
23
مليـــــون

آالف الدنانير في حسابات متطوعي الصفوف األمامية
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  أودعـــت 
الوطنـــي بالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة 
البنكيـــة  بالحســـابات  مكافـــآت 
للمتطوعيـــن فـــي حقل الصحـــة بمبالغ 
وصلت إلى 11 ألف دينار لكل متطوع، 
وذلـــك تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة.

“البـــاد”   بدروهـــا، تواصلـــت صحيفـــة 
مع عدد منهم، إذ عبروا عن ســـعادتهم 
بهذا التقدير، حيث توجهوا بشـــكرهم 
الجزيـــل إلـــى ســـمو ولي العهـــد رئيس 
هـــذه  أن  مؤكديـــن  الـــوزراء،  مجلـــس 

اللفتـــة الكريمـــة تأتـــي تقديـــرا لجهود 
العامليـــن في الصفوف األمامية خال 
فترة جائحـــة كورونا )كوفيد 19(، وما 
بذلوه من جهد في سبيل إنجاح خطط 
وبرامـــج المملكـــة لمواجهـــة الجائحة، 
الفتيـــن إلـــى أن هـــذه المكافـــآت مـــن 

المتوقع أن تشمل نحو 300 متطوع.

عقـــد اجتماع بمقـــر األمانة العامة 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة أمـــس بيـــن وفديـــن مـــن 

مملكة البحرين ودولة قطر.
البحريـــن  مملكـــة  وفـــد  وتـــرأس 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر 
الزيانـــي، كمـــا تـــرأس وفـــد دولـــة 
قطر نائـــب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية الشـــيخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني.
وتنـــاول االجتمـــاع وضـــع اآلليات 
واالجراءات الازمة إلطاق مسار 
المباحثـــات على مســـتوى اللجان 
الثنائية وفقًا لما تضمنه بيان العا 
الصـــادر عـــن قمـــة العـــا بالمملكة 
فـــي  الصـــادر  الســـعودية  العربيـــة 
الخامـــس من ينايـــر 2021، إلنهاء 

الملفات الخاصة المعلقة بينهما.
كمـــا أكـــد الجانبـــان أهميـــة العمـــل 
والتعـــاون بين البلدين الشـــقيقين 

األخويـــة  العاقـــات  يعـــزز  بمـــا 
ويحقـــق تطلعـــات شـــعبيهما فـــي 

والتنميـــة،  واالســـتقرار  األمـــن 
ويدعـــم مســـيرة العمـــل المشـــترك 

لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربية.

وســـط درجات حرارة تقترب مـــن التجمد، واصلت فرق اإلنقاذ 
العمـــل النتشـــال المحاصرين تحت أنقـــاض المباني في جنوب 
تركيا وشمال سوريا، وبدأت فرق اإلنقاذ والمساعدات من دول 
العالـــم في الوصول.  وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن 
عـــدد المتضّررين بالزلزال المدّمـــر الذي أودى بحياة اآلالف في 

تركيـــا وســـوريا، قد يصل إلـــى 23 مليوًنا. ولقي 3549 شـــخًصا 
علـــى األقل مصرعهم في جنوب شـــرقي تركيـــا، وما ال يقل عن 
1559 في شمال سوريا، لتصل حصيلة الضحايا اإلجمالية حتى 

اآلن إلى ما ال يقل عن 5108، وفًقا لمصادر رسمية وطبية.
وأعلـــن الرئيـــس التركي رجـــب طيب أردوغان حالـــة طوارئ 3 

أشهر في 10 محافظات ضربها الزلزال.

اجتماع بحريني - قطري لوضع آليات وإجراءات إطالق مسار المباحثات الثنائية

متضرر من زالزل تركيا وسوريا

إلنهاء الملفات الخاصة المعلقة

مشاهد مروعة.. والضحايا في تزايد.. وجهود اإلنقاذ مستمرة

وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية القطري

سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1559 قتيال 
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عواصم ـ وكاالت

أكــد عــدد مــن أصحــاب الشــركات ومكاتــب الســفر والســياحة 
اســتمرار الرحــات الجوية عبر الطيران إلــى العاصمة التركية 
غــد  يــوم  المواطنيــن  مــن  عــدد  ســيغادر  حيــث  )إســطنبول(، 
)الخميس( من مطار البحرين الدولي إلى مطار أتاتورك الدولي 

في منطقة إسطنبول.

وقـــال أصحـــاب مكاتـــب ســـفر 
وســـياحة لـ “البـــاد” إن رحات 
لـــم  والعـــودة  للذهـــاب  الســـفر 
التـــي  المناطـــق  فـــي  تتأثـــر 
يقصدهـــا الســـياح البحرينيون 

أو لغرض العاج.
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  وأكـــدوا 
واالتصـــاالت  المتابعـــات  أن 
المواطنيـــن  مـــع  مســـتمرة 
الموجوديـــن فـــي مناطق عدة 
بتركيا مثل إسطنبول، تقسيم، 
وغيرهـــا  أنقـــرة،  طرابـــزون، 
مـــن المناطـــق التـــي يقصدهـــا 
البحرينيون للســـفر والســـياحة 

أو العاج.
واختتموا بأن األجواء الجوية 
ســـتكون غًدا مســـتقرة بحسب 
أنظمة الماحة، ما يسهل حركة 

الطيران والتنقل والسفر.
إلى ذلك، كشف عدد من السياح 
البحرينيين وزوار حي السيدة 
زينـــب في الجمهوريـــة العربية 
السورية عن أن األوضاع أمس 
مستقرة في العاصمة السورية 

دمشق وضواحيها.
وأكـــدوا أن جميـــع البحرينييـــن 
الموجودين في دمشق ومنطقة 

السيدة زينب بخير.

 :” مكاتب سفر لـ “
ال إلغاء لرحالت إسطنبول

)03(

في حفل عقد بحضور مسؤولين وبرلمانيين وكبار التجار والصناعيين وأعيان المجتمع

منظمة عضو باألمم المتحدة تمنح الشعلة وسام اإلبداع االقتصادي

نظم اتحاد المبدعين العرب - عضو المجلس 
االقتصادي واالجتماعـــي باألمم المتحدة - 
حفل اســـتقبال مســـاء أمس الثاثاء لتقليد 
رئيـــس مجلـــس إدارة دار “الباد” للصحافة 
والنشـــر والتوزيع عبدالنبي الشـــعلة “وسام 

اإلبداع االقتصادي للعام 2023”.
وشهد الحفل حضور مسؤولين وبرلمانيين 
التجـــار  وكبـــار  وقانونييـــن  وأكاديمييـــن 

المجتمـــع  بمنظمـــات  وقـــادة  والصناعييـــن 
المدني وأعيان المجتمع ومندوبي وســـائل 

اإلعام والصحافة.
وقال الشعلة في كلمة له “إننا فخورون بما 
حققته مملكـــة البحرين مـــن منجزات على 
طريـــق تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة 
بفضـــل صابـــة إرادتهـــا وعزيمـــة قيادتهـــا 

)18(الحكيمة”.
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جاللته معزيا أردوغان هاتفيا بضحايا الزلزال

الملك المعظم: مستعدون لتقديم كل دعم ممكن لتركيا
أجـــرى عاهل البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة أمـــس اتصاال هاتفيا مع رئيس 
جمهورية تركيا الشـــقيقة رجب طيب 
أردوغان، أعـــرب جالته فيه عن أحر 
التعازي وصادق المواساة له وللشعب 
التركي الشقيق وألسر الضحايا جراء 
الزلـــزال الـــذي ضـــرب جنوب شـــرقي 
تركيـــا، راجيا جالته الرحمة للضحايا 

والشفاء العاجل للمصابين.
وأكد صاحـــب الجالة خال االتصال 
تضامـــن مملكة البحرين ووقوفها إلى 

جانـــب تركيـــا وشـــعبها واســـتعدادها 
لتقديم كل دعم ممكن للمســـاعدة في 
مواجهة آثار هذا الزلزال وتجاوز هذه 

المأساة اإلنسانية. 
مـــن جهتـــه، أعـــرب الرئيـــس التركـــي 
عـــن جزيـــل شـــكره وتقديـــره لجالـــة 
الملـــك المعظـــم لمـــا أبـــداه جالته من 
مشـــاعر صادقة، ســـائا المولى تعالى 
أن يحفـــظ البحريـــن وشـــعبها من كل 
مكروه ويديم عليهمـــا األمن والرخاء 

والتقدم.
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مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين، 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمد 
آل خليفـــة، امـــس، الفريق بحري تشـــارلز 
 Charles Bradford كوبـــر  برادفـــورد 
Cooper قائـــد القوات البحريـــة بالقيادة 
األســـطول  قائـــد  األميركيـــة  المركزيـــة 
الخامـــس والوفـــد المرافـــق لـــه، بحضـــور 
الفريـــق الركن ذياب النعيمي رئيس هيئة 

القائـــد  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــال  األركان. 
العـــام لقوة دفـــاع البحرين بقائـــد القوات 
األميركيـــة  المركزيـــة  بالقيـــادة  البحريـــة 
قائد األســـطول الخامس والوفد المرافق 
له، مشـــيًدا بالعاقـــات القائمة بين مملكة 
البحريـــن والواليات المتحـــدة األميركية 
الصديقـــة ومـــا تشـــهده تلـــك العاقة من 
تطور ونماء على كافة األصعدة خصوًصا 

في المجال العسكري. حضر اللقاء اللواء 
الركـــن حســـن محمـــد ســـعد مديـــر ديوان 
غانـــم  الركـــن  واللـــواء  العامـــة،  القيـــادة 
إبراهيـــم الفضالـــة مســـاعد رئيـــس هيئـــة 
األركان للعمليـــات، واللـــواء الركـــن طيـــار 
الشيخ محمد بن ســـلمان آل خليفة مدير 
التعاون العســـكري، وعدد من كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

تطور ونماء في العالقات مع واشنطن

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

اســـتقبل القائـــد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمد آل خليفة، أمس، الفريق أول جاكلين أوفســـت 
Jacqueline Ovost قائـــد قيـــادة النقـــل والمواصات بالواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقة والوفد المرافـــق، بحضور الفريق 
الركـــن ذياب النعيمي رئيـــس هيئة األركان. ورحـــب القائد العام 
لقـــوة دفاع البحرين بقائـــد قيادة النقل والمواصـــات بالواليات 
المتحـــدة األميركيـــة والوفد المرافـــق، وتم اســـتعراض عاقات 
التعـــاون والصداقـــة القائمـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات 

المتحـــدة األميركية وســـبل تعزيزها وما تشـــهده من تطور على 
مختلـــف األصعـــدة خاصـــة مـــا يتعلق منها بالتنســـيق العســـكري 
والتعـــاون الدفاعـــي بين البلدين الصديقين. حضـــر اللقاء اللواء 
الركن حســـن محمد ســـعد مدير ديـــوان القيادة العامـــة، واللواء 
الركـــن غانـــم إبراهيـــم الفضالـــة مســـاعد رئيـــس هيئـــة األركان 
للعمليـــات، واللـــواء الركـــن طيـــار الشـــيخ محمـــد بن ســـلمان آل 
خليفة مدير التعاون العســـكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع 

البحرين.

تعزيز التنسيق العسكري بين البحرين وأميركا
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تلقى عاهل الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيتي شـــكر جوابيتين من صاحب الســـمو األمير ألبرت 
الثاني أمير إمارة موناكو، وذلك رًدا على برقيتي جالته وسموه المهنئتين 

لسموه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني إلمارة موناكو.
وأعـــرب ســـموه فـــي البرقيتين عـــن جزيل شـــكره وتقديـــره لجالـــة الملك 
المعظـــم ولســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء على تهنئة جالته وســـموه له، 
متمنًيا لجالته ولســـموه موفور الصحة والســـعادة ولشعب مملكة البحرين 

تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار والرقي.

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقيان شكر أمير موناكو

رئيس جمهورية تركيا جاللة الملك المعظم

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفاع 
الفريق الركن عبدهللا بن حسن 
النعيمي، صباح أمس الثاثاء، 
اســـتونيا  جمهوريـــة  ســـفير 
الصديقة المعتمد لدى المملكة 
يـــان  أبوظبـــي  فـــي  والمقيـــم 

راينهولد.
وزيـــر  رّحـــب  اللقـــاء،  وخـــال 

بســـفير  الدفـــاع  شـــؤون 
مشـــيًدا  اســـتونيا،  جمهوريـــة 
بعاقـــات الصداقـــة المســـتمرة 
والمتميـــزة القائمة بين البلدين 

الصديقين.
حضر اللقاء اللواء الركن طيار 
الشـــيخ محمـــد بـــن ســـلمان آل 
خليفة مدير التعاون العسكري.

عالقات متميزة مع استونيا
عيسى بن عبداهلل يكرم رجال “الملكية لإلنقاذ”

برعاية عيسى بن سلمان

أمنـــاء وقـــف  رئيـــس مجلـــس  أنـــاب 
عيســـى بن ســـلمان التعليمي الخيري 
لإلنقـــاذ  الملكيـــة  المؤسســـة  رئيـــس 
والسامة المائية سمو الشيخ عيسى 
بن ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، ســـمو 
الشيخ عيسى بن عبدهللا بن حمد آل 
خليفة لحضور حفل التكريم السنوي 
الذي أقامته المؤسسة الملكية لإلنقاذ 
اإلنقـــاذ  لرجـــال  المائيـــة  والســـامة 
للموســـم 2022، والـــذي يقـــام تحـــت 
رعاية ســـمو الشيخ عيسى بن سلمان 

بن حمد آل خليفة.
وفي البداية، ألقت المؤسس ورئيس 
الملكيـــة  المؤسســـة  إدارة  مجلـــس 
ســـمو  المائيـــة  والســـامة  لإلنقـــاذ 
الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل 
خليفة كلمة رحبت فيها بسمو الشيخ 
عيسى بن عبدهللا بن حمد آل خليفة 
والحضـــور، وأكـــدت أن المؤسســـة ال 
تقف عند هذه المبادرات، بل إن هناك 
الكثيـــر الذي يتعين القيـــام به، معبرة 
عـــن فخرهـــا بالتقـــدم الـــذي أحرزتـــه 

المؤسسة في تحقيق هذه الرؤية. 
وأكـــدت أن الوقايـــة مـــن الغـــرق هـــي 
مســـؤولية جماعيـــة، وأنه مـــن خال 
االســـتمرار فـــي العمـــل مـــع شـــركائنا 
كالجهـــات  المجتمعـــي  العمـــل  فـــي 
الحكومية، والمؤسســـات والشـــركات 
المجتمـــع،  أفـــراد  وكذلـــك  الخاصـــة 
يمكننـــا تحقيـــق مزيـــد في الســـنوات 
المقبلـــة، مـــن أجل توفيـــر أماكن آمنة 
لاســـتمتاع واالســـتجمام فـــي المـــاء 
فـــي جو آمن وضمان عدم فقد أرواح 
بســـبب الغـــرق، وهـــذه ليســـت ســـوى 
بعـــض الطـــرق القليلة التـــي نعمل بها 

لتحقيق هذا الهدف.

تـــم خالـــه  عـــرض  الحفـــل  وتضمـــن 
تســـليط الضـــوء علـــى الجهـــود التـــي 
لإلنقـــاذ  الملكيـــة  المؤسســـة  َبذلتهـــا 
والســـامة المائيـــة وفريقهـــا، ومـــا تم 

تحقيقـــه مـــن تقدم ومنجـــزات طوال 
علـــى  الحـــرص  مؤكـــدة  مســـيرتها، 
مواصلـــة العمل بنفـــس الوتيرة حتى 
االســـتراتيجية  األهـــداف  تحقيـــق 

بالســـامة  والمتعلقـــة  للمؤسســـة 
المائية.

