
تتواصل التحركات االحتجاجية في 
إيران والتي ُوصفت بغير المســـبوقة 
فـــي مدتهـــا ومضمونهـــا، منـــذ نحو 3 
أشـــهر، وكســـرت محّرمـــات وزعزعت 
اإلســـامية  الجمهوريـــة  ركائـــز 
العقائدية، كما يتواصل الدعم الدولي 
الرئيـــس  وأعـــرب  التحـــركات.  لهـــذه 
خاتمـــي،  محمـــد  األســـبق  اإليرانـــي 
أمـــس األربعـــاء، عـــن تأييـــده للحركة 
وفـــاة  أشـــعلتها  التـــي  االحتجاجيـــة 
مهســـا أمينـــي، واصفا شـــعارها األبرز 

“امرأة، حياة، حرية” بـ “الرائع”. 
حســـيني  بـــدري  بعثـــت  حيـــن  فـــي 
خامنئي، شقيقة المرشد اإليراني علي 

خامنئـــي، برســـالة مفتوحـــة باللغتين 
الفارســـية واإلنجليزية، نشرها نجلها 
مـــراد خانـــي طهرانـــي، عبـــر  محمـــد 

حســـابه علـــى تويتر، تبـــرأت فيها من 
خامنئي، ومن “خافته االستبدادية”، 

على حد وصفها.

األســـبق  اإليرانـــي  الرئيـــس  وأعـــرب 
محمـــد خاتمـــي وهو إصاحي شـــغل 
 1997 العـــام  مـــن  الرئيـــس  منصـــب 
حتـــى 2005 لكن المؤسســـة الحاكمة 
أســـكتته منـــذ ســـنوات، عـــن تأييـــده 

للحركة االحتجاجية.
ووصـــف الرئيـــس األســـبق البالـــغ 79 
عاما شـــعار “امرأة، حياة، حرية” )أبرز 
هتاف يردده المحتجون( بأنه “رسالة 
رائعة تعكس التحّرك باّتجاه مستقبل 

أفضل”.
وقال فـــي بيان أوردته وكالة “إســـنا” 
اإلخباريـــة، عشـــية “يـــوم الطالب” إنه 
“يجـــب أال يتم وضـــع الحرية واألمن 

في مواجهة بعضهما البعض”.

أطلقـــت مؤسســـة “البـــاد” اإلعاميـــة مبـــادرة جديـــدة 
تهـــدف إلـــى تعزيز مكانـــة رجال األعمال وقادة النشـــاط 
االقتصادي في المملكة، وإبراز أدوارهم ومساهمتهم في 
التنميـــة االقتصادية، بما يعّزز قيم الشـــفافية والتنافس 
والتعـــاون. ومـــن خال هـــذه المبادرة ســـيتم اختيار 20 
شـــخصية باعتبارها األكثر تأثيًرا في االقتصاد الوطني، 
وقد تم إعداد قوائم المرشحين على مرحلتين أوليين: 
األولـــى: تكونـــت مـــن 79 اســـًما أعدها القســـم المختص 

بصحيفـــة “الباد”، ثم تم تشـــكيل لجنة مســـتقلة مكونة 
من 18 من الخبراء والمختصين الذين اختاروا وأضافوا 
آخرين بحيث بلغ إجمالي المرشـــحين 124 اسًما، حصل 
من بينهم 50 شخًصا على أعلى األصوات. وهذه القائمة 
المكونـــة مـــن 50 شـــخًصا ســـتنقل العملية إلـــى المرحلة 
الثالثـــة، وهـــي عـــرض هذه األســـماء على موقـــع “الباد” 
اإللكترونـــي للتصويت لمن يرغب فـــي ذلك واختيار 20 
اسًما منها. وستبدأ عملية التصويت في 15 يناير وحتى 
30 ينايـــر 2023. وستتســـم عمليـــة االختيـــار بشـــفافية 
كاملة، حيث يمكـــن للجميع رصدها ومتابعتها أواًل بأول 

وعلى مدار الســـاعة من خال موقع “الباد” اإللكتروني. 
إلـــى ذلك، قـــال رئيس تحريـــر صحيفة “البـــاد”، مؤنس 
المردي، إن هذه المبادرة قد خضعت للتقييم والمراجعة 
ألكثر من ســـتة أشـــهر، وقد أشـــرف على تنفيذها رئيس 
الجيوســـي  محمـــد  بالصحيفـــة  االقتصـــادي  القســـم 
وســـتتولى المحـــرر أول فـــي القســـم االقتصـــادي هبـــة 
محســـن، مسؤولية اإلدارة والمتابعة بالتعاون مع رئيس 
قســـم تحصيـــل الديـــون، نســـرين حمد بوقيـــس، ويقوم 
بتصميم وإدارة الموقع مهنـــدس البرمجيات بالصحيفة 

علي مزعل.

ألف دينـــــار
81.6

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة قرار رقم )63( لســـنة 2022 بإعادة تشـــكيل 
مجلس إدارة بنك اإلســـكان، بناًء على عرض وزير 
موافقـــة  وبعـــد  العمرانـــي،  والتخطيـــط  اإلســـكان 

مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
ُيعاد تشـــكيل مجلس إدارة بنك اإلســـكان برئاســـة 
وزير اإلســـكان والتخطيط العمراني، وعضوية كل 

من:
1 - محمد عبدالرحمن بوجيري. 2 - ريم عبدالغفار 
العلوي. 3 - عيســـى عبـــدهللا زينل. 4 - نبيل صالح 
عبدالعال. 5 - نجاء محمد الشـــيراوي. 6 - مبارك 

نبيل مطر. 7 - عبداللطيف خالد عبداللطيف.
8 - بلسم علي السلمان.

وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة 
للتجديد.

المادة الثانية:
علـــى وزيـــر اإلســـكان والتخطيط العمرانـــي تنفيذ 
هـــذا القـــرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشـــر 

في الجريدة الرسمية.

كمـــا صدر عـــن صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس مجلـــس التنميـــة 
االقتصاديـــة قـــرار رقـــم )2( لســـنة 2022 بإعـــادة 
تشـــكيل مجلس إدارة بنك البحريـــن للتنمية، جاء 

فيه:

المادة األولى:
يعاد تشـــكيل مجلـــس إدارة بنـــك البحرين للتنمية 
)ش.م.ب( برئاسة غسان غالب عبدالعال، وعضوية 

كل من:
1 - آمنة علي العريض. 2 - هاني حسين رضا.

3 - عائشة محمد عبدالملك. 4 - سنديب بوس.
5 - يوســـف محمـــد النفيعـــي. 6 - منـــال شـــوقي 

البيات.  7 - مروة خالد آل سعد. 
وتكون مـــدة العضوية في المجلس المذكور ثاث 

سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثانية: 
ُيعمـــل بهذا القـــرار من تاريخ صدوره، وُينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك اإلسكان برئاسة الرميحي
6 أعضاء جدد لمجلس إدارة “البحرين للتنمية” برئاسة عبدالعال

المنامة - بنا

تـــرأس ممثـــل جالة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيس 
القابضـــة  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
للنفط والغاز ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
مجلـــس  اجتمـــاع  خليفـــة  آل  حمـــد 
اســـتعرضت  حيـــث  الشـــركة،  إدارة 
اإلدارة التقـــدم الحاصل في تحقيق 
األهـــداف التـــي تـــم اعتمادهـــا مطلع 

العام الجاري.

وتم التطرق بشكل مفصل للتطورات 
تحديـــث  مشـــروع  فـــي  الحاصلـــة 
مصفاة شـــركة نفط البحرين )بابكو(، 
لمـــا له مـــن أهميـــة كبرى فـــي خدمة 

قطاع التكرير محلًيا وإقليمًيا.
وشـــدد ســـموه خال االجتمـــاع على 
بجهـــود  العمـــل  مواصلـــة  ضـــرورة 
ُموّحدة في المجموعة لرفع الكفاءة 

واإلنتاجية.

ناصر بن حمد: رفع إنتاجية “القابضة للنفط”

المنامة - الشركة القابضة للنفط والغاز

)02(

تعزيًزا لمكانة رجال األعمال وقادة النشاط االقتصادي

“^ اإلعالمية” تطلق مبادرة “أكثر 20 شخصية تأثيًرا في االقتصاد الوطني”

)19(

المنامة - وزارة الخارجية

شـــارك وزير الخارجية عبداللطيـــف الزياني في اجتمـــاع المجلس الوزاري 
لمجلـــس التعاون في دورته الرابعة والخمســـين بعـــد المئة الذي عقد أمس 
األربعـــاء بمقـــر األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعـــاون فـــي الريـــاض؛ للتحضير 
الجتمـــاع القمة الثالثـــة واألربعين لقادة دول مجلس التعاون المقرر عقدها 
برئاسة عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غدا )الجمعة(.
وبحـــث المجلـــس الـــوزاري تنســـيق مواقـــف دول المجلـــس فـــي المحافـــل 
الدوليـــة وتبـــادل الدعم فـــي الترشـــيحات المتعلقة بالمناصـــب وعضويات 

المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية.

تبادل دعم الترشيحات الخليجية للمناصب الدولية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تداولـــه  تـــّم  مـــا  علـــى  تعقيًبـــا 
التواصـــل  وســـائل  بعـــض  فـــي 
إلغـــاء  بشـــأن  االجتماعـــي 
االمتحانـــات النهائيـــة فـــي بعض 
الصفوف الدراسية، أفادت إدارة 
االتصال بوزارة التربية والتعليم 
بـــأن الجهات المختصـــة بالوزارة 
لم توّجه إلى أي شيء بخصوص 
االمتحانـــات النهائيـــة، وأن نظام 
التقويم المطور مســـتمر حســـبما 
تـــم إقـــراره، علًمـــا أن المـــدارس 
علـــى  تعكـــف حالًيـــا  الحكوميـــة 
اآلبـــاء  مجالـــس  مـــع  االلتقـــاء 
وأوليـــاء األمور والتشـــاور معهم 
بشـــأن نظام التقويم المطور وما 
يتضمنـــه مـــن عـــدد االمتحانـــات 
ومواعيدهـــا وتوزيـــع الدرجـــات، 
قبـــل اإلعـــان عنه بشـــكل نهائي 

إذا ما دعت الحاجة.

إلغاء االمتحانات 
النهائية... شائعة

)٠٢(

الفرص الوظيفية للبحرينيين ونوعيتها من معايير تقييم المشاريع ... مفيز:

ربط حجم دعم “تمكين” باألثر االقتصادي واإلنتاجية
قالـــت القائـــم بأعمـــال الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق العمل 
“تمكيـــن” مها مفيز “إن اإلســـتراتيجية الجديـــدة للصندوق 
وطريقة تقييم الدعم تركز على ربط نسب أو حجم الدعم 
المقـــدم من خـــال برامجها للشـــركات والمؤسســـات باألثر 

االقتصادي واإلنتاجية.
وأشـــارت مفيـــز إلى أنـــه تتم دراســـة عدد من األمـــور التي 
تتعلـــق بالمســـاهمة االقتصاديـــة للمشـــروع وأثرها، وحجم 
يوفرهـــا  التـــي  المســـتحدثة  الوظائـــف  وعـــدد  المشـــروع، 
ونوعيتهـــا والتطـــور الوظيفـــي، كل ذلـــك يتـــم أخذهـــا في 

االعتبار في حجم الدعم المقدم في برامج “تمكين”.
كما أشـــارت إلى أن حجم الدعم يتم تحديده بعد االطاع 
علـــى خطـــة الشـــركة ووضعهـــا المالـــي وخططهـــا للتوســـع 

وغيرها من المعايير.
وكانـــت القائـــم بأعمال الرئيـــس التنفيذي لصنـــدوق العمل 
“تمكيـــن” تتحـــّدث علـــى هامـــش منتـــدى جمعيـــة رجـــال 
األعمـــال البحرينيـــة، والـــذي ســـلط الضـــوء علـــى برامـــج 
ومبادرات “تمكين” وأهم المامح والجوانب التي تتضمنها 

إســـتراتيجية “تمكين”، خصوًصا بعد إطـــاق برامج الدعم 
فـــي حلتهـــا الجديدة، حيـــث أثنى رجال األعمـــال على دور 
“تمكين” والتي تعتبر أساًســـا لتطـــور قطاعات األعمال في 

مملكة البحرين.

مها مفيز

شـــّكل تحقيـــق زيادة منصفـــة للموظفين 
المؤقتيـــن في إدارة األوقـــاف الجعفرية 
أحـــد أبـــرز الملفـــات التـــي عملـــت علـــى 
تحقيقهـــا اإلدارة الجديدة منـــذ تعيينها، 
لـــإدارة  العامـــة  المصلحـــة  يحقـــق  بمـــا 
مـــن خـــال إدارة نفقـــات القـــوى العاملة 

بالطريقة المثلى. 
وأشـــارت اإلدارة فـــي رؤيتهـــا المرفوعة 
فـــي  األوقـــاف  إدارة  مجلـــس  لرئيـــس 

مايـــو 2021 إلـــى وضعهـــا معاييـــر تنظم 
عملية الصرف للزيـــادات لتعديل رواتب 
الموظفيـــن المؤقتيـــن فـــي اإلدارة لعـــدد 

111 موظًفا. 
وقّدرت اإلدارة أن تكلف الزيادة السنوية 
لعـــدد 111 موظًفا في العام الجاري نحو 
81 ألًفـــا و600 دينـــار مـــن نفقـــات القـــوى 
العاملة، وذلك بواقع زيادة شـــهرية تصل 

إلى 6800 دينار.

ا لتعديل رواتب “مؤقتي الجعفرية” سنويًّ
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء

ناصر بن حمد يترأس اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز

علي الفردان من المنامة | تصوير: خليل إبراهيم

سيدعلي المحافظة

شقيقة خامنئي تتبرأ منه ومن “الخالفة االستبدادية”
خاتمي للمسؤولين بإيران: اعترفوا باألخطاء قبل فوات األوان

طهران - وكاالت

متظاهرات إيرانيات يخرجن إلى الشارع دون حجاب

)١٨(



المنامة - بنا

رمـــزان  اإلعـــام  وزيـــر  اســـتقبل 
النعيمـــي، ســـفير جمهوريـــة كوريـــا 
لـــدى مملكـــة البحرين الســـفير هاي 

كوان تشونغ.
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــال  وتـــم 
عاقـــات الصداقـــة الوطيـــدة التي 
تجمع بين البلدين وســـبل تنميتها، 
التعـــاون  مجـــاالت  فـــي  الســـيما 
اإلعامي باالســـتفادة من الخبرات 
والتقنيـــات الحديثة التـــي تمتلكها 

جمهورية كوريا الصديقة.
وأعرب الســـفير الكوري عن خالص 
الشـــكر والتقدير إلـــى وزير اإلعام 
العاقـــات  علـــى اهتمامـــه بتعزيـــز 
الثنائيـــة، مؤكـــدا تطلـــع بـــاده إلى 
توسيع تعاونها مع مملكة البحرين 
المشـــتركة  المصالـــح  يخـــدم  بمـــا 
للشـــعبين الصديقيـــن، مشـــيدا بمـــا 
تشـــهده المملكـــة من تطـــور ونماء 

مستمر في مختلف المجاالت.

تنمية التعاون اإلعالمي مع كوريا

مواصلة العمل بجهود ُموّحدة لرفع الكفاءة واإلنتاجية ... ناصر بن حمد:

الزياني يشارك في االجتماع الوزاري لبحث تحضيرات القمة الخليجية الصينية

منهجيات عمل مبتكرة إلدارة المخاطر المالية في “القابضة للنفط”

تنسيق المواقف الخليجية وتبادل دعم الترشيحات للمناصب الدولية

لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  تـــرأس 
اإلنســـانية وشؤون الشباب رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة القابضة للنفط والغاز ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة اجتماع 
مجلس إدارة الشـــركة، حيث اســـتعرضت 
تحقيـــق  فـــي  الحاصـــل  التقـــدم  اإلدارة 
األهـــداف التـــي تـــم اعتمادها مطلـــع العام 

الجاري.
وأشاد سموه بجهود الشركة المبذولة في 
ســـبيل تطوير قطـــاع الطاقة فـــي المملكة 
بمـــا يتوافق مـــع رؤية ملك البـــاد المعّظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وتطلعـــات ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة للنهوض 
بهذا القطـــاع الحيوي. وأثنى ســـموه على 
مســـاعي وجهـــود الشـــركة الماضيـــة ُقدًما 
نحو التطويـــر والعطاء، مثمًنا الدعم الذي 
تقدمـــه اللجنـــة العليـــا للطاقـــة والمصـــادر 

الطبيعية للشركة القابضة للنفط والغاز.
باإلشـــادة  االجتمـــاع  ســـموه  وافتتـــح 
بفاعليـــة دور مجلـــس اإلدارة فـــي توجيه 
الشـــركة خال العام بما يتوافق مع أفضل 
الممارســـات واالساليب المتبعة عالميًا في 

مجال حوكمة الشركات. 
أبـــرز  اســـتعراض  االجتمـــاع  خـــال  وتـــم 
مخرجات ونتائج تقرير اإلدارة التنفيذية 
للربع األخير من العام 2022، والذي يتناول 
آخر مســـتجدات الشـــركة وإنجازاتها، إلى 
جانـــب مناقشـــة الخطـــط التحويلية لعدد 
من المشـــاريع اإلستراتيجية. وتم التطرق 
بشـــكل مفصـــل للتطـــورات الحاصلـــة في 

نفـــط  شـــركة  تحديـــث مصفـــاة  مشـــروع 
البحريـــن )بابكـــو(، لما له مـــن أهمية كبرى 
في خدمة قطاع التكرير محلًيا وإقليمًيا.

وناقـــش االجتمـــاع السياســـات الجديـــدة 
التي تم اعتمادها مؤخًرا كجزء من جهود 
مجلس اإلدارة؛ لمتابعة تحســـين وتطوير 
الهيكل التنظيمي للشـــركة القابضة للنفط 
الموحـــد  اإلطـــار  اعتمـــاد  ومنهـــا  والغـــاز، 
لسياســـات وممارســـات المـــوارد البشـــرية 
بمـــا يدعـــم توجهـــات تنميـــة رأس المـــال 
البشـــري فـــي الشـــركة. كما وشـــدد ســـموه 
خـــال االجتمـــاع علـــى ضـــرورة مواصلـــة 
العمل بجهود ُموّحدة في المجموعة لرفع 

الكفاءة واإلنتاجية.
وركز االجتماع على مســـتجدات الشراكة 

مع مجموعة بوســـطن االستشارية؛ بهدف 
الوطنيـــة  الطاقـــة  اســـتراتيجية  تطويـــر 
التحويليـــة،  اإلســـتراتيجية  وتنميـــة 
باإلضافة إلى خلق نموذج تشغيلي فاعل. 
كمـــا أشـــار ســـموه لضـــرورة وضـــع أدوات 
جديـــدة وتبنـــي منهجيـــات عمـــل مبتكرة 
إلدارة المخاطـــر الماليـــة والتي من شـــأنها 
فـــي  للشـــركة  المالـــي  االســـتقرار  تأميـــن 
ظـــل التغيـــرات المتواصلـــة في األســـواق 
العالمية. وتطرق المجلس لمناقشـــة نطاق 
عمل الشـــركة االستشـــارية “لزارد” المكلفة 
بإعـــداد الخطـــة الماليـــة للشـــركة لتمويـــل 
المبـــادرات النوعية والمشـــاريع للســـنوات 

المقبلة.
االجتمـــاع  خـــال  اإلدارة  مجلـــس  وأقـــر 

خطـــة الميزانيـــة المحـــددة للعـــام المقبل، 
مـــن  مجموعـــة  مصادقـــة  جانـــب  إلـــى 
القرارات المتعلقة بتطوير مشاريع نوعية 
وسياســـات جديدة تحســـن أنظمـــة العمل 
المؤسســـية، مـــع التركيـــز علـــى المبادرات 
والخطـــط التـــي تتوافق مع خطـــة مملكة 
البحرين؛ لتحقيق الحياد الصفري. وتطرق 
ســـموه خال االجتماع لمناقشة الحوكمة 
البيئية واالجتماعية والمؤسســـية، مشيًدا 
كافـــة  بذلتهـــا  التـــي  الحثيثـــة  بالجهـــود 
شـــركات المجموعـــة فـــي ســـبيل تطبيـــق 
وتبني ركائز االســـتدامة تماشـــًيا مع رؤية 
مملكة البحرين االقتصادية 2030 وخطة 

التعافي الوطنية.

شارك وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
فـــي اجتمـــاع المجلـــس الـــوزاري لمجلس 
التعـــاون فـــي دورتـــه الرابعة والخمســـين 
بعـــد المئـــة الـــذي عقـــد أمـــس األربعـــاء 7 
ديســـمبر 2022 فـــي مقـــر األمانـــة العامـــة 
الريـــاض  مدينـــة  فـــي  التعـــاون  لمجلـــس 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
للتحضير الجتماع القمة الثالثة واألربعين 
دول  قـــادة  والســـمو  الجالـــة  ألصحـــاب 
مجلـــس التعـــاون المقـــرر عقدهـــا برئاســـة 
عاهل المملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود يوم الجمعة الموافق 

9 ديسمبر2022م.
وعقد أصحاب الســـمو والمعالي والسعادة 
وزراء الخارجيـــة بـــدول مجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية، اجتماعهم برئاســـة 
وزيـــر الخارجية في ســـلطنة عمان رئيس 
الـــدورة الحاليـــة للمجلـــس الـــوزاري بـــدر 
العـــام  األميـــن  وبمشـــاركة  البوســـعيدي، 

لمجلس التعاون نايف الحجرف.
تـــم خـــال االجتمـــاع بحـــث الموضوعات 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمـــال المجلـــس 
الـــوزاري، بمـــا في ذلـــك مشـــاريع القوانين 
أعدتهـــا  التـــي  والتقاريـــر  والموضوعـــات 
اللجـــان الوزاريـــة المتخصصـــة، وتقاريـــر 
األمانـــة العامـــة بشـــأن القضايـــا المتعلقـــة 
بمسيرة التعاون الخليجي، والمقرر رفعها 
إلى اجتماع أصحاب الجالة والسمو قادة 
دول مجلـــس التعاون العتمادها، ومتابعة 
تنفيـــذ قـــرارات المجلس األعلـــى لمجلس 
واللجـــان  الـــوزاري  والمجلـــس  التعـــاون 
الوزارية المتخصصة في مجاالت التعاون 

المشترك.

والمعالـــي  الســـمو  أصحـــاب  وبحـــث 
والســـعادة وزراء الخارجية بدول مجلس 
التعـــاون التحضيـــرات الجارية لعقد القمة 
يـــوم  الريـــاض  فـــي  الصينيـــة  الخليجيـــة 
الجمعـــة 9 ديســـمبر 2022م بيـــن أصحاب 
الجالة والسمو قادة دول مجلس التعاون 

الشـــعبية،  الصيـــن  جمهوريـــة  ورئيـــس 
والموضوعـــات المقـــرر بحثهـــا فـــي إطـــار 
مساعي الطرفين؛ لتعزيز عاقات التعاون 
والشراكة اإلستراتيجية بين الجانبين بما 

يحقق المصالح المشتركة.
تنســـيق  الـــوزاري  المجلـــس  بحـــث  كمـــا 

المحافـــل  فـــي  المجلـــس  دول  مواقـــف 
الدوليـــة وتبـــادل الدعم في الترشـــيحات 
المتعلقة بالمناصب وعضويات المنظمات 
والهيئـــات اإلقليميـــة والدوليـــة، باإلضافة 
والتحديـــات  األوضـــاع  مســـتجدات  إلـــى 
الراهنـــة،  والدوليـــة  واإلقليميـــة  العربيـــة 
وســـبل تعزيز التعاون الخليجي المشـــترك 
فـــي الدفاع عـــن مصالح الـــدول األعضاء 

وحماية األمن واالستقرار في المنطقة.
ضـــم وفد الوزارة المشـــارك فـــي االجتماع 
الشـــيخ علـــي بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن علي 
آل خليفـــة ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
المملكة العربية السعودية، والسفير طال 
عبدالســـام األنصاري المدير العام لشؤون 
عبدالعزيـــز  والســـفير  الخارجيـــة،  وزارة 
محمد العيد رئيس قطاع شـــؤون مجلس 

التعاون في وزارة الخارجية.
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البـــاد  ملـــك  تلّقـــى 
صاحـــب  المعّظـــم 
الجالـــة الملـــك حمـــد 
بن عيسى آل خليفة، 
برقيـــة شـــكر جوابية 
الملـــك  جالـــة  مـــن 
فيليـــب ملـــك مملكـــة 
الصديقـــة،  بلجيـــكا 
ا على برقية  وذلـــك ردًّ
التهنئـــة التي بعث بها 
جالته إليه بمناســـبة 
الملـــك  عيـــد  ذكـــرى 

البلجيكي.

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
الماليـــة  وزيـــر  أمـــس،  صبـــاح 
الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
وبعـــد أن رّحب القائد العام لقوة 

الماليـــة  البحريـــن بوزيـــر  دفـــاع 
واالقتصـــاد الوطنـــي، تـــم بحث 
عـــدد من الموضوعـــات المتعلقة 
والتنســـيق  التعـــاون  بمجـــاالت 
القائـــم بيـــن قوة دفـــاع البحرين 
واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزارة 

الوطني.

رمـــزان  اإلعـــام  وزيـــر  اســـتقبل 
النعيمـــي، رئيـــس وأعضـــاء مجلس 
إدارة الجمعيـــة البحرينيـــة للملكية 

الفكرية.
وخـــال اللقاء، أشـــاد وزيـــر اإلعام 
بجهـــود الجمعيـــة فـــي نشـــر الوعي 
المجتمعـــي بأهمية حقـــوق الملكية 
الفكريـــة، في إطار مـــا توليه مملكة 
البحريـــن من اهتمام بتعزيز وصون 
حقوق الملكية الفكرية كحق أصيل 
تكفلـــه قوانيـــن المملكـــة؛ مـــن أجل 
تهيئة المجـــال أمام الجميع لإلبداع 

واالبتكار في مختلف المجاالت.
وأكـــد وزيـــر اإلعـــام أهميـــة تنمية 
الوعـــي بحقوق الملكية الفكرية في 
تعزيـــز البحـــث والتطويـــر خصوصا 

في مجال اإلعام واإلنتاج الفني.
من جانبها، أعربت رئيســـة الجمعية 

عن شكرها وتقديرها لوزير اإلعام 
على اهتمامه بتعزيز مبدأ الشـــراكة 
المجتمعيـــة في نشـــر وتعزيز ثقافة 
حقـــوق الملكيـــة الفكرية بيـــن أفراد 
الـــدور  أهميـــة  مؤكـــدة  المجتمـــع، 
الـــذي تنهـــض بـــه وزارة اإلعام في 
هذا المجال من خال رســـالتها في 

خدمة المجتمع.

الملك المعّظم يتلّقى شكر ملك بلجيكا

استعراض التنسيق القائم بين “القوة” و“المالية”

النعيمي يؤكد اهتمام البحرين بحماية الملكية الفكرية
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شـــارك وفد مملكة البحرين برئاسة رئيس 
بـــوزارة  االســـتراتيجية  الشـــؤون  قطـــاع 
الخارجيـــة، الســـفيرة نانســـي جمـــال، فـــي 
للجنـــة  السياســـيين  المديريـــن  اجتمـــاع 
المصغـــرة التابعـــة للتحالـــف الدولـــي ضـــد 
داعـــش، والـــذي ُعقـــد فـــي الهـــاي بهولندا، 
بحضـــور وزيـــر خارجيـــة مملكـــة هولنـــدا 
28 دولـــة  فوبكـــه هويكســـترا وبمشـــاركة 

وثـــاث منظمـــات دوليـــة هـــي اإلنتربـــول 
واالتحـــاد األوروبي والناتـــو. وذلك لتقييم 
التحديـــات  وبحـــث  التحالـــف  إنجـــازات 

المستقبلية وسبل مجابهتها.
 وأشـــادت الســـفيرة نانســـي في مداخلتها 
فـــي جلســـات االجتمـــاع بالعمـــل الـــدؤوب 
الـــذي يقـــوم بـــه التحالـــف، وجهـــود الدول 
األعضـــاء فيـــه، لمواكبـــة كافـــة التغيـــرات 
العالمية والتهديدات الناشـــئة، والبقاء في 
الطليعـــة في مكافحة اإلرهـــاب في جميع 

اتجاهاتـــه، موضحـــة أن التحالـــف الدولي 
اآلن بـــات يغطي مناطق جغرافية أوســـع، 
وصـــار قـــادًرا علـــى التكيف مـــع التأثيرات 
عبـــر  الجديـــدة،  والثقافيـــة  االجتماعيـــة 
اعتمـــاد هيكلية مرنـــة لمواجهة التحديات 
المتصاعـــدة، مشـــددة علـــى أن مثـــل هـــذه 
االجتماعـــات مهمـــة للغايـــة للحفـــاظ على 
زخم الجهود الدولية المبذولة في مكافحة 

اإلرهاب وضمان استدامتها.
 كما أكدت التزام مملكة البحرين بمكافحة 

اإلرهـــاب الدولـــي واجتثاثـــه مـــن جـــذوره 
أينمـــا وجـــد، مســـلطًة الضوء علـــى محاور 
الجهود المختلفة التي تبذلها المملكة، عبر 
كونهـــا عنصًرا فعـــاالً في التحالـــف الدولي 
ضـــد داعـــش، ومشـــاركتها فـــي عـــدد مـــن 
مجموعات العمل التابعـــة للتحالف، وعلى 
وجـــه األخـــص، المعنيـــة بمكافحـــة تمويل 
اإلرهـــاب ومنع ومكافحـــة التطرف، والتي 
ُتعد من أولويات ملفات المملكة، مؤكدة أن 
مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لمواكبة 

التطورات العالمية الراهنة، والمشاركة في 
الركـــب العالمي لفهـــم االتجاهات الناشـــئة 

للتهديدات اإلرهابية.
 واختتمت مداخلتهـــا بالتأكيد على أهمية 
الحاجـــة إلـــى جبهـــة موحـــدة، اآلن أكثـــر 
مـــن أي وقـــت مضـــى، لمواصلـــة الحـــرب 
التهديـــدات  ومحاربـــة  اإلرهـــاب،  ضـــد 
المشتركة، وصون استمرارية هذه الجهود 
واســـتدامتها، من أجل القضاء على كل ما 

يهدد سام واستقرار المجتمع الدولي.

المنامة - وزارة الخارجية

تأكيــد التــزام البحريــن بمكافحــة اإلرهــاب الدولــي
أهمية الحاجة إلى جبهة موحدة لمحاربة التهديدات... السفيرة نانسي:
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جاللة الملك المعظم

وزير اإلعالم



المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

اســـتقبل رئيـــس ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلدارية الشـــيخ أحمد 
بن محمـــد آل خليفة، في مكتبه 
صبـــاح أمـــس األربعـــاء، وزيـــرة 
الصحة جليلة السيد، حيث بحثا 
رفع مســـتوى التعاون والشراكة 

والتنسيق.
الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  وأكـــد 
النهـــج  أن  واإلداريـــة  الماليـــة 
اإليجابـــي الـــذي يتبعـــه الديوان 
يضمـــن تنفيـــذ التوصيـــات التي 
تـــرد بالتقاريـــر الرقابيـــة بشـــكل 
أســـرع وأفضل من قبل الجهات 
المشمولة بالرقابة، وبالتالي رفع 
مســـتوى األداء وجـــودة وكفاءة 
الخدمـــات المقدمـــة للمواطنين، 
فضـــًا عـــن الحفـــاظ علـــى المال 

العام وضمان ُحسن إدارته.
وزارة  تعـــاون  إلـــى  وأشـــار   
الصحة وجميع الجهـــات التابعة 

لهـــا مـــع كـــوادر ديـــوان الرقابـــة 
تنفيـــذ  عنـــد  واإلداريـــة  الماليـــة 
مهماتهـــا، متطلًعـــا إلـــى مزيد من 
التنسيق لترسيخ مبادئ النزاهة 
والشـــفافية والمهنية بما يســـهم 
فـــي تحقيـــق أهـــداف المســـيرة 
التنموية الشـــاملة التـــي يقودها 
صاحـــب  المعّظـــم  البـــاد  ملـــك 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة. 
وزيـــرة  شـــكرت  جهتهـــا،  مـــن 
الصحة، الشـــيخ أحمد بن محمد 
اســـتقبالها  علـــى  خليفـــة،  آل 
ودعمها، مؤكدة استعداد وزارتها 
لمزيد من التعاون والتنسيق مع 
ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية 

من أجل المصلحة الوطنية.

رئيس “الرقابة”: نتطّلع لمزيد من 
التنسيق لترسيخ النزاهة والشفافية
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تطبيق أولى مراحل السجون المفتوحة وارتفاع المستفيدين من “البديلة” إلى 4511
خالد بن راشد: موجهة للنزالء متوسطي الخطورة ... والشرطي العصري يحترم حقوق اإلنسان والحريات

شـــهد وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر 
بن عبدالرحمـــن آل خليفة، أمس، الندوة 
لتنفيـــذ  العامـــة  اإلدارة  عقدتهـــا  التـــي 
األحـــكام والعقوبـــات البديلـــة؛ بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان تحـــت 
عنـــوان )المجتمـــع أوالً( وحضرهـــا عـــدد 
مـــن رؤســـاء الجمعيات المعنيـــة بحقوق 

اإلنسان ومؤسسات المجتمع المدني.
مـــن جهتـــه، قـــدم المشـــرف علـــى شـــعبة 
حقوق اإلنســـان النقيب خالد إبراهيم آل 
خليفـــة، إيجـــازا عـــن دور اإلدارة العامـــة 
فـــي منظومـــة حقوق اإلنســـان فيما قدم 
المازم أول ناصـــر الرميحي، إيجازا عن 
برنامج الســـجون المفتوحـــة وآلية عمله 
وأهدافه، بعدها تم عرض فيلم تسجيلي 
تطبيـــق  فـــي  العامـــة  اإلدارة  دور  عـــن 
العقوبـــات البديلة وشـــراكتها مع القطاع 
الخـــاص، وبرنامـــج الســـجون المفتوحة 

وتطبيق مرحلته األولى.
وأشـــار مدير عـــام اإلدارة العامـــة لتنفيذ 
األحكام والعقوبات البديلة الشـــيخ خالد 
بـــن راشـــد آل خليفة في مســـتهل كلمته 
إلى اســـتكمال مملكة البحرين مســـيرتها 
أطلقهـــا  التـــي  التحديثيـــة والتطويريـــة 
صاحـــب الجالـــة ملـــك البـــاد المعظـــم، 
مـــن خـــال مشـــروع جالتـــه اإلصاحي 
المتكامـــل، والذي يرتكز في أحد أعمدته 
األساســـية علـــى تأكيـــد ســـيادة القانـــون 
اإلنســـان  حقـــوق  وترســـيخ  واحتـــرام 

وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين.
وأوضـــح أن ترجمـــًة التوجيهات الملكية 
فـــي  بوضـــوح  أثرهـــا  ظهـــر  الســـامية، 
تطويـــر المنظومة اإلصاحية في مملكة 
متكامـــل  تطويـــر  إطـــار  فـــي  البحريـــن 
لمنظومة العدالة الجنائية لتساير أحدث 
النظـــم العالميـــة، والتي بذلـــت الحكومة 
طاقتها وجهودها في تحقيقها وتنفيذها 
تحت قيادة صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء؛ من أجل 
ترســـيخ ســـيادة القانـــون وإقامـــة دولـــة 
المؤسســـات ودعـــم مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي ذات الصلـــة وحمايـــة واحتـــرام 

حقوق اإلنسان.

