
المنامة - بنا

نيابـــًة عن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، تفضل نائب جاللة الملك 
ولي العهد صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة بوضع حجر األساس لمبنى المجلس 
الوطنـــي أمـــس، بحضـــور عـــدٍد من أصحاب الســـمو 

والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين.
وأكد صاحب الســـمو الملكي نائب جاللة الملك ولي 
العهـــد بهـــذه المناســـبة أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة 
صاحب الجاللة ملـــك البالد المعظم تواصل تقدمها 
نحـــو مزيد من المنجـــزات الوطنية المنشـــودة على 
كل صعيد ضمن المسيرة التنموية الشاملة بما يعود 
بالخيـــر والنماء على الوطن والمواطن، مشـــيًرا إلى 
أن رؤى وتطلعـــات جاللـــة الملك المعظـــم ُتلهم أبناء 
البحريـــن دائًمـــا لمواصلة العمل المعهـــود منهم لبناء 
الغـــد األجمـــل للجميـــع وتحقيـــق رفعـــة الوطـــن في 
شتى المجاالت، الفًتا سموه إلى عزم الحكومة على 
مواصلـــة البناء على ما تحقق من أســـس وإنجازات 
على صعيد التنمية، مشـــيًرا ســـموه إلى اإلســـهامات 
الجليلـــة لصاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة رحمه هللا على صعيد التعاون بين 
الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية وما نتج عنه من 

إنجازات وطنية.

إسهامات األمير خليفة بن سلمان الجليلة في التعاون بين السلطتين حققت إنجازات وطنية... نائب جاللة الملك ولي العهد:

الرؤى الملكية تلهم البحرينيين في العمل لبناء الغد األجمل
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أول جسـر للـدوران العكسـي فـي البحـريـن
وزارة االشغال

أكد وزير األشغال إبراهيم الحواج الحرص على مضاعفة الجهود 
مـــن أجل االســـتمرار في تطويـــر البنية التحتيـــة بمملكة البحرين 
باعتبارها أحـــد المحاور المهمة في برنامج الحكومة وضمن أبرز 
أولوياتهـــا وبرامجهـــا، والتـــي تعزز إســـهامات المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيادة ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، والمتابعة المســـتمرة من ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة. جـــاء ذلك لدى افتتاحه أول جســـر للدوران العكســـي 
بالبحرين، ضمن أعمال مشروع تطوير شارع الفاتح، حيث يأتي 
هـــذا االفتتـــاح بالتزامن مع احتفـــاالت مملكة البحريـــن بأعيادها 

)06(الوطنية.

أصـــدرت وزارة الصناعة والتجارة تقريرا رســـميا، أخيرا، تناول مخرجات حملة 
مكافحـــة التســـتر التجـــاري فـــي مملكـــة البحرين والتـــي تعرف بظاهـــرة “تأجير 
السجالت”، حيث تمخضت الحملة عن تحويل 75 حالة تستر تجاري إلى النيابة 
العامة. وبحســـب تقرير الوزارة، فإن هناك 7 دالئل أو مؤشـــرات قد تفيد بوجود 
عمليـــة تســـتر تجاري فـــي المؤسســـة التجارية أبرزهـــا عدم مشـــاركة البحريني 
صاحب الســـجل التجاري في العمليات المؤسســـية التي ُيديرها غير البحريني، 
وتعامـــل غيـــر البحريني مباشـــرة مع الزبائن في عمليات البيع والشـــراء وســـداد 
فواتيـــر المديونيـــات دون تدخـــل مالك الســـجل التجاري أو مراجعتـــه للعمليات 
التجارية، وتفويض غير البحريني لصالحيات استالم وجمع األموال وتسليمها، 

وتحويل مبالغ كبيرة من العمالة للخارج تفوق أضعاف دخل العامل.

“الصناعة”: 7 عالمات تدل على التستر التجاري
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صدر عن  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفة تعميم بشـــأن عطلة رأس الســـنة 

الميالدية الجديدة 2023.  
 وجـــاء فـــي التعميم أنه بمناســـبة حلول الســـنة الميالدية الجديدة 
2023، ُتعّطـــل وزارات المملكـــة وهيئاتهـــا ومؤسســـاتها العامة يوم 
األحد األول من شهر يناير 2023م، الموافق للثامن من شهر جمادى 

اآلخرة 1444هـ.

األحد عطلة رأس السنة الميالدية الجديدة

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

أكـــدت هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء متابعتهـــا عـــن كثـــب لمـــا يثـــار إعالميا من 
المواطنيـــن، ومن منطلق حـــرص الهيئة على انتهاج الشـــفافية والوضوح، 
فإنهـــا تنشـــر تفاصيـــل الواقعـــة بهدف إطـــالع الـــرأي العام وطمأنـــة جميع 

المشتركين عن دقة الفواتير.
وأشارت في الوقت ذاته إلى سرعة اكتشافها وتعاملها مع الواقعة، ما أدى 

إلى تفادي وجود أي فواتير غير صحيحة صدرت للمشتركين.
وأكـــدت الهيئـــة أن جميع القراءات التقديرية تم تصحيحها من خالل أخذ 
القـــراءات الحقيقية عبر زيارات لمواقع العـــدادات من قبل قّراء العّدادات 
التابعين للهيئة، على نحو تســـتطيع الهيئة أن تجزم بصحة وسالمة جميع 

الفواتير الصادرة منها خالل فترة الواقعة الُمشار إليها.

“الكهرباء”: لم نصدر أي فاتورة غير صحيحة

مـــع قـــرب انقضاء العام الميالدي الجاري 2022 وتمهيدا الســـتقبال 
المملكـــة العام الميـــالدي الجديـــد 2023، رصدت “البـــالد” عدد أيام 
العطل الرســـمية للمناسبات التي سيســـتقبلها العام الجديد وأيامها 

التعويضية.
وجـــاءت اإلجـــازات علـــى النحو اآلتـــي: 1 يناير إجازة رأس الســـنة 
الميالديـــة، 21 لغايـــة 23 أبريل إجازة عيد الفطـــر المبارك ويعوض 
عنهـــا االثنيـــن 24 والثالثـــاء 25 أبريـــل، 1 مايو إجازة عيـــد العمال، 
27 يونيـــو الوقوف بعرفة، 28 لغاية 30 يونيو إجازة عيد األضحى 
المبـــارك ويعـــوض عنهـــا األحـــد الموافـــق 2 يوليو، 19 يوليـــو إجازة 
رأس الســـنة الهجرية، 27 و28 يوليو إجازة عاشـــوراء، 27 ســـبتمبر 
إجازة المولد النبوي الشريف، 16 و17 ديسمبر إجازة العيد الوطني 

ويعوض عنها بتاريخ 18 ديسمبر.

23 يوما العطل الرسمية في 2023
محرر الشؤون المحلية
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تطوير الخدمات االجتماعية من خالل العمل على رفع كفاءة الدعم الحكومي ... خالد بن عبداهلل:

فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين
حسن عبدالرسول، بنا

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  قـــال 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
إن الحكومـــة ماضيـــة فـــي تنفيـــذ مـــا 
تضمنـــه البرنامج من أهداف وأولويات 
وسياســـات ومبادرات تهـــدف لمواصلة 
الجهـــود في خلـــق فرص عمـــل واعدة، 
ورفع المســـتوى المعيشـــي للمواطنين، 
المجتمـــع،  واســـتقرار  أمـــن  وتعزيـــز 
وتطوير التشـــريعات المواكبة لمســـيرة 
التنمية الشـــاملة، وتســـهيل اإلجراءات 
الجاذبة لالستثمار، وتنفيذ المشروعات 
التنمويـــة الكبرى، وتحقيق االســـتدامة 
االقتصـــادي،  واالســـتقرار  الماليـــة 
واالرتقاء بأداء التعليم والتدريب ورفع 
نتائجهـــا  المنظومـــة وتوجيـــه  فاعليـــة 
اإليجابيـــة لرفـــع المســـتوى المعيشـــي، 
مبتكـــرة  إســـكانية  حلـــول  وتقديـــم 
بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص لتلبية 
احتياجـــات المواطنين، وضمان تقديم 
خدمـــات صحيـــة ذات جـــودة وكفاءة، 
والرياضـــة،  الشـــباب  قطاعـــي  ودعـــم 

مـــن  االجتماعيـــة  الخدمـــات  وتطويـــر 
خـــالل العمـــل علـــى رفـــع كفـــاءة الدعم 
لمســـتحقيه،  وتوجيهـــه  الحكومـــي 
وتشـــجيع الكـــوادر الحكوميـــة وتطوير 
قدراتهـــا، ودعـــم كل الجهـــود المعـــززة 
اإلجـــراءات  فـــي  الرقمـــي  للتحـــول 

والخدمات الحكومية.
المعنيـــة  النيابيـــة  اللجنـــة  وعقـــدت 
بدراســـة برنامـــج الحكومـــة اجتماعهـــا 
األول المشـــترك مع الفريـــق الحكومي، 

إذ تـــرأس االجتماع مـــن جانب مجلس 
النـــواب رئيـــس مجلـــس النـــواب أحمد 
المســـلم، فيما تـــرأس الفريق الحكومي 
نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء الشـــيخ 

خالد بن عبدهللا آل خليفة.
اللجنـــة  أن  برلمانيـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
برنامـــج  بدراســـة  المعنيـــة  النيابيـــة 
عمـــل الحكومـــة ناقشـــت أمـــس األحـــد 
فـــي اجتماعهـــا األول أهميـــة الحفـــاظ 
علـــى االســـتقرار االقتصـــادي من خالل 

التوازن المالي، وتوضيح بعض النقاط 
مـــن الحكومة إلـــى النواب عـــن برنامج 
عمل الحكومة وآلية التنفيذ في مرحلة 

المقبلة. 
وطالب النـــواب ممثلي الحكومة بخلق 
فـــرص وظيفيـــة إلـــى 30 ألـــف مواطن 
برواتب تتراوح بمتوسط دخل من 600 
لغايـــة 800 دينار للعامليـــن في القطاع 
الخاص بدعم للرواتب والمعاشـــات من 

صندوق العمل “تمكين”.
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د مشروعا بالبحرين بـ 28 مليون دوالر “دي إس في” للشحن تشيِّ

كشف مســـؤول في شـــركة “دي إس في” 
الدنماركيـــة، التـــي تعـــد ثالث أكبر شـــركة 
شـــحن عالميـــة، أن الشـــركة تعتـــزم البدء 
في مشـــروع توســـعة جديد للشـــركة في 
البحريـــن، ليكـــون رابع مشـــروع للمخازن 
اللوجستية تقوم به الشركة في البحرين 
بعـــد افتتاح مرافـــق لوجســـتية قبل نحو 
شـــهر إلى جانب االستحواذ على عمليات 
“إجليتـــي” الكويتيـــة فـــي المملكة.وأبلـــغ 

المديـــر التنفيـــذي نائب الرئيـــس للحلول 
لمنطقـــة  فـــي”  إس  “دي  لـــدى  والطـــرق 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا إلياس 
منعـــم، “البـــالد”، أن الشـــركة تعتـــزم البدء 
في مشروع توسعة رابع في البحرين في 

النصف الثاني من العام 2023.
وأشار إلى أن الشركة رصدت استثمارات 
تتراوح بين 25 و28 مليون دوالر لمخازن 

الشركة اإلضافية الجديدة.
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نيابـــًة عن ملك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، تفضـــل نائب جالة الملك ولي 
العهـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
بوضـــع  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ســـلمان 
حجر األساس لمبنى المجلس الوطني 
أصحـــاب  مـــن  عـــدٍد  بحضـــور  أمـــس، 
الســـمو والمعالـــي والســـعادة مـــن كبار 

المسؤولين.
وأكـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي نائـــب 
جالة الملك ولي العهد بهذه المناســـبة 
أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة صاحـــب 
الجالـــة ملـــك البـــاد المعظـــم تواصل 
المنجـــزات  مـــن  مزيـــد  نحـــو  تقدمهـــا 
الوطنيـــة المنشـــودة علـــى كل صعيـــد 
ضمـــن المســـيرة التنموية الشـــاملة بما 
الوطـــن  علـــى  بالخيـــر والنمـــاء  يعـــود 
رؤى  أن  إلـــى  مشـــيًرا  والمواطـــن، 
وتطلعـــات جالـــة الملك المعظـــم ُتلهم 
أبنـــاء البحريـــن دائًمـــا لمواصلـــة العمل 
األجمـــل  الغـــد  لبنـــاء  منهـــم  المعهـــود 
للجميـــع وتحقيـــق رفعـــة الوطـــن فـــي 
شـــتى المجاالت، الفًتا ســـموه إلى عزم 
الحكومـــة علـــى مواصلـــة البنـــاء علـــى 
مـــا تحقـــق من أســـس وإنجـــازات على 
إلـــى  التنميـــة. مشـــيًرا ســـموه  صعيـــد 
اإلســـهامات الجليلـــة لصاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة رحمـــه هللا على صعيد التعاون 
بين الســـلطتين التنفيذية والتشريعية 

وما نتج عنه من إنجازات وطنية.
وقال ســـموه إنه لمن دواعي الفخر أن 
نشهد اليوم وضع حجر األساس لمبنى 
المجلـــس الوطني الذي يأتي مع بداية 
الفصل التشـــريعي الســـادس لمجلسي 
بمـــا  نعتـــز  حيـــث  والنـــواب،  الشـــورى 
تحقق لمملكـــة البحرين خال مختلف 
مراحـــل العمـــل الوطني بفضـــل العمل 
المخلـــص مـــن جميـــع أعضـــاء فريـــق 
البحريـــن والـــذي نـــرى أثـــره اإليجابي 
في كل المناحي تطوًرا وتقدًما ونماًء، 
نحو مســـتقبٍل واعد ترنـــو إليه األنظار 
لتبقى مملكة البحريـــن كما العهد دائًما 
وأبـــًدا أنموذًجا يحتذى بـــه على جميع 

الصعد.
ولفت ســـموه إلـــى أن مواصلة التعاون 
الســـلطات  بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق 

التشـــريعية والتنفيذية والقضائية هو 
ما يتطلـــع إليه الجميع لتســـريع وتيرة 
اإلنجـــاز واالســـتمرار فـــي حصـــد ثمار 
منوًهـــا  المباركـــة،  الوطنيـــة  المســـيرة 

بالدور الـــذي يقوم به أعضاء الســـلطة 
تطويـــر  مواصلـــة  عبـــر  التشـــريعية 
التشـــريعات ضمـــن منظومـــة متكاملة 
للبنـــاء علـــى ما تحقـــق من تنميـــٍة في 

ســـموه  مشـــيًدا  المجـــاالت،  مختلـــف 
رؤســـاء  بهـــا  اضطلـــع  التـــي  بـــاألدوار 
وأعضـــاء مجلســـي الشـــورى والنـــواب 
فـــي الفصـــول التشـــريعية المنصرمـــة 

العمـــل  مســـيرة  فـــي  وإســـهاماتهم 
الوطني.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب 
واالهتمـــام  بالرعايـــة  المســـلم  أحمـــد 

والحـــرص الملكـــي الســـامي مـــن ملـــك 
المســـيرة  المعظـــم، علـــى دفـــع  البـــاد 
التنمويـــة الشـــاملة قدًمـــا إلـــى األمـــام 
ووصولهـــا إلـــى آفـــاق أرحـــب، ومؤكًدا 
أن توجيهـــات جالته الحكيمة أنتجت 
تســـريًعا فـــي اإلنجـــاز ونجاًحـــا وتميًزا 
فـــي العمـــل النيابـــي مـــن أجـــل الوطن 
والمواطنيـــن، ومثمًنا الرعايـــة الملكية 
الســـامية من لـــدن ملك البـــاد المعظم 
لوضـــع حجر األســـاس لمشـــروع مبنى 

المجلس الوطني.
وأعـــرب عن الشـــكر والتقديـــر الهتمام 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة نائـــب جالة الملك 
ولـــي العهد وحـــرص ســـموه ومتابعته 
الوطـــن  خيـــر  فيـــه  لمـــا  المســـتمرة 
والمواطنيـــن، ومؤكـــًدا ســـموه أن هذا 
المشـــروع الحضاري والصرح الوطني 
يمثل إضافـــة إلى المنجـــزات الوطنية 
العديـــدة فـــي ظـــل المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيادة جالـــة الملك المعظم، 
المخطـــط  مـــن  المبنـــى  أن  خصوصـــا 
أن يكـــون تحفـــة معماريـــة وحضاريـــة 
تكشف ما وصلت إليه مملكة البحرين 
من تقـــدم في مجال اإلنشـــاءات ومن 
ســـمعة دوليـــة مرموقـــة فـــي المنطقـــة 

والعالم.
مـــن جهته، أكد وزير شـــؤون مجلســـي 
الشـــورى والنواب غانم البوعينين في 
كلمـــة ألقاها أن المســـيرة الديمقراطية 
الملـــك  دعائمهـــا جالـــة  أرســـى  التـــي 
المعظم منذ انطاقة المسيرة التنموية 
مخلصـــة  وجهـــود  بمســـاٍع  الشـــاملة 
قـــد أثمـــرت نتائـــج كبرى فـــي مختلف 
القطاعات عبر مسيرة الوطن الممتدة، 
معرًبـــا عـــن الشـــكر والتقديـــر لصاحب 
الملـــك  جالـــة  نائـــب  الملكـــي  الســـمو 
ولـــي العهـــد علـــى ما يوليـــه من حرص 
للدفـــع  مســـتمرة  ومتابعـــة  واهتمـــام 
بالجهـــود الوطنيـــة ُقدًمـــا فـــي ســـبيل 
إنجاز أهدافها وتحقيق مســـتقبٍل زاهر 

للوطن والمواطنين.
هذا وقد تفضل صاحب السمو الملكي 
نائـــب جالة الملـــك ولي العهـــد بوضع 
مبنـــى  أســـاس  لحجـــر  األولـــى  اللبنـــة 
المجلـــس الوطنـــي إيذاًنا ببـــدء العمل 
ثـــم تســـلم ســـموه هديـــة  بالمشـــروع، 

تذكارية بهذه المناسبة.
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الـرؤى الملكيـة تلهـم البحرينيين في مــــــــواصلة العمل لبناء الغد األجمل للجميع
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إسهــامــات األميــر خليفــة بــن سلمــان الجليلــة فــي التعــاون بيــن السلطتيــن حققت إنجــــــــــــــــــازات وطنيــة... نائب جاللة الملك ولي العهد:

يذكر أن مشروع مبنى المجلس الوطني 
سيشـــيد على مســـاحة بناء تبلغ 19 ألف 
متر مربع، وسيتضمن في مرحلته األولى 
قاعـــة المجلـــس الوطني التي تســـع نحو 
500 شـــخص، وقاعة لمداوالت مجلسي 
شـــخًصا،   40 تســـع  والنـــواب  الشـــورى 

إضافة إلى قاعة متعددة األغراض.
مبنـــى  علـــى  المشـــروع  يشـــتمل  كمـــا 
الخدمـــات، ومكتبـــة ومتحـــف لتوثيـــق 
منـــذ  الديمقراطيـــة  الحركـــة  تاريـــخ 
تأســـيس المجلـــس، إلـــى جانـــب مركـــز 
متنوعـــة،  خدميـــة  ومرافـــق  إعامـــي 
وســـاحة خارجية محاطة بـــرواق يتيح 
االنعقـــاد  دور  افتتـــاح  مراســـم  إقامـــة 

بحضور كبار الشخصيات.
الوطنـــي  المجلـــس  مبنـــى  ويراعـــي 
االســـتخدام األمثل للطاقة ورفع كفاءة 
استخدام الموارد مثل الكهرباء والماء، 
إضافـــة إلـــى اعتمـــاد المعاييـــر البيئيـــة 
ونظـــام المباني الخضـــراء، في حين أن 
الجانـــب التصميمـــي روعـــي فيـــه أخـــذ 
العناصر التراثية من العمارة البحرينية، 
حيث ســـيتم إنشـــاء بوابة رئيســـة ذات 
تصميم مميز يـــؤدي إلى مبنى المجلس 
الوطني، مع إدخال عنصر سعفة النخيل 

كرمز أساسي في تصميم المجلس.
321@BahrainCPNews

 مساحة بناء تبلغ 19 ألف متٍر مربع

المرحلة األولى

1

مبنى 
الخدمات

2

مكتبة ومتحف 
لتوثيق تاريخ الحركة الديمقراطية 

منذ تأسيس المجلس

3

مركز إعالمي
ومرافق خدمية متنوعة

4

ساحة خارجية 
محاطة برواق يتيح إقامة 

مراسم افتتاح دور االنعقاد 
بحضور كبار الشخصيات

قاعة 
المجلس الوطني

قاعة لمداوالت 
مجلسي الشورى والنواب 

قاعة 
متعددة األغراض

مشروع مبنى 

المجلس الوطني

يشتمل المشروع على

يراعي المبنى

الجانب التصميمي روعي فيه أخذ 
العناصر التراثية من العمارة البحرينية 

اعتماد المعايير البيئية ونظام 
المباني الخضراء

االستخدام األمثل للطاقة ورفع 
كفاءة استخدام الموارد

@BahrainCPNews

نعتـــز بما تحقق لمملكة البحرين خالل مختلـــف مراحل العمل الوطني بفضل 
العمـــل المخلص من كافة أعضاء فريق البحريـــن والذي نرى أثره اإليجابي في 

كافة المناحي تطوًرا وتقدًما ونماًء.

نيابًة عن جاللة الملك المعظم..  نائب جاللة الملك ولي العهد 
يتفضل بوضع حجر األساس لمبنى المجلس الوطني

نائب جاللة الملك ولي العهد:

321

مواصلة التعاون والتنســـيق المشترك بين الســـلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية هو ما يتطلع إليه الجميع لتسريع وتيرة اإلنجاز واالستمرار في حصد 

ثمار المسيرة الوطنية المباركة.

نشيد باألدوار التي اضطلع بها رؤساء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب في 
الفصول التشريعية المنصرمة وإسهاماتهم في مسيرة العمل الوطني.

321

مملكـــة البحرين بقيادة حضـــرة صاحب الجاللة 
الملك المعظـــم تواصل تقدمهـــا نحو المزيد 

من المنجزات الوطنية على كل صعيد

@BahrainCPNews

نيابًة عن جاللة الملك المعظم.. نائب جاللة الملك ولي العهد 

يتفضل بوضع حجر األساس لمبنى المجلس الوطني

نائب جاللة الملك ولي العهد:

الحكومــة عازمة علــى مواصلة البناء على ما تحقق من أســس وإنجازات علــى صعيد التنمية

االســتمرار في حصد ثمار المســيرة الوطنية بتعاون السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
تشـييد المجلس الوطني على مسـاحة 19 ألف متر مربع ويتسـع لـ 500 شخص في مرحلته األولى
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نشـــرت الجريدة الرســـمية في عددها 
األخيـــر، قـــرار رقـــم )73( لســـنة 2022 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  لوزيـــر 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة 
بشـــأن إعـــادة تشـــكيل لجنـــة فحـــص 

التظلمات واالعتراضات الضريبية.
وجاء في المادة األولى: يعاد تشكيل 
لجنة فحص التظلمات واالعتراضات 
جعفـــر  هللا  مـــال  برئاســـة  الضريبيـــة 
الحمـــادي وعضويـــة كل مـــن عيســـى 
رضي محمد العرادي، أحمد عبدالغني 
الشويخ، إلهام إبراهيم عبدهللا حسن، 
هيـــام محمـــد العوضـــي وأمينة جعفر 
العنيسي وتكون مدة عضوية اللجنة 
ثـــاث ســـنوات قابلـــة للتجديـــد لمدد 

أخرى. 
علـــى  الثانيـــة:  المـــادة  فـــي  وجـــاء 
المعنييـــن – كل فيما يخصـــه – تنفيذ 
أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم 
التالـــي لتاريـــخ نشـــره فـــي الجريـــدة 

الرسمية.

“وزير المالية” يعيد 
تشكيل “فحص 

التظلمات الضريبية”

منال الشيخ

المنامة - بنا

المنامة

صــدر عــن نائــب جاللــة الملك ولــي العهد صاحــب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمد آل خليفة مرســوم رقم )83( لســنة 2022 
بتعيينــات فــي وزارة شــئون مجلــس الــوزراء، وذلــك بنــاًء علــى 
عرض وزير شئون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

جاء فيه:

المادة األولى:

ـــا لألمانة  ُتعّيـــن الســـيدة مـــي محمد عاء الديـــن عاشـــور أميًنا عامًّ
العامة لمجلس الوزراء بوزارة شئون مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

ـــا مســـاعًدا  ُتعّيـــن الســـيدة فاطمـــة عبدالغنـــي إســـماعيل أميًنـــا عامًّ
للمعلومـــات وإدارة الجلســـات فـــي األمانـــة العامة لمجلـــس الوزراء 

بوزارة شئون مجلس الوزراء.

المادة الثالثة:

على وزير شئون مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا المرسوم، وُيعمل 
به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

نشــرت الجريدة الرســمية فــي عددها األخير، قــرار رقم )89( 
لســنة 2022 لوزيــرة الصحــة جليلــة الســيد بشــأن اســتيراد 

وتداول الحلوى الجيالتينية لألطفال.

األولـــى  المـــادة  فـــي  وجـــاء 
منه: يحظر اســـتيراد وتداول 
الحلوى الجياتينية لألطفال 
المحتوية على مادة الكونجاك 
)E425( أو مســـمياته األخـــرى 
مثـــل )كاكومانـــان، كونياكو، 
التـــارو،  بـــودرة  كونجونـــاك، 
مســـميات  أو  اليـــام(  دقيـــق 
أخرى قـــد توجد لها في حين 
نصـــت المـــادة الثانيـــة علـــى: 
مـــع عدم اإلخال بـــأي عقوبة 
أشـــد منصوص عليهـــا في أي 
قانـــون آخـــر، يعاقـــب كل من 
القـــرار  هـــذا  أحـــكام  يخالـــف 

بالعقوبـــات المنصـــوص عليها 
العامـــة  فـــي قانـــون الصحـــة 
 )34( رقـــم  بالقانـــون  الصـــادر 

لسنة 2018.
ونصت المادة الثالثة على أنه 
يلغـــى كل نـــص يتعـــارض مع 

أحكام هذا القرار.
الرابعـــة:  المـــادة  فـــي  وجـــاء 
الصحـــة  وزارة  وكيـــل  علـــى 
والمعنييـــن – كل فيما يخصه 
– تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القـــرار 
ويعمـــل به مـــن اليـــوم التالي 
لتاريـــخ نشـــره فـــي الجريـــدة 

الرسمية.

انطلقـــت فعاليـــات التمرين البحري الثنائي المشـــترك “جســـر 23”، 
الـــذي تنفـــذه قوة دفـــاع البحريـــن ممثلة بســـاح البحريـــة الملكي 
البحرينـــي مع القـــوات البحرية الملكية بالقوات المســـلحة للمملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة، وذلك صباح امس األحد 25 ديسمبر 

2022م.
ويهـــدف التمرين البحري الثنائي المشـــترك الذي انطلقت فعالياته 
فـــي مملكـــة البحرين إلى توحيـــد المفاهيـــم القتاليـــة وتعزيز آلية 
التعاون والتكامل بين القوات البحرية المســـلحة، من خال تنفيذ 
مختلف مراحل العمليات العســـكرية المشتركة، وتطبيق إجراءات 
إدارة المعـــارك البحريـــة، لرفـــع كفاءة الضباط واألفـــراد في عملية 
القيادة والســـيطرة وتبـــادل الخبرات القتالية بين المشـــاركين في 

التمرين.
حضر افتتاح التمرين قائد ساح البحرية الملكي البحريني اللواء 
الركـــن بحري محمد العســـم، والملحق العســـكري بســـفارة المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحرين العميـــد الركن 
فهـــد بـــن إبراهيم الثنيان، وعـــدد من كبار الضباط المشـــاركين في 

التمرين.

ا رقم )48(  نشـــرت الجريدة الرســـمية في عددهـــا األخير، أمـــًرا ملكيًّ
لســـنة 2022 صـــادًرا عن ملـــك الباد المعّظم صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، بإعادة تعيين أمين عام لجائزة عيســـى 

لخدمة اإلنسانية.
ونصـــت المـــادة األولى منـــه على: يعـــاد تعيين الســـيد علي عبدهللا 
ا لجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية لمدة أربع سنوات  خليفة أميًنا عامًّ

أخرى.
وجاء في المادة الثانية: يعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره وينشر 

في الجريدة الرسمية.

تعييــن سيــدتيــن لشــــؤون 
مجلـــس الـــوزراء

حظر استيراد الحلوى الجيالتينية 
المحتوية على “الكونجاك”

عمليــات قتــاليــة بحــرينيــة 
سعــوديـة فــي “جســر 23”

إعــادة تعييــن أميــن عــام 
“عيسـى اإلنسـانيـة”

تعزيز التعاون في التعليم العالي مع سيرالنكا
 رنا بنت عيسى أشادت بأهمية استثمار الفرص المتاحة

أّكــدت األميــن العــام لمجلــس التعليــم العالــي نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء 
التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، على ما تشهده 
عالقــات الصداقــة التــي تربط بيــن مملكــة البحرين وجمهورية ســيريالنكا 
الديمقراطيــة االشــتراكية مــن تقــّدم مســتمر في جميــع المجــاالت، منّوهة 
بأهمية استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين خصوصًا 
فــي مجــال التعليم العالي بما يعود بمزيد من النفع عليهما ويدفع المســيرة 

التعليمية فيهما آلفاٍق أرحب.

جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبالها، بمكتبها، 
ســـيرالنكا  جمهوريـــة  ســـفيرة 
الديمقراطية االشتراكية لدى مملكة 
بمناســـبة  براديبـــا ســـارام،  البحريـــن 
انتهاء فتـــرة عملها كســـفيرة لبادها 
فـــي المملكة، حيث أعربت الشـــيخة 

رنا بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة 
عـــن تقديرهـــا للجهـــود الطيبـــة التي 
قامت بها ســـارام فـــي تعزيز التعاون 
بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق  الثنائـــي 
البلديـــن الصديقين، متمنية لها دوام 

التوفيق.

ومن جانبها، عّبرت سفيرة جمهورية 
ســـيرالنكا الديمقراطية االشـــتراكية 
لـــدى مملكـــة البحرين، عـــن اعتزازها 
بالعمـــل ســـفيرا لبادهـــا لـــدى مملكة 

البحريـــن، ومـــا لقتـــه مـــن دعـــم مـــن 
الجميـــع والـــذي ســـاهم فـــي إنجـــاح 
مهمتها الدبلوماسية، متمنيه لمملكة 

البحرين كل التقدم والرخاء.

المنامة - مجلس التعليم العالي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

كشــف وزيــر التربيــة والتعليــم محمــد مبــارك عــن أن الفصل الدراســي 
 )TOEFL( و )IELTS( الثاني ســوف يشــمل تدريبا على أداء امتحانات
لجميــع طــالب وطالبــات الصف الثالث ثانوي، مؤكــدا أن التدريب على 
هــذه االمتحانــات والمهــارات التــي تركــز عليهــا يعــد مفتاًحــا أساســًيا 
لتأمين قبول ســريع في الجامعات ومؤسســات التعليم العالي، ســواء 
داخل مملكة البحرين أو خارجها، الفتا إلى أن اجتياز هذه االمتحانات 
يمكن أن يحقق للطالب والطالبات اإلعفاء من البرامج التمهيدية، بما 
يساعدهم على اختصار المدة الزمنية للتخرج من برامج البكالوريوس.

عمليـــة  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
التدريب التي سوف تشمل جميع 
التخـــرج  علـــى  المقبليـــن  الطلبـــة 
ســـتكون من خال مقـــررات اللغة 
اإلنجليزيـــة المقدمـــة للطلبـــة في 
سنة التخرج، حيث ستركز عملية 
التدريـــب علـــى تقديـــم تعريفـــات 
بهـــذه االمتحانات، وشـــرح الفرق 
بينهـــا، وبيان المهـــارات التي تركز 
المطلوبـــة  والدرجـــات  عليهـــا، 
الجتيازهـــا، والمنافع التي تتحقق 
للطالـــب من ذلـــك، باإلضافـــة إلى 

إجـــراء امتحـــان تدريبـــي فعلـــي 
على أداء امتحان )IELTS( بشكل 
يحاكـــي ويماثل من حيـــث البيئة 
والمضمـــون االمتحانـــات الفعلية، 
دون أن يدخل ذلك في احتســـاب 
درجـــات على الطالب، بما يســـاعد 
علـــى إعـــداد الطـــاب والطالبـــات 
بعـــد  االمتحانـــات  هـــذه  ألداء 
التخرج من المرحلـــة الثانوية إذا 
مـــا تطلب األمر. وفي مقابل ذلك، 
ســـوف يتـــم تقليل عـــدد الدروس 
اللغـــة  مقـــررات  فـــي  المطلوبـــة 

اإلنجليزيـــة من الخطة الدراســـية 
للفصل الدراسي الثاني.

التقويـــم  بنظـــام  يتصـــل  وفيمـــا 
التربيـــة  وزيـــر  أكـــد  المطـــور، 
والتعليم أنه يجري حاليا االنتهاء 
مـــن وضـــع التصـــورات المطلوبـــة 
النظـــام،  أوجـــه  بعـــض  لتعديـــل 
وتخفيـــف متطلباتـــه، بحيث يتم 
إعـــان تفاصيل، ذلك خال عطلة 
الربيع وقبل بدء الفصل الدراسي 

الثاني.

التخفيف من متطلبات نظام التقويم... وزير “التربية”:

تقليل عدد الدروس المطلوبة بخطة الفصل الثاني

وزير التربية والتعليم

انتهـاء فتـرة عمـل السفيـرة السـريالنكيـة
الزياني يعرب عن تقديره لجهوده الدبلوماسية لتطوير عالقات التعاون

الخارجيـــة عبداللطيـــف  اســـتقبل وزيـــر 
ســـفير  امـــس،  الـــوزارة  بمقـــر  الزيانـــي، 
الديمقراطيـــة  ســـريانكا  جمهوريـــة 
االشـــتراكية لدى مملكة البحرين براديبا 
بريانغاني ســـارام، بمناســـبة انتهاء فترة 

عملها سفيرا لبادها في المملكة.
وخـــال اللقـــاء، رحـــب وزيـــر الخارجيـــة 
للجهـــود  التقديـــر  عـــن  معربـــا  بالســـفير، 
الدبلوماسية التي بذلتها لتطوير عاقات 
التعـــاون الثنائي بيـــن البلدين الصديقين 
فـــي المجاالت كافة، مشـــيًدا بالمســـتوى 
المتميـــز الذي وصلت إليـــه العاقات بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة ســـريانكا 
الديمقراطيـــة االشـــتراكية، وما يشـــهده 
مســـار التعاون والتنســـيق المشـــترك بين 
البلديـــن مـــن تقدم وتطـــور على مختلف 

المســـتويات، متمنيـــًا لهـــا دوام التوفيـــق 
والنجاح.

مـــن جانبها، أعربت ســـارام عن ســـعادتها 
بلقاء وزير الخارجية، وتقديرها لما لقيته 
مـــن رعايـــة ودعم مـــن القيـــادة الحكيمة 
وكافـــة الجهـــات الرســـمية والمســـؤولين 

فـــي المملكـــة خال فتـــرة عملها كســـفير 
لبادهـــا لدى مملكـــة البحرين، معربة عن 
تمنياتهـــا لمملكة البحرين بـــدوام التقدم 

والرفعة.
حضر اللقاء، عميد الســـلك الدبلوماســـي 
ســـفير المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية لدى 

مملكـــة البحرين رامي العـــدوان، ووكيل 
القنصليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
واإلدارية الســـفير محمد بهـــزاد، ورئيس 
قطـــاع الشـــؤون األفروآســـيوية الســـفير 
فاطمة الظاعن، ورئيس قطاع المراســـم 

بوزارة الخارجية صاح شهاب.

المنامة - وزارة الخارجية

المجلس الوطني يمثل انعكاسا للثقافة البحرينية األصيلة
مراعاة العناصر التراثية في الجانب التصميمي... وزير األشغال:

أكــد وزيــر األشــغال إبراهيــم الحــواج أن مشــروع المجلس الوطني ســيمثل انعكاســا 
للثقافة البحرينية التقليدية األصيلة، حيث يجسد المبنى وجهين مهمين من جوانب 

المجتمع البحريني المعاصر، و داللًة على النظام السياسي الديمقراطي للمملكة.

