
الـــوزراء صاحـــب  أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة على 
األدوار الحيويـــة التـــي تقوم بها أجهـــزة الجمارك في 
رفـــد اقتصـــادات العالـــم وتعزيز التنميـــة االقتصادية، 

منوهـــا ســـموه بجهـــود الكـــوادر الوطنيـــة العاملة في 
جمـــارك مملكـــة البحريـــن والتـــي تضع دومـــا مصلحة 
الوطـــن والمواطـــن نصـــب عينيهـــا حيـــن أداء عملهـــا. 
جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه أمـــس بقصـــر القضيبية، 
بحضور مستشـــار صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ علـــي بن خليفة 

آل خليفـــة، وســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، ووزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بن عبدهللا آل خليفة، ورئيس الجمارك رئيس مجلس 
منظمـــة الجمـــارك العالمية الشـــيخ أحمد بـــن حمد آل 
خليفـــة وأعضـــاء لجنـــة السياســـات العامـــة بمنظمـــة 

الجمارك العالمية.

الجمارك تساهم في رفد اقتصادات العالم
منوًها بجهود الكوادر الوطنية العاملة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، افتتح مستشـــار األمن الوطني قائد الحرس الملكي ســـمو 
اللـــواء الركن الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة المؤتمـــر والمعرض العربي األول 
لألمـــن الســـيبراني، الـــذي يقام تحـــت رعاية صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء، في مركز البحرين العالمـــي للمعارض بمنطقة الصخير، 
بمشـــاركة عـــدد مـــن المتحدثيـــن الدوليين رفيعي المســـتوى، وبحضـــور خبراء 

األمن السيبراني من مختلف دول العالم.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد ســـموه أن البحرين أطلقـــت اســـتراتيجية وطنية لألمن 
الســـيبراني تتضّمن ركائز أساســـية مترابطة تشّكل إطار عمل شامل ومتماسك 

للمحافظة على فضاء إلكتروني آمن وموثوق في مملكة البحرين.

ناصر بن حمد: خطة وطنية 
للمحافظة على فضاء إلكتروني آمن

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

صدر عن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، أمـــر ملكـــي رقـــم )43( لســـنة 2022م بدعـــوة مجلســـي 
الشورى والنواب لالنعقاد. وجاء في المادة األولى من األمر الملكي، 
أنـــه ُيدعى كل من مجلســـي الشـــورى والنواب لالجتمـــاع عصر يوم 
اإلثنيـــن 12 ديســـمبر الجاري الفتتاح دور االنعقـــاد األول من الفصل 
التشـــريعي الســـادس. ونصت المادة الثانية على أن ينشـــر هذا األمر 

في الجريدة الرسمية.

أمر ملكي بدعوة مجلسي 
الشورى والنواب لالنعقاد

أبرمـــت وزارة الصناعـــة 
اتفاقيـــة  والتجـــارة 
تأجير قســـيمة صناعية 
بنحـــو  تقـــدر  بمســـاحة 
107 ألـــف متر مربع في 
منطقة البحرين العالمية 
بمدينـــة  لالســـتثمار 
سلمان الصناعية لصالح 
مصفاة البحرين للســـكر 
نشـــاط  لمزاولـــة  ذ.م.م 
الـــذي  الســـكر،  تكريـــر 
يعتبـــر أحـــد الصناعـــات 
أهـــداف  تدعـــم  التـــي 
قطـــاع  اســـتراتيجية 

الصناعة )2022 - 2026(. وأفادت الشـــركة برغبتها في ضخ اســـتثمار ما يقارب 
الــــ 70 مليـــون دينارا بحرينيا لتشـــغيل المصنع وتوســـعته مســـتقبال عبر إنشـــاء 
خطـــوط إنتـــاج جديدة ضمن مجّمعـــات صناعية تكاملية، فـــي حين تبلغ فرص 

العمل التي سيعمل المصنع على خلقها ألكثر من 200 وظيفة.

اتفاقية تأجير قسيمة صناعية       
ر” باستثمار 70 مليون دينار لـ “السكَّ

الملك المعظم يهنئ العاهل المغربي بتأهل بالده لربع النهائي بكأس العالم
المنامة - بنا

بعـــث ملـــك البـــالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، برقية تهنئة إلى أخيه ملك المملكة المغربية الشـــقيقة صاحب 
الجاللة الملك محمد الســـادس، بمناســـبة الفـــوز التاريخي الذي حققه 
المنتخـــب المغربـــي علـــى المنتخـــب األســـباني وتأهله إلى ربـــع نهائي 
بطولـــة كأس العالـــم 2022، وذلـــك ألول مرة لمنتخـــب عربي. وأعرب 
جاللـــة الملـــك المعظم عن أطيب تهانيه ألخيـــه جاللة العاهل المغربي 
على اإلنجاز الرياضي المشـــرف، مشـــيًدا باألداء الفني المتميز والقوي 
الذي ظهر به المنتخب المغربي في المباراة، والذي استحق من خالله 
هـــذا التأهـــل والفوز الغالي، معرًبا جاللته عـــن تمنياته الخالصة ألفراد 
المنتخب الشـــقيق بكل التوفيق والنجاح فـــي بقية مبارياتهم القادمة 

وتشريف وطنهم في هذا المحفل الرياضي العالمي الكبير.
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خسرت كل مواقعها في بيت الشعب للمرة األولى في تاريخها

بيت “األصالة” يتهاوى... استقاالت معلنة وانسحابات هادئة

مـــا أن انجلى غبـــار معركة االنتخابات، حتـــى تهاوت أعمدة 
جمعية األصالة اإلســـالمية واحًدا تلو اآلخر، بعد خسارتها – 
للمرة األولى – كامل مواقعها في بيت الشعب، وإصرار عدد 
من أبرز أســـمائها على إعالن طالقهم البائن منها بعد إكمالها 

عقدها الثاني على تأسيسها.
إعـــالن أحد مؤسســـيها النائب والبلدي الســـابق علـــي المقلة 
اســـتقالته منهـــا، أعاد تحريـــك المياه الراكـــدة للجمعية التي 
رفعـــت الرايـــة البيضـــاء قبـــل انـــدالع شـــرارة االنتخابـــات، 
واكتفت بصرف اهتمامها نحو دعم معلن لمترشحها الوحيد 
فـــي دائـــرة البحير، الـــذي أدار أحد أكثر المشـــاريع جداًل في 
الفصـــل التشـــريعي الماضي، لينتهي بالجمعيـــة المطاف إلى 

صفر تمثيل برلماني في مجلس النواب الجديد.
وما إن أشـــرقت شـــمس اليوم التالي على إعالن االســـتقالة، 
حتى عاد النائب السابق عن الجمعية عدنان المالكي للتذكير 
باســـتقالته مـــن الجمعيـــة منـــذ انتخابـــات 2018، فـــي وقت 
ترشحت فيه أسماء بارزة في الجمعية، كالنائب السابق عن 
الجمعيـــة إبراهيـــم بوصندل والنائب الثانـــي لرئيس مجلس 

إخطار باستقالة عدنان المالكي من الجمعيةالنواب علي زايد، مستقلين في االنتخابات األخيرة.

سيدعلي المحافظة

جاللة الملك محمد السادس جاللة الملك المعظم

المحتجون يواصلون إضرابهم والحرس الثوري يواصل القمع

رغم االعتقاالت وأحكام اإلعدام.. انتفاضة اإليرانيين مستمرة
طهران ـ وكاالت

إضرابهـــم،  إيرانيـــون  محتجـــون  واصـــل 
أمـــس، لليوم الثانـــي علـــى التوالي، ضمن 
االحتجاجـــات المســـتمرة فـــي البـــالد منذ 
منتصف ســـبتمبر الماضـــي. في حين عمد 
النظـــام اإليرانـــي إلـــى اســـتخدام عقوبـــة 
اإلعـــدام كورقـــة لترهيـــب معارضيـــه، إذ 
قضت الســـلطات بإعدام 5 أشـــخاص، بعد 
أن تمت إدانتهم بالتورط في مقتل عنصر 
مـــن الباســـيج خـــالل االحتجاجـــات التي 
تجتـــاح البـــالد، وفـــق مـــا أعلنت الســـلطة 

القضائية.
وقـــال الناطـــق باســـم الســـلطة القضائيـــة 
مســـعود ستايشي، في مؤتمر صحافي إن 
أحكاًمـــا بالســـجن لفتـــرات طويلة صدرت 
بحق 11 شـــخًصا آخرين، بينهم 3 أطفال، 

علـــى خلفيـــة مقتـــل روح هللا عجميـــان، 
مضيًفا أن األحكام قابلة لالستئناف.

مـــن جهتـــه، أعلـــن الحـــرس الثـــوري فـــي 

إيـــران، أمس، توقيـــف 12 شـــخًصا بتهمة 
االنتمـــاء إلـــى “مجموعـــة مـــن المخربين” 

على صلة بدول أوروبية.

وفـــي الســـياق ذاتـــه، أوقـــف نائـــب مديـــر 
وكالة األنباء اإليرانية “فارس” المقربة من 
الســـلطات، وفق مـــا أعلنت هيئـــة اإلذاعة 

والتلفزيون اإليرانية مساء االثنين.
إلى ذلك، انتشـــرت على وســـائل التواصل 
االجتماعـــي دعـــوات إلـــى تنفيـــذ إضراب 
مدتـــه 3 أيـــام بلـــغ ذروته أمـــس تزامًنا مع 

“يوم الطالب”.
ووّثقـــت الصـــور إغـــالق التجـــار والباعـــة 
أبـــواب  اإليرانيـــة  المـــدن  عشـــرات  فـــي 
محالهـــم. كما أضرب نحـــو 500 من عمال 
خزانـــات  شـــركة  فـــي  العاملیـــن  العقـــود 
بتروكيماويـــات فـــي جنوب غربـــي إيران، 
وفًقـــا لمجلس تنســـيق احتجاجـــات عمال 

)14(عقود النفط. )17(

متاجر مغلقة في شارع ساترخان في طهران

أثناء توقع االتفاقية

استمرار نسبة دعم المؤسسات الجديدة في التزايد لتصل 219 %... “تمكين”:

90 % نسبة تقديم الدعم للوظائف الجديدة للبحرينيين
عقـــد مجلـــس إدارة صنـــدوق العمـــل 
الرابـــع  الـــدوري  اجتماعـــه  “تمكيـــن” 
الســـتعراض   2022 لســـنة  واألخيـــر 
أبـــرز المنجـــزات التـــي تحققـــت وفًقا 
لمؤشرات األداء المحددة لهذا العام.

وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة صندوق 
العمـــل “تمكيـــن” الشـــيخ محمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة أن المنجزات كافة 
التي تحققت خالل هذا العام جاءت 
نتيجة لعملية التحول الشـــاملة التي 
شـــهدتها “تمكين”، والتي تـــم التركيز 
خاللها على معالجة تحديات المرحلة 
فـــرص  مـــن  واالســـتفادة  الحاليـــة 
النمـــو المتاحـــة، الســـيما فـــي ضـــوء 
أولويـــات خطـــة التعافـــي االقتصادي 
التـــي  الوطنيـــة  واإلســـتراتيجيات 
تســـهم “تمكيـــن” فـــي تحقيقها كجزء 

مـــن الجهـــود المشـــتركة مـــع الجهات 
األخرى في فريق البحرين.

من جانبهـــا، أوضحت القائـــم بأعمال 
الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل 
“تمكين” مها مفيز أن مؤشرات الدعم 
التـــي قدمتهـــا “تمكيـــن” خـــالل هـــذا 
الربع ضمن برامجها الرئيســـة أظهرت 
المؤسســـات  دعـــم  نســـبة  اســـتمرار 

الجديدة فـــي التزايد لتصل إلى 219 
% مـــن خـــالل دعم 2,188 مؤسســـة، 
الدعـــم  تقديـــم  نســـبة  بلغـــت  كمـــا 
للوظائـــف الجديـــدة للبحرينييـــن إلى 
90 % أي مـــا يقـــارب 9,000 وظيفـــة 
الدعـــم  نســـبة  بلغـــت  فيمـــا  تقريبـــًا. 
للتدريـــب 78 % بعـــدد إجمالـــي يبلـــغ 

)17(7,842 متدربا.

مجلس اإلدارة يعقد اجتماعه الدوري الرابع للعام 2022

سمو مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي يفتتح المعرض

)07(
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أكد ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
علـــى األدوار الحيويـــة التـــي تقوم بهـــا أجهزة 
الجمـــارك في رفـــد اقتصـــادات العالـــم وتعزيز 
التنميـــة االقتصاديـــة، منوهـــا ســـموه بجهـــود 
الكـــوادر الوطنيـــة العاملـــة في جمـــارك مملكة 
البحريـــن والتـــي تضـــع دومـــا مصلحـــة الوطن 
والمواطـــن نصـــب عينيهـــا حيـــن أداء عملهـــا، 
وهو ما عزز وصولها لمســـتويات متقدمة وفق 
أفضـــل الممارســـات العالميـــة ورســـخ مكانتهـــا 

على المستوى الدولي.
بقصـــر  أمـــس  ســـموه  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
القضيبيـــة، بحضـــور مستشـــار صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ســـمو الشـــيخ علي بن خليفة آل خليفة، وسمو 
الشـــيخ محمد بن ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
ووزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 

عبـــدهللا آل خليفـــة، رئيـــس الجمـــارك رئيـــس 
مجلس منظمة الجمارك العالمية الشـــيخ أحمد 
بـــن حمـــد آل خليفة وأعضاء لجنة السياســـات 
العامة بمنظمة الجمـــارك العالمية، حيث رحب 
ســـموه بأعضاء اللجنـــة بمناســـبة زيارتهم إلى 
مملكـــة البحريـــن، منوهـــا بمخرجـــات اجتمـــاع 
اللجنة الذي عقد ألول مرة في المملكة، مشيدا 
بجهود المنظمة برئاســـة الشيخ أحمد بن حمد 

آل خليفة، ومتمنيا لها مزيدا من التوفيق.
مـــن جانبهـــم، أعـــرب الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة وأعضـــاء لجنـــة السياســـات العامة 
شـــكرهم  عـــن  العالميـــة  الجمـــارك  بمنظمـــة 
وتقديرهـــم لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء على ما يوليه ســـموه 
من اهتمـــام بتعزيـــز العمل الجمركـــي، معربين 
عـــن تمنياتهـــم لمملكـــة البحريـــن دوام التقـــدم 

واالزدهار.

المنامة - بنا

دوري حيوي ألجهزة الجمارك في رفد اقتصادات العالم وتعزيز التنمية
البحرين وصلت لمستويات متقدمة بفضل كوادرها الوطنية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك للشـــؤون الدبلوماســـية، الشيخ خالد بن 
أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفة، أمـــس بمكتبه فـــي قصر القضيبية، ســـفير 

روسيا االتحادية الصديقة لدى مملكة البحرين ألكسي سكوسوريف.
 وقـــد هنأ الشـــيخ خالـــد بن أحمـــد بن محمد آل خليفة الســـفير ألكســـي 
سكوســـوريف، بمناســـبة اعتمـــاده كســـفير لروســـيا االتحاديـــة بمملكـــة 
البحريـــن، منّوًهـــا بمـــا تشـــهده عالقـــات الصداقة بيـــن مملكـــة البحرين 
وروســـيا االتحاديـــة من تطور وتقدم على المســـتويات كافة بما يعكس 
تطلعهما للمضي قدما بالتعاون الثنائي آلفاق أرحب بما يعّزز مصالحهما 
المشـــتركة، متمّنًيـــا معاليـــه لســـعادة الســـفير كل التوفيـــق والنجاح. من 
جانبه، أعرب الســـفير ألكســـي سكوســـوريف عـــن اعتزازه بلقاء الشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد بن محمـــد آل خليفة، مؤكـــًدا حرص روســـيا االتحادية 
علـــى المضي بأوجه التعاون المشـــترك مع مملكة البحرين آلفاق أوســـع 
في شـــتى المجاالت. كما جـــرى خالل اللقاء اســـتعراض آخر التطورات 

والموضوعات ذات االهتمام المشترك.

المضي بالتعاون مع روسيا نحو آفاق أرحب

المنامة - وزارة الخارجية

زار وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس، ســـفارة جمهوريـــة الصين 
الشـــعبية لـــدى مملكة البحرين، وذلـــك لتقديم واجب العزاء فـــي وفاة رئيس 

جمهورية الصين الشعبية األسبق جيانغ زيمين.
 وأعرب وزير الخارجية لســـفير جمهورية الصين الشـــعبية لدى المملكة، أنور 
حبيـــب هللا، عـــن خالـــص تعـــازي ومواســـاة مملكـــة البحريـــن، ملـــًكا وحكومًة 
وشعًبا، لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في وفاة الرئيس 
الصيني األســـبق، مســـتذكًرا ســـيرته الوطنية الحافلة بالعمـــل واإلخالص وما 
بذلـــه من جهود مخلصة لتحقيق التطور والتقدم واالزدهار للصين الصديقة، 
ومـــا قام به مـــن دور مهم وبارز لتعزيز عالقات الصداقـــة التاريخية الوطيدة 

بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية.

الزياني يقّدم العزاء بوفاة رئيس الصين األسبق

9 مراكز صحية تسجل 3 ماليين زيارة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ العاهل المغربي

ســـاهم أمر ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتقديم 
الخدمـــات علـــى مـــدار 24 ســـاعة فـــي 9 مراكـــز صحيـــة 
بمختلـــف محافظـــات مملكـــة البحريـــن لتعزيـــز تطويـــر 
واســـتدامة خدمـــات القطـــاع الصحي وكفاءتـــه تحقيقًا 
لألهـــداف المنشـــودة، في التعامل المباشـــر مـــع الحاالت 

اليومية البســـيطة وخفض عدد الحاالت التي تســـتقبلها 
الحـــاالت  بدورهـــا  لتباشـــر  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
المســـتعصية.  وكان لفتح المراكـــز التي تعمل على مدار 
الســـاعة نتائج مباشرة تتعلق بســـهولة الوصول للخدمة 
وتحســـين جـــودة األداء، وهـــذا مـــا أكدتـــه إحصـــاءات 
الحاالت المســـتعجلة في المراكز التسعة، والتي سجلت 
فـــي الفترة مـــن يوليو 2021 إلى يونيـــو 2022، أكثر من 
3 مالييـــن و133 ألـــف زيارة لجميع أقســـام المراكز التي 

تعمـــل على مدار الســـاعة، وشـــكلت نســـبة المواعيد في 
أقســـام الحـــاالت المســـتعجلة 8.2 % فقـــط من مجموع 
الزيـــارات وبواقـــع 257,059 زيـــارة. ومن زيارات قســـم 
الحاالت المســـتعجلة، تحويل 7.9 % إلى قسم الطوارئ 
فـــي المستشـــفيات الحكوميـــة بواقـــع 20,182 تحويل، 
أما بشـــأن التحويل عن طريق اإلسعاف فقد تم تحويل 
2,823 مـــن مجموع التحويالت للطوارئ والتي تشـــكل 

13.9 % من مجموع التحويالت. 

بعـــث ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، برقية تهنئة 
إلـــى أخيـــه ملـــك المملكـــة المغربيـــة الشـــقيقة صاحـــب 
الجاللة الملك محمد الســـادس، بمناسبة الفوز التاريخي 
الـــذي حققـــه المنتخـــب المغربـــي اليـــوم وتأهلـــه كأول 

منتخب عربي إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.
وأعـــرب ســـموه فـــي البرقيـــة عن خالـــص تهانيـــه ألخيه 
جاللة العاهل المغربي على هذا اإلنجاز الرياضي الكبير، 
مشـــيًدا بمـــا أظهـــره العبـــو المنتخـــب المغربي مـــن أداٍء 
متميز وقوي في هذه المباراة، والذي استحق من خالله 
هـــذا التأهل والفوز المشـــرف، معرًبا ســـموه عن تمنياته 
الخالصة ألفراد المنتخب الشقيق بكل التوفيق والنجاح 

ومواصلـــة تشـــريف وطنهم فـــي هذا المحفـــل الرياضي 
وأن يكون الفوز حليفهم في المباريات القادمة.

كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الوزراء برقيتي تهنئـــة مماثلتين إلى أخيه ولي 
عهـــد المملكة المغربية الشـــقيقة صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر مـــوالي الحســـن، وإلـــى أخيـــه رئيـــس الحكومـــة 

المغربية عزيز أخنوش.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

“الهالل األحمر” تدعم ميزانية “الصليب األحمر”
خالد بن عبداهلل: حريصون على مساعدة المحتاجين حول العالم

أكد رئيس مجلـــس إدارة جمعية الهالل 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  البحرينـــي  األحمـــر 
عبدهللا آل خليفـــة، حرص الجمعية بأن 
تكون جـــزءًا مؤثرًا فـــي منظومة العمل 
الدولـــي اإلنســـاني والخيـــري واإلغاثـــي 
مـــن خالل شـــراكتها الفاعلة مـــع الحركة 
والهـــالل  األحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة 
األحمر، وذلك فـــي إطار التزامها بالعمل 
وفق أحـــكام القانون الدولي اإلنســـاني، 

وتكريس المبادئ اإلنسانية العالمية.
وأوضح أن التنسيق القائم بين الجمعية 
واللجنة الدولة للصليب األحمر من خالل 
بعثتها اإلقليمية لـــدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، والتي تعتبر أحد 
أجنحة الحركة الدولية للصليب األحمر 
ل على الجمعية  والهالل األحمر، قد ســـهَّ
مهامها المتمثلة في تقديم المســـاعدات 
للمحتاجيـــن والمنكوبيـــن حـــول العالم، 

وتلبية النداءات واإلغاثات الدولية.
جاء ذلك لـــدى لقائه أمس رئيس البعثة 
اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األحمر 
لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية مامدو صو.
وفي مســـتهل اللقـــاء، هنأ الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــدهللا، صـــو بمناســـبة تعيينه في 
منصبـــه الجديد رئيســـًا للبعثة اإلقليمية 
للجنة الدولية للصليب األحمر لدى دول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية، 

راجيـــًا لـــه التوفيـــق والنجـــاح فـــي أداء 
هـــذه المهمـــة التـــي تعكس مـــا يتمتع به 
من خبـــرات في مجال العمل اإلنســـاني 
واإلغاثي، والتي من شأنها أن تسهم في 
إثراء عمـــل اللجنة الدولية في البحرين 
والمنطقة. وأعرب عن تطلعه بأن تشهد 
المرحلـــة القادمـــة مزيـــدًا مـــن التعـــاون، 
وتعزيـــز االســـتفادة من خبـــرات الكوادر 
البشـــرية وتبادلها فيما بين الجانبين بما 
يعـــود بالنفع على مجمل العمل اإلغاثي، 

وبما يضمن حماية حياة وكرامة البشـــر، 
والحـــروب  النزاعـــات  ضحايـــا  الســـيما 

والعنف.
شـــكره  عـــن  صـــو،  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
وتقديـــره لرئيس مجلـــس إدارة جمعية 
الهـــالل األحمـــر البحرينـــي علـــى حفاوة 
االســـتقبال، مشيدًا باســـتجابة الجمعية 
الســـريعة لنـــداء اللجنة الدوليـــة مؤخرًا 

بشأن دعم ميزانيتها.
وأكـــد صو اعتزازه بالعمـــل عن قرب مع 
جمعيـــة الهالل األحمر التي تعد نموذجًا 
رائـــدًا للعمـــل التطوعـــي فـــي المنطقـــة، 
الفتًا لســـعيه للعمل على تقوية عالقات 
اللجنـــة الدولية من خالل جمعية الهالل 
األحمر البحريني مع األطراف والجهات 
المحليـــة ذات العالقـــة بمـــا يســـهم فـــي 
نشـــر وتعزيـــز القانون الدولي اإلنســـاني 

واتفاقيات جنيف.

المنامة - جمعية الهالل األحمر البحريني
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نيابـــة عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
افتتـــح  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد الحـــرس 
الملكي ســـمو اللـــواء الركن الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة المؤتمـــر والمعرض 
العربـــي األول لألمـــن الســـيبراني، الـــذي 
يقام تحت رعاية صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، في 
مركـــز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة 
الصخير، بمشـــاركة عدد مـــن المتحدثين 
الدولييـــن رفيعـــي المســـتوى، وبحضـــور 
خبراء األمن السيبراني من مختلف دول 

العالم.
وبهذه المناســـبة، أكد سمو مستشار األمن 
الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكـــي أن األمن 
الســـيبراني أصبـــح اليوم ركيزة أساســـية 
لقطـــاع المعلومات واالتصاالت في العالم 
لمواجهـــة المخاطر الســـيبرانية، الفًتا إلى 
أن مملكة البحرين تولي األمن السيبراني 
أهميـــة خاصـــة لما يســـهم فيه مـــن توفير 
الحماية السيبرانية لكافة القطاعات التي 
ترفـــد المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، ومتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
تعـــد من الدول الرائدة فـــي المنطقة التي 
التحتيـــة  البنيـــة  علـــى تطويـــر  حرصـــت 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  لتكنولوجيـــا 

وتبنـــت العديد من المبادرات والمشـــاريع 
لتحســـين جاهزيـــة وأمـــن المعلومات، بما 
يعـــزز بنيتها التحتيـــة الرقميـــة المتقدمة 
ذات المعايير العالمية ويســـهم في حماية 
البحريـــن  أن  منوًهـــا  الســـيبراني،  أمنهـــا 
لألمـــن  وطنيـــة  اســـتراتيجية  أطلقـــت 
السيبراني تتضمن ركائز أساسية مترابطة 
ومتماســـك  شـــامل  عمـــل  إطـــار  تشـــكل 
للمحافظـــة علـــى فضـــاء إلكترونـــي آمـــن 

وموثوق في مملكة البحرين.
ولفـــت ســـموه إلـــى أن احتضـــان مملكـــة 
البحريـــن للمؤتمر والمعرض العربي األول 
لألمن السيبراني يعكس ما توليه البحرين 
من اهتمام كبير بتطوير قطاع االتصاالت 
واالقتصـــاد  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
الرقمي باعتباره أحـــد القطاعات الواعدة 
ذات األولويـــة، كما يشـــكل فرصـــًة نوعية 
للتعرف على آخر السياسات والتشريعات 

والتقنيات المتعلقة باألمن السيبراني.
مـــن جانبـــه، أكـــد وزيـــر الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
أن اســـتضافة مملكـــة البحريـــن، النســـخة 
األولـــى، مـــن المؤتمـــر والمعـــرض العربي 
األول لألمـــن الســـيبراني، يأتـــي انطالًقـــا 
من التوجيهات الملكية الســـامية من لدن 
ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، بالتحول إلى 
النظـــم الرقمية في تقديم الخدمات وفي 
إطـــار خطـــة متكاملـــة للتحـــول الرقمـــي، 
ســـيبرانية  معاييـــر  وفـــق  تنفيذهـــا  يتـــم 
هـــذا  انعقـــاد  أن  إلـــى  منوًهـــا  منضبطـــة، 
التجمـــع العالمي، تحت رعايـــة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
يؤكد حرص ســـموه واهتمامه بأن يحقق 
المؤتمـــر والمعـــرض العربـــي األول لألمن 

الســـيبراني، األثـــر المطلـــوب فـــي تعزيـــز 
األمـــن الســـيبراني، والـــذي أصبـــح جـــزًءا 

أساسًيا من منظومة األمن الشامل.
 وثمـــن الوزيـــر مبـــادرة مستشـــار األمـــن 
الوطني قائد الحرس الملكي ســـمو اللواء 
الركن الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 
باســـتضافة البحرين، هـــذا التجمع الكبير 
مـــن مســـؤولي دول العالـــم والخبراء في 
مجـــال األمـــن الســـيبراني، خصوصـــا أنـــه 
يأتـــي فـــي ظل مـــا حققتـــه البحريـــن من 
إنجـــازات أمنية متقدمـــة وتراجع المعدل 
العـــام للجريمة، مع االســـتمرار في تقديم 
خدمات رقمية بمنهج احترافي وتأسيس 
بنيـــة تحتيـــة آمنة في مجـــال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.
عملـــت  البحريـــن،  مملكـــة  أن  وأوضـــح 
دعـــم  علـــى  األخيـــرة،  الســـنوات  خـــالل 
مســـيرة التحـــول الرقمـــي وتأمينهـــا مـــن 

خالل إطـــالق المبادرات ووضـــع القواعد 
األساســـية لألمـــن الســـيبراني، مـــن أجـــل 
ومســـتدامة،  موثوقـــة  إلكترونيـــة  بيئـــة 
قادرة على مجابهة التحديات السيبرانية 

المتزايدة.
وأشـــار وزيـــر الداخلية إلى أن مســـؤولية 
األمـــن الســـيبراني، ليســـت قاصـــرة علـــى 
الجهـــات الحكوميـــة، بـــل يبقـــى القطـــاع 
الخاص، شـــريًكا، وكذلك المستخدم ذاته، 
والـــذي يجـــب أن يتمتـــع بالوعـــي الكافي 
العالميـــة  للشـــبكة  اســـتخدامه  ليكـــون 
للمعلومـــات، آمًنـــا ومفيـــًدا، إضافـــة إلـــى 
الشـــراكة بيـــن القطاعـــات المعنيـــة والتي 
يمكنهـــا أن تضـــع إطـــاًرا موحـــًدا لمجابهة 
وتوفيـــر  الســـيبراني  األمـــن  تهديـــدات 

الحماية المطلوبة.
العربـــي  والمعـــرض  المؤتمـــر  أن  يذكـــر 
األول لألمـــن الســـيبراني بمثابـــة منصة 

أمنية ســـيبرانية عالميـــة لكافة الخبراء 
والمختصين في مجال األمن السيبراني 
ولجميـــع ممثلـــي القطاعـــات الحكومية 
والخاصة والشركات، ويهدف إلى وضع 
اســـتراتيجيات حـــول كيفيـــة مواجهـــة 
الســـيبرانية،  والتطـــورات  التحديـــات 
وتحســـين حمايـــة البيانات والشـــبكات 
والدوليـــة  الوطنيـــة  التحتيـــة  والبنيـــة 
الهامـــة، التـــي ســـتلعب دوًرا مهًمـــا فـــي 
تشـــكيل البيئـــة الســـيبرانية، كما يهدف 
المؤتمـــر والمعـــرض إلى تعزيـــز االبتكار 
فـــي مجال األمن الســـيبراني، وتســـليط 
الضوء على المبادرات العالمية وأحدث 
االتجاهات في هذا المجال، إضافة إلى 
مناقشـــة أبرز التحديات والمســـتجدات 
مـــع  الســـيبراني،  األمـــن  مجـــال  فـــي 
تقديـــم الحلول العملية ودراســـة أفضل 

الممارسات السيبرانية.

المنامة - بنا

خطة بحرينية لألمن السيبراني للحفاظ على فضاء إلكتروني آمن وموثوق
وزير الداخلية يؤكد تحقيق إنجازات أمنية متقدمة وتراجع المعدل العام للجريمة... ناصر بن حمد:

االستثمـار في الكـوادر الوطنيـة بدال من االستيـراد الخـارجـي
الحكومة اإللكترونية تدشن 600 خدمة بحلول 2023... سلمان بن محمد:

مـــن  عـــدد  رؤى  “البـــالد”  اســـتعرضت 
والشـــركات  الحكوميـــة  المؤسســـات 
مشـــاركتهم  دواعـــي  حـــول  البحرينيـــة 
وانطباعهـــم عن المؤتمـــر والمعرض األول 

لألمن السيبراني.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي للمركـــز الوطني 
لألمن الســـيبراني الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفـــة إن “األمـــن الســـيبراني أصبـــح 
مهًمـــا وأساســـًيا؛ نظـــًرا لتنـــوع القطاعـــات 
الرقميـــة فـــي حياتنـــا اليوميـــة، ممـــا يزيد 
مـــن صعوبة حماية هـــذه القطاعات، األمر 
الذي يســـتدعي وجـــود إدراك أمني، فضالً 
عن ضمان توفير البنى التحتية والرقابية 
الالزمـــة لحمايـــة هـــذه الخدمـــات”. ولفت 
الشـــيخ ســـلمان إلـــى أن “جبهـــة الحمايـــة 
توســـعت، وال يمكـــن لمؤسســـة واحدة أن 
تقوم بـــدور الحماية لوحدهـــا، والمطلوب 
هو شـــراكة ثالثيـــة تجمع مـــزود الخدمة، 
ومســـتخدم الخدمـــة، والمؤسســـات التي 

توفر هذه الخدمات”.

االســـتثمار  إلـــى  ســـلمان  الشـــيخ  ودعـــا 
فـــي الكـــوادر الوطنيـــة فـــي مجـــال األمن 
السيبراني، بدالً من االستيراد من الخارج، 
إذ قـــال “نحـــن في مركز األمن الســـيبراني 
نفخر بأن جميع كوادرنا هم من الكفاءات 
الدعـــم  مـــن  لمزيـــد  ونطمـــح  البحرينيـــة، 

والتمكين للكفاءات المهنية البحرينية”. 
للتحـــول  التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  أمـــا 
اإللكترونـــي بهيئة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونية زكريا أحمـــد الخاجة فقد أكد 

على وجود أكثر من 580 خدمة إلكترونية 
للمواطنيـــن  الحكومـــة  هيئـــة  تقدمهـــا 
والمقيميـــن، وأضـــاف “نحـــن مقبلون على 
تقديـــم 600 خدمـــة حكوميـــة مـــع بدايـــة 

العام 2023”. 
وأردف الخاجة “أن هذه الخدمات تتطلب 
علـــى  تحافـــظ  حمايـــة  منظومـــة  وجـــود 

المعلومات والبيانات والبنى التحتية”. 
ولفت الخاجة إلـــى أن “جائحة كوفيد 19 
عزرت بشـــكل غير مباشر من ثقافة األمن 

الســـيبراني”. وبين الخاجـــة أن “الحوادث 
الســـيبرانية تحصـــل في الغالـــب لألفراد”، 
مؤسســـات  بتكاثـــف  لكـــن  مســـتدرًكا: 
المجتمع المدني والمؤسســـات الحكومية 
يمكن خلق وعي حقيقـــي عند المواطنين 
والمقيميـــن حـــول كيفيـــة حمايـــة النفـــس 

والممتلكات والبيانات الشخصية”. 
وقـــال المديـــر العـــام المســـاعد للتســـويق 
واالبتكار في شركة Benefit نزار معروف 
“لقـــد حصلـــت قفـــزة هائلـــة خـــالل الثالث 

ســـنوات بالنســـبة المعامـــالت اإللكترونية 
في شركتنا، حيث وصلنا ألكثر من مليون 
 ”BenefitPay“ تطبيـــق  فـــي  مســـتخدم 
بإجمالي تحويالت بلغت حوالي 5 بيليون 
دينـــار بحرينـــي لغايـــة نهاية الربـــع الثالث 
من هذا العام، بمعدل 188 مليون معاملة، 
وبالتالي البد بناء على هذه األرقام تعزيز 
بيئـــة األمن وحمايـــة المعلومـــات، وهو ما 
نســـعى إليه، إذ يأتي أمن المعلومات على 

رأس األولويات”.