وأضاف أن النجاحات الكبيرة المتحققة 
في ملـــف حقوق اإلنســـان والتـــي أكدها 
المجتمـــع الدولـــي والمنظمـــات الدوليـــة 
خال المراجعات الدورية لتقارير مملكة 
البحرين في هذا المجال لم تكن لتتحقق 
لـــوال جهـــود وزارات وهيئـــات كثيرة من 
بينها وزارة الداخلية التي آمنت قيادتها، 
بـــأن رجل األمن العصـــري هو الذي يؤمن 
بـــأن حفظ األمـــن واالســـتقرار ال ينفصل 
بأي حال من األحوال عن احترام حقوق 

اإلنسان وحرياته.
وأشـــار إلـــى أن وزارة الداخليـــة وبفضل 
توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
آل خليفـــة  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 

حرصـــت علـــى اعتمـــاد أفضـــل المعاييـــر 
العالميـــة فيما يتعلق بالعدالة اإلصاحية 
من خال إطاق وتطبيق نظام العقوبات 
البديلـــة عـــام 2017، وبرنامج الســـجون 
كان  واللذيـــن   ،2022 عـــام  المفتوحـــة 
لهمـــا دور كبيـــر في اإلســـهام في تحقيق 
لنـــزالء  واإلعـــداد  التأهيـــل  مـــن  مزيـــد 
مراكـــز اإلصاح والتأهيـــل؛ بهدف إعادة 
دمجهم في المجتمع وتشجيعهم للتطلع 
بتفاؤل لمستقبل مشرق من خال إعادة 
تقييم ســـلوكهم والعودة التدريجية إلى 
المجتمـــع وذلـــك دون المســـاس بحقـــوق 

المجني عليهم.
وأوضح أن عدد المســـتفيدين من قانون 

العقوبـــات البديلـــة، منـــذ بـــدء التطبيـــق 
مســـتفيدا،   4511 بلـــغ  تاريخـــه  وحتـــى 
منوها إلى أن برنامج السجون المفتوحة 
التســـامح،  قيـــم  حقيقتـــه  فـــي  يجّســـد 
وقبـــول اآلخـــر الـــذي أخطـــأ ويرغب في 
العودة إلـــى طريق الصاح من خال مد 
يد المســـاعدة المجتمعية لـــه، مضيفا أن 
البرنامـــج يســـتهدف النـــزالء متوســـطي 
الخطورة؛ إلعادة تأهيلهم تمهيدًا للعودة 
إلـــى الطريـــق الصحيح، ولذلـــك فهو يعد 
نقلـــة نوعية فـــي المنظومـــة اإلصاحية، 
بإبراز جهـــود وزارة الداخليـــة في تعزيز 
مبادئ حقوق اإلنســـان وحماية المجتمع 

بعيدًا عن العقوبة التقليدية.

المنامة - وزارة الداخلية

استخدام التقنيات الحديثة ينسجم مع تطلعات الحكومة ورؤية 2030
مستقبال مديري عدد من اإلدارات الفائزة بشهادات الجودة ... وزير الداخلية:

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
أمـــس، العميد ناصر بـــن أحمد الجنيد 
المشـــرف العـــام علـــى اإلدارة العامـــة 
وذلـــك  الداخليـــة،  وزارة  لشـــؤون 
بمناســـبة حصول نـــادي الضباط على 
وشـــهادة  “اآليـــزو”  الجـــودة  شـــهادة 
مؤسســـة  كأول  اعتمـــاده  تجديـــد 
حكوميـــة معـــززة للصحـــة، وحصـــول 
إدارة العاقـــات العامـــة علـــى شـــهادة 
نظـــام إدارة الجـــودة وحصـــول إدارة 
واإلبـــداع  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
اإللكترونـــي على شـــهادة الجودة في 

المعلومـــات  تقنيـــة  حوكمـــة  مجـــال 
وعمليات الذكاء االصطناعي.

الفائـــزة،  اإلدارات  الوزيـــر،  هنـــأ  وقـــد 
والتي يعكس أداؤها، مستوى متميزا 

في الجـــودة وتقديم خدمات عصرية 
ومتكاملـــة، مشـــيرا إلى أن اســـتخدام 
مـــع  ينســـجم  الحديثـــة،  التقنيـــات 
تطلعـــات الحكومـــة الموقـــرة ورؤيـــة 

دعـــم وتطويـــر  فـــي   2030 البحريـــن 
قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.

اإلبداعيـــة  بالجهـــود  الوزيـــر،  وأشـــاد 
ومـــا  الداخليـــة،  وزارة  لمنتســـبي 
يتمتعـــون به مـــن قـــدرات وإمكانيات 
فـــي الوصـــول إلـــى الريـــادة والتميـــز، 
في مجال التحـــول الرقمي وتوظيف 
التكنولوجيـــا، بمـــا يعكـــس االســـتثمار 

األمثل للتقنيات الحديثة.
حضـــر اللقـــاء، مديـــر إدارة العاقـــات 
تكنولوجيـــا  إدارة  ومديـــر  العامـــة، 
اإللكترونـــي،  واإلبـــداع  المعلومـــات 

ومدير نادي الضباط.

المنامة - وزارة الداخلية

“الصليب األحمر” يشيد برؤية الملك المعظم في تأسيس “المؤسسة الملكية”
اهتمام بارز بدعم المحتاجين في مختلف دول العالم

للجنـــة  اإلقليميـــة  البعثـــة  رئيـــس  أشـــاد 
صـــو  مامـــدو  األحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة 
بالرؤيـــة الســـديدة لملـــك البـــاد المعظـــم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، في تأســـيس المؤسسة الملكية 
الكريمـــة  وبالرعايـــة  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الســـامية ومـــا يوليـــه جالتـــه مـــن اهتمام 
بـــارز ورعايـــة للعمـــل الخيـــري واإلنســـاني 
ومســـاعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين 
دعـــم  مثمًنـــا  العالـــم،  دول  مختلـــف  فـــي 
العهـــد  بقيـــادة ولـــي  الرشـــيدة  الحكومـــة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  وجهـــود 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة في إدارة العمل 
اإلنســـاني الذي تقدمه المؤسســـة الملكية 
التـــي  واإلنجـــازات  اإلنســـانية  لألعمـــال 
حققتهـــا المؤسســـة مـــن خـــال الخدمات 
الرعائيـــة التـــي تقدمهـــا للمحتاجيـــن فـــي 

مملكـــة البحريـــن والمشـــروعات التنموية 
التـــي تنفذها في مختلف الدول المنكوبة، 
ما ســـاهم بشـــكل كبير وفعال في ترسيخ 
األمن واالستقرار النفسي للشعوب، مبدًيا 
واألســـلوب  الخدمـــات  بنوعيـــة  إعجابـــه 
اإلبداعـــي فـــي اإلدارة والتنظيـــم الكبيـــر 

الـــذي تعمـــل المؤسســـة من خالـــه والتي 
اســـتطاعت تنفيـــذ جميـــع هذه المشـــاريع 

بمهنية احترافية عالية.
جـــاء ذلك أثناء زيارته للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية، إذ رحب األمين العام 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 

مصطفـــى الســـيد بـــه وقـــدم خـــال اللقاء 
نبـــذة عن تاريخ المؤسســـة وعـــدد األيتام 
جالـــة  قبـــل  مـــن  المكفوليـــن  واألرامـــل 
الملـــك المعظـــم، والفئـــات المســـتفيدة من 
التـــي  الرعايـــة  وأنـــواع  المؤسســـة  عمـــل 
تقدم لهم في ســـبيل المســـاهمة في تربية 
العلميـــة  األبنـــاء واالرتقـــاء بمســـتوياتهم 
واالجتماعيـــة، والمشـــاريع التنمويـــة التي 
تنفذهـــا المؤسســـة فـــي شـــتى المجـــاالت 
الرعائيـــة والمســـاعدات الخارجيـــة التـــي 
الشـــقيقة  للـــدول  المؤسســـة  قدمتهـــا 
والصديقة بتوجيه من ملك الباد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية، وبدعم مـــن الحكومة 
الرشـــيدة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، وبقيادة ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 

خليفة.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية
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“األهلية” وأعيادنا الوطنية
Û  كان أمــس األربعــاء عرًســا وطنًيــا بالجامعــة األهليــة احتفلنــا فيه مع

محافظ العاصمة الشــيخ راشــد بن عبدالرحمن آل خليفة الذي شرفنا 
فــي الحفــل بأهازيــج العيــد الوطنــي وعيــد جلــوس حضــرة صاحــب 
فيهــا  اختلطــت  ُتنســى  ال  لحظــات  عشــنا  المعظــم،  مليكنــا  الجالــة 
المشــاعر الفياضــة باآلمال، واألحاســيس الوطنيــة الصافية بالطموح 

في غٍد أفضل.
Û  تحدثنــا جميًعــا عــن الوطن، عــن اإلنجاز، عــن ثقافة الشــكر، وفضائل

لــم يكــن أمامنــا ســوى أن  التعايــش والتســامح والمحبــة والســام، 
نحتضن أعامنا، وأن نرتدي حلة األيام المباركة السعيدة، وأن نهتف 
جميًعا باســم البحرين، ثم البحرين، ولم يكن بيننا ما يعكر الصفو، أو 
يــؤرق المخــادع، أو يثير الضغائن والنعــرات، لماذا؟ ألننا في الجامعة 
األهليــة نؤمــن بــأن هــذا الوطن الســعيد لكل أبنائــه وبــكل أبنائه، وأن 
فضائــل األمــن واألمــان واالســتقرار واالزدهــار التــي وفرهــا لنــا هــذا 
الوطــن هــي بحق نعمة العطاء الرباني، وقدرته جل وعا على منحنا 
طاقــة عظمــى وقــوة دفــع إضافية؛ لكــي نســتلهم العبر ممن ســبقونا، 
نمشــي علــى ُخطاهــم، ونســتكمل مســيرتهم المباركــة، ونمضــي علــى 
درب الوصــول الطويــل، نعمــل، ونجتهــد، ونحقق التميز، ونستكشــف 
المغاليــق، ونضــرب بيــد من حديد على جميع الفــرص المتاحة، وتلك 

التي تتخلق بفعل عنفوان مواطنينا، وإرادة شبابنا، وإيمان قادتنا.
Û  21 ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أننــا فــي الجامعــة األهليــة وطــوال 

ســنة وضعنــا نصــب أعيننــا أن تكــون جامعتنا فــي طليعــة الجامعات 
بالمنطقــة، فــي مقدمة صفــوف الجودة، وعلى أعلــى منصات التفوق 
األكاديمــي والبحثــي مــن خــال االعترافــات والتصنيفــات الدوليــة 
“التايمــز”، “كيــو إس”، منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، 
ناهيــك عــن التوأمة التي جمعت بيننا مــع الجامعات العالمية العريقة 
مثــل برونيــل البريطانيــة وجــورج واشــنطن األمريكيــة والعديــد من 
الجامعــات األخــرى التــي أبرمنا معهــا اتفاقيات تعاون وتنســيق على 

المدى القريب بإذن هللا.
Û  إنهــا اإلرادة واإلدارة الحكيمــة، وهــو العلــم الــذي ترتقــي الجامعــات

بصروحــه وبنيانــه المرصــوص، من هنا حرصت فــي كلمتي أن تكون 
جــزًءا مــن مشــروع طمــوح لحضــرة صاحب الجالــة الملــك المعظم، 
وأن تكــون عنواًنــا لإلنجــاز التاريخــي الكبيــر الذي تحقــق بفعل حالة 
اإلصــاح التــي شــملت شــتى مناحــي الحياة فــي الباد، من مشــاركة 
المــرأة ومنحهــا كافة اســتحقاقاتها الوطنية في الترشــح والتصويت 
والمشــاركة الفاعلــة في االنتخابــات بمختلف مواقعهــا، وعلى امتداد 
اإلنســان  حقــوق  إلــى  معهــا،  والمؤسســات  األفــراد  تعاطــي  آليــات 
والمحافظــة علــى كرامتــه وفًقــا للقوانيــن المتقدمــة التــي تضارع بل 
وتفــوق دول الديمقراطيــات العريقة، إلى تلــك اإلرهاصات التنويرية 
التي سمحت بتأسيس الجامعات األهلية والخاصة باعتبارها منارات 
إشــعاع ثقافــي وحضــاري وعلمــي، هــو بالتحديــد مــا جعــل الجامعــة 
األهلية في قلب المشــروع اإلصاحي الكبير لمليكنا المعظم حمد بن 
عيســى آل خليفــة حفظــه هللا ورعاه، وهو بكل تأكيــد ما جعلنا اليوم 
وكل يــوم نحتفــي بــكل هــذا الحب بأعيادنــا الوطنية وعيــد الجلوس 
المبارك، وهو ما يفســر ذلك االلتفاف الوطني على أيام أجمل من كل 
األيام، وعلى أحام مازال تحقيقها ينال من التوفيق أكثر مما يواجه 

من تحديات.
Û  إن احتفــاء الجامعــة األهليــة بأعيادنــا الوطنيــة لهــو تقليــد نحــرص

دائًمــا علــى أن يكــون عنواًنــا عريًضا لبداية مرحلة جديــدة في العمل 
الوطنــي، وانطــاق بشــائر الخيــر التــي يعــد بهــا كل أســتاذ جامعــي، 
وكل سياســي مخضــرم، وكل طالــب علم مجتهــد؛ من أجل أن تصبح 
مملكتنــا هــي بــؤرة النــور الهائلــة في مركــز منطقة الخليــج، وكل عام 

وبادنا بألف خير.

د. عبد اهلل الحواج
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المنامة - مجلس التعليم العالي

المنامة - الجمعية الخيرية السعودية البحرينية

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اجتمعـــت 
التعليـــم العالي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
الثقافـــي  الملحـــق  مـــع  خليفـــة  آل 
بســـفارة المملكة العربية السعودية 

يوسف الثويني.
وجـــرى خـــال اللقـــاء، بحث ســـبل 
تعزيز التعاون المشـــترك، ومناقشة 
التعليـــم  آليـــة حصـــول مؤسســـات 
مملكـــة  فـــي  المرخصـــة  العالـــي 
البحريـــن علـــى االعتراف مـــن قبل 
وزارة التعليـــم فـــي المملكة العربية 
السعودية، وتعزيز التبادل الطابي 
بين جامعـــات البحرين والجامعات 
لـــدى المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
وأهمية تبـــادل الخبرات األكاديمية 

والبحثيـــة، بما يعزز قطـــاع التعليم 
العالي ويحقق المصالح المشـــتركة 

للبلدين الشقيقين.
مـــن جانبه، أشـــاد يوســـف الثويني 
بمـــا يحظى بـــه الطلبة الســـعوديين 
المبتعثيـــن فـــي جامعـــات البحرين 
من اهتمام واسع ومتابعة مستمرة 
مـــن قبـــل مجلـــس التعليـــم العالي، 
مؤكًدا حرص الحكومة في المملكة 
العربية الســـعودية على تعزيز آفاق 
التعـــاون في شـــتى المجـــاالت منها 
التعليم العالي بما يحقق االستفادة 

الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأعرب الثويني عن شكره وتقديره 
لاميـــن العـــام، علـــى مـــا تقـــوم بـــه 
مـــن جهـــود فـــي تحســـين العمليـــة 

التعليمية في مملكة البحرين.

عقد مجلـــس إدارة جمعية حســـن 
الســـعودية  الخيريـــة  الجـــوار 
البحرينية، برئاســـة رئيس مجلس 
اإلدارة عبـــدهللا بـــن عبدالملـــك آل 
لعـــام  الثالـــث  االجتمـــاع  الشـــيخ 
2022 بحضور عـــدد من األعضاء، 
وفـــي البداية أوضح عضو مجلس 
اإلدارة رئيـــس اللجنـــة اإلعاميـــة 
جمـــال  الصحافـــي  بالجمعيـــة 

الياقـــوت أن المجلـــس اســـتهل اجتماعـــه بإقـــرار محضر اجتمـــاع مجلس 
اإلدارة الثانـــي لعـــام 2022 ومناقشـــة جـــدول األعمـــال وســـط عـــدد مـــن 
المشـــاريع الخيرية التي نفذتها وتنفذها الجمعية، واالطاع على الرســـم 

البياني األسري للوارد والمنصرف، وبيان األسر الموجودة بالجمعية.
 وأشار الياقوت إلى أن رئيس مجلس اإلدارة قّدم الشكر واالمتنان نيابًة 
عـــن مجلس اإلدارة إلى المحســـنين لتبرعهم ودعمهم المســـتمر للجمعية، 
منّوًهـــا إلـــى أن الجمعيـــة ومـــن خـــال مجلـــس اإلدارة تقـــوم بواجباتهـــا 
الخيريـــة فـــي مملكـــة البحريـــن لتحقيـــق أهدافهـــا ورســـالتها النبيلـــة في 
إيصال الخدمات والمســـاعدات لألسر السعودية المحتاجة المقيمة إقامة 
دائمـــة فـــي مملكة البحريـــن، ورعايتهـــا ومتابعة أحوالهم والســـعي لتلبية 
احتياجاتهم، بمن فيهم المواطنات البحرينيات ممن سبق لهن الزواج من 
المواطنيـــن الســـعوديين واألرامل والمطلقات، كما تقـــوم الجمعية برعاية 

األيتام وغيرهم ممن تنطبق عليهم المساعدات وصرف اإلعانات.

تعــزيــز آفــاق التعــاون 
التعليمـي مـــع السعــوديــة

“حسن الجوار الخيرية السعودية 
البحرينية” تناقش جدول أعمالها

المرأة البحرينية تحقق إنجازات وطنية مشرفة بكافة المجاالت
مشيدًة بجهود “الملكية للبنات” في تمكين الطالبات... رنا بنت عيسى:

تحت رعاية األمين العام لمجلس التعليم العالي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم 
العالـــي عضـــو المجلـــس األعلى للمرأة الشـــيخة 
رنـــا بنت عيســـى بن دعيج آل خليفـــة، احتفلت 
الجامعة الملكيـــة للبنات بالعيد الوطني المجيد 
ويـــوم المـــرأة البحرينّية بحضور عـــدد كبير من 

الضيوف واألكاديميين والطالبات وعائاتهن.
واســـتهل الحفـــل بكلمـــة ترحيبيـــة مـــن رئيســـة 
المزوغـــي،  يســـرى  للبنـــات  الملكيـــة  الجامعـــة 
مشـــيدة بدور المـــرأة البحرينّية في مســـاهمتها 
فـــي تطوير قطاعات المجتمع كافة ودفع عجلة 

التنمية واالزدهار بمملكة البحرين.
وأشـــادت الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى بـــن دعيج 
آل خليفـــة، بمـــا تحظـــى بـــه المـــرأة البحرينيـــة 
من دعم ومســـاندة مســـتمر من لدن ملك الباد 
المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ومن خال مـــا توليه حكومة مملكة 
البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، من اهتمام بالغ للمرأة بما يضمن 
حقوقها ومكتسباتها، مكنها من تحقيق إنجازات 
وطنية مشـــرفة في كافة المجـــاالت والميادين، 
مشـــيرة إلى الجهود المبذولـــة للجامعة الملكية 
للبنـــات في تمكين المرأة باعتبـــار الجامعة أول 
جامعة خاصة تم تأسيســـها في مملكة البحرين 

متخصصة في تعليم المرأة.
وأكـــدت خال رعايتهـــا حفل الجامعـــة الملكية 
للبنـــات بيوم المـــرأة البحرينيـــة والعيد الوطني 
المجيـــد، علـــى إنجـــازات المـــرأة البحرينية في 
مجـــال التعليـــم العالـــي، ومـــا تقدمـــه الهيئـــات 
ومســـاندة  دعـــم  مـــن  واإلداريـــة  األكاديميـــة 
للطالبـــات مـــن خـــال توفيـــر البيئـــة المناســـبة 
للطالبـــات وتخريـــج كوادر مهيأة لســـوق العمل، 
مشـــيدة باإلســـهامات العديـــدة التـــي تقـــوم بها 
الجامعـــة الملكيـــة للبنات، التي مكنـــت طالباتها 
علـــى تميزهن في مختلف الكليات، متمنية لهن 

التوفيق في حياتهن العملية واألكاديمية.
بدورهـــا، أعربـــت رئيســـة الجامعـــة عـــن فخرها 
واعتزازهـــا لكـــون الجامعة الملكيـــة للبنات هي 
الجامعة الوحيدة في مملكة البحرين والمعنية 
بتمكيـــن المـــرأة عبـــر التعليـــم العالـــي، مؤكـــدة 

أهميـــة مـــا وصلـــت إليـــه المـــرأة البحرينيـــة من 
قـــدرات وإمكانـــات جعلتها تشـــارك في مختلف 
القطاعات الحيوية في مملكة البحرين، مشيرًة 
إلـــى أن تجربـــة المـــرأة البحرينيـــة فـــي المجال 
التشـــريعي والبلدي هي تجربـــة رائدة ومنفردة 
والعزيمـــة  الجـــاد  العمـــل  مـــن خـــال  تحققـــت 
واإلرادة تحـــت ظـــل القيـــادة الرشـــيدة لجالـــة 
الملـــك المعظـــم، وتوجيهـــات ومســـاعي قرينـــة 
الملـــك المعظـــم رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، والتـــي تصـــب فـــي تمكين 
المـــرأة البحرينيـــة وجعلهـــا نموذجـــًا يحتدى به 
على النطاق اإلقليمي والدولي. كما استعرضت 
الجامعـــة  خريجـــات  مشـــاركة  البروفيســـورة 
الملكيـــة للبنـــات فـــي العمل التشـــريعي والبلدي 
وقطاعـــات مختلفة عدة وتبوئهن المناصب في 

مجاالت عديدة.
وفي إطار االحتفال بالعيد الوطني ويوم المرأة 

البحرينية، اســـتضافت الجامعة الملكية للبنات 
محمد الكوهجي النائـــب الثاني لرئيس مجلس 
إدارة غرفـــة تجـــارة البحريـــن الذي أشـــاد بدور 
الجامعـــة فـــي دعم وتمكيـــن المـــرأة البحرينية، 
واســـتضافت إيضـــًا كاً مـــن عائشـــة عبدالملـــك 
المستشار العام بشركة ممتلكات القابضة وليلى 
القصـــاب رئيس الشـــؤون المالية بشـــركة بنفت 
البحريـــن واللتيـــن تحدثتـــا عن دور المـــرأة من 
واقع خبرتهن في كبرى الشـــركات والمؤسسات 
الدولية، باإلضافة لمشاركة بعض من خريجات 
الجامعـــة الاتي شـــاركن خبراتهـــن مع الحضور 

كنماذج حضارية مشرفة.
وشـــهد الحفـــل توزيـــع شـــهادات التقديـــر علـــى 
تفوقـــًا  أحـــرزن  الاتـــي  المتميـــزات  الطالبـــات 
أكاديميـــًا فـــي مختلف الكليات فـــي فئات عدة، 
منهـــا فئـــة جائزة رئيســـة الجامعة وفئـــة جائزة 
الريـــادة كما شـــهد الحفـــل العديد من األنشـــطة 

الترفيهية وسوق للمنتجات البحرينية.

المنامة - مجلس التعليم العالي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

األرشـــيف  مركـــز  رئيـــس  اســـتقبل 
الوطنـــي عضو مجلس أمناء جائزة 
خليفة التربوية ماجد النعيمي، وفد 
الجائزة برئاســـة المحمـــد الظاهري 
الجائـــزة،  أمنـــاء  مجلـــس  عضـــو 
بحضـــور الشـــيخ حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة مدير عام صرح الميثاق 
الوطنـــي، وذلـــك بمناســـبة زيارتهم 
لمملكة البحريـــن للتعريف بالجائزة 
فـــي دورتها السادســـة عشـــرة للعام 
2023م، والتـــي تضـــم 10 مجـــاالت 
على المســـتويات المحلية والعربية 
والدوليـــة، مـــن بينها مجـــال جائزة 
المبكـــر،  للتعليـــم  العالميـــة  خليفـــة 
وقـــد تقدم الوفـــد بالتهنئـــة لرئيس 
مركـــز األرشـــيف الوطني بمناســـبة 
تعيينه في منصبه، وقدموا شـــرحا 
حـــول الجائزة وأهميتها في تحفيز 
الميدان التربوي على تقديم أفضل 
الممارسات على الصعيد التعليمي.

وقـــد أشـــاد رئيس المركـــز بالتعاون 
القائم بيـــن مملكـــة البحرين ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت، ومنها 
إلـــى  مشـــيرًا  التعليمـــي،  المجـــال 
التـــي  المميـــزة  العلميـــة  المكانـــة 
تحظى بها جائـــزة خليفة التربوية، 
وإســـهاماتها فـــي تكريم المشـــاريع 

التعليمية المبتكرة. 
بعدهـــا حضـــر أعضـــاء الوفـــد جانبًا 
لمـــاك  التشـــاوري  اللقـــاء  مـــن 
الـــذي  ومديـــرات ريـــاض األطفـــال 
عقـــد فـــي صـــرح الميثـــاق الوطني، 
وتحدثوا عـــن مجاالت الجائزة في 
دورتها السادســـة عشرة، ومن بينها 
مجـــال التعليـــم المبكـــر، ثـــم قامـــوا 
بجولـــة فـــي الصـــرح، واطلعوا على 
قاعاتـــه التـــي توّثق مراحـــل تاريخ 
مملكـــة البحرين العريق ومســـيرتها 
التنموية، حيث أشادوا بما يتضمنه 
تاريخيـــة  مقتنيـــات  مـــن  الصـــرح 
معروضة بأســـلوب متطـــور، ودوره 
التربـــوي في تعزيز القيـــم الوطنية 

واإلنسانية.

النعيمي يشيد بالمكانة العلمية 
لجــائــزة خليفــة التـربــويــة

األنصاري: تعزيز التعاون مع “بوليتكنك”
مناقشة سبل رفع نسب المشاركة االقتصادية للمرأة

للمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
األعلـــى للمـــرأة هالة األنصـــاري أمس 
بمقـــر المجلـــس رئيس كليـــة البحرين 
التقنيـــة “بوليتكنـــك البحريـــن” كيران 
اوكاهون، واســـتهلت األنصاري اللقاء 
الذي عقـــد في مقر المجلـــس بالرفاع 
بتهنئة أوكاهون بمناســـبة تعيينه في 
منصبـــه الجديـــد، راجية لـــه التوفيق 

والنجاح في مهامه.
وأكدت األنصاري خال اللقاء حرص 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة علـــى تعزيز 
البحريـــن،  بوليتكنـــك  مـــع  التعـــاون 
مشـــيرة إلـــى وجـــود كثيـــر مـــن نقاط 
االلتقـــاء والعمل بين المجلس األعلى 
للمـــرأة وبوليتكنـــك البحريـــن، وذلـــك 
فـــي إطـــار تفعيـــل النمـــوذج الوطني 
للتـــوازن بين الجنســـين، بمـــا في ذلك 
بناء قـــدرات المـــرأة واالســـتثمار في 
ســـوق  احتياجـــات  وتلبيـــة  االبتـــكار 

العمل الحالية والمستقبلية.
وأكـــدت أهمية البنـــاء على مخرجات 
فـــي  بمـــا  ســـابقا  المشـــترك  العمـــل 
ذلـــك التنظيـــم الناجـــح لــــ “هاكوثـــون 
المـــرأة البحرينيـــة”، الذي اســـتضافته 
ضمـــن   2019 العـــام  فـــي  بوليتكنـــك 
فعاليات يوم المرأة البحرينية “المرأة 
في التعليم العالي وعلوم المستقبل”، 
التعـــاون  مـــن  لمزيـــد  تطلعهـــا  مـــع 
المشـــترك لتنفيـــذ المبـــادرة الوطنيـــة 
للتـــوازن بيـــن الجنســـين فـــي علـــوم 
يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا  المســـتقبل، 
بتمكين الفتيات والشابات بالمهارات 
التقنية الازمة للمشـــاركة في ســـوق 
العمـــل واالســـتفادة من فـــرص العمل 

الواعدة.
التطـــرق  االجتمـــاع  خـــال  وجـــرى 

لموضوعـــات كالتعليم الفني والمهني 
بمـــا يدعم رفع نســـب التحـــاق المرأة 
بـــه من خـــال تطوير البنيـــة التحتية 
للمنشـــآت التعليمية، وتعزيز القدرات 
التخصصية للكوادر التعليمية، وبناء 
ثقافة مجتمعية داعمة للتعليم الفني 
والمهنـــي الرتباطـــه بعلوم المســـتقبل 

والتخصصات الواعدة.
كمـــا تمـــت مناقشـــة ســـبل رفع نســـب 
للمـــرأة  االقتصاديـــة  المشـــاركة 
وتقليـــص نســـب الباحثات عـــن عمل 

بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية 
لتطوير السياسات والبرامج المتاحة، 
وفتـــح مســـارات نوعيـــة توســـع مـــن 
إلـــى  العمـــل، ذلـــك باإلضافـــة  فـــرص 
أهمية النظر في إعادة تأهيل النســـاء 
الباحثـــات  قوائـــم  علـــى  المدرجـــات 
عـــن عمـــل لتطوير مهاراتهـــن لتواكب 

توقعات سوق العمل.
أوكاهـــون عرضـــا  قـــدم  مـــن جانبـــه، 
الحاليـــة  الخطـــط  حـــول  موجـــزا 
والتـــي  للبوليتكنـــك،  والمســـتقبلية 

تتنـــاول تحديـــات مـــا بعـــد الجائحـــة 
فـــي قطـــاع التعليـــم العالـــي وســـوق 
العمـــل، مؤكـــًدا حـــرص الكليـــة علـــى 
تعزيـــز التعاون مـــع المجلـــس األعلى 
للمـــرأة، معربا عن إعجابه بما يقوم به 
المجلـــس برئاســـة قرينة ملـــك مملكة 
الســـمو  صاحبـــة  المعظـــم  البحريـــن 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة مـــن أدوار حيويـــة لدعـــم 
تقـــدم المـــرأة فـــي مختلـــف مراحـــل 

حياتها.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

رئيس بوليتكنك األمين العام للمجلس األعلى للمرأة
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المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

التنميـــة  وزيـــر  تـــرأس 
مجلـــس  رئيـــس  االجتماعيـــة، 
للتمويـــل  األســـرة  بيـــت  إدارة 
أســـامة  الصغـــر  المتناهـــي 
الرابـــع  االجتمـــاع  العصفـــور، 
للعـــام  البنـــك  إدارة  لمجلـــس 
2022، وبحضـــور نائـــب رئيس 
مجلـــس إدارة البنـــك مصطفى 
التنفيـــذي  والرئيـــس  الســـيد، 
للبنـــك خالـــد عتيق، وعـــدد من 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، حيث 
البنـــود  مـــن  عـــدد  بحـــث  تـــم 
المدرجة على جدول االجتماع 
الرامية إلى متابعة ســـير العمل 
فـــي المؤسســـة واالتفـــاق على 
الخطـــة المســـتقبلية لمســـيرتها 

في الفترة المقبلة.
وتـــم خـــال االجتماع مناقشـــة 
للمؤسســـة،  الماليـــة  البيانـــات 
وتقرير التقييم الذاتي ألعضاء 
هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية، حيث 
التـــزام  بمـــدى  التقريـــر  أشـــاد 
ومبـــادئ  بأحـــكام  المؤسســـة 
فـــي  اإلســـامية  الشـــريعة 

المعامـــات المالية، ومحافظته 
عل ســـامة هذه المعامات من 

المحظورات الشرعية.
وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد وزيـــر 
بجهـــود  االجتماعيـــة  التنميـــة 
بيت األسرة المســـتمرة لتقديم 
الميســـرة  الماليـــة  التمويـــات 
لعمائـــه من الفئات ذات الدخل 
الذيـــن  األســـر  مـــن  المحـــدود 
مشـــروعاتهم  عبـــر  يســـعون 
لارتقـــاء  والمنزليـــة  الصغيـــرة 
بدخلهـــم المعيشـــي، ومـــن دون 
عـــن  فضـــاً  ضمانـــات،  تقديـــم 
الســـعي الجاد لتحقيـــق أهدافه 
االجتماعية واإلنسانية، مشيدًا 
في هذا الصـــدد بجهود أعضاء 
مجلس اإلدارة وكافة العاملين 
والجهـــات ذات العاقـــة الذيـــن 
ســـاهموا في دعم إستراتيجية 
المؤسســـة التنموية؛ األمر الذي 
أدى إلى تعزيز مكانته الريادية، 
وتمكين مختلف فئات المجتمع 
من االعتماد على العمل المنتج 

والمطور.

اإلســـكان  وزيـــرة  اســـتقبلت 
آمنـــة  العمرانـــي  والتخطيـــط 
المديـــر  بمكتبهـــا،  الرميحـــي، 
المؤيـــد  بمجموعـــة  التنفيـــذي 

للمقاوالت ها المؤيد.
أكـــدت وزيـــرة  اللقـــاء  وخـــال 
العمراني  اإلســـكان والتخطيط 
القطـــاع  مـــع  التعـــاون  أهميـــة 
الخـــاص الـــذي أثمر عـــن حلول 
ومبتكـــرة،  فوريـــة  إســـكانية 
موضحًة أن هذه الشـــراكة تعد 
أولوية كبيـــرة في الوزارة، وأن 
هذا التوجـــه المؤطـــر بالتعاون 
ذات  الجهـــات  مختلـــف  مـــع 

العاقـــة مـــن شـــأنه أن يســـهم 
فـــي خدمـــة العديـــد من األســـر 
البحرينية، بما يواكب األهداف 

التنموية المنشودة.
المؤيـــد  ثّمنـــت  جانبهـــا،  مـــن 
اإلســـكان  وزارة  مـــع  التعـــاون 
مـــن  العمرانـــي  والتخطيـــط 
خال المســـاهمة في المشاريع 
كمـــا  المختلفـــة،  اإلســـكانية 
اســـتعرضت عـــددًا مـــن األفكار 
تتعلـــق  التـــي  والمقترحـــات 
عبـــر  خصوصـــا  باالســـتدامة، 
األنظمـــة  بعـــض  اســـتخدام 

الصديقة للبيئة.