وأشـــاد وزيـــر األشـــغال بالرعايـــة الملكيـــة 
الســـامية مـــن لدن جالـــة الملـــك المعظم، 
لحفل وضع حجر األساس لمبنى المجلس 
الوطنـــي، وإلـــى نائـــب جالـــة الملـــك ولي 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  العهـــد 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، بتشريفه حفل 
وضـــع حجر األســـاس، مؤكًدا أن مشـــروع 
مبنـــى المجلـــس الوطني ســـيمثل شـــاهدا 
على التطـــور الحضـــاري والعمرانـــي الذي 
تشـــهدها مملكة البحرين وإحدى عامات 
المســـيرة التنموية الشاملة، وأحد المواقع 
الدفـــع  فـــي  وسيســـهم  المهمـــة  الوطنيـــة 
بالمسيرة الوطنية الشاملة. وأوضح وزير 

األشـــغال أن تصميم المبنى اســـتوحي من 
تقاليـــد وهويـــة المملكـــة ويســـتمد هويته 
مـــن بيئاتـــه التقليديـــة مـــع عناصـــر حيـــة 
مـــن الفـــن المعمـــاري المحلـــي الـــذي تتميز 
بـــه المنطقـــة، وتمـــت إضافـــة تصميمـــات 
معاصـــرة لمســـاحات معينة لجعـــل الموقع 
ينبـــض بالحيـــاة، إذ سيشـــيد المبنـــى على 
على مســـاحة بناء تبلـــغ 19 ألف متر مربع 

على جزيرة تم دفنها في وقت سابق.
وأشـــار إلـــى ان مكونـــات المرحلـــة األولى 
من المشـــروع ستشـــمل: مكونات المرحلة 
المجلـــس  قاعـــة  المشـــروع:  مـــن  األولـــى 
الوطني بمســـاحة 1570 مترا مربعا وتسع 

لمـــداوالت  قاعـــة  مقعـــدا،   500 لحوالـــي 
بمســـاحة  والنـــواب  الشـــورى  مجلســـي 
930 متـــرا مربعـــا تســـع 40 شـــخصا، قاعة 
المجلـــس، قاعة متعددة األغـــراض، مبنى 
الخدمـــات، مركز شـــرطة، مكتبة ومتحف 
لتوثيـــق تاريخ الحركـــة الديمقراطية منذ 

تأســـيس المجلس، مركـــز إعامي، مرافق 
أن  األشـــغال  وزيـــر  وأوضـــح  خدميـــة. 
المشـــروع سيضم ساحة خارجية محاطة 
برواق بغرض إقامة مراسم افتتاح دوري 
االنعقاد بحضور كبار الشخصيات، وسيتم 
إنشاء بوابة رئيســـة ذات تصميم معماري 

مميز يؤدي إلى مبنى المجلس الوطني.
وسيتم مراعاة االستخدام األمثل للطاقة 
مثـــل  المـــوارد  اســـتخدام  كفـــاءة  ورفـــع 
الكهرباء والماء، ومراعاة المعايير البيئية 
ونظام المباني الخضراء. وذلك بالحصول 
علـــى شـــهادة الماســـية مـــن هيئـــة المباني 

الخضراء.
الجانـــب  تمـــت مراعـــاة  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
التصميمـــي بأخـــذ العناصـــر التراثيـــة مـــن 
العمـــارة البحرينيـــة وكذلـــك إدخال عنصر 
ســـعفة النخيل كرمز أساســـي في تصميم 

المجلس.

المنامة - وزارة األشغال

وزير األشغال
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المعنيـــة  النيابيـــة  اللجنـــة  عقـــدت 
بدراســـة برنامج الحكومة اجتماعها 
األول المشترك مع الفريق الحكومي، 
مـــن جانـــب  االجتمـــاع  حيـــث رأس 
مجلس النواب رئيس مجلس النواب 
أحمـــد المســـلم، فيمـــا رأس الفريـــق 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  الحكومـــي 
الوزراء الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا آل 

خليفة.
الجانـــب  مـــن  االجتمـــاع  وحضـــر   
الحكومـــي، وزير الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
جميـــل  العمـــل  ووزيـــر  خليفـــة،  آل 
حميـــدان، ووزيـــر شـــؤون مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب غانـــم البوعينين، 
ووزير الشـــؤون القانونية يوسف بن 
عبدالحســـين خلـــف، ووزيرة الصحة 
جليلة الســـيد، ووزير شؤون مجلس 
الـــوزراء حمـــد بن فيصـــل المالكي، و 

وزير اإلعالم رمزان النعيمي.
 وحضـــر االجتماع من جانب مجلس 
النواب: النائب األول لرئيس مجلس 
النـــواب رئيس لجنة دراســـة برنامج 
الحكومـــة النائـــب عبدالنبي ســـلمان، 
مجلـــس  لرئيـــس  الثانـــي  والنائـــب 
النواب النائب أحمد قراطة، ورئيس 
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
ورئيـــس  العشـــيري،  هشـــام  النائـــب 
لجنة الشـــؤون الماليـــة واالقتصادية 
النائب محمـــد األحمد، ورئيس لجنة 
الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع واألمن 
النائـــب حســـن بوخمـــاس،  الوطنـــي 
النائـــب  الخدمـــات  لجنـــة  ورئيـــس 
لجنـــة  ورئيـــس  الصالـــح،  ممـــدوح 
المرافـــق العامـــة والبيئـــة النائب بدر 
التميمـــي، واعضـــاء مجلـــس النواب، 
النـــواب  لمجلـــس  العـــام  واألميـــن 

المستشار راشد محمد بو نجمة.
ب رئيس   وفي مستهل االجتماع، رحَّ
مجلس النواب، بنائب رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء المشاركين، مؤكدا 
البـــالد  ملـــك  وتوجيهـــات  رؤى  أن 
المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، تشـــكل منهاج 
العمل الوطني، في تحقيق التطلعات 

واألهداف المنشودة.
 وأشـــاد بالجهـــود البـــارزة والمتابعـــة 
الحثيثة من ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وحرص 
ســـموه علـــى تعزيـــز التعـــاون البّنـــاء 
بيـــن الســـلطة التشـــريعية والســـلطة 
التطلعـــات  يحقـــق  بمـــا  التنفيذيـــة، 
تنفيـــذ  فـــي  ويســـهم  المنشـــودة، 
مضاميـــن الخطـــاب الســـامي، مثنيـــا 
فـــي الوقـــت نفســـه علـــى مـــا تضمنه 
 2026  –  2023 الحكومـــة  برنامـــج 
وأهـــداف  وسياســـات  محـــاور  مـــن 
تواكـــب متطلبـــات المرحلـــة المقبلـــة 
والتحديـــات المقبلـــة، وبما يتماشـــى 
ورؤيـــة البحريـــن االقتصادية 2030، 

وبالشراكة مع القطاع الخاص.
 وأشـــار إلـــى أن أولويـــات وأهـــداف 
 2023 الحكومـــة  برنامـــج  ومحـــاور 

األولويـــة  بـــذات  تحظـــى   2026  -
واالهتمام لدى مجلس النواب، والتي 
تخضع للدراســـة المهنية، والمناقشة 
الجـــادة، والمرئيـــات النيابيـــة، التـــي 
وفـــق  الشـــعبية،  التطلعـــات  تمثـــل 

اآلليات الدستورية والقانونية.
 ولفـــت إلى أهمية نتائـــج اجتماعات 
الحكومـــة،  برنامـــج  دراســـة  لجنـــة 
للوصول إلى رؤية توافقية تصب في 
صالح الوطـــن والمواطنين، وخاصة 
فيمـــا يتعلـــق بخلق الفـــرص النوعية 
المســـتوى  وتحســـين  للمواطنيـــن 

المعيشي لألسرة البحرينية.
 من جانبـــه، أكد نائب رئيس مجلس 
الوزراء، أن مشروع برنامج الحكومة 
2023 – 2026 يعـــد برنامًجا طموًحا، 
وتأمـــل الحكومـــة بعـــد التوافـــق مـــع 
فـــي  إقـــراره  النـــواب علـــى  مجلـــس 
المرحلـــة القادمـــة، بـــأن يســـهم هـــذا 
مواصلـــة  فـــي  وبفاعليـــة  البرنامـــج 
تنفيذ األهـــداف التنموية المنشـــودة 
التـــي تعكـــس رؤى وتطلعـــات ملـــك 

البالد المعظم، والتي تحظى بمتابعة 
واهتمام صاحب الســـمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
 وأوضـــح أن برنامج الحكومة 2023 
– 2026 يســـعى إلـــى تحقيـــق هـــدف 
عام وهو االنتقال من مرحلة التعافي 
إلـــى مرحلـــة النمـــو المســـتدام التـــي 
ستمكن الحكومة من مواصلة تنفيذ 
خططهـــا التنموية بمـــا ينعكس أثرها 
الوطـــن والمواطنيـــن،  علـــى  إيجابـــا 
الشـــاملة،  التنميـــة  بعجلـــة  والدفـــع 
وتحسين جودة الخدمات وتقديمها 
وفق مبادئ االســـتدامة والتنافســـية 
والعدالة بمزيد من االبتكار والتطوير 

وفق أعلى المعايير.
 وأشـــار إلى أن الحكومة ماضية في 
تنفيذ ما تضمنه البرنامج من أهداف 
ومبـــادرات  وسياســـات  وأولويـــات 
تهـــدف لمواصلـــة الجهـــود فـــي خلق 
فرص عمـــل واعدة، ورفع المســـتوى 
وتعزيـــز  للمواطنيـــن،  المعيشـــي 
أمـــن واســـتقرار المجتمـــع، وتطويـــر 

التشريعات المواكبة لمسيرة التنمية 
اإلجـــراءات  وتســـهيل  الشـــاملة، 
الجاذبة لالستثمار، وتنفيذ المشاريع 
التنموية الكبرى، وتحقيق االستدامة 
االقتصـــادي،  واالســـتقرار  الماليـــة 
واالرتقـــاء بـــأداء التعليـــم والتدريب 
المنظومـــة  هـــذه  فاعليـــة  ورفـــع 
لرفـــع  اإليجابيـــة  نتائجهـــا  وتوجيـــه 
المســـتوى المعيشـــي، وتقديم حلول 
مـــع  بالشـــراكة  مبتكـــرة  إســـكانية 
القطـــاع الخـــاص لتلبيـــة احتياجات 
المواطنين، وضمـــان تقديم خدمات 
صحيـــة ذات جـــودة وكفـــاءة، ودعم 
قطاعي الشـــباب والرياضة، وتطوير 
خـــالل  مـــن  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
الدعـــم  كفـــاءة  رفـــع  علـــى  العمـــل 
لمســـتحقيه،  وتوجيهـــه  الحكومـــي 
وتشجيع الكوادر الحكومية وتطوير 
قدراتها، ودعم كافة الجهود المعززة 
اإلجـــراءات  فـــي  الرقمـــي  للتحـــول 

والخدمات الحكومية.
 وأعـــرب عن شـــكره وتقديره لرئيس 

مجلـــس النـــواب ورئيـــس وأعضـــاء 
لجنة دراســـة برنامـــج الحكومة على 
مـــا أبـــدوه مـــن تعامـــل مهنـــي وفـــق 
مقتضيات أحكام الدستور والقانون 
في ســـرعة تشـــكيل اللجنـــة، ودعوة 
الفريـــق الحكومي لحضـــور اجتماعه 
شـــرح  بهـــدف  المشـــترك،  األول 
البرنامـــج للســـنوات األربـــع القادمـــة 
)2023 – 2026(، األمـــر الـــذي يعكس 
جديـــة تعاطـــي اللجنـــة مـــع برنامـــج 
الحكومـــة، وهو مـــا ســـيدفع الجميع 
للعمـــل بـــروح الفريق الواحـــد “فريق 
اســـتعداد  علـــى  مشـــددا  البحريـــن”، 
أعضاء الفريق الحكومي للتعاون مع 
اللجنـــة، وتقديم اإليضاحات الالزمة 
ألعضائهـــا؛ ليقـــف كال الجانبيـــن على 
أرضيـــة صلبة قوامهـــا التفاهم النابع 

من المسؤولية الوطنية المشتركة.
 بعدهـــا، قـــدم وزيـــر شـــؤون مجلس 
الـــوزراء، عرضا تضمن شـــرحا حول 
الحكومـــة،  برنامـــج  إعـــداد  خطـــة 
وملخصـــًا ألهم مـــا يتضمنه البرنامج 

من أهداف عامة وأولويات ومحاور 
رئيســـية، والتـــي هـــي عبـــارة عن 10 
أهداف، وثالث أولويـــات تتمثل في 
األمن واالستقرار والعدالة، والتعافي 
المســـتدامة،  والتنميـــة  االقتصـــادي 
والخدمـــة الحكوميـــة ذات الجـــودة 
والتنافســـية، والتـــي ســـيتم تنفيذها 
و106  محـــاور  خمســـة  خـــالل  مـــن 

مبادرات.
 وتتمثـــل محـــاور البرنامـــج الخمس 
في المحـــور الســـيادي والتشـــريعي، 
والبيئـــة،  التحتيـــة  البنيـــة  ومحـــور 
االقتصـــادي  التعافـــي  ومحـــور 
ومحـــور  الماليـــة،  واالســـتدامة 
الخدمات المجتمعية، ومحور األداء 

الحكومي والتحول الرقمي.
 كمـــا جـــرى خالل االجتماع مناقشـــة 
البرنامـــج، والـــرد علـــى استفســـارات 
لجنـــة  أعضـــاء  النـــواب  وتســـاؤالت 
دراســـة برنامـــج الحكومـــة مـــن قبل 

الفريق الحكومي.

المنامة - بنا

الحكومة تطرح 10 أهداف على طاولة النواب: األمن والعدالة والتعافي االقتصادي
خالد بن عبداهلل : تنفيذ ماتضمنه برنامج الحكومة برفع المستوى المعيشي للمواطنين

رفع نسبة الدعم المالي لذوي الهمم... مطلب النواب للحكومة:

دعــم 30 ألف مواطن في “الخــاص” برواتب تصــل إلى 800
أكدت مصادر برلمانية أن اللجنة النيابية 
المعنية بدراســـة برنامـــج عمل الحكومة 
اجتماعهـــا  فـــي  األحـــد  أمـــس  ناقشـــت 
األول أهميـــة الحفـــاظ علـــى االســـتقرار 
االقتصـــادي مـــن خـــالل التـــوازن المالي، 
وتوضيح بعض النقاط من الحكومة إلى 
النـــواب عن برنامج عمل الحكومة وآلية 

التنفيذ في مرحلة المقبلة.
وطالب النـــواب ممثلـــي الحكومة بخلق 
فـــرص وظيفيـــة إلـــى 30 ألـــف مواطـــن 
برواتب تتراوح بمتوسط دخل من 600 
ولغايـــة 800 دينار للعامليـــن في القطاع 
الخـــاص بدعم للرواتب والمعاشـــات من 
صنـــدوق العمـــل “تمكين”، وإعـــادة النظر 

غـــرار  علـــى  الضريبيـــة  المنظومـــة  فـــي 
تجـــارب بعـــض الـــدول المجـــاورة التـــي 

فرضت على الشركات الكبرى ضرائب.
وقالـــت المصـــادر النيابيـــة لــــ “البـــالد” إن 
الحكومـــة ســـتنظر في رفع نســـبة الدعم 
المالي لذوي الهمم، كما ستحث الحكومة 
القطـــاع الخـــاص بتوفيـــر فـــرص عمـــل 
تماشـــيا مع برنامج التعافي االقتصادي، 
إضافة إلى الشـــراكة مـــع القطاع الخاص 
حـــول بنـــاء الوحـــدات الســـكنية، حيـــث 
شـــرعت الســـلطة التنفيذية بوضـــع أكبر 
مـــن   %  30 بنســـبة  اقتصـــادي  برنامـــج 
الناتج القومـــي، كما أكدت الحكومة إلى 
النـــواب تجديد التـــوازن المالـــي وإعادة 

تدويره.
كما طالب بعض النواب في االجتماع مع 

ممثلي الحكومـــة بتقديم أرقام وبيانات 
إلى السلطة التشريعية عن إمكان زيادة 
بنـــاء الوحدات اإلســـكانية فـــي الخمس 
سنوات المقبلة، إضافة إلى عودة الزيادة 

السنوية لرواتب المتقاعدين 3 %.
االجتماعـــات  إن  نيابـــي  مصـــدر  وقـــال 
بيـــن  مســـتمرة  ســـتكون  التنســـيقية 
الحكومة والنواب حســـب حاجة اللجنة، 
ألجل العمل بشكل موازي بين السلطتين 
وتســـهيل آليـــة مراقبـــة عمـــل الحكومة، 
حيـــث ســـتجتمع بعـــض لجـــان المجلس 
اليـــوم االثنيـــن ألجـــل صياغـــة مرئيـــات 
اللجـــان والـــرد علـــى الحكومـــة، وتقديم 
المقترحـــات حـــول الخطط المســـتقبلية 

لألربع سنوات المقبلة. 
التعافـــي  مبـــادرات  اســـتمرار  وعـــن 

النيابـــي إن  المصـــدر  قـــال  االقتصـــادي، 
هنـــاك 5 مبادرات مـــن برنامـــج مبادرات 
إلـــى  تحتـــاج  االقتصـــادي”  “التعافـــي 
تشريعات في الفصل التشريعي الجاري.

ومن جانـــب آخر، قال نائـــب برلماني أن 
أعضاء مجلـــس النواب طالبوا الحكومة 
باســـتعراض تقريـــر مقدم مـــن قبل وزير 
الصناعـــة والتجـــارة عـــن مراقبة أســـعار 

الســـلع األساسية ودراسة أسباب تضخم 
األســـعار والـــرد علـــى تســـاؤالت النـــواب 
لمعرفة أســـباب ارتفاع أســـعار السلع في 

اآلونة األخيرة.

حسن عبدالرسول
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أكــد وزيــر األشــغال إبراهيــم الحواج الحرص على مضاعفة الجهود من أجل االســتمرار في تطويــر البنية التحتية 
بمملكــة البحريــن باعتبارهــا أحد المحاور المهمة في برنامج الحكومة وضمن أبــرز أولوياتها وبرامجها، والتي تعزز 
إســهامات المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 

والمتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

جـــاء ذلـــك لـــدى افتتاحه أول جســـر 
للـــدوران العكســـي بمملكـــة البحرين، 
ضمـــن أعمال مشـــروع تطوير شـــارع 
الفاتح، حيث يأتي االفتتاح بالتزامن 
البحريـــن  مملكـــة  احتفـــاالت  مـــع 

بأعيادها الوطنية. 
وأكـــد وزيـــر األشـــغال عمـــق أواصـــر 
التعاون الثنائي المشـــترك بين مملكة 
البحرين والمملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة، مشيًدا بالدعم الذي تقدمه 
المملكـــة الشـــقيقة للمشـــروعات التي 
مملكـــة  فـــي  التنميـــة  عجلـــة  تدفـــع 
البحرين، ومعرًبا عـــن تقديره لجهود 
القائميـــن علـــى الصنـــدوق الســـعودي 
للتنميـــة واهتمامهـــم بمتابعـــة إنجـــاز 
المشـــروعات التنمويـــة الممولـــة مـــن 

الصندوق.
وذكـــر الحـــواج أن مشـــروع توســـعة 
شـــارع الفاتح وتطويـــره، الذي بلغت 

نســـبة اإلنجاز الكلية فيه 51 %، يعّد 
من المشروعات االستراتيجية المهمة 
التي تأتـــي تنفيًذا لبرنامج الحكومة، 
ومـــن شـــأنه أن يوفـــر بنيـــة تحتيـــة 
ذات معاييـــر جودة عالية تتوافق مع 
النمو االقتصادي المســـتدام والملبية 
الحتياجات مملكـــة البحرين الحالية 
والمســـتقبلية، كمـــا ويدعـــم النهضـــة 
االقتصادية ويســـهم في جذب مزيد 
مـــن االســـتثمارات بمـــا يعزز تنشـــيط 
القطاعـــات االقتصاديـــة فـــي المملكة 
باعتبار أن الشـــارع يربط بين تقاطع 
ميناء سلمان وجسر المنامة الشمالي 

الموصل إلى خليج البحرين.
وأوضـــح أن جســـر الدوران العكســـي 
ســـيخدم بشـــكل رئيس حركة المرور 
الجفيـــر عبـــر شـــارع  مـــن  المتدفقـــة 
األميـــر ســـعود الفيصـــل إلـــى شـــارع 
الفاتـــح باتجـــاه الجنوب نحـــو ميناء 

ســـلمان، إضافـــة إلـــى حركـــة المـــرور 
إلـــى شـــارع الشـــيخ  المتجهـــة غرًبـــا 
مســـارات  غلـــق  مـــع  وذلـــك  دعيـــج، 
االنعطـــاف يســـاًرا مـــن شـــارع األمير 
ســـعود الفيصـــل إلـــى شـــارع الفاتـــح 
تمهيـــًدا لغلـــق اإلشـــارة الضوئية غلقا 
دائمـــا حســـب المخططـــات النهائيـــة 

لمشروع تطوير شارع الفاتح.
وأضـــاف الحـــواج أن الـــوزارة تتخـــذ 
جميـــع الخطـــوات الممكنـــة لتســـريع 
تقـــدم أعمال المشـــروع، وتعمل على 
تطبيـــق سياســـة االفتتـــاح المرحلـــي 
فـــور  الرئيســـة  المشـــروع  لعناصـــر 
مـــا  حـــدة،  علـــى  كل  منهـــا  االنتهـــاء 
يســـاهم في تحســـين تدفـــق الحركة 
المروريـــة على شـــارع الفاتح بشـــكل 
إنجـــاز  أثنـــاء  وتدريجـــي  متقـــدم 

األجزاء المتبقية من المشروع.
المقبلـــة  المرحلـــة  تتضمـــن  وقـــال: 

تحويـــل الحركة المرورية فوق النفق 
ليتحـــول التقاطع الحالـــي عند فندق 
دوار  إلـــى  مؤقـــت  بشـــكل  الخليـــج 
بيضاوي الشـــكل يدار بإشارة ضوئية 
بعـــد أن تـــم االنتهاء مـــن إحدى قطع 
النفق بالكامل، وذلـــك من أجل إتمام 
وأعمـــال صـــب  النفـــق  أعمـــال حفـــر 
القطع الخرســـانية لألعمال اإلنشائية 
التـــي مازالـــت مســـتمرة لقطـــع النفق 
األخـــرى، مـــا سيســـاهم فـــي تســـريع 
وتيرة العمل، حيث تم تقسيم أعمال 
النفـــق على مراحـــل متتالية من أجل 
تنفيذهـــا بكل انســـيابية وأقـــل تأثير 
علـــى الحركـــة المروريـــة على شـــارع 

الفاتح.
بالنســـبة  الحـــواج:  الوزيـــر  وتابـــع 
إلـــى أعمـــال الجســـر أحـــادي االتجاه 
لالنعطاف لليسار، فقد تم االنتهاء من 
أعمال األساسات الخرسانية وأعمدة 
الجســـر وصب معظم أسطح الجسر، 
ومع غلق مســـارات االنعطاف يســـاًرا 
من شارع األمير ســـعود الفيصل إلى 
شـــارع الفاتـــح ســـيتم مواصلة صب 

أسطح الجسر المتبقية. 
كمـــا بّيـــن أن الـــوزارة حرصـــت علـــى 

تنفيـــذ المشـــروع بـــكّل عزم وحســـب 
مـــا هـــو مخطـــط لـــه، وذلـــك بفضـــل 
خططها المرسومة مسبًقا إضافة إلى 
العمل المتكامل مع الجهات المتعلقة 
بالمشـــروع بما يحافظ على سالســـة 
ســـير برنامج العمل، شـــاكًرا تعاونهم 
مـــع الـــوزارة خـــالل أعمـــال مشـــروع 
ودعمهـــم  الفاتـــح  شـــارع  تطويـــر 
المســـتمر الـــذي يصـــب فـــي مصلحة 

مملكة البحرين. 
شـــارع  تطويـــر  مشـــروع  أن  يذكـــر 
الفاتـــح يمتد من جســـر الشـــيخ حمد 
ســـلمان  مينـــاء  تقاطـــع  إلـــى  شـــمااًل 
جنوًبا ويشمل تطوير كافة تقاطعات 
شـــارع الفاتـــح بهـــدف توفيـــر حركة 
مرورية سلســـة باالتجاهين. وتشمل 
علـــى  للمشـــروع  الرئيســـة  األعمـــال 
توســـعة وتطويـــر شـــارع الفاتـــح إلى 
4 مســـارات فـــي كل اتجـــاه بامتـــداد 
4 كيلومتـــرات، وإنشـــاء  مـــا يقـــارب 
باالتجاهيـــن  مســـارات  بثالثـــة  نفـــق 
بطـــول 595 متـــًرا عند تقاطـــع فندق 
الخليـــج لنقـــل الحركـــة المرورية بين 
الشـــمال والجنوب بشكل حر، إضافًة 
إلـــى تقاطـــع يـــدار بإشـــارات ضوئية 

على المســـتوى األرضي فـــوق النفق، 
ويشـــمل المشـــروع أيًضا على إنشاء 
جســـر علوي أحادي االتجاه بمسارين 
لالنعطاف يساًرا للقادمين من المنامة 
شـــمااًل علـــى شـــارع الفاتـــح باتجـــاه 
مـــع  الفيصـــل  ســـعود  األميـــر  شـــارع 
إلغاء اإلشـــارة الضوئيـــة الحالية عند 
تقاطع شارع الفاتح مع شارع الشيخ 
المروريـــة  الحركـــة  لتحريـــر  دعيـــج 
علـــى المســـتوى األرضي. كما يشـــمل 
إنشـــاء جسر علوي بمسارين للدوران 
العكسي بالقرب من مدخل كورنيش 
الفاتـــح للحركـــة المروريـــة المتجهـــة 

شمااًل للعودة باتجاه الجنوب.
يشـــار إلـــى أنه تم ترســـية المشـــروع 
على ائتالف شركتي ناس للمقاوالت 
وهوتـــا هيجرفيلـــد من قبـــل مجلس 
بتكلفـــة  والمزايـــدات  المناقصـــات 
إجمالية تبلغ حوالي 30 مليون دينار 
الســـعودي  الصنـــدوق  مـــن  بتمويـــل 
للتنمية، حيث تم بدء تنفيذ المشروع 
فـــي أبريـــل 2021 بمدة زمنيـــة تمتد 
علـــى 3 أعوام تحت إشـــراف شـــركة 

بارسونز لالستشارات الهندسية.

وزارة االشغال

أول جسر للدوران العكسي من الجفير باتجاه ميناء سلمان
الحواج: استكمال 51 % من مشروع توسعة وتطوير شارع الفاتح

أكـــد مديـــر إدارة تنميـــة المـــوارد الخيرية 
الحكوميـــة  للشـــؤون  العـــام  المنســـق 
والرســـمية بالمؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنسانية الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
أن مشـــروع “نتـــاج خيـــر البحريـــن” التابع 
للمؤسســـة، يعتبـــر أحـــد أهم المشـــروعات 
فـــي المجال اإلنســـاني، ويجســـد ما تتميز 
األعمـــال  مجـــال  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 

الخيرية وتعدد أبواب العطاء فيها.
وقـــال الشـــيخ علي بـــن خليفـــة آل خليفة 
فـــي لقاء خاص مـــع وكالة أنبـــاء البحرين 
)بنـــا( إن “ِنتـــاج خيـــر البحريـــن” يعـــد مـــن 
المشـــروعات التنموية التـــي تقوم فكرتها 
على الســـعي في إحـــداث تغييـــر الجذري 
وتحويـــل  المنتجـــة  األســـر  مفهـــوم  فـــي 
منتجاتهم التقليدية إلى منتجات منافسة 
في األسواق بمعايير متقدمة من الجودة، 
المؤسســـة  حـــرص  يعكـــس  الـــذي  األمـــر 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية علـــى تحقيق 
توجيهـــات ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بشـــأن تقديم الرعاية الشاملة لفئة األيتام 

واألرامل وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأشـــار إلـــى مـــا يحظى بـــه المشـــروع من 
دعـــم ورعاية ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب رئيس مجلس 
األمنـــاء ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة، وتشـــجيع األمين العام للمؤسســـة 
مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 

السيد.
تأســـيس  علـــى  العمـــل  أن  إلـــى  وأشـــار 
وفـــي   ،2019 العـــام  منـــذ  بـــدأ  المشـــروع 
ســـبتمبر الماضي تم افتتاحه رسمًيا تحت 
رعاية كريمة من سمو الشيخة والدة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، ويهدف 
متلقيـــن  مـــن  األشـــخاص  تحويـــل  إلـــى 

للمساعدة إلى منتجين لألعمال.
وأوضح أن المشـــروع يجمع تحت مظلته 
تجـــارب وقصـــص نجـــاح لألســـر المنتجة 

دخـــل  مصـــادر  عـــن  للبحـــث  ومســـاعيها 
تؤمـــن مســـتوى الئقا من الحيـــاة الكريمة، 
قائـــال “رغم عمر المشـــروع القصير، إال أنه 
نجـــح فـــي صناعة كـــوادر بحرينيـــة رائدة 
ومتميـــزة فـــي مجـــال اإلنتـــاج، كمـــا يّســـر 
الســـبل التي تعين هذه األســـر على تطوير 
مهاراتهـــا وتوفير فرص العمل، وما نفتخر 
به في )نتاج( هو وصول منتجات األرامل 
العامـــالت إلـــى معـــارض مهمـــة كمعـــرض 
الجواهر العربية وباتت تنافس الشـــركات 

العالمية”.
وعن تفاصيل المشـــروع أشار الشيخ علي 
بن خليفة آل خليفة، إلى وجود 60 ُمنتجا، 
منهـــا 20 ُمنتجـــا مـــن حـــرف “نتـــاج”، و40 
ُمنتـــج في “مطبخ نتـــاج”، كما أن هناك 27 
أرملـــة ويتيًمـــا يعملون تحـــت مظلة )نتاج 
خيـــر البحريـــن(، منهـــم 16 يتيًمـــا وأرملـــة 
في “حـــرف نتاج”، و11 يتيًمـــا وأرملة في 

“مطبخ نتاج”.
حداثـــة  مـــن  الرغـــم  علـــى  أنـــه  وأضـــاف 
المشـــروع إال أنـــه نجـــح فـــي تدريب 146 
متدرًبـــا ومتدربة، منهـــم 30 يتيًما وأرملة 
فـــي “مطبخ نتـــاج”، و65 يتيًما وأرملة في 
“حرف نتاج”، و51 يتيًما وأرملة في مركز 

الجسرة للحرفيين.

وأشـــار إلـــى إن المشـــروع ينقســـم إلـــى 3 
أقســـام، هـــي: “حـــرف نتـــاج” الـــذي يقـــوم 
على صناعـــة منتجات حرفية مبتكرة بيد 
األيتـــام واألرامـــل، و ”مطبـــخ نتـــاج” الذي 
يقـــوم علـــى إنتـــاج مجموعـــة مختلفة من 
الوجبـــات التـــي تعد وفـــق معاييـــر جودة 
عاليـــة، إضافـــة إلـــى “تدريـــب نتـــاج” الذي 
يتـــم من خاللـــه تدريـــب وتأهيـــل الكوادر 
بهـــدف إعدادهم لدخول ســـوق العمل في 

كل المجاالت.
وقـــال الشـــيخ علي بـــن خليفـــة آل خليفة 
حالًيـــا  المتكفـــل  هـــو  نتـــاج”  “مطبـــخ  إن 
المدرســـي  المقصـــف  وجبـــات  بتوفيـــر 
إلحـــدى المـــدارس الحكوميـــة، حيث يتم 

تحضيـــر الوجبـــات بنظافة عاليـــة، وهناك 
توجـــه لزيـــادة عـــدد المـــدارس التـــي يتم 
تموينها في المســـتقبل القريب، كما نتطلع 
ســـاعة   24 لمـــدة  المطبـــخ  تشـــغيل  إلـــى 
دون توقـــف، حيـــث تم تجهيـــزه وتزويده 
بمختلـــف األجهزة والمعـــدات وعلى أعلى 
مستوى ويشرف عليه “شيف” وتعمل فيه 

9 سيدات عامالت في المطبخ.

وأضـــاف أن مقر “نتاج” يحتوي أيًضا على 
غرفـــة تجميـــل كصالـــون مجهـــز بالكامـــل 
يتيـــح فرصـــة العمل في مجـــال التجميل، 
أما مشغل الخياطة فقد تم تجهيزه بآالت 
وطـــاوالت الخياطة للعمل علـــى الخياطة 
بأنواعها، فضال عـــن توفير قاعة للتدريب 

بهدف تقديم برامج تدريبية منوعة.
وأكـــد أن هنـــاك العديـــد من األســـر حققت 

نجاًحـــا من خالل مشـــروع “نتـــاج”، حيث 
أســـهم في تغيير نمط حياتها إلى األفضل 
اقتصادًيـــا واجتماعًيـــا ومعيشـــًيا ويصنـــع 
مســـتقبال أفضل لها، قائـــال: “إن )نتاج( هو 
مشـــروع إنساني يالمس شـــغاف القلوب، 
والالفـــت فيـــه أن مهمـــة األرملـــة الصانعة 
تنتهي بمجـــرد انتهاء العمـــل على القطعة 
وتســـليمها، إذ تقوم اإلدارة على تســـويقها 
وبيعهـــا كمرحلة الحقـــة، وعليه فإن العائد 
يكـــون فوريـــا بالنســـبة لألرملـــة وال تتكبد 
بيـــع  بعـــد  أجرهـــا  لتنـــال  االنتظـــار  عنـــاء 

القطعة”.
وأوضـــح أن طاقم عمل “نتاج” يتكون من 
9 أشـــخاص، ويعمـــل علـــى خدمـــة منتـــج 
“نتـــاج” وفتـــح أبـــواب تســـويقه، مشـــيًدا 
بالتعاون الذي يبديه القطاع الخاص، وهو 
مـــا يؤكـــد أن مملكـــة البحرين بلـــد معطاء 

ومبادر إلى الخير بأفراده ومؤسساته.
ودعا الشيخ علي بن خليفة آل خليفة في 
ختـــام تصريحـــه المجتمع بمختلـــف فئاته 
للمشـــاركة فـــي هـــذا العمـــل النبيـــل ودعم 
مشروع “نتاج” الفريد من نوعه وأهدافه.

المنامة - بنا

27 أرملة ويتيما يعملون تحت مظلة “نتاج خير البحرين”
المشروع يضمن عائدا ماليا فوريا بعد بيع المنتجات... “الملكية لألعمال اإلنسانية”:
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بحضـــور نائب محافـــظ المحافظة 
الجنوبية العميد عيســـى الدوسري 
وعـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة 
عيســـى  مدينـــة  نـــادي  وأعضـــاء 
مـــن  وعـــدد  والرياضـــي،  الثقافـــي 
المســـؤولين فـــي المحافظـــة، أقيم 
عيســـى،  مدينـــة  أهالـــي  احتفـــال 
تزامنًا مع احتفاالت مملكة البحرين 
بأعيادهـــا الوطنية، وإحياًء لذكرى 

قيـــام الدولـــة البحرينيـــة فـــي عهد 
كدولـــة  الفاتـــح  أحمـــد  المؤســـس 
عربية مسلمة عام 1783م، وذكرى 
تولـــي ملك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة لمقاليد الحكم.
وتضمن الحفل، جملة من الفعاليات 
واألنشـــطة التـــي شـــملت مشـــاركة 
الفرقة الموســـيقية للشـــرطة، وفن 
مشـــاركة  جانـــب  إلـــى  العرضـــة، 

األســـر المنتجـــة مـــن خـــال عرض 
باإلضافـــة  المتنوعـــة  منتجاتهـــم 
إلـــى برامـــج أخرى متعددة شـــملها 
الحفـــل، وذلـــك بالتعاون مـــع نادي 
مدينة عيسى الثقافي والرياضي.

وبهذه المناسبة، أكد نائب محافظ 
الجنوبية العميد عيســـى الدوسري 
أن إقامـــة هذه الفعالية تأتي ضمن 
المحافظـــة  محافـــظ  توجيهـــات 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفة بن 

علـــي بن خليفـــة آل خليفـــة بهدف 
المجتمعيـــة  المشـــاركة  تعزيـــز 
واالنتماء الوطني بمناسبة األعياد 
الوطنية، وتجســـيدا لمعاني الوالء 
لقيـــادة ملك الباد المعظم ومملكة 
البحرين الغالية، مشيرًا إلى حرص 
مـــع  التنســـيق  علـــى  المحافظـــة 
مختلف الجهـــات إلقامة مثل هذه 

الفعاليات الوطنية.
ونـــوه نائب المحافظ بأن مشـــاركة 

األهالـــي فـــي االحتفـــاالت ترجمت 
بمشـــاعرهم أســـمى معانـــي الحـــب 
والوالء واالعتزاز بكافة المنجزات 
والمكتســـبات التـــي حققتها مملكة 
الجميـــع  عكـــس  حيـــث  البحريـــن، 
تعابيـــر الفـــرح والســـرور من خال 
التـــي  الوطنيـــة  القصائـــد  إلقـــاء 
عكســـت أجـــواء األعيـــاد الوطنيـــة 
بمشـــاركة غفيـــرة مـــن المواطنيـــن 

واألطفال.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجنوبية” تواصل االحتفاالت باألعياد الوطنية من مدينة عيسى
فعاليات متنوعة شملت مشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة واألسر المنتجة

المنامة - وزارة الداخلية

اختتمـــت المحافظـــة الشـــمالية فعالياتها 
التـــي نظمتهـــا، بمناســـبة العيـــد الوطنـــي 
المجيـــد وذكـــرى تولـــي حضـــرة صاحـــب 
الجالـــة الملـــك المعظـــم مقاليـــد الحكـــم، 
اللجنـــة  ألعضـــاء  تقديرهـــا  عـــن  معربـــة 
المنظمة، وكل من ســـاهم في إنجاح هذه 
الفعاليات والتـــي كان من بينها االحتفال 
بيـــوم شـــرطة البحريـــن، حفـــل الجامعـــة 
الشـــعبية  العرضـــة  المفتوحـــة،  العربيـــة 
بالتعـــاون مـــع المؤسســـة العامـــة لجســـر 
الملـــك فهـــد، وجولـــة الدراجـــات الهوائية 
بالتعـــاون مع محافظـــة العاصمـــة وهيئة 
المحافظـــة،  وأكـــدت  واآلثـــار.  الســـياحة 
أنهـــا عملـــت مـــن خـــال هـــذه الفعاليات، 
على الوصول إلى كافة شـــرائح المجتمع 
المحلـــي وتحقيـــق اســـتراتيجية ورؤيـــة 
وأهـــداف المحافظـــة، معربة عن شـــكرها 
إقامـــة  فـــي  المتعاونـــة  الجهـــات  لكافـــة 

الفعاليـــات فـــي جميـــع القطاعـــات  هـــذه 
الشـــراكة  دور  تفعيـــل  فـــي  ومســـاهمتها 
المجتمعيـــة التي يؤكد عليهـــا دائما وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 

عبدهللا آل خليفة في تنظيم الفعاليات.
وتضمنـــت الفعاليـــات الختامية مســـابقة 
صيد األســـماك والتي تندرج تحت مظلة 

بـــدأت  إذ  الشـــعبي،  المـــوروث  فعاليـــات 
فـــي السادســـة صباحـــا بدخـــول البحـــارة 
الثانيـــة  عنـــد  ورجوعهـــم  وتســـجيلهم 

والنصف عصرا. 
وبلغ عـــدد المشـــاركين في المســـابقة 35 
قاربـــا، إذ قـــام المحافـــظ ونائبـــه بتكريـــم 

الفائزين والمشاركين في المسابقة.