وأضـــاف “هنـــاك تحديـــات نواجههـــا فـــي 
األمـــن  بموضـــوع  المســـتخدمين  توعيـــة 
الحمـــالت  نطلـــق  ومازلنـــا  الســـيبراني، 
البحريـــن  مصـــرف  بإشـــراف  التوعويـــة 
المركـــزي حـــول األمـــن الســـيبراني ألجـــل 
تقليل المخاطر المتعلقة بتحويل األموال 

ومكافحة االحتيال”. 
التحـــول  مركـــز  بأعمـــال  القائـــم  وقالـــت 
الرقمـــي وإدارة المشـــاريع بمعهد البحرين 
للدراسات المصرفية مريم الماجد “نهدف 
إلى تمكين الثروة البشـــرية مـــن المهارات 
التـــي يحتاجهـــا ســـوق العمل، عـــن طريق 
والشـــهادات  التدريبيـــة  البرامـــج  طـــرح 
االحترافيـــة المالئمـــة، وقـــد أطلقنـــا عدًدا 
مـــن هـــذه البرامـــج مـــن ضمنهـــا البرامـــج 

المتخصصة باألمن السيبراني”. 
ولفتـــت الماجد إلى أن “المخاطر المتولدة 
مـــن الهجمـــات الســـيبرانية غالًبا مـــا تأتي 
من قبل الجمهور العـــام غير المتخصص”، 
واعتبـــرت أن “نشـــر الوعـــي والمعرفة في 
هذا المجال أمر مهم وحيوي لجميع فئات 

المجتمع وليس فقط للمتخصصين”.

ريناتا عزمي
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الـــوزراء  نائـــب رئيـــس مجلـــس  أكـــد 
الشـــيخ خالد بـــن عبـــد هللا آل خليفة، 
عمق العالقـــات األخويـــة والتاريخية 
الراسخة والمتميزة التي تجمع مملكة 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  البحريـــن 
المتحدة الشـــقيقة في ظل ما تحظى 
بـــه من حرص دائم ومشـــترك من لدن 
ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وأخيـــه رئيس دولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، علـــى تطويرهـــا 
قيـــام  ذكـــرى  “إن  وقـــال  وتنميتهـــا. 
االتحـــاد المبـــارك فـــي دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة لمناســـبة 
عزيـــزة على قلوبنـــا، وتدعونـــا جميًعا 
لالعتـــزاز دوًمـــا بما يربـــط البلدين من 
روابـــط أخوية قوية، ووشـــائج قربى 
متينة، وعالقات استراتيجية متميزة 
األوائـــل،  المؤسســـون  لبناِتهـــا  وضـــع 
وحمل األمانة من بعدهم المغفور لهما 
بإذن هللا تعالى صاحب السمو الشيخ 
عيســـى بن ســـلمان آل خليفة، وأخوه 
صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان 
والذيـــن  هللا(،  )رحمهمـــا  نهيـــان  آل 
ســـنبقى أوفياء لهما، ممتنيـــن لكل ما 
غرســـوه فينا من ود واحترام متبادل، 
حتـــى صارت عالقاتنـــا نموذًجا فريًدا 

يحتذى”.
وكان الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا آل 
خليفـــة، يرافقه عدد من الـــوزراء، قد 
حضـــر مســـاء أمـــس حفل االســـتقبال 
الـــذي نظمتـــه ســـفارة دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة 
لعيـــد  والخمســـين  الحاديـــة  الذكـــرى 
الشـــقيقة.  اإلمـــارات  لدولـــة  االتحـــاد 
كان  الحفـــل،  موقـــع  وصولـــه  ولـــدى 
فـــي مقدمـــة مســـتقبليه ســـفير دولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة لدى مملكة 
البحرين الشيخ سلطان بن حمدان بن 

زايد آل نهيان.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب عـــن أســـمى 
التبريـــكات  وخالـــص  التهانـــي  آيـــات 
إلى دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة - قيـــادة وحكومة وشـــعًبا - 
ســـائاًل المولـــى العلي القديـــر أن يعيد 
هذه المناســـبة وأمثالها على اإلمارات 
الشـــقيقة وهي تنعم بمزيد من التقدم 
والرفعـــة واالزدهـــار، وأن يديـــم على 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين نعمـــة 
األمـــن واألمـــان والرخاء واالســـتقرار 

في ظل قيادتيهما الحكيمتين.
التاريخيـــة  الحقيقـــة  أن  وأوضـــح 
الدامغة التي ال يمكن طمســـها هي أن 
البحرين واإلمارات جســـدان في روٍح 
واحـــدة ُجبلـــت على اإلخـــاء والمحبة 
والوفـــاء، معرًبـــا فـــي هـــذا الصدد عن 
شـــكر حكومة مملكة البحرين برئاسة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى الوقفـــات 
اإلمـــارات  لدولـــة  المشـــرفة  األخويـــة 
العربية الشقيقة تجاه مملكة البحرين 
المواقـــف  مختلـــف  فـــي  وشـــعبها 
والظـــروف، وتقديرها للدور المحوري 
الفاعل الذي تقوم بـــه إقليمًيا ودولًيا، 
والجهود التي تبذلها دفاًعا عن قضايا 
األمة ووحدة شـــعوبها، وحرصها على 
المشـــترك،  العربـــي  العمـــل  ديمومـــة 
األمـــن  إلرســـاء  الخيـــرة  ومســـاعيها 

واالستقرار في المنطقة والعالم.
وأضاف “حـــري بنا ونحن نشـــهد هذه 
اســـتطاعت  بمـــا  ننـــوه  أن  المناســـبة 
مـــن  تحقيقـــه  الشـــقيقة  اإلمـــارات 
حضـــاري  وتقـــدم  تنمويـــة  منجـــزات 

هائـــل بفضل حكمـــة قيادتها، وعزيمة 
أبنائهـــا التـــي ال تهـــدأ، وجهدهـــم الذي 
ال يفتـــر وال يليـــن.. تلـــك العزيمة التي 
ألهمت كل إماراتي وإماراتية مواصلة 
تحقيـــق رؤيـــة “زايـــد الخيـــر”، والتـــي 
تحولـــت اإلمـــارات بفضلها إلـــى مركز 

عالمـــي لألعمـــال والتجـــارة، وملتقـــى 
لشـــعوب وثقافـــات العالـــم. وإننا لعلى 
يقيـــن من أن الطمـــوح اإلماراتي رغم 

معانقته السماء، ال حد وال أمد له”.
وجدد التطلع الدائم إلى توســـيع آفاق 
الشـــراكة مـــع اإلمـــارات الشـــقيقة في 

مختلـــف المجـــاالت، راجًيـــا أن تشـــهد 
المرحلـــة المقبلـــة مزيـــًدا مـــن التكامل 
بمـــا  المشـــترك  والتنســـيق  والتعـــاون 
يعـــود بالخيـــر والنمـــاء علـــى البلديـــن 

والشعبين الشقيقين.
دولـــة  ســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 

اإلمارات العربية المتحدة لدى مملكة 
البحريـــن، عـــن شـــكره لنائـــب رئيـــس 
مجلس الوزراء على تشريفه احتفال 
السفارة بمناسبة عيد االتحاد الحادي 

والخمسين.
اإلماراتيـــة  العالقـــات  “إن  وقـــال 

اســـتثنائًيا  نموذًجـــا  تعـــد  البحرينيـــة 
للتعاون والتكاتف على كافة األصعدة، 
والتـــي تســـتمد قوتهـــا مـــن جذورهـــا 
أرســـى  التـــي  المتأصلـــة،  التاريخيـــة 
قواعدهـــا اآلبـــاء واألجـــداد وحافـــظ 
علـــى دعائمها وتعزيز أواصرها رئيس 
دولة اإلمارات صاحب الســـمو الشيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، وأخـــوه 
ملـــك مملكة البحريـــن المعظم حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة”.
وأشـــاد الســـفير بالعالقـــات التاريخية 
الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتي 
تســـتمد قوتهـــا مـــن حـــرص قيادتـــي 
البلديـــن علـــى دفعهـــا نحـــو مزيـــد من 
التطـــور والتقدم، الســـيما فـــي مجال 
دعـــم جهود قيم التســـامح والتعايش 
الســـلمي بين الشعوب، وإرساء دعائم 
األمن واالستقرار والتنمية المستدامة 
أن  موضًحـــا  والعالـــم،  المنطقـــة  فـــي 
الزيـــارات المتبادلـــة والمســـتمرة بيـــن 
العالقـــات  ترســـخ  البلديـــن،  قيادتـــي 
األخويـــة المتميـــزة والمســـتندة علـــى 
وشـــائج القربـــى واألخـــوة والمصالح 

المشتركة.

المنامة - بنا

البحــريــن واإلمــارات جســدان فــي روٍح واحــدة
عالقاتنا نموذج فريد يحتذى... خالد بن عبداهلل:



ــادرة  ــ ــب ــ ــم ــ ــنــــت ال ــ ــل أعــ
الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــمــيــة 
ــاع الــــزراعــــي  ــطــ ــقــ ــ ال
ــاق الــدلــيــل  ــ ــن إطـ عـ
للعمل  االســتــرشــادي 
والتجارة واالستثمار 
الزراعي  القطاع  في 
بـــالـــتـــعـــاون   ،2023
دالل  ــتــــب  ــكــ مــ مــــــع 
الـــــزايـــــد لــلــمــحــامــاة 
واالســــــــتــــــــشــــــــارات 
والتحكيم،  القانونية 
وذلــــــــــك فــــــي إطــــــار 
السعي للتسهيل على 
الــمــهــتــمــيــن فـــي بــدء 
ــعــمــل واالســتــثــمــار  ال

التي تسهم  الفاعلة  القطاعات  أحد  لكونه  نظًرا  الزراعي؛  بالقطاع 
دعًما  الوطني،  الغذائي  األمــن  وتحقيق  االقتصادية  التنمية  في 
لخلق  شاملة  تحتية  بنية  من  البحرين  مملكة  حكومة  هّيأته  لما 
الزراعة من  بينها قطاع  القطاعات ومن  بيئة استثمارية لمختلف 
خال العديد من التشريعات والسياسات واإلجراءات والضوابط 
األجنبية  األموال  لرؤوس  الجاذبة  االستثمارية،  للعملية  المنظمة 
والمصدرة في جميع  المنتجة  الدول  من  البحرين  مملكة  لتصبح 

القطاعات.
ويعتبر الدليل االسترشادي للعمل والتجارة واالستثمار في القطاع 
رئيسة  محاور   3 ويتضمن  نوعه  من  األول  اإلصــدار  هو  الزراعي 
واالستثمار  العمل  مجال  في  الصلة  ذات  واألجوبة  باألسئلة  تبدأ 
تنفيذية  لوائح  أو  قوانين  من  الصلة  ذات  والتشريعات  الزراعي، 
أو قرارات، والجهات الحكومية والرسمية ذات العاقة في مجال 

العمل واالستثمار في القطاع الزراعي.
ويمكنك الحصول على نسخة من الكتيب من خال زيارة الموقع 
www.“ اإللكتروني التابع للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي

.”Qr”أو من خال مسح رمز الـ ،”agrilaw /agro.bh
للمبادرة  ليتسنى  إلكترونية  بصيغة  األول  اإلصـــدار  إطــاق  وتــم 
تحديثه بما يواكب أي تغييرات قد تطرأ على المعلومات الواردة 
الجميع  قبل  للكتيب من  الوصول  ولتسهيل عملية  فيه مستقبًا، 
خصوًصا رجال األعمال والشركات االستثمارية المهتمة بالدخول 

في السوق البحريني.
استكمااًل  االســتــرشــادي  للدليل  الوطنية  الــمــبــادرة  إطـــاق  يــأتــي 
لتعزيز  والهادفة  المهمة  الوطنية  والحمات  البرامج  من  لسلسلة 
القطاع الزراعي والبيئي، مثل جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية، 
للتشجير  الوطنية  والحملة  للحدائق،  الدولي  البحرين  ومعرض 

.”AGRO.BH“ ُدمِت خضراء”، والمنصة الزراعية الوطنية“

إطالق أول دليل استرشادي للعمل 
واالستثمار بالقطاع الزراعي

ريم رياض

األربعاء 7 ديسمبر 2022 - 13 جمادى األولى 1444 - العدد 5167 05

المجلــس األعلــى للمــرأة لعــب دورًا محورًيــا فــي صقــل المــرأة البحرينية

اختصاصية الشؤون اإلدارية والمالية في “هرمانو” للمقاوالت وتجميل الحدائق - مجموعة بالنيرا

Hermano
Contracting & Landscaping

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

مملكة ا﮹روئ

وجدت اختصاصية الشــؤون اإلدارية والمالية في هرمانو للمقاوالت وتجميل الحدائق - مجموعة بالنيرا ريم رياض، أن المرأة البحرينية عنصر فاعل 
في عملية التنمية، مرجعة ذلك إلى مساهماتها الممتدة على جميع األصعدة. وعلى صعيد شخصي فإن رياض تؤمن بأن “من وثق بالله أغناه ومن توكل 
عليه كفاه”، وأكبر تحدياتها العمل على مواصلة نيل شهادة الماجستير في إدارة األعمال والمحافظة على وظيفتها في الشركة. وفي حديث مع “أضواء 
البالد” معها بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف األول من شهر ديسمبر من كل عام، أكدت ريم رياض أن ما وصلت إليه المرأة البحرينية اليوم 
يعود إلى الدور البارز الذي يقوم به المجلس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وتوجيهاتها بهذا الشأن.

االعتبــار  بعيــن  البحريــن  مملكــة  تنظــر 
أثــر  مــا  البحرينيــة..  للمــرأة  واالهتمــام 
ذلــك علــى مســاهمة المرأة فــي المجتمع 

البحريني؟
تعتبر المرأة البحرينية عنصرا رئيســا في 
عملية التنمية في مملكة البحرين وتمتد 
الحيــاة  نواحــي  جميــع  فــي  مســاهماتها 
العامــة، بمــا فــي ذلــك السياســة والتنمية 
االجتماعية واألعمال والرياضة وغيرها، 
فقــد ازدادت مشــاركة المــرأة فــي الحياة 
العامــة علــى مــر الســنين؛ إذ شــاركت إلى 
جانب الرجل في االنتخابات البلدية منذ 
أوائل الثاثينات، وفي أوائل الســبعينات 
شاركت 8 نساء من جمعية رعاية الطفل 
واألمومــة وجمعية النهضة في اســتفتاء 
إلثبــات الهويــة العربيــة للبحرين بحضور 
لألمــم  العــام  لألميــن  الخــاص  المبعــوث 
البحرينيــة  للمــرأة  كان  كمــا  المتحــدة، 
التــي  اللجنــة  فــي  وفعــال  بــارز  حضــور 
أعــدت ميثــاق العمــل الوطنــي، وانتخــب 
البرلمــان البحرينــي فوزيــة زينــل رئيســة 
امــرأة  أول  بذلــك  لتكــون   2018 للعــام 

تشــغل هذا المنصب، كل هذا يعود للدور 
األعلــى  المجلــس  بــه  قــام  الــذي  البــارز 
الملكــي  الســمو  صاحبــة  برئاســة  للمــرأة 
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة 

وتوجيهاتها بهذا الشأن.
شــركة  فــي  العمــل  لــك  أضــاف  مــاذا 

مرموقة ضمن مجموعة بالنيرا؟
ال شك أن العمل بالشركة شكل لي تحدًيا 
بالنفــس  الثقــة  لــدي  عــززت  ثريــة  وتجربــة  كبيــرا 
وتحمــل المســؤولية وإضافــة إلى شــخصيتي التي 
بهــا العديــد من الســمات اإليجابية كااللتــزام بوقت 
الــدوام الرســمي والتقيد باألنظمــة اإلدارية والتعلم 
الجهــود  وبــذل  العمــل  فــي  الزمــاء  خبــرات  مــن 
لتحقيــق أهــداف الشــركة وغيــر ذلــك مــن األمــور 
التــي تختلــف كثيــرا عــن حياة الدراســة المدرســية 

والجامعية كذلك.
كيف اســتطاعت الشــركة المساهمة في 

صقل قدرات وإمكانات ريم رياض؟
االجتماعــات  مــن  للعديــد  حضــوري 
المتعلقــة  االجتماعــات  اإلداريــة وكذلــك 
مــع المنتفعيــن بخدمــات الشــركة وكذلك 
االحتكاك المباشــر مع اإلداريين والفنيين 

والمهندســين ال شــك بــأن ذلــك انعكــس 
إيجابــا علــى تجربتــي العمليــة بالشــركة 
وســاعدني كثيــرا علــى فهــم واســتيعاب 
والمســؤوليات  الواجبــات  مــن  العديــد 
المنوطــة بــي، بــل وجعلنــي أكثــر ثقة من 
واالقتراحــات  باألفــكار  المبــادرة  حيــث 
وخــوض  أكبــر  مســؤوليات  وبقبــول 
تحديــات مختلفــة في كل األعمــال، منها 
مــا كانــت نتائجــه إيجابيــة ومنهــا ما كان 
غيــر ذلــك، إال أنهــا تجربة مفيــدة في كل 

األحوال.
 5 بعــد  نفســها  ريــاض  ريــم  تجــد  أيــن 
المتبعــة  االســتراتيجية  ومــا  ســنوات؟ 

لتحقيق هذا الهدف والطموح؟
ال شــك أن حلمــي هو الوصــول إلى أعلى 
المراتــب فــي الشــركة، إال أننــي أعــي أن 
ذلــك لــن يتحقــق إال بمزيــد مــن الدراســة 
والعمل الدؤوب والمتواصل وبذل الجهد 
الكبيــر وباالســتفادة مــن خبــرات زمائي 
نصائــح  إلــى  وباالســتماع  العمــل  فــي 
المســؤولين وتوجيهاتهــم لي وباكتســاب 
أهدافــي  تتحقــق  بذلــك  أكثــر  مهــارات 

وطموحاتــي مــن خــال تحقيــق أهــداف 
الشركة طموحات المسؤولين. 

ما التحدي األكبر الذي يواجه ريم رياض؟
تخصــص  فــي  الماجســتير  شــهادة  نيــل 
األكبــر  التحــدي  هــو  األعمــال  إدارة 
وااللتزام بالدوام الرســمي للشــركة، الذي 
يأخــذ منــي الكثيــر من الطاقــة ويمنحني 
القليــل مــن متعــة حياتــي الشــخصية مع 

األهل والصديقات. 
مــا الحكمــة التــي تؤمنيــن بهــا؟ وكيــف 

توظفين هذه الحكمة في الحياة؟
“مــن وثــق باللــه أغنــاه ومــن تــوكل عليه 
عملــي  فــي  دائمــا  أمامــي  هللا  كفــاه”، 
ودراســتي فــي حاضــري ومســتقبلي هــو 
بيــده كل شــي وهو جل جالــه قادر على 

كل شيء وما توفيقي إال بالله. 
كلمة أخيرة؟

نهنــئ ســيدي عاهل البــاد المعظــم حضرة 

صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفــة وولي العهد رئيــس مجلس الوزراء 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 

حمــد آل خليفــة ورئيســة المجلــس األعلى 

األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة  للمــرأة 

بهــذه  خليفــة،  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 

المناســبة العزيــزة علــى قلوبنــا جميعــا وما 

نحظــى بــه نحــن الشــباب فــي هــذا الوطــن 

الغالــي من دعم ال محــدود من قبل القيادة 

الرشيدة، حفظهم هللا ورعاهم.

كمــا وأتوجــه بالشــكر الجزيــل لـــ “أضواء 
إتاحــة  علــى  القائميــن  وجميــع  البــاد” 
مجموعــة  فــي  ولزمياتــي  لــي  الفرصــة 
بهــذه  الممتــع  اللقــاء  هــذا  لعمــل  بانيــرا 

المناسبة العزيزة والغالية علينا.

البحرينية تتقلد 50 % من منصب نائب رئيس في المجالس البلدية
تشغل 41 % من المناصب القيادية في الوزارة... المبارك:

المبارك أن ما  البلديات والــزراعــة وائــل  أكــد وزيــر شــؤون 
بفضل  يأتي  وتميز  إنجازات  من  البحرينية  المرأة  حققته 
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  المعظم  الباد  ملك  دعــم 
عيسى آل خليفة، واالهتمام الذي تحظى به من الحكومة 
السمو  صاحب  الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  برئاسة 
المرأة  الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكًدا أن 
البناء  عناصر  من  مهًما  عنصًرا  زالت  وما  كانت  البحرينية 

والتنمية في مختلف المواقع.
الباد  ملك  قرينة  توليه  الــذي  الدعم  أن  المبارك  وأوضــح 
السمو  صاحبة  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  رئيسة  المعظم 
من  عــزز  خليفة،  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 
البحرينية  للمرأة  الفاعلة  والمساهمة  الكبير  الريادي  الدور 
بجهودها  اليوم  وصلت  إذ  الوطنية،  التنمية  مسيرة  في 

وكفاءتها ألعلى مواقع صنع القرار.
جاء ذلك خال الحفل الذي أقامته وزارة شؤون البلديات 
والزراعة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، تحت رعاية الوزير، 
وبحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن 

والثروة  الزراعة  لشؤون  الــوزارة  ووكيل  خليفة،  آل  أحمد 
الحيوانية خالد حسن، ورؤساء المجالس البلدية ونوابهم 
إلى جانب ممثلين عن  البلديات،  العاميين في  والمديرين 

المجلس األعلى للمرأة وعدد من مسؤولي الوزارة.
وقال المبارك في كلمته خال الحفل، إن المرأة البحرينية 
من  تمتلكه  بما  القيادية،  والمراكز  المناصب  أعلى  تتبوأ 
بما  وفخره  اعتزازه  عن  معرًبا  قيادية،  وقــدرات  مؤهات 
العمل  صعيد  على  إسهامات  من  البحرينية  المرأة  تقدمه 
البلدي، حيث تشغل مناصب قيادية بنسبة 41 % في وزارة 

العامات  النساء  نسبة  وتبلغ  والــزراعــة،  البلديات  شــؤون 
أن  الــمــبــارك  وأضـــاف   .%  51 التخصصية  الــدرجــات  على 
المرأة البحرينية تتقلد اليوم 50 %من منصب نائب رئيس 
في المجالس البلدية، كما يوجد 3 أمناء سر في المجالس 
البلدية من ضمن 4، وهن من العنصر النسائي ذات الكفاءة 
العالية، مبيًنا أن االهتمام والتقدير الذي تحظى به المرأة 
البحرينية أسهم في تحقيقها جملة من المنجزات وتعزيز 
واالجتماعية  السياسية  الحياة  مناحي  جميع  في  تقدمها 

والخدمية.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

تعزيز التعاون مع السعودية في البنية التحتية وخدمات الطرق
تبادل الخبرات المشتركة في إنشاء وتطوير الطرق بالمدن الداخلية

الــحــواج، عمق  أكــد وزيــر األشــغــال إبراهيم 
تــجــمــع مملكة  الـــتـــي  ــة  ــ ــوي األخــ الـــعـــاقـــات 
ــعــربــيــة الــســعــوديــة  ــبــحــريــن والــمــمــلــكــة ال ال
الــشــقــيــقــة ومـــا تــشــهــده مـــن تــطــور مستمر 
من  واهتمام  دعــم  من  به  تحظى  ما  بفضل 
الملك  الجالة  صاحب  المعظم  الباد  ملك 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، وأخــيــه ملك  حــمــد ب
خادم  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة 
عبد  بــن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
العزيز آل سعود، ومتابعة مستمرة من ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  وأخــيــه 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب 
بن  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 

عبدالعزيز آل سعود.

جــــاء ذلــــك خــــال لـــقـــائـــه، وزيـــــر الـــشـــؤون 
بالمملكة  ــان  ــكــ واإلســ ــرويـــة  ــقـ والـ ــلــديــة  ــب ال
ــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة مـــاجـــد بن  ــعــرب ال
من  عــدد  بحث  تــم  حيث  الحقيل،  عــبــدهللا 
إنشاء  مجاالت  في  المشتركة  الموضوعات 
الداخلية، وذلك في  وتطوير الطرق بالمدن 
إلى  بها  يقوم  التي  الرسمية  الــزيــارة  إطــار 

المملكة العربية السعودية الشقيقة.
التعاون  تعزيز  سبل  الــجــانــبــان  نــاقــش  كما 
ــمــشــتــرك بــمــا يــســهــم فـــي تــطــويــر الــبــنــيــة  ال
المدن  وتخطيط  الطرق  وخدمات  التحتية 
والمناطق وذلــك مــن خــال االســتــفــادة من 
في  الهندسية  الــخــبــرات  وتــبــادل  الــتــجــارب 
المدن  في  الطرق  وتخطيط  تصميم  مجال 

والمناطق المختلفة، والتي من شأنها تسريع 
مسيرة التنمية والبناء والتعاون المشترك.

واستعرض الوزير مع نظيره السعودي آفاق 
الطرق وتوفير  المشترك في قطاع  التعاون 
وكيفية  للمدن  التحتية  البنية  متطلبات 
االســتــفــادة مــن تــجــارب الــبــلــديــن فــي هــذا 

المجال، وتبادل الخبرات.
المكاتب  تنظيم  ــيــة  آل الـــوزيـــر  نــاقــش  كــمــا 
الهندسية وتنظيم قطاع المقاوالت والعقود 
للمقاولين، بما يصب في تطوير التعاون مع 
في  أساسا  شريكا  بوصفه  الخاص؛  القطاع 
تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية ويعزز 
منوًها  االقتصادية،  الحركة  فــي  دوره  مــن 
العربية  المملكة  وضعتها  الــتــي  بــالــشــراكــة 
السعودية مع القطاع الخاص، ما أسهم في 

الدفع بمشاريع البنية التحتية.

المنامة - وزارة األشغال

المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي
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المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل  مستشـــار جاللة الملك المعظم لشؤون السلطة التشريعية 
محمـــد  الســـتري بمكتبه فـــي قصر القضيبيـــة أمس، القائـــم بأعمال 

سفارة جمهورية العراق الشقيقة لدى المملكة مؤيد عبد الرحمن.
وخـــالل اللقـــاء، رحـــب الســـتري بالقائـــم بأعمـــال ســـفارة العـــراق، 
واســـتعرض معـــه العالقـــات الثنائيـــة األخويـــة القائمة بيـــن البلدين 
والشـــعبين الشـــقيقين، مشـــيًدا بما تشـــهده هذه العالقات من تطور 
ونمـــو في مختلف المجاالت، متمنًيا لـــه دوام التوفيق والنجاح في 
أداء مهامه. مـــن جانبـــه، أعـــرب القائـــم بأعمال ســـفارة العـــراق عن 
شـــكره وتقديره لمستشـــار جاللة الملك لشـــؤون السلطة التشريعية 
على حســـن االســـتقبال، مؤكًدا اعتزازه بالروابط التاريخية الوثيقة 

التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

أشـــاد وزيـــر التربية والتعليم محمد جمعة بالـــدور الرائد الذي تقوم 
به جائزة خليفة التربوية بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
فـــي دعم وتشـــجيع اإلبـــداع واالبتـــكار والبحـــث العلمـــي والتربوي 
فـــي مراحـــل التعليـــم المختلفة ومســـاهمتها في اســـتقطاب ونشـــر 
الممارســـات الدولية الناجحة، مؤكدًا مســـاندة مملكة البحرين لهذه 
الجائزة القيمة، في إطار التعاون الوثيق بين الدولتين الشقيقتين.

جاء ذلك لدى استقباله وفدًا من الجائزة برئاسة عضو مجلس أمنائها 
محمد ســـالم الظاهـــري، واألمين العام أمل العفيفـــي، ونائب األمين 
العام ســـعاد الســـويدي، وعدد من مســـؤولي الجائزة، وذلك بمناسبة 
زيارتهـــم لمملكـــة البحريـــن. وأطلـــع الوفـــد الوزير على مســـتجدات 
الدورة السادسة عشرة للعام 2023، والتي تضم 10 مجاالت موزعة 
على 17 فئة على المستويات المحلية والعربية والدولية، من أهمها 
مجـــال التعليـــم المبكر فـــي فئتي: البحـــوث والدراســـات، والبرامج 
والمناهـــج والمنهجيات وطـــرق التدريس، ومجال التعليم العام في 
فئتي: المعلم المبدع، واألداء التعليمي المؤسســـي، ومجال التعليم 
العالي في فئة األستاذ الجامعي المتميز، ومجال أصحاب الهمم في 

فئتي األفراد، والمؤسسات والمراكز.

تطور ونمو في العالقات مع العراق

دعم بحريني لجائزة خليفة التربوية

ترأس محافظ الجنوبية سمو الشيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة 
اجتماع اللجنة األمنية الحادي عشـــر 
لهـــذا العام، بحضـــور نائـــب المحافظ 
العميد عيسى الدوسري ، ومدير عام 
اإلدارة العامـــة لشـــؤون رئاســـة األمن 
العام بوزارة الداخلية العميد ســـلمان 
الزايد، وعدد مـــن الضباط من ممثلي 

اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية.
وفي مســـتهل االجتماع، رحب ســـمو 

اللجنـــة  رئيـــس  الجنوبيـــة  محافـــظ 
األمنيـــة بالحضور، مؤكدًا ســـموه دور 
مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة واألمنية 
في ترسيخ دعائم األمن عبر مختلف 
أطـــر التعـــاون والتنســـيق المشـــترك؛ 
الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا 
الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، وتوفيـــر األمن والســـالمة 

في مختلف أرجاء المحافظة.
الخطـــط  المحافـــظ  ســـمو  وبحـــث 
التـــي  للفعاليـــات  األمنيـــة  والبرامـــج 
اســـتعدادًا  المحافظـــة؛  تشـــهدها 

باألعيـــاد  البـــالد  احتفـــال  الســـتقبال 
الوطنية المجيدة، حيث اســـتعرضت 
الترتيبـــات  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة 
المرورية المتعلقة بانســـيابية الحركة 
المروريـــة في الفتـــرة المقبلـــة، حيث 
أشاد سمو المحافظ بمستوى التعاون 
بين المحافظة واإلدارة العامة للمرور 
لرفع مستوى السالمة وتعزيز الثقافة 
المرورية واألمنية في مختلف الطرق 

بمناطق المحافظة.
كمـــا اطلـــع ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة 
رئيـــس اللجنـــة األمنيـــة، علـــى عرٍض 

مرئٍي شـــامل من قبل شعبة العمليات 
بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، 
الســـتمرارية  ســـموه  وجـــه  حيـــث 
البرامج األمنية الكفيلة لتعزيز الوعي 
لمرتـــادي المرافق العامة والمســـاهمة 
األمنيـــة  الحمـــالت  تكثيـــف  فـــي 
وســـالمة  أمـــن  لضمـــان  والتوعويـــة؛ 
المجتمـــع ضمـــن تعزيز مبدأ الشـــراكة 

المجتمعية.
مـــن جانب آخـــر، أكد ســـمو المحافظ 
الراســـخ  األمنـــي  المســـتوى  علـــى 
مـــع  المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز  فـــي 

لوضـــع  األمنيـــة؛  اإلدارات  مختلـــف 
اإلســـتراتيجيات المشـــتركة، وضمان 
الســـنة  رأس  مناســـبة  اســـتقبال 
الميالدية، موجهًا ســـموه كافة ممثلي 
اإلدارات األمنيـــة لالســـتعداد األمثـــل 
لحصـــر اإلحصـــاءات األمنيـــة؛ بغيـــة 
إجراء الدراســـات التحليلية للبالغات 
الواردة وذلـــك لتعزيز التعاون األمني 
لخدمـــة  الكفيلـــة  الحلـــول  ووضـــع 
مقـــدرًا  ومجتمعيـــًا،  أمنيـــًا  المجتمـــع 
ســـموه جهـــود كافـــة أعضـــاء اللجنـــة 
مـــن  اللجنـــة  حققتـــه  ومـــا  األمنيـــة 

إنجـــازات أمنية مشـــتركة ومشـــهودة 
طوال العام 2022م.

وفـــي ختام االجتماع، أشـــاد الحضور 
من جهتهم بالدور الذي يقوم به سمو 
الشـــيخ خليفة بن علـــي بن خليفة آل 
خليفـــة، فـــي متابعـــة كافـــة الخطـــط 
فـــي  مثمنيـــن  األمنيـــة،  والمبـــادرات 
الوقـــت ذاتـــه اهتمام ومتابعة ســـموه 
الحثيثـــة ألبرز القضايا في المحافظة 
وتحقيـــق مبـــدأ الشـــراكة المجتمعية 
وإبـــراز الجانـــب األمنـــي وفـــق أعلـــى 

المستويات.