بعدهـــا قام ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفـــة بتكريم 
رجال إنقاذ المؤسســـة الملكية لإلنقاذ 
تفانيهـــم  علـــى  المائيـــة،  والســـامة 
والتزامهـــم بتوفيـــر األمن والســـامة 
المواقـــع  فـــي  الشـــواطئ  لمرتـــادي 
خدمـــات  فيهـــا  الموجـــودة  الســـتة 
إنقاذ المؤسســـة، والتـــي تغطي جميع 

محافظات مملكة البحرين. 
يذكـــر أن المؤسســـة الملكيـــة لإلنقـــاذ 
والســـامة المائية تأسســـت في العام 
2016. ومهامهـــا الوقايـــة من حوادث 
الوفـــاة واإلصابـــات المتعلقـــة بالغرق 
والعمل على تحقيق التقدم واالزدهار 
معتمدين على ثـــروة المياه الوطنية، 
إذ إن هنـــاك طرًقـــا عديـــدة لتحقيـــق 
هـــذه الرؤية، وذلك عن طريق تثقيف 
إنقـــاذ  مهـــارات  بشـــأن  المجتمعـــات 
الحيـــاة والســـامة المائيـــة، وحمات 
وأســـباب  بحـــاالت  العامـــة  التوعيـــة 
الغرق، وتوفير أماكن آمنة لاستمتاع 

واالستجمام في الماء في جو آمن.

المنامة - بنا

التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتقبل 
العقـــاري  التنظيـــم  لمؤسســـة 
خليفـــة  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة وفـــدا 
للمـــادة  االستشـــارية  للبعثـــة 
الرابعة لصندوق النقد الدولي؛ 
وذلـــك لمناقشـــة واســـتعراض 
تطـــورات القطـــاع العقاري في 
مملكـــة البحريـــن. وتـــم خال 
مـــن  عـــدد  بحـــث  االجتمـــاع 
الموضوعات وتبـــادل وجهات 
تطـــورات  آخـــر  حـــول  النظـــر 
القطـــاع العقـــاري على الصعيد 

المحلـــي، باإلضافـــة إلى بحث 
ذات  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 
وأفاد  المشـــترك.  االهتمامـــات 
لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
التنظيـــم العقـــاري بـــأن مملكة 
البحريـــن تســـير بخطـــى ثابتة 
نحو تحقيق أهدافها التنموية 
من خال مبادرات عدة والتي 
كان لهـــا الـــدور فـــي مواصلـــة 
لاقتصـــاد  اإليجابـــي  النمـــو 

البحريني.
مـــن  عـــدد  االجتمـــاع  وحضـــر 

المسؤولين في المؤسسة.

محمد بن خليفة: البحرين تسير بخطى 
ثابتة نحو تحقيق أهدافها التنموية

المنامة - بنا



المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

اســـتقبل وزير التنمية االجتماعية 
أســـامة العصفـــور، رئيـــس مجلس 
طـــرادة،  صالـــح  العاصمـــة  أمانـــة 
أعضـــاء  مـــن  عـــدد  وبحضـــور 

المجلس.
 وتـــم خـــال اللقـــاء بحـــث أوجـــه 
وزارة  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
التنمية االجتماعية ومجلس أمانة 
العاصمـــة، علـــى نحـــو يســـاهم في 
االجتماعيـــة  بالمجـــاالت  االرتقـــاء 
والتنموية في المجتمع البحريني.

التنميـــة  وزيـــر  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
االجتماعية، أهمية دعم المبادرات 
الحكوميـــة  للجهـــود  المســـاندة 
مـــن أجـــل تحقيـــق الصالـــح العـــام 
عبـــر تنفيـــذ المزيـــد من المشـــاريع 
والبرامـــج الهادفـــة لخدمـــة الفـــرد 

والمجتمع.

بحث أوجه التعاون بين 
“التنمية االجتماعية” 

زيادة التوظيف وانخفاض معدالت الباحثين عن عمل في نهاية 2022و“أمانة العاصمة”
جهود لمكافحة كل أشكال التمييز والتصدي لالتجار باألشخاص... حميدان:

أّكد وزير العمـــل رئيس مجلس إدارة هيئة 
تنظيم ســـوق العمل جميل بـــن محمد علي 
حميـــدان أّن مملكة البحريـــن حّريصة على 
تعزيز اســـتدامة نمو ســـوق العمل وتطوير 
السياســـات التي تنتهجها لزيادة استقطاب 
االســـتثمارات وتوليـــد المزيـــد مـــن الفرص 
النوعيـــة، منّوهـــًا بمـــا تزخر بـــه المملكة من 
بيئة عمل جاذبـــة، وبرامج تدريب متنوعة 
متاحـــة لتأهيل المـــوارد البشـــرية الوطنية 
وتســـهيل إدماجهـــا فـــي مختلف المنشـــآت 
التجارية واالقتصادية بالقطاع الخاص لما 
له من دور محوري إلى جانب القطاع العام 
في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة.  
جـــاء ذلـــك خال اجتمـــاع وزيـــر العمل، مع 
وفـــد صنـــدوق النقـــد الدولـــي، الـــذي يـــزور 
مملكة البحرين، برئاســـة أســـماء الجنايني، 
وذلـــك بحضـــور  وكيـــل وزارة العمل ســـمو 

الشـــيخ خليفـــة بـــن ســـلمان بـــن محمـــد آل 
خليفـــة، والرئيـــس التنفيذي لهيئـــة تنظيم 
ســـوق العمـــل نـــوف جمشـــير ، وعـــدد مـــن 

المسؤولين في الوزارة.
وتأتـــي زيـــارة وفد صنـــدوق النقـــد الدولي 
مملكـــة  بيـــن  القائـــم  التعـــاون  إطـــار  فـــي 
البحريـــن وصنـــدوق النقد الدولـــي، وغيره 
من المنظمات الدوليـــة المتخصصة لتبادل 
وتقييـــم الخبـــرات والعمـــل علـــى تطويرها 

بمـــا يخدم األهـــداف التنمويـــة واألولويات 
الوطنية في المملكة.

وخـــال االجتماع اســـتعرض الوزير تجربة 
المملكـــة فـــي إطـــاق المبـــادرات النوعيـــة 
الحمايـــة  وتوفيـــر  التوظيـــف  لبرامـــج 
االجتماعيـــة، حيـــث لفـــت وزيـــر العمل إلى 
النتائـــج المتحققـــة علـــى هـــذا الصعيد من 
خال زيادة معـــدالت التوظيف وانخفاض 
معدالت الباحثين عن عمل في نهاية العام 

2022، فضاً عن برامج دعم المرأة وتعزيز 
فـــي ســـوق  المنافســـة والمســـاواة  مبـــادئ 

العمل.
كمـــا اطلـــع الوفد علـــى إجراءات ممارســـة 
األعمـــال في مملكة البحرين والتشـــريعات 
المتطورة في تنقل وحماية العمالة الوافدة 
وفقـــًا لمعاييـــر العمـــل الدوليـــة، وجهودهـــا 
لمكافحة كل أشـــكال التمييز والتصدي ألي 

ممارسات في مجال اإلتجار باألشخاص.

وفي هذا الســـياق، تطرق وزير العمل أيضًا 
إلـــى المشـــروعات الجديـــدة التـــي أطلقتها 
مملكـــة البحرين لدعم بيئـــة األعمال، وفي 
مقدمتهـــا مشـــروع حمايـــة األجـــور للعمالة 
الوافدة، وإطاق حزم تدريبية متخصصة 
للخريجين الجامعيين لتزويدهم بالمهارات 
المهنيـــة لتأهيلهم لســـوق العمـــل، وتحقيق 
التعليـــم  مخرجـــات  بيـــن  أكبـــر  مواءمـــة 

والتدريب واحتياجات سوق العمل.

المنامة - وزارة العمل

حميدان متوسطا وفد صندوق النقد الدولي من االجتماع

القضيبية - مجلس النواب

خالـــص  عـــن  النـــواب  مجلـــس  أعـــرب 
إلـــى  المواســـاة  وصـــادق  التعـــازي 
الجمهورية العربية الســـورية الشـــقيقة، 
فـــي  الصديقـــة،  تركيـــا  وجمهوريـــة 
ضحايـــا الزلـــزال الـــذي ضرب عـــددا من 
المحافظات الســـورية، ومناطق جنوب 
شـــرق تركيـــا، والذي أســـفر عن ســـقوط 

العديد من الضحايا والمصابين.
أمـــس  بيـــاٍن  فـــي  المجلـــس  وأشـــاد 
مـــن  الســـامية  الملكيـــة  بالتوجيهـــات 
لـــدن حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة ملـــك الباد 
بتقديـــم  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  المعظـــم 
مســـاعدات إنســـانية إغاثية عاجلة إلى 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة المتضررة 
مـــن الزلـــزال الذي ضرب تركيا وســـوريا 
وخلف العديد من الضحايا والمفقودين 
وأحـــدث دمارًا كبيرًا في البنية التحتية 
والمنشـــآت، وتوجيه المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية بقيـــادة ممثل جالة 

وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفة للمســـاعدة فـــي تقديم العون 
مـــن  فـــي كل  الزلـــزال  الـــازم لضحايـــا 

سوريا وتركيا.
وثمـــن المجلـــس المبـــادرات اإلنســـانية 
الملـــك  جالـــة  لـــدن  مـــن  المتواصلـــة 
المعظم، في مســـاعدة الدول والشعوب 
الشـــقيقة والصديقة وإغاثـــة المنكوبين 
النهـــج  العالـــم، انطاقـــا مـــن  فـــي دول 
الملكي الســـامي والثوابت الوطنية في 

ترسيخ التضامن الدولي واإلنساني.
وأكـــد المجلس تضامـــن مملكة البحرين 
مـــع البلديـــن والشـــعبين فـــي المصـــاب 
األليـــم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد 
يلهـــم  وأن  رحمتـــه،  بواســـع  الضحايـــا 
أهلهم وذويهم جميل الصبر والســـلوان، 
وللمصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ 
هللا عز وجل البلدين والشـــعبين من كل 

مكروه.

“النواب” يؤكد التضامن مع سوريا وتركيا
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حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

مساندة البحرين إلى سوريا وتركيا ترسخ النهج اإلنساني للملك المعظم
توحيد جهود الوزارات لتقديم المساعدات للدول المتضررة... “الشورى”:

أحـــّر  عـــن  الشـــورى  مجلـــس  أعـــرب 
إلـــى  المواســـاة،  وخالـــص  التعـــازي، 
الســـورية،  العربيـــة  الجمهوريـــة 
وشـــعبيهما  التركيـــة،  والجمهوريـــة 
الشـــقيقين، فـــي ضحايا الزلـــزال الذي 
الشـــقيقتين،  الجمهوريتيـــن  ضـــرب 
وأودى بحيـــاة المئـــات مـــن الضحايـــا، 
وخّلف العديد من المفقودين، وتسّبب 
فـــي دمـــار كبيـــر فـــي البنيـــة التحتية 
والمنشـــآت، مؤكـــًدا المجلـــس موقـــف 
الكامـــل  مملكـــة البحريـــن وتضامنهـــا 
مع البلدين وشـــعبيهما الشـــقيقين في 
ظل الظروف اإلنســـانية الصعبة التي 

تتعرض لها جراء الكارثة الطبيعية.
عالًيـــا  الشـــورى  مجلـــس  وثّمـــن   
عاهـــل  مـــن  الســـامية  التوجيهـــات 
البـــاد المعّظم صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بتقديم 
مســـاعدات إنســـانية إغاثيـــة عاجلـــة 
والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول  إلـــى 
المتضـــررة مـــن الزلـــزال الـــذي ضـــرب 
تركيـــا وســـوريا، مشـــيًرا إلـــى أّن هذه 

المبادرة اإلنســـانية تترجم نهًجا نبيًا 
وســـجًا مشـــرًفا من العطاء اإلنساني 
واإلغاثي الذي تقدمه مملكة البحرين 
للـــدول والشـــعوب المنكوبة، وترســـخ 
المبـــادرات الســـامية مـــن جالة الملك 
المعّظـــم، ومـــا يوليه جالتـــه من دعم 
ومســـاندة للبرامج اإلغاثيـــة الموجهة 

لمختلف دول العالم.
التـــي  المخلصـــة  بالمســـاعي  وأشـــاد   
ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة  بهـــا  تقـــوم 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفـــة، مـــن أجـــل توحيـــد جهـــود 
الحكوميـــة  والمؤسســـات  الـــوزارات 
الراميـــة لتقديم المســـاعدات والدعم 

للدول المتضررة من الزلزال.
 ويثني مجلس الشـــورى على الجهود 
الكبيـــرة، والخطـــوات المثمـــرة التـــي 
تتخذهـــا المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية، برئاسة ممثل جالة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
رئيس مجلس أمناء المؤسســـة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة،، 
مقّدًرا المجلس حرص المؤسسة على 

تنفيذ توجيهات جالة الملك المعّظم، 
المســـاعدات  تأميـــن  علـــى  والعمـــل 
الازمـــة، وضمان ســـرعة وصولها، بما 
يخفف من المعاناة والضرر الذي لحق 
بشـــعبي الجمهورية العربية الســـورية 

والجمهورية التركية.
 ويؤكـــد مجلـــس الشـــورى أن ســـرعة 
اســـتجابة مملكـــة البحريـــن للنداءات 
اإلنســـانية، وحرصهـــا علـــى مســـاعدة 
المحتاجيـــن والمنكوبيـــن فـــي الدول 
الشـــقيقة والصديقـــة، يعكس الروابط 
تجمـــع  التـــي  الوطيـــدة  والعاقـــات 

مملكة البحرين بمختلف دول العالم.
 ودعـــا مجلـــس الشـــورى المولـــى عـــّز 
وجـــّل أن يتغّمـــد ضحايـــا الـــزالل فـــي 
ســـوريا وتركيـــا بواســـع رحمتـــه، وأن 
يمنَّ على المصابين بالشـــفاء العاجل، 
وشـــعبيهما  البلديـــن  يحفـــظ  وأن 
الشـــقيقين، آمـــًا أن تتضافـــر الجهود 
الدوليـــة مـــن أجـــل رفـــع المعانـــاة عن 
المتضرريـــن، والتخفيف على عائات 

وذوي الضحايا والمفقودين.