“الشمالية” تختتم فعالياتها لألعياد الوطنية

35 قاربـا تتسـابـق علـى صيد األسمـاك

“العربي للتطوع” و “مبرة الكوهجي” يطلقان برنامج محترف تنمية موارد مالية
صـــرح الرئيـــس التنفيـــذي لمبـــرة 
عبدالرحيـــم الكوهجـــي الخيريـــة 
برنامـــج  بـــأن  األنصـــاري  محمـــد 
محتـــرف تنميـــة المـــوارد الماليـــة 
للمنظمات الخيرية وغير الربحية 
ســـينطلق مـــع بداية ينايـــر 2023، 
إذ يهـــدف إلـــى تحفيـــز المنظمات 
األهلية والمؤسسات غير الربحية 
لزيـــادة وتنميـــة مواردهـــا المالية 
ومتعـــددة،  حديثـــة  بأســـاليب 
المســـتجدات  تنـــاول  وكذلـــك 
هـــذا  فـــي  والتقنيـــة  التســـويقية 
التجـــارب  وعـــرض  المجـــال، 
الناجحة للمؤسسات غير الربحية 

محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأشار إلى أن البرنامج سيستهدف 
العامليـــن فـــي المنظمـــات األهلية 
فـــي  الربحيـــة  وغيـــر  والخيريـــة 
مســـؤولي  البحريـــن،  مملكـــة 
اإلدارات،  مجالـــس  التطويـــر، 
فـــرق تنمية المـــوارد، المتطوعين، 
المهتميـــن فـــي القطـــاع الخيـــري، 

القسم المالي، قسم البرامج.
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس االتحـــاد 
العربـــي للتطـــوع رئيـــس مجلـــس 
إدارة جمعية الكلمة الطيبة حسن 
بوهزاع إن برنامج محترف تنمية 
الموارد المالية جاء بهدف تطوير 
بمختلـــف  الربحـــي  غيـــر  القطـــاع 
أنواعـــه، وتقديـــم وســـائل وآليات 

أعمـــال  اســـتدامة  فـــي  تســـاهم 
ومنتجاتـــه  وخدماتـــه  القطـــاع 
األفـــراد  لصالـــح  الربحيـــة  غيـــر 

والمجتمعات، 
وتابع بوهزاع “من منطلق الشراكة 
المجتمعيـــة والتعـــاون مـــع مبـــرة 
الخيريـــة  الكوهجـــي  عبدالرحيـــم 
ومعهد Intuitive Institute،حرص 
علـــى  للتطـــوع  العربـــي  االتحـــاد 
هـــذه  مثـــل  طـــرح  فـــي  التعـــاون 
تواكـــب  التـــي  الخاقـــة  البرامـــج 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  المتغيـــرات 
وتســـهم في تعزيز دور المنظمات 
غيـــر  والمؤسســـات  األهليـــة 
الربحيـــة فـــي دعم جهـــود التنمية 

االقتصادية واالجتماعية وغيرها 
في مملكة البحرين، وتعزيز الدور 
التكاملي مع الجهات الرسمية من 

جانـــب، وتنميـــة المـــوارد الماليـــة 
لهذة المؤسسات من جانب آخر.

كمـــا ثمـــن بوهزاع التعـــاون المثمر 

والشـــراكة اإلستراتيجية مع مبرة 
عبدالرحيـــم الكوهجـــي الخيريـــة، 
والـــذي يصـــب نحو تحقيـــق رؤية 
وأهـــداف إســـتراتيجية مشـــتركة 
لتعزيز العمـــل الخيري والتطوعي 

والمسؤولية المجتمعية.
يذكـــر أن المشـــاركين فـــي برنامج 
محتـــرف تنميـــة المـــوارد الماليـــة 
ســـيحصلون على شـــهادة معتمدة 
مـــن جامعـــة أنديانا فـــي الواليات 
المتحدة األميركيـــة، التي بدورها 
أعـــدت منهـــج تدريبـــي متكامـــل، 
الخبـــراء  مـــن  نخبـــه  وســـيقدمه 
والمتخصصيـــن في مجـــال العمل 

الخيري والتنموي.

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  مـــن  وفـــد  شـــارك 
للمباحـــث واألدلة الجنائية برئاســـة 
مديـــر إدارة المباحـــث الجنائية في 
االجتمـــاع الســـادس للجّنـــة َتســـِيير 
وُمتابعـــة البرنامـــج اإلقليمي للُدول 
العربيـــة لمنـــع ومكافحـــة الجريمـــة 
الصحيـــة  والتهديـــدات  واإلرهـــاب 
الِجنائيـــة؛  العدالـــة  ُنظـــم  وتعزيـــز 
بمـــا يتماشـــى مـــع المعاييـــر الدولية 
 ،)2016-2022( اإلنســـان  لحقـــوق 
والذي نظمته األمانة العامة لجامعة 
الشـــؤون  )قطـــاع  العربيـــة  الـــدول 
القانونيـــة(، بالتعـــاون مـــع المكتـــب 
اإلقليمـــي لألمـــم المتحـــدة للشـــرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيـــا المعنـــي 
 ،)UNODC( بالمخدرات والجريمـــة 
وذلـــك بمدينـــة القاهـــرة بجمهورية 

مصر العربية.
مـــن  عـــددًا  االجتمـــاع،  وناقـــش 

المواضيـــع األمنية ذات األهمية في 
مجـــال مكافحـــة الجريمـــة المنظمة 
والعدالـــة  اإلرهـــاب  ومكافحـــة 
الجنائيـــة ومنع الجريمـــة، والوقاية 
مـــن تعاطـــي المخـــدرات والرعايـــة 
تعاطـــي  باضطرابـــات  المتعلقـــة 

المخدرات والوقاية منها.
تقييـــم  إلـــى  االجتمـــاع  ويهـــدف 

الُمنفـــذة  والمشـــاريع  األنشـــطة 
اإلقليمـــي  البرنامـــج  إطـــار  فـــي 
للعـــام الجـــاري، واإلعـــداد للبرامـــج 
والمشـــاريع المشـــتركة المســـتهدف 
تنفيذها بين الدول العربية ومكتب 
األمم المتحدة المعنـــي بالمخدرات 
والجريمة خال المرحلة الثالثة من 

البرنامج اإلقليمي )2023-2028(.

اجتماع أمني عربي لمنع الجريمة والتهديدات الصحية

اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية

محمد األنصاري حسن بوهزاع 

للمنظمات األهلية والمؤسسات غير الربحية
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الخصخصة يمكن 
أن تساهم في 

دعم إيرادات 
البلدية

مجلس األمانة 
أول المجالس 

تواجدًا على 
منصة “تواصل” 

طرح مشروع “إعمار” كبديل لـ“اآليلة للسقوط”... رئيس “أمانة العاصمة” لـ“^” )2 - 2(

قــال رئيــس مجلــس أمانــة العاصمــة صالح طــرادة إن مشــروع تنمية المــدن والقرى 
يتصدر أولويات عمل المجلس خالل الدورة البلدية الجديدة، حيث يتطلع المجلس 
إلــى تطويــر هذا المشــروع ليشــمل هــدم وإعادة البيــوت اآليلة للســقوط عبر برنامج 

جديد يحمل اسم “إعمار”.
ولفــت فــي الجــزء الثانــي مــن لقائه مع “البــالد” مع بدايــة افتتــاح دور االنعقاد األول 
من الدورة البلدية السادسة، إن المجلس يحرص على تتبع ورصد جميع احتياجات 
الدوائر من خالل مجموعة من الوسائل واألدوات التقليدية والرقمية؛ وذلك بهدف 

ضمان تحديد احتياجات المناطق ووضعها على خطة عمل المجلس.
وأكــد ضــرورة وضــع ضوابــط واضحــة لعملية فرض الرســوم علــى المرافــق البلدية، 
مــن خــالل توفيــر المعلومــات الكافية حــول المرفق ومبــررات فرض الرســوم ووضع 
اآلليــات المتطــورة لتحصيلهــا، فضــال عــن تأســيس منظومــة رقميــة متكاملــة ذات 

معايير مدروسة للرسوم المحصلة من المرافق البلدية.
وأشــار إلــى أن أغلبيــة الخدمــات البلدية قابلــة للخصخصــة، إال أن عملية خصخصة 
الخدمات البلدية تتطلب توفير إطار عام يدعم نجاح هذه العملية، ويحقق المردود 
اإليجابــي على االقتصاد ككل والمســتفيدين من الخدمــات. وفيما يلي الجزء الثاني 

من اللقاء:

ما أبرز المشروعات الخدمية التي  «
تتصدر أولويات العمل البلدي 

خالل الفصل التشريعي الجديد؟

علـــى رأس أولوياتنـــا للمرحلـــة المقبلـــة 
هـــي مشـــروعات تنميـــة المـــدن والقرى 
والتي تشمل مشـــروع الترميم وعوازل 
األمطـــار، وذلـــك فـــي ظل وجـــود قائمة 
طويلة مـــن الطلبات، والتـــي من ضمنها 

طلبات تحتاج إلى هدم وإعادة بناء.
ولذلـــك وجدنا أن هنالـــك حاجة إلعادة 
إحياء مشـــروع البيوت اآليلة للســـقوط 
تحت مبادرة تحمـــل عنوان جديد وهو 
“إعمـــار” بحيـــث تخصـــص لـــه ميزانيته 
ضمـــن مشـــروع تنميـــة المـــدن والقـــرى، 
وتعويـــض نقـــص اإليـــرادات مـــن خالل 
إشـــراك مؤسســـات القطـــاع الخاص في 

تمويل المشروع.

ما اآللية التي يعتمدها المجلس  «
لرصد كل احتياجات محافظة 

العاصمة الخدمية، وما أبرز ثمارها 
وسبل تطويرها؟

القطاع البلدي هو قطاع خدمي، والقطاع 
الخدمـــي بطبيعتـــه قطـــاع متطور بشـــكل 
عـــن  الرضـــا  مســـتمر مهمـــا كان مســـتوى 
مســـتوى الخدمـــة، فالنـــاس دائمـــًا تتطلـــع 

لألفضل.
أما فيما يتعلق برصد احتياجات المناطق، 
فالمجلـــس يحتفـــظ بملفـــات لجميع دوائر 
احتياجاتهـــا  جميـــع  يتضمـــن  المحافظـــة 
الخدميـــة ويتم تحديثها بشـــكل مســـتمر، 
إضافة إلى المجلس األسبوعي والزيارات 
الميدانية واللقاءات الســـنوية مع األهالي، 
إلـــى جانـــب التعـــاون مـــع مكاتـــب نـــواب 
الطلبـــات  جميـــع  واســـتالم  المحافظـــة 

المتعلقة بالجانب الخدمي.
المجلـــس خـــالل الـــدورة البلديـــة الحالية 
عمل من خالل لجنة الخدمات على توزيع 
األعضـــاء علـــى دوائـــر المحافظـــة، بحيث 
يتـــم توزيع كل عضـــو من أعضـــاء اللجنة 
على دائرتين من دوائر المحافظة، وسيتم 

اإلعالن عن ذلك ألهالي تلك الدوائر.
كذلك مجلس أمانة العاصمة هو المجلس 
الوحيـــد المتواجـــد على منصـــة )تواصل(، 
والطلبـــات  الشـــكاوى  كل  متابعـــة  ويتـــم 

واالقتراحـــات على المنصة بشـــكل يومي، 
إضافة إلـــى وجود وحدة العالقات العامة 
المســـؤولة عـــن متابعة ورصـــد كل ما يثار 
وينشـــر عبـــر وســـائل اإلعـــالم ومنصـــات 
إلـــى  وغيرهـــا،  االجتماعـــي  التواصـــل 
جانـــب متابعاتنا الشـــخصية، أو اســـتقبال 
الحضـــور  يفضلـــون  الذيـــن  المواطنيـــن 

الشخصي للمجلس.

اتجهت وزارة البلديات في عدة  «
مرات وبالتنسيق مع المجالس 
البلدية نحو فرض رسوم على 

بعض الخدمات، فما رؤية المجلس 
فيما يتعلق بفرض الرسوم على 

الخدمات البلدية؟

عمليـــة فـــرض الرســـوم ليســـت بالعمليـــة 
التـــي تتخـــذ بشـــكل مســـتعجل  الســـهلة 

بهدف زيادة اإليرادات. 
عندمـــا طلـــب مـــن المجلـــس اتخـــاذ قرار 
بشـــأن مقتـــرح فـــرض رســـوم علـــى أحـــد 
المرافـــق البلديـــة فـــي المحافظـــة، طلـــب 
المجلس من البلدية توفير دراسة شاملة 
حول المرفق والمرتادين وكيفية تحصيل 
الرسوم والفائدة المتحققة لمرتاد المرفق 
وغيرهـــا؛ من أجل اتخاذ القرار المناســـب 
بهذا الشـــأن، وهو ما لم يتـــم توفيره، مما 

دفع المجلس إلى رفض المقترح.
إذن، قبل فرض أي رســـوم، من المفترض 
توفيـــر المعلومات الكافية حـــول المرفق 
اآلليـــات  ووضـــع  فرضهـــا  ومبـــررات 
المتطورة لتحصيلها، فضال عن تأســـيس 
منظومـــة رقميـــة متكاملـــة ذات معاييـــر 
مدروســـة للرســـوم المحصلة من المرافق 

البلدية.
 

ما موقفكم من توجهات خصخصة  «
الخدمات البلدية؟

إشـــراك القطاع الخاص في توفير حلول 
وأنظمـــة متقدمـــة لتســـهيل عملية تقديم 
الخدمـــات البلديـــة هـــو أمـــر جيـــد، ولكن 
نحن بحاجة إلى تفعيل دور المؤسســـات 
وتشـــجيعهم  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
للدخـــول فـــي توفيـــر الخدمـــات البلدية، 
بمـــا يســـاعد علـــى نمو هـــذه المؤسســـات 

واالقتصاد.

إذن، الخصخصـــة ينبغـــي أن تكـــون فـــي 
إطـــار مردودهـــا علـــى االقتصـــاد ودعـــم 
العمالـــة الوطنية والمســـاهمة في تطوير 
وال  البلديـــة،  الخدمـــات  تقديـــم  آليـــات 
تقليـــص  مبـــررات  فـــي  فقـــط  تنحصـــر 

النفقات.
والضوابط الالزمة في عملية الخصخصة 
تتمثـــل فـــي التأكد من قـــدرة الجهة التي 
ســـتؤدي المهام وجودة عملها، وأن تكون 
المملكـــة  وأهـــداف  رؤى  مـــع  متماشـــية 
مـــن تنميـــة الكـــوادر الوطنيـــة وتشـــجيع 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المؤسســـات 
وجعـــل المواطن البحرينـــي الخيار األول 

للتوظيف في هذه المؤسسات وغيرها.
أن  يمكـــن  الخصخصـــة  عمليـــة  وكذلـــك 
تســـاهم فـــي دعـــم إيـــرادات البلديـــة من 
خالل التشـــجيع على ممارســـة األنشـــطة 
التجارية والتي تشـــكل أحـــد أبرز مصادر 

اإليرادات البلدية.
يمكـــن  ال  التـــي  الخدمـــات  بعـــض  هنـــاك 
خصخصتهـــا كالضبطيـــة القضائية، إال أن 
بقية الخدمات، فيمكن إسناد مهامها إلى 

القطاع الخاص.
وبشـــكل عام، فـــإن خصخصـــة الخدمات 
عـــام  إطـــار  لتوفيـــر  بحاجـــة  البلديـــة 
ويحقـــق  العمليـــة،  هـــذه  نجـــاح  يدعـــم 
المـــردود اإليجابـــي علـــى االقتصـــاد ككل 

والمستفيدين من الخدمات.

ما خطة المجلس إلعادة إحياء  «
العيون الطبيعية بالمحافظة، 

واستثمارها كمواقع جذب 
سياحي؟

موضـــوع العيـــون الطبيعية فـــي مملكة 

البحرين يتمتع بأهمية تاريخية، وجميع 
أهل البحرين لهم عالقة خاصة بالعيون 

ويحتفظون بذكريات جميلة.
ســـبق وأن رفـــع المجلـــس خطابـــا لوزير 
البلديات الســـابق حول إمكانية دراســـة 
إعـــادة إحياء العيون في ســـترة والنبيه 
صالح وجرداب والبالد القديم وعذاري، 

حيث نال الموضوع اهتمام الوزير.
اليـــوم  الطبيعيـــة  العيـــون  موضـــوع 
ظـــل  فـــي  خاصـــة  أهميـــة  يكتســـب 
التطـــورات الحديثـــة المتعلقـــة بالتغيـــر 
المناخي والموارد المائية، والبحرين بلد 
محظوظ بالعيـــون الطبيعية التاريخية 
الرحـــى  كعيـــن  توثيقهـــا  تـــم  التـــي 
وعيـــن أم شـــعوم وعيـــن عـــذاري وعين 
قصـــاري وغيرهـــا، ونحن نحـــاول إقناع 
المســـؤولين بضـــرورة اســـتعادة مكانـــة 

العيون الطبيعية بطريقة وأخرى.
وباعتقادي أنه ليس من الصعوبة إعادة 
إحياء العيون واالســـتفادة منها كمواقع 
ترفيهية ومناطق جذب سياحي، وذلك 
عبـــر االســـتفادة مـــن الخبـــراء قادريـــن 
على توفير حلـــول لهذا الموضوع، وهو 
مـــا ســـنقوم بإدراجـــه علـــى خطـــة عمل 

المجلس الحالي.

إلى أين بلغ مشروع تطوير  «
الحديقة المائية، وما األهمية 
التي يكتسبها هذا المشروع 

كمعلم ترفيهي بارز وتاريخي في 
البحرين، وهل هناك خطة لفرض 

رسوم على دخول الحديقة؟

مشـــروع تطويـــر الحديقـــة المائيـــة هو 
أحد أبرز مشـــروعات تطوير المتنزهات 

والحدائق في محافظة العاصمة، والتي 
بلغت مراحلها النهائية من التنفيذ.

لقد روعي في هذا المشـــروع أن يشـــكل 
أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  مهمـــة  مســـاهمة 
ومواجهـــة  الخضـــراء  الرقعـــة  توســـيع 
التحديـــات البيئية كما حظي المشـــروع 
باهتمام خاص من لدن قرينة ملك البالد 
المعظـــم رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، واألمين العام 
للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 

الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة.
إن عدم افتتاح الحديقة رغم جهوزيتها 
المرافـــق  لتهيئـــة  الحاجـــة  إلـــى  يعـــود 
المحيطة بالحديقـــة من طرق ومواقف 
وغيرهـــا،  الحديقـــة  وســـور  ســـيارات 
فضال عـــن التحقق من األمـــور المتعلقة 
بالصيانـــة والجوانـــب المتعلقـــة باألمـــن 

والسالمة وهو ما يتم العمل عليه.
أكـــدت  فكمـــا  للرســـوم،  بالنســـبة  أمـــا 
لتوفيـــر  بحاجـــة  رســـوم  أي  فـــرض  أن 
الحديقـــة  عـــن  متكاملـــة  معلومـــات 
ومرتاديها وغيره، لدراسة مدى الحاجة 

لفرض رسوم على الحديقة.
ومـــن الجيد أن إحدى الشـــركات الكبرى 
فـــي المملكـــة تكفلـــت بصيانـــة الحديقة 
ســـيمنحنا  مـــا  وهـــو  ســـنوات،   3 لنحـــو 
الفرصـــة للتأني فـــي اتخاذ قـــرار فرض 

رسوم على دخول الحديقة.
المعالـــم  أحـــد  هـــي  المائيـــة  الحديقـــة 
الترفيهيـــة التي تمتلـــك رمزية تاريخية 
وهـــو األمـــر الـــذي روعـــي عنـــد تصميم 
الحديقة والحفاظ على الطابع التقليدي 

لها.

الحديقة المائية جاهزة وجاٍر تجهيز مرافقها و“الباركات”

ــعــاصــمــة ــر ال ــ ــ ــجــمــيــع دوائـ ــات الـــخـــدمـــيـــة ل ــاجـ ــيـ ــتـ ــد االحـ ــرصـ ــاص لـ ــ مـــلـــف خـ

ال رسوم على 
المرافق البلدية دون 
دراسة شاملة وآليات 

موحدة

خصخصة الخدمات 
البلدية يجب أن 

تتماشى مع األهداف 
الوطنية

 إدراج مشروع
إعادة إحياء العيون 

على خطة عمل 
المجلس

سيدعلي المحافظة
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 واالعتداء على سالمة جسم األخيرة زوجته ال 
ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها، وال ترقى 
إلى مرتبة الدليل المعتبر في اإلدانة وذلك لما 
بمنأى  القضية من شكوك وريــب جعلها  أحــاط 
األب  بــإدانــة  القضاء  في  وجدانها  ارتــيــاح  عن 
وهي  إليه  المنسوبتين  التهمتين  مــن  المتهم 
ابنته،  الــزوجــة واالعــتــداء على عــرض  ضــرب 
حيث خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني 
األب  بقيام  يفيد  واليقين  الــجــزم  سبيل  على 
ارتــكــاب واقعة االعــتــداء وذلــك ســوى بما ورد 
التي  بالتحقيقات  األم  وشهادة  أقــوال  من 
الــشــأن مرسلة  أقوالها فــي هــذا  جــاءت 
أقوالها  عارية من أي دليل آخر يساند 
للواقعة أو دليل  وشهادتها كشهود 
واعــــتــــراف من  إقــــــرار  أو  ــي  فــن

المتهم بارتكابه الواقعة.
أن  األب  ــي  ــامــ ــحــ مــ وذكـــــــــر 
ــنــت فـــي هــذا  ــب ال أقــــــوال أم 
ــشــأن جـــاءت ســمــاعــيــة من  ال
بعد  البنت  لها  قــررت  بما  ابنتها 
العمل  مــن  والدتها  رجــوع 
بأن  أخبرتها  الــمــنــزل  إلــى 
في  نائمة  كانت  مــا  أثــنــاء 
لــوحــدهــا شعرت  غــرفــتــهــا 
بــأن أحــد يــقــوم بتحسس 
من جسدها،  العفة  موضع 
وعند استيقاظها من النوم 
شاهدت والدها واضعًا يده 
فقامت  الــعــفــة،  أمــاكــن  على 
ــن سبب  ــه عـ ــ ــؤال ــدفــعــه وســ ب
ــن الــعــفــة  ــاكـ قــيــامــه بــلــمــس أمـ
فــأخــبــرهــا أنـــه يــريــد الــتــأكــد من 
األم  تبصر  لم  كما  درجة حرارتها، 
ابنتها  عــرض  على  االعــتــداء  واقعة 
فضالً على أقوال البنت جاءت مرسلة، 
فإن المحكمة ال تطمئن إلى أقوالها لعدم 
ــدوث الــواقــعــة  تــصــور ومــعــقــولــيــة حــ

فضالً  ابنته،  عرض  على  االعتداء  األب  بقيام 
على إنكار األب المتهم منذ التحقيق معه للتهم 
زوجته  مع  خــالف  بوجود  وأقــر  إليه  المسندة 
ــلــزوجــة وهـــي تــســمــع رســائــل  عــنــد اكــتــشــافــه ل
صــوتــيــة مــع شــخــص يــتــحــدث مــعــهــا، وعــنــدمــا 
طلب من زوجته تسليمه الهاتف النقال لسماع 
أخذ  وبعد  ذلــك،  رفضت  الصوتية  المحادثات 
الهاتف منها حاول فتحه إال أنه لم يتمكن كون 
الهاتف مزوًدا برقم سري واعتصم األب االنكار 
وعند  االحتياطي  الحبس  تجديد  قاضي  أمام 

مثوله أمام المحكمة.
وقـــد مــحــصــت الــمــحــكــمــة الـــدعـــوى وأحــاطــت 
بظروفها وزانت بين اإلثبات وأدلة النفي، ورأت 
قاصر عن  األب  االتهام ضد  دليل  أن  المحكمة 
حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، 
كما لم تطمئن المحكمة في أن األب قد ارتكب 
التهمتين أي االعتداء على عرض ابنته وضرب 
زوجــتــه، األمــر الــذي يــســاور وجـــدان المحكمة 
الشك والريبة في دليل االثبات والتشكيك في 
صحة إسناد االتهام مما يتعين معه الحال إلى 

القضاء ببراءة األب مما نسب إليه من اتهام.

حضانة  الــشــرعــيــة  المحكمة  أســقــطــت 
بنت عن أمها وضم الحضانة إلى الجدة 
الطفلة تتعاطى  -أم األب-، كون والدة 
ــدرات وتــحــتــســي الــمــســكــرات  ــخــ ــمــ ــ ال
وتــخــرج مــع رجـــال أجــانــب ومحكوم 
في  ومهملة  جنائية  قضايا  في  عليها 

تربية ابنتها.
أن  الطيب  عصام  المحامي  وبحسب 
ابن  مــن  مطلقة  “األم”  عليها  الــمــدعــى 
بموجب  األب  أم  “الـــجـــدة”  الــمــدعــيــة 
وثيقة طالق، وأنجبت من طليقها على 
فراش الزوجية بنت عمرها 5 سنوات، 
للحضانة  حكم  سابقًا  األم  ضد  وصــدر 
غير  الطفلة  أم  أن  إال  للبنت،  والنفقة 
البنت، كونها تتعاطى  صالحة لحضانة 
المخدرات وتشرب المسكرات، وتخرج 
مع رجال أجانب، وتم الحكم عليها في 
عدة قضايا جنائية، إضافة إلى إهمالها 
في تربية الطفلة األمر الذي حدا برفع 

الدعوى إلسقاط حضانتها.
وذكـــر مــحــامــي الــجــدة عــصــام الطيب 
للتحقيق  القضية  أحالت  المحكمة  أن 
وحضر شاهدان أكدا صحة ما جاء في 
لتربية  صالحة  غير  األم  كــون  الدعوى 
ابنتها إضافة لعدم اهتمامها للطفلة بعد 

مرضها وإجراء عملية للطفلة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن 
الجدة ارتكنت في الدعوى على شهادة 
الــشــهــود والــســجــل الــجــنــائــي الــخــاص 
أنها  فيه  يظهر  ــذي  وال عليها  بالمدعى 
القبض  محكومة في عدة قضايا، وتم 
عليها بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد 
التعاطي، وعليه حكمت المحكمة عليها 
 500 وغــرامــة  أشــهــر   6 لــمــدة  بالحبس 
دينار، وتم تأييده استئنافيًا، وكان هذا 

السبب يعتبر مسقط للحضانة.

المحامي عصام الطيب 

المحامي محمد مدور

سقـوط حضـانـة أم مـدمنــة 
وتسهر مع رجال أجانـب

براءة أب من االعتداء على عرض ابنته وضرب زوجته

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

بــرأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة أًبــا مــن تهمــة االعتداء على عــرض ابنته وضرب زوجته حســب مــا صرح به 
محامــي األب المدعــى عليــه محمــد مــدور.  وأفــاد محامــي األب بأن المحكمــة قالت في حيثيــات حكمها وهي 
بصدد تقدير أسانيد االتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليالً على ارتكاب المتهم لتهمتي االعتداء على عرض 

ابنته من خالل تحسس أماكن العفة بجسدها.
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ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

نجحـــت هيئة تنظيم ســـوق العمل في اجتياز التدقيق الخارجي لشـــهادة اآليزو 
)ISO 9001-2015( فـــي إدارة نظم الجـــودة، وذلك بعد تحقيقها جميع متطلبات 
الشـــهادة عبـــر تطبيـــق مبـــادئ الجـــودة الفعليـــة والدقيقـــة وحســـب المواصفات 
القياســـية الدوليـــة للجهة المانحة للشـــهادة بمـــا يؤكد التزام الهيئة باشـــتراطات 

ومعايير الجودة بحسب المواصفات العالمية المقررة.
 وقالـــت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق العمل نوف جمشـــير لدى تســـلمها 
الشهادة من الجهة المانحة: هذا اإلنجاز يأتي تتويًجا للجهود المبذولة باالرتقاء 
بالعمـــل المؤسســـي وفًقـــا للمعاييـــر والنظـــم الدوليـــة التـــي تعـــد ركيزة أساســـية 
لتعزيز مهنية وجودة األداء، كما أنه يدلل على مســـتوى كفاءة اإلنتاجية بجميع 
قطاعات الهيئة والحرص على تقديم أفضل الممارســـات والخدمات للمتعاملين.  
وأشارت جمشير إلى أن تمكن الهيئة بكافة قطاعاتها وفروعها من الحصول على 
هذه الشـــهادة يفرض على الهيئة تحّدًيا جديًدا في االســـتمرار بجودة الخدمات 
المقدمـــة وآليـــة العمـــل المعتمـــدة، مع العمـــل على تحســـينها وتطويرهـــا بصورة 
مســـتمرة وفًقـــا لألطـــر والمعاييـــر الدولية، مشـــيرة إلى البحث الدائـــم عن فرص 
التحســـين للعمليـــات ووضع آليـــة للتحكم في أي مخاطر محتملـــة وذلك لضمان 
كفاءة تقديم الخدمات للعمالء حسب الجودة المطلوبة وضمان انسيابية العمل 

في كل الظروف.
 وأعربـــت الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيم ســـوق العمـــل عن شـــكرها وتقديرها 
لجميع موظفي ومنتســـبي الهيئة على جهودهم الحثيثة والمخلصة في تحقيق 
هـــذا اإلنجاز، مؤكدة أن هذا اإلنجاز يعكـــس الحرص الكبير للموظفين على أداء 
مهاهـــم بالصـــورة المثلى، كما أنـــه يعكس أهداف وقيم الهيئة لالرتقاء بمســـتوى 
وجـــودة الخدمات التي تقدمهـــا لجميع المتعاملين.  واختتمت الرئيس التنفيذي 
أنـــه فـــي الوقـــت الحالـــي يتـــم التخطيـــط لعقـــد عـــدة ورش توعويـــة للموظفين 
ودورات متخصصـــة في مجال الجودة، وذلك لنشـــر ثقافة الجودة لدى موظفي 
الهيئة بشـــكل عام مما سيســـهم في خلق فرص جيدة للتحسين المستمر وتعزيز 
اإلنتاجيـــة لتقديم أفضل الخدمات والممارســـات وفق المعاييـــر الدولية المتبعة 
هذا وســـيتم مراقبة وقياس وتقييم نظام الجودة بشـــكل دوري تحت اإلشـــراف 

التام من قبل اإلدارة التنفيذية.

جمشير: إخضاع نظام الجودة للمراقبة بشكل دوري

وزير اإلعالم: الموروث الشعبي أحد أبرز العوامل لحفظ الهوية

لوقف تقاعد النواب السابقين والوزراء وخفض فواتير الكهرباء

اختتام مهرجان العيد الوطني بالقرية التراثية بحضور جماهيري غير مسبوق تجاوز 100 ألف زائر

طالبت بمرئياتها للجنة برنامج الحكومة ببحرنة تامة للقطاع الحكومي وعودة الـ 3 %... عبداألمير:

اختتمــت فعاليــات مهرجــان العيــد الوطني الــذي تنظمــه وزارة اإلعالم ضمن 
موسم أعياد البحرين في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان.

 وبهذه المناســـبة، أكد وزير اإلعالم رمزان 
البـــالد  ملـــك  واهتمـــام  رعايـــة  النعيمـــي 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ومســـاندة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
والمـــوروث  األصيـــل  البحرينـــي  للتـــراث 
الشـــعبي كأحد أبرز العوامل لحفظ الهوية 
الوطنية وترسيخها لتبقى نبراًسا لألجيال 

المتعاقبة.
 كما أشاد وزير اإلعالم بدعم ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
واهتمامه الدائم بالقرية التراثية وبرعاية 
ســـموه لألفكار والمبـــادرات الســـاعية إلى 
الحفاظ على الموروث الشـــعبي البحريني 
األصيل، ومن أبرزها دعم ســـموه الســـنوي 
لبرنامـــج الســـارية والذي تشـــرف بإقامته 
فـــي القريـــة التراثية في نســـختيه األولى 

والثانية.
هذا وشـــهد المهرجان في نســـخته الثانية 
هذا العام إقباالً جماهيرًيا كبيًرا طيلة أيام 
إقامتـــه فـــي الفترة من 9 إلى 24 ديســـمبر 
2022، حيـــث فـــاق عـــدد زوار المهرجـــان 

الــــ100 ألف زائر من داخل مملكة البحرين 
واســـعة  مشـــاركة  شـــهد  كمـــا  وخارجهـــا، 
مـــن مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة كوزارة 
الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة 

الصحة ووزارة الســـياحة وهيئة البحرين 
البحريـــن  وهيئـــة  والمعـــارض  للســـياحة 
لمشـــاركة  باإلضافـــة  واآلثـــار،  للثقافـــة 
فريق الكري للموروث الشـــعبي والصحف 
المحليـــة والعديـــد مـــن المحـــال التجارية 

والمطاعم والحرفيين واألسر المنتجة.
مـــن  العديـــد  ضـــم  المهرجـــان  أن  يذكـــر 
التـــي  المتنوعـــة  والبرامـــج  الفعاليـــات 
واألعمـــار،  األذواق  جميـــع  مـــع  تتناســـب 
حيث ســـلط الضوء على الفنون الشـــعبية 
والمـــوروث البحرينـــي األصيـــل والعادات 
والتقاليـــد والحـــرف القديمـــة والمأكوالت 
الشـــعبية، واختتم وسط إشادة كبيرة من 
الجميـــع بحســـن التنظيم وتنـــوع الفقرات 
والنجـــاح في ســـرد تاريـــخ وأصالة مملكة 

البحرين.

قدمت النائب زينب عبداألمير مرئياتها بشأن برنامج الحكومة للجنة النيابية 
المختصة، وفيما يأتي أبرز ما تضمنته المرئيات:

محور فرص العمل

تبنـــي سياســـة البحرنـــة واالحالل بنســـبة 
100 % فـــي القطـــاع الحكومـــي بوزارات 
والجهـــات  الحكوميـــة  والهيئـــات  الدولـــة 
والمؤسســـات الحكوميـــة، وتبني سياســـة 
االحالل ورفع نســـبة البحرنـــة في القطاع 
الخـــاص عبـــر فـــرض التوطيـــن فـــي مهن 

محددة.
- 7 آالف وظيفـــة يشـــغلها األجانـــب فـــي 
القطـــاع الحكومي يجب أن تعود لشـــعب 
البحرين عبر تبني وفرض سياسة البحرنة 
واإلحالل، وهو ما سيســـاهم في تخفيض 
أعـــداد كبيرة من البطالـــة، حيث يبلغ عدد 

العاطلين نحو 15 ألف عاطل عن العمل.
- أن يلتـــزم جهـــاز الخدمـــة المدنية بنشـــر 
جميـــع إعالنـــات التوظيف والشـــواغر في 

الصحف.
- رفع الحد األدنى لرواتب البحرينيين في 
القطاع الخاص لتكون 450 دينارا وهو ما 
سيشـــجع الكثيريـــن لشـــغل الوظائـــف في 
القطـــاع الخاص وتحريك عجلة االقتصاد 
وتهيئة القطاع الخاص ليكون شـــريكا في 
برنامـــج عمـــل الحكومة من حيـــث تقديم 

الخدمات اإلسكانية والتوظيف.
- تفعيـــل الخطـــة الوطنيـــة لســـوق العمـــل 

والتي توقفت منذ العام 2007.
- تثبيـــت جميـــع الموظفيـــن البحرينييـــن 

المؤقتين في كافة الوزارات والهيئات.
الســـنوية  الزيـــادة   %  3 الــــ  عـــودة   -
للمتقاعديـــن لتفادي التضخـــم في ارتفاع 

األسعار.
- عودة األجر اإلضافي لموظفي الحكومة.
- العمـــل علـــى توفير 15 ألـــف فرصة عمل 
بالقطـــاع الخـــاص بســـقف أدنـــى للرواتب 
تقـــدر ب 600 دينـــار.. عبـــر دعـــم الدولـــة 

للقطاع الخاص.

