
ارتفع عدد شـــهادات الجودة “اآليزو” لدى الشـــركات والمؤسســـات البحرينية 
الحكومية والخاصة، في العام 2022 بنســـبة 62 % على أســـاس ســـنوي، في 
مؤشر على زيادة وتيرة توجه القطاع الخاص نحو تحسين األنظمة اإلدارية 
وأنظمـــة العمـــل لهذه الشـــركات وفق الممارســـات الدولية المرموقـــة. وأظهر 
التقرير الوطني السنوي للجهات الحاصلة على شهادات نظم اإلدارة )اآليزو( 
فـــي مملكة البحريـــن للعام 2022، حصول ما مجموعه 1086 شـــهادة مقارنة 
مـــع 671 شـــهادة العـــام 2021. وبلـــغ عدد الشـــركات والمؤسســـات البحرينية 

الحاصلة على شهادات اآليزو بمختلف أنواعها 652 شركة. 

62 % ارتفاع بعدد شهادات “اآليزو” في المؤسسات البحرينية
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تعزيز أمن المنافذ واتخاذ التدابير االحترازية للحد من التهريب... وزير الداخلية:

6230 إجمالي المخالفات المضبوطة من “الجمارك” بزيادة 31 %
المنامة - وزارة الداخلية

راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  كشـــف 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أن إجمالـــي عـــدد الضبطيـــات 
والمخالفـــات التي ضبطتها شـــؤون الجمارك في العام 
2022 بلغـــت نحـــو 6230 بزيـــادة قدرهـــا 31 % عـــن 
العـــام الســـابق، ممـــا يعكس كفـــاءة القـــدرات الوطنية 
في شؤون الجمارك واستخدامها االحترافي للوسائل 
والتقنيات الحديثة، بما يحقق األداء المتميز ومواكبة 

التطورات الجمركية العالمية.

وأكـــد فـــي كلمـــة بمناســـبة االحتفـــال باليـــوم العالمـــي 
للجمارك أن “حفظ األمن وحماية السالمة العامة، يتم 
ضمن سياقات متعددة، من بينها التنسيق بين األجهزة 
األمنيـــة وشـــؤون الجمارك، بهدف تعزيـــز أمن الحدود 
والمنافـــذ واتخـــاذ اإلجـــراءات والتدابيـــر االحترازيـــة 
للحـــد من التهريـــب والمخاطر، بمختلف أشـــكالها، مما 
يتطلـــب اليقظـــة التامـــة والتطبيـــق الفعلـــي للقوانيـــن 
أســـس  علـــى  االســـتراتيجي  والتخطيـــط  واألنظمـــة 

منهجية قويمة في تحديد األهداف واإلجراءات”. 

وقال: “إن تدشـــين شـــؤون الجمـــارك، اســـتراتيجيتها 
الجديـــدة لألعـــوام “2021/ 2024” ومـــا تتضمنـــه مـــن 
أهـــداف اســـتراتيجية، تتمثـــل فـــي مواءمـــة الخطـــط 
لبرامـــج عمـــل الحكومـــة والرؤيـــة االقتصاديـــة 2030 
وتعزيـــز العمـــل الجمركي وبناء القـــدرات في مواجهة 
التحديـــات، يؤكد أن شـــون الجمارك، ماضيـــة بعزيمة 
كفـــاءة  ذات  تقديـــم خدمـــات جمركيـــة  نحـــو  قويـــة 
عاليـــة، في إطار منظومة شـــاملة ومنهجية من العمل 

)03(الجمركي”.

المنامة - وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة 
مملكة البحرين واستنكارها بشدة 
لقيـــام أحـــد المتطرفيـــن بتمزيـــق 
نسخة من المصحف الشريف في 
مدينة الهـــاي الهولندية، باعتباره 
تحريًضا علـــى العداوة والكراهية 

الدينية والعنصرية.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة رفضها 
األعمـــال  هـــذه  لمثـــل  المطلـــق 
والممارســـات  االســـتفزازية 

المتطرفة التي تتنافى مع المبادئ 
والضوابـــط  الدوليـــة،  والقوانيـــن 
المهنيـــة واألخالقيـــة فـــي التعبير 
عـــن الـــرأي، داعيـــة إلـــى احتـــرام 
والمعتقـــدات  األديـــان  جميـــع 
الدينيـــة،  والرمـــوز  والمقدســـات 
اإلســـالمفوبيا،  جرائـــم  ومنـــع 
والتعـــاون الدولـــي في نشـــر قيم 
التســـامح والســـالم والحـــوار بين 

األديان والحضارات.

تمزيق المصحف بهولندا... تحريض على الكراهية الدينية
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مؤكدا ما يجمع البلدين والشعبين من عالقات أخوية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

حل القضايا العالقة مع قطر بما يحقق التطلعات المشتركة
المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
وأخيـــه أمير دولة قطر صاحب الســـمو الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني.  وخالل االتصال نقل ســـموه تحيات ملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، إلى أمير دولة قطر وتمنيات جاللته لدولة قطر 
الشـــقيقة بالخير والنمـــاء.  وأكد صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء مـــا يجمـــع البلدين 
والشـــعبين الشـــقيقين مـــن عالقـــات أخويـــة، معرًبـــا عن 
أهمية العمل على حل كافة القضايا والمسائل العالقة بما 
يحقق التطلعات المشـــتركة لمواطنـــي البلدين ويحافظ 
على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن 
المنطقة واســـتقرارها.  هذا وتم خـــالل االتصال التأكيد 
علـــى اســـتمرار االتصـــال بيـــن المســـؤولين فـــي البلدين 

الشقيقين تحقيقا لما فيه الخير للجميع.

علي الفردان

خطط االرتقاء بالجاهزية القتالية تسير بخطوات ثابتة
رعى ختام تمرين “الدفاع المتوهج 23”... القائد العام:

أقيـــم تحـــت رعايـــة القائـــد العـــام 
لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن 
الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
تنفيـــذ المرحلة الختاميـــة للتمرين 
 23 المتوهـــج  “الدفـــاع  المشـــترك 
صبـــاح   ،”Neon Defender 23  -
أمـــس، والذي اشـــترك فـــي تنفيذه 
عـــدد مـــن أســـلحة ووحـــدات قوة 
دفـــاع البحريـــن، ووزارة الداخلية 
متمثلة بخفر الســـواحل، والحرس 
الوطني، والقيادة المركزية للقوات 

.”NAVCENT“ البحرية األميركية

بفضـــل  أنـــه  العـــام  القائـــد  وأكـــد 
ثـــم  وتعالـــى  ســـبحانه  هللا  مـــن 
مـــن  الســـديدة  بالتوجيهـــات 
لـــدن ملـــك البـــالد المعظـــم القائـــد 
األعلى للقوات المســـلحة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة تســـير خطـــط االرتقاء 
واإلداريـــة  القتاليـــة  بالجاهزيـــة 
بمختلـــف أســـلحة ووحـــدات قوة 
دفـــاع البحريـــن بخطـــوات ثابتـــة 
ومدروســـة مرتكـــزة علـــى أرقـــى 

النظريات العسكرية.

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة التنفيذ محمد المســـلم بأن عملية إعادة إطالق الدالفين 
فـــي بيئتها البحرية الطبيعيـــة، والتي تمت بتضافر الجهود المشـــتركة بين 
النيابـــة العامـــة ورجـــال اإلدارة العامـــة لخفر الســـواحل والمجلـــس األعلى 
للبيئـــة، بالتعـــاون مـــع الصنـــدوق الدولـــي للعنايـــة بالحيـــوان “األيفـــاو” هي 

العملية األولى من نوعها في المملكة.

إعادة الدالفين للبحر بالتعاون مع “األيفاو”

)02(
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حكمـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة الرابعـــة فـــي 
 10 بالســـجن  األربعـــاء  أمـــس  المنعقـــدة  جلســـتها 
ســـنوات وغرامة 5000 دينار علـــى المتهم “العربي” 
فـــي قضية تزوير أرقام القـــراءات الوهمية لفواتير 
عـــدادات الكهربـــاء والمـــاء المتمثلـــة فـــي تســـجيل 

7000 قراءة غير دقيقة، 
كمـــا أمـــرت المحكمـــة بتغريـــم صاحـــب 
شـــركة المقاوالت 2000 دينار عن تهمة 
تشـــغيل المتهم األول مـــن دون تصريح 

عمل رســـمي مـــن الجهـــات المختصة في 
الدولة.

10 سنوات وغرامة 5000 لمزّور قراءات “عدادات الكهرباء”
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صّرحـــت وزارة التربيـــة والتعليم بأنـــه بناًء علـــى تواصل مالكة 
حضانة “طفل ديزنـــي” وطلبها مهلة لتصحيح أوضاع الحضانة، 
فقـــد تقرر الســـماح بمنـــح الحضانة فتـــرة مؤقتـــة تنتهي بحلول 
نهاية شـــهر يونيو من العام الجاري، وأنه في حال عدم استيفاء 
متطلبات تجديد الترخيص الرسمية بحلول الموعد المقرر؛ فإن 

قرار إغالق الحضانة سيكون نافًذا بشكل نهائي.
وفـــي ذات الســـياق، أوضحت الـــوزارة أن عدًدا مـــن أولياء أمور 
األطفال المسجلين في الحضانة قد تواصلوا مع إدارة تراخيص 
ومتابعة التعليم المبكر لطلب نقل أطفالهم إلى حضانات أخرى، 

وقد أعطتهم الوزارة الموافقات الالزمة لذلك.

منح حضانة “طفل ديزني” مهلة لتصحيح أوضاعها

)04(

حسن عبدالرسول

 القائد العام يتابع عن كثب مجريات مراحل تطبيقات التمرين

الكاتب السعودي المعروف

حســـن المصطفـى
)04(ينضّم لكّتاب “^”

نشــر مقاالتــه فــي “الشــرق األوســط” 
و“النهــــار” وباحـــث بقضـــايـــا التنويــر

أمير دولة قطر سمو ولي العهد رئيس الوزراء



البحرين تهنئ الهند بذكرى يوم الجمهورية
بعـــث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئـــة 
إلـــى رئيســـة جمهوريـــة الهند دروبـــادي مورمو 

بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.
وأعـــرب جاللتـــه وســـموه فـــي البرقيتيـــن عـــن 
أطيـــب تهانيهم وتمنياتهم لهـــا بموفور الصحة 
والســـعادة ولشـــعب جمهوريـــة الهنـــد الصديـــق 

تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى 
رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ناريندرا 

مودي.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاللة الملك المعظم
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أقيــم تحــت رعايــة القائد العــام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن 
أحمــد آل خليفــة تنفيــذ المرحلــة الختاميــة للتمريــن المشــترك “الدفــاع المتوهــج 23 
- Neon Defender 23”، صبــاح أمــس، والــذي اشــترك فــي تنفيــذه عــدد من أســلحة 
ووحــدات قــوة دفاع البحريــن، ووزارة الداخليــة متمثلة بخفر الســواحل، والحرس 

.”NAVCENT“ الوطني، والقيادة المركزية للقوات البحرية األميركية

ولـــدى وصـــول القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن إلـــى موقـــع التمريـــن كان فـــي 
اســـتقباله ســـمو الفريق أول ركن الشـــيخ 
رئيـــس  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  محمـــد 
الحرس الوطنـــي، والفريق الركن عبدهللا 
بن حســـن النعيمـــي وزير شـــؤون الدفاع، 
والفريـــق الركـــن ذيـــاب بن صقـــر النعيمي 

رئيس هيئة األركان.
وبعـــد تـــالوة آيـــات مـــن الذكـــر الحكيـــم، 
اســـتمع القائد العـــام لقوة دفـــاع البحرين 
إلـــى إيجاز عن مراحـــل التمرين المختلفة 
ألقـــاه العميد الركن بحري عدنان حســـين 
صفـــر قائـــد التمريـــن، وتلـــى ذلـــك عرض 
إيجاز حول تطبيق المرحلة الختامية من 
التمرين قدمه الرائد الركن الشيخ عبدهللا 

بن خليفة آل خليفة.
بعدهـــا شـــاهد القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة عن كثـــب مجريات 
والمرحلـــة  التمريـــن  تطبيقـــات  مراحـــل 
أكـــدت  والتـــي  التمريـــن،  مـــن  الختاميـــة 
لعمليـــات  والمتقـــدم  العالـــي  المســـتوى 
والتنفيـــذ  بعنايـــة  المـــدروس  التخطيـــط 
المتقن باحترافيـــة، والذي حقق األهداف 
المنشـــودة من خالل التعـــاون والتجانس 
بين القوات المشاركة في التمرين، والتي 
لهـــا دور فاعل فـــي رفع مســـتوى الكفاءة 

العســـكرية واالرتقـــاء بالجاهزية القتالية، 
ضمـــن إطار البرامج والخطط المرســـومة 
التـــي تهـــدف إلى تطويـــر ســـبل التدريب 

والتأهيل وتبادل الخبرات.
وأكـــد القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
أنـــه بفضـــل مـــن هللا ســـبحانه وتعالى ثم 
بالتوجيهات السديدة من لدن ملك البالد 
المعظـــم القائـــد األعلى للقوات المســـلحة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة تســـير خطط االرتقـــاء بالجاهزية 
أســـلحة  بمختلـــف  واإلداريـــة  القتاليـــة 
ووحـــدات قـــوة دفاع البحريـــن بخطوات 
أرقـــى  علـــى  مرتكـــزة  ومدروســـة  ثابتـــة 

النظريات العسكرية.
وأعرب القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين 
عن فخره واعتزازه بالمســـتوى المشـــرف 
الـــذي ظهـــر بـــه المشـــاركون فـــي التمرين 
من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، 
الوطنـــي،  والحـــرس  الداخليـــة،  ووزارة 
البحريـــة  للقـــوات  المركزيـــة  والقيـــادة 
األميركية “NAVCENT”، مشيًدا بتحليهم 
بـــروح العزيمـــة واإلصـــرار ألداء الواجـــب 

المناط بهم على أكمل وجه.
وأكـــد القائد العام أن قـــوة دفاع البحرين 
تسعى على الدوام العمل على تنفيذ مثل 
هـــذه التماريـــن المشـــتركة، وتعمـــل على 
تطويرها وزيادة قاعدة المشاركين فيها، 

األمـــر الـــذي ســـتكون محصلتـــه تحقيـــق 
أقصـــى درجـــات االســـتفادة بفتـــح آفـــاق 
العلـــوم والمعـــارف العملياتيـــة الميدانية 
وتطويرهـــا  وصقلهـــا  الخبـــرات  وإثـــراء 
الســـتيعاب كل ما هو جديد وحديث في 
المجـــال الدفاعي، ومتطلباتـــه لبناء قوة 
دفاعيـــة ذات كفـــاءة عاليـــة قـــادرة على 
أداء واجباتهـــا المناطـــة بهـــا بـــكل جدارة 

واقتدار.
وفـــي الختـــام، أعـــرب القائـــد العـــام لقوة 

البحريـــن عـــن تقديـــره واعتـــزازه  دفـــاع 
بالجهود المشتركة المبذولة التي أسهمت 
فـــي نجاح هذا التمرين، مشـــيًدا بالتعاون 
البناء من قبل الجميع ومشاركتهم الفعالة 
فـــي هـــذا التمريـــن والتماريـــن الســـابقة، 
وقـــدم لجميع المشـــاركين خالص شـــكره 
وفخـــره بالجهـــود التـــي بذلـــت، آمـــالً أن 
يكون التمرين رصيدًا جيـــدًا، وعونًا قويًا 
تنطلق منه القوات المشاركة في التمرين 

لتنفيذ واجباتها المستقبلية.

وبعـــد انتهـــاء التمريـــن اطلع القائـــد العام 
لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة على عدد من 
المهمـــات والمعـــدات واألســـلحة الحديثة 
والتقنيات واآلليات العســـكرية المتطورة 

والمتقدمة.
حضـــر التمريـــن وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
أول ركـــن الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة، والفريق طارق بن حســـن الحسن 
رئيـــس األمـــن العـــام، وديفيد براونســـتن 

David Brownstein نائـــب رئيس البعثة 
Sean Bai�  األميركية، والعميد سين بيلي
ley نائـــب قائـــد القيادة المركزيـــة للقوات 
البحرية األميركية، وعدد من كبار ضباط 
الداخليـــة  ووزارة  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة 
 Christopher والحرس الوطني، والعقيد
Floyd الملحق العسكري بسفارة الواليات 
المتحدة األميركية لـــدى مملكة البحرين، 
وعدد من الملحقين العسكريين بسفارات 

الدول الشقيقة والصديقة لدى البالد.

الرفاع - قوة الدفاع

خطط االرتقاء بالجاهزية القتالية تسير بخطوات ثابتة
رعى ختام تمرين “الدفاع المتوهج 23”... القائد العام:

المنامة - بنا

بعث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيتي تهنئة إلى الجنرال دايفيد هيرلي الحاكم العام 

للكومنولث األسترالي بمناسبة ذكرى يوم أستراليا. 
وأعـــرب جاللتـــه وســـموه فـــي البرقيتيـــن عـــن أطيـــب 
والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور  لـــه  تهانيهـــم وتمنياتهـــم 
ولشـــعب أســـتراليا الصديق بتحقيق المزيد من التقدم 

واالزدهار.

البحرين تهنئ بذكرى يوم أستراليا

المنامة - وزارة الخارجية

جرى اتصال هاتفي أمس، بين 
وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
خارجيـــة  ووزيـــر  الزيانـــي 
جمهوريـــة قبـــرص الصديقـــة 

يوانيس كاسوليديس.
وتـــم خـــالل االتصـــال، بحـــث 
الصداقـــة  عالقـــات  أوجـــه 
والتعاون الوثيقة القائمة بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
قبرص الصديقة، وسبل تنمية 
التعـــاون  مجـــاالت  وتعزيـــز 
بيـــن  الثنائـــي  والتنســـيق 
البلديـــن واالرتقـــاء بها خدمة 
المشـــتركة، إضافة  للمصالـــح 
مســـتجدات  مناقشـــة  إلـــى 
األوضـــاع اإلقليمية والدولية 
االهتمـــام  محـــل  والقضايـــا 

المشترك.

الزياني يبحث 
هاتفيا العالقات 

مع نظيره القبرصي

المنامة - وزارة العدل

أكـــد وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف نواف المعـــاودة عمـــق العالقات 
األخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، وما تشـــهده على الدوام من تقدم في ســـائر المجاالت، في ظل دعم ملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه رئيس دولة 

اإلمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
جـــاء ذلك لـــدى لقاء الوزيـــر المعاودة وزير العـــدل اإلماراتي عبـــدهللا النعيمي، بمقر 
الوزارة في أبوظبي، في إطار زيارته الرســـمية إلـــى دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة. ونوه وزير العدل بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي العدل 
البحرينية واإلماراتية، وجرى بحث سبل تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم 

في دعم التطلعات المشتركة لالرتقاء المستمر بجودة الخدمات العدلية.
كمـــا تـــم اســـتعراض مجـــاالت التعـــاون الثنائي فـــي المجـــال العدلي، ومناقشـــة أبرز 
مشـــروعات التطويـــر فـــي قطـــاع العدالـــة ومنهـــا بشـــكل رئيـــس تطبيقـــات التحول 

اإللكتروني بما يواكب المستجدات المعاصرة.

تعاون ثنائي بين البحرين واإلمارات بالمجال العدلي

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابة التنفيذ محمد المســـلم أن عملية إعادة 
إطـــالق الدالفين في بيئتها البحريـــة الطبيعية والتي تمت 
بتضافـــر الجهـــود المشـــتركة بيـــن النيابـــة العامـــة ورجـــال 
اإلدارة العامـــة لخفـــر الســـواحل والمجلـــس األعلـــى للبيئة، 
بالتعـــاون مـــع الصندوق الدولي للعنايـــة بالحيوان “األيفاو” 
هي العملية األولى مـــن نوعها في المملكة، وجاءت تنفيًذا 
لحكم قضائي غير مسبوق بإدانة المتهمين بصيد الدالفين 
الصيـــد،  فـــي  المســـتخدم  القـــارب  وتغريمهـــم وبمصـــادرة 
وإعـــادة الدالفين لبيئتها الطبيعية فـــي البحر حفاًظا عليها 

من االنقراض.
وتعـــود تفاصيل الواقعة إلى ضبط متهمين بصيد الدالفين 
المحظور صيدهـــا بالمياه اإلقليمية لمملكة البحرين، حيث 
توصلـــت تحريـــات قيـــادة خفـــر الســـواحل إلـــى قيـــام أحد 
القوارب بصيد الدالفين، وبيعها ألحد المنتجعات الترفيهية 
المتخصصـــة فـــي عـــروض الدالفيـــن باالتفاق مـــع مديرها، 
وبإجراء المراقبـــات األمنية البحرية والبرية بمعرفة فريق 
أمني من قيادة خفر الســـواحل، شـــوهد القارب المستخدم 
فـــي الصيد يرســـو على الشـــاطئ خلف المنتجـــع الترفيهي 

دون تشـــغيل جهاز التعرف، وقـــام المتهمون بنقل الدالفين 
إلى المنتجع الترفيهي، وعليه تم ضبط المتهمين والتحفظ 
علـــى القـــارب والمركبة اآلليـــة والدالفين، وإخطـــار النيابة 
العامـــة التخـــاذ إجراءاتها بشـــأن المتهميـــن والمضبوطات، 

ومن ثم إحالة المتهمين للمحاكمة.
وأكد رئيس نيابة التنفيذ أن مملكة البحرين تولي اهتماًما 
كبيـــًرا بالبيئة وبالحياة الفطرية، إذ أصدرت المملكة العديد 
من التشـــريعات والقوانين البيئيـــة المتطورة للحفاظ على 

البيئة وحماية الحياة الفطرية.

تغريم المتهمين بصيدها ومصادرة قاربهم... رئيس نيابة التنفيذ:

إعادة الدالفين لمياه البحر بالتعاون مع “األيفاو”



القضيبية - مجلس الشورى

للتنميـــة  العربيـــة  المنظمـــة  اختـــارت 
اإلداريـــة التابعة لجامعة الدول العربية، 
واإلعـــام  العاقـــات  شـــؤون  مستشـــار 
بمكتـــب رئيس مجلس الشـــورى فوزية 
الجيـــب، لتكـــون عضـــًوا بمجلـــس أمناء 
الشـــبكة العربيـــة للتواصـــل والعاقـــات 
العامـــة، وذلك للـــدورة الثانيـــة لمجلس 
ديســـمبر  حتـــى  تمتـــد  التـــي  األمنـــاء، 

2024م.
للتنميـــة  العربيـــة  المنظمـــة  وأشـــادت 
اإلداريـــة بمـــا تمتلكه الجيـــب، من خبرة 
واســـعة فـــي مجال العاقـــات واإلعام، 
والتي أسهمت في تقدم وتطور الشبكة 

العربية للتواصل والعاقات العامة.
وبهـــذه المناســـبة، أعربـــت الجيـــب عـــن 
الفخر واالعتزاز بتمثيل مملكة البحرين 
في الشبكة للدورة الثانية على التوالي.

يعـــود  الجيـــب  اختيـــار  أن  إلـــى  يشـــار 
إلـــى العام 2017 عند تأســـيس الشـــبكة 

العربيـــة للتواصـــل والعاقـــات العامـــة، 
وعينـــت عضـــًوا في اللجنة التأسيســـية 
للشـــبكة العربيـــة للتواصـــل والعاقـــات 
العامـــة بعـــد ترشـــيحها ومجموعـــة من 
الخبراء العرب من قبل المنظمة العربية 
للتنميـــة اإلداريـــة فـــي مجـــال التواصل 
والعاقـــات العامة كأعضاء مؤسســـين، 
لممارسة دور مجلس إدارة الشبكة لمدة 

سنة واحدة.