القضيبية - مجلس الشورى

أكد عدد من أصحاب شـــركات ومكاتب 
الرحـــات  اســـتمرار  والســـياحة  الســـفر 
العاصمـــة  إلـــى  الطيـــران  الجويـــة عبـــر 
ســـيغادر  حيـــث  إســـطنبول،  التركيـــة 
عـــدد مـــن المواطنين يوم غـــد الخميس 
9 فبرايـــر الجـــاري مـــن مطـــار البحريـــن 
الدولـــي إلـــى مطار أتاتـــورك الدولي في 

منطقة إسطنبول.
وقال أصحاب مكاتب السفر والسياحة 
لــــ “البـــاد” إن رحـــات الســـفر للذهـــاب 
والعـــودة لـــم تتأثـــر فـــي المناطـــق التي 
يقصدها الســـياح البحرينيون أو لغرض 
العـــاج، مؤكديـــن فـــي ذات الوقـــت، أن 
مـــع  مســـتمرة  واالتصـــاالت  المتابعـــات 
مناطـــق  فـــي  الموجوديـــن  المواطنيـــن 
عـــدة بتركيـــا مثل إســـطنبول، تقســـيم، 
طرابـــزون، أنقرة، وغيرها مـــن المناطق 
للســـفر  البحرينيـــون  يقصدهـــا  التـــي 

والسياحة أو العاج.
 مـــن جهتهـــا، قالـــت عليـــاء عبداللطيف 
وهي صاحبة مكاتب سفريات وسياحة 
فـــي تركيـــا والبحريـــن، نؤكـــد للجميـــع 
والســـفريات  الســـياحة  مكاتـــب  أن 
البحرينيـــة تابعـــت أوضـــاع المواطنيـــن 
العـــاج  لغـــرض  والمســـافرين  الســـياح 

مـــدار  علـــى  التركيـــة  الجمهوريـــة  فـــي 
يوميـــن جـــراء الزلزال، حيـــث تواصلت 
موظفـــي  خـــال  مـــن  المواطنيـــن  مـــع 
المكاتب السياحية في تركيا للتأكد من 
ســـامتهم ولاطمئنـــان علـــى صحتهـــم، 
كمـــا حثـــت أغلـــب المكاتـــب المواطنين 
الســـفارة  بتعليمـــات  التقيـــد  بضـــرورة 
البحرينية في أنقرة والسلطات التركية 
التباع التعليمات الازمة وأخذ الحيطة 

والحذر.
أوضـــاع  أن  عبداللطيـــف  وأكـــدت   
المناطـــق  فـــي  الســـياح  المواطنيـــن 
الســـياحية بخيـــر، واألمـــر ال يســـتدعي 
المغـــادرة والعـــودة العاجلـــة مـــا دامـــت 
األمور مســـتقرة فـــي العاصمـــة التركية 
وضواحيها، الفتة إلى أن عدًدا قليًا من 
ر بســـبب تســـاقط  الرحات الجوية تأخَّ
الثلوج وبرودة الطقس، وال يوجد إلغاء 

للرحات أو الحجوزات. 
واختتمت بأن األجواء الجوية ستكون 
غـــًدا الخميس مســـتقرة بحســـب أنظمة 
الماحـــة، ممـــا يســـهل حركـــة الطيـــران 
والتنقل والســـفر، مشـــيرة إلـــى أن عدًدا 
مـــن المواطنيـــن الموجودين فـــي تركيا 
للعـــاج  المستشـــفيات  فـــي  بعضهـــم 
وآخـــرون بغـــرض التجارة أو الســـياحة 

في األجواء الباردة.

ال إلغاء لرحالت إسطنبول... والخميس رحلة من مطار البحرين

الزياني يقدم تعازي البحرين للسفير السوري

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  قـــام 
لســـفارة  بزيـــارة  أمـــس،  الزيانـــي، 
لـــدى  الســـورية  العربيـــة  الجمهوريـــة 
مملكـــة البحرين؛ وذلـــك لتقديم واجب 
العزاء في ضحايا الزلزال الذي وقع في 
المناطق الشـــمالية من سوريا وجنوبي 

الجمهورية التركية يوم أمس.
لســـفير  الخارجيـــة  أعـــرب وزيـــر  وقـــد 
الجمهورية العربية الســـورية الشـــقيقة 
المعيـــن لـــدى المملكة، محمـــد إبراهيم، 
عـــن خالـــص تعـــازي ومواســـاة مملكـــة 
وشـــعًبا،  وحكومـــًة  ملـــًكا  البحريـــن، 

للحكومـــة والشـــعب الســـوري الشـــقيق 
في ضحايا الزلـــزال المدمر الذي ضرب 
المناطـــق الشـــمالية مـــن ســـوريا وعدًدا 
الجمهوريـــة  جنوبـــي  الواليـــات  مـــن 
وإصابـــة  وفـــاة  عـــن  وأســـفر  التركيـــة، 
فـــي  وانهيـــارات  األشـــخاص،  مئـــات 

المبانـــي والمنـــازل والممتلكات، ســـائًا 
المولي العلي القدير أن يمن على جميع 
مؤكـــًدا  العاجـــل،  بالشـــفاء  المصابيـــن 
تعاطـــف المملكـــة وتضامنها مع ســـوريا 
الكارثـــة  هـــذه  فـــي  الشـــقيق  وشـــعبها 

المؤلمة.

المنامة - وزارة الخارجية

الزياني يقدم تعازي البحرين للسفيرة التركية

قـــام وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
لســـفارة  بزيـــارة  أمـــس،  الزيانـــي، 
لـــدى مملكـــة  التركيـــة  الجمهوريـــة 
واجـــب  لتقديـــم  وذلـــك  البحريـــن، 
العزاء في ضحايا الزلزال الذي وقع 

في جنوب تركيا أمس.

 وقد أعرب وزير الخارجية لسفيرة 
الجمهوريـــة التركيـــة لـــدى المملكة، 
ايســـن تشـــاكيل، عن خالص تعازي 
ملـــًكا  البحريـــن،  ومواســـاة مملكـــة 
وحكومًة وشـــعًبا، لحكومة وشـــعب 
الشـــقيقة  التركيـــة  الجمهوريـــة 

فـــي ضحايـــا الزلـــزال المدمـــر الذي 
ضـــرب محافظـــة كهرمـــان مرعـــش 
وعـــدًدا من الواليـــات جنوبي تركيا 
مـــن ســـوريا،  الشـــمالية  والمناطـــق 
وأســـفر عـــن وفـــاة وإصابـــة مئـــات 
األشـــخاص، وانهيارات في المباني 

ســـائًا  والممتلـــكات،  والمنـــازل 
المولـــي العلـــي القديـــر أن يمنَّ على 
جميـــع المصابين بالشـــفاء العاجل، 
مؤكـــًدا تعاطف المملكـــة وتضامنها 
مع تركيا وشـــعبها الشقيق في هذه 

الكارثة المؤلمة.

المنامة - وزارة الخارجية
كشـــف عـــدد مـــن الســـياح البحرينييـــن 
وزوار حي السيدة زينب في الجمهورية 
األوضـــاع  أن  عـــن  الســـورية  العربيـــة 
أمـــس )الثاثاء( مســـتقرة فـــي العاصمة 
الســـورية دمشـــق وضواحيها، مؤكدين 
أن جميـــع البحرينييـــن الموجودين في 

دمشق ومنطقة السيدة زينب بخير.
مـــن جهتـــه، قـــال المواطـــن الزائـــر لحي 
أثنـــاء  عبـــاس  حســـن  زينـــب،  الســـيدة 
اتصـــال هاتفي مع “البـــاد” أن األوضاع 
فـــي اليوم الثاني من بعـــد الزلزال تعتبر 
مســـتقرة وال داعـــي للهلـــع أو الخـــوف، 
وتـــم التواصـــل مـــع جميـــع البحرينيين 

الموجودين في مناطق السيدة ودمشق 
للتأكد من سامة الجميع.

وذكر عباس أن خدمات اإلنترنت عادت 
أمـــس بشـــكل طبيعي مقارنـــة مع أمس 
األول )اإلثنيـــن( الـــذي شـــعر فيـــه الزوار 
بعدة هزات بسبب الزلزال بعضها استمر 
لمـــدة 40 ثانية، مما تســـبب في انقطاع 

الكهرباء بشكل متكرر. 
البحرينيـــة  الســـفر  حمـــات  أن  وذكـــر 
الســـفارات  مـــع  تواصلـــت  والخليجيـــة 
البعثـــات  إلخطـــار  والقنصليـــات، 

الدبلوماسية أن رعايا الدول بخير.
ولفـــت عبـــاس إلـــى أن حمـــات الســـفر 
لـــم تطلب مـــن الســـياح والـــزوار العودة 

للبحرين مادامت األمور بخير.

حمالت لـ “^”: زوار “السيدة” بخير
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بحوث مؤتمر تكافؤ الفرص تستشرف التحديات التكنولوجية
أردنية تحرز المركز األول عن دراسة توائم بين الدور البشري والتقدم التكنولوجي

ليلـــى  األردنيـــة  الباحثـــة  دراســـة  حـــازت 
عصام ملـــص المركـــز األول كأفضل ورقة 
بحثية مشـــاركة في النسخة السادسة من 
مؤتمر تكافؤ الفـــرص بين المرأة والرجل، 
الـــذي تنظمه الجامعة األهلية بالتعاون مع 
جامعـــة األعمـــال والتكنولوجيـــا في جدة 

وجامعة برونيل البريطانية.
وقدمـــت الباحثة ليلى عصام محمد ملص 
مـــن جامعـــة األميـــرة ســـمية للتكنولوجيا 
ورقـــة بحثيـــة تطـــرح أنموذجـــا للمواءمة 
التـــي  والخدمـــات  البشـــري  الـــدور  بيـــن 
تقدمهـــا التكنولوجيـــا الحديثـــة والـــذكاء 
تحليـــل  علـــى  القـــادر  االصطناعـــي 
واســـتقراء كم هائل وضخم مـــن البيانات 
والمعلومـــات، وهـــي دراســـة أجرتها تحت 
توجيه وإشـــراف عميد كليـــة الملك طالل 
لتكنولوجيـــا األعمـــال في جامعـــة األميرة 

ســـمية للتكنولوجيـــا البروفيســـور جـــورج 
سمور.

العلميـــة  ورقتهـــا  فـــي  ملـــص  وناقشـــت 
التأثيرات الحالية والمســـتقبلية مع هيمنة 
التكنولوجيـــا والـــذكاء االصطناعـــي علـــى 
إلـــى  ورقتهـــا  وتطرقـــت  البشـــري،  الـــدور 
دراسة العوامل التي تؤثر على تبني ذكاء 
األعمـــال فـــي قطـــاع التأمين فـــي المملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية وتأثيرهـــا علـــى أداء 

صنع القرار.
وأكـــدت الباحثـــة فـــي ورقتهـــا أن الـــذكاء 
االصطناعـــي والتكنولوجـــي مهمـــا حقـــق 
مـــن قفزات عليا وقـــدرات هائلة فإنه أداة 
تظل في حاجة للعنصر البشـــري لإلشراف 
علـــى عملها لما يمتلكه من حس المشـــاعر 

والموهبة واإلبداع واالبتكار.
كذلـــك قدمـــت الباحثتـــان مـــاري يعقـــوب 
وريـــم خالـــد ورقة بحثية متميـــزة بعنوان 

حوكمـــة الشـــركات فـــي العصـــر الرقمـــي، 
ومناقشـــة  تحديـــد  إلـــى  تهـــدف  والتـــي 
العوامـــل والمخاطـــر ذات الصلـــة لمعرفـــة 
ما إذا كانت اإليجابيات تفوق الســـلبيات. 
وتوصلـــت نتائج البحث إلـــى أن الجوانب 
اإليجابيـــة لممارســـات حوكمـــة الشـــركات 
الرقميـــة تفـــوق بكثير المخاطـــر المرتبطة 
بهذه التقنيات، ويؤدي استمرار استخدام 
الممارســـات التقليدية لحوكمة الشـــركات 

إلى تعرض المؤسسة لمخاطر عدة والتي 
بدورهـــا تشـــكل إطـــاًرا ضعيًفـــا لحوكمـــة 
الشـــركات، عالوًة على نقـــص التمويل في 
مجـــال حوكمـــة الشـــركات الرقميـــة. كمـــا 
قدمـــت الباحثتـــان توصيـــات للبحث منها 
تعيين مديري تكنولوجيا المعلومات ذوي 
الخبرة والكفاءة، تركيز صناع السياســـات 
على البحث والتطوير، وتدريب العاملين.

الباحثيـــن أيمـــن حســـن  وتناولـــت ورقـــة 

المؤسســـات  توقعـــات  عبـــدهللا  ووائـــل 
الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بخدمات 
الدفـــع اإللكترونـــي فـــي الكويـــت بطريقة 
تساعد الجهة التنظيمية على تطوير إطار 
تنظيمـــي أكثـــر شـــموالً. وأشـــار الباحثـــان 
إلـــى ضـــرورة الموازنـــة بين الحفـــاظ على 
استقرار النظام المالي وتخفيف المخاطر 
وتعزيـــز االبتـــكار والنظـــام البيئـــي الداعم 

لحلول الدفع اإللكتروني.
وتنـــاول موضـــوع البحـــث للباحـــث داود 
ورقـــة  عمـــان  ســـلطنة  مـــن  الحمدانـــي 
استكشـــافية عن التجارة اإللكترونية في 
عمان، إذ إن ســـلطنة عمـــان، مقارنة بدول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي، تواجه ضعًفا 
في شـــبكات اإلنترنت أو بطئها بحدود 22 
%، األمـــر الذي ُيشـــكل تحدًيـــا كبيًرا على 

فرص التجارة اإللكترونية.

المنامة - الجامعة األهلية

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

 أفادت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء ما تم رصده 
مـــن وجود محتـــوى غير متوافـــق مع المعاييـــر واللوائح 
المعتمـــدة فـــي أحـــد المعـــارض المعرفيـــة المنفـــذة مـــن 
قبـــل إحدى المـــدارس الخاصة، فإن الـــوزارة قد اتخذت 

الـــالزم عبـــر التواصل مع المدرســـة والتحقق مـــن قيامها 
باستبعاد المحتوى المخالف من على رفوف العرض، كما 
تم التأكيد على المدرســـة بضـــرورة فحص كل المحتوى 

المعروض والتحقق من سالمته.

استبعاد محتوى غير مناسب من معرض لمدرسة خاصة

المنامة - بنا

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة، الباحثة 
أمينـــة الموالي، التي أهدتها نســـخة من 
رسالة الماجســـتير بعنوان “دور تصميم 
تطبيقـــات الهواتـــف الذكية فـــي تطوير 
اإلعـــالم  لممارســـي  المهنيـــة  الممارســـة 
الرقمـــي”. وهنأت األميـــن العام لمجلس 

التعليم العالي الباحثة بمناسبة حصولها 
علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي االتصـــال 
الجماهيـــري – التصميم الجرافيكي من 
جامعـــة البحريـــن، متمنية لهـــا التوفيق 
والســـداد في حياتهـــا المهنية ومواصلة 
العمل في تحقيـــق الدرجات األكاديمية 
وترجمـــة الخبـــرات المهنيـــة إلى بحوث 
علميـــة يســـتند إليهـــا؛ لتعزيـــز المعرفـــة 
مختلـــف  فـــي  أوســـع  بشـــكل  العلميـــة 

المجاالت.

رنا بنت عيسى تتسلم نسخة من رسالة ماجستير الموالي

تكثيف التعاون بين “الرقابة” و“التربية”
زيادة التنسيق مع الجهات الحكومية لترسيخ الشفافية... رئيس الديوان:

اســـتقبل رئيس ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية، 
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في مكتبه صباح 
أمس )الثالثاء(، وزير التربية والتعليم محمد مبارك 
جمعة، حيث بحثا رفع مســـتوى التعاون والشـــراكة 

والتنسيق.
وأكـــد الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد أن ديـــوان الرقابة 
المالية واإلدارية ســـيواصل التنســـيق والتعاون مع 
جميـــع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسســـات 
المشـــمولة برقابتـــه، لضمـــان تنفيـــذ توصياته وفق 
معاييـــر التدقيـــق العالميـــة والتـــي مـــن شـــأنها رفع 
وتحسين مستوى األداء وجودة وكفاءة الخدمات 

المقدمة للمواطنين.
وأشـــار إلى تعاون وزارة التربيـــة والتعليم مع فرق 
وكـــوادر ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية وتســـهيل 
تنفيـــذ مهماتهـــا، متطلعـــًا إلـــى مزيـــد من التنســـيق 
لترســـيخ مبـــادئ النزاهـــة والشـــفافية والمهنية بما 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  يســـهم 

الشـــاملة التـــي يقودها ملك البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وتحظى 
بمتابعـــة ودعـــم ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.