محور أداء التعليم:

- توفيـــر ضمـــان التعليـــم لشـــريحة ذوي 
الهمـــم في المـــدارس الحكومية وتوفير 
التقـــع  حتـــى  لهـــم  متخصـــص  تعليـــم 

شريحة ذوي الهمم في براثن األمية.
- توفيـــر مراكـــز تأهيـــل مجانيـــة لـــذوي 

الهمم لعالجهم.
- تطوير جودة المناهج الدراسية.

- تحسين نتائج ومخرجات التعليم
- إنشـــاء لجنـــة وطنيـــة مشـــتركة تضـــم 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  مـــن  ممثليـــن 
مجلـــس التعليـــم العالي وجهـــاز الخدمة 
المدنية ووزارة العمل لتحديد الشـــواغر 
المطلوبة في سوق العمل ومالءمتها مع 
التخصصات المطروحة وتعنى بتوجيه 
مخرجـــات التعليـــم في الثانويـــة العامة 

قبل التوجه للدراسة الجامعية.

محور الحلول االسكانية

- التوزيـــع العـــادل للوحـــدات اإلســـكانية 
لجميـــع المواطنين عبر االنتهاء من جميع 
الطلبـــات وصـــوال الـــى العـــام 2009 عبـــر 
طـــرح 30 ألف وحـــدة إســـكانية حيث إن 
عـــدد الطلبـــات اإلســـكانية التي تعـــود لما 
قبـــل 2009 نحـــو 19 ألـــف طلب إســـكاني 
حســـب المعلومـــات التـــي توصلـــت اليهـــا 
لجنة التحقيق البرلمانية في عدالة توزيع 

الوحدات اإلسكانية.
الممنوحـــة  القـــروض  ســـقف  رفـــع   -
للمواطنيـــن لتصـــل الـــى 100 ألـــف دينـــار 
كانـــت  إذا  العقـــار  أســـعار  مـــع  تتناســـب 
الحكومة تريد أن تشـــرك القطاع الخاص 

في حلول اإلسكان.
- إذا كانـــت الحكومة تريـــد االعتماد على 
القطاع الخاص في توفير الســـكن فعليها 
أن تســـاهم أيضا في خلـــق فرص وتوفير 

وظائف برواتب تؤهل المواطن للحصول 
علـــى قـــرض إســـكاني يقـــدر بــــ 100 ألـــف 

دينار وهو سعر الوحدة اإلسكانية.

محور الخدمات الصحية:

- ضمـــان مجانية العالج مع تطبيق بطاقة 
الضمـــان الصحـــي وعـــدم المســـاس بحـــق 

المواطن في العالج المجاني.
- توظيـــف األطبـــاء البحرينييـــن وتطبيق 
الكـــوادر  جميـــع  فـــي  اإلحـــالل  سياســـة 
الصحيـــة فـــي وزارة الصحـــة مـــن أطبـــاء 

وممرضين.

ذوو الهمم:

رفع اإلعانـــة الممنوحة لذوي الهمم لتكون 
200 دينار

الدين العام.. اإليرادات غير النفطية:

- أن تصـــب جميـــع الهيئـــات ومؤسســـات 
الدولة في الميزانية العامة.

- تقليـــص هيـــاكل المستشـــارين المعينين 
فـــي الحكومـــة بدرجـــة وزيـــر، حيـــث إن 
هناك تضخمـــا في الهياكل العليا للحكومة 
وهناك أكثر من 80 مستشارا بدرجة وزير 
والمستشـــارين  الـــوزراء  تقاعـــد  وإيقـــاف 

والنواب السابقين.
- إقرار ضريبة تشمل أرباح على الشركات 
الكبرى والتحويـــالت األجنبية وتلغى من 
جيـــوب المواطنيـــن ورفـــد خزينـــة الدولة 

بنصيبها من أرباح المؤسســـات الحكومية 
النفطية والغير نفطية.

والحريـــات  الحقـــوق  ترســـيخ  محـــور 
الدستورية وتعزيز برامج تقدم المرأة

- التوســـع فـــي برنامج العقوبـــات البديلة، 
وهـــو من شـــأنه منح فرصـــة لالندماج في 

المجتمع.

محور البنية التحتية والبيئة:

-فتح المجال لتصنيف األراضي التجارية 
فـــي األراضي الممتدة على شـــارع تجاري 
وأصحـــاب المنـــازل اإلســـكانية المتملكين 
من وزارة اإلســـكان لضمان تحريك عجلة 

االقتصاد.
- إنجـــاز وتغطيـــة كافـــة مشـــاريع الصرف 
الصحـــي في المناطـــق المأهولة بالســـكان 
والتي بقيت بدون شبكات صرف صحي.

- اســـتمرار دعـــم المواطـــن فـــي الكهربـــاء 
للمسكن األول.

الكهربائيـــة  الوحـــدات  ســـعر  تخفيـــض   -
بتكاليـــف  األســـر  إرهـــاق  عـــدم  لضمـــان 

الفواتير.
تعزيز األمن الغذائي والموارد المائية:

إحكام الرقابة على أســـعار السلع الغذائية 
ووضع ضوابط موحدة ألسعار السلع.

القطاع المالي:

 AA السعي لرفع التصنيف االئتماني الى -
بحلول 2026 على أن تكون نظرة وكاالت 

التصنيف العالمية للبالد أكثر استقرارا.
للبحريـــن عبـــر  المالـــي  الســـوق  - تطويـــر 
الترويج وجذب االستثمارات في القطاع 

المصرفي والتأمين.

المتقاعدون:

- وضـــع اســـتراتيجية لتحســـين معيشـــة 
المتقاعدين برفع الحد األدنى لمعاشـــاتهم 
وتضمن اســـتمرارية رفد رواتبهـــم بزيادة 

سنوية تحميهم من التضخم والغالء.
- عـــودة التقاعد المبكـــر للمرأة في القطاع 

الخاص كما السابق ليكون 15 عاما.

وزير اإلعالم

زينب عبداألمير

أوضحت إدارة األوقاف الجعفرية في تصريح لـ “البالد” بشأن اتفاقيات التعاون 
المشـــتركة التي أبرمتها مع عدة مكاتب متخصصة في االستشارات الهندسية 
لتقديم الخدمات والدعم الالزم بغية تســـريع األعمال الفنية والهندســـية ودفع 
عجلة تنفيذ المشـــاريع الهندسية التابعة إلدارة األوقاف الجعفرية، حيث تمت 
دعوة عدد من المكاتب الهندسية واستدراج العروض وفتح العطاءات حسب 
اإلجـــراءات المتبعـــة بهـــذا الشـــأن، وأجريت عبـــر مناقصة دعيت لهـــا المكاتب 
الهندســـية وتم عقد اجتماع لمناقشـــة التفاصيل مع المكاتب المعنية، حيث تم 
التوافق على توحيد األسعار لكل خدمة بما ينسجم مع القوانين واالشتراطات 
واألنظمة وإتباع أفضل معايير الجودة والســـالمة وبالتنسيق مع كافة الجهات 

الرسمية المختصة.
وقالـــت األوقـــاف الجعفريـــة في ردها على أســـئلة “البـــالد”، عن كيفيـــة اختيار 
المكاتـــب الهندســـية، تم عقـــد االتفاقيات والتعـــاون مع المكاتـــب التي وافقت 
علـــى ذلـــك وتـــم تكليفها بعـــدد من المشـــاريع حســـب اإلجـــراءات المتبعة لدى 
األوقاف الجعفرية، وستقدم المكاتب الخدمات الهندسية بسعر موحد تتضمن 
االتفاقيات 15 نوعًا من الخدمات الهندســـية واالستشـــارية المتفق عليها، ومن 
أبرزهـــا التصاميم واإلشـــراف الهندســـي، إعـــداد تقارير المتابعة بصفة شـــهرية 
ودورية على المشـــاريع القائمة في اإلدارة المختلفة ســـواء كانت من المساجد 

أو المآتم أو المقابر.

“الجعفرية” لـ “^”: اختيار المكاتب 
المنامة - بناالهندسية عبر مناقصة بسعر موحد

حسن عبدالرسول

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

أكدت هيئة تنظيم ســـوق العمل الحرص على تعزيز الرقابة والتنظيم والتشديد 
علـــى المخالفيـــن من خـــالل تكثيف الجهـــود واإلجـــراءات الرامية إلـــى التصدي 
للممارسات غير القانونية في سوق العمل بمختلف محافظات المملكة. وأشارت 
الهيئـــة إلـــى تنفيـــذ حملتيـــن تفتيشـــيتين فـــي محافظـــة المحـــرق والمحافظـــة 
الشـــمالية، بالتنسيق مع شؤون الجنســـية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية، 
ومديرية شرطة المحافظة، شملت عدًدا من مواقع العمل ومواقع تجمع العمالة.
وأســـفرت الحملـــة عن رصد عدد من المخالفات التـــي تتعلق بأحكام قانون هيئة 

تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة بمملكة البحرين.
وأوضحـــت الهيئـــة أن المرحلـــة تتطلـــب اســـتمرار الجهـــود بالتنســـيق مـــع وزارة 
الداخليـــة ومختلـــف الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقـــة بهدف تشـــديد الضوابط 
التي تضمن عدم تضرر أصحاب األعمال من وجود هذه العمالة، واالستفادة من 
الحمالت التفتيشـــية المشـــتركة وذلك لضمان تكامل مسؤوليات ومهام مختلف 

هذه الجهات في إنفاذ القانون.
وجددت هيئة تنظيم ســـوق العمل دعوتهـــا جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود 
الجهات الحكومية للتصدي للممارســـات غير القانونية في ســـوق العمل والعمالة 
غيـــر النظاميـــة حمايـــة للمجتمـــع ككل، داعية الجمهـــور لإلبالغ عن أية شـــكاوى 
تتعلق بمخالفات ســـوق العمل والعمالة غير النظامية من خالل ملء االســـتمارة 
اإللكترونيـــة المخصصة لإلبالغ على الموقع الرســـمي للهيئـــة www.lmra.bh أو 

االتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.

“سوق العمل” تنفذ حملتين تفتيشيتين

ظـاهـــــرة الغـــــروب النـــــاري بالبحريـــــن
البنخليل أرجعها إلى التقلبات الجوية

أوضـــح اإلعالمـــي محمـــود البنخليـــل 
شـــهدت  البحريـــن  مملكـــة  أن  للبـــالد 
مســـاء أمـــس األحـــد ظاهـــرة الغروب 
النـــاري، والتـــي ســـرقت أنظـــار هـــواة 
والمصوريـــن  المهتميـــن  الطقـــس، 
مردفـــًا أن هذه الظاهرة غالبا ما يكمن 
مشـــاهدتها في موســـم الشـــتاء حين 
الرقيقـــة  العاليـــة  الســـحب  تتواجـــد 
فـــي ســـماكتها وبجزيئاتهـــا البخارية، 
والتـــي قد تكـــون على شـــكل بلورات 
ثلجية ولوجود الجزيئات والحبيبات 
مـــن  الجـــوي  الغـــالف  فـــي  الصغيـــرة 

مصـــادر مختلفـــة والغبـــار العالـــق في 
الســـماء وأن كل هـــذه العناصـــر تعـــد 
الســـبب الرئيـــس لحـــدوث تغييـــر في 
اتجاه أشـــعة الشـــمس حيث تتســـبب 
في تشتتها مما يؤثر على لون الضوء 
في السماء اعتمادا على طول موجته 
وحجم الجزيئات في الغالف الجوي.

وأرجع البنخليل حدوث هذه الظاهرة 
بمملكة البحرين إلى التقلبات الجوية 
وعبـــور الســـحب العاليـــة والموجـــات 
الغباريـــة التي تحمل معهـــا الغبار إلى 
ارتفاعـــات شـــاهقة لتكـــون عالقة في 

السماء.
وقـــال البنخليل: طـــول موجة الضوء 

يحـــدد لونه وطاقته، فأمـــواج الضوء 
القصيرة الزرقاء والبنفسجية تتشتت 

أكثر من باقي األلوان، وأمواج الضوء 
الطويلة الحمراء تكون األقل تشتتا.

وتابع “كلما توافرت هذه األمور زادت 
حدة اللون البرتقالي حيث إنها تسمى 
بالغـــروب الناري عند اشـــتداد احمرار 

الغروب نسميه الغروب الناري”.
 وأشـــار البنخليل إلى أن هذه الظاهرة 
تشتد بوجود السحب العالية الرقيقة 
في فصل الشتاء، إال أن قوتها تختلف 
العناصـــر  مـــن موســـم وآخـــر حســـب 
الظاهـــرة  هـــذه  وأن  لذلـــك  المســـببة 
تحدث في الدول التي تشـــهد براكين 
نشـــطة تنبعث منها جزيئـــات وغازات 

بكميات هائلة الى أعالي الطبقات.

منال الشيخ

محمود البنخليل 

محرر الشؤون المحلية
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المعاودة والحاجي يقسمان بعد التشافي من الوعكة
^ تأخر عقد جلسة الشورى برئاسة علي بن صالح الصالح لما 

يقرب النصف ساعة.
واعتـــذر عن حضور الجلســـة كل من العضو هاني الســـاعاتي لعذر 

السفر، والعضو سبيكة الفضالة لعذر خاص. 
وأّدى كل من العضو عادل المعاودة وفؤاد حاجي القسم الدستوري 
لوعكة صحية منعتهما من أدائه في الجلسة اإلجرائية الماضية. 

وصـــودق علـــى مضبطة الجلســـة بعـــد أن تـــم تعديل اســـم العضو 
جميلة الســـلمان وإضافة اســـم األب المركب ليصبح جميلة محمد 
رضا الســـلمان حســـبما ورد في األمر الملكي بدالً من جميلة محمد 

السلمان.
وفـــي بنـــد ما يســـتجد من أعمـــال، وافـــق المجلس علـــى أن يكون 
العضـــو عادل العســـومي، والعضو علي العـــرادي، ممثلين للمجلس 
فـــي البرلمـــان العربـــي، وذلـــك وفًقـــا لالقتـــراح المقدم مـــن مكتب 

المعاودة برفقة العريضالمجلس.

Merry Christmas لجميع اإلخوة المسيحيين
^ هّنـــأ مجلـــس الشـــورى اإلخـــوة 
المســـيحيين في مملكة البحرين ودول 
الميـــالد  عيـــد  بمناســـبة  كافـــة  العالـــم 

المجيد. 
وقال فـــي بيان أصـــدره أمـــس: “نتقّدم 
بخالـــص التهانـــي والتبريـــكات لجميـــع 
فـــي  المســـيحيين  واألخـــوات  اإلخـــوة 
كافـــة،  العالـــم  ودول  البحريـــن  مملكـــة 
بمناســـبة أعياد الميالد المجيدة، ومولد 
الســـيد المســـيح عيســـى عليه الســـالم، 
داعيـــن هللا عـــّز وجـــّل أن يعيـــد هـــذه 
المناســـبة على الجميع بالخير والصحة 
العالـــم  ربـــوع  يســـود  وأن  والســـعادة، 
السالم والمحبة واألمن واالزدهار، وأن 
تعم قيم التســـامح والتآخي والتعايش 
واالنسجام بين البشرية جمعاء انطالًقا 
التـــي  النبيلـــة  المبـــادئ اإلنســـانية  مـــن 

تجتمع عليها األديان السماوية كافة. 
وأشـــادت عضـــو المجلـــس هالـــة رمـــزي 
بنهـــج مملكـــة البحرين بقيـــادة صاحب 

الجاللـــة ملـــك البالد المعّظـــم في تعزيز 
الجـــوار،  وحســـن  اإلنســـاني  التعايـــش 

متميـــزة  حضريـــة  بمبـــادرات  والقيـــام 
العمـــل  فـــي  الدوليـــة  الجهـــود  لتعزيـــز 

المشـــترك، وتحقيـــق التكامـــل الدولـــي 
ألجل السالم والرخاء.

الرميحي يرأس “خارجية الشورى”

تجديد الثقة بثالثة رؤساء قدامى ووجه جديد للخدمات

^ جرت تزكية قيادات اللجان بمجلس الشورى.  
وصدقت التوقعات حيث حصد وزير اإلعالم السابق 
علـــي الرميحـــي رئاســـة لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
والدفاع واألمن الوطني والشـــيخ أحمد بن محمد بن 
علي آل خليفة نائًبا له.  وجّددت الثقة بثالثة رؤساء 
قدامـــى هـــم دالل الزايد للجنة الشـــؤون التشـــريعية 

والقانونية وعادل المعاودة نائًبا لها، خالد المســـقطي 
للجنة الشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة ورضا عبدهللا 
فـــرج نائًبـــا لـــه، ومحمد علـــي حســـن للجنـــة المرافق 

العامة والبيئة وجمعة الكعبي نائًبا له.
 أما رئاســـة لجنـــة الخدمات فكانت مـــن نصيب هالة 
رمـــزي وابتســـام الـــدالل نائًبـــا لهـــا، وتوّلـــت فاطمـــة 

الكوهجي رئاسة لجنة شؤون المرأة والطفل وجميلة 
السلمان نائًبا لها.

 وذهبـــت رئاســـة لجنـــة شـــؤون الشـــباب إلى ســـبيكة 
الفضالـــة ورضا منفردي نائًبا لها، وأخيًرا لجنة حقوق 
اإلنســـان برئاســـة محمـــد الخزاعي وهاني الســـاعاتي 

نائًبا له.

األعضـــاء  وافـــق   ^
لجنـــة  تشـــكيل  علـــى 
إعداد مشـــروع الرد على 
الخطاب الملكي السامي، 
وفًقا لالقتراح المقّدم من 
مكتب المجلس، برئاســـة 
فخـــرو،  جمـــال  العضـــو 
وعضويـــة كل مـــن جهـــاد 
الفاضـــل، إبتســـام الدالل، 

إجـــالل بوبشـــيت، الشـــيخ أحمـــد بن محمـــد بن علـــي آل خليفة، أحمد ســـالم 
العريض، بســـام البنمحمد، جمعة الكعبي، جواد الخياط، جواد عباس، وحمد 

النعيمي. 
 وبين الرئيس علي الصالح آلية تشكيل لجنة الرد بحيث يجب أن تكون كل 
اللجان ممثلة، وأال يكون العضو المتقدم قد شارك في اللجنة العام الماضي.

توافق على تشكيل لجنة الرد على الخطاب السامي

جمال فخرو مصافًحا علي العرادي 

^ ُزّكـــي أعضـــاء الشـــعبة البرلمانية بعد 
أن تقـــّدم لهـــا 7 أعضاء، وتوالت انســـحابات 
األعضاء، حيث انســـحب كل من: رضا فرج، 
محمـــد الخزاعـــي، وأحمـــد العريـــض، لتكون 
تشـــكيلة الشـــعبة البرلمانية لمجلس الشورى 
مـــن األربعـــة التاليـــة أســـماؤهم: علـــي أحمد 
الحـــداد، رضا منفردي، علي الشـــهابي، وعلي 

العرادي.
 وتتكـــون الشـــعبة البرلمانيـــة فـــي جمعيتهـــا 

العموميـــة مـــن جميـــع أعضاء مجلســـي الشـــورى والنـــواب، ويكون لهـــا لجنة 
تنفيذيـــة تتكـــون مـــن 8 أعضاء يختـــار كل مجلس 4 منهم من بيـــن أعضائه، 
ويـــرأس اللجنـــة التنفيذية رئيس مجلس النواب، ويتولـــى أمين عام مجلس 
النـــواب أمانـــة ســـر اللجنة التنفيذيـــة للشـــعبة البرلمانية. ويتمثـــل دورها في 

تنمية العالقات البرلمانية الخارجية.
يذكر أن الرجال قد اكتسحوا أيًضا عضوية الشعبة البرلمانية في دور االنعقاد 

الرابع من الفصل التشريعي الخامس بثالث شوريين وشورية واحد.

تزكية ممثلي “الشورى” بالشعبة بعد انسحابات بالجلسة

تغطية الجلسة
ريناتا عزمي

تصوير
خليل ابراهيم

رمزي تشيد بالنهج الملكي في تعزيز التعايش ... “الشورى” يهّنئ:

اسم والد جميلة السلمان مركب... وتعديله بالمضبطة

للذكرى

ابتسام الدالل وجانب من النقاش الشيخ أحمد آل خليفة مع عدد من األعضاءمشاورات مع محمد حسن 

الفاضل وجمشير قبل بدء الجلسةمنفردي، المناعي والصفار

علي العرادي
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أسعـــــــــــار الســلــــــــــع “نـــــــــــار وشـــــــــــــــرار”
فــي الوقــت الــذي حلــت األجــواء الباردة على المملكة، في المقابل تشــهد األســواق المركزيــة والمحال التجاريــة والهايبر 
ماركت لهيب في أســعار الســلع والمنتجات بما في ذلك المحلية والمســتوردة، األمر الذي أثار ســخط شــريحة كبيرة من 

المواطنين.

بدوره، أكـــد النائب الســـابق محمد 
صلصـــة  أن  “البـــاد”  لــــ  بوحمـــود 
الطماطـــم قفزت إلـــى 1.400 فلس 
بعـــد ما كانـــت 700 فلس وأن مثل 
هذه االرتفاعات تضر بالمواطنين. 
و قـــال النائب محمـــد الرفاعي عبر 
حســـابه “التويتر”: “إن تذرع وزارة 
التجارة بكادر الرقابة أمر غير مبرر 
في ظل امتثال األســـواق والهايبر 
ماركـــت لتحصيـــل ضريبـــة القيمة 

المضافة من المستهلكين والبد أن 
تكـــون هناك آليـــة واضحة للتعامل 
مـــع ارتفـــاع األســـعار وضبطها عبر 
إيـــرادات ضريبـــة  علـــى  التدقيـــق 
تحـــدد  التـــي  المضافـــة  القيمـــة 

األسعار األساسية للمواد”.
واختتم الرفاعـــي “كان من األجدر 
أن يقـــوم مســـؤولو وزارة التجـــارة 
لألســـواق  والزيـــارات  بالجـــوالت 
والهايبـــر ماركـــت برفقـــة مفتشـــي 

الـــوزارة والمدققيـــن للرقابـــة على 
األســـعار والتدقيـــق علـــى البيانات 
المالية للكشـــف عـــن الفروقات في 
أســـعارها  ومقارنـــة  المـــواد  قيمـــة 
بالفترات الماضية وتطبيق القانون 

على من يثبت تاعبه باألسعار”.
االقتصـــادي  الباحـــث  غـــرد  كمـــا 
عـــارف  المصرفـــي  والمحاضـــر 
خليفة عبر حســـابه “التويتر” قائاً: 
ارتفاعـــات األســـعار األخيـــرة فـــي 

كانـــت  الســـلع والخدمـــات  معظـــم 
كماليـــة،  أو  رئيســـية  اســـتهاكية 
ارتفاعات مؤلمـــة وكارثية وتركت 

آثارا جسيمة جدا على المستهلكين 
وباألخص علـــى المواطنين، وعلى 
سياســـة  اســـتخدام  اآلن  الدولـــة 

الســـقوف الســـعرية عاجـــاً بـــا أي 
محابـــاة ألي مـــن التجـــار أيـــا كان 

موقعهم.

لــم يصــدق أبو حســن عينيه وهو يمســك بفاتــورة الكهرباء لمنزلــه الكائن في 
منطقة السنابس بمجمع 402، وهو يشاهد ألول مرة أرقاما تتضمن انخفاضا 
ملحوظــا فــي الفاتــورة، بــل وتؤكــد أن هيئــة الكهربــاء والمــاء هــي مدينــة له 
بمبالغ آجلة “كريدت” تتكفل بدفعها في الفواتير المســتقبلية للشــهور المقبلة؛ 

ألن المبالغ المدفوعة فاقت سقف ما تم احتسابه في األشهر الماضية.

ويرجـــع أبوحســـن الفضل فـــي ذلك إلى 
“الجديـــدة”  العـــدادات  تركيـــب  قـــرار 
اإللكترونيـــة الذكيـــة التي تـــم اعتمادها 
مؤخـــرا مـــن قبـــل الهيئـــة بدالً مـــن تلك 
التـــي يتـــم احتســـابها بطريقـــة تقليدية 
عبر زيارات موظفي شركة خاصة بغية 
احتســـاب أرقـــام االســـتهاك الكهربائي 
للبيـــوت وتدويـــن مـــا تم اســـتهاكه في 
شاشـــة العـــداد القديـــم مـــن قبـــل قـــراء 

العدادات.
أبوحســـن ليس الوحيد الذي قرت عينه 
بمشـــاهدة منظر مبلـــغ الفاتورة المتدني 
بفضـــل العـــداد الذكـــي، ولكـــن كثيرا من 
المواطنيـــن غيـــره ســـعدوا واستبشـــروا 
خيرا في قرار تثبيـــت العدادات الذكية 
لمنازلهـــم، وذلـــك وفـــق مـــا أكـــدوه فـــي 

حديثهم إلى “الباد”.
يأتـــي ذلـــك وســـط حالـــة من االســـتياء 
الشـــعبي بســـبب الحديـــث عـــن وجـــود 
“تاعب” في احتساب الفواتير للكهرباء 
قبـــل  مـــن  الخاطئـــة  القـــراءات  بســـبب 
شـــركة كانت تستعين بها هيئة الكهرباء 
والماء في وقت سابق لقراءة العدادات 

المنزلية في أغلب مناطق المملكة.
مـــن جهتـــه، قـــال جميـــل المحمـــد مـــن 
إن   1205 ســـكنة مدينـــة حمـــد مجمـــع 
العـــدادات الرقمية الذكيـــة أثبتت دقتها 
في احتساب الفواتير الشهرية الخاصة 
بخدمـــات الكهربـــاء والمـــاء، وهـــو األمر 
يضمـــن دقـــة الفواتير للمشـــتركين وفق 
االســـتهاك الشـــهري علـــى مـــدار العـــام، 

الفاتـــورة  صحـــة  فـــي  التشـــكيك  دون 
بعـــد أن كانت تصـــدر مقدرة فـــي أغلب 
الشـــهور للســـنوات الماضية، مشيرا إلى 
أنـــه بفضـــل العـــدادات الذكيـــة الجديدة 
فقـــد تـــم تصحيح الكثيـــر مـــن الفواتير 
لعدد كبيـــر من النـــاس وتصحيح حجم 
نظـــام  اعتمـــاد  خـــال  مـــن  االســـتهاك 
تســـديد الفاتورة عبر المبالغ اآلجلة في 

الحسابات.
التـــي  باإلجـــراءات  المحمـــد  وأشـــاد 
مـــن  والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  اتخذهـــا 
العـــدادات الذكيـــة فـــي أغلـــب  اعتمـــاد 
مناطق المملكة لضمان النزاهة في عدم 
حـــدوث أي تاعـــب أو أخطـــاء بســـبب 
القـــراءة التقديريـــة، إضافـــة إلى فســـخ 
الهيئة عقدها مع الشـــركة بعد اكتشـــاف 
التاعب في األرقـــام التقديرية لفواتير 
الجهـــات  إلـــى  وإحالتهـــا  المســـتهلكين 
وتصحيـــح  باألمـــر،  المعنيـــة  القانونيـــة 
إصـــدار  قبـــل  حدثـــت  التـــي  األخطـــاء 

الفواتير من قبل الهيئة.
إلـــى ذلك، أشـــاد النائب ممـــدوح الصالح 
“البـــاد”  مـــع  هاتفـــي  اتصـــال  أثنـــاء 
بخطـــوات هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء فـــي 
اتخاذ اإلجـــراءات القانونية الازمة بعد 
اكتشاف األخطاء التقديرية لنحو 7000 
مشـــترك لـــدى الهيئـــة، مطالبـــا فـــي ذات 
الوقت بإنصاف األفـــراد المتضررين من 
األخطـــاء التقديرية عبـــر تعويضهم في 
احتساب الفواتير المقبلة الصادرة، الفتا 
إلى ضرورة مراجعة التدقيق في صحة 

الفواتيـــر القديمة، حيـــث كان الكثير من 
المواطنيـــن يشـــكون مـــن ارتفـــاع مبالغ 
الفواتيـــر في العـــام الماضي 2021، التي 
أثقلـــت كاهـــل العديد من األســـر وكانت 
هنـــاك حالـــة مـــن االســـتياء بســـبب عدم 

الدقة في الفواتير “المدعومة”.
وطالـــب الصالـــح بضـــرورة تطويـــر آلية 
ضمـــان مصداقيـــة األرقـــام وأن تخضع 
إلـــى رقابـــة شـــديدة لضمان عـــدم تكرار 

األخطاء وما حدث.
وأثار الحديث عن وجود أخطاء صادرة 
فـــي فواتيـــر المشـــتركين اســـتياء لـــدى 
الكثيـــر مـــن المواطنيـــن حـــول ضـــرورة 
األخطـــاء،  عـــن  المتورطيـــن  محاســـبة 
وضـــرورة التشـــديد على دقـــة الفواتير 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  صدورهـــا،  قبـــل 
الرقميـــة  العـــدادات  لتركيـــب  الســـريعة 
الذكيـــة لضمـــان نزاهـــة صـــدور الفواتير 

للمشتركين.
وتـــم تطبيـــق تحصيل قـــراءة عـــدادات 
الكهربـــاء والمـــاء عـــن بعـــد مـــن خـــال 
لهـــذه  الحديثـــة  التكنلوجيـــا  اســـتخدام 
الخدمـــة، ويتم حاليا قـــراءة أكثرمن 12 
ألـــف عـــداد كهربـــاء و 3500 عـــداد مـــاء 
في المملكة، حيـــث تعتمد هذه الطريقة 
لقراءة العـــدادات آليًا بدون الحاجة إلى 

زيارة المواقع من قبل قراء العدادات مع 
إمكانية قطع وإرجاع التيار للعدادات.

هيئـــة  خطـــة  بحســـب  المؤمـــل  ومـــن 
الكهرباء والمـــاء الموضوعة لعام 2017 

قيـــام الهيئة بتركيب مـــا يقارب 40000 
عداد للكهرباء والماء.

ومـــن مميـــزات نظـــام العـــدادات الذكية 
“الجديدة” عـــدم الحاجة لزيارة المواقع 

ألخذ القراءة، التمكن من أخذ القراءات 
لألماكن المغلقة، دقة القراءات وســـرعة 
تحصيلهـــا، إصـــدار الفواتيـــر فـــي نفس 

اليوم الذي تمت فيه قراءة العدادات.

العدادات الذكية األفضل في احتساب استهالك الكهرباء والماء
ضرورة مراجعة الفواتير القديمة وإنصاف المستهلكين ... الصالح:

حسن عبدالرسول

ممدوح الصالح 

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

أكدت هيئة الكهرباء والماء متابعتها عن كثب لما يثار إعالميا من المواطنين، ومن منطلق حرص الهيئة على انتهاج الشفافية 
والوضــوح، فإنهــا تنشــر تفاصيــل الواقعــة بهــدف إطالع الــرأي العام وطمأنة جميع المشــتركين حــول دقة الفواتيــر، وتنّوه في 

الوقت ذاته إلى سرعة اكتشافها وتعاملها مع الواقعة مما أدى الى تفادي وجود أي فواتير غير صحيحة صدرت للمشتركين.

وأشـــارت الهيئـــة إلـــى أنهـــا تعاقدت 
فـــي وقت ســـابق مـــع شـــركة لقراءة 
العـــدادات، حيث قام أحد منتســـبي 
الشـــركة المذكورة بتسجيل قراءات 
العقـــد  لشـــروط  مخالفـــة  تقديريـــة 
المبرم مع الشـــركة وقواعـــد القراءة 
التقديرية المتبعة في هيئة الكهرباء 
والمـــاء، إذ قـــام المذكـــور بمطابقـــة 
عـــدد مـــن قراءات أغســـطس بشـــهر 
يوليو، وتمكنت الهيئة بفضل أنظمة 
الرقابة والتدقيق الداخلية اكتشاف 
الواقعـــة فـــي وقـــت مبكـــر وحصـــر 

جميـــع القـــراءات وتصحيحهـــا قبـــل 
إصـــدار الفواتير للمشـــتركين، حيث 
القانونيـــة  الجهـــات  بإبـــاغ  قامـــت 
المختصة وفســـخ العقد مع الشـــركة 
الشـــركة  لمخالفـــة  اكتشـــافها  فـــور 
بيـــن  المبـــرم  العقـــد  الشـــتراطات 

الجهتين.
وأكـــدت الهيئـــة أن جميـــع القراءات 
التقديريـــة تـــم تصحيحها من خال 
أخذ القراءات الحقيقية عبر زيارات 
قـــّراء  مـــن قبـــل  العـــدادات  لمواقـــع 
العـــّدادات التابعين للهيئة، على نحو 

تســـتطيع الهيئـــة أن تجـــزم بصحـــة 
وســـامة جميـــع الفواتيـــر الصـــادرة 
منهـــا خـــال فتـــرة الواقعـــة الُمشـــار 

إليها.
واســـتغربت الهيئـــة مـــا تـــم تداولـــه 
عبر مختلف القنـــوات، رغم تأكيدها 
لقيامهـــا بعملها علـــى أكمل وجه منذ 
أشـــهر، من خال اكتشـــافها الســـريع 
لوجود مخالفة من قبل الشـــركة عبر 
أنظمـــة الرقابة والتدقيـــق الداخلية، 
وإباغها للجهات القانونية المختصة 
حول الواقعة منذ أغسطس الماضي 

وعملهـــا بشـــكل فـــوري علـــى تعديل 
القـــراءات فـــي الفتـــرة الُمشـــار إليها 
علـــى ضمـــان حقـــوق  منهـــا  حرصـــًا 

المشتركين.
وتشـــدد الهيئة حرصها على ســـامة 
ودقـــة فواتيـــر المشـــتركين، مؤكـــدة 
أن منظومة الفوترة تمر بالعديد من 
المراحـــل واإلجـــراءات لضمـــان دقة 
الفواتيـــر الصـــادرة، فيمـــا تعد قراءة 

العـــداد الخطـــوة األولـــى فقـــط فـــي 
مرحلة إصدار الفواتير للمشـــتركين، 
حيـــث تمـــر قـــراءة العـــداد بالعديـــد 
مـــن عمليـــات التدقيـــق قبـــل إصدار 

الفواتير.
يذكر أن الهيئة تعاقدت مع الشـــركة 
للقيـــام بمهمة قـــراءة العـــدادات من 
حســـب  لمناقصـــة  طرحهـــا  خـــال 
تلـــك  المتبعـــة، وكانـــت  اإلجـــراءات 

الشـــركة قـــد فـــازت بالمناقصـــة بعد 
قبولها باالشـــتراطات الازمة والتي 
يعـــد أبرزها أن يكون قّراء العدادات 
إن  حيـــث  الجنســـية،  بحرينييـــن 
الهيئـــة تحـــرص علـــى تنفيـــذ خطـــة 
البحرنة فـــي جميـــع الوظائف ضمن 

استراتيجيتها التي تنتهجها.
وأكـــدت فـــي هذا الصـــدد أن قنواتها 
مفتوحـــة دائمـــًا للتجـــاوب مع جميع 
قبـــل  مـــن  الـــواردة  االستفســـارات 
الهيئـــة  وتهيـــب  كمـــا  المشـــتركين. 
الجميـــع إلـــى اســـتقاء األخبـــار مـــن 
والرســـمية،  الصحيحـــة  مصادرهـــا 
تـــداول  قبـــل  إليهـــا  والرجـــوع 
المعلومـــات الســـّيما وأن القضيـــة ما 
زالـــت ُتنظـــر مـــن قبـــل القضـــاء فـــي 

مملكة البحرين.