الجيب عضًوا بـ “أمناء الشبكة العربية للتواصل”
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المنامة - بنا

القانونيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  أكـــد 
يوســـف خلف الدور المهـــم للُكّتاب 
والباحثيـــن البحرينييـــن فـــي رفـــد 
التـــي  والتنميـــة  البنـــاء  مســـيرة 
تشـــهدها مملكـــة البحرين، مشـــيًرا 
إلـــى ضرورة االســـتمرار فـــي إعداد 
المزيـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث 
يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا  العلميـــة 
بالمجـــاالت التكنولوجيـــة والـــذكاء 
ضمـــان  أجـــل  مـــن  االصطناعـــي 
اســـتمرار تطور مختلـــف القطاعات 

بمملكة البحرين.
جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقبال وزيـــر 
الشـــؤون القانونيـــة، صبـــاح امـــس 
بمكتبه، الباحث في مجال التحول 
الرقمي والذكاء االصطناعي جاسم 

حاجـــي جاســـم، الـــذي قدم نســـخة 
“الـــذكاء االصطناعـــي،  كتابـــه  مـــن 
مســـتقبل البشـــرية”، إذ نـــوه الوزير 
بالجهـــود المبذولـــة في إعـــداد هذا 
الكتـــاب الذي يبرز أهمية اســـتغال 
الـــذكاء الصناعـــي بالشـــكل األمثل، 
ومتطلًعا لمواصلـــة الجهود الرامية 
لخدمـــة الوطن وتحقيـــق تطلعاته، 

متمنًيا له دوام النجاح والتوفيق.
من جهته، أعرب حاجي جاسم عن 
شـــكره وتقديـــره لوزيـــرة الشـــؤون 
بالُكّتـــاب  الهتمامـــه  القانونيـــة 
والباحثيـــن وتعزيز إســـهاماتهم من 
خال دعمهم بمختلف تخصصاتهم 
لبنـــاء معارفهم وصقل خبراتهم بما 

يعود بالخير والنماء على الوطن.

خلف يؤكد أهمية الدراسات في مجال الذكاء االصطناعي

اســـتقبل وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
امس، رئيس شـــؤون الجمارك الشيخ 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، وذلـــك 
بمناســـبة االحتفـــال باليـــوم العالمـــي 
الســـادس  يوافـــق  الـــذي  للجمـــارك، 

والعشرين من يناير من كل عام.

شـــعار  تحـــت  العـــام  هـــذا  ويأتـــي 
“رعايـــة الجيل القـــادم: تعزيـــز ثقافة 
تبـــادل المعرفـــة والفخـــر المهني في 

الجمارك”.
وبهذه المناسبة، تسلم وزير الداخلية، 
مـــن رئيس شـــؤون الجمارك، نســـخة 
من شـــهادة نظام إدارة الجودة، التي 
تمكنت شـــئون الجمارك من الحصول 
عليها مجددا، بعـــد اجتياز اختبارات 

التدقيق من الشركة الدولية المعنية، 
وذلـــك ضمـــن جهـــود إدارات شـــئون 
الجمـــارك لضمـــان وتحســـين جـــودة 
المعاييـــر  وفـــق  المقدمـــة  الخدمـــات 
العالميـــة  والمواصفـــات  المعتمـــدة 

المقررة.
وهنأ الوزير، رئيس شـــؤون الجمارك، 
بهذا اإلنجاز، والذي يعكس المستوى 
المتميز في الجودة وتقديم خدمات 

عصريـــة ومتكاملـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
معايير الجودة واســـتخدام التقنيات 
تطلعـــات  مـــع  ينســـجم  الحديثـــة، 

الحكومة ورؤية البحرين 2030.
منتســـبي  بجهـــود  الوزيـــر،  وأشـــاد 
شؤون الجمارك، وما يتمتعون به من 
قـــدرات وإمكانات فـــي الوصول إلى 
الريادة والتميز في األداء، بما يعكس 
االستثمار األمثل للتقنيات الحديثة.

المنامة - وزارة الداخلية

استثمار التقنيات الحديثة لتطوير “الجمارك”

نمو القطاع المالي يوفر المزيد من فرص العمل
66 % نسبة البحرنة في “الخدمات المالية العربية”... حميدان:

أكـــد وزير العمل جميـــل حميدان دعم 
الحكومـــة لقطـــاع الخدمـــات الماليـــة 
الفـــرص  مـــن  المزيـــد  الســـتقطاب 
مملكـــة  موقـــع  لتعزيـــز  االســـتثمارية 
البحرين كمركز إقليمـــي لهذا القطاع، 
مشـــيًرا إلـــى أن وزارة العمـــل تعطـــى 
فـــي  المواطنيـــن  لتوظيـــف  أولويـــة 
يأتـــي  والـــذي  النوعيـــة،  القطاعـــات 
القطاع المالي في صدارتها من خال 
تحديث منظومة التدريب االحترافي 
التكنولوجيـــة،  للتطـــورات  المواكـــب 
مؤكـــًدا أن نمـــو الشـــركات المالية غير 
المصرفيـــة فـــي المملكة يشـــكل رافدًا 
مهمـــًا فـــي دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي 
وتوفير الفرص االســـتثمارية النوعية 

المولدة للوظائف. 
جـــاء ذلـــك في تصريـــح لوزيـــر العمل 
خال زيارته لشركة الخدمات المالية 
العربيـــة، والتقـــى الرئيـــس التنفيـــذي 
للشـــركة ســـامر ســـليمان، وعـــددا مـــن 

علـــى  واطلـــع  بالشـــركة،  المســـؤولين 
فـــي  المواطنيـــن  توظيـــف  خطـــط 
الشـــركة، حيـــث قامـــت بتوظيـــف 64 
 2021-2022 بحرينيـــًا خـــال عامـــي 
مـــن إجمالـــي عـــدد 148 بحرينيـــًا في 
الشـــركة، فيما تجاوزت نسبة البحرنة 
فـــي الشـــركة 66 %، كمـــا اطلـــع علـــى 
خطة الشـــركة فـــي تدريـــب الباحثين 
عـــن عمـــل وطـــاب الجامعـــات والتي 

تتم بشكل دوري بالمنشأة.

والتقى حميدان عـــددا من الموظفين 
المواطنيـــن بينهـــم العديـــد ممـــن تـــم 
إداريـــة  لمناصـــب ومواقـــع  ترقيتهـــم 
عليا ســـطروا من خالها قصص نجاح 
في الشركة أهلتهم للترقي الوظيفي، 
تعـــد  التـــي  القصـــص  بتلـــك  مشـــيدا 
نموذجًا يحتذى، داعيا الموظفين إلى 
مواصلـــة جهودهم في التطور الذاتي 
والعمـــل بكل جـــد وانضبـــاط لارتقاء 
بإنتاجهـــم الوظيفي، منوهًا بمســـتوى 

االســـتقرار الوظيفـــي للعمالة الوطنية 
فـــي ظل بيئة العمل المشـــجعة، معربًا 
عـــن فخـــره للكـــوادر البحرينيـــة التي 

تعمل في القطاع المالي.
مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي 
للشـــركة أن البحرين بيئـــة خصبة في 
االهتمـــام  بفضـــل  البشـــرية  المـــوارد 
بالتدريـــب المهنـــي االحترافـــي ودعم 
الحكومة للعمالة الوطنية الذي ساهم 
فـــي تفضيلهـــم للمواطنيـــن في شـــغل 
مختلـــف الوظائـــف اإلداريـــة والفنيـــة 

في الشركة. 
الجديـــر بالذكـــر أن شـــركة الخدمـــات 
الماليـــة العربية من الشـــركات الرائدة 
فـــي توفير المنتجـــات وخبرات الدفع 
التجاريـــة  وللمجموعـــات  للبنـــوك 
وتقديـــم حلـــول دفـــع متطـــورة، كمـــا 
تعـــد أحـــد المزوديـــن لحلـــول الدفـــع 
الرقميـــة فـــي المنطقـــة واداة تمكيـــن 

التكنولوجيا المالية.

مدينة عيسى - وزارة العمل

وّجــه وزيــر الداخليــة الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة، كلمة، 
بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للجمارك، هذا نصها: 

المجتمـــع  البحريـــن،  مملكـــة  تشـــارك 
العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال  الدولـــي، 
الســـادس  يوافـــق  والـــذي  للجمـــارك، 
والعشـــرين مـــن ينايـــر مـــن كل عـــام.. 
ولعلهـــا مناســـبة جيـــدة للتأكيـــد علـــى 
الـــدور األمنـــي الـــذي تقـــوم به شـــئون 
الجمـــارك، وجهودهـــا األساســـية فـــي 
حماية وتشجيع االستثمار، كونها أحد 

روافد االقتصاد الوطني. 
إن شئون الجمارك، أحد أهم الخطوط 
الفاعلـــة فـــي االســـتراتيجية األمنيـــة 
لـــوزارة الداخليـــة مـــن خـــال توظيف 
حمايـــة  فـــي  الحديثـــة  التقنيـــات 
الحـــدود وتطويـــر القـــدرات الجمركية 
والتجـــارة  الســـفر  حركـــة  وتيســـير 
وحمايـــة المجتمـــع، بمـــا يتماشـــى مـــع 

الشـــاملة  الوطنيـــة  المســـيرة  أهـــداف 
التي يقودها، ســـيدي، حضرة صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، ملك مملكـــة البحرين المعظم، 
مـــن  وبمتابعـــة  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء، حفظه هللا. 
وحمايـــة  األمـــن  حفـــظ  أن  مؤكديـــن 
الســـامة العامـــة، يتم ضمن ســـياقات 
متعددة، من بينها التنسيق بين األجهزة 
بهـــدف  الجمـــارك،  وشـــئون  األمنيـــة 
تعزيـــز أمـــن الحدود والمنافـــذ واتخاذ 
اإلجراءات والتدابير االحترازية للحد 
بمختلـــف  والمخاطـــر،  التهريـــب  مـــن 
أشـــكالها، ممـــا يتطلـــب اليقظـــة التامة 

والتطبيـــق الفعلـــي للقوانين واألنظمة 
والتخطيط االســـتراتيجي على أسس 
منهجيـــة قويمة فـــي تحديد األهداف 
واإلجـــراءات. حيث بلـــغ إجمالي عدد 
الضبطيات والمخالفات التي ضبطتها 
شـــئون الجمـــارك خـــال العـــام 2022 
 %  31 قدرهـــا  بزيـــادة   6230 نحـــو 
عن العـــام الســـابق مما يعكـــس كفاءة 
القدرات الوطنية في شـــئون الجمارك 
للوســـائل  االحترافـــي  واســـتخدامها 
والتقنيـــات الحديثة، بما يحقق األداء 
المتميز ومواكبة التطورات الجمركية 
العالمية. إن تدشـــين شـــئون الجمارك، 
لألعـــوام  الجديـــدة  اســـتراتيجيتها 
“2021/2024” وما تتضمنه من أهداف 
مواءمـــة  فـــي  تتمثـــل  اســـتراتيجية، 
الحكومـــة  عمـــل  لبرامـــج  الخطـــط 
2030 وتعزيـــز  والرؤيـــة االقتصاديـــة 
العمـــل الجمركـــي وبناء القـــدرات في 

مواجهـــة التحديـــات، يؤكد أن شـــئون 
الجمـــارك، ماضيـــة بعزيمـــة قوية نحو 
تقديـــم خدمـــات جمركيـــة ذات كفاءة 
شـــاملة  منظومـــة  إطـــار  فـــي  عاليـــة، 
ومنهجية من العمل الجمركي. تشـــمل 
كذلـــك تعزيـــز الشـــراكة مـــع المجتمـــع 
التجـــاري، انطاقـــًا مـــن رؤيـــة مملكـــة 
التـــي   2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
تحّفز المؤسسات الحكومية والخاصة 
علـــى اتخـــاذ خطـــوات عمليـــة لجـــذب 
االســـتثمارات. ولذلـــك تســـعى شـــئون 
الجمـــارك لمواكبـــة التقـــدم فـــي العمل 
الجمركي من خال توقيع االتفاقيات 
فـــي  الفاعلـــة  والمشـــاركة  الدوليـــة 
المؤتمـــرات، بما من شـــأنه االســـتفادة 
مـــن الخبرات العالمية وزيـــادة فاعلية 

األداء الجمركي. 
وفـــي اليـــوم العالمـــي للجمـــارك، نؤكد 
فـــي  للمســـتقبل  التخطيـــط  أهميـــة 
المتاحـــة والتحديـــات  القـــدرات  ظـــل 

المتزايـــدة. إذ يبقـــى اســـتمرار التطلع 
نحـــو األفضل، أمـــرا مهما فـــي التغلب 
خدمـــات  وتقديـــم  المعوقـــات  علـــى 
ذات كفـــاءة عالية، من خال التوســـع 
فـــي التحـــول الرقمـــي وتســـخير كافة 
التطويـــر  عمليـــات  فـــي  اإلمكانيـــات 
والتحديـــث وتســـهيل عمليـــات الربط 
الـــدور  وتعزيـــز  المعلومـــة  وانتقـــال 
الرقابـــي بمـــا مـــن شـــأنه تعزيـــز حركة 
والســـامة  األمـــن  وضمـــان  التجـــارة 
العامـــة، حتى تبقـــى الجمـــارك، داعمة 
لاقتصاد الوطني. لقد نجحت جمارك 
البحريـــن، بأدائها المتميـــزة، في تعزيز 
الـــدور الفعـــال لمملكـــة البحريـــن فـــي 
تـــوج  مـــا  وهـــو  الدوليـــة،  المنظمـــات 
بفـــوز معالي الشـــيخ أحمد بن حمد آل 
خليفة رئيس شـــئون الجمـــارك، بالثقة 
الدولية، وتوليه رئاسة مجلس منظمة 
الجمارك العالميـــة، مما يعكس المكانة 
المرموقة للبحرين وكوادرها الوطنية، 

التـــي تؤهلهـــا لتولـــي أرقـــى المناصب 
فـــي المنظمات والمؤسســـات الدولية. 
وبهذه المناســـبة، فإنني أشـــيد بجهود 
فـــي  الجمـــارك ودوره  رئيـــس شـــئون 
تطويـــر الخدمـــات الجمركيـــة وتنفيذ 
اســـتراتيجية جمركية متميـــزة، معربا 
عـــن شـــكري وتقديري لكافة منتســـبي 
شـــئون الجمـــارك وما يتمتعـــون به من 
كفـــاءة وانضباط وأداء جمركي رفيع، 
في ظـــل طبيعـــة العمل بهـــذا القطاع، 
وما يتطلبه من وعي وإخاص وخبرة 
فـــي مزاولة المهنـــة ومواكبة التقنيات 
والتعامـــل مـــع التحديات المتســـارعة. 
مع تمنياتي لشـــئون الجمارك ؛ بالمزيد 
مـــن التميـــز والريـــادة فـــي ظـــل قيادة 
ســـيدي حضرة صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ملك الباد 
المعظـــم، حفظه هللا ورعاه. والســـام 

عليكم ورحمه هللا وبركاته.

المنامة - وزارة الداخلية

6230 إجمالي المخالفات المضبوطة من “الجمارك” بزيادة 31 %
تعزيز أمن المنافذ واتخاذ التدابير االحترازية للحد من التهريب... وزير الداخلية:

تنفيذ المبادرات الرامية لتعزيز االستثمار
تعزيز الشراكة مع “الخاص”... الرميحي:

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  شـــاركت 
أعمـــال  فـــي  الرميحـــي  آمنـــة  العمرانـــي 
النســـخة الثانية لملتقى االســـتثمار البلدي 
العاصمـــة  تســـتضيفه  الـــذي  “فـــرص”، 
الســـعودية الريـــاض، وذلـــك بدعـــوة مـــن 
وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 
بالمملكة العربية السعودية ماجد الحقيل. 
وأشـــادت الوزيرة آمنـــة الرميحي بأهداف 
الملتقى، والذي يسعى إلى رفع مساهمات 
القطـــاع الخـــاص فـــي تنميـــة المـــدن، مـــن 
المحليـــة  االســـتثمارات  تحفيـــز  خـــال 
واســـتقطاب اســـتثمارات خارجية تســـهم 
في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين 
القطاعيـــة  اإلســـتراتيجيات  تحقيـــق 

والمناطقية.
وثمنـــت الوزيرة الرميحي جهـــود المملكة 
تلـــك  الســـتضافة  الســـعودية  العربيـــة 

االستحقاقات االســـتثمارية الدولية، التي 
تســـهم فـــي تعزيـــز الفـــرص االســـتثمارية 
الوطنـــي،  االقتصـــادي  ورفـــد  بالمملكـــة، 
تماشـــًيا مـــع الرؤيـــة االقتصاديـــة للمملكة 
العربيـــة الســـعودية 2030، منوهة إلى أن 
مملكة البحرين تعمل على انتهاج الخطط 

والبرامـــج والمبـــادرات التـــي تســـهم فـــي 
تعزيز البيئة االستثمارية بالمملكة، خاصة 
وأن رؤيـــة الحكومـــة ترنـــو نحـــو تعزيـــز 
مبـــادرات الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، 
وتضع ذلك المســـار في مقدمـــة أولوياتها، 
يأتـــي  التوجـــه  هـــذا  أن  إلـــى  مشـــيرة 

متماشـــًيا مع أهداف تنفيذ رؤية البحرين 
االقتصادية 2030.

ونوهـــت الوزيرة إلى المشـــاركة الواســـعة 
مـــن قبـــل المســـتثمرين مـــن رواد األعمال 
والمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة وكبـــار 
األنشـــطة  مختلـــف  فـــي  المســـتثمرين 
االقتصاديـــة في أعمال هذا الملتقى، الذي 
يتضمـــن أكثر من 25 جلســـة حوارية و50 
ورشـــة عمل متخصصة، ويعرض أكثر من 

5000 فرصة استثمارية.
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  وأكـــدت 
العمرانـــي حـــرص الوزارة على االســـتفادة 
وتعزيـــز  الملتقـــى،  هـــذا  مخرجـــات  مـــن 
البلديـــن  بيـــن  االســـتثماري  التعـــاون 
والفـــرص  الخبـــرات  لتبـــادل  الشـــقيقين 
االســـتثمارية، خاصـــة في مجالي الســـكن 

االجتماعي والتخطيط العمراني.

المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

فوزية الجيب
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الرياضة البحرينية تسير على طريق التطور والنجاح
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  أكـــد 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة  ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة أن الرياضـــة البحرينية تســـير 
بفضـــل  والنجـــاح  التطـــور  علـــى طريـــق 
الرعايـــة الفائقة مـــن ملك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ، وأن مـــا تحقق مـــن إنجازات 
ومكتســـبات هو ثمرة لدعم جالته بعدما 
أرســـى دعائم التطور للرياضة البحرينية 
وجعلها تســـير بخطى ثابتـــة نحو المزيد 

من التميز والنماء.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال ســـموه لألمين 
العام للمجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
أيمن المؤيد ووزيرة شؤون الشباب روان 
توفيقـــي، بحضـــور نائـــب رئيـــس الهيئـــة 

العامة للرياضة ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
التنفيـــذي  والرئيـــس  خليفـــة  آل  محمـــد 
عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة 

عسكر.
وبـــارك ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أليمـــن المؤيـــد بمناســـبة صـــدور 
المرســـوم الملكـــي بتعيينـــه أمينـــا عامـــا 
للمجلس األعلى للشباب والرياضة وبارك 
لروان توفيقي بصدور المرســـوم الملكي 
بتعيينها وزيرة لشـــؤون الشـــباب مشـــيدا 
بمـــا يتمتعان به من قدرات ستســـهم في 
تطوير مســـيرة العمل الشبابي والرياضي 

في المملكة.
الجهـــود  تضافـــر  أهميـــة  ســـموه  وأكـــد 
والتكامل والتنسيق بين المجلس األعلى 
للشباب والرياضة ووزارة شؤون الشباب 
وباقي الجهات الرياضية األخرى من أجل 

االرتقـــاء بالقطاعين الشـــبابي والرياضي 
عبـــر سلســـلة مـــن المبـــادرات والخطـــط 
والبرامج التي تواكب التطورات العالمية 

وتحقق مزيد من اإلنجازات النوعية.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 

خليفـــة إلى أهميـــة البناء علـــى ما تحقق 
من إنجـــازات بقيادة ممثـــل جالة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عبر رسم 

السياســـات العامـــة والخطـــط للقطاعين 
ســـموه  ودعـــم  والرياضـــي  الشـــبابي 
الامحـــدود ومواصلـــة العمـــل مـــن أجـــل 
تحقيـــق المزيد من المكتســـبات وتوحيد 
الجهـــود بيـــن المجلـــس األعلـــى للشـــباب 

والرياضة ووزارة شؤون الشباب والهيئة 
العامة للرياضة واللجنة األولمبية وباقي 
األهـــداف  لتحقيـــق  الرياضيـــة  الجهـــات 
المرجـــوة، متمنيـــا ســـموه لهمـــا التوفيـــق 
والنجـــاح فـــي تحقيـــق تطلعـــات القيادة 
الحكيمة للنمو بهذا القطاع إلى مزيد من 

التقدم.
وبدورهمـــا أعـــرب كل مـــن أيمـــن المؤيـــد 
شـــكرهما  بالـــغ  عـــن  توفيقـــي  وروان 
وتقديرهمـــا باالهتمام الكبيـــر الذي يوليه 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
األمـــر  والرياضـــي  الشـــبابي  بالقطاعيـــن 
الـــذي قاد لتحقيق العديـــد من اإلنجازات 
وأكـــدا مضيهمـــا لتنفيذ توجيهات ســـموه 
إلطاق المزيد من المبادرات التي تسهم 
في تنميـــة هذا القطاع لرفع اســـم مملكة 

البحرين بمختلف المحافل الخارجية.

المنامة - بنا

مؤكدا أن اإلنجازات والمكتسبات ثمرة لدعم الملك المعظم... خالد بن حمد:

حكمـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 
المنعقـــدة  جلســـتها  فـــي  الرابعـــة 

 10 بالســـجن  األربعـــاء  أمـــس 
ســـنوات وغرامـــة 5000 دينـــار 
فـــي  “العربـــي”  المتهـــم  علـــى 
قضيـــة تزوير أرقـــام القراءات 
عـــدادات  لفواتيـــر  الوهميـــة 

الكهربـــاء والمـــاء المتمثلـــة في 
تسجيل 7000 قراءة غير دقيقة، 

كما أمـــرت المحكمة بتغريم صاحب 
شـــركة المقـــاوالت 2000 دينار عن تهمة 

تشـــغيل المتهـــم األول مـــن دون تصريح عمل 
رســـمي من الجهات المختصة في الدولة. وكانت النيابة 

العامة قد أكدت تورط المتهم األول “عربي” الجنســـية بتسجيل 
قـــراءات وهميـــة بحجـــة الضغـــط فـــي العمـــل، وتـــورط المتهـــم 
البحرينـــي بتشـــغيل المتهـــم العربـــي مـــن دون تصريح رســـمي، 
حيث كان يتقاضى مرتبا شـــهريا ما بين 200 ولغاية 500 دينار. 
وبينـــت النيابـــة العامـــة تـــورط المتهـــم األول بما نســـب إليه من 
تهم من بينها جناية اســـتعمال توقيع إلكتروني مملوك بالمجني 

عليهم، وذلك لغرض غير مشروع.

وأوضحـــت النيابـــة العامة في وقت ســـابق 
أن الجريمـــة نهضـــت بركنيهـــا المـــادي 
والمعنـــوي من خال قيـــام المتهم 
باســـتعمال التوقيـــع اإللكتروني 
فـــي  العامليـــن  إلـــى  المملكـــة 
الشـــركة، حيث تحقـــق الركن 
قيـــام  خـــال  مـــن  المـــادي 
المتهم األول بإفراغ الســـلوك 
اإلجرامي، باستعمال المفتاح 
اإللكتروني المخصص بتطبيق 
تســـجيل قراءات العدادات، مما 
نتـــج عـــن ذلـــك تســـجيل قـــراءات 
مخالفة للحقيقـــة. وكانت النيابة العامة 
قد أســـندت إلى المتهمين في غضون شـــهري 
يوليو وأغســـطس من ســـنة 2022، بدائرة أمـــن البحرين 
للمتهـــم األول االشـــتراك بطريق االتفاق والمســـاعدة مع موظف 
بحســـن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص 
جهة حكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير دقيقة على 
أنهـــا صحيحة، وذلـــك من خال اســـتعمال المفتـــاح اإللكتروني 
الخـــاص بــــ 4 موظفين، كمـــا أدخل المتهم بيانـــات غير صحيحة 
الســـتهاكات وهمية لقراءة عدادات الماء والكهرباء في النظام 

اإللكتروني.