“بيت األسرة”: ال محظورات 
شرعية في معامالتنا المالية

االستعانة باألنظمة الصديقة 
للبيئة في المشاريع اإلسكانية

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

أكـــدت هيئـــة تنظيم ســـوق العمـــل أهمية 
التـــزام أصحاب العمل والعمـــال باألنظمة 
والقوانيـــن فـــي مملكة البحريـــن، لتجنب 
أن  إلـــى  مشـــيرة  القانونيـــة،  المخالفـــات 
قانون ســـوق العمل يلزم العامل األجنبي 
بمزاولة العمل فـــي مقر العمل المبين في 
التصريـــح أو فـــي فـــروع صاحـــب العمل 
األخـــرى التـــي تـــزاول ذات النشـــاط، كما 
يحظـــر علـــى صاحـــب العمـــل اســـتخدام 
العامـــل األجنبـــي إال بعد إصـــدار تصريح 
العمـــل وســـداد الرســـوم المقـــررة، وعـــدم 
اســـتخراج تصاريح عمـــل واالحتفاظ بها 
دون الحاجـــة لهـــا. وشـــددت الهيئـــة على 
اســـتمرار تكثيـــف الحمـــات التفتيشـــية 
علـــى المنشـــآت والمؤسســـات التجاريـــة، 
وأماكـــن تجمـــع العمالـــة بهـــدف التحقـــق 
واالشـــتراطات  بالقوانيـــن  االلتـــزام  مـــن 
النافـــذة في مملكة البحرين، مشـــيرة إلى 

تنفيـــذ حملتيـــن تفتيشـــيتين بمحافظتي 
مـــع  بالتعـــاون  و”الشـــمالية”  “المحـــرق” 
شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة 
بوزارة الداخلية، ومديريتي الشرطة في 
المحافظتيـــن، حيـــث أســـفرت عـــن رصد 
عـــدد مـــن المخالفـــات المتعلقـــة بشـــروط 
تصريـــح العمـــل واإلقامـــة فـــي البحرين، 
وجار اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها 
جميـــع أفـــراد المجتمـــع إلـــى دعـــم جهود 

الجهـــات الحكومية للتصدي للممارســـات 
غير القانونية في ســـوق العمـــل والعمالة 
ككل،  للمجتمـــع  حمايـــة  النظاميـــة  غيـــر 
داعيـــة الجمهور لإلباغ عن أية شـــكاوى 
تتعلـــق بمخالفات ســـوق العمـــل والعمالة 
غيـــر النظامية من خال ملء االســـتمارة 
علـــى  لإلبـــاغ  المخصصـــة  اإللكترونيـــة 
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تكثيف الحمالت التفتيشية على المنشآت والمؤسسات التجارية

رصد مخالفات ألنظمة اإلقامة في “المحرق” و“الشمالية”
المنامة - وزارة الداخلية

ترأس محافظ الشمالية علي العصفور 
اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي الثانـــي 
عشـــر لعـــام 2022، والـــذي تـــم خالـــه 
تبني أفكار وبرامج عمل المترشـــحين 

في االنتخابات النيابية والبلدية.
وقد تم خال االجتماع، بحث إنشـــاء 
مضمـــار بالمنطقـــة المحيطـــة بمجمـــع 
منطقـــة  فـــي  وآخـــر  ون،  دســـتركت 
الجنبيـــة بالقـــرب مـــن مـــول المملكـــة 
وإدماجهمـــا ضمـــن البرنامـــج الوطنـــي 
)دمـــِت خضـــراء 2-(، ومـــدى إمكانيـــة 
تمويلهما بالشراكة مع القطاع الخاص، 
حيـــث عرض رئيـــس المجلـــس البلدي 
بالمحافظـــة الشـــمالية شـــبر الوداعـــي 
التصـــورات المبدئيـــة وعمليـــة التنفيذ 
الخضـــراء  والمســـطحات  للمضاميـــر 
المزمـــع التخطيط لها وتنفيذها، وبناًء 
عليه، تقرر تحديد لجنة ترأســـها مدير 

عـــام بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية لمياء 
األوليـــة  التصاميـــم  لوضـــع  الفضالـــة؛ 

والحصول على الموافقات الازمة.
برامـــج  المجلـــس  اســـتعرض  بعدهـــا، 
المحافظـــة لاحتفـــال بالعيـــد الوطني 
المجيـــد وعيـــد جلـــوس جالـــة الملك 
أن  المحافـــظ  بيـــن  حيـــث  المعظـــم، 
المحافظـــة قـــد كرســـت مفهوما خاصا 
بها لاحتفـــال باألعياد الوطنية طوال 
شـــهر ديســـمبر وتنويـــع فعالياتهـــا مـــع 
التركيز على الموروث الشـــعبي خالها 

وتوزيعها في كافة مناطق المحافظة، 
والتعـــاون  للمشـــاركة  الجميـــع  داعيـــًا 
بحســـب اختصاص الجهة التي يمثلها 
لضمـــان نجاح هذه الفعاليات وتحقيق 

أهدافها.
اإلمكانـــات  المجلـــس  ناقـــش  كمـــا 
ميـــاه  تجمـــع  لمواجهـــة  المتوافـــرة 
األمطار بالتنســـيق بين بلدية المنطقة 
الشمالية ووزارة األشغال بشأن توفير 
صهاريج شـــفط الميـــاه الازمة لمواقع 

تجمعات األمطار المتوقعة.

التركيز على الموروث احتفاال باألعياد الوطنية... “الشمالية”:

إشراك “الخاص” لتمويل إنشاء مضمارين

أكبر االختراقات السيبرانية تنتج من اسم المستخدم وكلمة السر
الجيل القادم سيكون أكثر استعداًدا لخوض مجال األمن السيبراني... المسكري:

قــال مديــر تطويــر األعمــال بشــركة كروســوورد ســايبر ســيكيوريتي خالــد 
المسكري إن “من مبادئ األمن السيبراني التأكيد على عدم إمكانية تحقيق 
  Zero Trust األمــن الشــامل، ويعــرف هــذا المبدأ بلغــة األمن الســيبراني بـــ
بمعنى أنه ال وجود ألي جهة موثوقة أًيا كانت”، الفًتا إلى أنه “كلما تم تطوير 
برنامج حماية معين يتم تطوير برنامج اختراق أكثر قوة وفعالية منه، لذا 
ثمة مبارزة ومنافسة سيبرانية مستمرة بين تحقيق األمن واختراقه. جاء 

ذلك خالل تصريح للبالد على هامش مؤتمر األمن السيبراني. 

أكبـــر  “إن  إلـــى  المســـكري:  وأشـــار 
االختراقـــات العالميـــة التي حدثت 
في السنوات العشر الماضية كانت 
عـــن طريـــق معلومة واحـــدة وهي 

اسم المستخدم وكلمة السر”. 
وأضاف “من خـــال منتج )مراقبة 
الشـــخصية  البيانـــات  اختـــراق 
للشـــركات(، والذي تطوره شركتنا، 
علمنا بوجود عدد 10,7 مليار اسم 
ســـر مخترقـــة،  وكلمـــة  مســـتخدم 
هـــذه االختراقات آتية مـــن مواقع 
التواصل االجتماعي مثل لينكدإن، 
فيسبوك، وانستغرام، وذلك بسبب 
اإللكترونـــي  البريـــد  اســـتخدام 

المهني في األمور الشخصية”.
ولفـــت إلـــى وجـــود تجـــارة خاصة 
وكلمـــات  المســـتخدمين  بأســـماء 
الســـر الخاصـــة بهـــم فـــي الســـوق 
الســـوداء في اإلنترنـــت المظلم أو 
كمـــا يعـــرف بــــ dark web وأوضح 
قائـــاً: “اذا أراد المختـــرق اختـــراق 
منظمـــة مهمـــة فهـــو ال يحتـــاج إلى 
يكفيـــه  المعلومـــات،  مـــن  الكثيـــر 
الحصـــول علـــى اســـم المســـتخدم 
وكلمـــة الســـر لشـــخص مهـــم يعمل 
بــــ  المنظمـــة ويشـــتريه  هـــذه  فـــي 
إضـــرارا  ليســـبب  دوالرات   10
تجنـــب  إلـــى  داعًيـــا  بالماييـــن”، 

اإللكترونـــي  البريـــد  اســـتخدام 
الشـــخصية،  األمـــور  فـــي  المهنـــي 
وتغيير كلمة السر باستمرار. وحذر 
المســـكري من محاولة دخول عالم 
اإلنترنـــت المظلم حيـــث بين قائاً: 
“دخـــول هـــذا العالم يشـــبه تعاطي 
المخـــدرات، إذا جربـــه الفـــرد مـــرة 
واحـــدة ال يســـتطيع الفـــكاك منـــه، 
حيث تصبح بصمة الفرد موجودة 
يعنـــي  ممـــا   dark web الــــ  فـــي 
مـــن  مســـتمرة  لمراقبـــة  خضوعـــه 

المخترقين”. 
وبشـــأن بعض آليـــات عمل وحدات 
األمن الســـيبراني في المؤسســـات 
والشركات المختلفة قال المسكري 
إن “هنـــاك فريقيـــن: الفريق األحمر 
يتولـــى  حيـــث  األزرق،  والفريـــق 
بهجـــوم  القيـــام  األحمـــر  الفريـــق 
مفتعـــل ومحاولـــة اختـــراق نظـــام 
بهـــدف  الشـــركة  أو  المؤسســـة 
اكتشـــاف الثغـــرات الموجـــودة في 
يقـــوم  بينمـــا  الســـيبراني،  النظـــام 
الفريـــق األزرق بالدفـــاع ضـــد هذه 
االختراقـــات المفتعلة، هـــذه اآللية 
االختراقـــات  تقييـــم  إلـــى  تهـــدف 
السيبرانية، وزيادة الحماية داخل 
األنظمـــة مـــن الهجمـــات المحتملة، 
وتفعيـــل خطوات وقائيـــة ضدها”. 

مشـــيًرا إلى أن “بعض المؤسســـات 
المصرفيـــة والماليـــة ال توظـــف بل 
تســـتأجر محللين من كا الفريقين 
مهمتهـــم محاكاة اختـــراق محتمل 
فـــي نظام المصـــرف لتعزيز النظام 
األمنـــي الســـيبراني فيـــه. وأضاف 
المســـكري إلـــى أن أي مركز حماية 
يجب أن يعمل 24 ساعة متواصلة، 
و يتنـــاوب المحللـــون فـــي أوقـــات 
العمل لضمان استمرارية المراقبة. 
أوضـــح  االختـــراق  أنـــواع  وعـــن 
مـــن  نوعيـــن  “ثمـــة  أن  المســـكري 
الخارجـــي  االختـــراق  االختـــراق، 
ويعـــرف بالصندوق األســـود حيث 
معلومـــة  أي  المختـــرق  يعلـــم  ال 
تخص البنية الســـيبرانية لمؤسسة 
أو شـــركة مـــا، وال يملـــك أي ثغـــرة 
يمكـــن الدخول مـــن خالها، وهناك 
ويعـــرف  الداخلـــي  االختـــراق 
فالمختـــرق  األبيـــض  بالصنـــدوق 
يعرف البنية السيبرانية للمؤسسة 
ولديـــه ثغـــرات متعـــددة تمكنه من 
الدخـــول، وهناك نـــوع ثالث جديد 
حيـــث  الرمـــادي  االختـــراق  وهـــو 
يملـــك المختـــرق بعًضـــا مـــن هـــذه 

المعلومات”. 
“االســـتهداف  المســـكري أن  وبيـــن 
الســـيبراني ال يعتبر على مســـتوى 
عـــال مـــن الخطـــورة فـــي منطقـــة 
الخليج مقارنة بـــدول العالم مثلما 
وروســـيا،  أوكرانيـــا  بيـــن  يجـــري 
ولكـــن  وأمريـــكا،  الصيـــن  بيـــن  أو 
الحيـــوي  الخليـــج  لوضـــع  نظـــًرا 
فـــإن المعلومـــات األمنيـــة والمالية 
يســـتدعي  ممـــا  مهـــددة  أصبحـــت 
تعزيـــز األمـــن الســـيبراني”. واعتبر 
الســـيبراني  األمـــن  أن  المســـكري 
يتعدى تأمين األنظمة الرقمية إلى 
تأميـــن خطوط االنترنت عســـكرًيا 
في البـــر والبحـــر وحمايتها من أي 

هجمات محتملة.
وجـــود  المســـكري  ونفـــى 
محفوظـــة  خصوصيـــة  أي 
للمســـتخدمين مـــن قبـــل شـــركات 
مواقـــع التواصـــل االجتماعي “ألن 
الفـــرد إذا صـــور أي صـــورة يمكـــن 
وهنـــاك  تســـتخدمها،  أن  للشـــركة 
بنـــد فـــي االتفاقيـــة الموقعـــة بيـــن 
المطـــورة  والشـــركة  المســـتخدم 
يســـمح باســـتخدام هـــذه الصـــور”، 
داعًيـــا الحكومات إلى نشـــر الوعي 

حول هذه النقطة. 
واعتبر المسكري أن “الجيل القادم 
ســـيكون أكثـــر اســـتعداًدا لخـــوض 
حيـــث  الســـيبراني  األمـــن  مجـــال 
بدأت جامعات في منطقة الخليج 
بطـــرح برامج أكاديمية متخصصة 
فـــي األمـــن الســـيبراني”، الفًتا إلى 
أن “الجيـــل الحالـــي تلقـــى المعرفة 
الســـيبرانية مـــن خـــال التجـــارب 

والخبرات غير الممنهجة”.

خالد المسكري
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خطة التعافي تحقق االستقرار والنمو لسوق العمل
استقطاب المزيد من االستثمارات المولدة للوظائف ... حميدان:

أكـــد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
ســـوق العمل، جميـــل حميـــدان، أن حكومة مملكة 
البحرين، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، تولـــي أهمية كبـــرى الســـتمرار وتعزيز 
التعاون مع منظمة العمل الدولية والدول الشقيقة 
أســـس ومبـــادئ  أجـــل تكريـــس  مـــن  والصديقـــة؛ 
االجتماعيـــة  العدالـــة  لنشـــر  ومســـاعيها  المنظمـــة 
وتعزيز الحقوق األساسية في العمل، مثمنًا الرعاية 
الكريمـــة لهـــذا المؤتمر مـــن قبل رئيســـة جمهورية 
ســـنغافورة الصديقـــة، حليمة يعقـــوب، ومعربًا عن 
الدعـــم والتأييد لما جاء فـــي خطابها من مضامين 
داعمة الستقرار ونمو العاقة بين أطراف اإلنتاج.
كمـــا أشـــار حميـــدان إلـــى إطـــاق حكومـــة مملكة 
البحرين لخطة التعافي االقتصادي، والتي تهدف 
إلـــى تحفيـــز االقتصـــاد الوطنـــي، وتطويـــر ســـوق 
العمـــل وتنميـــة القطاعـــات الواعـــدة واســـتقطاب 
المزيد من االســـتثمارات المولدة للوظائف، منوهًا 
بنجـــاح تلـــك الخطـــة فـــي رفـــع معـــدالت توظيف 
المواطنين وخفض نســـبة البطالة وتحقيق المزيد 
من االســـتقرار والنمو لســـوق العمـــل بعد نحو عام 

من إطاقها.
جـــاء ذلك فـــي كلمة مملكـــة البحرين التـــي ألقاها 
العمـــل  لـــوزراء   )17( الــــ  المؤتمـــر  أمـــام  حميـــدان 
والتشـــغيل لدول آســـيا والمحيط الهادئ األعضاء 

في منظمة العمل الدوليـــة، والذي تعقده المنظمة 
فـــي جمهوريـــة ســـنغافورة فـــي الفتـــرة مـــن 6 - 9 
ديســـمبر 2022، بمشـــاركة وفود رفيعة المستوى، 
برئاســـة الـــوزراء المعنيين بالعمل مـــن )47( دولة، 
العمـــل  أصحـــاب  ومنظمـــات  الهيئـــات  ورؤســـاء 

والعمال في قارة آسيا والمحيط الهادئ.
وقـــد أشـــاد وزيـــر العمـــل باختيـــار المديـــر العـــام 
لموضـــوع “عدالـــة اجتماعيـــة متجـــددة مـــن أجل 
انتعاش متمحور حول اإلنســـان”، موضوعًا لتقرير 
المؤتمـــر لصلتـــه الوثيقـــة بالتحديـــات المتنوعـــة 
التـــي واجهتهـــا ومازالت الـــدول األعضـــاء ليكون 

بمثابـــة خطة إســـتراتيجية لدعم التحول الهيكلي 
القتصـــادات الـــدول وبمـــا يســـهم في نمو أســـواق 
والحمايـــة  الوظيفـــي  األمـــن  وتحقيـــق  العمـــل 

االجتماعية.
واســـتعرض حميـــدان فـــي كلمته جهـــود البحرين 
فـــي تجـــاوز التداعيـــات التـــي فرضهـــا االنتشـــار 
العالمـــي لجائحة كورنـــا )كوفيد19-( وما ســـجلته 
فـــي هـــذا المســـار مـــن قصـــص نجـــاح وذلـــك عبر 
إطاق المبادرات ذات األبعاد اإلنسانية والصحية 
واالقتصاديـــة، وفـــي طليعتها تقديم حـــزم الدعم 
الخـــاص  القطـــاع  لمنشـــآت  المالـــي واالجتماعـــي 
للتصـــدي لآلثـــار االقتصاديـــة للجائحـــة، ما أســـهم 
وبشكل فاعل في اســـتقرار سوق العمل واالبتعاد 
خســـران  أو  العماليـــة  التســـريحات  شـــبح  عـــن 

الوظائف.
وتطـــرق وزيـــر العمـــل في كلمتـــه إلـــى دور أنظمة 
التصـــدي  فـــي  المتكاملـــة  االجتماعيـــة  الحمايـــة 
لتداعيـــات الجائحـــة، مشـــيرًا في هـــذا اإلطار إلى 
دور نظـــام التأميـــن ضـــد التعطـــل، المعمـــول بـــه 
فـــي المملكـــة منـــذ العـــام 2006، ومســـاهمته فـــي 
تعزيـــز الحمايـــة االجتماعيـــة للعمـــال والباحثيـــن 
عـــن عمل خـــال تلـــك الفتـــرة االســـتثنائية، معربًا 
في نهاية كلمته عن شـــكره لجمهورية ســـنغافورة 
الســـتضافتها أعمال هذا المؤتمر، مؤكدًا أن مملكة 
البحريـــن ســـباقة للتعـــاون مـــع أطـــراف اإلنتـــاج؛ 

لتحقيق أهدف المنظمة.

مدينة عيسى - وزارة العمل

حميدان يلقي كلمة البحرين بالمؤتمر

ريناتا عزمي
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المزارعيـــن  ســـوق  مـــن  العاشـــرة  النســـخة  تنطلـــق 
البحرينييـــن فـــي يـــوم الســـبت الموافق 10 ديســـمبر 
الجاري، حيث يقام ســـنويًا في حديقة البديع النباتية 
وقـــد  والزراعـــة،  البلديـــات  شـــؤون  لـــوزارة  التابعـــة 
اســـتطاع السوق أن يشـــّكل حدثًا رئيسًا ومهما ضمن 

أجندة الفعاليات الوطنية في مملكة البحرين.
ويحتفي سوق المزارعين البحرينيين في نسخة هذا 
العـــام بالذكرى العاشـــرة النطالقته، حيـــث إنه أصبح 
مقصدًا لشـــريحة واســـعة من المواطنيـــن والمقيمين، 
عـــالوة على اســـتقطابه عـــددا كبيرا من األشـــقاء من 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، حيث 
يحـــرص البعـــض منهـــم علـــى زيـــارة مملكـــة البحرين 
كل يوم ســـبت من أجل حضور فعاليات هذه الســـوق 

وشراء المنتجات الزراعية البحرينية.
وفـــي هذا الصدد، عّبر وكيـــل الثروة الحيوانية القائم 
بأعمال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون 
البلديات والزراعة خالد حسن عن سروره البالغ لقرب 
انطـــالق ســـوق المزارعيـــن البحرينييـــن في نســـخته 
العاشـــرة بفعاليات متنوعة تركز على مختلف شرائح 
الـــزوار، مؤكـــدًا عـــودة ســـوق المزارعيـــن البحرينيين 
هـــذا العام وســـط جهود كبيـــرة إلظهار هذه النســـخة 
بالصورة التي تعكس مكانة هذه الفعالية لدى جمهور 
الزوار، وتكون شـــاهدًا على اهتمام الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة حفظه هللا 

بتطوير القطاع الزراعي في مملكة البحرين.  
وقـــال حســـن إن وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعـــة 
وبالشـــراكة مع الجهات الداعمة وعلى رأسها المبادرة 
الزراعـــي، حريصـــة علـــى  القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة 
مواصلـــة مســـار التميـــز فـــي هـــذه الفعاليـــة الوطنية، 
منوهـــًا بـــأّن الوزارة عازمـــة على مواصلـــة البناء على 
النجاحـــات المتحققـــة في األعوام الســـابقة؛ من أجل 
جعـــل هـــذا الســـوق منصة مهمـــة لتســـويق المنتجات 
الزراعية المحلية، انطالقًا من التزامها بدعم العاملين 

البحرينيين في قطاع الزراعة.
وشـــهدت نســـخة العام الماضي من ســـوق المزارعين 
وشـــركات  مزارعيـــن  مـــن   43 مشـــاركة  البحرينييـــن 
مـــن  أســـبوعًا   14 مـــدى  وعلـــى  ومشـــاتل،  زراعيـــة 
الفعاليات التي استقطبت أكثر من 70 ألف زائر طوال 

فترة السوق.
ووفقـــًا إلحصـــاءات اللجنة المنظمة للســـوق، فقد بلغ 
عـــدد المنتجـــات البحرينيـــة المعروضـــة فـــي الســـوق 
بنســـخة العام الماضـــي 83 منتجًا زراعيـــًا تتنوع بين 

المنتجـــات الورقيـــة والثمريـــة المزروعـــة محليًا، وتم 
بيع 265 طنًا منها.

وبدورها أعربت األمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية 
القطاع الزراعي الشـــيخة مرام بنت عيسى آل خليفة 
عن بالغ ســـرورها بقرب انطالق النســـخة العاشرة من 
هـــذه الســـوق التـــي يحظى باهتمـــام ومتابعـــة كريمة 
مـــن لدن صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المعظم رئيســـة 

المجلس األعلى للمرأة حفظها هللا.
وقالت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة: “واثقون 
بأن هذه النســـخة ســـتحقق نجاحًا يضاف إلى رصيد 
النجاحـــات المتحققة ســـابقًا، والتي تعد شـــاهدًا على 
التعـــاون بيـــن مختلـــف الجهـــات ذات العالقة؛ ســـعيًا 
للنهـــوض بالقطـــاع الزراعـــي في مملكـــة البحرين وما 

يعول عليها في رفد األمن الغذائي”.
ومـــن جانبـــه، أّكـــد الوكيل المســـاعد لشـــؤون الزراعة 
بـــوزارة شـــؤون البلديـــات والزراعـــة رئيـــس اللجنـــة 

المنظمـــة لســـوق المزارعيـــن البحرينييـــن عبدالعزيـــز 
عبدالكريـــم، أن ســـوق المزارعيـــن البحرينييـــن نجـــح 
فـــي أن يكون منصة لدعم المزراعين البحرينيين في 
تســـويق منتجاتهـــم وهو الهدف الرئيـــس الذي ُولدت 

من أجلها فكرة السوق. 
وأوضح الوكيل المســـاعد لشؤون الزراعة بأن السوق 
حّفـــزت شـــريحة واســـعة مـــن المزارعين علـــى زيادة 
إنتاجهـــم عـــالوة على قيـــام بعضهم بإدخـــال أصناف 
وألـــوان مختلفـــة فـــي المنتجـــات الزراعيـــة وبأســـعار 

تنافس الكثير من المنتجات المستوردة. 
وعلى مدى 14 أســـبوعًا من فعاليات سوق المزارعين 
العـــام الماضـــي، دأبـــت اللجنـــة المنظمـــة علـــى  فـــي 
عـــن  الـــزوار  مـــن  متنوعـــة  شـــريحة  آراء  اســـتطالع 
فعاليات الســـوق ومالحظاتهم ومقترحاتهم للتطوير، 
وقد أظهرت النتائج أن شـــريحة واسعة منهم وجدت 
التميـــز فـــي الســـوق مـــن ناحيـــة المنتجـــات الزراعية 

المعروضة والفعاليات المصاحبة.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

“الداخلية” تنظم استعراضا جماهيريا بسوق المحرق
بمناسبة احتفاالت البحرين بأعيادها الوطنية

بمناســـبة احتفـــاالت مملكـــة البحرين 
وزارة  نظمـــت  الوطنيـــة،  بأعيادهـــا 
الداخليـــة بحضور محافـــظ محافظة 
المحـــرق ســـلمان بـــن هنـــدي المناعي، 
وجماهيريـــا،  ميدانيـــا  اســـتعراضا 
وزارة  إدارات  مـــن  عـــدد  بمشـــاركة 
الداخلية والفرقة الموسيقية للشرطة 
إلـــى  باإلضافـــة  الخيالـــة  وشـــرطة 

الدراجات النارية.
وانطلقـــت الفعالية من المجمع األمني 
بســـوق المحرق مرورا بشـــارع الشيخ 
حمـــد وصـــوالً إلـــى حديقـــة الكازينو، 
وســـط حضور متميز وجمـــوع غفيرة 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن، معبرين 
البحريـــن  لشـــرطة  تقديرهـــم  عـــن 
وامتنانهـــم للجهـــود األمنيـــة المبذولة 
مـــن أجل حفـــظ أمن الوطـــن وحماية 
األرواح والممتلـــكات، كمـــا أعربوا عن 
إعجابهم بالعـــرض المميز، ودوره في 
تعزيـــز روح المواطنـــة والـــوالء لـــدى 

أطياف المجتمع.

المنامة - وزارة الداخلية

سوق المزارعين... 10 أعوام من التمّيز
تنوٌع في المنتجات المزروعة محلياً بأيٍد بحرينية
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نفـــى نائـــب رئيـــس المجلـــس البلدي 
صالـــح بوهـــزاع وجـــود خالفات بين 
أعضـــاء البلدييـــن، مؤكـــدا أن جميـــع 
االعضاء كانـــوا مجتمعين يوم أمس 
حتى وقت متأخر من الليل؛ لتنظيم 
ووضع خطط العمـــل البلدي للمرحلة 

القادمة.
وأشـــار بوهـــزاع إلـــى وجـــود اتفـــاق 
المنتخبيـــن  البلدييـــن  بيـــن  مســـبق 
الجدد بعدم تكرار مشاهد الخالفات 
المحـــرق  مجلـــس  شـــهدها  التـــي 
البلـــدي فـــي الـــدورات الســـابقة منـــذ 
العـــام  2010، مشـــددا علـــى أهميـــة 
لتحقيـــق  األعضـــاء  بيـــن  التعـــاون 
تطلعـــات المواطنيـــن، آمـــال أن يمنـــع 
هذا االجتماع أي نزاعات مســـتقبلية 

محتملة.
وأكـــد أن الخالفـــات مضيعـــة لوقـــت 
المواطنين، مبينـــا بأن الخالف حول 
منصـــب الرئيـــس أو نائبـــه ال يحقـــق 
سوى مزيد من التقهقر والتصدع في 

الجسم البلدي.

ال خــالفــات جــديــدة فــي 
“بلـــدي المحـــرق”

المنامة - وزارة األشغال

أكـــد وكيـــل وزارة األشـــغال الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  محمـــد  بـــن  مشـــعل 
تطويـــر  مشـــروع  أعمـــال  اســـتمرار 
البنية التحتية لمنطقة وادي البحير 
)المرحلـــة  و943   941 بمجمعـــي 
األولـــى(، إذ وصلـــت نســـبة اإلنجـــاز 
فيـــه إلـــى مـــا يقـــارب 52 %، والتي 
تأتـــي تنفيًذا ألمر ولـــي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، والهادفـــة لمواصلـــة العمـــل 

وتعزيز البنية التحتية بالمملكة.
وأشار إلى أنه تم االنتهاء من أعمال 
إزالـــة مـــواد الدفـــان غيـــر الصالحـــة 
حتـــى  جديـــدة  بمـــواد  واســـتبدالها 
الوصول إلى طبقة التأسيس تمهيًدا 
ألعمـــال الطـــرق، طبًقـــا للمواصفات 

الفنية المعتمدة.

إنجاز 52 % من تطوير البنية التحتية 
بمجمعي 941 و943 بوادي البحير

بدر الحايكي

صالح بوهزاع

الوطنيـــة  المؤسســـة  رئيـــس  أوضـــح 
أن  الـــدرازي  علـــي  اإلنســـان  لحقـــوق 
الكالم عن منع الســـجناء من ممارســـة 
مـــن  لـــه  أســـاس  ال  الدينيـــة  الشـــعائر 
الصحـــة، منوها بأنه تلقـــى اتصاال من 
أحـــد األشـــخاص يدعـــي كذلـــك بـــأن 
الســـجناء ممنوعـــون مـــن صـــالة يوم 

الجمعة.
بزيـــارة  شـــخصيا  قمـــت  وأضـــاف: 
الســـجناء وســـألتهم عـــن ذلـــك ونفـــى 
الســـجناء ذلك وأكدوا أنهـــم يتمتعون 
بكامـــل حقوقهـــم التـــي ينـــص عليهـــا 

القانون والدستور.
وأردف الدرازي: في موســـم عاشوراء 
الماضـــي قمنـــا بثـــالث زيـــارات بمعية 
المفوضيـــن مـــن المؤسســـة الوطنيـــة 
جـــو  ســـجناء  إلـــى  اإلنســـان  لحقـــوق 
وذلـــك  الجـــاف،  الحـــوض  وســـجناء 
فـــي بداية شـــهر محـــرم وليلة الســـابع 
وليلـــة العاشـــر مـــن المحـــرم وكان لهم 
مضايـــف تقـــدم األكل واتفاقـــات مـــع 
رواديـــد كمـــا لـــو كانـــوا فـــي الخـــارج، 

وكان المســـاجين فـــي أحـــد العنابر قد 
طلبوا منا أن يســـمح لهـــم بقدوم أحد 
الرواديد المطلوبين وقد تم االستماع 

إلى مطلبهم وتنفيذه.
وبيـــن الدرازي أن هنـــاك مجموعة من 
المغرضيـــن يروجون إلشـــاعات حول 
الســـجناء ويســـتغلون ظروفهـــم، مـــن 
أجـــل مكاســـب سياســـية، والبـــد مـــن 
التفريق بين العمـــل الحقوقي والعمل 
المؤسســـة  فـــي  ونحـــن  السياســـي 
مســـؤولون عن الجانب الحقوقي، وال 

يجب أن يتم الخلط بين العملين.

أكـــدت النائب حنان فـــردان ثقتها في 
عدالـــة القضاء بشـــأن التالعب بالمال 
العام، قائلًة، نؤيد المزيد من المالحقة 
القضائيـــة للمســـؤولين عـــن التالعـــب 
بالمـــال العـــام فـــي إدارة األوقـــاف أو 

غيرها من مؤسسات الدولة.
الفـــردان ندعـــو الحكومـــة  وأضافـــت 
فـــي هـــذا اإلطـــار إلـــى خطـــوات أكثر 
فاعلية في إحالة المشـــتبه بفســـادهم 
والتحقيـــق  المختصـــة  الجهـــات  أي 
معهـــم إلحالة مـــن يثبـــت جرمهم إلى 
القضاء واســـتعادة األموال المهدورة، 
مبينـــة أن الســـلطة التنفيذية تتحمل 
مســـؤولية النهـــوض بـــإدارة األوقاف 
أجـــل  مـــن  ومســـاندتها  الجعفريـــة 
عليهـــا،  المؤتمنـــة  األوقـــاف  صيانـــة 

آملـــًة بأخـــذ خطـــوات كبيرة فـــي هذا 
االتجـــاه، وأن تتمكـــن إدارة األوقـــاف 
مـــن جميـــع الوقفيـــات، بمـــا فـــي ذلك 
األوقاف المعطل تسجيلها منذ سنين 
ألســـباب بيروقراطية حفظا لمقدرات 

المساجد والمآتم.

الـدرازي لـ “^”: ال صحـة لمنــع 
المساجيـن مـن ممـارسـة الشعـائـر

فردان لـ “^”: الستعـادة 
أمـوال “الجعفــريـة” المهــدورة

علي الدرازي

بدر الحايكي

بدر الحايكي

حنان فردان
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ــــا لتعديــــل رواتــــب “مؤقتــــي الجعفريــــة” سنويًّ

منصفـــة  زيـــادة  تحقيـــق  شـــّكل 
إدارة  فـــي  المؤقتيـــن  للموظفيـــن 
األوقاف الجعفرية أحد أبرز الملفات 
التـــي عملـــت علـــى تحقيقهـــا اإلدارة 
الجديـــدة منـــذ تعيينهـــا، بمـــا يحقق 
المصلحـــة العامـــة لـــإدارة من خالل 
إدارة نفقات القوى العاملة بالطريقة 

المثلى.
رؤيتهـــا  فـــي  اإلدارة  وأشـــارت 
إدارة  مجلـــس  لرئيـــس  المرفوعـــة 
إلـــى   2021 مايـــو  فـــي  األوقـــاف 
وضعهـــا معايير تنظم عملية الصرف 
للزيادات لتعديـــل رواتب الموظفين 

 111 لعـــدد  اإلدارة  فـــي  المؤقتيـــن 
موظًفا.

الموظفيـــن  اإلدارة  وصّنفـــت 
المســـتحقين للزيادات إلـــى 4 فئات، 
شملت الفئة األولى الموظفين الذين 
يشـــغلون وظائف اعتيادية وتصرف 
لهم زيادة بمقدار 50 ديناًرا، من غير 
الحاصلين على المؤهالت الجامعية، 
وذلك بعد التأكد من أدائهم وعطائهم 

وسلوكهم الجيد في العمل.
 وشـــملت الفئـــة الثانيـــة الموظفيـــن 
الذيـــن يشـــغلون وظائـــف اعتيادية، 
الحاصليـــن علـــى المؤهـــل الجامعي، 
 75 بمقـــدار  زيـــادة  لهـــم  وتصـــرف 
دينـــاًرا، وذلك بعد التأكـــد من أدائهم 

فـــي  المتميـــز  وعطائهـــم وســـلوكهم 
العمل. 

الموظفيـــن  الثالثـــة  الفئـــة  وضمـــت 
الذيـــن يشـــغلون وظائـــف تخصصية 
والمحاميـــن  المحاســـبين  مثـــل 
الشـــرعي،  والباحـــث  والمهندســـين 
الحاصلين على المؤهل الجامعي في 
مجـــاالت تخصصهـــم الذي يتناســـب 
مـــع الوظيفـــة التي يشـــغلونها، حيث 
تصرف لهم زيادة بمقدار 100 دينار، 
وذلك بعد التأكد من أدائهم وعطائهم 

وسلوكهم الجيد في العمل. 
وأما الفئة الرابعة فشملت الموظفين 
الذين يشـــغلون وظائـــف تخصصية 
والمحاميـــن  المحاســـبين  مثـــل 

علـــى  والحاصليـــن  والمهندســـين 
مجـــاالت  فـــي  الجامعـــي  المؤهـــل 
مـــع  يتناســـب  الـــذي  تخصصهـــم 
الوظيفـــة التـــي يشـــغلونها، والذيـــن 
ا على الموظفين  يتولون دوًرا إشرافيًّ
اآلخرين، وتصرف لهم زيادة بمقدار 
150 دينـــاًرا، وبعـــد التأكد من أدائهم 
فـــي  المتميـــز  وعطائهـــم وســـلوكهم 

العمل. 
الزيـــادة  تكلـــف  أن  اإلدارة  وقـــّدرت 
الســـنوية لعـــدد 111 موظًفـــا خـــالل 
العـــام الجـــاري نحـــو 81 ألًفـــا و600 
دينـــار مـــن نفقـــات القـــوى العاملـــة، 
وذلك بواقع زيادة شـــهرية تصل إلى 

6800 دينار.

مشاريع البنية التحتية وجدولتها أولوية عمل الفترة المقبلة
تحديد يوم اإلثنين الجتماعات المجلس االعتيادية... الوداعي لـ “^”:

قــال رئيــس مجلــس بلــدي المنطقة الشــمالية شــبر الوداعي إن إســتراتيجية عمــل المجلس 
للفتــرة المقبلــة ترتكــز على قيــم التوافق والشــراكة والعمل المنظم، والتــي ينبغي أن 

يبنــى علــى أساســها خارطــة طريق يمكــن بموجبها بنــاء وتنفيذ المشــاريع التي 
تساهم في دعم مسيرة إنجاز أهداف المشروع الوطني للتنمية المستدامة. 

