
الدفع بالعالقات األخوية نحو أفق أرحب... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

دعم العمل المشترك وتعزيز التكامل مع اإلمارات
المنامة - بنا

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة مواصلـــة دعـــم العمـــل المشـــترك بين 
العربيـــة  اإلمـــارات  البحريـــن ودولـــة  مملكـــة 
المتحـــدة الشـــقيقة وتعزيـــز التكامـــل الثنائي 
علـــى مختلف المســـتويات تحقيقـــًا لألهداف 

المرجوة.
وأكـــد ســـمّوه الحرص علـــى الدفـــع بالعالقات 
األخويـــة نحـــو أفق أرحب بمـــا يدعم التعاون 
الثنائـــي ويحقـــق المصالـــح المشـــتركة ويلبي 

تطلعات أبناء البلدين الشقيقين.
جاء ذلك لدى لقاء سمّوه في قصر القضيبية 
أمـــس، بحضـــور رئيـــس مجلس أمنـــاء وقف 
عيســـى بـــن ســـلمان التعليمـــي الخيري ســـمو 
الشيخ عيســـى بن سلمان بن حمد آل خليفة، 
وســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة ووزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة، ســـفير 
الشـــيخ  الشـــقيقة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال السفير اإلماراتي)03(سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان.

الملك المعظم: جهود خيرة لـ “األعلى اإلسالمي” في خدمة الدين
المنامة - بنا

استقبل ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، أمس في قصر الصافرية، رئيس 
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية الشيخ عبد الرحمن 

بن محمد بن راشد آل خليفة؛ للسالم على جاللته.
وأعـــرب صاحب الجاللة عن تقديـــره واعتزازه بالدور 
الكبيـــر للمجلس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية وجهوده 
الخيـــرة في خدمـــة الدين اإلســـالمي الحنيف وإظهار 
سماحته ونشر تعاليمه والتوعية بثوابته القائمة على 
االعتـــدال والوســـطية، والدعوة إلى الخيـــر والتقريب 
بيـــن األديـــان والثقافـــات مـــن أجـــل الســـالم والتعاون 

جاللة الملك المعظم مستقبال رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالميةاإلنساني. )02(

الماليـــة  لجنـــة  رئيـــس  قـــال 
بغرفـــة  والضرائـــب  والتأميـــن 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن نادر 
عمليـــات  متوســـط  إن  رحيمـــي 
االحتيـــال اإللكترونـــي في العام 
2022 بلغت 186 ألف دوالر على 
مستوى الشـــرق األوسط، منوًها 

إلى أنها في تصاعد مستمر.
تصريحـــات  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
صحافيـــة، علـــى هامـــش انعقاد 
أســـاليب  عـــن  توعويـــة  نـــدوة 
حمايـــة  وكيفيـــة  االحتيـــال 
فـــي  المصرفيـــة  الحســـابات 

الغرفة.

186 ألف دوالر متوسط عمليات االحتيال اإللكتروني بالشرق األوسط

)18(

)15(

مليار دوالر حجم التبادل التجاري مع البحرين بنهاية 2022... السفير تشونغ:

” لمواجهة التحديات اإلعالمية الرقمية استعداد كوري لتبني مبادرة “
قـــال ســـفير كوريـــا الجنوبية هـــاي كوان تشـــونغ إن 
حجم التبـــادل التجاري بين مملكة البحرين وكوريا 
الجنوبية بلغ أكثر من مليار دوالر في العام 2022. 

جـــاء ذلك لدى زيارة الســـفير الكـــوري لمقر صحيفة 
البالد. 

واتفـــق ســـفير كوريـــا الجنوبيـــة مع رئيـــس مجلس 
اإلدارة عبدالنبي الشعلة على أهمية تبادل الخبرات 
اإلعالميـــة بين كوريا والبحرين لمواجهة التحديات 

اإلعالمية المختلفة في عصر الرقمنة. 
وعبر الســـفير عن اســـتعداده لمشـــاركة المبادرة 
مـــع المعنييـــن فـــي صناعـــة اإلعـــالم فـــي كوريا 

الجنوبية. 
السفير الكوري زار مقر صحيفة البالد أمس
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تأهلت 12 فكـــرة للمرحلة النهائية 
لمسابقة االبتكار الحكومي )فكرة( 
في نسختها الخامسة، التي تهدف 
إلى إثراء ثقافة االبتكار الحكومي 
ومواصلـــة  العـــام،  القطـــاع  فـــي 
مـــن  والتنميـــة  التطويـــر  مســـيرة 
خالل استمرار تطوير آليات العمل 
الحكومـــي ودعـــم ورفـــع مســـتوى 
يلبـــي  بمـــا  الحكوميـــة  الخدمـــات 

تطلعات المواطنين والمقيمين.
وفـــي إطـــار المســـابقة، تـــم علـــى 
مـــدى اليومين الماضييـــن تقييم 

المقترحـــات المتأهلة والمتضمنة 
40 فكـــرة، إذ عـــرض المشـــاركون 
لجـــان   4 علـــى  مقترحاتهـــم 
الخبـــرة  ذوي  مـــن  نخبـــة  تضـــم 
اختـــار  أن  بعـــد  واالختصـــاص، 
كّل فريـــق اللجنـــة التـــي ســـيقدم 
العرض أمامها بالقرعة، وخصص 
لكل فريق 3 دقائـــق للعرض أمام 
لجنة التحكيم، وأســـفرت النتائج 
للمرحلـــة  فكـــرة   12 تأهـــل  عـــن 
المقبلة لجائزة االبتكار الحكومي 

)فكرة(.

تأهل 12 للمرحلة النهائية لـ “فكرة”

)٠٣(

)16(

تشكيـــل لجنـــة مستقلـــــة... وبدء المراسالت مع الجهـــات المعنيـــة

ا ألفضل 11 العب كرة القدم ” تطلق استفتاًء جماهيريًّ “
كشـــف رئيـــس تحرير صحيفـــة “البالد” 
مؤنـــس المـــردي عـــن مالمـــح مبـــادرة 
االســـتفتاء الجماهيـــري الختيار أفضل 
ـــا لســـنة  قـــدم بحرينيًّ كـــرة  11 العـــب 
الصحيفـــة  تســـتعد  والـــذي   ،2023
المقبلـــة ضمـــن  الفتـــرة  فـــي  إلطالقـــه 
جهودها لدعم القطاع الرياضي أســـوة 

بالقطاعات األخرى.
وأوضح المردي أنه بناء على مخرجات 

االجتمـــاع المثمـــر الـــذي عقـــد اإلثنيـــن 
لجهاز اإلدارة والتحرير بصحيفة البالد 
والـــذي ترأســـه رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
عبدالنبي الشـــعلة، خصصت الصحيفة 
حيـــزا كبيًرا مـــن مبادراتها المســـتقبلية 
للقطـــاع الرياضي، ومـــن ضمنها مبادرة 
استفتاء جماهيري الختيار “أفضل 11 
ا”، باإلضافة إلى  العب كرة قدم بحرينيًّ
إطـــالق بطولـــة “كأس صحيفـــة البـــالد 
لـــذوي الهمـــم”؛ لتنفيذهـــا فـــي النصـــف 
وباشـــرت  الجـــاري،  العـــام  مـــن  األول 

الصحيفة في اإلجراءات الالزمة.
الرياضـــي  القســـم  رئيـــس  وأوضـــح 
بصحيفة البالد أحمد كريم، أن القسم 
الرياضـــي بـــدأ فـــي وضـــع التصورات 
لتحديد مســـتلزمات تنفيذ المشـــاريع 
المطلوبـــة فيمـــا يتعلـــق باالســـتفتاء، 
مســـتقلة  لجنـــة  تشـــكيل  ســـيتم  إذ 
مـــن خـــارج الصحيفـــة لحصر أســـماء 
الالعبيـــن المشـــاركين فـــي مســـابقتي 
كأس جاللـــة الملـــك المعظـــم ودوري 

أحمد كريمناصر بن حمد.

ريناتا عزمي

محرر الشؤون الرياضية

المحرر االقتصادي

رصـــدت إدارة التفتيـــش بوزارة 
العـــام  فـــي  والتجـــارة  الصناعـــة 
ألـــف   84 مجموعـــه  مـــا   2022
مخالفة على المحالت التجارية، 
بزيـــادة قدرهـــا 34 % عـــن العام 

السابق له. 
الصناعـــة  وزارة  وأغلقـــت 
والتجـــارة فـــي العـــام 2022 مـــا 
ـــا  تجاريًّ محـــال   190 مجموعـــه 
ســـنوية  بزيـــادة  إداريـــًا  غلقـــًا 

قدرهـــا 11 %، بعـــد أن رصـــدت 
إدارة التفتيـــش مخالفـــات ضـــد 

المحاالت.
والغلق اإلداري هو إجراء قانوني 
مزاولـــة  عـــن  المنشـــأة  بإيقـــاف 
نشاطها التجاري المخالف لفترة 
محـــددة، وُيفّعـــل اإلجـــراء عنـــد 
عـــدم االمتثال لإلنـــذارات وعدم 
المدرجـــة  المخالفـــات  تصحيـــح 

على القيد.

ا في 2022 إغالق 190 محاًل تجاريًّ
 علي الفردان

)05(

المنامة - بنا
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الجاللـــة  المعظـــم صاحـــب  البـــالد  ملـــك  اســـتقبل 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، أمـــس فـــي 
قصـــر الصافريـــة، رئيس المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلسالمية الشـــيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد 

آل خليفة وذلك للسالم على جاللته.
وخـــالل اللقاء، أعرب صاحـــب الجاللة عن تقديره 
واعتـــزازه بالـــدور الكبير الذي يضطلـــع به المجلس 
الخيـــرة  وجهـــوده  اإلســـالمية  للشـــؤون  األعلـــى 
الحنيـــف وإظهـــار  اإلســـالمي  الديـــن  فـــي خدمـــة 
ســـماحته ونشـــر تعاليمه والتوعية بثوابته القائمة 
علـــى االعتـــدال والوســـطية، والدعـــوة إلـــى الخير 
والتقريب بين األديان والثقافات من أجل الســـالم 

والتعاون اإلنساني.
مـــن جانبـــه، أعرب الشـــيخ عبد الرحمـــن بن محمد 
بـــن راشـــد آل خليفة عـــن شـــكره وامتنانـــه لجاللة 
الملـــك المعظـــم علـــى توجيهـــات جاللته الســـديدة 
وحرصه واهتمامه بدور المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلسالمية للنهوض بمهامه ومسؤولياته في خدمة 
الديـــن والوطـــن، ضارعا إلى هللا تبـــارك وتعالى أن 

يحفظ جاللته ويوفقه ويرعاه ويسدد خطاه.

اســـتقبل عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
القاضـــي  أمـــس،  الصافريـــة  قصـــر  فـــي 
محمـــد ميـــرزا محمـــد أمـــان، حيـــث أدى 
القســـم القانونـــي أمـــام جاللته بمناســـبة 
صـــدور األمـــر الملكـــي الســـامي بتعيينـــه 
عضـــًوا بالمحكمة الدســـتورية، والقاضي 
علـــي عبد هللا الدويشـــان عضو المحكمة 

الدستورية وذلك للسالم على جاللته.
وأشـــاد جاللته بالدور الهام الذي تضطلع 
وأجهزتهـــا  الدســـتورية  المحكمـــة  بـــه 
جهـــود  مـــن  بـــه  تقـــوم  ومـــا  المختلفـــة 
طيبة تعزيزًا وترســـيخًا لمبـــادئ القانون 
الســـداد  للقاضييـــن  متمنيـــًا  والدســـتور، 

والتوفيق في أداء مهام عملهما.
وأكـــد جاللته أن مملكة البحرين تحرص 
دائمـــًا على تطوير أجهزتها ومؤسســـاتها 
النظـــام  بكفـــاءة  واالرتقـــاء  المختلفـــة 
القضائي وترســـيخ ســـيادة القانون، وأن 
مســـيرة التطويـــر ســـتتواصل فـــي كافة 
قطاعـــات الدولـــة من أجل تقـــدم ورفعة 

الوطن وخير أبنائه الكرام.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

إظهار سماحة اإلسالم الوسطية والتقريب بين األديان

االرتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون

جهود خيِّرة لـ“األعلى اإلسالمي” في خدمة الدين... الملك المعظم:

مسيرة التطوير ستتواصل في جميع قطاعات الدولة لرفعة الوطن وخير أبنائه... الملك المعظم:

المنامة - بنا

تلقى ملك البـــالد المعظم 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
حمد بن عيسى آل خليفة 
وولي العهد رئيس مجلس 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيتي 
شكر جوابيتين من رئيس 
جمهورية الصين الشعبية 
شـــي جيـــن بينـــغ، وذلـــك 
رًدا علـــى برقيتي التعزية 
والمواســـاة التي بعث بها 
جاللتـــه وســـموه إليه في 
جمهوريـــة  رئيـــس  وفـــاة 
األســـبق  الشـــعبية  الصين 

جيانغ زيمين.

البحرين تتلقى 
شكر الرئيس 

الصيني

المنامة - بنا

اســـتقبل ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد 
لجاللـــة  الشـــخصي  الممثـــل  خليفـــة  آل 
الملـــك المعظم رئيـــس المجلـــس األعلى 
للبيئـــة، أمس، ســـفير الواليـــات المتحدة 
األميركية لـــدى مملكة البحرين ســـتيفن 

كريغ بوندي.
وفـــي بدايـــة اللقاء، رحب ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة بالســـفير 
بعالقـــات  ســـموه  مشـــيًدا  األميركـــي، 
التـــي  والتاريخيـــة  الوطيـــدة  الصداقـــة 
تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، وتطلعهمـــا الدائـــم 

لتعزيـــز التعـــاون الثنائـــي فـــي مختلـــف 
المجـــاالت بمـــا يخـــدم مصالـــح البلديـــن 
والشعبين الصديقين، ويدعم مساعيهما 
الراميـــة لتعزيـــز األمن واالســـتقرار على 
الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولـــي، متمنًيـــا 
سموه للســـفير كل التوفيق والنجاح في 

مهامه الدبلوماسية.
مـــن جانبه، أعرب ســـتيفن كريـــغ بوندي 
عن شكره وتقديره لسمو الشيخ عبدهللا 
بن حمد آل خليفة على حسن االستقبال، 
مؤكًدا حرص بالده علـــى تعزيز التعاون 
والتنسيق بين مملكة البحرين والواليات 

المتحدة األميركية في كافة المجاالت.

عبداهلل بن حمد يشيد بالعالقات الوطيدة مع أميركا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
عبـــد هللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
امـــس، وزيـــر شـــؤون  آل خليفـــة، 

البلديات والزراعة وائل المبارك.
وتم خـــالل اللقاء، بحـــث مجاالت 

التعاون والتنســـيق بيـــن الجانبين، 
لتطويـــر  المطروحـــة  والمبـــادرات 
العمـــل البلـــدي والذي يشـــكل أحد 
فـــي  المســـتدامة  التنميـــة  روافـــد 

مملكة البحرين.

إلـــى عـــدد مـــن  تـــم التطـــرق  كمـــا 
فـــي  تســـهم  التـــي  الموضوعـــات 
للمواطنيـــن  الخدمـــات  تقديـــم 
والمقيميـــن، وفق معاييـــر الكفاءة 

واإلنجاز.

وزير الداخلية يستعرض المبادرات البلدية مع المبارك



المنامة - بنا

أعلنـــت القيـــادة العامة لقـــوة دفاع 
البحريـــن أنهـــا بـــدأت في الســـابعة 
مـــن صبـــاح أمـــس الثالثـــاء بتنفيذ 
فـــي  الحيـــة  بالذخيـــرة  رمايـــة 
لقـــوة  الرمايـــة  مياديـــن  منطقـــة 
دفاع البحريـــن بالمنطقة الجنوبية 
الغربية وساحلها الغربي، وذلك في 
جنوب رأس المّطلـــة إلى رأس البر 
ولمســـافة 5 كيلومتـــر داخـــل البحر 

من ساحل المنطقة المذكورة. 
الرمايـــة  تنفيـــذ  أن  إلـــى  وأشـــارت 
يســـتمر حتى الساعة الثانية عشرة 
ظهـــًرا مـــن اليـــوم األربعـــاء، داعية 
مـــن يهمهم األمـــر إلـــى االبتعاد عن 
منطقـــة الرمايـــة المذكـــورة حفاًظا 

على سالمتهم.

رماية بالذخيرة 
الحية بالمنطقة 

الجنوبية الغربية 
وساحلها الغربي

local@albiladpress.com
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مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة على عمق 
العالقـــات التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة 
البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة الشـــقيقة ومـــا تشـــهده من 
تطور ونماء فـــي مختلف المجاالت، 
معرًبا ســـمّوه عن االعتـــزاز بما وصل 
إليه التعاون الثنائي بين البلدين من 
تقـــدم على كافة األصعـــدة بفضل ما 
يحظـــى بـــه مـــن رعاية واهتمـــام من 
ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وأخيه رئيس دولة اإلمارات العربية 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  المتحـــدة 

محمد بن زايد آل نهيان.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـمّوه في قصر 
رئيـــس  بحضـــور  أمـــس،  القضيبيـــة 
مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان 
التعليمي الخيري سمو الشيخ عيسى 
بن ســـلمان بن حمد آل خليفة، وسمو 
الشـــيخ محمـــد بن ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة ووزيـــر المالية واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 

اإلمـــارات  دولـــة  ســـفير  خليفـــة،  آل 
العربية الشـــقيقة الشـــيخ سلطان بن 
حمـــدان بـــن زايـــد آل نهيـــان، حيـــث 
أكد ســـمّوه على مواصلة دعم العمل 

المشـــترك بين مملكة البحرين ودولة 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
وتعزيز التكامل الثنائي على مختلف 
لألهـــداف  تحقيقـــًا  المســـتويات 

المرجـــوة، الفتًا ســـمّوه إلـــى الحرص 
علـــى الدفع بالعالقـــات األخوية نحو 
أفق أرحب بما يدعم التعاون الثنائي 
ويحقـــق المصالح المشـــتركة ويلبي 

تطلعات أبناء البلدين الشقيقين.
دولـــة  ســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
عن شـــكره وتقديره لصاحب الســـمو 

الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء علـــى مـــا يوليـــه ســـمّوه من 
حرص واهتمام بتعزيز العالقات بين 

البلدين.

المنامة - بنا

مواصلة دعم العمل المشترك وتعزيز التكامل مع اإلمارات
الدفع بالعالقات األخوية نحو أفق أرحب... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

تحـــت رعاية ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، افتتـــح 
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفة مشروع توسعة دائرة الحوادث 
والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، 
بحضـــور وزيرة الصحة جليلة الســـيد، 
ورئيـــس مجلـــس أمناء المستشـــفيات 
الحكومية الشـــيخ هشام بن عبدالعزيز 
التنفيـــذي  والرئيـــس  خليفـــة،  آل 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 

األنصاري وعدد من المسؤولين.
وأشـــاد الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد 
بالتوجيهـــات  خليفـــة  آل  عبدللـــه  بـــن 
المعظـــم  البـــالد  ملـــك  مـــن  الســـديدة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ودعـــم ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، كما 
أعـــرب عـــن تقديـــره لجميـــع القائميـــن 
على هذا المشـــروع المهم الذي يعكس 
اهتمـــام المملكـــة وحكومتهـــا بتطويـــر 
الخدمـــات في القطـــاع الصحي ويعزز 
ما تتمتع به من مقومات تكرس دورها 
في تحقيق أهداف المســـيرة التنموية 

الشاملة بقيادة ملك البالد المعظم.
وقـــال “نفخر بافتتاح المشـــروع الرائد 
الخدمـــات  فـــي تطويـــر  الـــذي يصـــب 
الصحية المقدمة في مجمع السلمانية 

الطبي، هذا الصرح الطبي العريق الذي 
يشـــكل ركيزة أساســـية ضمن منظومة 
الخدمـــات الصحية فـــي المملكة، وإننا 
نأمـــل مواصلة هذه المشـــاريع الريادية 
والتـــي تحقـــق إضافـــة نوعيـــة لجودة 

الخدمات المقدمة”.
بـــن  الشـــيخ هشـــام  أكـــد  مـــن جهتـــه، 
الزخـــم  أن  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
مختلـــف  تحققـــه  الـــذي  والنجـــاح 
المشـــاريع الخدميـــة والتنمويـــة تأتـــي 
تنفيذا لتوجيهـــات الحكومة باالهتمام 
بالمواطـــن باعتباره هو محـــور التنمية 
وغايتهـــا، ولكل مـــن يتلقـــى الخدمات 
الصحيـــة بالمملكة، بما يحقق األهداف 
التنمويـــة  لالســـتراتيجية  الطموحـــة 

بالمملكة.
إلـــى ذلـــك، أكـــد األنصـــاري أن تدشـــين 
الحـــوادث  دائـــرة  توســـعة  وافتتـــاح 
والطـــوارئ وغـــرف العمليـــات بمجمـــع 

السلمانية الطبي يمثل نقلة نوعية في 
خدمة المواطنين والمقيمين بالمملكة، 
الطاقـــة  رفـــع  التوســـعة  تشـــمل  إذ 
االستيعابية لألسرة من 80 سريرا إلى 
120 ســـريرا، وتشمل التوسعة 7 غرف 
استشارة، و15 غرفة إنعاش، و5 غرف 
تصنيـــف إلـــى جانب 3 غـــرف معالجة. 
كمـــا تشـــمل التوســـعة وحـــدة منفصلة 
لألطفـــال ومنطقـــة انتظـــار تتســـع إلى 

120 شخصا.
الحـــوادث  دائـــرة  أن  إلـــى  وأشـــار 
والطـــوارئ بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
تعد إحدى مراكز التميز بالمستشفيات 
باهتمـــام  تحظـــى  والتـــي  الحكوميـــة، 
بالـــغ وأولويـــة قصـــوى ضمـــن الخطط 
االســـتراتيجية؛ نظرا لدورها المحوري 
في تلبية االحتياجات الطبية للمرضى 
الذين يصل عددهم إلى 1300 مريض 

يوميا.

محمد بن عبداهلل: مواصلة تنفيذ المشاريع الريادية لتعزيز جودة الخدمات الصحية

إضافة 120 سريرا و30 غرفة ووحدة لألطفال في توسعة طوارئ “السلمانية”

رئيس المجلس األعلى للصحة يفتتح توسعة دائرة الحوادث والطوارئ

المنامة - بنا

النهائيـــة  للمرحلـــة  فكـــرة   12 تأهلـــت 
لمســـابقة االبتـــكار الحكومـــي )فكرة( في 
إلـــى  تهـــدف  التـــي  الخامســـة،  نســـختها 
فـــي  الحكومـــي  االبتـــكار  ثقافـــة  إثـــراء 
القطاع العام، ومواصلة مســـيرة التطوير 
والتنمية من خالل استمرار تطوير آليات 
العمـــل الحكومـــي ودعـــم ورفع مســـتوى 
الخدمـــات الحكوميـــة بما يلبـــي تطلعات 

المواطنين والمقيمين.
وفـــي إطـــار المســـابقة، تـــم علـــى مـــدى 
اليوميـــن الماضييـــن تقييـــم المقترحات 
إذ  فكـــرة،   40 والمتضمنـــة  المتأهلـــة 
علـــى  مقترحاتهـــم  المشـــاركون  عـــرض 
4 لجـــان تضـــم نخبـــة مـــن ذوي الخبـــرة 
واالختصـــاص، بعـــد أن اختـــار كّل فريق 
أمامهـــا  العـــرض  ســـيقدم  التـــي  اللجنـــة 
بالقرعـــة، وخصـــص لكل فريـــق 3 دقائق 
للعـــرض أمام لجنـــة التحكيم، وأســـفرت 
النتائـــج عـــن تأهـــل 12 فكـــرة للمرحلـــة 
المقبلة لجائزة االبتكار الحكومي )فكرة(، 

حيث تأهل كل من:
علـــي  حمـــد  مـــن  المقدمـــة  مشـــاتل،   .1
عبـــدهللا عيســـى، والشـــيخ محمـــد حمـــد 
محمـــد عبدهللا آل خليفة، وحصة بركات 

عبدهللا آل بن علي من وزارة الداخلية.
مـــن  المقدمـــة  التشـــريعات،  مختبـــر   .2
عبدالعزيـــز عبـــدهللا راشـــد المعـــاودة من 

هيئة التشريع والرأي القانوني.
)دّربنـــي(،  المعرفـــة  نقـــل  منظومـــة   .3
المقدمـــة من عبير علي مفتاح جوهر من 

وزارة اإلعالم.
مـــن  المقدمـــة  المتجوليـــن،  الســـفراء   .4
فاطمـــة عبدهللا فارس الظاعن من وزارة 

الخارجية.
5. تقييـــم المعلميـــن 360، المقدمـــة مـــن 
الجـــودر،  حســـن  راشـــد  إبراهيـــم  نـــورة 
وشيخة سند إبراهيم سند علي الفضالة، 
إبراهيـــم جمعـــة  ولطيفـــه خالـــد جمعـــة 
الـــدوي، ومحمـــد عبدالنبي ســـلمان أحمد 

العويناتي من وزارة التربية والتعليم.
National Statistics Reposi� ”6. “نسر

tory، المقدمـــة من أونـــاس ميرزا حبيب 
محمـــود مـــن المستشـــفيات الحكوميـــة، 
وأمين عبدالكريم الساعاتي من المجلس 

األعلى للصحة.
لتمكيـــن  الدائـــري  االقتصـــاد  مبـــادرة   .7
التكافـــل الصناعـــي وتحويـــل المخلفات 
إلـــى قيمـــة مضافـــة، المقدمـــة مـــن علـــي 
ماجـــد جاســـم علـــوي كاظـــم مـــن مكتب 

رئيس مجلس الوزراء.

8. ذاكـــرة البحرين، المقدمة من يوســـف 
محمد إسماعيل من وزارة اإلعالم.

9. المنصـــة الوطنية للخدمات الســـريعة، 
المقدمـــة مـــن ريـــم أحمـــد محمـــد جبـــر 
المســـلم من جهاز المســـاحة والتســـجيل 

العقاري.
10. دراجة اإلسعاف الطبية ) المستجيب 
الســـريع(، المقدمة من فايز بســـام شامخ 

فايز الشامخ من قوة دفاع البحرين.
11. البالســـتيك األخضـــر، المقدمـــة مـــن 
سعيد يوسف علي سوار، وصادق صالح 

رحمة من المجلس األعلى للبيئة.
12. محترف الصيانة، المقدمة من د. نها 
جمال محمد يوســـف محمـــد الزياني من 

جامعة البحرين.
للمرحلـــة  المتأهلـــة  األفـــكار  وســـتعرض 
النهائية من المســـابقة أمام لجنة تحكيم 
تضـــم مجموعـــة مـــن الـــوزراء، الختيـــار 
الفائـــزة واإلعـــالن عـــن الفكـــرة  األفـــكار 

الفائزة بـ “اختيار الجمهور”.

مجموعة من الوزراء يحكمون بالمرحلة النهائية الختيار الفائزين

تأهل 12 فكرة للمرحلة النهائية لمسابقة االبتكار الحكومي

أعداد كبيرة من المواطنين استفادوا من “التمويالت الجديدة” بوقت قياسي
تعزيز التعاون مع السعودية لتوفير خدمات السكن االجتماعي للمواطنين... الرميحي:

عقــدت وزيــرة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي آمنــة الرميحــي لقــاًء ثنائيــًا 
مــع وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان بالمملكة العربية الســعودية 
الشقيقة ماجد الحقيل، على هامش زيارتها إلى العاصمة السعودية الرياض. 

وخـــالل اللقـــاء نوهـــت الوزيـــرة آمنـــة 
الرميحـــي بعمـــق العالقـــات التاريخيـــة 
التـــي تجمـــع مملكـــة البحريـــن بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة في مختلف 
المجـــاالت، فـــي ظـــل ما تحظـــى به من 
دعـــم ورعايـــة من ملـــك البـــالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
الحرميـــن  خـــادم  وأخيـــه  خليفـــة  آل 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
المثمـــر  بالتعـــاون  منوهـــًة  ســـعود،  آل 
بيـــن المملكتين لتوفير خدمات الســـكن 
االجتماعـــي للمواطنيـــن، ومعربـــة عـــن 
تطلعاتهـــا لتعزيـــز ذلـــك التعـــاون خالل 

المرحلة المقبلة.
كما أشادت وزيرة اإلسكان والتخطيط 
العمرانـــي خـــالل اللقـــاء بجهـــود وزارة 
الشـــؤون البلديـــة والقروية واإلســـكان 
ومـــا  الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة 
تنتهجـــه من برامج طموحة ترتكز على 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص لســـرعة 
توفير الخدمات اإلســـكانية للمواطنين، 
وخاصة “برنامج سكني” الذي يعد أحد 
البرامـــج الرائدة، والتي تســـتهدف دعم 
وتقديـــم المواطنيـــن الســـعوديين لرفع 

نسبة تملك العقارات السكنية.
الرميحـــي  الوزيـــرة  اســـتعرضت  وقـــد 

اإلســـكان  برامـــج وزارة  اللقـــاء  خـــالل 
والتخطيـــط العمراني لتوفيـــر خدمات 
السكن االجتماعي للمواطنين بالمملكة، 
والتـــي يتم تنفيذها فـــي إطار التوجيه 
الملكي الســـامي بشأن مواصلة الخطط 
التطويريـــة لقطـــاع اإلســـكان بحلولهـــا 

الضخمـــة،  واســـتثماراتها  المبتكـــرة 
بالشـــراكة مـــع القطاع الخـــاص، لتأمين 
الســـكن الالئق والمالئم للمواطنين، وما 
ورد في برنامج الحكومة 2026�2023 
بشـــأن توفيـــر خدمـــات إســـكانية الئقة 

ومالئمة ومتميزة للمواطنين.