تغريم صاحب شركة المقاوالت 2000 دينار لتشغيله المتهم دون تصريح

10 سنوات وغرامة 5000 لمزّور قراءات “عدادات الكهرباء”

ضمن سعيها المتواصل الستقطاب نخبة 
األقـــام العربيـــة، تعلـــن صحيفـــة “الباد” 
عن انضمـــام الكاتب والباحث الســـعودي 
المعروف حســـن المصطفـــى لكتاب الرأي 
في صفحة منطلقات، والتي تمثل فضاء 
رحبـــا لـــآراء المتنوعـــة. وتنشـــر “البـــاد” 

أولى مقاالت المصطفى بعدد اليوم.
وتركز “الباد” بشـــكل مستمر على تطوير 
عمـــل صحافـــة الـــرأي التـــي تمثل مســـارا 
لتقديـــم التحليـــل الموضوعـــي الرصيـــن 
والهـــادف لمختلـــف القضايـــا واألحـــداث. 
جـــرى  التـــي  األقـــام  أبـــرز  بيـــن  ومـــن 
اســـتقطابها حديثا: الكاتـــب المصري عمر 
طاهـــر، الكاتبة االقتصادية والمستشـــارة 
الـــواردي،  فـــدوى  الســـعودية  التقنيـــة 
مدحـــت،  نعمـــات  المصريـــة  والكاتبـــة 
باإلضافة للتعاون بين الصحيفة وجمعية 

مصـــارف البحريـــن الســـتقطاب عـــدد من 
أعضاء الجمعية لكتابة مقاالت أسبوعية 
فـــي الملحق االقتصادي اعتبارا من شـــهر 

يناير.
وفيما يأتي أبرز ما تتضمنه سيرة الكاتب 

المصطفى:
مـــن  وباحـــث  كاتـــب  المصطفـــى  حســـن 

وعمـــل  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
صحافيـــًا فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال 

إفريقيا. 
ينصـــب اهتمامه في ملفـــات عدة أبرزها: 
سياسات دول مجلس التعاون الخليجي، 
العاقـــات العربيـــة - اإليرانيـــة، الحركات 
اإلســـاموية فـــي الشـــرق األوســـط. وهو 
مشـــتغٌل أيضًا بالشـــأن الفلســـفي وقضايا 

التنوير ونقد الخطاب الديني.
نشـــر عـــدة دراســـات وبحوث، فـــي مراكز 
الخليـــج  دول  ومعهـــد  المســـبار،  مثـــل: 
العربـــي فـــي واشـــنطن فضـــاً عـــن مئات 
المقـــاالت علـــى مـــدى أكثـــر مـــن 25 عامًا 
فـــي صحف ســـعودية وخليجية وعربية، 
أبرزهـــا: الحياة، الشـــرق األوســـط، النهار، 

الرياض.
المصطفى أيضًا باحث متفرغ مع “شـــبكة 
العربيـــة”، ومعلـــق سياســـي علـــى قناتـــي 

“العربية” و”الحدث”.

نشر مقاالته في “الشرق األوسط” و“النهار” وباحث بقضايا التنوير

الكاتب السعودي المعروف حسن المصطفى ينضّم لكّتاب “^”

حسن المصطفى

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم محمـــد  التربيـــة  وزيـــر  التقـــى 
مبـــارك، وزيـــر التربيـــة والتعليـــم بدولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة أحمد 

بالهول الفاسي. 
وقـــد أشـــاد الوزيـــر بالعاقـــات األخويـــة 
المتجذرة والراسخة بين مملكة البحرين 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة 
التنســـيق  إليـــه  وصـــل  ومـــا  الشـــقيقة، 
والتعـــاون المشـــترك بيـــن الجانبيـــن فـــي 
مختلـــف المجـــاالت، خصوًصـــا في قطاع 
التعليـــم والتعليـــم العالـــي، مـــن مراحـــل 

متقدمة. 
وتـــم فـــي االجتمـــاع مناقشـــة عـــدد مـــن 
القضايا التعليميـــة واألكاديمية الحيوية، 

وتبـــادل وجهات النظر حول ســـبل تعزيز 
التنســـيق الجـــاري بيـــن وزارتـــي التربيـــة 

والتعليم في كا البلدين.

تعاون وتنسيق في القطاع التعليمي... وزير “التربية”:

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليمالعالقات البحرينية اإلماراتية متجذرة وراسخة

زار وزيـــر التربيـــة والتعليـــم محمـــد 
جمعة، مدرســـة الكرامة في أبوظبي 
أول مدرســـة مخصصـــة  تعـــد  التـــي 
فـــي  التوحـــد  طيـــف  ذوي  للطلبـــة 
اســـتقباله  فـــي  كان  حيـــث  اإلمـــارة، 
وزيـــرة الدولـــة للتعليم المبكـــر بدولة 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
ســـارة المســـلم، والتـــي رافقتـــه فـــي 

جولة بمرافق المدرسة.
الوزيـــر،  اطلـــع  الزيـــارة  وخـــال 
وبمعيتـــه وكيل الـــوزارة للسياســـات 
نـــوال  واألداء  واالســـتراتيجيات 
الخاطـــر، على مـــا تحتويه المدرســـة 
وبرامـــج  ومختبـــرات  فصـــول  مـــن 
وأنشـــطة تعليمية متخصصـــة لتلبية 
احتياجـــات الطلبـــة مـــن ذوي طيـــف 
التوحد، من سن الثالثة حتى الثامنة 
عشـــرة، يقـــوم بتنفيذهـــا نخبـــة مـــن 
المختصيـــن  والمعالجيـــن  المعلميـــن 
الذيـــن يعملـــون على منـــح كل طالب 
والعنايـــة  االهتمـــام  المدرســـة  فـــي 

الازمين، من خال إدارة متميزة من 
شـــركة برايـــوري “Priory” البريطانية 

لخدمات التعليم واألطفال.
وأشـــاد وزير التربية والتعليم بالعمل 
المتميز الذي تقوم به المدرسة لصالح 
الطلبـــة ذوي طيـــف التوحـــد، مثنيـــًا 
على اهتمام المدرسة بتنمية مهارات 
الطلبـــة وإطـــاق العنـــان إلبداعاتهـــم 
أسوة بأقرانهم في المدارس األخرى، 

باإلضافـــة إلـــى العنايـــة بتوفيـــر بيئة 
تعليمية تفاعلية يشـــعر فيهـــا الطلبة 
بالراحـــة واالســـتمتاع أثنـــاء تعّلمهـــم 
العنـــان  إطـــاق  علـــى  وتســـاعدهم 
لمواهبهـــم وقدراتهـــم وتنمـــي ثقتهم 
في أنفســـهم وتعزز تقديرهم لذاتهم، 
في صفوف دراسية تستوعب أعداًدا 
محـــددة مـــن الطلبة لضمـــان حصول 

الجميع على االهتمام الازم.

أول مدرسة مخصصة للطلبة ذوي طيف التوحد في أبوظبي... وزير التربية:

لبناء صفوف تستوعب أعداًدا محددة لحصول الطلبة على االهتمام الالزم

حسن عبدالرسول

المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلـــس التعليم العالي، الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيج آل خليفة، رئيس لجنة 
الخدمـــات فـــي مجلـــس النـــواب النائـــب 

ممدوح الصالح.
واســـتعرضت الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى، 
الجهـــود المبذولـــة في العمـــل على توفير 
البيئـــة المهيئة لمؤسســـات التعليم العالي 
في ســـبيل االرتقاء بخدماتهـــا التعليمية 
وتعزيـــز الكفـــاءات األكاديميـــة لتحقيـــق 

الجودة في قطاع التعليم العالي.
كمـــا اســـتقبلت الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية 
وحقـــوق اإلنســـان فـــي مجلـــس النـــواب 

النائب هشام العشيري.
وجـــرى خـــال اللقاء، مناقشـــة عـــدد من 
المواضيع المشـــتركة، وبحث سبل تعزيز 

التعـــاون مـــع مختلـــف الجهـــات للوصول 
لألهداف المشتركة والمتعلقة في تطوير 
وتقليـــل  ومخرجاتـــه،  العالـــي  التعليـــم 
الفجوة بين ســـوق العمـــل والتخصصات 

الجامعية.
الجهـــود  العـــام  األميـــن  واســـتعرضت 
التخصصـــات  تحديـــث  فـــي  المبذولـــة 
الجامعية واستحداث تخصصات جديدة 

تتناســـب مـــع احتياجـــات ســـوق العمـــل، 
وتوعيـــة الطـــاب بأهميـــة التخصصـــات 

الجديدة وتشجيعهم لدراستها.
وعبـــر النائبـــان عـــن تقديرهمـــا لمـــا تبذله 
األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي، 
فـــي  اهتمـــام وحـــرص  مـــن  توليـــه  ومـــا 
تطوير العملية التعليمية بما يتناســـب مع 

التطورات الحديثة.

مستعرضًة تعزيز التعاون مع “النواب”... رنا بنت عيسى:

لتقليل الفجوة بين سوق العمل والتخصصات الجامعية

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 3 حمات 
العاصمـــة  محافظتـــي  فـــي  تفتيشـــية 
المحـــال  مـــن  والشـــمالية، شـــملت عـــدًدا 
التجاريـــة ومواقـــع العمـــل وأماكن تجمع 

العمالة. 
تنفيـــذ  تـــم  أنـــه  إلـــى  الهيئـــة  وأشـــارت 
حملـــة تفتيشـــية مشـــتركة فـــي محافظة 
العاصمة، بالتنســـيق مع شـــؤون الجنسية 
والجـــوازات واإلقامـــة ومديريـــة شـــرطة 
محافظة العاصمة، كمـــا تم تنفيذ الحملة 
الثانية في المحافظة الشـــمالية بالشراكة 
مـــع وزارة الصناعـــة والتجارة، إلى جانب 

تنفيـــذ قطاع الضبـــط القانوني حملة في 
محافظة العاصمة.

وأســـفرت الحمات التفتيشـــية عن رصد 

عدد مـــن المخالفات التـــي تتعلق بأحكام 
قانـــون هيئة تنظيم ســـوق العمل وقانون 

اإلقامة بمملكة البحرين.

3 حمالت تفتيشية لضبط العمالة غير النظامية

محرر الشؤون المحلية



تخـريـج 703 طـالب بإدارة األعمـال والصيـرفـة اإلسـالميـة
من إجمالي 2517 خريجا في حفل الفوج “24”... “إدارة األعمال” بجامعة البحرين:

احتفلــت كليــة إدارة األعمــال في جامعــة البحرين امس، بتخريــج 574 طالبًا وطالبة 
بمؤهــات البكالوريــوس، وذلك ضمــن حفل تخريج الفوج الرابع والعشــرين من طلبة 
الجامعــة - الــذي يقــام تحــت رعاية ولــي العهد رئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة  - لتخريج الطلبة المسجلين فيه من خريجي 

دفعة العام الجامعي 2017/2018م إلى العام الجامعي 2020/2021م.

وشـــمل حفـــل التخـــرج الـــذي أقيـــم فـــي 
الفتـــرة الصباحيـــة 574 خريجـــًا وخريجة 
و129  األعمـــال،  إدارة  تخصـــص  فـــي 
خريجـــا وخريجة في تخصـــص الصيرفة 
 2517 أصـــل  مـــن  والتمويـــل،  اإلســـامية 

خريجا في كلية إدارة األعمال.
وبهـــذه المناســـبة، ألقـــى عميد كليـــة إدارة 
األعمال بجامعـــة البحرين حاتم المصري، 
تحدث فيها عن أهميـــة العلم والتحديات 
التـــي تواجـــه طالـــب العلم، وقـــال: “طلب 
العلـــم من المهـــد إلى اللحـــد، والطريق من 
أمامكـــم لن يكون ســـهاً، ســـتكون أمامكم 
انتكاســـات وخيبـــات أمـــل وحســـرة علـــى 
طول الطريق”، مســـتدركًا “لكن لديكم كل 
مـــا تحتاجونـــه لتحقيـــق مـــا تضعونه في 
ذهانكـــم، وأن المســـتقبل يمكـــن أن يبـــدو 
شـــاًقا بشـــكل خاص، ولكنكم تمتلكون كل 
ما تحتاجونه ليس فقط لتحقيق النجاح، 

ولكن لتكونوا سعداء”.
وأضاف المصـــري: “لقد أخذت منا جائحة 
كورونا “الكوفيد 19” أشـــياء كثيرة، ولكن 
هـــذه الجائحة علمتنا أيًضا دروًســـا مهمة، 
لقـــد علمتنا مـــدى حاجتنـــا لبعضنا البعض، 
وعلمتنـــا أن وظيفتنـــا فـــي األرض ليســـت 

فقط تحدي األشـــخاص، بل هي مســـاعدة 
المجتمع”. مشـــيرًا إلى أن ال أحد يستطيع 
أن يختار العالم الذي خرج فيه، لكن عليه 

أن يختار العالم الذي سيكون إرثه.
ـــر الخريجون في كلمـــة ألقاها بالنيابة  وعبَّ
عنهم الخريج علي ســـلمان من كلية إدارة 
األعمال، عن فخرهم بانتسابهم إلى جامعة 
البحريـــن، وقال: “فـــي هذا المقـــام الكريم 
يحـــق لنـــا نحـــن الخريجيـــن والخريجـــات 
أن نفتخـــر بجامعـــة البحريـــن التـــي تعـــد 
صرحـــا علميا كبيـــرا يخرج األجيـــال لتلج 
ميدانـــا جديـــدا من ميادين المشـــاركة في 
بنـــاء نهضـــة هـــذا الوطـــن المعطـــاء وهـــو 
نتاج جهـــود كبيرة ومتواصلـــة فقد بذلت 
الجامعة برئاسة جواهر المضاحكة أقصى 
طاقتها من أجـــل تحقيق أهداف الجامعة 
العليـــا خدمـــة لمملكتنـــا الحبيبـــة البحرين 
وقـــد ســـاعدها على ذلـــك أســـاتذة أفاضل 
أكفـــاء فـــي كافـــة المجـــاالت األكاديميـــة 
أداء  فـــي  يتوانـــوا  لـــم  حيـــث  واإلداريـــة 

رسالتهم النبيلة بكل أمانة واقتدار .
جامعتنـــا  هـــي  “هـــا  ســـلمان،  وأضـــاف 
الوطنيـــة مـــا تزال تشـــهد تطـــورات كبيرة 
فـــي البرامـــج األكاديميـــة المطروحة التي 

تراعـــي احتياجات ســـوق العمل وحاجتها 
بشـــرية ذات مؤهـــات علميـــة  لكفـــاءات 
رفيعـــة كما ســـعت حثيثا إلـــى توفير بيئة 
علميـــة حديثة تخدم الطالب وتســـهم في 
رفع التحصيـــل العلمي لديـــه”. وقام نائب 
رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشـــؤون 

الخريجيـــن، محمـــد  األنصـــاري، بتســـليم 
شـــهادات التخـــرج، وذلـــك بحضـــور عـــدد 
كبيـــر مـــن المدعوين من قبـــل الخريجين، 
بمقر الجامعة، بالصخيـــر. وتقيم الجامعة 
لطلبتهـــا  تخـــرج  حفلـــة   20 الوطنيـــة 
المســـجلين في برنامـــج االحتفاليـــة التي 

تقـــام في الفترة مـــن 19 يناير 2023م إلى 
29 يناير 2023م بواقع حفلتين في اليوم 
الواحد، إحداهما صباحًا واألخرى مساًء .

يذكـــر أن كلية إدارة األعمـــال، في جامعة 
البحريـــن كانـــت قـــد تأسســـت بدايـــة في 
العام 1986م، وقد حصلت الكلية في سنة 

2014م علـــى االعتماد المحلـــي لبرامجها، 
ونجحت في ســـنة 2016م أن تكون ضمن 
أفضـــل 6 % مـــن الكليـــات لتعليـــم إدارة 
األعمال على مستوى العالم، بعد حصولها 
علـــى االعتمـــاد العالمـــي األعرق مـــن هيئة 

تطوير كليات اإلدارة الجامعية الدولية.

الصخير - جامعة البحرين
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موظفة من بلدية المنطقة الجنوبية من الجلسة

تأييد ضوابط تسجيل عقود اإليجار للسكن الجماعي... دراج:

متسكعون بـ “الوزار” أمام إعدادية مدينة عيسى للبنات
^وافــق مجلــس بلــدي الجنوبية أمس باألغلبية علــى تقرير اللجنة 
القانونية والمالية واإلدارية بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن 

الجماعي الواقعة في الجنوبية.
ويهـــدف القـــرار إلـــى تنظيـــم الســـكن 
الشـــروط  وتحديـــد  الجماعـــي 
والضوابط التي يجـــب مراعاتها عند 
تسجيل العقود وأبرزها توفير أدوات 
األمـــن والســـامة وأال يتعـــدى عـــدد 
شـــاغلي الغرفـــة 8 أشـــخاص، تتوافر 
بينهم مساحة ال تقل عن 4 متر مربع.

وأوضح العضـــو البلدي عبدهللا دراج 
أن مدرســـة مدينة عيســـى اإلعدادية 
للبنـــات الكائنة في مجمع 807 تعاني 
اســـتمرار تسكع العمالة الســـائبة أمام 
بوابـــة المدرســـة بلباســـهم التقليـــدي 

“الوزار”، وهذا المشـــهد غير الئق بتاتا 
أمـــام بناتنا، خصوصـــا أن تلك العمالة 

مسكنها قريب من المدرسة.
عـــام  مديـــر  أشـــار  ذلـــك،  علـــى  وردا 
بلديـــة المحافظـــة الجنوبيـــة عاصـــم 
عبداللطيـــف إلى أن تعـــدي الضوابط 
العامـــة ليـــس مكانه المجلـــس البلدي 
وإنمـــا مراكـــز الشـــرطة التـــي تفـــرض 
اآلداب العامة وهناك جهات مختصة 

بهذا الشأن.
األهالـــي  أن  عبداللطيـــف  وأردف 
هـــم مـــن يقومـــون بإيجار مســـاكنهم 

علـــى العمالة اآلســـيوية، وهـــذا القرار 
والقانون جاء من أجل تنظيم ســـكن 

العمالـــة وحمايتهـــم وحمايـــة األهالي 
أيضا.

تغطية الجلسة

بدر الحايكي

تصوير
رسول الحجيري

الكالب الضالة تطارد مصلي الفجر 
“بلدي الجنـوبية” يسقي 
ضيــوفــه “مـاي زمــزم”

^ناقش بلدي الجنوبية أمس برئاسة عبدهللا 
عبداللطيـــف، بحضـــور عـــدد مـــن المســـئولين فـــي 
مســـتجدات  والزراعـــة،  البلديـــات  شـــئون  وزارة 
ظاهـــرة الكاب الضالـــة في المحافظـــة الجنوبية.
وأكد رئيس قسم العيادات ومكافحة األمراض في 
إدارة الثـــروة الحيوانية بوزارة البلديات وشـــؤون 
الزراعة عباس الحايكي على إطاق سراح الكاب 
الضالـــة في المناطق الصناعية من ضمنها  عســـكر 
وذلـــك بعد إجـــراء عملية اإلخصـــاء مبيًنا أن هناك 
مشـــروًعا إلقامـــة متنزها يضم الحيوانـــات األليفة 
مـــن بينهـــا الكاب الضالـــة مضيفا أن عـــدد الكاب 
الضالة التـــي تم اصطيادها في جميع المحافظات 

بلغ حوالي 1343 رأس.
من جانبه أوضح رئيس المجلس أن ظاهرة الكاب 
الضالـــة أصبحـــت تتفاقم فـــي جميـــع المحافظات 
وباتت تشـــكل مصـــدر قلق للمواطنيـــن وخصوصا 
لممارســـي الرياضـــة الصباحيـــة وكذلـــك المصليـــن 
أثنـــاء توجههم لصـــاة الفجر، حيث إن انتشـــارها 
فـــي تلـــك الفتـــرة كبيـــر جـــدا وتجدهـــم متربصين 

للمواطنين الذين تعرضوا لكثير من الهجمات.
دراج  عبـــدهللا  البلـــدي  العضـــو  طالـــب  وبـــدوره، 
بتكثيـــف الدوريـــات التفقدية علـــى األقفاص التي 
تصطـــاد الـــكاب الضالـــة، موضحـــا أن الشـــركات 
المســـئولة عن صيدهـــم ال تتفقد األقفـــاص إال في 
اليـــوم التالـــي ممـــا يعرض حيـــاة تلـــك الحيوانات 

للهاك بسبب العطش.

 عباس الحايكي

عمال الضيافة أثناء تقديم ماء زمزم

^وزع عمـــال الضيافـــة فـــي بلـــدي الجنوبيـــة 
أمس “مـــاء زمزم” على ضيـــوف المجلس الذي تم 

إحضاره من مكة المكرمة.

إنشاء متنّزه للحيوانات قريًبا ... 

أحمد العبدالله
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أسامة الماجد

طارق البحار

من أحدث األفالم في شركة 
البحرين للسينما فيلم الدراما 

“Babylon” بطولة مارغوت 
روبي وبراد بيت. يوّثق الفيلم 

قصة صعود وسقوط شخصيات 
متعددة خالل انتقال “هوليوود” 
من األفالم الصامتة إلى األفالم 

الصوتية في أواخر عشرينات 
القرن العشرين.

tariq_albahhar

الفنـــان والباحث  دشـــن 
والروائي إبراهيم راشد 
الدوسري كتابه الجديد 
زمـــن  فـــي  “البحريـــن 
كوكب الشرق أم كلثوم 
األدبـــاء  أســـرة  بمقـــر   “
بحضـــور  والكتـــاب، 
الفنانيـــن  مـــن  جمهـــور 
واألدبـــاء  والكتـــاب 

والفنانين والمهتمين.
علـــى  الكتـــاب  واشـــتمل 

معلومـــات تاريخيـــة وفنية مهمة حول ســـيرة ســـيدة الغنـــاء العربي 
أم كلثوم وارتباط شـــعب البحرين والخليـــج العربي بصوتها العبقري 
وأغانيهـــا الوطنيـــة والعاطفيـــة والدينيـــة المعبـــرة عن آمـــال وأحالم 
الشعوب العربية بمشروع الوحدة العربية، الذي كان يسعى لتحقيقه 
القائـــد العربـــي جمـــال عبدالناصر، وكانـــت أم كلثوم مـــن الداعمين له 

بصوتها ووجدانها وأصالة عبقريتها الفنية.
ويشـــتمل الكتـــاب على العديـــد من المحـــاور الفنية في ســـيرة الهرم 
الرابع، ومن ضمن فصول الكتاب فصل خاص يشـــتمل على شـــهادات 
وذكريات عدد من الفنانين والمثقفين البحرينيين والخليجيين حول 
ارتباطهم وعشقهم بشخصية أم كلثوم الفنانة واالنسانة، إضافة إلى 
الكثيـــر مـــن الصور النـــادرة. ويعتبر الكتـــاب أول كتاب فـــي البحرين 
والخليـــج والوطـــن العربي يتنـــاول عالقة وذكريات شـــعب البحرين 
والخليـــج العربـــي بـــأم كلثوم من ميالدهـــا حتى وفاتهـــا العام 1975. 

علما أن الكتاب متوافر في المكتبات حاليا.

