عالقـــات اقتصادية 
أكثر نموًا واســـتدامة، مبينًا أن األزمات 
العالميـــة الســـابقة وتداعياتها الســـلبية 
الراهنة على القطاعات االقتصادية في 
مختلف البلدان تؤكد مدى الحاجة إلى 
تجديـــد الشـــراكات العالميـــة؛ مـــن أجل 
مواصلـــة تحقيـــق األهـــداف التنمويـــة 
والتطـــورات  التغيـــرات  يواكـــب  وبمـــا 

التكنولوجية الحديثة. 
وأشار إلى أن الغرفة تسعى وباستمرار 
الخبـــرة  مـــن ذوي  بمرشـــحيها  بالدفـــع 
والكفاءة في منظمـــات العمل الدولية؛ 
البحرينييـــن  مشـــاركة  ضمـــان  بهـــدف 
فـــي صياغة السياســـات والنظم العامة 
واألهداف الموضوعـــة لتلك المنظمات 
حضـــور  وتعزيـــز  الدوليـــة،  والجهـــات 
مجتمع األعمال البحريني في المحافل 

الدولية.

خالل اجتماعه باتحاد أصحاب األعمال السنغافوري

ناس: تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية مع سنغافورة

أعلـــن مجلـــس إدارة مجموعـــة طيـــران 
تعيينـــه  عـــن  أمـــس  القابضـــة  الخليـــج 
جيفـــري جوه رئيســـًا تنفيذيًا لمجموعة 
طيـــران الخليـــج القابضـــة والتـــي تضم 
شـــركة طيـــران الخليـــج، وشـــركة مطار 
البحرين، وشـــركة مطار البحرين لوقود 
الطائرات وأكاديميـــة الخليج للطيران. 
كما تعد المجموعة مســـتثمرًا رئيسًا في 
شـــركة خدمـــات مطـــار البحريـــن، مزود 
الخدمـــات األرضية في مطـــار البحرين 
لألســـواق  البحريـــن  وشـــركة  الدولـــي 
الحرة، وذلك ابتداًء من األول من يناير 

من عام 2023.
وبهـــذه المناســـبة، رحب زايد بن راشـــد 
الزياني رئيس مجلس إدارة المجموعة 
بتعييـــن مجلـــس اإلدارة لجيفـــري جـــو 
طيـــران  لمجموعـــة  تنفيذيـــًا  رئيســـًا 

الخليـــج القابضة، متطلعـــا إلى المرحلة 
صناعـــة  تطـــور  مراحـــل  مـــن  القادمـــة 
الطيـــران المدنـــي في مملكـــة البحرين، 
والـــذي يمتـــد تاريخهـــا ألكثـــر مـــن 70 
عامـــًا، واإلســـهام فـــي نقلهـــا إلـــى آفـــاق 
أوســـع دوليا وعالميًا وزيادة مساهمتها 
فـــي الناتـــج المحلي، مرحبـــًا بجو ضمن 
الفريـــق اإلداري للمجموعـــة، متمنيـــًا له 

التوفيق في مهامه الجديدة. 
من جانبه، أعرب جيفري جو عن فخره 
وســـعادته بثقة مجلس إدارة مجموعة 
طيـــران الخليـــج القابضـــة متطلعـــًا إلى 
قيـــادة المجموعـــة، بالتعاون مع أعضاء 
مجلـــس اإلدارة والموظفين في ســـبيل 
كمـــا  المنشـــودة،  األهـــداف  تحقيـــق 
أعـــرب عن تطلعـــه لتحقيـــق المزيد من 
اإلنجـــازات خصوصا في هـــذه المرحلة 

التـــي تمـــر بهـــا صناعـــة الطيـــران بعـــد 
جائحة كوفيد19-. 

ويتمتـــع جيفـــري جـــو، بخبـــرة واســـعة 
في مجـــال الطيران المدني، حيث تقلد 
منصب الرئيس التنفيذي لشـــركة ستار 
االينس Star Alliance، وهو أول وأكبر 
تحالف طيران في العالم، باإلضافة الى 
تقلده لمناصب عدة في التحالف نفسه، 
كمـــا عمل فـــي المنظمـــة الدوليـــة للنقل 
خبرتـــه  إلـــى  باإلضافـــة   IATA الجـــوي 
في مكتب المحامـــاة المرموق بيمونت 
أنـــد ســـون Beaumont and Son فـــي 
مدينة لندن، كما أنه حاصل على درجة 
الدكتوراه في مبادئ وسياسات تنظيم 
المنافســـة في شركات الطيران ونشرت 
له العديد من األبحاث في مجال قانون 

وتنظيم الطيران.

يتمتع بخبرة واسعة في مجال الطيران المدني

جيفري جوه رئيسا تنفيذيا لـ “طيران الخليج القابضة”

أنهــت شــركة نفــط البحرين )بابكــو( هذا العــام، وبنجاح كبير إجــراء عمليات 
الفحــص والصيانــة لعــدد مــن وحــدات العمــل الرئيســة والتي كان مــن أهمها 
العمــر  انتهــاء  فــور  العمليــات  بــدأت  الهيدروجينــي، حيــث  التكســير  وحــدة 
التشغيلي لهذه الوحدة والذي مضت قرابة خمس سنوات وسبعة أشهر منذ 
آخر عملية فحص وصيانة تم إجراؤها لها في شهر ديسمبر من العام 2016.

وقد بـــدأت عمليـــات الفحـــص والصيانة 
فـــي موعدهـــا المحدد بـــدءًا مـــن 2022، 
وأنهـــت أعمالهـــا مـــع نهايـــة شـــهر أكتوبر 
2022 تم خاللها إجراء عمليات الفحص 
وجـــرى  وحـــدة،   12 لعـــدد  والصيانـــة 
تنفيذهـــا علـــى مرحلتيـــن، وقـــد تطلـــب 
ذلك إيقاف الوحدات المعنية مما تطلب 
عـــزل المعدات إلجـــراء عمليات الفحص 
والصيانـــة والتصليـــح أو االســـتبدال في 
حـــال دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلك. كمـــا تم 
مســـبقًا وبـــكل نجـــاح، تصنيـــع وتجهيـــز 
وصالت األنابيب التي تتطلبها العمليات 
المذكـــورة وذلـــك قبـــل تنفيـــذ المرحلـــة 

األولى من هذه العمليات.
وشـــهدت ذروة أعمال الصيانة مشـــاركة 
أكثـــر مـــن ثالثـــة آالف وســـبعمئة عامـــل، 
300 منهـــم مـــن عّمـــال بابكـــو، بينما كان 
بقيـــة العمال مـــن المقاوليـــن المتعاقدين 
مع الشركة، نجحوا جميعًا في إنهاء 1.8 
مليون ســـاعة عمل دون وقـــوع إصابات 

مضيعـــة للعمـــل بفضـــل االلتـــزام الكبيـــر 
بمعاييـــر الســـالمة المطبقـــة بـــكل حـــزم 

خالل ساعات العمل.
وقـــد حرص فريق اإلشـــراف في شـــركة 
بابكو على اإلشراف المستمر على مواقع 
العمـــل، وذلك بمشـــاركة إدارة الشـــركات 
المتعاقـــدة، حيـــث تـــم التأكد مـــن اتخاذ 
جميـــع مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات وقائية؛ 
فـــي  والســـالمة  األمـــن  علـــى  للحفـــاظ 
الموقع، ومراقبة تطبيق إجراءات العمل 
الصيفيـــة، علمـــًا بأنه قد تـــم تمركز فريق 
كامل من المســـعفين وعربات اإلســـعاف، 
إضافـــة إلى فريق آخر متخصص لإلنقاذ 
فـــي منطقـــة العمليات وذلك طـــوال أيام 

األسبوع وعلى مدار 24 ساعة يوميًا.
وكجـــزء مـــن إجراءات العمـــل اآلمن في 
ذروة فصـــل الصيـــف، تـــم تركيـــب كبائن 
متنقلـــة ومناطق إيواء خاّصـــة، تحتوي 
علـــى جميع وســـائل الراحة بمـــا في ذلك 
أعلـــى  علـــى  المجهـــزة  الميـــاه  دورات 

المســـتويات وأماكـــن الســـتراحة العّمال 
مكيفة الهواء ومصاعد مؤقتة.

من جانب آخر، أظهر جميع أعضاء فريق 
الصيانـــة فـــي شـــركة بابكو حرصـــًا كبيرًا 
على األخـــذ فـــي االعتبار كافـــة العوامل 
مســـتويات  ألعلـــى  واالحتمـــاالت طبقـــًا 
الصحـــة والســـالمة والبيئـــة للموظفيـــن 
المناطـــق  فـــي  والقاطنيـــن  والمقاوليـــن 

المحيطة.
وفـــي إطـــار حـــرص الشـــركة واهتمامهـــا 
بتوفيـــر أفضـــل فرص وبرامـــج التدريب 

الممكنـــة للمهندســـين الشـــباب خصوصا 
أولئك الذين تم توظفيهم حديثًا بالشركة 
والبالـــغ عددهـــم أكثـــر مـــن 200 مهندس 
مهندســـة   28 ضمنهـــم  مـــن  بحرينـــي، 
بحرينية، تم إشراكهم جميعًا وفق آليات 
معينة؛ للمشاركة في إنجاز بعض جوانب 
عمليـــات الصيانـــة، تحت إشـــراف فريق 
مؤهـــل لمتابعتهـــم وإبـــداء المالحظـــات؛ 
إلتاحـــة الفرصـــة لهـــم الكتســـاب خبرات 
عمليـــة حقيقيـــة فـــي الصيانة الشـــاملة، 
وتحقيـــق االســـتفادة القصـــوى مـــن هذه 

الفرصـــة التدريبيـــة المهمـــة. وقـــد أظهر 
كبيـــرًا  اهتمامـــًا  الشـــباب  المهندســـون 
مواقـــع  فـــي  العمليـــات  تنفيـــذ  بمتابعـــة 
العمـــل المختلفة، والتعـــرف على مراحل 
عمليـــات الصيانـــة، بـــل والمشـــاركة فيها 
تحـــت إشـــراف وتوجيهات المســـؤولين 
الذين أشـــادوا بهذه الخطوة المهمة التي 
المهندســـين  لتدريـــب  الشـــركة  تتيحهـــا 

الشباب.
وقـــد أظهر رئيس مجلس إدارة الشـــركة 
عبدهللا جهاد الزين اهتمامًا كبيرًا بمتابعة 

عمليـــات الصيانـــة أوالً بـــأول، كمـــا أصدر 
توجيهاتـــه إلـــى اإلدارة التنفيذية؛ للعمل 
علـــى توفيـــر جميـــع متطلبـــات العمليات 
والعمـــال المشـــاركين، حيـــث أّكـــد أهمية 
هـــذه العمليات ليس فقط لرفع مســـتوى 
الســـالمة واألمـــن، وإنمـــا أيضـــًا لضمـــان 
فاعليـــة وانســـيابية عمليـــات اإلنتاج في 

منشآت الشركة المهمة والحيوية.
قـــام  التـــي  التفقديـــة  جوالتـــه  وخـــالل 
بهـــا لمنطقـــة العمليـــات، التقـــى الرئيـــس 
التنفيـــذي للشـــركة عبدالرحمن جواهري 
عـــددا مـــن العامليـــن الذيـــن أثنـــوا علـــى 
التـــزام الشـــركة بتوفيـــر جميـــع مقومات 
األمن والســـالمة، األمر الـــذي مّكنهم من 

إنهاء العمليات في الموعد المحدد لها.
وقـــد أشـــاد جواهـــري بمـــا شـــاهده مـــن 
انضبـــاط والتـــزام تام بكاّفـــة اإلجراءات 
الدقيقة التي تم اتخاذها لضمان ســـالمة 
العاملين وكذلك سالمة الموقع، وامتدح 
ســـير العمل فـــي كافـــة مراحـــل الصيانة 
التي تمـــت وفق أفضل معايير الســـالمة 
والبيئة، مؤكدًا بأن هذا المســـتوى الرفيع 
مـــن االهتمـــام والمتابعـــة يأتـــي تنفيـــذًا 
لتوجيهـــات مجلـــس إدارة شـــركة بابكـــو 
الشـــركة  عمليـــات  لتحســـين  الداعمـــة؛ 

تماشيًا مع خطط التنمية المستدامة.