برنامـــج  أن  إلـــى  الوزيـــرة  وأشـــارت 
التمويـــالت اإلســـكانية الجديـــدة يأتـــي 
فـــي مقدمـــة أولويـــات الـــوزارة لتوفيـــر 
الخدمات اإلسكانية الفورية للمواطنين، 
مـــن خالل خدمتـــي “تســـهيل” و”مزايا”، 
بتوفيرهما تمويالت متنوعة األغراض، 
منوهـــة إلـــى أن هـــذا البرنامـــج ســـاهم 
فـــي توفيـــر الخدمـــات اإلســـكانية لعدد 
كبيـــر مـــن المواطنين منذ تدشـــينه في 

أغسطس الماضي، وفي وقت قياسي.
من جهتـــه، أثنى وزير الشـــؤون البلدية 
والقروية واإلسكان بجهود المملكة في 
توفير الخدمات اإلســـكانية للمواطنين 
بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، مؤكدًا 
الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين 
الشـــقيقين لتبادل الخبرات والتجارب، 
الخدمـــات  تطويـــر  فـــي  يســـهم  بمـــا 

اإلسكانية المقدمة للمواطنين.

المنامة - وزارة اإلسكان

من زيارة وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني للمملكة العربية السعودية
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السيد يشيد بالعالقات المتميزة بين البلدين... السفيرة التركية:

البحريـــــن خيـــر عــون للعالــــم في إغاثـــة المنكوبيـــن
للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  اســـتقبل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
مصطفـــى الســـيد ســـفيرة تركيا لدى 
مملكة البحرين إيســـن كاكيل، وذلك 
فـــي مكتبه بمقـــر المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية بضاحية السيف.

الســـيد  أشـــاد  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
القيـــادة  بيـــن  الطيبـــة  بالعالقـــات 
والشـــعبين، مثمنـــًا الجهـــود الطيبـــة 
التي تبذلها الســـفير خالل عملها في 
مملكـــة البحرين لإلســـهام في تعزيز 
وتوطيد العالقات الثنائية وتوســـيع 
آفاق التعاون بين البلدين في العديد 
مـــن المجـــاالت بمـــا يخـــدم المصالح 

والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة 
الصديقيـــن، متمنيًا لهـــا دوام التقدم 

واالستقرار واالزدهار.
كمـــا قـــدم خـــالل اللقـــاء نبـــذة عـــن 
األيتـــام  وعـــدد  المؤسســـة  تاريـــخ 
واألرامـــل المكفوليـــن من قبل جاللة 
الملك والفئات المســـتفيدة من عمل 
التـــي  الرعايـــة  وأنـــواع  المؤسســـة 
تقدم لهم في ســـبيل المســـاهمة في 
تربية األبناء واالرتقاء بمستوياتهم 
العلمية واالجتماعية، والمشـــروعات 
المؤسســـة  تنفذهـــا  التـــي  التنمويـــة 
الرعائيـــة  المجـــاالت  شـــتى  فـــي 
والمساعدات الخارجية التي قدمتها 

المؤسسة للدول الشقيقة والصديقة 
بتوجيـــه مـــن عاهـــل البـــالد المعظم 
الرئيـــس الفخري للمؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
الرشـــيدة  الحكومـــة  مـــن  وبدعـــم 
بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة  وبقيادة 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة ممثل جاللة الملـــك لألعمال 

اإلنسانية وشؤون الشباب.
من جانبها، أشـــادت السفيرة التركي 
بمـــا يوليـــه جاللة الملـــك المعظم من 

اهتمام بـــارز ورعايـــة للعمل الخيري 
واإلنســـاني ومســـاعدة المحتاجيـــن 
وإغاثـــة المنكوبين في مختلف دول 
العالـــم، مثمنـــًا جهـــود ممثـــل جاللـــة 

الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة  في إدارة العمل اإلنساني 
الملكيـــة  المؤسســـة  تقدمـــه  الـــذي 

واإلنجـــازات  اإلنســـانية  لألعمـــال 
التـــي حققتهـــا المؤسســـة مـــن خالل 
تقدمهـــا  التـــي  الرعائيـــة  الخدمـــات 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  للمحتاجيـــن 
ومختلف الدول المنكوبة مما ساهم 
بشكل كبير وفعال في ترسيخ األمن 

واالستقرار النفسي للشعوب. 
البحريـــن  مملكـــة  بدعـــم  ونوهـــت 
مختلـــف  فـــي  تركيـــا  لجمهوريـــة 
المواقـــف ومنها وقـــوف البحرين مع 
الشـــعب التركـــي فـــي محنـــة الزلزال 
الـــذي ضـــرب تركيـــا قبـــل ســـنوات، 
حيـــث كان لمملكة البحرين دور بارز 

في مد يد العون.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

ترأس محافظ الجنوبية رئيس المجلس 
التنســـيقي سمو الشـــيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفة آل خليفـــة، اجتماع المجلس 
التنسيقي األول في دورته الثالثة للعام 
2023، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي، 
بحضـــور عدد مـــن األعضاء مـــن ممثلي 

الجهات الحكومية المختلفة.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رحـــب ســـمو 
المحافظ بالحضور مؤكـــًدا أن التواصل 
المستمر مع األهالي نهج راسخ للوقوف 
على احتياجاتهم ومقترحاتهم وتحقيق 
المشـــاريع  مـــن  جملـــة  فـــي  تطلعاتهـــم 
الرائدة، بالتنسيق والتعاون المستمر مع 
الجهـــات المختصة، تنفيـــًذا للتوجيهات 
الســـديدة لملـــك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ودعـــم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، ســـعًيا لتوفير كافة 
الخدمـــات بالتعـــاون مـــع الجهـــات ذات 
العالقـــة وفـــق أعلـــى المعاييـــر وتحقيق 

االستدامة لخدمة المحافظة وأهاليها.

وخالل االجتماع، أشـــاد ســـمو المحافظ 
بجهود جميع ممثلي الجهات الحكومية 
نظيـــر مـــا حققه المجلس التنســـيقي من 
مخرجـــات فـــي العـــام 2022 مـــن خالل 
مؤكـــًدا  توصيـــة،   79 المجلـــس  إصـــدار 
سموه أن نسبة تفاعل وتجاوب الجهات 
الحكومية مـــع تلك التوصيات بلغت 98 
% مـــن مجمـــوع التوصيـــات، مـــا يؤكـــد 
ترجمـــة الجهـــات الحكوميـــة لمخرجات 
تحقيـــق  فـــي  وجهـــوده  المجلـــس 

التوصيات على أرض الواقع.
بعدهـــا، اســـتمع المجلـــس لعـــرض مرئي 
قدمه مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية 
عاصـــم عبداللطيـــف حـــول مســـتجدات 
مشاريع وزارة شؤون البلديات والزراعة، 
إضافـــة إلـــى خطـــط تطويـــر عـــدد مـــن 
المرافق الخدميـــة التي تهم األهالي في 
نطاق المحافظة، والتي شـــملت ممشـــى 
مدينـــة زايـــد، ومنتزه عيـــن الحنينية، إذ 
وجـــه ســـمو المحافـــظ بمتابعـــة مراحـــل 
إنشـــاء منتزه عين الحنينية والخدمات 
التـــي يقدمهـــا لألهالـــي بما يعـــود بالنفع 

على المنطقة.
وعلـــى صعيـــد منفصـــل، قدمـــت وزارة 
الصحـــة عرًضـــا مرئًيـــا عـــن جهودها في 
المحافظة الجنوبية، إذ أوصى المجلس 
بتنظيـــم العديد من المبـــادرات والورش 
الصحيـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الصحيـــة 

تعزيًزا لمبدأ الشراكة المجتمعية.
مرئـــي  لعـــرض  المجلـــس  اســـتمع  كمـــا 

بمديـــر  ممثلـــة  األشـــغال  وزارة  قدمتـــه 
مهـــا  الطـــرق  وتصميـــم  تخطيـــط  إدارة 
حمـــادة حـــول جهودهـــا القائمـــة خـــالل 
موســـم األمطـــار واإلجـــراءات المتعلقة 
بتصريفهـــا، والحلـــول التي يتـــم اتباعها 
فـــي جميـــع مناطـــق  النحـــو  علـــى ذات 
أوصـــى  حيـــث  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
المجلس باســـتمرار هذه الجهود لخدمة 

األهالي.
المحافظـــة  اســـتعرضت  جانبهـــا،  مـــن 
الجنوبيـــة تقريًرا عن نتائج زيارة فريقها 
الميدانـــي لمنطقـــة الـــزالق والـــذي شـــمل 
واالحتياجـــات  االقتراحـــات  مـــن  عـــدًدا 
بمـــا يحقـــق  بالـــزالق،  المرافـــق  لتطويـــر 
وتحقيـــق  للمنطقـــة  الشـــاملة  التنميـــة 
تطلعـــات األهالـــي فـــي تطويـــر المرافـــق 

العامة بالمنطقة.
وفـــي الختام، عبر الحضور عن شـــكرهم 
التنســـيقي  المجلـــس  لـــدور  وتقديرهـــم 
برئاسة سمو محافظ المحافظة الجنوبية 
فـــي التنســـيق والمتابعـــة لمناقشـــة كافة 
المشـــاريع التنموية التي تحقـــق التنمية 

الشاملة بصورتها المنشودة.

المنامة - وزارة الداخلية

التواصل مع األهالي نهج راسخ للوقوف على احتياجاتهم

“تنسيقي الجنوبية”  في 2022
اعتمـد 79 توصيــة 

والتفاعل معها 98 %... 
سمو الشيخ خليفة بن علي:

المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

أكد وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر 
حميـــدان، أن تطويـــر البنيـــة التحتية 
محافظـــات  مختلـــف  فـــي  للطاقـــة 
المملكـــة أولويـــة دائمة لدى الـــوزارة، 
منوهًا بأهمية تكامل الجهود لتهيئتها 
لتواكب التحـــركات العالمية المتعلقة 
باستدامة الطاقة، بما يعزز من جودة 

وكفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

جاء ذلك لدى اســـتقبال وزير شـــؤون 
وأعضـــاء  لرئيـــس  والمـــاء  الكهربـــاء 
تطـــرق  إذ  العاصمـــة،  أمانـــة  مجلـــس 
المشـــاريع  مـــن  عـــدد  إلـــى  اللقـــاء 
والمبادرات التي توسع آفاق التعاون 
المشـــتركة  التطلعـــات  يحقـــق  بمـــا 

واألهداف التنموية المنشودة.
وأعـــرب رئيـــس المجلـــس واألعضاء 

وتقديرهـــم  شـــكرهم  عـــن  الحضـــور 
للوزيـــر حميدان على حســـن وحفاوة 
للمخرجـــات  متطلعيـــن  االســـتقبال، 
اإليجابيـــة ومؤكديـــن أهمية تنســـيق 
الجهود الوطنيـــة وتكاملها بما يحقق 
المصلحة الوطنية العامة وبما يتسق 
مـــع الـــرؤى التنمويـــة التـــي وضعتهـــا 

حكومة مملكة البحرين.

تنسيق الجهود مع أمانة العاصمة... وزير الكهرباء:

األولوية لتطوير البنية التحتية للطاقة

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

اســـتقبل وزيـــر التنميـــة االجتماعية 
مجلـــس  رئيـــس  العصفـــور،  أســـامة 
إدارة جمعيـــة النعيم الخيرية، حميد 
رحمـــة، بحضـــور عـــدد مـــن أعضـــاء 
مجلـــس اإلدارة، لبحـــث ســـبل تعزيز 
التعاون المشترك لالرتقاء بالمشاريع 

التنموية.
االجتماعيـــة  التنميـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
بجهود جمعيـــة النعيـــم الخيرية في 
المجـــاالت اإلنســـانية واالجتماعيـــة، 
مؤكـــًدا دعـــم الـــوزارة لكافـــة جهـــود 
المنظمـــات األهليـــة، وتذليل العقبات 
وفًقـــا  وذلـــك  تواجههـــا،  قـــد  التـــي 
بهـــا،  المعمـــول  والقوانيـــن  لألنظمـــة 
منوًها بجهود تعزيز مبادئ الشـــراكة 
المجتمعيـــة التي تحققت من خاللها 
التنمويـــة  اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد 
ومختلـــف  الدولـــة  مؤسســـات  بيـــن 

مملكـــة  فـــي  األهليـــة  المنظمـــات 
البحرين.

وخـــالل اللقـــاء، تـــم اســـتعراض أبرز 
المشـــاريع والمبادرات التنموية التي 
تنفذهـــا الجمعيـــة فـــي إطـــار تلبيـــة 
والمختلفـــة  األساســـية  الحاجـــات 
فـــي المجتمـــع، إلـــى جانب مشـــاريع 

التكافـــل االجتماعـــي، وبرامـــج رفـــع 
المستوى الثقافي والتعليمي لألفراد 
واألسر البحرينية، كما تم استعراض 
أهـــم التحديات التـــي تواجه جمعية 
النعيم الخيرية، وتسهيل اإلجراءات 
دورهـــا  تعـــزز  أن  شـــأنها  مـــن  التـــي 

اإلنساني والخيري.

مشيًدا بجهود “النعيم الخيرية” في تعزيز التكافل... العصفور:

تذليل العقبات أمام المنظمات األهلية
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مـــا  علـــى  الكـــوري  الســـفير  رد  وفـــي 
طرحه الشعلة عن تضاؤل مشروعات 
الشـــركات العقاريـــة الكوريـــة مقارنـــة 
بالســـابق، أوضح السفير أن “الشركات 
الكورية تجد صعوبة في التنافس مع 
شـــركات البنـــاء ذات الكلفـــة المتدنية، 
ولـــذا تتجـــه اآلن إلـــى التركيـــز علـــى 
المشروعات الهندسية أكثر من البناء”.
ولفت الســـفير إلـــى أن شـــركات البناء 
الكوريـــة قامـــت بتنفيـــذ العديـــد مـــن 
فيهـــا  بمـــا  المعقـــدة؛  البنـــاء  مشـــاريع 
العديد مـــن مباني المكاتـــب الوزارية، 
العـــدل  وزارة  المثـــال  ســـبيل  علـــى 
ســـبعينات  فـــي  اإلســـكان  ووزارة 
وثمانينـــات القـــرن الماضـــي ومـــا زال 
الناس يمتدحون هذه المباني لمتانتها 
 ASRY“ وقوة بنائها. ويعتبر مشـــروع
Dry Dock” أول مشـــروع كبيـــر ينفذه 
الكوريـــون فـــي المنطقـــة. وتـــم حتـــى 
اآلن تنفيـــذ إجمالـــي 57 مشـــروًعا من 

17 شركة كورية.
العـــام  القطـــاع  “يســـتطيع  وأضـــاف: 
أن يتدخـــل حيـــن يكـــون دور الســـوق 
محـــدوًدا. لهـــذا الغـــرض، نســـتطيع أن 
نعزز التبادل والتعاون بين المؤسسات 
األكاديميـــة والتقنيـــة وكذلـــك معاهـــد 
العامـــة. وكان هنـــاك حـــوار  البحـــوث 
نشـــط بين وزارتي الصحـــة البحرينية 
والكوريـــة في إطـــار خطة عمل ثنائية 

بهذا الخصوص”.
مقـــر  زار  قـــد  الكـــوري  الســـفير  وكان 
صحيفة البالد حيث كان في استقباله 
عبدالنبـــي  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
مؤنـــس  التحريـــر  ورئيـــس  الشـــعلة، 
أحمـــد  التنفيـــذي  والرئيـــس  المـــردي، 
ورئيـــس  التحريـــر  وســـكرتير  البحـــر، 
المحليـــة والمحتـــوى  الشـــؤون  قســـم 

اإللكتروني راشد الغائب.
وأشـــار الســـفير في هذا الصدد إلى ما 
تقوم به “شـــركة سامســـونغ للهندســـة 
مـــن  الكورييـــن  وفنييهـــا  بموظفيهـــا 
أعمـــال تطويـــر وتوســـعة مـــع شـــركة 

بابكو”.
ولفت إلى أن الســـفارة على اســـتعداد 
لتســـهيل التعاون في مجاالت الطاقة 
المتجـــددة، الصناعـــة البيئيـــة، األمـــن 
الغذائي، التعليم، وغير من المجاالت. 
نمـــاذج عـــدة  الكـــوري  الســـفير  وذكـــر 
لالســـتثمار الثنائي بيـــن البلدين كعقد 
منتدى األعمال الثالث في العام 2019 
فـــي البحرين، حيث جاء وفد األعمال 
الكوري بقيادة غرفة التجارة الكورية، 
ووكالـــة ترويـــج التجـــارة واالســـتثمار 
الكوريـــة )كوترا( إلـــى المنامة، وأجرى 
التجاريـــة  المشـــاورات  مـــن  العديـــد 

واالستثمارية مع نظيره البحريني.
عالقات تاريخية

وفـــي الوقـــت الـــذي تمتـــد العالقـــات 
كوريـــا  البحريـــن  بيـــن  الدبلوماســـية 
الجنوبيـــة إلـــى ما يقـــرب الــــ 47 عاًما، 
العالقـــات  الكـــوري  الســـفير  وصـــف 
باإليجابيـــة  المشـــتركة  الدبلوماســـية 
والحيوية، مؤكًدا أهمية تعزيزها على 
الصعـــد كافـــة، والســـيما أن البحريـــن 
مثلـــت فـــي الســـبعينات والثمانينـــات 
بوابـــة إقليميـــة لكوريـــا الجنوبيـــة إلى 
الشـــرق األوســـط وأول رحلة مباشـــرة 

إلـــى الخليج أطلقتهـــا الناقلة الوطنية 
الكورية كانت إلى البحرين. 

الماليـــة  األزمـــات  “بعـــد  وأضـــاف: 
 ،1990 العـــام  أواخـــر  فـــي  اآلســـيوية 
أغلقت الســـفارة الكورية فـــي المملكة 
مؤقًتـــا، ولكن عندما أعيـــد فتحها في 
العـــام 2011، جـــاءت حقبـــة جديـــدة 
من االزدهـــار وتغيرت طريقة التعاون 
الثنائيـــة  التبـــادالت  مســـتوى  برفـــع 
إلـــى درجة أخـــرى. ولقد شـــهدنا زيارة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 

بن حمـــد آل خليفـــة إلى ســـيول العام 
2012 والتي دشـــنت فصالً جديًدا من 
التعاون االقتصادي. وبهذه المناســـبة، 
وقعـــت الغـــرف التجارية فـــي البلدين 
اتفاقيـــة تعاون أتاحـــت منصة ممتازة 
للشراكات التجارية. وتلت زيارة سمو 
ولي العهد زيـــارة لرئيس وزراء كوريا 

لمملكة البحرين العام 2013”.

شراكة مستمرة 

مجـــال  فـــي  كبيـــر  تعـــاون  وأطلـــق 
العـــام  منـــذ  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
علـــى  االتفـــاق  األمثلـــة  ومـــن   .2012
التجاريـــة  التراخيـــص  نظـــام  تطويـــر 
المتكامل في البحرين )ســـجالت( بين 
الصناعـــة  ووزارة  الكوريـــة  الشـــركة 
والتجـــارة فـــي البحريـــن، كمـــا أطلـــق 
مشـــروع حكومي إلكتروني كبير آخر 
SEHATI-( للتأميـــن الصحي الوطنـــي
IT(، الـــذي تـــم تثبيته وإدارتـــه بنجاح 
فـــي إطـــار التعـــاون الثنائـــي الكـــوري 

البحريني. 
وفيما يتعلـــق بالترويـــج الثقافي، أكد 
أن السفارة شريك دائم لهيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار، وهنـــاك العديـــد مـــن 
الفعاليات المســـجلة في إطار التعاون 
أو  تقليديـــة  كانـــت  ســـواء  الثنائـــي، 

حديثـــة أو مزيجا مـــن العروض الفنية 
الثقافية.

تشجيع السياحة

الطبيـــة  الخبـــرات  تبـــادل  إطـــار  فـــي 
وتشـــجيع الســـياحة العالجيـــة ســـافر 
العـــام 2022 أول مريض لتلقي العالج 
برعايـــة حكومـــة البحريـــن إلـــى كوريا 
ولتلقـــي  جراحيـــة،  عمليـــة  إلجـــراء 
العـــالج المناســـب، وزار طبيـــب عيون 
الســـلمانية  مجمـــع  مشـــهور  كـــوري 
الطبي للتبادل الطبي وعالج المرضى 
وإجـــراء العمليـــات الجراحيـــة ضمـــن 

برنامج الطبيب الزائر للعام 2022.
ولفت الســـفير الكوري إلى أن السفارة 
البحرينـــي  الشـــباب  ســـنوًيا  تعـــّرف 
بفـــرص المنـــح الدراســـية فـــي كوريـــا 
 GKS )Global Korea ضمـــن برنامـــج
Scholarship( وذلك منذ العام 2014، 
مشـــيًرا إلى ســـفر 3 طـــالب بحرينيين 
العـــام الماضـــي إلـــى كوريـــا للحصـــول 

على دراسات عليا بفضل البرنامج.
وأوضح السفير أنه “يمكن للبحرينيين 
التقـــدم بطلب للحصول على تأشـــيرة 
)K-ETA( التـــي تعادل تأشـــيرة دخول 
متعـــددة لمدة عاميـــن، مع أقصى مدة 
إقامة تبلغ 30 يوًما لكل زيارة، برسوم 
مـــا  دوالرات   9 تبلـــغ حوالـــي  تقديـــم 

يعادل 3 دنانير بحرينية فقط”. 

تحديات دولية

األوكرانيـــة،  الروســـية  الحـــرب  وعـــن 
أعـــرب الســـفير الكـــوري عـــن أملـــه أن 
“تنتهي الحرب بحل سلمي”، الفًتا إلى 
أن كوريـــا الجنوبيـــة كانـــت عضًوا في 
التحالف الدولي لمســـاعدة األشخاص 
الحـــرب  تبعـــات  مـــن  يعانـــون  الذيـــن 
في أوكرانيـــا وتعهدت كوريـــا بتقديم 
مســـاعدات إنسانية بقيمة 100 مليون 

دوالر”.
وعـــن الوضع مع كوريا الشـــمالية، قال 
ســـفير كوريا الجنوبية: “نواجه إمكان 
لكوريـــا  الســـابعة  النوويـــة  التجربـــة 
الشمالية، وهذا الجزء هو سبب التوتر 
فـــي منطقتنـــا، وقـــد اقتـــرح الرئيـــس 
يـــون ســـوك يـــول )المبـــادرة الجريئـــة( 
لكوريـــا الشـــمالية، وتعهـــد بالمكافـــآت 
االقتصادية لخطوات الجارة الشمالية 

لنزع السالح النووي”.

” لمواجهة التحديات اإلعالمية الرقمية استعداد كوري لتبني مبادرة “
مليار دوالر حجم التبادل التجاري مع البحرين بنهاية 2022... السفير تشونغ:

السفير الكوري

السلع الرئيسة المصدرة والمستوردة 2022 حجم التجارة الثنائية بين البحرين وكوريا 

قال سفير كوريا الجنوبية هاي كوان تشونغ إن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وكوريا الجنوبية بلغ أكثر من مليار دوالر في 
العام 2022. 

جاء ذلك لدى زيارة السفير الكوري لمقر صحيفة البالد. 
واتفق ســـفير كوريا الجنوبية مع رئيس مجلس اإلدارة عبدالنبي الشـــعلة على أهمية تبادل الخبرات اإلعالمية بين كوريا والبحرين 

لمواجهة التحديات اإلعالمية المختلفة في عصر الرقمنة. 
وعبر السفير عن استعداده لمشاركة المبادرة مع المعنيين في صناعة اإلعالم في كوريا الجنوبية. 

وأوضح الســـفير تشـــونغ “أن التبادل التجاري ارتفع في 2021 بواقع 7 إلى 8 %. وعلى الرغم من جائحة كورنا في 2020، حافظ 
التبادل التجاري على استقراره بين البلدين؛ لقوة العالقات التجارية المشتركة”. 

ريناتا عزمي

سفير كوريا الجنوبية هاي كوان توشنغ
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المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

أكد وزير شؤون البلديات والزراعة 
وائـــل المبارك حرص الـــوزارة على 
تطوير منظومة األسواق المركزية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، مشـــيًرا إلى 
أن االهتمـــام باألســـواق المركزيـــة 
المهمـــة  الخدمـــات  ضمـــن  يأتـــي 
التـــي تقدمهـــا الـــوزارة لما تشـــكله 
هـــذه األســـواق مـــن مرافـــق مهمـــة 

للمجتمع. 
جـــاء ذلـــك أثنـــاء لقائـــه مـــع النائب 
بحـــث  الـــذي  الرميحـــي،  عبـــدهللا 
معـــه عدًدا مـــن المواضيع الخدمية 
فـــي  األولـــى  بالدائـــرة  المتعلقـــة 

المحافظة الجنوبية.
البنـــاء  بالتعـــاون  الوزيـــر  وأشـــاد 
التنفيذيـــة  الســـلطة  أعضـــاء  بيـــن 
والتشريعية في تطوير التشريعات، 
مشـــددا على أن السلطة التشريعية 
شـــريك أساســـي في عملية التنمية 

والبناء التي تشهدها المملكة.
وشـــدد علـــى حـــرص الـــوزارة على 
تطويـــر الخدمـــات المقدمـــة ضمـــن 
منظومـــة العمـــل البلـــدي خصوًصـــا 
فيما يتعلـــق بالحدائق والمتنزهات 
المرافـــق  مـــن  واألســـواق وغيرهـــا 

البلدية األخرى.

احتياجات “أولى الجنوبية” محور لقاء المبارك والرميحي

خريجــــو كليـــة البحريـــن للمعلميــن... إضافــة نوعيــة
أكــد عــدد مــن القيــادات المدرســية أن انضمــام خريجــي كليــة البحريــن 
للمعلميــن إلــى الكــوادر التعليميــة المدرســية إضافة نوعيــة، مؤكدين أنهم 
أثبتوا تميزهم وتطور قدراتهم، األمر الذي أسهم في تحّسن األداء عموما. 

وقالـــت رئيس مدارس ومديرة مدرســـة 
مدينـــة حمـــد االبتدائيـــة للبنـــات أفنـــان 
أميـــن “إن طاقـــات بحرينية شـــبابية من 
خريجـــي وخريجات هـــذه الكلية، تنضم 
يمتلكـــون  ممـــن  مدارســـنا  إلـــى  ســـنوًيا 
المهـــارات واالســـتراتيجيات والمعـــارف 
المتميـــزة، ليكونوا شـــركاء معنا في بناء 
مستقبل البحرين، فهم يتمتعون بالقدرة 
الفائقـــة على جعـــل الطالب محور عملية 
التعلم، ممـــا يزيد الدافعيـــة لطالبنا نحو 
التعلم، إضافًة إلى تنوع االستراتيجيات 
التـــي يتميزون بهـــا مثل التعلـــم باللعب، 
التعاونـــي،  والتعلـــم  األقـــران،  وتعلـــم 

كمـــا لديهـــم الوعـــي والقدرة علـــى تنفيذ 
برامـــج ومشـــاريع توجه ســـلوك الطالب 
وتنمي ِقّيمهم و إحساســـهم بالمسؤولية 
تجـــاه وطنهم، فـــي إطار جهـــود التربية 
للمواطنة، فضاًل عن امتالك هذه الكوادر 
أفكاًرا لقيادة مشاريع تركز على القضايا 

العالمية حولنا كاالستدامة البيئية”.
بدورهـــا، قالـــت القائـــم بأعمـــال رئيـــس 
مدارس ومديرة مدرسة الحد اإلعدادية 
للبنات نسيمة السعدون أن كلية البحرين 
للمعلميـــن تـــزود وزارة التربيـــة والتعليم 
دوليـــة  بمعاييـــر  المؤهليـــن  بالمعلميـــن 
رفيعـــة في مختلـــف التخصصـــات مثل: 

اللغـــة العربيـــة والدراســـات اإلســـالمية، 
اللغـــة اإلنجليزيـــة، الرياضيـــات، العلـــوم، 
تكنولوجيـــا المعلومات والحاســـوب، بيد 
منصـــب  واألســـاس  األهـــم  التركيـــز  أن 
علـــى االســـتراتيجيات التربوية وطرائق 

التدريس.
وأكـــدت رئيس مدارس بـــإدارة العمليات 
معصومـــة  الثالثـــة  للمنطقـــة  التعليميـــة 
العـــرادي، أن خريجـــي الكليـــة يتميـــزون 
مـــع  التكّيـــف  ســـرعة  علـــى  بقدرتهـــم 
والقيـــام  المدرســـي،  العمـــل  متطلبـــات 

بأدوارهم الفنية في الصفوف الدراسية، 
وخارجها، وذلك بفضل طبيعة الدراســـة 
التي يتلقونها، والتي تقوم على التدريب 

العملي طوال فترة الدراســـة، األمر الذي 
يســـهم في تحقيق تناغم بيـــن الجانبين 

األكاديمي والميداني.

إلـــى ذلـــك، قـــال رئيـــس مـــدارس ومدير 
مدرســـة كـــرزكان االبتدائيـــة للبنين علي 
مـــدن “كوني قيادًيا، وفـــي موضع تقييم 
إجـــراءات المعلميـــن، وتنميـــة أفكارهـــم 
تطويرهـــا،  علـــى  والعمـــل  وتنقيحهـــا 
التمســـُت فارًقا كبيًرا في عقلية خريجي 
التربويـــة  الناحيـــة  مـــن  الكليـــة  هـــذه 
والتعليميـــة، فمـــن جانب التربيـــة لديهم 
تقبـــل مـــن قبـــل التالميـــذ غيـــر مألـــوف 
وطـــرق ذات أثـــر ملمـــوس فـــي معالجـــة 
الســـلوكيات الخاطئـــة، مـــا أجـــد تحـــواًل 
إيجابًيا في مســـتوى تالميذهم التربوي، 
وأمـــا مـــن جهـــة العمـــل التعليمـــي فقـــد 
وجـــدت فيهـــم إبداًعـــا ال نظيـــر لـــه فـــي 
تقديم الدروس بتوظيف استراتيجيات 
التعليـــم الحديثة واألســـاليب المناســـبة 

ببراعٍة وإجادة”.