ولفــت إلــى أن المجلــس اتفــق علــى تحديــد يــوم اإلثنيــن يــوم اجتماعاتــه 
االعتياديــة التــي يصــدر المجلــس مــن خاللهــا المقترحــات والتوصيــات 

والقــرارات، حيــث ســيكون علــى رأس جــدول أعمــال االجتمــاع األول 
اختيــار رؤســاء اللجــان الفرعية للمجلس، المتمثلة فــي لجنة الخدمات 

والمرافق العامة، واللجنة المالية والقانونية، واللجنة الفنية.
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إجازة رواية “أين اهلل”
مـــن حكاياتـــي القديمـــة المحفورة في ذاكرتـــي أنه في 
العـــام 1972 كنـــت أعمـــل مراقًبـــا للشـــئون اإلعالميـــة 
والثقافيـــة فـــي وزارة االعـــالم. وکان مقـــر الـــوزارة مع 
وزارات عدة مثل المالية والتنمية وطبًعا الخارجية في 

مبنى الحكومة الحديث آنذاك.
 تلقيـــت في أحد األيام اتصاالً من المســـؤول الحكومي 
المعروف ســـعيد الزيرة، واستفســـر مني: كيف سمحت 
بتـــداول كتاب للروائي الروســـي مكســـيم غوركي “أين 

هللا؟.. اعتراف ابن الشعب”؟. 
 والحكاية أن صاحـــب المكتبة العربية الصديق الكريم 
عبدالكريم العليوات )عضو ســـابق بالمجلس التأسيسي 
واالبن البكر لعبدعلي العليوات أحد قادة هيئة االتحاد 
الوطنـــي( قـــد أحضـــر لـــي نســـخته مـــن رواية مكســـيم 
غوركـــي لكـــي أقرأهـــا جيـــًدا وأوصـــي بالســـماح ببيعها 

وتداولها في البحرين.
انكببـــت ليلتيـــن ســـاهًرا لقـــراءة الكتـــاب ثـــم أوصيـــت 
بالموافقـــة علـــى بيعـــه وتداولـــه، بحيـــث ال يخـــرج عن 
أنظمة الوزارة في هذا الشـــأن باســـتثناء عنوانه المثير 

الذي يوجه اللوم لرجال الدين وسلوكهم.
وتتلخص قصة الرواية عن ابن غير شرعي تولى رعايته 
مســـؤول بالكنيســـة، وشـــعر االبـــن باألمان مـــن الرعاية 
األبوية فزاد تعلقه بالكنيســـة، وبعد أن توفى المسؤول 
الكنسي انتقلت إدارة مزرعة يديرها المسؤول الكنسي 
إلـــى االبـــن، والـــذي فتـــح ســـجالتها، وتبّيـــن لـــه حجـــم 
االســـتغالل الـــذي كان متورًطـــا به المســـؤول الكنســـي 
للمزارعيـــن باســـم الكنيســـة. وبعد صراعـــات معينة في 

حياته يبدأ رحلته في البحث عن هللا.
أمضيت إجازة تداول الكتاب بعد موافقة مسؤولي في 
الـــوزارة. ولكـــن إجازة الكتاب أغضبت عـــدًدا من رجال 
الدين الذين قدموا شـــكوى للـــوزارة وطلبوا البحث عن 
الفاعـــل. والتقيـــت مـــع عدد مـــن رجال الديـــن، وطلبت 

منهم قراءة محتوى الكتاب بدالً من األخذ بعنوانه.

* كاتب بحريني ودبلوماسي سابق

حسين الصباغ *

سيدعلي المحافظة
شبر الوداعي 

مرتكزات العمل

وأكـــد في حديثه لـ “البـــالد”، حول خطة ومرتكزات عمل 
المجلـــس فـــي دورتـــه السادســـة، أن المجلـــس ســـيدفع 
باتجـــاه بنـــاء شـــراكة فعلية مـــع مجلس النواب لدراســـة 
تبني إعداد مقترحات التشـــريعات الكفيلة بتفعيل مهام 
المجلـــس البلـــدي وإقـــرار الموازنـــات التـــي تســـاهم في 
دعم تنفيذ مشـــاريع البنية التحتيـــة والمطالب الخدمية 

والتنموية.
وأشـــار إلى أنه ســـيتم العمـــل على بناء عالقـــة متوازنة 
ومثمـــرة مـــع الجهـــات الحكوميـــة المختصـــة واإلدارات 
التنفيذية ترتكز على نهج التعاون وتلتزم بمبدأ )التفهم 
والتفاهـــم والتوافـــق( فـــي بحـــث القضايـــا المشـــتركة، 
وذلـــك بمـــا يســـاهم فـــي دعـــم إنجاز أهـــداف المشـــاريع 
االســـتراتيجية لبرنامـــج الحكومـــة وتحقيق المكاســـب 

الخدمية والتنموية للمجتمع.
وتطـــرق إلـــى أولوية العمل على بنـــاء مناخ توافقي في 
عمـــل المجلـــس البلـــدي فـــي المنطقـــة الشـــمالية، يلتزم 
فيـــه أعضاء المجلس بـــأدوات منظومة العمل اإلجرائي 
بالقواعـــد واألنظمـــة المنظمـــة لعمـــل المجالـــس البلدية، 
وفـــي  المجلـــس  اجتماعـــات  فـــي  االنضبـــاط  وتعزيـــز 
المناقشـــات، وتبنـــي المشـــاريع التـــي تســـاهم فـــي بناء 
إســـتراتيجية بعيـــدة األمد لتحقيق المكاســـب الشـــاملة 
فـــي تحقيـــق األهـــداف التنمويـــة فـــي تنفيذ المشـــاريع 

الخدمية والتنموية للمناطق في المحافظة الشمالية.
ولفـــت إلى أهمية العمـــل على تعزيز ثقافـــة العمل بروح 
العمـــل  آليـــات  إلـــى تطويـــر  الواحـــد، والســـعي  الفريـــق 
التنفيذي عبر تطوير اآلليات المعمول بها وتطوير آليات 
وعمليات األجهزة التنفيذية الداخلية، وتوفير المناخات 
الفاعلة لإبداع واالبتكار على المستوى اإلداري والفني، 
وإعطـــاء الموظفيـــن األدوات الالزمـــة لإنتـــاج وإبـــراز 
الجهود بما ينعكس على جودة وتطوير العمل الخدمي.

وأشار إلى أن المجلس سيعمل على تقييم واقع مناطق 
ومجمعـــات المحافظـــة وتحديد أولويـــات االحتياجات 
والمطالـــب الخدميـــة بالتعـــاون مـــع المجتمـــع األهلـــي، 
وإعـــداد المقترحـــات الالزمـــة بشـــأن ذلـــك والعمل على 
إعـــداد المقترحـــات ورفعهـــا إلـــى الجهـــات الحكوميـــة 
المختصة للعمل على جدولتها وإدخالها ضمن المشاريع 

التنفيذية لبرنامج الحكومة.

مشاريع المجلس

وفيمـــا يتعلـــق بأولويـــات مشـــاريع المجلس فـــي الفترة 
المقبلـــة، قـــال إن المجلـــس وضـــع علـــى ســـلم أولوياتـــه 
البنيـــة  مشـــاريع  بشـــأن  المقترحـــات  وإعـــداد  دراســـة 
التحتيـــة وجدولتهـــا، مشـــيرًا إلى أنه ســـيتم العمل على 
تشـــديد المطالبة في بداية الدورة البلدية لالســـتعجال 
في إنجاز مشـــاريع الصرف الصحي للمجمعات التي تم 
تحديدهـــا في الخطـــط التنفيذية المعتمـــدة، وجدولتها 
ضمـــن الخطة المســـتقبلية للحكومة وتحديـــد البرنامج 

الزمني للتنفيذ.
ولفـــت إلى أن المجلس ســـيعمل على إعـــداد رؤية تضع 
في االعتبار اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية والقانونية 
باســـتحداث نظام إداري يرتكز على األدوات التشريعية 
بالتعـــاون مـــع مجلـــس النـــواب؛ إلصـــدار قـــرار حكومي 
لمشـــروع هـــدم وبنـــاء البيوت اآليلـــة للســـقوط؛ إليجاد 

صيغة عملية تلبي احتياجات األسر المحتاجة.
وأضـــاف الوداعـــي أن المجلـــس ســـيعمل علـــى مراجعة 
النظـــام اإلداري والمالـــي لترميـــم بيـــوت ذوي الدخـــل 
المحـــدود ونظـــام الحـــاالت الطارئـــة فـــي إعـــادة تأهيل 
البيـــوت التي تتعرض إلى حاالت الحريق؛ للدفع باتجاه 

تعديل اإلجراءات المالية لمشروع المدن والقرى.
وأشـــار إلى ضرورة العمل على تفعيـــل مبادرة للمجلس 
البلـــدي فـــي المنطقـــة الشـــمالية وبالتعاون مـــع مجلس 

النـــواب وذوي االختصـــاص فـــي إعـــداد دراســـة بشـــأن 
اآلثـــار البيئيـــة واالقتصادية لعمليـــات تجريف األراضي 
الزراعية، وتحديـــد األدوات القانونية واإلدارية لحماية 
المصالـــح المهنيـــة للمزارعيـــن المحترفيـــن فـــي صـــون 
المناطـــق الزراعيـــة، والدفـــع فـــي تبني مجلـــس النواب 

تشريع يضع البدائل القانونية في تحقيق ذلك الهدف.

القطاع البحري

وفيمـــا يتعلق بحماية القطاع البحري لفت الوداعي إلى 
أهميـــة العمل على دراســـة أثر مزاحمـــة العمالة الوافدة 
للبحـــار البحريني في اســـتنزاف موارد الثـــروة البحرية 
والســـمكية وتدميـــر المـــوارد البحرية، وإعـــداد واعتماد 
مقترح يتم بموجبه إصدار تشـــريع بالتعاون مع مجلس 
النـــواب يضـــع الحـــدود القانونيـــة واإلداريـــة؛ للحـــد من 

ظاهرة ممارسة العمالة الوافدة للصيد البحري الجائر.
وشـــدد علـــى توثيـــق العالقـــة مـــع البحـــارة المحترفين 
وبحـــث المصاعـــب والمعوقـــات التـــي تواجه نشـــاطهم 
البحـــري والتوجهات العمليـــة لحماية مصالحهم المهنية 
وبنـــاء المقترحـــات المطلوبة العتمادها فـــي اجتماعات 
المجلـــس البلـــدي فـــي المنطقـــة الشـــمالية؛ لرفعهـــا إلـــى 

الجهات التنفيذية المختصة.
وأشـــار إلى أن المجلس ســـيعمل على إعـــداد مقترحات 
المشـــاريع التـــي تضـــع فـــي االعتبـــار تشـــييد الحدائـــق 
العامة، والمالعب الشعبية، وإنشاء سوق شعبية يخدم 
المزارعيـــن والصياديـــن والباعـــة الجائليـــن وفـــق ما هو 

متاح ضمن المساحة المتوفرة من األراضي.
وأكـــد رئيس مجلس بلـــدي المنطقة الشـــمالية الوداعي 
أهمية توفير الضمانات اإلجرائية التي تلبي احتياجات 
وتصـــون حقوق ومصالح ســـكان المحافظـــة في توفير 
متطلبـــات النظافـــة العامـــة وتعزيـــز االهتمـــام بمتابعـــة 

إجراءات النظافة للسواحل والمناطق العامة.

الزيادة “المنصفة” تتراوح بين 50 - 150 دينارًا وموزعة على 4 فئات مستحقة

أكــد عضــو مجلــس الشــورى الطبيــب االستشــاري أحمــد العريــض أن مملكــة البحريــن تعــد أول دولــة خليجيــة احتفــت وكرمت 
المتبرعيــن باألعضــاء لذويهــم، وأقامت حفالً كبيرًا، حيث ألقيت فيه كلمات المتبرعين واألطباء الذين ســاهموا في تحقيق هذا 

اإلنجاز الحضاري.

وأضـــاف أنه تم إجراء 40 عملية زرع 
كلـــى مـــن أقـــارب حتـــى الســـنة التـــي 
تـــم فيها تكريـــم المتبرعيـــن، وقدمت 
الدروع والشـــهادات التكريمية لجميع 
الواهبيـــن لذويهـــم، فـــي الحفـــل الذي 
ألقى فيه كلمة نيابة عن رئيس جمعيه 
أصدقـــاء الكلـــى البحرينيـــة المرحوم 
علـــى بـــن يوســـف فخـــرو، وذلـــك في 

إحدى قاعات فندق الخليج.
وقـــال إن البحريـــن تعتبـــر مـــن دول 
الخليـــج الرائـــده فـــي تبنـــى مشـــروع 
زراعة األعضاء في المنطقة، حيث تم 

حتـــى اآلن زراعـــة أكثر مـــن 150 كلى 
مـــن أقارب ومتوَفيـــن دماغيًا وبأيدي 

جراحين بحرينيين وخليجيين.
وقـــال إن مشـــروع زراعـــه األعضـــاء 
الخليجـــي لـــم يكن ليكتب لـــه النجاح 
مـــن دون تكاتـــف جميـــع دول مجلس 
العنايـــة  التعـــاون الخليجـــي ومراكـــز 
القصوى وأقســـام الطـــوارئ؛ ألن هذه 
المراكـــز هـــي الكنـــز الثميـــن للحصول 
على أعضاء المتوفين دماغيًا في هذه 
الـــدول؛ لتوفير األعضـــاء للمحتاجين 

لها من مرضى بالمئات ينتظرون.

البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
عملـــت بجـــد خـــالل تســـعينات القرن 
الماضـــي ومطلع األلفيـــة الجديدة مع 
األطبـــاء مـــن دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي إلنشـــاء مشـــاريع التعـــاون 
فـــي هذا المجـــال لتوفير األعضاء من 
المتوَفين دماغيًا، وتـــم االعتماد على 
األعضـــاء  لزراعـــه  الســـعودي  المركـــز 
كمركـــز رئيـــس إلنجاح هذا المشـــروع 
وبتشـــجيع من خـــادم الحرمين الملك 
ســـلمان بـــن عبـــد العزيز وحـــكام دول 
الصحـــة  ووزارات  التعـــاون  مجلـــس 

أهميـــة  مؤكـــدًا  البلـــدان،  هـــذه  فـــي 
إعادة تنشـــيط العمل على إنجاح هذا 

المشروع اإلنساني من جديد.
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  أن  وذكـــر 

اإلســـالمية واألوقاف الســـابق الشيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة )رحمـــه 
هللا( فـــي عـــام 1998 ووزيـــر الصحـــة 
والوزيـــر  الموســـوي  فيصـــل  حينهـــا 

الســـابق للصحة جـــواد العريض قاموا 
باحتضـــان مشـــروع زراعـــة األعضـــاء 
فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، خالل 
ابونـــا  جـــورج  البروفيســـور  تواجـــد 
الطـــب  لكليـــة  البحريـــن كعميـــد  فـــي 
بجامعة الخليج العربي، واهتمام هذا 

البرفسور بزراعه الكلى.
البروفيســـور جـــورج  أن  إلـــى  ولفـــت 
أبونـــا هـــو الذي أنشـــأ مشـــروع زراعة 
األعضاء فـــي دوله الكويت الشـــقيقة 
عـــام ١٩٨٥، ثـــم انتقل إلـــى لندن إبان 
الغـــزو العراقي للكويت، ثم توجه إلى 
مملكـــة البحريـــن وتـــرأس كليه الطب 
فـــي جامعـــه الخليـــج العربـــي، وتولى 
إنشـــاء أول مركـــز لزراعـــة الكلـــى في 

البحرين عام 1994.

البحرين زرعت أكثر من 150 كلية منذ تأسيس المشروع
أول دولة خليجية احتفت بمتبرعي األعضاء ... العريض:

سيدعلي المحافظة

أحمد العريض

سيدعلي المحافظة

ألف دينار
81.6
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أسامة الماجد

طارق البحار

أعلنت النجمة تايلور سويفت، 
وسط النجاح الكبير الذي حققه 

ألبومها الجديد، أنها ستعاود الغناء 
على المسرح وإحياء الحفالت 

الموسيقية. وأطلقت المغنية على 
جولة حفالتها المقبلة في الواليات 

.”Eras“ المتحدة عنوان

tariq_albahhar

المخرج اليوناني تاسوس باساراس... شاعرية في تصوير المشاهد
إذا عرفنــا أن المخــرج اإليطالــي فيدريكو فلليني يســيطر تماما علــى الفيلم من أوله 
إلــى آخــره، فإن المخرج اليوناني الفذ تاســوس باســاراس يبهرنا بالوحــدة الجمالية 
واختيار المضمون العالي للتعبير والتحليل والتفســير، كما في فيلمه “المصنع” الذي 

يعتبر من أهم األفالم الواقعية في السينما اليونانية الذي نال اهتمام الكثيرين. 

حول  باختصار  الفيلم  قصة  تتمحور 
به  قام  والذي  بابيروس،  البطل 

كولوفوس  فاسيليس  الممثل 
الــــذي يــضــطــر إلـــى الــتــنــازل 
بناء  ــادة  إعــ فــي  حلمه  عــن 

المدبغة التي أسسها أبوه من 
الجميع  يرفض  أن  بعد  قبله 

يمتنع  أن  وبــعــد  مــعــاونــتــه، 
ــبــنــك عـــن إعــطــائــه  ال

السلفة الالزمة، 
نــراه يذهب 

فـــــــــــــــــــــــي 
الـــنـــهـــايـــة 
لــــيــــلــــقــــي 
نـــــــــظـــــــــرة 

الحديث  المصنع  على  حزينة 
الذي جاءت به التحوالت 
التي جرت في 
االقتصاد  بنية 
الــــــيــــــونــــــانــــــي 
ــي اســـتـــبـــدلـــت  ــ ــتـ ــ والـ
المنزلي  اإلنتاج  خط 
ــاج الــصــنــاعــي  ــ ــت ــ ــاإلن ــ ب
الــكــبــيــر، ويــطــلــب من 
اســمــه  يـــــدرج  أن  ولـــــده 
ــي قـــوائـــم  ــ بـــــــــدوره فـ
ــيــن الـــجـــدد،  ــعــامــل ال
بابيروس  ويــرضــخ 
لكافة  الــنــهــايــة  فـــي 
ــي  ــتـ الــــضــــغــــوط الـ

ظـــل صـــامـــدا قــبــالــتــهــا طــويــال مـــن أســـرة 
تدفعه إلى نبذ هذا الحلم المتهالك وبنك 
أصبح  ومستهلك  بــل  يدينه،  أن  يرفض 
من  الحديث  اإلنتاج  له  يقدمه  بما  قانعا 
حلمه  بــابــيــروس  ويبيع  صناعية،  جــلــود 
األرض  يحيل  كي  الجديد  التاجر  لذلك 
يعبر  حديث  سوبرماركت  إلى  والتاريخ 
بها  يمر  التي  المرحلة  طبيعة  عن  تماما 
الــمــجــتــمــع واألفـــــــراد، لــيــس عــلــى صعيد 
االقتصاد فحسب، وإنما أيضا على صعيد 

القيمة الحضارية. 

في  السينمائي  التعبير  الحديث عن  عند 
أن نحكم منذ  فإننا نستطيع  الفيلم،  هذا 
البداية بأن المشاهد سوف يتوقف طويال 
باساراس،  تاسوس  المخرج  مقدرة  أمام 
العميق  إعجابه  النهاية عن  يعبر في  كي 
أدنى  دون  لديه  والتعبير  التفكير  بروعة 
فصل، ويعنينا هنا ان نقرر منذ البداية ان 
جماليات أي عمل فني ال تنفصل أبدا عن 

أفكاره.
والواقعية،  البساطة  شديد  الفيلم  جــاء 
ليس فيه أي رمز يستعصي على تحليل 

يعني  هل  ولكن  الــعــادي،  المتفرج  وفهم 
والتركيب؟.  العمق  عــن  تخلى  انــه  ذلــك 
لنا االعتراف أن هذه البساطة لم  ويحق 
البساطة  تلك  كانت  بل  مخلة،  أبــدا  تكن 
المذهلة وهذه الواقعية التي زادت العمل 

عمقا على عمق.
 المخرج باساراس كان شاعريا بالكاميرا، 
وقد برزت شاعريته في تصوير عدد من 
ان  المتفرج  يستطيع  ال  الــتــي  المشاهد 
كلوحات  المشاهد  جــاءت  فقد  ينساها، 
رائعة مبدعة رغم وطأة األحداث وثقلها، 

تلفت  وســـوف  أحــيــانــا.  وكابوسيتها  بــل 
الموسيقى التصويرية انتباهنا في الفيلم 
بـــدورهـــا فــي أحــــداث الــتــأثــيــر الــدرامــي 
فــالــمــشــاهــد ســيــتــذكــر سريعا  الــمــطــلــوب، 
إلــى األلحان  “ثــيــودراكــاس” وهــو يستمع 
المتدفق  البسيطة ذات اإليقاع  اليونانية 

السريع الذي يعبر عن روح اليونان.
المخرج  كتبه  والــذي  السيناريو  عن  امــا 
ــز عــلــى أدق  ــا، فــقــد ركــ ــاراس أيـــضـ ــاســ ــ ب
الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــي تـــربـــط الــشــخــصــيــة 
بالشخصيات  الـــصـــراع  فـــي  الــمــحــوريــة 

األكثر قربا وحميمية منه.
اليوناني  “المصنع”  لفيلم  مشاهدتي  بعد 
ــه وعـــنـــاصـــره  ــات ــي ــال ــجــم واالســـتـــمـــتـــاع ب
المختلفة كاإلخراج والسيناريو والتمثيل 
والتصوير، يمكن القول إن تكنيك مدرسة 
الــمــخــرج تــاســوس بــاســاراس فــريــد بكل 
السينمائي  واإلبـــداع  السائدة  المقاييس 
يأخذنا  تكنيك  انه  الــذروة،  بلغ  قد  عنده 
خبزهم  وبشر  سينما  تتنفس  أرض  إلــى 

التمثيل.

سيقوم مخرج اإلعالنات المصري عمر هالل 
فوي!  “فــوي!  األول  الطويل  فيلمه  بتقديم 
2023. وجــاء هذا اإلعالن  العام  فــوي!” في 
خالل مؤتمر صحافي على هامش مهرجان 
بحضور  الــدولــي،  السينمائي  األحمر  البحر 
المخرج  مثل  الفيلم،  عمل  وطــاقــم  نــجــوم 
عمر هالل، والمنتج محمد حفظي، والنجمة 
فــراج.  محمد  المبدع  والنجم  كريم  نيللي 
كثمرة  المصرية  الدرامي  الفيلم  هذا  ويأتي 
تعاون فني بين ڤوكس سينما، وشركة فيلم 

كلينيك وشركة إيمج نيشن أبوظبي.
أحــداث  من  المستوحى  الفيلم  هــذا  ويضم 
نــجــوم  أهـــم  مـــن  طــاقــم ممثلين  حــقــيــقــيــة، 
الدراما المصرية الشباب، مثل النجم الكبير 
كريم،  نيللي  المتألقة  والنجمة  فــّراج  محمد 
وصاحب الحضور المميز النجم بيومي فؤاد. 
كتب سيناريو  مــن  هــو  هــالل  عمر  أن  يذكر 
الفيلم، كما شارك بإنتاجه إلى جانب المنتج 
مؤسس  حفظى  محمد  المعروف  المصري 
شركة فيلم كلينيك، وقد وّفر القائمون عليه 
لعشاق الدراما المصرية لمحة مسبقة لبعض 
الــلــقــطــات مــن الــفــيــلــم، إضــافــة إلـــى الكشف 
المؤتمر  خــالل  للفيلم  الرسمي  الملصق  عن 

الصحافي.
ويروي فيلم “فوي! فوي! فوي!” قصة الشاب 
الــذي يعيش في فقر  حسن، حــارس األمــن 
بــأن يسافر  ــذي يحلم  والــدتــه، وال مدقع مع 
ويعيش في الخارج بحثا عن مستقبل أفضل. 
أن يتعرف  الصدف  األيــام، تشاء  وفي أحد 
للمكفوفين،  الــقــدم  كــرة  ريــاضــة  عــالــم  على 

فيقرر بدهاء شديد أن يتظاهر بأنه مكفوف 
لينضم إلى فريٍق يتمتع بحظوظ كبيرة في 
العالم التي تقام  المشاركة في بطولة كأس 
في بلد أوروبي. وخالل هذه الرحلة الشيقة، 
الشخصيات،  من  العديد  مع  دروبــه  تتقاطع 
أحدها صحافية شابة جميلة تبدأ باالهتمام 
بالفريق ألن حسن يبدي اهتماًما خاًصا بها، 
ومدرٌب في منتصف العمر يبحث عن فرصة 
ويمضي  المقّربان.  وصديقاه  نفسه،  إلثبات 
الحدود  أبعد  إلى  المجموعة  حسن مع هذه 
الذهاب  تذكرة  ويضمن  الفريق  إلى  لينضم 
إلـــى أوروبــــــا، عــلــى أمـــل أن يــفــتــح لـــه هــذا 

المخطط مجااًل ليحظى بفرص أفضل.

“فوي! فوي! فوي!”.. أول أفالم 
المخرج المصري عمر هالل

Sliv�  إنها فنانة رائعة، قدمت لنا شخصيات ال تنسى في أفالم ناجحة مثل
er و Casino و The Laundromat و Basis Instinct وغيرها من األعمال 

الكبيرة التي حفرت اسمها فيها.
في  شــارون ستون  الكبيرة  النجمة  تحدثت  أسرارها  وعن  ذلك  كل  وعن 
الدولي  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  في  الحوارية  الجلسات  أولــى 
بجدة عن رؤيتها للمشهد السينمائي في المنطقة والعالم، وتطرقت للمحات 

من مسيرتها الفنية والخاصة مع المذيعة الالمعة ريا أبي راشد.
الهائل  نجاحها  من  الرغم  على  شــارون عن مدى صعوبة حياتها  تحدثت 
Basic Instinct، وقالت في  فيلم  رئيس في  به  ككاتبة غامضة ومشتبه 
ذلك اليوم إنها كانت تود أن تجلس على كرسي المخرج وتقوم باإلخراج 
وقالت  امــرأة  أنها  بسبب  ذلك  بصعوبة  وأبلغوها   ،Verhoeven فيلم  بعد 

“ذهبت إلى االستوديو وطلبت منهم ميزانية صغيرة، و قيل لي 
)النساء ال يمارسن اإلخراج(.

كان هناك فرق كبير في الرواتب بينها وبين شريكها النجم 
أميركي،  500,000 دوالر  “كانت نسبتي  مايكل دوغالس 
وفي نفس الوقت حقق مايكل دوغالس 14 مليون دوالر 

أميركي، وكان بإمكان مايكل تحمل تكلفة السيارة والسائق 
والحارس الشخصي، لكني لم أستطع تحمل تكاليف األشياء 

التي أحتاجها بسبب الشهرة المفاجئة التي حظيت بها “. 
المهنية،  حياتها   Basic Instinct فيلم  في  بــدأت  بينما 
ذلك  عن  الشخصي،  المستوى  على  البال  راحــة  فقدت 
تحكي “مــع كسر هــذه الــحــواجــز، ولــكــي تــكــون الــمــرأة 
وأن  أجــر،  على  المرأة  تحصل  وأن  السينما،  في  قوية 
متضاربا  األمـــر  كــان   - متساوية  حــقــوق  على  تحصل 
للغاية بالنسبة للصناعة الذكورية”، وكان هناك رد فعل 
- يجب  أكــون مثل شخصيتي  أن  بأنني يجب  عنيف 
الــنــاس وأطــهــر أنــوثــتــي بــصــورة مثيرة في  أن أقــتــل 
السوبر ماركت، أصبح األمر مؤلما شخصيا في حياتي 
الخاصة، لقد فقدت حضانة طفلي في طالقي بسبب 
كنت  أنني  قــرر  القاضي  الفيلم؛ ألن  الــدور في  ذلــك 
دمر  ولقد  كثيرا،  “لقد عوقبت  أفالما جنسية،  أصنع 

الطريقة  ودمــر  الشخصية،  وحقوقي  حياتي  الفيلم 
التي يفكر بها الناس بي كإنسان، ولم يتم االعتراف 

بجودة عملي إال بعد 20 عاما”.
وتــحــدثــت عــن ذكــريــاتــهــا فــي مــهــرجــان كــان للمرة 
مالبسي  ارتــدي  “ظللت  وقالت   1990 في  األولــى 
المنتج أن يشتري لي فستانا  أليام وحاولت أقنع 
بقصر  الكبير  للمسرح  دخلت  ثــم  للحفل  جــديــدا 
خرجت  ولكن  عاديا،  شخصا  وكنت  المهرجانات 
منه نجمة كبيرة، وحتى الفندق الذي كنت أقيم 
فيه تم نقل كل شيء يخصني منه، وكانت لدي 
سيارة صغيرة اضطررت للهروب بها من األبواب 

الخلفية بسبب تزاحم الجمهور والمعجبين هناك”.
وأضافت ستون أن الحياة كانت غير عادلة بالنسبة لها في مناطق أخرى 
أيضا، فقد كانت عضوا نشطا في مؤسسة اإليدز )amfAR( و”قيل لي 
وتكرارا،  مرارا  للتهديد  وتعرضت حياتي  للخسارة،  أعرضهم  إنني 
وحدثت أشياء كثيرة، وكلما حدث ذلك، كلما فكرت أكثر، “أنا حقا 

بحاجة إلى التمسك بالتمثيل والسينما”.
وكــشــفــت لــلــجــمــهــور عــن مــوهــبــتــهــا الــفــنــيــة األخــــرى فــي الــرســم 
أوائل  في  الفني  معرضها  الفتتاح  استعدادها  عن  وأعلنت 
أهمية  أنجليس، وتطرقت عن  المقبل في لوس  العام 
مــؤلــم فــي حياتها عندما  لــحــدث  بــاألعــضــاء  الــتــبــرع 
حكت حكاية طفل رضيع من اقاربها: “بينما يحارب 
للحياة على أجهزة التنفس الصناعي، في ذلك الوقت 
أطفال  بها  ليستفيد  بأعضائه  التبرع  قررنا  الصعب 
آخرون، وبالفعل تمكن 4 أشخاص من الحياة بسببه 

وهذا أعظم هدية يقدمها اإلنسان”.
النجومية  نهاية  تعتبره  مــا  على  ستون  حزنت  كما 
لم  إنها  وقالت  المحمولة،  الهواتف  بسبب  السينمائية 
تعش هذا الغموض، “عندما كنت طفال، كانت النجومية 
السينمائية تعني الكثير بالنسبة لي، اعتقدت أن نجوم 
ممثلة  أكـــون  أن  أردت  ــعــون،  رائ أشــخــاص  السينما 
عظيمة، لكنني أردت أيضا أن أكون نجمة سينمائية؛ 
حد  في  فريد  شــيء  النجومية  أن  اعتقدت  ألنني 

ذاته. وأنا أفتقد ذلك”.
شارون ممثلة ونجمة سينمائية عالمية ومنتجة وناشطة 
في حقوق اإلنسان ومؤلفة الكتاب األكثر مبيعا “جمال العيش 
التسعينات،  حقبة  في  شهرًة  األكثر  الممثلة  وكانت  مرتين”، 
تمثيلها  أن  كما  العمر،  أحكام  يتحّدى  الــذي  الفاتن  بجمالها 
المتقن ساهم في االرتقاء بنظرة المجتمع تجاه مكانة المرأة 

في السينما.
ُكــرمــت شــــارون بــجــائــزة نــوبــل لــلــســالم” وجـــائـــزة “هـــارفـــارد 
اإلنــســانــيــة”، والــجــائــزة “اإلنــســانــيــة لحملة حــقــوق اإلنــســان”، 
الجوائز  من  والعديد  أينشتاين”،  كلّية  من  “اإلنجاز  وجائزة 

األخرى التي تعكس اهتماماتها في المجتمعات.