المنامة - وزارة الداخلية

تكثيف الحمالت األمنية ... وإجراء دراسات تحليلية للبالغات
رفع السالمة المرورية استعدادا لألعياد الوطنية ... سمو محافظ الجنوبية يوجه:

تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في أسواق العمل

العمل االجتماعي أصبح خياًرا ال رجعة فيه

حميدان يترأس وفد البحرين في مؤتمر آسيا والمحيط الهادي

تطبيق أفضل الممارسات لمبادرات العطاء والعمل التطوعي... وزير “التنمية”: 

ترأس وزيـــر العمل، رئيس مجلس 
إدارة هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
جميل حميـــدان، أمس وفد مملكة 
البحرين في أعمال المؤتمر الـ )17( 
لـــدول  لـــوزراء العمـــل والتشـــغيل 
آســـيا والمحيـــط الهـــادئ األعضاء 
في منظمة العمـــل الدولية، والذي 
جمهوريـــة  فـــي  المنظمـــة  تعقـــده 
ســـنغافورة فـــي الفتـــرة مـــن 6 - 9 
رئيســـة  برئاســـة   ،2022 ديســـمبر 
حليمـــة  ســـنغافورة  جمهوريـــة 
يعقـــوب، إلـــى جانب وفـــود رفيعة 
المستوى برئاسة الوزراء المعنيين 
ورؤســـاء  دولـــة،   47 مـــن  بالعمـــل 
الهيئات ومنظمات أصحاب العمل 
والمحيـــط  آســـيا  بقـــارة  والعمـــال 

الهادئ.

ويناقـــش المؤتمـــر أهـــم المســـائل 
واالقتصاديـــة  السياســـية 
واالجتماعيـــة فـــي مجـــال العمـــل 
المتعلقـــة بـــدول آســـيا والمحيـــط 
الهـــادئ خصوصـــا، ووضـــع خطط 
العمـــل الدوليـــة  وبرامـــج منظمـــة 
لهـــا،  المخصصـــة  والموازنـــات 

إضافة إلى المشـــروعات والبرامج 
الخاصـــة بنمـــو الوظائـــف، وأفضل 
التجـــارب الناجحة لمواجهة اآلثار 
االقتصادية واالجتماعية لجائحة 
اقتصـــادات  علـــى   )19  - )كوفيـــد 
العالـــم، وانتعـــاش أســـواق العمـــل 
مـــع انحســـار الجائحة، فضـــالً عن 

بحث تعزيز التزام أطراف اإلنتاج 
الثالثـــة بمعاييـــر العمـــل الدوليـــة، 
خصوصا فـــي مجال تعزيز الحوار 
مـــن  مزيـــد  لتحقيـــق  والتعـــاون؛ 

االستقرار وتوليد الوظائف.
وتستعرض الدورة الحالية للمؤتمر 
تقريـــر المدير العـــام لمنظمة العمل 
الدوليـــة جيلبـــرت هونجبـــو، الذي 
يتنـــاول فيه أهمية تعزيـــز العدالة 
وقـــدرات الجميـــع لالســـتفادة من 
الفـــرص المتاحـــة في عالـــم العمل 
موضـــوع  إلـــى  إضافـــة  المتغيـــر، 
دعـــم أصحاب العمـــل والعمال عن 
طريـــق التحول الرقمـــي واالرتقاء 
والتقنيـــة  المهنيـــة  بالمهـــارات 
والمؤسســـية؛ بهـــدف تعزيز العمل 
الالئـــق، ومواصلـــة الجهـــود لنمـــو 

االقتصاد المستدام.

التنميـــة  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
العصفـــور،  أســـامة  االجتماعيـــة 
للعمـــل  البحريـــن  نّظمـــت جمعيـــة 
التطوعـــي، حفـــل ختـــام المؤتمـــر 
الدولـــي لتعزيـــز العمـــل التطوعـــي 
بعنوان “دورة الدكتور عبدالرحمن 
المشـــيقح”، وذلـــك بمناســـبة اليوم 
وبحضـــور  للمتطوعيـــن،  الدولـــي 
العضـــو الفخري لجمعيـــة البحرين 
عبدالرحمـــن  التطوعـــي  للعمـــل 
المشـــيقح، وعضـــو مجلس النواب 
الرئيـــس الفخـــري للجمعية حســـن 
بوخمـــاس، ورئيس مجلـــس إدارة 
الســـندي،  عبدالعزيـــز  الجمعيـــة 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  وضيـــوف 
المشاركين في المؤتمر، وعدد من 
رؤساء مجالس إدارات المنظمات 
األهليـــة، وذلـــك في فنـــدق كراون 

بالزا بالمنامة.
فـــي  قدمهـــا  التـــي  الكلمـــة  وفـــي 
المؤتمـــر،  ختـــام  حفـــل  مســـتهل 

أعـــرب وزيـــر التنميـــة االجتماعية 
عـــن شـــكره وتقديـــره لعبدالرحمن 
المشـــيقح علـــى اهتمامـــه بالعمـــل 

التطوعي.
وأكـــد الوزير العصفـــور دعم عاهل 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
واإلنســـانية  الخيريـــة  لألعمـــال 
الصعيديـــن  علـــى  والمجتمعيـــة 
والدولـــي،  واإلقليمـــي  المحلـــي 
بمتابعـــة مســـتمرة من ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة. وقـــال إن العمل 
االجتماعي أصبح خيـــاًرا ال رجعة 

فيه.
وتضّمـــن الحفـــل تكريم عـــدًدا من 
والشـــركات  البـــارزة  الشـــخصيات 
الخاصة الداعمـــة للعمل التطوعي 
ولبرامـــج جميعـــة البحريـــن للعمل 

التطوعي، وهم:

الشـــورى علـــي  - رئيـــس مجلـــس 
العمـــل  رائـــد  بجائـــزة  الصالـــح 
الوطنـــي الداعم للعمـــل التطوعي 
ودعمه للجمعيـــة المتواصل طيلة 

5 سنوات 
- عضو مجلس الشـــورى السعودي 
الســـابق والعضو الفخري للجمعية 
عبدالرحمـــن المشـــيقح على دعمه 

للمؤتمر 
- شـــركة عقارات الســـيف - جائزة 

الشراكة المجتمعية

جائـــزة   - كـــوب  ســـايا  شـــركة   -
الشراكة المجتمعية

- شـــركة بنـــا غاز - جائزة الشـــراكة 
المجتمعية 

الفائزيـــن  تكريـــم  جانـــب  إلـــى 
المشـــيقح  عبدالرحمـــن  بجائـــزة 
لرواد العمـــل التطوعي في الوطن 
العربـــي وتكريم أعضـــاء الجمعية 
الحاصليـــن على أوســـمة ســـاعات 

العمل التطوعي.

المنامة - وزارة العمل

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية



المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

لجنـــة  اجتمـــاع  هامـــش  علـــى 
السياسات العامة بمنظمة الجمارك 
العالميـــة فـــي دورته الــــ )87(، الذي 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  يقـــام 
الفتـــرة مـــن 5 - 7 ديســـمبر 2022، 
بمملكـــة  الجمـــارك  شـــؤون  وقعـــت 
البحرين ولجنة الجمارك الحكومية 
بجمهورية أذربيجان اتفاقية بشأن 
الشـــؤون  فـــي  المتبـــادل  التعـــاون 

الجمركية لكال البلدين الصديقين.
رئيـــس  عبـــر  المناســـبة،  وبهـــذه 
الجمـــارك رئيـــس منظمـــة الجمارك 
العالمية الشـــيخ أحمد بـــن حمد آل 
خليفة عـــن اعتزازه بهـــذه الخطوة 
التـــي تأتـــي انطالًقـــا مـــن العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المتميـــزة 
وجمهوريـــة أذربيجان، والتي تأتي 
في إطـــار رغبة البلديـــن في تعزيز 
وتطويـــر التعـــاون المشـــترك بينهما 
خصوصا في مجال التدريب وبناء 

فـــي  الخبـــرات  وتبـــادل  القـــدرات، 
المجاالت الجمركية.

وتضم االتفاقيـــة تبادل المعلومات 
التي من شـــأنها رفـــع كفاءة تطبيق 
وتبـــادل  الجمركيـــة  اإلجـــراءات 
الرقابـــة  يخـــص  فيمـــا  الخبـــرات 
الجمركيـــة والمعلومـــات والتقنيات 
فـــي وســـائل المنـــع، والتحـــري عـــن 
المخالفات الجمركية والتشـــريعات 
واإلجـــراءات واللوائـــح الجمركيـــة 
البلديـــن  فـــي  المفعـــول  ســـارية 
وكيفية تطبيقها بالجمارك والمنافذ 

الحدودية.
ووقع رئيس الجمارك الشيخ أحمد 
مـــن جانـــب  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
جمـــارك البحرين، ومن جانب لجنة 
بجمهوريـــة  الحكوميـــة  الجمـــارك 
بأعمـــال  القائـــم  وقـــع  أذربيجـــان، 
رئيـــس لجنـــة الجمـــارك الحكومية 

شاهين باغيروف.

في إطار حرص وزارة الداخلية 
علـــى تبنـــي أحـــدث التطبيقات 
والتقنيـــات الحديثة في تقديم 
نظمـــت  األمنيـــة،  الخدمـــات 
الموارد البشـــرية وبالتعاون مع 
للشـــرطة،  الملكيـــة  األكاديميـــة 
عـــن  تدريبيـــة  عمـــل  ورشـــة 
بنـــادي  الســـحابية  الحوســـبة 
ضبـــاط األمـــن العـــام، حضرهـــا 
العمـــوم  المديريـــن  مـــن  عـــدد 
شـــركة  وقدمتهـــا  والمديريـــن، 
ســـيرفيس  ويـــب  أمـــازون 

لخدمات الحوسبة السحابية.
المســـاعد  الوكيـــل  وافتتـــح 
للمـــوارد البشـــرية العميـــد عادل 
العمـــل  ورشـــة  أميـــن  عبـــدهللا 
والتي تتناول عدًدا من المحاور، 
أهمهـــا أحـــدث التوجهـــات فـــي 
تطبيقـــات التكنولوجيـــا والدور 
الذي تلعبه الحوســـبة السحابية 
فـــي تطويـــر الخدمـــات وحفظ 
البيانـــات واســـتخدام تطبيقات 
الـــذكاء االصطناعي بما يســـهم 

في دعم ثقافة االبتكار.

اتفاقية تعاون جمركي مع أذربيجان

تنظيم ورشة عمل عن الحوسبة السحابية

سنابس - هيئة تنظيم سوق العمل المنامة - وزارة الداخلية

نّفـــذت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل حملـــة تفتيشـــية بمحافظـــة 
العاصمـــة بالتعـــاون مع شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامة 
بـــوزارة الداخليـــة، ومديرية شـــرطة محافظة العاصمة، شـــملت 
عـــدًدا مـــن مواقـــع العمـــل بالمحافظة، وذلـــك في إطار اســـتمرار 
الجهـــود المبذولة للتشـــديد علـــى المخالفين مـــن أصحاب العمل 
والعمـــال. وتهـــدف الحمـــالت التفتيشـــية المكثفـــة التـــي تنفذها 
الهيئـــة مـــع الشـــركاء وعلى رأســـهم وزارة الداخليـــة، إلى تفعيل 
األدوات الرقابيـــة التـــي تكفل اســـتقرار ســـوق العمـــل وتنظيمه، 
والقضـــاء علـــى ظاهرة العمالة غير النظاميـــة بما يضمن الحفاظ 

علـــى تنافســـية وعدالة بيئـــة العمل.  وأســـفرت الحملة عن رصد 
عـــدد مـــن المخالفـــات بمحافظـــة العاصمـــة التي تتعلـــق بأحكام 
قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة بمملكة البحرين، 

واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.
 وجّددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع 
إلـــى دعم جهـــود الجهـــات الحكوميـــة للتصدي للممارســـات غير 
القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع 
ككل، داعيـــة الجمهور لإلبالغ عن أية شـــكاوى تتعلق بمخالفات 

سوق العمل والعمالة غير النظامية.

تزامنا مـــع احتفاالت مملكة البحرين 
أكـــد  المجيـــدة،  الوطنيـــة  بأعيادهـــا 
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر 
بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  العميـــد 
عبدالوهاب آل خليفة اتخاذ التدابير 
لالحتفـــال  كافـــة  واالســـتعدادات 
باألعيـــاد الوطنية، وضمان انســـياب 
الحركة المرورية على جميع شوارع 
المملكـــة، وذلـــك عبر نشـــر الدوريات 

والراجلـــة  المتحركـــة  المروريـــة 
فـــي الشـــوارع المؤديـــة إلـــى مواقـــع 
االحتفاالت لتســـهيل الوصـــول إليها، 
وبالتنســـيق والتعـــاون مـــع مديريات 

شرطة المحافظات األربع.
ودعا مدير عام اإلدارة العامة للمرور 
جميع مستخدمي الطريق إلى أهمية 
االلتزام باألنظمة والقواعد المرورية 
لضمان ســـالمة الجميع، وذلك تجنًبا 

لوقوع الحوادث نتيجة الســـلوكيات 
األشـــخاص  كجلـــوس  الخاطئـــة، 
فـــوق جســـم المركبة خـــالل القيادة، 
والتجـــاوز الخاطـــئ بيـــن المركبـــات، 
وإصـــدار أصـــوات مزعجة مـــن عادم 
المركبـــة )دبة الصـــوت( خصوصا في 
المناطق الســـكنية، منوها إلى أهمية 
مراعاة المشـــاة واألطفال أثناء عبور 

الطريق، متمنيا السالمة للجميع.

إجراءات بحق مخالفين لإلقامة في “العاصمة” المرور للسائقين: تجنبوا استخدام “دبات الصوت”
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بيت “األصالة” يتهاوى... استقاالت معلنة وانسحابات هادئة
خسرت مواقعها في بيت الشعب للمرة األولى في تاريخها

ما أن انجلى غبار معركة االنتخابات، حتى 
تهاوت أعمدة جمعية األصالة اإلســـالمية 
واحـــًدا تلـــو اآلخر، بعـــد خســـارتها – للمرة 
األولى – كامل مواقعها في بيت الشـــعب، 
وإصرار عدد من أبرز أســـمائها على إعالن 
طالقهـــم البائـــن منها بعـــد إكمالهـــا عقدها 

الثاني على تأسيسها.
إعـــالن أحـــد مؤسســـيها النائـــب والبلـــدي 
الســـابق علي المقلة اســـتقالته منهـــا، أعاد 
تحريـــك الميـــاه الراكـــدة للجمعيـــة التـــي 
رفعـــت الراية البيضاء قبل اندالع شـــرارة 
االنتخابـــات، واكتفـــت بصـــرف اهتمامهـــا 
نحـــو دعـــم معلـــن لمترشـــحها الوحيد في 
دائرة البحير، الذي أدار أحد أكثر المشاريع 
جـــداًل فـــي الفصـــل التشـــريعي الماضـــي، 
لينتهي بالجمعية المطاف إلى صفر تمثيل 

برلماني في مجلس النواب الجديد.

وما إن أشـــرقت شـــمس اليوم التالي على 
إعالن االستقالة، حتى عاد النائب السابق 
للتذكيـــر  المالكـــي  الجمعيـــة عدنـــان  عـــن 
باســـتقالته مـــن الجمعيـــة منـــذ انتخابـــات 
2018، فـــي وقـــت ترشـــحت فيـــه أســـماء 
بـــارزة في الجمعيـــة، كالنائب الســـابق عن 
الجمعية إبراهيم بوصندل والنائب الثاني 

لرئيـــس النـــواب علي زايد، مســـتقلين في 
االنتخابات األخيرة.

تعددت االســـتقاالت المعلنة واالنسحابات 
الهادئـــة لمجموعـــة من قياديـــي الجمعية، 
وموقـــف المغادريـــن موحـــد علـــى تراجـــع 
منســـوب ثقتهم في الجمعية ودعمها لهم، 
وفرضهـــا أجنـــدات تتعـــارض مـــع تطلعات 

ومواقـــف مـــن يمثلونهـــم مـــن المواطنين، 
فـــي وقت فقـــدت فيه الجمعيـــة مجموعة 

من قياداتها بعد توليهم مناصب رسمية.
عـــن  الســـابق  النائـــب  أكـــد  جهتـــه،  مـــن   
الجمعيـــة عدنان المالكي أن اســـتقالته من 
الجمعيـــة جاءت بدافع التخلص من قيود 
األجنـــدات التـــي تفرضهـــا الجمعيـــة علـــى 
ممثليهـــا، وضبـــط عملـــه البرلمانـــي – حال 

وصوله – على اتجاه بوصلة ناخبيه.
ورأى المالكـــي أن المجتمـــع أصبـــح أكثـــر 
وعًيـــا اليوم، ولـــم تعد الجمعيـــات وحدها 
بـــل  القـــادرة علـــى إفـــراز مجلـــس قـــوي، 
أصبـــح الرأي العـــام يلعـــب دوًرا كبيًرا في 
توجيـــه النواب واالرتقاء بـــأداء المجلس، 
فوعـــي المجتمـــع أصبـــح بمثابـــة المحكـــم 
والمقيـــم لـــأداء البرلمانـــي للنـــواب، ومن 
َثـــمَّ إقصاؤهم فـــي حال فشـــلهم في أداء 

دورهم بالشكل المطلوب.

“اإلسكان” وراء تأخر تشييد جامع البحير
مشاريع تنتظر “ثالثة الجنوبية” بحلول يوليو 2023 .. رئيس “بلدي الجنوبية”:

أوضـــح رئيـــس مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة، 
الثالثـــة  الدائـــرة  عـــن  البلـــدي  العضـــو 
بالمحافظـــة ذاتهـــا، عبـــدهللا عبداللطيـــف 
خـــالل حديثـــه لـــــ “البـــالد” أنـــه تابـــع مـــع 
أحمـــد  النائـــب  برفقـــة  المعنيـــة  الجهـــات 

األنصاري بشأن جامع وادي البحير.
وأرجـــع ســـبب تأخيـــر تشـــييد الجامع إلى 
عدم تسليم وزارة اإلسكان إلى “األوقاف” 
األراضـــي التابعـــة لها لتشـــييد مســـاجد أو 
جوامع رغم وجود خطة متكاملة إلنشـــاء 
جامع وصالة مناسبات ومحالت تجارية.

وقـــال إن وزيـــر اإلســـكان الســـابق، باســـم 
الحمر قد أخبره عن المواقع التي باإلمكان 
تشـــييد الجامـــع بهـــا والمحـــالت التجارية 

وصالة المناسبات.
الســـماح  “األوقـــاف”  مـــن  طلبـــت  وتابـــع: 
بوضـــع “كبينة” صـــالة لحيـــن االنتهاء من 
اإلجراءات وإصـــدار وثيقة لأرض، ولكن 
اإلســـكان  وزارة  موافقـــة  يتطلـــب  ذلـــك 
ألخذ اإلجـــراءات والمخاطبات والموافقة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية  مـــن وزارة 

واألوقاف.

خلف المحطة

وذكر أن األهالي حاليًا يعبرون من الشارع 
الموجـــود خلـــف محطـــة الوقـــود بمجمـــع 
941 وطريـــق 4116 للوصـــول إلـــى جامع 
الرحيم، مشـــيرًا إلـــى أن الشـــارع المذكور 
ســـيتم دفنه وضمه لشـــارع إسكان البحير 
الجديـــد وإنشـــاء مصد خرســـاني؛ حفاظًا 

على سالمة األهالي.

أما عن المشـــاريع التي ســـترى النور قريبًا 
فـــي الدائـــرة، فأوضـــح أنها عديـــدة، إال أن 
األبـــرز يتلخـــص فـــي توســـعة شـــارع 37 
وتوســـعته وتحديد منافذ لســـوق البحير، 
واســـتكمال مشـــروع إســـكان البحير ومد 
خـــط  وتمديـــدات  بالشـــارع  توصيـــالت 

األمطار بحلول يوليو 2023.
وأردف “أنه تم االتفاق بين وزارة األشغال 
والشـــركة القائمـــة بالعمـــل علـــى توصيـــل 
الكهربـــاء ببعض المنـــازل وتوصيل المياه 
علـــى 3 مراحـــل، مبينـــا أن األولـــى تتعلـــق 
بالبنيـــة التحتيـــة، والثانيـــة بعملية الدفن، 
بينما تتعلق الثالثة باســـتكمال ما تم عمله 
وهنـــاك توجيـــه ودراســـة لعمليـــة توصيل 

المجاري”.
وقال ســـيتم مد خط من شارع المحزورة 
لغاية شـــارع االســـتقالل وتوســـيع شـــارع 
المحـــزورة مـــن خالل إنشـــاء 3 مســـارات 

بجهة اليمين و3 أخرى بجهة اليسار”.

وأشـــار إلى أن ســـيتم تطوير شـــارع جدة 
بمنطقة الحجيات وتحديدًا من اإلشارات 
قـــرب  الموجـــود  الشـــارع  إلـــى  الضوئيـــة 
مدخـــل مجمـــع اإلنمـــاء، إضافة إلـــى بناء 
الموجـــودة  الصيدليـــة  مـــن  بالقـــرب  دوار 
بالقـــرب مـــن حديقـــة الحجيـــات والقضاء 

على تجمعات مياه األمطار.
ولفـــت إلى أن ســـيتم تصميم 3 مســـارات 
بالجهـــة اليمنى و3 أخرى بالجهة اليســـرى 
من شـــارع أم النعســـان وصوالً إلـــى نهاية 
شـــارع المعسكر، وأنه تم مد “كيبل” تقوية 
مـــن محطـــة “بوقوة” إلـــى محطـــة الرفاع 

ممتدا على شارع أم النعسان.
لهيئـــة  ســـيكون  أنـــه  وذكرعبداللطيـــف 
البحيـــر  بمشـــروع  موقـــع  االتصـــاالت 

اإلسكاني قريبًا.

زيادة الحاويات

وأكد أن بلديـــة المنطقة الجنوبية ازدادت 

أعـــداد الحاويـــات فيهـــا، وطـــورت مجمع 
934 ووزعـــت 128 قســـيمة ســـكنية علـــى 
أعمـــال  لتولـــي  كادرا  نـــت  وأمَّ قاطنيهـــا 

النظافة.
كمـــا أوضح أن مجمع 933 بمنطقة البحير 
طاله التغيير الجذري من خالل اســـتبدال 
أعمدة اإلنـــارة القديمة بأخرى حديثة عبر 
مخاطبـــة هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء لما في 
ذلـــك مـــن فائـــدة تعـــود علـــى المواطنين، 
خصوصًا أنه جـــرى تداخل بعض األعمدة 
بالمنازل مما تسبب بإعاقة حركة الدخول 

والخروج من المنازل. 
الممـــرات  تطويـــر  تـــم  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
األحمـــر  الطابـــوق  بوضـــع  والطرقـــات 
بالمناطـــق التـــي تفتقر إلى ذلك اســـتكماال 

لما تبقى من عمليات التركيب. 
وأوضح أنه تم مؤخرا تطوير طريق 2205 
مجمع 922 الواقـــع بالجهة المقابلة لجامع 
ســـمو الشـــيخة مـــوزة بنـــت حمـــد ولغايـــة 
ســـياج اإلدارة العامـــة للمـــرور مـــن خـــالل 
عمل “اســـفلت” ووضع المرتفعات وتطوير 
شـــارع 2207 مجمـــع 922 مقابل مدرســـة 
االســـفلت،  إزالـــة  عبـــر  الدوليـــة  النســـيم 
وإعـــادة رصف ووضـــع المرتفعات؛ حماية 

لأطفال وقاطني المنطقة.
وطالـــب عبداللطيف الجهـــات المعنية عبر 
“البالد” بتفعيل المضخات في سبيل الحد 
مـــن انتشـــار البعـــوض، وأن يكـــون هنـــاك 
توجيه بضـــرورة وجود خطـــة بالخدمات 
أي  فـــي  توافرهـــا  الواجـــب  األساســـية 
مشـــروع إســـكاني في طور اإلنشاء قبيل 

البدء به.

عبدالله عبداللطيف مدليا بتصريحه للتلفزيون )صورة ارشيفية بعدسة “البالد”

علي المقلةعدنان المالكيإبراهيم بوصندل

سيدعلي المحافظة

منال الشيخ

إعداد: ريناتا عزمي

 السؤال: هل يمكن للمطلقة العاطلة أن تستلم معاًشا تقاعدًيا من والدها المتوفى؟ وما اإلجراءات المتبعة للحصول على المعاش؟ «

هل تستحق المطلقة العاطلة معاشا تقاعديا من والدها المتوفى؟

تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة 
على اإلجابة عن استفســارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حســابات “^” بمنصات التواصل 

االجتماعي. 

- المحامية سارة علي: نعم تستحق المطلقة العاطلة أو األرملة المعاش 
التقاعـــدي لوالدها المتوفى وفقًا لقانون هيئـــة التأمين االجتماعي في 
الباب السادس فيما يتعلق بمعاشات المستحقين وشروط استحقاقهم 

حيث نصت المادة )75( من القانون على أن: 
)ينتقـــل الحـــق في المعاش بعـــد وفاة المؤمن عليـــه أو صاحب المعاش 

إلى من يأتي ذكرهم :-
1- تســـتحق األرملـــة أو األرامـــل ثالثـــة أثمـــان المعاش بالتســـاوي فيما 

بينهن حتى يتزوجن.
2- يســـتحق األبنـــاء والبنـــات غيـــر المتزوجـــات أربعـــة أثمـــان المعاش 

بالتساوي فيما بينهم.

3- يســـتحق األب واألم واألخوة واألخوات الثمن بالتساوي فيما بينهم 
وإذا توفـــى المؤمـــن عليـــه أو صاحـــب المعـــاش عن زوجـــة أو زوجات 
حوامـــل يعـــاد توزيـــع المعـــاش مجددًا بعـــد الـــوالدة وفقًا ألحـــكام هذا 

القانون(.
كمـــا نصت المـــادة )79( من ذات القانون علـــى أن: )ينقطع معاش البنت 
بزواجهـــا أو بتكســـبها ما يعادل المعـــاش وإال أدى إليها الفرق ويعود لها 
المعـــاش إذا طلقـــت أو ترملـــت على أنـــه إذا كانت البنـــت متزوجة عند 
وفاة األب ولم يصرف لها معاش بســـبب هذا الزواج فإنها تنال نصيبها 
وفقًا ألحكام هذا القانون إذا طلقت أو ترملت، وذلك من تاريخ الطالق 

أو وفاة زوجها(.

ومفاد النص ســـالف الذكر من أنه فـــي حال تزوجت االبنة 
أو كانـــت موظفـــة فإنها ال تســـتحق المعـــاش التقاعدي 

لوالدهـــا المتوفى، أي ينقطع عنهـــا المعاش التقاعدي، 
وفي حـــال تطلقت أو ترملت وكانـــت عاطلة ُيصرف 

لها المعاش التقاعدي لوالدها المتوفى.
 وأمـــا عن إجـــراءات التقديم فإنها تتقـــدم بالطلب 
المعـــاش  بصـــرف  االجتماعـــي  التأميـــن  لهيئـــة 
التقاعدي بعد تقديم جميع المستندات الالزمة إن 
كانت مطلقة مثالً. وترفق وثيقة الطالق وما يفيد 
تعطلها وذلك ليتم البت في طلبها من قبل الهيئة.

المحامية سارة علي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

وكشفت أسرار النصوص الخفية للجمعيات الدينية
الحديـــث عـــن أزمـــة الجمعيـــات الدينية أصبـــح من الكثـــرة والتنـــوع، بحيث ال 
يســـتقيل أحـــد أعضائهـــا إال ويتبعه اآلخـــر، وكأن هنـــاك إدراكا جماعيـــا بالفطرة 
بعدم جدية هذه الجمعيات في مســـائل عديدة تتعلق بالعمل الوطني الحقيقي 
وإغراءاتهـــا ومغالطاتهـــا ومحاولة إضفاء نوع من التماســـك الظاهري، وبالتالي 
اإليهـــام باســـتحالة التغييـــر، ولنقـــرأ مـــا جـــاء فـــي اســـتقالة عـــدد مـــن أعضائها 
واالنسحابات لنكتشف أن هذه الجمعيات أشبه بمن يقف خلف واجهة زجاجية 
أنيقة لكن في لحظة المكاشفة يتضح أن هناك حياة حافلة بالمآسي والخالفات 
والمواقـــف علـــى الصعيدين الشـــخصي والعام، بســـبب فرض أجندتهـــا بطريقة 
غامضة على األعضاء، وهي أجندة تتعارض مع تطلعات ومواقف من يمثلونهم 

من المواطنين.
لقد كتبنا مرارا عن الجمعيات الدينية وما تقوم به من عزل أعضائها عن مجمل 
البنـــاء االجتماعـــي والكالم المنمق الـــذي تدخله في أذهان البســـطاء من الناس 
باعتبارهـــم الوقود الذي تســـتعين به لتحريك أجندتهـــا وتكبل عقولهم وروحهم 
وحركتهـــم فتتعثر خطواتهم، فهذه الجمعيات دائما وحســـب خبراتنا المتراكمة 
تلبـــس أقنعـــة تدعي البراءة والطهر ويظهر قادتها على أنهم ملهمون ويحق لهم 

أن يفعلوا ما يشـــاءون ككائنات فذة، ومازلت أذكر كيف صوت الناس البســـطاء 
قبل ســـنوات ألحد أعضائها وحملوه على األكتاف وأحاطوه بالســـعف والتهليل 
بعـــد فوزه فـــي االنتخابـــات النيابية، وكأنه قائد المســـتحيل، ومـــن ثم تراجعت 
شـــعبيته بعـــد أن اكتشـــف النـــاس الدائـــرة المغلقـــة وأســـرار النصـــوص الخفيـــة 

للجمعية التي ينتمي لها.
إن هـــذه الجمعيـــات ال يهمها أن يبقى الشـــارع ملتفا بقدر ما يهمها المقعد فقط.. 
كالم معســـول ووعود ليس لها أي مثيل قبل االنتخابات وعطايا وشعارات تمأل 
الشوارع والتقرب إلى الناخب بكل الود والطيبة، وبعد أن تحصل الجمعية على 
عدد من المقاعد تتحول الشـــعارات من داعمة للمواطن إلى شـــعارات “مطنشة” 

للمواطن.
مـــن خرج عن هذه الجمعيـــات الدينية ووضعها القائـــم ليفتش عن منهج جديد 
في الحياة، واختار أن يكون ســـيد نفســـه وحاكم أســـلوبه وصانع كل ممارســـة، 
مهما كان شكلها، هو فصل تحويلي مهم يفرضه شكل الوعي بالمعنى الشامل.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

علـــى مـــر أكثر من أربعـــة عقود، لم ينفـــك العالم يعرب عن قلقـــه ومخاوفه من 
نظام الجمهورية اإلســـالمية اإليرانية والنهج والسياسة المشبوهة التي اتبعها 
ويـــزداد إصـــرارا علـــى اتباعهـــا مع مالحظة أنـــه “أي العالم” لم يقـــف عند حدود 
القلق والمخاوف فقط، إنما تعداه إلى ما قد عاناه جراء الدور الذي لعبه ويلعبه 
هـــذا النظام في تصدير التطرف واإلرهاب اللذين ســـادا في العالم منذ مجيئه، 
والريـــب مـــن أن بقاء واســـتمرار هـــذا النظام يعني اســـتمرار الخطـــر والتهديد 
المحـــدق بالعالم، واألهم من ذلـــك أنه ال يمكن أبدا إعادة تأهيله وجعله يتخلى 
عن نهجه المشبوه بل وحتى انه يعلن جهارا عن إصراره على التمسك به وعدم 

تخليه عنه مهما حدث وجرى.
فـــي ظـــل مـــا ذكرناه والذي هو ليس من نســـج خيالنا بل إنـــه الواقع بعينه، فإن 
التغيير في إيران واســـتبدال هذا النظام بنظام آخر مغاير له قلبا وقالبا، يمكن 
اعتبـــاره بمثابـــة هدف يتمناه العالم وليس الشـــعب اإليرانـــي لوحده فقط، وإن 
االنتفاضـــة الشـــعبية العارمـــة التـــي تشـــهدها إيـــران حاليا وتتواصل في ســـائر 
أرجـــاء إيـــران بصورة بحيث باتت ال تقلق قادة النظام فقط بل وحتى تجعلهم 
يشـــعرون بنوع مـــن الرعب على مســـتقبل النظام ومصيره، هـــي بمثابة فرصة 

فريـــدة مـــن نوعها بحيـــث ال يمكن أبدا تعويضها بالنســـبة للعالـــم، خصوصا إذا 
مـــا أخذنـــا بنظر االعتبار أن االنتفاضـــة المندلعة منذ 16 أكتوبـــر، تتجه لدخول 
شـــهرها الثالـــث وال يوجد لـــدى النظام أي أمل في إخمادهـــا والتخلص منها بل 

العكس من ذلك تماما.
مـــن الخطـــأ أن يقـــوم العالـــم بمقارنـــة هـــذه االنتفاضـــة باالنتفاضـــات الســـابقة 
وتصديق مزاعم وادعاءات النظام اإليراني بإمساكه بزمام األمور ومن أنه باق 
وال يمكن إسقاطه، بل على العالم أن ينظر إلى مسألتين بالغتي األهمية؛ األولى 
اســـتمرار االنتفاضة وعـــدم تمكن النظام من إخمادها رغم أنه اســـتخدم كل ما 
بإمكانـــه بـــل وحتى زاد على ذلك بقيامه بجلب ميليشـــيات تابعة له من العراق 
ولبنان من أجل مواجهة االنتفاضة، أما الثانية فمعنويات أفراد ومراتب قواته 
القمعية في حالة انهيار كما اعترف بذلك قائد الحرس الثوري للنظام في كتبه 
السرية للغاية وطالب بالعمل من أجل الحد منها، والكرة اآلن في ملعب العالم 

وعليه أن يغتنم هذه الفرصة بالعمل من أجل دعم وتأييد الشعب اإليراني.