“بابكو” تنهي فحص وصيانة عدد من وحداتها بنجاح كبير
جرى تنفيذها على مرحلتين
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تخطت األصول المدارة من قبل انفستكورب 50 مليار دوالر بعد نجاحها في 
إتمام صفقة كبرى في الواليات المتحدة.

جانـــب  مـــن  اإلنجـــاز  هـــذا  ويأتـــي 
العالميـــة  المؤسســـة  “انفســـتكورب” 
المتخصصـــة فـــي االســـتثمارات البديلـــة، 
التي تأسســـت في البحرين قبل 40 ســـنة، 
تديـــر تتويجـــًا لفتـــرة مـــن النمـــو الســـريع 
والتوسع العالمي واالستحواذات الجديدة 
لمحفظتهـــا القائمة، بالتزامـــن مع امتالكها 
اســـتثمارات في أســـواق عاليـــة النمو مثل 
الشـــرق األوسط وآسيا. وســـوف تتخطى 
أصول انفســـتكورب المـــدارة حاجز الـ 50 
مليـــار دوالر عند إتمامها االســـتحواذ على 
االئتمـــان”  بوينـــت إلدارة  “ماربـــل  شـــركة 
 Marble Point Credit Management
LLC )Marble Point(، وهي شـــركة رائدة 
فـــي إدارة التزامـــات القـــروض المضمونة 

فـــي الواليات المتحدة األميركية. وحصل 
ذلك بموجب اتفاق سوف يتم الكشف عن 

تفاصيل شروطه الحقًا.
وقـــال رئيـــس مجلـــس اإلدارة التنفيـــذي 
في انفســـتكورب، محمد العارضي: “ُيعتبر 
علـــى  لالســـتحواذ  انفســـتكورب  عـــرض 
ماربـــل بوينت عالمة فارقة في رحلة نمّو 
الشركة المستمرة منذ 40 عاًما والمرتكزة 
علـــى التنويع والتوســـع الجغرافي وتعزيز 
دوالر  مليـــار   50 مـــن  أكثـــر  ومـــع  النمـــو. 
مـــن األصـــول الُمـــدارة بعـــد إتمـــام عمليـــة 
االستحواذ، فإن انفستكورب مهيأة بشكل 
جيـــد للمرحلـــة التالية من النمـــّو والتطّور. 
ونواصـــل التوســـع فـــي محفظتنـــا وتعزيز 
الشـــرق األوســـط  فـــي منطقـــة  حضورنـــا 

إلـــى  باإلضافـــة  إفريقيـــا وآســـيا  وشـــمال 
الواليات المتحدة وأوروبا”.

فـــي  أعلنـــت  قـــد  انفســـتكورب  وكانـــت 
الفتـــرة الماضيـــة عـــن عـــدة صفقـــات فـــي 

منطقـــة الخليج والشـــرق األوســـط - ففي 
شـــهر ســـبتمبر، قـــادت الشـــركة جولـــة مـــا 
قبـــل االكتتـــاب العـــام األولي بقيمـــة 100 
مليـــون دوالر فـــي TruKKer، أكبر شـــبكة 

منطقـــة  فـــي  الشـــحن  لخدمـــات  رقميـــة 
الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا، جنًبا إلى 
جنب مع مســـتثمرين جـــدد وحاليين مثل 
مبادلـــة. واســـتحوذت في ثانـــي صفقاتها 
مـــن صندوق ما قبل االكتتـــاب العام، على 
حصـــة أغلبيـــة فـــي “نورنـــت”. كمـــا أعلنت 
انفســـتكورب أنها ستطلق صندوًقا عقارًيا 
العربيـــة  المملكـــة  علـــى  يركـــز  مخصًصـــا 

السعودية.
وقـــال تومـــاس شـــاندل، الـــذي ســـيرأس 
قســـم التزامات القـــروض المضمونة في 
الواليات المتحـــدة والقروض المضمونة 
المشـــتركة لصالـــح انفســـتكورب، تعليقًا 
على الصفقة “نحن متحمسون لالنضمام 
إلـــى انفســـتكورب التـــي كانـــت أعمالهـــا 
االئتمانية أحد المحركات األساســـية في 
توســـعها العالمـــي المذهـــل والتـــي توفـــر 

منصة مثاليـــة؛ لتحقيق المرحلـــة التالية 
الواعـــدة مـــن نمونـــا المســـتمر والتقـــدم 

بصفتنا مديرًا ائتمانيًا رائدًا”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  عّلـــق  جهتـــه،  ومـــن 
والمشـــرف  انفســـتكورب  فـــي  المشـــارك 
على أعمال إدارة االئتمان في المجموعة 
ريشـــي كابـــور، بقولـــه: “هـــذا وقـــت مهم 
بالنســـبة لنـــا ونتطلـــع إلـــى انضمـــام توم 
وكـــوري وفريـــق ماربل بوينت كلـــه إلينا 
االســـتحواذ  وهـــذا  انفســـتكورب.  فـــي 
اإلســـتراتيجي يؤكد التزامنا باالســـتمرار 
فـــي النمـــو والتوســـع فـــي منصـــة إدارة 
االئتمـــان الخاصة بانفســـتكورب”. يشـــار 
إلـــى أن الصفقـــة التـــي ُيتوقـــع إنجازهـــا 
فـــي الربـــع األول مـــن عـــام 2023 تخضع 
للقواعـــد التنظيميـــة العرفيـــة وشـــروط 

اإلغالق.

أصول “انفستكورب” المدارة تتخطى 50 مليار دوالر
بعد عملية استحواذ كبرى

محمد العارضي

جيفري جوه زايد الزياني



شــارك وزيــر النفــط والبيئــة المبعــوث الخــاص لشــؤون المنــاخ، محمد بن مبارك بن دينــه، في اجتماع أوبك وأوبــك بالس، الذي عقد افتراضيا بمشــاركة وزراء الطاقــة والنفط من الدول 
األعضــاء؛ بهــدف مناقشــة سياســية إنتــاج النفــط المتفــق عليها والتباحث حول إمــكان التحكم في اإلنتاج باإلضافــة إلى المواضيع المهمــة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والمهم. وأشــار 
الوزيــر إلــى أهميــة هــذه االجتماعــات التــي تســهم بشــكل إيجابي في مناقشــة موضوع التحكم في مســتويات اإلنتاج الحالية؛ وذلك لدعم اســتقرار األســواق وســط ما يمر بــه العالم من 

تحديات وصعوبات جيوسياسية واقتصادية.

وأكـــد الوزيـــر دعـــم اســـتمرار التعـــاون بيـــن 
الُمنتجين والُمســـتهلكين لمواجهة التحديات 
وإيجـــاد الحلـــول المناســـبة والعمـــل معـــًا في 
الحفاظ على استقرار سوق النفط واستدامته 
بمـــا ُيحقق المنفعـــة للمنتجين والمســـتهلكين 
على حٍد ســـواء وبما يخدم االقتصاد العالمي 

عموما. 

ـــن وزير النفـــط والبيئة المبعـــوث الخاص  وبيَّ
لشـــؤون المنـــاخ أن االجتمـــاع شـــهد توافقـــا 
علـــى اإلبقاء على سياســـة إنتـــاج النفط دون 
تغيير وتعديل وتيرة االجتماعات لتصبح كل 
شـــهرين بدال من كل شهر، ويرجع ذلك بهدف 
دعـــم اســـتقرار األســـواق، علما بـــأن مجموعة 
الشـــهر  اجتمـــاع  فـــي  اتفقـــت  قـــد  “أوبـــك+” 

الماضـــي علـــى خفـــض إنتـــاج النفـــط بمقـــدار 
مليونـــي برميل يوميا بداية من شـــهر نوفمبر 

حتى نهاية عام 2023.
يشـــار إلى أن منظمة الدول المصدرة للبترول 
)أوبـــك( هـــي منظمـــة دوليـــة حكوميـــة دائمة 
أنشـــئت فـــي عـــام 1960؛ مـــن أجـــل تنســـيق 
وتوحيد السياسات النفطية للبلدان األعضاء 

وتأميـــن  النفـــط  أســـواق  اســـتقرار  وضمـــان 
إمـــدادات فعالـــة واقتصاديـــة ومنتظمـــة مـــن 
النفـــط للمســـتهلكين ودخـــل ثابـــت للمنتجين 
وعائـــد عـــادل على رأس المال المســـتثمر في 
صناعـــة النفـــط، حيـــث وقعت أوبـــك في عام 
2016 اتفـــاق يعرف بـ “أوبك بلس” الذي يضم 

23 دولة مصدرة للنفط.