فيلم “المصنع”... تكنيك فريد بكل المقاييس

الوجه اآلخر للنجمة شارون ستون
في مهرجان البحر األحمر السينمائي

المخرج تاسوس باساراس

لقطة من فيلم “المصنع”

الخميس 8 ديسمبر 2022 - 14 جمادى األولى 1444 - العدد 5168



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
مع الاستعداد
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Vacancies Available
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 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17592120 or albarzakhco@outlook.com 

LUCKY LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37233585 or ARIFKHAN4EVER@GMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39452896 or hr.jwf@jaberigroup.com 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17345569 or YAMAMAHOUSE1@GMAIL.COM 

Bfc group holdings  wll 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39600903 or TAHER.HUSSAIN@BFC.COM.BH 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 32111352 or shadi@ARMADAGROUPCO.COM 

AlHelli Express 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877209 or HANAN@ALHELLI.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

UNICORP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact
 38411180 or REZA@UNICORPWLL.COM 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 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 

Pizza hut 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

GAH MEDICAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT SANITARIAN (PREVENTIVE)
 suitably qualified applicants can contact

 17626977 or HUSSAINOWAINATIHOLDING@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17400407 or proffice@almoayyedcg.com 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17404949 or proffice@almoayyedcg.com 

EBRAHIM YUSUF EBRAHIM SHOWAITER 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39292932 or othayijaisal@gmail.com 

Rawaa Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33199200 or ENAS_S@MOE.GOV.BH 

Aroma Nursery Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FLORIST/FLOWER SETTER
 suitably qualified applicants can contact
 17591560 or askar@aromanursery.com 

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 39453330 or HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

AYOOB EBRAHIMI TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36309934 or AYOOBEBRAHIMI@YAHOO.COM 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 39335330 or DOMESTONE@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 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

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

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

KAMALIA Mechanical contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39788869 or KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

Anwar Albahrain Phones 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33886398 or ALIHASANABDALI@GMAIL.COM 

Child Willing Specialist Rehabilitation Center 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact
 17001020 or INFO@CHILDWILLING.COM 

BUSINESS POINT DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17255510 or shaziaasgharali.bh@gmail.com 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

ZAMAN AL TAYBEEN Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39974000 or A.ALHADIFADUL@GMAIL.COM 

S K G Publicity and Advertising Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39517565 or SKGBAHRAIN@GMAIL.COM 

Slider Station W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17326603 or HR@MESKHOLDINGS.COM 

MARBLE CITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17491933 or MUSTAFACHALIL@GMAIL.COM 

Sham Stones Trading Co.Wll 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36915910 or Shamtrading.bh@hotmail.com 

CLASSY RAYAN GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35060123 or TABASSUM.AKBAR@HOTMAIL.COM 

Clue tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 36644445 or AYDNOOR@GMAIL.COM 

K G KIDS PRE-SCHOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DATA ENTRY OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17663556 or TAHANI@LANCELEY.CO 

Um badar tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33215756 or FAWADOUSUF.BH@GMAIL.COM 

Print master sportswear 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact
 17331222 or SHEHABLAW@GMAIL.COM 

Print master sportswear 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact
 17331222 or SHEHABLAW@GMAIL.COM 

NAIBTECH AIR CONDITIONERS MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 77166539 or SPARKLINKBH@GMAIL.COM 

BLUE CASTLE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 39571593 or Ali-39571593@hotmail.com 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com 

Salon Beauty on Call 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39737313 or SHATHA.EBRAHIM@GMAIL.COM 

Albadiyah Bakery 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39876057 or ALI.ALARADI66@GMAIL.COM  

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

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد محمد عيسى احمد جواد بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيدة ليلى يوسف عطيه غبدهللا جواد

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: المنيوم الجود
رقم القيد: 3-38234

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة اتيليه 
كبرى القصير والمملوكة للسيدة كبرى عبدالرضا محمد القصير والمسجلة بموجب القيد رقم 2-11108، 
محدودة  مسئولية  ذات  شركة  الى  وتحويله  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب 
برأسمال وقدره 2000 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من 

أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
كبرى عبدالرضا محمد علي القصير بنسبة 25% 
محمد بن سالم بن سعيد بادغيش بنسبة 75%

 KOBRA ALQASEER ATILIH - وتغيير االسم التجاري من: اتيليه كبرى القصير
K&Q Beauty W.L.L  - الى: كى اند كيو للتجميل ذ.م.م

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

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بتصفية 
شركة سبيل للتجارة ذ.م.م

وتحويل القيد إلى مؤسسة فردية نشطة 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها ) شركة سبيل 
للتجارة ذ.م.م ( المسجلة بموجب القيد رقم ) 66753 (، ) بطلب تصفية الشركة تصفية 
)اختيارية( وتعيين السادة ) ميال بحرين بروفيشونال بودي -  تضامن ( مصفيا للشركة. 
وتحويل قيدها بما فيه من أصول وموجودات إلى مؤسسة فردية نشطة ) النسر العقارية( 

بأسم ) ابراهيم حسن مكي يوسف ( عنوان المصفي : 
ميال بحرين بروفيشونال بودي - تضامن 

39696506
melabahrain@yahoo.com

وزارة الصناعة والتجارة -  إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري في شركة لولي ستار كرك شركة تضامن بحرينية 

ستار  لولي  إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
كرك شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم 1-154112 ، طالبين تغيير اسم 

مجموعة من: لولي ستار كرك شركة تضامن بحرينية
LULLY STAR KARAK BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

الى: رولر كافيه شركة تضامن بحرينية
ROLLER CAFE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

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

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-108408 إعالن رقم
معاملة مشتركة – تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه.
  اســـــــم التاجـــــــــــر:   عادل سلمان علي المدوب      

االسم التجاري الحالي:  مؤسسة نعيجات لصيانة المباني والتجارة     
االســـــم التجـــاري :  نعيجات لخدمات الدعم                

رقم القيد: 21932-7

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-179237( إعالن رقم
معاملة مشتركة

 
اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى   ، مشتركة  معاملة  بطلب  أدناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه.
  اســـــــم التاجـــــــــــر: محمد محمد محمد علي الوعيل      

االسم التجاري الحالي:  مفروشات العنود    
االســـــم التجـــاري :  مفروشات السراب                

رقم القيد: 151732-1

تاريخ :06-12-2022
)CR2022- 179157( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

 
تقدم إلينا السيد / السيدة هيام محمد اسماعيل العوضي بتحويل المحل التجاري التالي: إلى 

السيد/ السيدة ناصر عبدهللا السيدمحمد يوسف
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:  كالم مس للتجارب الفنية    

رقم القيد: 1-136892 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل - إعالن تصفية

إربن إليفنت إنتيرير ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-135221

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها ) إربن إليفنت 
الشركة  تصفية  بطلب   (  ،)  1-135221  ( رقم  القيد  بموجب  المسجلة   ) ذ.م.م  إنتيرير 

تصفية )اختيارية( وتعيين السادة ) أحمد نبيل مؤيد المؤيد ( مصفيا للشركة. 
عنوان المصفي:

احمد نبيل مؤيد المؤيد
+973 37741741

ammar@almoayedict.com

الخميس 8 ديسمبر 2022 - 14 جمادى األولى 1444 - العدد 105168



11 الخميس 8 ديسمبر 2022 - 14 جمادى األولى 1444 - العدد 5168 Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 ELECTRICIAN

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

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

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

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

 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 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17700211 or hrd@dreamgroup.bh 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33513335 or Alia.andleeb3@gmail.com 

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

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

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

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

Street Salon 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 33263042 or WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

SaVoey Thai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36321263 or KHALIL@EXPERTSSERVICES.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17244060 or EXPLORE.TOURISM.BH@GMAIL.COM 

ALEMBARATORA PHONE REPAIRING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33334033 or MOHAMEDJOMA@HOTMAIL.COM 

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17742817 or rolls@batelco.com.bh 

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

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17694351 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com

LULIA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39212334 or MUFADDALLULIA@YAHOO.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 66986669 or ZINJMETALS69@GMAIL.COM 

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

 MACHINIST
 suitably qualified applicants can contact

 17166827 or ahmed@mtqos.com 

KINGDOM BIRDS STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39236226 or KINGDOMBIRDS@LIVE.COM 

GROPY GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17713130 or HISHAM-GNA@HOTMAIL.COM 

GAT HEAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact

 36678833 or RARRAYED.ENG@GMAIL.COM 

AL FANOOS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17555666 or MIDDLEEASTALUMINIUM@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 36784833 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36784833 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33857497 or RIGHT_EFFECT@HOTMAIL.COM 

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

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17822123 or metee@meteebah.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17591560 or ASKAR@AROMANURSERY.COM 

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

 OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

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

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

BU FARES VALLEY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 39453330 or HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

AKSHAYA JEWELLERY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17232283 or STAREMIRATES.BH@GMAIL.COM 

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

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33667675 or bshuqair@enerflex.com 

SALMA BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 34211668 or SALMASALOON@GMAIL.COM 

NUMBERS GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 33840744 or FATEMAAHMED2030@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contact

 39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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 

Pearl Art Painting and Design 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(DECOR)
 suitably qualified applicants can contact

 33918999 or KHALIL.EBRAHIM85@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN NETWORK (BNET) B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR TECHNICAL AFFAIRS
 suitably qualified applicants can contact

 17885503 or talent.acquisition@btc.com.bh 

Bashir And Nader Construction Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36401218 or YSMN.KHAN@HOTMAIL.COM 

GOLDEN PARK LAND REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77166539 or SPARKLINKBH@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 

KADER MOLLA CONTRACTING AND SUPPLY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 34456676 or KADEROMAR008@GMAIL.COM 

KADER MOLLA CONTRACTING AND SUPPLY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICER(EXECUTIVE)
 suitably qualified applicants can contact

 34456676 or KADEROMAR008@GMAIL.COM 

KADER MOLLA CONTRACTING AND SUPPLY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 34456676 or KADEROMAR008@GMAIL.COM 

SEINO Contracting and Real Estate Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 33440279 or SINOALAN180@GMAIL.COM 

The Wardrobe Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 35051980 or WISSAM@OUTLOOK.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

ALASWAD PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39333326 or ABDULLA_ALASWAD@YAHOO.COM 

Vista World Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36144911 or JANETCUERVO002@GMAIL.COM 

Art Vision Construction 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact
 33700224 or ISAMAHDI.BH@GMAIL.COM 

BFG Advanced Concrete Facades W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17581144 or HAYFA@BFGCOMMERCIAL.NET 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33001435 or MRTASAWAR@GMAIL.COM 

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 17244020 or zainab@gbl-group.co 

SHORNALI MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33742000 or salehhaammad3535@gmail.com 

NAMCO Trading w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 36365518 or ARIFALSADOON@GMAIL.COM 

JANATHA GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 33253135 or JANATHAGARAGEWLL@GMAIL.COM 

BUNDQ CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39552291 or ALTHAWADI.LAYLA@GMAIL.COM 

Loesche GMBH - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 33628808 or BERND.PREISS@LOESCHE.DE 

Al Kwar Kitchen W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66669996 or ARAHMAN@CLANPARTNERS.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 

H L B BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33539886 or NAHID850114950A@GMAIL.COM 

Mohammad Monish Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36894192 or SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM 

DHA CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34567895 or ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

Green Step Contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 36483659 or OMARFARUKBH70@GMAIL.COM 

Abn Al Nafis Palace Tailoring - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33071383 or AHARIES04@GMAIL.COM 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 17460047 or Fatema.Meftah@movenpick.com 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17460047 or Fatema.Meftah@movenpick.com 

DHA Bakery W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33596662 or CHOUDHRY.ZULFIQAR57@GMAIL.COM 

Red house garage 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 39090943 or STS.331772721@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 

ALGHROOB CAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17632078 or alghroob.car.garage@gmail.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.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 

BEN EID TOWERS CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17250078 or KEHF-2011@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 PRODUCTS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 77079889 or S.ALSHAIKH78@GMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact
 39967600 or ASIF@AIONDIGITAL.COM 

LA MARIA BEAUTY SALON - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36894641 or SHYAMACHARYA307@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39100597 or HONOURBUSINESS.BH@GMAIL.COM 

BAYET AL FARAH JEWELRY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 33345044 or abdulraziq.odetallah@arzojewelry.com 

ALJAZIRA POLISHING AUTO CENTRE CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39458970 or ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

HUSAIN HAMAD SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34120044 or HUSSAIN.SHOWAITER@HOTMAIL.COM 

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

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.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 

HAWAI WELDING SMITHERY & WORK SHOP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 33554689 or INFO@HAWAIBH.COM 

AHMAD RAZA PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36823440 or SHAHIDRASOOL1250@GMAIL.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39384241 or SIMMAMGROUP@GMAIL.COM 

SUN LIKE REAL ESTATE MANAGEMENT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33801475 or ALEENA.AUGUSTIN66@GMAIL.COM 

HANDOANA OFFICE ADMINISTRATIVE AND SUPPORT ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 36185055 or HANDOANA.DC@GMAIL.COM 

MODERN CHIMNEYS 
has a vacancy for the occupation of

 BLACKSMITH
 suitably qualified applicants can contact

 39871118 or ALIJUMA8@YAHOO.COM 

GARDEN OF LIFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17217710 or GARDEN.OF.LIFE@GMX.COM 

DESERT LAND MARKETING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33316063 or NAVEEDALIMIR@GMAIL.COM 

IDEALISTIC MAN CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 38889400 or IDEALLMRANMUHAMMAD@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39021752 or ABDUL35905946@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39802990 

CHADAR ABAYAH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39679997 or famit_75@hotmail.com

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39647630 or BAAGROUP@EMIRATES.NET.AE 

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

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 38390106 or SHABEEREVM@GMAIL.COM 

SALON ABU FAHAD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 38868476 or BAYADA11389@GMAIL.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 

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 

EK STEEL WORKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 39668899 or alnisraluminium@gmail.com 

REFACS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 REFRIGERATION STORES TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17552563 or REFACS@BATELCO.COM.BH 

ANWAR BIN HIJJI CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17340947 or M.BINHIJJI@GMAIL.COM 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17291154 or A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 33315911 or info@haiderwood.com 

SHINY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17785149 or info@haiderwood.com 

Haider gallary wooden work 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17785149 or info@haiderwood.com 

LEENA PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact

 39750248 or TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

Hassani Construction 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 39633212 or TARIQ@HASSANI.COM.BH 

ALSADIQ TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(BUS)
 suitably qualified applicants can contact

 17401441 or HR@ALSADIQBH.COM 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17578287 or AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

BUSAOOD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39271649 or sabithkammu@gmail.com 

JASSIM EBRAHIM ALMUTAWA BUILDING CONTRAC 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17772040 or INFO@JASSIMALMUTTAWA.COM 

ALMURFAA KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39431043 or WHITEJEWEL1@WINDOWSLIVE.COM 

BUZAYED SERVICE CENTER w.l.l 
has a vacancy for the occupation of
 AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 17673170 or saibujames@gmail.com 

FUTURE GOLD SMITH. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39870064 or DIPAKSAGAR786@GMAIL.COM 

WASAMA DREAM GENTS Barber 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33661643 or amooni88rashed@gmail.com 

ALQASEER UPOLSTERY & CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17717127 or ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

ALEMAN TRADING AND SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39794449 or operation@alemanse.com 

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

 WATCHMAN / GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39602650 or JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

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 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com 

GUNAYDIN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17720016 or G.EBRAHIM@NASSERPHARMACY.COM 

ABLE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39275734 or M-RAHMA@HOTMAIL.COM 

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

 FLORIST/FLOWER SETTER
 suitably qualified applicants can contact

 17820555 or SEREEN@ALIAFLOWERS.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17272740 or mahmoa@spu.edu 

ALSANAFER AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39470757 or info@awtadi.com 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact
 17675246 or MFIAKRAM@GMAIL.COM 

KAMILIA FALAFEL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38881181 or ABUMAHER60@HOTMAIL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33335558 or bucheeri5@gmail.com 

New York Coffee W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17582485 or LIAQUAT@MIAHOLDING.COM 

DEJLAH & AL FORAT MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 37239999 or HOORALAND@GMAIL.COM 

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

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17461033 or shabib@agility.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Yalda beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39132848 or YALDAFLOWER@GMAIL.COM 

FIRST KID TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact
 36404200 or SINTHUJANT@GMAIL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

VAPIANO 
has a vacancy for the occupation of

 STORE MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17220038 or INFO@SUNCITYVENTURES.COM 

LIFE POINT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39055666 or mariamcr2005@gmail.com 

MESK HOLDING B.S.C  CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 PHOTOGRAPHER
 suitably qualified applicants can contact
 33553997 or HR@MESKHOLDINGS.COM 



“طيران الخليج” 
راعًيا لبطولة 

الرجل الحديدي 
للمرة السادسة 

وكاالت

وســـط فرحة التأهـــل التاريخـــي للدور 
ربـــع النهائـــي في مونديـــال قطر 2022 
على حساب إســـبانيا، تعّرض المنتخب 
المغربـــي لخســـائر طفيفـــة، بعـــد إصابة 
عدد من العبيه خـــال موقعة منتخب 

إسبانيا “الروخا”.
وتغلـــب أســـود األطلـــس علـــى منتخب 
إســـبانيا 0-3 فـــي ركات الترجيح، بعد 
نهايـــة المباراة والشـــوطين اإلضافيين 
مـــع  موعـــًدا  ليضربـــوا   ،0-0 بالتعـــادل 
دور  فـــي  المقبـــل،  الســـبت  البرتغـــال، 

الثمانية.
وخال مباراة إســـبانيا، مساء الثاثاء، 
فـــي ملعـــب المدينـــة التعليميـــة، خـــرج 
3 مـــن الاعبيـــن المهمين فـــي التركيبة 
الركراكـــي  وليـــد  للمـــدرب  الدفاعيـــة 

بسبب اإلصابة.
خرج الظهير األيســـر نصير مزراوي في 
الدقيقـــة 82 بعد إصابتـــه ودخل مكانه 

يحيى عطية هللا.

اســـتبدل قلب الدفاع نايـــف أكرد أيًضا 
بعـــد إصابتـــه العضليـــة، وتم اســـتبداله 

بجواد ياميق، في الدقيقة 84.
تعـــرض القائـــد، قلـــب الدفـــاع رومـــان 
ســـايس إلصابـــة عضليـــة وغـــادر فـــي 

الدقيقة 113 ودخل مكانه بدر بانون.
للمغـــرب  الطبـــي  الجهـــاز  وســـيعكف 
برئاسة عبد الرزاق هيفتي على تجهيز 

هـــذا الثاثـــي للمبـــاراة المقبلـــة، وتعـــد 
مهمتـــه حساســـة للغاية فـــي ظل ضيق 

الوقت.
وحقق منتخب أســـود األطلـــس إنجاًزا 
عربـــي  فريـــق  أول  بـــات  إذ  ـــا،  تاريخيًّ
كمـــا  المونديـــال،  نهائـــي  لربـــع  يتأهـــل 
أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي 

وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.

قبل موقعة البرتغال.. “خسائر طفيفة” تقلق الركراكي
الصخير- حلبة البحرين الدولية

عشاق رياضة السيارات على موعد 
جديد مـــع انطـــاق فعاليـــة الحلبة 
لك للســـيارات والدراجـــات النارية، 
وذلـــك على مضمار حلبـــة البحرين 
الدوليـــة “موطن رياضة الســـيارات 
في الشـــرق األوســـط” يوم الســـبت 

الموافق 10 ديسمبر الجاري.
وســـيكون بإمكان عشـــاق الســـرعة 
ورياضة السيارات قيادة سياراتهم 
ودراجتهـــم الناريـــة الخاصـــة على 
مضمـــار الحلبـــة الداخليـــة، حيـــث 
ســـتكون هذه التجربة ال تنسى مع 
إعطائهـــم جـــو مـــن اإلثـــارة التي ال 
يمكـــن وصفها، وذلـــك من 9 صباًحا 
وحتى 5 مســـاء، وذلـــك بدفع مبلغ 
ـــا وذلـــك  وقـــدره 82 دينـــاًرا بحرينيًّ
بــــ 55  ليـــوم كامـــل، ونصـــف يـــوم 
ـــا، والجولة الواحدة  دينـــاًرا بحرينيًّ
ـــا فقـــط وذلك  بــــ 22 دينـــاًرا بحرينيًّ

خال الحجز المسبق. 

أما الحجـــز بنفس اليوم فســـتكون 
األســـعار كالتالـــي حيث ســـتكون بـ 
93.5 دينـــار بحرينـــي ليـــوم كامل، 
ـــا لنصـــف يوم،  و66 دينـــاًرا بحرينيًّ
للحصـــة  بحرينـــي  دينـــار  و27.5 
المســـبق  الحجـــز  الواحـــدة. ويعـــد 

ـــا للمشـــاركة فـــي الفعاليـــة،  ضروريًّ
حيـــث إن المقاعـــد محـــدودة، جهز 
سيارتك أو دراجتك النارية وشارك 
فعاليـــات “الحلبـــة لك” ليـــوم كامل 
مـــن اإلثارة المتواصلة على مضمار 

الحلبة العالمية.

السبت انطالق فعاليات “الحلبة لك” للسيارات والدراجات النارية

عيسى بن عبداهلل: بطولة العيد الوطني للقدرة تتزامن مع مناسبة عزيزة على قلوب الجميع
تحت رعاية ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب الرئيس الفخري لاتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، اســـتكمل االتحـــاد الملكـــي 
للفروســـية وســـباقات القدرة تحضيراتـــه لتنظيم 
بطولـــة العيـــد الوطنـــي المجيـــد لســـباقات القدرة 
يومي الجمعة والسبت في قرية البحرين الدولية 
للقدرة تزامنًا مع احتفاالت مملكة البحرين بالعيد 
الوطنـــي المجيـــد وعيـــد جلوس حضـــرة صاحب 
الجالـــة الملـــك المعظـــم حفظه هللا ورعـــاه بدعم 

من تمكين.
وستشـــهد القرية تنظيم ســـباقات العيـــد الوطني 
الدوليـــة والمحليـــة لمســـافة 160 كـــم و120 كـــم 
محلي ودولي، وســـباق 100 كم محلي، وسباقات 

تأهيلية محلية لمسافة 80 و40 كم.
وأكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة 
رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة 
حرص االتحاد على ترجمة رؤى وتوجيهات سمو 

الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة بتنظيم مثالي 
للبطولة العزيزة على قلوب الجميع والتي تتزامن 
مع مناسبة عزيزة وغالية على الجميع وهي العيد 
الوطنـــي المجيـــد وعيـــد جلوس حضـــرة صاحب 

الجالة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة أن االتحـــاد حـــرص علـــى إعـــداد وتهيئـــة 
كافة التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالبطولة 
طوال الفترة الماضية بعد أن بذلت اللجان جهودا 
مضاعفـــة لتأميـــن الوصـــول إلى كامـــل الجاهزية 
إلخـــراج البطولة بأزهى صـــورة، مبينا إلى حرص 
االتحـــاد علـــى تحفيز جميـــع اللجان وتشـــجيعهم 

على مواصلة العطاء حتى انتهاء البطولة.

  إشادة بدعم تمكين

آل  عبـــدهللا  بـــن  الشـــيخ عيســـى  وأعـــرب ســـمو 
خليفـــة عـــن شـــكره وتقديـــره إلـــى تمكيـــن علـــى 
دعمهـــا المتواصل لســـباقات القدرة والتي تســـهم 
االتحـــاد  وضعهـــا  التـــي  األهـــداف  ترجمـــة  فـــي 

وتدعـــم الجهود الرامية لدعم القطاعين الشـــبابي 
والرياضي في المملكة، وأشـــار سموه إلى أن هذا 
الدعـــم محـــل تقديـــر واعتـــزاز مـــن أســـرة رياضة 
القـــدرة البحرينية ويؤكد النهج التي تســـير عليه 
تمكين في تقديمها كل الدعم والتشـــجيع للشباب 

البحريني.

  تغطية - اللجنة اإلعالمية

الشيخ عيسى بن عبدالله

تغطية - اللجنة اإلعالمية

 تحــت رعايــة ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بن حمد آل خليفة، تبدأ اليوم مسابقات بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي 70.3 

التي تقام على أرض المملكة.

الملـــك لألعمـــال   ووجـــه ممثـــل جالـــة 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب سمو الشيخ 
اللجنـــة  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
المنظمـــة بتهيئة األجـــواء المثالية لكافة 
المشاركين في البطولة من أجل تحقيق 
كامل النجـــاح للحدث العالمي الذي يقام 

للمرة السادسة على أرض المملكة.
 وســـتقام اليوم فعاليـــات اآليرون كيدز، 
علـــى أن تقـــام الفعالية الرئيســـة يوم غد 
الجمعة بمشاركة أكثر من 1200 رياضي 

يمثلون أكثر من 80 دولة.
مؤتمـــًرا  المنظمـــة  اللجنـــة  وعقـــدت   
كـــراون  فنـــدق  فـــي  للبطولـــة  صحافًيـــا 
بـــازا، إذ أكدت عضو مجلـــس إدارة أمل 
لشـــركة  المنتـــدب  والعضـــو  المرباطـــي 
فعاليات عن ســـعادتها بعودة السباق بعد 
توقـــف عاميـــن، ُمشـــيرًة إلى أن الشـــركة 

فخـــورة بتنظيمها لهذا الســـباق المرموق 
الـــذي أصبح أحـــد الفعاليـــات التي يجب 
الحضـــور لهـــا لمـــا تشـــهده مـــن أنشـــطة 

وبرامج ُمتنوعة.
 وكشـــفت المرباطـــي عن ُمشـــاركة نخبة 
مـــن الرياضييـــن مـــن أكثر مـــن 80 دولة، 
ولفتت إلى وجود أكثر من 1200 رياضي 
فـــي قائمـــة الُمشـــاركين فـــي البطولـــة ما 
يؤكـــد مدى اهتمـــام الرياضيين للحضور 
في هذا الحدث. وذكرت ــــن السباق ُيعد 
الفرصـــة المثاليـــة للترويـــج لمـــا تمتلكـــه 
المملكـــة من ُمقومات ســـياحية للزائرين 

الذين سيحضرون السباق.

 اليوم فعالية اآليرون كيدز 

 وستقام اليوم الخميس فعاليات اآليرون 
كيدز للجري لمســـافات مختلفة، إذ أنهت 

اللجنة المنظمة كافة التحضيرات إلقامة 
الحدث عند الســـاعة الرابعة في ضاحية 
السيف بالقرب من مجمع السيتي سنتر. 
كمـــا ســـتقام اليـــوم تدريبـــات الســـباحة، 

واليوم الثاني للتسجيل.

  “طيران الخليج” راعًيا للبطولة 

 أعلنـــت شـــركة طيـــران الخليـــج الناقـــل 
الوطني رعايتها لبطولة الشـــرق األوسط 
للرجـــل الحديـــدي 70.3 البحريـــن للعـــام 
2022 في نسختها السادسة من البطولة 
التـــي تقـــام فـــي البحريـــن مـــن 7 إلـــى 9 

ديسمبر الجاري.

تقام تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

اليوم انطالق فعالية اآليرون كيدز لبطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي
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بركلـــة جـــزاء “ذكيـــة”، أقصـــى المدافـــع المغربـــي أشـــرف حكيمي 
منتخب إسبانيا، ولكنه قد يكون أرسل رسالة “قاسية” إلى مدرب 
المنتخـــب اإلســـباني لويـــس إنريكـــي وداعمـــة لصديقـــه المدافـــع 

سيرجيو راموس.
وبعد تســـجيله ركلة أجزاء الحاســـمة، وإقصائه منتخب إســـبانيا 
ا، قـــام حكيمـــي بأداء رقصـــة مميزة فـــي االحتفال، تشـــبه  رســـميًّ
حركـــة حيوان البطريـــق. هذه الرقصة اعتـــاد حكيمي على القيام 
بهـــا خال احتفاله باألهداف، مع زميله في باريس ســـان جرمان، 

سيرجيو راموس.

وكان راموس قد تم اســـتبعاده من تشـــكيلة منتخب إســـبانيا في 
المونديال، من قبل المدرب لويس إنريكي، ولم تكشـــف األســـباب 
الســـتبعاد المدافـــع المخضرم. لذا، اعتبر الخبـــراء أن حكيمي كان 
يرســـل برسالة تضامن مع صديقه راموس، بهذه الرقصة، وكذلك 
رســـالة “رد” على إنريكي بسبب استبعاده راموس. وكان حكيمي 
قد أشـــار في وقت ســـابق إلى أن راموس هو المدافع األفضل في 

العالم، وذلك فور إعان خبر استبعاده عن المونديال.
رامـــوس مـــن جهته لم يعلق على اللقطـــة، وأكد أنه حزين لخروج 

منتخب باده من مونديال 2022.

رقصة حكيمي.. حديث عن رسالة “مشفرة” لراموس وإنريكي
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بعد كارثة المونديال .. هازارد يفاجئ الجميع بـ “قرار مباغت”
أعلـــن النجـــم البلجيكي إديـــن هـــازارد، األربعاء، وضع 
حد لمســـيرته مع المنتخب الوطني عقب الفشـــل في 

التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر.
وقـــال هـــازارد )31 عامـــا( مـــن خـــال حســـابه علـــى 
“إنســـتغرام”: “اليـــوم، طويـــت صفحـــة... شـــكرا علـــى 
حبكم. شـــكرا على دعمكم الذي ال مثيل له. شكرا لكم 
على كل هذه السعادة الذي شاركتموني إياها منذ عام 
2008. لقـــد قررت إنهاء مســـيرتي الدولية. سأشـــتاق 

إليكم”.
ولعـــب هـــازارد 126 مبـــاراة دوليـــة، أحـــرز خالهـــا 33 
هدفـــا، وســـاهم في تحقيق بلجيـــكا للمركز الثالث في 

كأس العالم بروسيا 2018.
وكان هـــازار يمني النفس بقيادة باده أقله إلى تكرار 
إنجـــاز عـــام 2018 حيـــن وصلت إلـــى نصـــف النهائي، 
لكن الســـقوط أمام المغرب بثنائية نظيفة في الجولة 
الثانيـــة مـــن منافســـات المجموعـــة الســـابعة وبعدهـــا 
التعادل السلبي مع كرواتيا في الجولة الختامية أنهى 

مشوار “الشياطين الحمر” عند الدور األول.
ويشـــكل اعتـــزال هـــازار أولـــى محطات نهايـــة الجيل 
الذهبـــي الـــذي خســـر أيضـــًا مدربـــه اإلســـباني روبرتو 
مارتينيـــس بعدمـــا قـــرر الرحيـــل وعدم تجديـــد العقد 

عقب نهاية دور المجموعات من المونديال القطري.
قبـــل 4 أعـــوام، كان الجيـــل الذهبي لبلجيـــكا في أوج 
عطائـــه وُوِضـــَع علـــى رأس الئحـــة المرشـــحين للفـــوز 
باللقـــب العالمي األول في تاريخ الباد، لكن المشـــوار 
لم يصل إلـــى نهايته وتوقف عند دور األربعة على يد 

فرنسا التي توجت الحقًا باللقب.
دخـــل هـــازار ورفاقـــه إلـــى المونديـــال القطـــري وهـــم 
يدركـــون أنها الفرصـــة األخيرة لمحاولـــة االرتقاء إلى 

مستوى سمعتهم بين أفضل العبي القارة.
لكـــن المغـــرب فعـــل فعلتـــه وأســـقط رجـــال المـــدرب 
مارتينيـــس، مـــا جعلهـــم مطالبيـــن بالفوز فـــي الجولة 
األخيـــرة علـــى كرواتيـــا، إال أن هـــذا األمر لـــم يحصل، 

فاكتفوا بالتعادل وانتهى المشوار.

وكاالت

الاعـــب  بشـــأن  الجـــدل  أن  صحيـــح 
القـــدم ال  كـــرة  تاريـــخ  فـــي  األفضـــل 
يتوقـــف أبدا، لكنـــه عاد إلـــى الواجهة 
بقـــوة خـــال مونديـــال قطـــر في ظل 
ميســـي  ليونيـــل  األرجنتينـــي  تألـــق 
وتقهقـــر غريمه البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو الذي وصل به األمر حتى أن 
يكـــون عرضة النتقاد مدربـــه فرناندو 

سانتوش.
مـــن الصعـــب دائمـــا إجـــراء مقارنـــات 
بيـــن العبين مـــن حقبـــات مختلفة، إذ 
يـــرى كثر أن أســـطورة البرازيل بيليه، 
الفائـــز باللقـــب العالمـــي ثـــاث مرات، 
هـــو أعظم العـــب على مـــر التاريخ أو 
ما بـــات يعرف بـ “غوت” )غرايتيســـت 
بايـــر أوف أول تايمز(، فيما يجادلهم 
دييغـــو  األرجنتينـــي  أن  آخـــرون 

مارادونـــا، بطـــل 1986، األفضـــل على 
اإلطاق نتيجة مشواره الرائع إن كان 
مع المنتخب أو نابولي اإليطالي الذي 

وصل فيه إلى مصاف “المعبود”.
لكن بالنســـبة للجيل الحالـــي، المقارنة 
بميســـي  كبيـــر  حـــد  إلـــى  محصـــورة 
ورونالدو في ظل صراعهما المســـتمر 
على العظمة التي وصا إليها بالتأكيد 
علـــى صعيـــد األنديـــة وبدرجـــة أقـــل 
بكثير على مستوى المنتخب الوطني.
يعتبر كثر أن على ميســـي أو رونالدو 
الفـــوز بكأس العالـــم المقامة حاليا في 
قطـــر؛ مـــن أجـــل التربـــع علـــى عـــرش 

عظماء اللعبة.
لكـــن وفقـــا للمســـار الحالـــي، ال يبـــدو 
أن رونالـــدو سيســـتفيد من مشـــاركته 
الموندياليـــة األخيـــرة؛ من أجل فرض 

نفســـه األعظـــم وحتـــى إن نجـــح في 
قيـــادة باده إلى لقبهـــا العالمي األول، 
وذلـــك نتيجة الصـــورة الســـلبية التي 
ظهـــر بها فـــي الدوحـــة بســـبب تذّمره 
الدائـــم، مطالبتـــه باحتســـاب هدف له 
على حســـاب زميله برونو فرنانديش، 
أو حتـــى االعتراض على قـــرار مدربه 
ســـانتوش باســـتبداله ما دفـــع األخير 

إلى انتقاده علنا.
وبـــدا رونالـــدو كأنه عـــبء حتى على 
المنتخب الذي وجد نفسه مجبرا على 
التعامل يوميا مع أســـئلة الصحافيين 
بشـــأن “ســـي آر 7” بعـــد الهجـــوم الذي 
شـــنه على فريقـــه مانشســـتر يونايتد 
ومدربـــه الهولنـــدي إريك تـــن هاغ، ما 
دفـــع النـــادي اإلنجليـــزي إلـــى التخلي 

عنه.

وكاالت

من األفضل ميسي أو رونالدو؟ جدل يعود من جديد في المونديال
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 أعلنـــت شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن ش.م.ب. )ألبا( عن رعايتها لســـباق 
نصـــف ماراثـــون البحريـــن الملكـــي الليلي والـــذي ســـيقام بتاريخ 23 
ديســـمبر الجاري، تحت رعاية ملكية ســـامية من لدن حضرة صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعّظم. 
 وقـــّدم الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ألبـــا علـــي البقالـــي دعـــم الشـــركة 
لمحمـــد عبداللطيف بن جال رئيـــس اإلتحاد البحريني أللعاب القوى 
بحضـــور األميـــن المالي ورئيـــس لجنة اإلعام والعاقـــات العامة بدر 
ناصـــر محمد وعضو مجلس اإلدارة خالـــد القطامي، وبحضور المدير 
اإلداري للشـــؤون اإلدارية بشـــركة ألبـــا حمد الشـــيبة ومدير العاقات 

العامة عبدهللا سيادي. 

 وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب علـــي البقالي عن اعتـــزاز شـــركة ألبا بدعم 
هذا الســـباق الذي يقام برعاية ملكية ســـامية للمرة الثالثة على أرض 
المملكة، مؤكًدا أن هذا الدعم يتماشـــى مع نهج الشـــركة في مســـاندة 
القطاعين الشـــبابي والرياضي وحرصها المستمر على إنجاح مختلف 

الفعاليات الرياضية التي تقام على أرض المملكة. 
 وعّبـــر البقالي عن ثقته الكبيرة بنجـــاح هذا الحدث الدولي الرياضي 

الهام متمّنًيا التحاد ألعاب القوى التوفيق والنجاح. 
 ومـــن جانبه، أشـــاد محمد بن جال بالدور الوطنـــي الهام الذي تلعبه 
شـــركة ألبا فـــي دعم الحركة الشـــبابية والرياضية من خـــال رعايتها 

لمختلف األنشطة والفعاليات الرياضية.

شركة ألبا ترعى سباق نصف ماراثون البحرين الملكي الليلي
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الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

مونديال 2022 يعّري “المثلّيين”!!
في بطولة كأس العالم تكون رغبة الجماهير المتابعين لها بشغف هي مشاهدة أقوى وأعرق المنتخبات 
تصل فيها لألدوار النهائية حتى تزيد المتعة واإلثارة في األدوار الحاسمة... ولكن في مونديال 2022 
تبدو الرغبة الجماهيرية مختلفة للغاية... إذ ال يبدو أن الجماهير اصبحت مكترثة بمن سيصل لألدوار 

المتقدمة بقدر اهتمامها برؤية جميع المنتخبات الداعمة “للشواذ” تودع البطولة من بابها الضيق!!. 
فباألمــس احتفلــت أغلــب الجماهيــر بخــروج منتخبــات قويــة مــن البطولــة مثــل ألمانيا...بلجيــكا... 
والدنمــارك... وكل أمنيــات الجماهيــر ســتبقى قائمة بانتظــار لحظات توديع منتخبــّي إنجلترا وهولندا 
فــي األدوار القادمــة لكــي تكتمــل حلقــة توديــع جميــع المنتخبــات الداعمــة للمثلييــن، والذيــن شــوهوا 

البطولة بدعم هذه الفئة القذرة. 
قائــد المنتخــب األلمانــي الســابق مايــكل باالك ظهر بتصريــح يحمل معاني كثيرة ويختصــر الكثير من 
الكام وذلك بعد خروج ألمانيا رسميا من البطولة... حيث قال “كيف نريد الفوز بكأس العالم للرجال، 

ونحن منذ أن بدأت البطولة ندعم قضية ال تمت للرجال بصلة”!!.
فإذا ألمانيا خســرت دعم الكثير من األلمان أنفســهم بســبب مســاندتها لهذه القضية الخاســرة... فماذا 
ســتنتظر ممــن كان يدعمهــا ويســاندها مــن جماهيــر الــدول األخــرى والذيــن وضعــوا اعتبــارات الديــن 
والفطــرة البشــرية فــوق عواطفهــم ومشــاعرهم؟!!. وفي النهاية ال يســعنا القــول إال أن نذكر من يدعم 
هؤالء الحمقى أن كرة القدم لطالما كانت وستظل أكبر وسيلة للتقريب بين الشعوب ووسيلة ناجحة 
لنشر السام في العالم أجمع... فا تشوهوا منظرها الجميل بإقحام مثل هذه القضايا الفاسدة التي ال 

يقبلها أي دين وال يقبلها أي عقل سليم وال يقبلها أي منطق في هذا الكون!!.

*بقايا الحبر 

غــرد أحدهــم قائــا “لــو أخذت 50 رجا فقط ووضعتهم في جزيرة منعزلة ووفرت لهم كل ما تشــتهي 
أنفسهم ورحلت عنهم... ثم عدت لهذه الجزيرة بعد 100 عام...ستجدها خاوية من كل البشر!!”