من جانبه، شكر وزير التربية والتعليم، الشيخ أحمد 
بن محمد آل خليفة على ُحســـن االســـتقبال، مؤكدًا 
اســـتعداد وزارتـــه لمزيد من التعاون والتنســـيق مع 
ديـــوان الرقابـــة المالية واإلدارية لمـــا فيه المصلحة 

الوطنية.

المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية يستقبل وزير التربية والتعليم

 موظفا يعملون بعقود مؤقتة في الوزارات 
والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون 

الخدمة المدنية.

المؤقتون
محمد الستراويبـــالــــــــــــــوزارات

راشد الغائب
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ينص قانون الخدمة المدنية على شغل الوظائف 
الشاغرة في كل جهة حكومية من خالل 

التوظيف الدائم أو المؤقت أو الجزئي أو بعقد.

قرار تجديد العقود أو تغيير نوع التوظيف بيد 
الجهة الحكومية.

الموظف بعقد مؤقت مشمول بأحكام قانون 
التقاعد لموظفي الحكومة منذ العام 2018.

التوظيف المؤقت بهدف تغطية االحتياجات الماسة 
عند خروج بعض الموظفين في اجازات أو المساعدة 

في تنفيذ بعض البرامج أو المشروعات الطارئة أو 
لمبررات أخرى يوافق عليها جهاز الخدمة المدنية.

Diamond Sponsor

Diyar Al Muharraq is one of the most 
visionary and progressive urban 
developments in the Kingdom of 
Bahrain; an all comprehensive, fully 
integrated modern city best described 
as a complete society incorporating 
a strong line-up of projects which 
include a vast variety of residential 
and commercial properties, ideal 
for both personal and investment 
purposes. Aimed at creating a long 
term and sustainable township, 

Diyar Al Muharraq is located on the 
northern shores of Muharraq and 
comprises of 7 islands with a total of 
10 square kilometers of reclaimed land. 

Diyar Al Muharraq

Tel: +973 771 55555

Fax: +973 770 55555

www.diyar.bh

Stand: Zone A

Upon completion, Diyar Al Muharraq 
will encompass over 40 kilometers of 
waterfront with sandy beaches, and all 
the elements of a vibrant community 
ranging extensively from fully 
equipped educational facilities and 
schools, medical centres, recreation 
facilities, shopping malls, expansive 
parklands, hotels and marinas. Diyar 
Al Muharraq is to be a first of its kind 
development, one that aims to offers 
its occupants a safe haven for the 
ideal life.

Bahrain’s leading investment opportunity
Diyar Al Muharraq is located on the northern edge of the city of Muharraq, occupying 
a vast area of more than 10 square kilometers. Diyar Al Muharraq is envisioned to be 
a comprehensive, fully intevgrated modern city, encompassing  7 islands and  
40 kilometers of waterfront.

For more information on investment enquiries  
please contact us on 80008880 or internationally +973 77556606.

diyar.bh
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^النائب جليلة علوي

األحمد: البحريني يصرف 150 دينارا على رفوف “السوبر ماركت”... وقراطة يهدد بالمقاطعة:

لجان شعبية لمراقبة األسعار إذا تخلت التجارة عن مسؤوليتها
النواب أمس  ^ أكد مجلس 
خالل المناقشة العامة الستيضاح 
ارتفاع  بشأن  الحكومة  سياسة 
بها عــدد من  تقدم  التي  األســعــار 
النواب على ضرورة ضبط أسعار 

السلع الغذائية األساسية.
وطــالــب الــنــائــب مــحــمــد األحــمــد 
ــتــه بــالــكــشــف عن  ــالل مــداخــل خــ
الــخــطــط الــعــاجــلــة الـــتـــي دعــت 
في  للمساهمة  الــحــكــومــة  إلــيــهــا 
محليًا  وتوفرها  السلع  استقرار 
وذلك بحسب ما جاء في برنامج 
ــذي تــوافــقــت  ــ عــمــل الــحــكــومــة ال
عــلــيــه الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــة 

والتنفيذية.
وأشار األحمد إلى أن التضخم في 
األساسية  الغذائية  السلع  أسعار 
بلغ في العام 2022 حوالي 10.8 
% فقط، مؤكدًا أن المواطن يقوم 
بصرف راتبه في “السوبرماركت” 
من أجل توفير احتياجات المنزل 

الذي ال يقل عن 150 دينارًا، داعيًا 
ــى ســرعــة إقــــرار بــنــد تحسين  إلـ
مستوى المعيشي والذي ال يأتي 
إال بسرعة إقرار الميزانية العامة 
متسائالً عن سبب تأخير وصولها 

للمجلس.
ــنــائــب أحــمــد  مـــن جــهــتــه، هـــدد ال
ــلــجــان  ال دور  بــتــفــعــيــل  قـــراطـــة 
لم  مــا  األســعــار  لمراقبة  الشعبية 

والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  تــُقــم 
مضيفًا  الرقابي،  دورهــا  بتفعيل 
أن “الوزير يقول إن هناك حمالت 
تفتيشية ولكننا نتساءل اآلن ما 
هي النتائج”، ومشددًا على أهمية 
الذين  التجار  لمقاطعة  الــدعــوة 

يقومون برفع األسعار.
الـــنـــائـــب محمد  ــفــت  ل وبــــــــدوره، 
اإلحصاءات  بعض  إلــى  الموسى 

دول  في  اإلحصاء  لهيئة  التابعة 
أن  تفيد  والتي  التعاون  مجلس 
في  األعلى  هي  البحرين  مملكة 
ــار مــقــارنــة  ــعـ ــفـــاع األسـ نــســبــة ارتـ
بجميع دول المنطقة، موضحًا أن 
مجلس  دول  في  التجارة  وزارة 
ــذت اإلجـــــــراءات  ــخـ الـــتـــعـــاون اتـ
في  يتسببون  مــن  الــرادعــة ضــد 

ارتفاع األسعار.

النائبان بوعنق وشويطر

الشويخ: لدخول المواطنين بال تأشيرات في الدول التي تربطنا معها عالقات... العليوي:

كراسي الركاب لـ“ميالنو” فارغة... والسلوم: هل هناك مساواة في مميزات االتفاقية الجوية؟
أمس  النواب  ^ مرر مجلس 
بـــرئـــاســـة أحـــمـــد الــمــســلــم تــقــريــر 
والبيئة  الــعــامــة  ــمــرافــق  ال لــجــنــة 
بخصوص االتفاقية بين حكومة 
مملكة البحرين وحكومة المملكة 
المتحدة بشأن الخدمات الجوية.
السلوم  أحــمــد  الــنــائــب  وتــســاءل 
الــتــســاوي في  عــن  فــي مداخلته 
عليها  نــصــت  الـــتـــي  الـــمـــمـــيـــزات 
االتفاقية، مؤكدًا في الوقت نفسه 
أن مثل هذا النوع من االتفاقيات 
يصب في صالح تنمية االقتصاد 

البحريني العام.
الــنــائــب محمد  ــه  وبـــــــدوره، وجــ
االعتبار  في  األخــذ  إلــى  العليوي 
أهمية  المقبلة  االتــفــاقــيــات  فــي 
التي تتميز  الدول  اختيار نوعية 
ــفــاق فـــي الــجــانــب  ــاإلن شــعــوبــهــا ب
السياحي، مبينًا أن فتح الخطوط 

ــدول ال  ــ ــ ــام بــعــض ال ــ الــجــويــة أمـ
وجهة  مثل  شيئًا  منها  نكتسب 
“مــيــالنــو” حــيــث تــكــون كــراســي 
الــركــاب فــارغــة ذهــابــًا وإيــابــًا في 

أغلب الرحالت.
مهدي  النائب  طالب  جهته،  مــن 
فرض  بعدم  بالمساواة  الشويخ 

بين مملكة  السياحية  التأشيرات 
ــبــلــدان التي  الــبــحــريــن وبــعــض ال
ثنائية،  عــالقــات  مــعــهــا  تجمعنا 
داعــيــًا التــفــاقــيــات تــدعــم دخــول 
بــدون  الــبــلــدان  لتلك  المواطنين 

تأشيرات.
النائب  أكد  متصل،  وعلى صعيد 

اإليجابي  الــمــردود  قراطة  أحمد 
من االتفاقيات التي يتم توقيعها 
أن  مبينًا  الـــدول،  مــن  العديد  مــع 
االتفاقيات  مــن  مجموعة  هــنــاك 
أمر  وهــو  التنفيذ  حيز  تدخل  لم 
المملكة، على حد  يعطل مصالح 

ــمـــواصـــالت وصفه. الـ ــر  ــ ــ ــد وزي ــ ^ أكـ
ــاالت مــحــمــد الــكــعــبــي أن  ــصــ ــ واالت
مملكة  حــكــومــة  بــيــن  ــفــاقــيــة  االت
ــن وحـــكـــومـــة الــمــمــلــكــة  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
الجوية  الخدمات  بشأن  المتحدة 
عاما، مشيرا   25 نحو  منذ  موقعة 
تتبع  تــحــديــثــهــا  عــمــلــيــة  أن  إلــــى 
سياسة األجواء المفتوحة وتتميز 

تنص  االتفاقية  بأن  الوزير  وأوضــح  السابقة.  االتفاقية  تتضمنها  لم  جديدة  بمزايا 
والبيئة،  السالمة  اشتراطات  وأولها  بالمثل  والمعاملة  المساواة  على  واضح  بشكل 
بين  الجوية  والناقالت  المدني  الطيران  قطاع  منها  يستفيد  إضافة جديدة  وتعتبر 
الجانبين، وتصب كذلك في صالح االستراتيجية المعمول بها لتعزيز قطاع الطيران 

والخدمات اللوجستية والشحن.

25 سنة عمر االتفاقية الجوية مع 
بريطانيا وتتسم بالمعاملة بالمثل

الصناعة  وزيـــر  أشـــار   ^
ــبـــدهللا فــخــرو  ــارة عـ ــتــــجــ ــ وال
مجلس  فــي  مداخلته  خــالل 
ــاع  ــفــ ــ ارت أن  إلــــــى  الـــــنـــــواب 
األساسية  السلع  في  األسعار 
يــعــانــي مــنــه مــعــظــم الــــدول، 
ارتـــفـــاع ســالســل  أن  ــا  مــبــيــًن
والتضخم  العالمية  اإلمـــداد 

حول العالم أهّم األسباب.
ا، لفت الوزير إلى أن الوزارة قامت بعدة حمالت تفتيشية في جميع األسواق  محليًّ
وكّثفت دورياتها، حيث بلغت نحو 11 ألف زيارة تفتيشية خالل شهر يناير، واُتخذت 

إجراءات بحق 27 محال مخالفا.
الصناعية  الــــوزارة بتعليق رســـوم األراضــــي  قــيــام  أكــد فــخــرو  الــســيــاق،  وفــي ذات 
المخصصة لتخزين األغذية لمدة 3  أشهر؛ لمنع ارتفاع األسعار، مبينا أنه عقد لقاءات 
لمناقشة األسعار، الفتا إلى أن األسعار عالميا تتجه نحو مزيد من   التجار؛  عدة مع 

االنخفاض منذ يناير الماضي.

األسعار عالميا تتجه نحو مزيد من االنخفاض
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مقترحات النواب تثير جدال بين الصالح والدوي
مـــجـــلـــس  وافــــــــــــق   ^
ــواب فـــي جــلــســتــه على  ــنـ الـ
بـــصـــفـــة  اقـــــــتـــــــراحـــــــات   5
النظر  أبــرزهــا  االســتــعــجــال، 
فــــي اســـتـــمـــالك األراضـــــــي 
تمكين  ــمــركــز  ب الــمــحــيــطــة 
آخر  واقــتــراح  نعيم،  شباب 
المضافة  الــقــيــمــة  بــتــأجــيــل 
عن السلع الواردة بالجمارك 
إلى ما بعد عملية البيع في 
مقترح  وكــذلــك  ــواق،  ــ األســ
في  التحتية  البنية  تطوير 
الذي  المقترح  وهــو  الــلــوزي 

ــدوي  ــ ــع الــنــائــب حــمــد ال دفــ
بالتركيز  الــنــواب  بمطالبة 
ــتــي  ــتـــرحـــات ال ــقـ ــمـ ــلـــى الـ عـ
المواطنين  حــيــاة  تــالمــس 
بــشــكــل مــبــاشــر، فـــرد عليه 
الـــنـــائـــب مـــمـــدوح الــصــالــح 
المقدمة  الــمــقــتــرحــات  ــأن  بـ
ــنــواب تــصــب إمـــا في  مــن ال
معيشة  رفع مستوى  صالح 
لــتــطــويــر  أو  الـــمـــواطـــنـــيـــن 
مستوى خدماتهم، الفتًا إلى 
حياة  فــي  الجانبين  أهمية 

المواطنين.

محمود الفردان لولوة الرميحي عبدالحكيم  الشنو 

أبرزها استمالك أراض وتأجيل القيمة المضافة

تغطية الجلسة:

بدر الحايكي 

تصوير:

حوراء مرهون
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سنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

حثت هيئة تنظيم ســـوق العمل العمالة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  النظاميـــة  غيـــر 
إلـــى  المـــرن  العمـــل  وحاملـــي تصريـــح 
أوضاعهـــم  تصحيـــح  فـــي  المســـارعة 
القانونيـــة مـــن خـــال االلتحـــاق بنظـــام 
فتـــرة  انتهـــاء  قبـــل  العمالـــة،  تســـجيل 

السماح في 4 مارس 2023.
وأكدت الهيئة أنه مع انتهاء فترة السماح 
سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه 
من يتـــم ضبطه مـــن المخالفين ألحكام 
ودون  العمـــل،  ســـوق  تنظيـــم  قانـــون 
اســـتثناء، مؤكـــدة العمـــل علـــى تكثيف 
عمليات الترحيل والحمات التفتيشية 
فـــي جميـــع المحافظات وأماكـــن تجمع 
العمالـــة واألســـواق التجارية بالتنســـيق 

مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشـــارت إلى أنه يمكـــن للعمالة الوافدة 
المتواجدة فـــي مملكـــة البحرين والتي 
انتهـــت أو ألغيـــت تصاريحهـــا، وحاملي 
تصريـــح العمل المرن التقـــدم إلى نظام 
تســـجيل العمالة، شـــريطة أال يكون من 

تـــارًكا  أو  الجنائيـــة،  األســـبقيات  ذوي 
التصريـــح  لشـــروط  بالمخالفـــة  للعمـــل 

)الهروب(.
العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  ودعـــت 
جميـــع العمالة إلى التحقـــق من إمكانية 
انضمامهـــم إلـــى نظـــام تســـجيل العمالة 
مـــن خـــال زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي 
www.lmra. لهيئة تنظيم ســـوق العمل

مـــن  التحقـــق  “خدمـــة  واســـتخدام   bh
األهلية”، أو إرسال رسالة نصية قصيرة 
إلى الرقم 33150150، أو االتصال على 

مركز اتصال الهيئة 17103103.