* كاتب حقوقي وخبير في الشأن اإليراني

*حسين داعي اإلسالم

العالم مدعو بإلحاح لدعم وتأييد الشعب اإليراني

على بعد أيام قالئل من انقضاء العام الميالدي، تبقى األزمة األوكرانية بمثابة 
قلق في النهار وأرق في الليل، ال للروس واألوكران فحســـب، بل للعالم برمته، 
والذي وجد نفســـه منذ فبراير شـــباط الماضي، في مواجهة مخاوف تراكمية، 

يمكن أن تقود إلى حيث ال يريد أحد وال يتمنى.
هـــل مـــن ضوء فـــي نهاية النفق، ينهـــي األزمة؟ المؤكد أنه كلمـــا يلوح أمل في 
إمكانيـــة التوصل إلى تهدئة، يتعقد المشـــهد وتضطرم النيران من جديد، وقد 
خيـــل للكثيريـــن خالل الشـــهر الماضي أن هنـــاك رغبة ولو على اســـتحياء من 
الطرفيـــن، لجهة الســـعي نحو حل ســـلمي، وقد صدرت عـــن الجانب األميركي 
تصريحـــات تفيـــد بأن الـــروس غير مهتمين بتصعيد المشـــهد العســـكري، األمر 
الـــذي اعتبـــر عالمـــة على حســـن النوايـــا، وتمـــت مقابلتها بحديث روســـي عن 

المفاوضات والتوصل إلى حلول لنزع فتيل األزمة. 
غير أنه ســـرعان ما تم التراجع عن تلك األحالم المخملية، ووضع األميركيون 
شـــروطا تتمثل في حتمية انســـحاب الروس من كل األراضي األوكرانية، وهو 
أمـــر لن تقـــدم عليه روســـيا بحال مـــن األحوال، ســـيما وهي تراقـــب تطورات 

مثيرة وخطيرة، يمكنها أن تهدد أمنها القومي وسالمة سكانها. 

يتابـــع الـــروس بقلـــق بالغ نوايا بولنـــدا، والتي تلعب في األوقـــات الراهنة دورا 
متقدمـــا فـــي حلـــف الناتـــو، حيث هناك مـــن يتحدث عـــن نواياها لضـــم أجزاء 
واسعة من غرب أوكرانيا، األمر الذي يعني اقترابا غير آمن من حدود روسيا، 
وهـــو مـــا لـــن تقبله موســـكو، شـــكال وال موضوعا، ويمكـــن أن يقـــود إلى دروب 

المهالك. 
األمر الثاني الذي جعل الضوء في نهاية النفق يكاد يأفل، مرتبط بقضية تسليح 
الناتو ألوكرانيا، وما تخطط له الواليات المتحدة األميركية بشـــكل خاص في 
هذا الســـياق، فمـــا تردد مؤخرا هو أن األميركيين، والذيـــن يمثلون قلب الناتو 
الفاعـــل، يخططون لتزويد األوكرانيين ببطاريات صواريخ باتريوت، ما يمكن 

أن يقلب موازين المعركة مع الروس ويتهدد تفوقهم الجوي.
عطفـــا علـــى ذلك فإن هنـــاك معدات عســـكرية أميركية، تزيد عـــن 400 مليون 
دوالر فـــي طريقهـــا قبـــل أعياد الميـــالد إلى كييـــف، والهدف هـــو مواجهة اليد 

الروسية التقليدية الباطشة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

األزمة األوكرانية... وضوء نهاية األفق

جزء عزيز من المجتمع
إن مـــن أصـــول الديـــن اإليمان بحكمة هللا فـــي خلقه وأمره، وأنه ال يخلق شـــيًئا 
عبًثـــا، فخلق األضـــداد، كالليل والنهار، الحســـن والقبيح، الخير والشـــر، وفاضل 
بيـــن العبـــاد في أبدانهـــم وعقولهم وقواهم، فجعل منهم الســـليم والســـقيم، وال 
تغابـــن فـــي ذلك، فالله هو العادل الذي ال يجور، ومـــن حكمته وعدالته أنه جعل 
لكل شيء نظاًما خاًصا، ومعادلة معينة، فذوو االحتياجات الخاصة جزء عزيز 
من المجتمع، وكفاءات متعددة، وأبدعوا في مختلف المجاالت ســـواء بالجانب 
الجســـدي أو الروحـــي، كما أنهم يتميـــزون بالكثير بالصفات الحســـنة والفضائل 

الرفيعة.
وفـــي عـــام 1992م خصصـــت األمـــم المتحـــدة يوًمـــا عالمًيـــا لالحتفـــاء بـــذوي 
االحتياجات الخاصة في ديسمبر، وذلك بهدف تحقيق المساواة المجتمعية لهم 
وتكافؤ الفرص ورفاههم وحقوقهم، وهي أهداف ال تنفصل عن أهداف التنمية 
المستدامة ومبادئ حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وأن االلتزام بذلك ليس 
مســـألة عدالة وحســـب؛ إنما هو كذلك اســـتثمار في مســـتقبل إنســـاني مشـــترك 
ومســـتدام، ويتمحـــور االحتفال العالمي لعام 2022م باليوم الدولي لألشـــخاص 
ذوي االحتياجات حول “االبتكار والحلول التحويلية للتنمية الشاملة”، ويتناول 
“االبتـــكار من أجل التنمية الشـــاملة لإلعاقة في التوظيف، وفي الحد من غياب 
المســـاواة، وللحـــد من أوجه التفاوت فـــي القطاعين العـــام والخاص، ومن أجل 

التنمية الشاملة لإلعاقة الرياضية”.
ويبلـــغ عـــدد ذوي االحتياجات الخاصة في البحرين )13( ألف شـــخص بحســـب 
ســـجالت وزارة التنميـــة االجتماعية، وتقوم مؤسســـات الدولـــة بتوفير الرعاية 
الالزمـــة لهم وتقديم ما يحتاجونه من العـــالج، وينظر إليهم المجتمع البحريني 
كجـــزء مـــن المجتمـــع، ســـاعيا إلـــى القضـــاء علـــى “فكـــرة اإلعاقـــة” لتكـــون فئة 
قـــادرة علـــى اإلنتـــاج واالندماج والتوظيـــف، بعـــدم جعلهم مختلفيـــن عن بقية 
أفـــراد المجتمـــع، وبدعمهـــم ومســـاندتهم إنســـانًيا وحياتًيـــا ودراســـًيا ووظيفًيا 
ومجتمعًيـــا، وباســـتثمار ما يملكون مـــن الطاقات واإلبداع واإلنتاج. وقد ســـنت 
البحريـــن العديد من التشـــريعات والقوانين التي منحتهـــم التفاعل مع المجتمع 
دون التمييـــز بينهـــم، وبتوظيـــف العديد منهـــم بمختلف قطاعـــات العمل العامة 
والخاصة، وبتزويدهم بكل الوســـائل التي تضمن لهم الحياة الكريمة، وهذا، ما 
يؤكد أن البحرين مجتمع واحد ال ُيميز بين مواطنيه، وأن ُكلَّ فرد في المجتمع 

قادر على اإلبداع واإلنتاج بما يملك من القدرات والبذل والعطاء.

* كاتب وتربوي بحريني

 

*  عبدعلي الغسرة

التفكير الزائد
إن أغلب األنشطة التي نمارسها في حياتنا تحتاج إلى ممارسة التفكير 
وتنشـــيط الخاليا الدماغيـــة، وهذا أمر طبيعي الرتباط التفكير الســـليم 
وأنشـــطة الدماغ باإلنســـان السوي، لكن قد يأخذ التفكير اتجاها مختلفا 
غير ســـوي ويكون منطلقا لتكريس الجانب المرضي في الشـــخصية إذا 
ما أصبح تفكيرا زائدا عن الحد ومبالغا فيه ليتضمن التفكير في الواقع 
بصـــورة عميقـــة مع كثـــرة التحليـــالت والتفســـيرات ووضـــع التصورات 
ومراجعـــة الماضـــي والتركيـــز علـــى المشـــاعر المهلكـــة كتأنيـــب الضمير 
وظهـــور مشـــاعر الخوف وكثـــرة الندم وغيرهـــا من األفـــكار التي تورث 

التعب لألشخاص وتساهم في ظهور أمراض نفسية وجسدية.
يعد التفكير الزائد أحد أعراض االضطرابات النفســـية كالقلق واالكتئاب 
ويضاعـــف خطر اإلصابـــة باالضطرابات العقليـــة، كلمـــا زاد التفكير كلما 
كان هناك تأثير ســـلبي على وظائف الدماغ، حيث يســـاعد على تشـــكل 
مجموعة من المظاهر منها صعوبة تنظيم النوم وكثرة الســـهر لســـاعات 
طويلـــة، مـــا يـــؤدي إلـــى صعوبـــة فـــي التركيـــز وضعـــف الدافعيـــة تجاه 
األنشـــطة الحياتيـــة المختلفة وغالبـــا ما ترافق هذه األعـــراض حالة من 
التوتر والعصبية المســـتمرة للشـــخص الذي يعاني مـــن التفكير المفرط، 
وهذا بال شـــك ينعكس على مظاهر الصحة العامة، فقد يعاني الفرد من 

نقص في الوزن وتدهور تدريجي للصحة النفسية.
إدمـــان التفكير الزائـــد خطر قد يواجه األفراد الذين ال يحســـنون تفريغ 
العقـــل من كثـــرة التفكير، وال يجيدون ممارســـة تكنيكيات االســـترخاء 
التـــي تســـاعد علـــى التخفيـــف من حـــدة األفـــكار الزائدة من خـــالل نبذ 
األفـــكار الســـلبية والتركيـــز على األفـــكار اإليجابيـــة، ويعـــد إدراك الفرد 
لنفســـه ومعاناتـــه مـــن التفكيـــر المفـــرط أول محطـــات طلب المســـاعدة 

والتشافي من التفكير المفرط.
يقـــول عالم النفس “ســـيغموند فرويـــد” التفكير الزائد فـــي بعض األمور 

التافهة يجعل منها مهمة، بينما ال يتطلب األمر إال نظرة سريعة.

* كاتبة وأخصائية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

*  ندى نسيم
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Vacancies Available
MOHAMMED HASAN ABDULHUSSAIN GARAGE 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

 suitably qualified applicants can contac
39644897 or MOHD-HASSAN@OUTLOOK.SA 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17272740 or mahmoa@spu.edu 

AL NOOR STAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

39449112 or alnoorstar.g@gmail.com 

DAR KLAIB SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

39339772 or ANWARALNASSER@HOTMAIL.COM 

ALQALA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39840692 or FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

AL ANOOD CAR UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33112929 or shihabbahrain@gmail.com 

ALSAHER ICE CREAM AND NUTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39857572 or HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

INFORMATION TECHNOLOGY PEOPLE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
 COMPUTER SYSTEMS ANALYST

 suitably qualified applicants can contac
17727375 or WILLIAM@ITPEOPLEGULF.COM 

OASIS ABU SARA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac
17263331 or F.ALSAMHIJI@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17268111 or HRD1@MACBH.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

BAHRIA FACILITIES SUPPORT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39605308 or SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM 

ALMUSK BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

36511997 or ALMAHRIN4364@YAHOO.COM 

SITRA MEAT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

38883320 or gm@sitrafactory.com 

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

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

EHSAN textiles ironing 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac
36655269 or NEDHALY974@GMAIL.COM 

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contac

17251444 or BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39602650 or JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contac
17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

JOSOOR MAKING AND FITINGS AWNINGS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36955566 or IED996@HOTMAIL.COM 

SABAR AYOOB REASTURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33919162 or AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contac

17402050 or operation@mcsix.me 

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

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

17362233 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contac
17620820 or AHIMS@BATELCO.COM.BH 

MASHTAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17660031 or SAYED.ALTAHER33333@YAHOO.COM 

PIGEON TRADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contac
66379241 or MUSAMA504@GMAIL.COM 

Healthy Calorie Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33358885 or info@harvard.com.bh 

CRUMBLES FOR SWEET AND FOODS 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

36333316 or bcrumbles@yahoo.com 

IMERYS AL ZAYANI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR-FURNACEMAN-(METALLOID CONVERTING)
 suitably qualified applicants can contac

17531177 or dirk.vandenheever@imerys.com 

CAPSTONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39070774 or CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.COM 

BLUE OCEAN CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL
 suitably qualified applicants can contac
17300858 or Captainali_92@hotmail.com

 MODERN LAUNDRY & DRY CLEANING - PARTNERSHIP CO 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17672227 or Modern.laundry.mail@GMAIL.COM 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

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

 WORKER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contac

17005795 or INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

BESTTIME FOODSTUFFS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33000206 or ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

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

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

PLANETS LINE Uniforms 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

33330838 or info@planetsbh.com 

RAMZ ALSHEYAKAH GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

33393430 or NADEMAALHAIKI@GMAIL.COM 

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17710271 or hrvp@alghalia.com 

ASSAM OUD GALLERY  PERFUME 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39137162 or WAL888LA@WINDOWSLIVE.COM 

BABY WORLD INTERNATIONAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66707072 or AHMED88BUSHAQUR@GMAIL.COM 

RACING FORCE INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SR ENGINEER
 suitably qualified applicants can contac

17839999 or gov.rfi@racingforce.com 

WATER LINE TO REPAIR THE BOATS 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

36414510 or MOHAMMADALTAF10@YAHOO.COM 

NAJWAN CAFETRIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
37772188 or OMISA1960@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 175467( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد :السيد هاني محي الدين محمد عبدالجليل بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي : إلى السيد نبيل عبدالرحمن علي احمد دبوان 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 3-72222 

االسم التجاري : اكوا اكسالنس لتعبئة الماء

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

إدارة التسجيل
)CR2022-175518( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : جعفر عبدالنبي احمد الحبيشي

االسم التجاري الحالي : الحبيشي لإلنشاءات والتركيب والصيانة 
االســـــم التجـــاري الجديد : نسيم بارد لصيانة االمكيفات

قيد رقم : 131389-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
)شركة سماء المنامة لمواد البناء ذ.م.م(

سجل تجاري رقم )112453(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / )حسين سعيد محمد 
المخرق( نيابة عن السادة شركة )شركة سماء المنامة لمواد البناء ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم 
)112453(، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيد )حسين سعيد محمد المخرق( مصفيا 
325 من قانون الشركات  للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون 
الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
)حسين سعيد محمد المخرق( 

  )39080249 )973 +( (
)hussain.smukhareq@gmail.com(

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة فاليو مارت سوبرماركت ذ.م.م
سجل تجاري رقم 97779

مارت  فاليو  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
سوبرماركت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 97779-1 ، بطلب تصفية الشركة تصفية 

SAKINA MOHAMMED RAFEEQUE اختيارية( وتعيين السيدة(
NAGATHAN مصفيا للشركة عنوان المصفي:

SAKINA MOHAMMED RAFEEQUE NAGATHAN
)+ 973( 33232160

remixtel@gmail.com

تاريخ :06-12-2022
) CR2022- 178779( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

المحل  بتحويل  عبدالرسول  احمد  علي  جعفر  منال  السيدة   / السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيد/ السيدة ماري احمد علي الستراوي

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

االســـــم التجـــاري : التفأول للتجارة
قيد رقم : 1-102121

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان وتحويل قيد المٔوسسة الفردية
)اب وانجز للفعاليات( إلى )شركة ذات مسٔيولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها مالك 
للسيد/ )عيسى  للفعاليات( والمملوكة  )اب وانجز  المسماة  الفردية  المٔوسسة 
احمد علي يوسف( والمسجلة بموجب القيد رقم )2-135234(، بطلب تحويل 
برٔاسمال  محدودة  مسٔيولية  ذات  شركة  إلى  المذكور  الفردية  المٔوسسة  قيد 
والتزامات  وموجودات  ٔاصول  بكافة  وذلك  بحريني،  دينار   )1,000( وقدره 

المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
)شامو لالستشارات االدارية شركة تضامن بحرينية(

سجل تجاري رقم )155361(

السيدة )اسم مقدم   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  الصناعة والتجارة  التسجيل بوزارة  إدارة  تعلن 
الطلب( نيابة عن السادة شركة )شامو لالستشارات االدارية شركة تضامن بحرينية( المسجلة بموجب 
MDNOBI HOS-( وتعيين السادة )155361(، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية )القيد رقم 
SAIN MD MIAH( مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص 
المادة ٣٢٥ من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )٢١( لعام ٢٠٠١، و 
عمال بنص المادة ٣٣٥ من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل ١٥ يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: 

)MDNOBI HOSSAIN MD MIAH( :عنوان المصفي
)oliverlea.100@gmail.com( )٣٥٦٨٤٧٤٩(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 )W.L.L( إعالن بشأن تحول شركة
)Partnership Company( إلى شركة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت 
شركة )شركة دستنو ذ.م.م ( المسجلة بموجب القيد رقم )126716-1 
(، بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة من )W.L.L( إلى 

)Partnership Company( شركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 178650( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إليناورثة السيدة روح انكيز خليل ابراهيم عبدهللا بطلب تحويل المحل التجاري التالي 
: إلى السيدة فاطمه محمد نور عبدهللا محمد حسين

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

االســـــم التجـــاري : ايسولوت بيوتى صالون
قيد رقم : 1-92645

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة )Partnership Company( إلى شركة 
)With Limited Liability Company(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت شركة 
بموجب  المسجلة  بحرينية(  تضامن  شركة  للشاورما  المطر  قوس  )زاوية 
القيد رقم )1-126671(، بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة من 
 With Limited Liability( إلى شركة )Partnership Company(

)Company

وزارة الصناعة والتجارة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير اسم شركة مصدر وحيد للمقاوالت ذ.م.م

 تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها شركة مصدر 
تغيير  بطلب   135371-1 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للمقاوالت  وحيد 

اسم الشركة 
من: شركة مصدر وحيد للمقاوالت ذ.م.م

MUSDAR WAHID CONTRACTING CO W.L.L
الى: شركة نجمة السطح للمقاوالت ذ.م.م

SURFACE STAR CONTRACTING CO 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 تصفية

شركة الصفوة لإلستيراد والتصدير ذ م م سجل تجاري رقم )81865(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها شركة )شركة الصفوة 
لإلستيراد والتصدير ذ م م( المسجلة بموجب القيد رقم )81865(، بطلب تصفية الشركة 

تصفية )اختيارية( وتعيين السيد )محمد صالح سالم المرفدي( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)محمد صالح سالم المرفدي ( ) 39238891)973+( (
alomdahhamed@gmail.com
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ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 ELECTRICIAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

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

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

38080801 or HR@issbh.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17464159 or vijaysharma@chemcogulf.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

IQRAA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39713220 or IQRAA.MARKET@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

LUCKY STAR SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac
39267627 or SALAH697697@GMAIL.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

GAH MEDICAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT SANITARIAN (PREVENTIVE)
 suitably qualified applicants can contac

17626977 or HUSSAINOWAINATIHOLDING@BATELCO.COM.BH 

TOOMA NALIS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17666797 or Doseriah@gmail.com 

One Call co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or IBRAHIM@DREAMGROUP.BH 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac
39770606 or proffice@almoayyedcg.com 

AYESHA STAR FLOWER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33704554 or USMAN_DC@YAHOO.COM 

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

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

Copy paste copy centre and stationery 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37172969 or COPYPASTE.BH@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

LANDMARK FITNESS W L L 
has a vacancy for the occupation of

 SPORTS TRAINER
 suitably qualified applicants can contac

36736734 or fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

SMS TECHNICAL SERVICES GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contac

17551364 or siegfried.gruber@sms-group.com 

WADI ALGADEER BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39699197 or MAJEED_JAAFAR@HOTMAIL.COM 

Alkafeel construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17231022 or alkafeelconstruction@gmail.com 

Wadi Alumaraa Trading Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37777745 or tcm37777@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

JORY BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

33320300 or MITCHELLE_MAURO@YAHOO.COM 

PASTRIES ON THE FLY CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17404071 or PASTRIESONTHEFLY@GMAIL.COM 

ZAFAR IQBAL ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39859292 or RAJAZAFARIQBAL92@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

Ceramica Wahat Arados W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36685211 or MZAH_80@HOTMAIL.COM 

Stone towers Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

66741383 or hasbsts@hotmail.com 

AL RABEEH DENTAL LABORATORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

39338879 or NISARKK@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

Hasan Shiny For Curtains 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34127363 or HASSANSHINY-12-24@HOTMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

DMG AUTO GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33213178 or DILAZAK786@GMAIL.COM 

SAP Middle East and North Africa LLC-foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac
33730609 or HASSAN.SALEH@SAP.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

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

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17700211 or hrd@dreamgroup.bh 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

NORANH COLORS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33474111 or NORANH.COLORS@GMAIL.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

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

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

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

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

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

38080801 or HR@issbh.com 

OLD CHEF RESTAURANT  For traditional dishes and falafel 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17230908 or TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

Skylink Management Services Co W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33470547 or SKYLINKMANAGEMENT@YAHOO.COM 

BLUE LINE CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contac

33201025 or AHMEDYOUSIF2219@GMAIL.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac
17710271 or MISHAL@ALGHALIA.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39978899 or SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

Unique Jewel Bakery 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
33879468 or ZAEMM1976@GMAIL.COM 

WATER DOCTOR TECH WATER W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR OF MAINTENANCE

 suitably qualified applicants can contac
33000244 or TAREK_963@HOTMAIL.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

13699000 or INFO@WATERCOLORME.COM 

KHAIR DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33446399 or ch.kashifgorsi@gmail.com 

AL RUWAISAN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

33006050 or ALRWAISANTRADINGEST@GMAIL.COM 

UNITY SOFTWARE SOLUTIONS FZ-LLC - BRANCH OF FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR PROGRAMMER
 suitably qualified applicants can contac

17252929 

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

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

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

SADIQ ABAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33585111 or WEAKPOINT37@GMAIL.COM 

Horthus Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
 suitably qualified applicants can contac
35923627 or RAFEEQ@HORTHUS.COM 

7 MAX CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34388933 or faisal56689@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66667737 or OALAALI@GMAIL.COM 

JUST 4 U TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

39625000 or BUTALAL1953@YAHOO.COM 

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

 PURCHASING EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contac
34348384 or VGTBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL MERSAD JIBSON CONTACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

36613696 or BALOUSHI2266@GMAIL.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

66316666 or mohammed@panoramabh.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17276862 or HENOSISBAHRAIN@GMAIL.COM 

PRISMS MANAGEMENT CONSULTANCY CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of
 QUALITY ASSURANCE ENGINEER

 suitably qualified applicants can contac
38881112 or ASHUKRALLA@YMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

17555536 or INFO@ALHALLAQ.COM 

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

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

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

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

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

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contac

39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

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

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

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

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17262725 or hr@delta-ss.me 

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

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

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES ENGINEER
 suitably qualified applicants can contac

17768181 or JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac
39100113 or ASWANA2020@GMAIL.COM 

STAR AL FALLAH EQUIPMENT REPAIRING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39003917 or AMEENYOUNUS832@GMAIL.COM 

MILKD STATION CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac
34133533 or DALJAIRAN@GMAIL.COM 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

34659511 or UBAYDUL7871@GMAIL.COM 

DIGITAL DOT COMPUTER INSTALLATION Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35301525 or DIGITALDOTBH@GMAIL.COM 

AL NIMAH PALACE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

39454972 or ALWALIRADING17@GMAIL.COM 

Bright cool for Repair of electronic, electrical, and optical eq  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33436055 or MUHAMMAD.REHMAN79@GMAIL.COM 

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

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

SECCO BY COFFEA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

39786193 or MUSLIMCOOL@GMAIL.COM 

KARZAKKAN FASHION CARE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

32321690 or INFO.FMBHDC@GMAIL.COM 

SALWA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

33226777 or MURTADHA.HULAIBI@GMAIL.COM 

MARKOR TRADING CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35915159 or SAID.MAHMOOD.KHAN@GMAIL.COM 

TECHNOLOGY MIRACLES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES OFFICER
 suitably qualified applicants can contac

34405313 or acc@technologymiracles.com 

KKC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL
 suitably qualified applicants can contac

39413666 or GARYXU@KKCIND.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33379322 or SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM 

HAMAD TOWN FOR REPAIR OF ELECTRONIC EQUIPMENT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

32021056 or MUBASHIRMAHMOOD19@GMAIL.COM 

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

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

MILLION FOOD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contac

39991305 or MADANALBANBALI@GMAIL.COM 

CALICUT SPICE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39991305 or MADANALBANBILI@GMAIL.COM 

STYLE ARTIST GENTS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER-HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contac

34602487 or vsmidhun93@gmail.com 

HP SPRING STUDIOS (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

17570400 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

AKS INTERIORS AND BUSINESS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

37390933 or BKINTERIORS.BH@GMAIL.COM 

NK SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

33097901 or MEFTAHNAWAF69@GMAIL.COM 

WARRAICH AL PUNJAB RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33483694 or BASHIR.6191@GMAIL.COM 

BIG PIN  GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

37791135 or BIGBIN343@GMAIL.COM 

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

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

AlHelli Express 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17877209 or HANAN@ALHELLI.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39611510 or AL.BANNA99@HOTMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

ALGHROOB CAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

17632078 or alghroob.car.garage@gmail.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

Top One Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contac

17322148 or AMEER19@GMAIL.COM 

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17600091 or scoopmec1@gmail.com 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17360000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17161616 or CORP@DADABAI.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

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

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

37722884 or GOVERNMENT@mre.co 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17262725 or hr@delta-ss.me 

BEN EID TOWERS CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
17250078 or KEHF-2011@HOTMAIL.COM 

BEN EID TOWERS CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17250078 or KEHF-2011@HOTMAIL.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39100597 or HONOURBUSINESS.BH@GMAIL.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

33554689 or INFO@HAWAIBH.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

77079889 or S.ALSHAIKH78@GMAIL.COM 

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

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

38868476 or BAYADA11389@GMAIL.COM 

GOOD LUCK SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER-HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contac
39898272 or RAASTASIDA@GMAIL.COM 

ARSLAN AND TAHIR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34489540 or PAKISTANIUSMAN240@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

36240595 or SAJEELHUSSAIN730@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36240595 or SAJEELHUSSAIN730@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35681602 or SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

PROMI CONSTRUCTION OF BUILDINGS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33264372 or CITYDREAM087@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35451946 or RIGHTWAYSUPORTSERVICES@GMAIL.COM 

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

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

39105631 or AHMEDCHAND775@GMAIL.COM 

ALMSHQAB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17254849 or ALMISHQAB@HOTMAIL.COM 

AL SHABAH JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN (JEWELLERY)
 suitably qualified applicants can contac

39666646 or aliabdullabinrajab@gmail.com 

ALYABOOR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

39650354 or ALI_ALMAJED@HOTMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17268111 or HRD1@MACBH.COM 

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contac

17402050 or operation@mcsix.me 

Cosmo chicken Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17310077 or MAJEEDTHANAL@GMAIL.COM 

911 STATIONARY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17310077 or MAJEEDTHANAL@GMAIL.COM 

DECENT DHOBEE FOR IRONING ALL CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKERS(LAUNDRY)
 suitably qualified applicants can contac
33681840 or SANAMTRD@GMAIL.COM 

Fast solution AC services 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17008304 or A.SAIF@W.CN 



مشاركة كبيرة في انطالقة سباقات بطولة البحرين الدولية الثانية للخيل
انطالق  الجمعة  غٍد  بعد  يوم  يشهد 
بطولة  من  الثانية  النسخة  سباقات 
الخيل  لــســبــاق  الــدولــيــة  الــبــحــريــن 
والتي ينظمها نادي راشد للفروسية 
سباق  مضمار  على  الخيل  وســبــاق 
مــالك ومدربين  وبــمــشــاركــة  ــنــادي  ال
العالم  أنــحــاء  مختلف  مــن  وجــيــاد 
للخيل  التاسع  السباق  ضمن  وذلــك 

لهذا الموسم.
ــة الــبــحــريــن  ــطــول ويـــأتـــي تــنــظــيــم ب
الـــدولـــيـــة لــســبــاق الــخــيــل عــلــى أثــر 
ــرة والـــمـــمـــيـــزة  ــاهــ ــ ــب ــ ــات ال ــاحـ ــجـ ــنـ الـ
تحققت  التي  اإليجابية  والمكاسب 
ــبــحــريــن  ــكــة ال خـــــالل تــنــظــيــم مــمــل

للنسخة األولى من البطولة الدولية 
بجانب النجاح المتميز للنسخ األربع 
األولى لسباق كأس البحرين الدولي 
 ،2019 العام  انطلقت  والتي  للخيل 
الدولية  والسمعة  الثقة  واكتساب 
شكل  مما  الخيل،  سباق  مجال  في 
ــا لــمــواصــلــة تــنــظــيــم الــبــطــولــة  ــًعـ دافـ
التوالي  على  الثاني  للعام  الدولية 
والتي تشكل نقلة نوعية في مسيرة 
البحرين  الخيل في مملكة  سباقات 
من  مجموعة  استقطاب  خــالل  من 
التصنيفات  ذات  العالمية  الــجــيــاد 
وفرسان  مدربين  وبحضور  العالية 
عــالــمــيــيــن بــمــا يــســاهــم فـــي تــعــزيــز 

البحرين على خريطة  مكانة مملكة 
العالمية،  الــخــيــل  ريــاضــة  ســبــاقــات 
الدولية  البطولة  هــذه  ستشكل  كما 
ــة مــمــيــزة وداعـــمـــة لــتــطــويــر  ــافـ إضـ

التي  الموسمية  المحلية  السباقات 
نــــادي راشــــد مـــن مختلف  يــنــظــمــهــا 
الــنــواحــي، بــجــانــب االســتــفــادة من 
ــة الــمــضــمــريــن  ــ ــارك ــشــ تــــواجــــد ومــ

سباقات  فــي  العالميين  والــفــرســان 
توفير  أجــل  مــن  الــدولــيــة؛  البحرين 
فرص االحتكاك للمدربين والفرسان 

البحرينيين ورفع مستوياتهم.

الدولية  البحرين  بطولة  وتشتمل 
 10 عبر  السباقات  من  سلسلة  على 
المصنفة  للخيل  مخصصة  أشــواط 
على  وستقام   ،“100 إلــى   84  “ مــن 
سباقات متفرقة بواقع شوطين في 
كــل ســبــاق خــالل مــوســم السباقات 
الجمعة  يــوم  مــن  اعــتــبــاًرا  المحلية 
الجولة  ســتــكــون  فيما  ديــســمــبــر،   9
الثانية من البطولة يوم 30 ديسمبر، 
 13 الجمعة  يـــوم  الــثــالــثــة  والــجــولــة 
يوم  الرابعة  والجولة   ،2023 يناير 
سباقات  وتختتم   ،2023 فبراير   3
 17 يوم  الخامسة  بالجولة  البطولة 

فبراير 2023.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ناصر بن حمد: بطولة العيد الوطني للقدرة لها مكانة رفيعة من اإلسطبالت والفرسان
االتحاد الملكي وضع اللمسات األخيرة

في السباق التاسع وبمشاركة جياد محلية وعالمية

لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  رعاية  تحت 
اإلنـــســـانـــيـــة وشــــــؤون الـــشـــبـــاب الــرئــيــس 
ــكــي لــلــفــروســيــة  ــمــل الـــفـــخـــري لـــالتـــحـــاد ال
بن  ناصر  الشيخ  سمو  الــقــدرة  وســبــاقــات 
الملكي  االتــحــاد  وضـــع  خليفة،  آل  حــمــد 
اللمسات األخيرة على تحضيراته الكبيرة 
لتنظيم بطولة العيد الوطني لسباق القدرة 
يومي الجمعة والسبت في قرية البحرين 

الدولية للقدرة.
ــد ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل  ــ وأكـ
المجيد  الوطني  العيد  بطولة  أن  خليفة 
ــاص خــصــوصــًا أنــهــا  ــلــقــدرة لــهــا طــابــع خـ ل
البحرين  مملكة  احــتــفــاالت  مــع  تــتــزامــن 
بــالــعــيــد الــوطــنــي الــمــجــيــد وعــيــد جلوس 
الــمــلــك المعظم  حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
حفظه هللا ورعاه، الداعم األكبر لرياضات 
والفارس  البحرين  مملكة  في  الفروسية 

الشيخ  سمو  وأوضــح  المملكة.  في  األول 
الــبــطــولــة  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة أن  ــاصــر  ن
تــعــتــبــر واحـــــدة مـــن الـــبـــطـــوالت الــكــبــيــرة 
والمهمة في مسابقات القدرة التي ينظمها 
الملكي وتحمل مكانة غالية على  االتحاد 
االتــحــاد  أن  ســمــوه  مبينًا  الجميع،  قــلــوب 
ــراج الــبــطــولــة بــأزهــى  ســيــحــرص عــلــى إخــ
المتتبع  “إن  صورة تنظيمية. وقال سموه 
يدرك  البحرينية،  القدرة  رياضة  لمسيرة 
الفترة  فــي  ونــمــوهــا  تــطــورهــا  مــدى  تماما 
بها  تحظى  التي  الرعاية  بفضل  الماضية 
من لدن سيدي عاهل البالد المعظم حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
من  واالهتمام  الدائمة  والمساندة  خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 

خليفة”.
وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“نــحــرص عــلــى الــــدوام فــي تــقــديــم كامل 

الدعم ألسرة رياضة القدرة البحرينية من 
إسطبالت وفرسان من أجل المساهمة في 
مواصلة تطور هذه الرياضة التي سجلت 
محطات رائدة في الفترة الماضية، حيث 
لإلنجازات  بوابة  المحلي  الموسم  يكون 
الخارجية التي سجلتها المملكة في الفترة 
بن  ناصر  الشيخ  وأضــاف سمو  الماضية”. 
المستويات  على  “عطفًا  خليفة  آل  حمد 
الماضية،  السباقات  التي شهدتها  الرفيعة 
فإن سباقات العيد الوطني ستكون حافلة 
المشاركة  أن  والشـــك  والــنــديــة،  بــاإلثــارة 
الواسعة من اإلسطبالت والفرسان لها دور 
كبير في مواصلة إبراز القدرة البحرينية، 
إثــارة  أكــثــر  السباقات  تــكــون  أن  ونــتــوقــع 
الــمــتــصــاعــد سيكون  ونـــديـــة، والــمــســتــوى 
حاضرًا في سباقات العيد الوطني، ودائمًا 
إثارة  أكثر  السباقات  تكون  بأن  نطمح  ما 
ــام جــمــيــع اإلســطــبــالت  ــ ــبـــاب أمـ وفـــتـــح الـ

للمشاركة في البطوالت”.