التوافـق علـى إبقـاء سياسـة إنتـاج النفـط دون تغيير
مشاركا في اجتماع أوبك + .. وزير النفط والبيئة:

وزير النفط والبيئة

business@albiladpress.com
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ــات “أوبـــــــــــــك+” لـــتـــصـــبـــح كـــــل شـــهـــريـــن  ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ ــل وتـــــيـــــرة اج ــ ــدي ــ ــع ــ  ت

مـــا يزيـــد علـــى 300 محاســـب قانونـــي 
مـــن المنطقـــة وخـــارج الهنـــد والمملكـــة 
المتحـــدة - رؤســـاء تنفيذييـــن، ومـــدراء 
تنفيذييـــن  عمليـــات  ورؤســـاء  مالييـــن، 
وموظفيـــن مالييـــن - تحولـــوا إلـــى رواد 
األســـبوع  نهايـــة  ســـيتجمعون  أعمـــال 
المقبـــل بالبحريـــن بـــدورة البحريـــن في 
المؤتمـــر الدولـــي الســـنوي الرابـــع عشـــر 
لمعهـــد المحاســـبون القانونيـــون بالهنـــد. 
هـــذا المؤتمـــر ذو المســـتوى الرفيع صمم 
“اســـتحضار  عنـــوان  تحـــت  العـــام  هـــذا 
مـــن  قائمـــة  وســـتبحث  جديـــدة”  آفـــاق 
كبـــار المتحدثيـــن مواضيـــع تؤثـــر علـــى 
إدارة التغييـــر المهنـــي، وأهـــداف الحياة 
الشـــخصية وســـتلقى دروًســـا فـــي نجاح 

المشاريع.
والعاشـــر  التاســـع  فـــي  المؤتمـــر  يعقـــد   
راديســـون  بفنـــدق   2022 ديســـمبر  مـــن 
ســـاس الديبلومـــات تحت رعايـــة وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة، بالبحرين. ســـيلقي 
كلمة بيـــن كبار المتحدثيـــن وزير الطرق 
نيتيـــن  شـــري  الهنـــدي،  والمواصـــات 
المؤتمـــر  ســـيحضر  والـــذي  جـــادكاري، 

المحاســـب  وكذلـــك  الفيديـــو،  عبـــر 
رئيـــس  ميتـــرا،  دیباشـــيس  القانونـــي 
معهـــد المحاســـبون القانونيـــون بالهنـــد، 
والمحاســـب القانونـــي أنيكيـــت تاالتـــي 
نائب الرئيس، والمحاسب القانوني أجاي 
ســـيث، المديـــر المالـــي لشـــركة ماروتـــي 
- ســـوزوكي الهنـــد المحـــدودة، ونارنـــدرا 
لصنـــدوق  الســـابق  المستشـــار  جـــاداف، 
النقـــد الدولـــي والرئيـــس الســـابق لبنـــك 
االحتياطـــي الهنـــدي وكانيـــكا تكريـــوال، 
الرئيـــس التنفيـــذي لجيتســـيتجو، وهـــي 
هنديـــة  خـــاص  طيـــران  خدمـــة  أبـــرز 

وفوريس 30 برعاية 30 رائد أعمال.
ســـيكون كذلك نجم التلفزيون المشهور، 

والرائـــص  التحفيـــزي  والمتحـــدث 
الكاســـيكي سودها شـــاندران أيًضا أحد 
المشـــاركين الكبار مـــع متحدث كبير آخر 
من عالم الســـينما والمســـرح وهو الممثل 

المعروف بادماشري مانوج جوشي.
هنـــاك متحدثـــون آخرون يجـــدر ذكرهم 
وهـــم رافي الهوتـــي، الرئيـــس التنفيذي 
لمراجعـــة الحســـابات بمصـــرف باندهـــان 
الهندي وموضوع خطابه غسل األموال، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  ماتكـــون،  وروبرتـــو 
ســـيركز  الـــذي  مونـــي  بيـــون  لشـــركة 
حديثه علـــى االقتصاد الرقمـــي المزدهر 
العضـــو  إبراهيـــم،  وأديـــب  بالبحريـــن، 
المنتـــدب )شـــركة بروتيفتـــي اإلمـــارات(، 

)بروتقيتـــي  مدیـــر  تومـــاس،  وخوســـیه 
البحريـــن( - ســـيتحدثان عـــن الخدمـــات 
السحابية في ســـياق االتجاهات التقنية 
الناشـــئة. وستتولى المحاســـبة القانونية 
فيني ثابار بالهند تحليل مهنة المحاسبة 
القانونية في عصـــر الذكاء االصطناعي، 
وغرانـــت  ساكســـينا  نیشـــیت  سيســـلط 
ثورنتون البحرين الضوء على المخاوف 
باستكشـــاف آفـــاق جديـــدة في الســـوق 

المتطورة،
والفـــرص فـــي مجـــال األمن الســـيبراني. 
وســـتقوم ســـيما كاســـات، مديرة شـــركة 
كـــي بي إم جي، البحرين، والســـيد كامل 
جيدة، شـــركة كي بي إم جيء البحرين، 

“مؤتمـــر هـــذا العـــام ســـيكون لـــه طبيعة 
 17 مـــن  مجموعـــة  لدينـــا  ألن  خاصـــة 
متحدًثـــا نجوًما ســـيتناولون موضوعات 
بشـــكل متنـــوع مثـــل عمليـــات االحتيال 
المترتبـــة  التجـــاري واألخطـــاء وآثارهـــا 
على الحوكمة والمدققين والمحاســـبين، 
والمخـــاوف بشـــأن الخصوصيـــة واألمن 
الســـيبراني ودروس مـــن قصص النجاح 
وســـودها  بـــوال،  تيكـــر  كانيـــكا  أمثـــال 
شـــاندران، والممثـــل بادماشـــري مانـــوج 
جوشـــي واللـــواء فيكـــرام ديـــف دوجرا، 
الهنـــدي”،  بالجيـــش  الحديـــدي  “الرجـــل 
ومتحـــدث  وقيـــادي  تحفيـــزي  ومـــدرب 
مـــن تيدكـــس”. صرح بذلـــك رئيس دورة 

المحاســـبون  معهـــد  لمؤتمـــر  البحريـــن 
القانونيون بالهند، شاررمیا شیت.

ســـتخاطب الجلســـة االفتتاحية للمؤتمر 
دعـــاء عبـــد هللا المعلـــم رئيـــس التحليل 
المالـــي والمعلومـــات االقتصادية بوزارة 
مصـــرف  وممثـــل  والتجـــارة  الصناعـــة 
البحريـــن المركـــزي، إلـــى جانب الســـفير 
الهندي في البحرين بيوش سريفاستافا، 
والشـــريك اإلداري لشركة كي بي إم جي 
البحريـــن، جمـــال فخـــرو وعبـــاس علـــى 
إدارة جمعيـــة  مجلـــس  رئيـــس  راضـــي، 
المحاســـبين البحرينيين، الذي ســـينضم 
جمعيـــة  مـــن  بـــارزة  شـــخصيات  إلـــى 

المحاسبين القانونيين العالمية.
ويحظـــى المؤتمر بدعم من بيون موني، 
وأوراكل كـــورب، وتـــي أي دبليو كابيتال 
حروب، وبروتيفيتي، وجرانت ثورنتون، 
وكـــي بـــي إم جي فخـــرو، والهال اليف، 
وبـــي دبليـــو ســـي البحريـــن والعديد من 
ذا  المؤتمـــر  ويعتبـــر  اآلخريـــن.  الرعـــاة 
قيمـــة للمشـــاركين الذيـــن ســـيتم منحهم 
12 ســـاعة مـــن ت. م. م )تعليـــم مهنـــي 
مســـتمر( موجه نحو متطلباتهم السنوية 

اإللزامية.

تصوير: خليل ابراهيم

أكثر من 300 محاسب قانوني يبحثون بالبحرين إدارة التغيير المهني ونجاح المشاريع
خالل دورة المملكة بالمؤتمر الدولي الـ14 لمعهد المحاسبين القانونيين بالهند

أعلنت شــركة المؤيد للســيارات، الوكيل الحصري لســيارات فورد ولينكون في مملكة 
البحريــن عــن إطالق ســيارة تيريتوري الجديــدة كليًا في معرض فورد في 4 ديســمبر 
2022. وتجمع السيارة الرياضية متعددة االستخدامات وصغيرة الحجم بين التصميم 
العصري المذهل والمساحة المقصورة الواسعة والقيادة الواثقة مع التقنيات الذكية 
واآلمنة وأفضل تجارب القيادة للشباب والعائالت الصغيرة.  وبهذه المناسبة، نظمت 
شــركة المؤيد للســيارات فعالية ضخمة حضرها لفيف من كبار الشــخصيات يتقدمهم 
فــاروق المؤيــد رئيــس مجلس إدارة مجموعة يوســف خليل المؤيد وأوالده، والســيد 
فريــد المؤيــد نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والســيدة منــى المؤيــد المديــر التنفيــذي 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة للمجموعــة باإلضافــة إلى ســعادة ســفير الواليــات المتحدة 
الســيد ســتيفن بونــدي والمديريــن التنفيذييــن المحلييــن واإلقليمييــن لشــركة فــورد، 

ومجموعة من النخب اإلعالمية واالجتماعية من البحرين.

واحتفـــاالً بهـــذه المناســـبة صـــرح ماريو 
لـــدى المؤيـــد  ديكوســـتا، المديـــر العـــام 
للســـيارات “فـــورد تيريتـــوري الجديـــدة 
تأتـــي  حديـــث  بتصميـــم  تتميـــز  كليـــًا 

بتجهيزات تقنيـــة متقدمة توفر تجربة 
وتوفـــر  للعمـــاء،  ومميـــزة  عصريـــة 
كليـــًا  الجديـــدة  الداخليـــة  المقصـــورة 
رحابـــة ملفتة مـــن أجل تجربـــة مريحة 

ومتطـــورة تلبـــي مجموعـــة واســـعة من 
احتياجـــات العمـــاء، ســـواء للعمـــل أو 

ويقـــّدم  العائلـــة.  لرحـــات  أو  للمتعـــة 
التصميـــم األفقـــي للســـيارة الممتـــد من 

بدايتهـــا وحتى نهايتها مســـاحة متصلة 
ورحابـــة مميـــزة. نحن نتطلـــع دائمًا الى 

إرضـــاء عمائنا وتقديم كل ماهو جديد 
إلى عمائنا في المملكة.