4 مارس موعد االنضمام إلى نظام تسجيل العمالة

“الجمارك” توقع اتفاقية مستوى الخدمة مع “المخلصين الجمركيين”
وجمعيـــة  الجمـــارك  شـــؤون  وقعـــت 
المخلصين الجمركيين البحرينية اتفاقية 
منطلـــق  مـــن  وذلـــك  الخدمـــة،  مســـتوى 
التعاون البناء بين شؤون الجمارك بوزارة 
الداخليـــة وجمعية المخلصين الجمركيين 
البحرينيـــة، وذلك بحضور رئيس الجمارك 
الشـــيخ أحمد بن حمـــد آل خليفة، ورئيس 
جمعية المخلصيـــن الجمركيين البحرينية 

ياسر األمين. 
وتأتـــي هـــذه االتفاقيـــة من منطلـــق رغبة 
الطرفين في تســـهيل وتوثيق اإلجراءات 
الجمركيـــة والتنســـيقية ممـــا يســـهم فـــي 
تطوير قطاع التجارة في مملكة البحرين 
ودعـــم توجه الحكومة الموقرة لتحســـين 
المؤشـــر اللوجســـتي للمملكـــة تماشـــيًا مع 
قطـــاع  اســـتراتيجية  أهـــداف  تحقيـــق 

الخدمات اللوجستية ضمن خطة التعافي 
االقتصادي لمملكة البحرين. 

كمـــا تهـــدف االتفاقية إلـــى الحصول على 
اتفـــاق متبـــادل؛ لضمـــان توفيـــر معلومات 
الحاليـــة  الجمركيـــة  القوانيـــن  حـــول 

والمتجددة التي ســـوف تسهم في تطوير 
للمخلصيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  كفـــاءة 
الجمركييـــن، وضع خطة لتبـــادل البيانات 
كا  بيـــن  المشـــتركة  الدوريـــة  والتقاريـــر 
الطرفيـــن، وتحديـــد مســـؤولية الطرفيـــن 

ودورهمـــا بهـــدف تقديـــم وصـــف واضـــح 
لتحقيـــق  للقيـــاس؛  وقابـــل  ومختصـــر 
األهداف المشتركة وتعزيز الثقة المتبادلة 
بينهمـــا لتقديـــم الخدمـــات كل فـــي مجال 
اختصاصـــه، باإلضافـــة إلـــى االتفـــاق على 
تعييـــن مســـؤولين لتمثيـــل الطرفيـــن في 
المواضع الرســـمية وضمان متابعة وتنفيذ 

بنود االتفاقية.
جمعيـــة  رئيـــس  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
المخلصين الجمركيين البحرينية عن بالغ 
شكره لشؤون الجمارك على ما تقدمه من 
فـــرص متكافئـــة للمخلصيـــن الجمركيين، 
مؤكدًا أهمية االستفادة من بنود االتفاقية 
فـــي التدريـــب وبرامج التيســـير المعتمدة 
وكذلك التعاون البناء والمشـــاركة الهادفة 

لمصلحة الطرفين.

المنامة - وزارة الداخلية

العنـــف  مكافحـــة  برنامـــج  مديـــر  أكـــد 
خـــال  أمينـــي  علـــي  “معـــًا”  واإلدمـــان 
مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير 
يـــا بحريـــن عبـــر أثيـــر إذاعـــة البحريـــن 
الســـعي لتغطيـــة جميع مـــدارس مملكة 
البحريـــن بمراحلها الثاث بحلول نهاية 

العام الدراسي.
وفيما يخص المناهج الدراسية، أوضح 
أنهم مســـتمرون في الدروس األساسية 

إلـــى جانـــب اســـتكمال منهـــج التعايش 
ومنهـــج  التطـــرف  ومكافحـــة  الســـلمي 
األمن الســـيبراني، الفتًا إلـــى أن برنامج 
“معـــًا” خصص حصـــة واحدة أســـبوعيًا 

لتدريسه.
وأشار أميني إلى أنهم يخطون خطوات 
طوعية واختيارية في سبيل الحصول 
على جوائز دولية وشهادات عالمية عبر 

المشاركة في المسابقات.

حصة أسبوعية لمكافحة العنف واإلدمان
منال الشيخ

“البحرين للتنمية” يدعو مؤسسات وحاضنات األعمال لالنضمام إلى “ريادات”
بالشراكة مع “األعلى للمرأة” ودعم من “تمكين”

أعلـــن بنـــك البحرين للتنميـــة عن فتح البـــاب أمام مراكز 
األعمـــال  وأصحـــاب  التجاريـــة  والمؤسســـات  األعمـــال 
والحاضنات والمســـرعات في مملكة البحرين الستئجار 
مســـاحات فـــي مركـــز تنميـــة قـــدرات المـــرأة البحرينيـــة 
“ريـــادات”، واتخـــاذ هذا المركـــز مقرا لحاضنـــات جديدة 
يطلقونها أو فرع جديد للحاضنات القائمة، واالســـتفادة 
من التســـهيات الكبيرة التـــي يوفرها البنك بالتعاون مع 

صندوق العمل “تمكين”.
إطـــار  فـــي  يأتـــي  اإلعـــان  هـــذا  أن  البنـــك  وأوضـــح 
االســـتراتيجية الجديدة لمركـــز “ريادات”، والتي تتضمن 
أنشـــطة  لممارســـة  فيـــه  تأجيـــر  مســـاحات  تخصيـــص 
حاضنات األعمال المختلفة، مع الحفاظ في الوقت ذاته 
على نشـــاط التأجير المباشر لرائدات األعمال وصاحبات 

المؤسسات التجارية الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خال لقاء أقيم في مقر مركز “ريادات” بمدينة 
عالـــي بمشـــاركة مســـاعد األميـــن العام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة الشـــيخة دينـــا بنـــت راشـــد آل خليفـــة، والرئيس 
التنفيـــذي لبنك البحريـــن للتنمية دالل الغيص، والرئيس 
التنفيـــذي لصنـــدوق العمل “تمكين” مهـــا مفيز، وبحضور 
عـــدد كبيـــر مـــن ممثلـــي مؤسســـات األعمـــال وحضانات 
ومسرعات األعمال وجهات مختلفة في القطاع الخاص.

وأكدت مســـاعد األميـــن العام للمجلـــس أن تطوير مركز 
“ريـــادات” يأتي ضمن جهود المجلـــس األعلى للمرأة في 
تطويـــر حزمة البرامج والمبـــادرات الداعمة لنمو وتدرج 
رائدة األعمال وخلق فرص عمل واعدة للمرأة البحرينية 
التـــي ترغب فـــي تأســـيس مشـــروع تجاري ضمـــن بيئة 

تنافسية وداعمة للنمو االقتصادي.
وأشـــارت خال اللقاء إلى أن مركز “ريادات” يعزز اليوم 
دوره كحاضنـــة اقتصاديـــة متكاملـــة، حيـــث تم توســـيع 
نطـــاق حلولـــه المقدمـــة للمشـــروعات الناشـــئة بالتعاون 
مـــع الجهات المتخصصـــة ووفقا الحتياجـــات القطاعات 
االقتصاديـــة، إضافـــة إلـــى إضفـــاء طابـــع المرونـــة علـــى 
سياســـة التأجير وتوزيع المســـاحات الســـتدامة التوازن 

في أدائه كونه مركزا تنمويا وتجاريا في الوقت ذاته.
ونوهـــت بالشـــراكة مع بنـــك البحرين للتنميـــة وصندوق 
العمـــل “تمكيـــن” والجهـــات االستشـــارية واإلداريـــة فـــي 
تقييـــم أداء المركـــز واالرتقـــاء بخدماتـــه لدعـــم قطـــاع 
المشـــروعات الناشـــئة بمـــا يســـاهم فـــي تحقيـــق أهدافه 
االســـتراتيجية تمهيدا لتحويله إلى مركز شامل لإلبداع 
واالبتـــكار وبمـــا يلبـــي احتياجـــات المـــرأة البحرينية في 

مجال ريادة األعمال من خال دعم المشروعات الناشئة 
في القطاعات ذات األولوية.

إلـــى ذلـــك، قالـــت دالل الغيـــص إن “ريـــادات” كمشـــروع 
مشـــترك مـــا بين المجلـــس األعلى للمرأة وبنـــك البحرين 
للتنميـــة يســـعى لتحقيـــق هـــدف اســـتراتيجي يتمحـــور 
بشـــكل أساســـي حول تنميـــة قـــدرات المـــرأة البحرينية 
وتعزيز إمكاناتها في ســـوق العمل، وأضافت “يبرز اليوم 
مجمـــع ريادات كحاضنـــة اقتصادية تواصـــل رفد المرأة 
بفرص أعماٍل بما يمكنها من إطاق مشروعاتها الصغيرة 
والمتوســـطة ويتيـــح لها إمـــكان الوصول إلى مســـاحات 
متفـــردة مخصصـــة للخدمات والبيـــع بالتجزئـــة ومراكز 

حاضنة األعمال”.
وأوضحـــت أن الشـــركاء الرئيســـين في ريـــادات يتبنون 
العديـــد مـــن األهداف االســـتراتيجية الراميـــة إلى تنمية 
إمكانات الكوادر البشرية في مملكة البحرين وتطويرها 
وإنشـــاء قاعدة راســـخة من رواد األعمـــال، فيما تتصدر 
مســـألة تنميـــة قـــدرات المرأة قائمـــة أولوياتهم ال ســـيما 
في مجاالت مثل التصميم والهندســـة المعمارية وفنون 
الطهـــي فضاً عن التكنولوجيا المالية والتصنيع وغيرها 

من قطاعات األعمال.
مـــن جانبها، أكدت مها مفيز حـــرص “تمكين” على توفير 
الدعـــم الـــازم لمســـرعات األعمـــال والحاضنـــات التـــي 
ســـتنضم لمركـــز “ريـــادات” مـــن خـــال اســـتفادتهم مـــن 
برامـــج تمكين المخصصة لدعـــم ريادة األعمال كبرنامج 
محفظـــة ريـــادات التمويلـــي وتخصيـــص جـــزء من دعم 
التمويـــل وذلـــك لتغطية التكاليف التشـــغيلية للمشـــروع 
مـــن ضمنهـــا تغطية إيجـــار الحاضنة خـــال أول عامين، 

إضافـــة إلى االســـتفادة من برامـــج أخـــرى كبرنامج ابدأ 
مشروعك للمشروعات الناشئة وبرنامج التحول الرقمي 
للمؤسســـات الراغبـــة فـــي تعزيـــز عملياتهـــا عـــن طريـــق 
توظيـــف الحلول الرقميـــة، إلى جانب عدد مـــن البرامج 

التدريبية واالرشادية الخاصة لدعم تطور األعمال.
ولفتـــت إلـــى أن ذلـــك يأتـــي فـــي إطـــار برامـــج الدعـــم 
المميـــزة التي يقدمها “تمكين” للمـــرأة البحرينية الراغبة 
فـــي تأســـيس مشـــروعها الخـــاص أو تنميـــة مشـــروعها 
القائـــم وتحقيق أهدافهـــا في زيادة اإلنتاجية والتوســـع 
والربحيـــة، وبالتالي رفع مســـاهمتها فـــي خلق مزيد من 
فـــرص العمـــل النوعيـــة للمواطنين ونمو الناتـــج المحلي 

اإلجمالي لمملكة البحرين.
هـــذا وجرى خـــال اللقاء اســـتعراض عدد من الشـــروط 
ذات الصلـــة بالمرشـــحين مـــن بينهـــا أن يمتلك المرشـــح 
ســـجا تجاريـــا ســـاري المفعـــول مـــع ترخيـــص بمزاولـــة 
نشـــاطات مثل تأســـيس حاضنة أعمـــال، وأن يكون لدى 
المرشـــح خبـــرات تشـــغيلية كافية ال تقل عن 3 ســـنوات 
أو مـــا يعادلها مـــن الخبرات المهنيـــة، وأن تدير الهيئة أو 
الفرد نشـــاطاتها أو يكون لديهـــا أفكار متعلقة بواحد من 
القطاعـــات ذات األولويـــة، وأن يكـــون راغبـــا ومســـتعدا 
لتأســـيس حاضنة أعمال وبدء عمليات تجهيزها بحلول 
الربـــع الثاني مـــن العام 2023، وإطـــاق عملياتها بحلول 

الربع الثالث من العام 2023 على أبعد تقدير.
ويمكـــن للراغبين باالســـتفادة من هـــذه الفرصة التعرف 
والشـــروط،  والتســـهيات  التفاصيـــل  مـــن  مزيـــد  علـــى 
إضافـــة إلى تقديم الطلبات عبر الموقع اإللكتروني لبنك 
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المنامة - بنا

أكد وزير اإلعـــام رمزان النعيمي أن 
الوزارة حريصة على توطيد التعاون 
مـــع القطاع الخـــاص ودعم دوره في 
التنميـــة بمختلـــف جوانبهـــا،  عمليـــة 
وأنهـــا تولـــي اهتماًما كبيًرا بتســـخير 
كل الطاقـــات واإلمكانـــات اإلعامية 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  للمســـاهمة 

التنموية الطموحة لمملكة البحرين.
وزيـــر  اســـتقبال  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
شـــركة  عـــام  مديـــر  أمـــس  اإلعـــام 
“زين” محمد زين العابدين، والشـــيخ 
عبدهللا بـــن خالد آل خليفـــة الرئيس 
التنفيـــذي إلدارة االتصـــال وعاقات 
حيـــث  الشـــركة،  فـــي  المســـتثمرين 
جـــرى بحث آليات ومجاالت التعاون 
المشـــتركة  المجتمعيـــة  والمبـــادرات 
مســـيرة  يخـــدم  بمـــا  دعمهـــا  وســـبل 

التنمية في المملكة.
الوزيـــر عـــن  أعـــرب  اللقـــاء،  وخـــال 
“زيـــن  شـــركة  إلســـهامات  تقديـــره 

البحرين” ودورها في خدمة المجتمع 
عبر العديد من المبـــادرات التطوعية 
والخيرية ومن بينها الحملة الوطنية 
للتشـــجير )ُدمـــِت خضـــراء( وغيرهـــا، 
مـــن  الشـــركة  تحققـــه  بمـــا  منوًهـــا 
نجاحات ُترســـخ دعائـــم النهضة التي 
تعيشـــها مملكـــة البحريـــن فـــي قطاع 
“زيـــن  لشـــركة  متمنًيـــا  االتصـــاالت، 
البحريـــن” ومجلس إدارتها اســـتمرار 

النجاح والتقدم.
زيـــن  محمـــد  أعـــرب  ناحيتـــه،  مـــن 
العابديـــن والشـــيخ عبـــدهللا بن خالد 
شـــكرهما  جزيـــل  عـــن  خليفـــة  آل 
وتقديرهمـــا لوزير اإلعام، مشـــيدين 
بالتعاون البناء والمثمر بين الشـــركة 
والوزارة، وبما يوليه اإلعام الوطني 
من اهتمام كبير بتسليط الضوء على 
النجاحـــات التـــي تحققهـــا المبادرات 
الوطنيـــة الهادفـــة لخدمـــة المجتمـــع 

وتنميته.