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

تحــت رعايــة ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، تفتتح اليــوم فعاليات بطولة 
الشــرق األوســط للرجــل الحديــدي 70.3 التــي ســتقام على مــدار 3 أيام متواصلة مــن الفعاليــات المتنوعة ويأتي في مقدمتها الســباق 

الرئيس للحدث العالمي الذي سيقام الجمعة.

جاللة  ممثل  أعــرب  المناسبة،  وبهذه 
ــؤون  الــمــلــك لــألعــمــال اإلنــســانــيــة وشـ
بــن حمد  نــاصــر  الشيخ  الــشــبــاب سمو 
آل خليفة، عن خالص شكره وتقديره 
إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
آل خليفة على رعاية سموه  بن حمد 
الكريمة الحدث العالمي الذي سيكون 
مواصلة  في  المهمة  المحطات  إحــدى 
مع  تماشًيا  البحرين  لمملكة  الترويج 
 ،”2030“ االقتصادية  البحرين  رؤيــة 
ــل الـــمـــمـــلـــكـــة واحـــــــة ريـــاضـــيـــة  ــعــ وجــ
الكبرى، ما يسهم  البطوالت  الحتضان 
السياحي  القطاع  ازدهار  في مواصلة 

في المملكة.
حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  وأوضـــح 

ويفتخر  يعتز  الجميع  أن  خليفة  آل 
السمو  صاحب  من  الكريمة  بالرعاية 
ــــي الــعــهــد رئــيــس مجلس  الــمــلــكــي ول
الكبير  العالمي  الــحــدث  لهذا  الـــوزراء 
الذي سيسلط األضواء على المنجزات 
واإلنجازات المتعددة التي تسير عليها 
الشاملة  التنموية  النهضة  المملكة في 
المعظم حضرة  الــبــالد  عــاهــل  بــقــيــادة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة والمساندة الدائمة واالهتمام 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  من ولي 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

بن حمد آل خليفة.
وأشــار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن الجهود المثمرة التي تبذلها 
في  والمؤسسات  والـــوزارات  الهيئات 

الحدث  هــذا  إلخــراج  البحرين  مملكة 
التكاتف  عــلــى  ــورة، داللـــة  ــأزهــى صــ ب
مع  خــصــوًصــا  الجميع  بين  والــتــعــاون 
جهودا  بــذلــت  الــتــي  المنظمة  اللجنة 
جديد  نــجــاح  تحقيق  لــتــأمــيــن  ــارزة  ــ ب
التي  اإلنــجــازات  إلــى سلسلة  يــضــاف 
هــذا  احــتــضــان  فــي  المملكة  حققتها 
كل  ســمــوه  متمنًيا  الــعــالــمــي،  الــحــدث 
المشاركين  لكافة  والنجاح  التوفيق 

في البطولة.
اليوم المؤتمر الصحافي  «

الصحافي  الــمــؤتــمــر  ــيــوم  ال وســيــعــقــد 
ــــك فــي فندق  ــخــاص بــالــبــطــولــة وذل ال
عند  الــمــؤتــمــرات  بقاعة  بـــالزا  كـــراون 
الساعة الرابعة عصرا، حيث ستكشف 
اللجنة المنظمة عن العديد من األمور 

المتعلقة بالبطولة.

افتتاح المعرض المصاحب  «
المصاحب  المعرض  اليوم  وسيفتتح 
ــذي يــضــم الــعــديــد من  ــ ــو” الـ ــبـ ــسـ “اإلكـ
ــيــعــات الــخــاصــة  ــمــب األركـــــــان مــنــهــا ال
“الترايثلون”  الحديدي  الرجل  برياضة 

وعدة مطاعم وغيرها.

 بدء التسجيل  «
وتبدأ اللجنة المنظمة اليوم باستقبال 
حيث  للمشاركين،  الرسمي  التسجيل 
سجلوا  الذين  المشاركين  عــدد  وصــل 
1061 العــًبــا  ــحــدث  ال لــلــمــشــاركــة فــي 
من مختلف  دولــة   77 يمثلون  والعبة 

دول العالم.
كما ستقدم اللجنة المنظمة اليوم نبذة 
الرئيس  السباق  عــن  كاملة  تعريفية 
سباق  السيما  المصاحبة  والفعاليات 

اآليرون كيدز.

ناصر بن حمد: نعتز برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
لبطولـــــة الشـــرق األوســـط للرجـــل الحديــدي 70.3
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اعتذر قائد منتخب كوريا الجنوبية هيونغ-مين سون عن خروج منتخب “النمور” القاسي من كأس العالم 
لكرة القدم، بعد سقوطه اإلثنين أمام البرازيل 4-1 في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022.

وقال سون الذي لعب بقناع إثر جراحة خضع لها بعد تعرضه لكسر حول عينه “بإمكاني فقط أن أعتذر من 
جماهيرنا كوننا لم نرتِق إلى التوقعات”. “قدمنا أفضل ما لدينا، ولكن أعتقد أننا خضنا مباراة صعبة. ولكن 
الشك أن كل الالعبين قاتلوا بفخر وبذلوا قصارى جهدهم وعملوا جاهًدا للوصول إلى هنا”. تابع سون )30 

عاًما( “الالعبون والجهاز الفني قاموا بكل ما في وسعهم للتحضير لهذه المباراة”.

سون يعتذر للجماهير الكورية عن “الخسارة الكبيرة”
وكاالت:



الصخير - حلبة البحرين الدولية:

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى:

وكاالت:

وكاالت: وكاالت:

تمكن آرييل ليفي من السيطرة على الجولة الثانية 
من بطولة تحدي البورش سبرنت الشرق األوسط 
والتي انطلقت فعالياتها في عطلة نهاية األسبوع 
الماضي في حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة 

السيارات في الشرق األوسط”.
وتمكـــن آرييـــل ليفـــي مـــن الفـــوز بســـباقي الجولة 
وســـجل أســـرع اللفات لـــكال الســـباقين وذلك على 
مضمار ســـباق الجائزة الكبـــرى البالغ طوله 5.412 
كيلومترات، وذلك من بين 18 ســـائقا مشـــاركا من 

نخبة السائقين من مختلف دول العالم.
وخالل منافســـات الســـباق األول الذي انطلق يوم 
الجمعة الماضي، حيث أنهى ليفي السباق المكون 

مـــن 14 لفة فـــي زمن وقـــدره 33 دقيقة و10.347 
ثـــواٍن، وكان متقدما 1.463 ثانيـــة على البلجيكي 
جيســـلين كورديل، بينما احتل النمساوي فلوريان 
جانيتـــس المركـــز الثالـــث علـــى منصـــة التتويـــج 
بفـــارق 4.567 ثـــواٍن. وحقـــق ليفي أســـرع لفة في 
الســـباق األول وذلك في 2 دقيقة و03.843. بينما 
واصل الشـــيخ ســـلمان بن راشـــد آل خليفة عودته 
الرائعة إلى المنافســـة، وحصـــل على المركز الثاني 
بين الســـائقين من دول مجلس التعاون الخليجي 
والسادس عموما وبفارق 10.350 ثواٍن من ليفي. 
بينما حقق السعودي بندر العيسائي المركز األول، 

وخلفه مواطنه خالد الزايد في المركز الثالث.

لـــم تنـــل احتفاالت العبـــي البرازيـــل ومدربهم تيتـــي بالرقص عقب هز شـــباك كوريا 
الجنوبيـــة ضمـــن دور الـ16 من كأس العالم 2022 إعجاب الجميع، الســـيما روي كين 
قائد مانشســـتر يونايتد األســـبق.وقدمت البرازيل المرشحة للفوز بكأس العالم لكرة 
القدم عرًضا أســـعد الجماهير وأنزل الرعب في المنافســـين المحتملين يوم اإلثنين، 

لتسحق كوريا الجنوبية 1-4 بفضل أربعة أهداف في الشوط األول.
وقـــال روي كين لتلفزيـــون )آي.تي.في( البريطاني: رأيت الكثيـــر من الرقص لدرجة 

جعلتني أعتقد أننا في برنامج راقص. ال أصدق ذلك حًقا.
وتابـــع: يقـــول النـــاس إنهـــا ثقافتهـــم. لكننـــي أعتقـــد أنه عـــدم احتـــرام للمنافس في 
الحقيقة.وأضاف: لقد ســـجلوا أربعة أهـــداف وقاموا بذلك في كل مرة، ثم جاء دور 

المدرب، ال أرى أن هذا شيء جيد.
وأوضح تيتي مدرب البرازيل في تصريحات عقب المباراة أنه ال يوجد تفسير آخر 

لتلك الرقصات سوى الفرحة بالهدف والفرحة بالفريق وباألداء.

أقـــر نيمـــار مهاجـــم البرازيل بأنه كان يخشـــى انتهاء مشـــواره فـــي كأس العالم لكرة 
القـــدم عقـــب إصابتـــه في المبـــاراة األولى في قطر بتورم شـــديد بالكاحـــل، ما جعل 
مذاق هدفه في دور 16 خالل الفوز 4 - 1 على كوريا الجنوبية يوم اإلثنين مذهال.

ونفـــذ نيمـــار ركلـــة جزاء فـــي الدقيقـــة 13 لتصبح النتيجـــة 2 - صفر أمـــام المنافس 
اآلسيوي في أول مباراة يلعبها منذ إصابته أمام صربيا يوم 24 نوفمبر الماضي.

وأبلغ الصحافيين: الليلة التي تعرضت فيها لإلصابة كانت قاســـية جدا بالنســـبة لي؛ 
ألننـــي فكـــرت في آالف األشـــياء، شـــكوك ومخـــاوف، لكنني نلت الدعـــم من زمالئي 
وعائلتي”، مشـــيرا إلى أنه كان يقضي الليل يبكي. وأضاف: كان يجب أن أعثر على 
القوة التي لم تكن موجودة تماما لدي. وشكر مهاجم باريس سان جيرمان الجماهير 
على رســـائل الدعم وكذلك الجهاز الطبي للبرازيل للعمل على تعافيه ســـريعا، مؤكدا 
أنه لم يشعر بأي ألم بكاحله في مباراة كوريا. وستلتقي البرازيل مع كرواتيا في دور 
الثمانية يوم الجمعة، بعدما تفوق المنتخب األوروبي بركالت الترجيح على اليابان 

في وقت سابق بدور 16 عقب التعادل 1-1.

أعلـــن مديـــر منتخب ألمانيا فـــي كرة القدم، 
أوليفر بيرهوف، اســـتقالته مـــن منصبه بعد 
الخروج المحبط لبالده مرة ثانية من الدور 
األول فـــي كأس العالم لكرة القدم، بحســـب 
مـــا أعلن االتحـــاد المحلي اإلثنيـــن. وخاض 
بطـــل العالـــم أربع مـــرات مشـــواًرا متواضًعا 
فـــي مونديـــال قطـــر 2022 شـــهد خســـارته 
افتتاًحا أمام اليابان 2-1. وتوّصل بيرهوف 
واالتحـــاد األلماني إلى اتفـــاق “إلنهاء العقد 

الذي يسري حتى 2024، في وقت مبكر”.
وعمـــل بيرهـــوف، صاحـــب هدفي الفـــوز أللمانيا في نهائـــي كأس أوروبـــا 1996، مع 
المنتخـــب األلمانـــي منـــذ عـــام 2004. كان لـــه تأثيـــر كبير خـــالل عمله مـــع المدربين 
الســـابقين يورغن كلينمسان ويواكيم لوف، قبل تســـلم المدرب الحالي هانزي فليك 
مهامـــه فـــي 2021. وقال رئيس االتحاد األلماني برنـــد نويندورف إن بيرهوف “قّدم 
خدمـــات عظميـــة )لالتحـــاد(”. ورغم تعثـــر المنتخـــب األلماني في البطـــوالت الكبرى 
األخيـــرة، فـــإن بيرهوف كان شـــريًكا في نجاحـــات مميزة أبرزها إحـــراز كأس العالم 
2014 فـــي البرازيـــل عندما فازت بالده على الدولـــة المضيفة 1-7 في نصف النهائي 
ثـــم على أرجنتين ليونيل ميســـي فـــي النهائي. لكن ألمانيا ودعـــت دور المجموعات 
فـــي المونديال للمرة الثانيـــة توالًيا، كما أقصيت من ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف 
الماضي. ودعا نيوندورف وفليك إلى إصالح شـــامل لنظام تطوير الالعبين الشـــبان 

قبل استضافة البالد نهائيات كأس أوروبا 2024.

ليفي يسيطر على جولة تحدي البورش سبرنت

بيرهوف يستقيل من منصبه في منتخب ألمانيانيمار متأثًرا: كنت أقضي الليل وأنا أبكيكين يهاجم البرازيليين: هل نحن في برنامج “رقص”؟

حقـــق منتخـــب المغرب حلمه وأحرز التأهل إلى الـــدور ربع النهائي لبطولة كأس 
العالـــم لكـــرة القدم بعد فوزه على إســـبانيا الثالثاء بـــركالت الترجيح )3 - صفر( 
على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، بعد أن انتهى الوقتان الرسمي واإلضافي 

بالتعادل السلبي. وكان الحارس ياسين بونو رجل المباراة.

فعلهـــا “أســـود األطلـــس” وروضوا إســـبانيا، فتألقـــوا وارتقوا وصمـــدوا ليفرضوا 
التعادل الســـلبي بعد 120 دقيقة من الجهد والشـــجاعة، لينتزعوا تأشيرة المرور 
إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022، وترشحوا لمواجهة الفائز من مباراة )البرتغال 
- سويســـرا( في دور الثمانية. وبات المغرب أول بلد عربي في ذات الدور ورابع 

منتخـــب إفريقـــي يحقق هـــذا اإلنجاز بعـــد الكاميرون في 1990 والســـنغال في 
2002 وغانـــا فـــي 2010. وال شـــك أن المدرب وليـــد الركراكـــي والعبيه يدينون 
بالفوز والتأهل لحارســـهم ياســـين بونو، الذي وقف في وجـــه مهاجمي “الروخا” 

فأجهض فرصهم ثم منعهم من الوصول إلى شباكه خالل ركالت الترجيح.

المغرب يحجز مقعده في ربع نهائي كأس العالم
بعد فوزه التاريخي بركالت الترجيح على إسبانيا

استمرار التسجيل للمشاركة بسباق نصف ماراثون البحرين الملكي الليلي

يعلن االتحاد البحريني أللعاب القوى عن استمرار 
فتح باب التسجيل للعدائين والعداءات للمشاركة 
في ســـباق نصف ماراثـــون البحرين الملكي الليلي 
والذي ســـيقام 23 ديســـمبر 2022 بحلبة البحرين 
الدوليـــة تحت رعايـــة ملك البـــالد المعظم حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويمكـــن للراغبين في التســـجيل في ســـباق نصف 
ماراثـــون البحريـــن الملكـــي الليلـــي الدخـــول عبـــر 
ومـــلء   ،Bahrainhalfmarathon.bh الموقـــع 
المنظمـــة  اللجنـــة  مازالـــت  إذ  الالزمـــة،  البيانـــات 
لكافـــة  المفتوحـــة  المشـــاركة  طلبـــات  تســـتقبل 
المواطنيـــن والمقيمين من الهـــواة والجماهير من 

كال الجنسين.
وحصد السباق في نســـختيه الماضيتين مشاركة 
واســـعة مـــن العدائيـــن والعـــداءات مـــن مختلـــف 

أنحاء العالم. 
وكان اتحاد ألعاب القوى قد بدأ التحضير للسباق 
اللجنـــة  بتشـــكيل  بالقصيـــرة  ليســـت  فتـــرة  منـــذ 
المنظمـــة برئاســـة محمـــد عبداللطيـــف بـــن جـــالل 

رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى. واكتسب 
ســـباق نصـــف ماراثـــون البحريـــن الملكـــي الليلـــي 
ســـمعة طيبـــة منـــذ إقامتـــه ألول مـــرة فـــي العـــام 
2019 فـــي مســـار خاص قـــرب منتجع ســـوفوتيل 
الـــزالق، حيـــث أصبحـــت البحريـــن أول دولـــة في 
العالم تحتضن ســـباق نصف ماراثون دولي ليلي. 

وحصلت النسخة األولى 2019 على جائزة أفضل 
ســـباق نصف ماراثـــون في العالم حســـب تصنيف 
االتحاد الدولي أللعاب القوى من بين 493 ســـباقا 
أقيـــم في مختلف دول العالم، وانطلقت النســـخة 
الثانية من الســـباق بنجاح كبير العام 2021 بقرية 

القدرة الدولية.

سباق نصف ماراثون البحرين 2021
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غـــادر منتخـــب البحرين التابع للحـــرس الوطني للقفز الحر بالمظالت أرض الوطن مســـاء أمس إلى ماليزيا للمشـــاركة في 
البطولة الدولية للقفز الحر والتي تبدأ من تاريخ 7 ديسمبر ولغاية 19 ديسمبر. 

وُنظمت هذه البطولة من قبل االتحاد اآلســـيوي، ّإ تشـــهد هذه البطولة مشـــاركة ما يزيد على 12 فريقًا رياضيًا من مختلف 
الدول من ضمنها 3 منتخبات خليجية وهي دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين، وتعتبر هذه 

البطولة من أهم بطوالت القارة اآلسيوية للقفز الحر. 
ويحظـــى فريـــق الحـــرس الوطني للقفز الحـــر بالمظالت بقيـــادة قائد وحدة العمليات الخاصة المقدم الركن ســـمو الشـــيخ 
سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، باهتمام  كبير من رئيس الحرس الوطني الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن 
عيسى آل خليفة، وبمتابعة حثيثة من مدير أركان الحرس الوطني الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، ما 
أســـهم في تحقيق الفريق نتائج متميزة ونيل مراكز متقدمة وتمثيل مملكة البحرين ورفع علمها  في المحافل الرياضية 

الدولية والعربية.

منتخبنا للقـفز الحـر يغـادر أرض الوطـن للمشاركـة 
في البطولة الدولية بماليزيا

منتخب البحرين التابع للحرس الوطني للقفز الحر بالمظالت يغادر أرض الوطن للمشاركة في البطولة الدولية للقفز بالمظالت بماليزيا
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الرياض ـ واس

الرئيس  أن  الثالثاء،  أمــس  “واس”،  الرسمية  السعودية  األنباء  وكالة  ذكــرت 
الصيني، شي جينبينغ، سيبدأ اليوم األربعاء زيارة رسمية للمملكة تستمر لمدة 

يومين يشارك فيها في 3 قمم.
“بدعوة كريمة من خادم  الرسمي بموقع “تويتر”:  وقالت “واس” على حسابها 
بزيارة  الشعبية  الصين  جمهورية  رئيس  فخامة  يقوم  الشريفين،  الحرمين 

رسمية إلى المملكة خالل الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022”.
وأضافت أنه ستعقد خالل هذه الزيارة “قمة سعودية - صينية برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين، وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة سمو 

ولي العهد”.
الخليجية  الــريــاض  “قمة  الصين  رئيس  حضور  الــزيــارة  برنامج  وسيتضمن 
الصينية للتعاون والتنمية”، و”قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، 
العربية، حيث  والــدول  الخليجي  التعاون  دول مجلس  قــادة  بمشاركة  وذلــك 
كافة  فــي  المشتركة  الــعــالقــات  تعزيز  سبل  “مناقشة  القمتين  خــالل  سيتم 

المجاالت، وبحث آفاق التعاون االقتصادي والتنموي”.

الرئيس الصيني يزور السعودية.. 
ويشارك في 3 قمم

لندن ـ وكاالت

البريطانية اعتقال  أعلنت الشرطة 
تورطه  لالشتباه في  أمــس،  رجــل، 
في حادث إلقاء بيضة على الملك 

تشارلز الثالث خالل زيارة لبلدته.
ــة بـــيـــدفـــوردشـــيـــر  وقــــالــــت شــــرطــ
الـــعـــشـــريـــنـــات مــن  ــي  فــ إن رجــــــالً 
بشأن  لــالســتــجــواب  يخضع  عــمــره 

االعتداء.
بأفراد  يلتقي  تشارلز  الملك  وكــان 
البلدية  ــارج مــقــر  الــجــمــهــور خـ مــن 
 46( 30 ميالً  في لوتون، على بعد 

ــنــدن،  كــيــلــومــتــًرا( شـــمـــال ل
عــــنــــدمــــا تــــــم إلــــقــــاء 

الــبــيــضــة عــلــى ما 
يبدو، وتم نقله 

منطقة  إلــــى 
ــة  ــ ــف ــ ــل ــ ــت ــخــ مــ
ــة  ــ ــطــ ــ ــواســ ــ ــ ب

حــــــــــــراســــــــــــه 

واستأنف مصافحة أفراد الجمهور.
أنحاء  مختلف  إلــى  الملك  وسافر 
بعد  ملًكا  أصبح  أن  منذ  بريطانيا 
ــاة والـــدتـــه الــمــلــكــة إلــيــزابــيــث  ــ وفـ

الثانية في سبتمبر.
ــزور عــدة  ــ ــمــقــرر أن ي ــان مـــن ال ــ وك
مــواقــع فــي لــوتــون الــثــالثــاء، بما 
عبادة  ودار  عبور  محطة  ذلك  في 
ــالـــة أســوشــيــتــد  لــلــســيــخ، وفــــق وكـ

برس.
القبض  ألقي  الماضي،  الشهر  وفي 
 23 العمر  مــن  يبلغ  رجــل  على 
البيض على  إلقاء  بعد  عاًما، 
كاميال،  وزوجــتــه  تشارلز 
إلى يورك،  زيارة  خالل 
ــرا  ــتــ ــ ــل ــجــ ــ شــــــمــــــال إن
وأطــــــلــــــق ســــــراح 
بعد  فيما  الرجل 

بكفالة.

اعتقال رجل ألقى بيضة على ملك بريطانيا
واشنطن ـ أ ف ب

الحزب  عن  الكونغرس  عضو  صــرح 
بـــأن  كــــاليــــن،  رون  ــقـــراطـــي،  ــمـ الـــديـ
ــايـــدن،  الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، جـــو بـ
ثانية  لــواليــة  الترشح  قــرار  سيتخذ 
في رئاسة البيت األبيض عام 2024، 

بداية عام 2023.
“وول  لــصــحــيــفــة  ــن،  ــاليـ كـ وأضــــــاف 
ستريت جورنال”، خالل قمة مجلس 
ــه يتوقع  أنـ الــتــنــفــيــذيــيــن،  ــاء  ــرؤسـ الـ
ترشح بايدن لوالية ثانية، مشيرا إلى 
أنه كأكبر رئيس في تاريخ الواليات 

المتحدة بسن الـ 82 يتشاور 
مع عائلته بهذا الشأن، 

تــولــى  إذا  وأنـــــه 
ــة  ــ ــطــ ــ ــ ــل ــ ــســ ــ ــ ال

مــــــــجــــــــددا، 
فـــســـيـــكـــون 
فــي عــمــر الـــ 

86 مع انتهاء 

قــراره  سيتخذ  وأنــه  الثانية،  واليته 
الــنــهــائــي بــدايــة الــعــام الــجــديــد بعد 

انتهاء موسم العطالت.
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ وأشـــــــــار إلــــــى رغــــبــــة الـ
الديمقراطيين في الواليات المتحدة 

بترشحه لوالية ثانية.
ــد الـــرئـــيـــس  ــعـ ــة، يـ ــظـ ــحـ ــلـ ــى الـ ــتــ وحــ
األمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، 
الــمــرشــح الــوحــيــد الـــذي أعــلــن نيته 

خوض انتخابات 2024.
ــدور نــتــائــج  ــ ــايـــدن بــعــد صـ ــمـــح بـ وألـ
9 من  الـ  االنتخابات النصفية في 
حقق  الــتــي  الــمــاضــي،  نوفمبر 
تقدما  الديمقراطيون  فيها 
رغبته  إلــى  متوقع،  غير 
الترشح  غمار  بخوض 
أنـــه لم  مـــجـــددا، إال 
عدم  احتمال  يلغ 

ترشحه.

بايدن سيعلن قرار ترشحه لوالية ثانية بداية 2023
أنقرة ـ وكاالت

مولود  التركي  الخارجية  وزيـــر  حــذر 
عواقب  من  اليونان  أوغلو  تشاووش 
بانتهاك  وصــفــه  عــمــا  تــتــراجــع  لــم  إذا 
بحر  في  السالح  منزوعة  الجزر  وضع 
إيجه، مؤكدا أن أنقرة لن تبقى صامتة 

وستقوم “بما يلزم”.
بــالــمــنــاورات  يتعلق  ســـؤال  على  وردا 
الــعــســكــريــة الــيــونــانــيــة فـــي جــزيــرتــي 
تــشــاووش  قـــال  ومــيــديــلــلــي،  رودوس 
أوغـــلـــو خـــالل مــؤتــمــر صــحــفــي أمــس 
الثالثاء إن أثينا تواصل االستفزازات، 

ــى أن الــجــزر الــمــذكــورة  الفــتــا إل
لليونان  ُمنحت  وغــيــرهــا 

من  مــشــروط  بشكل 
معاهدتي  خــالل 

 ،1923 لـــــوزان 
وبــــــــــــاريــــــــــــس 
 ،1974 للسالم 

ــهــا  ل ــق  ــحــ يــ وال 

تسليحها.
وأضاف: “إذا لم تتخل اليونان عن هذا 
االنتهاك، فستتم مناقشة سيادتها )على 
اليونان  فإن  أخرى،  ناحية  من  الجزر(، 
بتسليح  وتقوم  سلبية  خطوات  تتخذ 

هذه المناطق رغم المعاهدات”.
وشــدد تــشــاووش أوغــلــو على وجــوب 
الجزر  انتهاك وضع  عن  اليونان  تخلي 
منزوعة السالح، واالمتثال للمعاهدات، 

“وإال فإن تركيا ستقوم بما يلزم”.
صامتين  الــبــقــاء  يمكننا  “ال  وتــابــع: 
اتخاذ  فــي  سنستمر  ذلــك،  حيال 
الخطوات الالزمة على الصعيد 
المنظمات  وعند  القانوني، 
الــدولــيــة الســيــمــا األمـــم 
ــدة، وفـــــي  ــ ــحــ ــ ــ ــت ــ ــ ــم ــ ــ ال
سنتخذ  الـــمـــيـــدان. 
اإلجــراءات  كافة 

الالزمة”.

تركيا تحذر اليونان من مواصلة االستفزازات

عراك باأليدي تحت 
قبة البرلمان التركي

أنقرة ـ آر تي

تسّببت مناقشة ملف الموازنة تحت قبة 
باأليدي  شجار  بحدوث  التركي  البرلمان 
بين بعض البرلمانيين األمر الذي تسبب 

بحدوث حالة من الفوضى في القاعة.
ــاع  ــاول آخــــرون تــهــدئــة األوضـ وفــيــمــا حـ
البرلمانيين  القتال، تعرض أحد  وإيقاف 
ــى  ــقــل إل ــي الـــــــرأس، حــيــث ن ــة فـ ــابـ إلصـ
أن  وتــبــيــن  الـــعـــاج،  لتلقي  المستشفى 
وانتهى  لفترة طويلة  يستمر  لم  الشجار 

على الفور بعد تدخل باقي األعضاء.

المحتجون يواصلون إضرابهم والحرس الثوري يواصل القمع

رغم االعتقاالت وأحكام اإلعدام.. انتفاضة اإليرانيين مستمرة
واصل محتجون إيرانيون إضرابهم، 
الــثــانــي على  لليوم  الــثــالثــاء،  أمــس 
ــات  ــاجـ ــجـ ــتـ ــن االحـ ــمـ الــــتــــوالــــي، ضـ
منتصف  منذ  الــبــالد  فــي  المستمرة 
عمد  حــيــن  فـــي  الــمــاضــي.  سبتمبر 
ــى إســتــخــدام  ــ ــي ال ــ ــران ــ الــنــظــام االي
لترهيب  كـــورقـــة  االعــــــدام  عــقــوبــة 
السلطات  قضت  حيث  مــعــارضــيــه، 
بـــإعـــدام خــمــســة أشـــخـــاص، بــعــدمــا 
ــتــورط فــي مــقــتــل عنصر  ــال ِديـــنـــوا ب
مــن الــبــاســيــج خـــالل االحــتــجــاجــات 
أعلنت  ما  وفق  البالد،  تجتاح  التي 

السلطة القضائية.
ــســلــطــة  ــم ال ــاســ ــ ــق ب ــاطــ ــ ــن ــ وقـــــــال ال
الــقــضــائــيــة، مــســعــود ســتــايــشــي، في 
بالسجن  مؤتمر صحافي إن أحكاما 
ــدرت بــحــق 11  لــفــتــرات طــويــلــة صــ
شخصًا آخرين، بينهم ثالثة أطفال، 
على خلفية مقتل روح هللا عجميان، 
مضيفًا أن األحكام قابلة لالستئناف.
التابع  أونــاليــن  مــيــزان  وأفـــاد موقع 
الماضي  األسبوع  القضائية  للسلطة 
أن تهمة “الفساد في األرض” ُوجهت 
على  شخصًا   15 مــن  مجموعة  إلــى 
خلفية مقتل عجميان في 3 نوفمبر 

في مدينة كرج غرب طهران.
 27( ــمــدعــون إن عــجــمــيــان  ال ــال  وقــ
على  وُقتل  ُجــرد من مالبسه  عــامــًا( 
الذين  المشيعين  مــن  مجموعة  يــد 
المتظاهرة  أربعينية  يحيون  كانوا 
خالل  ُقتلت  الــتــي  النجفي  حــديــث 
إيــران  تشهدها  التي  االحتجاجات 

منذ وفاة مهسا أميني.
ميزان  موقع  أعلن  نوفمبر،   12 في 
أونالين عن توجيه اتهامات إلى 11 
بينهم  عجميان،  مقتل  فــي  شخصًا 
قال  المحاكمة،  بــدء  مع  لكن  امــرأة، 
15 شخصًا  إلــى  تهم  إنــه تم توجيه 

في القضية.
وتــرفــع األحــكــام األخــيــرة الــصــادرة 
ــن الـــمـــحـــكـــمـــة عــــــدد الـــمـــحـــكـــوم  ــ عـ

بسبب  إيـــران  فــي  بــاإلعــدام  عليهم 
االحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة 

أميني إلى 11 شخصًا.
من جهته، أعلن الحرس الثوري في 
12 شخصًا  تــوقــيــف  أمـــس،  إيــــران، 
من  “مجموعة  إلــى  االنــتــمــاء  بتهمة 
المخربين” على صلة بدول أوروبية.
ــحـــرس الـــثـــوري في  ــرع الـ ــال فــ ــ وقـ
بيان  فــي  )وســـط(  مــركــزي  محافظة 
نــقــلــتــه وكـــالـــة تــســنــيــم إن “أعــضــاء 
هذه الشبكة حاولوا - بقيادة عمالء 
ألمانيا  في  يعيشون  للثورة  معادين 
الــحــصــول عــلــى أسلحة   - وهــولــنــدا 
تستهدف  بأنشطة  القيام  ويــنــوون 
القبض  القومي”. وأضاف “تم  األمن 
بــإثــارة  خطتهم  و”فــشــلــت  عــلــيــهــم” 
تــحــديــد مكان  أعــمــال شــغــب” دون 
وتــاريــخ هــذه االعــتــقــاالت. كما نبه 
الحرس الثوري من وقوع مزيد من 

“األعمال اإلرهابية”، حسب زعمه.
ــه، أوقــــف نــائــب  ــ ــســيــاق ذاتـ وفـــي ال
مدير وكالة األنباء اإليرانية “فارس” 
المقربة من السلطات، وفق ما أعلنت 
اإليرانية  والتلفزيون  اإلذاعــة  هيئة 

مساء اإلثنين.
وكالة  رئيس  “نــائــب  أن  وأوضــحــت 
ــش  ــ ــ ــاس دروي ــ ــب أنــــبــــاء فــــــــارس، عــ
تافانجر، اعتقل بتهمة تزوير أنباء”. 
ــزال رهــن  ــ ــهــيــئــة، “ال يـ وأضـــافـــت ال
معرفة  مــن  نتمكن  حتى  االحــتــجــاز 
ــره لـــأخـــبـــار ووضـــع  ــ ــزوي ــ أســـبـــاب ت
ويتعلق  مضللة”.  إخــبــاريــة  نــشــرات 
توزيعها  يتم  ســريــة  بنشرات  األمـــر 

على بعض المشتركين.
ــتــشــرت عــلــى وســائــل  ــــى ذلــــك، ان إل
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي دعـــوات إلى 
بلغ  أيــام  إضــراب مدته ثالثة  تنفيذ 
ذروته أمس األربعاء تزامنًا مع “يوم 

الطالب”.
ووّثقت الصور إغالق التجار والباعة 
أبواب  اإليرانية  المدن  عشرات  في 
من   500 نحو  أضــرب  كما  محالهم. 
شركة  فــي  العاملین  الــعــقــود  عــمــال 
جنوب  في  بتروكيماويات  خزانات 
تنسيق  لمجلس  وفًقا  ــران،  إي غربي 
النفط. في  احتجاجات عمال عقود 
العديد  طــالب  يشارك  ذلــك،  غضون 
من الجامعات في اإلضراب؛ تنديدا 

بقمع قوات األمن لالحتجاجات.
احتجاجية  تحّركات  إيــران  وتشهد 
الكردية،  اإليرانية  الشابة  وفاة  منذ 
ــغــة مـــن الــعــمــر  ــبــال مــهــســا أمــيــنــي، ال
22 عــامــًا بــعــدمــا أوقــفــتــهــا “شــرطــة 
لمخالفتها  16 سبتمبر  األخــالق” في 

قواعد اللباس الصارمة في إيران.
ــة األمـــيـــركـــيـــة،  ــيـ ــارجـ ــخـ ــت الـ ــ ــال ــ وق
ــقــيــادة  ــدل عــلــى أن ال ــ ــا ي ــر مـ ــم نـ ــ “ل
معاملتها  طريقة  تحسن  اإليــرانــيــة 
العنف  توقف  أو  والفتيات  للنساء 
المتظاهرين  مــع  بــه  تتعامل  الـــذي 

السلميين”.
عن  تتحدث  التي  السلطات  وتتهم 
المتحدة  ــات  ــواليـ الـ شــغــب،  أعــمــال 
ــن وكـــذلـــك  ــيـ ــيـ ــربـ ــغـ ــا الـ ــاءهــ ــفــ ــ ــل وحــ
في  المتمركزة  الــكــرديــة  الجماعات 
هذه  على  المحرضون  بأنهم  الخارج 
الحركة االحتجاجية غير المسبوقة.