أكدت عدم إصدارها أي فواتير غير صحيحة... “الكهرباء” عن العدادات:

بوحمود: صلصة الطماطم من 700 فلس إلى 1.4 دينار

تصحيح القراءات التقديرية... وقنواتنا مفتوحة للجميع
أنظمة الرقابة والتدقيق 

الداخلية في الهيئة 
اكتشفت وتعاملت مع 

الواقعة في حينها

الهيئة تؤكد حرصها 
على دقة وسالمة 

الفواتير وضمان 
حقوق المشتركين

منال الشيخ

عارف خليفةمحمد بوحمودمحمد الرفاعي



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
مع الاستعداد

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
مـــــــــــــن
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مــــــن وإلى

17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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Vacancies Available
CITY GLASSES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39813203 or cityyaser@yahoo.com 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

RA CLASSIC SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 33118666 or AHMEDHASSAN.ALJAR@GMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77089192 or VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

AL KAFAYA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33232382 or ahmed7lineS@gmail.com 

MISHWAR BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39928898 or MISHWAR_MB@HOTMAIL.COM 

KEY CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36044360 or arunvarma54@gmail.com 

GOLDEN BUBBLES LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)

 suitably qualified applicants can contact

 33022299 or ALFAYEZ.90@GMAIL.COM 

NAWAL FOR MODERN CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39833442 or UMFAHAD-143@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 

AL EKHTISAS ARAN GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39010529 or PDC434@GMAIL.COM 

ALGHALIA W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17832030 or hamida.alhubail@havelockone.com 

IBN AL-NAFEES HOSPITAL B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17823703 or mahmood@ibnalnafees.com 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17700777 or MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

Orange contracting 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39145155 or CARGO.DOLPHIN@YAHOO.COM 

ALADHRAA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36052604 or UM.NARJIS294@GMAIL.COM 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36005572 or aamirbh@gmail.com 

AL MARAI COMPANY BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17789788 or HR.BAHRAIN@ALMARAI.COM 

HEJWERY CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33451252 or YAMAMAALBAHRAIN@YAHOO.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17700211 or hrd@dreamgroup.bh 

Last Touch Beauty Salon 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33090999 or almadeh99@gmail.com 

LAST TOUCH BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33889930 or ALMADEH99@GMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

AL ESMA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33774188 or KHKHALIAL8@GMAIL.COM 

AL WAKRAH CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33366003 or alwakrahbm@gmail.com 

AL WAKRA FOR BUILDNG MATERIALS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39905141 or alwakrahbm@gmail.com 

ALKHUNAIZI INSULATION SYSTEMS.AL-KHUNAIZI COMPANIES GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17406633 or info@kuc-bh.com 

Westin Hotel Bahrain City Centre 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICER (ADMINISTRATIVE)

 suitably qualified applicants can contact

 38885874 or Ali.alqattan@maf.ae 

Westin Hotel Bahrain City Centre 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 38885874 or Ali.alqattan@maf.ae 

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 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Alwasat plus for Stationery and general trading 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39122259 or ALWANI007@HOTMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

THE BEAUTIFUL PRINCESS TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 38317568 or SOLO13.31OLOS@GMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Tabateel Fashion 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39699891 or AHMEED123@GMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة
)النيون العربية ذ.م.م.(

إليها السادة / مكتب سلفر ستار  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
رقم  القيد  بموجب  ذ.م.م.(المسجلة  العربية  )النيون  شركة  السادة  عن  نيابة  ذ.م.م(  سليوشنز  جلوبل 

)4-45919(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )4( من:
)شركة اريبيان امبرشنز للعالقات العامة والتصميم ذ.م.م(

 )ARABIAN IMPRESSIONS DESIGN &PUBLIC RELATIONS W .L.L(  
الى:

)شركة اريبيان امبرشنز للطباعة ذ.م.م(
ARABIAN IMPRESSION PRINTING W.L.L 

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

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
فيستفال فيليج االدارية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السادة جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية باعتبارهم 
المصفين القانونيين لشركة فيستفال فيليج االدارية ذ.م.م ، والمسجلة بموجب 
تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  139016 رقم  القيد 
بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  )اختيارية( 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل فرع شركة اجنبية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية نيابة عن السادة شركة آدم 
السعودية لتقنية الطيران المتطورة )فرع شركة أجنبية( المسجلة بموجب القيد 
رقم 133621، طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة من فرع شركة 
أجنبية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره خمسة وعشرون الف 
دينار بحريني لتصبح مملوكة من السيد صالح خليفه عبدالرحمن القصيبي . 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )شركة ناس للجرافة ذ.م.م.(

ناس  )شركة  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للجرافة ذ.م.م.( المسجلة بموجب القيد رقم )68122(، بطلب تغيير اسم الشركة من:

.)شركة ناس للجرافة ذ.م.م
).NASS DREDGING COMPANY W.L.L(

الى:
)الشركة العربية األسيوية للجرافة ذ.م.م(

)ARAB ASIAN DREDGING COMPANY W.L.L(
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

وزارة الصناعة والتجارة 
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري في
ريفيتااليف كومبوندينج فارمسي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة ريفيتااليف كومبوندينج 
فارمسي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 144350-1 ، طالبين تغيير االسم من :

ريفيتااليف كومبوندينج فارمسي ذ.م.م
REVITALIFE COMPOUNDING PHARMACY W.L.L

الى :
تولسي كمبوندنج فارمسي ذ.م.م

TULSI COMPOUNDING PHARMACY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
)شركة محمصة المن و السلوى ذ.م.م(
سجل تجاري رقم )139086(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / )عبدالغفور خان مهر 
خان أحمد خان محمد خان( نيابة عن السادة شركة )شركة محمصة المن و السلوى ذ.م.م( المسجلة 
السيد )عبدالغفور  )اختيارية( وتعيين  الشركة تصفية  بطلب تصفية   ،)139086-1( القيد رقم  بموجب 
خان مهر خان أحمد خان محمد خان( مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت 
وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
تقديم  إلى  الشركة  دائني  المصفي جميع  يدعو  الشركات  قانون  335 من  المادة  2001، و عمال بنص 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على 

العنوان التالي: عنوان المصفي: )عبدالغفور خان مهر خان أحمد خان محمد خان(
ahlawi69@gmail.com -  )32143191 )973 +((

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بتصفية 
شركة أطياب القصور ذ.م.م

وتحويل أصول وموجودات القيد إلى فرع من شركة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة أطياب 
 ( تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ,  1-141212 القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  القصور 
للشركة. وتحويل ما فيها من  السيد محسن علي احمد حسان مصفيا  اختيارية( وتعيين 
أصول وموجودات لتصبح فروعاً من شركة دار زايد للعطور ومستحضرات التجميل ذ.م.م 

والمسجلة بموجب القيد رقم 106242. عنوان المصفي : محسن علي احمد حسان 
mohsn1999@hotmail.com - 3385115

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )شركة األبرز للتجارة ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة )شركة األبرز للتجارة ذ.م.م ( 
المسجلة بموجب القيد رقم )155202(، بطلب تغيير اسم الشركة من:

)شركة األبرز للتجارة ذ.م.م(
)AL-ABRAZ TRADING COMPANY W.L.L(

الى:
)ارت تاتش للخدمات االدارية والعقارات ذ.م.م(

 ART TOUCH FOR ADMINISTRATIVE SERVICES AND REAL ESTATE(
)W.L.L

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

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة 

إدارة التسجيل
 ) CR2022- 187093( 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 :  فيصل عدنان احمد احمد مبارك الضليعي

االسم التجاري الحالي : اي ام دي للتخزين والمستودعات
االســـــم التجـــاري الجديد : إدارة هلثي كالوري

رقم القيد : 77024-43

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
)جيمز لإلدارة التعليمية ذ م م(
 سجل تجاري رقم )1-74342(

 HARI GOPAL( / تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد
SHARMA( نيابة عن السادة شركة )جيمز لإلدارة التعليمية ذ م م( المسجلة بموجب القيد رقم 

 HARI GOPAL( وتعيين السيد )74342-1(، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية(
SHARMA(مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 
من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 
عنوان  التالي:  العنوان  على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة، خالل  بالمستندات 

المصفي:
)HARI GOPAL SHARMA ( - ))+ 973( 39415156( -  sharmhg@gamil.com

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501
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15 االثنين 26 ديسمبر 2022 - 2 جمادى اآلخرة 1444 - العدد 5186 Vacancies Available
Mussawir  for decoration 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34012818 or naziamalik692@gmail.com

 MOHAMED EBRAHIM GENERAL TRADE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39919902 or altawas69@gmail.com 

Ahmadi carpentry 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 33707595 or ABDULLAHUSSAIN117@GMAIL.COM 

GHAZAL ALDAIH TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33689921 or MUHAMMEDSHAH338@GMAIL.COM 

MATA MIDDLE EAST TRADING WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17008353 or MATALAN.FINANCE@BTCFASHION.ME 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17464159 or vijaysharma@chemcogulf.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 

Ever Fine Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

KOHAT CONSTRUCTION W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39808101 or Kohatcons@gmail.com 

NANO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

KYRO  LOUNGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (RESTURANTS)

 suitably qualified applicants can contact

 17773377 or PETERELKHAIR@GMAIL.COM 

Abu Inzamam Commerce - Bahraini Partnership Co 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33803636 or ITC.WLL786@GMAIL.COM 

MARIYAM NISAR Construction of buildings 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33977018 or MNCONSTRUCTION39@GMAIL.COM 

FOCUS EVENTS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 33103055 or RAFIQUE.KHN@GMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39444923 or bigbossvip911@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 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36393636 or Aljalbootfish@gmail.com 

Enable stones W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 STONE MASON (CONSTRUCTIONS)

 suitably qualified applicants can contact

 17611173 or enablestones@gmail.com 

PHILIPPINE SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 TEACHER

 suitably qualified applicants can contact

 17645451 or info@psb.edu.bh 

AL NAWRAA ELECTRICAL CONTRACTING EST 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39881662 or ALNAWRAA@GMAIL.COM 

ADY BUSINESS SOLUTIONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35434227 or Adil.pervaiz1988@gmail.com 

BLACK SHARK FOR AUTO REPAIR AND OIL CHANGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39325570 or FAHADNAEEM8686@GMAIL.COM 

OASIS HILLS AGRICULTURAL COMPANY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 FARMER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39919557 or O.BAHRAIN@OASIS-HILLS.COM 

AMLAK FIRST REAL ESTATE COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33313787 or ALSAMIRI.BH@GMAIL.COM 

DEEP ACTION CAR CARE 

has a vacancy for the occupation of

 CAR WASHER/CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 32366450 or MMALAIWI@GMAIL.COM 

MOE THUKA REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING & SALES(EXCEPT WHOLESALE))

 suitably qualified applicants can contact

 33272661 or MOEMYINT17@GMAIL.COM 

ALDANA SAFETY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33212782 or ALDANASAFETY@GMAIL.COM 

SKY DREEM CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33110752 or KS8822327@GMAIL.COM 

MULTAN CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37548436 or MUHAMMADIRHAM3682@GMAIL.COM 

SHOHAG PACKAGING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17331122 or SPARKZSOHAGH@GMAIL.COM 

HANISHA MECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39191811 or KUMARELIM@GMAIL.COM 

LIGER DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34561904 or LIGERBH@GMAIL.COM 

TAMA INTERIOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34067232 or AHTSHAMDANISH45@GMAIL.COM 

LAHORE GRIFFIN PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35534151 or qaiserali97022@gmail.com 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR

 suitably qualified applicants can contact

 17737007 or emp@syedjunaidalam.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALMARZOOQ ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17592868 or ALMARZ_ADVRS@HOTMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SHOVEL OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

CITY GLASSES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39813203 or cityyaser@yahoo.com 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com 

ALKHAIR AGRICULTURAL CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

 suitably qualified applicants can contact

 17697881 or LAYLA@ALKHAIRAGRI.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 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 

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 

PASTA EXPRESS 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17780161 or HRHEAD@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

ARCAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17701900 or hrd@arcal.biz 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com 

Alnaqab Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17216399 or NATHEER92@ICLOUD.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 38080801 or HR@issbh.com 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17464159 or vijaysharma@chemcogulf.com 

Bahrain Public Transport Company W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(PUBLIC TRANSPORT)

 suitably qualified applicants can contact

 36666039 or adeel.hameed@al-aali.com 

Green and Red Contracting co.w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37394031 or Nnafeesadil@gmail.com 

PARAMJIT CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38354539 or PARAM.BH.PK@GMAIL.COM 

GREEN OCEAN GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICER (ADMINISTRATIVE)

 suitably qualified applicants can contact

 39299544 or ZAHIDRASHID_333@HOTMAIL.COM 

BULLO MULLAH CHAT CAR ACCESSORIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39596919 or ABDULKADIRSULTAN82@GMAIL.COM 

KHYAM SUPPORT SERVICES COMYPAN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39891447 or KHYAM0950@GMAIL.COM 

BENU RANA INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36103555 or BAHADUR83122@GMAIL.COM 

THE BRITISH CLUB 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17728245 or hr@britishclubbahrain.com 

A.ALHASSAN JAFFAR YOUSIF MAHFOODH 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

 suitably qualified applicants can contact

 17695258 or LAYLA@ALKHAIRAGRI.COM 

MOHAMED ALI  ABDULLA   ALASHEERI / SAEED / 9871 

has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN

 suitably qualified applicants can contact

 32202880 or alsaeed4@aol.com 

ANWAR H MOHAMED YUSUF EID / ALSABR KHAYR - 14103 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 38888236 or BENEAID84@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 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

DOURAJ MAINTENANCE AND CLEANING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33179673 or MIANKAMRANARSHAD91@GMAIL.COM 

GULF AGENCY CO. BAHRAIN W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17339777 or admin.bahrain@GAC.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BAHRAIN PIPES B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 PRODUCTION MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17271333 or hr@ahmadipepsi.com 

HASAN MANSOURI PROPERTIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 AGENT(COMMERCIAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17728144 or Employment@hasanmansouri.com 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PIPE-FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

AKHBAR ALKHALEEJ PRESS & PUBLISHING COMP 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17620111 or SAM.GDN.AK@GMAIL.COM 

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PURCHASING AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 17525848 or HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

ABU NAWAS SANDWICHES CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17211119 or JABERMOHD@LIVE.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

BNP PARIBAS 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 17866188 or MEA.RECRUITMENT@BNPPARIBAS.COM 

ALBUSAITEEN WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17253012 or hussain_597@icloud.com 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 13644244 or afaaqalkhalij@gmail.com 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

83 GARAGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39300094 or BUCHERY@GMAIL.COM 

HARDEES 

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

ALRASHID LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39915509 or WAH96@HOTMAIL.COM 

GHAZI ABDULLA HASAN ALHULAIBI 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39887082 or ghazialhulaibi@yahoo.com 

ALI JUMA MULLA ABDULLA ALI 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39894173 or AJUMA42010@GMAIL.COM 

ALZAIMOOR GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39663155 or zaimoorgarage@gmail.com 

LAZER AUTO SERVICES. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CAR WASHER/CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17744999 or AAREFHEJRES66@GMAIL.COM 

SULAIMAN JAN MOHAMMED AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39744484 or CJ_188@HOTMAIL.COM 

Future manpower services 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contact

 17771661 or FUTUREMANPOWERSERVICES@YAHOO.COM 

ALSAWARI ELECTRICAL WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17280050 or ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17587748 or lmra@jasmis.com 

ALBADO CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 39636363 or ALBADOCENTRE@GMAIL.COM 

GULF EAGLE TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 66666949 or SN@GEG.BH 

ALFANOUS AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17775412 or EIDADAM@BATELCO.COM.BH 

UNITED CEMENT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TUG-BOAT MASTER

 suitably qualified applicants can contact

 17728596 or f.shehab@ucc.bh 

ALMUFEED DAIRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17710330 or TRADING@ALMUFEED.COM 

Kottaram restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39412355 or JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SENIER SYSTEMS ANALYST

 suitably qualified applicants can contact

 17584333 or feras@gbmme.com 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.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 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

AWALI GAS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 EQUIPMENT MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17536000 or hanif@aic-bahrain.com 
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تأهلت الفنانة هند صبري لتكون األكثر تألقا وتميزا في 
العام 2022، بعد أن تمكنت من وضع بصمتها الخاصة 
في قلوب مشاهديها، ونجحت جميع أعمالها وحققت 
إيرادات عالية، منها دورها في الفيلم األعلى إيرادات 
في تاريخ السينما المصرية مؤخرا وهو فيلم “كيرة 
والجن”، الذي قدمت من خالله دور شخصية “حكمت 
التي  الفدائية  الشعبية  المقاومة  أعضاء  أحد  فهمي” 
بذلت نفسها ودماءها فداء للحرية والعرض، وقدمت 

هذه الشخصية بأداء مميز.
المستوحى من  “كــيــرة والــجــن”  أحـــداث فيلم  وتـــدور 
رواية 1919 للكاتب أحمد مراد أثناء ثورة 1919 حتى 
العام 1924، لتكشف عن حكايات أبطال مصريين في 
حالة  الفيلم  يرصد  كما  اإلنجليزي،  االحــتــالل  حقبة 
مع  بالتزامن  المصري  الشارع  بها  اتسم  التي  الغليان 

اندالع ثورة 1919.

هند صبري... نجمة 2022

بدأت إيما روبرتس 
رسمًيا الترويج 

ألحدث أعمالها، وهو 
فيلم كوميدي 

رومانسي 
بعنوان 

 Maybe I“
Do”، الذي 

يضم نخبة 
كبيرة من 

النجوم، 
كما شاركت 
إيما روبرتس 

جمهورها المقطع 
الدعائي للفيلم 

المنتظر.

tariq_albahhar

حقــق الفيلــم الفلســطيني ”َعَلــم“ للمخــرج فــراس خــوري جائزة الهــرم الذهبــي الكبرى 
فــي مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولــي الرابع واألربعين، الــذي عقدت في العاصمة 
المصريــة القاهــرة أخيــرًا، وحصل الفنان محمود بكري، على جائزة أحســن ممثل عن 
دوره في الفيلم ذاته، وحصل “َعَلم” على جائزة يوسف شريف رزق هللا بقيمة 15 ألف 

دوالر، مشاركة بين المنتج والشركة الموزعة للفيلم في مصر.

مراهـــق  تامـــر،  حـــول  األحـــداث  تـــدور 
هـــو  تقليديـــة  حيـــاة  يعيـــش  فلســـطيني 
وأصدقـــاؤه فـــي المدرســـة الثانوية حتى 
تظهـــر زميلتهـــم الجميلـــة ميســـاء ولنيـــل 
إعجابهـــا، يوافق تامر على المشـــاركة في 
عمليـــة غامضة تحت مســـمى “َعَلم” تقلب 

حياته رأًسا على عقب.
وعلى الرغم من بساطة قصته، يقدم 
فلسطينية  شخصيات  حــيــاة  الفيلم 
حولها  يــحــدث  بما  الــِعــْلــم  ــى  إل تفتقر 
مثل معرفة الفرق بين ما يحدث في 
السلطة  التي تسيطر عليها  األراضــي 
وما  أوسلو(  اتفاق  )بعد  الفلسطينية 
يــحــدث فـــي الـــمـــدن الــعــربــيــة داخـــل 
إســرائــيــل وهــكــذا، إذ تـــدور أحــداثــه 
ــيــل،  فـــي بــلــدة عــربــيــة داخــــل إســرائ
الجنسية  الفلسطينيون  يمتلك  حيث 

إلــى  يــفــتــقــرون  لكنهم  اإلســرائــيــلــيــة، 
ــوق األســـاســـيـــة.وفـــي  بـــعـــض الـــحـــقـ
بالتحديد  الفيلم  يحكي  التفاصيل 
ــي الــمــرحــلــة  ــق فـ ــراهـ ــر، مـ ــامـ قــصــة تـ
الثانوية )ويقدمه محمود بكري( الذي 
مليء  عــادي  كمراهق  حياته  نشاهد 
والراغبة  الغاضبة  الداخلية  بالمشاعر 

وغيرها، ويقدم هذه المشاعر 
مجموعة  خطة  صـــورة  فــي 

الستبدال  األصــدقــاء  مع 
الَعَلم اإلسرائيلي على 

ــمـــدرســـة  ســـطـــح الـ
الفلسطيني  بالَعَلم 
عــــــشــــــيــــــة يـــــــوم 
اســـــــــتـــــــــقـــــــــالل 
إسرائيل بعد أن 
اقـــتـــرح صــديــق 

الفنان  يجسده  )الــذي  ”صفوت“  تامر 
مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن( الــفــعــل بــثــورة 
للفت  تامر  يوافق  وبالطبع  صبيانية، 
)جبور  ميساء  الجديدة  الفتاة  انتباه 

كـــــاون(.درامــــــا بـــلـــوغ سن 
مع  تتوافق  الــرشــد 

تقديم منظور  للفيلم، مع  الجميلة  القصة 
جــديــد لــتــصــرفــات الــمــراهــقــيــن هــنــا كما 
يفعلون في الغالب، وكما نفهم جميعًا مما 
نراه، وفي أي مكان ”مزحة مراهقة غبية“ 
إلقناع الفتاة ستؤدي إلى نزاعات ال قيمة 

لها منذ البداية.
والفيلـــم مـــن تأليـــف وإخـــراج فـــراس 
خوري، وبطولة محمود بكري، سيرين 
زغمـــوري،  أحمـــد  بكـــري،  خـــاص، صالـــح 
فريـــدة  وتصويـــر  عبدالرحمـــن.  ومحمـــد 
مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد، وإنتاج 
MPM Film )فرنسا( )ماري بيير ماسيا، 
Papri�  كلير غاديا، نايومي الجاديك(،
ka Films )تونـــس( )مالك كوشـــباتي(، 

)أســـامة  )فلســـطين(   Philistine Filmsو
La�و MAD Solutions  بـــواردي(، وتتولى

goonie Film Production مهـــام توزيـــع 
الفيلم في العالم العربي.

ويملـــك خـــوري فـــي رصيـــده العديـــد من 
األفـــالم القصيـــرة، مـــن بينهـــا أفـــالم نالت 
العديـــد مـــن الجوائز: ســـبعة أيـــام في دير 
بولـــس )2007( وصّفيـــر )2010(، وُعـــرض 
في العديد من المهرجانات وعلى القنوات 
التلفزيونيـــة ومنها Arte وVVD. في العام 
2019، انتهـــى مـــن فيلمه القصيـــر اجرين 
مارادونا الذي شـــهد عرضه العالمي األول 
فـــي مهرجان بالـــم ســـبرينغز الســـينمائي، 
ويعـــرض علـــى نتفليكس منـــذ 15 أكتوبر 

.2021
وإلـــى جانـــب نشـــاطه اإلخراجـــي، يلتـــزم 
خوري بنشر األفالم الفلسطينية وتدريب 
التعبيـــر  بتدريـــس  قـــام  كمـــا  الشـــباب. 
السينمائي في مدرسة السينما في مسرح 
الحرية بمخيـــم جنين لالجئيـــن، وجامعة 
الناصرة وجمعية المشغل للثقافة والفنون 
فـــي حيفـــا، وفـــي تونـــس أيضـــًا. فـــراس 
خـــوري هـــو عضو مؤســـس فـــي مجموعة 
ورش  بإقامـــة  تهتـــم  التـــي  “فلســـطينما” 
لصناعـــة األفـــالم وعـــروض فـــي مختلـــف 

المدن الفلسطينية.

شاهدُت لكم: “َعَلم” عن تمرد مراهق فلسطيني بـ“القاهرة السينمائي”

ليـــس فقـــط لكونهـــا تضـــم أقـــدم مـــدن 
وقـــرى البحريـــن ولكن لدورهـــا الوطني 
والتاريخـــي علـــى مـــر العصـــور، هكـــذا 
هـــي محافظـــة العاصمة األخـــت الكبرى 
لمحافظـــات المملكـــة وأقدمهـــن تاريخًا 
ســـكانيًة  وكثافـــًة  عمـــرًا  وأكبرهـــن 
وعمرانيـــًة، كمـــا أنهـــا وجهـــة البحريـــن 
الســـياحية واالقتصاديـــة والحضاريـــة، 
إلى جانب ما تشغله من مكانة وطبيعة 
خاصـــة لدورهـــا المحـــوري مـــن حيـــث 

شمولها عاصمة سياسية للمملكة.
التـــي  والرائـــدة  المتميـــزة  المكانـــة  إن 
تحتلهـــا محافظـــة العاصمـــة لـــم ُتنِســـها 
أيضًا دورها اإلســـتراتيجي والفريد في 
تحقيـــق األهـــداف التـــي تأسســـت مـــن 
أجلها، والمتمثلـــة في القيام بكل المهام 
المنـــوط بها لتلبيـــة احتياجات مواطني 
عـــالوة  المحافظـــة،  ومقيمـــي  وأهالـــي 
علـــى كونها جســـرًا للتواصل والتنســـيق 
والتعـــاون بين جميع الجهات الرســـمية 
إســـهاماتها  إلـــى  إضافـــة  والمواطنيـــن، 
المتنوعـــة فـــي توفيـــر ما تطلبـــه روافد 

التنمية بالمملكة.
محافظـــة العاصمة، والتـــي يوافق هذا 
العام مرور خمســـة وعشرين عامًا على 
تأسيســـها، شـــهدت والدتهـــا األولى في 

عهد األمير الراحل عيسى بن سلمان آل 
خليفـــة طّيب هللا ثـــراه، وذلك بموجب 
القـــرار األميري لســـنة 1997 بتأســـيس 
معالـــي  وتعييـــن  العاصمـــة،  محافظـــة 
الدكتـــور الشـــيخ عبدالعزيـــز بـــن عطية 
هللا آل خليفـــة محافظًا لها وتكون مدة 
تعيينه أربع ســـنوات. حيث كان الشيخ 
مناصـــب  عـــدة  توّلـــى  قـــد  عبدالعزيـــز 
لجهـــاز  رئيســـًا  منهـــا:  رفيعـــة  قياديـــة 
األمن العام، ومستشـــارًا لرئيس الوزراء 
للشؤون األمنية، ووزيرًا للدولة لشؤون 

الوزراء.
المعـــدل لســـنة  ومـــع صـــدور الدســـتور 
قانـــون  تعديـــل  تـــم  فقـــد   ،2002
المحافظات وتطويره ليتماشى ومبادئ 
الملـــك  لجاللـــة  اإلصالحـــي  المشـــروع 
المعظـــم، حيـــث أصدر صاحـــب الجاللة 

الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم حفظه هللا ورعـــاه، أمرًا 
ملكيـــًا بتعييـــن معالي الشـــيخ حمود بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة محافظـــًا لمحافظة 
فـــي  معاليـــه  اســـتمر  حيـــث  العاصمـــة، 
متتاليتيـــن  لفترتيـــن  الرفيـــع  المنصـــب 
امتدت كل منها ألربع سنوات، وقد عّين 
معاليـــه بعدها ســـفيرًا لمملكـــة البحرين 

بالمملكة العربية السعودية.
المرســـوم  صـــدر   ،2011 العـــام  وفـــي 
الملكـــي بتعييـــن معالـــي الشـــيخ هشـــام 
بـــن عبدالرحمـــن بـــن محمـــد آل خليفـــة 
محافظًا لمحافظة العاصمة وتكون مدة 
تعيينه أربع ســـنوات، إال أنه تم التجديد 
لمعاليـــه لثـــالث فتـــرات متتاليـــة، وفـــي 
العـــام 2021م تـــم تعيينـــه فـــي منصـــب 
وكيل لوزارة الداخلية لشؤون الجنسية 

والجوازات واإلقامة.
وقـــد صـــدر المرســـوم الملكـــي بتعييـــن 
معالي الشـــيخ راشـــد بن عبدالرحمن آل 
خليفـــة محافظًا لمحافظة العاصمة عام 
2022، حيث كان معاليه يشـــغل منصب 
ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهورية 
مصر العربيـــة والمندوب الدائم للمملكة 

لدى جامعة الدول العربية سابقًا. 
ولعـــل من أهم اإلنجازات التي شـــهدتها 
المحافظـــة، مثـــاالً وليس حصـــرًا، العدد 
الهائل من المشروعات الضخمة أبرزها: 
إزالة المخالفات عن البيوت العشوائية، 
والعاصمـــة الخضـــراء، وأجمـــل تزييـــن 
للمبانـــي، ومســـابقة تصويـــر الفرحة في 
الســـنوي  والمهرجـــان  الوطنـــي،  العيـــد 
باالعيـــاد  البـــالد  احتفـــاالت  بمناســـبة 
لريـــادة  أســـبوع  ومنتـــدى  الوطنيـــة، 

الصحـــة  منظمـــة  واعتمـــاد  األعمـــال، 
العالمية لمنطقة أم الحصم كأول منطقة 
ذلـــك دون  البحريـــن، كل  فـــي  صحيـــة 
التطـــرق بالحديث للزيـــارات الخارجية 
اإلســـتراتيجية  الشـــراكة  إطـــار  فـــي 
واالســـتثماري  االقتصـــادي  والتعـــاون 
والتي ســـاهمت في إحداث نقلة نوعية 
منذ إنشـــاء نظام المحافظات بالبحرين 
والتـــي جرت بالعـــام 1997 إلى مدينتي 
جمهوريتـــي  فـــي  وهانغتشـــو  شـــنجن 
علـــى  وســـنغافورة  الشـــعبية،  الصيـــن 

الترتيب.
وقد لمســـُت أثناء شـــرف تعييني ممثالً 
التنســـيقي  بالمجلـــس  األهالـــي  عـــن 
لمحافظـــة العاصمـــة في الفتـــرة )2014 
� 2019( الـــدور المحـــوري التـــي تؤديـــه 
المحافظة في تحقيق رؤى وتوجيهات 

حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظم 
حفظه هللا ورعاه في التنمية الحضارية 
الشـــاملة وتعزيـــز الشـــراكة المجتمعيـــة 

والوالء للوطن والقيادة الرشيدة.
كما لمســـُت أيضًا أن المجلس التنسيقي 
أنجز الكثير مـــن الموضوعات المختلفة 
خـــالل اجتماعاتـــه الدوريـــة بالتنســـيق 
وممثلـــي  المســـؤولين  مـــع  والتعـــاون 
الوزارات واألجهزة الحكومية في تلبية 
احتياجات األهالي والعمل على تحقيق 
تطلعاتهم وفق الرؤية الشـــاملة للمملكة 
لخدمـــة وتلبيـــة احتياجـــات المواطنين 

والمقيمين في محافظ العاصمة. 
وبهـــذه المناســـبة الوطنيـــة التاريخيـــة، 
أتقـــدم بأطيـــب التهانـــي والتمنيات إلى 
مقـــام حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد 
المعظم حفظه هللا ورعاه، وإلى صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولي العهـــد رئيس الـــوزراء، كما 
أهنئ الفريق الركن معالي الشـــيخ راشد 

بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية.

بقلم: عبدالكريم إسماعيل / ممثل األهالي 

بمحافظة العاصمة سابقًا

“العاصمة”... 25 عامًا من الريادة واإلنجازات
مكانة متميزة ودور إستراتيجي ووجهة اقتصادية وحضارية

طارق البحار

تســـّبَب األلبوم العاشر للمغنية األميركية تايلور سويفت “ميدنايتس” الذي 
يجّســـد عودتها التدريجية إلى موســـيقى “البوب”، في أعطال على خدمة 
“ســـبوتيفاي” فـــي أكثـــر من بلـــد، لدى إصـــداره علـــى منصة البـــث الصوتي 
منتصـــف ليـــل الخميس. وفي الواليـــات المتحدة وفرنســـا وبريطانيا مثاًل، 

اضطـــر محبـــو النجمة إلى االنتظار طوياًل لالســـتماع إلى األلبوم الجديد 
على المنصة، وفًقا لـ “وكالة الصحافة الفرنسية”.

ونشـــر كثـــر مـــن المعجبيـــن المغتاظيـــن لقطـــات لتنبيـــه ظهـــر علـــى 
شاشـــاتهم، نـــّص على اآلتـــي: “حصل خطأ مـــا. حاول مـــرة أخرى”. 

وغالًبا ما كانت هذه المشكلة الفنية ُتَحّل في غضون ساعة.
ومـــا لبـــث األلبـــوم المرتقـــب أن حقق نســـبة اســـتماع كبيرة على 

المنصـــة التـــي أعلنـــت بعـــد ظهـــر الجمعـــة الماضـــي عبـــر “تويتر”، 
أن “تايلـــور ســـويفت حطمـــت الرقـــم القياســـي ألكبـــر عـــدد من 

المستمعين إلى ألبوم في يوم واحد”.
وعّلقـــت المغنيـــة علـــى ذلـــك بتغريـــدة جـــاء فيهـــا “كـــم أنـــا 

محظوظة أنكم تفعلون شيًئا مذهاًل”.

تايلور سويفت تحطم األرقام بألبومها
ــد  ــ ــزاي ــ ــدهللا ال ــ ــب ـــيـــت عــ يــســتــضــيــف ب
اإلعالمية  الصحفي،  البحرين  لتراث 
نصار،  ميسلون  اللبنانية  والصحافية 
ــهــا “الــصــحــافــة  فـــي مــحــاضــرة عــنــوان
والتنميط: االستغناء عن مدرسة الرأي 

والرأي اآلخر”.
ــى أثــــر ذلـــــك، الـــصـــورة  وتـــنـــاقـــش عــل

ودورها  للصحافة  السائدة  النمطية 
ــا، ومـــفـــهـــوم الــتــنــمــيــط  ــادهــ ــعــ ــ وأب

العملية  في  بنائه  وأســلــوب 
ــاب  ــ ــيـ ــ الــــصــــحــــفــــيــــة، وغـ

والـــرأي  الـــرأي  منظومة 
اآلخر، يكون ذلك خالل 
“قف  الثقافي  الموسم 
عــلــى نــاصــيــة الــحــلــم 
الشيخ  لمركز  وقاتل” 
ــم لــلــثــقــافــة  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ

ديسمبر   26 اإلثنين  اليوم  والبحوث، 
2022، عند الساعة الثامنة مساًء، في 

بيت الزايد لتراث البحرين الصحفي.
هــي  نــــصــــار  ــون  ــلـ ــسـ ــيـ مـ أن  يــــذكــــر   
لــبــنــانــيــة تعمل  ــة  صــحــافــيــة وإعــالمــي
كــمــعــدة ومــقــدمــة بــرامــج في 
الفرنسية   24 فرانس  قناة 
الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
درست   .2011 العام  منذ 
في  االقتصادية  العلوم 
جامعة القديس يوسف 
اللبنانية،  العاصمة  في 
ــدة  ــت فــــــي عــ ــ ــل ــ ــم وعــ
 ،LBC مــثــل  قـــنـــوات 
ظبي،  أبــو  المستقبل، 
ــة، الـــجـــزيـــرة  ــيــ ــ ــرب ــعــ ــ ال

والجزيرة الوثائقية.

ميسلون نصار في بيت “عبداهلل الزايد”

عبدالكريم إسماعيل الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة الشيخ راشد بن عبدالرحمن الشيخ هشام بن عبدالرحمن بن محمد



opinions@albiladpress.com17
االثنين 26 ديسمبر 2022 - 2 جمادى اآلخرة 1444 - العدد 5186

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

للتواصل: 17111483

“غرف التصنيف بالمراكز... أفيدينا يا وزارة الصحة”
قـــرار دخـــول المريـــض فـــي المراكـــز الصحيـــة لغـــرف التصنيـــف أيـــام 
اإلجـــازات ومـــن ثـــم تحويله للعـــاج في اليـــوم الثاني ال يتماشـــى مع 
جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، حفظـــه هللا ورعـــاه، والذي يؤكـــد دائما علـــى تقديم 
أفضـــل المعايير في العمـــل الحكومي للمواطن، خصوصا في ما يتعلق 
بالخدمـــات الصحيـــة وبما يعكـــس رؤى وتطلعات ســـيدي جالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم حفظه هللا ورعاه.
هذا القرار ومحتواه الجوهري ال يتناسب مع وضعية المراكز الصحية 
المفتوحة على مدار الســـاعة، وما شـــاهدته في مركـــز إنجنير الصحي 
يوم السبت الماضي 24 ديسمبر يحتم على وزارة الصحة إيجاد حلول 

ممكنة ومنهجية أفضل.
مســـاء يوم الســـبت وتحديدا في تمام الســـاعة الثانية والنصف ظهرا 
ذهبت للمركز بعد شعوري بتعب وحمى ارتفع على إثرها “ضغط الدم” 
لدرجة كبيرة، وفي غرفة التنصيف حولوني لموظفة االســـتقبال التي 

بدورهـــا أعطتني موعدا للدخول على الدكتور بعد ثاث ســـاعات، في 
حيـــن كنت أتصـــور أن موعدي ســـيكون أقرب من ذلك بكثير، الســـيما 
أننـــي أخبرت ممرضة التصنيـــف أنه وقبل ثاثة أســـابيع أصر الدكتور 
الموجود في غرفة 6 “أ. م” جزاه هللا خيرا على بقائي تحت الماحظة 
لمـــدة ســـاعتين لحين التأكد من انخفاض الضغـــط، ولم يتركني لحظة 

واحدة. 
عمومـــا وبينمـــا كنـــت خارجا من المركز ســـمعت مواطنـــا يعترض على 
إعطائـــه موعـــدا للطبيب في اليوم التالي قائـــا وبالحرف.. أين أذهب 
لتلقـــي العـــاج وأنا ال أملك ماال للعيادات الخاصة. وحتى بعد رجوعي 
بعد ثاث ساعات كانت أنات المرضى المتكدسين أمام غرف التصنيف 
تمـــأ المـــكان وكأن هناك نوعا من المجازفة والتســـرع في تلك الغرف. 
فماذا لو تعرض أحد المرضى ممن لم يتم قبوله للعاج في نفس اليوم 
إلى مضاعفات في المنزل وهو ال يستطيع الذهاب للعيادات الخاصة!!.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

ُتمثـــل الســـواحل نظامـــًا “جيومورفولوجيـــًا” - أي علـــم دراســـة األرض - مـــن خـــال 
استجابتها لجميع التغيرات البيئية التي تؤثر على حركة األمواج وتفاعاتها، والتي 
تتضمن مجموعة األراضي الُمتنوعة كوسيلة من وسائل الجذب للُسّياح واستيطان 
الحضارات التي عاش فيها ما ُيقارب 60 % من سكان العالم. فهي نطاق غير ُمحدد 
ره مـــن مزايا  الطـــول والعـــرض ومنطقـــة تفاعل عمليـــات البحـــر والبر؛ نظـــرًا لما توفِّ
اقتصاديـــة بمبانيهـــا، وتجاريـــة بموانئها، واعتبارهـــا منطقة التقـــاء األرض مع البحر 
م” المياه المالحة أو  بخطهـــا الفاصل بين اليابســـة والماء الـــذي ُتنَتُج عنه بفعل “تقـــدُّ
“تقهقرهـــا” عن ســـطح األرض، فضـــاً عن انغمار أجزاء كبيرة مـــن الظواهر الطبيعية 
الناتجـــة عـــن عوامل التعرية الهوائية فيها، وما ُتشـــكله - تاريخيـــا - كمراكز ازدحام 
سكاني باتت تميل إلى الظهور في المواقع الساحلية الستمداد الحيوية االقتصادية 

والمرونة السياحية حتى فاقت مواقعها الساحلية الثلث بالمدن العالمية.
المجتمعيـــة  المؤسســـات  ُتنّظـــم  الفينـــة واألخـــرى  بيـــن  المحلـــي،  المســـتوى  علـــى 
والجماعات التطوعية في الكثير من المناطق حمات نظافة للسواحل والمتنزهات 
والمقابـــر، ُمســـتهدفًة جعـــل تلـــك المواقـــع الحيويـــة صالحـــة لاســـتخدام والتبّضـــع 
واالســـتجمام، كحصيلة ســـلوك حضاري راق ومؤشر ذوق واع عبر نشر التوعية بين 
أفـــراد المجتمـــع بأهمية الجمـــال وأولوية المحافظـــة على المظهر العـــام الذي يزدان 
تألقـــا وينعكـــس إيجابـــًا على صحتنا ومســـتقبل أجيالنا بما تبثه هذه الســـلوكات من 

روح التعـــاون والتكاتـــف بين أفراد المجتمع، وزرع حّب العمل التطوعي وإحســـاس 
المجتمـــع بأهميـــة الخدمـــة االجتماعية التي ُتشـــرك المجتمع وتبعث ِهَمـــَم التنافس 
بيـــن أفـــراده وزيادة فرقهم التطوعية التي تســـتنُد على ما ُيســـّمى “الدوائر الســـت” 
التـــي برهنـــت نجاحها ميدانيًا لدى األشـــقاء فـــي المملكة العربية الســـعودية بتعاون 
الجهات الحكومية، والتجارية، واإلعامية، والوجهاء والشـــخصيات، والمؤسســـات 
االجتماعيـــة، باإلضافـــة إلى األهالـــي والمتطوعين الذين غرَس في نفوســـهم الوعي 
بجمـــال البيئـــة ونظافتهـــا منـــذ نعومـــة أظفارهم حتـــى أضحـــت - النظافة - ســـلوكًا 

اعتياديًا تلقائيًا ُمازمًا ال ِغَنى عنه.