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي
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الرياض ـ وكاالت

وصـــل الرئيس الصيني، شـــي جين بينغ، 
العربيـــة  المملكـــة  إلـــى  األربعـــاء،  أمـــس 
السعودية، في زيارة رسمية تستمر حتى 

الجمعة.
 وذكـــرت وكالة األنباء الســـعودية “واس” 
أن الزيـــارة تأتـــي بنـــاًء علـــى دعـــوة مـــن 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الســـعودي  العاهـــل 
عبدالعزيز، وتعزيـــًزا للعالقات التاريخية 
المتميـــزة  االســـتراتيجية  والشـــراكة 
التـــي تجمـــع المملكـــة العربية الســـعودية 

بجمهورية الصين الشعبية”.
وســـُيعقد شـــي جيـــن بينغ خـــالل الزيارة 
قمـــة ســـعودية - صينيـــة برئاســـة الملـــك 
ســـلمان والرئيـــس شـــي، ومشـــاركة ولي 
بـــن  ســـلمان  بـــن  محمـــد  األميـــر  العهـــد 

عبدالعزيز.
وسيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس 
الصين “قمـــة الرياض الخليجية الصينية 
الريـــاض  و”قمـــة  والتنميـــة”،  للتعـــاون 
والتنميـــة”،  للتعـــاون  الصينيـــة  العربيـــة 
مجلـــس  دول  قـــادة  بمشـــاركة  وذلـــك 
التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة والدول 
العربيـــة، وذلـــك “انطالًقـــا مـــن العالقـــات 
مجلـــس  دول  تربـــط  التـــي  المتميـــزة 
التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة والدول 

العربية” مع الصين، وفًقا للوكالة.
وســـيتم خـــالل القمتيـــن مناقشـــة ســـبل 
فـــي كافـــة  المشـــتركة  العالقـــات  تعزيـــز 
التعـــاون  آفـــاق  وبحـــث  المجـــاالت، 

االقتصادي والتنموي.

رئيس الصين يصل الرياض ضمن زيارة تشمل 3 قمم

ان ـ وكاالت عَمّ

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد 
إقليميـــة  أمـــس، أن قمـــة  حســـين، 
ثانيـــة حـــول العـــراق ســـتعقد فـــي 
الجـــاري،  ديســـمبر   20 فـــي  ـــان  عمَّ
متوقًعا مشاركة إيران وتركيا فيها.
وقال حســـين في مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مع وزيري خارجية األردن 
ومصـــر إن “مؤتمـــر بغداد النســـخة 
فـــي  فـــي عمـــان  الثانيـــة ســـينعقد 
20 مـــن هـــذا الشـــهر”. وأضاف “في 
المؤتمـــر األول فـــي بغداد شـــاركت 
تركيـــا وإيـــران، ونتوقع أن تشـــاركا 

أيًضا في المؤتمر القادم”.
وتابع أن “مؤتمر الشراكة والتعاون 

لدعـــم  أساًســـا  انعقـــد  هـــذا 
واســـتمرارية  العـــراق 

وحينمـــا  دعمـــه، 
دعـــم  عـــن  نتحـــدث 
واســـتمرارية  العراق 

دعـــم العراق مـــن قبل الـــدول التي 
تشـــارك في هـــذا المؤتمر هذا يعني 

أيًضا دعم سيادة العراق”.
وأوضح حســـين أن “هناك تحديات 
كبيـــرة تواجهنا، تحديات لها عالقة 
باألمـــن الغذائـــي واألمـــن الدوائـــي 
تحديـــات  وألنهـــا  الطاقـــة،  وأمـــن 
فنحـــن  الوطـــن  حـــدود  تتخطـــى 
نحتـــاج لعالقـــات إقليميـــة ودولية 

لنواجه هذه التحديات”.
“تدخـــالت  عـــن  حســـين  وتحـــدث 
عديـــدة” فـــي العـــراق. وأكـــد “نحن 
في تواصل مســـتمر مع العاصمتين 
)طهـــران وأنقـــرة( لكـــي نصل إلى 
حلول لحماية ســـيادة العراق، 
ولمنـــع هـــذه المنظمات من 
القيام بعمليات ضد دول 

مجاورة”.

قمة إقليمية لدعم العراق تعقد في 20 ديسمبر
روما ـ وكاالت

ذكرت الشرطة اإليطالية، أمس، أن 
رئيســـة الوزراء جورجيـــا ميلوني 
وابنتها ذات الســـت سنوات، تلقتا 
تهديدات بالقتل عبر اإلنترنت من 
شخص عاطل عن العمل وغاضب 
من خطـــط الحكومة لخفض دعم 

يتعلق بمكافحة الفقر.
وتبين أن مطلق التهديد هو شاب 
من صقلية يبلغ من العمر 27 عاما، 

ويخضع للتحقيق بسبب سلوكه.
وذكـــرت الشـــرطة فـــي بيـــان أنـــه 
الشـــاب،  منـــزل  تفتيـــش  جـــرى 

وإغالق حسابه على تويتر.
وتسعى حكومة ميلوني اليمينية 

لتقليـــص ما تســـمى بخطة 
المواطنيـــن(  )دخـــل 

العـــام المقبل تمهيدا 
بالكامـــل  إللغائهـــا 
لتحـــل   ،2024 فـــي 

محلهـــا امتيازات جديـــدة لم ُتعلن 
تفاصيلها بعد.

ولطالمـــا انتقـــدت ميلونـــي، التـــي 
تولـــت منصبها فـــي أكتوبر، خطة 
دخـــل المواطنين التي بـــدأ العمل 
بها فـــي 2019، وترى أنه ال ينبغي 
فـــي  األصحـــاء  لألفـــراد  الســـماح 
ســـن العمل بالعيش على اإلعانات 

الحكومية ألجل غير مسمى.
المدرجـــة  المقترحـــات  وبموجـــب 
فـــي موازنة 2023، التي يناقشـــها 
وقـــف  ســـيتم  حاليـــا،  البرلمـــان 
إعانات دخـــل المواطنين بعد 8 
أشهر باســـتثناء األســـر التي 
لديها أطفال، ومن هم في 
ســـن 60 عامـــا أو أكثـــر 

وذوي اإلعاقة.

عاطل يهدد بقتل رئيسة وزراء إيطاليا وابنتها
وهران ـ وكاالت

الجزائـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  دعـــا 
رمطان لعمامـــرة، أمس، إلى إصالح 
إفريقيـــا  ومنـــح  األمـــن  مجلـــس 
عضويـــة دائمـــة فيـــه إلنهـــاء ظلـــم 

تاريخي دام نحو 8 عقود.
جـــاء ذلك في كلمـــة للوزير لعمامرة 
التاســـع  االجتمـــاع  افتتـــاح  خـــالل 
رفيع المســـتوى حول السلم واألمن 
فـــي إفريقيـــا بمدينة وهـــران غربي 

البالد ويستمر لـ 3 أيام.
وأوضـــح الوزير أنـــه “يحق إلفريقيا 
طرح قضيتها مرارا وتكرارا إلصالح 
مجلـــس األمن التابع لألمم المتحدة 
ووضع حد للظلم التاريخي المسلط 

عليهـــا منـــذ مـــا يقـــرب ثمانيـــة 
عقود”.

ويتألـــف مجلس األمن 
 10 دولـــة،   15 مـــن 
الجمعيـــة  تنتخبهـــم 

العـــام لألمـــم المتحـــدة كل ســـنتين، 
و5 أعضـــاء دائميـــن هـــم الواليـــات 
والصيـــن  وروســـيا  المتحـــدة 
وبريطانيا وفرنسا ويمتلكون حصرا 
“حـــق النقض”، مـــا يمكنهـــم من منع 
صدور قرارات عن المجلس. وحاليا 
وجـــود 3 دول إفريقية في عضوية 
مجلـــس األمن، هي كينيـــا والغابون 

وغانا.
“الحاجـــة  علـــى  لعمامـــرة  وشـــدد 
الملحـــة إلـــى نظام تعددي تشـــاركي 
شامل ومتوازن لمواجهة التحديات 

العالمية بطريقة فعالة وناجعة”.
الجزائـــر  “ســـتواصل  وأضـــاف 
االضطالع بدورهـــا كقوة فاعلة 
من أجل الســـلم واالســـتقرار 
في إفريقيا وتقديم دعمها 
الكامـــل لتنفيـــذ الحلول 

اإلفريقية للمشاكل”.

الجزائر تدعو إلصالح مجلس األمن الدولي

شهيد فلسطيني
 برصاص االحتالل

أمــس  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــاء، اســتــشــهــاد الــشــاب مــجــاهــد محمود  ــعـ األربـ
حامد البالغ 32 عاما برصاص إسرائيلي، خالل 
مــطــاردتــه قــرب بــلــدة ســلــواد شــرقــي رام هللا. 
حامد  أن  ــاريــة  اإلخــب ــدس”  “قــ شبكة  ــرت  وذكــ
“ارتقى برصاص االحتالل بعد سلسلة عمليات 

بمستوطنة عوفرا”.  
أن  “معا” عن مصادر عبرية،  نقلت وكالة  بينما 
حامد،  على  النار  أطلقت  اإلسرائيلية  القوات 
بدعوى  يستقلها  التي  السيارة  مطاردة  “خالل 
أنه أطلق النار باتجاه مستوطنة عوفرا شمال 

شرق رام هللا دون وقوع إصابات”.

خاتمي للمسؤولين بإيران: اعترفوا باألخطاء قبل فوات األوان

شقيقة خامنئي تتبرأ منه ومن “الخالفة االستبدادية”
تتواصـــل التحـــركات االحتجاجية في 
إيـــران والتـــي ُوصفت بغير المســـبوقة 
فـــي مدتهـــا ومضمونهـــا، منـــذ نحـــو 3 
أشـــهر، وكســـرت محّرمـــات وزعزعـــت 
ركائز الجمهورية اإلسالمية العقائدية، 
لهـــذه  الدولـــي  الدعـــم  يتواصـــل  كمـــا 
التحـــركات. وأعرب الرئيـــس اإليراني 
األســـبق محمد خاتمي، أمس األربعاء، 
عن تأييده للحركـــة االحتجاجية التي 
أشـــعلتها وفـــاة مهســـا أمينـــي، واصفـــا 
شـــعارها األبرز “امرأة، حيـــاة، حرية” بـ 
“الرائع”. في حين بعثت بدري حسيني 
خامنئي، شقيقة المرشد اإليراني علي 
خامنئـــي، برســـالة مفتوحـــة باللغتيـــن 
الفارســـية واإلنجليزيـــة، نشـــرها نجلها 
عبـــر  طهرانـــي،  خانـــي  مـــراد  محمـــد 
حســـابه علـــى تويتـــر، تبـــرأت فيها من 
خامنئي، ومن “خالفته االســـتبدادية”، 

على حد وصفها.
وكتبـــت بـــدري خامنئـــي فـــي رســـالتها 
“العديـــد مـــن األمهـــات أصبحـــن ثكالى 
خـــالل العقـــود األربعـــة الماضيـــة، لـــذا 
أرى أنـــه مـــن المناســـب أن أقـــف إلـــى 
جانبهن عبر إعالن البراءة من شقيقي، 
وأعرب عن تعاطفي مع جميع األمهات 
الحزينـــات إثر جرائم نظام الجمهورية 
إلـــى  الخمينـــي  عهـــد  مـــن  اإلســـالمية 
العصـــر الحالـــي للخالفة االســـتبدادية 

لعلي خامنئي”.
وأضافت في الرســـالة “مثل كل أمهات 
اإليرانيـــات، اللواتـــي يعشـــن الحـــداد، 
أشعر بالحزن أيضا البتعاد ابنتي عني، 
فعندمـــا يعتقلـــون ابنتـــي بالعنـــف، من 
الواضـــح أنهـــم يمارســـون العنف آالف 
المـــرات علـــى أبنـــاء وبنـــات اآلخريـــن 

المضطهدين”.
يذكـــر أنـــه ألقـــي القبـــض علـــى فريـــدة 
مراد خاني طهراني، ابنة شـــقيقة علي 
خامنئي، قبل أســـبوع، عندما توجهت 
تلبيـــة  العـــام  المدعـــي  مكتـــب  إلـــى 
الســـتدعائها مـــن قبل مكتـــب المدعي 

العـــام لثورة في طهران، وكانت فريدة 
قبل ذلك قد نشرت مقطع فيديو دعت 
فيـــه المجتمـــع الدولي لقطـــع العالقات 
مـــع النظام اإليراني الـــذي يقوده خالها 

خامنئي.
وكتبـــت بـــدري خامنئـــي فـــي رســـالتها 
“شـــقيقي ال يســـتمع إلى صوت الشعب 
صـــوت  أن  خطـــأً  ويعتبـــر  اإليرانـــي، 
مرتزقتـــه وعمالئـــه هو صوت الشـــعب 

اإليراني”.
وفي إشـــارة إلـــى معارضة زوجها علي 
طهرانـــي لعلـــي خامنئي وإلى أنشـــطة 
ابنتهـــا، أضافت “منذ ســـنوات أوصلت 
أصـــوات النـــاس إلـــى آذان أخـــي علـــي 
خامنئـــي، كواجـــب إنســـاني، ولكن بعد 
أن رأيـــت عـــدم اســـتماعه ومواصلتـــه 
وقتـــل  قمـــع  فـــي  الخمينـــي  طريقـــة 

األبرياء، قطعت العالقات معه”.
“نظـــام  أن  بـــدري خامنئـــي  وأضافـــت 
جمهوريـــة الخميني اإلســـالمية وعلي 
خامنئـــي لـــم يجلب إال األلـــم والمعاناة 
أتمنـــى  واإليرانييـــن.  إليـــران  والقمـــع 
نظـــام  وإســـقاط  الشـــعب  انتصـــار 

االستبداد الحاكم في إيران”.
كمـــا طلبـــت شـــقيقة المرشـــد األعلـــى 
اإليرانـــي مـــن “الحرس الثـــوري”، ومن 
وصفتهـــم بــــ “مرتزقة خامنئـــي”، إلقاء 
أسلحتهم أرضا في أسرع وقت ممكن 
واالنضمـــام إلـــى الشـــعب قبـــل فـــوات 

األوان.
يذكـــر أن رجل الدين علـــي مراد خاني 
أرنغـــة، المعـــروف باســـم الشـــيخ علـــي 
طهراني، هو صهر المرشد األعلى وكان 
متزوجـــا من شـــقيقته بـــدري خامنئي، 
ظـــل   ،2022 أكتوبـــر   19 فـــي  توفـــي 
منتقـــدا لنظـــام الجمهورية اإلســـالمية 

اإليرانية حتى نهاية حياته.
وتهـــّز احتجاجـــات إيـــران منـــذ نحو 3 
أشـــهر اثـــر وفـــاة أمينـــي بعـــد توقيفها 
بتهمـــة خرق قواعـــد اللبـــاس الصارمة 
المفروضة علـــى المرأة في الجمهورية 

اإلسالمية.
وفي إطـــار محاولتها للســـيطرة عليها، 
االحتجاجـــات  الســـلطات  وصفـــت 
بأنهـــا “أعمال شـــغب” تثيرهـــا الواليات 
المتحـــدة وحلفـــاء لهـــا بينهـــا بريطانيا 

وإسرائيل.
األســـبق  اإليرانـــي  الرئيـــس  وأعـــرب 
محمـــد خاتمـــي وهـــو إصالحي شـــغل 
منصب الرئيس مـــن العام 1997 حتى 
2005 لكن المؤسســـة الحاكمة أسكتته 
للحركـــة  تأييـــده  عـــن  ســـنوات،  منـــذ 

االحتجاجية.
 79 البالـــغ  األســـبق  الرئيـــس  ووصـــف 
عاما شـــعار “امرأة، حيـــاة، حرية” )أبرز 
هتاف يردده المحتجون( بأنه “رســـالة 
رائعة تعكس التحّرك باّتجاه مســـتقبل 

أفضل”.

وقـــال فـــي بيـــان أوردته وكالة “إســـنا” 
اإلخباريـــة، عشـــية “يـــوم الطالـــب” إنه 
“يجـــب أال يتـــم وضـــع الحريـــة واألمن 

في مواجهة بعضهما البعض”.
وأضـــاف “يجب أال ُيداس على الحرية 
األمـــن..  علـــى  المحافظـــة  أجـــل  مـــن 
باســـم  وينبغـــي عـــدم تجاهـــل األمـــن 

الحرية”.
وتحـــّدث خاتمـــي أيضـــا ضـــد توقيـــف 
التـــي  االحتجاجـــات  قـــادوا  طـــالب 
 16 منـــذ  إيـــران  أنحـــاء  فـــي  اندلعـــت 

سبتمبر.
وقـــال إن فـــرض القيـــود “ال يمكـــن أن 
يضمـــن فـــي نهايـــة المطـــاف اســـتقرار 

وأمن الجامعات والمجتمع”.
كمـــا دعا خاتمي في بيانه المســـؤولين 
إلى “مد يد العون للطالب” واالعتراف 
الخاطئـــة”  الحوكمـــة  “بجوانـــب 

بمساعدتهم قبل فوات األوان.
وُمنـــع خاتمي من الظهور على وســـائل 
اإلعالم بعد احتجاجات واسعة أثارتها 
إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود 

أحمدي نجاد العام 2009.
وذكر عميـــد إيراني األســـبوع الماضي 
أن أكثـــر مـــن 300 شـــخص قتلـــوا في 
االضطرابـــات، بينهـــم عشـــرات عناصر 

األمن.
“حقـــوق  منظمـــة  أعلنـــت  بدروهـــا، 
اإلنســـان فـــي إيـــران” ومقرهـــا النروج 
فـــي 29 نوفمبـــر أن 448 شـــخصا على 
األقـــل “قتلوا بأيدي قوات األمن خالل 
االحتجاجـــات المتواصلـــة فـــي أنحاء 
البـــالد”. وتـــم توقيـــف اآلالف، بينهـــم 
شـــخصيات بارزة مـــن ممثلين والعبي 

كرة قدم.
وتّتهـــم مجموعـــات حقوقيـــة النظـــام 
بانتهـــاكات لحقـــوق اإلنســـان؛ بمـــا في 
ذلـــك إعدامات خـــارج نطـــاق القانون، 
وعمليـــات خطف فـــي الخارج، وفرض 

اإلقامة الجبرية على رعايا أجانب.

طهران - وكاالت

متظاهرات إيرانيات يخرجن إلى الشارع دون حجاب

الخميس 8 ديسمبر 2022 - 14 جمادى األولى 1444 - العدد 5168

رام اهلل ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

أكـــد الرئيس الروســـي فالديمير بوتين، أمـــس األربعاء، أن خطر 
نشـــوب حـــرب نووية آخذ في االزدياد، مشـــددا على أن روســـيا 

تعتبر األسلحة النووية وسيلة للدفاع.
وأضاف: “لدينا إستراتيجية الستخدامنا لوسائل الدفاع، فنحن 
نعتبر أسلحة الدمار الشـــامل واألسلحة النووية وسيلة دفاعية، 
وتـــم إعـــداد كل شـــيء حول مـــا يســـمى بالضربـــة الجوابية، أي 

عندما يتم ضربنا، نحن نرد”.
وأقـــر الرئيـــس الروســـي بـــأن النـــزاع فـــي أوكرانيا “طويـــل”، مع 
إشـــادته بـ “النتائج المهمة” التي تحققت، في إشـــارة إلى إعالنه 

ضم أربع مناطق أوكرانية.
كما كشـــف بوتين أن روســـيا نشـــرت ما يقرب من نصف الرجال 
الذين تـــم تجنيدهم خالل التعبئة الجزئية لجنود االحتياط، أي 

نحو 150 ألف جندي، في أوكرانيا.
وتابـــع، أنـــه ال يمكن أن يكـــون الغرب ومنظمات حقوق اإلنســـان 
الدولية غير مدركين بأن أوكرانيا تقصف األحياء السكنية على 

أراضي دونباس.
واتهـــم بوتين األمم المتحـــدة ومنظمات دولية أخرى، فضالً عن 
وسائل اإلعالم الغربية، باتخاذ موقف متحيز معاٍد لروسيا على 

خلفية الحرب في أوكرانيا.
إلى ذلك، صرح المتحدث باسم البيت األبيض جون كيربي، بأن 
الواليـــات المتحـــدة قلقـــة من المنحنـــى التصعيدي الـــذي أخذته 

األزمة األوكرانية مؤخرا.
وأكـــد كيربـــي، أن قـــرار الهجـــوم علـــى المطاريـــن العســـكريين 
الروســـيين، اتخذتـــه أوكرانيـــا دون الرجـــوع للواليـــات المتحدة 

والناتو، أو التشاور معهما.

واشنطن تعرب عن قلقها للمنحى التصعيدي في أوكرانيا

بوتين: النزاع طويل وخطر الحرب النووية يتعاظم

بوتين: روسيا تعتبر أسلحة الدمار الشامل وسيلة حماية

برلين ـ وكاالت

اعتقلت الشـــرطة األلمانية، أمس األربعاء، 25 شـــخصًا من 
أفـــراد “مجموعـــة إرهابيـــة” من اليميـــن المتطرف يشـــتبه 
بقيامها بالتخطيط لشـــن هجوم على البرلمان، بحســـب ما 

أعلن مدعون فيدراليون.
وشـــارك أكثـــر مـــن ثالثـــة آالف عنصر مـــن بينهـــم وحدات 
النخبـــة لمكافحة اإلرهاب في عمليـــات الدهم التي نفذتها 
الشـــرطة في ســـاعة مبكرة صباحًا وقاموا خاللها بتفتيش 
أكثـــر من 130 عقـــارًا، فيما وصفته وســـائل إعـــالم ألمانية 
بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البالد.

واســـتهدفت عمليات الدهم أعضـــاء مفترضين في حركة 
“قيامهـــم  فـــي  )رايخســـبرغر( يشـــتبه  الرايـــخ”  “مواطنـــي 
باســـتعدادات ملموسة القتحام البرلمان األلماني بعنف مع 
مجموعة صغيرة مسلحة”، على ما جاء في بيان للمدعين.

فـــي هـــذه األثنـــاء، نفت الســـفارة الروســـية فـــي برلين أي 
عالقـــة مع مجموعات “إرهابية” مـــن اليمين المتطرف في 

ألمانيا.
وقالـــت الســـفارة فـــي بيـــان نقلتـــه وكاالت أنبـــاء روســـية 
“تلفت الســـفارة الروســـية فـــي ألمانيا االنتبـــاه إلى حقيقة 

أن المكاتب الدبلوماســـية والقنصلية الروســـية في ألمانيا 
ال تقيـــم اتصاالت مـــع ممثلي جماعات إرهابيـــة أو كيانات 

غير شرعية أخرى”.
ويتهـــم المعتقلـــون بتشـــكيل “مجموعـــة إرهابيـــة بنهايـــة 
نوفمبـــر 2021 علـــى أبعـــد تقديـــر، التـــي كانت قـــد حددت 
لنفســـها هدف التغلـــب على نظام الدولـــة القائم في ألمانيا 

واستبداله بشكل من دولة خاصة بها”.

السفارة الروسية في برلين تنفي أي عالقة مع مجموعات “إرهابية”

ألمانيا تفكك شبكة يمينية خططت لقلب نظام الحكم

الشرطة األلمانية تفتش مواقع في أنحاء البالد
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الملف المعيشي أوال
يجبرنا الوضع المعيشي أن نطرح رأينا وندفع به فيما يصب في مصلحة 
البالد والعباد، ومن هذا المنطلق فإن البحريني لن يهدأ ولن يذوق طعم 

الراحة إال عندما يطمئن على أوضاعه المعيشية والحياتية.
كمواطنيـــن مـــن عمـــوم الشـــعب ال نعلـــم مـــاذا تخبـــئ لنـــا األيـــام القادمة 
مـــن أخبـــار وأحمال وأثقـــال فوق ما نحـــن عليه من صعوبـــة التكيف مع 
الظروف االقتصادية نتيجة غالء األســـعار وفرض الضرائب والرســـوم.. 
وهنـــاك قائمة كبيرة على شـــاكلة ما ذكرنـــاه، جميعها كما يبدو لن تتوقف 

عند هذا الحد.
يقابـــل ذلك الطوفـــان المرعب من القـــرارات التي بدورهـــا “نخرت جيب 
البحريني” المنتمي للطبقة الفقيرة وما تبقى من األخرى المتوســـطة، تم 
اإلبقاء على رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين وقائمة المساعدات 
االجتماعية دون زيادتها، ما تســـبب في حدوث أضرار جســـيمة بعيشـــة 
ونفســـية المواطـــن وأصبحـــت وأمســـت ســـببا رئيســـيا في تفكك األســـر 
البحرينيـــة فـــي ظـــل النقص الحـــاد في المدخول الشـــهري وقلـــة الحيلة 

وكسر النفس والضعف، والعجز في توفير االحتياجات الضرورية.
فـــي اآلن نفســـه المواطـــن يتابع بدقـــة متناهية ما يحصل لشـــعوب دول 
الخليـــج العربي التي لم تتأثر كما تأثـــر جيب البحريني، بل على العكس 
من ذلك هناك حزم كبيرة من بينها زيادة الرواتب والمعاشات ومضاعفة 
المســـاعدات االجتماعية والتعويضات وإســـقاط القروض عن المتعثرين 
لدرجة أن حتى بنوكهم التجارية تســـاهم فـــي هذا االتجاه، ونحن نقول 

دائما “هللا يزيدهم من نعمته”.
المرحلـــة الحاليـــة حرجـــة، فلـــم يعـــد الوضـــع المعيشـــي بخصـــوص تلك 
الطبقتيـــن يحتمـــل االنتظار، وحـــان وقت حلحلة وحل الملف المعيشـــي 
والحياتـــي والتقليل من حدته وقســـوته قبـــل أن يتفاقم أكبر من حجمه 

الحالي. وعساكم عالقوة.

* كاتب بحريني

a.aziz.aljowder@gmail.com

* عبدالعزيز الجودر

لن يفــلــت النظـــام اإليرانــي               
مـن فـخ االنتـفاضات

مـــن الصعب على قادة النظام اإليراني التمكن من إقناع العالم بأنهم تمكنوا من 
إخمـــاد االنتفاضـــة وصـــار النظام بأمان، ذلـــك أن التصريحـــات المتضاربة بينهم 
والتـــي يظهـــر التناقـــض فيمـــا بينهـــا واضحة جـــدا، ذلك أنـــه وفي الوقـــت الذي 
نجـــد فيـــه تصريحـــات تؤكد أن النظام حســـم األمر ويمســـك اآلن زمـــام األمور، 
فـــإن تصريحات أخـــرى متزامنة معها تؤكد العكس، حيث تتحدث عن المؤامرة 
المستمرة وتدعو أبناء الشعب اإليراني إلى االبتعاد عن هذه االحتجاجات ألنها 

مؤامرة دولية ضد النظام!
القسوة المفرطة التي قامت األجهزة األمنية للنظام باستخدامها في ممارساتهم 
القمعيـــة مـــن أجل وضع حد لالنتفاضة الشـــعبية المندلعة منذ 16 أكتوبر 2022، 
يمكـــن القـــول إنها أهـــم وأمضى وســـيلة بيدهم في هكـــذا حـــاالت، وال يبدو أن 
مـــا نفع مع االنتفاضات الســـابقة ســـيجدي نفعا مع هـــذه االنتفاضة، خصوصا أن 
النظام صار يعلم قبل غيره أنها انتفاضة منظمة وتســـعى لهدف واضح ومحدد 

وهو إسقاط النظام.
إذا ما أردنا وصفا دقيقا لما يجري حاليا في إيران، فإننا نســـتطيع القول وبثقة 
إن هناك صراعا دائرا بين جبهتين، النظام وأجهزته القمعية، والشـــعب اإليراني 
بمختلـــف شـــرائحه ومكوناتـــه إلـــى جانب وحـــدات المقاومة لمنظمـــة مجاهدي 
خلق، والريب أن النظام وعلى مر أكثر من شـــهرين قام باســـتخدام وتجربة كل 
مـــا فـــي جعبته ضد االنتفاضة، لكنها لم تخمد بل ازدادت قوة أكثر من الســـابق، 
وفـــي هكـــذا حاالت وحســـب ما هو معـــروف من معظـــم التجارب مـــا جرى في 

التاريخ وخصوصا المعاصر منه، فإن النتيجة ستكون لصالح الشعب.
أوضاع النظام اإليراني بموجب معظم المؤشرات هي على  أسوأ ما تكون سواء 
علـــى الصعيـــد الداخلـــي أو الخارجي، ومنذ 43 عاما من تأســـيس هذا النظام لم 
يواجـــه فتـــرة صعبة وعصيبة بهذا الشـــكل، كما أنه لم يواجـــه رفضا دوليا بهذه 
القوة لكنه وجريا على عادته وما هو معروف عنه يصر على عدم اإلذعان لألمر 
الواقع ويســـعى بكل الطرق واألســـاليب من أجل أن يغير المعادلة لصالحه، وهو 
مـــا يمكـــن اعتباره من المســـتحيل، ذلـــك أن األمر خرج عن الســـيطرة وبات في 

حكم السنن التاريخية التي ال ترحم أبدا عندما تحل الساعة.

* كاتب متخصص في الشأن اإليراني

* موسى أفشار

كل شيء تحت شعاع الشمس ولم يبق هناك شيء ال يمكن رؤيته بكل وضوح! 
هـــذا هو لســـان حـــال الشـــعب اإليراني وهـــو يخوض غمـــار انتفاضته الشـــعبية 
الباســـلة ضد نظام والية الفقيه، ولم يعد بمقدور أية جهة أو طرف مشـــبوه أن 
يقـــوم مرة أخـــرى بمصادرة الثـــورة وحرفها عن مســـارها، خصوصا أن الشـــباب 
اإليرانيين الغيورين المنتمين لوحدات المقاومة لمنظمة مجاهدي خلق يعملون 
كـــدروع ومتاريس بوجه خناجر الغدر والخيانـــة، ويحرصون حرصا ال مثيل له 
على ســـير االنتفاضة في مسارها الوطني التحرري حتى تبلغ مقصدها بإسقاط 

النظام.
التيـــار الدينـــي المتطرف بقيادة خميني وبعد أن صـــادر الثورة اإليرانية وحرف 
مســـارها، يواجه اليوم هجوما شـــعبيا كاسحا من أجل إعادة الثورة إلى مسارها 
ونبـــذ كل الشـــوائب والفضـــالت التـــي طفـــت عليها، وحالـــة الخوف التـــي باتت 
تعتـــري قـــادة النظام وصاروا يعترفون علنا بأن ما وصفوه بأعمال الشـــغب، إنما 
هـــي نشـــاطات منظمة ومدروســـة وجريئة وموجهـــة، ويعترفون علنـــا بأنهم قد 
ألقـــوا القبـــض على 100 مـــن المنتفضين المنتميـــن إلى منظمـــة مجاهدي خلق، 
وبهذا فإنهم يعترفون ويقرون بأن ما يحدث اآلن هو عين ما كان قد حدث ضد 
ســـلفهم نظام الشـــاه وأن مختلف شـــرائح الشـــعب اإليراني ومن خالل مشاركة 

رائـــدة ومحوريـــة وطليعيـــة لمنظمـــة مجاهدي خلـــق، يقفون مرة أخـــرى بوجه 
الديكتاتوريـــة التـــي اســـتخدمت غطـــاء الدين من أجـــل تبرير حكمهـــا البغيض، 

ويعملون من أجل إسدال الستار على جرائمها وتجاوزاتها الفظيعة.
النظام اإليراني وبعد أن جرب كل ما في جعبته من طرق ووســـائل متباينة من 
أجـــل إنهـــاء هذه االنتفاضة حتى وصل به الحال إلى االســـتنجاد بالميليشـــيات 
العميلة التابعة له في بلدان المنطقة بل وحتى بالمرتزقة، ال يعلم أن الشعب إذا 
نهـــض مطالبا بحريته والعيش بكرامة فإنه ما من قوة بإمكانها أن تقف بوجهه، 

والتجارب المختلفة بهذا الصدد عبر التاريخ خير شاهد على ذلك.
المآسي والمصائب والكوارث التي جلبها هذا النظام على الشعب اإليراني والتي 
جعلت أكثر من 70 % من الشـــعب اإليراني يعيشـــون تحت خط الفقر، وصارت 
إيـــران بلدا معزوال بســـبب سياســـات ونهج النظام والســـيما بعـــد أن أصبح بؤرة 
اإلرهـــاب والتطرف ومركزه الرئيســـي في العالم، فإن الشـــعب اإليراني يســـتعد 
بكل عزم وحزم وقوة من أجل استرداد زمام المبادرة من النظام وإعادة الوجه 

الحضاري المشرق إليران.

* كاتبة متخصصة في الشأن اإليراني

* معصومة احتشام

الشعب اإليراني يستعيد زمام المبادرة من النظام

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

للتواصل: 17111483

للبحرين دور فاعل في أمن وحماية المجتمعات
إن احتضـــان مملكة البحرين المؤتمر والمعرض األول لألمن الســـيبراني الذي 
يقام برعاية ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، يؤكد قيادتها دول المنطقة إلى 
آفاق أرحب نحو اإلضافة والتجديد والخلق واالبتكار في مجال التكنولوجيا 
واالتصـــاالت وتحقيـــق اإلنجـــازات الرامية إلـــى تطوير هذا القطـــاع الحيوي 
المهم واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة على كل المســـتويات، وتيســـير كل 

اإلمكانيات والسبل لتحقيق هدف الحماية.
ســـمو اللواء الركن الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة مستشـــار األمن الوطني 
قائـــد الحـــرس الملكي أكد أن “األمن الســـيبراني أصبح اليوم ركيزًة أساســـية 
لقطاع المعلومات واالتصاالت في العالم لمواجهة المخاطر السيبرانية، الفتًا 
إلـــى أن مملكـــة البحرين تولي األمن الســـيبراني أهمية خاصة لما يســـهم فيه 
مـــن توفير الحماية الســـيبرانية لـــكل القطاعات التي ترفد المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا.

وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في المنطقة التي 
حرصـــت على تطويـــر البنية التحتيـــة لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت، 
وتبنت العديد من المبادرات والمشاريع لتحسين جاهزية وأمن المعلومات”.

إن مملكـــة البحريـــن تملـــك قـــدرة تكنولوجيـــة متقدمـــة ومتميزة فـــي مجال 
المعلومات واالتصاالت، وبنية أساســـية متكاملة لتوفير الخدمات الحكومية 
اإللكترونيـــة، وتطبيـــق المعاييـــر اإلبداعيـــة، وبيئة إلكترونية آمنـــة وموثوقة 
ومستدامة، وهذا ما جعلها تحقق الريادة على مستوى دول المنطقة، والشك 
أن هـــذا التجمـــع العالمـــي في مجال األمن الســـيبراني، ســـيكون لـــه بالغ األثر 
ومنافع مشتركة وأهداف قريبة وبعيدة في مجال األمن السيبراني وتطويره 

ووضع االستراتيجيات وتنفيذها وكل ما يلبي االحتياجات األمنية.
هـــذه هـــي مملكة البحريـــن، دوما تمـــارس دورا فاعال وتقدم الجهـــد والعطاء 
مـــن أجل أمـــن وحماية المجتمعـــات وتقدمها على كل المســـتويات ومختلف 

الميادين.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد
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يوم الثالث من ديسمبر كان اليوم العالمي المخصص لذوي اإلعاقة، وكان يجب أن 
ال يمر هذا اليوم دون أن نتذكر هذه الفئة التي شاءت أقدارها أن تبقى رهينة األلم 
والعذاب األبدي. المعاقون - وهذا مؤسف جدا - لم يعد أحد قلبه معهم، وعذاباتهم 
ال حـــدود لهـــا، في هذا اليوم ينتظـــر المعاقون من ينصفهم ويمنحهم ولو شـــيئا من 

حقوقهم. صحيح أّن الّدولة قدمت لهم بعضا منها، لكن ال يزال ينقصهم الكثير.
يســـتوقفنا ونحـــن بصدد الحديـــث عن هذه الفئـــة القانون الذي مـــرت على إقراره 
ســـت ســـنوات، والذي يقضي بزيادة عـــالوة اإلعاقة من 100 دينـــار إلى 200 دينار 
في حدها األقصى بحســـب شـــدة اإلعاقة. هذا القانون ال يـــزال معطال طوال هذه 
الســـنوات، وال أعتقد أّن أحدا من المعاقين يملك اإلجابة.. إّن الحاجة باتت ماســـة 
جـــدا إلـــى مضاعفـــة عالوة اإلعاقـــة في ظل الحيـــاة الصعبة والتضخـــم الذي طال 
كل مناحي الحياة واالحتياجات المتعاظمة لذوي اإلعاقة الشـــديدة، والمؤسف أن 
القانـــون ال يزال مجمدا رغـــم إقراره من المجلس النيابّي وموافقة الحكومة عليه. 
إّن أوليـــاء األمـــور يتمنون تحركا جادا من وزارة التنمية االجتماعية حول العالوة 

المشار إليها.