كلية البحرين للمعلمين

تحّول إيجابي في 
سلوكيات الطلبة... 

قيادات مدرسية:

الحواج يبحث مع “أمانة العاصمة” مشروعات البنية التحتية
أكـــد وزيـــر األشـــغال إبراهيـــم الحواج 
الـــدور المهـــم الـــذي يقـــوم بـــه مجلس 
البلديـــة  والمجالـــس  العاصمـــة  أمانـــة 
فـــي الدفـــع بمســـيرة التنميـــة والبنـــاء 
واالرتقاء بالبنيـــة التحتية والخدمات 
العامة، بما يسهم في تحقيق األهداف 
المشـــتركة ويعود بالخير والنماء على 

الوطن والمجتمع.
جاء ذلك لدى استقباله رئيس وأعضاء 
مجلس أمانة العاصمة برئاســـة صالح 
طـــرادة؛ وذلك لبحث مشـــاريع تطوير 
البنية التحتية في محافظة العاصمة.
وخـــالل االجتماع، تم اســـتعراض أبرز 
فـــي  العاصمـــة  بمحافظـــة  المشـــاريع 
القطاعـــات الثالثـــة ) الطـــرق، الصـــرف 
الصحي، المباني(، بمـــا يواكب التطور 
العمراني واالســـتثماري المستمر الذي 

تشـــهده العاصمـــة، كما تـــم بحث عدد 
من الطلبات المقدمة من المجلس.

بـــدوره، أشـــاد رئيـــس مجلـــس أمانـــة 

بـــدور وزارة األشـــغال فـــي  العاصمـــة 
والتنســـيق  التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر 
الدائـــم مـــع مجلـــس أمانـــة العاصمـــة، 

بمـــا يخدم أهالي العاصمـــة والمقيمين 
فيها ويسهم في تحسين جودة البنية 

التحتية والخدمات المقدمة.

المنامة - وزارة األشغال

جانب من االجتماع

معلم من خريجي الكلية في حصة دراسية

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. وللســائل ذكر اســمه 

إعداد: منال الشيخإن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم 

- المحاميـــة فاطمـــة بـــن رجـــب: إذا كان عقد الـــزواج وفقًا للفقه الســـني، 
فيصح ويقع الطالق اللفظي بشرط إثباته أمام المحكمة المختصة.

 أمـــا فـــي حال كان عقد الزواج وفقًا للمذهب الجعفري، فال يصح الطالق 

اللفظـــي، وال يقـــع، ويجـــب أن يكـــون الطـــالق أمـــام شـــاهدي عـــدل، وأن 
تكـــون الزوجة في حالـــة طهر، وذلك وفقًا للمادة )٨٦( من قانون األســـرة 

البحريني.

متى يقع الطالق الشفهي؟
السؤال: - متى يقع الطالق الشفهي وفقًا للفقه السني والفقه الجعفري؟ «

المحامية فاطمة بن رجب

المحامية فاطمة بن رجب

تعاون مع اإلمارات بمجال تطوير بيئة العمل
استعراض تجربة البحرين في مكافحة االتجار بالبشر

اســـتقبلت هيئة تنظيم ســـوق العمل وفًدا 
مـــن اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة االتجـــار 
بالبشر في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  برئاســـة  الشـــقيقة 
القاضـــي عبـــد الرحمن البلوشـــي، في مقر 
مركز حماية ودعم العمالـــة الوافدة التابع 
للهيئة، حيث استقبلهم عدد من مسؤولي 

الهيئة.
وتضمنت زيارة الوفد اإلماراتي جولة في 
مركز حمايـــة ودعم العمالـــة الوافدة الذي 
يضـــم المركـــز اإلقليمـــي للتدريـــب وبنـــاء 
القـــدرات لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص، 
الدوليـــة  للمنظمـــة  التمثيلـــي  والمكتـــب 

.)IOM( للهجرة
التعـــاون  مجـــاالت  االجتمـــاع  وبحـــث   
والتنســـيق وتبـــادل الخبرات فيمـــا يتعلق 
بتطويـــر وصـــون بيئـــة العمـــل، واالرتقـــاء 
بها مع حفظ حقـــوق جميع األطراف دون 

تمييز.

واســـتعرض مســـؤولو الهيئة للوفـــد الزائر 
تجربة مملكة البحرين في مجال مكافحة 
العمالـــة،  وحمايـــة  باألشـــخاص  االتجـــار 
مشـــيرين إلى أبـــرز المبادرات والمشـــاريع 
واإلجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز 
باألشـــخاص  االتجـــار  مكافحـــة  جهـــود 

وحفظ حقوق أطراف العمل.
واســـتمع الوفد إلى شرح متكامل ألهداف 
ودور مركـــز حماية ودعـــم العمالة الوافدة 
الـــذي ُيعـــد أول مركـــز شـــامل ومتخصص 
في منطقة الشـــرق األوسط، يعنى تقديم 

مختلـــف الخدمـــات الوقائية واإلرشـــادية 
والقانونيـــة، واإليواء للضحايـــا والضحايا 
المحتملين في االتجار باألشـــخاص، وفق 
المعايير والممارســـات الدولية المتبعة في 

هذا الشأن.
كما تمت اإلشارة إلى دور الهيئة في توفير 
بيئـــة العمل المناســـبة التـــي تضمن حقوق 
التوعويـــة  العمـــل، واإلجـــراءات  أطـــراف 
واإلرشـــادية للعمالة األجنبية، مؤكدين أن 
الهيئـــة تعمـــل على توفيـــر الحماية على 3 
مســـتويات، تبـــدأ بالجهـــد االســـتباقي من 

خالل توعية العمالـــة بحقوقها وواجباتها 
بمجـــرد وصولها إلى المملكـــة، ثم المتابعة 
المســـتمرة من خالل الزيارات التفتيشـــية 
الوقائيـــة؛ بهـــدف حمايـــة األشـــخاص من 
الوقـــوع ضحايا، إلـــى جانـــب توفير كافة 
واألخـــذ  الضحيـــة،  لمســـاعدة  الظـــروف 
بيدهـــا لتحصيل حقوقها وصـــون كرامتها 

اإلنسانية.
المركـــز  دور  علـــى  كذلـــك  الوفـــد  وأطلـــع 
القـــدرات  وبنـــاء  للتدريـــب  اإلقليمـــي 
لمكافحـــة االتجار باألشـــخاص فـــي إعداد 
مـــن  المعتمديـــن  المدربيـــن  مـــن  قاعـــدة 
الصفـــوف  فـــي  والعامليـــن  الممارســـين 
االتجـــار  فـــي مجـــال مكافحـــة  األماميـــة 
باألشـــخاص وتقديـــم البرامـــج التدريبيـــة 
المتخصصة والمعـــدة وفق رؤية ومنظور 
إعـــداد  فـــي  إلـــى دوره  إقليمـــي، إضافـــة 
الدراســـات والبحـــوث العلمية فـــي مجال 

مكافحة االتجار باألشخاص.

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

وقعت المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنسانية مذكرة تفاهم مع مدرسة 
مجـــال  فـــي  الدوليـــة،  الحكمـــة 
العمـــل الخيـــري واإلنســـاني، حيث 
األميـــن  مـــن  كل  االتفاقيـــة  وقـــع 
العـــام للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنسانية مصطفى السيد، ورئيس 
الحكمـــة  مدرســـة  إدارة  مجلـــس 

الدولية مهند العاني.
ويتم بموجـــب االتفاقية دعم دعم 
مشـــاريع ومبادرات المؤسســـة في 

مجـــال العمـــل الخيـــري والتطـــوع، 
وتنفيذ مبادرات ومشـــاريع خيرية 
لصالح منتسبي المؤسسة الملكية، 
إلى جانـــب التعاون مع المؤسســـة 
جديـــدة  مشـــاريع  إقامـــة  فـــي 
ومبـــادرات مســـتقبلية فـــي مجال 
العمل الخيري واإلنســـان، وإطالق 
فريـــق تطوعي خـــاص بدعم رؤية 
وأهداف ورسالة المؤسسة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية باســـم “ناصـــر 

العطاء”.

“الملكية اإلنسانية” توقع مذكرة تفاهم مع “الحكمة الدولية”



باسمة مبارك

الصالح: مراكز شبابية في شقق صغيرة... باسمة: إلنشاء ناد نسائي

الرميحي: محسوبيات بين األندية

^وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى مرســـوم بقانون 
يفضي بتعزيز اســـتقاللية اللجنة األولمبية البحرينية 

واعتبارها جهة مستقلة إداريا وماليا.
وتداخـــل العديـــد من النـــواب حول المشـــروع، إذ دعا 
رئيـــس اللجنـــة التشـــريعية والقانونيـــة النائب هشـــام 

العشيري إلى تبني القدرات الوطنية من الالعبين.
ونصـــح النائـــب ممـــدوح الصالـــح أثنـــاء مداخلتـــه مع 
وزيرة الشباب روان توفيقي بالقيام بجوالت تفقدية 

علـــى المراكز الشـــبابية في مختلـــف مناطق البحرين، 
مبينا أن بعض تلك المراكز الشبابية ومقرها عبارة عن 
شـــقق صغيرة، وال تناســـب مع العصـــر الحديث وربما 
حتى العشـــرينات من القرن الماضـــي، مطالبا الوزيرة 

بدعم المراكز الشبابية ومحاولة حل مشاكلها.
مـــن جهتهـــا، طالبت النائب باســـمة مبارك بإنشـــاء ناد 
نسائي في البحرين، يعنى برياضة المرأة في مختلف 
األلعاب، كما دعت إلى تأسيس ناد رياضي في منطقة 

مدينة حمد. 
بـــدوره، قال النائب عبدهللا الرميحي إن فئة الشـــباب 
تمثل نصف المجتمع من الجنســـين، مشيرا إلى وجود 
محســـوبيات وتمييز بين األندية، األمر الذي يؤثر إلى 
عدم المنافســـة فيما بينهـــا. وذكر أن لديه فريقا هاويا 
اســـتجمعه مـــن بعـــض األنديـــة التـــي رفضتهـــم، وقام 
بتوفير مدرب لهم، وتطوروا فيما بعد إلى مســـتويات 

عالية.

مشاوراتمصافحة أمام الكاميرا

ضحية السكلر تحضر تحت القبة... و “التربية” تعاقب مدرسة رّوجت الشذوذ

تساؤالت عن إنشاء مستشفى األمراض المعدية 
أمـــس  النـــواب  مجلـــس  مـــرر   ^
تقــريــــر لجـنــــة إعـــــداد مشــــروع الــــرد 
علــــى الخطــــاب الملكــــي السامـي التي 
ترأســـها النائب لولـــوة الرميحي. وأفاد 
تأسيســـا  حســـن  مـــال  جميـــل  النائـــب 
علـــى مضاميـــن الخطـــاب الملكـــي بأنه 
علـــى عاتق القطـــاع الرســـمي كالتعليم 
والصحة واإلعالم والسياحة مسئولية 
كبيـــرة انطالقـــا مـــن المضمـــون الـــذي 
جـــاء في الخطاب الملكـــي حول الغزو 

الثقافي.
وبـــدوره، تطرق النائـــب محمد األحمد 
الـــى “الغـــزو الثقافـــي” وهـــو يرفع أحد 
لمدرســـة  يعـــود  الـــذي  المنشـــورات 
خاصـــة فـــي المملكـــة تقـــوم بتدريـــس 
الشـــذوذ الجنســـي، فيما أصـــدر النائب 
بيانا بعد الجلســـة مباشـــرة ذكر فيه أن 
البعـــض فســـر مداخلته أنـــه تطرق إلى 

تقصيـــر وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي 
هـــذا الجانـــب، والصحيـــح أن الـــوزارة 
قامـــت باتخـــاذ اإلجـــراءات المناســـبة 

فـــور إبالغهـــا بالمخالفـــة لمنـــع تكرارها 
مجـــدد. فيما أكد النائب أحمد الســـلوم 
فـــي مداخلتـــه وجـــود فجـــوة كبيـــرة، 

متســـائال عن مشروع إنشاء مستشفى 
متخصص لألمراض المعدية، ومستدال 

بوفاة الفتاة ضحية السكلر قبل أيام.

حنان فردان

قراطة وسلمان

^على خلفية ســـماح الســـلطات السويدية بقيام متطرف ســـويدي بحرق نسخة 
من المصحف الشـــريف أمام الســـفارة التركية في الســـويد، مرر مجلس النواب أمس 
مقترحا بإصدار بيان استنكار.  كما وافق المجلس أيضا على مقترح بصفة االستعجال 
علـــى تنســـيق الحكومة بيـــن الجهـــات المعنية لبناء جامع الشـــيخ جاســـم المهزع في 
المنامـــة، حيـــث أفاد مقدم المقترح النائب أحمـــد قراطة إلى أن الجامع كان في عهدة 
هيئة الثقافة واآلثار من 12 عاما، ولكن تم استرجاعه من جديد لعهدة دائرة األوقاف 

السنية، وسيتم بناؤه عن طريق الشئون اإلسالمية.
كما مرر المجلس مقترحا بصفة االســـتعجال بشـــان قيام الحكومة من خالل “تمكين” 
بدعم المواطنين وأصحاب السجالت التجارية الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا.

سحب جامع المهزع من عهدة “الثقافة”

النـــواب  مجلـــس  وافـــق   ^
أمـــس علـــى اقتـــراح برغبـــة بصفة 
موظفـــي  لتثبيـــت  االســـتعجال 
القطـــاع  فـــي  المؤقتـــة  العقـــود 
النائـــب  والـــذي قدمـــه  الحكومـــي 
عبدالحكيم الشـــنو وعـــدد آخر من 

النواب. 
إنـــه  وقـــال الشـــنو فـــي مداخلتـــه 
مـــن   13 المـــادة  علـــى  “تأسيســـا 
يمـــس  المقتـــرح  فـــإن  الدســـتور 

شـــريحة كبيـــرة مـــن المواطنيـــن يعملـــون بعقـــود مؤقتـــة تصل ســـنوات عملهـــم لمدة 
5 ســـنوات”، موضحـــا أن العقـــود المؤقتـــة ال تـــؤدي لالســـتقرار الوظيفـــي، ومبـــررات 
االســـتعجال بســـبب قرب التصويـــت على الموازنة العامة، كمـــا أن بعض أصحاب تلك 

العقود ال يشملهم التأمين وقد تجاوز عمر بعضهم 30 عاما.

لتعجيل تثبيت “المؤقتين” بالحكومة

عبدالحكيم الشنو
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بابي مفتوح... والشباب أمانة في عنقي
^ شـــهدت الجلســـة االعتيادية السابعة في 
مجلس النواب أمس برئاسة أحمد المسلم، جدال 
بيـــن وزيـــر شـــئون المجلســـين غانـــم البوعينيـــن 
وبعـــض النواب عـــن قانونيـــة المداخالت بشـــأن 

المراكز الشبابية.
وقـــال البوعينيـــن إن التشـــريع موضـــوع النقاش 
بالجلســـة ال عالقـــة لـــه بالمراكـــز الشـــبابية حتى 
لـــو كانت الوزيرة مســـئولة عنهم، جـــاء ذلك على 
خلفية مداخلـــة النائب ممـــدوح الصالح بمطالبة 

الوزيرة باإلجابة على استفسارات النواب.
مـــن جهتهـــا، أكدت وزيرة شـــؤون الشـــباب روان 
ضـــرورة التعاون بين الســـلطتين مشـــيرة في أن 
بابهـــا مفتـــوح للجميع ومســـئولية الشـــباب أمانة 
في عنقها وستسعى جاهدة للنهوض بالمنظومة 

الوزيران البوعينين وتوفيقيالشبابية.

وزير المجلسين يثير جدال بشأن المراكز الشبابية... توفيقي:

تغطية الجلسة

بدر الحايكي

تصوير
رسول الحجيري

إيمان حسن شويطر
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احتفلـــت كليـــة إدارة األعمال فـــي جامعة 
البحريـــن أمـــس، بتخريـــج 1075 خريجـــًا 
وخريجـــة مـــن حملة درجـــة البكالوريوس 
في تخصصي: المحاســـبة والتسويق، من 
أصـــل 2517 خريجـــًا وخريجـــة فـــي كلية 

إدارة األعمال.
الرابـــع  الفـــوج  تخـــرج  حفـــل  ويشـــهد 
والعشـــرين - الذي يقام تحـــت رعاية ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة - تخريـــج الطلبـــة المســـجلين فيه 
من خريجي العـــام الجامعي 2017/ 2018 

إلى العام الجامعي 2020/ 2021.
وقـــال عميد كليـــة إدارة األعمـــال بجامعة 
البحريـــن حاتم المصـــري، في كلمة وجهها 
للخريجيـــن: “لقد بنى آباؤكم المؤسســـات 
التي حملتنا فـــي النصف الثاني من القرن 
العشرين، لقد ضّحوا كثيرًا، وحلموا كثيرًا، 

وعملوا بجد، وتركوا لنا عالمًا أفضل بكثير 
مما وجدوه”. 

وأشـــار إلـــى أن التحـــدي الـــذي يواجهونه 
التـــي  الخيـــارات  وأن  كثيـــرًا،  يختلـــف  ال 
يتخذونهـــا - كبيـــرة كانت أم صغيرة - في 
الســـنوات القليلة المقبلة ســـتقرر مستقبل 
الجيـــل  أن  مؤكـــدًا  وعالمنـــا،  مملكتنـــا 
الجديـــد أفضل مـــن ســـيضع المملكة على 
الطريـــق الصحيـــح في المســـتقبل، متمنيًا 

للخريجين مســـيرة حياة عمليـــة عنوانها: 
الصدق في القوة واإلخالص في العمل.

ـــر الخريجـــون عن ســـعادتهم في  فيمـــا عبَّ
كلمة ألقاها الخريج أيمن نادر حســـن قال 
فيهـــا: “اليـــوم قد أنهينـــا فصالً رئيســـًا في 
مســـيرة حياتنا، لنبدأ مســـيرة جديدة في 
ميـــدان العمل، ولننطلق بكل جد واجتهاد، 
واضعيـــن نصب أعيننـــا خدمة هذا الوطن 
اللحظـــة  وهـــي  نفوســـنا،  علـــى  الغالـــي 

الحاسمة التي ســـنثبت فيها أننا على قدر 
المسؤولية التي وضعنا فيها”.

وواصـــل: “إننـــا نقـــدم شـــهادة خالصـــة منا 
لهـــذه الجامعـــة الوطنيـــة العزيـــزة، التـــي 
بذلـــت كل مـــا اســـتطاعت بذله في ســـبيل 
متابعـــة  علـــى  قـــادر  واٍع  جيـــل  تخريـــج 
مســـيرة البنـــاء والتحديـــث، ومواكبـــة مـــا 
تشـــهده المملكة من نقالت نوعية واعدة، 
البحريـــن  رئيســـة جامعـــة  رعايـــة  تحـــت 

جواهـــر المضاحكـــة، وبجهـــود جبـــارة من 
العمداء ورؤساء األقسام العلمية، وجميع 
منتسبي الجامعة من الهيئتين األكاديمية 

واإلدارية”.
تســـلم  الصباحيـــة  االحتفاليـــة  وخـــالل 
المحاســـبة  فـــي  البكالوريـــوس  خريجـــو 
 2018 /2017 الجامعيـــة  لألعـــوام 
شـــهاداتهم  و2019/ 2020  و2018/ 2019 
تقنيـــة  لخدمـــات  الرئيـــس  نائـــب  مـــن 

المعلومـــات والشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة 
أســـامة الجـــودر، فـــي حيـــن ســـلم نائـــب 
الرئيـــس للبرامـــج األكاديمية والدراســـات 
العليا محمد قـــادر، خريجي البكالوريوس 
الجامعيـــة  لألعـــوام  المحاســـبة  فـــي 
شـــهاداتهم   2022 و2021/    2021 /2020

خالل الفترة المسائية.
العـــام  األعمـــال  إدارة  كليـــة  وتأسســـت 
1986، وتبنـــت كليـــة إدارة األعمال بالعام 
2009م نهـــج التحديـــث والتطوير، باتباع 
مبـــادئ الجـــودة وأطرهـــا العالميـــة، وتـــم 
إنشـــاء مكتـــب ضمـــان الجـــودة واالعتماد 
هـــذا  لتحقيـــق  الكليـــة  فـــي  األكاديمـــي 
الهدف، وحصلت الكلية بالعام 2014 على 
االعتمـــاد المحلي لبرامجهـــا، ونجحت في 
العـــام 2016 بأن تكـــون ضمن أفضل 5 % 
مـــن الكليـــات لتعليـــم إدارة األعمـــال على 
مستوى العالم، بعد حصولها على االعتماد 
العالمـــي األعرق مـــن هيئة تطويـــر كليات 

اإلدارة الجامعية الدولية.

الجيل الجديد أفضل من يضع المملكة على الطريق الصحيح في المستقبل
جامعة البحرين تخرج 1075 من حاملي بكالوريوس المحاسبة والتسويق... عميد “إدارة األعمال”:

المنامة - وزارة الداخلية

المخـــدرات  مكافحـــة  إدارة  تمكنـــت 
واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة  بـــاإلدارة 
شـــخص  علـــى  القبـــض  مـــن  الجنائيـــة 
)30 عاًمـــا( وبحوزتـــه كميـــة مـــن المـــواد 
فـــور  أنـــه  اإلدارة  المخدرة.وأوضحـــت 
ورود معلومـــات بهذا الشـــأن، تم إجراء 
عمليات البحث والتحري والتي أسفرت 
عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه 
وبحوزتـــه كميـــة مـــن مادتي الحشـــيش 
القيمـــة  وُتقـــدر  المخدرتيـــن،  والشـــبو 
السوقية للمضبوطات بأكثر من 38 ألف 

دينار.
وأشارت إلى أنه تم تحريز المضبوطات 
والتحفـــظ عليهـــا، واتخـــاذ اإلجـــراءات 
القانونية الالزمة تمهيًدا إلحالة القضية 

إلى النيابة العامة.
والمقيميـــن  المواطنيـــن  بـــكل  وأهابـــت 
مالحظـــة  أو  شـــكوى  أي  عـــن  اإلبـــالغ 
والتقـــدم بطلبـــات المســـاعدة المتعلقـــة 
بمكافحة المخدرات على الخط الساخن 
)996( علـــى مـــدار الســـاعة، مـــع ضمـــان 

السرية التامة للمعلومات.

ضبط شخص بحوزته مخدرات بـ 38 ألف دينار
المنامة - النيابة العامة

صرحــت رئيــس نيابــة الجرائــم اإللكترونيــة بــأن النيابــة العامــة 
تلقــت بالًغــا مــن اإلدارة األمنيــة المختصــة برصدها قيام ســيدة 
باســتغالل حســاباتها عبــر برامــج التواصــل االجتماعــي والتــي 
يتابعها آالف المتابعين في نشر صور مخلة باآلداب العامة مذيلة 

بتعليقات غير الئقة خادشة للحياء ومنافية للقيم األخالقية.

هـــذا، وباشـــرت النيابـــة العامة 
التحقيـــق فـــور تلقيهـــا البـــالغ 
حيث تـــم اســـتجواب المتهمة 
عليهـــا  القبـــض  إلقـــاء  عقـــب 
تنفيـــًذا ألمـــر النيابـــة بضبطهـــا 
إليهـــا  ووجهـــت  وإحضارهـــا، 
أفعـــاالً  عالنيـــة  اإلتيـــان  تهـــم 
فاضحـــة، وإتاحة ونشـــر مواد 
تقنيـــة  وســـائل  عبـــر  إباحيـــة 
المعلومات، وإســـاءة استعمال 
المســـتخدمة  الهاتـــف  أجهـــزة 
في ارتـــكاب الجريمة، وأمرت 
بحبســـها احتياطيـــًا علـــى ذمة 

إلحالتهـــا  تمهيـــًدا  التحقيـــق 
للمحاكمة الجنائية.

النيابـــة  رئيـــس  أكـــدت  فيمـــا 
تصدي النيابة العامة بكل حزم 
لـــكل تصرف أو ســـلوك يشـــكل 
مساسًا بالقيم وانتهاكًا لثوابت 
ومبادئـــه  وأعرافـــه  المجتمـــع 
األخالقيـــة مما يشـــكل جرائم 
معاقبـــا عليهـــا قانونـــًا، داعيـــًة 
إلـــى ضـــرورة االلتـــزام بالقيـــم 
ينشـــر  فيمـــا  العامـــة  واآلداب 
ويتداول عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.

حبس متهمة نشرت صوًرا خادشة للحياء
المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

 3 العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  نفـــذت 
محافظتـــي  فـــي  تفتيشـــية  حمـــالت 
العاصمـــة والجنوبيـــة شـــملت عـــدًدا من 
المحـــال التجارية ومواقع العمل وأماكن 

تجمع العمالة.
وأشـــارت الهيئة إلى أنه تـــم تنفيذ حملة 
المحافظـــة  فـــي  مشـــتركة  تفتيشـــية 
الجنوبية، بالتنسيق مع شؤون الجنسية 
والجـــوازات واإلقامـــة ومديرية شـــرطة 
المحافظـــة الجنوبيـــة، كمـــا نفـــذ قطـــاع 
الضبط القانوني حملتين في محافظتي 

العاصمة والجنوبية.
وقد أســـفرت الحمـــالت التفتيشـــية عن 
رصـــد عـــدد مـــن المخالفات التـــي تتعلق 
بأحكام قانون هيئة تنظيم ســـوق العمل 

وقانون اإلقامة بمملكة البحرين.
العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  وجـــددت 
دعوتهـــا جميـــع أفراد المجتمـــع إلى دعم 
للتصـــدي  الحكوميـــة  الجهـــات  جهـــود 
للممارســـات غيـــر القانونيـــة فـــي ســـوق 
العمـــل والعمالـــة غيـــر النظاميـــة حمايـــة 

للمجتمع ككل.

“سوق العمل” تنفذ 3 حمالت تفتيشية

التعليـــم  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  زارت 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيج آل خليفـــة، مقر معهد 
البحرين للدراســـات المصرفية والمالية 

.BIBF
وفي الزيـــارة، اطلعت األمين العام على 
البرامـــج التـــي يقدمهـــا المعهـــد للطلبـــة 
الماليـــة  القطاعـــات  فـــي  والموظفيـــن 
والمصرفية بما يتناســـب مع احتياجات 
الـــدورات  إلـــى  إضافـــة  العمـــل،  ســـوق 
التدريبية والعملية التي توائم متطلبات 

السوق المحلي والخليجي.
كما اطلعت على أبرز التقنيات الحديثة 
والتكنولوجية المســـتخدمة في العملية 
التعليميـــة بما يتالءم مع التطور التقني 
الحديـــث، وما يتناســـب مـــع احتياجات 
الطلبـــة والمتدربين فـــي المعهد والعمل 
على تسخير جميع االمكانيات المتوفرة 
في سبيل تحسين المخرجات التعليمية 

واألكاديمية في المعهد.
وأكـــدت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
العالـــي، أهمية وضع الخطـــط والبرامج 

الحديثـــة بما يتناســـب مع ســـوق العمل 
المحلـــي والخليجـــي، وتوفيـــر المـــوارد 
البشـــرية والكفـــاءات الوطنيـــة المدربة 
والقـــادرة علـــى مواكبة تطورات ســـوق 

العمل.
وأشـــادت خالل زياتها للمعهد، بما توليه 
حـــرص  مـــن  ومنتســـبوه  المعهـــد  إدارة 
واهتمـــام فـــي توفيـــر البيئـــة التعليميـــة 
المناســـبة للطلبة والموظفيـــن الراغبين 
فـــي الحصـــول على شـــهادات احترافية 
فـــي التخصصـــات الماليـــة والمصرفيـــة 
إلـــى أن  الـــدول، الفتـــة  ومـــن مختلـــف 
األمانـــة العامـــة للمجلـــس حريصة على 

توفير جميع احتياجـــات المعهد ودعمه 
فـــي تقديم الخدمـــات التعليمـــة بجودة 

عالية وبمستويات عالمية.
مـــن جانبـــه، أشـــار المديـــر العـــام للمعهد 
أحمـــد الشـــيخ إلـــى أن المعهـــد يســـعى 
الســـوق  احتياجـــات  لتقديـــم  بـــدوره 
المحلـــي والخليجـــي فـــي التخصصـــات 
التجاريـــة والمصرفية والتحول الرقمي 
واالستدامة، وأنه يعمل على رفع أعداد 
الطلبة والموظفين المتدربين والراغبين 
فـــي نيل الشـــهادات االحترافية وامكان 
توفير الدراسة عن بعد للطلبة الراغبين 

من خالل أحدث التقنيات المتوفرة.