 وزير اإلعالم: نقدر إسهامات 
“زين البحرين” في خدمة المجتمع

البحرين حريصة على التنسيق والتكامل السياحي مع اإلمارات
تعزيزا للتعاون الثنائي في سياحة المعارض والمؤتمرات... وزيرة السياحة:

أكـــدت وزيرة الســـياحة فاطمة الصيرفي 
تعزيـــز  علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حـــرص 
التعـــاون والتكامـــل الســـياحي مـــع دولـــة 
الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
الفتًة إلى ما يربط مملكة البحرين ودولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة من 
عاقـــات تاريخيـــة راســـخة علـــى جميـــع 
المســـتويات، فـــي إطار ما تحظـــى به من 
دعم ورعاية من قبل عاهل الباد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، ورئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
جـــاء ذلك خـــال اجتمـــاع عقدتـــه وزيرة 
السياحة في العاصمة اإلماراتية أبوظبي 
مـــع وزيـــر االقتصـــاد فـــي دولـــة اإلمارات 
الشقيقة عبدهللا بن طوق المري، بحضور 
وكيـــل وزارة االقتصاد عبدهللا آل صالح، 
حيـــث ناقـــش الوزيـــران خالـــه مختلـــف 
أوجـــه التعـــاون بيـــن البلديـــن الشـــقيقين 
الصلـــة  ذات  الموضوعـــات  مجمـــل  فـــي 
بمواصلـــة تنميـــة القطـــاع الســـياحي فـــي 
البلديـــن والبناء على مـــا يحققه من تقدم 
وتطوير نوعي تبرهنه مختلف المؤشرات 

واألرقام.
وتطرق االجتماع بشكل خاص إلى بحث 

التعـــاون فـــي مجـــال ســـياحة المعـــارض 
والمؤتمـــرات، فـــي ضـــوء تدشـــين مركـــز 
البحريـــن العالمـــي للمعارض، الـــذي يعتبر 
مـــن بيـــن األكبـــر مـــن نوعه على مســـتوى 

الشرق األوسط.
المحـــرز  التقـــدم  االجتمـــاع  بحـــث  كمـــا 
علـــى صعيـــد التعـــاون بيـــن الجانبين في 
مجـــال إطـــاق حزم ســـياحية مشـــتركة، 
وذلـــك فـــي إطـــار التكامل الســـياحي بين 
مملكـــة البحرين ودولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، والترويـــج المشـــترك للمقاصد 
الســـياحية فـــي البلديـــن لـــدى المشـــاركة 
فـــي الفعاليات والمؤتمـــرات العالمية ذات 
الصلة، إضافة إلى االستفادة من التجارب 

المشتركة في تطوير صناعة السياحة.
وناقـــش االجتمـــاع الفـــرص االســـتثمارية 
الســـياحية فـــي كا البلديـــن، وذلـــك بمـــا 
يضمن دفـــع عجلة القطاع الســـياحي في 
البلديـــن إلـــى آفاق أرحب وأوســـع، ويعزز 
مكانتهمـــا على الخارطة العالمية لوجهات 
السياحة والسفر الرائدة، إضافة إلى دعم 
المشـــروعات الســـياحية التطويريـــة التي 
يطلقهـــا القطـــاع بمـــا يعـــزز مـــن إنتاجيـــة 
النشـــاط السياحي وزيادة مساهمة قطاع 

السياحة في نمو الناتج المحلي.
كمـــا بحث الطرفان خال االجتماع تعزيز 
أطر التعاون في مجال التدريب والتعليم 
القـــدرات  وبنـــاء  والفندقـــي،  الســـياحي 

فـــي المجـــال الســـياحي من خـــال ورش 
المتبادلـــة،  والبعثـــات  والـــدورات  العمـــل 
وتبادل المشـــورة والخبرات فـــي المجال 
الســـياحي، وإدارة المعلومات الســـياحية 

وتبادل بياناتها.
وأكدت الصيرفي خـــال االجتماع التزام 
وزارة الســـياحة بتعزيـــز مبـــادئ التعـــاون 
والدمـــج والتمكيـــن من خال الشـــراكات 
واللقـــاءات مـــع دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
العاقـــات  عمـــق  وترســـيخ  المتحـــدة، 
األخوية التي تجمع البلدين، وما تشـــهده 
تقـــدم  مـــن  الثنائـــي  التعـــاون  مســـارات 
مســـتمر علـــى جميـــع األصعـــدة، بمـــا فيها 

صعيد القطاع السياحي.
ولفتـــت وزيرة الســـياحة إلى أن العاقات 
البحرينية اإلماراتية تتميز بمستوى عال 
مـــن التكامـــل علـــى مختلف المســـتويات 
وبمـــا ينســـجم مـــع اســـتراتيجيات ورؤى 
البلديـــن، مؤكـــدة حرص مملكـــة البحرين 
علـــى مواصلة التعاون مـــع دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة لتنمية الشراكة 
إلـــى  الســـياحة  أنشـــطة  فـــي  الثنائيـــة 
مستويات جديدة خال المرحلة المقبلة، 
حيـــث يعمـــل البلـــدان بصـــورة متكاملـــة 
ومتواصلـــة علـــى دعـــم النمـــو الســـياحي 

المشترك.
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Vacancies Available
LAHORE TAILORING SHOP 

has a vacancy for the occupation of
 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac
39290005 or A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

KABAB HOUSE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

33409191 or MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM

 NABA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39886762 or HUSSAINKHADEM223@GMAIL.COM 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

ABU SAIBA PLANTS & FIOWERS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
17593263 or APF.EST@HOTMAIL.COM 

MENHANTAN SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

33337394 or MANHATEN.GROUP.BH@GMAIL.COM 

ALFAJR CONTRACTING & REAL ESTATE ESTABLI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39698000 or CO.ALFAJER@GMAIL.COM 

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17566444 or alaalico@batelco.com.bh 

Westline International Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
17227206 or geepasbahrain@gmail.com 

DOWN TOWN SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contac

33154444 or MOHAMMEDKHALED379@HOTMAIL.COM 

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contac

36361228 or alijmaa16@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66666224 or buyusra@gmail.com 

AL AHBAB TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17125204 or ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Abou Elsag Bakery 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33065500 or SPICYSAUSE@HOTMAIL.COM 

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

 ELECTRICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

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

 OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL
 suitably qualified applicants can contac

17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

DHUFAR BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
33331663 or JEFFREEBH@GMAIL.COM 

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

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contac

77207730 or INFO@ALDEERAH.INFO 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34111999 or sharef.works@gmail.com 

Naya beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac
33005350 or nayasaloon04@gmail.com 

Alfakhara restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39966926 or M2040@HOTMAIL.COM 

ALRAHA FRESH JUICE 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contac

33009600 or VKBAH123@GMAIL.COM 

UM MAJEED SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36364269 or KHURRAM_LEO82@YAHOO.COM 

TEXAS TECHNICAL SERVICES WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17703242 or SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 SERVICES HELPER
 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

AL SAEGH AGRICULTURE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39654365 or HOMELAND22@HOTMAIL.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

36005572 or aamirbh@gmail.com 

ALNOOR SERVICES FOR SHIPING CO. - Simple Commandite 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac
36443223 or ALNOOR.02@hotmail.com 

ALFAROOQ GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

39339792 or JASSIM.KHALIFA@SULB.COM.BH 

TEFASH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39521115 or kubraajaffar@gmail.com 

DAKAH SATELLITE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33330363 or MAHMOODESA@YAHOO.COM 

BAHRAIN INDUSTRIAL FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac
17104894 or SALES@GIR-GROUP.COM 

Bludan towers construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38873842 or Salimrealestebh99@gmail.com 

WESTERN INTERNATIONAL MANGAMENT & MARKETING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17227206 or geepasbahrain@gmail.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36509129 or info@magicshinebh.com 

NEXUS FINANCIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contac
17511717 or husain.ali@nexusadvice.com 

NEW AGE SHIPPING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contac

17244293 or sales2@nascoship.com 

FAIZAN CARS REPAIRS SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contac

33716491 or ASMABIBI641@GMAIL.COM 

KADI INTERNATIONAL TRADING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contac

38888397 or SHEHANSHAJAHAN123@GMAIL.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

 suitably qualified applicants can contac

33599939 or gosi@DRM.BH 

RASHID INVESTMENT HOLDING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FINANCIAL & ADMINISTRATIVE OFFICER

 suitably qualified applicants can contac

39784455 or Info@rih.com.bh 

Hybrid electro mechanical company w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN(MAINTENANCE)

 suitably qualified applicants can contac

17730017 or vincent.hybrid@gmail.com 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contac

17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM 

Middle East Medical Center W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contac

17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SAQARA BUILDING MAINTENANCE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

39133212 or ZUBARAIT@BATELCO.COM.BH 

Emcy Aluminium Company W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17874160 or emcybahrain@gmail.com 

AUBURN CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

32046472 or Sandhusahib143@gmail.com 

SALEH TOWERS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39858068 or ABBASALI20015@HOTMAIL.COM

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising      إلعالناتكـــم

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

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

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

CR2023-11018إعالنرقم
تسجيلاسمتجاري

 
تقدمإليناالسيدالمعلنأدناهبطلباسمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراض
بكتاب اإلعالن تاريخ من يوما اإلدارةخاللخمسةعشر إلى التقدم قانوني

مرفقابهمايعززاعتراضه.
اســـــــمالتاجـــــــــــر:طاهرهعادلمحمدطاهرمدن
االسمالتجاريالحالي:الرفوفاألنيقةللتجارة
االســـــمالتجـــاريالجديد:ستوديوطاهره

قيدرقم:1-136361  

مملكةالبحرين
وزارةالصناعةوالتجــــارةوالسياحة

إدارةالتسجيل
 )CR2023-19930(إعالنرقم

معاملةمشتركة

أي لديه كلمن فعلى ، معاملةمشتركة بطلب أدناه المعلن السيد إلينا تقدم
اعتراضقانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريومامنتاريخاإلعالن

بكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.
اســـــــمالتاجـــــــــــر:ابراهيمخميسراشدالذوادي

االسمالتجاريالحالي:الندويللمقاوالت
االســـــمالتجـــاريالجديد:االختصاصلتخليصالمعامالت

قيدرقم:102994-1

وزارةالصناعةوالتجارة
إدارةالتسجيل
إعالنتصفية

يونيسمارتللموادالغذائيةذممسجلتجاريرقم128177

تعلنإدارةالتسجيلبوزارةالصناعةوالتجارةبٔانهقدتقدمإليهاشركةيوني
سمارتللموادالغذائيةذممالمسجلةبموجبالقيدرقم1 - 128177،بطلب
تصفيةالشركةتصفية)اختيارية(وتعيينالسيدحامدمحمدعليمحمدمصفيا

للشركة.
عنوانالمصفي:

حامدمحمدعليمحمدالمدفعي
+ 973 33997000

drh612@gmail.com

وزارةالصناعةوالتجارة
إدارةالتسجيل
إعالنتصفية

فيناتماللحلولذ.م.م
سجلتجاريرقم143953

تعلنإدارةالتسجيلبوزارةالصناعةوالتجارةبأنهقدتقدمإليهاشركةفيناتما
الشركة تصفية بطلب 143953 رقم القيد بموجب المسجلة ذ.م.م للحلول
 JAYARAMAN GURUMURTHYتصفيةاختياريةوتعيينالسيد

مصفياللشركة.عنوانالمصفي
JAYARAMAN GURUMURTHYاسمالمصفي

36155121
support@dtconsultancy.ne

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنبحلوتصفية
واثقللتجارةالعامةذ.م.م

سجلتجاريرقم119985

 KAMRAN السيد إليها تقدم قد بأنه السياحة والتجارة الصناعة بوزارة التسجيل إدارة تعلن
القيد بموجب المسجلة  ذ.م.م العامة للتجارة واثق  شركة السادة عن نيابة SALEEM BUTT
 KAMRAN SALEEM.رقم119985بطلبتصفيةالشركةتصفيةاختياريةوتعيينالسيد
325من المادة انتهتوفقالنص المديرينقد BUTTمصفياللشركةبهذايعلنالمصفيأنسلطة
قانونالشركاتالتجاريةالبحرينيالصادربالمرسومبقانونرقم)21(لعام2001،وعمالبنص
المادة335منقانونالشركاتيدعوالمصفيجميعدائنيالشركةإلىتقديممطالباتهمإليه،مدعومة
عنوان التالي: العنوان على ذلك و اإلعالن، هذا نشر تاريخ من يوم 15 الالزمة،خالل بالمستندات

KAMRAN SALEEM BUTT:المصفي
kamran@wathiqbh.com - 973  33219160 

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنبحلوتصفية
مالفاذ.م.م

وتحويلالقيدليصبحفرعامنمؤسسةفردية

تعلنإدارةالتسجيلبوزارةالصناعةوالتجارةالسياحةبأنهقدتقدمإليهاالسادةمكتبمورستيفينز-
تضامنمهنيةمتخصصةنيابةعنالسادةشركةمالفاذ.م.مالمسجلةبموجبالقيدرقم2-  49790
بطلبتصفيةالشركةتصفيةاختياريةوتعيينالسيدةلمياءمحمودعدنانالموسوىمصفياللشركة،
وتحويلقيدهاليصبحفرعامنالمؤسسةالفرديةالمسماةمؤسسةلمياءمحمودعدنانالموسوي.
والمسجلةبموجبالقيدرقم46929باسملمياءمحمودعدنانالموسويبهذايعلنالمصفيأنسلطة
بالمرسوم الصادر البحريني التجارية الشركات قانون 325من المادة لنص وفقا انتهت قد المديرين
335منقانونالشركاتيدعوالمصفيجميع المادة 2001،وعمالبنص 21(لعام بقانونرقم)
دائنيالشركةإلىتقديممطالباتهمإليه،مدعومةبالمستنداتالالزمة،خالل15يوم:منتاريخنشرهذا

اإلعالن،وذلكعلىالعنوانالتاليعنوانالمصفي:لمياءمحمودعدنانالموسوي
Mahmood@allseabh.com  - 39766666 

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنبشأنتغييراالسمالتجاريلفرعفيشركة
مطعمرينبولذ.م.م

تعلنإدارةالتسجيلبوزارةالصناعةوالتجارةالسياحةبأنهقدتقدمإليهاالسيد/عبدهللخالدحسنعبدهلل
بوهندينيابةعنالسادةشركةمطعمرينبولذ.م.مالمسجلةبموجبالقيد140743 - 2طالبينتغيير

االسمالتجاريللفرعرقم2من:مطعمرينبولذ.م.م
RAINBOWL RESTAURANT W.L.L 

الى:
مطعمرينبولهمبلذ.م.م

RAINBOWL HUMBLE RESTAURANT W.L.L 
من يوما عشر خمسة مدة خالل المذكورة اإلدارة إلى باعتراضه التقدم اعتراض لديه من كل فعلى

تاريخنشرهذااإلعالن.

وزارةالصناعةوالتجارة
إدارةالتسجيل

إعالنبشأنتحويلشركةتضامنبحرينيةإلىشركةذاتمسئوليةمحدودة

شركةرفيق تقدمت قد بأنه والتجارة الصناعة بوزارة التسجيل إدارة تعلن
ارشدلبيعالكتبالمستعملهشركهتضامنبحرينيهالمسجلةبموجبالقيدرقم
128917بطلبتحويلالشكلالقانونيللشركةالمذكورةمنتضامنبحرينية

إلىشركةذاتمسئوليةمحدودة

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنبشٔانإشهارانتهاءٔاعمالتصفيةشركة)العواضيذ.م.م(

إليها تقدم قد بٔانه والسياحة والتجارة الصناعة بوزارة التسجيل إدارة تعلن
المسجلة ذ.م.م العواضي شركة السادة عن مهدي قايد احمد عبدهللا السيد
بموجبالقيدرقم1-100055باعتبارهالمصفيالقانونيطالباإشهارانتهاء
ٔاعمالتصفيةالشركةتصفية)اختيارية(وشطبهامنالسجلالتجاري،وذلك
وفقاألحكامقانونالشركاتالتجاريةالصادربالمرسومبقانونرقم21لسنة

.2001

وزارةالصناعةوالتجارة
إدارةالتسجيل

إعالنبشأنإشهارانتهاءأعمالتصفية
شركةراوسونللتجارةشركةتضامنبحرينية

تعلنإدارةالتسجيلبوزارةالصناعةوالتجارةبأنهقدتقدمإليهاالسيد/السيدة
 MOHAMMED BABLU MIAH MOHAMMED باعتباره 
تضامن شركة للتجارة راوسون لشركة القانوني المصفي ARAB ALI
بحرينية،والمسجلةبموجبالقيدرقم150987،طالباإشهارانتهاءأعمال
وفقا وذلك التجاري، السجل من وشطبها اختيارية تصفية الشركة تصفية

ألحكامقانونالشركاتالتجاريةالصادربالمرسومبقانونرقم21لسنة.