“المؤيد للسيارات” تطلق فورد تيريتوري الجديدة كليا
نظمت فعالية ضخمة حضرها لفيف من كبار الشخصيات

أعلنـــت جيتور، عامة الســـيارات المعروفة 
والتي انضمت مؤخرًا لشـــركة موترســـيتي، 
عن رعايتها الذهبية لكأس العالم للبوتشـــيا 
2022 الـــذي أقيـــم برعايـــة كريمة من ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفـــة واللجنة 
إجـــراءات  تمـــت  البحرينيـــة.  البارالمبيـــة 
التوثيـــق الرســـمي للرعاية فـــي لقاء خاص 
إلدارة  التنفيـــذي  المديـــر  مـــن  كا  جمـــع 
الشـــؤون المالية واإلدارية للجنة البارالمبية 

البحرينية الشيخ أحمد بن سلمان آل خليفة، 
موترســـيتي  شـــركة  عـــام  مديـــر  ومســـاعد 
ســـعد الزويـــد. وأكـــد الزويـــد حرص شـــركة 
موترسيتي والعامات التابعة لها على دعم 
مثل هذه الفعاليات التي تســـهم في تطوير 
المجتمع البحريني: “تكمن أهمية الفعاليات 
الرياضية في أنها تعّد أداة فعالة في توثيق 
العاقات بين أفراد المجتمع وإلهام الشباب 
البحرينـــي.  وأضـــاف  “نؤمـــن بالـــدور المهم 

الـــذي يقوم بـــه القطاع الخاص فـــي تمكين 
شـــبابنا البحرينـــي مـــن خال دعـــم الهيئات 
المنظمـــة لمثـــل هـــذه الفعاليـــات الرياضية، 
والتي تأتي ضمن الجهود المبذولة لترجمة 
توجيهـــات حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد 
؛ للنهـــوض بالرياضـــة البحرينيـــة،  المعظـــم 
ورؤيـــة ولي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة في دعم القطاع الرياضي، وباشـــك 
نتاج المتابعة والدعم السخيين من قبل كل 
من ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
اللذيـــن كان لهمـــا دومـــًا قصـــب الســـبق في 

تطوير الحركة الرياضية البحرينية ”.
وحظيـــت  بـــارزًا  نجاحـــًا  البطولـــة  حققـــت 
بمشـــاركة 240 العبـــًا مـــن 24 دولـــة حـــول 

العالم.

“جيتور” ترعى كأس العالم للبوتشيا 2022 بالبحرين
لتوثيق العالقات بين أفراد المجتمع وإلهام الشباب البحريني



أكـــد رئيـــس الجمـــارك البحرينيـــة، رئيس 
للجمـــارك،  العالميـــة  المنظمـــة  مجلـــس 
الشـــيخ أحمد بن حمـــد آل خليفة، أهمية 
اســـتضافة مملكة البحرين ألول مرة في 
المنطقة الجتماع لجنة السياسات العامة 
بمنظمـــة الجمـــارك العالميـــة حيـــث تضم 

اللجنة أهم الدول والقارات. 
 وقال الشيخ أحمد، في تصريح لـ “البالد”، 
علـــى هامش افتتاح أعمال اجتماع لجنة 
الجمـــارك  بمنظمـــة  العامـــة  السياســـات 
العالميـــة، إن جمـــارك البحرين محظوظة 
بالدعـــم الكبيـــر الذي تحظى بـــه من قبل 
القيـــادة الرشـــيدة، مؤكـــًدا أنـــه ال يوجـــد 
هناك أدنى شـــك بأن الجمـــارك البحرينية 

تمتلك أحدث منظومة لألشعة.
العـــام  مقبلـــون  أحمـــد  الشـــيخ  وأردف 

المقبـــل على االنتهاء من أحدث منظومة 
للتخليـــص الجمركـــي فـــي المنطقة وهي 

عبارة عن نظام نافذة واحدة متقدم.
 ونّوه الشيخ أحمد أن الدعم الذي تحصل 
عليـــه جمـــارك البحريـــن يجعلهـــا منطلقة 
دائًمـــا نحـــو تقديـــم المزيـــد. وبخصـــوص 
أجنـــدة اجتمـــاع لجنة السياســـات العامة 
بالمنظمة العالمية للجمارك، أشـــار الشيخ 
أحمـــد إلى أن اللجنة تناقش عادة الخطة 
اإلســـتراتيجية لألعـــوام الثالثـــة المقبلة، 
كمـــا تناقـــش الميزانيـــة المرتبطـــة بتلـــك 

اإلستراتيجية.
 وأوضح الشـــيخ أحمد أن اإلستراتيجية 
مبنية على احتياجـــات الدول، وذلك من 
خالل عقد اجتماعـــات إقليمية مع جميع 

الدول لمعرفة هذه االحتياجات.

لجنـــة  اجتماعـــات  كذلـــك  ويتنـــاول   
السياســـات في منظمة الجمارك العالمية 

موضوعات مهمة أخرى.
وقـــال رئيـــس الجمـــارك، رئيـــس مجلـــس 
المنظمـــة العالميـــة للجمارك، إنـــه من بين 
الموضوعات التي سيتم استعراضها في 

االجتمـــاع خـــالل ثالثة أيـــام، هـــي تأثير 
األوضـــاع العالميـــة السياســـية وموضوع 
“الحـــدود الهشـــة”. وأوضـــح أن “الحـــدود 
الهشـــة” يقصـــد بهـــا نقـــاط الحـــدود التي 
تتعـــّرض لعمليات هجومية على موظفي 
الجمـــارك، وبالتالي بحـــث كيفية التعامل 

مع هذا النوع من التهديدات. 
وأردف الشيخ أحمد أنه من الموضوعات 
موضـــوع  للبحـــث،  المطروحـــة  األخـــرى 
“الجمـــارك الخضـــراء” وهو مرتبـــط بقمة 
المنـــاخ األخيـــرة التـــي عقـــدت في شـــرم 
الشيخ مؤخًرا، حيث سيتم بحث ما الذي 
يمكـــن فعلـــه مـــن خـــالل إدارات الجمارك 
في المســـاعدة فـــي الحد مـــن االنبعاثات 
الكربونية والتوافق مع نهج المشروعات 

الخضراء.
 وإلـــى جانـــب ذلك، بّين الشـــيخ أحمد أن 
هنـــاك موضوعـــات أخـــرى علـــى جـــدول 
األعمـــال منهـــا االطالع علـــى تقارير عدد 

من اللجان.
 وعّبـــر رئيـــس الجمـــارك رئيـــس مجلـــس 
المنظمـــة العالميـــة للجمارك عـــن أمله من 
االنتهـــاء مـــن مناقشـــة جـــدول األعمـــال 
المعروض على اجتماع لجنة السياســـات 

التوصيـــات  ورفـــع  بالمنامـــة،  العامـــة 
فـــي  القـــادم  الصيـــف  لبحثهـــا  المناســـبة 
اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة والمكـــون من 
184 دولـــة، بحيـــث يتســـنى أخـــذ مـــا هو 
مناســـب للعمـــل الجمركـــي في الســـنوات 

المقبلة.
 وفـــي ختام تصريحه، أكد الشـــيخ أحمد 
أهمية اســـتضافة البحرين للحدث الهام، 
حيـــث تعتبـــر منظمـــة الجمـــارك العالمية 
منصـــة لتبـــادل الخبرات، وأن اســـتضافة 
فـــي  الحـــدث ألول مـــرة  لهـــذا  البحريـــن 
المنطقة، يوفر فرصة لجميع المشـــاركين 
لالطـــالع علـــى تجربـــة البحريـــن الرائدة 
وكذلـــك االطـــالع على ما توفـــره المملكة 
من عناصـــر جذب ســـياحية، فالكثير من 
المشـــاركين ارتـــأوا اصطحـــاب عائالتهم 
معهـــم، وهـــذا دليـــل علـــى رغبتهـــم فـــي 

االطالع على المملكة.

كشـــف رئيس مصلحة الجمارك المصرية، 
الشحات الغتوري، عن نية كل من مملكة 
البحرين وجمهورية مصر العربية اعتماد 
“الفاعل االقتصادي المعتمد” أو ما يشـــبه 
“القوائـــم البيضـــاء” فـــي إطـــار مســـاعي 
تعزيـــز حركـــة التجـــارة ومنح تســـهيالت 

للمصدرين والمستوردين في البلدين.
هامـــش  علـــى  “البـــالد”،  الغتـــوري  وأبلـــغ 
اجتماع لجنة السياسات بمنظمة الجمارك 
العالميـــة، والذي عقد في البحرين، أمس، 
أنـــه مـــن المنتظـــر أن تســـتضيف القاهرة 
اجتماعـــا يجمـــع بين الجمـــارك البحرينية 
تبـــادل  لبحـــث  المصريـــة؛  ونظيرتهـــا 
االعتراف بـ “الفاعل االقتصادي المعتمد”.
ســـتضم  القائمـــة  أن  الغتـــوري  وأوضـــح 
الشـــركات الملتزمـــة والتي لـــم تحدث لها 
إخفاقـــات جمركية ضمن شـــروط معينة، 

حيـــث ســـتمنح الخطـــوة تســـهيالت أكبر 
البحرينييـــن  والمســـتوردين  للمصدريـــن 

والمصريين.
وأكد رئيـــس مصلحة الجمـــارك المصرية 
التعـــاون الوثيق بين الجمـــارك البحرينية 
تبـــادل  إطـــار  فـــي  المصريـــة  ونظيرتهـــا 
الخبرات وتســـهيل اإلجراءات الجمركية 
والمســـاهمة في تعزيـــز الحركة التجارية 

بين البلدين.
وأشـــار الغتـــوري إلى أن مملكـــة البحرين 
وجمهورية مصـــر العربية وقعتا اتفاقات 
عدة فـــي مجال التعـــاون الجمركي، منها 
اتفاقية تعـــاون إداري إلى جانب اتفاقية 
لمنع التهرب الضريبي ومكافحة التجارة 

غير المشروعة.
وبخصوص تولـــي رئيس الجمارك رئيس 
للجمـــارك  العالميـــة  المنظمـــة  مجلـــس 

الشـــيخ أحمد بن حمد آل خليفة، لرئاسة 
المنظمة، أشـــار إلى أن الشـــيخ أحمد كان 
فخـــر العـــرب بأن يـــرأس المنظمـــة، ورأى 
أن الشـــيخ أحمد تمكن من إدارة المنظمة 
باقتـــدار، وأنـــه كمـــا ذكـــر األميـــن العـــام 
للمنظمـــة، ابتعـــد عـــن تســـييس المنظمـــة 
الجمركـــي  العمـــل  وركـــز جهودهـــا علـــى 
ملتزمـــة  بالفعـــل  كانـــت  حيـــث  الفنـــي، 
وتوحيـــد  الجمركيـــة،  الفنيـــة  بالنواحـــي 
الـــرؤى بيـــن كل الدول، بحيـــث إن جميع 
إدارات الجمـــارك تتحـــدث بلغـــة مهنيـــة 
الـــرؤى  واحـــدة ومتقاربـــة، وأن توحيـــد 
يصب نحو تيســـير التجـــارة عبر الحدود 

بشكل أكبر.
وبخصـــوص أبـــرز الموضوعـــات البـــارزة 
المطروحة على الساحة الجمركية وعلى 
أعمـــال منظمـــة الجمـــارك العالميـــة، وجه 
الغتـــوري فـــي البداية شـــكره إلـــى مملكة 
البحرين الســـتضافة هذا الحـــدث المهم، 

بمنظمـــة  السياســـيات  لجنـــة  إن  حيـــث 
التجـــارة العالمية تكتســـب أهميـــة كبيرة 
فـــي مناقشـــة الموضوعات المهمـــة، مثل 
الهشـــة  والحـــدود  الخضـــراء  الجمـــارك 
الجمـــارك  منظمـــة  ومبـــادرات  وآليـــات 
العالميـــة مـــن حيـــث التواصـــل الدائم مع 
األعضاء، مشـــيرا إلى أن مصر هي عضو 

في لجنة السياسات بالمنظمة.
واشـــار إلـــى أن الجمـــارك الخضـــراء تركز 
بصـــورة رئيســـة حـــول مـــا يمكـــن فعلـــه 
لتشـــجيع الســـلع الصديقـــة للبيئـــة، مثـــل 
السيارات الكهربائية واألكياس التي يتم 
اســـتبدالها باألكيـــاس البالســـتيكية، وأي 

منتجات تكون صديقة للبيئة.