ــلـــن قــائــد  ــي، أعـ ــاضـ ــمـ واألســــبــــوع الـ
 300 مــن  أكــثــر  أن  الــثــوري  بالحرس 
شخص قتلوا في االضطرابات، بينهم 
العشرات من أفراد قوات األمن. كما 

تم اعتقال آالف األشخاص.

طهران ـ وكاالت

متاجر مغلقة في شارع ساترخان في طهران

بغداد - وكاالت

عن  الثالثاء  أمس  تفاصيله  عن  ُأعلن  سياسي  اتفاق  أفضى 
القانون  دولة  الئتالف  البرلمان  في  المالية  لجنة  رئاسة  منح 
ورئاسة  المالكي  نــوري  األسبق  ــوزراء  ال رئيس  يتزعمه  الــذي 
ضمن  الــســّنــي  “الــســيــادة”  لتحالف  البرلمانية  الــنــزاهــة  لجنة 
التي  المحاصصة  قــاعــدة  على  المناصب  تــوزيــع  استكمال 
يعتبرها شق واسع من العراقيين سبب أزمات البالد وغطاء 

سياسيا تسبب في نهب المال العام.
لنوري  الــصــدري  التيار  بينها  عراقية  سياسية  قــوى  وتنظر 
مايو   20 من  العراقية  الحكومة  رئاسة  تولى  الــذي  المالكي 
بآخر  أو  أنه ساهم بشكل  2014 على  8 سبتمبر  2006 حتى 
حين كان في السلطة في اختفاء مئات المليارات من خزينة 
 20 إلــى اآلن. وخــالل  تــزال غامضة  الــدولــة وهــي قضايا ال 
عاما اختفت نحو 400 مليار يورو يعتقد أن ثلثها تم تهريبه 

للخارج.
وتتولى لجنة المالية مناقشة تشريعات تتعلق بقوانين المالية 
المشاريع  وتمويالت  والتقاعد  االجتماعي  والضمان  العامة 
وغيرها، ما يتيح لمن يتوالها نفوذا واسعا وقدرة على تعطيل 

أو تمرير مشاريع القوانين. 

وأفاد مصدر برلماني لوكالة “شفق نيوز” الكردية العراقية أن 
االتفاق السياسي أكد “على تولي رئاسة اللجنة المالية النيابية 
عطوان  النائب  ويشغلها  القانون  دولة  ائتالف  كتلة  قبل  من 
إلى  النيابية  النزاهة  لجنة  رئاسة  ستؤول  فيما  العطواني، 
تحالف السيادة ويشغلها النائب زياد الجنابي”. ويرى مراقبون 
يقودها  التي  الــقــانــون  دولــة  الئــتــالف  المالية  لجنة  منح  أن 
الشعارات  جدية  حول  التساؤالت  من  كثيرا  يطرح  المالكي 

التي شدد عليها السوداني والمتعلقة بمكافحة الفساد.

منح رئاسة لجنة المالية التالف دولة القانون رغم شبهات “الفساد”

نظام المحاصصة يعيد المالكي إلى دائرة النفوذ

كتلة ائتالف دولة القانون تتولى رئاسة اللجنة المالية

عواصم ـ وكاالت

إذ  أمــس،  أوكــرانــيــا،  في  الروسية  العسكرية  العملية  استمرت 
السيطرة  بسط  بمحاولة  الروسي  الجيش  من  وحــدات  قامت 
بدعم  المقاومة  كييف  تواصل  فيما  األوكرانية،  المناطق  على 

مادي وعسكري من الغرب.
8 قتلى فــي قصف طــال مدينة  الــتــطــورات، سقط  آخــر  وفــي 
دونيتسك بشرق أوكرانيا، حسبما قال مسؤول عينته موسكو 
في هذه المنطقة التي ضمتها روسيا في أواخر سبتمبر. وقال 
الجرحى  عــدد  “إحــصــاء  إن  تليغرام  في  المدينة  بلدية  رئيس 

جاٍر”.
وفي المقابل، أعلن وزير الدفاع الروسي استهداف مراكز قيادة 
القوات  قصفت  فيما  أوكرانية،  عسكرية  صناعية  ومجمعات 

األوكرانية دونيتسك بـ 10 صواريخ “غراد”.
محطة  أوكرانيا  استهداف  إن  الكرملين  قــال  فيما  ذلــك  يأتي 
التوصل  تدعم  موسكو  أن  مؤكًدا  نــووي”،  “إرهــاب  زابوريجيا 

لسالم طويل األمد مع أوكرانيا لكن “ال فرص اآلن للحوار”.
وقبلها، قال حاكم منطقة كورسك الروسية إن هجوًما بطائرة 
النار بصهريج  بالمنطقة تسبب في اشتعال  مسيرة على مطار 
إصـــابـــات. جميع خــدمــات  تــقــع  “لـــم  ــاف  وأضــ الــنــفــط.  لتخزين 

الطوارئ تعمل في الموقع”. وتقع المنطقة على حدود أوكرانيا.
في حين قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن استهداف قاعدتين 
جويتين داخل أراضي روسيا جزء من خطة أوكرانية عسكرية 
قاعدتين  استهدفت  كييف  إّن  أوكراني  مسؤول  وقــال  أوســع. 
باستخدام  روسيا  داخــل  األمــيــال  مئات  بعد  على  عسكريتين 
طائرات مسّيرة. الطائرات المسّيرة انطلقت من أراٍض أوكرانية 
الروسيتين  القاعدتين  األقل في إحدى  فدّمرت طائرتين على 

وألحقت أضراًرا بعّدة طائرات أخرى.

قتلى وجرحى بقصف أوكراني على دونيتسك بـ 10 صواريخ “غراد”

الكرملين: استهداف محطة زابوريجيا “إرهاب نووي”

موسكو تستهدف مراكز قيادة تابعة لكييف



انطالق حملة “OMEGA” الشتوية الساحرة
لتعزيز سحر موسم األعياد

لتعزيـــز ســـحر موســـم األعيـــاد، كشـــفت 
OMEGA عن حملة جديدة مليئة بالدقة 
والروعـــة فـــي صناعـــة الســـاعات. وتتبع 
مفهـــوم   Enchanted Winter سلســـلة 
“الجـــودة” من OMEGA الذي تم إطالقه 
في وقت ســـابق في العـــام 2022، حيث 
تـــم إحيـــاء عالـــم من حـــركات الســـاعات 
وهوية العالمة التجارية في مشهد حالم 
متقن الصنع. وهذه المرة، تم تعزيز رؤى 
هذا الوقت المميز من العام، مع استكمال 
المشـــاهد الشـــتوية واأللـــوان االحتفالية 
ويصـــور  والذهبـــي.  واألحمـــر  باألبيـــض 
 ،OMEGA كل تصميـــم جـــزًءا مـــن عالـــم

بـــدًءا مـــن جيمـــس بونـــد والغـــوص فـــي 
أعمـــاق البحـــار وانتهـــاًء بالهبـــوط علـــى 
القمـــر والجولـــف واإلبحـــار والزالجـــات. 
وهذه ليســـت ســـوى بعض مـــن اللمحات 
الشـــاعرية التي أصبحت رمـــوًزا أيقونية 
لــــ OMEGA، والتـــي تســـلط الضوء على 

اإلرث المتنوع للعالمة التجارية.
بالنســـبة لــــ OMEGA، ال توجـــد طريقـــة 
أفضـــل مـــن هـــذه للتأكيـــد علـــى روعـــة 
العجائـــب  هـــذه  وضمـــن  الســـاعة. 
واالهتمـــام  التميـــز  يعـــد  الميكانيكيـــة، 
ا، في تطابق  بالتفاصيـــل أمًرا ســـاحًرا حقًّ
مثالي مع بيئة الشـــتاء الخيالية الحالمة. 

 OMEGA ولطالمـــا كانت “الدقة” رمـــًزا لـ
اإلنجـــازات  1848، وتقودهـــا  عـــام  منـــذ 
الرائدة ومعايرات الكرونومتر الرئيســـية 
المشـــتركة. وتبقى أهم ســـمة في عملية 

اإلبداع. 
المفعمـــة  المرئيـــات  هـــذه  وإلـــى جانـــب 
بالحيويـــة، تكـــون مجموعـــة فريـــدة من 
ســـاعات OMEGA فـــي دائـــرة الضـــوء. 

وتشمل الساعات التي يتم التركيز عليها 
De Ville Pres� مـــن مجموعـــة  نمـــاذج 

tige Third Generation الجديـــدة، إلـــى 
Tré�و Constellation  جانـــب تصاميـــم

sor األنيقـــة، وخيـــارات أســـطورية مثل 
Sea�و  Speedmaster Moonwatch

 Seamaster و   master Diver 300M
.Aqua Terra

استعدادات لتنظيم النسخة السابعة من “مهرجان الطعام”
منح “المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة” أفضلية بنسبة 10 %

 تســـتعد هيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 
مهرجـــان  مـــن  الســـابعة  النســـخة  لتنظيـــم 
أجـــل  ومـــن   ،2023 لعـــام  للطعـــام  البحريـــن 
هـــذا الغـــرض طرحـــت مناقصـــة فـــي مجلس 
الهيئـــة  ودعـــت  والمزايـــدات.  المناقصـــات 
الشـــركات المتخصصـــة في تشـــييد المنصات 
تنظيـــم  فـــي  للمشـــاركة  الفعاليـــات  وتنظيـــم 
فعالية مهرجان البحرين الســـنوي للطعام في 
نسخته الســـابعة لعام 2023، واشترطت على 
الشركات تقديم العروض للمساهمة في نجاح 
هـــذا المشـــروع وإتمامه على أكمـــل وجه. كما 
أوضحت أن الشركات المتقدمة يمكنها تقديم 
المواصفـــات  عرضيـــن كحـــد أقصـــى يغطـــي 

المذكورة في طلب تقديم العروض.
واشـــترطت الهيئـــة أن يكـــون لـــدى مقدمـــي 

العطاءات خبرة ال تقل عن 5 سنوات كوكيل/  
شـــركة معتمدة لنوع مماثل من الخدمة لنوع 

مماثل من الخدمات.
 ويشكل مهرجان البحرين للطعام نقطة جذب 
رئيســـة للـــزوار مـــن خـــارج البحريـــن ومحطة 
مهمة على برنامج زياراتهم، وبما يساعد على 
تنميـــة قطـــاع الســـياحة ككل، والـــذي يشـــكل 

مجـــال الضيافة ركنه األساســـي، ويســـهم في 
الســـياحية  االســـتراتيجية  أهـــداف  تحقيـــق 
وذلـــك   ،2026  �  2022 لألعـــوام  للبحريـــن 
وفًقـــا لتصريـــح ســـابق لرئيس هيئـــة البحرين 

للسياحة والمعارض، ناصر قائدي.
يشـــار إلى أن النسخة السادســـة من مهرجان 
البحرين للطعام ســـجل 175 ألًفا و234 زائًرا، 

وتســـنت الفرصة للزوار تجربة أنواع مختلفة 
والمشـــروبات  والحلويـــات  المأكـــوالت  مـــن 
المهرجـــان  فـــي  120 مطعًمـــا شـــارك  قدمهـــا 
بزيادة وصلت إلى 32 % في عدد المشاركين 
مقارنة بعام 2020، من ضمنها فروع لمطاعم 
معروفة كبرى ومطاعم مســـتقلة يملكها على 
األغلب رواد أعمال اختاروا الطعام والضيافة 

مجااًل إلبداعاتهم وابتكاراتهم.
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس  ودعـــا 
الراغبيـــن في المشـــاركة في هـــذه المناقصة، 
ممـــن تتوافـــر فيهـــم الكفـــاءة الالزمة، شـــراء 
ـــا من خـــالل نظام  وثائـــق المناقصـــة إلكترونيًّ
لمجلـــس  التابـــع  اإللكترونـــي  المناقصـــات 
المناقصـــات والمزايـــدات، وذلـــك حتـــى يـــوم 
الســـبت الموافـــق 24 ديســـمبر الجـــاري، على 
أن يتـــم فتـــح مظاريف العطـــاءات في اليوم 
التالـــي. وتمنح المؤسســـات المتناهية الصغر 
والصغيـــرة والمتوســـطة أفضليـــه بنســـبة 10 
% فـــي مرحلة التقييـــم المالي، على أن تقدم 
هـــذه المؤسســـات ضمـــن عطاءاتهـــا المقدمة 
المؤسســـات  تصنيـــف  )شـــهادة  للمناقصـــة 
الصغيـــرة والمتوســـطة( الصـــادرة مـــن وزارة 

الصناعة والتجارة.

أمل الحامد

كن اقتصادًيا
إن اهتمــام الحكومــات بوضــع سياســات متقنــة وفاعلة لزيــادة كفاءة الفــرد والمجتمع 
اإلنتاجيــة تصــب بدورهــا فــي مصلحــة االقتصــاد الوطنــي. ويأتــي اهتمــام الحكومات 
بوضــع إســتراتيجيات وخطــط مختلفــة ســواء فــي التعليــم، الصحــة، أو خلــق فــرص 
وظيفيــة، تنميــة األفــراد، وغيرهــا مــن سياســات مختلفــة جميعهــا تهــدف لالنتعــاش 

االقتصادي والرفاه المعيشي لألفراد واألسر.
مــن هــذه السياســات كذلك تشــجيع فئة الشــباب وريــادة األعمال بحيث يأتــون بأفكار 
دراســة  تعتبــر  لذلــك  المنتجــات؛  وتنــوع  المحليــة  الســوق  تثــري  وجديــدة  مختلفــة 

احتياجات السوق ضرورة حتمية.
إن اإلبــداع واالبتــكار هــو مــن ســمات عصرنا الحالي، ونحــن � ولله الحمــد � في مملكة 
البحريــن نحظــى بالعديــد مــن الجهــات الداعمــة والتــي تشــجع االســتثمار والبنــاء في 
الفــرص واألفــكار المبتكــرة والجديــدة التي ترتقــي بالمنتج المحلي والتــي نضاهي بها 
السوق الخارجية واإلقليمية، بل حتى العالمي في أحيان كثيرة، ويقاس تطور وتقدم 
الــدول بمــدى تقــدم قطاع ريادة األعمــال لديها، وباعتقادي أن مملكــة البحرين هي من 
أوائــل الــدول التــي أبــدت اهتمامــا كبيــرا وملحوظا بهــذا القطــاع المهم، ولدينــا العديد 
مــن الهيئــات والمؤسســات الداعمــة لهــذه اإلبداعات واألفــكار المتميزة التي من شــأنها 

االرتقاء بقطاع ريادة األعمال.
وفي هذا الســياق، نرى مدى حرص حكومتنا الرشــيدة من خالل توجيهات ولي العهد 
ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه 
هللا؛ للنظــر فــي احتياجــات هــذا القطاع ومحاولــة إيجاد حلول للمعوقــات التي تواجه 
هذا القطاع إيمانا بأهمية وجود المنشــآت الصغيرة والمتوســطة لدعم االقتصاد وفتح 

فرص حقيقية للشباب إلدارة مشاريعهم الخاصة، وخلق تنمية اقتصادية مستدامة.
بفضــل هــذه الجهــود أصبــح الشــباب يتنافســون بتقديــم إبداعاتهــم وكل ما هــو جديد 
ومبتكر، ويتحول الشــباب من فئة الباحثين عن عمل إلى فئة أصحاب األعمال، حيث 
يخلقــون الوظائــف مــن خــالل تقديــم مشــاريع تنمويــة مختلفــة، كذلك خلق المشــاريع 

الصغيرة التي تعتبر عصب االقتصاد الوطني.

* نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة

*  د. خلود القطان 
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اقتراب موعد السحب األول على جائـزة 
الكنز الكبرى بمليون دوالر من بنك “إلى”

 بــدأ بنــك “إلــى”، البنــك الرقمــي المتوّفــر علــى الهواتــف الذكيــة فقط واألســرع 
ا فــي المنطقة التابع لبنك ABC، العد التنازلي النهائي للســحب على جائزة  نمــوًّ
الكنــز لنهايــة العام، والتي يبلــغ قيمتها مليون دوالر أميركي. ويمكن المشــاركة 
في الســحب عبر اإليداع في حســاب الكنز قبل تاريخ 31 ديســمبر 2022. ومن 
المقــّرر أن يتم الســحب في 6 فبراير2023، ويجــري العمل على ترتيبات خاصة 

لالحتفال بأول مليونير من حساب الكنز بأسلوب مميز. 

التطلعـــات  علـــى  لهـــا  تعليـــق  وفـــي   
المتزايـــدة في المجتمع، قالت رئيســـة 
قسم األعمال والعمالء لدى بنك “إلى”، 
ندى طرادة: “يســـعدنا أن نرى التفاعل 
األولـــى  النقديـــة  للجائـــزة  والحمـــاس 
بقيمـــة مليـــون دوالر أميركـــي من بنك 
“إلـــى”. يســـتعد فريقنا لالحتفـــال بهذه 
اللحظـــة التاريخيـــة عبـــر حفـــل خاص 
نحـــن حريصـــون  بالمفاجـــآت.  ملـــيء 
على مقابلة الفائزة أو الفائز المحظوظ 
الجائـــزة  هـــذه  تأثيـــر  مـــدى  ومعرفـــة 

الضخمة على حياتها أو حياته”.
 وأضافـــت طـــرادة: “لقد حقق حســـاب 
الكنـــز نجاًحـــا مذهاًل، إذ تـــم حتى اآلن 
توزيـــع جوائـــز نقدية تزيـــد قيمتها عن 
ومـــن  أميركـــي.  مليـــون دوالر  نصـــف 

خاللـــه حققنـــا هدفنا فـــي تحفيز عادة 
االدخـــار اإليجابيـــة، والدفـــع بالرخـــاء 
المالي في المملكة. نحن نشّجع الجميع 
علـــى الدخول في الســـحب عن طريق 
اإليداع في حســـاب الكنز الخاص بهم 
قبل تاريخ 31 ديســـمبر للحصول على 
فرصـــة الفـــوز بجائـــزة المليـــون دوالر 
أميركي. كما يمكن أيًضا مشـــاركة هذه 
الفرصة مع العائلة واألحباء والمقربين 
من خالل ميزة هدية الكنز الفريدة من 

نوعها”. 
لـــدى أصحـــاب  ـــا  افتراضيًّ  وبتوافـــره 
تصميـــم  تـــم  “إلـــى”،  بنـــك  حســـابات 
علـــى  العمـــالء  لحـــث  الكنـــز  حســـاب 
االدخـــار بغرض تحقيق أهداف الحياة 
وتلبيـــة االلتزامـــات الماليـــة، باإلضافة 

إلى الحصول على فرص الفوز بجوائز 
نقديـــة شـــهرية تغيـــر مجـــرى حياتهم. 
تتضّمـــن الجوائـــز النقديـــة هـــذا العـــام 
 50,000 قيمتهـــا  تبلـــغ  نقديـــة  جائـــزة 
دوالر أميركـــي، وجائـــزة نقديـــة نصف 
سنوية بقيمة 120,000 دوالر أميركي 
تدفـــع كراتـــب على مـــدار العـــام بقيمة 
والجائـــزة  أميركـــي،  دوالر   10,000
الكبـــرى المقبلـــة بقيمـــة مليـــون دوالر 

أميركي. 
المرتبـــط  التوفيـــر  حســـاب  وُيعتبـــر 
بالجوائز مكماًل لحلول التوفير السلسة 
التـــي يقدمها بنـــك “إلى” مثل حســـاب 
واألداة  “حصالـــة”،  الرقمـــي  االدخـــار 
االدخاريـــة التعاونيـــة المســـتوحاة من 
أمـــد  منـــذ  القائمـــة  المحليـــة  العـــادات 
طويـــل “الجمعية”، وحســـاب “الوديعة 
الثابتـــة” الـــذي يتميـــز بأســـعار فائـــدة 
تنافســـية وحســـاب جـــاٍر ينتـــج فوائد 
على الرصيد الموجود، مع أقل مستوى 

مسموح من الدخل في السوق. 
بعـــد إحداث تحول جـــذري في تجربة 
البحريـــن،  فـــي  المصرفيـــة  الخدمـــات 
يركـــز “إلـــى” اآلن علـــى توســـيع نطـــاق 
عروضـــه مـــن خـــالل الهواتـــف الذكية 
فقط عبر األسواق الرئيسية للبنك األم 
في الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا. 
كمـــا القـــى اإلطـــالق األخيـــر للتطبيـــق 
المصرفي في األردن استحساًنا كبيًرا، 
األمـــر الذي يدل على تزايد الطلب بين 
جميـــع شـــرائح المجتمـــع فـــي المنطقة 

على البنك الذي “يعبر عنك”.

آخــر موعــد لإليــداع والمشــاركة فــي الســحب 31 ديســمبر 2022

ندى طرادة



أكــد وزيــر النفــط والبيئة المبعوث الخاص لشــؤون المناخ محمــد بن دينه أن 
حــرص مملكــة البحريــن بقيادة عاهــل البالد المعظم حضــرة صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، علــى تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة، 
وذلــك بمتابعــة مســتمرة مــن الحكومــة برئاســة ولــي العهــد، رئيــس مجلــس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

جـــاء ذلـــك لـــدى مشـــاركة وزيـــر النفط 
والبيئـــة فـــي منتـــدى حـــوارات البحـــر 
المتوســـط والذي افتتح أعماله فخامة 
الرئيـــس اإليطالـــي ســـيرجيو ماتاريال، 
وبحضـــور الرئيـــس الموريتانـــي محمد 
ولد الشـــيخ الغزواني، ورئيس نيجيريا 

محمد بخاري، والذي عقد في روما.
كما شـــارك وزير النفط والبيئة المبعوث 
بـــن  محمـــد  المنـــاخ  لشـــئون  الخـــاص 
دينـــه فـــي الجلســـة الحواريـــة رفيعـــة 
المســـتوى بعنـــوان )نحو نموذج أوســـع 
ألمـــن الطاقة(، وبمشـــاركة وزير الطاقة 
والمناجم بالجمهورية الجزائرية محمد 

لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  عرقـــاب، 
البترول بدولة الكويت الشقيقة الشيخ 
نواف ســـعود الصباح، مدير عام الوكالة 
“آيرينـــا”  المتجـــددة  للطاقـــة  الدوليـــة 
فرانشيسكو الكاميرا، الرئيس التنفيذي 
ديســـكالزي،  كالوديـــو  “إينـــي”  لشـــركة 
وذلـــك في إطار منتدى حـــوارات البحر 
المتوســـط رفيع المســـتوى في نسخته 
العاصمـــة  فـــي  عقـــد  الـــذي  الثامنـــة، 
دولـــة   60 بمشـــاركة  رومـــا  اإليطاليـــة 
لمناقشـــة  العالـــم؛  دول  مختلـــف  مـــن 
التحديـــات الرئيســـة في منطقـــة البحر 

األبيض المتوسط.

وأكـــد وزيـــر النفـــط والبيئـــة أن مملكـــة 
وتنفيـــذ  رســـم  فـــي  البحريـــن ماضيـــة 
التنمويـــة  والمبـــادرات  الخطـــط 
الطموحـــة؛ من أجل تحقيـــق التزاماتها 
البيئية والمناخية الرامية للوصول إلى 
خفض االنبعاثات بنســـبة 30 % بحلول 
العـــام 2035، وزيـــادة مســـاحة أشـــجار 
القـــرم أربـــع مـــرات مقارنـــة بالمســـاحة 

التشـــجير  أعـــداد  الحاليـــة، ومضاعفـــة 
ومضاعفـــة  الخضـــراء،  والمســـطحات 
أهـــداف الطاقة المتجددة واســـتهداف 

الحياد الصفري في العام 2060.
وأشـــار الوزير إلى أهميـــة الحوار الجاد 
بين دول العالم؛ لمناقشـــة الموضوعات 
االقتصـــاد  واســـتقرار  بأمـــن  المتعلقـــة 
توفيـــر  اســـتمرارية  وضمـــان  العالمـــي، 

بأســـعار  العالـــم  دول  لجميـــع  الطاقـــة 
تنافسية، ودعم االستثمار في التطوير 
والتنميـــة الحضريـــة بالتـــوازي مع دعم 
البحـــوث العلمية واســـتخدام التقنيات 
الحديثة لالنتقال إلى الطاقة المتجددة 

والوصول إلى الحياد الصفري.
أن  والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر  وأوضـــح 
والتحديـــات  السياســـية  األحـــداث 
االقتصاديـــة والصحيـــة التـــي مـــر بهـــا 
العالـــم أثـــرت ســـلبا على توفيـــر الطاقة 
التـــي تحتاجهـــا الســـوق العالميـــة؛ مـــن 
أجـــل اســـتمرار التنمية والحفـــاظ على 
واالقتصـــاد  الطاقـــة  أســـواق  اســـتقرار 
الدولي، ما يجعلنا جميعا بحاجة ماسة 
إلـــى مواقـــف دوليـــة واضحـــة وحلـــول 
هـــذه  لتجـــاوز  فاعلـــة  اســـتراتيجية 
التحديـــات ووضع اإلجـــراءات الوقاية 
االســـتباقية التـــي تمنـــع تكـــرار حدوث 

األزمات المماثلة في المستقبل.

وشـــدد وزيـــر النفط والبيئـــة إلى أهمية 
التكاتـــف الدولـــي وتســـخير اإلمكانات 
الالزمـــة؛ لتعزيـــز البحـــث والتطوير في 
وتســـريع  للبيئـــة  الصديقـــة  المشـــاريع 
التقدم فـــي إنتاج الهيدروجين النظيف 
الـــذي سيســـاعد الـــدول فـــي اســـتقرار 
اقتصادهـــا وتعزيـــز أمـــن الطاقـــة علـــى 

المدى الطويل.
يذكـــر أن مؤتمـــر روما لحـــوارات البحر 
األبيـــض المتوســـط الذي ينعقد ســـنويا 
منـــذ انطالقتـــه فـــي عـــام 2015؛ لبحث 
القضايا اإلقليمية والدولية، والتحديات 
التـــي تهم دول حـــوض البحـــر األبيض 
المؤتمـــر  يناقـــش  حيـــث  المتوســـط، 
التحديـــات الرئيســـة في منطقـــة البحر 
األبيض وتعزيز التعاون اإلقليمي حول 
أربع ركائز رئيســـة هي: األمن المشترك، 
والرخاء المشترك، والهجرات، والثقافة 

والمجتمع المدني.

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  تـــرأس 
الغرفـــة  وفـــد  نـــاس،  ســـمير  البحريـــن، 
المشـــارك في أعمـــال الجلســـة االفتتاحية 
لالجتمـــاع اإلقليمي الســـابع عشـــر آلســـيا 
والمحيـــط الهـــادئ والتـــي ُعقـــدت صبـــاح 
أمس بجمهورية سنغافورة وتمتد حتى 9 
ديسمبر الجاري، تحت عنوان “السياسات 
المتكاملـــة”؛ مـــن أجـــل انتعـــاش متمحـــور 
حـــول اإلنســـان، يكون شـــامالً ومســـتدامًا 
وقادرًا على الصمـــود، بدعوة من جيلبرت 
ف. هونجبـــو، المدير العـــام لمنظمة العمل 
الدوليـــة ممثـــالً عن أصحـــاب األعمال في 

البحرين.
وأكد رئيـــس الغرفة في كلمته التي ألقاها 
المملكـــة  أن  الجلســـة االفتتاحيـــة  خـــالل 
مواردهـــا  تعزيـــز  نحـــو  جهـــدًا  تدخـــر  ال 
البشـــرية لتحقيق االستدامة والنماء على 
الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، تحت 
راية حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم 
حفظه هللا ورعاه، مشـــيرًا إلى أن المملكة 

قطعـــت أشـــواطًا واســـعة في تعزيـــز قيم 
العمـــل الالئـــق في مختلف مواقـــع اإلنتاج 
فـــي ضـــوء التزامتهـــا بالنظـــام المعيـــاري 
لمنظمـــة العمل الدوليـــة وتحقيقًا ألهداف 
التنمية المستدامة ورؤية البحرين 2030، 
التي تقوم على أســـاس سياســـات التنوع 

االقتصادي لتحقيق النمو المستدام. 
ودعا لضرورة تســـريع اإلجراءات الرامية 
إلى تعزيز النمو الغني بالوظائف والتدابير 
اإلقليمـــي  التعـــاون  تعزيـــز  إلـــى  الراميـــة 
وتعدديـــة األطـــراف بشـــأن قضايـــا العمل 
والعمال، بما يســـاعد أطراف العمل الثالثة 
على تحديد األولويات المشـــتركة، مضيفًا 
االقتصاديـــة  المســـتهدفات  تحقيـــق  أن 
وتلبيـــة االحتياجات التنمويـــة للمواطنين 
أولويـــة؛ لضمـــان اســـتدامة دوران عجلـــة 
االســـتثمار  منـــاخ  وتحســـين  االقتصـــاد 
وجـــذب اســـتثمارات جديـــدة تولد فرص 

العمل . 
وتطـــرق نـــاس إلى أهميـــة وجـــود العمالة 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  الوافـــدة 

الخليجـــي؛ بوصفهـــا مكونـــا أساســـيا فـــي 
التجارب الوطنية بالعصرالحديث السيما 
في ظل مشـــاركتها في المســـيرة التنموية 
فـــي  ودورهـــا  المجلـــس  لـــدول  الشـــاملة 
تحريـــك عجلة االقتصاد، الفتـــًا إلى أنه ال 
غنى عن تلك العمالة؛ للنهوض بالعديد من 
المشـــاريع والقطاعـــات االقتصاديـــة بما ال 
يؤثـــر على العمالة الوطنيـــة؛ كونها الخيار 

األول في كل ومختلف المشروعات. 
ونوه إلـــى أن العمالة الوافدة في البحرين 

تتمتع بكامـــل حقوقهـــا القانونية وتتوافر 
لهـــا كافة الظروف والبيئة اإلنســـانية التي 
الدوليـــة  المنظمـــات واالتفاقيـــات  تقرهـــا 
فضالً عن تميزها من ناحية االستقرار في 

العمل وفي الحياة األسرية والمعيشة. 
ومـــن جانـــب آخـــر، التقـــى رئيـــس الغرفة، 
الدوليـــة،  العمـــل  لمنظمـــة  العـــام  المديـــر 
حـــول  للتباحـــث  هونجبـــو؛  ف  جيلبـــرت 
آليـــات التعاطي مع التحديات الراهنة في 
قطاعين العمل والعمال، كما نقاشـــا ســـبل 

تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بيـــن البحريـــن 
ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة بمـــا يســـهم في 
نهـــوض البيئة العمالية في المملكة ويعود 
بالنفع على أطـــراف اإلنتاج الثالثة، فضالً 
عن أهمية المشاركة في المحافل الدولية؛ 
للمساهمة في صياغة السياسات العالمية 
وفـــق  االقتصاديـــة  القطاعـــات  لحمايـــة 
البلـــدان  مـــن  طبيعـــة وسياســـة كل دول 
العالميـــة. وبدورهـــا، قالـــت عضـــو مجلس 
ســـونيا  الدوليـــة،  العمـــل  منظمـــة  إدارة 

جناحـــي إن تواجـــد البحرين في المحافل 
الدوليـــة يعـــزز مســـيرة التنميـــة الشـــاملة 
التـــي يقودهـــا حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك المعظم حمد بن عيســـى آل خليفة 
وتســـاهم في حماية وتنمية بيئة االعمال، 
مؤكـــدة أن البحريـــن ماضيـــة فـــي نهجهـــا 
التنموي الشـــامل بسواعد أبنائها وبتكاتف 
مؤسســـاتها الحكومية واألهلية؛ لمواصلة 
العمل والبناء وتحقيق تطلعات حكومتها، 

ورؤيتها االقتصادية 2030.

مناقشة الموضوعات المتعلقة بأمن واستقرار االقتصاد العالمي

البحرين ال تدخر جهًدا نحو تعزيز مواردها البشرية لتحقيق االستدامة

مشاركا في منتدى حوارات البحر المتوسط.. وزير النفط والبيئة:

خالل االجتماع اإلقليمي الـ 17 آلسيا والمحيط الهادئ..  ناس:

افتتــح منتــدى اإلرشــاد للشــرق األوســط، ظهر أمس، تحــت رعاية كريمــة من قرينة الملــك المعظم، 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفة، جلســاته النقاشــية بعنــوان “غرس 
اإلرشــاد في الثقافة المؤسســية”، وقد أنابت األميرة ســبيكة، رئيســة مجلس إدارة مؤسســة إنجاز 
البحريــن ســمو الشــيخة حصــة بنــت خليفــة آل خليفــة لحضــور فعاليات المنتدى “اإلرشــاد - الشــرق 
األوسط” بنسخته الثالثة بحضور أكثر من 300 شخصية من قادة األعمال ونخبة من خبراء اإلرشاد 

والموارد البشرية على مستوى المنطقة والعالم؛ لمناقشة غرس اإلرشاد في الثقافة المؤسسية.