هنـــاك حقوق أخـــرى ملحة يطالب بها المعاقـــون وتتمثل فـــي تأهيلهم وتوظيفهم 
وتوفيـــر العـــالج المجانّي والدراســـة المجانية من خالل مراكـــز التدريس الخاصة، 
لكنهـــا باهظـــة الثمن، حيـــث تفوق الثالثمئـــة دينار فـــي الكثير مـــن المراكز، وليس 
بمقـــدور أغلبيـــة أهالـــي المعاقيـــن توفيرها، كما نذكر بما ســـبقت اإلشـــارة إليه غير 
مـــرة بالمواقـــف المخصصة للمعاقين والتي تشـــكل هما يـــؤرق المعاقين وأهاليهم، 
والتـــي يتم شـــغلها من قبل اآلخرين. وهنا يتوجـــه المعاقون بالنداء لإلدارة العامة 
للمرور بالرقابة وإصدار المخالفات لمن ينتهك حقوق المعاقين. ويتمنى المعاقون 
اســـتثناءهم من بعض الشروط في طلبات اإلسكان، فبعض ذوي اإلعاقة يقطنون 

في األدوار العليا دون مصاعد، ما يترتب عليه صعوبات جمة لهم وألهاليهم.
مـــن المبـــادرات اإليجابيـــة التي تجدر اإلشـــادة بها ما أقدمت عليه بعض شـــركات 
الترفيـــه بإتاحة جميع األلعاب الترفيهية وفي جميع األوقات لذوي اإلعاقة مجانا، 

ويتطلع المعاقون إلى أن تحدد المحالت التجارية أسعارا خاصة لهم ولذويهم.

* كاتب وتربوي بحريني

sm.adnan56 
@hotmail.com

* محمد المحفوظ

المعاقون والعالوة المعطلة



business@albiladpress.com 16

انطالق احتفاالت عيد الميالد بفندق الخليج البحرين
األعيـــاد  موســـم  احتفـــاالت  انطلقـــت   
للمؤتمـــرات  البحريـــن  الخليـــج  بفنـــدق 
وســـبا يـــوم األحـــد الرابـــع من ديســـمبر، 
إذ بـــدأت بإضـــاءة شـــجرة الكريســـماس 
تبعتها أمســـية مـــن المعزوفـــات وأغاني 
عيـــد الميالد قدمتها الفرقة الموســـيقية 
بالفندق. وتــــأتي هذه المناسبة السنوية 
ســـعيًا من فريـــق اإلدارة إلضفاء البهجة 
واالبتسامة لجميع نزالء الفندق وزواره.

وبعد إضاءة شجرة عيد الميالد، استمتع 
الحضور بتناول المأكوالت والمشروبات 
التي أعدت خصوصًا لالحتفال بموســـم 
األعياد كالشـــوكوالته الســـاخنة والمنزل 
المَعد مـــن البســـكويت والحلويات الذي 
األطفـــال  خصوصـــا  الجميـــع  بـــه  ســـعد 
الذيـــن ســـارعوا اللتقـــاط الصور مـــع بابا 
نويـــل وقـــدم لهم الهدايا قبـــل مغادرتهم 

الفعالية.

الترويجيـــة  العـــروض  مـــن  تحقـــق 
الحتفـــاالت فنـــدق الخليـــج مـــن خـــالل 
www.gulf�  زيـــارة موقعه اإللكترونـــي :
hotelbahrain.com أو من خالل زيارة 
thegulfho�  صفحتـــه علـــى اإلنســـتغرام
telbh@. للمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول 
أنشـــطة شهري ديسمبر ويناير في فندق 
الخليج اتصل علـــى 3000 1771 +973 

أو الواتساب – 1333 3655 +973
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حجم التبادل التجاري البحريني األميركي المتوقع بنهاية 2022
تدشين دليل مستخدم التفاقية التجارة الحرة... السفير األميركي:

لـــدى  المتحـــدة  الواليـــات  ســـفير  توقـــع 
البحرين، ســـتيفن بوندي، أن يصل حجم 
التبـــادل التجـــاري بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة بنهايـــة 
مليـــارات   3 إلـــى   2022 الجـــاري  العـــام 
دوالر وهي نفس مستويات العام 2018.
وأوضـــح الســـفير، خـــالل فعاليـــة خاصة 
لالحتفـــاء باتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بين 
البلدين، وتدشـــين دليل مستخدم جديد 
التفاقية التجارة الحرة، أمس، أن التبادل 
التجـــاري بين مملكـــة البحرين والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة عـــاد لمســـتويات ما 
قبل جائحة كورونا، حيث تجاوز ملياري 

دوالر في األشهر التسعة األولى 2022.
وأكـــد أن اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بيـــن 
البلديـــن ســـاهمت فـــي تقويـــة العالقـــات 

االقتصادية المشتركة.
وأشـــار إلـــى أن تدشـــين دليل مســـتخدم 
بيـــن  الحـــرة  التجـــارة  التفاقيـــة  جديـــد 
البلدين يســـاهم في مســـاعدة الشـــركات 
فـــي تحقيق نمو في قطاعات مثل قطاع 
الصناعة والتكنولوجيا واألغذية وغيرها 

من القطاعات.
وصرح الســـفير للصحافيين، على هامش 

الفعالية، أن الواليات المتحدة األميركية 
لديهـــا اتفاقيتـــي تجـــارة حـــرة فـــي دول 
الخليـــج، أولها مـــع البحريـــن والثانية مع 
ُعمـــان، مشـــيًدا بالقوانيـــن واألنظمـــة في 

المملكة التي تمتاز بالشفافية.
وأشـــار إلـــى أن اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة 
تغطي غالبية القطاعات ويومًيا تســـتفيد 
مضيًفـــا  االتفاقيـــة،  هـــذه  مـــن  شـــركات 
“أننـــا نرغـــب في توســـعة االســـتفادة من 

االتفاقية بين البلدين”.
ولفـــت إلـــى أن الميـــزان التجـــاري لصالح 
البحريـــن هـــذا العـــام نتيجـــة لصـــادرات 
المتحـــدة  الواليـــات  إلـــى  األلومينـــا 

األميركية.
وذكر الســـفير أن تدشـــين الدليل الجديد 
علـــى  والتســـهيل  التبســـيط  بهـــدف 
واألميركييـــن  البحرينييـــن  المصدريـــن 
لالســـتفادة مـــن اتفاقيـــة التجـــارة الحرة 

بين البلدين.
وأقامـــت غرفـــة التجـــارة األميركيـــة في 
البحريـــن أمـــس برعايـــة وزيـــر الصناعـــة 
والتجـــارة عبدهللا فخـــرو، فعالية خاصة 
لالحتفـــاء باتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بين 
الواليـــات المتحـــدة األميركية والبحرين، 

وتدشـــين دليل مستخدم جديد التفاقية 
غرفـــة  وذلـــك  فـــي  الحـــرة،  التجـــارة 
اجتماعات “تنمو” في مجمع يتيم بسوق 

المنامة.
بمركـــز  للبرامـــج،  اإلداري  المديـــر  وقـــال 
عبـــد  الخاصـــة،  الدوليـــة  المؤسســـات 
الوهـــاب الكبســـي، إن مركـــز المؤسســـات 
الدوليـــة الخاصـــة يقـــدم أكثـــر مـــن 200 
برنامًجـــا بأكثر مـــن 80 دولة حول العالم، 

لتقوية القطاع التجاري.
وأشـــار إلـــى أن مشـــروع تدشـــين الدليل 
يســـاهم فـــي النمـــو المســـتدام للشـــركات 
البحرينيـــة الناشـــئة وقطاع المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، وذلـــك من خالل 
العديـــد مـــن األمـــور مـــن بينهـــا الحصول 
لهـــذه  الدعـــم  وتقديـــم  اإلرشـــاد  علـــى 
المشاريع ومساعدتهم رواد األعمال على 

االستثمار.
توســـعة  تهـــدف  الفعاليـــة  أن  وذكـــر 
االستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين 
البلدين، وهذه االتفاقية تساعد الشركات 
التنافـــس  علـــى  واألميركيـــة  البحرينيـــة 
بشـــكل أسهل في أسواق البلدين، وتعتبر 
واحدة من 20 اتفاقيـــة أبرمتها الواليات 

المتحـــدة مـــع دول أخرى، كمـــا أنها تعتبر 
واحـــدة من 22 اتفاقيـــة أبرمتها البحرين 

مع دول أخرى حول العالم.
وأشـــار إلى أنه منذ إبرام اتفاقية التجارة 
الحرة بيـــن البلدين فقد نمـــت الصادرات 
والواردات بنسبة تقدر بنحو 170 % عما 

كانت عنه.
وذكـــر أن تدشـــين الدليـــل الجديـــد جـــاء 
لتوفيـــر معلومـــات عـــن هـــذه االتفاقيـــة 
للشركات البحرينية واألخرى األميركية.

بـــدوره، قـــال عضـــو اللجنة االستشـــارية 
لمشـــروع الدليـــل، درويش المناعـــي، إنه 

في هذا المشروع تم التعاون بهدف خلق 
زيـــادة التعاون بيـــن البلديـــن، واالتفاقية 
تســـاهم في زيـــادة النمو واالســـتثمارات 
عبـــر إزالة الحواجز فـــي التبادل التجاري 
وتقويـــة العالقـــات بيـــن القطـــاع الخاص 

في البلدين.
وأشـــار إلـــى أن تدشـــين الدليـــل الجديـــد 
لتوفيـــر معلومـــات عـــن اتفاقيـــة التجارة 
الحـــرة، مضيًفـــا أنـــه سيســـاهم فـــي خلق 
الناشـــئة  للشـــركات  الفـــرص  مـــن  مزيـــد 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  والمؤسســـات 
والمســـاهمة في جذب استثمارات وخلق 

وظائف في المملكة.
إلى ذلك، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة 
“تنمـــو”، نـــواف الكوهجـــي، عـــن ســـعادته 
بافتتـــاح ثالـــث حاضنـــة لريـــادة األعمال 
لشـــركة “تنمـــو” فـــي مجمـــع يتيـــم والتي 
سيتم دشـــينها رســـمًيا في فبراير 2023، 
وهي مخصصة لرواد األعمال واالستثمار 

والمبتكرين.
مـــن جانبه، تحـــدث مديـــر إدارة التجارة 
الخارجيـــة والملكيـــة الصناعيـــة بـــوزارة 
المناعـــي،  منـــاف  والتجـــارة،  الصناعـــة 
عـــن العالقـــات التاريخيـــة الطويلـــة بيـــن 

البحريـــن والواليات المتحـــدة األميركية 
والتي تعود إلى قرن حيث بدأت بافتتاح 
مستشفى اإلرســـالية األميركية في العام 
1903، مـــروًرا باكتشـــاف النفـــط وصـــوال 
إلـــى توقيع اتفاقيـــة التجـــارة الحرة بين 

البلدين في العام 2004.
البحريـــن  أن  إلـــى  المناعـــي  وأشـــار 
اســـتثمرت لتوفير البنية التحتية الالزمة 
والتشـــريعات الداعمـــة واألنظمـــة بهدف 

تنويع االقتصاد.
وذكـــر أن البحريـــن أعلنـــت فـــي فبرايـــر 
2022 عـــن وضـــع حجر األســـاس لمنطقة 
التجـــارة األميركيـــة ضمـــن اســـتراتيجية 
إلـــى   2022 لألعـــوام  الصناعـــي  القطـــاع 

2026 ضمن خطة التعافي االقتصادي.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــدت  ذلـــك،  إلـــى 
لصـــادرات البحريـــن، صفـــاء عبدالخالق، 
كورونـــا  جائحـــة  وأن  الرقمنـــة  أهميـــة 
الرقمـــي  التحـــول  عمليـــة  ســـرعت 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن 
هنالك زيادة في نسبة صادرات الشركات 
خـــالل الجائحـــة بنســـبة 70 % عما كانت 

عليه قبل الجائحة.

صدور حكم نهائي لصالح “بيتك”
ال يوجد أثر مالي على البنك

أفصـــح بيـــت التمويـــل الكويتي “بيتـــك” عن صدور 
حكـــم نهائـــي مـــن محكمـــة اســـتئناف أســـواق مـــال 

لصالحه، وال وجود ألثر مالي على “بيتك”.
وأوضـــح “بيتـــك” باإلفصـــاح المنشـــور فـــي الموقع 
اإللكترونـــي لبورصـــة البحريـــن، أمـــس، أنـــه صـــدر 
حكم محكمة االســـتئناف � دائرة أســـواق المال في 
الدعوى الســـابق اإلفصاح عنها في 10 فبراير2020 

و29 مـــارس 2021، و3 يوليـــو2022، الخاصـــة ببيع 
“شـــركة ياكو الطبية” لحصتها في “شركة مستشفى 
الســـالم”، إذ تـــم نظر االســـتئناف المقـــام من “بيتك” 
وآخريـــن ضد شـــركة ميـــالس انفســـتمنتس ليمتد، 
واالســـتئناف المقـــام من بيتك وآخرين ضد شـــركة 

ناسكا هولدينجزليمتد.
وأشـــار إلـــى أن المحكمـــة حكمت في االســـتئنافين 

“فـــي موضوع االســـتئناف بإلغاء الحكم المســـتأنف 
والقضاء مجدًدا برفض الدعوى وألزمت المستأنف 
ضدهـــا األولـــى بالمصاريـــف وألزمتهـــا بمبلـــغ ألفـــي 
دينـــار مقابل أتعـــاب المحاماة الفعليـــة عن درجتي 

التقاضي”.
وبحســـب المنشـــور في تفاصيل القضيـــة بتاريخ 7 
ديســـمبر الجـــاري، فقـــد تم نـــدب خبير لبيـــان ما تم 

اتخـــاذه من إجـــراءات لبيع حصة الشـــركة المدعى 
عليهـــا األولى في شـــركة مستشـــفى الســـالم ومدى 
صحة هذه اإلجراءات، والحكم على ضوء ما يسفر 
عنـــه تقرير الخبير ببطالن البيع وبصفة مســـتعجلة 
وقف إجراءات نقل ملكية وقيد األســـهم في سجل 

المساهمين لحين الفصل في الدعوى.
بالدعوتيـــن  الصـــادر  الحكـــم  علـــى  الطعـــن  وتـــم 

باســـتئنافات عدة : تم استئناف الحكم بما قضی به 
ضد شركة ياكو الطبية من مصروفات، كما تم طلب 
إلغـــاء الحكـــم ورفض الدعـــوى المقدمة مـــن )بيتك 
كابيتـــال لالســـتثمار، بيـــت التمويـــل الكويتي، نافل 
الهـــذال، مستشـــفى الســـالم(، وكذلك تم اســـتئناف 
الحكم بما لم يقض لها من طلبات التعويض لكل من 
)ميالس انفستمنتس ليمتد، ناسكا هولينجزليمتد(.

“ABC” تقدم الدعم لـ “شمسها” النسائي احتفاًء بيوم المرأة البحرينية
احتفل بنك ABC، البنك الدولي الرائد 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا، وبنـــك “إلى”، الـــذراع الرقمي 
لصيرفـــة التجزئة لبنك ABC والمتوّفر 
على الهواتف الذكية فقط، بيوم المرأة 
البحرينيـــة 2022 مـــن خـــالل اإلعـــالن 
عن دعم مادي لمبادرات مركز شمســـها 
النســـائي. وفـــي عامه الســـادس، يركز 
مركز شمسها، وهي منظمة غير ربحية 
تتخـــذ مـــن البحريـــن مقـــًرا لهـــا، علـــى 
تمكيـــن وحمايـــة المرأة التـــي تتعرض 
للعنـــف مـــن خـــالل برنامج شـــامل يعد 

األول مـــن نوعه في الشـــرق األوســـط 
علـــى  النســـائية  لألزمـــات  لالســـتجابة 

مدار الساعة طوال أيام األسبوع. 
واحتفاًء بإنجازات وإمكانيات النساء 
داخل المجموعة وخارجها، اســـتضاف 
بنـــك  لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
ABC بالوكالـــة، صائل الوعـــري، إفطار 
للموظفيـــن بمشـــاركة المؤســـس لمركز 
شمســـها، مـــاري جاســـتن تـــود، والتـــي 
تحدثت بدورها عن دور المؤسسة في 
دعم وتوسيع إمكانيات جميع النساء، 
كمـــا وضحـــت أيًضا كيف يمكـــن للمرأة 

أن تتطوع وتدافع عن هذه القضية. 
قـــال  االفتتاحيـــة،  كلمتـــه  وخـــالل 
الوعـــري : “إن رؤيـــة قياداتنا النســـائية 

اللواتي اجتمعن بمناســـبة يـــوم المرأة 
البحرينيـــة وأّديـــن دوًرا مهًمـــا في نمو 
وتقـــدم البنـــك، ألمـــر يغمرنـــي بالفخـــر 

والتقديـــر. ال يـــزال بنـــك ABC ملتزمـــا 
بخلـــق بيئة داعمـــة للتنوع عبر شـــبكة 
علـــى  الجميـــع  أشـــجع  كمـــا  تواجـــده. 
المبـــادرة لدعـــم مجتمعاتهـــم إلحـــداث 

فرق إيجابي”. 
المجتمعيـــة،  مســـؤوليته  مـــن  كجـــزء 
يضطلـــع بنك ABC بـــدور فعال يتمثل 
االجتماعيـــة  المبـــادرات  دعـــم  فـــي 
والبيئية عبر شـــبكة تواجده باإلضافة 
إلى تشـــجيع الموظفين للمساهمة في 
خدمـــة المجتمعات التي ينتمون إليها. 
وفـــي البحرين، يرعى البنك باســـتمرار 

البرامـــج التعليمية التي تعـــزز الثقافة 
الماليـــة، وقـــد قـــام الموظفـــون مؤخًرا 
قـــام  كمـــا  الشـــواطئ،  أحـــد  بتنظيـــف 
البنـــك بتنظيـــم برامـــج خاصـــة لتوفير 
المســـاعدة الماليـــة لمـــن هـــم في أمس 

الحاجة إليها. 
ومـــن منطلـــق االحتفـــاء بـــدور المـــرأة 
المجتمـــع  فـــي  تؤديـــه  التـــي  البـــارز 
البحرينـــي، يؤكـــد التـــزام البنـــك بدعم 
مركز شمسها إيمانه العميق بأن الدعم 
المناســـب والعـــزم لديهما القـــدرة على 

تغيير حياتنا وحياة اآلخرين.

المحرر االقتصادي
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من الواليات المتحدة إلى الصين مروًرا بألمانيا، من المتوّقع 
أن يتجاوز متوسط زيادة األجور 4 % في عام 2023 في 
سبع دول اقتصادية كبرى في العالم، بحسب دراسة نشرتها 

أمس شركة ويليس تاورز واتسون لالستشارات المالية.
 ويتراوح معدل إعادة التقييم الذي تنوي الشركات القيام 
به للعام المقبل من 4 % في فرنسا إلى 6,6 % في البرازيل، 
البريطانية-األميركية.  واالستشارات  التأمين  لشركة  وفًقا 
ومن المتوقع أن يبلغ 4,6 % في الواليات المتحدة و5,67 
% في الصين، بحسب الشركة التي أجرت مسحًا في 135 
الــردود التي تم جمعها في  دولــة، لكنها لم تشر سوى إلى 

سبع اقتصادات رئيسية في العالم.
والصين  وكندا  )ألمانيا  المعنية  السبع  من  دول  ست  في   
تفوق  المتحدة(،  والــواليــات  المتحدة  والمملكة  وفرنسا 
نسبة الزيادة المخطط لها في عام 2023 تلك المسجلة في 
عام 2022. وتشكل البرازيل وحدها استثناًء، فمن المتوقع 
أن يصل متوسط الزيادات إلى 7 % في عام 2022 و6,6 
% العام المقبل. من بين األسباب التي تدفع الشركات إلى 
منح زيادات أكثر سخاء، يأتي في الدرجة األولى التضخم 

والتوترات في سوق العمل.
وتــقــر فــي كــل مــن الــبــلــدان الــســبــعــة، أنــهــا تــواجــه صعوبة 
متزايدة في التوظيف واالحتفاظ بموظفيها في عام 2022 

مقارنة بالعام السابق.

وتتباين التقديرات بالنسبة لعام 2023، إذ تتوقع الشركات 
بالتوظيف،  المتعلق  التوتر  يخف  أن  واألميركية  الكندية 
فيما تعتقد الشركات الصينية أنه سيستمر. وتخشى ألمانيا 
المتحدة من مواجهة صعوبة  والمملكة  والبرازيل  وفرنسا 

أكبر في التوظيف واالحتفاظ بالموظفين في عام 2023.
وتواجه الشركات، وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
ازديــاد  مــع  التوظيف،  فــي  أكبر  صعوبة  الرقمية،  والمهن 

الطلب على المهندسين.
أكتوبر   3 بين  الفترة  في  اإلنترنت  عبر  الــدراســة  أجريت 
إلى 4 نوفمبر 2022 وشملت 25 ألف شركة في 135 دولة، 
والصين   )882( وكندا   )500( والبرازيل   )802( ألمانيا  بينها 
)888( والواليات المتحدة )1550( وفرنسا )800( والمملكة 

المتحدة )1109(.

في سبع دول اقتصادية كبرى عالميا

دراسة تتوّقع ارتفاع األجور بأكثر من 4 % عام 2023
عن  والــكــويــت  البحرين  بنك  أعــلــن 
بطاقات  إصــدار محدود من  إطالق 
الخصم؛ بمناسبة مرور 50 عامًا على 

تأسيسه.
ــبــطــاقــات  ويــمــكــن إصــــــدار هــــذه ال
بــصــورة فــوريــة مــن أي مــن أجــهــزة 
المتوفرة  الخصم  بطاقات  إصـــدار 
ــروع بــنــك البحرين  فــي عـــدد مــن فـ
والــكــويــت عــنــد فــتــح الــحــســاب أو 
من  التجديد  عند  استالمها  يمكن 
فيه.  الحساب  فتح  تم  الــذي  الفرع 
ويتم تطبيق الرسوم في حالة رغبة 
قبل  بطاقاتهم  تجديد  في  العمالء 

انتهاء صالحيتها. 
وقال مدير عام الخدمات المصرفية 
والــكــويــت  الــبــحــريــن  ببنك  لـــأفـــراد 
“تعبر بطاقات اإلصدار  عادل سالم: 
ــة الـــبـــنـــك الــتــي  ــلـ ــــخــــاص عــــن رحـ ال
اســتــمــرت 50 عـــامـــًا والـــتـــي قــررنــا 
مشاركتها مع عمالئنا الكرام بالتزامن 
التي  الذهبي  اليوبيل  احتفاالت  مع 
ستستمر حتى فبراير 2023 بجوائز 

ومبادرات فريدة مثل حملة تسوية 
الــقــروض لـــ 50 عــمــيــالً، واســتــرجــاع 
50 % من إنفاق البطاقة االئتمانية، 

االئتمانية،  البطاقة  رصيد  وتسوية 
من  كبيرتين  لجائزتين  بــاإلضــافــة 

الهيرات بقيمة 750,000 دينار”.

ضمن مبادرات الذكرى الخمسين لتأسيسه

“البحرين والكويت” يطلق إصدارا محدودا لبطاقات الخصم

العالمية،  الجمارك  منظمة  اختتمت 
اجــتــمــاع لــجــنــة الــســيــاســات الــعــامــة 
والذي عقد للمرة األولى في البحرين 
الداخلية  وزيــر  وافتتحه  والمنطقة 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
اللجنة  اجتماع  وتــرأس  خليفة.  آل 
ــيـــس مــجــلــس  ــارك رئـ ــمـ ــجـ ــيـــس الـ رئـ
آل  حمد  بــن  أحمد  الشيخ  المنظمة 
خليفة، بحضور األمين العام للمنظمة 
أعضاء  ومــشــاركــة  ميكوريا  كونيو 

اللجنة البالغ عددهم 30 دولة.
العامة  الــســيــاســات  لجنة  ونــاقــشــت 
عددا من الموضوعات، منها الجمارك 
إدارات  نــحــو  ــتــطــور  وال ــخــضــراء،  ال
وإستراتيجية  الهجينة،  الــجــمــارك 
العالمية،  الــجــمــارك  منظمة  بــيــانــات 
ــهــشــة، والـــتـــجـــارة غير  والـــحـــدود ال
الدولية  المنظمات  المشروعة وعمل 

األخـــــرى والـــتـــنـــوع، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
مــنــاقــشــة الــخــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة 
ــا  ــهـ واألنـــشـــطـــة الـــتـــي ســيــتــم إدراجـ
 /  2023 لـــعـــام  الــتــنــفــيــذ  فـــي خــطــة 
للمنظمة  المالية  والجوانب   ،2024

سيتم  والتي  المقبلة  السنوات  في 
العتماد  المنظمة  مجلس  إلى  رفعها 
التوصية على تطوير خطة تحديث 
والــتــي  الــعــالــمــيــة،  الــجــمــارك  منظمة 
من  لمزيد  الطريق  تمهيد  شأنها  من 

لمواصلة  المنظمة؛  داخـــل  االبــتــكــار 
ــهـــوض بــمــهــمــتــهــا واالســـتـــجـــابـــة  ــنـ الـ
األعضاء  الحتياجات  أفضل  بشكل 

المتنوعة.
الجمارك  يــوم  شعار  اعتماد  تــم  كما 

“رعاية  بعنوان   2023 للعام  العالمي 
ــادم - تـــعـــزيـــز ثــقــافــة  ــ ــقـ ــ الـــجـــيـــل الـ
في  المهني  والفخر  المعرفة  تبادل 

الجمارك”.
لجنة  أعربت  االجتماع،  ختام  وفي 

السياسات العامة عن خالص شكرها 
البحرين  مملكة  لحكومة  وامتنانها 
ــى حــســن  ــلـ ــارك عـ ــ ــم ــجــ ــ وشــــــــؤون ال
الــضــيــافــة واالســتــقــبــال والــتــنــظــيــم 

المتميز لالجتماع.

“الجمارك العالمية” تناقش موضوعات تدعم االبتكار وتلبي احتياجات األعضاء
لجنة السياسات العامة تختتم اجتماعها بالبحرين برئاسة الشيخ أحمد بن حمد

كشــفت هيئة البحرين للســياحة والمعارض عن الرزنامة النهائية لفعاليات وأنشــطة موســم أعياد البحرين والتي 
تشمل مجموعة واسعة من االحتفاليات والمهرجانات في مختلف محافظات المملكة طوال شهر ديسمبر الجاري.

ويتضمن جدول الفعاليات احتفالية “ليالي المحرق” والتي 
األحياء  في  الــجــاري  ديسمبر   10  -  1 الفترة  خــالل  ستقام 
الشمال  فــي  ســيــادي  مجلس  بــيــن  مــا  للمدينة  الــتــاريــخــيــة 
بالتصميم  الفعالية  هذه  وستحتفي  ماهر.  بو  قلعة  وحتى 
مواقع  عدة  في  والموسيقى  والمأكوالت  واألزيــاء  والفنون 
للثقافة والبحوث  إبراهيم  الشيخ  المحرق تشمل مركز  في 

وعمارة فخرو وسوق القيصرية.
الوطني،  العيد  بمناسبة  احتفاليات  عدة  تنظيم  وسيتم 

منها مهرجان القرية التراثية في منطقة رأس حيان 
الجاري،  19 ديسمبر   -  9 الفترة  في عسكر خالل 
إضافة إلى احتفاالت المحافظة الجنوبية بتنظيم 
ــزالق وعسكر  4 عــرضــات فــي كــل مــن الــرفــاع والـ
 ،16  -  10 الفترة  خــالل  الحنينية  ومتنزه  وجــو 
التي تضم مهرجان  المحرق  واحتفاالت محافظة 

قلعة عراد وعرض أزياء اليوم الوطني في سوق 
البراحة وأعياد دلمونيا في مجمع دلمونيا، 

من  الشمالية  المحافظة  واحتفاالت 
الشعبي  ــمــوروث  ال مسابقة  خــالل 
ساحل  على  الصيادين  مرفأ  في 

البديع.
العاصمة  محافظة  احتفاالت  أما 
عروض  فستشمل  الوطني  بالعيد 

الــــدرون والـــعـــروض الــضــوئــيــة في 
ديسمبر   15 بتاريخ  البحرين  خليج 

الجاري. اضافة إلى احتفاالت أضواء البحرين التي ستغطي 
خليفة  شــارع  لتشمل  المملكة  أنحاء  بمختلف  مواقع  عــدة 
وشــارع  العدلية   338 ومجمع  ديسمبر   16 وشـــارع  الكبير 
الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الملك فيصل وجسر الملك 
النارية  األلعاب  13. وتنظيم عروض  رقم  فهد وشــارع سار 
في حلبة البحرين الدولية بمناسبة العيد الوطني، وحديقة 

مجمع االفنيوز في رأس السنة الميالدية الجديدة.
ــريــاضــيــة، فــســيــتــم خــالل  ــول الــفــعــالــيــات ال وحــ
الــحــديــدي  الــرجــل  بــطــولــة  تنظيم  ديــســمــبــر 
الجاري،  ديسمبر   9 في  الريف  في جزيرة 
وبــطــولــة الــعــيــد الــوطــنــي لــســبــاق الــقــدرة 
للفروسية  البحريني  الملكي  االتحاد  في 
وسباقات القدرة في 10 ديسمبر الجاري. 
وستستضيف حلبة البحرين الدولية عدة 
مــاراثــون  نصف  أبــرزهــا  رياضية  فعاليات 
ــة الــبــحــريــن  ــيــلــي، بــطــول ــل ــبــحــريــن ال ال
لسباقات السرعة، بطولة البحرين 
للكارتنج،  مــاكــس  روتــاكــس 
الثانية،  الجولة   AUTO X
تــجــارب  فــتــنــس،  بتلكو 
ــمــثــيــرة،  ــيـــادة ال ــقـ الـ
البحرين  بطولة 
ــات  ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ لـ
الـــــــســـــــرعـــــــة 

الحلبة  ستحتضن  كما  دراغ.  رولنغ  موتورز  كانو  “الـــدراغ”، 
مهرجان فيستيفال سيتي في النصف الثاني من ديسمبر.

واعتبارا من 10 ديسمبر، سيعود سوق المزارعين إلى حديقة 
البديع النباتية كل يوم سبت، وتنظيم معرض الخريف في 
مركز البحرين العالمي للمعارض ألول مرة خالل الفترة 22 

- 30 ديسمبر الجاري.
حفالت  الدانة  مسرح  سيحتضن  الثقافية،  الفعاليات  وعن 
نبيل  الــرويــشــد،  عبدهللا  الفنانين  بمشاركة  الوطني  العيد 
شعيل ومطرف المطرف. وحفل منسق األغاني الشهير مارتن 
الثقافية  الصالة  وستستضيف  السنة.  رأس  ليلة  جاركس 
عازفون منفردون ايطاليون فيفالدي الفصول األربعة في 14 
على موعد  الوطني  البحرين  فيما سيكون مسرح  ديسمبر. 
مع حفل اروكسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو 

مبارك نجم بتاريخ 11 ديسمبر.
البحرين  لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  قــال  المناسبة،  وبــهــذه 
لــلــســيــاحــة والــمــعــارض نــاصــر قــائــدي “يــســرنــا اإلعــــالن عن 
انـــطـــالق فــعــالــيــات مــوســم أعـــيـــاد الــبــحــريــن فـــي مختلف 
مملكتنا  احتفال  مع  بالتزامن  المملكة  ومحافظات  مناطق 
والعطالت  اإلجــازات  فترة  وبــدء  الوطنية  بأعيادها  الغالية 
الدراسية في مملكة البحرين ومختلف دول مجلس التعاون 
الخليجي. لقد حرصنا على أن يكون موسم أعياد البحرين 
والرياضية  الترفيهية  الفعاليات  تنوع  حيث  من  استثنائيا 
والثقافية والفنية من اجل استقطاب أعداد أكبر من السياح 
وإثراء المشهد السياحي بالكثير من األنشطة المختلفة بغية 
تهيئة افضل أرضية ممكنة لالستمتاع والبهجة لدى العوائل 

واألفراد على السواء”.

“السياحة” تكشف عن تفاصيل رزنامة فعاليات وأنشطة موسم أعياد البحرين
business@albiladpress.comتتضمن مجموعة واسعة من االحتفاالت والمهرجانات طوال ديسمبر الجاري
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قالــت القائــم بأعمــال الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق العمــل “تمكيــن” مهــا مفيــز “إن 
اإلســتراتيجية الجديدة للصندوق وطريقة تقييم الدعم تركز على ربط نســب أو 
حجم الدعم المقدم من خالل برامجها للشــركات والمؤسســات باألثر االقتصادي 
واإلنتاجيــة. وأشــارت مفيــز إلــى أنــه يتــم دراســة عــدد مــن األمــور التــي تتعلــق 
بالمســاهمة االقتصاديــة للمشــروع وأثرهــا، وحجــم المشــروع، وعــدد الوظائــف 
المســتحدثة التــي يوفرهــا ونوعيتها والتطور الوظيفــي، كل ذلك يتم أخذها في 

عين االعتبار في حجم الدعم المقدم في برامج “تمكين”.