وأوضح أن لجنة السياسات يمكن لها أن 
تحدد األصناف الخاصة الصديقة للبيئة، 
بحيـــث تعمـــل الـــدول علـــى تحفيـــز هذه 
األصنـــاف ســـواء من خـــالل اإلعفـــاءات 
الجمركية أو تخفيض الرســـوم الجمركية 
المفروضـــة عليهـــا، وبالتالي يكـــون هناك 
دعم للمصنعين لهذه المنتجات الصديقة 
للبيئة، وفي المقابل تكون هناك خطوات 
تحد من المنتجات التي تؤثر على البيئة 
أو طبقـــة األوزون، مـــن خـــالل حظرها أو 

فرض رسوم أعلى عليها.
وأوضـــح الغتـــوري أن هنـــاك فرصـــا أكبـــر 
للعمـــل “الهجيـــن”، حيث فرضـــت جائحة 
كوفيـــد 19- علـــى الجمـــارك آليـــات عمـــل 
مختلفة من خالل استخدام التكنولوجيا 
فـــي االجتماعـــات وغيرهـــا، حيـــث يمكن 
مواصلـــة العمل على هذه اآلليات والمزج 
بيـــن الطريقة التقليديـــة بالحضور أو عن 

بعد.

رئيس الجمارك لـ“^”: االنتهاء من أحدث منظومة للتخليص العام المقبل

رئيس الجمارك المصرية لـ “^”: تفعيل “القوائم البيضاء” مع البحرين

“الحدود الهّشة” و“الجمارك الخضراء” على طاولة بحث “المنظمة العالمية”

تسهيل اإلجراءات الجمركية للمستوردين والمصدرين بين البلدين

رئيس الجمارك مصرًحا لـ”البالد”

الغتوري مصرحا لـ “البالد”

شــهد وزير الداخلية، الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، االجتماع الذي عقدته 
أمــس، لجنــة السياســات العامة بمنظمة الجمــارك العالمية، والذي يعقــد ألول مرة في مملكة 
البحريــن والمنطقــة، وذلــك برئاســة رئيــس الجمارك رئيــس مجلس المنظمة الشــيخ أحمد بن 

حمد آل خليفة، وبحضور األمين العام للمنظمة كونيو ميكوريا.

وألقـــى وزيـــر الداخليـــة كلمـــة بهـــذه المناســـبة هذا 
نصهـــا “بداية، أود أن أرحب بكـــم جميعا في مملكة 
أكســـبتها طبيعتهـــا األرخبيليـــة،  البحريـــن، والتـــي 
انفتاحا علـــى العالم وخبرة وثقافة العمل الجمركي 
وإدراك أهمية واســـتيعاب هذا المفهوم. ويسعدني 
أن أكـــون بينكـــم، اليوم، حيث أجد نفســـي في بيئة 
قريبـــة منـــي. إذ بـــدأت حياتـــي الوظيفيـــة بالعمـــل 
فـــي إدارة جمـــارك البحريـــن، وكانـــت لـــدي الفرصة 
المناســـبة للتعرف عن قرب على المجتمع الجمركي 
من مؤسســـات وأفـــراد، واالطالع علـــى أهمية دور 
الجمـــارك عموما. وال شـــك أن هـــذا االجتماع، يأتي 
انطالقـــا من الحرص على تعزيـــز األمن االقتصادي 
والتعـــاون األمنـــي بين الـــدول األعضـــاء بالمنظمة، 
وما قدمته من مبادرات متطورة وحديثة، أسهمت 
بشـــكل فعال في تعافي سلسلة التوريد المستدامة 
وتحقيـــق المرونـــة الالزمـــة، بعد الجائحـــة الصحية 
التي ألّمت بالبشـــرية، والتي انعكســـت آثارها ســـلبا 
علـــى االقتصاد العالمي. ولكن يبقى للجمارك دورها 
الذي يمّكنها من المســـاهمة في إزالة المعوقات في 

حالة األزمات الدولية. ويطيب لي في مستهل هذا 
االجتماع، اإلشـــادة بما تقدمونه من جهود في إطار 
تعزيـــز األمن العالمـــي، ودوركم الفاعل في مكافحة 
الجريمة العابرة للحـــدود، مؤكدا على دور المنظمة 
في تطويـــر منظومة التعاون الدولـــي، حيث يتميز 
عملها باالســـتدامة المهنيـــة وتطويـــر معايير العمل 
الجمركـــي، وفـــق أحـــدث األنظمـــة والتقنيـــات فـــي 
هذا الشـــأن. الحضور الكريـــم، ال يخفى عليكم، فإن 
الجمـــارك، تمثـــل أحـــد أهـــم خطوطنـــا الفاعلـــة في 
االســـتراتيجية األمنية لـــوزارة الداخلية في مملكة 
البحريـــن مـــن خـــالل توظيـــف التقنيـــات الحديثـــة 
فـــي حمايـــة الحـــدود وتطويـــر القـــدرات الجمركية 
وتيســـير حركة الســـفر والتجارة وحماية المجتمع، 
وهـــذا بفضل ما نحظـــى به من توجيهات ودعم من 
لدن ســـيدي حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ملك مملكـــة البحريـــن المعظم، 
حفظـــه هللا ورعـــاه، وبمتابعـــة مـــن صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، حفظه هللا، من أجل 

أن تقـــوم الجمـــارك بمســـؤولياتها علـــى أكمل وجه، 
وليكـــون لمملكة البحرين دور فعـــال في المنظمات 
الدولية، األمر الذي أكســـب جمـــارك البحرين مكانة 
متميزة، توجت بفوز رئيس شؤون الجمارك الشيخ 
أحمـــد بن حمـــد آل خليفـــة بالثقة الدوليـــة، وتوليه 
رئاســـة مجلـــس هـــذه المنظمـــة الموقـــرة. وفي ظل 
هـــذه القدرات المتاحة والتحديات المتزايدة، يبقى 
استمرار التطلع نحو األفضل، أمرا مهما في التغلب 
علـــى المعوقات وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية، 
من خـــالل التوســـع في التحـــول الرقمي وتســـخير 
كافـــة اإلمكانات فـــي عمليات التطويـــر والتحديث 

وتســـهيل عمليـــات الربـــط وانتقـــال المعلومـــة بيـــن 
الـــدول وتعزيـــز الـــدور الرقابـــي، والتـــي يجـــب أن 
تكون فعالة وتؤدي دورها بكفاءة في تعزيز حركة 
التجـــارة، مـــع ضمان األمن والســـالمة العامة، وذلك 
حتـــى تبقى الجمارك داعمة لالقتصاد الوطني. مرة 
أخـــرى، أجـــدد الترحيب بكـــم في مملكـــة البحرين، 
مـــع صـــادق التمنيـــات بالتوفيق والســـداد وتحقيق 

النتائج المرجوة من هذا االجتماع.. وشكرا”.
وافتتـــح رئيـــس مجلـــس المنظمـــة اجتمـــاع لجنـــة 
مســـتهلها  فـــي  رحـــب  بكلمـــة  العامـــة  السياســـات 
بالمجتمعين، موضحا أن تاريخ العمل الجمركي في 
مملكة البحرين وحسب الوثائق التاريخية وبشكله 
المنظـــم يمتد منذ العام 1860، مضيفا أنه في العام 

1937 تم افتتاح أول مبنى رسمي للجمارك.
وأضـــاف أن العمـــل الجمركـــي توالـــى بالتطوير عبر 
الســـنوات الماضية، إلـــى أن جاء العـــام 2001 الذي 
شـــهد انضمام مملكة البحرين إلـــى منظمة الجمارك 
العالميـــة وكجـــزء مـــن المشـــروع اإلصالحـــي لملك 
مملكـــة البحريـــن المعظـــم حضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، الـــذي أســـس 
التطويـــر واإلصـــالح والعالمـــة الفارقـــة فـــي تاريخ 
البحريـــن الحديـــث، لتصبـــح البحرين عضـــًوا فاعاًل 

وجزءا من العائلة الجمركية الدولية.
مـــن جهتـــه، أعرب األميـــن العـــام لمنظمـــة الجمارك 

العالمية كونيو ميكوريا عن شـــكره لمملكة البحرين 
ودورهـــا فـــي مجـــال تيســـير التجـــارة، معبـــرا عـــن 
ورعايتـــه  الداخليـــة  وزيـــر  ودور  لجهـــود  تقديـــره 

االجتماع ودعمه عمل المنظمة.
وأوضـــح أن المهنية أمر محـــوري ومفصلي، فنحن 
فـــي عالـــم يواجـــه تذبذبـــا فـــي السياســـات، لذلـــك 
نحـــن بحاجة إلـــى توحيد الجهـــود واألولوية للعمل 
الجماعي والتركيز علـــى القضايا الجمركية المهمة، 
الفتـــا إلـــى مواصلـــة المنظمـــة جهودهـــا في مســـار 
األتمتـــة والرقمنـــة، والعمل على تعزيـــز التعاون مع 

المنظمات الدولية.
ويبحـــث اجتمـــاع لجنـــة السياســـات العامـــة، عددا 
عمـــل  برامـــج  تنســـيق  بشـــأن  المســـتجدات  مـــن 
منظمـــة الجمـــارك العالمية ودراســـة الجـــدوى حول 
المنصـــة العالمية لتبـــادل بيانات الجمـــارك والخطة 
 2025  -  2022 للفتـــرة  للمنظمـــة  االســـتراتيجية 
والخطـــة التنفيذيـــة 2023 - 2024 بجانب الجمارك 
الخضـــراء، واســـتراتيجيات البيانـــات المعمـــول بها 

في المنظمة.
يذكـــر أن لجنـــة السياســـات العامـــة تعمـــل كفريـــق 
الجمـــارك  منظمـــة  لمجلـــس  ديناميكـــي  توجيـــه 
العالمية وتعد دراســـات حول سياسات وممارسات 
المجلـــس  بهـــدف مســـاعدة  المنظمـــة؛  وإجـــراءات 

لتحقيق األهداف األساسية.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية: الجمارك أحد أهم خطوطنا الفاعلة في االستراتيجية األمنية
شهد اجتماع لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية

وزير الداخلية
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طبيعــة البحريــن األرخبيلية أكســبتها انفتاحا على العالــم وخبرة وثقافــة العمل الجمركي