“BIBF” يرفع أعداد الطلبة الراغبين في نيل الشهادات االحترافية... رنا بنت عيسى:

تأهيل الكفاءات الوطنية المدربة لمواكبة تطورات السوق

)األربعاء(  اليوم  الرابعة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  حددت 
جلسة للحكم في قضية المتهمين بتسجيل قراءات غير 
صحيحة لعدادات الكهرباء المتمثلة في 7000 قراءة غير 

دقيقة.
الرابعة  الكبرى  الجنائية  المحكمة  في  أمس  جلسة  وفي 
تقدمت محامية المتهم الثاني بمرافعة ختامية للرد على 

مذكرة النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد أكدت تورط المتهم األول “عربي” 

بحجة  وهمية  قـــراءات  بتسجيل  الجنسية 
ــورط المتهم  ــ الــعــمــل، وت الــضــغــط فــي 

البحريني بتشغيل المتهم العربي 
من دون تصريح رسمي، حيث 

شهريا  مرتبا  يتقاضى  كــان 
 500 ولغاية   200 بين  مــا 

دينار.
وبــيــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
بما  األول  المتهم  تــورط 
من  تهم  مــن  إلــيــه  نسب 
استعمال  جــنــايــة  بينها 

مملوك  إلكتروني  توقيع 
ــيــهــم، وذلـــك  بــالــمــجــنــي عــل

لغرض غير مشروع.
وأوضـــحـــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 

المادي والمعنوي  وقت سابق أن الجريمة نهضت بركنيها 
اإللكتروني  التوقيع  باستعمال  المتهم  قــيــام  خــالل  مــن 
المملكة إلى العاملين في الشركة، حيث تحقق الركن المادي 
اإلجرامي،  السلوك  بإفراغ  األول  المتهم  قيام  خــالل  من 
باستعمال المفتاح اإللكتروني المخصص بتطبيق تسجيل 
الــعــدادات، مما نتج عــن ذلــك تسجيل قــراءات  قـــراءات 

مخالفة للحقيقة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في غضون 
شهري يوليو وأغسطس من سنة 2022، بدائرة أمن 
بطريق  االشــتــراك  األول  للمتهم  البحرين 
ــاق والـــمـــســـاعـــدة مـــع مــوظــف  ــفــ ــ االت
بيانات  إدخــال  في  النية  بحسن 
وسيلة تقنية المعلومات تخص 
جهة حكومية على نحو من 
ــه إظـــهـــار بــيــانــات غير  شــأن
صحيحة،  أنها  على  دقيقة 
وذلــك من خــالل استعمال 
ــــي  ــتــــرون ــكــ ــ ــاح اإلل ــتــ ــفــ ــمــ ــ ال
كما  موظفين،   4 بـ  الخاص 
غير  بــيــانــات  المتهم  أدخـــل 
صحيحة الستهالكات وهمية 
لقراءة عدادات الماء والكهرباء 

في النظام اإللكتروني.

ــة  ــي ــض ــم فـــــي ق ــ ــك ــ ــح ــ الـــــيـــــوم ال
ــة ــي ــم ــوه ــاء ال ــربـ ــهـ ــكـ عــــــــدادات الـ

حسن عبدالرسول مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

الصخير - جامعة البحرين



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
مع الاستعداد

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

مراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
مـــــــــــــن

تحديث
��جــديــد
18 2023JAN
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المســـاحات
مــــــن وإلى

17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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Vacancies Available
One Call co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac
36094012 or IBRAHIM@DREAMGROUP.BH 

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 

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
17300616 or karim.eissa@falghanim.com 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17262725 or hr@delta-ss.me 

BLUE PALACE KARAK CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

77998636 or JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM 

TEJINDER ELECTRICAL AND ELECTRONIC REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37345037 or TEJINDER1322@GMAIL.COM 

TABASSUM EVENTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33124163 or TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

LONG POINT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33382677 or ASADABBASBUTT7@GMAIL.COM 

MUHAMMAD RAMZAN SCRAP MATERIALS RECOVERY GOODS RE-EXPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac
38394520 or MR8171200@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 

NET WAY PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

33239564 or MTAHIRNAWAZ786@GMAIL.COM 

SHAHBAZ INTERIOR DECORE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33909624 or SHAHBAZAHMED9624@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33621007 or HOZTIBH@GMAIL.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac

38803145 or ARQ.ALIAKBAR@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34368119 or SAASSERVICESINQUIRY@GMAIL.COM 

KARACHI DOLPHINS CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35954866 or ZAIBWAZIRBH@GMAIL.COM 

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

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contac

34310480 or RED.HATITSOL@OUTLOOK.COM 

FADHEL JAAFAR JASIM AL RABEA (NOOR ALMYAMEN /6172) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34040883 or HASSANJRABEA85@GMAIL.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

SHUJAEI POULTRY FARM 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39640510 or SHUJAIEPOULTRY@GMAIL.COM 

EBRAHIM ALI HASAN 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contac

39667339 or EBRAHIMJADEE@GMAIL.COM 

RAIHANA CORNER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of
 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

 suitably qualified applicants can contac
17239612 or KHALIFA.BAHAR@HOTMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33367000 or info@wadialsailgate.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

36566422 or careers@bh.lulumea.com 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

AHMED SAMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33495428 or AHMEDSAMIBH1@GMAIL.COM 

HASAN ALI MOHAMMED ABU TAHER 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac
39466473 or abuali-540@hotmail.com 

NEWCAR BUYING & SELLING SECOND HAND CARS CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33318888 or ABBAS.GROUP@HOTMAIL.COM 

NAWAL FOR MODERN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39833442 or UMFAHAD-143@HOTMAIL.COM 

Alharamayn pharmacy 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contac

17228000 or m_teirab@hotmail.com 

EMS KUSINA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33448080 or BURASHEDDOCUMENT@YAHOO.COM 

Hajen Food Transportation Services 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33448889 or hajen.const@gmail.com 

My Fish restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36824473 or MOHAMEDJMRABEEA@GMAIL.COM 

LAYLA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

33227711 or LAYLABEAUTY123123@GMAIL.COM 

LAYLA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contac

33227711 or LAYLABEAUTY123123@GMAIL.COM 

AL SAEGH AGRICULTURE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39654365 or HOMELAND22@HOTMAIL.COM 

MONALISA ADVERTISING DISING & MARKTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
37102424 or BATUTAB5@YAHOO.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac
34039246 or A.AYOOB3238@GMAIL.COM 

ADON INTERNTIONNAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

33003406 or AL_ASMER76@HOTMAIL.COM 

BANANA LEAF - THAI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17744171 or FATIMA.HUSSAIN.KHAMIS@GMAIL.COM 

ZAWIA 3 SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33808786 or MALNOOH1973@GMAIL.COM 

AL WAFAR  TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

34593306 or WEABSHER4YOU@GMAIL.COM 

BAHRAIN HOUSE OF PHOTOGRAPHY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CAMERAMAN
 suitably qualified applicants can contac

39454082 or YOUSIF.ALKHAN@BAHRAINHOUSE.COM 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

36566422 or careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17556665 or careers@bh.lulumea.com 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17749697 or secure.me@live.com 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17262725 or hr@delta-ss.me 

AL BINDAIRA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

38700027 or salwa@al-abraaj.com 

Halahel Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17456276 or JAFFAR.ALAH@GMAIL.COM 

ALHENNA PALACE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39050933 or JAHAWERJAWAHER@GMAIL.COM 

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENTS RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contac

39416687 or STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

ALTAKATUF CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39660442 or altakatuf.bh@gmail.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

36636624 or h.bukhamas@tamcon.bh 

MIRCH MASALA RESTAURANT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contac

32229308 or irfan@relevantech.net 

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

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

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

 SHIP RIGGER
 suitably qualified applicants can contac
17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

LAMSAT CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17720543 or SAAD1@BATELCO.COM.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 

LAMSAT CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac
17720543 or SAAD1@BATELCO.COM.BH 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

Baby clay broadcasting & media production 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39905077 or makki@almaalybh.com 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contac

17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

Layali Abdulwahab Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

17131018 or snair@layaliabdulwahab.com 

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36619159 or SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

EMAMAH EBRAHIM SALEH HUSAIN 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33229949 or nasser7514@gmail.com 

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

 ELECTRICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contac

17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

Almarri cargo co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 DIESEL MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

66666610 or janahi.mohamed@gmail.com 

GOLDEN VISION ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

38330277 or ALZAHRAA.PALACE@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17262725 or hr@delta-ss.me 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17749697 or secure.me@live.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 

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 

Dyna Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contac

39098889 or dyna.bh@gmail.com 

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

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39976476 or SRIRAO@7HILLS-GROUP.COM 

BRAXTONE PLUS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
 suitably qualified applicants can contac

16676022 or statutory@braxtone.ae 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac
39977316 or joseph@ashtelgroup.com 

UB COMMODITY INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK TYPIST
 suitably qualified applicants can contac

33554837 or raphyca92@gmail.com 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac

35509936 or SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

FARIS ALKHALEEJ TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac
33858115 or NADIA94BH@GMAIL.COM 

ANADA BHAVAN INDIAN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

39971555 or ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

ARYAN EXTREME AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

36061229 or AHMEDARYAN79@GMAIL.COM 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17749697 or secure.me@live.com

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17262725 or hr@delta-ss.me
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 For Advertising      إلعالناتكـــم

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

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

تاريخ :23/1/2022
CR2023- 13326 إعالن رقم

 تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / نوح محمد احمد المشخص بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ زهراء عبدالحسن حسن محسن الرقراق

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

االسم التجاري: العاصفة السوداء لخدمات الدراجات
رقم القيد: 86078-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
)13406-CR2023( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد بدر احمد علي هجرس بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيدة فاطمه علي محمد حسن كمال

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

االسم التجاري: جاز للحالقة الرجالية
رقم القيد: 1-134307

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة   -   إدارة التسجيل
)CR2023-806 ( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  محمد عبدهللا حمد االشراف

االسم التجاري الحالي : مقاوالت محمد عبدهللا األشراف
 االســـــم التجـــاري الجديد : األشرف للديكور

رقم القيد:  60395-1

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
)CR2023- 12837( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : لولوه عيسى سعد سلمان المران

 االسم التجاري الحالي : مركز األنفاس للغتر
االســـــم التجـــاري : إمتياز لتأجير السيارات

رقم القيد:  1-131885

اعالن بحل و تصفية شركة 
شركة ذي باك اوفيس شركة تضامن بحرينية

 سجل تجاري رقم 15230

بناء على قرار الشركاء في شركة ذي باك اوفيس شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب 
ابراهيم  ماجد عيسى   / السادة  تعيين  و  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،  152302 رقم  القيد 

العمادي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 

البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 ، وعمال 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، وذلك على العنوان التالي

عنوان المصفي: ماجد عيسى ابراهيم العمادي
malammadii@gmail.com    -    39995955

وزارة الصناعة والتجارة    -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

سيلهويت بروبرتي مانيجمنت ذ.م.م
  سجل تجاري رقم1   -  105182

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها الساده شركه 
شركه  الساده  من  التخويل  بموجب  متخصصة  مهنية  تضامن   - ستيفينز  مور 
رقم1-105182   القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  مانيجمنت  بروبرتي  سيلهويت 
بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية وتعيين السادة  مور ستيفينز - تضامن 

مهنية متخصصة   مصفيا للشركة.
عنوان المصفي: مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصصة  

newco@msbahrain.com      -          17200144 

التاريخ : 23/01/2023
  CR2023-10547   إعالن رقم  
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / ساحل كمران عزت هلل عطائي بتحويل المحل التجاري التالي:
إلى السيدة/ سحر كمران عزت هلل عطائي

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 : 133270 – 2
االسم التجاري : ملحمة البوتشر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

أونكس للخدمات المحاسبية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة امل عبدعلي عباس حسين باعتباره المصفي القانوني لشركة 
 ، 134046 القيد رقم  أونكس للخدمات المحاسبية ذ.م.م، والمسجلة بموجب 
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001 

األربعاء 25 يناير 2023 - 3 رجب 1444 - العدد 105216



11 األربعاء 25 يناير 2023 - 3 رجب 1444 - العدد 5216 Vacancies Available
KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contac
17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY TRUCK)
 suitably qualified applicants can contac

33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33747598 or AHMEDALSAYED88@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 

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

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

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17534342 or sajilnath@urbaser.com 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HUMAN RESOURCES CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contac

13600014 or hhasan@6-pence.com 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contac

38885874 or Ali.alqattan@maf.ae 

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)
 suitably qualified applicants can contac

17601873 or NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

1970 SHOES MAKER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39039767 or AHMEDANWAR28@GMAIL.COM 

AL AWAN MECANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

39826402 or MALIKMALLAH@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

36636624 or h.bukhamas@tamcon.bh 

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

 OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
 suitably qualified applicants can contac

36636624 or h.bukhamas@tamcon.bh 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

36636624 or h.bukhamas@tamcon.bh 

WASH WORLD LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac
39640917 or IMTIAZGN@HOTMAIL.COM 

GULF MADHYAMAM FZ LLC 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

17342825 or jaleelabdUlla@glfmadhyamam.net 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

SHAMES ALZAIN VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39643189 or info@awtadi.com 

ASIF TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

35356840 or ASIFMAHMOOD.ABC@GMAIL.COM 

THE KINGDOM FOR SAND DREDGING AND WASHING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17466776 or abdulla@kingdom.bh 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17749697 or secure.me@live.com 

5 LINES TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17466909 or R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

BABU G RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

33344254 or ZAHRA_H24@HOTMAIL.COM 

SAYED JAAFAR HUSAIN ALAWI SHARAF 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
39070333 or syedjaffar802@GMAIL.COM 

Paradigm & associates contracting 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39422004 or sales@vistabh.com 

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17140090 or SHIKKULAL@GMAIL.COM 

Al Amani Oasis Spare Parts W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17430090 or SHIKKULAL@GMAIL.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33857497 or RIGHT_EFFECT@HOTMAIL.COM 

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

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

17822123 or metee@meteebah.com 

ALMISREA TOWER 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17369900 or AHMED.SALEH860@GMAIL.COM 

TAURUS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39120524 or NOREENYASIN@yMAIL.COM 

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

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contac

17591560 or ASKAR@AROMANURSERY.COM 

AL BAAHEYA LADIES SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39841111 or FATIHAGHAZAOUI65@LIVE.COM 

NARJIS KHALIFA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66301144 or ALWAHADCCR@GMAIL.COM 

COOL KIT CENTRAL AIRCONDITIONING PLANT REPAIRE 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

77088800 or SERVICE@COOLKITSERVICE.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34111999 or sharef.works@gmail.com 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

AL LEEWAN WORKERS SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

39932226 or FBUZAID@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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17534342 or sajilnath@urbaser.com 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac
17000201 or FALDOSERY@GMAIL.COM 

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

 RESTAURANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contac
17000201 or FALDOSERY@GMAIL.COM 

SHADY LADY BEUTY & FITNESS CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

35685720 or ACCOUNTSCORE@ICLOUD.COM 

DRAGON CITY BAHRAIN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY OFFICER
 suitably qualified applicants can contac

13333055 or aomran@dragoncity.bh 

Selamawit salon 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contac
38323628 or SELAMAWET@YAHOO.COM 

KHALID MOHMOOD ISA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33330363 or KHALEDMAHMOOD50@GMAIL.COM 

ALSHAHAMA MENS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

39446997 or ESSA.RASHEED@HOTMAIL.COM 

Dynamic Energy Smart W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39661132 or AHMED.K55555@WINDOSLIVE.COM 

AL SHAIKH YUSUF GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
33660885 or adeltaherxp@hotmail.com 

Isa Bin Mahmood Management Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17344426 or hr@binmahmood.net 

STAGE ELEGANCE ATELIER 
has a vacancy for the occupation of

 LIGHT VEHICLES DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or SSS321@hotmail.com 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

E STATIONERY TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33519999 or ESTATIONERYBH@GMAIL.COM 

AL SAI ALUMINIUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39966255 or Younis.shakeri@gmail.com 

Rose Bely International United Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37700067 or SALMAN3ALI.66@GMAIL.COM 

BARINA FLOWER BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33179311 or USMANBAH887@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17534342 or sajilnath@urbaser.com 

NEXTOP RETAILS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39641360 or MARGHOOBADIL@GMAIL.COM 

IRIS ROSE SALOON- 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17222111 or SMEARAJ82@HOTMAIL.COM 

MOON SAND EXCAVATION 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

36449982 or MOONSANDEXC@GMAIL.COM 

303SECURE SHIELD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contac
17727676 or AQEEL@BASMA.COM.BH 

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

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

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

 DESIGNER(JEWELLERY)
 suitably qualified applicants can contac

33022044 or MEMYSELFA-A@YAHOO.COM 

Anus contracting co.w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33311986 or M.ANUSCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

BE REHAB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 THERAPIST
 suitably qualified applicants can contac

39197480 or LANADAWNPETERS@GMAIL.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

66316666 or mohammed@panoramabh.com 

MUHAMMAD KHALID JEWELLER CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac
33331978 or KHALIDSILVERS@GMAIL.COM 

TUNNEL SOLUTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
 suitably qualified applicants can contac

38970041 or ahmedrafi2017@outlook.com 

PRINCE FLAVORS ICE CREAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
39855169 or MZNM200002@GMAIL.COM 

GOWAID FOR MARKETING AND PROMOTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contac
17548526 or NAGEH_72@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33596662 or CHOUDHRY.ZULFIQAR57@GMAIL.COM 

UNITY CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

36566403 or ABDULLAHASAN3656@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 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contac

17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17262725 or hr@delta-ss.me 

SAMA PUBLIC RELATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contac

60110240 

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

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

17460047 or Fatema.Meftah@movenpick.com

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

17460047 or Fatema.Meftah@movenpick.com 

BHAJA INDIAN RESTAURANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17717555 or INFO@ZAYYANI.COM 

TOKYO BH FOR MOTOR SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
66683383 or JAMEE19833@GMAIL.COM 

PAK VALLEY FRUIT AND VEGETABLE 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

34344537 or GULFROUTETRANS@GMAIL.COM 

OIL B AUTO REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38385157 or ADELMERCURY63@GMAIL.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

33711488 or FAYAZ@SMARTPACKTRADING.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

33711488 or FAYAZ@SMARTPACKTRADING.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

AL BASHAER MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contac

32269111 or SMOHAMMEDBH@GMAIL.COM 

BABA HASSAN RESTAURANT AND CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37703010 or Qaidoom@GMAIL.COM 

FIRST CARE DISCOUNT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39118033 or FREEWTS@GMAIL.COM 

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

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

RS CERAMIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

34150860 or MD.NIRANKAR@GMAIL.COM 

GAGAN REPAIR AND MAINTENANCE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35135600 or gaganmaintenance@gmail.com 

AL QALAM REAL ESTATE AND BUILDING MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36902060 or MESHMESHDON@GMAIL.COM 

SHOW BEAUTY LOUNGE AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39332936 or QN.ALQATTAN@GMAIL.COM 

HASAN  AKHTAR ARBAB DEMOLITION AND  LANDSCAPE 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contac

33237198 or RAMEEZ.AKHTAR13@GMAIL.COM 

AL GUDHABIYA LAUNDRY bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac
38431321 or INDIANBAHRAIN123@GMAIL.COM 

BEIRUT GARDENS FOR FOOD CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
17246525 or ahmed@beirut-gardens.com 

MOROCCAN PALACE SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 THERAPIST
 suitably qualified applicants can contac

17211110 or ABUJHAD@GMAIL.COM 

GALAXY LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac
33533878 or Q8TOPMAN@GMAIL.COM 

ENRICH INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contac

35318871 or MAHMOUD.I.DEWEDAR@GMAIL.COM 

X L CLEANING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

34180337 or MUSHTAQ11009@GMAIL.COM 

BAREAQ ALLAMAAN MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

33030276 or M2_0@HOTMAIL.COM 

BETTER BITES MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

32373638 or SAJIDTP79@GMAIL.COM 

AFTAB SALEEM MARKETING & PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33634897 or AFTAB.OPPOBAHRAIN@GMAIL.COM 

LOVERS CHOICE FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

36954903 or LOVERCHOICEBAHRAIN@GMAIL.COM 

WHITE GIRAFFE DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
35313665 or FAISALASG00@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33165686 or RONIWLL2022@GMAIL.COM 

MASTERS BILLIARD CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33359887 or ALI.ALDEMSTANY@GMAIL.COM 

MOHAMMED MOHSIN ALI ABDULHUSAIN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39658326 or ABC51854@GMAIL.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 

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
17300616 or karim.eissa@falghanim.com 

YALLOW ROSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17681224 or ALIADNANABDULRASOOL@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17268111 or HRD1@MACBH.COM 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

AL RAWNAQ PALACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
33114441 or aidarwish1974@gmail.com 
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تدشين كتاب “األمثال البحرينية بخربشات كرتونية” للفضالة

برعاية النائب لولوة الرميحي أصدرت الفنانة 
األول  كتابها  الفضالة  هاجر  السعادة  وكوتش 
“األمثال البحرينية بخربشات كرتونية” مؤخرا 
بحضور الفنانة أم هالل والباحث محمد جمال 

وعدد كبير من الفنانين واألصدقاء والضيوف 
وبتقديم آالء البناء.

وهو عمل فني تراثي لهذه األمثال البحرينية 
المستهدفة  للفئة  جــاذبــة  كــارتــونــيــة  بــصــورة 
الشعبي  لــلــمــوروث  بهم  للرجوع  الشباب  مــن 

األصيل.

إن  الفضالة  قالت  للبالد  خــاص  تصريح  وفــي 
الكتاب هو باكورة أعمالها الذي استغرق عاًما 
أمثال  على  يحتوي  “الكتاب  وأضافت:  كاماًل، 
توضيحية،  كاريكاتيرية  بــرســومــات  شعبية 
من  آخـــرى  نسخة  اطـــالق  على  أعــمــل  وحاليا 
الناطقين  لــغــيــر  اإلنــجــلــيــزيــة  بــالــلــغــة  الــكــتــاب 

الباحث  التدشين  فــي  شـــارك  بــالــعــربــيــة“. 
)أم  بخيت  سلوى  والفنانة  جمال  محمد 
كبير  عــدد  الكتاب  تقديم  وحضر  هــالل( 
مـــن الــمــدعــويــن والــمــهــتــمــيــن فـــي مــجــال 

التراث والموروث الشعبي.

مع عطلة الربيع، مازالت 
شركة البحرين للسينما 

“سينيكو” تعرض بنجاح 
 Puss“ الفيلم العائلي الرائع

in Boots 2” في جزئه 
الثاني.

فيلم أنميشن ممتع وعودة 
رائعة لهذا القط وجزء جديد 

يتفوق على سابقه، 
استحق هذا االحتفاء 
النقدي والترشيحات 

للجوائز، برسومات 
مذهلة تتطابق 

مع رسومات فيلم 
 Spider-Man: Into“
.”the Spider-Verse

tariq_albahhar

أكــد المســرحي األلمانــي مــن أصــول مغربيــة فتــاح دويــري مؤســس اللقــاء 
المســرحي فــي هانوفــر، أن الحركــة المســرحية فــي دول الخليــج فــي تراجع 
واضح، بعد أن كانت تقدم الصورة المثلى للعمل المسرحي الحقيقي، كما أن 
الكثيــر مــن األزمــات التي يتحدثــون عنها في عالمنا العربــي مصطنعة وليس 

لها وجود أصال.
“ البالد” التقت بفتاح دويري خالل مشاركته في مهرجان المسرح العربي في 

دورته 13 التي اختتمت قبل أيام في الدار البيضاء.

يتحدثون عن أزمة مسرح، وأزمة نص  «
وتارة أخرى عن اإلخراج.. أين ترى 

األزمة الحقيقية للمسرح؟

 أشـــكـــركـــم عـــلـــى طـــــرح مـــثـــل هـــذه 
الموضوعات المتعلقة بالمسرح.

حقيقة أنا ال أرى ان هناك أزمة نص وال 
أي أزمة أخرى، بل األزمة في الناس 
وينشطون  المسرح  يتابعون  الــذيــن 
فـــي أروقـــتـــه. هــنــاك فــنــانــون أثــبــتــوا 
حضورهم بدون نص. خذ مثال الفنان 
بنص  اليشتغل  الحر،  محمد  المغربي 
ويرتجل  الــنــص  يخلق  وإنــمــا  جــاهــز 
بذكاء، مشكلتنا هي خلق أزمات ليس 

لها وجود أصال. 
أال تعتقد ان اإلعالم العربي سبب  «

رئيس في ابتعاد الجمهور عن 
المسرح. بمعنى.. أنه يقدم له 

البرامج التلفزيونية إلى حد التخمة 
والثمالة وال يقربه من المسرح؟

المسرح  يكون  ال  عندما  ذلك  يحدث 
ــفــــرد. والــمــحــب  ــ ــن حـــيـــاة ال جـــــزءا مـ
ــن تـــؤثـــر فـــيـــه الـــبـــرامـــج  ــ لــلــمــســرح ل
ألمانيا مثال  التلفزيونية وغيرها. في 

المسرح،  يتعلم طلبة االبتدائي ماهو 
ــي الــشــهــر  ــرة فـ ــرة مــ ــ ــحـــرص األســ وتـ
بطبيعة  وهــذا  مــا.  مسرحية  لحضور 
ــربـــى الـــنـــفـــوس عــلــى حب  الـــحـــال يـ

المسرح مهما كانت التحديات.
الكثير في مجتمعاتنا العربية ال  «

يتقبل المسرح التجريبي.. تعليقك؟

المسرح  ألن  إشكالية مصطنعة،  هذه 
يعشق  الذي  والجمهور  المسرح..  هو 
إلى كل عرض سواء  المسرح يذهب 
مجانية  ضد  وأنــا  غيره.  أو  تجريبي 

المسرح ألنها تفسد ذوق المتفرج. 
وماذا عن اللغة.. أقصد هل أنت  «

مع تقديم أعمال مسرحية باللغة 
العربية الفصحى أم اللغة الدراجة؟

لكل لغة شاعريتها وجمالها، والمسرح 
يقدم بكل لغة فصحى أم دارجة.

لماذا في اعتقادك قلت حركة  «
ترجمة المسرحيات األجنبية؟ 

العربية  فالمكتبة  الــتــشــبــع..  بسبب 
تزخر بكم هائل من التراجم ولمختلف 

المدارس المسرحية.

حدثنا عن اطالعك على التجارب  «
المسرحية في الخليج؟

يؤسفني القول إن الحركة المسرحية 
واضح،  تراجع  في  الخليج  دول  في 
بعد أن كانت تقدم لنا الصورة المثلى 
الحقيقي. وبالتأكيد  المسرحي  للعمل 

هذا التراجع سببه أمور كثيرة.

كيف ترى الجهد الذي تقوم به  «

الهيئة العربية للمسرح؟

نموذج  وهــذا  لــه.  مثيل  ال  كبير  جهد 
للسياسيين العرب ليعرفوا ماذا يمكن 
للمسرح أن يفعل وكيف يؤلف القلوب 

ويجمعها.

 الحركة المسرحية في دول الخليج في “تراجع واضح”
أنا ضد مجانية المسرح ألنها تفسد ذوق المتفرج... فتاح دويري لـ“^”:

 أسامة الماجد

“البالد” تحاور دويري في الدار البيضاء

مع المخرج المغربي محمد الحر

المبدع  الــمــخــرج  يستعد 
ــمــــد حــســن  ــر مــــحــ ــفــ ــعــ جــ
ــتــقــديــم  هــــــذه األيـــــــــام ل
فــيــلــم بــعــنــوان مــصــنــوع 
ــال... يــســتــخــدم  ــمــ ــجــ ــ ــل ــ ل

للقبح“.
في  يحمل  القصير  الفيلم 
المعاني  من  العديد  طياته 
المتضمنة، والتي تركز على 
وتذكر  النفسي  الجانب 
االنــســان بما فــقــده من 

كل  تالمس  قصة  فــي  اإلنساني  الجانب 
إنتاج جديد من  العالم في  هــذا  فــرد في 
االستحسان  دائــمــا  تــالقــي  الــتــي  أعــمــالــه 

والجوائز السينمائية حول العالم.
كــتــابــة جعفر محمد  مــن  الــجــديــد  الــعــمــل 
حسن وحسین جعفر حبیب وهو يتحدث 
سراحه  يطلق  جندي  عــن  أنيقة  بــصــورة 
مصاب  الــغــربــة،  فــي  سنة   28 سجنه  بعد 
بــالــيــأس الــشــديــد “إلـــى درجـــة االنــتــحــار”، 
مكانه  فــي  سريعة  زيـــارة  ابنته  ــزوره  ــ وت
بينهم  فرقت  أن  بعد  “كبينة”  المتواضع 

الــحــرب وهـــي فــي عــمــر 8 أشــهــر ويعتبر 
اللقاء األول بالنسبة إلى البنت، في ثيمة 
سالم وحب لمن أعطبت نفسه حرب ومن 
بطولة النجم الكبير مبارك خميس. يحمل 
الفيلم نظرة عميقة وأسئلة فلسفية فيما 
يحصل لو اجتمعت ضحايا الحرب تحت 
الداخل  سقف واحــد، أحدهم خاضها من 
“مشارك فيها” واألخر خاضها من الخارج 

“متأثر منها”، تربطهم عائلة لكن ينقصهم 
السنين  فـــراق  بسبب  ببعض  اإلحــســاس 

الذي خلفته الحرب.
الحروب  في  الحقيقية  الضحايا  هم  من 
االثـــر  هـــو  مـــا  ــائـــدة؟  فـ بـــال  نفتعلها  ــتــي  ال
ــــحــــروب على  الـــرجـــعـــي الـــــذي تــخــلــفــه ال
بعد  العائلة  شمل  لــم  يمكن  هــل  العائلة؟ 
واألهــم  منها؟  المستفيد  هو  من  التفرق. 

هل تبعث الحياة بعد الدمار الذي خلفته 
الحرب؟

مخرج  قــال  للبالد  خــاص  تصريح  وفــي 
العمل في عدة  لتقديم  إنه يستعد  العمل 
مملكة  لتمثيل  وعربية  دولية  مهرجانات 
بعد  الــعــالــم  دول  مــن  عــدد  فــي  البحرين 
نجاحات أعماله السابقة مثل ”قفل الصفر، 

والمنطقة الرمادية، والحاكم“.