اســـتعراضا  حصـــة  الشـــيخة  كلمـــة  وتضمنـــت 
لتجربتهـــا الشـــخصية في مجـــال اإلرشـــاد، قائلة 
“اإلرشـــاد والتوجيـــه يوفـــر للجميـــع فرصـــا قيمة 
يســـعون  الذيـــن  األشـــخاص  ألولئـــك  خصوصـــا 
لتطويـــر وصقـــل مهاراتهـــم، ويتيح لهـــم التعرف 
على نماذج ناجحة فـــي جميع المجاالت بما فيها 
مجـــال ريادة األعمال، ما يوســـع مداركهم وينمي 
الجانـــب اإلبداعـــي فـــي شـــخصيتهم ويجعلهـــم 
قادرين على مسايرة أية تغيرات أو تحوالت في 

المجال المهني”.  
بالكلمـــات  حافـــال  برنامجـــا  المنتـــدى  وتضمـــن 
والجلسات الحوارية التفاعلية وورش العمل التي 
شـــهدت ضلـــوع الكثير من الخبـــراء والمختصين 
في نقاشـــات معمقـــة وتبادل المعرفـــة والخبرات 
والتجـــارب الغنيـــة، والبحـــث عـــن أفضل الســـبل 
واآلليـــات الكفيلـــة لتطويـــر وصياغـــة واحتـــراف 

استخدام اإلرشاد في مؤسساتهم وشركاتهم. 
وتم تقديم عرض عن “غرس اإلرشاد في الثقافة 
المؤسســـية” مـــع األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
العالـــي الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيج آل 
لبرايتـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  أدارتهـــا  خليفـــة، 

التعليمية فاطمة كمال.
كمـــا رّكزت جلســـات حوارية شـــائقة أخـــرى على 
مواضيـــع مهمـــة مثـــل “اإلرشـــاد وفـــرص العمل”، 
لـــرواد  و”اإلرشـــاد  التدريـــب”،  مقابـــل  “اإلرشـــاد 

األعمـــال والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة”، 
وقد أتاح المنتدى الســـنوي لإلرشاد كذلك فرصة 
التعليـــم العملـــي إضافـــة إلـــى تنظيـــم ورشـــتين 
مهمتين تفاعليتين، كما شـــاركت عدة مؤسســـات 
تعليمية في نســـخة هذه الســـنة كجزء من جهود 
المنتـــدى؛ لتحفيـــز هذه المؤسســـات علـــى ابتكار 
برامج إرشـــاد لطلبتهم. وقد ســـاهم بنك البحرين 
الوطني – الشـــريك الرئيس للمنتدى – في رعاية 
البحريـــن  مـــن جامعـــة  وكليـــة  30 طالـــب  نحـــو 
وجامعة البوليتكنك لحضور المنتدى ولالستفادة 

من الورش والجلسات النقاشية. 
وعلـــى هامـــش المؤتمـــر، أكـــد رئيـــس أول قســـم 
الشـــبكات ودعم العمالء أحمد جناحي “أننا نؤمن 
بـــأن اإلرشـــاد والتوجيـــه هـــم العناصر األساســـية 
لتطويـــر الفرد والموظف، وهـــو الدعم غير المالي 
الـــذي تقدمـــه تمكيـــن للمؤسســـات ويختلـــف عن 
التدريب”. وأوضح جناحي أن “المؤسســـات التي 
تقدم دورات مثل اإلرشـــاد والتوجيه ونشـــر هذه 
الثقافة من الممكن أن تنتشـــر بين أفراد المجتمع 

وذلك بمساهمتنا في نشرها”.
بمنـــح  فعالياتـــه  عـــن  الســـتار  المنتـــدى  وأســـدل 
المشـــاركين فرصـــة الحصول على إرشـــاد ســـريع 
حقيقـــي من قادة مجتمـــع األعمال الذين حضروا 
في المنتدى وكانوا حريصين على إفادة الحضور 
بمعارفهم االحترافية وخبراتهم عالية المستوى.  

وفي معرض تعليقها على نجاح منتدى اإلرشـــاد 
الشرق األوسط بنسخته الثالثة، صرحت المدير 
التنفيـــذي لشـــركة فـــن مـــارك كوميونيكيشـــنس 
المؤسس والمنظم للمنتدى زهراء طاهر بالقول 
“تكّلـــل منتـــدى هذا العـــام بنجاح كبيـــر، وكان ذا 

وقـــع إيجابي الفـــت بتركيزه على قوة اإلرشـــاد 
وتوفيـــر األدوات األنســـب لغـــرس اإلرشـــاد فـــي 
تطويـــر  وإســـتراتيجيات  المؤسســـية  الثقافـــة 
المواهـــب البشـــرية علـــى نطـــاق أوســـع. ونحـــن 
ممتنـــون لجميـــع الداعمين لنا لقاء مســـاهماتهم 

فـــي جعـــل المنتدى قصـــة نجاح رائعـــة، ونتطلع 
قدًمـــا لمواصلة دعـــم وتحفيز المؤسســـات على 
تطوير برامج إرشـــاد مبتكرة تساهم في تسريع 
خطـــى النمو لألجيال القادمة مـــن قادة األعمال 

على مستوى المنطقة”.

اإلرشاد والتوجيه يوفر للجميع فرصا قيمة لتطوير وصقل مهاراتهم
مفتتحة منتدى اإلرشاد للشرق األوسط برعاية قرينة الملك..سمو الشيخة حصة:
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المحرر االقتصادي

سمو الشيخة حصة بنت خليفة
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عقــد مجلــس إدارة صنــدوق العمل “تمكيــن” اجتماعه الــدوري الرابع واألخير 
لســنة 2022 وذلــك الســتعراض أبرز المنجــزات التي تحققت وفًقا لمؤشــرات 

األداء المحددة لهذا العام.

وأثنـــى مجلس اإلدارة علـــى أداء “تمكين” 
خـــال هـــذا العام والـــذي تـــوج بالحصول 
على عدد مـــن الجوائز المحليـــة والدولية 
وعلى رأسها جائزة صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
لدعـــم تقـــدم المرأة عـــن فئة المؤسســـات 
اإلســـتراتيجية  لتميـــز  وذلـــك  الرســـمية، 
المؤسســـية بمراعـــاة عناصر التـــوازن بين 
المـــرأة  تنافســـية  لرفـــع  كافـــة  الجنســـين 
وزيادة مشـــاركتها االقتصادية في ســـوق 

العمل.
وخـــال االجتمـــاع، أكـــد رئيـــس مجلـــس 
الشـــيخ  “تمكيـــن”  العمـــل  صنـــدوق  إدارة 
محمد بن عيســـى آل خليفة أن المنجزات 
كافة التي تحققت خال هذا العام جاءت 
التـــي  الشـــاملة  التحـــول  لعمليـــة  نتيجـــة 
شـــهدتها تمكين، والتي تـــم التركيز خالها 
علـــى معالجة تحديـــات المرحلـــة الحالية 
المتاحـــة  النمـــو  فـــرص  مـــن  واالســـتفادة 
الســـيما في ضوء أولويات خطة التعافي 

الوطنيـــة  واإلســـتراتيجيات  االقتصـــادي 
التي تسهم تمكين في تحقيقها كجزء من 
الجهود المشتركة مع الجهات األخرى في 

فريق البحرين.
الحاليـــة  إســـتراتيجيتنا  “تركـــز  وأضـــاف 
علـــى قيـــاس األثـــر المرجـــو مـــن برامـــج 
ومبـــادرات الدعم وبالتالـــي، فإننا نحرص 
علـــى انتهـــاج مبـــدأ عمـــل يتســـم بالمرونة 
واالستجابة الفاعلة لمتغيرات السوق، من 
خـــال توظيـــف الحلول الرقميـــة، وتعزيز 
مســـتويات اإلنتاجيـــة لتحقيـــق األهـــداف 

المنشودة”.
بأعمـــال  القائـــم  أوضحـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” 
مها مفيز أن مؤشـــرات الدعم الذي قدمته 
تمكيـــن خـــال هـــذا الربـــع ضمـــن برامجها 
الرئيســـية أظهـــرت اســـتمرار نســـبة دعـــم 
المؤسســـات الجديـــدة في التزايـــد لتصل 
 2,188 دعـــم  خـــال  مـــن   % إلـــى219 
مؤسســـة، كمـــا بلغت نســـبة تقديـــم الدعم 

للوظائف الجديدة للبحرينيين إلى 90 % 
أي مـــا يقارب 9,000 وظيفـــة تقريًبا. فيما 
بلغـــت نســـبة الدعم للتدريـــب 78 % بعدد 

إجمالي يبلغ 7,842 متدرب.
وأضافـــت “كمـــا شـــهد هـــذا الربـــع إطـــاق 
العديد من المبادرات التي تســـتهدف دعم 
المنظومـــة الرياديـــة فـــي مملكـــة البحرين 

مـــن خـــال إثـــراء تجـــارب رواد األعمـــال 
التـــي تســـتهدف  وتزويدهـــم بالمبـــادرات 
مشـــاركتهم  وتعزيـــز  بأعمالهـــم  االرتقـــاء 

الفاعلة في االقتصاد الوطني”.
االحتفـــاء  المبـــادرات  هـــذه  وتضمنـــت 
بفعاليات األسبوع العالمي لريادة األعمال 
و28  مشـــارًكا   750 مـــن  أكثـــر  بحضـــور 

متحدًثـــا محلًيا وعالمًيا، ورعاية مشـــروع 
الريـــادي،  بحريـــن”  أب  “ســـتارت  مبـــادرة 
والذي يهدف إلى تأســـيس منصة حاضنة 
للمشـــاريع الناشـــئة فـــي مملكـــة البحرين، 
وإطـــاق سلســـلة جديـــدة من المبـــادرات 
تحت اســـم “جـــوالت ســـتارت أب بحرين” 
لتدريـــب رواد األعمـــال علـــى أساســـيات 

العروض للمستثمرين.
الدعـــم  اســـتمرارية  مـــع  وبالتزامـــن 
للمؤسســـات عبـــر برامـــج الدعم الرئيســـة؛ 
بهدف تحقيق األهداف التطويرية لزيادة 
اإلنتاجيـــة والتوســـع وخلـــق المزيـــد مـــن 
فـــرص العمـــل عاليـــة الجـــودة، والتـــي من 
ضمنهـــا الدعـــم المقـــدم لمستشـــفى الملك 
حمـــد - اإلرســـالية األمريكيـــة الجديد في 
عالي، والذي سيسهم في خلق فرص عمل 

نوعية لمئات البحرينيين.
ودعم توسع مصنع ياس لزيادة اإلنتاجية 
وتوســـعة نســـبة الصـــادرات فـــي المنطقة 
وتوظيـــف عشـــرات البحرينيين في ضوء 

هذا الدعم.
أمـــا فيما يتعلـــق بمبـــادرات دعـــم األفراد، 
وبهدف تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا، فقد تـــم توقيع 
اتفاقـــات شـــراكة مـــع شـــركتي “زيـــن” من 
 ”STC“ خال برنامـــج “زين كود 2030”، و
مـــن خـــال برنامـــج تدريـــب الخريجيـــن 
“جيـــل ICT”، والـــذي يأتـــي بالشـــراكة مـــع 
كل مـــن وزارة العمـــل ومجلـــس التنميـــة 

االقتصادية.

منجزات “تمكين” جاءت نتيجة لعملية التحول الشاملة
مجلس اإلدارة يعقد اجتماعه الدوري الرابع لسنة 2022.. محمد بن عيسى:

أعلنت نيسان، األسبوع الماضي، انطاقة 
الموسم التاسع من بطولة االتحاد الدولي 
 ABB( للســـيارات الكهربائيـــة فورمـــوال إي
FIA( العالمية في مدريد، مع إزاحة الستار 
كلًيـــا  الجديـــد  الخارجـــي  التصميـــم  عـــن 
لســـيارات نيســـان e-4ORCE 04. وتؤكد 
مشـــاركة نيسان في البطولة على التزامها 
كهربائيـــة  ســـيارات  بمســـتقبل  الراســـخ 
االســـتدامة،  فـــي  أهدافهـــا  مـــع  يتماشـــى 
مدعومـــة بتاريخها العريـــق على مدى 85 
عاًمـــا في رياضة الســـيارات، وما يزيد عن 
10 ســـنوات مـــن الخبـــرة فـــي الســـيارات 
الكهربائيـــة. واختـــار فريـــق نيســـان دمـــج 
الزهـــرة الوطنيـــة لليابـــان فـــي التصميـــم 
الجديد لســـيارات الموســـم التاســـع تعبيًرا 
عـــن بدايـــة جديـــدة، مـــع لـــون زهـــر الكرز 
الجـــّذاب الذي يؤّكد علـــى الهوّية اليابانية 

للعامة التجارية.
وبمناســـبة اإلعان، قال الرئيس التنفيذي 
للعمليات في شركة نيسان موتور أشواني 
غوبتا “يرمـــز التصميـــم الخارجي الجديد 
لســـيارتنا إلـــى االعتـــزاز بالهوّيـــة اليابانية 
لعامـــة نيســـان التجارية، ونحـــن واثقون 
بالتمّيز غير المســـبوق لهـــذا التصميم على 

الحلبـــة في الموســـم التاســـع، والذي ُيمثل 
فـــي  نيســـان  لمشـــاركة  جديـــدة  مرحلـــة 
البطولة. وستكون منافستنا الخامسة في 
فورموال إي هي األولى بالنسبة لنا كفريق 
واحـــد يحظـــى بتاريـــخ عريـــق، ويســـعى 
نحـــو أداء متمّيـــز يصعـــب علـــى اآلخرين 

تحقيقه”.
وقـــال رئيـــس منطقـــة إفريقيـــا والشـــرق 
األوســـط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا في 
الشـــركة غييـــوم كارتييه “تمثـــل فورموال 
إي ذروة تكنولوجيا السيارات الكهربائية. 
ومـــن دون شـــك، ســـتقّدم سلســـلة الجيل 
الجديـــد مزيـــًدا مـــن االبتـــكار والتشـــويق 

داخل حلبة السباق وخارجها”.
نيســـان  عـــام  مديـــر  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
فورموال إي، ومدير فريق نيسان فورموال 
إي طوماســـو فولبـــي “نحـــن فـــي نيســـان 
االنطاقـــة  لهـــذه  للغايـــة   متحّمســـون 
لدخـــول  كبيـــر  حافـــز  ولدينـــا  الجديـــدة، 
هـــذا التحـــّدي، وأتطّلع بشـــدة إلـــى لحظة 
الجيـــل  االنطـــاق. ومـــع طـــرح ســـيارات 
الثالث Gen3 الكهربائية، ســـيكون السباق 
هـــذه  رحلـــة  فـــي  مهمـــة  مرحلـــة  القـــادم 

السلسلة”.

وإلى جانب التصميم الجديد، يضّم فريق 
جديديـــن  ســـائقين  إي  فورمـــوال  نيســـان 
يجمعان بين الخبرة وعنفوان الشباب في 
الموســـم المقبل، وهما نورمـــان ناتو الفائز 
بســـباق فورمـــوال إي، وساشـــا فينيســـتراز 
 ،2022 فورمـــوال  ســـوبر  ســـباق  وصيـــف 
وســـيتنافس الفرنســـي ناتـــو فـــي قيـــادة 
الســـيارة رقم 17، بينما سيتولى الفرنسي 
األرجنتيني فينيستراز قيادة السيارة رقم 

.23
الفريـــق،  إلـــى  انضمامـــه  علـــى  وتعليًقـــا 
قـــال ناتـــو “أنـــا معجـــب للغايـــة بالتصميم 
الخارجـــي الجديد للســـيارة، فهو مختلف 

بالفعـــل وســـيبرز واضًحا بـــكّل تأكيد على 
حلبة الســـباق، وســـيبدو زهر الكرز لمســـة 
رائعـــة في هذا الموســـم الـــذي يمثل بداية 
جديـــدة بالنســـبة لـــي، فأنا متحّمـــس جًدا 

لانطاق”. 
مـــن جانبـــه، قـــال فينيســـتراز “إنهـــا المرة 
األولـــى التي نشـــهد فيها هـــذا التغيير في 
فورمـــوال إي، ومـــع فكـــرة زهر الكـــرز تبدو 
السيارة جميلة للغاية، فمن الرائع االعتزاز 
بالتـــراث اليابانـــي للفريـــق. وأنا فـــي غاية 
الحماسة لانطاق على الحلبة، والوصول 
إلى فالنسيا للبدء في االختبارات قريًبا”. 

شراكة بين “شل” و ”وولمارك” 

ســـيعتمد فريـــق نيســـان فورمـــوال إي في 
الموســـم المقبـــل علـــى الدعم القّيـــم الذي 
يقدمه شـــريكان تقنّيان قوّيان، من خال 
مواصلـــة تعاون الفريق مع شـــريكه القوّي 
“شـــل”، إلى جانب إعانه عن تعاون جديد 

ومثير مع شركة “وولمارك”.
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال نائـــب الرئيـــس 
التنفيذي العالمي لشـــركة “شل موبيليتي” 
إســـتفان كابيتاني “تعّد سباقات الفورموال 
إي ســـاحة اختبار مهّمـــة لتطوير منتجات 
الطاقـــة النظيفـــة واســـتخدامها، بمـــا فـــي 

للشـــحن، وزيـــوت  “شـــل”  ذلـــك محطـــات 
“شـــل” للســـيارات الكهربائيـــة، وغيرها من 
منتجـــات الطاقـــة الجديـــدة األخرى. ومن 
خال شراكتنا مع نيسان في فورموال إي، 
نكتســـب المزيد مـــن الخبرة علـــى الحلبة، 
ونســـتفيد منها البتكار منتجات وخدمات 

أفضل نقدمها لعمائنا على الطريق”.
وقال جون روبرتس، المدير العام لشـــركة 
“وولمـــارك”: “عمـــل فريقنـــا الفنـــي بشـــكل 
وثيـــق البتكار مجموعـــة أدوات تعّزز أداء 
فريق نيسان، وتقديم منتجات استثنائية 
تعتمـــد على المواصفـــات الفنيـــة والبيئية 
العاليـــة لألليـــاف المســـتخدمة في صوف 
فـــي طبيعتهـــا  تتناغـــم  والتـــي  “ميرينـــو” 
المبتكـــرة مع التكنولوجيـــا المتقّدمة التي 

ُتمّيز الفورموال إي”.
نيســـان  فريـــق  شـــركاء  علـــى  وتعليًقـــا 
فورمـــوال إي فـــي الموســـم التاســـع، قـــال 
فولبـــي “مـــن المهـــّم جـــًدا بالنســـبة لنا في 
التـــي  نيســـان أن نتعـــاون مـــع الشـــركات 
واألولويـــات  القيـــم  فـــي  معهـــا  نتشـــارك 
واألهداف على المدى البعيد، خصوصا ما 
يتعلق منها باالستدامة واستخدام الطاقة 

الكهربائية”.

فريق نيسان فورموال إي يكشف عن تصميم خارجي مذهل بالموسم التاسع
بداية عصر جديد لسباقات السيارات الكهربائية

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  أبرمـــت 
صناعيـــة  قســـيمة  تأجيـــر  اتفاقيـــة 
بمســـاحة تقـــدر بنحـــو 107 آالف متر 
مربـــع في منطقـــة البحريـــن العالمية 
لاســـتثمار بمدينة ســـلمان الصناعية 
للســـكر  البحريـــن  مصفـــاة  لصالـــح 
ذ.م.م لمزاولـــة نشـــاط تكريـــر الســـكر 
والـــذي يعتبـــر أحـــد الصناعـــات التي 
تدعـــم أهـــداف اســـتراتيجية قطـــاع 
حيـــث   ،)2026  -  2022( الصناعـــة 
تعتبر مصفاة البحرين للســـكر ركيزة 
أساســـية وداعمـــة لصناعـــة األغذيـــة 
في المنطقة، ومـــن المتوقع أن تعمل 
على زيادة مساهمة القطاع الصناعي 
في الناتج المحلـــي اإلجمالي وزيادة 
الصـــادرات وطنيـــة المنشـــأ باإلضافة 
الواعـــدة  العمـــل  فـــرص  خلـــق  إلـــى 

للمواطنين.
الوكيـــل  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
بـــوزارة  الصناعـــة  لتنميـــة  المســـاعد 
الصناعـــة والتجارة، خالد فهد العلوي 
التعافـــي  إطـــار خّطـــة  “لقـــد تضّمـــن 
االقتصادي تنمية القطاعات الواعدة 
والتـــي مـــن بينهـــا قطـــاع الصناعـــة، 

الصناعـــة  وزارة  اقترحـــت  حيـــث 
والتجارة عدًدا من المبادرات الهادفة 
لتنمية اقتصادية شاملة األبعاد وفق 
رؤيـــة حضرة صاحـــب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
المعظم حفظـــه هللا ورعاه”، وأضاف 
“أن حكومـــة مملكة البحرين برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 

صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة، تولي دعم قطاع 
يرفـــد  بمـــا  بالًغـــا  اهتماًمـــا  الصناعـــة 
مســـيرة البناء والتطوير في المملكة، 

وُيســـهم في خلق المزيـــد من الفرص 
النوعيـــة للمواطنين، وهذا ما تســـعى 
إســـتراتيجية قطـــاع الصناعة )2022 
الصناعـــات  وأن  لبلوغـــه،   )2026  -

المســـتهدفة من خال اإلستراتيجية 
الســـيما صناعة األغذية تأتي متسقًة 
ســـبيل  فـــي  الحكومـــة  أهـــداف  مـــع 

تحقيق مزيد من االستدامة”.
للســـكر  البحريـــن  مصفـــاة  أن  يذكـــر 
ذ.م.م. قـــد اســـتحوذت علـــى مصنـــع 
الســـكر بعد المزايدة عليـــه في المزاد 
دوالر،  مليـــون   21.2 بقيمـــة  العلنـــي 
وأنـــه من المتوقع البـــدء في األعمال 
مـــن  األول  الربـــع  التشـــغيلية خـــال 
العـــام المقبـــل بطاقـــة إنتاجيـــة تبلـــغ 
نحـــو 600 طـــن متري ســـنوًيا للســـكر 
ونحو 7600 طن متري سنوًيا لدبس 
10 آالف طـــن  إلـــى  الســـكر، إضافـــة 
متـــري ســـنوًيا للخميـــرة. كمـــا أفادت 
الشـــركة برغبتها في ضخ استثمار ما 
يقـــارب الــــ 70 مليون دينـــار بحريني 
لتشغيل المصنع وتوســـعته مستقبًا 
عبـــر إنشـــاء خطـــوط إنتـــاج جديـــدة 
ضمن مجّمعات صناعية تكاملية، في 
حين تبلغ فرص العمل التي ســـيعمل 
المصنـــع علـــى خلقهـــا أكثـــر مـــن 200 

وظيفة.

ر” باستثمار يقارب 70 مليون دينار إبرام اتفاقية تأجير قسيمة صناعية لـ “السكَّ
ضمن الصناعات المستهدفة في إستراتيجية قطاع الصناعة )2022 - 2026(... “التجارة”:

استمرار نسبة دعم المؤسسات 
الجديدة في تزايد لتصل 219 % 

نسبة تقديم الدعم للوظائف 
الجديدة للبحرينيين تبلغ 90 % 
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ُعمان أوًل
مـــن مّنـــا لم يـــراوده خدمـــة ُعمان دولـــة المؤسســـات، والتي ســـابقت الكثير من 
الدول في المشـــاركة الشـــعبية من خالل انتخابات مجلس الشـــورى والمجالس 
البلديـــة وغرفة تجارة وصناعـــة ُعمان وجمعيات المـــرأة الُعمانية واتحاد عمال 
ســـلطنة ُعمان والنقابـــات العمالية والجمعيات المهنية المدنية، ويحســـب لُعمان 
تدرجها في العملية الديمقراطية، حيث كان أعضاء المجلس االستشاري األول 
عن طريق التعيين وبعد ذلك تحول اســـمه إلى مجلس الشورى وكان االنتخاب 
جزئًيـــا وشـــبه جزئـــي حتـــى الوصـــول بالكامل النتخـــاب األعضاء والذي شـــمل 
الرئيـــس ونوابـــه أيًضا، وهـــذا انطبق علـــى المجلس البلدي في مســـقط وبعدها 
المجالـــس البلديـــة علـــى مســـتوى المحافظـــات وكذلك رئيس وأعضـــاء مجلس 

إدارة غرفة تجارة وصناعة ُعمان.
آخـــر هـــذه التجارب جـــرت أخيًرا النتخاب واحد وســـتين عضـــًوا لمجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة عمان ليشـــكلوا مجالس فرعية في المحافظات ومجلس 
إدارة الغرفة على مســـتوى ســـلطنة ُعمان، وكان الفًتا االهتمام الكبير لشـــركات 
ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص لهـــذه االنتخابـــات المهمـــة وذلك مـــن وجهة نظر 
الجميع حكومًة، وقطاع خاص وهذا يعكس االهتمام غير المســـبوق للمنتسبين 
للجمعيـــة العامة لغرفـــة تجارة وصناعة ُعمـــان ألهمية انتخـــاب الممثلين، ومما 
يدل على ذلك هو عدد الشركات ورواد األعمال الذين تم تسجيلهم في السجل 
االنتخابـــي للعـــام 2022 وخاصـــًة أن النظـــام الجديد الصادر بموجب المرســـوم 
الســـلطاني رقم 2022/56 أعطى أوزاًنا للشـــركات حســـب انتســـابها في الغرفة، 

ومنح ميزة غير مسبوقة في التصويت لسجالت رواد األعمال.
اجتهـــدت لجنـــة االنتخابات فـــي صباح يوم االقتراع فـــي 22 نوفمبر 2022 في 
تســـهيل وإدارة العملية االنتخابية في مســـقط التي أخذت من مركز المؤتمرات 
والمعـــارض موقًعا ســـهل الوصول لالقتراع، والمركـــز الثقافي في صاللة كمركز 
لالقتـــراع لجميع واليات محافظة ظفار، أما فروع الغرفة في بقية المحافظات 
فكانت مباني الغرف ذاتها كمواقع لالنتخابات، وذلك بتركيب أجهزة إلكترونية 
تابعـــة لـــوزارة الداخلية خاصـــة بانتخابات مجلس الشـــورى والمجالس البلدية، 
وتـــم اإلعالن عن النتائج في نهاية اليوم ذاته، وبذلك تم انتخاب رئيس ونائب 
لـــه وثالثـــة أعضاء لـــكل فرع من فـــروع الغرفة وخمســـة أعضاء فـــي محافظة 
مســـقط وخمســـة آخريـــن ممثلين لبورصة مســـقط وعضـــًوا يمثل المســـتثمرين 

األجانب.
المـــدة بين اإلعالن عن نتيجة االنتخابـــات وانعقاد أول اجتماع لمجلس اإلدارة 
أعطت إدارة الغرفة الفرصة لألعضاء الراغبين في الترشح لرئاسة غرفة تجارة 
وصناعـــة ُعمـــان لعرض رؤيتهـــم لكيفية تمثيل القطاع الخـــاص من خالل أربعة 
عروض قدمها أربعة أعضاء مجلس اإلدارة من بين المترشـــحين الســـتة، والتي 
أقيمـــت فـــي مبنى الغرفـــة أمام عدد من أصحـــاب وصاحبات األعمـــال وممثلي 
اإلعالم والمهتمين لشـــأن الغرفة تم نقل أحداثه مباشـــرًة على شاشات تلفزيون 
عمان بجانب اللقاءات التعريفية بين األعضاء المنتخبين واإلعالميين وموظفي 
الغرفة الشغوفين بمعرفة األعضاء الجدد الذين سوف تنتهي مدة واليتهم في 
بداية 2026، بعد ذلك بأيام تم الطلب من المترشـــحين تقديم ســـيرهم الذاتية 
مشـــفوعًة بخبرة ال تقل عن خمســـة عشر عاًما في ممارسة األعمال  الفعلية في 
القطاع الخاص وليس مجرد اســـم صوري في الســـجل التجاري ألهمية ومنزلة 

رئيس الغرفة.
صباح 28 نوفمبر 2022 عقدت اللجنة التنظيمية لالنتخابات مشكورًة اجتماًعا 
خاًصـــا لتقييـــم الســـير الذاتيـــة للمترشـــحين الســـتة نتـــج عنهـــا تنافـــس جميـــع 
المترشـــحين لرئاســـة الغرفة ليتشـــرف األخ فيصل بن عبدهللا الرواس برئاســـة 
غرفـــة تجـــارة وصناعة ُعمـــان للفترة 2026/2022 وهو الشـــك أهل لتحمل هذه 
المســـؤولية الكبيرة فـــي قيادة مجلـــس إدارة الغرفة واتحاد الغـــرف الخليجية 

مستقباًل.
بعد انتخاب الرئيس اســـتمرت لجنة االنتخابات في إدارة مجلس اإلدارة وذلك 
النتخاب بقية المناصب للذين ترشـــحوا لها من بين األعضاء الواحد والعشـــرين 
وبذلـــك تنتهـــي انتخابات غرفة التجارة التي جرت في أجواء حماســـية كعرس 
انتخابـــي كمـــا يحلـــو للبعض تســـميته وهو أكبـــر انتخابات تشـــهدها الغرفة منذ 

إنشائها في العام 1973.
ختاًمـــا، إن خدمـــة األشـــخاص لبلدانهم نابعة من إحساســـهم الوطنـــي ومن كل 
المواقع كانت مقاعد الشورى أو المجالس البلدية والغرف التجارية ومؤسسات 
المجتمـــع المدنـــي المتعددة هي كلها تنصّب لمصلحة تنميـــة البالد ورقيها لذلك 
وجب تشجيع المزيد من أصحاب اإلرادة الصادقة والهمم الكبيرة للمشاركة في 
العمل من خالل هذه المجالس التي يجب أن تزيد نســـب المشـــاركة الجادة عام 
تلـــو عـــام، ألن األمم لن تبنى إال بســـواعد مواطنيها المخلصيـــن بغض النظر عن 
مناصبهم شـــرط أن تـــدار العملية االنتخابية أواًل والمؤسســـات الوطنية الرائدة 
بالحكمـــة والحوكمة كي ينتج عن أعمالهـــا التوصيات التي ينتظرها المواطنون 
وأصحـــاب األعمـــال والعمال كلٌّ في موقعه بحد ســـواء وليكن الهدف األســـمى 

هو ُعمان أواًل.

خليل الخنجي

* الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة ُعمان

“البحرين الوطني” يحصد جائزة “أفضل تقرير سنوي مطبوع لعام 2021”
عن فئة الرسملة الصغيرة من جمعية “ميرا”

 )NBB( حصد بنك البحرين الوطني
جائزة “أفضل تقرير ســـنوي مطبوع 
الرســـملة  فئـــة  عـــن   ”2021 لعـــام 
الصغيـــرة، وذلك خـــالل حفل توزيع 
الجوائز الســـنوية لجمعيـــة عالقات 
األوســـط  بالشـــرق  المســـتثمرين 
)ميـــرا(، والـــذي ُأقيـــم افتراضًيا في 
الرياض بالمملكة العربية السعودية. 
وكجزء من التزامه بتأســـيس معيار 
جـــاء  المصرفـــي،  للقطـــاع  وطنـــي 
تكريـــم بنك البحريـــن الوطني نظير 
نجاحـــه فـــي إعـــداد وإصـــدار تقرير 
المالية واالستدامة عام 2021. وقد 
أطلـــق البنـــك أول تقريـــر للشـــؤون 
 ،2020 عـــام  واالســـتدامة  الماليـــة 
وذلـــك انعكاًســـا لتوجهاتـــه الراميـــة 
البيئيـــة  الحوكمـــة  ركائـــز  لتبنـــي 
واالجتماعيـــة والمؤسســـية، والتـــي 
أثمـــرت بدورهـــا فـــي جعـــل البنـــك 
مؤسســـة مالية مستدامة. ويواصل 
البنـــك جهوده لتطويـــر تقرير دقيق 
األبعـــاد  كافـــة  يضـــم  ومتكامـــل 
واإلنجـــازات الماليـــة وغيـــر الماليـــة 

للمؤسسة. 
وتعليًقـــا على هذه المناســـبة، صّرح 
للمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للشـــؤون المالية راسل بينيت بقوله 
بجائـــزة  بفوزنـــا  فخـــورون  “نحـــن 
“أفضـــل تقرير ســـنوي مطبـــوع لعام 
2021” عـــن فئـــة الرســـملة الصغيرة 
مـــن جوائز “ميـــرا” الســـنوية، والتي 
تـــم توزيعهـــا خـــالل حفـــل كريم تم 
انعقـــاده في مدينـــة الرياض. ونحن 
فـــي البنـــك نواصـــل ســـعينا لتقديم 
تقاريـــر رائـــدة ُتســـلط الضـــوء على 
الرئيســـة  النمـــو  وأبعـــاد  جوانـــب 
ومســـتويات أدائنـــا الســـنوية. وإنما 
تعكـــس هـــذه الجائـــزة دقـــة ومتانة 
وتكامـــل تقرير المالية واالســـتدامة 
بتصدرنـــا  أســـهم  الـــذي  الســـنوي، 
فـــي  الرائـــدة  المؤسســـات  لطليعـــة 
إعـــداد التقارير”.  ومن جهتها، قالت 
البشـــرية  للمـــوارد  تنفيـــذي  رئيـــس 
بنـــك  مجموعـــة  فـــي  واالســـتدامة 
البحرين الوطني دانة بوحجي “جاء 
إصدار أول تقرير سنوي لنا في هذه 
الفئة كنتيجة لجهد مؤسســـي جبار 

اســـتند إلى مبدأ ترســـيخ الشفافية 
اإلداريـــة كأداء؛ لتعزيـــز االســـتدامة 
وتبنـــي خدمات مصرفية مســـؤولة. 
ونحـــن نفخر بتحقيقنا لهذه الجائزة 
المرموقة تقديًرا واحتفاًء بمساعينا 
المتواصلة والهادفة لتلبية تطلعات 
أصحـــاب المصلحة لدينا، وذلك عبر 
إصـــدار تقرير أداء مؤسســـي موّحد 
يشـــمل كافة الجوانب واألبعاد التي 

تهمهم بركائز االستدامة”.
االتصـــاالت  رئيـــس  بـــدوره،  وعلـــق 
المؤسسية في بنك البحرين الوطني 
هشـــام أبـــو الفتـــح قائـــالً: “نواصـــل 
فـــي بنـــك البحريـــن الوطنـــي رحلـــة 
نمونـــا علـــى الصعيديـــن المؤسســـي 
والمجتمعـــي، بما يعزز مكانتنا كبنك 

رائد على مســـتوى المملكة. ويشهد 
إنجازنا األخير المتمثل في حصولنا 
علـــى جائـــزة “أفضـــل تقرير ســـنوي 
مـــدى  علـــى   ”2021 لعـــام  مطبـــوع 
التزامنـــا بمواكبـــة المعاييـــر الدولية 
وتبني أفضل الممارســـات المعتمدة 
اإلنجـــاز  هـــذا  يأتـــي  كمـــا  عالمًيـــا. 
تتويًجا لجهود فريق عملنا الدءوب 
في مختلـــف إدارات البنك. ونتطلع 
معاييـــر  علـــى  للحفـــاظ  مســـتقبالً 
الجـــودة المتقدمـــة التـــي تتميـــز بها 
تقاريرنـــا، وذلك كجزء من توجهاتنا 
نحـــو االســـتمرار بتطويـــر وتقديـــم 
تقارير أداء مؤسسي سنوية دقيقة 
ومتكاملة األبعاد”. ومن جهة أخرى، 
قال المدير العام من جمعية عالقات 

األوســـط  بالشـــرق  المســـتثمرين 
“ميرا”، جون غوليفـــر “لقد قدم بنك 
ســـنويا  تقريـــرا  الوطنـــي  البحريـــن 
مثاليـــا واضًعا بذلك معيـــاًرا متقدًما 
لنظرائـــه من فئة شـــركات الرســـملة 
وتعتمـــد  المنطقـــة.  فـــي  الصغيـــرة 
آليـــة جوائز “ميـــرا” علـــى مراجعات 
مستقلة ُتجريها لجنة تحكيم مؤلفة 
من خبـــراء ومتخصصين. وفي كل 
عـــام، تقوم “ميـــرا” بتقييـــم التقارير 
اإلقليمـــي؛  الصعيـــد  عـــل  الســـنوية 
لتحديـــد تلـــك التي ُتعد مثـــااًل جيًدا 
على المشـــاركة النشطة مع المجتمع 
طريـــق  عـــن  وذلـــك  االســـتثماري، 
إعـــداد تقارير شـــفافة وفّعالـــة وفًقا 
ألفضل الممارســـات الدولية. ونحن 
نحث جميع الشـــركات والمؤسسات 
الســـتخدام الجوائز السنوية كمعيار 
لقيـــاس مـــدى التقـــدم الحاصل في 

عملية إعداد التقارير”.
وُيعـــد حفل جوائـــز جمعية عالقات 
فعاليـــة  أهـــم  “ميـــرا”  المســـتثمرين 
عالقـــات  فـــي  متخصصـــة  ســـنوية 
المســـتثمرين فـــي الشـــرق األوســـط 
وشمال إفريقيا، ويجمع هذا الحدث 
الشـــركات  مـــن  المشـــاركين  البـــارز 
المحليـــة والدوليـــة، والمســـتثمرين، 
وعدًدا من الباحثين واالستشاريين 
في القطـــاع، إلى جانب ممثلين عن 
الجهات والهيئات التنظيمية الرائدة 

في المنطقة.