نافلة: 

المظاهر الصادمة التي أفرزتها صور “الّتشوه البصري” على أماكن الّراحة واالسترخاء 
والجلـــوس والســـباحة لعمـــوم المواطنيـــن والمقيميـــن الذيـــن يرتـــادون المتنزهـــات 
والســـواحل العامة، َبَدْت واضحـــة للقاصي والداني نتيجة الكّم المهول للمّتســـخات 
والقاذورات والمهمات من األكياس الباســـتيكية وبقايا الطعام ومخلفات الوجبات 

الخفيفة. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب وأكاديمي بحريني

jasim.almahari
@hotmail.com

* د. جاسم المحاري

هذا ما وجدناه في الساحل!

يقـــال إن اإليجابيـــة تفاؤل والســـلبية تشـــاؤم، وهي فـــي رأيي قاعـــدة حياتية مهمة 
تتجول بمعناها بين مختلف الناس، وتؤثر مباشرة على سلوكياتهم، فقد تكون هذه 
القاعـــدة من أهم األســـباب التـــي تعكس حالة الفرد ســـواء كانت إيجابية أو ســـلبية 
داخـــل المجتمـــع، كمـــا أن هـــذه القاعدة لهـــا الكثير مـــن التأثير في حياتنـــا لما لها من 
قدرة في اتزان بعض األمور المتعلقة بالشخص نفسه، ففي هذه القاعدة المهمة في 
حياتنا الكثير من النقاط التي قد تكون مناســـبة وتتماشـــى مع أفكارنا وســـلوكياتنا 
وطبيعة حياتنا، أو تكون غير ذلك وتؤدي إلى البطء في التفكير وعدم التحكم في 

الشعور الداخلي وغيرها من هوامش سلبية تتعايش مع اإلنسان نفسه.
فعندمـــا تكـــون راحـــة البال العنـــوان الرئيســـي واألبرز فـــي حياة اإلنســـان، فإن ذلك 
يعني أن الشخص منا يعيش بإيجابية وسعادة وتفاؤل، حتى لو كانت هذه الخلطة 
اإليجابيـــة قد اســـتمرت مع اإلنســـان فترة بســـيطة، فإنهـــا في النهاية تكـــون مرحلة 
جميلـــة مـــن مراحل حياته التي تناغمت بها تلك المشـــاعر البهيـــة واإليجابية والتي 

يتطلع لها الجميع.
فـــي هـــذا المقـــال تحدثت عـــن مفردتي “التفـــاؤل والتشـــاؤم”، لكن أود أن أسترســـل 
وبشـــكل جميل ومتواصل بالكام عن التفاؤل، ألن التفاؤل الطريق األعظم للسعادة 

والنجـــاح والنظـــرة العميقـــة للوصـــول إلـــى الطموح الشـــخصي، وألن التفـــاؤل يبني 
فكـــرًا ناجحـــًا ومســـارًا متميـــزًا وعما متقدما في حياة اإلنســـان، لذلـــك يجب القول 
إن اإليجابيـــة والتفـــاؤل في حياتنـــا أوالً. فلتكن نظرتنا التفاؤليـــة من خال تعظيم 
نجاحاتنا وطموحاتنا وتطلعاتنا الشـــخصية لنبني عليها أهدافنا المستقبلية، ونصنع 
في مســـاراتها األفـــكار اإليجابية التي تعكس رؤيتنا لأمور الحياتية بشـــكل مقبول 
ومتناســـق مـــع أســـلوب الحيـــاة اإليجابيـــة، لذلـــك أقولهـــا للجميـــع وبشـــدة أن يبادر 
الشـــخص بصناعة الســـعادة لنفسه بأي شكل من األشـــكال، لجعل اللحظات السعيدة 

عنوان حياته.
وفـــي نهايـــة هذا المقال أقول إن بنـــاء المبادئ الصائبة والصحيحـــة بتفكير إيجابي 
عميق في الحياة، يجعل التفاؤل العنوان األبرز في حياتنا بعيدًا عن مفهوم الفشـــل 
وانتقـــاد النفس واســـتمرار النظرة الســـوداوية التي تجعل طريقنـــا ظاما، لذا يجب 
علينـــا كأشـــخاص وأفراد لنـــا حياتنا التي نحبها أن نشـــعل الشـــمعة اإليجابية أمامنا 

وبدون تردد.

* كاتب بحريني

* د. خالد زايد

اإليجابية تفاؤل والسلبية تشاؤم

احذر حوادث الشواء!
مـــع دخـــول األجواء البـــاردة، ترتفع وتيرة “الكشـــتات” والطلعـــات الخارجية، 
حاملـــًة معهـــا المتعة وانشـــراح النفـــس، وجرعاٍت مترعـــًة بالســـعادة والفرح، 
ويترافق مع ذلك نشـــاط الشـــواء بمختلف أشكاله ومعداته المستخدمة فيه، 
وبعضهـــا مدمـــج مع الغاز لتســـهيل عملية تحضيـــر الفحم، وغالـــب الناس قد 
يتقـــن العمليـــة وشـــروط الســـامة واألمان، لكن قـــد يغيب ذلك عـــن بعضهم، 
وحينئـــذ تنشـــأ المخـــاوف مـــن وقـــوع حـــوادث وخيمـــة، ومـــع أن إحصائيات 
اإلصابات المحلية جراء عمليات الشواء غائبة، إال أنها تصل في بعض الدول 
ا إلـــى عشـــرات اآلالف، وُتدخل الكثير منهـــم غرف الطـــوارئ؛ ليتحول  ســـنويًّ

مشهد الفرح إلى سلسلة كوابيس تؤرق المصاب وأسرته.
وماِزلـــُت أذكـــر أحد األصدقاء حيـــن تعرض لحروق خطيرة جراء اســـتخدام 
بعـــض المواد ســـريعة االشـــتعال أثناء تجهيـــز فحم الشـــواء، واضُطّر إلجراء 
العديـــد مـــن العمليات الجراحية الدقيقة إلنقاذ حياتـــه، والعديد من العمليات 
التجميلية األخرى لحماية جسمه وتغطية جروح الحروق لتقليل مضاعفاتها، 
ومنـــع حـــدوث االلتهابات الخطيـــرة التي قد تهدد حياته، عـــاوة على معاناة 
أســـرته ومحبيـــه جراء ذلـــك، وكلُّ هذا وقع نتيجة عـــدم إدراكه خطورة مثل 
هـــذه المواد ســـريعة االشـــتعال، وغير المصنفـــة ضمن االســـتخدام اآلمن في 
عمليـــات الشـــواء، لذلـــك فـــإن الواجب علـــى الجميـــع اتخاذ أعلى مســـتويات 
الحيطة والحذر، والحرص على استخدام المواد المخصصة لعمليات الشواء، 
والمصنفة ضمن االســـتخدام اآلمن فيها، مع ضرورة قراءة الكتيب اإلرشادي 
المرفـــق مع الشـــوايات الحديثة المدمجـــة بالغاز، فبعض هـــذه الغازات يكون 
أثقل من الهواء فيعلق فوق أجزاء الشواية المغلقة، ما يهدد بحدوث اشتعال 
ســـريع أشبه باالنفجار، وهناك العديد من مقاطع الفيديو في موقع “يوتيوب” 
وغيره، وثقت مثل هذه االنفجارات في نحو هذه الشوايات، ومن وجه آخر، 
فإنه يتحتم صيانة الشوايات بشكل منتظم، وإزالة بقايا الدهون لمنع حدوث 
حروق يمكن أن تنجم عن احتراق هذا الدهن، ولنتأكد دوما من إبقاء المواد 
شـــديدة االشتعال أو األجسام القابلة لاشـــتعال في مكان بعيد عن الشواية، 
التي لربما التقطْت أدنى ما يكون من شرار، وحينها قد يقع ما ال تحمد عقباه.
وفي الســـياق نفسه فلُيجتنب وضع “المنقلة” وبها الفحم في األماكن المغلقة 
بغـــرض التدفئـــة أو إعداد الشـــاي أو ألّي غرٍض آخر، وكلنـــا يذكر تلك الحادثة 
األليمة منذ ســـنتين – تقريبا - حين توفي شخصان في منطقة عوالي، جراء 
االختنـــاق إثر استنشـــاقهما نواتـــج احتراق الفحم في مكانهمـــا المغلق. حفظ 

هللا الجميع من كلِّ سوء ومكروه.

* كاتب بحريني

*  علي جالل

صانع اإلبداع
يغيـــب دائمًا صانـــع اإلبداع “جيمس كاميرون” ليعـــود بمفاجأة من العيار 
الثقيـــل، فـــا يخلـــو ذاك الغيـــاب مهمـــا طال من ســـنوات من إنتـــاج عمل 
مميز يغرق شـــباك تذاكر صاالت الســـينما حول العالم بأيادي المشاهدين 

الشغوفين بفنه، ويحفر بماء من ذهب في تاريخ السينما العالمية.
ليســـت ســـينما تقليدية، بل ســـينما ثورية، تصبر وتبذل لتعرض شيئًا لم 
يقدم من قبل سواء على مستوى القصة أو التكنولوجيا المستخدمة أو 

أية عناصر فنية أخرى تشكل جزءًا من العمل الفني اإلبداعي.
وتمتلـــئ هـــذه األيام صاالت الســـينما بجمهور ومشـــاهدي الجـــزء الثاني 
مـــن رائعـــة كاميـــرون الجديدة المتمثلة فـــي فيلم )أفاتـــار(، وذلك بعد ما 
يقـــارب 13 عامـــًا من تقديمه الجزء األول الذي حقق وقتها نجاحًا كبيرًا، 
هـــذا الفيلـــم الذي ال يعـــد فيلمًا عاديًا يعرض في الســـينما، بل اســـتثنائيًا 
مـــن الدرجة األولـــى، يقدمه كاميرون كالمعتـــاد بمختلف األدوار كمخرج 
وكاتـــب ومحـــرر فيديـــو ومنتج وموزع وعقـــل مفكر لصناعة ســـينمائية 
ســـاحرة. يمتد الفيلم إلى  أكثر من 3 ســـاعات ليكون ملحمة من ماحم 
األعمال الســـينمائية الخالدة التي يرســـمها ويصيغها كاميرون اآلتي من 
الشـــمال األميركي من كندا تحديدًا، ويســـجل اســـمه في تاريخ الســـينما 
بأعظـــم األعمـــال التـــي تحتـــرم عقليـــة المشـــاهد، وتتـــاءم مـــع المرحلة 

والعصر الذي نعيش، بل ويسابق الزمن بمستوى األعمال التي يقدمها.
أمثـــال كاميرون هم من صنعـــوا أمجاد هوليوود وجعلوها المتربعة على 
عرش الســـينما العالميـــة، وذلك باهتمامهم غير المســـبوق بـــكل تفاصيل 
العمل اإلبداعي من البدايات األولى للسينما األميركية وحتى يومنا هذا، 
وهـــو ما تحتاجـــه بالفعل أية صناعة ســـينمائية على وجـــه األرض حتى 
تصنـــع مجدها، وتقـــدر على المنافســـة، والوصول إلى المختلـــف الفريد، 

وإلى ما هو أبعد مما تم بلوغه على مستوى الفن السابع حتى اآلن.

* كاتب وأكاديمي بحريني

dr.ali.saegh@gmail.com

* د. علي الصايغ



“المصــرف المــركــزي” بطــل “الــذهــب مــن أجــل الخيــر”
تحــت رعايــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمال اإلنســانية وشــئون الشــباب ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة، اختتمــت بطولة “الذهب من أجــل الخير”، 
البحريــن  مصــرف  فريــق  اإلنســانية  لألعمــال  الملكيــة  المؤسســة  وتوجــت 
المركــزي بطــالً لهــذه البطولــة فــي نســختها الثانيــة، بحضــور األميــن العــام 
مجلــس  الســيد، وعضــو  اإلنســانية مصطفــى  لألعمــال  الملكيــة  للمؤسســة 
الشــورى رضا منفردي، واســتمرت مدة يومين متتاليين في صالة عيســى بن 
راشــد الرياضيــة، وهدفــت إلى إبــراز الجانب الخيري عبــر رياضة كرة القدم، 

وخصص ريع البطولة لدعم أسر المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.

مصـــرف  فريـــق  األول  بالمركـــز  فـــاز 
البحريـــن المركزي بتغلبـــه على فريق 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
فـــي مباراة مثيـــرة وقويـــة بنتيجة 1 
– 0، وشـــاركت فـــي البطولـــة 5 فـــرق 
المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف  وهـــي: 
مجلـــس الشـــورى، المؤسســـة الملكية 
المعماريـــون  اإلنســـانية،  لألعمـــال 

العرب، أكاديمية ريال مدريد.

كمـــا شـــهد اليـــوم األخير مـــن البطولة 
مبـــاراة اســـتعراضية بيـــن عـــدد مـــن 
نجـــوم البحرين، شـــارك فيهـــا كل من 
والالعـــب  ســـالمين  محمـــد  الالعـــب 
محمود عبدالرحمـــن والفنانون جعفر 
الســـاري ومحمد صقر وعبدهللا سوي 
وأميـــن الصايـــغ وأميـــر دســـمال إلـــى 
جانـــب المذيع علـــي القطان والمخرج 

محمد نعمة.

وكرم الســـيد الراعي الرسمي للبطولة 
مجلس الشـــورى، والراعـــي اإلعالمي 
جانـــب  إلـــى   ،)yellow studio(
الداعميـــن مطعم البيـــك، فريق نبضة 
حياة التطوعـــي، باإلضافة إلى طاقم 

التحكيـــم المكـــون مـــن الحكـــم علـــي 
عبدهللا داد هللا والحكم عقيل حســـن 

حسين.
فـــي  المميزيـــن  الالعبيـــن  كـــرم  كمـــا 
البطولة، إذ حصل الالعب محمد عمر 

مـــن فريـــق أكاديمية مدريـــد البحرين 
علـــى لقب أفضل العب فـــي البطولة، 
عبدالرحمـــن  مصطفـــى  والالعـــب 
الســـويدي من فريق مصرف البحرين 
المركـــزي على لقـــب هـــّداف البطولة، 

عبـــدهللا  الحـــارس  حـــارس  وأفضـــل 
صالح مـــن فريـــق المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية، كما تويج الفريقان 
أصحاب المركزين األول والثاني وتم 

أخذ الصور التذكارية في الختام.

مواجهة ساخنة بين “البا” و“جيبك” بانطالقة دوري الشركات
الشـــركات  دوري  منافســـات  اليـــوم  تنطلـــق 
والمؤسســـات لكرة القدم لموســـم 2022-2023، 
بلقـــاء صعـــب يجمع بيـــن جيبك وألبـــا في تمام 
الســـاعة 6.30 مساًء.  وتقام المباراة على ملعب 

نادي ألبا بالرفاع. 
ويتنافـــس علـــى لقـــب المســـابقة فـــي الموســـم 
الجديـــد 5 فـــرق البـــا، بابكو، جارمكـــو، التطوير، 
جيبـــك. وتقـــام المســـابقة بنظـــام جميـــع النقاط 
دوري من دورين، ويحصل صاحب أعلى رصيد 

من النقاط على لقب المسابقة. 
جميـــع  أنهـــت  قـــد  المنظمـــة  اللجنـــة  وكانـــت 
االســـتعدادات إلقامـــة المســـابقة بحجـــز ملعب 

نادي ألبا، واالســـتعانة بحكام االتحاد البحريني 
لكرة القدم، فضالً عن األمور التنظيمية والفنية. 
ولقاء اليوم الذي يجمع بين جيبك وألبا سيكون 
ذو طابـــع تنافســـي حـــاد بيـــن فريقين يســـعيان 
علـــى  عطفـــًا  المســـابقة  لقـــب  علـــى  للمنافســـة 
المقومـــات والقـــدرات التـــي تأهلهما للمنافســـة. 
فريق جيبك حامل لقب الدوري لموســـم -2019

2020 للمـــرة األولـــى في تاريخه بعـــد أداء رائع 
ومجهـــود كبيـــر قدمه طـــوال المســـابقة، يتطلع 
لتحقيق انتصـــار مهم أمام فريق قوي ومنافس 
مـــن أجـــل بدايـــة قويـــة تكـــون بمثابـــة الحافـــز 

لتحقيق طموحه في الموسم الجديد.

العربيـــة  البطولـــة  منافســـات  ضمـــن 
للجامعـــات )بطولـــة زايـــد الثانيـــة(، لعـــب 
المنتخب الجامعي مباراتين األولى أمام 
العراق وخســـرها بنتيجة 1-4، فيما لعب 
منتخبنـــا مباراتـــه الثانيـــة أمـــام منتخب 
البلد المســـتضيف اإلمارات وفاز منتخبنا 
بنتيجة 3-4  في مباراة مثيرة وحماسية.

ويتبقى لمنتخبنا مباراتان في المجموعة 
أمام الصومال وليبيا.

يذكـــر أن األول والثانـــي يتأهالن من كل 
مجموعة وأفضل ثالث.

منتخبنا الجامعي يفوز 
على نظيره اإلماراتي
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تنفيذا لتوجيهات النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، أقيمت فعالية لكل النجوم “all stars” ضمن منافســات دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة اليد، وذلك على مدى يومي الجمعة والســبت. واختتمت 
الفعاليــة بإقامــة مبــاراة اســتعراضية شــارك فيهــا أفضل الالعبين في الدوري، وســط حضور رســمي تقدمــه الرئيس التنفيــذي للهيئة العامة للرياضــة عبدالرحمن 
عسكر، ورئيسة االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، ورئيس االتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي، وعدد من المسؤولين 

في األندية الوطنية.

ودخـــل الالعبـــون في معســـكر تدريبي 
قصيـــر في مقر إقامـــة الالعبين بفندق 
بهـــدف  وذلـــك  الجفيـــر،  بمنطقـــة   K
معايشـــة الالعبين ألجواء المعسكرات 
والمنتخبـــات واالحتـــراف، كمـــا نظمت 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة بالتعـــاون مـــع 
االتحـــاد البحرينـــي لكرة اليـــد برنامجًا 
متكامـــالً لالعبيـــن طيلة مـــدة الفعالية، 
تضمـــن محاضـــرات وورش عمـــل فـــي 
الجانـــب اإلعالمـــي والتغذيـــة الصحية 
باإلضافـــة لقوانيـــن اللعبـــة والجوانـــب 
النفســـية والذهنية، إلى جانب الفحص 
مستشـــفى  برعايـــة  الشـــامل  الطبـــي 

الهالل.
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــار 
للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر  العامـــة 
إلى االهتمام الذي يوليه ســـمو الشـــيخ 
للمبـــادرة  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 
علـــى  النجـــوم  كل  ولفعاليـــة  بشـــكل 
وجـــه الخصـــوص، كونها تجمـــع أفضل 
الالعبين بحســـب اختيار اللجنة الفنية 
التابعـــة لـــكل اتحـــاد، مبينا فـــي الوقت 
نفســـه أن اســـتمرار تنظيـــم الفعاليـــات 

الخاصـــة بمبـــادرة دوري خالد بن حمد 
لجيـــل الذهـــب سيســـهم فـــي اكتمـــال 
الصورة الكاملة لها، مع اقتراب انطالق 

منافسات األلعاب الفردية.
كمـــا ثمن عســـكر الجهـــود المبذولة من 
اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  قبـــل 
المســـتمرة  إســـحاقي  علـــي  برئاســـة 
إلنجـــاح المبـــادرة، من خـــالل االهتمام 
والتنظيـــم المميـــز، الـــذي انعكـــس على 
المســـتوى الفنـــي لالعبيـــن المشـــاركين 
تحصـــد  أن  متمنيـــا  الـــدوري،  فـــي 
المنتخبـــات الوطنية ثمار هذه المبادرة 
في السنوات المقبلة، عبر صناعة جيل 
قـــوي ومنافـــس قـــادر علـــى مواصلـــة 
اإلنجـــازات والمكتســـبات التي تحققها 

الرياضة البحرينية اليوم.
مـــن جانبه أشـــاد إســـحاقي بفعالية كل 
النجـــوم وقـــال أنـــه هـــذه المبـــاراة هي 
خالصة منافسات القسم األول بدوري 
خالد بن حمد لجيـــل الذهب لكرة اليد، 
واتضح ذلك من خالل المســـتوى الذي 
ظهـــرت عليه مباراة كل النجوم وبأداء 
الالعبين المبشـــر والذي أعطى انطباعا 

كبيـــرا بالمخرجـــات المميـــزة الـــى لعبة 
كـــرة اليـــد البحرينيـــة ووجـــود قاعـــدة 
صلبة قـــادرة على مواصلـــة النجاحات 
والمحافظة على مكتســـبات اللعبة في 

المستقبل المقبل.
وأعـــرب رئيس اتحـــاد اليد عن شـــكره 
لرئيـــس  األول  النائـــب  الـــى  وتقديـــره 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، 
رئيـــس الهيئـــة العامة للرياضـــة، رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مؤكدا 
نجـــاح مبادرة ســـموه فـــي إقامة دوري 
جيـــل الذهب الكتشـــاف المواهب وهو 
ما لمســـه الجميع بالنسبة الى لعبة كرة 
اليـــد حيـــث حصـــل هـــذا الجيـــل علـــى 
اهتمـــام كبيـــر من قبـــل األنديـــة عالوة 
علـــى المتابعـــة والتغطيـــات اإلعالمية 

التي رافقت هذه المسابقة.
وأقيمـــت مبـــاراة كل النجـــوم بـــدوري 
خالد بن حمد لجيل الذهب وســـط بين 
فريقي دلمون وتايلوس حيث استطاع 
فريق دلمون من الفوز بنتيجة )24/ 23( 
النديـــة  شـــهدت  ممتعـــة  مبـــاراة  بعـــد 

واإلثـــارة منـــذ بدايتها وحتـــى الدقائق 
األخيرة.

وقـــدم العبـــو الفريقيـــن عرضـــا مميـــزا 
ومهاراتهـــم  إمكانياتهـــم  فيـــه  أبـــرزوا 
الفنيـــة، واتضـــح ذلك من خـــالل األداء 
الجماعي والمواهب الفردية التي ظهر 

بها أكثر من العب في المباراة.
النجـــوم  كل  مبـــاراة  فـــي  وشـــارك 
الالعبون: الســـيد هاشـــم عدنان، حسن 
فاضـــل، جاســـم عبـــدهللا ) توبلي(، علي 
سمير، جواد عبدهللا، سيد هاشم ماجد 
حســـن  مســـعود،  حســـن  التضامـــن(،   (
سامي، عبدهللا علي ) سماهيج(، محمد 
أحمد عباس، محمد عبدالرسول، مهدي 
جعفر منصور ) االتفاق(، محمد يونس، 
علي حســـن، محمد حســـين )الشـــباب(، 
قاســـم علي، عيسى بابور، محمد هالل 
) الدير(، عمر يوســـف، صقر مبارك، علي 
حســـن ) النجمـــة(، ســـيد مجيـــد فضل، 
محمـــد فتحـــي، علـــي عبدهللا جاســـم ) 
باربـــار(، إبراهيم موســـى، أحمد مؤنس 
) األهلـــي(، منتظـــر عبدالرســـول وعلـــي 

حسن ) االتحاد(.

أقيمت على مدى يومين شهدا برنامجا حافال

عسكر وإسحاقي يشيدان بالنجاح الكبير لفعالية “كل النجوم” لكرة اليد

من لقاء سابق بين الفريقين

رونالدو... “الشهاب” المتهاوي من الفضاء!!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

كان رونالدو في المونديال “حكاية كونية”، شـــغلت اإلعالم والمشـــجعين 
طـــوال الوقت، حتى قبل أن تبدأ البطولة بأيام عدة، عندما هاجم مدربه 
في نادي مانشســـتر يونايتد بطريقة غير معهودة، ولكن ماذا فعل النجم 

البرتغالي في حدود المستطيل األخضر؟
 مع األسف الشديد، ظهر “الدون” في كأس العالم كما لو أنه جرم سماوي 
هوى من الفضاء فاشـــتعل وصار رمادا في آخر ظهور له في كأس العالم 
مـــع منتخـــب بالده، وبأســـوأ صـــورة يمكـــن أن يختم بها العـــب كرة قدم 
مشـــواره المليء باإلنجازات، وربما وقع صاحبنا في فخ “المكابرة” بعدم 
التصديـــق أن النهايـــة قد ال تأتي بالضرورة كمـــا يتوق ويتمنى، خصوصا 

عندما يكون عطاؤه أقل بكثير من مستوى التحدي!!
لقـــد أخطـــأ رونالـــدو في تصويب بوصلتـــه في كأس العالم، مـــا الذي كان 
يريده من هذه المشـــاركة، مزيدا من األرقام القياســـية، أم الفوز بالكأس 

العالمية، أم كال األمرين؟
وقبل كل شـــيء، هل كان رونالدو يعلم أنه غير جاهز للعب دور البطولة 
وهو بعمر الـ 37 عامًا في منافســـات صعبة وأجواء مشـــحونة، فضال عن 
تداعيات سلبية نتيجة للعالقة المتوترة مع ناديه االنجليزي التي انتهت 
بالطـــالق الـــودي، بعـــد أن تحطمـــت آمالـــه في أن يســـتعيد أمجـــاده التي 

عاشها مع الشياطين الحمر خالل الفترة من 2003 ولغاية 2009!
لقد اصطدم رونالدو بواقع مختلف كليا عما كان عليه الوضع قبل سنوات، 
عندمـــا بـــدأ مســـيرته الصاروخية مـــع اليونايتد، لقد كان عمـــره آنذاك 18 
عاما، كان شابا ينضح بالحيوية والنشاط، وأعلن عن نفسه بصفته نجما 
مـــن العيار الثقيل فـــي انجلترا، قبل أن يتجه إلى ريال مدريد في صفقة 

قياسية ليحقق مع الفريق الملكي كل األلقاب واألرقام الممكنة.
والســـؤال الذي يتوجب علـــى النجم البرتغالي أن يواجه به نفســـه، لماذا 
تكـــرر ســـيناريو “دكـــة االحتيـــاط” مـــع منتخـــب بـــالده، هل المشـــكلة في 

المدربين أم في رونالدو ذاته؟!
من الصعب على شـــخصية مثل رونالدو االعتراف بالفشل، ومن الصعب 
أيضـــا أن يعتـــرف بأن قدماه لم تعـــودان قويتين كما الســـابق. لذلك وقع 
النجم الكبير ضحية للمكابرة، وعدم التعامل مع الوضع الجديد بواقعية، 
مثلمـــا فعـــل غريمـــه التقليدي ليونيـــل ميســـي، الـــذي كان أداؤه المعنوي 

وروحه العالية مع األرجنتين بمثابة الشمس الساطعة في المونديال.
لقـــد كان ميســـي ذو 35 عامـــا، يمشـــي فـــي اغلـــب مباريـــات المونديـــال، 
ولكنـــه عندمـــا يحصل على الكرة يحـــدث فارقًا نوعيًا وخطورة شـــديدة 
على المنافســـين، لقد كان قائدًا لكتيبـــة من المقاتلين، يفدونه بأرواحهم، 
ويؤمنون به حتى لو قادهم نحو الجحيم، فنجح بأقل مجهود بدني في 
قيـــادة منتخـــب بالده إلى منصـــة تتويج تاه عنها التانغو لمدة 36 ســـنة، 

متجاوزا بواقعية شديدة الذكاء وعبقرية كل التحديات الصعبة.
أمـــا أنـــت يا عزيـــزي رونالدو، فقد كنـــت “منبوذا”، ولـــم يتعاطف معك إال 
زوجتك، وأردت أن تحقق ما لم تستطع تحقيقه في الملعب بالتصريحات 
الناريـــة، التـــي أحرقت أحـــالم البرتغال اليابســـة، حتى قيـــل إن البرتغال 

أفضل من دون رونالدو، وهذه أسوأ نهاية لنجم بحجم “الدون”.
هـــذه واحدة مـــن الحقائق التـــي تظهر لنا ونحن نســـبر أغـــوار المونديال 
وعالـــم كرة القـــدم المليء بالقصـــص والحكايات المثيرة، ونســـتطيع من 
خاللها اقتفاء أثر الحكمة والموعظة، من أســـاطير الســـاحرة المســـتديرة 
التـــي تعتمد على قوانيـــن ومبادئ ثابتة، ال يمكن أن تتغير بالعنتريات أو 

المكابرة!



عودة منتخبنا للدراجات من البطولة العربية بفضيتين وبرونزيتين
الوطنـــي  البحريـــن  منتخـــب  عـــاد 
للدراجـــات الهوائيـــة إلـــى البـــاد فـــي 
ظهـــر يـــوم أمـــس األول بعـــد أن أنهى 
فـــي  المشـــرفة  مشـــاركته  مشـــوار 
البطولـــة العربية المجّمعـــة للدراجات 
الهوائية لسباقات الطريق والسباقات 
الجبلية وسباقات ذوي اإلعاقة، التي 
بدولـــة  الشـــارقة  إمـــارة  تســـتضيفها 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
ديســـمبر   27  -  16 مـــن  الفتـــرة  فـــي 
الجـــاري، وينظمهـــا اتحـــاد اإلمـــارات 
العربيـــة المتحدة للدراجـــات الهوائية 
تحـــت رعايـــة عضو المجلـــس األعلى 
حاكم إمارة الشـــارقة صاحب الســـمو 
الشـــيخ ســـلطان بـــن محمد القاســـمي 
االتحـــاد  ومتابعـــة  إشـــراف  وتحـــت 

العربي للدراجات.

بهـــذا  البحرينـــي  المنتخـــب  وحقـــق   
أربـــع  العربـــي  الرياضـــي  التجمـــع 
ميداليات “فضيتين وبرونزيتين” في 
ظـــل المشـــاركة الواســـعة والمنافســـة 
العاليـــة والحضور المتميـــز للدراجين 
العرب، حيث سبق للمنتخب البحريني 
للدراجات الهوائية أن أحرز الميدالية 
الفضية في ســـباق الطريق فردي عام 
لفئـــة الكبـــار تحـــت 23 ســـنة لمســـافة 
121 كيلومتـــرا عبـــر الـــدراج الذهبـــي 
البرونزيـــة  الميداليـــة  مـــدن،  أحمـــد 
لســـباق الفردي عام لفئـــة الكبار )فرق( 
بنفـــس المســـافة، الميداليـــة الفضيـــة 
لســـباق “فـــردي ضد الســـاعة” في فئة 
الرجـــال عبـــر نجـــم المنتخـــب أحمـــد 
مـــدن كذلك، والذي أقيم لمســـافة 32 

كيلومتـــرا، والميداليـــة البرونزية في 
ســـباق “فردي ضـــد الســـاعة” للدراجة 
اليدويـــة لمســـافة 33 كيلومتـــرا عبـــر 

الدراج سيد نور الوداعي.
 وكان فـــي اســـتقبال ممثـــل الرياضة 

البحرينية العائد بانتصاره الرفيع من 
إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة يوســـف جواد عضو مجلس 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي للدراجـــات 
المســـابقات،  لجنـــة  رئيـــس  الهوائيـــة 

وشهد حفل االســـتقبال احتفاء جيدا 
بجميع أفـــراد البعثـــة البحرينية التي 
كان لهـــا حضـــوره المتميز والمشـــرف 
وفي الوقت الذي تمكن أبناء البحرين 
من عكس الصورة الطيبة عن رياضة 

الدراجـــات الهوائية ومـــا وصلت إليه 
مـــن تطـــور وازدهـــار ومـــا تمتلك في 
صفـــوف منتخبها من مواهب ونجوم 
وأبطال قادرين علـــى تحقيق المراكز 

المتقدمة.

الرفاع: االتحاد البحريني للدراجات الهوائية

أكد وكيل وزارة شــؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة 
أن منتخــب كــرة اليــد للرجــال أثبت تميزه القاري وحضوره العالمــي في عدة محطات وأن اللعبة ماضية في التطور بفضل األجيال 

المتعاقبة على المنتخبات والتي تبرهن عن جودة العمل في األندية واالتحاد.

جـــاء ذلك لـــدى زيـــارة ســـموه لمنتخب 
رجـــال كـــرة اليد في الحصـــة التدريبية 
األخيـــرة التـــي خاضهـــا األحمـــر مســـاء 
األحـــد 25 ديســـمبر 2022 علـــى صالـــة 
اتحـــاد كرة اليد بمنطقة أم الحصم قبل 
المغادرة إلى معســـكر اســـبانيا تحضيرا 
للمشـــاركة ببطولـــة العالـــم فـــي بولنـــدا 
والســـويد 2023 وذلـــك بحضور األمين 
العـــام للجنة األولمبية فارس الكوهجي 
ورئيـــس اتحاد كرة اليد علي إســـحاقي 
ونائـــب رئيـــس االتحاد خالـــد اللحيدان 

وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة.
وشـــهد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 

بـــن خليفـــة آل خليفـــة المـــران األخيـــر 
للمنتخـــب بقيـــادة المـــدرب اآليســـلندي 
بالاعبيـــن  ســـموه  التقـــى  ثـــم  آرون، 
ونقل لهم تحيـــات النائب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيس 
اللجنة األولمبية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، وتمنيـــات ســـموه لهم 
بالتوفيق والنجاح في المعترك العالمي.
وأكـــد ســـموه أهميـــة التمثيل المشـــرف 
القتاليـــة  والـــروح  بالعزيمـــة  والتســـلح 
من أجـــل الظهور المشـــرف فـــي بطولة 
العالم والســـعي لتقديم أفضل ما لديهم 

لعكـــس الصورة المشـــرفة عـــن كرة اليد 
البحرينيـــة ومـــا تزخر به مـــن إنجازات 
بعطـــاءات  منوهـــا  بـــارزة،  وعناصـــر 
تمثيـــل  فـــي  وجهودهـــم  الاعبيـــن 

المنتخب.
كمـــا نوه ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة بـــدور االتحـــاد 
البحرينـــي لكرة اليد برئاســـة إســـحاقي 
فـــي توفير مختلـــف متطلبـــات النجاح 
مؤكدا وقـــوف اللجنة األولمبية بجانب 
العالمـــي،  االســـتحقاق  فـــي  المنتخـــب 
التوفيـــق  المحاربيـــن  ألحمـــر  متمنيـــا 

والنجاح.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

سمو الشيخ عيسى بن علي: منتخب اليد أثبت تميزه القاري وحضوره العالمي
لدى زيارة سموه للمنتخب قبل المشاركة المونديالية

 منتخب البحرين للدراجات الهوائية خالل حفل االستقبال
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أفـــادت األنبـــاء القادمـــة مـــن إيـــران، 
أمس األحد، أن ابنة شـــقيقة المرشـــد 
األعلى علي خامنئي المعتقلة، دخلت 

في إضراب عن الطعام.
وكتـــب شـــقيقها محمـــود مرادخانـــي 
فـــي تغريدة له علـــى “تويتر” أن أخته 
“مضربـــة عـــن الطعـــام احتجاجا على 
ظـــروف مـــكان االعتقال وعـــدم نقلها 

إلى سجن إيفين”.
وأعلن محمد حسين أقاسي، محامي 
فريدة مراد خاني، الجمعة 9 ديســـمبر 
في تغريدة، أن موكلته “حوكمت أمام 
محكمـــة خاصة لرجـــال الدين، وحكم 

عليها بالسجن 15 عاما”.
والناشـــطة المدنية فريدة مرادخاني، 

ابنة بدرية حســـيني خامنئي شـــقيقة 
مرادخانـــي  علـــي  ووالدهـــا  المرشـــد 
قيـــادي ســـابق فـــي النظـــام اإليرانـــي، 
اعتقلت منذ نحو الشـــهر، فيما تستمر 
التظاهـــرات فـــي إيران بعـــد أن تفجر 
الحراك منذ سبتمبر الماضي إثر مقتل 
الشـــابة مهســـا أميني على يد “شرطة 

األخالق”.
ودعت فريدة مرادخانـــي الحكومات 
األجنبيـــة لقطـــع كل عالقاتها بطهران 
التـــي  العنيفـــة  القمـــع  حملـــة  بســـبب 
تقوم بها السلطات، لكبح احتجاجات 
حاشدة أطلقت شـــرارتها وفاة الشابة 
احتجـــاز  قيـــد  وهـــي  أمينـــي  مهســـا 

الشرطة.