“مصنوع للجمال... يستخدم للقبح” جديد المخرج جعفر محمد
“البالد” في موقع التصوير حصريا

طارق البحار

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

للتواصل: 17111483

م للحرس الوطني “رؤية ملكية”... كتاب قيِّ
بعـــد اطالعـــي على كتاب “رؤية ملكية” الذي أهداني إيـــاه األخ العزيز الفريق 
الركـــن الشـــيخ عبدالعزيز بن ســـعود آل خليفة مديـــر أركان الحرس الوطني، 
وهو من فكرة وإشـــراف الفريق أول ســـمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 
رئيـــس الحـــرس الوطنـــي، والصـــادر بمناســـبة الذكـــرى السادســـة والعشـــرين 
لتأســـيس الحرس الوطني، وجدت أنه من الكتب المميزة والقيمة في رصده 
الدقيـــق بمختلف الدالالت والشـــمولية أهـــم المحطات واإلنجـــازات المضيئة 
التـــي تحققـــت في العقد الماضي على الرغم من التحديات المتعددة بتوفيق 
من هللا ثم بفضل حكمة ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه، ثـــم جهود ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه 

هللا ورعاه.
الكتـــاب فـــي مجملـــه ينهـــل منه جمهـــور القارئيـــن فـــي ميادين العلـــم والفكر 
والتاريـــخ لحظات ومواقف ومنعطفـــات وأحداثا تاريخية تصب جميعها في 
بناء صرح مملكة البحرين بقيادة قائد المســـيرة ســـيدي جاللة الملك المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه. إرث تاريخـــي ســـيكون لألجيـــال القادمة نبراســـا وتحفة 

ستنير رفوف وأروقة المكتبة المحلية والعربية والدولية قاطبة.
عبـــر ثمانيـــة عناويـــن هي “رؤيـــة العهـــد الزاهـــر”، “حكمة ملك ووالء شـــعب”، 
“خطابات ملكية وانطالقة متجددة نحو مستقبل مشرق”، “النهضة اإلنسانية 
والمجتمعية”، “المواطن محور النهضة التنموية”، االزدهار االقتصادي وتعزيز 
التنافســـية”، “خطـــوات نحـــو االحتـــراف الرياضـــي”، النمـــوذج البحرينـــي في 
جائحـــة كورونـــا.. ريادة عالمية”، ســـيطلع القارئ على النظرة الثاقبة لســـيدي 
جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه ورؤيته السديدة التي تقود هذا الوطن 

الغالي إلى طرق التقدم واالزدهار وصياغة المستقبل المنشود بالخيرات.
ويختتـــم الكتـــاب بجملة وال أروع وهي “ســـتحمل تلك الرؤية الســـامية نهجا 
راسخا لألجيال القادمة لمواصلة البناء نحو وطن رائد في النهضة والتطور، 

بما يرتقي بتطلعات أبنائه ويحقق لهم ولألجيال القادمة مستقبال أفضل”.
كتـــاب “رؤية ملكية” يحتاج إلى وقفـــة طويلة ألنه عمل إبداعي وطني ممتع 

ومفيد للقراءة والدراسة.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

بعيـــدا عن أحداث الســـياقات السياســـية الخبرية الجارية التي تبـــدو وكأنها ماضية 
فـــي طريق محتوم، تشـــاغب العقل أفكار ذات طابع فكـــري، وبعضها موصول بفكرة 
النخـــب العربيـــة، ومدى أهميتها في هـــذه األوقات الحاضرة، تلـــك التي رأى البعض 
مـــن كبار المفكرين والجيواســـتراتيجيين، أنها تمثل قمـــة “عصر االضطراب”.. هل ال 
يـــزال عالمنـــا العربي يعرف طريقه إلى النخب النهضويـــة الحقيقية، وبعيدا عن تلك 
النخب النهبوية التي تبيع لآلخرين بضاعة مغشوشة، حتى إن كان ذلك على حساب 

كرامة األوطان؟
يمكـــن القطـــع بأن تعريف النخـــب الوطنية، أمـــر ال ينفصل أبدا عن مفهـــوم “المثقف 
العضوي”، عند المفكر اإليطالي الشـــهير، أنطونيو غرامشـــي، وفي أبسط الكلمات هو 
صاحـــب العقل المعذب بالوعي، المفارق للســـائد، المنتصر للحلم ال للواقع، والملدوغ 
بحـــب اإلبـــداع، ال خـــوف عليه، وال حـــزن يصيبه، يقـــول كلمته، وال يرحـــل، بل يظل 
رافعـــا رايـــة الحقيقة، أو يهلـــك دونها. تبدو أهمية النخب من حـــول صانع القرار في 
أي مـــكان أو زمـــان، قضيـــة واجبـــة الوجـــود، فقـــد رأينا أرســـطو علـــى رأس مرافقي 
اإلســـكندر المقدوني، وشـــاهدنا أندريه مالرو بجوار شـــارل ديغول، وجاك أتالي من 

حول ميتران.

وفـــي عالـــم اإلعالم، كانت هنـــاك صداقة بين الرئيـــس األميركي “وودرو ويلســـون”، 
والكاتب الصحافي “والتر ليبمان”، كما عرف العالم مقدار العالقة الفكرية والصداقة 
التـــي ربطت بين “ونســـتون تشرشـــل” و”بيفر بروك”، عطفا على ما نشـــأ من خطوط 
تواصل فكري بين جون كيندي، وجيمس رســـتون. مّثل هؤالء عقوال يانعة مزدهرة 
بالحكمـــة والقـــدرة علـــى تقديـــم الـــرأي والمشـــورة الخالصـــة، ضمـــن أطر مـــن الرؤى 

االستشرافية التي ُتقدر لألرجل قبل الخطو موضعها.
يحتـــاج عالمنـــا العربي إلى نخب تنحاز للنهضة الحقيقية، تلك التي عرفها أحد رواد 
التنويـــر فـــي بواكير تاريخ تجارب النهضة العربية، الشـــيخ رفاعـــة رافع الطهطاوي، 
صاحب الكتاب األشهر “تخليص اإلبريز في تلخيص باريز”، بأنها “االنحياز للمستقبل، 
والتمـــاس روح العصر، وتغليـــب العقالنية على الخرافة، وتحديـــد الموقع والموضع 
مـــن اآلخـــر”.. بـــل إلى أبعد مـــن ذلك يقطع بأن النهضة “ليســـت حفلة تنكرية يمشـــي 
فيها الغراب مشية الطاووس، فيصير مثله، بل مجتمعا يصنع أساسه الوعي، ويعلي 
قوائمه الجهد واإلصرار والجلد، ويدفع تطوره االنحياز غير المشـــروط للمســـتقبل”. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

العالم العربي والنخب النهضوية

انتهى كأس العالم 2022 بتحديات ومفاجآت في بعض نتائج المباريات، فمع انتهاء 
عـــام وبداية آخـــر يحمل لنا في جعبته بيانات إضافية فـــي مجال كرة القدم تضاف 
لقواعد بيانات كأس العالم بشـــكل عام، وللفرق والالعبين المشاركين في المونديال 

بشكل خاص.
وشـــهد كأس العالم في نســـخته األخيرة اســـتخدامات متعددة للتكنولوجيا بشـــكل 
متطور ومتسارع، وبشكل أعمق وأكبر من أي وقت مضى وفي تطور مستمر ومؤثر، 
والذي عشناه بتفاصيله أثناء بطولة كأس العالم من خالل استخدام قواعد البيانات 
فـــي أدق التفاصيـــل فـــي مجال كـــرة القدم وفي مختلـــف المجاالت كما لـــم نتخيلها 
مـــن قبل، فأثناء كأس العالم شـــهدنا اســـتخداما واســـعا لمفهوم قواعـــد البيانات من 
خالل جمعها وتحليلها، والتي مكنتنا من معرفة أدق التفاصيل المتعلقة بالمباريات، 
وتوقع نتائجها، وتفاصيل الالعبين، باإلضافة إلى إحصائيات دقيقة عن كل مباراة.

ومن األمثلة األكثر تأثيرًا ما نشهده من قيام المواقع الرياضية بإعطاء اإلحصائيات 
مباشـــرة للمباريـــات، وبيانات دقيقة لكل الالعبين، وتقديرهـــا لنتائج المباريات وفق 
قواعـــد البيانـــات الضخمـــة التي تمتلكها، وهـــذه التجربة ال تنحصـــر فقط على كأس 

العالـــم، بـــل فـــي كل المحافل الرياضية العالميـــة. نعم قد ال تصيب! لكـــن من المؤكد 
أنها تثري محتوى قواعد البيانات من خالل تحليل تاريخ الفرق ونتائجها، ويمكنها 
كذلك الذهاب بشكل أعمق لبيانات تختص بكل العب وفريق، وغيرها من التفاصيل 
المعلنة لكل المستخدمين، ما يتيح للمستخدمين من الجماهير أو المختصين وحتى 
الشـــركات الراعية االســـتفادة من البيانات وتحليلها واالســـتفادة منها بشكل موسع، 
لمعرفـــة أخبـــار وتفاصيـــل الالعبيـــن والمباريات قبـــل انطالقها، ما يتيح االســـتفادة 

والمتعة للمطلعين على هذه البيانات.
هـــذا المثـــال نقطة من فيـــض هائل من الطرق التي من الممكن االســـتفادة منها ومن 
قـــوة قواعـــد البيانـــات التـــي يتـــم بناؤها بشـــكل صحيـــح وتحليلها وعرضها بشـــكل 
مالئـــم، ولنـــا أن نتخيل الفوائد المتعددة لقواعد البيانات عندما تكون على مســـتوى 
الدول أو المؤسســـات، والطرق العديدة لالســـتفادة منها في إنشـــاء التقارير واتخاذ 
القرارات المناسبة المبنية عليها، ضمن بيانات واقعية ومدروسة، ال قرارات أحادية 

ومتسرعة، ما يقلل نسبة الخطأ ويزيد فرص النجاح.

* كاتب وخبير تقني بحريني

*  عثمان العباسي

قواعد البيانات الضخمة في كأس العالم... الجانب اآلخر

الرجل المناسب في المكان المناسب
تذكـــرت هذه الجملة عندما رأيت قصة شـــاب ســـعودي ناجـــح يتداولها 
الناس بشـــكل واســـع على وســـائل التواصـــل االجتماعي، حيـــث اعتبره 
الناس نموذجا للشـــاب المســـتنير الذي يبتكر ويفكر خارج الصندوق من 

أجل النجاح في مهمته.
هذا الشـــاب كما ورد هو المهندس إبراهيـــم العمر خريج جامعة هافارد، 
والـــذي يعمـــل مديـــرا للخطوط الجوية الســـعودية ويتـــرأس حوالي ٣٠ 
ألـــف موظـــف.. فماذا فعـــل إبراهيم لينال كل هذا اإلعجـــاب؟ الذي فعله 
إبراهيم هو أنه ابتكر نظاما جديدا يضرب به أكثر من عصفور في وقت 
واحد، وحقق النجاح لقطاع الطيران وقطاع الســـياحة معا وشـــارك في 

صنع صورة طيبة للسعودية لدى من يرغب في السفر إليها.
إبراهيـــم ابتكر نظاما يقوم على منح تأشـــيرة مجانيـــة لمدة ٤ أيام لكل 
مـــن يحجـــز تذكرة على الخطوط الجوية الســـعودية دون أية إجراءات 
أو تعقيـــدات إضافيـــة لتصبح التذكرة هي التأشـــيرة تقريبا ويســـتطيع 
الشـــخص إن أراد قضاء أربعة أيام في المملكة دون أية تكلفة إضافية. 
هذا اإلجراء بال شـــك يحقق إيرادات أكثر لقطاعي الطيران والســـياحة 

في المملكة ويقدم نموذجا يحتذى في هذا المجال لدى دول أخرى.
وزبدة القول ان وضع الشـــخص المناســـب في المكان المناســـب في كل 
المجـــاالت مـــن أهـــم أســـس نجاح وتقـــدم أية دولـــة، والعكـــس بالعكس 
بطبيعـــة الحال، فالشـــخص المناســـب فـــي المكان غير المناســـب يدخل 
ضمـــن معـــاول الهدم التـــي تدمر مقـــدرات أية دولـــة. وقد قرأنـــا جميعا 
عـــن قصـــة الرجل الروســـي الـــذي كان يعمل مستشـــارا لرئيـــس االتحاد 
الســـوفييتي الســـابق وتم تجنيده من قبل الواليات المتحدة األميركية 
كجاســـوس لهـــا.. وعندما انكشـــف أمر الرجـــل وأرادوا محاكمته كان قد 
تقـــدم في الســـن وأصبح كهال، فســـألوه عن المهمة التـــي كان مكلفا بها، 
فقـــال: كنت أضع الرجل المناســـب في المكان غير المناســـب. فيالها من 

مهمة خطيرة ومدمرة لمقدرات تلك الدولة.

* كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747@hotmail.com

*  بثينة خليفة قاسم

الحاجة إلى اإلرشاد األسري
ال نختلـــف على أهمية األســـرة في حيـــاة األفراد كونهـــا المحطة األولى 
التي يقف فيها الفرد وينطلق منها لمواصلة مســـيرة الحياة، فهي المالذ 
األول التي يســـعى من خاللها األفراد إلشـــباع احتياجاتهم وبناء ذاتهم 
واكتســـاب القيم وغيرها من المهمات العظيمة التي تؤديها األسرة، لكن 
قد نختلف عند مســـتوى وعـــي األفراد بماهية معنى األســـرة وأهميتها، 
خصوصـــا لدى المقبلين علـــى تكوين وبناء عائلة ممـــن تنقصهم الخبرة 

في متطلبات بناء أسرة سليمة قادرة على االستمرار.
كمـــا أن الحيـــرة وقلة الخبـــرة تظهر أحيانـــًا في آلية تعامـــل األزواج مع 
المشـــكالت التي تحدث داخل النسق األســـري، والذي يتضمن العالقات 
األسرية ومهارات التواصل والقدرة على إدارة األزمات بنجاح، ومن هنا 
تظهر الحاجة إلى اإلرشاد األسري ودور المرشدين األسريين في العمل 
الجاد لدعم األسر منذ بداية تكوينها، كأن يتم تكثيف الدورات للمقبلين 
على الزواج من قبل المؤسســـات المعنية لنشـــر الوعـــي وتبصير األفراد 
بأدوارهم كأزواج ومن ثم آباء، مع التركيز على مهارات حل المشكالت 
التي تعترض مســـيرة الحياة الزوجيـــة، بل والبد من أن تؤخذ باالعتبار 
أهميـــة التثقيـــف الذي يســـبق مرحلة تكوين األســـرة، خصوصا مع تعدد 
مصـــادر المشـــكالت في الوقـــت الراهن والتي قد تظهر بصورة بســـيطة 
من خالل اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي التي قد تكون ســـببا 

لحدوث الكثير من اإلشكاليات المعقدة في العالقة الزوجية.
المســـؤولية الكبيـــرة تقع علـــى عاتـــق المتخصصين في مجال اإلرشـــاد 
األســـري والمؤهلين أكاديميًا وعمليًا، وممـــن يمتلكون خبرة في المجال 
اإلنســـاني لتقديم الدعم لألســـر وبناء برامج وقائية وعالجية والســـعي 
المســـتمر للتأكيـــد علـــى دور األســـرة فـــي بنـــاء شـــخصية الفرد الســـليم 

والالئق نفسيًا واجتماعيًا.

* كاتبة وأخصائية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

*  ندى نسيم



سبورت

وقـــع الالعـــب الســـوري مؤيـــد 
العجان رسميًا مع نادي الرفاع 
الشـــرقي لتمثيلـــه فـــي القســـم 
الثاني من دوري ناصر بن حمد 

الممتاز لكرة القدم.
وجـــاء توقيـــع العقـــد بحضـــور 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
نـــادي الرفاع الشـــرقي الشـــيخ 

عبـــدهللا بـــن محمـــد آل خليفة 
ورئيـــس جهـــاز الكـــرة بالنـــادي 
الشيخ حمد بن عبدالرحمن آل 

خليفة .
يذكر أن العجان ســـبق أن مثل 
الرفـــاع فـــي الفتـــرة الماضيـــة 
قبل أن يســـتغنى عـــن خدماته 

في فترة االنتقاالت الشتوية.

العجان جديد الليوث الشرقاوية 
في االنتقاالت الشتوية

اليوم ختام بطولة شركة إبراهيم خليل كانو للناشئين
تحـــت رعايـــة الوجيـــه فـــؤاد كانـــو 
نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
إبراهيـــم خليـــل كانـــو، يقيـــم نـــادي 
الســـاعة  فـــي  للتنـــس  البحريـــن 
الخامســـة من مســـاء اليوم المباراة 
النهائيـــة والحفل الختامـــي لبطولة 
شـــركة إبراهيم خليل كانو العاشرة 
نظمهـــا  والتـــي  التنـــس،  لناشـــئي 
النـــادي من 14 إلى 25 يناير الجاري 
العـــب   200 مـــن  أكثـــر  بمشـــاركة 
والعبـــة مـــن أبنـــاء مملكـــة البحرين 
والجاليـــات المقيمـــة ومـــن ناشـــئي 
المنطقة الشـــرقية بالمملكة العربية 
الســـعودية، تنافســـوا على مدى 12 
يومـــا في 7 مســـابقات فـــي الفردي 
والزوجي للناشئين واآلنسات، وقد 
أشـــاد خميـــس محمـــد المقلة رئيس 

مجلـــس إدارة نادي البحرين للتنس 
بيـــن  والمثمـــر  المشـــترك  بالتعـــاون 
النادي وشـــركة إبراهيم خليل كانو، 
وتقدم بالشـــكر إلى فؤاد كانو نائب 
رئيس مجلس اإلدارة الذي يحرص 
على توفير كل عوامل النجاح لهذه 

البطولة.
ويبـــدأ برنامـــج اليـــوم الختامي في 
عصـــر  والنصـــف  الرابعـــة  الســـاعة 
اليـــوم بإقامـــة المباريـــات النهائيـــة 
لمســـابقة الفردي لآلنســـات 18 سنة 
بيـــن الالعبة هاجر زيـــدان والالعبة 
ايـــرا كورال، وفي الخامســـة مســـاء 
لنـــادي  الرئيســـي  الملعـــب  وعلـــى 
المبـــاراة  تقـــام  للتنـــس  البحريـــن 
النهائيـــة لمســـابقة الفردي 14 ســـنة 
بين الالعب البحريني أحمد الســـيد 

والالعـــب الهندي ريـــان أحمد، وبعد 
انتهاء المباراة تقام مراســـم الحفل 
عريـــف  يرحـــب  حيـــث  الختامـــي، 
يوســـف  محمـــد  األســـتاذ  الحفـــل 
بالحضـــور، ثم يلقـــي خميس المقلة 

كلمة نادي البحريـــن للتنس وبعدها 
يتفضل ســـعادة راعي الحفل وكبار 
الحضور بتقديـــم الكؤوس لالعبين 

الفائزين بالمراكز األولى.
وكان الالعب طالل السيد قد حقق 

المركز األول في مسابقة الفردي 12 
سنة بعد فوزه على الالعب لوكاس 
ماكلوغلين بنتيجـــة 3-6 و 2-6 في 
المبـــاراة التي أقيمت أمس وحرص 
االتحـــاد  رئيـــس  متابعتهـــا  علـــى 

البحريني للتنس الشـــيخ عبدالعزيز 
بن مبارك آل خليفة وخميس المقلة 
رئيس مجلس إدارة النادي وفيصل 
الموســـوي وعدد كبير مـــن متتبعي 

البطولة.

االتحاد الدولي يشيد بجاهزية مالعب نادي ضباط األمن العام
الستضافة منافسات بطولة وزارة الداخلية ATP تشالنجر للتنس

أول  الفريـــق  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
الشيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة 
وزيـــر الداخلية، أكد المقدم جاســـم 
حســـن جاســـم مديـــر نـــادي ضبـــاط 
األمـــن العـــام نائـــب رئيـــس اللجنـــة 
الداخليـــة  وزارة  لبطولـــة  المنظمـــة 
تـــم  أنـــه  للتنـــس  تشـــالنجر   ATP
االنتهاء من كافة الترتيبات الالزمة 
لتجهيـــز مالعب التنس فـــي النادي 
منافســـات  الســـتضافة  اســـتعداًدا 
 ATP الداخليـــة  وزارة  بطولـــة 
تشـــالنجر للتنـــس، وذلـــك بإشـــراف 
وتنظيـــم االتحـــاد الرياضـــي لألمـــن 
العـــام بالتعـــاون مـــع نـــادي ضبـــاط 
األمن العام خالل الفترة من 12-19 

فبراير 2023م.
  وأشار إلى أن وفد االتحاد الدولي 
للتنـــس قد أجرى زيـــارة مؤخًرا إلى 

النـــادي، حيـــث لمـــس الوفـــد العمل 
اللجنـــة  بـــه  قامـــت  الـــذي  الكبيـــر 
المنظمـــة للمالعب ومرافـــق النادي، 
مما بعث االرتيـــاح لدى الوفد حول 
وصلـــت  التـــي  العاليـــة  الجاهزيـــة 
لـــه المنشـــآت الســـتضافة البطولـــة، 
أشـــاد  االتحـــاد  وفـــد  أن  مضيًفـــا 

لتجهيـــز  المنظمـــة  اللجنـــة  بجهـــود 
المواصفـــات  علـــى  بنـــاًء  المالعـــب 
الدوليـــة للبطوالت الدولية، مشـــيدًا 
بالعمـــل والجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا 
اللجنـــة التنظيمية للبطولة برئاســـة 
الخيـــاط  عبدالعزيـــز  خالـــد  العقيـــد 
لألمـــن  الرياضـــي  االتحـــاد  رئيـــس 

العام، وجميـــع لجان العمل للوقوف 
علـــى الجاهزيـــة التامة الســـتضافة 
هذا الحـــدث الرياضـــي في مالعب 

التنس بالنادي.
  من جانبه، قال الرائد طارق إدريس 
رئيـــس لجنة المالعب فـــي البطولة 
إنـــه تـــم االنتهـــاء من صيانـــة جميع 

مالعـــب التنـــس فـــي نـــادي ضبـــاط 
األمـــن العـــام الســـتضافة البطولـــة، 
بناًء علـــى مواصفات واشـــتراطات 
االتحاد الدولي للتنس، الذين ثمنوا 
اللجنـــة  بهـــا  التـــي قامـــت  الجهـــود 
المنظمة في وقت قياسي لتحضير 

المالعب ومرافق النادي.
  وتقام البطولة هذا العام لفئة 125 
وبتصنيف يفوق النســـخة الماضية 
مـــن بطولة تشـــالنجر التـــي ينظمها 
حيـــث  للتنـــس،  الدولـــي  االتحـــاد 
تســـتضيفها المملكـــة للمـــرة الثالثـــة 
فـــي تاريخها والثانيـــة على التوالي 
بعد االستضافة األخيرة في نوفمبر 
2021م، وســـط مشـــاركة مصنفيـــن 
مـــن  أعلـــى  بتصنيـــف  عالمييـــن 
الالعبين الذين شاركوا في النسخة 
الماضيـــة، والتي تقام مباشـــرة بعد 

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

اللجنة اإلعالمية:

المقدم جاسم حسن جاسم

الالعب طالل مع الشيخ عبدالعزيز وخميس المقلة خميس المقلة الوجيه فؤاد كانو

تعاقـــد نادي الشـــباب مع الحارس 
حمـــد الدوســـري؛ لتمثيـــل الفريق 
تبقـــى  فيمـــا  القـــدم،  لكـــرة  األول 
من منافســـات الموســـم الرياضي 

الجاري 2020 - 2023.

الماروني يتعاقد 
مع  الدوسري
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اســـتقبل ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة، رئيـــس نـــادي باريـــس أف ســـي الفرنســـي 
بييـــر فيراتجـــي، الـــذي يلعب بشـــعار “فيكتوريوس 
البحريـــن”، ونائـــب المديـــر العـــام فابريـــس هرولت 

والالعب البرازيلي السابق راي سوزا.
 وفـــي بدايـــة اللقـــاء، أعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة عـــن تقديـــره للجهود البـــارزة التي 

يبذلهـــا رئيـــس وأعضاء مجلـــس إدارة نادي باريس 
أف ســـي الفرنسي والهادفة إلى تأكيد مكانة النادي 
فـــي كرة القدم الفرنســـية وتهيئة األجـــواء المثالية 
للفرق الكروية في تحقيق رؤية النادي عبر تحقيق 

النتائج اإليجابية.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
أن وجـــود اســـم فيكتوريـــوس البحرين فـــي النادي 
الفرنســـي يعـــد مكســـبا للترويـــج لمملكـــة البحريـــن 

وإبـــراز إنجازاتها فـــي مختلف المحافـــل الرياضية، 
ويحقق رؤية المملكة االقتصادية للعام 2030 التي 
تشـــدد على اســـتغالل جميع الفعاليات والمناسبات 
الرياضيـــة وغيرهـــا باســـم مملكتنـــا الغالية، مشـــيرا 
ســـموه إلـــى مملكـــة البحريـــن ســـجلت العديـــد مـــن 
األرقام في الفترة الماضية بفضل وجود االستثمار 
الجانـــب  فـــي  األوروبيـــة  الســـوق  فـــي  البحرينـــي 
الرياضـــي. وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

خليفـــة أن نادي باريس أف ســـي الفرنســـي بشـــعار 
“فيكتوريـــوس البحرين” يمضـــي بخطى ثابتة نحو 
المزيد من التطور واالزدهار، مشـــيدا سموه بنتائج 
الفريـــق فـــي الفترة الماضية. وتمنى ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة كل التوفيـــق والنجـــاح 
لنادي باريس أف سي الفرنسي في الفترة المقبلة. 
وتســـلم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
هديـــة تذكاريـــة عبـــارة عـــن قميـــص النـــادي باســـم 

ورقـــم ســـموه “13”. مـــن جانبه، أعـــرب رئيس نادي 
باريس أف ســـي الفرنسي بيير فيراتجي عن شكره 
وتقديره إلى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
على دعـــم ســـموه المتواصل للنادي، إذ ســـاهم هذا 
الدعم واالهتمام من ســـموه في تحقيق العديد من 
األهـــداف التي وضعها مجلس اإلدارة، مبينا إلى أن 
اإلدارة حريصة على مواصلة العطاء وتوفير البيئة 

المناسبة للفرق الرياضية في النادي.

 لدى استقبال سموه رئيس نادي باريس أف سي الفرنسي... ناصر بن حمد:

البحرين سجلت أرقاما متميزة بفضل االستثمار بالسوق األوروبية

اللجنة اإلعالمية:

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك لشؤون الشباب 
والرياضـــة صالـــح بـــن هنـــدي، رئيـــس االتحـــاد 
البحريني لرفع األثقال إسحاق إبراهيم إسحاق.
وفـــي بداية اللقـــاء، أعرب صالح بـــن هندي عن 
تهانيه بمناســـبة فوز إســـحاق إبراهيم بعضوية 
لرفـــع  اآلســـيوي  لالتحـــاد  التنفيـــذي  المكتـــب 
األثقـــال، واإلنجـــازات المتعـــددة التـــي حققتهـــا 
رياضة رفع األثقال في الفترة الماضية خصوصا 

في البطولة اآلسيوية وبطولة غرب آسيا.
وأشـــاد بـــن هنـــدي بالرؤيـــة التـــي يســـير عليهـــا 
االتحـــاد البحريني لرفع األثقال والتي أســـهمت 
فـــي  اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد  تحقيـــق  فـــي 

المشـــاركات الخارجيـــة، ونجـــاح بـــارز للبطولـــة 
اآلســـيوية التي أقيمت فـــي البحرين، مبينا إلى 
أن العمل الدؤوب الذي يقوم به رئيس وأعضاء 

االتحاد محل تقدير واعتزاز.
وتســـلم بـــن هندي، هديـــة تذكارية من إســـحاق 
إبراهيم بمناســـبة إنجازات المنتخبات الوطنية 

لرفع األثقال في البطولة اآلسيوية.
مـــن جانبـــه، أعرب إســـحاق إبراهيم عن شـــكره 
وتقديـــره إلـــى صالـــح بـــن هنـــدي علـــى دعمـــه 
المتواصل للقطاعين الشـــبابي والرياضي، مبينا 
إلى أن هذا الدعـــم واالهتمام يثمر عن مواصلة 
ارتقـــاء الرياضة البحرينيـــة ووصولها إلى أعلى 

المستويات.

بن هندي: رؤية “رفع األثقال” أسهمت في تحقيق اإلنجازات



وقع النادي األهلي مع الالعب عباس العصفور لتدعيم خط وسط الفريق األول لكرة 
القدم قادما من نادي الرفاع، إذ يعول النســـور على الالعب لتعزيز صفوفه والمضي 
نحو المنافسة على المراكز المتقدمة بعد العروض الجيدة التي قدمها الفريق بقيادة 

المدرب الوطني علي صنقور هذا الموسم.

“األهلي” يضم عباس العصفور

79 جواًدا تتنافس على كؤوس “آل شريف” و “الجنوبية” و “كراون أندستريز”
ينظم نادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيـــل يـــوم الجمعـــة المقبل الســـباق 
الـــذي  الموســـم،  لهـــذا  عشـــر  الســـابع 
سيقام على كأس المحافظة الجنوبية 
وكؤوس مجموعة آل شـــريف وكأس 
شـــركة كـــراون أندســـتريز، وذلك على 
مضمـــار ســـباق النـــادي بمنطقـــة الرفة 

بالصخير.
وسيشـــهد السباق مشـــاركة 79 جواًدا 
بعـــد إجراء التداخيـــل النهائية للجياد 
أمس وسط توقعات بمنافسات قوية 
ومثيـــرة فـــي ظل تقارب المســـتويات 
بين أغلب الجياد المشاركة والمرشحة 
للمنافسة على الفوز بكؤوس السباق، 
للجيـــاد  النهائيـــة  القائمـــة  جـــاءت  إذ 

المشاركة على النحو التالي:
الشـــوط األول يقـــام لخيـــل البحريـــن 
العربيـــة األصيلـــة “ الواهـــو “ مســـافة 
1000مترمســـتقيم، وبمشاركة الجياد 
 1807 1811 – الصقـــالوي  “ مصنـــان 
– الحمدانـــي 1810 – الكـــروش 1823 
– الكـــروش 1854 – الصقالوية 1830 

– الصقالوي M859 – الشويمة 1815 
الصويتـــي   –  M926 الصويتيـــة   –
M887 – ملولشـــان 1865 – ملولشـــان 
عبيـــان   –  M908 مصنـــان   M779-

.”M863
كأس  علـــى  يقـــام  الثانـــي  الشـــوط 
مجموعـــة آل شـــريف لجيـــاد الدرجـــة 
الرابعة والمبتدئات “مستورد” مسافة 
1000 متر مستقيم، وبمشاركة الجياد 
“ عســـل – دايـــم – هـــوال – تورنـــا – 

ستايلش – ديكان واريور”.
كأس  علـــى  يقـــام  الثالـــث  الشـــوط 
مجموعة آل شـــريف للفئة الثانية من 
جيـــاد “ إنتـــاج محلي “ مســـافة 1200 
متـــر مســـتقيم، وبمشـــاركة الجيـــاد “ 

شامخ – قمري – خزامة – واقعه”.
الشـــوط الرابع يقام على كأس شـــركة 
كراون اندستريز لجياد سباق التوازن 
متـــر   1200 مســـافة   “ مســـتورد   “
مســـتقيم، وبمشـــاركة الجياد “ ســـهارا 
تولـــوس   – هاليـــك   – أمـــان   – ســـبير 
لـــي بلـــوت – بينـــدي ســـبيرت – روزا 

ميســـتيكا – التاي – األمـــارات اليوم – 
كودي تايم – دوكونو”. 