حاليـــا  نتفلكـــس  منصـــة  تعـــرض 
الفيلـــم اإلماراتـــي ”ســـاير الجنـــة“، 
الذي تـــدور أحداثه حول ســـلطان 
للحصـــول  يســـعى  إذ  عاًمـــا(،   11(
علـــى دفء حضـــن جدتـــه بالقيام 
برحلـــة مجنونة برفقة صديقه من 
أبوظبي إلى الفجيرة مرورا بدبي، 
باحثـــا عـــن حنـــان افتقـــده، وأمـــل 
يراوده بعودته إلى أحضان جدته 

الغائبة الحاضرة.
وفي التفاصيل، هناك مشهد في فيلم 

“الذهاب إلى الجنة” لسعيد سالمين المري حيث 
يقـــول فيه ســـلطان )جمعـــة إبراهيـــم الزعابي(، 
إنـــه يفتقـــد والدتـــه وال يمكنـــه مقابلتهـــا إال في 
الجنة، وردا على ذلك تخبره أخته فطوم )حور 

الزرعوني( بمرح وبراءة أن يموت.
الفيلم الذي شاهدته شخصيا في مهرجان دبي 
الســـينمائي الدولي هو الفيلـــم الروائي الطويل 
الثاني في مسيرة المخرج سعيد سالمين المري 
بعد فيلم “ثوب الشمس”، الذي شارك كذلك في 
العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم 
عندمـــا يركب ســـعود )أحمـــد إبراهيـــم الزعابي( 
أعـــز أصدقـــاء ســـلطان دراجته النارية بســـرعة 
عاليـــة وينصـــح بتوخـــي الحـــذر يقـــول “نحـــن 
صغـــار، لن نموت، إلى جانب ذلك، ســـيأخذ 
هللا كبار الســـن أول، المـــوت في الهواء 
تتحـــدث  الجنـــة،  إلـــى  الذهـــاب  فـــي 
الشـــخصيات عن هذا الموضوع بشكل 
عرضـــي وكذلـــك بجديـــة، ليـــس فقـــط 

البشـــر الذين ينظـــر إليهم من خالل 
عدســـة بشـــرية )مثـــل تلـــك المرأة 
العجـــوز التـــي يتـــم إدخالهـــا إلـــى 
الحيوانـــات  حتـــى  المستشـــفى(، 
فـــي  تمـــوت  األســـماك،  خصوصـــا 

الفيلم )وتذهب إلى الجنة(.
ســـلطان صبي يبلغ مـــن العمر أحد 
عشـــر عامـــا تحتقـــره زوجـــة أبيه، 
لكنه ال يكره أبوه بطريقة ما، وفي 
أحـــد األيـــام عندمـــا أبلغـــت فطوم 

ســـلطان أنها رأت صورة جدتهم أصبح سلطان 
مصممـــا علـــى العثور عليهـــا وانطلق فـــي رحلة 
برية مع ســـعود إلى الفجيرة للبحث عنها، وفي 
طريقهم صادفوا العم محمد )عبد هللا مســـعود( 
الـــذي يأخـــذ األوالد الصغار إلـــى وجهتهم معه، 
وعندمـــا كذب ســـعود فـــي البداية علـــى محمد 
انتقد ســـلطان ســـلوكه، وأخبره أنهم سيذهبون 

إلى الجحيم بسبب ذلك وليس الجنة.
 بصـــرف النظـــر عـــن التعامل مع المـــوت وكونه 
فيلمـــا لرحلـــة على الطريـــق، فإن “ســـاير الجنة” 
يدور حول إقامة عالقات عائلية مع أشـــخاص 
ال تربطهـــم صلة قرابة بالدم في معاني خاصة، 
وقد ال تكون فطوم قريبة ســـلطان بالدم، لكنها 
تهتـــم بـــه مـــن كل قلبهـــا، إنهـــا تدعمـــه جســـديا 

وعاطفيا. 
مـــن ناحيـــة أخـــرى، يتصـــرف ســـعود كأخ أكبـــر 
وبنضـــج، بينمـــا يتفاعل ســـلطان كطفـــل رضيع 
)يبكي مرارا وتكرارا أنه يريد رؤية جدته، حتى 
بعد أن فقد عنوانها(. وفي مرحلة ما من الرحلة 

ســـئم 

ســـعود من عنـــاد ســـلطان وكاد يقرر 
تركـــه بمفـــرده فـــي الفجيـــرة، ولكن 
يجـــب أن تكون غرائزه األخوية هي 
التـــي تمنعه من التخلي عن صديقه، 
ثـــم هناك والدة محمد التي أصبحت 

جدة سلطان.
الفيلـــم يقـــدم دعـــوة صريحـــة إلـــى 
أصالـــة  الكتشـــاف  الحالـــي  الجيـــل 
الماضي، وهو ما عّبرت عنه بوضوح 
شـــخصية الطفل سلطان الذي يمثل 
الحاضر ورحلتـــه للعثور على جدته 
التي ترمـــز إلى الماضـــي، كما يحمل 
الفيلـــم فـــي طياتـــه رســـالة مهمـــة لهـــذا الجيل، 
مفادهـــا ضـــرورة التشـــبث بالعـــادات والتقاليـــد 
اآلبـــاء  عليهـــا  ُجبـــل  التـــي  والنبيلـــة  الثابتـــة 

واألجداد منذ القدم.
وفـــي تصريح رســـمي مـــن مخرج فيلم “ســـاير 
الجنـــة” ســـعيد ســـالمين قـــال إن الفيلـــم يعتبـــر 
نقلة نوعية للســـينما اإلماراتيـــة، ويقدم تجربة 

مختلفة في العمل السينمائي الخليجي.
حـــاز الفيلـــم على أكثر من 8 جوائـــز منها جائزة 
ســـيناريو  أفضـــل  وجائـــزة  اإلماراتـــي  الُمهـــر 
اجتماعـــي مـــن وزارة الداخليـــة فـــي اإلمارات، 
وجائزة تحكيم مهرجان لوس أنجلوس، إضافة 
إلـــى تمثيله الســـينما اإلماراتية في المســـابقات 
الرســـمية فـــي المهرجانات الســـينمائية الدولية 
التـــي وصلت إلـــى 26 مهرجان ســـينمائي حول 

العالم.
فيلـــم “Going to Heaven” للكاتـــب والمخـــرج 
اإلماراتي سعيد سالمين وللمنتج عامر سالمين 
المري ومن إنتاج شـــركة ســـينما فيجـــن فيلمز، 
ويشارك المخرج البحريني عمار الكوهجي 
بالعمـــل  مخـــرج  كمســـاعد 
الـــذي يعرض  الجميـــل 

اآلن على “نتفلكس”.

“ساير الجنة” ودعوة الكتشاف أصالة الماضي على “نتفلكس”

لوحات مشعة بعطر المرأة وروعة الموسيقى وسحر الشعر
معرض عبدالشهيد خمدن

افــتــتــح مـــســـاء األحـــــد 22 
ــايــر بــجــمــعــيــة الــبــحــريــن  ــن ي
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــكـ ــشـ ــتـ ــون الـ ــ ــن ــ ــف ــ ــل ــ ل
للفنان  الشخصي  المعرض 
بعنوان  خمدن  عبدالشهيد 
ــشــعــر  ــون وال ــ ــل ــ “مـــــا بـــيـــن ال
ــذي يــحــتــوي  ــ ــ ــر” والـ ــ ــوتـ ــ والـ
تشكيلية  لــوحــة   32 عــلــى 
وسيصاحب  ومــجــســمــات، 
للشاعرة  قــصــائــد  الــمــعــرض 
فــاطــمــة مــحــســن، والــشــاعــر 
علي الستراوي، وعزف عود 

للفنان حسن حداد.
قال  لـ”البالد”  تصريح  وفي 
“إن  خمدن  الفنان 
هناك 25 لوحة 
وســــــبــــــعــــــة 
مجسمات” 
مــعــرًبــا عن 
خــــــــالــــــــص 
شـــــــــــكـــــــــــره 
ــره  ــ ــ ــدي ــ ــ ــق ــ ــ وت

لــكــل مـــن شـــــارك مــعــه في 
لجريدة  وكــذلــك  الــمــعــرض، 
ــتــي تــفــردت عن  ــالد” ال ــبـ “الـ
في  المحلية  الصحف  بقية 
مــتــابــعــة وتــغــطــيــة األخــبــار 
ــراز  ــ الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة وإب
البحريني  الــمــبــدع  أعــمــال 

بالشكل الالئق.
تمثل  لي  وبالنسبة  حقيقة 
عبدالشهيد  الــفــنــان  أعــمــال 
خمدن جاذبية الحياة وشعر 
األشياء الصغيرة، وفي هذا 

اللوحات  جـــاءت  الــمــعــرض 
ــدول ورقــــة  ــ ــجـ ــ ــفـــاء الـ كـــصـ
خاللها  صور  حيث  النسيم، 
المميزة.  بهباته  المرأة  عالم 
المرأة  بعطر  مشعه  لوحات 
وبــهــجــة الـــحـــدائـــق وروعــــة 
الشعر.  وســحــر  الموسيقى 
لـــوحـــات تـــشـــرق بــســحــرهــا 
الــــــخــــــاص كـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة 
التصوير  وهمس  موسيقية 

وشاعريته.
األمسية  ان  بــالــذكــر  يــجــدر 

ــة والــمــوســيــقــيــة  ــريـ ــعـ ــشـ الـ
ستقام  للمعرض  المصاحبة 
ــعــاء الــمــوافــق 25  يــوم األرب
فبراير عند الساعة السابعة 
على  الجمعية،  بمقر  مساء 
بتاريخ  المعرض  ان يختتم 

2 فبراير.

الـدوسـري يدشن كتــابـه
 “البحـرين في زمن أم كلثــــوم”

تنصح النجمة نســـرين طافش 
باالبتعاد عن السوشـــال ميديا 
وتجربـــة مـــا يطلق عليه اســـم 
“الخلوة الروحية”، وهي عبارة 
عـــن خلـــوة للنفـــس فقـــط؛ إذ 
قالت “الخلوة لها شروط، منها 
االمتنـــاع عـــن الـــكالم، حيـــث 
يمكن االســـتعانة باإلشـــارة أو 
الكتابة عند الضـــرورة، وإلغاء 
أيـــام   3 لمـــدة  المشـــتتات  كل 
والسوشـــال  الهاتـــف،  مثـــل 
ميديـــا والتلفزيـــون، كما يمكن 
أن تكتفـــوا بقـــراءة كتـــاب أو 

سماع الموسيقى والتأمل”.

“الصفقـــة” )The Exchange( هو مسلســـل من ســـت حلقات يعرض 
قصـــة فريـــدة تدور أحداثها حـــول امرأتين رائدتيـــن قامتا بتعطيل 
نادي األوالد في الصناعة المصرفية في الكويت أواخر الثمانينيات.
يتنـــاول المسلســـل العربـــي الجديد قصـــة رائدتي األعمـــال “فريدة” 
و”منيـــرة” وهما تدخالن في معترك ســـوق الكويـــت لألوراق المالية 
التنافســـي الـــذي ُيســـيطر عليه الرجـــال فيما تشـــّقان طريقهما نحو 
القمـــة. ُيحيي المسلســـل ألق حقبـــة الثمانينيات مـــن القرن الماضي 
وبريقهـــا، وذلـــك إبـــان ازدهـــار ســـوق األوراق الماليـــة ورواج آخـــر 

صيحات الموضة وتألقها أكثر من قبل.
المسلســـل مـــن فكـــرة وتأليـــف “ناديـــة أحمـــد” ومن إنتـــاج “عبد هللا 
بوشـــهري” وإخـــراج “جاســـم المهنـــا” و”كريـــم الشـــناوي”، وســـيكون 

متاًحا للعرض على نتفليكس في 190 دولة في 8 فبراير 2023.
يضـــم المسلســـل كوكبـــة مـــن ألمع نجـــوم الكويـــت والخليـــج، منهم 

“روان مهـــدي” و”منى حســـين” و”محمد منصور” 
و”فيصل العميري” و”حسين المهدي”.

المسلســـل  “يعـــّد  أحمـــد”:  “ناديـــة  تقـــول 
بمثابـــة رســـالة حـــب أهديها إلـــى جميع 

بينهـــّن  ترعرعـــت  الالتـــي  النســـاء 
المتمكنـــات  النســـاء  الكويـــت؛  فـــي 
والرائدات فـــي مختلف القطاعات، 
ال ســـيما القطـــاع المالـــي، والالتـــي 

بحقوقهـــّن  للمطالبـــة  كافحـــَن 
االنضمـــام  فـــي  ونجحـــَن 

لقطـــاع األعمال وشـــققَن 
طرًقـــا جديـــدة لألجيال 
القادمة. أقدم في العمل 
القصـــص  تلـــك  جميـــع 
فـــي  متمثلـــة  الملهمـــة 
“فريـــدة”  شـــخصيتّي 
بصـــورة  و”منيـــرة” 

جديدة وشّيقة”.

 “ابتعدوا 
عن السوشال 

ميديا”!

عرض مسلسل ”الصفقة“ من 6 حلقات
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 For Advertising      إلعالناتكـــم

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

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

وزارة الصناعة والتجارة إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع

في روود كارير لخدمات توصيل الطعام ذ.م.م
إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
روود كارير لخدمات توصيل الطعام ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
129265 طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )3( من: روود كارير 

لخدمات توصيل الطعام ذ.م.م
ROAD CARRIER FOOD DELIVERY SERVICES W.L.L

الى: روود كارير لتسجيل العمالة ذ.م.م
ROAD CARRIER EMPLOYMENT REGISTRATION W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجــــارة إدارة التسجيل
) CR2022- 185276( إعالن رقم

معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : سعاد فارس فالح فارس

االسم التجاري الحالي :الخريف للمقاوالت الكهربايية
االســـــم التجـــاري الجديد :أوتمن لخدمات الحدائق

رقم القيد  110481-3

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة ا لتسجيل

)CR2023-13230( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

تاريخ    اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : فاطمه محمد ابراهيم يوسف حسن الجزا ف

االسم التجاري الحالي : سعود ستايل صالون
االسم التجاري الجديد : فينوم صالون

قيد رقم : 119340 – 1

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

شركة اس اس خدمات الدعم األخرى لألعمال شركة تضامن بحرينية

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
MDHANIF ABDUR RAHAMAN ABDUR- السيدة   /  السيد 

خدمات  اس  اس  لشركة   القانوني  المصفي  باعتباره   RAHAMAN
القيد رقم    الدعم األخرى لألعمال شركة تضامن بحرينية  والمسجلة بموجب 

134313 - 1   طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية  اختيارية
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

القيد : 72060  الفرع 4     -    التاريخ 2023 / 1 / 24
وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل
إعالن 12322 لسنة 2023

 بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مخابز رضوان  ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة  مخابز رضوان  
ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 72060 الفرع 4  ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع      

من: مخابز الرضوان ذ.م.م
الى: مخابز الرضا ذ.م.م

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

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
سواتكسكو للمقاوالت والتجارة العامة ذ.م.م

وليد  السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني لشركة سواتكسكو  الظاعن باعتبارها المصفي  يعقوب يوسف عثمان 
 ،  136596-1 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  العامة  والتجارة  للمقاوالت 
طالبين إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة    -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  الكيان بروستد ذ.م.م

  
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة  الكيان 
بروستد ذ.م. م المسجلة بموجب القيد رقم   129572   طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم 2 من : الكيان بروستد ذ.م.م  
  ALKIAN BROASTED WLL

الى: الكيان للذرة الطازجة ذ.م.م
  ALKIAN FRESH CORN W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

 الصناعة والتجارة    -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية    -   جست اليف ذ.م.م

سجل تجاري رقم 151194
 AMJAD السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن   
PULIYALI / نيابة عن السادة شركة جست اليف ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
AMJAD PU- السيد  وتعيين  اختيارية  تصفية   . الشركة  تصفية  بطلب   ،  151194
LIYALI مصفيا للشركة بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص 
المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة 
نشر  تاريخ  يوم من   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  إليه، مدعومة  مطالباتهم  تقديم  إلى 

AMJAD PULIYALI :هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي
amjad.puliyali@gmail.com     -     +973 35176176

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2023-13436(
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة مريم صالح حميد عبدالحسين جعفر بطلب تحويل التجاري التالي 
أي  لديه  من  كل  فعلى  هلل  لطف  عبدهلل  ابراهيم  اسماعيل  عبدهلل  السيد   إلى   117369  
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 117369 – 6

االسم التجاري : بومبونيت باتيسري لبيع منتجات المخابز

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم المجموعة لشركة عالم جالكسي للتجارة  ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها عالم جالكسي للتجارة  
ذ.م. المسجلة بموجب القيد رقم -15329 5  ، بطلب تغيير اسم المجموعة من :

مركز ياسمين التجاري  ذ.م.م  
YASMEEN TRADING CENTRE  . W.L.L 

الى: مطعم هاي ميالن  ذ.م.م  
HI MILAN RESTURANT W.L.L 

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

وزارة الصناعة والتجارة     -    إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري في

شركة السهم العربي للخدمات الصناعية ذ.م.م
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة شركة 

السهم العربي للخدمات الصناعية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 143638-1
، طالبين تغيير االسم التجاري من:

شركة السهم العربي للخدمات الصناعية ذ.م.م
ARABIAN ARROW INDUSTRIAL SERVICES COMPANY W.L.L

الى: شركة السهم العربي للتجارة و الخدمات الصناعية ذ.م.م
& ARABIAN ARROW GENERAL TRADING

INDUSTRIAL SERVICES CO. W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

المذكورة  خالل مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

Vacancies Available
ALBUSTAN ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WELDER

, suitably qualified applicants can contact
 39444313 or FAWZI@AL-FAWZ.COM

ALBASHEER SERVICE STATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36686863 or BOFAHADME@GMAIL.COM

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

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com

FAYEZ HASAN AHMED ALORAIS (YAQOOT ALORAIS/ 7192 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39979779 or FALAREES83@GMAIL.COM

SARA RENT A 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact
 39699991 or SARA.RENT@HOTMAIL.com

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

 ESTIMATOR(COST)
, suitably qualified applicants can contact

 17830188 or RUBBER@HAJIHASSAN.COM

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com

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

 OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
, suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com

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

 SHOVEL OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com

Braas Workshop w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17701006 or HR@ACTBH.COM

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR
, suitably qualified applicants can contact

 38899982 or SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM

Naqsa for traditional sweets 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 36637556 or allamah793@GMAIL.COM

FAREED ALUMINUM CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39664848 or factory@fareedalu.com

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 33335558 or bucheeri5@gmail.com

KARAK HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34560035 or MOHAMEDALNAWAF22@GMAIL.COM

AL MUTANABI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN(VEHICLES)
, suitably qualified applicants can contact
 39699269 or ESHEHABI@HOTMAIL.COM

Toos Auto Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 32187090 or ALI.MJ.SALEH@GMAIL.COM

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com

AL.ARBAN GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 39457997 or ALWESAM71@HOTMAIL.COM

AL DIYAR TREE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17241014 or ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM

Ashkal for birds 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39800071 or LAB69@HOTMAIL.COM

REHAB CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 33244441 or YOUNIS-DMS@HOTMAIL.COM

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

AMJAD GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 33252033 or allfalaki.1965@gmail.com

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OFFSHORE BRANCHES UNIT)
, suitably qualified applicants can contact
 17537742 or Recruitment.bh@heston.net

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR OF MAINTENANCE

, suitably qualified applicants can contact
 17537742 or Recruitment.bh@heston.net

NAZIK GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39466127 or a.altaef@gmail.com

CREATIVE CLOSETS 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17610612 or abdulazeem.ibrahim@aljasser-group.net

ALMAS AIRCONDITIONER WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17466057 or myaiyah@gmail.com

PACIFIC CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 39684362 or NAIMINFC@yahoo.com

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
, suitably qualified applicants can contact

 17592120 or haifa@alrowishgroup.com

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com

S. JAFFAR BUILDING MATERILS 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact
 39433755 or sayedjaffarinfo@gmail.com

MINWAH BUILDING CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17291331 or EVITADIAZ84@GMAIL.COM

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

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

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
, suitably qualified applicants can contact

 17592120 or haifa@alrowishgroup.com

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

MOHAMED EBRAHIM MOHAMED ISA / AFRAAH1 / 10640 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39250059 or MOHAMEDEBRAHIM083@GMAIL.COM

MINI CAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33507161 or SHAHIDMANZOORMANZOOR32@GMAIL.COM

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

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

ROMA OCEAN FORWARDING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66708118 or info@awtadi.com

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

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

 MANAGER (PROJECT)
, suitably qualified applicants can contact

 36489890 or hr@globalits.bh

We Fish Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34125512 or ABO-HAADEE@HOTMAIL.COM

OCEAN 7 FISHING EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39333575 or LAGOON_FISH@HOTMAIL.COM

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

 SALES WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17141123 or ALAMANI@BATELCO.COM.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17554430 or INFO@CONTRATECH-BH.COM

TOTALLY NAILS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17644880 or alali.fatima94@gmail.com

Davies & mills co. .wl.l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39725445 or MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM

Desert Landscape Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
, suitably qualified applicants can contact

 39110161 or AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE

Desert Landscape Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39110161 or AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE

Shams alnahar airconditionig plant repair and electroncs 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17305434 or SHAMSAIRCONDITIONING@GMAIL.COM

ZAJIL MANPOWER AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39531234 or ZAJILAGENCY@GMAIL.COM

Van Gogh Designs 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33339103 or info@vangogh-designs.com

Magellan Towers Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33173333 or HASSANALBASSRI1@GMAIL.COM

ALHaddad Motors 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17785999 or RASOOL@ALHADDAD-MERCEDESBENZ.COM

Baba Yusuf Resturant and Grills 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33608787 or UMM-HATIM@OUTLOOK.COM

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36663995 or OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM

SUN CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33800575 or 11AHMEDSHAH1964@GMAIL.COM

LAL HAWELI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 33006342 or NAIMASHAHID05@GMAIL.COM

Fameeda construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39255457 or fameedabh@gmail.com

ALI TRADITIONAL FOOD RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33088847 or BIRD.BAHRAIN@YAHOO.COM

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

 OFFICE ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact

 33664969 or ANANTHMONISH@GMAIL.COM

AL HAWRA MARINES MACHINE & SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 36565950 or AL.HAWRA.MARINE@HOTMAIL.COM
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ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
 LABOURER

, suitably qualified applicants can contact
 33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 39932226 or FBUZAID@GMAIL.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com

BANT AL-YASI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17763263 or karkeranagraj@gmail.com

POPULAR AUTO SPARE AND A C PARTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17879543 or POPULAR_AC@YAHOO.COM

AWAL MODERN LIFTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
, suitably qualified applicants can contact

 17768200 or JMJALAL@BATELCO.COM.BH

CLEAR VISION OPTICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 17257400 or ACCOUNTS@CLEARVISIONME.COM

MARBLE WORLD COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER
, suitably qualified applicants can contact

 17230429 or MUSTAFACHALIL@GMAIL.COM

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 36636624 or h.bukhamas@tamcon.bh

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH

MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR AUDITOR
, suitably qualified applicants can contact

 17580079 or falshehabi@mazars.bh

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

BADESHA SAMBOSA 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39079090 or AHHAHHAS@YAHOO.COM

Right Clean Auto Services Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN CLEANING
, suitably qualified applicants can contact

 66666224 or buyusra@gmail.com

AL NOOR INTERNATIONAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17554872 or shams@alnoorinternational.com

JUBAIR INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39402008 or amsal@batelco.com.bh

Abu nimat machines for the installation 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33620915 or MOHAMMEDAZAM4141@GMAIL.COM

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

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

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33556920 or naziamalik692@gmail.com

Chicken time cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact
 39122259 or ALWANI00@HOTMAIL.COM

CHICKEN TIME CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact
 33022259 or ALWANI00@HOTMAIL.COM

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
, suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

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

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM

AGAS LUBES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17822240 or ABHIJIT@AGASINTL.COM

Emcy Aluminium Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17874162 or EMCYBAHRAIN@GMAIL.COM

BALQEES ALI HASAN FARDAN Repair of footwear and leather goods 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33248553 or mahadi33248553@gmail.com

SAJEEDA FOR FRESH FISH AND DRY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39578362 or SAJEEDAMAT38@GMAIL.COM

NAYEF AUTO ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36667546 or nafl77962@gMAIL.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17341852 or ALQANDEEL.BH@GMAIL.COM

Talent Masons Constructions 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66666979 or Ali@reachpaints.com

CORAZON GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 33040441 or ahmeddarray@gmail.com

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17002983 or alazzouzicleaning@gmail.com

Gharnatah gate garage 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17552033 or MOHDSALAB71@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

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

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

FIORENTINA MENS SALOON CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 33249930 or AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

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

 SECURITY MAN
, suitably qualified applicants can contact

 17727676 or AQEEL@BASMA.COM.BH

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact
 39080620 or hrassistant@sspbahrain.com

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39080620 or hrassistant@sspbahrain.com

Mohammed karam electronics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33836134 or sales@lucky4group.com

BADR CHAPATI SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17250776 or ABDULNABISARHAN59@GMAIL.COM

INTERGREEN TECHNOLOGIES WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 77136996 or ARSHADNA@GMAIL.COM

TOP CITY CLEANING MAINTENANCE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TEAM LEADER
, suitably qualified applicants can contact
 66728880 or TOPCITY955@GMAIL.COM

SANDUH LINE CONSTRACTION CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17242566 or MH2990M@GMAIL.COM

ECHO TOUCH salon and spa 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
, suitably qualified applicants can contact

 66611212 or HAYFELBADRA@HOTMAIL.COM

DAINTY EVENT MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33340187 or RAHISHSHEM69@GMAIL.COM

DAITOONA MEN SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36502220 or ZAHRAKHALILHAJIH@GMAIL.COM

City Point Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17500794 or ayman@sevenleisure.net

Alexandra trading co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact
 66969961 or DXB.ALRAIS@GMAIL.COM

RAJASTAN TOWER CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36448433 or ALI.ASGHAR20525@GMAIL.COM

Arabian gulf air outlet factory w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 77906055 or arabian.gulfgrilles@gmail.com

QURTUBAH LOGISTIC CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 35308372 or MUJAHID074@GMAIL.COM

White Silver Trading Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
, suitably qualified applicants can contact
 34242786 or ASIF.KSA66@YAHOO.COM

BRASS STAR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66708118 or info@awtadi.com

BOUNTIFUL MULTIPLEX AUDITING SOLUTIONS AND CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact
 35982893 or SHEHINSHA@GMAIL.COM

BULLET PROOF REPAIR OF BOATS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39919902 or ggsbahrain@gmail.com

Hassan ali hussain al hadab 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 39913393 or HASSAN-1436HS@HOTMAIL.COM

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com

IRON STONE CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35301525 or VISTAWORLDBH@GMAIL.COM

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

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

Peshawar interior decoration Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 33922457 or KMOHSAN444@GMAIL.COM

MEGA DIGITAL SOLUTIONS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33888701 or SOMANSOMU@GMAIL.COM