فـــي  االتصـــاالت  تنظيـــم  هيئـــة  أجـــرت 
الماضـــي  يـــوم األحـــد  البحريـــن  مملكـــة 
التمريـــن األول لألمن الســـيبراني لقطاع 
 ،Cyber Ranges االتصاالت بالتعاون مع
الختبار قدرة المشغلين على التعامل مع 
التهديـــدات اإللكترونيـــة. ووفًقـــا للخطة 
التـــي  لالتصـــاالت  الخامســـة  الوطنيـــة 
ُنشـــرت فـــي وقت ســـابق من هـــذا العام، 
ســـيتم إجراء تمارين إلكترونية منتظمة 
لتقييم مدى استعداد القطاع للتعامل مع 
التهديدات السيبرانية والمادية، ودراسة 
المخاطـــر التي تفاقمت بســـبب التقنيات 

الجديدة.
 وكجهـــة تنظيميـــة، فـــإن هيئـــة تنظيـــم 
االتصـــاالت تعتبـــر مســـؤولة عـــن حماية 
مصالح مشـــتركي ومستخدمي خدمات 

االتصـــاالت. وتمكـــن مثل هـــذه التمارين 
اإلجـــراءات،  ممارســـة  مـــن  القطـــاع 
األعمـــال،  اســـتمرارية  خطـــط  واختبـــار 
واالرتقـــاء بالمهارات والمعرفـــة، وتعزيز 

االستعدادات. 
تســـاعد  فهـــي  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة   
تحديـــد  علـــى  والمراقبيـــن  المشـــاركين 
الثغـــرات في آليـــات العمـــل واإلجراءات 
المطبقـــة للتعامل مع الحوادث من خالل 
التحقـــق مـــن مـــدى التنســـيق والتعـــاون 
بهـــدف  المرخصيـــن،  المشـــغلين  بيـــن 
ضمـــان مرونة البنيـــة التحتيـــة الحيوية 
خدمـــات  توفيـــر  وبالتالـــي  لالتصـــاالت، 

فعالة للمستخدمين النهائيين. 
 وحـــول هـــذا الموضـــوع، قـــال فيليـــب 
تنظيـــم  لهيئـــة  العـــام  المديـــر  مارنيـــك، 

االتصـــاالت “من الضروري إجراء تمارين 
إلكترونية لتحسين االستجابة للحوادث 
األمنيـــة باإلضافـــة إلـــى ضمـــان مرونـــة 

الشـــبكة، حيـــث يتطلب ذلك االســـتعداد 
المبكـــر للتعامـــل مـــع الحـــوادث األمنيـــة 
بعـــد إنشـــاء آلية للدفـــاع عن المؤسســـة 

المعنية”.
 وأضـــاف فيليـــب “وســـتضمن التماريـــن 
السيبرانية في قطاع االتصاالت معالجة 
وحـــل مشـــاكل األمن الســـيبراني بكفاءة 
وفعاليـــة. كمـــا أنهـــا مهمـــة ألنهـــا تحـــدد 

متطلبات خطط الطوارئ المناسبة”. 
أجريـــت التماريـــن بالتعـــاون مـــع مـــزود 
 Cyber Ranges حلـــول الجيـــل التالـــي
التابـــع لشـــركة Silensec، وهـــي شـــركة 
دولية للتدريـــب واإلدارة في مجال أمن 
لحلـــول  الرســـمي  والمـــزود  المعلومـــات 
الدولـــي  لالتحـــاد  الســـيبراني  األمـــن 
لالتصاالت التابع لمنظمة األمم المتحدة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
Cyber Ranges الدكتـــور آل جرازيانـــو: 
الســـيبراني  األمـــن  تماريـــن  “توفـــر 

للمؤسسات العاملة في قطاع االتصاالت 
وغيره من القطاعات فرصة التحقق من 
قـــدرات فرق االســـتجابة للحوادث لديها 
بشـــكل دوري، هـــذا إلـــى جانـــب تســـريع 
وتيـــرة عملية تطوير قـــوى عاملة مؤهلة 
وذات كفـــاءة عاليـــة فـــي مجـــال األمـــن 
الســـيبراني لمكافحة التهديدات الحالية 
المتطـــورة  حلولنـــا  وضمـــن  والناشـــئة. 
شـــركات  بإمـــكان  بـــات  التالـــي،  للجيـــل 
االتصـــاالت إنشـــاء نســـخ عاليـــة الدقـــة 
واألمـــان مـــن البنـــى التحتيـــة الحيويـــة 
الخاصـــة بهـــا وتنفيـــذ عمليـــات محـــاكاة 
متعمقة وشـــاملة لألزمـــات المحتملة من 
أجل اختبار وضعها والوقوف على مدى 
مرونتهـــا وقدرتهـــا علـــى الصمـــود أمـــام 

مخاطر األمن السيبراني”.

“التصالت” تجري التمرين األول لألمن السيبراني بالقطاع
”Cyber Ranges“ بالتعاون مع

 ضـرورة التعليـم المستمـر بمتابعة مصادر القراءة والطالع
خالل لقاء مع طالب “BIBF”.. المدير التنفيذي للرقابة بـ “المركزي”:

 نظمـــت جمعيـــة مصـــارف البحرين لقاء جمـــع المدير 
البحريـــن  بمصـــرف  المصرفيـــة  للرقابـــة  التنفيـــذي 
البحريـــن  معهـــد  طـــالب  مـــع  حمـــد  خالـــد  المركـــزي 
 ،”BIBF“ للدراسات المصرفية والمالية “بي آي بي إف
وذلك في إطار برنامج الجمعية الخاص بعقد لقاءات 
دوريـــة بيـــن شـــخصيات قيادية فـــي القطـــاع المالي 
والمصرفـــي مـــع طلبـــة العلـــوم الماليـــة فـــي مختلـــف 

الجامعات والمعاهد البحرينية.
وتحـــدث حمـــد خـــالل اللقـــاء عـــن مســـيرته العمليـــة 
الممتدة ألكثر من 30 ســـنة فـــي القطاع المصرفي لما 
تحمله من خبرات وتجارب مثرية للطلبة ليكون مثال 
أعلـــى يحتذى به في مســـيره حياتهم العملية كما هو 
مثال حي لكيفية الوصول ألعلى المراتب والنجاحات 
في المســـتقبل. وتوجـــه حمد للطلبة المشـــاركين في 
اللقـــاء بالكثيـــر مـــن النصائـــح علـــى الصعيـــد المهني، 
مؤكـــدا علـــى ضـــرورة التعليم المســـتمر مـــدى الحياة 
من خـــالل متابعة مصادر القـــراءة واالطالع والتعلم 

والحـــرص على التزود بأحـــدث المعلومات من خالل 
كمـــا  العالميـــة.  والفعاليـــات  والدوريـــات  المكتبـــات 
تحـــدث عن الصفات الشـــخصية الملهمـــة التي يجب 
أن يتحلى بها اإلنســـان الناجح في عمله وفي حياته 
عموما. مـــن جانبه، أعرب الرئيـــس التنفيذي لجمعية 
مصـــارف البحريـــن وحيـــد القاســـم عن شـــكره لخالد 
حمـــد على هذا اللقـــاء القيم مع الطلبـــة، والمعلومات 
التـــي قدمها وأثرى بها النقـــاش، والتي تمثل خالصة 
تجارب متراكمة لشـــخصية مصرفية ذات باع طويل 

في العمل المالي والمصرفي في البحرين.
وأشار القاســـم في تصريح له على هامش اللقاء إلى 
أن جمعيـــة مصارف البحرين ســـتواصل عقد لقاءات 
مشـــابهة مع الطلبة، وذلك بهدف اطالعهم على ســـير 
األعالم والشـــخصيات القيادية المصرفية؛ لتزويدهم 
بالصفـــات القيادية وكيفية الوصـــول للمناصب العليا 
ألن مثل هذه الجلســـات من الصعـــب الحصول عليها 

في الكتب الدراسية أو التخصصية.
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يعتزم بنك اإلسكان إقامة مشروع مجمع الميدان 
التجاري، وهو عبارة عن محالت تجارية يتراوح 
ارتفاعهـــا مـــا بيـــن 1 - 2 طابق ومواقف ســـيارات 
ومنطقة ترفيهية. وتبلغ مســـاحة أرض المشروع 
هـــي 68,698 متـــر مربع وتقـــدر مســـاحة البناء بـ 

36,270 متر مربع. 
وطـــرح بنك اإلســـكان مناقصة تعيين استشـــاري 
علـــى  الهندســـي  واإلشـــراف  التصميـــم  ألعمـــال 
الشـــركات الهندســـية وذلـــك تمهيـــدا للبـــدء فـــي 

مشروع مجمع الميدان التجاري.
الهندســـية  المكاتـــب  علـــى  المناقصـــة  وتقتصـــر 

المصنفـــة درجـــة A لـــدى مجلـــس تنظيـــم مزاولة 
بأعمـــال  قامـــت  قـــد  والتـــي  الهندســـية،  المهـــن 
التصميم واإلشـــراف الهندسي لمشـــاريع بقيمة ال 
تقـــل عن 10 ماليين دينار بحريني في الســـنوات 
الخمس الماضية، وبوليصة تأمين لالستشـــاري ال 
تقل قيمـــة تغطيتها عن 5 ماليين دينار بحريني. 
تعتبـــر هـــذه المناقصة ذات مظروفيـــن )يمنع ذكر 
أي معلومـــات ماليـــة في المظروف الفني( ســـيتم 
فتـــح العطـــاءات الفنيـــة أواًل ثم فتـــح العطاءات 
الماليـــة ألصحاب العطاءات التـــي تجتاز التقييم 

الفني.
وســـيغلق باب تقديم العطـــاءات بتاريخ 5 فبراير 

المقبل، قبل أن يتـــم افتتاح العطاءات في اليوم 
الالحق من تاريخ الغلق.

وهذا هو ثاني مشـــروع يكشف عنه بنك اإلسكان 
المملـــوك للدولـــة في مجـــال المجمعـــات التجاري 
خالل هـــذا العام، إذ طرح البنك في وقت ســـابق 
مناقصـــة إقامة مجمع تجاري جديـــد في منطقة 
ســـار تنافســـت عليها 14 شـــركة مقـــاوالت، حيث 
يعتـــزم بنـــك اإلســـكان بتطويـــر أرض مســـاحتها 
8,370 متـــر مربـــع تقـــع علـــى واجهـــة شـــارع 35 
بموقع بمنطقة ســـار، والتطوير المقترح للمشروع 
هو بناء 10 مباٍن بمساحة بناء تقدر بـ 2358 مترا 

مربعا.

على مساحة 68 ألف متر مربع

بنك اإلسكان يشّيد مجمع الميدان التجاري بمدينة حمد
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.000

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.225

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.353

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.141

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.325

بنك السالم 
SALAM BD 0.097

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.250

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.325

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.108

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.260

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.605

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.235

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.7

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 
BATELCO BD 0.470

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.137

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.157

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.76

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377 16,985.30 دوالر1.0521 دوالر0.9508 يورو18.980 د.ب
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33,947.10

7,546.43

11,239.94

27,885.87

3,212.53 5.460 دوالر

81.50 دوالر
75.84 دوالر

شـــاركت هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
الثانيـــة  النســـخة  فـــي  والمعـــارض 
والثالثين من معرض “آي بي تي إم 
وورلد” الدولي الذي ُأقيم في مدينة 
برشلونة االسبانية خالل الفترة من 
29 نوفمبر 2022 وحتى 1 ديســـمبر 
2022. وقد شـــارك في جناح مملكة 
البحريـــن إلى جانـــب هيئة البحرين 
للســـياحة والمعارض ســـبع شركات 
ســـياحة وضيافة كبرى من المملكة، 
والتي اســـتعرضت بدورهـــا الفرص 
القطـــاع  تميـــز  التـــي  واإليجابيـــات 
الســـياحي فـــي البحريـــن عـــن باقي 
دول المنطقة، وهي: مركز البحرين 
العالمي للمعارض، فندق فورسيزنز 
خليج البحرين، فندق ريتز كارلتون 
البحرين، منتجع وسبا قصر العرين، 
الـــزالق  ســـوفيتل  ومنتجـــع  فنـــدق 
ثاالسا ســـي آند سبا البحرين، بست 

أوف بحرين، وفيزيت بحرين. 
إم  تـــي  بـــي  “آي  معـــرض  ويعتبـــر   
األحـــداث  أضخـــم  أحـــد  وورلـــد” 
السنوية الدولية الرائدة في صناعة 
المعـــارض والمؤتمـــرات، حيث يتم 
ا في مدينة برشلونة  تنظيمه ســـنويًّ
على مـــدى 3 أيام، ويهدف المعرض 

اســـتثنائية  تجـــارب  تقديـــم  إلـــى 
للمشاركين من خالل إتاحة المجال 
لتنظيـــم اجتماعات األعمـــال وفتح 
بيـــن  المباشـــر  التواصـــل  قنـــوات 
مجموعـــة من القادة في القطاع من 
مختلف أنحاء العالم بمشاركة أكثر 
ـــا مـــن أكثر من  مـــن 15 ألـــف مختصًّ

100 دولة حول العالم. 
مـــع  المشـــاركة  هـــذه  وتنســـجم   
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  مســـعى 
والمعارض لتعزيز النمو في صناعة 
تنظيم المعـــارض والمؤتمرات على 
مســـتوى المملكـــة، والتـــي تعـــد من 
الركائز الرئيســـة ضمن استراتيجية 
الســـياحية لألعـــوام 2022 - 2026، 
وبمـــا يضمـــن الدعم االســـتراتيجي 
لرؤيـــة  وفًقـــا  المملكـــة  ألهـــداف 

البحرين االقتصادية 2030. 
 وفـــي معـــرض تعليقـــه علـــى هـــذه 
المشاركة الناجحة لمملكة البحرين، 
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
ناصـــر علـــي قائـــدي “نحـــن ســـعداء 
هـــذا  فـــي  أخـــرى  مـــرة  بالمشـــاركة 
الحـــدث العالمي الكبير الـــذي مكننا 
مـــن التواصـــل مـــع خبـــراء القطـــاع 

ومشـــاركة المعرفـــة والخبـــرات مـــع 
العديـــد مـــن المختصين فـــي مجال 
صناعة المعارض والمؤتمرات حول 
العالم، الســـيما وأّن تنظيم المعرض 
يتزامن مع االفتتاح الرســـمي لمركز 
فـــي  للمعـــارض  العالمـــي  البحريـــن 
ســـيعّزز  والـــذي  الصخيـــر،  منطقـــة 
مكانـــة المملكـــة كرائـــد إقليمـــي في 
تنظيم واســـتضافة كبرى المعارض 
بفضـــل  العالميـــة،  والمؤتمـــرات 
امتالكها ألحدث المرافق والتقنيات 

في هذا المجال”. 
 وتابع قائدي أنه مع توافر مســـاحة 
إجماليـــة قدرها 308,700 متر مربع 
الســـتضافة عدة فعاليـــات بمختلف 

التخصصات، تفخر مملكة البحرين 
اليوم باســـتقطاب أضخم المعارض 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  والمؤتمـــرات 
بفضـــل وجـــود أحـــد أكبـــر وأحـــدث 
مراكز المعارض في منطقة الشـــرق 
األوســـط، مؤّكًدا أّن معرض )آي بي 
تي إم وورلد( شّكل المنصة المثالية 
للترويـــج لمركـــز البحريـــن العالمـــي 
عالمـــي  مســـتوى  علـــى  للمعـــارض 
والتأكيد على أن المملكة تسير على 
الطريق الصحيح في تعزيز موقعها 
تنظيـــم  لصناعـــة  إقليمـــي  كمركـــز 
المعارض والمؤتمـــرات، إضافة إلى 
عـــرض قصـــص نجـــاح المملكـــة في 

قطاع السياحة.

أثناء مشاركتها بالمعرض الدولي بمدينة برشلونة

“السياحة” تستعرض مميزات القطاع بالبحرين في “آي بي تي إم وورلد”

المبتعثيـــن  والكويـــت  البحريـــن  بنـــك  اســـتقبل 
الخمســـين مـــن الطلبـــة والطالبـــات فـــي جامعـــة 
)بوليتكنـــك  التقنيـــة  البحريـــن  وكليـــة  البحريـــن 
البحريـــن( الحائزيـــن على بعثة البنـــك، وذلك في 
إطـــار برنامـــج المبـــادرات النوعيـــة التـــي أطلقها 
البنـــك العـــام الجـــاري بمناســـبة احتفائـــه بمـــرور 
خمســـين عاما على التأســـيس من جهة، وحرص 
البنـــك علـــى مســـؤوليته االجتماعيـــة فـــي دعـــم 
وتنميـــة قطـــاع التعليم فـــي مملكـــة البحرين من 

جهة أخرى.
وعقد اللقـــاء في فندق ويندهام جراند البحرين، 
إذ تعـــرف الطلبـــة المبتعثين وذويهـــم على فريق 
البنـــك وإدارتـــه التنفيذيـــة ليشـــمل توقيـــع عقود 
الخاصـــة  البنكيـــة  الحســـابات  وفتـــح  االبتعـــاث 
بالطلبـــة المبتعثين. كمـــا ألقى الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة بنـــك البحريـــن والكويـــت عبدالرحمن 

سيف، كلمة ترحيبية بالطلبة والحضور. 
وأعرب فيها عن ســـعادته بااللتقاء بأبنائه الطلبة 
البحريـــن  بنـــك  مبـــادرة  مـــن ضمـــن  المبتعثيـــن، 

الوطنيـــة  الكـــوادر  مـــن   50 البتعـــاث  والكويـــت 
الشـــابة، للحصـــول علـــى شـــهادة البكالوريـــوس، 
معربـــا عـــن تمنيه بالنجـــاح والتوفيـــق للطلبة في 
حياتهم الدراســـية وثقته التامـــة بهم وبكفاءتهم 

ليصلوا لمستقبل واعد وحياة مهنية موفقة.
كمـــا قدم شـــكره للفـــرق التـــي عملت علـــى نجاح 
هـــذه المبـــادرة التعليميـــة للبنـــك، وسالســـة آليـــة 
التقييم واالختيار، والتي تضمن شـــروط وأحكام 
منصـــوص عليها خصوصـــا للبعثـــات. وأثنى على 
عمـــل اللجان التي تم تشـــكيلها من ممثليي البنك 
وجامعـــة البحريـــن وبوليتكنـــك البحريـــن والتـــي 

خصت بضمان دقة ونجاح سير العملية.
يذكـــر أن البنـــك خصـــص 35 مقعـــدا دراســـيا في 
جامعـــة البحريـــن و15 مقعـــدا دراســـيا فـــي كلية 
البحريـــن التقنيـــة )بوليتكنـــك البحرين( مقســـمة 
دراســـتهم  تكاليـــف  وتحمـــل  الجنســـين،  علـــى 
الجامعية بشـــكل كامـــل، بما يتيح حريـــة اختيار 
تخصـــص الطلبـــة المبتعثيـــن بناء علـــى رغباتهم 
مـــع التركيـــز علـــى مجـــاالت حيوية تتناســـب مع 
احتياجات الســـوق الحالية في األمن الســـيبراني 
الســـحابية  والحوســـبة  البرمجيـــات  وهندســـة 

وتحليل األعمال واألعمال المصرفية والمالية.

“البحرين والكويت” يلتقي المبتعثين الخمسين بجامعة البحرين و“بوليتكنك”

علي الفردان
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رئيس التنسيق والتنفيذ الشرعي بـ “البحرين 
اإلسالمي” ينال جائـــزة “الكفـــاءة العلميــة”

في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية

أعلـــن بنـــك البحرين اإلســـامي )BisB(، البنك الرائد 
فـــي تقديم الخدمات المصرفية الرقمية اإلســـامية 
بمملكـــة البحرين، عن نيل رئيس التنســـيق والتنفيذ 
الشـــرعي بالبنك الشـــيخ حمد فاروق الشيخ “جائزة 
الكفـــاءة العلميـــة في مجال المســـؤولية المجتمعية 

للمؤسسات المالية والمصارف اإلسامية”.
مؤتمـــر  جوائـــز  توزيـــع  حفـــل  خـــال  ذلـــك  جـــاء   
المؤسســـات الماليـــة والمصارف اإلســـامية الســـابع 
للشراكة والمسؤولية المجتمعية الذي ُأقيم بتنظيم 
االجتماعيـــة  للمســـؤولية  اإلقليميـــة  الشـــبكة  مـــن 
 )BAB( وبالشـــراكة مـــع جمعيـــة مصـــارف البحريـــن
أخيـــرًا فـــي فنـــدق الهيلتـــون بالجفير، حيث شـــارك 
رئيس التنســـيق والتنفيذ الشرعي في البنك الشيخ 
حمـــد فاروق في المؤتمر بورقـــة عمل بعنوان: “دور 

تمويـــات وصناديـــق مســـاعدات البنوك اإلســـامية 
في تعزيز التمويل االجتماعي اإلســـامي ودور بنك 
البحريـــن اإلســـامي بهذا الخصـــوص”، حيث تطرق 
من خال ورقة عمله إلى دور البنوك اإلسامية في 
تعزيز المســـؤولية االجتماعية وبصمتها المشـــهودة 
في تطوير التمويل اإلســـكاني فـــي مملكة البحرين، 
وتموياتها الشـــخصية المتخصصة ألغراض العاج 
والبناء والزواج وغيرها، كما أشار خال الورقة إلى 
دور لجنـــة الزكاة والتبرعات والقرض الحســـن ببنك 
البحرين اإلسامي في تقديم المساعدات من خال 

القروض الحسنة والمساعدات األخرى. 
وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك 
البحريـــن اإلســـامي ياســـر الشـــريفي قائاً: “يســـرنا 
تهنئة الشيخ حمد فاروق على هذا اإلنجاز الذي يأتي 

لُيتوج جهوده مع فريق عمله في مجال تطوير عدد 
مـــن المنتجـــات المصرفيـــة اإلســـامية المتخصصة 
ومـــن ضمنهـــا التأطيـــر الشـــرعي لبرامـــج التمويـــل 
المقدمـــة  التمويـــات  مســـتوى  علـــى  االجتماعـــي 
لألفـــراد، هـــذا باإلضافـــة إلـــى الـــدور المؤثـــر للجنـــة 
الـــزكاة والتبرعات والقرض الحســـن فـــي البنك في 
خدمة المجتمع ضمن ضوابط شـــرعية وممارســـات 
مســـؤولة. كما أضاف الشـــريفي قائاً: إننا فخورون 
بالـــدور الـــذي يلعبـــه البنـــك في مجـــال المســـؤولية 
االجتماعيـــة وتطبيـــق أفضـــل الممارســـات العالمية 
الخاصـــة بالحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعية وحوكمة 
الشـــركات ضمن عملياتـــه، مؤكدين اســـتمرارنا على 
هـــذا النهج بما يحقق األهداف المرجوة التي تحقق 

تطلعاتنا وتطلعات زبائننا”.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

إلزام شركة مقاوالت والمخول بالتوقيع عنها بدفع قيمة بضائع بـ 3000 دينار
حكمــت المحكمــة الصغــرى التجاريــة علــى شــركة مقــاوالت وأحد األشــخاص بالتضامن بدفع مبلــغ 3 آالف دينــار بحريني إلى 
شــركة عائلية كبرى تعمل في مجال العناية بالســيارات، إضافة إللزامهما بالفائدة المتأخرة بنســبة 0.5 % ســنويًا من تاريخ 1 
مايو 2017 حتى تمام السداد، وإلزامهما بالمصروفات المناسبة وقيمتها 163.5 دينارا ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة، 

ومبلغ 10 دنانير رسوم الصيغة التنفيذية ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وقـــال محامي المدعية المستشـــار القانونـــي والمحكم الدولي، 
الدعـــوى  المدعيـــة  “أقامـــت  الدكتـــور محمـــد رضـــا بوحســـين 
بطلب إلزام شـــركة مقاوالت والشـــخص المخول بالتوقيع عنها 
بالتضامـــن فيمـــا بينهمـــا بســـداد مبلـــغ 3145 دينـــارا وإلزامهمـــا 
بالفوائـــد القانونيـــة بواقـــع 10 % من تاريخ االســـتحقاق حتى 
الســـداد التام نظير شراء بضائع من المدعية عبارة عن إطارات 
وزيـــوت، وقد تخلف المدعـــى عليهما عن الســـداد وأقرا بالمبلغ 

المســـتحق بموجب اســـتمارة إعادة تقييم االئتمان الموقعة من 
المدعـــى عليـــه الثاني وختـــم المدعـــى عليها األولـــى”، موضحا 
بوحســـين فـــي المذكـــرة المقدمـــة أن المدعـــى عليـــه الثاني هو 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة والمخـــول بالتوقيـــع عنهـــا، قـــد تســـبب 
بالخطأ لترتيب التزامات عليها، إذ أصبحت عاجزة عن الســـداد 
ومن ثم يكون مسؤوال بالتضامن معها بأمواله الشخصية، األمر 
الذي حدا بالمدعية رفع هذه الدعوة للحكم لها بالطلبات سالفة 

البيان.
وأشـــار وكيـــل المدعيـــة أنـــه ووفقـــا لنص المـــادة )18( 

مكرر من القانون رقم 50 لسنة 2014 بشأن تعديل 
بعـــض أحـــكام قانون الشـــركات، طلـــب إلزام 

المخول بالتوقيع عن الشركة باعتبار 
أنه تســـبب في ترتيـــب التزامات 

علـــى الشـــركة رغـــم علمـــه أن 
الشـــركة غير قـــادرة على أداء 
عليهـــا،  المترتبـــة  االلتزامـــات 

بإلزامهمـــا  المحكمـــة  فقضـــت 
بالتضامن بدفع المبلغ المقضي به.

هبة محسن

المحامي الدكتور محمد بوحسين 

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
بأنـــه تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم 
208 من صكوك التأجير اإلسامية 
التـــي  األجـــل  قصيـــرة  الحكوميـــة 
يصدرهـــا مصرف البحرين المركزي 

نيابة عن حكومـــة مملكة البحرين. 
تبلغ قيمة اإلصدار 26 مليون دينار 
بحريني لفترة استحقاق 182 يوًما 
تبـــدأ فـــي 8 ديســـمبر 2022 إلـــى 8 
يونيـــو 2023. ويبلغ العائد المتوقع 

مقارنـــة   %  6.00 الصكـــوك  لهـــذه 
لإلصـــدار   %  5.20 العائـــد  بســـعر 
الســـابق بتاريـــخ 3 نوفمبـــر 2022، 
تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار  أنـــه  علًمـــا 

بنسبة 298 %.

26 مليون دينار لصكوك التأجير 
اإلسالمية قصيرة األجل

ياسر الشريفي

علي الفردان

“المركزي” يطلب مراجعة إجراءات تأمين سيارات نقل األموال

طلب مصرف البحرين المركزي من شركات التأمين المحلية مراجعة عملية التأمين 
على السيارات الخاصة بأنشطة نقل األموال. وجاء في التعميم الصادر بهذا الشأن، 
أنه وكجزء من أهداف مصرف البحرين المركزي لحماية مصالح أصحاب المصلحة، 
يجب على شركات التأمين التي توفر التأمين على األموال العابرة التي تقوم بها 
شركات مزودي الخدمة المتخصصة التأكد من أن السيارة المستخدمة في تحويل 
األموال مصرح بها من قبل اإلدارة المعنية في وزارة الداخلية قبل إصدار وثيقة 
التأمين إلى تحديث  البحرين المركزي شركات  التأمين. ووفًقا لذلك، دعا مصرف 
ونــّوه  المركبات.  على  التأمين  قبل  التحقق  لتشمل  الحالية  االكتتاب  ــراءات  إجـ
المصرف المركزي بأن عدم االمتثال للمتطلبات المذكورة قد يؤدي إلى قيام مصرف 
البحرين المركزي باتخاذ إجراءات اإلنفاذ الازمة ضد الشركة على النحو المبين في 

أدلة قواعد مصرف البحرين المركزي.

”Apple Pay“ الكويت الوطني - البحرين” يوّفر خدمة“
أعلن بنك الكويت الوطني – البحرين أمس عن توفير 
خدمـــة Apple Pay للدفع اإللكترونـــي لعمائه، والتي 
تعـــد طريقـــة الدفـــع المثاليـــة إلجـــراء عمليـــات الدفع 
دون تامـــس، حيـــث تغني الخدمـــة العماء عن حمل 
بطاقـــات فعلية وعمات نقديـــة، وتمنح الخدمة أيضًا 
طريقة أكثر ســـهولة وأمانًا وخصوصية لتســـديد ثمن 
المشـــتريات، سواء أثناء التســـوق في المتجر أم على 

موقع الويب أو داخل التطبيق. 
ــزة  ــهــ أجــ ــى  ــ ــل عــ  Apple Pay ــة  ــ ــدمـ ــ خـ تــــتــــوافــــر 
يساعد  مــا   ،Apple Watchو  ،iPhone،iPad،Mac

عبر  المدفوعات  إجــراء  عملية  أســرع، وتسهيل  بشكل  الشراء  عمليات  إتمام  على 
التطبيقات، دون الحاجة لتعبئة نماذج طويلة عند االستعداد للدفع مقابل العديد 
المواصات،  الطعام،  توصيل  اإلنترنت، خدمات  عبر  التسوق  مثل:  الخدمات،  من 

مواقف السيارات، الصيدليات، المطاعم، ومحاّل التجزئة، وغيرها الكثير.
ويتم تصديق كل عملية شـــراء عبر خدمة  Apple Pay باســـتخدام خاصية التعرف 
علـــى الوجـــه أو بالبصمة أو بالرقم الســـري، باإلضافة إلى رمز أمـــان ديناميكي فريد 

 .OTP  لمرة واحدة
وبمناسبة تفعيل خدمة Apple Pay، قال نائب المدير العام لبنك الكويت الوطني – 
البحرين، محمود العالي “من واجبنا أن نقدم لعمائنا الخدمات الســـريعة والعصرية 
اآلمنة وتشكل Apple Pay وسيلة دفع تتيح لعماء الوطني إجراء معاماتهم دون 
الحاجة لتســـليم بطاقة الدفع الخاصة بهم إلى شـــخص آخر أو لمس أجهزة الدفع أو 
الدفـــع نقدًا، باســـتخدام مزايا أجهـــزة Apple لحماية كل معاملة ولتســـهيل عمليات 

الدفع”.
خدمـــة Apple Pay  تتميز بســـهولة اإلعـــداد على أجهـــزة Apple، حيث يتعين على 
الزبائـــن فتـــح تطبيـــق Wallet والضغط على عامـــة “+”، واتباع الخطـــوات إلضافة 
بطاقـــات بنـــك الكويت الوطنـــي االئتمانية أو بطاقات الصراف اآللـــي. وبعد االنتهاء 
 Apple Pay مـــن إضافـــة البطاقات إلى الجهـــاز، يمكنكم البدء في اســـتخدام خدمة
علـــى الفـــور، حيـــث سيســـتمر الزبائن فـــي االســـتفادة من جميـــع المكافـــآت والمزايا 

األخرى التي تقدمها بطاقات بنك الكويت الوطني.

الشيخ حمد فاروق 

محمود العالي

تقديم ورقة عمل عن دور البنوك اإلسالمية في تعزيز المسؤولية االجتماعية