كأس  علـــى  يقـــام  الخامـــس  الشـــوط 
ســـباق  لجيـــاد  شـــريف  آل  مجموعـــة 

التوازن “ إنتاج محلي “ مسافة 1400 
متـــر، وبمشـــاركة الجياد “ أنـــد أنتي – 
مغاير – كيب هورن – شو طيبه – بات 
موبايـــل – هايـــل – خوافي – مبلش – 

وهاج – مدار – جباره”.
كأس  علـــى  يقـــام  الســـادس  الشـــوط 
للجيـــاد  أندســـتريز  كـــراون  شـــركة 
المبتدئـــات “ إنتـــاج محلـــي “ مســـافة 

1800 متر، وبمشـــاركة الجياد “ أي أم 
أ توف – ســـنيك آيز – وثاب – صخير 
ســـيكلون – ســـلي النتش – كيتي إلدر 

– بنت الجزيره – سبحة”. 
كأس  علـــى  يقـــام  الســـابع  الشـــوط 
ســـباق  لجيـــاد  شـــريف  ال  مجموعـــة 
 2200 التـــوازن “ مســـتورد “ مســـافة 
متر، وبمشاركة الجياد “ أبرس دارك – 
نويل مارك – ماستر بامبو – كنغ أوف 
ذي ثرون – لو أوف وان – ريترن أوف 
ذي ماك – فيفث فليت – ســـوبر شيف 
– بـــورت دوغـــالس – بـــور غاتـــوري – 

فارس السالم”. 
الشـــوط الثامـــن واألخيـــر يقـــام علـــى 
لجيـــاد  الجنوبيـــة  المحافظـــة  كأس 
مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن  ســـباق 
1600 متر، وبمشاركة الجياد “مهمنتو 
– مايســـتار – جوســـتينو – إن فيغل – 
تفاخر – يا ليل – تيمر لين – إنكورجد 
– إكـــس مينســـتر – رويال ســـيميتار – 
بـــل شـــوت – مياس – فوربـــدن الند – 

مارم أوف رسبكت – غوميس”.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

كشـــف رئيـــس تحريـــر صحيفـــة “البـــالد” 
مبـــادرة  مالمـــح  عـــن  المـــردي  مؤنـــس 
االســـتفتاء الجماهيـــري الختيـــار أفضـــل 
ا لســـنة 2023،  11 العب كرة قدم بحرينيًّ
والـــذي تســـتعد الصحيفـــة إلطالقـــه فـــي 
لدعـــم  جهودهـــا  ضمـــن  المقبلـــة  الفتـــرة 
بالقطاعـــات  أســـوة  الرياضـــي  القطـــاع 

األخرى.
وأوضح المردي أنـــه بناء على مخرجات 
اإلثنيـــن  عقـــد  الـــذي  المثمـــر  االجتمـــاع 
لجهـــاز اإلدارة والتحريـــر بصحيفة البالد 
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  ترأســـه  والـــذي 
عبدالنبـــي الشـــعلة، خصصـــت الصحيفـــة 
حيـــزا كبيـــًرا مـــن مبادراتهـــا المســـتقبلية 
للقطـــاع الرياضـــي، ومـــن ضمنهـــا مبادرة 
اســـتفتاء جماهيـــري الختيـــار “أفضل 11 
ـــا”، باإلضافة إلى  العب كـــرة قدم بحرينيًّ
إطالق بطولة “كأس صحيفة البالد لذوي 
الهمـــم”؛ لتنفيذهـــا في النصـــف األول من 
العـــام الجـــاري، وباشـــرت الصحيفـــة في 

اإلجراءات الالزمة.
من جانبه، أوضح رئيس القسم الرياضي 
بصحيفـــة البـــالد أحمـــد كريم، أن القســـم 
الرياضي بدأ في وضع التصورات لتحديد 
مســـتلزمات تنفيـــذ المشـــاريع المطلوبـــة 
فيما يتعلق باالستفتاء، إذ سيتم تشكيل 
لجنة مستقلة من خارج الصحيفة لحصر 
أسماء الالعبين المشاركين في مسابقتي 
كأس جاللة الملـــك المعظم ودوري ناصر 
بـــن حمد، وبعدها ســـتطرح األســـماء عبر 
موقـــع الصحيفـــة اإللكترونـــي لفتح باب 
التصويت من الجماهير بشفافية مطلقة.

وأضاف كريم أن صحيفة “البالد” تســـعى 

من المبادرة إلعطـــاء الالعبين المتميزين 
حقهم في البروز اإلعالمي كنوع من أنواع 
الدعـــم المعنـــوي والتشـــجيعي ليواصلـــوا 
باإلضافـــة  الكـــرة،  مالعـــب  فـــي  تألقهـــم 
إلـــى تحفيـــز الجماهيـــر علـــى التفاعل مع 
المســـابقات الكرويـــة التـــي يشـــكل فيهـــا 
الجمهـــور عنصرا مهمًا من عناصر النجاح، 

ويشـــكل دافعـــًا كبيـــرًا لالعبين ومشـــجعا 
لبـــذل مزيـــد مـــن المجهـــود والعطـــاء في 
ســـبيل تقديم األفضل مما ينعكس إيجابا 

على تطور اللعبة األكثر شعبية.
فـــي  بـــدأت  الصحيفـــة  أن  كريـــم  وتابـــع 
مســـتوى  علـــى  شـــخصيات  مراســـلة 
الرياضـــة البحرينية لتكـــون ضمن اللجنة 

المســـتقلة لوضع المعايير وحصر أســـماء 
االســـتفتاء  الذيـــن سيشـــملهم  الالعبيـــن 
الجماهيـــري، وأنـــه ســـيتم اإلعـــالن عـــن 

علـــى  الحصـــول  اكتمـــال  بعـــد  اللجنـــة 
الموافقات المطلوبة والمراسالت الالزمة 

مع الجهات المعنية.

ا ألفضل 11 العب كرة القدم ” تطلق استفتاًء جماهيريًّ “
لدعم مسابقتي كأس جاللة الملك ودوري ناصر بن حمد

في السباق الـ 17 للخيل

جانب من مباريات دوري ناصر لكرة القدم

أحمد كريم مؤنس المردي

 العلوي: نتطلع لتعزيز أداء 
المركز  الوطني للطب الرياضي والتأهيل

للطـــب  الوطنـــي  المركـــز  مديـــر  أعـــرب 
عـــن  العلـــوي  الرياضـــي والتأهيـــل مؤيـــد 
اعتـــزازه الكبيـــر بالثقـــة التـــي نالهـــا لتولي 
مهمـــة إدارة المركز التابـــع للجنة األولمبية 
أدائـــه  تطويـــر  علـــى  والعمـــل  البحرينيـــة 
واألنديـــة  المنتخبـــات  العبـــي  لخدمـــة 
الوطنية نظرا لما يشكله المركز من أهمية 
فـــي تشـــخيص وعـــالج وتأهيـــل مختلف 
اإلصابـــات الرياضيـــة وتقديـــم العديد من 
الخدمـــات العالجية والطبيـــة للرياضيين 

وسائر المواطنين.

الرياضـــي  الطـــب  أن  العلـــوي  وأضـــاف 
يشـــهد نمـــوا متســـارعا لما له مـــن دور في 
تعزيـــز األداء الرياضـــي وعـــالج اإلصابات 
العـــالج  وتوفيـــر  بالرياضـــة  المرتبطـــة 
لمنـــع  الرياضيـــة  التدريبـــات  وأنظمـــة 
المهنييـــن  وأن  المســـتقبلية،  اإلصابـــات 
المتخصصيـــن فـــي هـــذا المجـــال يعملون 
بشكل رئيســـي مع الرياضيين المحترفين 
والهواة، ويستخدمون معرفتهم وخبرتهم 
لمســـاعدة الرياضييـــن و مختلـــف األفـــراد 
ســـواء ذوي اإلعاقـــة أو األســـوياء لحـــل 

مشكالت الحركة واأللم المزمن.

وأشار إلى أن أهمية الطب الرياضي تكمن 
في األخـــذ باالعتبـــار تأثيـــر الرياضة على 
أجســـام الرياضييـــن ووضـــع خطط عالج 
فعالـــة ومصممـــة بشـــكل فـــردي وأنظمـــة 
تماريـــن لعـــالج اإلصابـــات الحالية وكذلك 
لمنع اإلصابات المســـتقبلية. مشيرا إلى أن 
المهنييـــن فـــي هذا المجـــال لديهم تدريب 
متخصـــص في فحص وتقييم الرياضيين 
و يمكنهـــم بعـــد ذلك التوصيـــة بالعالجات 
تـــؤدي  أن  قبـــل  لتصحيحهـــا  المناســـبة 
المشكالت الصحية البسيطة إلى إصابات 

أكبر أثناء فحص الرياضيين.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

مؤيد العلوي

لقطة من السباقات
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محرر الشؤون الرياضية

تشكيل لجنة 
مستقلة وبدء 
المراسالت مع 

الجهات المعنية

كشـــف رئيـــس االتحاديـــن الدولـــي والبحرينـــي للرياضـــة 
للجميـــع ورئيـــس اللجنة المنظمة لليـــوم الرياضي الوطني 
عيســـى عبدالرحيم عن أبرز فعاليات اليوم الرياضي الذي 
ستحتفل به مملكة البحرين يوم الخميس 2 فبراير القادم.

وقـــال عبدالرحيـــم لــــ “البـــالد ســـبورت” إن حلبـــة البحرين 
الدولية للفورموال 1 ســـتكون الوجهة الرئيســـية لالحتفال 
مـــن الســـاعة 2:00 م حتـــى 11:00 م واليوميـــن التالييـــن 
)الجمعة والســـبت( بنفس الفترة، بينما االحتفال الرئيســـي 
سيكون الخميس بحضور عدد من الشخصيات الرسمية.

وأشـــار إلـــى أن القرية الرياضيـــة بحلبة البحريـــن الدولية 

ســـتكون مفتوحة بالمجان للرياضييـــن وعامة المواطنين 
رياضيـــا  اتحـــادا   40 بمشـــاركة  واألطفـــال  العوائـــل  مـــن 
ســـينظمون برامـــج ترفيهيـــة وترويحيـــة وســـتكون هناك 
ألعـــاب لألطفـــال ومســـابقات وعـــروض فنيـــة ورياضيـــة 
والعديد من األنشـــطة الموســـيقية والغنائية األخرى فوق 

المسرح الرئيسي.
ولـــدى ســـؤاله عن أهـــم األنشـــطة الجديـــدة المغايـــرة عن 
نســـخة العام الماضي قال عبدالرحيـــم أن اللجنة المنظمة 
ســـتنظم معرضـــا ألبرز إنجـــازات الرياضـــة البحرينية على 
هامـــش اليـــوم الرياضـــي، كما ســـيتم ألول مرة اســـتخدام 

العالم االفتراضي المعزز والذي يمكن من خالله مشـــاهدة 
فعاليـــات القريـــة مـــن المنـــزل، وســـتكون هنـــاك مفاجـــآت 
ســـيتم اإلعالن عنها الحقا مع استضافة شخصية رياضية 
معروفـــة وســـيتم اإلعـــالن عن جميـــع تلـــك التفاصيل في 
المؤتمر الصحافي الذي ســـيعقد يـــوم الخميس القادم 26 

يناير 2023.
وذكـــر عبدالرحيـــم أن اليـــوم الرياضـــي الوطنـــي ســـيقام 
بمشـــاركة جميع الـــوزارات والهيئـــات الحكومية والخاصة 
ومـــن بينهـــا المحافظـــات التـــي ســـتقيم أنشـــطة رياضيـــة 

رئيسية في محافظاتها.

الدخول لجميع المواطنين مجانا

“تقنية العالم االفتراضي” ومفاجآت أخرى باليوم الرياضي

سمو الشيخ خالد بن حمد يطلق شارة انطالق احد السباقات باليوم الرياضي

حسن علي



رصد 84 ألف مخالفة على المحالت التجارية
أغلقت 190 محلًّ في العام 2022

رصــدت إدارة التفتيــش بــوزارة الصناعــة والتجــارة خــال العــام 2022 مــا 
مجموعــه 84 ألــف مخالفة على المحات التجاريــة، وذلك بزيادة قدرها 34 
% عن العام الســابق له. وأغلقت وزارة الصناعة والتجارة في العام 2022 
ــا غلقــًا إداريــًا بزيــادة ســنوية قدرهــا 11 %،  مــا مجموعــه 190 محــا تجاريًّ
وذلك بعد أن رصدت إدارة التفتيش مخالفات ضد هذه المحاالت التجارية.

والغلـــق اإلداري هـــو إجـــراء قانونـــي 
بإيقاف المنشـــأة عن مزاولة نشاطها 
التجـــاري المخالـــف لفتـــرة محـــددة، 
عـــدم  عنـــد  اإلجـــراء  هـــذا  وُيفّعـــل 
االمتثـــال لإلنذارات وعـــدم تصحيح 

المخالفات المدرجة على القيد.
وحولت الوزارة 78 حالة من الحاالت 
المخالفـــة إلـــى النيابـــة العامة التخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة، حيـــث زادت 
الحـــاالت التـــي تـــم تحويلهـــا للنيابة 
العـــام الماضـــي،  35 % فـــي  بنســـبة 
فـــي حين تـــم التصالح مـــع 64 حالة. 
وتلقت إدارة التفتيش 25 ألف طلب 

إلزالة المخالفات في العام 2022.
بـــوزارة  ويتمتـــع موظفـــو التفتيـــش 
الصناعـــة والتجارة بصفـــة الضبطية 
القضائية، وهـــي صفة تخول حاملها 
فـــي إدارة التفتيش للقيام بمجموعة 
إجـــراءات لجمـــع األدلـــة حـــول مدى 
التزام المنشأة التجارية أو الصناعية 
بالقوانيـــن واألنظمة المعمول بها، بما 
فيها الدخـــول لمواقع تلك المنشـــآت 
ومـــا يتبعهـــا والبحـــث والتحـــري عن 

المخالفات.
زادت  رســـمية،  بيانـــات  وبحســـب 
اإلدارة جهودها التفتيشية في العام 

2022 حيـــث ارتفعت عـــدد الزيارات 
التفتيشـــية بنســـبة 36 %، ووصلـــت 
عـــدد الزيارات إلى أكثر من 125 ألف 

زيارة.
وارتقعت الشكاوي الواردة إلى إدارة 
التفتيـــش بـــوزارة الصناعة والتجارة 

بنحـــو 407 % في العـــام 2022 لتبلغ 
أكثـــر  المســـتلمة  الشـــكاوى  إجمالـــي 
من 9 آالف شـــكوى. ونفـــذت الوزارة 
2152 حملـــة تفتيشـــية خـــال العـــام 
الماضـــي بانخفاض قدره 85 % على 

أساس سنوي.

“المهندسين” تعلن عن منح دراسية كاملة ومخفضة ألعضائها وأبنائهم
في إطار مذكرة التفاهم مع الجامعة األهلية

المهندســـين  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــدت 
البحرينيـــة رائدة العلوي، على الدور المهم 
الذي تضطلع به مؤسســـات التعليم العالي 
في مملكة البحرين في المسيرة التنموية 
الشاملة التي تشهدها المملكة والتي يأتي 
أحـــد عوامـــل وأركان  الهندســـي  القطـــاع 
هذه المســـيرة، مشـــيدة بالدور الذي يلعبه 
المهنـــدس البحرينـــي فـــي نهضـــة وتقـــدم 
الباد وتطوير مهنة الهندســـة، مشيرًة إلى 
أهميـــة برنامج المنح الذي تتبناه الجمعية 
الـــذي  1992م،  العـــام  فـــي  إطاقـــه  منـــذ 
ســـاهم في تخريج مئات من المهندســـين 
البحرينيين الذين رفدوا القطاع الهندسي 

بجهودهم وخبراتهم المقدرة.
وأشادت العلوي بمبادرة الجامعة األهلية، 
بتقديـــم عدد من المنح الدراســـية الكاملة 
المعفيـــة مـــن الرســـوم الســـنوية لعـــدد من 
برامج الدراســـات العليا واالســـتفادة منها 

اعتبـــاًرا مـــن الفصـــل الدراســـي الثاني من 
العـــام األكاديمـــي 2022 / 2023م، وكذلك 
 %  40 لغايـــة  يصـــل  تخفيًضـــا  تقديمهـــا 
مـــن الرســـوم الدراســـية لعـــدد مـــن برامج 
الدراســـات العليـــا، إضافـــة إلـــى تخفيـــض 
يصـــل إلـــى 30 % من الرســـوم الدراســـية 
التـــي  البكالوريـــوس  برامـــج  لمعظـــم 
تقدمهـــا الجامعـــة األهليـــة. وهـــذه المنـــح 
والتخفيضـــات مخصصـــة ألعضاء جمعية 
المهندســـين البحرينية أو ألبنائهم اعتباًرا 
مـــن الفصـــل الدراســـي الثانـــي مـــن العـــام 
إلـــى  منوهـــة   ،2023  /  2022 األكاديمـــي 
أن هـــذه المنـــح تأتـــي انطاقا مـــن مذكرة 
التفاهـــم التي وقعتها جمعية المهندســـين 
البحرينيـــة مـــع الجامعـــة األهليـــة الهادفة 
إلى تعزيز التعاون المشـــترك ونشـــر ثقافة 
الوعـــي التطوعـــي فـــي المجتمـــع، ودعـــم 
والبحـــث  األكاديميـــة  الجوانـــب  وتعزيـــز 

العلمي المشترك. 
مـــن جانبـــه، أكد رئيـــس الجامعـــة األهلية 
البروفيســـور منصور العالـــي على أن هذه 
المبـــادرة من الجامعـــة األهلية تأتي ضمن 
مبادراتهـــا والتزامهـــا بالخدمـــة والشـــراكة 
المجتمعيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، وعما 

بمســـؤوليتها االجتماعية، وتفعيا لمذكرة 
التفاهم بين الجامعة وجمعية المهندسين 
البحرينية التي تســـعى بريادتها وخبراتها 
لنهضة قطاعنا الهندسي في الباد وتطور 
مهنة الهندســـة، مشـــيًرا إلـــى المضي قدًما 
مـــن جانب الجامعة في تعزيز التعاون مع 

الجمعيـــة بمـــا يســـاهم في تحقيـــق الرؤى 
واألهداف المشتركة بينهما.

الجامعـــة  اســـتمرار  إلـــى  العالـــي  وأشـــار 
األهلية، رائـــدة التعليم العالي الخاص في 
مملكـــة البحرين في تقديم منح دراســـية 
وتخفيًضا في الرســـوم الســـنوية لعدد من 
برامـــج الدراســـات العليـــا والبكالوريـــوس 
المهندســـين  جمعيـــة  وأبنـــاء  ألعضـــاء 
البحرينيـــة اعتبـــاًرا مـــن الفصل الدراســـي 
الثاني من العام األكاديمي 2022 / 2023.

وأعلنـــت جمعيـــة المهندســـين البحرينيـــة 
ودعـــت أعضاءهـــا وأبناءهم ممـــن تنطبق 
عليهـــم شـــروط وأحـــكام القبـــول للبرامج 
األكاديميـــة المطروحـــة من قبـــل الجامعة 
األهليـــة إلـــى التســـجيل لهـــذه المنـــح لدى 
الجمعيـــة. وتشـــترط الجمعيـــة للراغبيـــن 
باالســـتفادة من هذه المنح هـــي أن يكون 
المتقدم بحريني الجنسية ولديه عضوية 

ســـارية المفعـــول فـــي الجمعيـــة، وأن لـــم 
يسبق له الحصول على درجة الماجستير، 
وأن يكون معدله التراكمي ال يقل عن 3. 

الراغبيـــن  أعضاءهـــا  الجمعيـــة  ودعـــت 
فـــي الحصـــول على هـــذه المنح ســـرعة 
خـــال  مـــن  الجمعيـــة  لـــدى  التســـجيل 
التواصل على البريد اإللكتروني الخاص 
sajeda@ بالمنح الدراسية في الجمعية

أقصـــاه  موعـــد  فـــي   mohandis.org
ظهـــر يـــوم الخميـــس الموافـــق 26 يناير 
الجاري. وسيتم النظر في كافة الطلبات 
وتقييمهـــا مـــن قبل لجنـــة مختصة بهذه 
المنح في جمعية المهندسين البحرينية، 
فيمـــا يمكـــن للمتقدمين للمنـــح االطاع 
على شـــروط القبول والتقديم من خال 
األهليـــة  للجامعـــة  اإللكترونـــي  الموقـــع 

.www.ahlia.edu.bh

العوامل المؤثرة في االستثمار للعام 2023
ونحن نمضي قدًما نحو عام 2023، هناك عوامل مؤثرة يتعين على المستثمرين 

أخذها في االعتبار تتخلص في: 

األنظمة المالية العالمية الجديدة 

يشـــهد النظام العالمي الجيوسياسي الذي ساد على مدى الثاثين عاًما الماضية 
تغيًرا هائا، ممهًدا الطريق نحو ظهور نظام جديد في جميع أنحاء العالم. فمنذ 
انتهاء الحرب الباردة، ونحن نعمل في إطار عالم يشار إليه بأنه أحادي القطب، 
تفـــرض فيه الواليات المتحدة األميركية هيمنتها االســـتراتيجية على العالم مع 
قدرة على فرض أحكام تنظيمية في القطاع المالي مثل تلك المتعلقة بسويفت، 
وصرف العمات، وغســـيل األموال، والتحكم في األصـــول، ويتعين على البنوك 
فـــي جميع أنحاء العالـــم اتباع هذه األحكام التنظيمية. لكـــن الصراع الدائر اآلن 
في أوكرانيا قد أســـفر عن اتجاه روســـيا إلى تطوير أنظمة وبنية تحتية جديدة 

لتحويل األموال وإنجاز أعمال التجارة. 

فك االرتباط بالدوالر لمبيعات النفط 

إن إمكانـــات فـــك االرتبـــاط بالـــدوالر لمبيعـــات النفط مـــن جانب روســـيا وإيران 
وفنزويـــا، والهنـــد، وتركيـــا، وبعـــض الـــدول األخرى، فضـــا عن شـــراكة المملكة 
العربيـــة الســـعودية مـــع الصيـــن، هـــي كلهـــا نقـــاط تســـاهم فـــي تعزيـــز العاقات 
االقتصادية بين األســـواق. وعموما، فإننا ســـوف نشـــهد انحســـار نفوذ الواليات 
المتحـــدة في أنحـــاء العالم وتدني قوة الدوالر الذي مـــازال يحتفظ بقوته اآلن، 
خصوصـــا إذا ما قررت الصين وقف شـــرائه. ولكـــن حتى في ظل هذه التغيرات، 
فإن أهميـــة اقتصاد الواليات المتحدة واالقتصاد األوروبي مازالت عالية للغاية 
ألنها مازالت تملك أنظمة قانونية راســـخة وإجراءات قوية لحماية المستثمرين 
مقارنـــة بباقـــي دول العالـــم. كمـــا أنه من المرجـــح أن يكون للتغيرات السياســـية 
وعلـــى رأســـها اهتمام الســـعودية باالنضمام إلـــى مجموعة بريكـــس االقتصادية 
تأثيًرا كبيًرا على المستثمرين في أنحاء العالم، وبعض هذه التأثيرات قد يكون 

سلبًيا، والبعض اآلخر إيجابًيا. 

التضخم 

يشكل التضخم مشكلة كبيرة. وفي البحرين وجميع أنحاء المنطقة، سوف تزيد 
اإليرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط، ولكن في نفس الوقت سوف ترتفع أسعار 
الكثير من المنتجات المصنعة المستوردة، بسبب المشكات التي تعرقل سلسلة 
اإلمدادات في العالم الناشئة عن الصراع في أوكرانيا، وتداعيات الوباء العالمي 

كوفيد 19. 

الفرص المتاحة أمام المستثمرين اإلقليميين 

حافظـــت دول الخليـــج على عاقات طيبة مع الغرب، كما تســـعى أيًضا إلى بناء 
عاقات مع دول الجنوب العالمي والتي تشمل إفريقيا، وأميركا الاتينية، ودول 
الكاريبي، وجزر المحيط الهادي، والدول النامية في آسيا، وهو ما أكده الرئيس 
الصيني شـــي جين بينغ فـــي زيارته األخيرة إلى المملكة العربية الســـعودية. إن 
المســـتثمرين في منطقة الشرق األوسط في وضع جيد يتيح لهم االستفادة من 
أي من الفرص التي تنشـــأ بســـبب هذه التغييرات الجيوسياســـية، مع األخذ في 

االعتبار المخاطر الملموسة المصاحبة لها.

* الرئيس التنفيذي ورئيس عاقات المستثمر وعمليات ما بعد االستحواذ  فينشر كابيتال بنك

روبرت سي ويجيز *

* بالتعــاون مع جمعية 
مصـــــــارف البحـــــريــــن

business@albiladpress.com 16
األربعاء 25 يناير 2023 - 3 رجب 1444 - العدد 5216

قيمة الواردات السلعية بلغت 5.8 مليار دينار

إجمالي الصادرات وطنية المنشأ خالل 2022
أصدرت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
تقريرها األولي إلحصـــاءات التجارة الخارجية 
عن العام 2022، إذ يشـــتمل التقرير على بيانات 
الـــواردات والصـــادرات وطنيـــة المنشـــأ وإعادة 

التصدير، إضافة إلى الميزان التجاري.
وذكـــر التقرير أنـــه خال الســـنة الماضية، بلغت 
قيمة الواردات السلعية نحو 5.842 مليار دينار 
مقابـــل 5.316 مليـــار دينار لنفس العام الســـابق 
أهـــم  10 %، وتمثـــل واردات  بارتفـــاع نســـبته 
عشـــر دول مـــا نســـبته 69 % مـــن إجمالي قيمة 
الـــواردات، أما الواردات مـــن بقية الدول فتمثل 

نسبة 31 %.
وبحســـب التقريـــر، تحتل الـــواردات من الصين 
المرتبـــة األولـــى حيث بلغـــت 845 مليون دينار، 
تليهـــا البرازيـــل بقيمـــة 620 مليون دينـــار، بينما 
تأتـــي أســـتراليا فـــي المرتبـــة الثالثة مـــن حيث 

حجم الواردات التي بـلـغت 509 مليون دينار.
ويـعـتـبـر خامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة 
أكـثــــر الـسـلع اسـتيـراًدا بقيمة 698 مليون دينار، 
ثــــم أوكسيد األلمنيوم ثــانـيـا بقيمة 468 مليون 
دينار ويـلـيـهـما أجزاء لمحركات الطائرات بقيمة 

168 مليون دينار.
أمـــا قيمة الصـــادرات وطنية المنشـــأ فقد بلغت 
4.967 مليـــار دينـــار مـقـابــــل 3.994 مليار دينار 
لنفس العام السابق بارتفاع بلغت نسبته 24 %. 
وتمثـــل صـــادرات أهم عشـــر دول ما نســـبته 72 
% من إجمالي حجـــم الصادرات، بينما مجموع 

بقية الدول ال تتجاوز نسبتها 28 %.
واحتلت الـمـمــــلكة الـعـربـيــــة الـسـعودية الـمرتبة 
األولـــى مـــن حيـــث حجـــم الصــــادرات وطـنيــــة 
الـمنـشأ بقيمة 983 مليون دينار، وتليها الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة بقيمـــة 694 مليـــون دينار، 
تليهـــا اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي المرتبة 
الثالثـــة من حيـــث حجم الصـــادرات بقيمة 465 

مليون دينار.
وتعتبر خائط من األلومنيوم الخام أكثر السلع 
تصديـــًرا خال العام 2022، والتي بلغت قيمتها 
1.750 مليـــار دينـــار، ويأتي فـــي المرتبة الثانية 
خامات الحديـــد ومركزاتها المكتلة حيث بلغت 
قــــيمتها 798 مليـــون دينـــار، تليهما فـــي المرتبة 

الثالثـــة ألومنيـــوم خـــام غيـــر المخلـــوط والتـــي 
بلغت قيمتها 245 مليون دينار.

أمـــا فيمـــا يخص إعـــادة التصدير، فقـــد ارتفعت 
قيمـــة إعادة التصدير بنســـبة 6 %، حيث بلغت 
720 مليـــون دينـــار مقابـــل 679 مليـــون دينـــار 
للعام الســـابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما 
تتجاوز نســـبته 83 % مـــن إجمالي حجم إعادة 
التصديـــر، أما بقيـــة الدول فنصيبها 17 % فقط 

من حجم إعادة التصدير.
وتأتـــي المملكة العربية الســـعودية فـــي المرتبة 
األولـــى من حيث حجـــم إعادة الـتصـديــــر الذي 
بـلغـت قيــــمته 163 مليون دينار، تليها اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة بقيمة 152 مليـــون دينار، ثم 
سنغافورة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة 

إعادة التصدير لها 104 مليون دينار.