Shanyool Atelee Trading 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 32313131 or HAMEEDAHASAN95@GMAIL.COM

Abu Fajer markets 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39991305 or MADANALBANBILI@GMAIL.COM

ABU FAJER SALON. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33200037 or MADANALBANBILI@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

AL RAWNAQ PALACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 33114441 or aidarwish1974@gmail.com

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

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

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

GREEN SKENAR ELECTRIC WORKSHOP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33161222 or SARBJEET2003@YAHOO.COM

Danat Dareen 2 Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39616667 or FADHELZAYER@GMAIL.COM

IRON STONE CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35301525 or VISTAWORLDBH@GMAIL.COM

ABN AL NAFIS PALACE TAILORING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66664123 or DEEPUMILAN4123@GMAIL.COM

Ryadah Al-Bunian Real Estate Development WLL 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17720096 or AHMED@SALEMBALHAMER.COM

Hawar Hospitality Management 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact
 17003666 or mohammed3680@gmail.com

URBAN YOUTH BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39634208 or JEANETTEHARDING@YMAIL.COM

FSK Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)
, suitably qualified applicants can contact

 17216355 or SAMY@RIMALELECTRONICS.COM

CLARA BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 34348656 or CLARAOUTLET@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33436055 or MUHAMMAD.REHMAN79@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33954309 or JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM

STYLE YOUR LIFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39655545 or germanquality.bh@gmail.com

NATIONAL PHARMACY. 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
, suitably qualified applicants can contact

 39609034 or TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM

TWILIGHT ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
, suitably qualified applicants can contact

 36611258 or info@wiserbh.com

ICE CUBE CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33179336 or INFO@ALPSADV.COM

MARDAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 34173447 or AQEELAWAIS@GMAIL.COM

OASIS TRAINING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17330823 or munther@oasistrainingbahrain.com

OLD SCHOOL CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 38020010 or LAW@FATIMAHAJI.COM

SHARIF NORUL AMIN INTERIOR DECORATION - W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39082076 or JSCREATIVE6@GMAIL.COM

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

 SALES REPRESENTATIVE
, suitably qualified applicants can contact

 33560613 or HATEM_SAAD98@YAHOO.COM

MIR ABDUL NAVEED MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33316063 or NAVEEDALIMIR@GMAIL.COM

KAYAN K M H FOR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact
 33926585 or NADER.KMH@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 37345037 or TEJINDER1322@GMAIL.COM

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66387582 or ABUBAKRJUTT559@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39441637 or AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM

LAHORE QALANDAR BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 35954866 or ZAIBWAZIRBH@GMAIL.COM

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

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH

AHMED SAMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33495428 or AHMEDSAMIBH1@GMAIL.COM

RUYAN COMMERCIAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17731316 or TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM

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

 SHEETMETAL WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH

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

 DIESEL MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH

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

 AUTOMOBILE ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH

BNP PARIBAS 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17866188 or MEA.RECRUITMENT@BNPPARIBAS.COM

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66666858 or JAFFAR.ALNOSAIF@GMAIL.COM

SURJIANI DIPSI RATANSI COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39827293 or surjianico@gmail.com

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17740545 or don.sebin@gmail.com

NADER GAS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17401862 or talal.abdulaal@gmail.com

ALI HASAN BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39605220 or MAHMOA@SPU.EDU

ALMOOLANI WEDDING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39460774 or ALJAMAHEER.AY@GMAIL.COM

ZAINAL GATE BAKER 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17296555 or ZAINAL_60@HOTMAIL.COM

DEEKO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TEAM LEADER
, suitably qualified applicants can contact

 17458999 or hr.recruitment@deekobahrain.com

AL NUWAIR TAILOR AND EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 39875402 or AHMEDASHEER_64@HOTMAIL.COM

Double Apple Tobacco 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33224480 or ASAS2002MD@GMAIL.COM

BASMAN SANDWCHES & SHAWARMR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33322155 or ALI.REDHA888@GMAIL.COM

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17725885 or ROMRES@BATELCO.COM.BH



االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  قـــرر 
والســـنوكر  للبليـــارد  البحرينـــي 
والدارتس فتح أبوابه مجاًنا في 
يوم البحريـــن الرياضي للراغبين 
البليـــارد  رياضـــة  ممارســـة  فـــي 
والســـنوكر والدارتس من الساعة 
العاشـــرة صباًحـــا حتـــى الســـاعة 

السابعة مساًء.
وقال أمين ســـر االتحاد إحســـان 
حاجـــي إن االتحاد يدعم الجهود 
الرسمية في تأكيد ثقافة ممارسة 
الرياضـــة وجعلهـــا أســـلوب حياة 
تعزيـــًزا  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 

للجوانب الصحية، وذلك في ظل 
اهتمام القيادة الرشيدة بتحسين 
أسلوب معيشة المواطن والمقيم 

على أرض البحرين.
وبّين حاجي أن االتحاد برئاســـة 
علـــى  حريـــص  البصـــري  منـــذر 
يـــوم  فـــي  الفّعالـــة  المشـــاركة 
بالطريقـــة  الرياضـــي  البحريـــن 
المثلـــى، لذلـــك فقـــد قـــرر توفيـــر 
مدربيـــن للمبتدئيـــن فـــي ألعـــاب 
والدارتـــس  والســـنوكر  البليـــارد 
األساســـيات  أهـــم  إليضـــاح 
للراغبيـــن فـــي تعلمها فـــي الثاني 
مـــن شـــهر فبراير حســـب الموعد 
المذكور لتحقيق أقصى استفادة 

ممكنة.

بمناسبة اليوم الرياضي في 2 فبراير

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس يفتح أبوابه مجاًنا للمواطنين

إحسان حاجي

االتحاد البحريني لكرة القدم:

شـــارك رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علي 
بـــن خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة، في 
االجتماع التاســـع والعشرين واألخير 
للجنة التنفيذية الحالية التحاد غرب 
آسيا لكرة القدم، والذي عقد األربعاء 
العاصمـــة  فـــي  الجـــاري  ينايـــر   ٢٥
رئيـــس  برئاســـة  عّمـــان،    - األردنيـــة 
اتحـــاد غـــرب آســـيا لكرة القدم ســـمو 

األمير علي بن الحسين.
 وأقيـــم اجتمـــاع اللجنـــة التنفيذيـــة 
بحضـــور الشـــيخ علي بـــن خليفة بن 
أحمـــد آل خليفـــة واألعضاء:الفريـــق 
جبريـــل الرجـــوب )فلســـطين( النائب 
األول للرئيـــس، العميـــد حاتم الغايب 
الشـــمري  فليطـــح  محمـــد  )ســـوريا(، 

)الكويـــت(،  أحمـــد البوعينيـــن )قطر(، 
إبراهيم القاسم )السعودية(،  الدكتور 

حميد الشيباني )اليمن(. 
األميـــن  عـــرض  االجتمـــاع  وخـــال   
العـــام التحاد غرب آســـيا لحرة القدم 
خليل السالم، تقريًرا تناول نشاطات 
االتحاد طيلة الفترة الماضية ولغاية 

اآلن. 

 وإلـــى جانب ذلك، اســـتعرضت فرح 
الشـــياب مـــن الدائرة الماليـــة وحمزة 
عبدالهـــادي مديـــر التســـويق وعبيـــر 
الرنتيسي مديرة المسابقات، محاضر 
اجتماعـــات اللجان الماليـــة واإلعام 
والتســـويق والمســـابقات والنســـوية، 
اللجنـــة  عليـــه  صادقـــت  مـــا  وهـــو 

التنفيذية.

رئيس اتحاد الكرة ُيشارك في اجتماع تنفيذية غرب آسيا
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تستعد مملكة البحرين، الستضافة 
اجتماع الجمعيـــة العمومية العادي 
الثالث والثاثين لاتحاد اآلسيوي 
لكـــرة القـــدم والـــذي ســـيعقد يـــوم 
األول مـــن فبرايـــر المقبل، ويشـــهد 
إعـــان بداية فتـــرة الواليـــة الثالثة 
آل  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  للشـــيخ 
خليفـــة، علـــى ســـدة عـــرش الكـــرة 
اآلسيوية، ورئاســـة االتحاد القاري، 
بعد فوزه بالتزكية بمنصب الرئيس 

للدورة القادمة )2023-2027(. 
العموميـــة  الجمعيـــة  وســـتقوم 
لإلتحـــاد اآلســـيوي بتزكية الشـــيخ 
خليفـــة  آل  ابراهيـــم  بـــن  ســـلمان 
رســـميًا لواليـــة ثالثـــة فـــي خطـــوة 
تعكـــس تقدير االتحـــادات الوطنية 
للـــدور  اآلســـيوية  القـــارة  فـــي 
الواضح الذي لعبتـــه قيادة اإلتحاد 
اآلســـيوي في تطوير مسيرته على 
امتـــداد عشـــرة أعـــوام مـــن العمـــل 
المثمر المســـتند علـــى توحيد الكرة 
اآلســـيوية وإعاء مصالحها العليا، 
والتواصل المســـتمر مـــع المنظومة 
الكرويـــة القارية، وإشـــراك األســـرة 
القـــرارات  فـــي صناعـــة  اآلســـيوية 
مســـتقبلها،  مامـــح  ترســـم  التـــي 
باإلضافـــة إلـــى تنفيـــذ العديـــد مـــن 
والمشـــاريع  والمبـــادرات  البرامـــج 
الحيويـــة التـــي إن عكســـت بصورة 

إيجابية على مسيرة اللعبة. 
 وكانت كرة القدم اآلسيوية شهدت 
على امتداد رئاســـة الشـــيخ سلمان 
بـــن ابراهيـــم آل خليفـــة حقبـــة من 
االســـتقرار والمنجـــزات الواضحـــة، 
حينمـــا نجـــح الرئيـــس الجديد في 
ترجمة شعار )آسيا المتحدة( خال 
فتـــرة رئاســـته التـــي ســـادت فيهـــا 
أركان  والتضامـــن  الوحـــدة  روح 
كرة القدم اآلســـيوية، حيث تجلت 
وحـــدة العائلـــة الكروية اآلســـيوية 
فـــي العديـــد مـــن المحطـــات الهامة 
خال ســـنوات متواصلة من العمل 
االتحـــاد  جـــدران  بيـــن  المؤسســـي 
القـــاري، فـــكان اإلجمـــاع اآلســـيوي 
حاضـــرًا بقـــوة على كافـــة القرارات 
اجتماعـــات  علـــى  طرحـــت  التـــي 
الجمعيـــة العموميـــة التي مارســـت 
مـــن  بـــروح  بهـــا  المنـــاط  الـــدور 
المســـئولية العاليـــة والثقـــة الكبيرة 
برؤى وأفكار رئيس اإلتحاد القاري 
الراميـــة لتطويـــر مخرجـــات اللعبة 

على كافة األصعدة. 

ا 32 مرشحا لشغل 26 مقعًدا آسيويًّ

اإلتحـــاد  كونجـــرس  وسيشـــهد 
المكتـــب  انتخابـــات  اآلســـيوي، 
و  اآلســـيوي  لاتحـــاد  التنفيـــذي 
وممثلـــي القارة االســـيوية لعضوية 
الحـــدث  وهـــو  الفيفـــا،  مجلـــس 
الـــذي تتجـــه إليـــه أنظار أســـرة كرة 
القـــدم بالقـــارة الصفراء، وســـتكون 
االنتخابات علـــى مركز نائب رئيس 
نائـــب  بواقـــع  نـــواب(   5( االتحـــاد، 
رئيـــس ممثا لكل منطقة جغرافية، 
مـــن المناطـــق الخمس، وهي شـــرق 
آســـيا، غـــرب آســـيا، جنـــوب آســـيا، 
باإلضافـــة  وآســـيان،  آســـيا،  وســـط 
إلـــى 6 مقاعـــد آســـيوية في مجلس 
االتحـــاد الدولي لكرة القـــدم “فيفا”، 
من ضمنهم عضو نسائي من أعضاء 
االتحـــاد  فـــي  التنفيـــذي  المكتـــب 
اآلســـيوي لكرة القدم، باإلضافة إلى 
5 أعضـــاء مـــن النســـاء، مـــن بينهـــن 
أعضـــاء  ضمـــن  ســـتكون  واحـــدة 
مجلس “فيفا”، و 9 أعضاء إضافيين 

يمثلـــون  التنفيـــذي،  المكتـــب  فـــي 
باقـــي المناطـــق، لفئـــة “العضويـــة”، 
عاوة عن خمســـة أعضـــاء ممثلين 
لاتحادات اإلقليمية الخمسة الذين 
ســـيتم انتخابهم من قبل الجمعيات 

العمومية التحاداتهم الوطنية.

جدول حافل في الكونجرس

كونجـــرس  يشـــهد  أن  ينتظـــر  فيمـــا 
البلـــد  اختيـــار  اآلســـيوي،  االتحـــاد 
المنظـــم لكأس آســـيا 2027، مع بقاء 
ملـــف وحيـــد في الســـباق وهـــو ملف 

المملكة العربية السعودية، كما سيتم 
المتتاليـــة  النجاحـــات  اســـتعراض 
الســـنوات  خـــال  القـــاري  لاتحـــاد 
األخيـــرة، وكيـــف اســـتطاع أن يعبـــر 
االتحاد أكبر التحديات وأصعبها، مع 
جائحـــة كورونا، باإلضافة للنجاحات 

المداخيـــل،  وزيـــادة  التســـويقية 
باإلضافـــة للتصديـــق علـــى توصيات 
الشـــامل  التطويـــر  وأبرزهـــا  اللجـــان 
أبطـــال  ودوري  األنديـــة  لبطـــوالت 

آسيا.
هامـــش  علـــى  ســـيعرض  كمـــا 
الكونجرس، كل مـــا يتعلق بالموازنة 
الماليـــة، ونجـــاح االتحـــاد القاري في 
تحقيـــق نجاحات مميـــزة، مع عرض 
أبرز المشروعات التي ساهم االتحاد 
اآلســـيوي في تنفيذها عبـــر مختلف 
مناطـــق القـــارة بهدف تطويـــر اللعبة 
ودعم االتحـــادات الوطنية األعضاء 
التطويـــر، ونجاحـــات  فـــي مشـــاريع 
فـــي  العاملـــة  القطاعـــات  مختلـــف 
االتحاد، والتي على ضوئها تمســـكت 
أســـرة كرة القـــدم بالقارة اآلســـيوية، 
ســـلمان  الشـــيخ  اســـتمرار  بضـــرورة 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، علـــى مقعد 
الكبيـــرة  النجاحـــات  بعـــد  الرئاســـة 
تحققـــت  التـــي  الهائلـــة،  والقفـــزات 
القـــارة  فـــي  اللعبـــة  تطـــور  لمســـيرة 

مترامية األطراف.

سباق انتخابات “التنفيذي اآلسيوي” ومجلس الفيفا األربعاء المقبل
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انفـانتينــو يـزور البحـريــن مطلــع الشهــر المقبــل

يحل رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا” جياني 
انفانتينو ضيفا علـــى مملكة البحرين لحضور اجتماع 
الجمعيـــة العموميـــة لاتحـــاد اآلســـيوي )الكونجرس(، 

الذي سيعقد بتاريخ 1 فبراير 2023.
وســـيحضر انفانتينـــو االجتماع الذي ســـيعقد برئاســـة 
رئيـــس االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم الشـــيخ ســـلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة وبوجود كوكبة مـــن القيادات 

الكروية اآلسيوية.
اجتماعـــات  معظـــم  حضـــور  علـــى  انفانتينـــو  ودأب 

الجمعيـــة العموميـــة لاتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
وبعض اجتماعات المكتب التنفيذي التي تعقد ســـواء 
داخـــل أو خـــارج البحريـــن، كمـــا أنـــه زار المملكة عدة 
مـــرات، ومن المؤمل أنه ســـيلتقي عددا مـــن القيادات 

الرياضية والمسؤولين على هامش زيارته.
وتعتمد مشـــاركة انفانتينو علـــى ارتباطاته والظروف 
الخاصة به إال أن وجوده بات شبه مؤكدا، حرصا منه 
علـــى لقـــاء عائلة كرة القـــدم اآلســـيوية وتوجيه كلمة 

بهذه المناسبة.

حسن علي

نشـــر العـــب المنتخـــب الوطنـــي لكـــرة 
القدم مهدي حميدان صورة البن أخيه 
وهـــو يحمل لوحة مكتوب عليها “عمي 

مهدي أحسن العب في العالم”.
وعلـــق عليهـــا الاعـــب مهـــدي حميدان 
احـــس  بـــس  مشـــجع،  “اكبـــر  بالقـــول 
العبـــارة مـــو من قلبه، ألنه يعتبر نفســـه 

وكرستيانو احسن العبين”.

حميدان أحسن العب

انفانتينو



قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن “الفاشينستات” اللواتي تواجدن 
في منصة كبار الشخصيات بحفل افتتاح كأس الخليج العربي الخامسة 

والعشرين “خليجي 25” دخلن عن طريق بعض الشخصيات األمنية.

وأوضـــح العيدانـــي فـــي حديثه 
أن  العراقيـــة  الشـــرقية  لقنـــاة 
الموجـــودات  “الفاشينســـتات” 
شـــخصيات  بواســـطة  دخلـــن 
يحتلـــون مواقع أمنية حساســـة 
األمنيـــة  الجهـــة  يذكـــر  أن  دون 

المعنية.
بطولـــة  افتتـــاح  حفـــل  وشـــهد 
خليجـــي 25 في مدينـــة البصرة 
العراقيـــة تدافعـــا وتزاحمـــا مـــع 
دخول بعـــض الجماهير العراقية 
الشـــخصيات،  كبـــار  صالـــة  إلـــى 
وهو ما أدى إلى انســـحاب الوفد 

الكويتي من حضور الحفل.

كيف دخلت “الفاشينستات” منصة 
كبار الشخصيات بخليجي 25؟

حسن علي

العوضي يشارك بالمؤتمر التأسيسي لالتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية
شـــارك عيســـى العوضـــي رئيـــس اللجنة 
 ،)BMC( البحرينيـــة للدراجـــات الناريـــة
نائب رئيس االتحاد اآلسيوي للدراجات 
الناريـــة )FIM(، عضو االتحـــاد البحريني 
المؤتمـــر  بأعمـــال   )BMF( للســـيارات 
التأسيســـي لالتحـــاد العراقـــي المركـــزي 
للســـيارات والدراجات النارية، حيث تم 
ذلـــك من خالل دعوة االتحاد اآلســـيوي 
من قبل اللجنة المنظمة النعقاد المؤتمر 
االتحـــاد  عـــن  ممثـــالً  العوضـــي  وكان 

اآلسيوي للدراجات النارية.
 وتـــم فـــي بدايـــة المؤتمـــر إقرار ســـجل 
القانونيـــة  العضويـــة مـــن قبـــل اللجنـــة 
المشـــرفة على ســـير االنتخابـــات وذلك 
بمشاركة ممثلي 16 ناديا رياضيًا يمثلون 

كافـــة محافظـــات الجمهوريـــة العراقية، 
وبعـــد التأكد من ســـجل العضوية بدأت 
أعمال الجمعيـــة العمومية التي تم فيها 
إقرار مســـودة النظام األساسي لالتحاد 
ومن ثم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
لقيادة االتحـــاد للفترة المقبلة من خالل 
الُحـــر المباشـــر بعـــد  عمليـــة التصويـــت 
شـــرح عمليـــة األقتـــراع من قبـــل اللجنة 
وكان  االنتخابـــات،  علـــى  المشـــرفة 
هنـــاك مراقبـــة مباشـــرة عن بعـــد لعملية 
التصويـــت واالقتـــراع من قبـــل االتحاد 
الدولـــي للدراجـــات الناريـــة )FIM( عـــن 
اإللكترونيـــة   ))ZOOM منصـــة  طريـــق 
االفتراضيـــة، يأتي ذلك لضمان ســـالمة 
سير العملية االنتخابية وانعقاد المؤتمر 

بنجاح.

 وبعـــد إتمـــام آليـــة التصويـــت تـــم فـــرز 
األصـــوات بصندوق االقتراع وأســـفرت 
النتائج عن فوز كالً من رائد مجيد أمين 

وصباح عبدالرسول، وم
الديـــن  عـــالء  محمـــد،  جاســـم  حمـــد 
القيسي، فالح الشمري، هشام السوداني 
ومصطفـــى شـــاكر محمـــد وتكـــون مدة 
عضويتهم 4 سنوات، وبعد انتهاء اعمال 
المؤتمر تم إجراء أول اجتماع للمجلس 
المنتخب الجديـــد، حيث تم تزكية رائد 
اإلدارة  مجلـــس  لرئاســـة  أميـــن  مجيـــد 
وصباح عبدالرســـول نائب أول للرئيس، 
ومحمد جاسم محمد نائب ثاني لرئيس 
المجلـــس، علـــى أن يتـــم توزيـــع المهـــام 
اإلدارية وتشـــكيل اللجـــان من قبل بقية 

األعضاء في الفترة المقبلة.

سيكون ألسبوع BRAVE Serbia الدولي القتالي أكبر تأثير 
علـــى فنون القتال المختلطة في أوروبا باعتباره أكبر حدث 
يقـــام في القارة. وســـيتم تنظيم الحدث فـــي بلغراد، صربيا، 
فـــي الفتـــرة بين 11 فبراير و 18 فبرايـــر 2023 بالتعاون بين 
منظمـــة BRAVE، واالتحاد الدولي لفنـــون القتال المختلطة 
SM�( واالتحـــاد الصربي لفنون القتال المختلطة ،)IMMAF)
MAF(. خالل األســـابيع األخيرة، قدمت حكومة صربيا دعمًا 
ملموســـًا لهذا الحدث باعتبـــاره األول من نوعه لفنون القتال 
المختلطـــة في أوروبـــا. خالل المؤتمر الصحفـــي االفتتاحي 
األســـبوع الماضـــي، أعلـــن زوران جاجيتـــش، وزيـــر الرياضة 
الصربـــي، رســـمًيا اعتـــراف بـــالده بفنـــون القتـــال المختلطة 
كرياضـــة وإدراجهـــا كجزء من مبـــادرة تطويـــر الرياضة في 

صربيا. 
 وفي هذا الصدد، قال محمد شـــاهد رئيس BRAVE CF إنه 
يتوقـــع من دول أوروبية أخرى أن تحذو حذو صربيا، حيث 
سيسهم ذلك في تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في 
هذه الرياضة إلنشاء اقتصاد رياضي لفنون القتال المختلطة 
في هذه الدول لزيادة تطوير الرياضة على المستوى القاري. 
وأشـــار مؤخـــًرا إلـــى مـــا تركـــه أســـبوع BRAVE CF الدولي 
للقتـــال من تأثيـــر في مملكـــة البحرين، وذلـــك بفضل الدعم 

الذي يقدمه ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، وهو ما 
ترتب عليه قيام العديد من الدول باالعتراف برياضة فنون 
القتـــال المختلطـــة كرياضة، منوهًا بأن أوروبا ستشـــهد مثل 
هذا التأثير، وستكون صربيا هي نقطة االنطالق. وسينطلق 
أســـبوع BRAVE Serbia للقتـــال فـــي 11 فبرايـــر مع بطولة 
IMMAF العالميـــة، حيث من المتوقع أن يمثل أكثر من 500 
رياضي أكثر من 60 دولة في ما ســـتكون أكبر بطولة لفنون 
القتـــال المختلطـــة للهـــواة في العالـــم.    وســـيختتم الحدث 
مـــع بطولـــة BRAVE CF69 والتي ســـتكون هـــي األولى في 
العـــام 2023، وســـيعنون هـــذه البطولة اللقاء الذي ســـيجمع 
بطـــل العالـــم المؤقـــت عبـــد الســـالم كوبانيشـــبيك مـــع كميل 
ماجوميـــدوف. ومـــن المقـــرر أيًضـــا أن تشـــهد هـــذه البطولة 
عودة اثنين من أكبر نجوم صربيا على اإلطالق وهما داركو 
ستوســـيتش الذي سيواجه شـــاميل غازييف في أول مباراة 
لـــه علـــى األراضي الصربيـــة منذ ســـبتمبر 2017، وألكســـندر 

إيليك الذي ســـيدخل القفص ضد مارسين ناروشكا في أول 
مباراة له في وطنه منذ أبريل 2018. 

BRAVE Ser�    كمـــا وتـــم إصدار الملصق الرســـمي ألســـبوع
bia الدولي للقتال، والذي سيشـــهد مشـــاركة أفضل األبطال 
العالمييـــن في قســـم الهواة، ومن بينهـــم فيرغوس جينكينز 
)نيوزيلندا(، وســـابرينا سوزا )البحرين(، ويرسلطان شكينباي 
)كازاخســـتان( وســـينضم إليهـــم النجـــوم المحترفـــون الذين 
 BRAVE CF ســـيظهرون في بطاقة القتـــال الخاصة ببطولة
69، مثل الســـعودي عبد هللا القحطاني، والمصارع األولمبي 

المصري محمود السبيعي، والبطل المؤقت كوبانيشبيك. 