علي الفردان من المنامة  )تصوير: خليل ابراهيم(

علي الفردان من المنامة  )تصوير خليل ابراهيم(



كشـــفت الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب 
)مقفلـــة(، تماشـــًيا مع مســـاعيها لتبنـــي تقنيات 
جديـــدة وتعزيـــز قدراتها الرقميـــة، عن تعاونها 
المشـــروع   ،”AIQ“ كيـــو  آي  ايـــه  شـــركة  مـــع 
المشـــترك للـــذكاء االصطناعـــي التابـــع لشـــركة 
بتـــرول أبوظبـــي )أدنـــوك( مـــع جـــي 42، وذلك 
بهـــدف توظيـــف الذكاء االصطناعـــي والحلول 

الرقمية في عمليات البحث والتنقيب. 
وبموجـــب هذه الشـــراكة، ستســـتفيد الشـــركة 
القابضـــة للنفـــط والغـــاز مـــن أحـــدث تقنيـــات 
 ”AIQ“ الذكاء االصطناعي التي توفرها شـــركة
لزيـــادة الكفاءة التشـــغيلية لدى شـــركة تطوير 
للبترول التابعة لها. وســـيرتكز مشروع الرقمنة 
على اســـتخدام التعلـــم اآللي وعلـــوم البيانات 

لتعزيـــز البنيـــة الميدانيـــة الحالية مما ســـيؤدي 
إلى تحسين وتطوير األداء مع تقليل المخاطر 

التشغيلية. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  تومـــاس  مـــارك  وصـــّرح   
للمجموعـــة في الشـــركة القابضـــة للنفط والغاز 
قائـــًا: “لقد ســـاهمت الثورة الصناعيـــة الرابعة 
الشـــركات  لـــدى  والكفـــاءة  العمليـــات  بتعزيـــز 
والـــذكاء  الضخمـــة  البيانـــات  اســـتخدام  عبـــر 
االصطناعي. ومن خال هذا التعاون مع شركة 
“AIQ”، تهـــدف الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغاز 
إلـــى تعزيـــز قيمـــة المـــوارد الوطنيـــة وخـــوض 
مجاالت جديدة للكشف عن الفرص التنموية”. 
ومـــن جانبـــه، قـــال عمـــر المرزوقـــي، الرئيـــس 
 ”AIQ“ تركـــز شـــركة“ :”AIQ“ التنفيـــذي لشـــركة

الـــذكاء  وتطبيقـــات  أدوات  تطويـــر  علـــى 
االصطناعـــي المتطـــورة التي تســـاهم في دفع 
لقطـــاع  المســـتدام  الرقمـــي  التحـــول  عجلـــة 
الطاقـــة. ونحـــن نتطلع في هـــذا التعاون للعمل 
مع الشـــركة القابضـــة للنفط والغاز لاســـتفادة 
من قـــوة الـــذكاء االصطناعـــي والبيانات لفتح 

وخلق آفاق أوسع لشركة تطوير للبترول”.
وتواصـــل شـــركة “AIQ” علـــى تطويـــر حلـــول 
وتطبيقات الـــذكاء االصطناعي لقطاع الطاقة، 
كونها تعمل على مشـــاريع الـــذكاء االصطناعي 
عبـــر سلســـلة القيمـــة للنفـــط والغـــاز. باإلضافة 
لقيامها بتحصيل وتصنيف وتخطيط البيانات 
الرقمية بكفاءة، مما يتيح اتخاذ قرارات ذكية 

وموثوقة ومثمرة.

أعلـــن بنـــك الســـام عـــن تقديمه الدعـــم لتجديد 
“مركز الســـام التعليمي” في كلية إدارة األعمال 
بجامعـــة البحريـــن، حيـــث تـــم تزويـــده بأحدث 

التقنيات التفاعلية “السبورة الذكية”. 
وتنـــدرج هـــذه الخطـــوة تحـــت مظلـــة الحوكمة 
 ،)ESG ( البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
كمـــا إنها تؤكـــد على حـــرص البنـــك الدائم لدعم 
وتعزيز المبـــادرات التعليميـــة لتحقيق الرفاهية 

المالية واالجتماعية للمجتمع.
وبهذه المناســـبة، صّرح نائـــب الرئيس التنفيذي 
للشـــئون المؤسســـية فـــي بنـــك الســـام إيهـــاب 
أحمد قائاً: “يســـعدنا اإلعان عـــن تقديم الدعم 
لتجديـــد “مركز الســـام التعليمـــي” الكائن بكلية 
والـــذي  البحريـــن،  فـــي جامعـــة  األعمـــال  إدارة 

حرصنا على تزويده بأحدث الوســـائل التعليمية 
التفاعليـــة الرقمية، وذلـــك في خطوة نطمح من 
خالها لتلبية االحتياجات التعليمية واألكاديمية 
ولمواكبـــة  الطالبـــات  وبناتنـــا  الطـــاب  ألبنائنـــا 
متطلبات العصر. ونحن نتطلع لاســـتمرار بدعم 
المزيـــد من المبـــادرات الســـاعية للمســـاهمة في 
عمليـــة نمـــو وازدهـــار المجتمـــع وإحـــداث تغيير 

إيجابي به”.
وأعربت رئيســـة جامعة البحرين جواهر شاهين 
المضاحكـــة، فـــي حفل افتتـــاح المركز من طرف 
بنك الســـام، عن شـــكرها وتقديرهـــا للبنك على 
تهيئتـــه للقاعـــة، ورحبـــت بالحضـــور منوًهة بأن 
وجـــود قيـــادات البنك يظهـــر اهتمامهـــم الكبير، 
ويؤكد إيمانهم بالدور واألهمية الخاصة لجامعة 

توفيـــر  فـــي  األعمـــال  إدارة  ولكليـــة  البحريـــن 
خريجيـــن ذوي جـــودة عالية لخدمة مؤسســـات 

القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين.
وأشـــارت المضاحكـــة إلى أن افتتـــاح المركز هو 
مناســـبة جديدة للجامعـــة لمواصلة التعاون بين 
كليـــة إدارة األعمال و”بنك الســـام” بصفته أحد 
أهم المؤسســـات المالية في البحرين، وأن مركز 
السام التعليمي هو أحد أكبر المراكز التدريسية 
فـــي مبنى كلية إدارة األعمال، والذي تم تزويده 
بأحـــدث التقنيـــات، لضمـــان المعاييـــر المعاصرة 
لطلبـــة  الجيـــدة  التعليميـــة  الظـــروف  وتوفيـــر 
الجامعـــة، كمـــا أن المركـــز في تصميمـــه الجديد 
مهيأ لعقـــد االجتماعات والمؤتمرات واألنشـــطة 

االجتماعية والتعليمية األخرى.

نّظم بنك الكويت الوطني -البحرين فعالية خاصة 
لكبـــار عمياتـــه وموظفاتـــه بمناســـبة احتفـــاالت 
مملكـــة البحرين بيوم المرأة البحرينية في األول 
من ديســـمبر من كل عام. وأقيمت الفعالية تحت 
رعاية كريمة من سمو الشيخة حصة بنت خليفة 
آل خليفـــة، عضو المجلـــس األعلى للمرأة ورئيس 
مجلـــس إدارة “إنجـــاز البحرين” فـــي فندق “ريف 
بوتيك”، وقدمتها مدربة التغذية الشـــمولية سناء 
الحديثـــي وتمحـــورت حـــول الصحـــة والتغذيـــة 
وعاقتهمـــا بقوة العقل. وأعربت ســـمو الشـــيخة 
حصـــة عن مـــدى دعمها للفعالية التـــي نظمها بنك 
الكويت الوطني - البحرين، قائلة: “تعتبر الصحة 

العنصـــر األهم للتنمية، فمن دونها – مع التعليم – 
ال يمكن أن تنهض األمم، فالصحة خيار شخصي، 
وعلينا - كأفراد متعلمين ومثقفين - أن نعي أهمية 
الحفاظ على صحتنا وصيانتها على الدوام، ألنها 
مفتـــاح جميـــع النشـــاطات التي نمارســـها، ســـواء 
أكانـــت الصحة الجســـدية أم النفســـية، فمن دون 
تمتعنـــا بالصحـــة الجيدة لـــن نقوى علـــى اإلنجاز، 
ولـــن نتمكـــن مـــن االســـتمتاع بالعطـــاء والحياة”، 
مشيرة إلى أن الوظائف المتعددة للمرأة، األسرية 
منهـــا واالجتماعيـــة والعملية، تجعلهـــا في حاجة 
ماســـة ألن تكون صحتهـــا في مقدمـــة أولوياتها، 
حتى يمكنها أن تنهض بواجباتها المتعددة، ولكي 

تسعد في حياتها.
مـــن جانبه، قـــال علي فـــردان، المدير العـــام لبنك 
الكويت الوطني - البحرين: “يسعدنا أن نجمع بين 
أعضاء فريقنا وعمائنا الكرام من أجل االحتفال 
بيـــوم المـــرأة البحرينيـــة. إننـــا نؤمـــن أن الصحـــة 
الجيـــدة والرفاهيـــة هـــي األســـاس لـــكل النجـــاح 
المهنـــي والشـــخصي. ونحـــن ممتنـــون الكتســـاب 
التغذيـــة  مـــع مدربـــة  األفـــكار  المعرفـــة وتبـــادل 
الشـــمولية ســـناء الحديثي التي انضمت إلينا من 
لندن لهذه المناسبة، وهو حدث مهم في فعاليات 
مملكـــة البحرين، حيث يركز على إنجازات المرأة 

البحرينية في مختلف القطاعات”.