وتعتبـــر أجـــزاء لمحركات الطائرات أكثر الســـلع 
من حيـــث إعادة التصدير، وبلغـــت قيمتها 113 
مليـــون دينار، تليها في المرتبة الثانية ســـاعات 
يد ليســـت من معادن ثمينة والتي تصل قيمتها 
إلـــى 36 مليون دينار، وتحتـــل تركيبات ولوازم 
وأصناف تســـتعمل للمركبات من معادن المرتبة 
الثالثة مـــن حيث إعادة التصديـــر، والتي بلغت 

قيمتها 32 مليون دينار.
أمـــا الميـــزان التجـــاري الـــذي يمثـــل الفـــرق بين 
الصـــادرات والـــواردات، فقد حقق عجـــًزا بلغت 
قيمتـــه 155 مليـــون دينـــار خـــال العـــام 2022 
مقارنة مع عجـــز بلغت قيمته 643 مليون دينار 
خال العام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 76 %. 
بمـــا ينعكـــس بشـــكل إيجابي في قيمـــة الميزان 

التجاري.

علي الفردان

منصور العالي رائدة العلوي

4.96
دينـــــار مليـــــار 



يعـــرض برنامـــج بيبـــان، رابـــع حلقة من 
ينايـــر   25 الموافـــق  الثانـــي  موســـمه 
علـــى  مســـاًء  السادســـة  الســـاعة   2023
قناة البحرين ومنصة شـــاهد، والســـاعة 
التاسعة والنصف مساًء على قناة الراي.
خمســـة  الرابعـــة  الحلقـــة  واســـتضافت 
واإلمـــارات  البحريـــن  مـــن  أعمـــال  رواد 
العربيـــة المتحـــدة وهم:، تطبيـــق لويال، 
الباعـــة وعمالئهـــم  بيـــن  تطبيـــق يصـــل 
مكافـــآت  خطـــط  مختلـــف  باســـتخدام 
الـــوالء، تـــم تأسيســـه مـــن قبـــل أحمـــد 
المرزوق، فانيرا وهـــي منصة اجتماعية 
مخصصة لمحبي كـــرة القدم، تربط بين 
المشـــجعين واألنديـــة والرعـــاة من ذوي 

الشـــغف المشـــترك لكرة القدم، مؤسســـة 
مـــن قبل محمد الكيالني، ريســـت هيرو، 
وهـــو حـــل للشـــركات لتقديـــم الخدمات 
والبيع عبر وســـائل التواصل االجتماعي 
مباشـــرة تـــم تأسيســـه من قبـــل عبدهللا 
الشـــمري وأحمد خليفة، يـــاس القابضة، 
تقـــوم  جماعيـــة  قابضـــة  شـــركة  وهـــي 
بتصنيـــع وتوريد األثاث مع التركيز على 
الخزائن والمطابخ تم تأسيسها من قبل 
علي الحداد وياســـر شعيب، وُنُزل، وهو 
اســـتوديو للتصميم الداخلي والهندســـة 
المعمارية ذو قســـم لإلنشاءات المدنية، 

مؤسس من قبل محمد سيادي.
وتقوم هذه المشـــاريع الخمسة بالعرض 

أثناء الحلقة أمام لجنة من المستثمرين 
اإلقليمييـــن وهم ماجد الخـــان، الرئيس 

التنفيذي لشركة إنفراكورب وهي منصة 
البنيـــة التحتيـــة المســـتدامة لمجموعـــة 

جـــي إف إتش المالية، ومشـــاعل فيروز، 
 ،JEO Capital ل  المؤســـس  الشـــريك 
وخالـــد الطويـــل، أحـــد مؤسســـي رياض 
انجلز، ويشـــارك أيمن بن توفيق المؤيد، 
رئيس صندوق األمل كعضو منســـق في 
اللجنـــة وكممثل الســـتثمارات “مشـــاريع 

األمل”.
إدارة  مديـــر  ريـــس،  آل  خالـــد  وقـــال 
المشـــاريع في مشـــاريع األمل: “في هذه 
الحلقة، ســـيتابع المشاهدين رواد أعمال 
من قطاعـــات مختلفة مـــن التكنولوجيا 
مـــن  التصميـــم  وحتـــى  الصناعـــة  إلـــى 
مختلـــف الوطـــن العربي وهـــم يعرضون 
مشـــاريعهم القائمة أمام مســـتثمرين من 

البحريـــن و الســـعودية، ونتطلـــع إللهـــام 
المشـــاهدين مـــن رواد األعمـــال للتقديم 

على الموسم القادم من برنامج بيبان”.
و قال روبرتو مانكون، الرئيس التنفيذي 
 Beyon فـــي “ Beyon Money  :لشـــركة
Money، نكافئ الشغف، نتحدى األفكار 
بعد الكشـــف عنها، نعزز ثقافـــة التنافس 
للفـــوز، نبنـــي الحلـــول الرقميـــة، ونعمـــل 
علـــى توليـــد قيمـــة لعمالئنا ومســـاهمينا 
التعـــاون  البحريـــن ودول مجلـــس  مـــن 
الخليجـــي. نرى ذات القيم والمبادئ في 
الشركات الناشئة من قطاع التكنولوجيا 
المشاركة في برنامج بيبان، وإنه ليسرنا 

تعزيز نموها كرعاة للبرنامج”.

عقد فريق قســـم االستشارات في شركة 
كي بي إم جي في البحرين مؤخًرا، ندوًة 
إلكترونيـــة جمعـــت ممثلين عن شـــركات 
ومنشـــآت متعددة من مختلف القطاعات 
فـــي مملكـــة البحريـــن، من أجل مناقشـــة 
أفضل الممارســـات إلدارة عمليات الدمج 
واالســـتحواذ. أصبحـــت بيئـــة العمل في 
العالمـــي  الصعيديـــن  علـــى  هـــذا،  يومنـــا 
لقـــوى  نتيجـــة  تعقيـــًدا  أكثـــر  والمحلـــي، 
الســـوق وتوّجهاتـــه. كمـــا بـــات عـــدد أكبر 
إبـــرام الصفقـــات،  مـــن الشـــركات يعتبـــر 
خيـــاًرا فعـــااًل لالســـتحواذ علـــى القدرات 
مكانـــة  علـــى  والمحافظـــة  وتوســـيعها، 

تنافسية. 
رّحـــب نيكـــوالس ريبوليـــه الشـــريك فـــي 
قســـم االستشـــارات الخاصـــة بالصفقات 

في شـــركة كي بـــي إم جي فـــي البحرين 
بالمشـــاركين الموّقرين في بداية عرضه، 
وقـــال: “إن عمليـــات الدمج واالســـتحواذ 
تعتبـــر محّفـــًزا للنمـــو والتحـــّول. ُيحـــدث 
التحـــّول الرقمـــي تغييـــرات كبيـــرة فـــي 
كيفية مزاولـــة الجميع ألعمالهم، كما بات 
المســـتهلكون في البحرين ودول مجلس 
التعـــاون والعالـــم بشـــكل عـــام، يتوّقعون 
تجربـــة مســـتخدم أكثر ســـهولة وُيســـًرا. 
من هـــذا المنطلق، يتعّين على الشـــركات 
اعتمـــاد نمـــاذج عمل جديـــدة للتكّيف مع 
وتيرة التطّورات الســـريعة التي يشهدها 

االقتصاد”. 
وقال كميل جدع مدير قسم االستشارات 
كـــي  شـــركة  فـــي  بالصفقـــات  الخاصـــة 
بـــي إم جـــي فـــي البحريـــن: “إن أهميـــة 

عوامـــل الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعيـــة 
فـــي  مســـتمر  ازديـــاد  فـــي  والمؤسســـية 
إطـــار عمليـــات الدمـــج واالســـتحواذ في 
يومنـــا هـــذا. إن القيـــام بهـــذه الخطـــوات 
اآلن واالســـتفادة من انطالقة مبكرة في 
تفعيل األجندة “الخضراء” قبل أن تصبح 
متطلبات تنظيمية، سيمنح الشاري ميزًة 
تنافســـية في عالم الصفقات الذي تتزايد 
فيه أهمية الحوكمة البيئية واالجتماعية 

والمؤسسية يوًما بعد يوم”.
 ناقـــش المتحدثون خـــالل الندوة، نتائج 
التقرير االســـتطالعي الـــذي حمل عنوان 
“التعامل مع عمليات الدمج واالستحواذ 
المعّقدة”، الذي يستعرض خمس خطوات 
عمليـــة يمكـــن اتخاذهـــا لتحســـين فرص 

النجاح لدى إبرام صفقات معقدة: 

أوال: جعل القيمة االســـتراتيجية “الهدف 
األسمى”

غالًبـــا ما تكمن النتيجة النهائية للصفقات 
 - االســـتراتيجية  القيمـــة  فـــي  المعقـــدة 
فرص أو طرق جديدة لممارســـة األعمال 
مـــن شـــأنها تحقيق قيمـــة طويلـــة األمد. 
وتذهـــب هـــذه الصفقات إلى مـــا هو أبعد 
مـــن أوجـــه التـــآزر التقليدية، كما تشـــّكل 
مؤشًرا ســـوقًيا بالنسبة إلى المستثمرين، 
 - والموظفيـــن  والمنافســـين،  والعمـــالء، 
وهـــي الخطـــوة األولـــى التـــي ُتظهر مدى 

االقتناع برؤية جريئة. 
للعنايـــة  اســـتباقي  نهـــج  اعتمـــاد  ثانيـــا: 

الواجبة الناجحة
يجـــب أال تكـــون العنايـــة الواجبـــة مجّرد 
صحـــة  مـــن  للتحقـــق  بســـيطة  عمليـــة 

االفتراضـــات األساســـية. إنهـــا فرصتكـــم 
لتحديد مصادر أكبر للقيمة واستكشـــاف 
فـــن “تحويل المســـتحيل إلـــى ممكن” مع 

إدارة المواهب. 
ثالثا: االستعداد قبل االنطالق الفعلي

اعتمـــاد  المعقـــدة  الصفقـــات  تســـتدعي 
نهـــج مختلـــف فـــي مـــا يخـــص الجاهزية 
“لالنطـــالق الفعلـــي” - وهـــو نهـــج ينطوي 
أكبـــر.  وســـرعة  وقـــوة،  غايـــات،  علـــى 
ويستخدم المشترون المتمرسون الفترة 
مـــا بين التوقيـــع وإبرام الصفقـــة لحماية 
زخـــم األعمـــال، ورصـــد المجـــاالت غيـــر 
الواضحـــة والتخفيـــف منهـــا، ومواصلـــة 
الســـعي إلـــى تحقيـــق أوجـــه تـــآزر أعلى، 
المصمـــم  للتكامـــل  التخطيـــط  وتســـريع 

لتلبية االحتياجات المحّددة.

رابعا: اعتماد اســـتراتيجية موارد بشرية 
تناسب الوقت الذي نعيشه

مـــن  أكثـــر  المســـتهدفات  قيمـــة  تكمـــن 
األفـــراد،  قـــدرات  فـــي  أّي وقـــت مضـــى 

وطاقتهم، وثقافتهم. 
القيمـــة  تحقيـــق  فـــي  التفكيـــر  خامســـا: 

بصورة متواصلة
يعمد المشـــترون إلى تحديد مستهدفات 
التـــآزر منـــذ البدايـــة، لكـــن يجـــب عليهـــم 
عـــدم التوّقف عنـــد هذا الحـــّد، بل عليهم 
أن يكونـــوا متيقظيـــن فـــي حـــال بـــرزت 
فـــرص جديـــدة ومســـتعدين للتكّيـــف مع 
التطـــّورات الحاصلـــة بالتزامـــن مـــع تغّير 

األسواق، والقيادة، واالستراتيجيات.
انعقـــدت هـــذه الفعاليـــة افتراضًيـــا يـــوم 

اإلثنين 16 يناير 2023.

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات 
الرســـمية  المظلـــة  اإلســـالمية  الماليـــة 
للصناعة المالية اإلسالمية أمس بنجاح 
حـــول:  المســـتديرة  الطاولـــة  اجتمـــاع 
“تطويـــر آليـــة لقيـــاس بصمـــة الكربـــون 
اإلســـالمية”  الماليـــة  المؤسســـات  فـــي 
منصـــة  االجتمـــاع  ويمثـــل  افتراضيـــًا. 
جمعـــت  المســـتوى  رفيعـــة  حواريـــة 
مجموعـــة مختارة من خبراء االقتصاد، 
والتمويل المســـتدام، وتغيـــر المناخ من 

عـــدد مـــن البنـــوك والمؤسســـات المالية 
التنظيميـــة،  والهيئـــات  اإلســـالمية، 

وغيرها من المنظمات الدولية.
العـــام  المجلـــس  التـــزام  مـــن  وكجـــزء 
فـــي دعـــم التمويـــل اإلســـالمي، وتعزيز 
االستدامة وممارسات العمل المسؤول، 
“نعمـــل حاليـــًا علـــى تطوير آليـــة لقياس 
الماليـــة  للمؤسســـات  الكربـــون  بصمـــة 
اإلســـالمية، والتي تأخذ بعيـــن االعتبار 
اختـــالف الخصائـــص البيئيـــة والعملية 

في المؤسسات”.
 وفي هذا الصدد، شهد اجتماع الطاولة 
حضـــورًا  العـــام  للمجلـــس  المســـتديرة 
مميـــزًا مـــن ممثلـــي المنظمـــات الدوليـــة 
وخبراء االقتصاد إلثـــراء النقاش حول 
المبادرات العالمية وأفضل الممارســـات 
بصمـــة  لقيـــاس  اتباعهـــا  يمكـــن  التـــي 

الكربون.
وصـــرح األميـــن العـــام للمجلـــس العـــام، 
عبداإلله بلعتيـــق: “في ضوء التحديات 

العالميـــة، وبصفـــة المجلس العام صوت 
اتخذنـــا  اإلســـالمية،  الماليـــة  الصناعـــة 
اليـــوم مبـــادرة مهمـــة لدعـــم المجتمـــع، 
والبيئـــة واالقتصـــاد مـــن خـــالل تطوير 
آليـــة لقياس بصمة الكربـــون في البنوك 
اإلســـالمية.  الماليـــة  والمؤسســـات 
وستســـاهم هـــذه المبادرة فـــي االنتقال 
إلى اقتصاد منخفض الكربون، وبالتالي 
تحقيق هدف صافي االنبعاث الكربوني 

الصفري بحلول عام 2050 ”.

5 مشروعات بقطاعات التكنولوجيا والصناعة والتصميم تعرض في “بيبان”

“كي بي إم جي” بالبحرين تستعرض خطوات إبرام الصفقات المعّقدة بنجاح

خبراء من 23 بلًدا يناقشون تطوير قياس بصمة الكربون بـ“المؤسسات اإلسالمية”

خالل رابع حلقة من موسمه الثاني 25 يناير

في اجتماع الطاولة المستديرة للمجلس العام للبنوك

روبرتو مانكونخالد آل ريس

افتتح وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، محمد بن مبارك بن دينه، منتدى الشرق 
األوسط للطاقة واالستدامة بمشاركة عدد من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين والمختصين 
والمهتميــن فــي هذا المجال الحيوي، وذلك لمناقشــة عــدد من المواضيع المتعلقة بإزالة الكربون في 
المشــاريع التكريريــة باســتخدام أحــدث التكنولوجيــا المتخصصــة، فضالً عن تقديــم أفضل الحلول 

والدارسات في هذا المجال. 

وأعـــرب وزير النفـــط والبيئة عن شـــكره وتقديره 
النفطيـــة  الشـــركة األوروبيـــة لالستشـــارات  إلـــى 
علـــى اختيار البحريـــن لعقد هذا المنتـــدى، مؤكدًا 
علـــى مـــا توليه الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا، مـــن 
أهميـــة لتقديـــم ســـبل الدعـــم والمســـاندة وتوفير 
اإلمكانيات الالزمة الســـتقطاب مثل هذه النوعية 
مـــن الفعاليات بهـــدف تعزيز التعـــاون مع مختلف 
الجهـــات لتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة في 

الطاقة النظيفة. 
يواكـــب  المنتـــدى  موضـــوع  أّن  إلـــى  وأشـــار   
االحتياجـــات العالميـــة في هـــذا الوقت لمناقشـــة 
االســـتراتيجيات الجديدة النتقـــال الطاقة ووضع 
اللبنات األساسية لمستقبل منخفض الكربون، كما 
أّن هـــذا المنتـــدى يعتبر فرصة جيـــدة لتجمع كبار 
المسؤولين وصناع القرار واألكاديميين والفنيين 
والمختصين للعمل معًا على إيجاد حلول مناسبة 

ومتاحة لمواجهة مختلف التحديات. 
التنســـيق  أهميـــة  والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر  وأكـــد   
والتعـــاون بيـــن جميـــع الـــدول لضمـــان اســـتمرار 

وبأســـعار  الموثوقـــة  النظيفـــة  الطاقـــة  وصـــول 
تنافســـية معقولـــة لتحقـــق بذلـــك التقـــدم والنمـــو 
فـــي جميـــع المجـــاالت، مضيفـــًا أن المملكـــة تبنت 
العديد مـــن المبادرات لتحقيق األهداف المرحلية 
والقصيـــرة المـــدى لتقليـــل االنبعاثـــات الكربونيـــة 
بنســـبة 30 % بحلول عام 2035، وذلك من خالل 
االســـتثمار في مبـــادرات تعزز من كفـــاءة الطاقة، 
واالستثمار المباشـــر في تقنيات احتجاز الكربون 
لتحقـــق بذلك التحول التدريجي لمســـتقبل طاقة 
أكثـــر اســـتدامة والوصـــول وصـــوالً إلـــى الحيـــاد 

الصفري بحلول عام 2060. 
مـــن  نخبـــة  بمشـــاركة  المنتـــدى  واســـتعرض   
العديـــد  العالـــم  دول  مختلـــف  مـــن  المتحدثيـــن 
مـــن المواضيـــع ذات العالقـــة مـــن بينها مســـارات 
إزالة الكربون واســـتراتيجيات االنتقال، األســـس 
األولية لمســـتقبل منخفض الكربون، االنتقال الى 
االقتصاد الدائري من خالل إعادة تدوير وتحويل 
نفايـــات البالســـتيك، أحـــدث تقنيـــات ومشـــاريع 
الهيدروجين األخضر واالزرق باإلضافة إلى تقنية 

استثمار اصطياد وتخزين الكربون. 
كما ركز المنتدى على منطقة دول مجلس التعاون 

الخليجـــي ودورها في تلبية الطلـــب الحالي دون 
تأثيـــر على احتياجـــات األجيال القادمـــة وأهمية 
تعزيز التعاون مع أصحاب الشركات التكنولوجية 
للمســـاهمة في تبنـــي تقنيات جديدة تســـاهم في 

التنمية المستدامة.
وعلـــى هامش المنتدى افتتح وزير النفط والبيئة 
عـــدد  بمشـــاركة  للمنتـــدى  المصاحـــب  المعـــرض 
مـــن الشـــركات المتخصصـــة المحليـــة واإلقليمية 

والعالمية الذي استعرضت أحدث ما توصلت إليه 
التقنيـــات الحديثة في هذا المجال، باإلضافة إلى 
أفضـــل الحلول التكنولوجية والدراســـات الرامية 

إلى تحقيق األهداف المنشودة.

مناقشة اإلستراتيجيات الجديدة ووضع اللبنات األساسية لمستقبل منخفض الكربون
مفتتحاً فعاليات منتدى الشرق األوسط للطاقة واالستدامة... وزير “النفط”:

business@albiladpress.com
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أعلنـــت شـــركة صفقـــات ذ.م.م، إحـــدى الشـــركات المرخصـــة مـــن مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي في قطاع الشـــركات المســـاندة للقطـــاع المالي والمتخصصة فـــي التمويل 
الجماعـــي بمملكـــة البحريـــن، عـــن تعييـــن علـــي رمضـــان مســـؤول 

االمتثال ومكافحة غسيل األموال.
 وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار مساعي الشركة إلنشاء 
فريـــق إداري متميـــز ومتمكن، ُيســـاهم بشـــكل فّعال في 
رؤيته المتمحورة حول تحقيق طفرة جديدة في قطاع 
التمويـــل الجماعي باحترافية ومهنية عالية، إلى جانب 
دعـــم وإيمان الشـــركة بالكـــوادر البحرينيـــة ذات المهارات 
العالية لتحقيق أهدافها المستقبلية. ويحظى علي رمضان 
بســـيرة مهنية تمتد إلى 10 أعوام في قطاع التمويل 

وااللتزام ومكافحة غسيل األموال.
وهو حاصل على شـــهادة ) CAMS( أخصائي 
األمـــوال  غســـيل  مكافحـــة  فـــي  معتمـــد 
األخصائييـــن  جمعيـــة  مـــن  الممنوحـــة 
المعتمديـــن في مكافحة غســـيل األموال 
الدوليـــة  الجمعيـــة  وعضـــو   ،ACAMS
لالمتثـــال ICA وحاصـــل علـــى درجـــة 
الماجســـتير فـــي التمويـــل اإلســـالمي 
األعمـــال  إدارة  فـــي  وبكالوريـــوس 

والبنوك اإلسالمية.

رمضــان مســؤواًل عــن االمتثــال 
سفريات كانو تختار “dcs plus” كشريك لدعم إستراتيجيتها للتحول الرقميومكافحة غسيل األموال بـ“صفقات”

لتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية وتقوية نشاطها التشغيلي

أعلنت سفريات كانو، عن عقدها شراكة جديدة مع “dcs plus”، وهي شركة عالمية 
رائدة في مجال تكنولوجيا الســفر، حيث تهدف الشــراكة الجديدة إلى زيادة تعزيز 
البنية التحتية التكنولوجية لسفريات كانو وتقوية نشاطها التشغيلي ورفع مستوى 

الخدمات المقدمة لعمالئها.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل سفريات 
كانـــو علـــى تعزيـــز عملياتهـــا عبـــر نظـــام 
مـــوارد  تخطيـــط  نظـــام  وهـــو   ،”TINA“
 dcs“ طورتـــه  الـــذي  الســـفر  مؤسســـات 
plus”، والـــذي يعتبـــر أحـــد أكثـــر األنظمة 
مـــوارد  لتخطيـــط  العالـــم  فـــي  تقدًمـــا 
المؤسســـات فـــي قطاع الســـفر، والمفضل 
عند شـــريحة واســـعة مـــن شـــركات إدارة 
الســـفر العالمية الكبرى. وتهدف سفريات 
كانـــو عبر هـــذه الخطوة إلـــى تحقيق قدر 
أكبـــر مـــن التحكـــم والكفـــاءة مـــن خـــالل 
رقمنة عملياتها الممتدة عبر شبكة واسعة 
من المكاتب في مناطق الشـــرق األوســـط 

وشمال أفريقيا.

وصرح علي عبد هللا كانو، رئيس سفريات 
كانـــو، بالقـــول: “نؤمن في ســـفريات كانو 
بـــأن التحول هو أمر حتمي. ونســـعى من 
خـــالل إقامـــة مثـــل هـــذه الشـــراكات إلى 
تحقيق نمٍو ملحوٍظ في قطاع تكنولوجيا 
الســـفر، حيث ســـتمكننا هذه الشـــراكة من 
االســـتفادة من خبرة “dcs plus” الواسعة 

لتعزيز رحلتنا الرقمية بشكل أكبر “.
مـــن جانبـــه، علـــق زعيـــم جامـــا، الرئيـــس 
التنفيذي لســـفريات كانو، بالقول: “يتمتع 
كل من “dcs plus” وسفريات كانو برؤية 
مشتركة، وسنعمل مًعا على االستفادة من 
الفرص غير المستغلة في القطاع وتقديم 

مثااًل ناجًحا يحتذى به في المنطقة”. 

الرئيـــس  وأضـــاف كريســـتيان دينـــكا، 
 ،”dcs plus“ ومؤســـس  التنفيـــذي 
قائاًل: “نفخر بشـــراكتنا مـــع واحدة من 
أكثر العالمـــات التجارية الموثوقة في 
الشـــرق األوســـط، حيـــث لطالمـــا كانت 

وكاالت  مـــن  واحـــدة  كانـــو  ســـفريات 
الســـفريات ذات التفكير االستشـــرافي 
والتكنولوجيا المتقدمـــة في المنطقة، 
ونتطلـــع للعـــب دور فّعـــال فـــي دعـــم 

رؤيتها”.

“بـــاس”،  البحريـــن  بـــادرت شـــركة خدمـــات مطـــار 
انطالًقا من إيمانها بمســـؤوليتها تجاه المجتمع، في 
دعم المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتشـــجير 
الُمقامة تحت شـــعار “ُدمـــت خضراء” برعاية كريمة 
مـــن صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة عاهـــل البـــالد المعظـــم 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، رئيســـة المجلس 
القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة  للمبـــادرة  االستشـــاري 
الزراعـــي حفظهـــا هللا، وذلك عبر مشـــاركة عدد من 
منتســـبي “بـــاس” في مبادرة تشـــجير شـــارع حاتم 
الطائي الحيوي بمدينة الحد في الثالث والعشـــرين 
مـــن ينايـــر الجـــاري. وتنضوي هـــذه المبـــادرة تحت 
مظلة اســـتراتيجية الشركة نحو االستدامة وتعزيز 

العمل التطوعي.
وتأتي هذه المســـاهمة من “باس” كاســـتجابة فعلية 
لتعزيز مفهوم الشـــراكة المجتمعية بين مؤسســـات 
القطاعيـــن الخـــاص والعـــام، وذلـــك بمـــا يثمـــر فـــي 
المحافظـــة علـــى البيئـــة وتحســـين الواقـــع البيئـــي 

وديمومـــة المـــوارد الزراعيـــة فـــي مملكـــة البحرين، 
عالوة على غرس قّيم البيئة الخضراء وممارســـات 
االســـتدامة وزيادة مستوى الوعي البيئي وتشجيع 

المشاركة المجتمعية في هذا المجال. 
وُيشـــار إلـــى أن الحملـــة الوطنيـــة للتشـــجير جاءت 
متســـقة مـــع التوجهـــات الوطنيـــة لمملكـــة البحرين 
الرامية لتوســـعة الرقعة الخضراء وزراعة األشجار 
التي تتناســـب مع الطبيعة المناخية للمملكة، وذلك 
بما يســـهم في تقليـــل االنبعاثـــات الكربونية والحد 

من اآلثار الناجمة عن التغير المناخي. 
وقـــد أثمـــرت المرحلـــة األولـــى مـــن الحملـــة بغرس 
مـــا يقـــارب 50 ألف شـــجرة وشـــجيرة علـــى امتداد 
23 ألـــف متـــر مربع ومســـاحة تقـــدر بــــ 73 ألف متر 
مربـــع، وذلك ضمن 34 مشـــروًعا زراعيا من مختلف 
محافظـــات ومـــدن المملكـــة، و36 جهة مـــن القطاع 
المدنـــي. وتشـــمل  المجتمـــع  الخـــاص ومؤسســـات 
المرحلة الثانية من الحملة توجهات بتشجير المزيد 
مـــن الشـــوارع والتقاطعـــات والحدائـــق والمماشـــي 

والمراكـــز الصحية ومحطات النقل العام بالشـــراكة 
مع مؤسسات القطاع الخاص.

وفـــي تعليقه حول هذه المبادرة، صـــّرح نبيل خالد 
كانـــو رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة خدمـــات مطـــار 

البحرين قائالً: “نحن في “باس” نحرص على تفعيل 
مبدأ الشراكة المجتمعية وتطبيقه على أرض الواقع 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، وينبثـــق هـــذا مـــن إيماننا 
بدورنا في المســـؤولية االجتماعية والمشـــاركة في 

المبـــادرات الوطنية التي تعـــود بالنفع على مملكتنا 
الحبيبـــة، وتماشـــيًا مـــع توجيهـــات صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء الداعمة لالهتمام بالبيئة بما 
يســـهم في بلـــوغ أهداف الحياد الصفـــري الكربوني 
بحلـــول 2060 والحـــد مـــن آثـــار التغيـــر المناخـــي. 
ونؤمن بأن مشاركتنا في الحملة الوطنية للتشجير 
ســـتلعب دوًرا في زيـــادة الرقعة الخضـــراء وتعزيز 
جهـــود االســـتدامة المســـتقبلية، عـــالوة علـــى دفـــع 

عجلة التنمية في القطاع الزراعي”.
وتحرص شركة “باس” بشكل مستمر على المشاركة 
الراميـــة  الوطنيـــة  الجهـــود  تعزيـــز  فـــي  بدورهـــا 
للمحافظـــة علـــى البيئة، كما وتســـعى بجهود فاعلة 
لتبني استراتيجيات االســـتدامة والحوكمة البيئية 
بمـــا يضمـــن اســـتدامة المـــوارد الزراعيـــة والنهوض 
بالقطاع الزراعي والبيئي في المملكة. وتعكس هذه 
التوجهات الحس الوطني والمســـؤولية المجتمعية 

لدى “باس” تجاه المجتمع المحلي.

“باس” تبادر بدعم حملة “ُدمِت خضراء” تعزيًزا للشراكة المجتمعية
تشجير شارع حاتم الطائي بمدينة الحد في 23 يناير الجاري

قال رئيس لجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين 
نــادر رحيمــي إن متوســط عمليــات االحتيــال اإللكترونــي خــالل العــام 2022 
بلغــت 186 ألــف دوالر علــى مســتوى الشــرق األوســط، منوًهــا إلــى أنهــا فــي 
تصاعــد مســتمر، حيــث يســتخدم المحتالــون أحــدث الطــرق التكنولوجيــة 
لتحقيق رغباتهم في عمليات النصب والقرصنة، مشــيًرا في الوقت ذاته إلى 

أن 13 % من هذه الفئة فقط استطاعت استرجاع مبالغها المالية.