 :BRAVE CF حول

تأسســـت منظمـــة BRAVE CF فـــي عـــام 2016 فـــي مملكة 
البحريـــن، وتتمثـــل رؤيـــة المنظمة حول تغيير مشـــهد فنون 
القتـــال المختلطـــة مـــن نشـــاط تجـــاري إلـــى نشـــاط تجـــاري 
رياضـــي وتزويـــد المقاتليـــن بفرصـــة عـــرض مواهبهـــم على 

منصة عالمية. 
 BRAVE منذ إنشائها منذ ما يقرب من ست سنوات، أثبتت 
CF نفســـها على أنها منظمة فنون القتال المختلطة األســـرع 
نمًوا في العالم، بعد أن حطمت األرقام القياسية بالسفر إلى 

28 دولة وتنظيم 68 حدًثا.

أسبوع BRAVE Serbia سيكون األكثر تأثيًرا في التاريخ األوروبي

ــون يــطــلــع عــلــى خطة  ــتــرايــثــل ال اتــحــاد 
2023 لــــ  الـــخـــارجـــيـــة  ــات  ــاركـ ــشـ ــمـ الـ

ناقش مجلس إدارة االتحاد البحريني للترايثلون برئاسة عبدهللا عبدالسالم 
المنصــرم 2022، وخطــة  العــام  فــي  الالعبيــن  إلنجــازات  الســنوية  التقريــر 
المشــاركات الخارجيــة القادمــة للمنتخبــات الوطنيــة والالعبيــن فــي العــام 
الميــالدي الجديــد 2023، وذلــك خــالل اجتماع مجلــس اإلدارة الــدوري الذي 

عقد يوم أمس األول بمكتب مبيعات ديار المحرق الراعي الرسمي لالتحاد.

وقـــدم عضـــو مجلـــس اإلدارة رئيس لجنة 
شـــرحًا  الكوهجـــي  عبـــدهللا  المنتخبـــات 
مفصـــالً عـــن البطـــوالت التـــي شـــارك فيها 
الالعبـــون في العام المنصـــرم واإلنجازات 
فـــي  ســـواء  حققوهـــا  التـــي  المتنوعـــة 
بصـــورة  المتمثلـــة  المحليـــة  المســـابقات 
البحرينـــي  االتحـــاد  دوري  فـــي  رئيســـية 
للترايثلـــون، أو المشـــاركات الخارجية في 
البطوالت األقليمية والقارية، حيث حصد 
الالعبون مجموعة متنوعة من الميداليات 
الملونة في مختلف المشاركات، باإلضافة 

إلـــى تحقيـــق مراكـــز متقدمة، إلـــى جانب 
المعسكرات التدريبية التي أقامها االتحاد 
لالعبين خالل العام المنصرم، والتي نجح 
مـــن خاللهـــا فـــي رفـــع مســـتوى الالعبيـــن 
وتطويرهم اســـتعدادًا لمختلف البطوالت 

والمشاركات.
وحرص رئيس االتحاد عبدهللا عبدالسالم 
مشـــاركة  زيـــادة  ضـــرورة  علـــى  التأكيـــد 
الالعبين في مختلف البطوالت الخارجية 
بهـــدف تطويـــر المســـتوى الفنـــي، وزيـــادة 
االحتـــكاك مـــع أفضـــل الالعبيـــن، وهـــو ما 

حصل على تأكيد من قبل أعضاء مجلس 
اإلدارة، خصوصـــًا في ظل االســـتحقاقات 

القادمة في العام الجديد.
وتـــم االطالع خالل االجتمـــاع على خطة 
الميـــالدي  للعـــام  الخارجيـــة  المشـــاركات 

الحالـــي 2023، حيـــث تنتظـــر المنتخبـــات 
الوطنيـــة والالعبـــون الدوليـــون مجموعة 
من البطـــوالت األقليميـــة والقارية، والتي 
تم اعتمادها فـــي اجتماع مجلس اإلدارة، 
مـــع وضع خطة لزيادة حصلية المنتخبات 
الوطنية للميداليات الملونة في البطوالت 

التي يشارك فيها.

اتحاد الترايثلون:
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عبدالله عبدالسالم

عبدالله عبدالسالم

مهرجان الرياضات القتالية يستضيف أكثر من 500 رياضي من أكثر من 60 دولة

ممثالً عن االتحاد اآلسيوي للدراجات النارية

اللجنة اإلعالمية:

اللجنة اإلعالمية:

تختتم اليـــوم مباريات األســـبوع الخامس 
من منافسات دوري الشركات والمؤسسات 
لكرة القـــدم، بلقاء مثير يجمـــع بين تطوير 
والكهرمـــاء في تمام الســـاعة 4.45 مســـاًء. 
وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
لقـــاء يحمل الكثير مـــن األهميـــة للفريقين 
في خطواتهم الكبيرة نحو المنافســـة على 
لقـــب المســـابقة. فريـــق الكهرمـــاء متصدر 
المســـابقة برصيـــد 7 نقـــاط بعدمـــا أنتـــزع 

الصـــدارة من فريـــق ألبا األســـبوع الماضي 
يدخل بمعنويات مرتفعة وال يريد التفريط 
بنقـــاط المبـــاراة الثـــالث لتعزيـــز الصـــدارة، 
ويـــدرك الجهـــاز الفنـــي صعوبة لقـــاء اليوم 
أمـــام فريق طموح لذلك يعـــول على خبرة 
العبيه وقدراتهم على تحقيق الفوز الثالث 
علـــى التوالـــي الـــذي يمنحـــه ثقـــة أكبر في 
طريقـــة للحفـــاظ علـــى اللقـــب الـــذي حققه 

الموسم الماضي.
 فـــي المقابـــل فريـــق تطويـــر يدخـــل اللقاء 

بثـــالث نقـــاط بعدما حقق الفـــوز األول في 
ثاني لقاءاته األســـبوع الماضي أمام فريق 
ألبا والـــذي من خالله اســـتعاد الثقة وأبقى 
حظوظه في المنافسة، وهو يتطلع لتحقيق 
الفـــوز الثانـــي علـــى التوالـــي والذي ســـوف 
يشـــعل الصـــدارة ويبقيـــه على مقربـــة جدًا 
من المنافسين، بخالف لو تعرض للخسارة 
لذلـــك  حظوظـــه،  يقلـــص  ســـوف  والـــذي 
الجهـــاز الفني يعول علـــى حماس الالعبين 

وقدراتهم الفنية لتحقيق االنتصار اليوم.

لقاء مثير بين “الكهرماء” و“تطوير” في دوري الشركات الكروي
اللجنة اإلعالمية:

من لقاء الكهرماء وتطوير الموسم  الماضي



opinions@albiladpress.com 12
الخميس 26 يناير 2023 - 4 رجب 1444 - العدد 5217

كثـــٌر ُهـــم من يقعون فـــي خطأ منهجـــي ُمَضلٍل، وهـــو المطابقة بين 
“الخطـــاب الديني” و”المقدس”، وكأنهما شـــيء واحد؛ غير ملتفتين 
إلى أن هذا الخطاب إنما هو نتاج بشر صرف، ال يمتلك أية حصانة 
من النقد أو المســـاءلة أو حتى النقض والتقويض ألسسه التي قام 
عليهـــا، فخالل مســـيرة البشـــرية، قامـــت ثقافات واندثـــرت أخرى، 

بسبب التحوالت الكبرى التي مرت بها اإلنسانية!
هـــذه التوأمة بين “الخطاب الديني” و”المقدس” هي أيضًا في جزء 
منها وســـيلة من التيارات اإلســـالموية لمد نفوذهـــا على الجماهير، 
والتحكـــم فـــي األتبـــاع، ومنـــح أفكارهـــا قـــوة رمزية، تجعـــل أفراد 
المجتمـــع يتـــرددون فـــي مســـاءلتها، حتـــى إن لـــم يقتنعـــوا بالكثير 
من تفاصيلها، إال أنهم يســـلموا تســـليمًا! ظنًا منهم أن في المخالفة 

معصية، أو خروجا عن صف الجماعة.
من هنا يكون فُك االرتباط بين “الخطاب الديني” و”المقدس” مهمة 
ضروريـــة، شـــرط أن تتم بمنهجيـــة علمية، ودون كيدية سياســـية، 
وتأتـــي ضمن نســـق عمليـــة تنوير شـــاملة، تروم جعـــل المجتمعات 
الخليجيـــة أكثـــر مدنية، وأقـــرب إلى روح اإلنســـان الكوني، وتحرر 
الفـــرد مـــن قفص خوفه مـــن مناقدة األفـــكار التي يـــروج لها علماء 

الدين أو األحزاب اإلسالموية في سردياتهم المختلفة.
هـــذا االنفكاك ليس باألمـــر الهين، ألنه َحفَر عميقًا في أذهان الناس، 
وأصبح جزءا من تصوراتهم ويقينياتهم عن “المقدس”، لذا فالمهمة 
دقيقة في كيفية عالج المشكلة، خصوصًا في ظل استخدام الدين 
وســـيلة فـــي الصراعات السياســـية والطائفية فـــي العالمين العربي 

واإلسالمي.
هل ذلك يعني أنه على المثقفين والفالسفة أن يتريثوا، وال يالمسوا 
المناطـــق الغائـــرة في “الخطاب الديني” أو يســـعون لاللتفاف عليها 
وارتـــداء قفـــازات ناعمة وأقنعة تخفي حقيقـــة مواقفهم؟ الجواب 
بظنـــي، هـــو: ال! ألن الخليـــج العربـــي يعيـــش اليـــوم مرحلـــة تغيـــر 
تاريخيـــة، تبـــذُل فيها جهود حثيثة للتأســـيس لوعـــي مدني صرٍف 
متصالح مع قيم العصر، بعيد عن االنغالق والتعصب. وهذا الوعي 
ال يمكـــن أن تـــزداد جذوتـــه، ما لـــم تكن مختلـــف القضايـــا الفكرية، 
وفـــي مقدمتهـــا “الخطاب الديني” محل دراســـة منهجيـــة وتفكيك 
لمتبنياتهـــا الصلبـــة، وإال ســـيراوح التغييـــر المجتمعـــي مكانـــه، ولن 

يكون إال شكليًا ومؤقتًا.

* كاتب وباحث سعودي

* حسن المصطفى

نزُع المقدس عن الخطاب الديني!

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

للتواصل: 17111483

متى نمنح مستشفى السلمانية حياة جديدة
أكثر ما يثير سخط المواطن الردود الجاهزة التي تأتي على شكل سحر 
التمويـــه من الجهة المعنية بعد وفاة مريض أو مريضة بســـبب اإلهمال 
كما حدث مع الشابة البحرينية التي توفيت قبل أيام بمجمع السلمانية 

بسبب عدم توفر سرير لها بالعناية المركزة إثر نوبة سكلر ألمت بها.
تكرار األنغام التي عهدناها للتغطية على اإلهمال والقصور الذي يصدر، 
أصبـــح مـــن الطـــراز القديـــم والبد من وقفة جـــادة قوية وعمـــل حقيقي 
إلنهـــاء جميع المشـــاكل التـــي تعاني منهـــا المراكز الصحية ومستشـــفى 
الســـلمانية الطبـــي، فالمواطن ليـــس معنيا باإلحصائيـــات والتحدث عن 
االســـتراتيجية والتخطيط والبرامج، إنما تهمـــه بالدرجة األولى نوعية 
الخدمـــة التـــي تقدم له وتبعـــث في نفســـه االطمئنان بالدقـــة والضبط. 
االمتـــداد األفقـــي للقصـــور فـــي مجمـــع الســـلمانية واضـــح، إذ نجـــد في 
المســـتوى األرفع تكدس المرضى مثـــل األوراق، وكأنهم نصوص لغوية، 
وفـــي المســـتوى الثاني نقص األســـرة واألطباء، وكثير مـــن روى لنا عن 
انتظـــاره ســـاعات طويلـــة حتـــى حظـــي بفرصـــة الدخول علـــى ممرض 
التصنيـــف وليـــس الطبيـــب المعالـــج، ألن تلك قصة أخرى بـــكل أبعادها، 

وفـــي المســـتوى الثالث نقص بعـــض األدوية وغيرها مـــن الحاالت التي 
يفترض أن تكون بعيدة عن القطاع الطبي أو باألحرى انتهينا منها.

ال يكفـــي أن نضـــع أيدينـــا لتلمس مظاهر هذه األزمـــة، وهي أقرب بأزمة 
“ارتجال” ومعالجتها بالحلول الظرفية اآلنية العشـــوائية، لكن يجب أن 
يكـــون هنـــاك دور فعال وســـعي إلى التغيير عن طريق إرادات ووســـائل 
عمليـــة تركز أوال على تعدي الردود الجاهزة والشـــعارات، فكثرة الردود 
تعني كثرة المشـــاكل وتراكمها وأوجه القصور، فنحن اليوم أمام قضية 
تفـــرض نفســـها علينـــا بالمعرفـــة العامـــة والمعرفـــة العملية، فمستشـــفى 
الســـلمانية حقل إثبات وتصديق معرفي لصحـــة ما نكتبه في الصحافة 
ومـــا يذكـــره بعـــض الســـادة النـــواب ومـــا ينشـــره المواطـــن في وســـائل 

التواصل االجتماعي.
فمتـــى نمنح هذا المستشـــفى حيـــاة وألوانا جديدة تثريـــه وتقفز به إلى 

األمام.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

من ال حول لهم وال قوة
عندمـــا يعـــود الطفـــل الطبيعـــي من المدرســـة، ويشـــتكي مـــن تعنيف أو 
تنمـــر، يذهـــب والـــداه للتحقق من األمـــر، والوقوف على أســـباب وطرق 
حـــل المشـــكلة، وإن تعـــرض طفلهما لظلم أًيـــا كان نوعه، لن يســـكتا أبًدا 
حتـــى يأخذا حقه، لكن، ما الذي ســـيقوله أطفال من ذوي الهمم آلبائهم، 
وكيف سيشـــكون ما يتعرضون له خالل ســـاعات تواجدهم في المراكز 
والمدارس التي ينتمون إليها؟ خصوًصا غير الناطقين، أو غير المدركين 
لمـــا يحدث حولهم، كأطفال الشـــلل الدماغي مثاًل؟ كيف ســـيعبر هؤالء 

عما تعرضوا له في تلك الفصول المغلقة؟
أن تكتشف األم كدمة أو عضة أو سحجات في جسم ابنها المتوحد غير 
الناطـــق، يعنـــي أن هناك من تعرض له! تستفســـر تأتيها الـــردود ملتوية، 
ُيرمـــى باألمـــر علـــى حادٍث عرضي، أو مشـــاجرة بين األطفـــال، وهو أمر 
طبيعـــي بين األطفال، لكن أحياًنا التبريـــرات ال يمكن هضمها، خصوًصا 
مـــع ادعـــاء تلك المدرســـة أنها توفر لكل طفل رعايـــة خاصة، إن لم تكن 
مدرســـة مشرفة عليه، وإن الصف الواحد ال يزيد طالبه عن عدد أصابع 
اليد! وعلى أساســـه تفرض إدارات تلك المدارس رســـوًما باهظة شهرًيا 
على أولياء األمور! البد من توفير رقابة صارمة على مدارس ذوي الهمم 
مـــن قبـــل وزارة التربية والتعليم، أو من قبـــل وزارة التنمية االجتماعية 
بالنســـبة لمراكز التأهيل، وتفـــرض على إدارات تلك المـــدارس والمراكز 
تشـــغيل كاميـــرات مراقبـــة في جميـــع الفصـــول والردهات وفـــي جميع 
المرافـــق لمنع حدوث أية تجاوزات مع هـــذه الفئة من المجتمع الذين ال 
حول لهم وال قوة، على أن تكون المراقبة بشـــكل يومي ال بشـــكل طارئ 
حـــال وجود شـــكوى أو حادث، فبعض البشـــر يتجردون مـــن ضمائرهم، 

وقد يرتكبون ما قد يرتكبون دون أن يتركوا أثًرا يدينهم.
تلـــك األم تؤكد أن المدرســـة ســـبق وأن فرضت رســـوًما إضافية لتوفير 
خدمة النقل المباشـــر لمتابعة طفلهـــا، إال أنها خدمة غير مفعلة ومؤجلة 
ألعذار واهية، ما يضعها في دائرة شك مما قد يحصل في تلك المدرسة.

ياسمينة:
 وفوق عين الكاميرات عين الله. «

* كاتبة بحرينية

 yasmeeniat@yasmeeniat.com

*ياسمين خلف

أمي الحبيبة
لطالمـــا اقتنعت بأن األم هي مـــن تصقل الرجال، وهي من تعلمهم كيف 
يواجهـــون وحـــوش الغابة الذين نراهم في كل مكان، في ظل انشـــغال 
األب فـــي العمل، وهموم الحياة، ولطالما قرأت قصصا جميلة، تعبر عن 
روح األم التـــي تفتـــح عينهـــا على اآلخـــر، لترى مواهـــب أبنائها إلى أين 

تتجه، وما هو واجب عليها أن تفعل، وما يجب أن ال تفعل.
وفـــي هـــذا الســـياق، اســـتذكرت قصـــة جميلـــة حكتهـــا والـــدة الالعـــب 
البرازيلـــي العالمـــي رونالـــدو بأنـــه “لطالمـــا كنت أحلـــم بالفـــوز بالجائزة 
الكبرى في اليانصيب، اشـــتريت البطاقات أســـبوعيًا، دون أن يحالفني 
الحـــظ، ولـــم أكن أعـــرف أن البطاقة الرابحة كانت فـــي غرفة الجلوس، 
تقوم بكسر المزهريات بكرة قدم”. قصة أخرى تتحدث عن حكمة األم، 
ومهارتهـــا فـــي إدارة المشـــاكل التي تعتـــرض أوالدها، منها على ســـبيل 
المثـــال واقعـــة الطفل توماس، وهـــو طالب أميركي فـــي الصف الثالث 
االبتدائـــي، حيـــث كان يعاني توماس باســـتمرار من تنمـــر أصدقائه في 
المدرســـة بسبب إصراره بأن عمه هو ســـوبرمان “الممثل هنري كافيل”، 
حيـــث كان يقابل بذلك دومًا منهم بالســـخرية واالســـتهزاء والضحك.. 
لكـــن توماس بقى مصرًا علـــى كالمه، ما دفع بإدارة المدرســـة لالتصال 
بعائلته وإبالغهم باألمر، وطلبت منهم الحضور لتدارك المشكلة، لتقوم 
والدة توماس باالتصال بشـــقيق زوجها )الممثـــل هنري كافيل( وطلبت 

منه إحضاره من المدرسة، دون إخباره عن السبب.
وعندمـــا وصـــل هنـــاك، تفاجـــأ الجميع بـــه، وعلمـــوا أن تومـــاس لم يكن 
يكذب، ألنه عمه هو من لعب شـــخصية ســـوبرمان، وهذا الموقف صرح 

به الممثل كافيل في إحدى اللقاءات التلفزيونية.
هـــذه هـــي األم، وهـــذا هـــو دورها العظيـــم الذي ال يقـــدر عليـــه أي كان، 
وأســـتذكر هنـــا أمي الحبيبة التي رحلت عـــام 2003 بأثر طيب، وذكرى 

جميلة ال تنسى، ال تعوضها أية سعادة وأية فرحة، أو بارقة أمل.

* كاتب بحريني

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

*إبراهيم النهام

fatin.hamza 
@gmail.com

لســـنا من دعـــاة التعميم، فهناك من يســـتحق التحية والثنـــاء، أحيانًا 
يتساوى الصمت مع السكوت، وقد يكون السكوت أفضل!

سأحكي لكم قصة ويقينًا مغزاها “يدل دربه”، قيل إن اإلمام الشافعي 
رحمه هللا فوجئ بقدوم شـــخص غريب على مجلســـهم، عليه سمات 
الوقار والوجاهة والهيبة، فاعتقد الجميع أن هذا الشخص من العلماء 
فتحرك كل من في الحلقة العلمية احترامًا له، وكان اإلمام الشـــافعي 
مـــن عادتـــه أن يمـــد قدميه وهو يلقي دروســـه ألنه يشـــكو من مرض 
فـــال يقوى معه على ثني قدميـــه، لكن رد قدميه احترامًا لهذا الرجل، 
ثـــم استرســـل في الـــدرس وكان موضـــوع الدرس عن وقـــت الصيام 
وأنه من أذان الفجر إلى غروب الشمس، فخطر ببال اإلمام الشافعي 

أن يـــرى مـــن علم هذا الشـــيخ فســـأله إن كانـــت لديه أية مســـألة عن 
الصيام، فقال الشـــيخ: وإذا لم تغب الشـــمس فمتى نفطر يا شـــيخنا؟ 
فقال الشـــافعي: “آن للشـــافعي أن يمد قدميه”. رحل اإلمام الشافعي 
وقبلـــه رحلـــت أمم ســـابقة، ومنهم من دفـــن في مقابر عالـــي، ولعلهم 

يستيقظون يومًا ليجدوا جسورا وفنادق تعلو قبورهم.
نحـــن اآلن فـــي أول الطريـــق وبعض الســـادة النواب غاية مـــا أتوا به 
قصـــص أصبحـــت مـــادة للتندر، فمـــاذا يخبئـــون لنا في مـــا تبقى من 

السنوات األربع؟!.

* كاتبة بحرينية

* فاتن حمزة

السادة النواب.. هذا أول الوهن!
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األميركيـــة  العـــدل  وزارة  رفعـــت 
الثالثـــاء دعوى قضائيـــة ضد “غوغل” 
بســـبب “احتكارهـــا” ســـوق اإلعالنـــات 
علـــى االنترنت، وفق وثيقـــة قضائية، 
فيمـــا تواجه الشـــركة العمالقة دعاوى 
بقانـــون  مرتبطـــة  أخـــرى  قضائيـــة 

المنافسة.
“غوغـــل”  أن  الوثيقـــة  فـــي  وجـــاء 
اســـتخدمت وســـائل مانعة للمنافســـة 
وإقصائيـــة وغيـــر قانونيـــة للقضاء أو 
للتقليل بشـــدة مـــن أي تهديد لهيمنتها 

على تقنيات اإلعالن الرقمي”.
وتطلـــب الـــوزارة 8 واليـــات أميركية، 
بمـــا فيهـــا كاليفورنيـــا ونيويـــورك، من 
المحكمة إدانة الشركة النتهاكها قانون 
المنافســـة وإلزامهـــا دفـــع تعويضـــات 

بيـــع  أنشـــطة  مـــن  بالحـــّد  وأمرهـــا 
المساحات اإلعالنية عبر اإلنترنت.

وتوضح الشـــكوى أن “غوغل” تتحكم 
في التقنيات التي تســـتخدمها “جميع 
لبيـــع  تقريًبـــا”  اإللكترونيـــة  المواقـــع 
الالفتات اإلعالنية أو النوافذ المنبثقة 
للعالمات التجارية، فضالً عن األدوات 
التي يستخدمها المعلنون لشراء هذه 
المســـاحات والســـوق الـــذي تـــم فيـــه 

إجراء المعامالت.
ويقـــول مقدمو الشـــكوى إن “أكثر من 
13 مليـــار إعـــالن ُيبـــاع يومًيـــا” علـــى 

االنترنت في الواليات المتحدة.
وســـبق أن ُغّرمـــت “غوغـــل” النتهاكها 
قبـــل  مـــن  الســـيما  المنافســـة  قانـــون 

االتحاد األوروبي.