ابنة شقيقة خامنئي المعتقلة تضرب عن الطعام

أنقرة ـ وكاالت

قال وزير الدفـــاع التركي خلوصي 
أكار، أمـــس األحـــد، إن تركيا تجري 
محادثـــات مـــع روســـيا الســـتخدام 
المجال الجوي فوق شـــمال سوريا 
فـــي عمليـــة محتملـــة عبـــر الحدود 
الشـــعب  حمايـــة  وحـــدات  ضـــد 

الكردية السورية.
 ونّفذت تركيا عدة عمليات توغل 
فـــي شــمــال ســـوريـــا ضـــد وحــــدات 
ــدد بــهــجــوم  ــهـ ــشــعــب وتـ حــمــايــة ال
أنقرة  وصعدت  شهور.  منذ  جديد 
ــمــاضــي  ــا الـــشـــهـــر ال ــهـ ــداداتـ ــعـ ــتـ اسـ

ــعــد هـــجـــوم تــفــجــيــري في  ب
ـــلـــت  ــــول حـــمَّ ــب ــ ــن ــطــ إســ

أكــــراًدا  مسلحين 
ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ مــ

تنفيذه.
ونفـــت جماعة 
العمـــال  حـــزب 

وقـــوات  المســـلحة  الكردســـتاني 
ســـوريا الديمقراطية المتحالفة مع 
الواليـــات المتحدة، بقيادة وحدات 
حماية الشـــعب الكرديـــة، ضلوعهما 
فـــي الهجوم الـــذي وقع في شـــارع 

مكتظ مخصص للمشاة.
وشـــّنت تركيـــا ضربـــات جوية على 
أهداف لوحدات حماية الشعب في 
نوفمبر، وأشار الرئيس رجب طيب 

أردوغان إلى هجوم بري محتمل.
أنقـــرة  إن  للصحفييـــن  أكار  وقـــال 
تجري محادثات حول هذه العملية 
مـــع موســـكو التـــي تدعـــم قوات 

الرئيس السوري بشار األسد.
“نجـــري محادثات  وأضاف 
روســـيا  مـــع  ونتناقـــش 
حـــول جميع المســـائل 
ومنها فتـــح المجال 

الجوي”.

تركيا تبحث مع روسيا استخدام المجال السوري
كابل ـ أ ف ب

أعلنـــت 3 منظمـــات إغاثيـــة أجنبيـــة، 
أمـــس األحـــد، أنهـــا ســـتعلق عملها في 
أفغانستان، بعدما أمرت حركة طالبان 
جميع المنظمـــات غير الحكومية بمنع 

موظفاتها من العمل، بحسب بيان.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن 
“أنقذوا األطفال” )ســـيف ذي تشلدرن( 
لالجئيـــن،  النرويجـــي  والمجلـــس 
و”كير”، “بانتظار اتضاح الصورة بشأن 
اإلعـــالن، ســـنعلق برامجنـــا مطالبيـــن 
بمواصلـــة الرجـــال والنســـاء وبشـــكل 
متســـاٍو تقديـــم مســـاعداتنا التي تنقذ 

األرواح في أفغانستان”. 
طالبان  حــركــة  وكــانــت 

قد أصدرت السبت 
أوامــــــــــــــر إلـــــى 
ــات  ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ الـ
غــــــــــــــــيــــــــــــــــر 
ــيـــة  الـــحـــكـــومـ

ــي أفــغــانــســتــان تــمــنــعــهــا فــيــهــا من  فـ
إذا  مــا  تحديد  دون  النساء،  تشغيل 
كان هذا يشمل العامالت األجنبيات. 

وبـــررت الحركـــة القـــرار بعـــدم اتبـــاع 
الموظفـــات قواعـــد اللباس المناســـبة 
بما يشـــمل الحجاب، وهـــددت بتعليق 
تنفـــذ  ال  التـــي  المنظمـــات  تراخيـــص 
القـــرار.  وأثـــارت الخطـــوة تنديـــدات 
المجتمـــع الدولي ومخـــاوف من أثرها 
على إيصال المساعدات، وتأتي ضمن 
سلسلة قرارات اتخذتها الحركة تقيد 
فيها حرية وحقوق النساء في البالد. 
األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وحـــذر 
أنتونـــي بلينكـــن، الســـبت، مـــن أن 
قـــرار طالبـــان بمنع النســـاء من 
العمـــل فـــي المنظمـــات غيـــر 
الحكومية سيعطل تسليم 
المســـاعدات وقد يكون 

“مدمرا” ألفغانستان.

3 منظمات إغاثية تعّلق عملها بأفغانستان
غلوبال تايمز

أعلـــن الجيش الصينـــي أنه أجرى 
تدريبـــات عســـكرية حـــول جزيرة 
تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي 

وتسعى لالستقالل عن الصين.
وبحســـب صحيفة “غلوبال تايمز” 
قيـــادة  “أجـــرت  فقـــد  الصينيـــة 
الجناح الشـــرقي لجيـــش التحرير 
الشـــعبي الصيني تدريبات دورية 
مشـــتركة حـــول جزيـــرة تايـــوان، 
علـــى تصاعـــد  ردا  األحـــد،  أمـــس 
التواطـــؤ بيـــن الواليـــات المتحدة 

وتايوان”.
وفي وقت سابق، قال وزير 

ــخــارجــيــة الــصــيــنــي،  ال
إن  يـــــــــي،  وانـــــــــــغ 

الــــــــعــــــــالقــــــــات 
ــة -  ــ ــي ــ ــن ــ ــي ــصــ ــ ال
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
واجـــــــــــــهـــــــــــــت 

ــات جــــديــــة فـــــي الـــعـــام  ــ ــوب ــ ــع صــ
بحزم  بكين  تصدت  وقد  الجاري، 
لــالســتــفــزازات ولــلــضــغــوطــات من 

طرف واشنطن.
وحث وانـــغ يي الواليات المتحدة 
وااللتـــزام  مســـارها،  تغييـــر  علـــى 
وعقالنيـــة  موضوعيـــة  بنظـــرة 
للصيـــن، واتبـــاع سياســـة إيجابية 
وعملية تجاه بالده، ووضع أساس 
متيـــن لتنميـــة مســـتقرة للعالقات 

الصينية - األميركية.
يذكـــر أن وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي 
أنتوني بلينكن أكد على أن الواليات 
المتحدة ستســـعى للحفاظ على 
الســـالم فـــي مضيـــق تايوان، 
والتعامل مع الصين بشأن 
القضايـــا التـــي تتطلـــب 
واشـــنطن  بين  حوارا 

وبكين.

الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان

األحــد،  أمــس  العمانيــون،  الناخبــون  أدلــى 
بأصواتهــم الختيــار أعضــاء المجــاس البلدية 
تطبيــق  عبــر  الذكيــة  الهواتــف  خــال  مــن 
“أنتخــب” للمــرة األولى. ويخــوض االنتخابات 
ويحــق  امــرأة،   27 بينهــم  مرشــحا   696
بينهــم  ناخبــا  و767  ألفــا   731 لـــ  التصويــت 
ألفــا و965 ناخبــة الختيــار 126 عضــوا   347
يتوزعــون علــى المجالــس البلديــة التــي تبلــغ 
مــدة دورتهــا 4 ســنوات. وللمــرة األولى ُتجرى 
تطبيــق  عبــر  البلديــة  المجالــس  انتخابــات 
“أنتخب” الذي أطلقته وزارة الداخلية؛ بهدف 
مواكبة التطورات التقنية في العالم لتســهيل 

العملية االنتخابية.

اتهم الغرب بمحاولة “تقسيم” روسيا وتوعد بتدمير نظام “باتريوت”

بوتين مستعد للتفاوض بشأن حلول مقبولة في أوكرانيا

البابا يدعو إلنهاء الحرب “الهوجاء” في أوكرانيا

فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  قـــال 
بوتين، أمس األحد، إن بالده مستعدة 
الصـــراع  أطـــراف  كل  مـــع  للتفـــاوض 
كييـــف  بموقـــف  منـــددا  األوكرانـــي، 
وحلفائهـــا الغربييـــن الذيـــن يرفضون 
“إجـــراء محادثـــات”، حســـب تعبيـــره. 
كما اتهم الغرب بالســـعي إلى “تقسيم” 

روسيا. 
مـــع  مقابلـــة  فـــي  بوتيـــن  وأضـــاف 
التلفزيون الرسمي “أعتقد أننا نتحرك 
فـــي االتجـــاه الصحيـــح، ندافـــع عـــن 
مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا 
وشـــعبنا... وليس لدينا خيار آخر غير 
نقلتـــه  مـــا  حمايـــة مواطنينـــا”، وفـــق 

وكالة “رويترز” لألنباء.
وتابع قائالً “نحن مستعدون للتفاوض 
مع كل األطراف المعنية بشـــأن حلول 
مقبولـــة، لكـــن األمـــر يعـــود لهم، لســـنا 
مـــن يرفـــض التفـــاوض لكـــن هـــم من 

يرفضونه”.
وقـــال بوتين إنـــه متأكد “100 %” من 
أن الجيـــش الروســـي “ســـيدمر” نظام 
الدفاع الجوي باتريوت الذي ســـتزود 
الواليـــات المتحـــدة أوكرانيـــا به، فيما 
ردت الرئاسة األوكرانية على تصريح 
تريـــد  ال  روســـيا  إن  قائلـــة  بوتيـــن 
المفاوضات وتتنصل من مسؤولياتها.

وأعلنت واشنطن خالل زيارة الرئيس 

زيلينســـكي  فولوديميـــر  األوكرانـــي 
األســـبوع الماضـــي عن رزمـــة جديدة 
تشـــمل  العســـكرية  المســـاعدة  مـــن 
خصوصـــا منظومـــة باتريـــوت للدفاع 

الجوي.
وفـــي آخـــر التطـــورات الميدانيـــة، تم 
إعـــالن حالـــة تأهـــب جوي فـــي جميع 
أنحاء أوكرانيا تحسبًا لغارات روسية، 
فيمـــا أفـــادت وزارة الدفاع الروســـية 
بإحبـــاط محاوالت هجومية أوكرانية 
على عدة محاور واستهداف وحدات 
عسكرية، أسفرت عن تصفية أكثر من 
220 بيـــن قتيـــل وجريح مـــن مرتزقة 

وجنـــود أوكرانييـــن، بحســـب مـــا نقل 
اإلعالم الروسي عن الوزارة.

لوغانســـك  ســـلطات  أعلنـــت  وفيمـــا 
المواليـــة لروســـيا أن أوكرانيـــا نقلـــت 
المزيـــد من القـــوات لمحور ســـفاتوفو 
ســـلطات  أعلنـــت  االســـتراتيجي، 
زابوريجيـــا المواليـــة لروســـيا إنشـــاء 
خـــط دفاعي جديد لمواجهة أي تقدم 
الهيـــاكل  بنـــاء  أن  أوكرانـــي، مؤكـــدة 
الدفاعيـــة بالخطـــوط األماميـــة علـــى 

وشك االنتهاء.
أجهـــزة  قالـــت  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
الطـــوارئ بأوكرانيا إن 3 مـــن أفرادها 

لقوا حتفهـــم فجر األحد عندما انفجر 
لغم أثنـــاء قيامهـــم بإزالـــة األلغام من 
أجزاء من منطقة خيرسون. وتسيطر 
روســـيا التي بدأت عمليتها العسكرية 
في أوكرانيا قبل 10 أشهر على معظم 
وليس كل منطقة خيرسون. وبحلول 
منتصـــف نوفمبـــر، اســـتعادت القوات 
األوكرانيـــة مدينـــة خيرســـون وعددا 
مـــن البلـــدات فـــي المنطقـــة. ويعمـــل 
خبـــراء المفرقعـــات هنـــاك منـــذ ذلـــك 
الحين بعد أن قال الرئيس فولوديمير 
زيلينسكي إن القوات الروسية قامت 

بتلغيم المباني واألشياء بكثافة.

دعـــا البابا فرنســـيس، أمس األحد، إلـــى إنهاء الحرب 
“الهوجـــاء” فـــي أوكرانيا منددا في رســـالته بمناســـبة 

عيد الميالد باستخدام الغذاء “سالحا” في النزاع.
وتوجـــه بابـــا الفاتـــكان إلـــى آالف المؤمنيـــن الذيـــن 
تجمعـــوا فـــي ســـاحة القديـــس بطـــرس حيـــث رفـــع 

بعضهم األعالم األوكرانية.
ودعـــا البابـــا مـــرارا إلـــى الســـالم منـــذ بـــدء العمليـــة 
العســـكرية الروســـية فـــي أوكرانيـــا فـــي فبرايـــر، إذ 

دان الحـــرب بينمـــا ســـعى للمحافظة علـــى الحوار مع 
موسكو.

واســـتذكر “اإلخـــوة واألخـــوات األوكرانييـــن الذيـــن 
يعيشـــون عيد الميالد هذا في الظالم، بســـبب الدمار 

الذي سببته عشرة أشهر من الحرب”.
وحض البابـــا من يحتفلون بعيد الميالد على التفكير 
“في األشـــخاص الذين يعانون مـــن الجوع، خصوصا 
األطفـــال، بينمـــا تهـــدر كل يـــوم كميـــات كبيـــرة مـــن 

الطعام، وتنفق الموارد على األسلحة”.
وأضاف “زادت الحرب في أوكرانيا من سوء الوضع، 
وتركت شعوًبا بأكملها في خطر المجاعة، خاصة في 
أفغانســـتان وبلدان القرن اإلفريقـــي. كلنا علم أن كل 
حرب تسبب الجوع وتستغل الغذاء نفسه سالًحا ال، 
وتمنـــع توزيعه على الشـــعوب التي تتألـــم )...( لنلتزم 
كلنـــا، وأصحاب المســـؤوليات والساســـة، حتى يكون 

الغذاء أداة سالم فقط”.

عواصم ـ وكاالت

الفاتكان ـ وكاالت

من العمليات العسكرية المتواصلة في أوكرانيا

تل أبيب ـ وكاالت

فيمـــا أفادت القناة 12 اإلســـرائيلية، بأن رئيـــس الوزراء المكلف، 
زعيـــم حـــزب “الليكـــود”، بنياميـــن نتنياهـــو، يعتـــزم أداء اليمين 
الدســـتورية، الخميـــس المقبل، وتولي رئاســـة الحكومة رســـميا، 
أورد موقـــع “والـــال” العبـــري، أن آالف اإلســـرائيليين، خرجوا في 
مظاهـــرة حاشـــدة، فـــي مدينـــة حيفـــا، ضـــد نتنياهـــو وحكومته 

الجديدة التي تضم شخصيات وأحزاب يمينية متطرفة.
وأضاف الموقع، أن نشـــطاء إســـرائيليين، ومحتجين من مدينة 
حيفـــا، نظمـــوا المظاهـــرة بالشـــراكة مـــع منظمـــات احتجاجيـــة، 
ونشـــطاء مـــن حركة “جودة الحكـــم في إســـرائيل”، بقيادة وزير 
الدفـــاع ورئيـــس األركان اإلســـرائيلي الســـابق، موشـــيه يعلـــون، 
والمتحـــدث الســـابق باســـم الجيـــش اإلســـرائيلي، العميـــد رون 

كاتري، وعدد من العسكريين السابقين، والمسؤولين المدنيين.
وأكد الجنرال موشيه يعلون، أن حكومة نتنياهو تفقد شرعيتها 
األخالقيـــة وتبعـــد إســـرائيل عـــن “الطريـــق الصحيـــح”، مناديـــا 
بالخـــروج والتظاهـــر بصوت واحد “كفى”، ضـــد حكومة نتنياهو 

اليمينية المتطرفة.
وفـــي الســـبت الماضـــي، تظاهـــر آالف اإلســـرائيليين أمـــام مبنى 
“الكنيســـت”، احتجاجـــا علـــى تشـــكيل حكومـــة جديـــدة بزعامة 

نتنياهـــو، بدعـــوى أنهـــا تضـــم مجرميـــن مدانيـــن بتهـــم جنائية، 
ومتطرفين دينيا.

من جانب آخر، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اإلسرائيلية، 
بارتفـــاع معـــدل االنتحار بيـــن الجنـــود اإلســـرائيليين منذ مطلع 

العام 2022، إذ بلغ عدد المنتحرين 14 جنديا هذا العام. 
وأشـــارت الصحيفة إلى أن هذا العدد هو األكبر مقارنة باألعوام 
الـ 5 الماضية، إذ ســـجل في العام 2011 انتحار 11 جنديا، بينما 

سجل 6 حاالت في العام 2013.

“يديعوت أحرونوت”: هذا العام سجل أكبر معدل انتحار بين الجنود

آالف اإلسرائيليين يتظاهرون تنديدا بحكومة نتنياهو

تظاهرة في مدينة حيفا تنديدا بحكومة نتنياهو الجديدة

إندبندنت عربية

كشـــف مرصـــد حقوقـــي دولـــي حديـــث عن إصـــدار ميليشـــيات 
الحوثـــي نحـــو 350 حكًمـــا باإلعدام فـــي حق مئـــات المعارضين 
السياســـيين لها منذ إســـقاطها العاصمة صنعاء فـــي العام 2014 

بتهم تعسفية ذات دوافع سياسية.
وقـــال “المرصد األورومتوســـطي لحقوق اإلنســـان” في بيان، إن 
جماعة الحوثيين منذ سيطرتها على صنعاء “أصدرت نحو 350 
حكم إعدام في حق سياســـيين ونشطاء معارضين وصحافيين 

وعسكريين، نفذت 11 حكًما منها في األقل”.
وكانت المحكمة الجزائية التابعة للميليشـــيات الحوثية أصدرت 
األســـبوع الماضي أحكاًما قضت بإعدام وســـجن 32 معتقاًل من 
أبنـــاء محافظة صعدة بتهمة “اإلضرار بمركز اليمن”، في إشـــارة 

إلى التعاون مع دول “تحالف دعم الشرعية”.
وفي حين لم يصدر عن الحوثيين أي تعليق رسمي حول الحكم، 
قالـــت الحكومة اليمنية على لســـان وزير اإلعالم معمر اإلرياني، 
إن “أوامـــر اإلعـــدام التـــي أصدرتها ميليشـــيات الحوثي في حق 
16 مـــن أبناء محافظة صعـــدة، الرافضين االنقالب والمناهضين 
ألفكارهـــا المتطرفة وممارســـاتها الرجعية، هـــي عمليات تصفية 

جماعية لمعارضيها السياسيين”.

كمـــا تعـــد األوامر بالقتل، وفًقـــا لإلرياني، “امتـــداًدا ألعمال القتل 
واإلرهاب الذي تمارســـه ميليشـــيات الحوثي في حـــق اليمنيين 

منذ نشأتها في معقلها مران بمحافظة صعدة، شمال اليمن”.
وفـــي تعليق حـــول جملة اإلعدامـــات غير المســـبوقة في تاريخ 
البـــالد، قال رئيس “منظمة ســـام للحقوق والحريـــات”، المحامي 
توفيق الحميدي، إن “األرقام المعلنة تعد طبيعية ضمن سياســـة 
ونهـــج هذه الجماعـــة التي تقتل بدم بارد وتصادر وتقمع وتفجر 

ممتلكات كل من يخالفها الرأي”.

تقرير دولي يحذر من تصفية 350 معتقال بتهم تعسفية

مئات اليمنيين يواجهون مقصلة اإلعدام الحوثية
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العمانيون ينتخبون مجالسهم 
البلدية بـ “الموبايل”

مسقط ـ وكاالت

سجون الحوثي… مقابر للموتى
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نشـــرت الجريـــدة الرســـمية فـــي عددهـــا األخير، 
القرار رقم )2( لســـنة 2022 لرئيس مجلس إدارة 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي، حســـن الجالهمـــة 
بشـــأن تعيين عضـــو جديد بمجلـــس إدارة معهد 

.”BIBF“ البحرين للدراسات المصرفية والمالية
عبدالعزيـــز  يعّيـــن  األولـــى:  المـــادة  فـــي  وجـــاء 
عبدالرحمن الحليســـي عضًوا فـــي مجلس إدارة 
معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والمالية 
بدالً من خالد سعيد كعوان وتكون مدة عضويته 

لنهاية مدة المجلس الحالي. ونّصت المادة الثانية: على اإلدارات المختصة بمصرف 
البحرين المركزي ومعهد البحرين للدراســـات المصرفية والمالية – كل فيما يخصه- 

تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

تعيين عضو جديد بمجلس إدارة “البحرين للدراسات المصرفية”

صدور أحكام قضائية ضد 33 شركة مخالفة.. “الصناعة”:

7 عالمات تدل على وجود تسّتر تجاري في المؤسسات التجارية
ا، مؤخًرا، تناول  أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تقريًرا رســميًّ
مخرجــات حملــة مكافحــة التســتر التجــاري في مملكــة البحرين 
والتي تعرف بظاهرة “تأجير السجالت”، حيث تمخضت الحملة 

عن تحويل 75 حالة تستر تجاري إلى النيابة العامة.

والتســـتر التجـــاري هـــو تمكين 
مـــن ممارســـة  البحرينـــي  غيـــر 
نشـــاط تجـــاري محظـــور عليـــه 
قانوًنا، مثل اســـتعماله البيانات 
بـــأن  أو  للبحرينـــي  الشـــخصية 
يحظى بمعاملتـــه أو لترخيصه 
غيـــر  أو  التجـــاري  لســـجله  أو 
ذلك من الطرق التي تؤدي إلى 

التستر.
وبحســـب تقريـــر الـــوزارة، فإن 
مؤشـــرات  أو  دالئـــل   7 هنـــاك 
قـــد تفيـــد بوجود عملية تســـتر 
تجاري في المؤسسة التجارية، 
وهي: عدم مشـــاركة البحريني 
التجـــاري  الســـجل  صاحـــب 
المؤسســـية  العمليـــات  فـــي 
التـــي ُيديرهـــا غيـــر البحرينـــي، 
قيـــام غيـــر البحرينـــي بالتعامل 
فـــي  الزبائـــن  مـــع  مباشـــرة 
عمليات البيع والشـــراء وسداد 
بـــدون  المديونيـــات  فواتيـــر 
تدخل مالـــك الســـجل التجاري 
العمليـــات  لهـــذه  مراجعتـــه  أو 
للغيـــر  تفويـــض  التجاريـــة، 
البحرينـــي لصالحيات اســـتالم 
وتســـليمها،  األمـــوال  وجمـــع 

تحويـــل مبالـــغ كبيرة مـــن قبل 
العمالـــة للخارج تفـــوق أضعاف 
درايـــة  عـــدم  العامـــل،  دخـــل 
ومعرفة المتســـتر بأمور المحل 
والعمليـــات التي تتم فيه، عدم 
وجود دراية ومعرفة المتســـتر 
بأمور المحـــال والعمليات التي 
تتم فيهـــا، عدم وجود ما يثبت 
تســـليم رواتـــب للعمـــال، عـــدم 
وجود حســـابات بنكية منتظمة 

للمنشأة.
واســـتناًدا الى المرسوم بقانون 
رقم 1 لســـنة 1987 بشأن بعض 
األحكام المتعلقـــة ببيع وتأجير 
)التســـتر  التجاريـــة  المحـــال 
التجـــاري(، حيـــث يحظـــر على 
أي تاجـــر - فـــرًدا كان أو شـــركة 
- مقيـــد فـــي الســـجل التجاري، 
التجـــاري أو  الســـجل  أن يبيـــع 
عقـــد  يشـــمل  أن  دون  يؤجـــره 
البيـــع أو عقـــد اإليجـــار المحـــل 
الســـجل  لـــه  الصـــادر  التجـــاري 
 - تاجـــر  أي  علـــى  يحظـــر  كمـــا 
فـــرًدا كان أو شـــركة - مقيد في 
الســـجل التجاري بيع أو تأجير 
سجله التجاري أو تأجير محله 

التجاري ألجنبي.
هـــو  المتســـتر  والشـــخص 
يحظـــى  مـــن  أو  البحرينـــي 
غيـــر  يمكـــن  )الـــذي  بمعاملتـــه 
عليـــه  المحظـــور  البحرينـــي 
األنشـــطة  بعـــض  ممارســـة 
التجاريـــة( مـــن العمل لحســـابه 

الخاص.
والشـــخص المتســـتر عليـــه هو 
يعمـــل  الـــذي  البحرينـــي  غيـــر 
لحســـابه الخـــاص بتســـتر مـــن 
يحظـــى  مـــن  )أو  البحرينـــي 

بمعاملته(.
التســـتر  جرائـــم  ولمكافحـــة 
وزارة  أطلقـــت  التجـــاري 
حملتهـــا  والتجـــارة  الصناعـــة 
التفتيشـــية تحت شعار الحملة 
التســـتر  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
التجـــاري في مطلع العام 2021 
حيـــث بـــدأت الحملـــة بتوعيـــة 
التجاريـــة  المحـــالت  أصحـــاب 
ومنحهم فترة زمنية لتصحيح 
أوضاعهـــم القانونيـــة ومـــن ثم 
بـــدأت إدارة التفتيش حمالتها 
علـــى  الميدانيـــة  وزياراتهـــا 
المحـــال التجاريـــة فـــي مملكة 
عـــدم  مـــن  للتحقـــق  البحريـــن 
تأجيـــر المحـــالت علـــى أجانب 
واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
ضد المخالفين وإحالة األوراق 
لتحريـــك  العامـــة  النيابـــة  إلـــى 
مـــن  ضـــد  الجنائيـــة  الدعـــوى 

يثبـــت ضدهـــم مخالفـــة أحكام 
ضـــد  أي  المذكـــور،  القانـــون 
المتستر والمتســـتر عليه حيث 
عقوبـــة  علـــى  القانـــون  نـــص 
أســـباب  بإزالـــة  يقـــم  لـــم  مـــن 
المخالفـــة في الفتـــرة المحددة 
بالحبـــس مدة ال تزيد عن ســـنة 
وبغرامـــة ال تتجاوز ألـــف دينار 
أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن، 
فضاًل عـــن محو القيـــد وإغالق 
أمـــا  ـــا.  إداريًّ التجـــاري  المحـــل 
بشأن المتســـتر عليه )األجنبي( 
كمـــا  العقوبـــة  بـــذات  فيعاقـــب 
يجوز للمحكمة بناًء على طلب 
النيابـــة العامـــة أن تامـــر بمنـــع 
المتســـتر عليه من السفر لحين 
صدور األحـــكام، كما يجوز في 
الحكـــم  عنـــد  األحـــوال  جميـــع 
المحكمـــة  تأمـــر  أن  باإلدانـــة 
المختصة بإبعاد األجنبي نهائيا 
مـــن مملكـــة البحريـــن أو لمـــدة 

محددة ال تقل عن 3 سنوات.
حملـــة  مخرجـــات  وشـــملت 
التســـتر التجـــاري 1488 زيـــارة 
حالـــة   152 رصـــد  تـــم  حيـــث 
تســـتر  ممارســـة  بهـــا  مشـــتبه 
تجـــاري، وتم تحويـــل 75 حالة 
للنيابة العامة في حين صدرت 
ا  أحـــكام بحق 33 ســـجاًل تجاريًّ
بالغرامـــة الماليـــة أو محو القيد 
والغرامـــة المالية مًعا، في حين 

تنظر المحكمة في 31 قضية.

ISO محمد جالل للمقاوالت” تنال شهادة الجودة والضمان“
من قبل شركة TUV الشرق الوسط

تم منح شـــهادة نظام الجودة والضمان 
المبانـــي  لتشـــييد   ISO 9001: 2015
واألعمـــال المدنيـــة، حيـــث تـــم تقييـــم 
شـــركة محمد جـــالل للمقاوالت بشـــكل 
مســـتقل مـــن قبل شـــركة TUV الشـــرق 
الوســـط، وفًقـــا للمعاييـــر المعتـــرف بهـــا 
دولًيـــا، ما يدل علـــى التزامهـــا بالجودة 
جـــالل  محمـــد  شـــركة  والضمـــان. 
مـــن مجموعـــة  جـــزء  هـــي  للمقـــاوالت 
شـــركات محمـــد جـــالل وأوالده، التـــي 
كرســـت خدماتها لمملكـــة البحرين منذ 
العـــام 1947. وتعد شـــركة محمد جالل 
للمقـــاوالت واحـــدة مـــن مقاولـــي البناء 
والتشـــييد الرائدين في البحرين، حيث 
شـــيدت العديـــد مـــن المشـــاريع الكبيرة 
والمعترف بها في البحرين، بما في ذلك 
بـــرج بنـــك البحريـــن الوطنـــي، ومدينة 

الشـــيخ خليفـــة الرياضية، ومقـــر وزارة 
األشغال واإلسكان، ومقر هيئة الكهرباء 
والماء، ومجمع الواحة بالجفير، ومبنى 
الحاالت اليومية بالمستشفى العسكري 

ومؤخرا كاتدرائية سيدة العرب.
وكشـــركة رائدة معترف بها في صناعة 
التشـــييد والبنـــاء فـــي البحريـــن ألكثـــر 
محمـــد  شـــركة  قـــررت  عقـــود،   6 مـــن 
للحصـــول  الســـعي  للمقـــاوالت  جـــالل 
على الشـــهادة وهي الخطوة األساســـية 
فـــي  المتمثلـــة  مهمتهـــم  نحـــو  التاليـــة 
تحســـين الجودة المستمر. إن الحصول 
على الشـــهادة يـــدل على تفاني شـــركة 
محمـــد جالل للمقـــاوالت لتوفيـــر أعلى 
معاييـــر الجودة في البناء التي تلبي أو 

تتجاوز توقعات العمالء. 
وتحظـــى هـــذه الشـــهادة المعتـــرف بها 

بدعـــم  الجـــودة  إدارة  عالمًيـــا ألنظمـــة 
كامـــل مـــع التزام شـــركة محمـــد جالل 
علـــى  والحفـــاظ  بإنشـــاء  للمقـــاوالت 
عمليـــات الجودة التي تضمن االتســـاق 

والوضـــوح والمســـاءلة عبـــر عملياتهم 
التخطيـــط  ذلـــك  فـــي  بمـــا  التجاريـــة، 
والتســـليم  والتنفيـــذ  والمشـــتريات 

والرعاية الالحقة.

مـــن خـــالل حصول الشـــركة علـــى هذه 
الشـــهادة، ســـوف تســـاعدها على تلبية 
توقعـــات ومتطلبـــات عمالئهـــا. إضافـــة 
إلى ذلك، ســـوف يكونـــون قادرين أيًضا 

التزامهـــا بتوفيـــر جـــودة  إثبـــات  علـــى 
التكلفـــة  وإدارة  والمنتجـــات،  الخدمـــة 
الفعالـــة والقيمة مقابل المال والتســـليم 
فـــي الوقـــت المناســـب فـــي المواعيـــد 
النهائية للمشروع. وسوف يمنح النظام 
وسياســـات  الجـــودة  إدارة  اســـتمرار 

الجودة بالشركة.
وبتفعيـــل اعتماد نظام الجودة ســـيقدم 
ضماًنا مســـتقال لمعاييـــر الجودة العالية 
ســـوف  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة  بالشـــركة. 
علـــى  اإلرشـــاد والتركيـــز  فـــي  يســـاعد 
التحسين المستمر لالستمرار في توقع 
أعلـــى مســـتويات الجـــودة والموثوقية 
لسنوات عديدة مقبلة. وستظل النزاهة 
والصـــدق والعمل الجاد والتواصل على 
رأس أولويـــات الشـــركة في كل شـــيء 

تشيده وتقدمه.

علي الفردان

منال الشيخ

عبدالعزيز الحليسي

تقدم أصحاب شـــركة الجنوب للسياحة 
بطلـــب  مقفلـــة”،  “شـــركة  البحرينيـــة 
شـــركة  إلـــى  القانونـــي  شـــكلها  تغييـــر 
ذات مســـؤولية محـــدودة، وبرأس مال 
مقداره عشرة ماليين وثالثمائة واثنين 
وأربعيـــن ألفـــا ومائتين وعشـــرة دنانير 

أنـــوار  تقدمـــت شـــركة  كمـــا  بحرينيـــة. 
البحريـــن للتنظيفـــات “شـــركة تضامـــن” 
كذلـــك بنفـــس الطلـــب وتحويلهـــا إلـــى 
شركة ذات مسؤولية محدودة، لتصبح 
مملوكـــة لـــكل مـــن فاطمة حســـن أحمد 
عبـــدهللا أحمـــد بنســـبة 25 %، وحوراء 

السيد فيصل إبراهيم بنسبة 75 %.

“الجنوب للسياحة” و“أنوار البحرين” 
تغيران شكلهما القانوني

هبة محسن

وّقع المدير العام لكلية “فاتيل” للضيافة الشـــيخ خالد بن خليفة 
آل خليفـــة، مذكـــرة تفاهـــم، مـــع المديـــر العـــام لفنـــدق “هيلتـــون 
البحرين”، تامر فاروق. وهّنأ الشـــيخ خالـــد بن خليفة آل خليفة، 
المديـــر العـــام لفنـــدق “هيلتـــون بحريـــن”، علـــى افتتـــاح الفنـــدق 

الجديد، السيما مع مساهماته الفّعالة في التنمية المستدامة.
 وصـــّرح الشـــيخ خالد بن خليفة بأن “توقيـــع االتفاقية بين كلية 
“فاتيـــل” للضيافة وفندق “هيلتون البحرين” ســـوف تدعم تعزيز 
التعـــاون الثنائـــي بيـــن الكليـــة والفنـــدق فـــي مجاالت الســـياحة 
والضيافـــة والفندقـــة، حيث ســـيتم مـــن خاللها تبـــادل الخبرات 
المختلفـــة، الســـيما وأن شـــركة هيلتـــون تعـــد مـــن أكبر شـــركات 
الضيافة والفندقة في العالم. ونّوه إلى أن “كلية فاتيل للضيافة 
تدعـــم بشـــكل فّعال المنشـــآت الســـياحية والفندقية فـــي مملكة 

البحرين لما لها من دور حيوي في دعم االقتصاد الوطني”.
وذكر أنه “من المرتقب اســـتضافة خبراء ومتحدثين لطلبة كلية 
فاتيل للضيافة من أجل مشاركتهم الواقع العملي وتجربتهم في 

القطاع السياحي والفندقي وفي مجال الضيافة”.
 بـــدوره، أكـــد المدير العـــام لفندق “هيلتون البحريـــن” على الدور 
االســـتراتيجي الـــذي تقوم به كليـــة “فاتيل” للضيافـــة من خالل 
رفـــد القطاع الســـياحي والفندقي بكوادر متميزة على مســـتوى 

احترافي سواء على المستوى النظري أو العملي.

خـــالل تحقيـــق  مـــن  الكليـــة  تلعبـــه  الـــذي  “الـــدور  إلـــى  ونـــّوه   
اســـتراتيجية البحرين للســـياحة 2026-2022، ومـــا يتوافق مع 
رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030، حيـــث تعد ركيزة أساســـية 
لتطور قطاع السياحة والفندقة وتحقيق األهداف المرجوة في 

تنويع مصادر الدخل”.
وتحـــّدث فاروق عن “ســـعي فندق هيلتون البحريـــن إلى تقديم 
كافـــة الخبرات العلميـــة والعملية المتميزة لطـــالب كلية “فاتيل” 
للضيافة”، مشـــيًدا “بتوقيـــع اتفاقية التعـــاون الثنائي بين الكلية 
والفنـــدق”. وقـــال إن “الكلية تعد أحد المشـــروعات المتميزة من 
خـــالل دورهـــا في رفـــد القطاع الســـياحي فـــي مملكـــة البحرين 

بالعناصر ذات الكفاءة الدولية”.

في مجاالت السياحة والضيافة والفندقة

توقيع اتفاقية تعاون بين “فاتيل” و“هيلتون البحرين”
تم في يوم الســـبت الموافق 24 ديســـمبر 2022 افتتاح 
الـــدار للعقـــارات الجديـــد فـــي منطقـــة  مكتـــب شـــركة 
الســـيف، وإطالق منصتها اإللكترونية. وبدأت الشـــركة 
مشـــوارها العقـــاري فـــي عـــام 2008م. يذكر أن الشـــركة 
تقّدم مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية المتمثلة 
فـــي إدارة األمالك، التطوير العقاري، التأجير، المبيعات، 
استشـــارات قانونية، صيانة دوريـــة للمباني، والتنظيف 
الخارجـــي والداخلـــي للمبانـــي باإلضافـــة للعديـــد مـــن 

المميزات.
واســـتهل المديـــر التنفيـــذي، حســـين شـــهاب االفتتـــاح 
بكلمة عن السوق العقارية في مملكة البحرين ونهضتها 
والفرص العقاريـــة الموجودة للعام المقبل 2023، وذلك 
بفضل التســـهيالت الموجودة لدى وزارة اإلسكان وبنك 

اإلسكان وبرنامج التسهيل العقاري والبنوك. 
وفي هذا الصدد، رّحب مدير عام الشـــركة حســـن البناء 
بالحضـــور وبالموظفيـــن الجـــدد، وأشـــار إلـــى ضـــرورة 
العمل بـــروح الفريق الواحـــد، وأن جميع الموظفين في 
أتّم االســـتعداد إلى اســـتقبال جميع الطلبات واتصاالت 

الزبائن واالستفسارات في جميع الخدمات العقارية. 
كما تحّدث ســـعد العامر مدير إدارة وتطوير الممتلكات 

عـــن تميـــز الموقـــع اإللكترونـــي بســـهولة البحـــث فـــي 
العقـــارات وتقديم الطلب حســـب رغبة الزبـــون وإتاحة 
جميـــع العقـــارات مـــع التفاصيـــل فـــي الموقـــع وســـهولة 

وسرعة التواصل مع الموظفين.
وفي مســـتهل االفتتاح، رحب خليل صالح مدير شركة 
الحور للتخليص والعالقات العامة بالتعاون مع الشركة، 
وقال في بيانه يســـرنا أن نقـــّدم خدماتنا في التخليص 
وإدارة الموارد البشـــرية واإلداريـــة والتوظيف مع الدار 
العقاريـــة وأن نكـــون جـــزًءا مـــن هـــذه الخبـــرة العقارية 

العريقة.