“القابضة للنفط” و“AIQ” تتعاونان لتوظيف الذكاء االصطناعي والحلول الرقمية

“السالم” يقدم الدعم لتجديد “مركز السالم التعليمي” بجامعة البحرين

“الكويـت الـوطنــي” يحتفــي بيــوم المــرأة البحـرينيـة

في عمليات البحث والتنقيب

تلبية لالحتياجات التعليمية واألكاديمية للطلبة

برعاية الشيخة حصة بنت خليفة

118.7
ألــــــف ديـنــــــار

فتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
أمس مناقصة لشـــركة تطويـــر للبترول 
لتوريـــد أنابيـــب لشـــبكة خطـــوط نقـــل 
الغـــاز لحقـــل البحريـــن، تنافســـت عليها 
6 شـــركات، وتـــم تعليق عطـــاء أحدها، 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة نـــان لتجارة 
التكنولوجيـــا بنحـــو 118.7 ألـــف دينار، 
فـــي حين بلغ أكبرهـــا قرابة 234.8 ألف 

دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصة، فـــإن “تطوير 
خطـــوط  شـــبكة  تســـتخدم  للبتـــرول” 
نقـــل الغـــاز فـــي حقـــل البحريـــن لنقـــل 
الغـــاز مـــن )وحـــدة تجفيـــف الغـــاز( إلى 
جميـــع العماء عبر شـــبكة توزيع الغاز. 
وبنـــاء على نتائج فحص لشـــهر فبراير 
2022، أوصي باستبدال خط نقل الغاز 
يجـــب  و140.   130 رقـــم  بوصـــة(   12(
أن تتوافـــق هـــذه المـــواد مـــع متطلبات 
العالميـــة  والمقاييـــس  المواصفـــات 
لخطوط األنابيب في الخاصة في نقل 
المـــواد الحمضيـــة علـــى حســـب المعهد 

األميركي للبترول.
لـــوزارة  كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة 

لتوريـــد  واالتصـــاالت  المواصـــات 
شاشـــات ونظام الفتات لمبنـــى الوزارة 
شـــركات   9 عليهـــا  تنافســـت  الجديـــد، 
وتـــم تعليـــق عطـــاء أحدهـــا، وكان أقل 
بنحـــو 30.3  بريفكـــس  لشـــركة  عطـــاء 
ألـــف دينـــار، في حين بلـــغ أكبرها قرابة 
الـــوزارة  وتهـــدف  دينـــار،  ألـــف   67.8
للـــوزارة  الجديـــد  المبنـــى  إلـــى تزويـــد 
االجتماعـــات  لقاعـــات   LED بشاشـــات 
والممـــرات. ويحتـــوي المبنـــى على 12 

3 منهـــا  قاعـــة اجتماعـــات. ســـتحتوي 
علـــى شاشـــة تفاعليـــة تعمـــل باللمـــس، 
االجتماعـــات  غـــرف  ســـتحتوي  بينمـــا 
 LED علـــى شاشـــات  المتبقيـــة  التســـع 
بوصـــة   86 مقـــاس  وجميعهـــا  عاديـــة، 
وشاشـــة واحدة فقط لغرفة اجتماعات 
الوزيـــر 98 بوصة؛ نظـــًرا لحجم الغرفة. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ســـيتم اســـتخدام 
أربـــع شاشـــات كنظـــام الفتـــات موزعة 
على أربعة طوابق. وشاشـــتين من نوع 

LED في الطابقين األرضي والسادس.
وتم إجماالً، فتح 6 مناقصات تابعة لـ 6 
جهات حكومية بإجمالي 42 عطاء، في 
حيـــن تم تعليـــق 5 عطـــاءات تابعة لـ 4 
مناقصات. وبلغ مجموع أقل العطاءات 

المقدمة نحو 713.2 ألف دينار.
وفتح المجلس مناقصة لهيئة البحرين 
عمـــال  لتوفيـــر  والمعـــارض  للســـياحة 
نظافـــة ومكاتـــب فـــي موقعيـــن )مركـــز 
البحرين للمعارض والمؤتمرات ومجمع 

ســـوق باب البحرين( لمدة ســـنة واحدة 
تنافســـت عليهـــا 15 شـــركة تـــم تعليـــق 
عطاءيـــن، وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 5 

آالف دينار لشركة مقاوالت العالي.
لهيئـــة  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
الكهربـــاء والماء لتوفير أعمـــال العقود 
الصيانـــة  بأعمـــال  الخاصـــة  الزمنيـــة 
المدنية بـــإدارة نقل الكهرباء تنافســـت 
عليهـــا 6 شـــركات وتـــم تعليـــق عطـــاء 
أحدهـــا، وكان أقـــل عطاء بقيمـــة دينار 

واحد لشـــركة عبدالرحمن علي الســـعد 
لمشروعات الطاقة.

وكذلـــك فتح المجلس مناقصة لشـــركة 
طيـــران الخليـــج لتعييـــن مـــزود خدمة 
لتقديـــم المناولـــة األرضيـــة وخدمـــات 
الشـــحن وخدمـــات الصاالت فـــي مطار 
بالمملكـــة   )MAN( الدولـــي  مانشســـتر 
المتحدة وذلك لمدة 5 سنوات، تقدمت 
إليها شركة وحيدة بنحو 1.1 ألف دينار 

.)Swissport GB Limited( لشركة

لتوريد أنابيب لشبكة خطوط نقل الغاز لحقل البحرين
توريد شاشات ونظام الفتات لمبنى “المواصالت” الجديد بـ 30.3 ألف دينار
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زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات. الثالثاء 6 ديسمبر 2022 - 12 جمادى األولى 1444 - العدد 5166

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصةاسم الجهة

6NAN TECHNICAL TRADING118,692.000توريد أنابيب لشبكة خطوط نقل الغاز لحقل البحرينتطوير للبترول

وزارة المواصالت 
30,335.000شركة بريفكس9توريد شاشات ونظام الفتات لمبنى الوزارة الجديدواالتصاالت

المناولة األرضية وخدمات الشحن وخدمات الصاالت في مطار مانشستر طيران الخليج
1Swissport GB Limited1,147.700الدولي )MAN( - المملكة المتحدة

شركة عبدالرحمن علي السعد 6أعمال العقود الزمنية الخاصة بأعمال الصيانة المدنية بإدارة نقل الكهرباءهيئة الكهرباء والماء
1.000لمشروعات الطاقة

هيئة البحرين للسياحة 
4,995.000مقاوالت العالي15توفير عمال نظافة ومكاتب لمدة سنة واحدةوالمعارض
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أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
دول  مــن  للسياح  خــاصــة  سياحية  بــاقــات 
العربية،  الخليج  ــدول  لـ الــتــعــاون  مجلس 
بما  سياحيين،  شركاء  مع  بالتعاون  وذلــك 
المملكة  فــي  األوقـــات  أمــتــع  قــضــاء  يضمن 
واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  خالل  من 
السياحية المميزة واالحتفال بموسم أعياد 
البحرين طوال شهر ديسمبر الجاري، حيث 
والمعارض  للسياحة  البحرين  هيئة  أعدت 
والمفاجآت  بالمهرجانات  حــافــالً  برنامجًا 
للترحيب بالسياح من دول مجلس التعاون 
وستكون  الشقيقة،  العربية  الخليج  لــدول 
أجـــنـــدة هــــذا الـــمـــوســـم الــســيــاحــي مــلــيــئــًا 

باألنشطة والفعاليات واالحتفاالت في عدة 
مواقع ومناطق في مختلف أنحاء المملكة.

التنفيذي  الرئيس  قــال  المناسبة،  وبــهــذه 
ناصر  والمعارض  للسياحة  البحرين  لهيئة 
بأشقائنا  الترحيب  “يــســّرنــا  قــائــدي:  علي 
لــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول  مختلف  مــن 
موسم  خـــالل  الشقيقة  الــعــربــيــة  الخليج 
والــذي  ديسمبر،  شهر  في  البحرين  أعياد 
وممتعة،  كثيرة  بفعاليات  حافالً  سيكون 
الباقات  أفضل  إعــداد  على  حرصنا  حيث 
السياحية التي تناسب احتياجات السياح 
وخططهم المالية؛ من أجل أن يقضوا أمتع 
المملكة،  فــي  تشويقًا  وأكــثــرهــا  ــات  األوقــ

السياحة  يعزز دور قطاع  أن  ما من شأنه 
االقتصاد  نمو  دعــم  فــي  ــدة  واعـ كصناعة 

الوطني”. 
ــاقــات الــســيــاحــيــة ستتيح  ــب ال ــأّن  ــ ب  وتــابــع 
التعاون  مجلس  دول  ومقيمي  لمواطني 
البحرين  مملكة  لــزيــارة  الفرصة  الخليجي 
بأنشطة  واالستمتاع  فندقية  إقامة  وحجز 
مع  لتتناسب  خّصيصًا  صّممت  سياحية 
ــمــشــاركــة فــي عــدة  مــعــدالت إنــفــاقــهــم، وال
فــعــالــيــات ضــمــن أجـــنـــدة مــلــيــئــة بــالــبــرامــج 
أبرزها  رئيسة  مناسبات  خــالل  السياحية 
السنة  رأس  واحــتــفــاالت  الوطنية  األعــيــاد 

الميالدية وغيرها الكثير.

 وأضاف قائدي بأّن الباقات تضم عروضًا 
فئة  مــن  فــنــادق  فــي  لإلقامة  خاصة 

الفنادق  الخمس نجوم ولغاية 
مــن فــئــة الــثــالث نــجــوم مع 
تــوفــر خــدمــة الــمــواصــالت 
ــلـــف مـــنـــاطـــق  ــتـ ــخـ ــي مـ ــ ــ ف
ــكـــة، بـــمـــا يــضــمــن  ــلـ ــمـ ــمـ الـ
تجربة سياحية ال تنسى 
ــن أكــثــر  ــدة مـ ــ فـــي واحــ
الــوجــهــات الــســيــاحــيــة 
مستوى  على  جاذبية 

المنطقة.

حصلت شركة شبكة البحرين “بي 
المسؤولة  الوطنية  الشركة  نت”، 
عن تزويد خدمات شبكة النطاق 
الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  الــعــريــض 
أمن  إلدارة  الدولي  المعيار  على 
 )27001 المعلومات )شهادة آيزو 
التوالي، وذلك  الثاني على  للعام 
المتطلبات  جميع  استكمال  بعد 
اعتماد  على  والــحــصــول  بنجاح 
 Bureau رسمي من قبل مؤسسة
والمتخصصة  المعتمدة   Veritas

ــم خــــدمــــات فــحــص  ــديـ ــقـ فــــي تـ
وإصـــدار  ــزو،  ــ آي مــعــايــيــر  تطبيق 

الشهادات وخدمات التدريب.
ويأتي حصول “بي نت” على هذه 
الشهادة الدولية رفيعة المستوى 
التوالي تأكيًدا  الثاني على  للعام 
إدارة  نظم  وفعالية  جــودة  على 
نــت”،  “بــي  لــدى  المعلومات  أمــن 
وتعزيًزا لدور الحوكمة والرقابة، 
مـــا يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى جــهــود 
ومساعي “بي نت” المستمرة في 

للمعلومات  األمنية  األطــر  تعزيز 
عــبــر تــبــنــي اإلجــــــراءات األمــنــيــة 
عالمًيا؛  المعتمدة  المعايير  ذات 
الــعــمــالء  ــات  ــان ــي ب إدارة  بــهــدف 
الوطنية  التحتية  البنية  وحماية 
ــات  ــمـ ــجـ ــهـ ــن الـ ــ لـــــالتـــــصـــــاالت مــ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة والـــحـــفـــاظ عــلــى 
تنظيم  هيئة  لــلــوائــح  االمــتــثــال 

االتصاالت.
أول  مدير  علق  المناسبة،  وبهذه 
ــمــعــلــومــات عــلــي بــوشــقــر  ــن ال أمــ

يأتي  اآليــزو  شهادة  تحقيق  ”إن 
بي  عمل  فــريــق  لجهود  تتويًجا 
نت وحرصهم الدائم على توفير 
األنــظــمــة والـــضـــوابـــط و تــعــزيــز 
الــالزمــة  التنظيمية  ــراءات  ــ اإلجـ
والحد  البيانات  حماية  لضمان 
المحتملة،  الــمــخــاطــر  حــجــم  مــن 
ــــك مــن خـــالل الــتــركــيــز على  وذل
الحوكمة  الحوكمة، ودمج ثقافة 
نجاحنا  على  للحفاظ  والمخاطر 

ونمونا المستقبلي”.