تصريحـــات  فـــي  رحيمـــي  وأضـــاف 
صحافيـــة، علـــى هامش انعقـــاد ندوة 
االحتيـــال  أســـاليب  حـــول  توعويـــة 
وكيفية حماية الحســـابات المصرفية 
فـــي غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
بهدف نشـــر التوعية للشارع التجاري 
واألفـــراد بمخاطـــر وطـــرق االحتيـــال 
وتجنبهـــا “في العام 2020 بلغت قيمة 
عمليـــات االحتيـــال اإللكترونـــي على 
مســـتوى الشـــرق األوســـط 100 ألـــف 
منهـــم   %  15 اســـتطاع  وقـــد  دوالر، 
اســـترجاع أموالهـــم، وهـــو مـــا يعكس 
مـــدى التقـــدم الـــذي التكنولوجي لدى 
هـــؤالء المحتالين”، مســـتدرًكا “ونحن 
في البحرين نعمل وبصورة استباقية 
وقويـــة من أجـــل حماية المؤسســـات 
مـــن  واألفـــراد  القطاعـــات  بمختلـــف 
خالل نشر الثقافة والتوعية والتركيز 
إطـــالع الناس حـــول طـــرق االحتيال 
أليـــة  تجنيبهـــم  بهـــدف  الحديثـــة 

محاوالت من هذا النوع”.
وأكـــد أن البحريـــن ليســـت بمعزل عن 
العالـــم ولكـــن الجهـــات المعنيـــة ومـــن 
اإللكترونيـــة  الجرائـــم  إدارة  ضمنهـــا 
تقـــوم بدور كبير بهدف توعية األفراد 
والمؤسســـات وحمايتهـــم وإرشـــادهم 

إلـــى اإلجراءات الصحيحـــة تجاه أية 
عمليات.

وأشـــار رحيمـــي إلـــى أن تنظيـــم هذه 
لجنـــة  أهـــداف  ضمـــن  يأتـــي  النـــدوة 
الماليـــة والتأميـــن والضرائـــب، وفـــي 
ضوء ما يشهده االقتصاد المحلي من 
تحّول كبير نحو التجارة اإللكترونية، 
وهـــو األمـــر الـــذي يســـتوجب توعيـــة 
أصحـــاب األعمال حول كيفية مزاولة 
أعمالهم بأمان وحمايتهم من عمليات 

النصب واالحتيال اإللكتروني.
الفتـــرة  أن  رحيمـــي  وأوضـــح 
علـــى  كبيـــًرا  طلًبـــا  ستشـــهد  المقبلـــة 
مجـــاالت  فـــي  االختصاصييـــن 
البنـــوك  قبـــل  مـــن  الســـيبراني  األمـــن 
والشـــركات  الماليـــة  والمؤسســـات 
وغيرهـــا، الفًتـــا إلـــى البحريـــن تمتلك 
كوادر مهنية ومدربة في هذا القطاع، 
داعًيا الشـــباب إلى التركيز واســـتثمار 
الفرص المتاحة في هذا المجال كونه 

أحد أبرز وظائف المستقبل.
مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي 
وحيـــد  البحريـــن  مصـــارف  لجمعيـــة 
النـــدوة  هـــذه  أهميـــة  علـــى  القاســـم 
التوعويـــة بالشـــراكة مـــع الغرفـــة في 
مـــن  الغرفـــة  أعضـــاء  إلـــى  الوصـــول 

التجار الذين يشـــكلون شريحة مهمة 
مـــن عمالء البنـــوك، والتأكيـــد على أن 
االحتيال اإللكتروني المالي ليس أمرا 
مســـتبعد الحدوث خصوصا مع تطور 

وتشعب أساليب هذا االحتيال.
جاء ذلـــك في إطار النـــدوة التوعوية 
التـــي عقـــدت فـــي الغرفـــة بالتعـــاون 
مـــع جمعيـــة مصـــارف البحريـــن حول 

عمليـــات االحتيـــال اإللكترونـــي التي 
تســـتهدف عمالء المؤسســـات المالية 
والمصرفيـــة، وذلك في إطـــار الجهود 
مختلـــف  إلـــى  للوصـــول  المبذولـــة 
القائمين على قطاع األعمال من رجال 
اتخاذهـــم  وضمـــان  األعمـــال  ورواد 
واالحتياطـــات  اإلجـــراءات  جميـــع 
الالزمة لحماية حســـاباتهم المصرفية 

الشـــخصية أو حســـابات مؤسســـاتهم 
لدى البنوك.

وتضمنـــت الندوة عروضـــا توضيحية 
ورئيـــس  رحيمـــي،  مـــن  كل  قدمهـــا 
شـــعبة الجرائم المالية باإلدارة العامة 
لمكافحة الفســـاد واألمـــن االقتصادي 
واإللكترونـــي بوزارة الداخليـــة الرائد 
محمد العبد لطيف العبد هللا، وعبدهللا 

النعيمي من هيئـــة تنظيم االتصاالت، 
وعضـــو لجنـــة األمـــن الســـيبراني في 
جمعية مصارف البحرين علي الماجد.
وناقشت العروض التوضيحية جرائم 
واإلجـــراءات  اإللكترونـــي  االحتيـــال 
العامـــة  اإلدارة  بهـــا  تقـــوم  التـــي 
لمكافحة الفســـاد واألمـــن االقتصادي 
الجرائـــم،  تلـــك  بشـــأن  واإللكترونـــي 
إضافة إلى أفضل الممارسات للعمالء 
للحـــد مـــن حـــوادث االحتيـــال، بينمـــا 
اســـتعرضت إدارة شـــؤون المســـتهلك 
واالتصـــال بهيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت 
مبادرات الهيئة ضمن الحملة الوطنية 

التوعوية لالحتيال المالي.
وجـــرى خـــالل النـــدوة تقديـــم شـــرح 
واألســـاليب  الطـــرق  أحـــدث  حـــول 
التـــي يلجـــأ إليهـــا المحتالـــون لســـرقة 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  البنكيـــة،  الحســـابات 
المكالمات الصوتية والرسائل النصية 
القصيرة ورســـائل الواتســـاب والبريد 
اإللكترونـــي وغيرها. كما جرى تقديم 
الطـــرق،  هـــذه  حـــول  بالصـــور  شـــرح 
مـــن  عـــدد  اســـتعراض  إلـــى  إضافـــة 
الحـــاالت التي وقعت ضحايا لعمليات 

احتيال إلكتروني.
وركزت النـــدوة على الدور الذي تقوم 
البنـــوك ومختلف المؤسســـات المالية 
والمصرفية فـــي البحرين في تعريف 
عمالئها بأهمية حماية حســـاباتهم من 
المحتاليـــن، إضافـــة إلى تقديم شـــرح 
حـــول اإلجراءات التي يجب اتخاذها 
عنـــد الشـــك أو التأكـــد مـــن التعـــرض 
مالـــي  إلكترونـــي  احتيـــال  لعمليـــة 

والجوانب القانونية لها.

متوسط عمليات االحتيال اإللكتروني في الشرق األوسط
الفرص كبيرة للبحرينيين بمجال األمن السيبراني... رحيمي:
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أجمعــت فعاليــات اقتصاديــة علــى أن مبــادرة صحيفــة البــاد ألكثــر 20 شــخصية تأثيــرا فــي 
االقتصــاد البحرينــي لعــام 2023 حــازت على العامــة الكاملة في الريادة والتميز على مســتوى 
وســائل اإلعــام فــي مملكــة البحرين، وذلــك ما اتضح جليا مــن حجم المشــاركة وإجمالي عدد 
المصوتيــن المشــاركين فــي التصويت االلكتروني، داعين إلى ضرورة اســتمرارها على أســاس 

سنوي لتكريم وتقدير مجهودات أعام االقتصاد الكبار على مستوى المملكة. 

تجـــارة  غرفـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو  وأعـــرب 
وصناعـــة البحرين الســـابق، كاظم الســـعيد عن 
والقائميـــن  البـــاد  وتقديـــره لصحيفـــة  شـــكره 
عليهـــا علـــى مـــا تقدمـــه مـــن مبـــادرات نوعيـــة، 
واصفـــًا مبادرة الباد ألكثر 20 شـــخصية تأثيرا 
المميـــزة  بالفكـــرة  البحرينـــي  االقتصـــاد  فـــي 
والتـــي جاءت من منطلـــق حرصها على تطوير 
االقتصـــاد البحريني وتشـــجيع رجـــال األعمال 
وســـيدات األعمـــال على االســـتمرار فـــي التميز 
والعطاء لصالح القطاع الخاص ونمو االقتصاد.

وأضـــاف الســـعيد بالقول: “لقد شـــجعت مبادرة 
البـــاد الكثيـــر مـــن رجـــال األعمـــال وســـيدات 
األعمـــال علـــى بـــذل جهـــد أكبـــر ليكونـــوا مـــن 
ضمن هذه القائمة بحكم مســـاهمات شـــركاتهم 
ومؤسســـاتهم، وأعطـــت الحافـــز لجميـــع رجال 
األعمال وســـيدات األعمـــال ليكونوا ضمن هذه 
القائمـــة نظير مـــا قدموه وما يزالـــون يقدمونه 
لخدمـــة االقتصـــاد والمســـتهلك مـــن مواطنيـــن 

ومقيمين”.
ولفت الســـعيد إلى أن مبـــادرة “الباد” هي بحد 
ذاتهـــا تحفيـــز لرجـــال األعمـــال ورواد األعمـــال 
األســـماء  هـــذه  حـــذو  يحـــذوا  لكـــي  الشـــباب 
االقتصاديـــة المرموقـــة فـــي القائمـــة ويكونـــوا 
مســـتقبا من صنـــاع القرار االقتصـــادي ويكون 
لهـــم مـــكان في قائمة الخمســـين شـــخصية في 

المستقبل المنظور.
كمـــا أكـــد الســـعيد أن مبـــادرة “البـــاد” ألكثر 20 
شخصية تأثيرا في االقتصاد البحريني سيكون 
لها انعكاسات إيجابية على المشاركين في بذل 
المزيد من الجهـــود لدعم االقتصاد الوطني بما 
ينســـجم مع خطـــة التعافي االقتصـــادي ورؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة لعـــام 2030 واألهـــداف 
التنمويـــة  االســـتراتيجيات  فـــي  الموضوعـــة 

للمملكة. 
وشـــدد الســـعيد على وجوبية اســـتمرار مبادرة 
“البـــاد” وجعلهـــا قائمة ســـنوية لما ســـيكون لها 
مـــن تأثيـــر كبير ومـــا لقيته النســـخة األولى من 
أصداء كبيـــرة داخل وخـــارج المملكة، مضيفا: 
“رغـــم أن هذه المبـــادرة األولى فـــي المملكة إال 
أن معـــدالت التصويت فاق التوقعات، وبالتالي 
فإن النســـخ القادمة ســـتكون أفضـــل من حيث 

عدد المصوتين والمشاركين”. 
بدوره، ثمن رجل األعمال فادي الشـــيخ مبادرة 
صحيفة البـــاد في إطاق تصويـــت إلكتروني 
األســـماء  مـــن  نخبـــة  علـــى  نوعـــه  مـــن  فريـــد 
االقتصادية والمصرفية والتجارية والصناعية 
والعقاريـــة الامعـــة في مملكـــة البحرين والتي 
كان لهـــا ومـــا يزال لها بصمـــات واضحة المعالم 

في دفع عجلة النمو االقتصادي إلى األمام.
وأكد الشـــيخ أن هذه البـــادرة األولى من نوعها 
على مســـتوى مملكة البحرين يشـــار لها بالبنان 
بين أوســـاط مجتمع األعمال والشارع التجاري 
ولقيـــت تفاعـــا كبيـــرا مـــن الجميـــع، وهـــذا مـــا 
أثبتتـــه األرقـــام بتســـجيل قرابة نصـــف مليون 
زيارة لموقع التصويت ومشـــاركة زهاء 50 ألف 

مصوت خال فترة 8 أيام. 
ولفت رجل األعمال الشـــيخ إلى أن المشاركات 
فـــي  المجتمـــع  مكونـــات  جميـــع  مـــن  القويـــة 
التصويت على قائمة الباد ألكثر 20 شـــخصية 
مـــدى  يعكـــس  البحرينـــي  لاقتصـــاد  تأثيـــرا 
تفـــرد الصحيفـــة فـــي طـــرح كل مـــا هـــو جديد 
ومبتكر فـــي المحتوى االقتصـــادي، مع إبرازها 
المناسب للدور الكبير الذي يلعبه هؤالء التجار 
والمصرفيون والصناعيون وغيرهم في تسريع 
البنيـــة  وتطويـــر  المســـتدامة  التنميـــة  خطـــى 

التحتية في المملكة.
وذكـــر أن عملية التصويت السلســـة والســـريعة 
“البـــاد”  موقـــع  عبـــر  العشـــرين  للشـــخصيات 
اإللكتروني قد ســـاهم في إنجاح هذه المبادرة 
المميزة وتفاعل النـــاس الكبير وااليجابي معها 

من داخل وخارج البحرين.
وأشـــار الشـــيخ إلى أن جميع رجاالت وسيدات 
األعمال الخمسين الذين أدرجت أسماؤهم في 
القائمة هم محل تقدير واحترام عال من مجتمع 
االعمـــال البحرينـــي، خاصة وأنهـــم وضعوا في 
قاموســـهم العطـــاء والتفاني لخدمـــة االقتصاد 
عنوانا في نماذج عمل شـــركاتهم ومؤسســـاتهم 
في مختلـــف القطاعـــات االقتصادية ومجاالت 

اإلنتاجية والعمل والتنمية. 
وأعـــرب الشـــيخ عن ثقته في أن مبـــادرة الباد 
االقتصـــاد  فـــي  تأثيـــرا  شـــخصية   20 ألكثـــر 
البحريني ســـتلقى تفاعا مضاعفا خال النسخ 
الســـنوية القادمـــة خاصـــة مـــع نجـــاح النســـخة 
االولـــى لعام 2023 وما حملته من نتائج مميزة 
االقتصـــاد  أعـــام  علـــى  الضـــوء  تســـليط  فـــي 
الوطني ومـــا يقدمونه من مســـاع حميدة على 

الدوام لرفعة وطنهم البحرين. 
وأكـــد الشـــيخ أن ســـير صحيفـــة البـــاد بهـــذا 
المنحـــى الصعـــودي المميـــز في تبنـــي مبادرات 
مميـــزة فـــي االعـــام االقتصادي ســـيجعلها في 
طليعـــة الصحـــف المحلية وسيســـاهم با أدنى 
شـــك في تحســـين نوعيـــة المحتـــوى الصحفي 
في االخبار والتقارير االقتصادية المتخصصة، 
مضاهيـــة بذلـــك مؤسســـات أبحـــاث وتطويـــر 

إقليمية رائدة. 
محمـــد  األعمـــال  رجـــل  وصـــف  جانبـــه،  مـــن 

الموســـوي عضو مجلس إدارة جمعية البحرين 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات  لتنميـــة 
مبادرة “الباد” بالممتازة جدا والتي تهدف إلى 
إبراز الشـــخصيات من رجـــال األعمال المنتمين 
لقطاعـــات حيوية مختلفة، بحيث يتم تســـليط 
الضوء على القطاعات الواعدة وقصص النجاح 
على الساحة التجارية والصناعية والمصرفية.

ولفت الموســـوي إلى أن مبادرة “الباد” تعكس 
للجميـــع حجـــم الكوكبـــة المميزة التـــي تحظى 
بهـــا المملكة مـــن ذوي الخبرة واالختصاص في 
االقتصـــاد البحريني، مـــع التأكيد على ما تتمتع 
بـــه البحريـــن مـــن أرضيـــة خصبـــة الســـتقطاب 
االســـتثمارات الخارجية وتدفقـــات رأس المال 

األجنبي.
وبيـــن الموســـوي أن تواجـــد كبار الشـــخصيات 
االقتصاديـــة في قائمة “الباد” دليل على نجاح 
كبرى الشـــركات العائلية والعديد من الشـــركات 
التجاريـــة والصناعيـــة والعقارية والمؤسســـات 

المالية في خلق العديد من فرص العمل للعمالة 
الوطنية وتعظيم اإليرادات واالنتاجية، وصوالً 
إلـــى الهدف الرئيســـي لتحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة وتعظيم مســـاهمة القطاع الخاص 

في الناتج المحلي.  
أميـــرة  األعمـــال  ســـيدة  أعربـــت  جهتهـــا،  مـــن 
عبدهللا عن ســـعادتها بوجود 3 ســـيدات أعمال 
بحرينيـــات بـــارزات ضمـــن قائمـــة البـــاد ألكثر 
20 شـــخصية تأثيـــرا فـــي االقتصـــاد البحريني 
والاتـــي يملكن رصيـــدا حافـــا بالمنجزات في 
حقـــول عملهـــن المختلفـــة ولهـــن مســـاهماتهن 
الكبيرة في مســـاندة االقتصاد الوطني وتنمية 

القطاع الخاص.
وبينـــت عبـــدهللا ان تواجـــد الوجـــوه النســـائية 
بيـــن كبـــار الشـــخصيات التجاريـــة والصناعيـــة 
والمصرفية والعقارية يشـــكل دليا قاطعا على 
أن ســـيدات األعمـــال شـــريك فاعـــل فـــي تنمية 
االقتصـــاد البحرينـــي مـــن خـــال مؤسســـاتهن 

اللتـــي توظـــف عشـــرات البحرينييـــن والقـــوى 
العاملـــة وتـــدر مداخيل لها انعكاســـها على بيئة 

العمل واإلنتاجية. 
وأشـــادت بمبـــادرة صحيفة البـــاد التي تنافس 
من خالها مؤسســـات إقليميـــة في طرح أفكار 
مبتكـــرة لهـــا تأثيرهـــا االيجابـــي علـــى تطويـــر 
التحليـــل االقتصـــادي فـــي االعام ســـواء أكان 
رقميـــا أم مقـــروءا أم مســـموعا، لتكـــون اليـــوم 
بمشـــاريعها  المحليـــة  الصحـــف  طليعـــة  فـــي 
االســـتراتيجية الهادفـــة إلـــى تلبيـــة احتياجات 
متابعيها وقرائها من مســـتهلكين ورجال أعمال 

وسيدات أعمال وغيرهم.
ولفتـــت ســـيدة األعمـــال أميرة عبـــدهللا إلى أن 
حصد 3 ســـيدات أعمال ألصـــوات كبيرة يثبت 
مجـــددا ثقة المجتمع البحريني بكافة مشـــاربه 
بالمـــرأة البحرينية كمســـاهم رئيس في التنمية 
المســـتدامة والنهضة الشاملة، خاصة ما تتمتع 
به اليوم من مؤهات عالية واكتسابها لمهارات 
قياديـــة تجعلهـــا قادرة على التميـــز والتألق في 

مختلف ميادين العمل ومواقع الحياة.
وذكـــرت أن الســـوق البحرينيـــة بحاجـــة ماســـة 
إلـــى مبادرات لتطوير اإلعـــام االقتصادي على 
غـــرار مـــا تقدمـــه صحيفـــة الباد بغيـــة التطرق 
بصورة معمقـــة اكثر لموضوعات الســـاعة التي 
تهـــم التجار ورجال األعمال وســـيدات األعمال 
والقضايـــا االقتصاديـــة المهمـــة، خاصـــة فيمـــا 
يتعلـــق بالتشـــريعات االقتصاديـــة لتحفيز بيئة 
االستثمار وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في 

االقتصاد الوطني. 
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن التفاعل 
الكبير مع التصويت االلكتروني لمبادرة الباد 
يترجـــم حاجـــة المملكـــة لمبـــادرات إعاميـــة 
رائـــدة تبـــرز إســـهامات مجتمـــع األعمـــال مـــن 
رجـــاالت وســـيدات التنمية والتطويـــر، معربة 
 2024 المقبـــل  العـــام  لنســـخة  تطلعهـــا  عـــن 
للمشاركة ودعم أســـماء نسائية مرموقة على 

الساحة التجارية. 
إلى ذلك، قال رجل األعمال خالد القعود رئيس 
مجلـــس إدارة مجموعـــة “القعـــود فونديشـــن”: 
إحـــدى  البـــاد  صحيفـــة  مبـــادرات  “أصبحـــت 
الركائز االساسية لتوثيق وإبراز أهم القطاعات 
والشخصيات االقتصادية في مملكة البحرين. 
وتعد مبادرة التصويت على أكثر الشـــخصيات 
تأثيرا فـــي االقتصاد الوطنـــي بمملكة البحرين 
بمثابة مشـــاركة مجتمعية حقيقية إلبراز الرأي 
واختيـــار الشـــخصيات المؤثرة بشـــكل ملموس 

في اقتصاد مملكة البحرين”.
وأضـــاف القعـــود أن التصويت يهدف إلى نشـــر 
ثقافة المشـــاركة وأخذ الـــرأي المجتمعي وإبراز 
جانـــب الجـــودة والتميـــز اإلداري فـــي صحيفة 
البـــاد؛ وكذلـــك سيســـاهم فـــي خلـــق التحفيـــز 
االقتصـــادي والتســـويقي للشـــركات وإبراز دور 
القطاع التجاري وأصحاب االعمال على اإلنجاز 
واإلبـــداع في العمل بما يحقق أهداف قطاعهم 
والتميـــز  الجـــودة  لمعاييـــر  وفقـــًا  االقتصـــادي 

واالنتشار والتأثير االقتصادي في الباد.

” حــازت علــى العالمــة الكاملــة  “ 
فـي تميـز مبـادراتهـا االقتصـاديـة الرائـدة

رحبوا بنتائج مبادرة التصويت على أكثر 20 شخصية تأثيًرا وتفاعلها الكبير... فعاليات اقتصادية:
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الشيخ: “البالد” تفردت في طرح كل ما هو جديد 
ومبتكر في المحتوى االقتصادي

الموسوي: مبادرة ممتازة إلبراز الشخصيات من رجال 
األعمال المنتمين لقطاعات حيوية 

القعود: خلق التحفيز االقتصادي والتسويقي 
للشركات وإبراز أصحاب األعمال باإلبداع

المحرر االقتصادي:

الســـعيد: المبـــادرة يجـــب أن تصبـــح ســـنوية نظـــًرا ألصدائهـــا اإليجابيـــة الواســـعة

أميــرة: ســعيدة بوجــود 3 ســيدات أعمــال ضمن قائمــة̂  ألكثــر 20 شــخصية تأثيًرا
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“رويترز”: من غير المرجح تعديل “أوبك+” لسياسة اإلنتاج
قالـــت 5 مصـــادر فـــي “أوبـــك+” أمـــس )الثالثاء(، 
إنـــه من المرجـــح أن تصادق اللجنـــة الوزارية في 
المجموعـــة علـــى سياســـة إنتـــاج النفـــط الحالية 
وقـــت  فـــي  المقبـــل،  األســـبوع  تجتمـــع  عندمـــا 
تشـــهد الســـوق توازنـــا بيـــن اآلمـــال فـــي انتعاش 
الطلـــب الصيني الذي يقود ارتفاع أســـعار النفط، 

والمخاوف االقتصادية.

ويجتمـــع وزراء مـــن منظمـــة البلـــدان المصـــدرة 
للبترول )أوبك( وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفون 

مجتمعين باسم “أوبك+”، في 1 فبراير.
ويمكن للجنة، التي تسمى لجنة المراقبة الوزارية 
المشـــتركة )JMMC(، الدعوة إلى اجتماع أوبك+ 
الكامـــل. وقـــال مصـــدر فـــي “أوبـــك+”: “ال أتوقـــع 

تغييرات”.

العوضي يحصد 500 ألف دوالر 
من “لبشارة” لسحوبات ديسمبر 2022

“بيتك” البحرين يعلن النسخة الجديدة للحساب للعام 2023

 أعلـــن بيـــت التمويـــل الكويتـــي– البحريـــن عن فوز 
عبدالرحيم محمـــد العوضي بالجائزة الكبرى الثانية 
500,000 دوالر  قيمتهـــا  تبلـــغ  والتـــي   ،2022 لعـــام 
أميركي، وذلك ضمن ســـحوبات شهر ديسمبر 2022 
لحساب التوفير االستثماري “لبشارة”. وأعلن “بيتك” 
عن إطالق النســـخة الجديدة لجوائز “لبشـــارة” للعام 
2023 التـــي تتضمـــن ُفرًصـــا جديـــدة ووافـــرة للفوز 

بالعديد من الجوائز الشهرية النقدية القيمة. 
ُأقيمت مراسم السحب على الجائزة الكبرى لحساب 
“لبشـــارة” لعام 2022 بحضور أعضاء من إدارة البنك 
وممثـــل عـــن وزارة الصناعـــة والتجـــارة، إضافة إلى 
مدققـــي الحســـابات الداخلييـــن والخارجيين للبنك. 
كمـــا تم مـــن خاللهـــا اإلعالن عـــن الفائزيـــن اآلخرين 
بالجوائـــز الشـــهرية التـــي تضمنت 40 جائـــزة بقيمة 
إجماليـــة قدرهـــا 20,000 دوالر أميركي، و50 جائزة 
دوالر   500 بقيمـــة  الخاصـــة  “لبشـــارة”  فئـــات  مـــن 

أميركي لكل فائز.
وسيستمر حســـاب “لبشارة” خالل هذا العام بتقديم 
 500,000 بقيمـــة  الكبرييـــن  النقديتيـــن  الجائزتيـــن 
يونيـــو  ســـحوبات  فـــي  فائـــز  لـــكل  أميركـــي  دوالر 
وديســـمبر، إضافـــة إلـــى عشـــرة جوائز نقديـــة بقيمة 
إلـــى  فائـــز، إضافـــة  لـــكل  أميركـــي  100,000 دوالر 
جوائز شـــهرية بمجمـــوع 20,000 دوالر أميركي من 
نصيب 20 فائًزا، وجائزة ربع ســـنوية بقيمة 15,000 
دوالر أميركـــي للجائزة. كما يخصـــص بيت التمويل 
الكويتي - البحرين جوائز بقيمة 500 دوالر أميركي 
علـــى حـــدة لــــ 40 فائـــًزا، والتي يتـــم الســـحب عليها 
تحت مســـمى فئات “لبشارة” الخاصة وهي “نساؤنا” 
و “عيالنـــا” و “مدخرونـــا”، إلى جانـــب الفئة الجديدة 
التـــي تـــم طرحهـــا لعـــام 2023 وهـــي فئـــة “مواليدنا 
الجـــدد” المعنيـــة بمكافـــأة عمـــالء حســـاب “لبشـــارة” 

التي تصل أعمارهم حتى سنتين بجوائز نقدية تبلغ 
قيمتها اإلجمالية 60,000 دوالر أميركي. 

وصـــّرح رئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد فـــي 
بيـــت التمويـــل الكويتـــي – البحريـــن حامـــد مشـــعل 
“بدايـــة يســـّرنا أن نتقـــّدم بالتهنئـــة إلـــى عبدالرحيم 
محمـــد العوضي على فوزه بالجائـــزة الكبرى الثانية 
واألخيـــرة للعام 2022، البالغـــة قيمتها نصف مليون 
دوالر أميركـــي، وكذلـــك نتقـــّدم بالتهنئـــة إلـــى جميع 
الفائزيـــن بجوائز الفئات األخرى من شـــهر ديســـمبر، 
المميـــزة  بالجوائـــز  حافـــاًل  عاًمـــا  بذلـــك  مختتميـــن 
والقيمـــة. وفي هـــذا الصدد نـــوّد أن نعلن عن إطالق 
حملـــة “لبشـــارة” الجديـــدة لهـــذا العـــام 2023، والتي 
تعتبـــر امتـــداًدا لنجـــاح الحمالت الســـابقة على مدى 
الســـنوات الماضية، حيـــث قمنا من منطلـــق التزامنا 
بتطويـــر جميـــع خدماتنـــا ومنتجاتنـــا بشـــكل دائـــم 
بإضافـــة فئة جديدة من الجوائز هـــي فئة “مواليدنا 
الجـــدد” من أجل زيادة فرص الفـــوز لعمالئنا. ويأتي 

هـــذا لحـــث جميـــع العمـــالء الحالييـــن والجـــدد على 
المبادرة باالســـتثمار والتوفير في حســـاب “لبشـــارة” 
لينالـــوا فرصـــة الفوز في الســـحوبات الشـــهرية على 

مدى العام”.
بالجائـــزة  العوضـــي  محمـــد  عبدالرحيـــم  وقـــال 
الكبرى الثانية للعام 2022 “سعادتي غامرة بالفوز 
بالجائزة الكبرى الثانية، إنها أجمل ما أبدأ به العام 
الجديـــد الـــذي ســـيتغّير كلًيـــا بفضل هـــذه الجائزة 
التي لن تســـاهم في تغيير حياتي فحســـب، وإنما 
أود  المناســـبة  أفـــراد عائلتـــي. وبهـــذه  حيـــاة كل 
أن أعبـــر عـــن خالص شـــكري وامتنانـــي إلى جميع 
منتســـبي بيـــت التمويـــل الكويتي-البحريـــن على 
جهودهـــم المســـتمرة فـــي تقديـــم هـــذه الجوائـــز 
الُمجزيـــة إلى عمالئهم. كمـــا أوّد دعوة الجميع إلى 
انتهاز الفرصة والبدء في االســـتثمار في حســـاب 
“لبشـــارة” كي يحالفهـــم الحظ في الفـــوز بالجوائز 

القّيمة للعام المقبل”.

24 يناير 2023

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.217

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.235

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.047

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 0.371

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.145

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.325

بنك السالم 
SALAM BD 0.100

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.275

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.320

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.450

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.515

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.100

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.256

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.044

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.087

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.628

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.237

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 

BFM BD 0.340

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.280

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.335

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.463

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.141

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.067

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.164

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.730

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

40 جائزة بقيمة إجمالية 
قدرها 20,000 دوالر

جوائز بقيمة 2.6 مليون 
دوالر بالنسخة الجديدة 

للعام 2023

22,827.00 دوالر1.086 دوالر0.920 يورو20.600 د.ب

24 يناير 2023

33,629.56

7,757.00

11,364.41

27,299.19

3,264.81 3.440 دوالر

88.19 دوالر
81.71 دوالر
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