وزارةالصناعةوالتجارة-إدارةالتسجيل
إعالنبشأنتغييراسمشركة)شركةبنهنديموتورزذ.م.م(

تعلنإدارةالتسجيلبوزارةالصناعةوالتجارةبأنهقدتقدمإليهاشركة)شركة
بنهنديموتورزذ.م.م(المسجلةبموجبالقيدرقم)90487(،طالبينتغيير

االسمالتجاريللفرعرقم)7،6،5،4،3،2،1(
من:شركةبنهنديموتورزذ.م.م.

BIN HINDI MOTORS CO.W.L.L. 
الى:شركةبنهنديللسياراتذ.م.م.

BIN HINDI MOTORS CO.W.L.L
فعلىكلمنلديهاعتراضبخصوصتغييراالسمالتجاريالتقدمباعتراضه
هذا نشر تاريخ من يوما يوم عشر خمسة مدة خالل المذكورة اإلدارة إلى

اإلعالن.

 وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
CR2023- 21209إدارةالتسجيلإعالنرقم

تنازل–عنالمحلالتجاري

تقدمتإليناالسيدة/رضيهخليلابراهيمالعبادهبطلبتحويلالمحلالتجاري
التالي44707:

اعتراض ٔاي لديه من كل فعلى رحمه يحيى يوسف فاضل علي السيد إلى
بكتاب اإلعالن تاريخ من يوما اإلدارةخاللخمسةعشر إلى التقدم قانوني

مرفقابهمايعززاعتراضه.
االسمالتجاري:فصكالسلتصليحاالحذية

رقمالقيد:44707-5

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنبشأنتغييراالسمالتجاريلفرعفيشركة)شركةكلكتكالبحرينللتجارةذ.م.م(

تعلنإدارةالتسجيلبوزارةالصناعةوالتجارةالسياحةبأنهقدتقدمإليهاالسيدة/فضيله
مجيداحمداحمدجاسمالسميعبالنيابةعن)شركةكلكتكالبحرينللتجارةذ.م.م(المسجلة

بموجبالقيدرقم24104طالبينتغييراالسمالتجاريللفرعرقم3
من:)شركةكلكتكالبحرينللتجارةذ.م.م(

)GALACTIC BAHRAIN TRADING CO. W.L.L( 
الى:)شركةفيواللمقاوالتالديكوروالتجارةالعامةذ.م.م(

 VIOLA DECOR CONTRACTING AND GENERAL TRADING( 
)CO W.L.L

فعلىكلمنلديهاعتراضالتقدمباعتراضهإلىاإلدارةالمذكورةخاللمدةخمسةعشر
يوماًمنتاريخنشرهذااإلعالن.

قطع عالقة
نفيدكم علمصا بقطع عالقة مع السيد / حميد حسن 
محمد ســلمان الطائغ يحمــل هويه رقم 780023609 
عــن الشــركتين ادناه مــن تاريخ 19 اغســطس 2022 
مــع  تعامــل  أي  عــن  مســؤولة  تكــون  لــن  والشــركة 

المذكور أعاله من تاريخ قطع العالقة.

رقم السجل اسم الشركة

7923601 دريم هوم لتجارة األثاث

1849307 دريم لبرك السباحة

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

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

األربعاء 8 فبراير 2023 - 17 رجب 1444 - العدد 5230^08



09 األربعاء 8 فبراير 2023 - 17 رجب 1444 - العدد 5230 Vacancies Available
DEVES GATE CAR WASH MANUAL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39464585 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contac

17556665 or careers@bh.lulumea.com 

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

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17556665 or careers@bh.lulumea.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI / GHADER 10387 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contac

39888014 or FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR
 suitably qualified applicants can contac

17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

SHRIMPLUS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33660552 or JAFFER.ALSARI@GMAIL.COM 

WHITE ZONE TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

77029889 or ALTAWASEL84@GMAIL.COM 

FRANKS A LOT RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17811970 or rayjaffar@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contac

39416687 or STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

Layali Shark sweets and pasteries 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

39009991 or HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

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

 INSTALLATIONS TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac
33628081 or accountsbh@floors-me.com 

SADAD PIPES TRADING AND SANITARY WARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contac

39521216 or SADAD.PIPES-SPT-@HOTMAIL.COM- 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

ROQITT MARKETING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE HELPER
 suitably qualified applicants can contac

33166230 or CHISHTEE1@HOTMAIL.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17140001 or pr@ag-bh.com 

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

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

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

DIYAR HIDD GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36639933 or KAREEMA.ISA@GMAIL.COM 

MAGIC NEEDLE TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILORING FOREMAN
 suitably qualified applicants can contac

38455775 or helplinebh@gmail.com 

ACCESS ACCOUNTING CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING CLERK
 suitably qualified applicants can contac

17879859 or DOMINICFRANCIS73@GMAIL.COM 

Fareeq Bin Aqool Resturant 
has a vacancy for the occupation of

 DISH WASHER
 suitably qualified applicants can contac

66666081 or INFO@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

ANWAR ALKAMIS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

39290293 or HUSSAINKHAMIS86@GMAIL.COM 

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

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

ABU SAMI SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17672170 or UMAMINA.1969@GMAIL.COM 

Palace Integrator Technology W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contac

39450463 or palace.electronics@gmail.com 

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contac

38899899 or HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34111999 or sharef.works@gmail.com 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contac

17556665 or careers@bh.lulumea.com 

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

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

36566422 or careers@bh.lulumea.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contac

17491190 or usmc@batelco.com.bh 

PaPa Kanafa 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

39448689 or info@alshehabest.com 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

SAJJAD GENTS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

36660029 or JAFFAR10622@HOTMAIL.COM 

NEW GREEN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36760055 or MIAN33859525@GMAIL.COM 

ALTAYBEAN BARBER 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac
36784141 or AHMEDYD123@GMAIL.COM 

Febzi beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39626298 or FEBZIBEAUTY@GMAIL.COM 

Cafeteria alu naseeb 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

37778494 or AHMEDFASIH555@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17403548 or info@7hills-group.com 

THE EYE INFIRMARY 
has a vacancy for the occupation of

 MEDICAL CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contac

39779111 or info@eyeinfirmary.com 

SULTANA STAR LAUNDRY. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66950555 or YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM 

ARABIAN CROWN TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

32369690 or jayan@hamcoarabia.com 

B.M. HAJEN CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33993577 or RAQEEB2004@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

37722884 or GOVERNMENT@mre.co 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17210389 or tomas@sspbahrain.com 

Bahrain Institute for Pearls and Gemstones (Danat) B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

 GEOLOGIST
 suitably qualified applicants can contac

17201333 or hr@danat.bh 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17242566 or MH2990M@GMAIL.COM 

FAVOURITE HOLDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

38839682 or faiq.qazafi@gmail.com 

MINDS UNITED RESOURCE HUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECT LEADER
 suitably qualified applicants can contac

39526589 or tom.shain@minds-united.com 

APRIL PET CLINIC 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK
 suitably qualified applicants can contac
13104489 or aprilpets2022@gmail.com 

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

 DRIVER(HEAVY TRUCK)
 suitably qualified applicants can contac

34300652 or PERVEZDEEN1968@GMAIL.COM 

Washing SPA Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)
 suitably qualified applicants can contac

38087117 or RJOSEPHMILTON@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33939913 or ATTOOLY@HOTMAIL.COM 

ALNASIH GATE FOR HOUSEHOLD APPLIANCES REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33918404 or DHAIFALI59@GMAIL.COM 

S H B A CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
34530786 or sohailrana701@yahoo.com 

TOP CHICKEN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39655383 or HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34567895 or ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

SPARTAN AUTO SERVICE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

33705450 or infospartangroup@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17832244 or per121@alkhalidiagroup.com 

HUSSAIN MOHAMED HASAN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39457163 or HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM 

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

37722884 or GOVERNMENT@mre.co 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36079570 or KALIMBHINDER7@GMAIL.COM 

AL MURABBA SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac
33621007 or NASEERBH86@GMAIL.COM 

HABIB ABBAS ABDULLA SALMAN”ADWAA ALFAUR”8780 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMEN,HUNTERS & RELATED WORKERS
 suitably qualified applicants can contac

38100400 or Work.bh95@gmail.com 

Abu hazar air conditioning and refrigeration W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66937703 or ALIHAZAR1234@GMAIL.COM 

Gold Card Computer Consultants Co - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35301525 or rminhas560@gmail.com 

BEN EID TOWERS CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

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

LAURELS EDUCATIONAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTING ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

17280049 or ceo@mcindeez.com 

AL QAISAR AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39205557 or JIIFF4@GMAIL.COM 

One O One restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contac
33833297 or HH.HERZ@HOTMAIL.COM 

DOWNTOWN ROTANA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contac

17110196 or JEHAD.AMIN@LIVE.COM 

BABA JADOON CAR ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34112433 or SAIQAGHAURI@GMAIL.COM 

DAHUA COMMUNICATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac
33185759 or BU3EESA90@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37775847 or SHEKARPLRJ204@GMAIL.COM 

AZEEM AL MADEENA TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17700000 or PRABHULESHP@GMAIL.COM 

TOUS VEGETABLES AND FRUITS AND DATES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

36362136 or NOORY1983@HOTMAIL.COM 

MAA CARE GENTS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

33147002 or MOHANAN8747@GMAIL.COM 

ANGEL GARMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39602040 or ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

IBN HAMEDO SEAFOOD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17221113 or MOHAMED.ALSAGR2020@GMAIL.COM 

BRICKS VALLEY FACILITIES  SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
37772467 or ALAMGCIWLL@GMAIL.COM 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contac
36758776 or SHAHIDP824@GMAIL.COM 

ARTISTA DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39322133 or HAMZA.SHEHAB80@GMAIL.COM 

ONE STEP SOLUTION FOR PRINTERS & COMPUTERS SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(ELECTRIC & ELECTRONI ENGINEERING)
 suitably qualified applicants can contac
36506754 or stepsolution22@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36079570 or KALIMBHINDER7@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

33079055 or MODERNMARBLECONTRACTING@GMAIL.COM 

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

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

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

13644244 or afaaqalkhalij@gmail.com 

NATIONAL TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39693040 or NETTS@ENGINEER.BH 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

MAGNIUM ENTERPRISES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17832244 or TAKA@BATELCOM.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALARJOWAN CONSTRUCTION Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17001907 or arjowanconstruction@yahoo.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36509129 or info@magicshinebh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17595006 or jaffar.csdecor@gmail.com 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
17000201 or FALDOSERY@GMAIL.COM 

AL RABEEH MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR
 suitably qualified applicants can contac

39338879 or NISARKKA@GMAIL.COM 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17210389 or tomas@sspbahrain.com 

AL FAKHAMA TO SELL TOBACCO PRODUCTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
37502333 or EIDM8688@HOTMAIL.COM 

SHAHZAD CONSTRUCTION & DECORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33084061 or MHRSLEEM1122@GMAIL.COM 

AL ABRAJ RESTAURENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac
38700027 or SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

SKY STARS SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36306145 or HAFIZULLAH35969883@GMAIL.COM 

RAZOR UP TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33625772 or MANIYOUNAS8@GMAIL.COM 

SHAH KHALID FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37154911 or MORAYKHAN78@GMAIL.COM 

AMAN SECOND HAND GOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33302648 or AWALKHANBH@GMAIL.COM 

POWER ROAD GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac
36699930 or SHABIB3308@GMAIL.COM 

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

 MESSENGER
 suitably qualified applicants can contac

33642220 or TRAVEL.BH123@GAMIL.COM 

LEENO CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33440122 or ASGHARMD4433@GMAIL.COM 

BIN AQOUL CAFE & RESTAURANT KUWAITI FOODS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33906667 or Q4400143@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39891447 or KHYAM0950@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

Abdali mohamed hasan ali 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(HAND AND MACHINE).GENERAL
 suitably qualified applicants can contac
17700881 or DR.ABDALI@GMAIL.COM 



محرر الشؤون الرياضية

الجمعة والسبت 24 و25 فبراير بحلبة البحرين الدولية

ال تفوت انطالق التجارب الرسمية لموسم الفورموال وان 2023
“موطن  الدولية  البحرين  حلبة  أعلنت 
األوسط”  الشرق  في  السيارات  رياضة 
الــيــوم عــن طــرحــهــا لــتــذاكــر الــتــجــارب 
الـــرســـمـــيـــة والـــتـــحـــضـــيـــريـــة النـــطـــاق 
الموسم الجديد 2023 من بطولة العالم 
للفورموال وان وذلك في الفترة من 23 
وسيتمكن  الــجــاري،  فــبــرايــر   25 حتى 
من  يومين  آخــر  حضور  من  الجماهير 

التجارب.
ــول الــجــمــاهــيــر لــحــضــور  ــ ســيــكــون دخـ
لـــلـــفـــورمـــوال وان  أرامـــــكـــــو  تــــجــــارب 
يــومــي   2023 لــمــوســم  الــتــحــضــيــريــة 
24 و25  ــمــوافــق  ال الــجــمــعــة والــســبــت 
ــاري، حــيــث ســيــتــم فتح  ــجــ ــ فــبــرايــر ال

بـــوابـــات الــحــلــبــة مــن 12 مــســاء حتى 
الــيــوم  7 مــســاء، يــرجــى مــاحــظــة أن 
مفتوًحا  يكون  لن  التجارب  من  األول 

للجماهير.
عن  الدولية  البحرين  حلبة  أعلنت  كما 
الدخول المجاني لحاملي تذاكر السباق 
الذين قاموا بشراء تذاكرهم قبل تاريخ 
الــتــجــارب. وسيتمكن  أليـــام  فــبــرايــر   1
التجارب  إثـــارة  متابعة  مــن  الجماهير 
للفورموال  الجديد  للموسم  التحضيرية 
تقابل  والتي  الرئيسة  المنصة  من  وان 
بالقرب  ليكونوا  الــفــرق؛  صيانة  مــرآب 
سياراتهم  انطاق  ويشهدوا  الفرق  من 

الجديدة واستعداداتهم.