للتمويل  اإلبــــــداع  شـــركـــة  احــتــفــلــت 
متناهي الصغر - البحرين بيوم المرأة 
مجلس  رئــيــســة  بــحــضــور  البحرينية 
المؤيد،  يــوســف  منى  الــشــركــة  إدارة 
وعضوتي مجلس اإلدارة دالل أحمد 
الــغــيــص وســمــر عــجــايــبــي، والــرئــيــس 
ــد الـــغـــزاوي،  الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة خــال
ومنتسبات الشركة من الموظفات في 

مختلف الفروع والدوائر واألقسام.
وثمنت المؤيد خالل االحتفال الجهود 
العاهل  قرينة  تبذلها  الــتــي  الكبيرة 
المعظم صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها 

هللا؛ من أجل نهوض المرأة البحرينية 
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، وتــفــعــيــل 
طاقاتها، ورفع مساهمتها في مسيرة 
تنمية وازدهــار وطنها، ووصولها إلى 

أعلى المناصب في جميع المجاالت.
المرأة  بحضور  فخرها  عن  وأعــربــت 
ــة “اإلبـــــــداع”  ــركـ ــبــحــريــنــيــة فـــي شـ ال
60 % من  إلـــى نــحــو  ــذي وصـــل  ــ والـ
عن  معربة  الموظفين،  عــدد  إجمالي 
شــكــرهــا لــمــوظــفــات الــشــركــة الــلــواتــي 
وجــدارة  باستحقاق  مهامهن  يؤدين 
في  واألقــســام  اإلدارات  مختلف  في 
على  التنفيذية  اإلدارة  حــرص  ظــل 

الفرص  تكافؤ  لمبدأ  الكامل  التطبيق 
والتوزان بين الجنسين.

مــن جــانــبــه، قــال الــغــزاوي إن الــمــرأة 
الــبــحــريــنــيــة تــحــظــى بــمــنــظــومــة دعــم 
متكاملة بفضل جهود المجلس األعلى 
الملكي  السمو  صاحبة  برئاسة  للمرأة 
هللا،  حفظها  المعظم  الــعــاهــل  قرينة 
مشيرا إلى أن هذه المنظومة أسهمت 
في  البشري  الــمــال  رأس  تطوير  فــي 
الــبــحــريــن كــكــل، وفــتــحــت خــيــارات 
الساعية  الشركات  مختلف  أمام  أكبر 
البحرينية  الكفاءات  خلف استقطاب 

المتميزة من الجنسين.

“السياحة” تطلق باقات سياحية خاصة لمواطني ومقيمي دول الخليج

“بي نت” تحصل على شهادة “اآليزو 27001” العالمية

“اإلبـــــداع” تحتفـــي بيــــوم المـــرأة البحرينيـــة

بالتعاون مع شركاء سياحيين وبالتزامن مع موسم أعياد البحرين

إلدارة أمن المعلومات للعام الثاني على التوالي

60 % نسبة الموظفات من إجمالي الموظفين

والتجارة  الصناعة  وزيــر  استقبل 
عبدهللا فخرو بمكتبه صباح أمس 
لتنمية  الــبــحــريــن  جمعية  رئــيــس 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 

أحمد السلوم<
العديد  بحث  اللقاء  خــالل  وجــرى 
مــن الــمــوضــوعــات والــقــضــايــا ذات 
الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في مملكة البحرين.
والتجارة  الصناعة  وزيــر  استقبل 
عبدهللا فخرو بمكتبه صباح أمس 
لتنمية  الــبــحــريــن  جمعية  رئــيــس 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 

أحمد السلوم.
العديد  بحث  اللقاء  خــالل  وجــرى 
مــن الــمــوضــوعــات والــقــضــايــا ذات 
الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في مملكة البحرين.
ــدد، أكــــد الـــوزيـــر  ــصــ ــ وفــــي هــــذا ال
القطاعات  لكافة  الحكومة  دعــم 
البحرين،  مملكة  في  االقتصادية 
المؤسسات  قطاع  مقدمتها  وفــي 
يشهد  الــذي  والمتوسطة  الصغيرة 
في  ومساهمته  مــلــحــوًظــا  تــنــامــًيــا 
بفضل  اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج 
ــادرات الــتــي  ــ ــب ــ ــم ــ ــتــســهــيــالت وال ال

ــي ســبــيــل  ــاهــا الـــحـــكـــومـــة فــ ــن ــب ــت ت
ــقــطــاع الــحــيــوي  ــهــذا ال االرتـــقـــاء ب

والنامي.  
ــد أحـــمـــد الــســلــوم  ــ ــن جـــانـــبـــه، أك مـ
الــجــهــات ذات  تــضــافــر جــهــود  أن 
العالقة بدعم المؤسسات الصغيرة 
محددة  خطة  وفــق  والمتوسطة 
أسهم  واضــحــة  مـــؤشـــرات  وذات 
مــبــادرات  إيــجــاد  فــي  كبير  بشكل 
هذا  نمو  تعزيز  فــي  تسهم  نوعية 
هذا  في  مثمًنا  وازدهـــاره،  القطاع 
التي تبنتها  القرارات  اإلطار جميع 

الحكومة لدعم هذا القطاع.

االرتقاء بقطاع المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الحيوي والنامي

اجتمع برئيس “البحرين لتنمية الصغيرة والمتوسطة”.. وزير “الصناعة”:
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أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية اإلصدار 
رقـــم 1942 من أذونـــات الخزانة الحكومية األســـبوعية 
التـــي يصدرهـــا مصـــرف البحريـــن المركـــزي نيابـــة عـــن 

حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة 
اســـتحقاق 91 يوًما تبدأ فــــي 7 ديســـمبر 2022 وتنتهي 
فـــي 8 مـــارس 2023، كمـــا بلغ معـــدل ســـعر الفائدة على 

هـــذه األذونـــات 5.60 % مقارنة بســـعر الفائدة 5.47 % 
لإلصدار الســـابق بتاريـــخ 30 نوفمبـــر 2022.وبلغ معدل 
ســـعر الخصم 98.603 % وتم قبول أقل سعر للمشاركة 
بواقـــع 98.510 %، علًمـــا أنـــه قـــد تمت تغطيـــة اإلصدار 

بنسبة 134 %.
كمـــا بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار 

ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

“صادرات” تحصد جائزة األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم لتقدم المرأة البحرينية

ضمن فئة القطاع الخاص للشركات الصغيرة

رفعت صادرات البحرين خالص الشـــكر والتقدير إلى قرينة عاهل البالد المعظم 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة حفظها هللا، لدورها الريادي وإســـهاماتها المتواصلة لرفع مكانة المرأة 
البحرينية في جميع المجاالت الحيوية، مما أدى إلى تشكيل هوية مميزة للمرأة 

البحرينية وساندها لتصبح نموذج يحتذى به في العالم العربي.
حيـــث حصلت صـــادرات البحريـــن على جائزة األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة لتقـــدم المـــرأة البحرينية – ضمن فئـــة القطاع الخاص في فئة الشـــركات 
الصغيـــرة وذلـــك خالل حفل افتتاح نصب المرأة البحرينية “أثر” وتســـليم جوائز 

ومبادرات المجلس األعلى للمرأة.
لقـــد حرصـــت صـــادرات البحريـــن منـــذ انطالقتهـــا علـــى تنميـــة ثقافة المســـاواة 
بيـــن الجنســـين، وفي هـــذا الصدد طورت سياســـات وضـــع الموازنـــات واعتبرت 
المصدرين على أســـاس كفاءة وجودة منتجاتهم وخدماتهم. وعالوة على ذلك، 
قامـــت صـــادرات البحرين بتشـــكيل لجنـــة تحت مســـمى “لجنة تكافـــؤ الفرص”، 
حيث انتهجت مبدأ التكافؤ وركزت على دمج احتياجات كل من المرأة والرجل 
لتحقيق تأثير مباشـــر في كل النواحي، ولذلك اتســـمت صادرات البحرين بفريق 

عمل يضم العديد من القدرات المتنوعة على كافة المستويات.
وفي إطار مساعيها إلدماج احتياجات المرأة ودعمها، تمكنت صادرات البحرين 
مـــن دعـــم وتصدير نســـبة 30 % من منتجـــات وخدمات من مؤسســـات مملوكة 

مـــن قبـــل رائـــدات أعمـــال منذ انشـــائها، والتـــي بما في ذلـــك تتضمـــن العديد من 
المؤسســـات التي تزدهر فـــي الصناعات التي تتفاوت بها نســـبة الرجال تقليدًيا. 
وتأتي هذه الجائزة المرموقة انعكاًسا لجهود صادرات البحرين الحثيثة لتحقيق 

اإلشراك والمساواة الكاملة بين الجنسين في مختلف المجاالت.
وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح وزير الصناعـــة والتجـــارة عبدهللا عادل فخـــرو، رئيس 
مجلس تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، بالقـــول: “إن حصول صادرات 
البحريـــن علـــى جائزةقرينة عاهل البالد المعظم رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة  
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة يعد إنجازا مشرفا، 
حيـــث إن جهـــود ســـموها الجليلـــة لاللتقـــاء بالمـــرأة البحرينية تعد مصـــدر إلهام 
للكل في المملكة. وعكســـت صادرات البحرين على مدى الســـنين إيمانها الراسخ 
بقـــدرات المرأة وقدرتها على تعزيز أهداف المملكة فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة 

وتمكينها”.
ومن جانبها، علقت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين صفاء شريف عبدالخالق، 
بالقول: “تعد جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
مصـــدر شـــرف وفخـــر لكل عضو مـــن فريـــق صـــادرات البحرين والذيـــن يعلمون 
جاهًدا على تمكين المرأة البحرينية في مختلف المجاالت، حيث تعمل صادرات 
البحرين باســـتمرار علـــى تعزيز دور المرأة في االقتصـــاد الوطني وذلك لتحقيق 

الشمول والمساواة”.
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.013

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.225

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.353

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.141

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.325

بنك السالم 
SALAM BD 0.097

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.250

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 0.77

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 0.468

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.138

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.159

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.76

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

حرص على تنمية ثقافة 
المساواة بين الجنسين

دعم وتصدير نسبة 30 % من 
منتجات وخدمات لرائدات أعمال

17,252.50 دوالر1.0582 دوالر0.9448 يورو19.300 د.ب
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