دعوى ضد “غوغل” الحتكارها سوق اإلعالنات الرقمي

671 جهة تحصل على 1086 شهادة بنظم اإلدارة

62 % ارتفاع بعدد شهادات “اآليزو” في المؤسسات البحرينية
ارتفع عدد شـــهادات الجودة “اآليزو” 
لدى الشركات والمؤسسات البحرينية 
الحكومية والخاصة، في العام 2022 
بنســـبة 62 % علـــى أســـاس ســـنوي، 
في مؤشـــر علـــى زيادة وتيـــرة توجه 
القطاع الخاص نحو تحسين األنظمة 
اإلدارية وأنظمة العمل لهذه الشركات 

وفق الممارسات الدولية المرموقة.
الســـنوي  الوطنـــي  التقريـــر  وأظهـــر 
للجهات الحاصلة على شـــهادات نظم 
اإلدارة )اآليـــزو( في مملكـــة البحرين 
للعـــام 2022، حصـــول مـــا مجموعـــه 
1086 شـــهادة مقارنة مع 671 شهادة 

العام 2021.
والمؤسســـات  الشـــركات  عـــدد  وبلـــغ 
البحرينيـــة الحاصلـــة علـــى شـــهادات 

اآليزو بمختلف أنواعها 652 شركة. 
أهميـــة  اآليـــزو  شـــهادات  وتكتســـب 
بالغـــة فـــي قطاعـــات األعمـــال، حيث 
ترفـــع الطلـــب علـــى المنتجـــات ممـــا 
يعنـــي زيـــادة فـــي أربـــاح الشـــركات، 
وزيـــادة اإلنتاجية عـــن طريق تطبيق 
وخفـــض  الفاقـــد  تقليـــل  سياســـات 
التكاليـــف، إلى جانب المســـاهمة في 
رفع كفاءة عمـــل إدارة الجهات ورفع 
إنتاجيـــة العامليـــن، وتحســـين جودة 
المقدمـــة  الخدمـــات  أو  المنتجـــات 
للمســـتفيدين، ورفع الميزة التنافسية 
للجهات، ما يســـاهم فـــي جعل الجهة 
فـــي مصـــاف الجهـــات المتقدمـــة في 
مجالها، وزيادة الوعي بأهمية تطبيق 
أنظمة الجودة لدى العاملين في هذه 

الجهات. 
وعنـــد تصنيف شـــهادات نظم اإلدارة 
بنـــاًء علـــى مجـــال الشـــهادة، يتبيـــن 
الجـــودة  إدارة  نظـــام  شـــهادة  أن 
ISO9001 تحتـــل المرتبـــة األولى من 
بالحصـــول  الجهـــات  اهتمـــام  حيـــث 
عـــدد  مجمـــوع  بلـــغ  حيـــث  عليهـــا، 
شـــهادة.   564 الصـــادرة  الشـــهادات 
وفـــي بالمرتبـــة الثانيـــة تأتي شـــهادة 

نظام إدارة السالمة والصحة المهنية 
ISO45001 بعـــدد 217 شـــهادة يليها 
 ISO14001 البيئيـــة  اإلدارة  نظـــام 

بعدد بلغ 186 شهادة.
وتشـــكل شـــهادة نظـــام إدارة الجودة 
ISO9001، حوالي 52 % من إجمالي 
عـــدد الشـــهادات المســـجلة، في حين 
تمثـــل شـــهادة نظـــام إدارة الســـالمة 
والصحـــة المهنيـــة ISO45001 نحـــو 
20 %، وشـــهادة نظام اإلدارة البيئية 

ISO14001 بأكثر من 17 %.
وبين تقرير وزارة الصناعة والتجارة 
أن أعلـــى قطاع يضـــم جهات حاصلة 
على شـــهادات نظم اإلدارة هو قطاع 
واالستشـــارية  اإلداريـــة  األنشـــطة 

جهـــات  بعـــدد  والماليـــة  والهندســـية 
بلـــغ 196 جهـــة، يليه قطاع التشـــييد 
والبنـــاء بعـــدد جهـــات بلـــغ 173 جهة، 
فيما أقل قطاع مهتم بشـــهادات نظم 
اإلدارة بحســـب البيانـــات الواردة هو 
والصيدلـــة  والطـــب  الصحـــة  قطـــاع 

بعدد جهات بلغ 4 فقط.
وأوضح التقرير أن أعلى قطاع مهتم 
بالحصول على شـــهادات نظم اإلدارة 
بعـــدد  التشـــييد والبنـــاء  هـــو قطـــاع 
شـــهادات بلغ 352 شهادة، وهذا يعني 
أن الجهة الواحدة في مجال التشييد 
والبناء تهتم بالحصول على شهادات 
نظم اإلدارة في أكثر من مجال واحد، 
وجاء فـــي المرتبة الثانيـــة من حيث 

االهتمـــام بالحصـــول علـــى شـــهادات 
نظم اإلدارة قطاع األنشـــطة اإلدارية 
والماليـــة  والهندســـية  واالستشـــارية 
بعدد شـــهادات بلغ 299 شـــهادة، فيما 
كان قطـــاع الصحة والطب والصيدلة 
و قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة 
أقـــل القطاعـــات المهتمـــة بالحصـــول 
علـــى شـــهادات نظـــم اإلدارة بعـــدد 7 

شهادات فقط لكل منها.
وبالمقارنـــة بين أعداد الشـــهادات في 
مختلـــف أنـــواع الشـــهادات للعاميـــن 
2020 - 2021 والعـــام 2022، نجد أن 
العـــام 2022 شـــهد ارتفاعـــا ملحوظـــا 
إدارة  نظـــام  شـــهادات  عـــدد  فـــي 
اإلدارة  ونظـــام   ISO9001 الجـــودة 
البيئيـــة ISO14001 ونظـــام ســـالمة 
الغـــذاء ISO22000 ونظام إدارة أمن 
كمـــا   ،ISO/IEC27001 المعلومـــات 
شهد ارتفاعا كبيرا في عدد الشهادات 
الســـالمة  إدارة  لنظـــام  المســـجلة 
والصحـــة المهنيـــة ISO45001 بعـــدد 
 2022 العـــام  فـــي  شـــهادة   217 بلـــغ 
مقارنة بعدد 68 شهادة فقط للعامين 

.-2021 2020
يشار إلى أن قسم تطبيق المواصفات 
والرقابة بإدارة الفحـــص والمقاييس 
فـــي وزارة الصناعة والتجـــارة، يقوم 
بإجراء مسح سنوي للجهات الحاصلة 
فـــي  اإلدارة  نظـــم  شـــهادات  علـــى 
البحريـــن منـــذ العـــام 2004. ويوضح 
التقرير الوطني بيانات شهادات نظم 
اإلدارة )اآليـــزو( بمختلـــف المجـــاالت 
والقطاعـــات التي تنتمـــي لها الجهات 
الحاصلة عليها، كما يعمل القسم على 
إصدار تراخيص للجهات التي تزاول 
نشـــاط منـــح الشـــهادات أو األنشـــطة 
وفقـــا  اإلدارة  لنظـــم  االستشـــارية 
للقواعـــد واإلجـــراءات المعمـــول بها، 
والتـــي من شـــأنها االرتقـــاء بخدمات 

هذا النشاط التجاري في المملكة.

“البركة اإلسالمي” يدشن حملته للبطاقات االئتمانية “ادفع واربح”
ستقدم 10 آالف نقطة مكافآت لـ20 فائًزا شهريًّا

أعلــن بنــك البركة اإلســامي عن تدشــين حملــة “ادفع واربــح” الترويجيــة والُموجهة 
لحاملــي بطاقــات ماســتركارد االئتمانيــة لــدى البنــك، والتــي تأتي من منطلــق التزام 
البنك بإثراء تجربة عمائه المصرفية. وســتقدم الحملة 10 آالف نقطة مكافآت لـ20 

ا خال هذا العام. فائًزا شهريًّ

حيُث ستوفر الحملة الترويجية الجديدة 
البطاقـــات  لحاملـــي  حصريـــة  فرًصـــا 
البركـــة  بنـــك  مـــن  الصـــادرة  االئتمانيـــة 
اإلسالمي للتأهل في السحوبات الشهرية 
على 10 آالف نقطة مكافآت، وذلك مع كل 
عملية دفع ُتنجز بواســـطة هذه البطاقات 
طيلة فتـــرة الحملة. وتعكس هذه الحملة 
ســـعي “البركـــة اإلســـالمي” لتقديم أفضل 
بجانـــب  للعمـــالء،  المصرفيـــة  الحلـــول 
منحهم عروض وحمالت ترويجية تكافئ 

والءهم وثقتهم المتواصلة بالبنك.
وبهـــذه الُمناســـبة، قالـــت فاطمـــة العلوي، 
رئيس الخدمـــات المصرفية لألفراد ببنك 
البركـــة اإلســـالمي: “نعتـــز جـــًدا بتدشـــين 
أحـــدث حمالتنـــا الترويجيـــة الُمخصصـــة 
لحاملـــي البطاقات االئتمانية لهـــذا العام. 
حيـــُث أردنـــا عبـــر حملة “ادفـــع واربح” أن 
نلبـــي احتياجات عمالئنا الذين يشـــّكلون 
شـــريحة كبيـــرة مـــن عمـــالء بنـــك البركة 
اإلسالمي وإثراء تجربتهم المصرفية عبر 

تقديم هذه المكافآت والجوائز الشهرية”.
ومـــن جانبـــه أيضًا، صرح إياد العباســـي – 
رئيـــس مركـــز البطاقـــات في بنـــك البركة 

اإلســـالمي قائـــالً: “يســـرنا بإطـــالق حملة 
“ادفـــع واربـــح” تمكيـــن حاملـــي البطاقات 
االئتمانية مـــن عمالئنـــا الحاليين والجدد 

من االستفادة بكسب هذه النقاط في أحد 
أكثـــر برامج المكافآت جذًبـــا في المملكة، 
ومنحهـــم فرصة اســـتبدال نقاطهم مقابل 
جوائز متنوعة، اســـترداد نقـــدي أو أميال 
لمختلـــف  بهـــا  التبـــرع  حتـــى  أو  جويـــة 
المؤسســـات والجهات الخيرية من خالل 
تطبيـــق مكافـــآت البركـــة. لذلـــك، نشـــجع 
العمـــالء علـــى االســـتفادة مـــن اســـتخدام 
بطاقاتهم عند التسوق لزيادة فرصهم في 

الفوز ونتمنى لهم حظا سعيدا”.
ويتمّيـــز بنـــك البركـــة اإلســـالمي بتقديـــم 
أفضـــل برنامـــج للمكافـــآت، حيـــث يتيـــح 
لتعزيـــز  النقـــاط  جمـــع  إمكانيـــة  للعمـــالء 
دفـــع  معاملـــة  كل  مـــع  للفـــوز  فرصهـــم 
محليـــة أو دولية تتم بواســـطة بطاقاتهم 

االئتمانية. وباســـتطاعة العمالء استبدال 
نقاطهـــم فـــوًرا وِبعـــّدة خيارات، وتشـــمل 
اســـتبدالها بتذاكـــر ســـفر لـــدى أكثـــر مـــن 
1,200 شـــركة طيـــران، أو لإلقامـــة لـــدى 
أكثـــر مـــن 100 ألـــف فنـــدق حـــول العالم، 
أو الســـتئجار الســـيارات، باإلضافة لخيار 
االســـترداد النقـــدي وخيـــار التســـوق فـــي 

الموقع اإللكتروني للبنك.
الكـــرام االطـــالع علـــى  العمـــالء  بإمـــكان 
أســـماء الفائزيـــن الشـــهريين بحملة “ادفع 
واربح” مـــن خالل القنـــوات التابعة للبنك 
حيـــث  االجتماعـــي،  التواصـــل  بمنصـــات 
ســـيتم مـــن خاللها اإلعـــالن عـــن الفائزين 
الُجـــدد بصورة شـــهرية حتـــى نهاية فترة 

الحملة الترويجية.

فاطمة العلويإياد العباسي

علي الفردان

“الرفاع فيوز” و“ماساتشوستس للتكنولوجيا”  يستضيفان برنامج المبادرات الدولية للعلوم والتقنية
MIT بمبادرة استثنائية من طلبة بحرينيين من

اســـتضافت مدرســـة الرفاع فيوز الدولية 
برنامج المبادرات الدولية للعلوم والتقنية 
ماساتشوســـتس  لمعهـــد  التابـــع   )MISTI(
للتكنولوجيـــا )MIT( الـــذي أقيـــم في مركز 
االبتـــكار بالمدرســـة برعايـــة مشـــتركة مع 
الســـفارة األميركيـــة في البحريـــن، ليكون 
أول برنامـــج من نوعه في منطقة الخليج 
العربي ويؤسس لحقبة قادمة من التعاون 
بيـــن معهـــد ماساتشوســـتس  المســـتقبلي 
للتكنولوجيا ومدرسة الرفاع فيوز الدولية 

والسفارة األميركية ومملكة البحرين.
شـــارك فـــي تأســـيس البرنامـــج وتنظيمـــه 
ثالث من خريجات معهد ماساتشوستس 
مـــروة  هـــن  البحرينيـــات،  للتكنولوجيـــا 
العلوي )دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
من معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا(، 
ومريم الجميري )طالبـــة دكتوراه بجامعة 
)مهنـــدس  الخيـــاط  ولطيفـــة  هارفـــارد( 
معماريـــة خريجـــة معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا(، إســـهاًما منهـــن فـــي إثـــراء 
فـــي  والتعليميـــة  العلميـــة  المجتمعـــات 
التبـــادل  تشـــجيع  خـــالل  مـــن  البحريـــن 

المؤسســـات  بيـــن  والعلمـــي  الثقافـــي 
والطلبـــة  التدريـــس  وهيئـــات  التعليميـــة 
في البحرين وبين معهد ماساتشوســـتس 
للتعليـــم  نمـــوذج  وإيجـــاد  للتكنولوجيـــا، 

والممارسة العملية متعدد التخصصات.
 وقد تولى مهام التدريس أربعة مدرسين 
من المعهد، هم كريســـتان هيلبي، ومســـرة 
عبدالحســـين، وماكســـويل يـــون، ونجيمـــا 
هليومـــو، بإشـــراف مديـــر مركـــز االبتـــكار 
فيـــه  وشـــارك  وهبـــة،  زاهـــي  األســـتاذ 
عشـــرون من طلبـــة المرحلـــة الثانوية من 
مدرســـة الرفـــاع فيوز الدوليـــة والمدارس 

الخاصة في البحرين، واشـــتمل على عدد 
مـــن المواضيـــع المختلفـــة فـــي مجـــاالت 
واالبتـــكار  للهندســـة  العمليـــة  الممارســـة 
مهـــارات  تطويـــر  للمشـــاركين  أتاحـــت 

ميدانية أساسية.
بحضـــور  البرنامـــج  فعاليـــات  أقيمـــت 
الدكتـــورة ســـناء ســـعيد الحـــداد، الوكيـــل 
المساعد لالســـتراتيجيات واألداء بوزارة 
التربيـــة والتعليـــم، وديفيـــد براونســـتين، 
نائـــب رئيس البعثـــة بالســـفارة األميركية، 
وحسن نور، نائب الرئيس التنفيذي لمركز 

ناصر للتأهيل والتدريب المهني.

ووصفت كريستان هيلبي، طالبة دكتوراه 
ســـنة رابعة ومن مدرســـي المعهـــد األربعة 
في ورشة العمل، تجربتها قائلًة “لقد عملنا 
على تعريف الطلبة بتشـــكيلة واســـعة من 
المصممـــة  الهندســـة والروبوتـــات  أعمـــال 
لشحذ تفكيرهم وصقل مهاراتهم في حل 
المســـائل، وقد أســـهم عزمهـــم وتصميمهم 
وحماسهم لكل مشروع في تعميق شغفي 
تحـــدث  ذلـــك،  جانـــب  إلـــى  بالتدريـــس”. 
بحرينيـــون  خريجـــون  البرنامـــج  خـــالل 
مـــن معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا، 
واستعرضوا للطلبة المشاركين مساراتهم 

المهنيـــة وتجاربهم فـــي المعهد والدروس 
الحياتيـــة التي اســـتلهموها بعـــد تخرجهم 
مـــن الثانويـــة العامـــة. وكان مـــن هـــؤالء 
الخريجيـــن علـــي الموســـوي، الذي يشـــغل 
حالًيـــا منصـــب مديـــر هندســـي أول فـــي 
لـــدى  اآللـــة  وتعلـــم  االصطناعـــي  الـــذكاء 
شـــركة أبل في ســـان فرانسيســـكو، وداود 
روبن، وهو مهنـــدس معماري حاصل على 
ترخيـــص ويعمل حالًيا مطـــوًرا عقارًيا في 
مدينة أوستن بوالية تكساس األميركية. 
 وقـــد أشـــاد الطالـــب دعيـــج آل خليفـــة، 
مـــن الصـــف الثاني عشـــر بمدرســـة الرفاع 

فيـــوز الدوليـــة بهـــذا البرنامـــج. واختتـــم 
ديفيـــد دوليـــف، المديـــر المشـــارك لمبادرة 
التعليـــم العالمـــي بمعهـــد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا رحلتـــه إلـــى البحريـــن قائالً 
“لقـــد رأيـــت العمـــل الباهـــر الـــذي قـــام بـــه 
الطلبة من جميع أنحـــاء المملكة”. الجدير 
بالذكر أن مدرســـي المعهد سوف ينتقلون 
إلـــى الجامعة األميركيـــة بالبحرين إلقامة 
ورشـــة عمل مماثلة لطلبة الجامعة وطلبة 
المـــدارس الحكوميـــة فـــي البحريـــن، كمـــا 
سيقومون بإدارة ورشة عمل لمدة يومين 

للطالب من قبل وزارة شؤون الشباب.

عدد شهادات اآليزو



أعلنـــت مجموعـــة ديفيدند جيت كابيتال، عن تأســـيس شـــركة 
“ســـول كورب” والمملوكة لها بنسبة 100 % لفصل استثماراتها 
التشـــغيلية فـــي مختلـــف القطاعـــات، والتي ســـتختص بتقديم 
كافة الخدمات اإلدارية واالستشـــارية وتصبـــح الذراع اإلداري 
والتشـــغيلي للشـــركات التابعـــة لشـــركة ديفيدند جيـــت كابيتال 
وشركائها.  جاءت فكرة تأسيس شركة “سول كورب” لتخصيص 
شـــركة موحدة ومستقلة استجابة للفرص اإلدارية والتشغيلية 

فـــي المنطقة، وتوفير وتطويـــر العناصر اإلداريـــة لذوي الخبرة 
والكفـــاءة التي تمتلكها شـــركة ديفيدند جيت كابيتال. ســـتدير 
ســـول كـــورب مجموعة شـــركات بقيمـــة 20 دوالر مـــن األصول 
التابعـــة لديفيدند جيت كابيتال وشـــركائها في مجال الضيافة 
والصناعـــات الخفيفـــة والتجارة وغيرها الموجـــودة في منطقة 
الخليـــج وآســـيا.  تتخصـــص ســـول كـــورب فـــي حلـــول اإلدارة 
واســـتثمارات خدمـــات الضيافة والتعليـــم والصناعة التي تركز 

على تسريع نمو وتطوير األصول في منطقة الخليج واألسواق 
العالمية. ومن المقرر أن تدير شركة “سول كورب” االستثمارات 
التابعـــة للمجموعة وشـــركائها والشـــركات األخـــرى ذات الصلة، 
واالستشـــارات  اإلدارة  خدمـــات  جميـــع  تقديـــم  إلـــى  إضافـــة 
واالستثمار، كما تتطلع قريًبا إلضافة التراخيص المناسبة لقيام 
بعمل في مجال التمويل الجماعي بغرض رفع مستوى السيولة 

للشركات التابعة للمجموعة وشركائها.

“ديفيدند جيت كابيتال” تؤسس “سول كورب” ومقرها البحرين
لتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة

المجموعـــة  رئيـــس  المالـــي  األميـــن  نائـــب  كشـــف 
التنســـيقية لغرفـــة تجـــارة وصناعة البحريـــن، وليد 
لدراســـتين معنيتيـــن  “الغرفـــة”  إعـــداد  عـــن  كانـــو، 
نظـــام  علـــى  للتعـــرف  األولـــى  الصحـــي،  بالقطـــاع 
التأميـــن الصحي الوطني )صحتي(، بهدف دراســـة 
تأثيراته علـــى القطاعات المعنيـــة وتقديم التوعية 
المناســـبة لمجتمع األعمال حـــول تطبيقات النظام، 
أمـــا الثانيـــة فهـــي دراســـة تفصيليـــة اســـتقصائية 
حول نقـــص الكوادر الطبية المتميـــزة ذات الكفاءة 
فـــي عدد من التخصصات الحيويـــة، بهدف تحديد 
المجاالت والتخصصات المطلوبة لتقديمها للجهات 
الحكوميـــة )نهرا والمجلس األعلـــى للصحة ووزارة 

الصحة(. 
األربعـــاء  أمـــس  الغرفـــة  اســـتعراض  خـــال  وأكـــد 
لخطـــط وأهـــداف اللجـــان الدائمـــة خـــال الفتـــرة 
المقبلـــة أن “الغرفـــة” وفـــي إطـــار اســـتكمال نهجهـــا 
ومســـاعيها نحـــو تنفيـــذ أهـــداف برنامجهـــا للدورة 
الثاثين ســـتدفع بمؤسســـات القطـــاع الخاص نحو 
تأســـيس مصنعين لدعم أهـــداف األمن الغذائي في 
البـــاد، وهما مصنـــع توزيع وتعبئـــة وتغليف المواد 
الغذائية ســـواء على المســـتوى المحلي أو التصدير 
وذلـــك بالتعاون والتنســـيق مع الجهـــات الحكومية 
المعنية، بجانب العمل على تأســـيس مصانع للمواد 
األوليـــة المكملة للصناعات الغذائية من خال مركز 
الحال وبالتعاون والتنســـيق مع الشركة البحرينية 
الزراعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، مبينا أن 
الهـــدف هو تقديـــم مقترحات تدعـــم تحقيق األمن 
الغذائـــي والمائـــي فـــي البحرين وذلك عبـــر التوجه 
بتشـــكيل فريق عمل مشـــترك بيـــن القطاعين العام 

والخاص.
وتابـــع كانـــو حديثـــه بالقـــول إن الغرفـــة تعكف في 
الوقت الراهن على إعداد دليل شـــامل للمستثمرين 
حول االســـتيراد والتصدير، بالتنســـيق مع صادرات 
البحريـــن، وتقديم مقترحات لتنظيم عمل مشـــاريع 
األغذيـــة غير المرخصة، فضاً عن ســـعيها الحثيث 
نحو ربط وتطوير احتياجات سوق العمل بالتمهين 
العامـــة  والتدريبيـــة  التعليميـــة  المؤسســـات  مـــع 
والخاصـــة )أكاديميـــًا ومهنيـــًا( بتحديـــد المهن التي 
يحتاجهـــا الســـوق المحلـــي واإلقليمـــي وتقديمهـــا 
للجهـــات ذات العاقـــة، كذلـــك العمـــل علـــى إعـــداد 
مســـودة مشروع قانون إلنشاء “هيئة تنظيم قطاع 
المقـــاوالت”، لعرضـــه علـــى الحكومة بالتنســـيق مع 
وزارة األشـــغال والجهـــات ذات العاقـــة اســـتعدادًا 
لرفع هذه المســـودة في صورة مشـــروع قانون إلى 

السلطة التشريعية.
ولفت إلى أن لجان الغرفة تعتبر المســـاند األساسي 
تطويـــر  فـــي  اإلدارة  مجلـــس  لجهـــود  والرئيـــس 
القطاعـــات التجاريـــة فـــي المملكة، وأنهـــا أحد أهم 
أدوات التواصـــل بيـــن الغرفة وأعضائهـــا من خال 

األنشـــطة والبرامج التي تعكف العمل عليها بشـــكل 
مستمر، فضاً عن دورها في خلق مجاالت التعاون 
والتنســـيق مـــع الجهـــات الحكوميـــة إليصـــال رؤى 
وشـــكاوى ومقترحـــات أعضـــاء الغرفـــة مـــن خـــال 
اجتماعاتهـــا الدوريـــة مع صناع القـــرار في الجهات 
والهيئات الحكومية لتطوير القطاعات االقتصادية 

ودعما لاقتصاد الوطني.
وأكـــد كانـــو أن اللجـــان القطاعيـــة الدائمـــة هي أداة 
مـــن األدوات التعرف على أوضـــاع القطاع الخاص 
بشـــكل مســـتمر ومشـــاكله ومعوقاتـــه والعمـــل على 
متابعته مع جهات الحكومية إليجاد حلول ســـريعة 
وعاجلـــة لـــكل المعوقـــات التي تواجه حركـــة نموه، 
مبينـــًا أن مبـــادرات غرفـــة البحريـــن الــــ 22 للـــدورة 
الثاثيـــن تعتبـــر خارطـــة طريـــق أمام عمـــل اللجان 
بمـــا يتضمـــن تحفيز بيئة االســـتثمار وتهيئـــة البنية 
التشـــريعات االقتصادية، والتوصل الستراتيجيات 

مكملة الستراتيجيات اإلقليم.