أطلقت منصتها اإللكترونية

“الدار العقارية” تفتتح مقرها الجديد بالسيف



حصـــدت stc البحريـــن، جائـــزة “العالمـــة 
التجاريـــة األكثر ابتـــكاًرا للحلول الرقمية” 
خالل النســـخة العاشـــرة من حفـــل توزيع 
جوائـــز مجلة “غلوبـــال براندز” الـــذي ُعِقد 
فـــي دبي. وقد حظيـــت stc البحرين بهذه 
الريـــادي فـــي  الجائـــزة لإلشـــادة بدورهـــا 
تعزيز مســـيرة التحول الرقمي تماشًيا مع 

رؤية المملكة االقتصادية 2030.
وقـــد عكفـــت stc البحريـــن منذ تأسيســـها 
علـــى إحداث ثـــورة فـــي المشـــهد الرقمي 
من خالل استثمارها على نحو مكّثف في 
تطويـــر البنيـــة التحتية الرقميـــة للمملكة. 
كذلـــك وّســـعت الشـــركة نطـــاق خدماتهـــا 
مثـــل  جديـــدة  رقميـــة  مجـــاالت  لتشـــمل 
الرقمـــي  والتأميـــن  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
واأللعـــاب وغيرهـــا، بمـــا يعـــّزز مـــن مكانة 
البحريـــن بصفتها مركًزا رائًدا للتكنولوجيا 

على مستوى المنطقة. 
 وبهذه المناسبة، عّلق نزار بانبيله، الرئيس 
قائـــاًل:  البحريـــن،   stc لشـــركة  التنفيـــذي 
“يشـــّرفنا أن نحظى بهذه الجائزة العالمية 
المرموقـــة تتويًجـــا لجهودنـــا الحثيثة في 
دعـــم مســـيرة التحـــول الرقمـــي بالمملكة، 
مـــن خـــالل طرحنـــا حلـــوالً تقنيـــة مبتكرة 
وتوســـعة نطـــاق خدماتنـــا، ولإلشـــادة بما 
نبذلـــه من تفاٍن في ســـبيل تنويع خدماتنا 
ومنتجاتنـــا، وتمكيـــن االقتصـــاد الرقمـــي، 
وتعزيـــز مكانـــة المملكـــة بصفتهـــا مركـــًزا 
ـــا رائًدا بالمنطقة. ونأمل في مواصلة  رقميًّ
مســـيرتنا نحـــو توســـعة نطـــاق الخدمـــات 
الرقميـــة بالمملكـــة بالتعـــاون مـــع الجهات 

المعنية وشركائنا الحكوميين”.
ونالـــت stc البحرين هـــذا التكريم العالمي 
لتوســـعة  المتواصلـــة  جهودهـــا  نظيـــر 

لتشـــمل  ومنتجاتهـــا  خدماتهـــا  نطـــاق 
المملكـــة.  مبتكـــرة علـــى مســـتوى  حلـــوالً 
الخدمـــات  مـــن  العديـــد  طرحـــت  حيـــث 
ومنهـــا  لعمالئهـــا  المبتكـــرة  التكنولوجيـــة 
الخدمـــات المنزليـــة مـــن النطـــاق العريض 

وخدمات المحتـــوى وخدمات االتصاالت، 
باإلضافـــة إلى حلـــول التكنولوجيا المالية 
من خـــالل خدمـــة stc Pay، وهـــي منصة 
توفـــر حلول دفع رقميـــة متنقلة من خالل 
التعـــاون مـــع البنـــوك وشـــركات الحواالت 

الماليـــة ومقدمي الخدمـــات المالية وكبار 
التجـــار. كما توفر خدمـــة التأمين الرقمية 
stc Protect والتـــي تقـــدم التأميـــن علـــى 
السيارات، والتأمين الممتد للسفر وتأمين 
المساعدة على الطريق والمنزل، باإلضافة 
إلـــى دخولهـــا عالـــم األلعـــاب اإللكترونيـــة 
الشـــركة  وأحـــرزت  والمزيـــد.  وغيرهـــا 
خـــالل العـــام المنصـــرم تقدًمـــا فـــي قطاع 
الخدمات الســـحابية من خالل نشر نقطة 
بالتعـــاون  المملكـــة  فـــي  تواجـــد جديـــدة 
مـــع شـــركة ’Radian Arc‘، ممـــا يعـــّزز مـــن 
جـــودة الخدمات الســـحابية التـــي تقدمها 
البالد على مســـتوى المنطقة. كما تطورت 
حلولنـــا الرقميـــة لقطـــاع األعمال لتشـــمل 
تعقـــب  وخدمـــات   stc Tajer خدمـــات 
المركبـــات وغيرهـــا الكثيـــر. كذلـــك عقدت 
stc البحرين، شـــراكتها مع مايكروسوفت 

وشـــركة كرايون، وهي أحد مزودي حلول 
مايكروسوفت السحابية، لتطرح بموجبها 
إلـــى  مـــن خدمـــات مايكروســـوفت  باقـــة 

عمالئها من قطاع األعمال.
 وتجدر اإلشارة إلى أن stc البحرين كانت 
ســـّباقة في تدشين شبكة الجيل الخامس 
المســـتقلة بالتعـــاون مـــع شـــركة هـــواوي، 
باإلضافـــة إلـــى إطالقهـــا مركـــز العمليـــات 
والتشغيل الدولي )iNOC( الذي يمّكنها من 
إدارة جميع احتياجات عمالئها من قطاع 
النواقل والمشغلين بكفاءة معززة وجودة 
عاليـــة، ووضع اتفاقيات مســـتوى الخدمة 
)SLAs( بهـــدف ســـرعة االســـتجابة. وفي 
مطلع هـــذا العام، اســـتثمرت stc البحرين 
بشكل مكثف إلطالق مركز البيانات األول 
من نوعه فـــي المنطقة بالتعاون مع وزارة 

المواصالت واالتصاالت.

تستمر مدينة التنين البحرين، في استضافة سلسلة من االحتفاالت تضم مجموعة مثيرة من األنشطة 
الترفيهيــة التــي تســتمر حتــى بدايــة العــام الجديــد، وذلــك تزامًنا مــع احتفــاالت المملكة مؤخــًرا بالعيد 
الوطني المجيد وذكرى تولي جاللة الملك المعظم لمقاليد الحكم، وتماشًيا مع حملة التسوق الحصرية 

“سحب موسم األعياد” التي أطلقتها بمناسبة موسم األعياد وحلول العام الجديد. 

وضمـــت احتفاالت مدينة التنيـــن البحرين الوطنية 
العديد من العروض الترفيهية لجميع أفراد العائلة، 
بمـــا في ذلـــك العروض الشـــعبية )الليـــوة والعرضة( 
والضيافـــة العربية وركن التصوير التفاعلي لتوثيق 
لحظـــات المرح فـــي مدينة التنيـــن البحرين. عالوة 
علـــى ذلـــك، تـــم تخصيـــص ركـــن لألطفـــال داخـــل 
المجمـــع، والذي يضـــم العديد من األنشـــطة المليئة 
بالمـــرح لتضمـــن للـــزوار الصغـــار االســـتمتاع بوقت 
رائـــع في مدينة التنين البحرين، ومنها الرســـم على 
الوجه والتلوين وأنشـــطة صناعـــة الحرف اليدوية 
وعـــرض الســـاحر ورجل المرايا، إضافـــة إلى فرصة 
التنيـــن البحريـــن  لقـــاء وتحيـــة شـــخصية مدينـــة 

المحبوبة “دي دي”.
وفـــي اختتام االحتفـــاالت الوطنيـــة، أعلنت مدينة 
التنيـــن البحريـــن عـــن أول فائـــز في حملة “ســـحب 
موسم األعياد” على أحدث طراز من سيارة تويوتا 
رايـــز، حيـــث تـــم إجـــراء الســـحب فـــي تاريـــخ 20 
ديســـمبر 2022، تحـــت إشـــراف ممثلين عـــن وزارة 
مدينـــة  مســـؤولي  وبحضـــور  والصناعـــة  التجـــارة 

التنين البحرين.
وتســـتمر االحتفـــاالت فـــي مدينـــة التنيـــن البحرين 
حيـــث يســـتعد المجمع لالحتفال بالذكرى الســـنوية 
السابعة الفتتاحه، لتضم قائمة الفعاليات الترفيهية 
أيًضـــا عرًضـــا صينًيا ثقافًيـــا فريًدا ســـيقام في ليلة 

رأس الســـنة الجديـــدة، فـــي حين تســـتمر العروض 
واألنشـــطة للـــزوار والمتســـوقين لتضمـــن لهـــم أكثر 
تجربـــة تســـوق ممتعة ومجزية في موســـم األعياد 

هذا العام.
ال تفـــّوت متعـــة احتفـــاالت مدينة التنيـــن البحرين 
والفوز مع عرض التســـوق الحصري “سحب موسم 

األعيـــاد”. توجـــه إلى مدينـــة التنيـــن البحرين اليوم 
واستكشـــف مجموعة واســـعة من المنتجـــات التي 
والحقائـــب  الجاهـــزة واألحذيـــة  المالبـــس  تشـــمل 
واإلكسســـوارات والمكياج ولعـــب األطفال واألثاث 
وأزيـــاء األطفـــال واآلالت واألجهـــزة ومـــواد البناء 
ذلـــك  وغيـــر  واإللكترونيـــات  الصحيـــة  واألجهـــزة 

الكثير.
ابقـــوا على تواصل دائم مع مدينـــة التنين البحرين 
منصـــات  علـــى  الموثقـــة  صفحاتنـــا  متابعـــة  عبـــر 
التواصل االجتماعـــي )DragonCityBahrain( على 
اإلنســـتغرام  علـــى   )dragoncitybh(و الفيســـبوك 

و)Dragon City Bahrain( على اليوتيوب.

“stc البحرين” تحصد جائزة “العالمة التجارية األكثر ابتكاًرا للحلول الرقمية”

“التنين البحرين” تعلن عن أول فائز بأحدث طراز من “تويوتا رايز”

خالل حفل توزيع جوائز مجلة “غلوبال براندز” العالمية

المدينة تقدم مجموعة أنشطة مثيرة لجميع أفراد العائلة

كشف مسؤول في شركة “دي إس في” الدنماركية، والتي تعد ثالث أكبر شركة شحن 
عالميــة، أن الشــركة تعتــزم البــدء فــي مشــروع توســعة جديــد للشــركة فــي البحرين، 
ليكــون رابــع مشــروع للمخــازن اللوجســتية تقوم به الشــركة في البحريــن بعد افتتاح 
مرافــق لوجســتية قبــل نحــو شــهر إلــى جانــب االســتحواذ علــى عمليــات “إجليتــي” 

الكويتية في المملكة.

وأبلـــغ المديـــر التنفيـــذي ونائـــب الرئيـــس 
للحلول والطرق لدى “دي إس في” لمنطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا، إلياس 
منعـــم “البـــالد”، أن الشـــركة تعتـــزم البـــدء 
في مشروع توسعة رابع في البحرين في 

النصف الثاني من العام 2023.
الجديـــد  المخـــازن  أن مشـــروع  وأوضـــح 
ســـيمتد علـــى مســـاحة 20 ألـــف متـــر فـــي 

منطقة الحد الصناعية.
وأشـــار إلى أن الشركة رصدت استثمارات 
تتـــراوح ما بيـــن 25 إلـــى 28 مليون دوالر 

لمخازن الشركة اإلضافية الجديدة.
سيســـتغرقه  الـــذي  الوقـــت  وبخصـــوص 

أن  منعـــم  أوضـــح  المشـــروع،  تشـــييد 
التســـهيالت المقدمـــة فـــي البحرين كبيرة 
وأن عجلة االســـتثمار تســـير بشكل سريع، 
متوقعًا االنتهاء من المشروع خالل تسعة 

أشهر.
وبيـــن أن نســـبة البحرنة في الشـــركة نحو 
فـــي  اســـتثماراتها  ترتفـــع  حيـــث   ،%  32
المملكـــة لقرابـــة 100 مليـــون دوالر، حيث 

تمتلك الشركة أسطوالً من 200 شاحنة.
ضخـــت  الشـــركة  أن  منعـــم  وأوضـــح 
اســـتثمارات تقـــدر بنحـــو 18 مليون دوالر 
إلقامـــة مشـــروعها الثالـــث فـــي البحريـــن 
عـــن منشـــأة تخزيـــن  عبـــارة  والـــذي كان 

لوجستية بمســـاحة 14 ألف متر مربع في 
منطقة البحرين اللوجســـتية في الحد. إذ 
يأتي ذلك بعد أن قامت الشـــركة في العام 
2019 بافتتاح مســـتودع لها بمســـاحة 28 
ألـــف متـــر مربع واالســـتحواذ على مخازن 

“أجليتي” الكويتية في المملكة.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي “ســـوق البحرين 
واعد جدًا، ونحـــن مهتمون جدًا بالبحرين 

ألنها تشهد تطورًا ونموًا، إلى جانب الدعم 
القـــوي مـــن الحكومـــة الموقرة فـــي العمل 
والتواصـــل اليومـــي، ســـواء بالتراخيـــص 

والتسهيالت، هذا ما يشجعنا”.
تخدمهـــم  الذيـــن  العمـــالء  وبخصـــوص 
الشـــركة فـــي البحرين، أوضح أن الشـــركة 
وشـــحنها  المنتجـــات  بتخزيـــن  تقـــوم 
لمختلـــف المناطق حتى إفريقيا، حيث إن 

من ضمن زبائن الشـــركة المصانع الغذائية 
والصناعات الخفيفة.

وأشـــار إلى أنـــه في فتـــرة “الكوفيـــد 19”، 
شـــهد ســـوق الشـــحن نمـــوًا كبيـــرًا وغيـــر 
إلـــى  المصنعـــون  اتجـــه  حيـــث  طبيعـــي، 
تخزين منتجاتهم في المرافق اللوجستية 
خصوصًا في المنتجات الصحية، موضحًا 
حســـب  الطبيعـــي  الســـنوي  النمـــو  أن 

التقديـــرات يتـــراوح ما بيـــن 8 إلى 10 % 
سنويًا. ويعتبر قطاع الخدمات اللوجستية 
قطاعـــًا ذا أولوية في إطـــار خطة التعافي 
االقتصـــادي للمملكـــة الهادفـــة إلـــى وضـــع 
البحرين كإحـــدى أفضل 20 وجهة عالمية 
للخدمـــات اللوجســـتية، وزيادة مســـاهمة 
قطـــاع الخدمات اللوجســـتية فـــي الناتج 

المحلي اإلجمالي إلى 10 %.

د مشروعًا جديداً بالبحرين بـ 28 مليون دوالر “دي إس في” الدنماركية للشحن تشيِّ
يبدأ بالنصف الثاني من 2023 على مساحة 20 ألف متر مربع

business@albiladpress.com

االثنين 26 ديسمبر 2022 - 2 جمادى اآلخرة 1444 - العدد 5186
22

الماليـــة واإلداريـــة  الرقابـــة  ديـــوان  يســـتضيف 
فـــي مملكـــة البحرين العـــام المقبـــل 2023، أحد 
اجتماعـــات منتـــدى اإلصـــدارات والتوجيهـــات 
لألجهـــزة  الدوليـــة  للمنظمـــة  التابـــع  المهنيـــة 
والمحاســـبة  العامـــة  الماليـــة  للرقابـــة  العليـــا 

“اإلنتوساي”.
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  وقـــال 
واإلداريـــة الشـــيخ أحمـــد بـــن محمد آل 
لهـــذا  البحريـــن  اســـتضافة  إن  خليفـــة 

االجتمـــاع الهـــام يضاف إلى ســـجل المملكـــة الحافل 
ويعزز مـــن موقعها الريادي، حيث ســـيحضره ممثلو 
عـــدد مـــن األجهـــزة الرقابيـــة األعضـــاء مـــن مختلف 

أنحاء العالم.
وأكـــد أن االجتمـــاع يشـــكل فرصـــة لتعزيـــز العمـــل 
المشـــترك وتبـــادل الخبرات ومد جســـور التعاون مع 

المنظمات واألجهزة الرقابية العالمية.
 ،2020 المنتـــدى منـــذ ينايـــر  والديـــوان عضـــو فـــي 
وهـــو أحد التكتـــالت المهمة التي تنبثـــق عن منظمة 

إلـــى بحـــث واقتـــراح الســـبل  اإلنتوســـاي، ويهـــدف 
المناســـبة لتطويـــر عمليـــة وضـــع المعاييـــر الدوليـــة 
لألجهـــزة العليا للرقابـــة المالية والمحاســـبة، والعمل 
علـــى تعزيز الرقابة على القطاع العام والحفاظ على 

جودة المعايير المهنية وتطويرها.
ويضـــم المنتـــدى فـــي عضويتـــه إضافـــة إلـــى ديوان 
الرقابـــة المالية واإلدارية في مملكة البحرين، أجهزة 
الرقابـــة في النرويج والدنمارك والســـويد والواليات 
المتحدة األمريكية وكندا وأســـتراليا والهند وتونس 

ونيبـــال وغواتيمـــاال والتفيـــا وبلغاريـــا، فضـــال عـــن 
مبادرة اإلنتوساي للتنمية )IDI( والمحكمة األوروبية 

للمراجعين ومنظمة األفروساي.
 ويشـــغل الديوان كذلـــك ومنذ العـــام 2005 عضوية 
اللجنـــة اإلشـــرافية للجنـــة المعايير المهنيـــة بمنظمة 
Professional Standards Com� )اإلنتوســـاي 
المنظمـــة  عـــن  ممثـــالً  باعتبـــاره   )mittee�PSC
العربيـــة لألجهـــزة العليـــا للرقابة المالية والمحاســـبة 

“األرابوساي”.

البحرين تستضيف اجتماًعا دولًيا بارًزا لـ “اإلنتوساي”
مد جسور التعاون مع األجهزة الرقابية العالمية

منعم متحدثًا لـ”البالد”

علي الفردان

الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة



 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

business@albiladpress.com

االثنين 26 ديسمبر 2022 - 2 جمادى اآلخرة 1444 - العدد 5186
23

ا  تحتفل صادرات البحريـــن بتحقيقها إنجاًرا هامًّ
ضمن جهودهـــا الدؤوبة، وذلك بحصـــد جائزتيها 
)أفضـــل   - والسادســـة  الخامســـة  العالميتيـــن 
حلـــول لتنميـــة الصـــادرات للمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة - الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 
 Best SME Export Development-  )2022
Solutions - MENA 2022( المقدمـــة من شـــركة 
والقائمـــة   )Capital Finance International(
في المملكة المتحـــدة ونجحت أيًضا بنيل جائزة 
)منصـــة التصديـــر األكثـــر إبداًعـــا فـــي البحريـــن 
 Most Innovative Export Platform-)2022
Interna-( والمقدمـــة من شـــركة Bahrain 2022
tional Business Magazine Award(، ويســـلط 
حصـــد هـــذه الجوائـــز الضوء علـــى التقـــدم الذي 
تحققـــه صادرات البحرين وتميـــز أدائها والنتائج 

اإليجابية التي حققتها خالل العام.
عالمـــي  اعتـــراف  بمثابـــة  الجوائـــز  هـــذه  وُتعـــد   
وتقديـــًرا بالجهـــود الدؤوبـــة والحثيثـــة المبذولة 
مـــن قبـــل صـــادرات البحريـــن وحلولهـــا المصممة 
خصيًصا للمؤسســـات القائمة في مملكة البحرين 
والســـيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فمنذ 
التأســـيس وعلى مـــدى أعوامها األربعة الســـابقة، 
أطلقـــت صـــادرات البحريـــن عـــدًدا مـــن الحلـــول 
والخدمـــات التـــي تعمـــل علـــى تلبيـــة متطلبـــات 
المؤسســـات القائمـــة فـــي البحريـــن فـــي تســـهيل 
رحالتهـــم التصديريـــة ووصولهـــم إلـــى األســـواق 
العالميـــة، حيـــث تعكس الجوائز ومـــا تم تحقيقه 
حتـــى اآلن، إيمان صادرات البحرين الراســـخ في 
أهميـــة ودور المؤسســـات القائمـــة فـــي البحريـــن 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات  وباألخـــص 

الحيوي في تنمية االقتصاد الوطني وتنويعه من 
مختلف القطاعات.

 وقد أســـفرت هذه الجهود ومنذ التدشين وحتى 
اآلن مـــن دعـــم األعمـــال المحليـــة للتوســـع إلـــى 
أســـواق التصدير الدولية محققـــة قيمة صادرات 
بلغـــت أكثـــر مـــن 300 مليـــون دوالر أميركـــي من 
12 قطاًعـــا  65 منتًجـــا وخدمـــة عبـــر  أكثـــر مـــن 
ا تشـــمل منطقة دول  مختلًفـــا إلى 68 ســـوًقا دوليًّ
مجلس التعاون الخليجي، آسيا، أفريقيا، أوروبا، 
أســـتراليا، المملكة المتحـــدة، والواليات المتحدة 
األميركيـــة. ولعـــّل أبـــرز ما يمثله هـــذا اإلنجاز من 
حيـــث الجوائـــز الســـنوية والتـــي ُتمنـــح تقديـــًرا 
لنهج المؤسســـات بخصـــوص التمويل واالقتصاد 
والتجـــارة الدوليـــة حـــول العالـــم هو أنـــه يعترف 
بـــدور صـــادرات البحريـــن المحـــوري والقائم في 
تيســـير ووصول منتجات وخدمات المؤسســـات 
المؤسســـات  وباألخـــص  البحريـــن  فـــي  القائمـــة 
الصغيـــرة والمتوســـطة إلـــى األســـواق العالميـــة، 
وأن األمـــر بدوره يســـاهم في تشـــجيع اإلمكانات 

التصديرية.
 وبهذه المناســـبة، صـــّرح عبدهللا بن عادل فخرو، 
“إن حصـــد  بالقـــول:  الصناعـــة والتجـــارة،  وزيـــر 
صـــادرات البحرين علـــى هاتيـــن الجائزتين دليل 

علـــى دورهـــا الرئيـــس واالســـتثنائي والفعال في 
دعم المؤسســـات القائمة فـــي البحرين وباألخص 
لهـــذا  وإن  والمتوســـطة.  الصغيـــرة  المؤسســـات 
اإلنجـــاز أثـــر إيجابي كبيـــر حيث يعتبـــر التصدير 
أولويـــة رئيســـية للمملكـــة وتمثـــل فرصـــة مميزة 
لتوســـعة قاعدة أعمال المؤسسات البحرينية في 
األسواق العالمية وتؤكد الجوائز االلتزام المستمر 
والتام بتوفير الحلول المناسبة من قبل صادرات 
البحريـــن والتـــي ستســـمح للمؤسســـات بجميـــع 
أحجامهـــا بكســـب عمالء جدد علـــى نطاق عالمي 
وتعزيـــز ثقافـــة التصديـــر الوطنيـــة، حيـــث تعمل 
صـــادرات البحرين جاهـــده لبناء وتوســـيع نطاق 
وصول المؤسسات القائمة في البحرين لألسواق 
العالميـــة من خالل الحرص التام في تنمية حجم 
الصادرات وتعزيز فرص النمو وتطوير الخدمات 

والحلول المبتكرة”.
ومـــن جهتهـــا، علقت صفاء شـــريف عبـــد الخالق، 
“نحـــن  البحريـــن:  لصـــادرات  التنفيـــذي  الرئيـــس 
في صـــادرات البحريـــن فخورين بهـــذا االعتراف 
الجوائـــز  هـــذه  تأتـــي  لجهودنـــا، حيـــث  العالمـــي 
الدولية المرموقة لتشـــكل تقديًرا جديًدا للجهود 
التي نقوم بها وتأكيًدا على المساعي في النهوض 
بهـــذا القطاع الحيوي من خالل دعم المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة والمؤسســـات القائمة في 
البحريـــن للدخـــول مجال ريادة األعمـــال. وتمثل 
هـــذه الجوائز اعتراًفا وطنًيـــا ليس فقط بجهودنا 
المكرسة تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
ولكن أيًضا لنجاحهم المســـتحق في جميع أنحاء 

العالم”.

حققت صادرات بقيمة أكثر من 300 مليون دوالر إلى 68 سوًقا دوليًّا

صادرات البحرين تحتفي بعام جديد من اإلنجاز بحصدها جائزتين عالميتين
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 0.990

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.23

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.039

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 0.365

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.141

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.324

بنك السالم 
SALAM BD 0.101

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.262

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 0.450

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.495

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.100

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.246

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.09

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.613

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 0.340

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.7

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.280

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.465

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 0.160

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.7

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجارة، عبـــدهللا بن عادل 
فخرو، دور مؤسســـات قطاع التقنية واالتصاالت 
التـــي  المبتكـــرة  الحلـــول  فـــي تقديـــم  الحديثـــة 
بشـــكل  الخدمـــات  تقديـــم  تســـهيل  فـــي  تســـهم 
أســـرع ونموذجـــي وفق األطـــر العالميـــة لالبتكار 
والمعرفـــة، األمر الذي يســـهم بشـــكل مباشـــر في 
تعزيز النمو التجاري وتنشـــيط حركة االســـتثمار 
وتعزيز التجارة اإللكترونيـــة في مملكة البحرين 

واإلسهام في الناتج المحلي اإلجمالي.
جاء ذلك خـــالل اجتماع وزير الصناعة والتجارة 
بمكتبه صباح أمس برئيس مجلس إدارة جمعية 
البحريـــن لشـــركات التقنيـــة “ِبِتك” طـــارق فخرو، 
الموضوعـــات  مـــن  عـــدد  اســـتعراض  تـــم  حيـــث 

المتعلقة بقطاع التقنية في مملكة البحرين.
بعدهـــا، اطلـــع الوزيـــر عبـــدهللا فخـــرو علـــى أهم 
الخطـــوات والخطـــط المســـتقبلية التـــي تســـعى 
الجمعيـــة لترجمتهـــا على أرض الواقـــع وجهودها 

التـــي تصب في تعزيز االقتصـــاد الوطني لمملكة 
المعروفـــة  الطيبـــة  الســـمعة  وتعزيـــز  البحريـــن، 
عـــن مملكـــة البحريـــن كوجهـــة رائـــدة ومتقدمـــة 
لالســـتثمار في المنطقة، مثمًنـــا دور الجمعية في 
توحيد رؤى شـــركات التقنيـــة بالبحرين للوصول 

إلى األسواق العالمية.
وبدوره، أشـــاد طارق فخـــرو رئيس مجلس إدارة 

جمعية البحرين لشـــركات التقنيـــة “ِبِتك”، بالدعم 
المســـتمر الـــذي تحظـــى بـــه مختلـــف مؤسســـات 
الدولـــة من حكومـــة مملكة البحرين، مشـــيًرا إلى 
حـــرص الجمعيـــة على تعزيز الشـــراكة مـــع وزارة 
الصناعـــة والتجارة ومختلـــف الجهات الحكومية 
ذات العالقـــة، للمضي قدًمـــا نحو تحقيق الغايات 

والتطلعات المنشودة بتطوير هذا القطاع.

فخرو يستعرض الخطط المستقبلية بقطاع التقنية واالتصاالت مع “ِبِتك”

قال وزير المالية الروســـي أنطون ســـيلوانوف إن 
بـــالده لن تقف مكتوفة األيدي، ولن تبيع نفًطا أو 
غاًزا لدول تفرض ســـقًفا لألسعار، وأنه ربما تتجه 

لخفض االنتاج في وقت الحق.
وأضاف أن بالده تتوســـع في البحث عن أســـواق 
جديدة للنفط الروســـي إضافة لألســـواق الحالية 

الموجودة بالفعل، وأبرزها الهند والصين.
وأشـــار الوزيـــر الروســـي إلـــى أن بلـــده ستوســـع 
األصدقـــاء  الشـــركاء  مـــع  التجاريـــة  االتفاقـــات 
بالعمالت الوطنية على غرار الين والروبية بعيًدا 

عن سيطرت وهيمنة الدوالر.
وفرض االتحاد األوروبي ودول مجموعة الســـبع 
وأســـتراليا حدا أقصى لســـعر النفط الروسي يبلغ 
60 دوالرا للبرميل، وبدأ سريانه في الخامس من 

ديسمبر الجاري.
جاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه االتحاد 
األوروبـــي علـــى واردات الخام الروســـي المنقولة 
بحـــرا وتعهـــدات مـــن الواليـــات المتحـــدة وكنـــدا 
واليابـــان وبريطانيا باتخـــاذ إجراء مماثل.وكانت 
وكالـــة اإلعـــالم الروســـية، نقلت عـــن نائب رئيس 
الـــوزراء ألكســـندر نوفـــاك قولـــه، إن روســـيا قـــد 
تقلـــص إنتاجها مـــن النفط بما يتـــراوح بين 5 و7 
% فـــي أوائل العـــام 2023، فيما تـــرد على فرض 
حدود قصوى ألســـعار خامها ومنتجاتها النفطية 

بوقف المبيعات للدول التي تدعم تلك الحدود.
كمـــا نقلت وكالة أنباء روســـية أخـــرى، هي وكالة 
تاس عن نوفاك قوله، إن التخفيضات قد تتراوح 

بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميا.

بعد فرض حد أقصى يبلغ 60 دوالرًا للبرميل

روسيا: لن نورد النفط باألسعار المحددة من الغرب ونبحث أسواقا جديدة

أنطون سيلوانوف
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حجـوزات السفـر تقفـز للضعـف 
وتركيا تتصّدر خارطة الوجهـات

أفاد عاملون في مجال الســفر والســياحة، أن الطلب على خدمات الســفر قفز في األيام الماضية مع اقتراب إجازة الربيع والتي تصادف منتصف الشــهر المقبل 
لــدى معظــم الطلبــة فــي البحريــن خصوًصا في المدارس الحكومية. وســيطرت المدن التركية على خارطة الســفر لهذا الموســم مجدًدا، رغم تنــّوع الخيارات في 

السوق ما بين الوجهات اآلسيوية واألوروبية.

وال تـــزال موجـــة ارتفاع األســـعار تخّيم على 
قطـــاع الســـفر، حيث شـــهدت أســـعار التذاكر 
ارتفاًعا مع زيادة تكاليف الوقود على شركات 
الطيران وتأثر األخيرة بعامين صعبين جراء 

جائحة “كوفيد – 19”.
لســـفريات  التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال 
“الربيـــع”، أحمـــد الحمد، إن هنـــاك قفزة كبيرة 
فـــي الطلـــب على خدمات الســـفر والســـياحة 
من قبل الزبائن في مملكة البحرين والمملكة 
الزبائـــن  يمثـــل  حيـــث  الســـعودية،  العربيـــة 

الخليجيون نحو نصف عمليات الشركة.
وقـــال الحمد إن الشـــركة حرصت على طرح 
لتلبيـــة  متنوعـــة  ســـفر  لوجهـــات  خيـــارات 
مختلـــف األذواق ولتناســـب الجميـــع، حيـــث 

األوروبيـــة  الوجهـــات  مـــن  عـــدًدا  طرحـــت 
واآلسيوية والتي امتألت بعضها بالفعل، إلى 
جانـــب طـــرح وجهات فـــي دول عربيـــة مثل 

مصر ودبي.
لكـــن الحمد أشـــار بالقـــول إلى أن الســـفر إلى 
تركيـــا ال يـــزال الخيـــار المفّضـــل للكثيـــر مـــن 
البحرينيين، حيث تشكل الوجهات إلى تركيا 
ما بين 50 إلى قرابة 100 %، لكن في مكتبه 

فإن النسبة ال تتجاوز النصف.
وبخصـــوص أســـعار التذاكـــر، أشـــار إلـــى أن 
أســـعار تذاكـــر الطيـــران إلـــى مختلـــف المدن 
التركية تشـــهد عودة إلى المعدالت الســـابقة، 
لكـــن الوجهات األخرى الزالت فـــي ارتفاع ما 

بين 25 إلى 35 %.

نمـــا  الســـفر  ســـوق  علـــى  الطلـــب  أن  وبّيـــن 
بالســـوق  الضعـــف تقريًبـــا، مدفوًعـــا  بمقـــدار 
الســـعودية والتـــي كانت مغلقة للســـفر خالل 
فترة الجائحة، حيث إن األخوة الســـعوديين 

يشّكلون نسبة كبيرة من الزبائن.
من جانبه، أشار ماجد الموسوي، من سفريات 
النصر، إلى أن الوجهات التركية تشّكل الخيار 
ـــا ألنها أرخص وجهة  األول للبحرينييـــن حاليًّ

فهي وجهة تلبي أذواق المسافرين.
الحجـــوزات  حركـــة  أن  الموســـوي  وأضـــاف 
ا تقّدر األســـعار  بـــدأت من فتـــرة مبكرة وحاليًّ
بنحـــو 250 ديناًرا للرحلة لقرابة أســـبوع، في 
حيـــن يتوّقع أن ترتفع األســـعار ولكن بشـــكل 

محدود خالل فترة اإلجازة.
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الخليـــج،  فنـــادق  مجموعـــة  أعلنـــت 
الشركة الرائدة في قطاع الضيافة في 
البحرين، عن تبرعها لجمعية البحرين 

للرفـــق بالحيوان، كجزء مـــن التزامها 
بواجباتها الخيرية، وتقديم يد العون 

للجمعيات الخيرية والمجتمع عامة.

تـتـبــــــّرع  الـخليـــــج”  “فـنـــــادق 
لجمعيــــة “الــرفــــق بـالحيـــــوان”

الدعم جاء كجزء من التزام المجموعة 
بواجباتها الخيرية

!! أجده لزاًما عليَّ
Û  اجتمع المسؤول قبل مغادرته مكتبه وخروجه على التقاعد، اجتمع مع الشخص الذي

ســيخلفه قائــاًل لــه: أجــده ِلزاًمــا علــّي قبــل مغادرتــي أن أعطيــك بعــض المعلومات عن 
العاملين في هذه اإلدارة. وتابع المدير: يمكنني تصنيف العاملين إلى 3 فئات ... 

Û  الفئــة األولــى تتكــون مــن أولئــك الذين يمكنــك االعتماد عليهــم وتحرص علــى إبقائهم
واستمراريتهم في الخدمة وتوفر لهم الحوافز والتدريب ويكونون دائًما قريبين منك. 
هذه الفئة يّتسم أفرادها بالجدية واالنضباط والكفاءة والتمّيز في األداء وهم يعملون 

في تجانس وبروح الفريق الواحد.
Û  الفئــة الثانيــة وتتأّلف من أولئك الذين يقومون بــأداء مهامهم بدرجة مرضية وبكفاءة

تتــواءم ومتطلبــات العمــل. أفراد هذه الفئــة مطيعون، ويحرصون علــى إنجاز مهامهم 
فــي الوقــت المحــدد، كما يهمهــم االلتزام بأوقات الدوام ســواء أكان ذلــك في الحضور 
أم االنصــراف. هنــاك تعــاون وتجانــس محدود فيمــا بينهم وبين زمالئهــم في اإلدارات 
األخــرى. هــذه الفئــة تترّدد في حضــور الفعاليات التدريبية كما وأنهــا ال تفّضل تحريك 

الماء الراكد وال ترّحب بالتغيير.
Û  أمــا الفئــة الثالثــة فهــم أولئــك الذيــن يتذمــرون كثيــًرا وينتجون قليــاًل. هذه الفئــة أفرادها

قليلــون ويّتصفــون بطلباتهم الكثيرة، فهم أول من يطالب بالترقيات والحوافز، كما وأنهم 
ال يقومون بأي عمل أو جهد إضافي إال بمقابل. هذه الفئة مبدعة في نشر الطاقة السلبية 
والجــدل والنقــاش مــن أجــل النقــاش. أفــراد هذه الفئــة يعشــقون النميمة ونقــل الكالم وال 
يرغبــون فــي حضــور الفعاليــات التدريبية بحجــة أنهم يعرفون كل شــيء يتعلق بمهامهم. 

اإلجازات المرضية مرتفعة لديهم واألعذار جاهزة ومعّلبة لحاالت التأخير لديهم. 
Û  صمت المدير للحظات ثم تابع قائاًل مخاطًبا خَلفه: سأوافيك بأسماء جميع أفراد تلك

الفئات الثالث لكي تكون على بّينة وتعرف كيف تتعامل معهم. سيدي القارئ، ما رأيك 
في تقييم المدير وتزويد من ســيخلفه بأســماء العاملين حسب تصنيفاته الثالثة؟ هل 

تنصح بتطبيق هذا األسلوب؟.
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التذاكر مرتفعة نحو 30 % مع اقتراب إجازة الربيع