كمـــا أشـــارت إلـــى أن حجم الدعـــم يتم 
خطـــة  علـــى  االطـــاع  بعـــد  تحديـــده 
وخططهـــا  المالـــي  ووضعهـــا  الشـــركة 
للتوســـع وغيرها مـــن المعاييـــر. وكانت 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم 
لصنـــدوق العمل “تمكيـــن” تتحّدث على 
هامـــش منتـــدى جمعية رجـــال األعمال 
البحرينيـــة، والـــذي ســـلط الضـــوء على 
برامج ومبادرات “تمكين” وأهم المامح 
والجوانـــب التي تتضمنها إســـتراتيجية 
“تمكيـــن”، خصوًصـــا بعد إطـــاق برامج 
حيـــث  الجديـــدة،  حلتهـــا  فـــي  الدعـــم 
أثنـــى رجال األعمال علـــى دور “تمكين” 
والتـــي تعتبـــر أساًســـا لتطـــور قطاعـــات 
األعمـــال فـــي مملكـــة البحريـــن. وأكدت 
هـــذا  بـــدأت خـــال  “تمكيـــن”  أن  مفيـــز 
العـــام نهًجـــا جديـــًدا في مجـــال تطوير 
أعمال الشـــركات، حيث تقـــوم بالمبادرة 
والتواصل مع المؤسسات وبحث فرص 
النمو والتوســـع الممكنة واالستفادة من 
المؤسســـات، وعدم انتظار الشركات أن 
تقوم بنفســـها بالمبادرة وتقديم طلباتها 
مـــن أجل تنميـــة أعمالهـــا، خصوًصا تلك 
الشـــركات التي لديها فرص للنمو وخلق 
مفيـــز  إضافية.واســـتعرضت  وظائـــف 
أبـــرز مامـــح اإلســـتراتيجية الجديـــدة، 
إلـــى جانب البرامج الــــ 16 التي أطلقتها 
“تمكيـــن”، بعد أن رّكـــزت جهودها طوال 
فتـــرة الجائحـــة علـــى دعم اســـتمرارية 

األعمال.
وأكدت دعم “تمكين” للشـــركات للتوسع 
النمـــو  عـــن  والبحـــث  البحريـــن  خـــارج 

ألسواق أكبر وآفاق أرحب.
“تمكيـــن”  برامـــج  أن  مفيـــز  وأكـــدت 
مختلفـــة،  مناحـــي  غطـــت  الجديـــدة 
ففـــي قطاع األفـــراد مثًا غطـــت برامج 
الصنـــدوق “الخبرة العالمية” قائلة “نحن 
نؤمن بأن التدريب على رأس العمل مهم 
ا، حيث تعطـــي الموظف أو الباحث  جـــدًّ
عـــن عمل، فرصـــة عمل خـــارج البحرين 

“تمكيـــن” تدعم هذا النـــوع من التدريب 
فتتكفـــل جـــزًءا مـــن راتبـــه إلـــى جانـــب 
مصاريف الســـفر أو الســـكن، نـــرى إقبااًل 
من هـــذا البرنامج من قبـــل البحرينيين 

والجميع يستطيع االستفادة منه”.
“الخبـــرة  زاويـــة  إلـــى  مفيـــز  وتطـــّرق 
العالميـــة” في برامـــج “تمكيـــن” يتعامل 
كذلك مع “رائـــد األعمال العالمي” والذي 
يتيح لرواد األعمال االلتحاق بمسرعات 
وحاضنات أعمـــال عالمية، حيث يغطي 
البرنامـــج تكلفـــة رائـــد العمل لمـــدة عام 
كامـــل، حيـــث يتســـنى لهم بنـــاء الخبرة 

الخارجية ونقلها إلى البحرين.
أكـــدت  الشـــركات  دعـــم  وبخصـــوص 
مفيـــز، أن الدعـــم الذي تقدمـــه “تمكين” 
للمؤسسات يشمل المؤسسات الجديدة 
والمؤسســـات القائمة، إلى جانب برامج 
رواد  دعـــم  جانـــب  إلـــى  متخصصـــة، 
األعمـــال الشـــباب مـــن خـــال النســـخة 

الجديدة لدعم رواد األعمال.
دعـــم  المؤسســـات  دعـــم  يشـــمل  كمـــا 
الشـــركات الراغبـــة فـــي النمو وتوســـيع 

أعمالها.
وأكدت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
أن هنـــاك برامـــج تخصصيـــة تســـتهدف 
عـــدد  فـــي  المؤسســـات  عمـــل  تطويـــر 
مـــن الجوانـــب مثـــل التحـــول الرقمـــي 
واالبتكار، حيث إن التركيز بشـــكل كبير 

على اإلنتاجية. 
وأشـــارت إلى أن “تمكيـــن” تواصل دعم 
االستثمارات من خال برامج مخصصة 
للشـــركات التي تؤســـس مشروعات في 
البحرين وتخلق فرص توظيف نوعية.

وتطّرقت إلى برنامج “ريادات” بالتعاون 
مـــع بنـــك البحريـــن للتنميـــة والمجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة، والـــذي يســـاعد رائدات 
األعمـــال علـــى الحصـــول علـــى التمويل 
والســـيولة، حيـــث إن مـــن بيـــن أهـــداف 
“تمكين” الخمســـة التـــي تعمل عليها هو 

“تمكين” المرأة.

برامج ومبادرات نوعية 

الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  وتحدثـــت 
مبـــادرات  عـــن  “تمكيـــن”  لــــ  التنفيـــذي 
أطلقتهـــا “تمكيـــن” مع عدد مـــن الجهات 
مـــن بينها التعاون مع مصـــرف البحرين 
المركزي وأحد معاهد التدريب العالمية، 
فـــي إعـــداد خبـــراء اكتوارييـــن لقطـــاع 
التأمين فـــي المملكة، ومبـــادرات أخرى 
علـــى  للحصـــول  البحرينييـــن  إلعـــداد 
شهادات في األمن السيبراني، وبرنامج 
مـــع  وبرنامـــج  البرمجيـــات،  لهندســـة 
“بولتكنيك البحرين” لتدريب بحرينيين 
لتطويـــر التطبيقـــات التـــي تعمـــل وفـــق 
أنظمة شركة “أبل” العالمية”، حيث يلقى 

هذا المجال طلًبا كبيًرا في السوق.

 

وخال مداخات األعضاء، أشـــاد نائب 
رئيس جمعية رجال األعمال البحرينية، 
ناصر األهلي، بجهود “تمكين” الواضحة 
فـــي موضـــوع تدريـــب العقارييـــن فيما 
العقـــاري  والتثميـــن  بالوســـاطة  يتعلـــق 
ا  أساســـيًّ متطلًبـــا  يعـــد  أنـــه  خصوًصـــا 
للترخيـــص مـــن قبـــل مؤسســـة التنظيم 
العقـــاري )ريـــرا(”. وأكدت مفيـــز في هذا 
الســـياق، أن “تمكيـــن” مســـتعدة لدعـــم 
جميـــع البرامـــج التـــي تتعلـــق بتدريـــب 
البحرينيين وتطورهـــم الوظيفي وذلك 
فـــي جميـــع القطاعـــات ويشـــمل حتـــى 

الشهادات االحترافية.

مبالغ الدعم

ه علـــى ســـؤال بشـــأن  وفـــي معـــرض ردِّ
طلبـــات  علـــى  للـــرد  الزمنـــي  الجـــدول 
الشركات من أجل الحصول على الدعم 
وتحديـــد حجـــم الدعـــم المقـــدم، أشـــار 
المدير التنفيـــذي لتطوير األعمال، خالد 
البيـــات، إلـــى أن “تمكين” تبّنـــت طريقة 
تقييـــم أو طريقـــة تعامـــل تختلـــف عـــن 
الوضع الســـابق حيث كانت مبالغ الدعم 
محـــددة. وقـــال “حجـــم الدعـــم مرتبـــط 
بحجـــم المشـــروع، كلمـــا كان المشـــروع 
ذا قيمـــة ومردود اقتصـــادي عال ترتفع 
قيمة الدعـــم، وهناك عـــدة معايير، مثًا 
المشروع في أي قطاع، فالمشاريع التي 
تنشأ في القطاعات الواعدة لها أثر أكبر 

ويكون التقييم مختلًفا، وعدد الوظائف 
وأنواعها، وفكرة المشروع، حيث نحّفز 
فـــي  لتبنـــي مشـــروعات  األعمـــال  رواد 

مجاالت مختلفة”.
وشّدد البيات على أن “تمكين” تأّسست 
بهدف مساعدة و”تمكين” الشركات وأال 
يكـــون اعتمـــاد رائد العمل بشـــكل كامل 
علـــى “تمكيـــن”، ولكن عليـــه البحث عن 
فكرة يســـتطيع العمل عليهـــا وتطويرها 
وتكـــون “تمكيـــن” جـــزًءا مســـاعًدا فـــي 

تحقيق المشروع ونجاحه.

دعم استمرارية األعمال

هـــا على ســـؤال أحد  وفـــي معرض ردِّ
رجـــال األعمال بشـــأن الشـــركات التي 
تعانـــي مـــن تداعيـــات “كوفيـــد - 19”، 
وكيـــف يمكـــن تقديـــم الدعـــم لهـــا في 
الوقـــت الراهن، أشـــارت مفيـــز إلى أن 
“تمكيـــن” أوقفت خـــال عامين جميع 
برامجهـــا ورّكـــزت جهودهـــا على دعم 
اســـتمرارية األعمـــال، حيـــث تـــم دعم 
مليـــون   62 بتكلفـــة  شـــركة  ألـــف   18
دينـــار، ثـــم تـــم إعـــادة طـــرح البرامج 
الجديـــدة مع بدء فترة التعافي. وفي 
هذا الســـاق، أشـــار الرئيـــس التنفيذي 
للنمـــو في “تمكيـــن”، قصـــي العريض، 
إلـــى أن الصنـــدوق يتعاون مـــع البنوك 
ولســـد  ميســـرة،  تمويـــات  لتقديـــم 
فجوة السيولة، وهي أكثر ما تحتاجه 
الجائحـــة،  بعـــد فتـــرة  لمـــا  الشـــركات 
لاســـتمرارية. وأوضـــح أن الشـــركات 
تســـتطيع االســـتفادة مـــن التمويـــات 
“تمكيـــن”  توفرهـــا  التـــي  المدعومـــة 
بالتعـــاون مع البنوك، حيث يتم ضمان 
هـــذه التمويـــات إلـــى جانـــب تحمـــل 

“تمكين” لجزء من الرسوم والفوائد.

إدخال “الخبرة 
العالمية” في 

برامج دعم األفراد

دعم التدريب خارج 
البحرين وتغطية 

جزء من األجور 
وتكاليف السفر

علي الفردان من المنامة  | تصوير: خليل إبراهيم
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أشــاد رئيــس جمعيــة رجــال األعمــال البحرينيــة، أحمــد بــن هندي، بــدور صندوق العمــل )تمكيــن( الفاعل في دعم ومســاندة المؤسســات والشــركات التجارية 
البحرينيــة وتذليــل كافــة العقبــات والصعوبــات أمامها لشــق طريقها نحــو النجاح والتميز في ظــل التحديات والتطورات المتســارعة في األســواق اإلقليمية 
والعالميــة.   وأعــرب بــن هنــدي فــي كلمــة له في منتدى “برامج ومبادرات تمكيــن” عن ترجيب مجلس اإلدارة وجميع أعضاء ومنتســبي جمعية رجال األعمال 

البحرينية بالقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل )تمكين( مها مفيز.

 وأشـــار إلـــى أن المنتـــدى “نناقـــش فيه 
عدًدا من الموضوعات والمحاور الهامة 
ذات العاقة ببرامج ومبادرات صندوق 
العمل )تمكين( في حوار مفتوح نتعرف 

فيه على أهـــم المامح والجوانب التي 
تتضمنها إستراتيجية تمكين الجديدة، 
ودورها في تطوير وتنمية المؤسســـات 
التجاريـــة العاملـــة في القطـــاع الخاص 

من أجل زيادة مساهماتها في االقتصاد 
الوطني وخلقها للمزيد من فرص العمل 
النوعيـــة للمواطنيـــن وتوظيـــف الدعم 
المقدم مـــن تمكين في زيادة اإلنتاجية 

والتنافســـية للقطـــاع الخـــاص والعامل 
البحريني من أجل التوسع في األسواق 

اإلقليمية والعالمية”.
 وأوضـــح إلـــى أن اللقاء يأتـــي في ظل 

إلـــى  االقتصاديـــة  المؤشـــرات  عـــودة 
ســـابق عهدهـــا وبـــدء مرحلـــة التعافـــي 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  االقتصـــادي 
التجاريـــة، حيث ُتعد “تمكين” الشـــريك 
القطـــاع  ونمـــو  نجـــاح  فـــي  الرئيســـي 
الخاص ولها بصمات واضحة في تعزيز 
دور القطاع الخاص للنهوض باالقتصاد 
الوطني والمســـاهمة في زيادة معدالت 

النمو.

حصدت شــركة ســوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شــركات التأمين في مملكة البحرين والشــركة التابعة لمجموعة 
ســوليدرتي القابضــة، جائــزة “أفضل شــركة تأمين تكافلي للعــام 2022”. وقد جاء هذا التكريم خالل الملتقى التاســع 
لحفــل جوائــز قطــاع التأميــن فــي الشــرق األوســط)MIIA(، إذ تســلمت ميــان غيــث مديــر قســم االتصــال المؤسســي 

والتسويق الجائزة في حفل رسمي أقيم في إمارة دبي، ممثلة بذلك سوليدرتي البحرين. 

 وُيشار إلى أن تنظيم حفل توزيع جوائز 
قطاع التأمين في الشـــرق األوسط يتم 
Middle East Insur� “مـــن ِقبـــل مجلـــة 
تأميـــن  وهـــي مجلـــة   ،”ance Review
رائدة في المنطقة على مستوى صناعة 
التأميـــن، وتعمـــل على تســـليط الضوء 
على األداء المتميز لشركات التأمين من 
مختلف أرجـــاء المنطقـــة. كما وتخضع 
الجهـــات المشـــاركة والمرشـــحة للفـــوز 
بالجوائز لتقييم مـــن قبل لجنة تحكيم 

مؤلفـــة من مختصين بارزين في مجال 
التأميـــن، وتشـــرف على تدقيقه شـــركة 
)إرنســـت آند يونـــغ( التي تعد من إحدى 

كبريات شركات التدقيق في العالم. 
ويأتـــي هـــذا اإلنجـــاز تقديـــًرا واحتفاًء 
بجهود ســـوليدرتي البحرين المتواصلة 
العمـــاء،  تجربـــة  لتعزيـــز  والهادفـــة 
وذلـــك عبر تقديـــم العديد مـــن خدمات 
ومنتجات التأمين المبتكرة والمتميزة. 
مســـاعي  الجائـــزة  هـــذه  تتـــوج  كمـــا 

ســـوليدرتي البحريـــن المتواصلة تجاه 
الرقميـــة  التقنيـــات  أحـــدث  مواكبـــة 
واعتمادهـــا، بمـــا يســـهم فـــي النهـــوض 

بمستوى تكنولوجيا التأمين.
وقـــد بـــرزت ســـوليدرتي البحريـــن فـــي 
لخدمـــات  بتقديمهـــا  التأميـــن  قطـــاع 
وفريـــدة  متميـــزة  تأميـــن  ومنتجـــات 
عاوًة علـــى خدماتها الرئيســـية، وذلك 
لتلبيـــة احتياجـــات وتطلعـــات مختلف 
فئـــات المجتمع البحرينـــي. كما طورت 

العديـــد مـــن خدمـــات التأميـــن الرقمية 
جـــودة  تحســـين  فـــي  أثمـــرت  والتـــي 
إيـــرادات  مصـــادر  وتوفيـــر  األعمـــال 

جديدة، مما أسهم في خلق فرص قيمة 
ومدرة لألرباح. 

وتعليًقا على هذا اإلنجاز، صّرحت ميان 
غيـــث مدير قســـم االتصال المؤسســـي 
والتسويق لشـــركة سوليدرتي البحرين 
قائلـــه: “نفخر بهذا اإلنجـــاز المتمثل في 
حصولنـــا علـــى جائـــزة “أفضـــل شـــركة 
علـــى  المرموقـــة   ”2022 للعـــام  تكافـــل 
ا، ونثّمن  مســـتوى قطاع التأمين إقليميًّ
اعتـــراف مجلـــة “MEIR” العالميـــة بنـــا. 
وإنما تشـــهد هذه الجائـــزة على التزامنا 
عمائنـــا  تطلعـــات  بتلبيـــة  المتواصـــل 
الكـــرام، األمـــر الـــذي يعكـــس لجهودنـــا 
المســـتمرة لتزويدهـــم بأحـــدث وأفضل 
التأمينيـــة،  والمنتجـــات  الخدمـــات 

واقعيـــة  حلـــول  إيجـــاد  علـــى  عـــاوة 
تامـــس تطلعاتهـــم واحتياجاتهـــم في 
للغايـــة.  وتنافســـي  ديناميكـــي  ســـوق 
ونتطلـــع لتحقيـــق مزيد مـــن اإلنجازات 
مكانـــة  لترســـيخ  المبهـــرة  المســـتقبلية 
طليعـــة  فـــي  البحريـــن  ســـوليدرتي 
المؤسســـات الرائدة فـــي قطاع التأمين 

بمملكة البحرين”.
شـــكرها  عـــن  غيـــث  أعربـــت  فيمـــا 
الجائـــزة  علـــى  جميعهـــم  للقائميـــن 
والشـــركاء المحليين والدوليين لثقتهم 
الشـــركة  ســـعي  مؤكـــدة  بســـوليدرتي، 
التأميـــن  قطـــاع  فـــي  للريـــادة  الدائـــم 

الرقمي في مملكة البحرين.

رئيس “رجال األعمال”: دور “تمكين” فاعل في مساندة ونجاح الشركات البحرينية

“سوليدرتي” تحصد جائزة “أفضل شركة تأمين تكافلي للعام 2022”

االستفادة من الدعم في زيادة اإلنتاجية والتنافسية بـ ”الخاص” والموظف البحريني

خالل حفل توزيع جوائز قطاع التأمين بالشرق األوسط

ربط حجم دعم المؤسسات من “تمكين” باألثر االقتصادي واإلنتاجية
الفرص الوظيفية للبحرينيين ونوعيتها من معايير تقييم المشاريع... مفيز:
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مها مفيز

أحمد بن هندي

ميان غيث

قصي العريض

تحفيز الشركات 
على النمو 

والتوسع الخارجي



أكــد الرئيــس التنفيــذي لشــركة “درة البحرين” ياســر الحمادي أن القيادة الرشــيدة والحكومــة تولي اهتماما كبيــًرا بالقطاع العقاري 
باعتباره أحد روافد االقتصاد الوطني. ونوه بالتعديالت التي أجريت مؤخرا على قانون التنظيم العقاري والتي تحدد أطر العالقة 

بين أطراف المنتج العقاري.

وأوضح الحمادي أن مؤسسة التنظيم 
تــحــدث  أن  اســـتـــطـــاعـــت  ــاري،  ــقــ ــعــ ــ ال
فترة  خــال  القطاع  في  نوعية  نقلة 
والمطور  للمستثمر  وقدمت  وجيزة، 
الدولية  الخبرات  خاصة  والمشتري 
لضمان  بينهم،  الــعــاقــة  تنظيم  فــي 
حقوق جميع األطراف، ولجعل السوق 
جــاذبــيــة،  أكــثــر  البحرينية  الــعــقــاريــة 
العقاري  التنظيم  مؤسسة  “إن  وقــال 
الحماية  كافية سبل  للمشتري  وفرت 
المبرمة  العقود  صيغة  في  لحقوقه، 

ــذيـــن الحـــظـــوا فيها  ــعــمــاء والـ مـــع ال
وانعكس  لحقوقهم،  أوســع  ضمانات 
ذلك على أعمالنا، إذ استطعنا تحقيق 
إلــيــه وهــو رضا  الـــذي نسعى  الــهــدف 

العميل عن الشركة”.
وأكد أن كل أطراف العاقة التعاقدية 
يعرف  اليوم  عقاري  مشروع  أي  في 
وأن  وحـــدوده،  حقوقه  هي  ما  تماما 
المطورين الجادين فقط هم القادرون 
العقاري،  السوق  في  االستمرار  على 
حيث أعطى القانون مصداقية عالمية 

للمشاريع العقارية بالمملكة، وقال إن 
البحرين استطاعت أن تتجاوز تأثير 
الـــركـــود الــعــالــمــي بــاســتــخــدام آلــيــات 
السوق  حصنت  وقــــرارات  وقــوانــيــن 
منها  تعاني  التي  األزمــة  من  العقاري 

دول أخرى.
وحول معرض سيتي سكيب العقاري، 
في  المعرض  بنجاح  الــحــمــادي  أشــاد 
نسخته األولى بمملكة البحرين، إذ إن 
المعرض  أهم عامل ساهم في نجاح 
التنظيم  مؤسسة  ومتابعة  دعــم  هــو 

الثقة  مستوى  رفــع  ما  وهــو  العقاري، 
عند المشترين، خصوصا وأنه معرض 
الــبــحــريــن  تـــشـــارك فــيــه درة  عــالــمــي 

“نــأمــل أن يشهد  منذ ســنــوات، وقــال 
السنوات  فــي  أكــبــر  توسعا  الــمــعــرض 

المقبلة”.
البحرين  أن درة  إلى  الحمادي  وأشار 
ــوم مـــســـيـــرة بــــــدأت مــنــذ  ــيــ ــ ــق ال ــوثـ تـ
مشاريع  عمائها  بمنح   2004 الــعــام 
مسبوقة  غــيــر  وفــخــامــة  ــودة  جـ ذات 
الشركة  أن  إلـــى  الفــتــا  المملكة،  فــي 
الــرابــعــة  الــمــرحــلــة  ــيــوم عــلــى  ال تعمل 
“درة  في  لدينا  وقــال:  المشروع،  من 
البحرين”11 جزيرة سكنية تم تطوير 
تشكان  جــزيــرتــان،  وتــبــقــت  منها   9
الـــمـــرجـــان، حــيــث ستشمل  مـــشـــروع 
من  الخامسة  الجزيرة  تطوير  بداية 
جـــزر الــمــرجــان مــن خـــال بــنــاء أكثر 

راق  بتصميم  سكنية  فيا   200 مــن 
جديد، ومن المتوقع اإلعان عن فتح 
األول من  ــع  ــرب ال ــحــجــوزات خـــال  ال

العام 2023.
المتراكمة  بالخبرة  “استفدنا  وأضاف 
ــمــراحــل الــثــاثــة األولـــى  لــديــنــا مــن ال
السكنية  الفلل  مــاك  آراء  أخــذ  وتــم 
األخــيــرة  تصميم  وتــم  والمهندسين 
الخليجية،  العائلة  تناسب  بطريقة 
بـــاســـتـــحـــداث الـــكـــثـــيـــر مــــن األمـــــور 
ــاالســتــدامــة واســتــخــدام  الــمــتــعــلــقــة ب
الطاقة الشمسية، ونواصل اليوم على 
الخدمة  مــن  والمستوى  النسق  هــذا 

الراقية”.

تماشــًيا مــع “سياســة الحوســبة الســحابية أواًل” التــي تتبناهــا حكومة البحريــن، تعاونت طيران الخليــج – الناقلة الوطنيــة لمملكة البحريــن، والطيران األكثر 
تطوًرا في العالم مع شركة أمازون ويب سيرفيسز )AWS(، المزود الرائد للخدمات السحابية، وذلك لتوفير بنية تحتية مرنة تمكن من نقل أنظمة تكنولوجيا 
المعلومات األساســية من مقر الناقلة الرئيســي إلى ســحابة AWS ليتم اســتخدامها في الحاالت غير المحتملة للطوارئ وأي اضطرابات أخرى في العمليات 

التشغيلية. 

التعاون، وكجزء من   كجزء من هذا 
أنجزت  األعمال؛  الستمرارية  نظامها 
ا  طيران الخليج بنجاح اختباًرا تدريبيًّ
بالناقلة  الــخــاص  البيانات  مركز  فــي 
باالعتماد على سحابة )AWS(، حيث 
تم إنجاز هذا االختبار ألول مرة في 
تاريخ الناقلة، ودون انقطاع لعملياتها 
الحيوية. خال هذا التمرين تم إنجاز 

مــرن  نــمــوذج  تطبيق  عــبــر  العمليات 
بأعمالهم  الــقــيــام  العمل  لــفــرق  يتيح 
سواء عن بعد أو من خال مقر عملهم 
االعتيادي، وذلك من خال استخدام 
 .)AWS( النظم الموجودة في سحابة
وشــــــارك فـــي الــتــمــريــنــات عــــدد من 
بالناقلة،  الحيوية  والــفــرق  األقــســام 
بصيانة  التحكم  بمركز  تمثلت  والتي 

الهندسة  وفـــرق   ،)MCC( الــطــائــرات 
المتكاملة  العميات  ومركز  بأنواعها، 
مــعــلــومــات  إرســـــال  وفـــريـــق   ،)IOC(
الـــرحـــات الــجــويــة، وفــريــق مــراقــبــة 
ومركز  المطار،  دعم  ووحــدة  الطاقم، 
باإلضافة  )CRC(؛  الــمــركــزي  الحجز 
ــمـــوارد  والـ الــمــالــيــة  إدارة  مـــن  ــفــرق  ل

البشرية وتقنية المعلومات.

وقد استقبل الرئيس التنفيذي لطيران 
لجنة  رئــيــس  الــعــلــوي،  ولــيــد  الخليج، 
ورئيس  العمليات  استمرارية  إدارة 
القطاع التقني بطيران الخليج جمال 
هاشم بمناسبة نجاح هذا اإلنجاز غير 
المسبوق؛ حيث شكر القبطان العلوي 
جهودهم  على  اللجنة  أعــضــاء  كافة 
الحدث  هذا  إلنجاح  الفّعال  ودورهــم 

إقامة مثل  أهمية  الهام؛ مشدًدا على 
هذه التمارين بأنواعها وبصفة دورية 
والجاهزية  المرونة  مستوى  لــزيــادة 
الطوارئ  حاالت  مختلف  مع  للتعامل 

ومواكبة متطلبات العصر الرقمي. 
رؤية  تماشًيا مع  اإلعــان  ويأتي هذا 
لتسريع  وتطلعاتها  الخليج  طــيــران 
ــرقــمــي مـــن خــال  ــتــحــول ال رحــلــة ال
ــحــلــول  ــدث الــتــقــنــيــات وال ــ تــبــنــي أحـ
الرقمية التنافسية عبر جميع مجاالت 
ــذا الــتــعــاون  عــمــلــيــاتــهــا. وســيــســهــم هـ
أمــــازون ويـــب سيرفيسز  مــع شــركــة 

فــي ضــمــان اســتــمــراريــة األعــمــال في 
إلــى توفير  الــطــوارئ، إضافة  حــاالت 
مستوى عاٍل من المرونة على المدى 
التشغيلية  العمليات  لجميع  الطويل 
إلى  بــاإلضــافــة  للناقلة.  والتطويرية 
ذلك، يشكل تعاون طيران الخليج مع 
شركة أمازون ويب سيرفيسز عامة 
فـــارقـــة فـــي رحــلــة الــتــحــول الــرقــمــي 
لــلــنــاقــلــة عــلــى الــمــدى الــبــعــيــد، حيث 
ستتمكن مــن االســتــفــادة مــن أحــدث 
التي  السحابية  والــحــلــول  التقنيات 
طورتها شركة أمازون ويب سرفيسز.

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi
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للمالحظات واالقتراحات
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ياسر الحمادي

هبة محسن

الرئيس التنفيذي لـ “درة البحرين”: الحكومة تولي اهتماًما كبيًرا بالقطاع العقاري

“طيران الخليج” تجري اختباًرا لقاعدة مركز بياناتها السحابية بنجاح

قانون التنظيم العقاري حدد أطر العالقة بين جميع األطراف

الخطوة تشّكل عالمة فارقة نحو مواكبة متطلبات العصر الرقمي

أطلقت مؤسسة “البالد” اإلعالمية مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة رجال 
األعمــال وقادة النشــاط االقتصــادي في المملكة، وإبراز أدوارهم ومســاهمتهم 
فــي التنميــة االقتصاديــة، بمــا يعــّزز قيــم الشــفافية والتنافس والتعــاون. ومن 
خــالل هــذه المبــادرة ســيتم اختيــار 20 شــخصية باعتبارهــا األكثــر تأثيــًرا فــي 

االقتصاد الوطني، وقد تم إعداد قوائم المرشحين على مرحلتين أوليين: 

أعدها  اســًمــا   79 مــن  تكونت  ــــى:  األول
ثم  “الباد”،  بصحيفة  المختص  القسم 
من  مكونة  مستقلة  لجنة  تشكيل  تم 

الذين  والمختصين  الــخــبــراء  مــن   18
اخــتــاروا وأضــافــوا آخــريــن بحيث بلغ 
حصل  اسًما،   124 المرشحين  إجمالي 

ــى أعــلــى  ــن بــيــنــهــم 50 شــخــًصــا عــل مـ
األصوات.

وهذه القائمة المكونة من 50 شخًصا 
الثالثة،  المرحلة  إلى  العملية  ستنقل 
وهي عرض هذه األسماء على موقع 
لمن  للتصويت  اإللــكــتــرونــي  ــاد”  “الــب
يــرغــب فــي ذلـــك واخــتــيــار 20 اســًمــا 
منها. وستبدأ عملية التصويت في 15 
2023. وستتسم  يناير   30 يناير حتى 
عملية االختيار بشفافية كاملة، حيث 

أواًل  ومتابعتها  رصدها  للجميع  يمكن 
بـــأول وعــلــى مـــدار الــســاعــة مــن خال 

موقع “الباد” اإللكتروني.
إلــى ذلــك، قــال رئيس تحرير صحيفة 
“الباد” مؤنس المردي “إن هذه المبادرة 
ألكثر  والمراجعة  للتقييم  خضعت  قد 
من 6 أشهر، وقد أشرف على تنفيذها 
بالصحيفة  االقــتــصــادي  القسم  رئيس 
المحرر  وستتولى  الجيوسي،  محمد 
أول في القسم االقتصادي هبة محسن 
بالتعاون  والمتابعة  اإلدارة  مسؤولية 

ــع رئـــيـــس قـــســـم تــحــصــيــل  مــ
الــــديــــون نـــســـريـــن حــمــد 

ــوم  ــقــ ــ بــــوقــــيــــس، وي
وإدارة  بــتــصــمــيــم 

مهندس  الــمــوقــع 
ــيــــات  ــــرمــــجــ ــب ــ ال

بـــالـــصـــحـــيـــفـــة 
علي المزعل.

واخـــتـــتـــم 
الـــمـــردي 

هذه  تساهم  أن  “نأمل  بالقول  تعليقه 
ــال  ــة رجـ ــعــزيــز مــكــان ــي ت ــادرة فـ ــبـ ــمـ الـ
“الــبــاد” ستظل  األعـــمـــال”، مــؤكــًدا أن 

فــي مقدمة  ــا  ــًم دائ
ملين  لعا ا

على 

دعـــــم وتـــقـــديـــر وتـــعـــزيـــز الـــشـــركـــات 
الوطنية. 

اإلعامية  “الــبــاد”  مؤسسة  أن  يذكر 
التي  ــمــبــادرات  ال مــن  الــعــديــد  أطلقت 
تـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق الـــهـــدف ذاتــــه، 
مــنــهــا: قــائــمــة “الـــبـــاد ألقــــوى 50 
الباد  و”درع  بحرينية”،  شركة 
ــة”،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة االجـ
بــحــريــنــيــة،  بـــنـــوك   10 وأكــــبــــر 
االستثمارية،  الصناديق  وأقــوى 
الشركات  فــي  الشبابية  والــقــيــادات 
العائلية، وملف نادي الخمسين 
ــصــغــيــرة  لـــلـــشـــركـــات ال
والــــمــــتــــوســــطــــة 
وغـــيـــرهـــا من 
المبادرات.

“^ اإلعالمية” تطلق مبادرة “أكثر 20 شخصية تأثيًرا في االقتصاد الوطني”
تعزيًزا لمكانة رجال األعمال وقادة النشاط االقتصادي

مؤنس المردي
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خالل حفل توزيع جوائز Green Apple بلندن
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 0.998

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 0.325

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.108

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.260

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.603

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.235

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.7

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.470

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.137

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.157

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.7

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

البقالي: إطالق 
مبادرات للحفاظ على 

البيئة وحمايتها

 خليل: التزام راسخ 
في ألبا بتحقيق 

التنمية المستدامة 

16,795.80 دوالر1.0534 دوالر0.9493 يورو18.950 د.ب
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33,596.34

7,513.38

11,014.89

 27,686.40

3,199.62 5.683 دوالر

79.39 دوالر
 74.40 دوالر
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تعتـــزم “آبـــل” إعطـــاء مزيـــد مـــن الحريـــة للمطوريـــن في 
تحديـــد األســـعار عبر متجرهـــا للتطبيق “آب ســـتور”، في 
إطار مســـاعي المجموعة األميركيـــة العمالقة المتصاص 
النقمة إثر اتهامها من جانب شـــركات وسلطات باستغالل 
المحمولـــة.  التطبيقـــات  ســـوق  فـــي  المهيمـــن  موقعهـــا 
وسيتمكن مطورو التطبيقات من طرح منتجاتهم بأسعار 

تبـــدأ بــــ 0,29 دوالر )بـــدال مـــن 0,49 دوالر لالشـــتراكات 
و0,99 دوالر لشـــراء تطبيق(، وصـــواًل إلى 10 آالف دوالر 

في بعض الحاالت )بداًل من 999,99 دوالًرا(.
وأكدت “آبل” في بيان أنها أضافت 700 مستوى جديد من 
األسعار. وســـتكون لدى المطورين أيًضا خيارات إضافية 

لتحديد أسعارهم في بلدان عدة وبعمالت مختلفة.

“آبل” توسع هامش الحرية 
للمطورين عبر متجرها للتطبيقات

علي 
البقالي

 محمد 
خليل

“ألبا” تنال جائزتين رئيسيتين في 
مجال البيئة من المنظمة الخضراء

 حصدت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، أحد 
أكبر مصاهر األلمنيوم في العالم، جائزتين رئيسيتين 
 )Gold Green World Award( وهما الجائزة الذهبية
 )Green World Leader( وجائـــزة القيـــادة العالميـــة
 The Green( لعـــام 2022 من قبـــل المنظمة الخضراء
جوائـــز  توزيـــع  حفـــل  فـــي  وذلـــك   ،)Organisation
Green Apple الذي أقيم في قصر ويستمينستر في 
العاصمة البريطانية لندن بتاريخ 21 نوفمبر 2022. 

 وفـــي تعليقـــه علـــى هـــذا التكريـــم، صـــّرح الرئيـــس 

التنفيـــذي لشـــركة ألبـــا علـــي البقالـــي قائـــاًل: “بصفتها 
إحـــدى الشـــركات الصناعيـــة الرائـــدة فـــي المنطقـــة، 
تحـــرص ألبـــا على االســـتثمار فـــي إطـــالق المبادرات 
المســـتدامة التـــي تســـاهم فـــي الحفـــاظ علـــى البيئة 
وحمايتهـــا. ويعتبـــر فوزنـــا بجائزتيـــن مرموقتين من 
المنظمة الخضراء انعكاًســـا اللتزامنا الثابت بتحقيق 
العمليات التشـــغيلية المســـتدامة واإلنتاج المســـؤول 
لأللمنيوم”.  وأضاف المدير اإلداري للسالمة والصحة 
والبيئـــة والحريـــق واألمـــن بالشـــركة، محمـــد خليـــل، 

قائـــاًل: “لدينـــا التزام راســـخ في ألبا بتحقيـــق التنمية 
المســـتدامة وإحـــداث األثـــر اإليجابـــي علـــى البيئـــة 
والمجتمـــع من حولنا. ويعتبر الفوز بهاتين الجائزتين 
تكريًما لكل موظف في ألبا ولعمال شركات المقاولين 
الـــذي كان لهـــم الفضل في حصول الشـــركة على هذا 

التميز والتقدير”.
تأّسســـت المنظمـــة الخضـــراء فـــي عـــام 1994، وهي 
منظمة بيئية دولية مستقلة غير ربحية تعنى بتكريم 
ونشر أفضل الممارسات البيئية على مستوى العالم.

“الصناعة” السعودية ُتصدر 21 رخصة تعدينية جديدة خالل شهر
والثـــروة  الصناعـــة  وزارة  أصـــدرت 
المعدنيـــة الســـعودية أمـــس األربعاء، 
21 رخصـــة تعدينيـــة جديـــدة خـــالل 
 16 شـــملت  الماضـــي،  أكتوبـــر  شـــهر 
و4  البنـــاء،  مـــواد  لمحاجـــر  رخصـــة 
واحـــدة  ورخصـــة  كشـــف،  رخـــص 
وأفـــاد  المعدنيـــة.  الخامـــات  لفائـــض 
للمعلومـــات  الوطنـــي  المركـــز  تقريـــر 
الصناعية والتعدينيـــة التابع للوزارة، 

أن عـــدد الرخـــص التعدينية الســـارية 
في القطـــاع حتى نهاية شـــهر أكتوبر 
بلـــغ 2164 رخصـــة، تصدرتهـــا رخص 
محاجـــر مواد البناء بــــ 1358 رخصة، 
ثـــم رخـــص الكشـــف بــــ 565 رخصـــة، 
ومنجـــم  تعديـــن  اســـتغالل  ورخـــص 
ورخـــص  رخصـــة،   173 بــــ  صغيـــر 
ورخـــص  رخصـــة،  بــــ36  اســـتطالع 

فائض خامات معدنية بـ 32 رخصة.