إعداد دراستين بشأن تأثيرات التأمين الصحي على “الخاص” ونقص الكوادر الطبية
“الغرفة” تعلن عن خريطة اللجان القطاعية للسنتين المقبلتين... وليد كانو:

business@albiladpress.com
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الوطنيـــة  الناقلـــة   - الخليـــج  طيـــران  احتفلـــت 
مـــن  دفعـــة  أول  بتخريـــج   - البحريـــن  لمملكـــة 
يهـــدف  والـــذي  لإلحـــال؛  برنامجهـــا  خريجـــي 
لتأميـــن الكفـــاءات الواعـــدة البحرينيـــة بالناقلـــة 
بكافة األدوات والمهارات التي تحتاجها إلحال 

الوظائف العليا بالشركة في المستقبل.
في هذا الصـــدد، عقب الرئيس التنفيذي لطيران 
الخليـــج القبطـــان وليـــد العلوي بقوله “يســـعدني 
أن أكون مع هـــذه الكوكبة المتميزة من خريجي 
برنامـــج اإلحـــال مـــن موظفـــي طيـــران الخليج 
الذيـــن أفخـــر بإنجازاتهـــم وكفاءاتهـــم التي أدت 
إلـــى تخرجهم ضمن هـــذا البرنامج الواعد. تلعب 
الموارد البشـــرية لطيران الخليـــج دورًا هامًا في 
تطبيق اســـتراتيجية تنافســـية محورها موظفو 
المهـــارات  مجموعـــة  فـــي  إلشـــراكهم  الناقلـــة 
التـــي نحتاجها للتطويـــر المســـتقبلي والترقيات 
داخـــل الشـــركة. لقـــد شـــهدنا تغيـــرًا ملحوظًا في 
ثقافـــة الناقلـــة فـــي اآلونـــة األخيرة، مـــع التركيز 

علـــى التـــوازن بيـــن العمـــل والحيـــاة االجتماعية 
لموظفينـــا، ومكافـــأة المجدين منهـــم واالحتفال 
بإنجازاتهم، والحرص على توفير فرص التدريب 
واالرتقـــاء الوظيفـــي”.  وأضـــاف العلـــوي “أهنـــئ 
خريجي البرنامج بتحقيـــق هذا اإلنجاز، وأتطلع 
إلـــى اســـتخدام المهـــارات التي اكتســـبوها ضمن 

البرنامج في مواقع أعمالهم، كما أتطلع مستقباً 
إلـــى تبوئهـــم كافـــة المناصـــب العليـــا وقيادتهـــم 
للناقلـــة الوطنيـــة نحـــو تحقيق التطـــور والنجاح 
معهـــد  أشـــكر  أن  هنـــا  يفوتنـــي  وال  المســـتدام. 
 )BIBF( البحرين للدراســـات المصرفيـــة والمالية
علـــى تعاونهم معنا لتصميم هـــذا البرنامج الرائد 

الذي يحرص على إعداد أجيال مهنية تسهم في 
تطوير الناقلة الوطنية وتحســـين مهارات قواها 

البحرينية العاملة”.
الجديـــر بالذكر أن هذا البرنامـــج هو ضمن خطة 
طيـــران الخليـــج لإلحـــال التـــي بـــدأت الناقلـــة 
الوطنيـــة فـــي التعـــاون مـــن خالهـــا مـــع معهـــد 

 )BIBF( البحرين للدراســـات المصرفيـــة والمالية
فـــي يوليـــو الماضـــي، والذي تـــدرب فيـــه الناقلة 
موظفيهـــا مـــن القطاعـــات واإلدارات المختلفـــة 
بالشـــركة لتأهيلهـــم لتولـــي المناصـــب القياديـــة 
بمـــا يخـــدم اقتصـــاد مملكـــة البحريـــن ويعزز من 

الكفاءات الوطنية التي تزخر بها المملكة.

“طيران الخليج” تحتفل بخريجيها من برنامج اإلحالل
يهدف لتأمين الكفاءات الواعدة البحرينية بالناقلة

الدفع بتأسيس مصانع 
لدعم األمن الغذائي 

والمائي بالشراكة مع 
القطاع الحكومي

اقتراح تشريع حول 
إنشاء “هيئة تنظيم 

قطاع المقاوالت” 
ورفعه لـ“النيابي”

إصدار دليل شامل 
للمستثمرين بشأن 
االستيراد والتصدير 

بالتنسيق مع “صادرات”

كانو: نعمل وفق 
مساعينا لتنفيذ أهداف 

ومبادرات برنامجنا 
للدورة الثالثين
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عقدت شـــركة نفـــط البحريـــن “بابكـــو” مؤخًرا 
اجتماعهـــا الـــدوري المعتـــاد وذلـــك فـــي قاعة 
نادي بابكو بالعوالي بحضور الرئيس التنفيذي 
وبمشـــاركة  جواهـــري،  عبدالرحمـــن  للشـــركة 
عـــدد مـــن الموظفيـــن باإلضافـــة إلـــى المدراء 
والمشـــرفين  األقســـام  ورؤســـاء  التنفيذييـــن 

وممثلي نقابتي العمال بالشركة.
وفي بداية االجتماع، ألقى جواهري كلمة نقل 
فيهـــا تحيـــات وتقديـــر رئيس مجلـــس اإلدارة 
عبـــدهللا جهاد الزين وأعضـــاء مجلس اإلدارة. 
كما تحـــدث في كلمته عن اإلنجـــازات الكبيرة 
والجوائـــز المرموقـــة واألرقام القياســـية التي 
نجحـــت الشـــركة في تحقيقها فـــي عام 2022 
والذي وصفه بأنه عام ناجح بجميع المقاييس، 
إذ أعـــرب الرئيـــس التنفيذي عن جزيل شـــكره 
وتقديـــره لجميع أفـــراد فريق العمل بالشـــركة 
على التزامهم والمهنية الكبيرة التي أظهروها، 

ما أسهم بتحقيق هذا النجاح المتفرد.
أبـــرز  كلمتـــه  فـــي  جواهـــري  اســـتعرض  كمـــا 
الخطـــوط العريضـــة للخطـــط االســـتراتيجية 
القادمـــة التـــي تعتـــزم الشـــركة تنفيذها خالل 
العـــام الجـــاري 2023، والتـــي تتطلـــع الشـــركة 
خاللهـــا للبنـــاء علـــى ما تحقـــق مـــن منجزات، 

االلتـــزام  لمواصلـــة  الكبيـــرة  األهميـــة  مؤكـــًدا 
واإلخـــالص فـــي العمـــل لتنفيـــذ هـــذه الخطط 
االستراتيجية التي تكتسب أهمية كبرى نظًرا 
لتزامنهـــا مـــع تنفيـــذ المشـــروع االســـتراتيجي 
الضخم وهو مشـــروع تحديـــث المصفاة التي 

قطع شوًطا كبيًرا من مراحل تنفيذه.
وأشـــاد الرئيـــس التنفيذي بالدعـــم الالمحدود 

الـــذي تجـــده شـــركة بابكو مـــن قيـــادة الوطن 
إدارة  رئيـــس مجلـــس  فـــي  ممثلـــة  الرشـــيدة 
الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغاز ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة، إضافة إلى المتابعة 
الحثيثة لمجلس اإلدارة برئاسة عبدهللا جهاد 

الزين.
وتحـــدث بعـــد ذلك عـــدد مـــن أعضـــاء اإلدارة 

التنفيذيـــة بالشـــركة حيث قاموا باســـتعراض 
أهـــم اإلنجـــازات التـــي تحققـــت فـــي دوائرهم 
تـــم  التـــي  المراحـــل  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المعنيـــة 
اســـتكمالها مـــن مشـــروع الشـــركة الواعد وهو 
تحديـــث مصفـــاة بابكـــو الـــذي سيشـــكل عنـــد 
اســـتكماله نقلة نوعية في االرتقـــاء بمنظومة 
العمـــل بالشـــركة حيـــث ســـتتحول مـــن مجرد 

وحـــدات تشـــغيل محدودة، إلـــى مرفق عالمي 
حديـــث ومطـــور لُيشـــكل بذلك عالمـــة فارقة 
ومحوريـــة في تاريخ “بابكو”، كما ســـيعزز في 
الوقت ذاته القدرة التنافسية لمملكة البحرين 
علـــى صعيد االقتصاد العالمي. كما تم التطرق 
إلـــى الخطـــط واالســـتراتيجيات التـــي ســـيتم 

تنفيذها خالل العام الجاري 2023.

“بابكو” تستعرض خطط استراتيجية تعتزم تنفيذها في العام 2023
خالل االجتماع الدوري بحضور رئيسها التنفيذي وأعضاء اإلدارة التنفيذية

تراجعــت القيمــة الســوقية ألســهم الشــركات المدرجــة المرتبطــة بمجموعــة 
“أدانــي غــروب” الهنديــة أمــس بقيمــة 10.8 مليار دوالر. يأتي ذلــك إثر إصدار 
شركة األبحاث “Hindenburg Research”، تقريرا يستهدف الشركات التي 
Hin� “يســيطر عليهــا رجل األعمــال الملياردير غواتام أداني، بعــد أن اتخذت 
denburg” مراكز بيع على المكشوف على أسهم الشركات التابعة للمجموعة.

 ”Hindenburg“ وأشـــار تقريـــر شـــركة
إلـــى  بأبحـــاث االســـتثمار،  المختصـــة 
مجموعة من المشـــاكل، منهـــا الديون 
المرتفعـــة للمجموعـــة، إضافـــة إلى أن 
الشـــركات المرتبطة بهـــا مقّيمة بأعلى 

من قيمتها الحقيقية بنحو 85 %.
كمـــا اتهمـــت مذكرة لشـــركة “هندنبرغ 
ريســـيرش”، أمس األربعـــاء، مجموعة 
غيـــر  المكثـــف  باالســـتخدام  أدانـــي 
المالئم للكيانات المنشـــأة في مالذات 
ضريبية في الخارج، معبرة عن قلقها 

بشأن مستويات الديون المرتفعة.
شـــركات   7 فـــي  األســـهم  وتراجعـــت 
 Adani Group مدرجة فـــي مجموعة

بأكثـــر من 5 % في المتوســـط. وأدت 
هذه االنخفاضات إلى ارتفاع إجمالي 
الخســـارة في القيمة الســـوقية ألسهم 
مجموعة أداني إلى حوالي 875 مليار 

روبية )10.8 مليار دوالر(.
وتتوســـع أعمـــال “أدانـــي” بســـرعة، إذ 
بـــدأ الملياردير العصامي كتاجر ســـلع 
فـــي الثمانينيـــات قبـــل أن يبنـــي فـــي 
نهايـــة المطـــاف أكبـــر مجموعـــة بنيـــة 
تحتية خاصة في الهند مع حوالي 10 
موانـــئ و8 مطارات. ولدى المجموعة 
العديـــد مـــن الشـــركات التابعـــة التـــي 
تغطـــي قطاعات بما في ذلك البيانات 
والدفـــاع، وفقـــًا لمـــا ذكرتـــه صحيفـــة 

“فايننشال تايمز”.
يأتـــي التقرير في الوقت الذي يمضي 
فيه “غواتام أداني” - الذي تبلغ ثروته 

دوالر  مليـــار   118 حوالـــي  الصافيـــة 
باعتبـــاره أغنـــى شـــخص فـــي آســـيا، 
وفقًا لمؤشـــر “بلومبرغ للمليارديرات” 

- قدمًا بجمع األموال لتغذية التوســـع 
الســـريع في منشآته الصناعية القائمة 
والوقـــود األحفـــوري وكذلـــك أعمـــال 

الطاقة الخضراء.
“هيندنبـــورغ”  تزعـــم  التقريـــر،  وفـــي 
فـــي  انخرطـــت   ”Adani Group“ أن 
التالعب في أسعار األسهم واالحتيال 
المحاســـبي علـــى مـــدار عقـــود، وقدم 
تقريرهـــا قائمـــة من 88 ســـؤاالً تتعلق 
بتلـــك االدعاءات وكتبت فـــي الختام 
أدانـــي  مجموعـــة  تســـعد  أن  “نأمـــل 

باإلجابة عليها”.
كمـــا أثـــار المحللـــون مخـــاوف بشـــأن 
النمـــو المدفـــوع بالديـــون لمجموعـــة 
إجمالـــي  أن  إلـــى  مشـــيرين   ،Adani
ديـــون المجموعـــة التـــي تبلـــغ حوالي 
2 تريليـــون روبيـــة )حوالـــي 24 مليار 
دوالر( تعادل مـــا يقرب من 7 أضعاف 

األرباح المعدلة مسبقًا.

المالـــي  المديـــر  اعتبـــر  جانبـــه،  مـــن 
Hinden- تقريـــر  أدانـــي  “لمجموعـــة 

الصحـــة  مـــن  لـــه  أســـاس  “ال   ،”burg
هـــذا  وتزامـــن  للمصداقيـــة”.  ويفتقـــر 
التقريـــر، مع فتـــح بـــاب االكتتاب في 
أســـهم “Adani Enterprises” والتـــي 
تشـــير مصادر إلى اهتمام مستثمرين 
فـــي اإلمـــارات باالســـتثمار فيهـــا مـــن 
بينهم شركة العالمية القابضة، وجهاز 

.”ADIA“ أبوظبي لالستثمار
تعهدت مجموعة أداني، التي تســـتمد 
التعديـــن  مـــن  إيراداتهـــا  مـــن  الكثيـــر 
وحرق الفحم، بـــأن تصبح واحدة من 
أكبـــر شـــركات الطاقـــة الخضـــراء في 
العالـــم مـــن خـــالل اســـتثمار 70 مليار 
دوالر بحلول عام 2030 في كل شيء 
من الهيدروجيـــن األخضر إلى تصنيع 

األلواح الشمسية.

إمبراطورية أغنى رجل في آسيا تخسر 10.8 مليار دوالر في يوم
وفًقا لتقرير شركة “Hindenburg” المختصة بأبحاث االستثمار

غواتام أداني

الميالد: 26 مايو 1944 «

خريج كلية لوبورو تخصص هندسة ميكانيكية، إنجلترا، 1966 «

األبناء: مشاعل، محمد، هال، يوسف «

المناصب التي يشغلها حاليا:

رئيس مجلس اإلدارة: يوسف خليل المؤيد وأوالده 1996 «

رئيس مجلس اإلدارة: شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده العقارية  «
2002

الرئيس الفخري: مجموعة المؤيد الدولية 1979 «

رئيس مجلس اإلدارة: بنك البحرين الوطني 2010 «

رئيس مجلس اإلدارة: مجمع البحرين لألسواق الحرة 1990 «

رئيس مجلس إدارة: أشرف 1994 «

رئيس مجلس اإلدارة: مجموعة فنادق الخليج 2002 «

رئيس مجلس اإلدارة: شركة البحرين الوطنية القابضة 2008 «

رئيس مجلس اإلدارة: الجامعة األهلية 2004 «

الرئيس الفخري: جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة  «
والمتوسطة 2014

عضو: مجلس التنمية االقتصادية 2018 «

رئيس مجلس األمناء: مدرسة ابن خلدون الوطنية 1979 «

ممثل غرفة التجارة والصناعة: مؤسسة التنظيم العقاري 2017 «

المناصب التي شغلها في الماضي:

رئيس مجلس اإلدارة: بيت التمويل الوطني 2008-2018 «

رئيس مجلس اإلدارة: دار الوسط للنشر والتوزيع )جريدة الوسط(  «
 2002-2011

نائب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل 2006-2011 «

نائب رئيس مجلس اإلدارة: البنك األهلي التجاري، البحرين  «
1990-1997

نائب الرئيس: مجلس الشورى 1994-1996  «

مدير: البنك البحريني السعودي 1983-1999 «

مدير: المؤسسة العربية المصرفية، البحرين 1991-1998 «

مدير: شركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين 1998-2008 «

مدير: بنك آسيا الدولي، هونج كونج 1992-1999 «

مدير: بنك انفستكورب 2004 - 2009 «

مدير: بنك طيب 2002-2009 «

عضو مجلس المستشارين: معهد السياسة االجتماعية  «
واالقتصادية في الشرق األوسط، جامعة هارفارد 1994-1998

عضو مجلس المستشارين: مركز الدراسات العربية المعاصرة  «
جامعة جورج تاون، واشنطن 1994-1998

العضوية:

عضو عامل: جمعية المهندسين البحرينية «

عضو فخري: نادي روتاري المنامة، مملكة البحرين. «

فاروق المؤيد

فاروق بن يوسف المؤيد
نورد بالتتابع يوميا ســـيرة المدرجين في “قائمة البالد ألكثر 20 شخصية 

تأثيرًا في االقتصاد البحريني 2023”.
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تقيـــم جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة معرًضـــا تعريفًيـــا 
فـــي مجمع البحرين ســـيتي ســـنتر لتعريف الجمهور 
بالبرامـــج والتخصصـــات التـــي تقدمهـــا، إذ ســـيتيح 
المعـــرض للـــزوار فرصة االطالع علـــى البرامج التي 
تطرحها الجامعة والتعرف على التســـهيالت والمنح 
الدراســـية التي تقدمها لطلبتها، كما سيشكل فرصة 
مهمة للطلبة المهتمين بااللتحاق بالجامعة، والطلبة 
الراغبين بالتحويل من الجامعات األخرى تزامًنا مع 
اســـتمرار القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني 

.2022/2023
ويأتي هـــذا المعرض في إطار الخطـــط الرامية إلى 
تعريـــف الجمهـــور بالجامعة وما تطرحـــه من برامج 
أكاديميـــة متميـــزة، وتلبـــي احتياجات ســـوق العمل 
فـــي البحرين والمنطقة. مـــن جهتها، صرحت مديرة 
إدارة التســـويق والعالقـــات العامة رقية محســـن أن 
المعـــرض ســـيتيح للـــزوار من طـــالب وأوليـــاء أمور 
فرصـــة االطـــالع على التخصصـــات والبرامـــج التي 

تقدمهـــا الجامعـــة وتعرفهـــم على إجـــراءات القبول 
والتســـجيل لاللتحاق بالجامعة، مشيرة إلى أن باب 
القبـــول مفتـــوح فـــي تخصصـــات البكالوريوس في 
الحقـــوق، إدارة األعمال، المحاســـبة، العلـــوم المالية 
والمحاســـبة، العلـــوم السياســـية، نظـــم المعلومـــات 
اإلداريـــة، علـــم الحاســـوب، التصميـــم الجرافيكـــي، 
التصميـــم الداخلـــي، وتخصصـــات الماجســـتير فـــي 
القانون، والقانـــون التجاري، وإدارة األعمال، وإدارة 
الموارد البشـــرية، والمحاســـبة والتمويل. كما نوهت 
أن الطلبـــة المحوليـــن الراغبين بااللتحـــاق بالجامعة 
برامـــج  فـــي  بريطانيـــة  شـــهادة  علـــى  والحصـــول 
الهندســـة المدنيـــة، والهندســـة المعمارية والهندســـة 
الميكانيكيـــة، والهندســـة الكهربائيـــة واإللكترونيـــة، 
بإمكانهم استكمال إجراءات تحويلهم بعد استيفاء 

اإلجراءات والشروط المطلوبة.
وأكـــدت محســـن أن الجامعـــة وفـــي ظل مـــا حققته 
مـــن إنجـــازات عربيـــة وعالميـــة تعمـــل علـــى تطوير 

النظـــر  مـــن خـــالل  باســـتمرار  برامجهـــا وتحديثهـــا 
الحتياجـــات ســـوق العمل واالســـتفادة مـــن خبرات 
أفضـــل الجامعات العالميـــة لتواكب التغيـــرات التي 
تجـــري في مجـــاالت التخصصات التـــي تقدمها، بما 
يســـهم في تزويد الخريجين بالقدرات العلمية التي 
تمكنهـــم مـــن متابعة الدراســـات العليا فـــي مجاالت 
دراســـتهم، والحصـــول علـــى وظائـــف مرموقـــة في 

سوق العمل.
وختمت مديرة التســـويق والعالقات العامة حديثها 
بدعوة كافـــة الطلبـــة الراغبين بااللتحـــاق بالجامعة 
للفصل الدراســـي الثاني إلى زيـــارة معرض الجامعة 
التعريفي في مجمع سيتي سنتر مقابل بوابة رقم 1 
أيام الخميس والجمعة والســـبت من الساعة 10:00 
صباًحـــا إلـــى الســـاعة 10:00 مســـاًء، للحصول على 
المعلومات الكافية للتســـجيل بالجامعة ولقاء نخبة 
من أســـاتذة الجامعة الذين ســـيجيبون عن أسئلتهم 

بخصوص البرامج األكاديمية.
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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 0.050

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 0.370

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.145

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.335

بنك السالم 
SALAM BD 0.100

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.272

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 0.440

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.514

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.100

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.253

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 0.461

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 $ 2.700

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

 االطالع على برامج الجامعة 
والتسهيالت والمنح الدراسية 

للطلبة

 االلتقاء بنخبة من أساتذة 
الجامعة لالجابة عن األسئلة 

واالستفسارات

 22,580.90 دوالر 1.086 دوالر0.920 يورو20.600  د.ب
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33,733.96 

7,751.37
11,334.27
27,395.01

3.123 دوالر 3,264.81

86.18 دوالر
80.33 دوالر

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

ahmed.bahar@albiladpress.com

الرئيس التنفيذيأحمد البحـر
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الخميس
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لإلصـدار الشهـري ألذونـات الخـزانـة الحكـوميـة
أعلن مصـــرف البحريـــن المركزي 
بأنـــه تمت تغطيـــة اإلصـــدار رقم 
الخزانـــة  أذونـــات  مـــن   1949
الحكومية الشهرية التي يصدرها 
مصـــرف البحرين المركـــزي نيابة 
عن حكومة مملكة البحرين. تبلغ 
قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 35 مليـــون 

دينـــار بحرينـــي لفترة اســـتحقاق 
182 يوًما تبدأ فـي 29 يناير 2023 
وتنتهـــي في 30 يوليو 2023، كما 
بلغ معدل ســـعر الفائدة على هذه 
األذونـــات 6.13 % مقارنة بســـعر 
الفائدة 6.09 % لإلصدار الســـابق 
بتاريـــخ 25 ديســـمبر 2022. وقد 

بلغ معدل ســـعر الخصـــم 96.996 
% وتم قبول أقل سعر للمشاركة 
بواقـــع 96.961 % علًمـــا بأنـــه قد 
تمت تغطية اإلصدار بنســـبة 235 
%.كما بلغ الرصيد القائم ألذونات 
الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 

2.010 مليار دينار بحريني.

رقية محسن

429
مليــون دينـــار

 علي الفردان

عـــن  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  بيانـــات  أظهـــرت 
عمليات نقـــاط البيع والتجارة اإللكترونية الســـنوية، 
نمو اإلنفـــاق على عدد من القطاعات التجارية ومنها 
المطاعم، السوبرماركت، والفنادق المنتجعات إضافة 
إلى الســـيارات. وفي التفاصيـــل، ارتفع حجم اإلنفاق 
علـــى المطاعـــم من خـــالل مدفوعات نقـــاط البيع بما 
فيهـــا البطاقـــات المصرفية والتطبيقـــات اإللكترونية 

وغيرهـــا، بنحـــو 65 % في العـــام 2022 لتبلغ 429.3 
مليـــون دينـــار. فـــي حيـــن ارتفـــع حجم اإلنفـــاق على 
قطـــاع الســـوبرماركت بنســـبة 21.8 % لتبلـــغ 191.4 
مليـــون دينـــار. أما قطـــاع الفنـــادق والمنتجعات فقد 
ارتفـــع حجـــم اإلنفاق لنحو 191.4 مليـــون دينار بنمو 
قـــدره 62.4 %، فـــي حيـــن بلـــغ اإلنفاق فـــي محالت 
تجـــارة الســـيارات والشـــاحنات نحـــو 182.7 مليـــون 
دينـــار بنمـــو قـــدره 26.4 %. ويأتـــي هـــذا النمـــو فـــي 
اإلنفـــاق فـــي الوقت الذي تشـــهد فيه البـــالد معدالت 

تضخم في األسعار على غرار ما يحدث بدول العالم. 
وارتفـــع اإلنفاق عبر نقاط البيع والتجارة اإللكترونية 
خـــالل 2022 بنســـبة 22 % ليبلـــغ  3.84 مليار دينار، 
حيـــث تضـــم األرقـــام إنفـــاق الســـواح والـــزوار إلـــى 
والتطبيقـــات  المصرفيـــة  البطاقـــات  عبـــر  المملكـــة 
المرتبطة بحســـابات البنوك في بالدهم. وارتفع عدد 
عمليـــات المدفوعات 29.7 % في العـــام 2022 ليبلغ 
إجمالي عدد عمليات الدفع نحو 162.7 مليون عملية 

منها 74 % عملية سحب عبر التقنية الالتالمسية.

اإلنفاق على المطاعم في 2022
بنمو سنوي بلغ 65 %

“التطبيقية” تلتقي الجمهور بمعرضها 
التعريفي في مجمع سيتي سنتر

تزامًنا مع استمرار القبول والتسجيل للطلبة الراغبين في االلتحاق بالجامعة

35
مليون دينار