أمـــا الـــراغـــبـــون فـــي حــضــور الــتــجــارب 
يقوموا  ولــم  وان  للفورموال  الرسمية 
فتذاكر  تــذاكــرهــم،  بــشــراء  اآلن  حــتــى 
التجارب اآلن متاحة للبيع على موقعنا 
حيث   ،Bahraingp.com االلكتروني 
بحرينية  دنــانــيــر   5 الــتــذاكــر  سعر  يبلغ 
بحريني  دينار  و2.5  للكبار  اليوم  في 

لألطفال من 3 حتى 12 عاما. 
تتوفر أيًضا ضيافة نادي البادوك خال 
للبطولة  الــرســمــيــة  الـــتـــجـــارب  يــومــي 
ويجب  للجماهير،  المفتوحة  العالمية 
على الراغبين في شرائها إرسال رسالة 
أو   Corporate@bic.com.bh عــلــى 
من  لمزيد  االلــكــتــرونــي  موقعنا  زيـــارة 

التفاصيل.
مع  الــدولــيــة  الــبــحــريــن  حلبة  وتستعد 
الـ  قليلة الستضافة سباق  أسابيع  بقاء 
الكبرى  البحرين  جائزة   FORMULA 1
لطيران الخليج 2023، والذي سينطلق 
ــارس  5 مــ 3 حـــتـــى  ــن  ــرة مــ ــتـ ــفـ الـ ــي  فــ
المقبل، وذلك كجولة افتتاحية لموسم 

الفورموال وان 2023.
وســتــكــون الــجــمــاهــيــر عــلــى مــوعــد مع 
ــتـــجـــارب  ــيـــن مــفــتــوحــيــن مــــن الـ يـــومـ
الرسمية والتعرف على آخر مستجدات 
الجديد  للموسم  الــفــرق  واســتــعــدادات 
دون تكلفة إضافية على تذاكر حضور 
العالم  بطولة  مــن  االفتتاحي  السباق 

ولــمــزيــد  وان.  ــوال  ــورمـ ــفـ الـ ــاقــات  ــســب ل

ــن الـــمـــعـــلـــومـــات الــــرجــــاء االتـــصـــال  مــ

الــمــوقــع  زيــــارة  أو   17  450000 عــلــى 

.www.bahraingp.comااللكتروني

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تعادل خاسر بين جيبك وتطوير
بنتيجة  وتــطــويــر  جــيــبــك  فــريــقــا  ــرج  خــ
الشركات  لمثله في دوري  بهدف  التعادل 
ــقــدم. فــي الــمــبــاراة  والــمــؤســســات لــكــرة ال
في  األول  أمــس  جمعتهما  الــتــي  الــنــديــة 
افتتاح مباريات األسبوع السابع. وأقيمت 
المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع. بهذه 
النتيجة استمر تعادل الفريقين بالنقاط 4 

نقاط لكليهما. 
ا  سلبيًّ المباراة  من  األول  الشوط  وكــان   
نتيجة  السلبي  التعادل  بنتيجة  انتهى  إذ 
الحذر المبالغ من جهة والتحفظ الدفاعي 
الفرص  بعض  عن  فضًا  أخــرى  جهة  من 

التي لم تستغل بشكل جيًدا من مهاجمي 
الفريقين.  وفي الحصة الثانية كان هناك 
من  الفريقين  من  هجومية  أكثر  فاعلية 
المهمة  الفوز  نتيجة  تحقيق  في  الرغبة 
نتيجة  بــخــاف  اآلمـــال  لهما  تفتح  الــتــي 
التعادل السلبي التي تضعف آمالهم كثيًرا 
وتبعدهم عن دائرة المنافسة، ودخل فريق 
عبدالعزيز  العبه  له  وسجل  بقوة  تطوير 
 ”50“ الدقيقة  عند  األول  الهدف  شويطر 
اللقاء.  رفــع من وتيرة ونسق  الــذي  وهــو 
ومع هجمات من هنا وهناك أدرك المهاجم 
من  جيبك  لفريقه  التعادل  صاح  سلمان 

ركلة جزاء في الدقيقة “65”. وفي الوقت 
المتبقي مع استمرار التوتر فقد الفريقان 
واستمرت  بالجملة  أخــطــاء  مــع  التركيز 
بنتيجة  اللقاء  لينتهي  هي  كما  النتيجة 

التعادل اإليجابي بهدف لمثله. 
وعاونه  خليفة  حمد  الحكم  اللقاء  إدار 
أحــمــد عــلــي ومــحــمــد إبـــراهـــيـــم. مــراقــب 

المباراة محمود عباس.

اللجنة اإلعالمية:

من لقاء جيبك وتطوير 
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رحب نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بانضمام صحيفة “البالد” للمرة 
األولى إلى الجهات الراعية والداعمة للسباقات األسبوعية التي ينظمها، 
المحليــة  للســباقات  الراعيــة  الجهــات  مختلــف  ودعــم  باهتمــام  مشــيًدا 
والدولية وبما يســاهم في دعم الجهود التطويرية لرياضة ســباق الخيل 
في مملكة البحرين. وأكد رئيس تحرير صحيفة “البالد” مؤنس المردي أن 
هــذه المبــادرة تأتي ضمن مبادرات عدة تقوم بها الصحيفة لتعزيز دورها 
الفاعل في خدمة المجتمع البحريني كداعم لمختلف األنشــطة الرياضية 
واالجتماعيــة فــي مملكة البحرين، مشــدًدا على أهمية رياضة الفروســية 
وســباقات الخيــل كونهــا جزًءا أصياًل مــن تراثنا وحضارتنا الراســخة في 

عمق التاريخ.

ــاًء على  ــنـ ــه بـ ــ ــح الـــمـــردي أن ــ وأوضــ
الــذي  المثمر  االجــتــمــاع  مــخــرجــات 
لــجــهــاز اإلدارة  الــســنــة  عــقــد مــطــلــع 
والذي  “الباد”،  بصحيفة  والتحرير 
اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  ــه  ــرأســ ــ ت
ــبـــي الـــشـــعـــلـــة، خــصــصــت  ــنـ ــدالـ ــبـ عـ
الصحيفة حيًزا كبيًرا من مبادراتها 
ومن  الرياضي،  للقطاع  المستقبلية 
ضمنها “كأس صحيفة الباد لسباق 
الخيل” واستفتاء جماهيري الختيار 
ا”،  “أفضل 11 العب كرة قدم بحرينيًّ
“كأس  بطولة  إطاق  إلى  باإلضافة 
صــحــيــفــة الـــبـــاد لــــذوي الــعــزيــمــة”؛ 
جميًعا  تنفيذها  المزمع  من  والتي 
في النصف األول من العام الجاري، 
مضيًفا أن الصحيفة باشرت بالفعل 
فــي اإلجــــــراءات الـــازمـــة، وســوف 
“كأس  المبادرة  هــذه  باكورة  يكون 
صحيفة الباد لسباق الخيل” والذي 
نـــادي  فـــي  الــجــمــعــة  ــوم  يـ سينطلق 

راشد للفروسية وسباق الخيل.
مـــن جــانــبــه، تــقــدم رئــيــس الــقــســم 
بالشكر  “الباد”  بصحيفة  الرياضي 
إلى رئيس مجلس اإلدارة عبدالنبي 
ــه لــلــمــبــادرات  ــمـ ــة عــلــى دعـ ــشــعــل ال
الصحيفة  أن  مــوضــًحــا  الــريــاضــيــة، 
استثنائية  بتغطية  تــقــوم  ــوف  سـ
أكبر  إلــى  الــوصــول  بــهــدف  للسباق 
والمتابعين،  القراء  من  ممكن  قــدر 
األصيلة  الرياضة  بهذه  وتعريفهم 
ــي وجـــــــــدان  ــ ــ ــقــــى فـ ــ ــب ــ ــت ــي ســ ــ ــ ــت ــ ــ ال
األلعاب  تنوعت  مهما  البحرينيين 

وتعددت ميادين التنافس.

وســيــشــهــد الـــســـبـــاق مـــشـــاركـــة 76 
جواًدا بعد إجراء التداخيل النهائية 
بمنافسات  توقعات  وســط  للجياد 
قـــويـــة ومـــثـــيـــرة فـــي ظـــل تــقــارب 
الــمــســتــويــات بــيــن مــعــظــم الــجــيــاد 
المشاركة والمرشحة للمنافسة على 
الفوز بكؤوس السباق، حيث جاءت 
المشاركة  للجياد  النهائية  القائمة 

على النحو التالي:
لــلــجــيــاد  يــــقــــام  األول  الـــــشـــــوط 
المبتدئات من خيل البحرين العربية 
 1200 لمسافة  “الـــواهـــو”  األصــيــلــة 
“الصقاوي  الجياد  وبمشاركة  متر 
أم  كحيان   ،1843 كــريــان   ،M947
زرير 1838، ملولشان 1865، عبيان 
الصويتية   ،1800 الجابية   ،1867

 ،1856 ــيــة  ــجــاب ال  ،1819
الــــــــــكــــــــــروش 

1854، الصقاوية 1863، الصقاوية 
.”M1006

ــانــي يــقــام عــلــى كــأس  ــث الـــشـــوط ال
ــاد” لـــجـــيـــاد ســبــاق  ــ ــبـ ــ صــحــيــفــة “الـ
التوازن “مستورد” مسافة 1200 متر 
وبمشاركة  مستقيم 
الــجــيــاد “مــرحــبــا 
مليار، عسل، 

تولوس لي بلوت، بي أوف وسبرس، 
سبيد  ليتغيشن،  كـــوديـــاك،  ــارس  فـ
إشــاســي،  بـــوي،  باتيفورد  تــشــانــس، 
هميش ماكبث، التاي، باور ستيشن، 
اإلمـــــــارات الـــيـــوم، دايـــــم، مــاجــيــك 
دوكونو،  ســكــاوت،  كامباي  إلــوشــن، 

رايزنغ مون، كودي 
تايم”.

الــــــشــــــوط 
الـــثـــالـــث 
يـــــــقـــــــام 

ــاد”  ــ ــبـ ــ عـــلـــى كــــــأس صـــحـــيـــفـــة “الـ
والــرابــعــة  الثالثة  ــدرجــات  ال لجياد 
مسافة  محلي”  “نتاج  والمبتدئات 
وبــمــشــاركــة  مــســتــقــيــم  مــتــر   1200
ــاد “قـــمـــري، رصـــيـــن، تــاريــخ،  ــجــي ال
واقعه،  ثمين، شو طيبه، ستايلش، 
ديسمبر، مسايل”.

ــشـــوط الـــرابـــع  الـ
يقام على كأس 
شــــركــــة غـــاز 
الــبــحــريــن 
“بــنــا 

ــاز” لــجــيــاد ســبــاق الـــتـــوازن “نــتــاج  غـ
محلي” مسافة 1800 متر وبمشاركة 
إرادة،  مـــدهـــال،  “أصـــــان،  الــجــيــاد 
لــحــوق،  ســيــكــلــون،  مــغــيــره، صخير 

غولد كوست”.
كأس  على  يــقــام  الخامس  الــشــوط 
ــاز”  ــا غــ ــنـ ــاز الـــبـــحـــريـــن “بـ ــ ــة غـ ــركـ شـ
والمبتدئات  الرابعة  الدرجة  لجياد 
مــتــر   1600 مـــســـافـــة  ــورد”  ــ ــت ــســ “مــ
فاغ،  “أمريكان  الجياد  وبمشاركة 
جامي  كايد،  أوف  فيرث  انــدفــاع، 
ــاي، مــلــكــي، مـــربـــك، روزفــلــتــس  ــ أسـ

قريت، غوميس”.
الــشــوط الــســادس يــقــام على كأس 
بن  فيصل  بن  عيسى  الشيخ  سمو 
من  الثالثة  للفئة  خليفة  آل  راشـــد 
“نتاج محلي”  األولــى  الدرجة  جياد 
مسافة 1400 متر وبمشاركة الجياد 
“مدلل، كيب هورن، خزامة، رماني، 
وي وون إت سيكس تايمز، طربيد، 

صفوة”.
الشوط السابع يقام على كأس هيئة 
الثانية  للفئة  الخيل  شــؤون  رعاية 
الدرجة األولى “مستورد”  من جياد 
مــســتــقــيــم  مـــتـــر   1000 مـــســـافـــة 
وبــمــشــاركــة الــجــيــاد “مـــبـــادل، دارك 
شــادو، فور ويل درايــف، غارسمان، 
سير  داون،  آت  ريــبــل  ــــوك،  ل ــنــدن  ل

هنري كوتون”.
على  يقام  واألخــيــر  الثامن  الشوط 
األعلى  المجلس  رئيس  نائب  كأس 
العليا  الهيئة  رئــيــس  نــائــب  للبيئة 
ــد لــلــفــروســيــة وســبــاق  ــ ــادي راشـ ــنـ لـ
الخيل سمو الشيخ فيصل بن راشد 
والمخصص  خليفة  آل  عيسى  بــن 
لجياد للفئة األولى من جياد الدرجة 
األولى “مستورد” مسافة 1600 متر 
كوال  “تشيمغان،  الجياد  وبمشاركة 
إكوسيستم،  ليون،  دارك  فورست، 
مايستار،  جــزيــل،  ســبــريــت،  هــاربــر 

مهمنتو، ميستر كان”.

أحمد كريم مؤنس المردي عبدالنبي الشعلة

“^” ترعى شوطين في السباق الـ20 للخيل... ونادي راشد للفروسية يرحب

المتابعيــن قاعــدة  لتوســيع  اســتثنائية  بتغطيــة  ســيقوم  الرياضــي  القســم  كريــم: 

المردي: “^” خصصت حيزا كبيرا من مبادراتها للقطاع الرياضي

لقطة من السباقات



بتوجيهات من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب الرئيس 
الفخــري لالتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، وتحــت رعايــة رئيس االتحــاد الملكي للفروســية وســباقات 
القــدرة ســمو الشــيخ عيســى بن عبــدهللا آل خليفــة، وضعت اللجنــة المنظمة 
لفعاليــات الــدورة الثانيــة إلعــداد اإلعالميين لفعاليات الفروســية، اللمســات 
األخيرة لتنظيم الدورة التي ستقام يوم السبت 11 فبراير الحالي في فندق 
ويندهام بتنظيم من المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

ومركز المعلومات بالتعاون مع االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.

 وأكـــد مدير المكتب اإلعالمي لســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز 
توفيـــق  الـــدورة  رئيـــس  المعلومـــات 
الصالحي أن اللجنة المنظمة حريصة 
علـــى تنفيـــذ توجيهات ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 
عيســـى بن عبـــدهللا آل خليفة بوجود 
كوكبـــة مـــن اإلعالمييـــن المخضرمين 
من داخـــل مملكة البحريـــن وخارجها 

للمشاركة في الدورة.
تشـــهد  ســـوف  الـــدورة  أن  وأوضـــح   
العديـــد من المحـــاور الخاصة بتغطية 
فعاليات الفروسية بعد النجاح الكبير 
الـــذي شـــهدته الـــدورة فـــي نســـختها 
األولى العام 2019 وشـــهدت مشاركة 

واســـعة مـــن اإلعالمييـــن والمهتميـــن 
بفعاليـــات تغطيـــة الفروســـية، مؤكًدا 
أهميـــة الـــدورة فـــي تطويـــر اإلعـــالم 
الخـــاص برياضة الفروســـية خصوًصا 
هـــذا  فـــي  الحاصلـــة  التطـــورات  مـــع 
العالـــم  البحريـــن وفـــي  فـــي  القطـــاع 
وأهميـــة تطويـــر الكـــوادر البحرينيـــة 
فـــي  وتعمـــل  العالميـــة  إلـــى  لتصـــل 
مختلف الفعاليات والمهرجانات التي 
تقـــام لهـــذه الرياضـــة بـــكل احترافيـــة 

ومهنية عالية. 
اللجنـــة  وذكـــر توفيـــق الصالحـــي أن 
المنظمـــة حريصة علـــى تحقيق كامل 
النجـــاح للـــدورة وتحقيق االســـتفادة 
الكاملة للمشـــاركين، حيث إن اإلقبال 

واسع للمشاركة في الدورة.
اعتماد المحاضرين «

وكشـــف توفيـــق الصالحـــي أن اللجنة 
المنظمـــة اعتمـــدت المحاضريـــن فـــي 
مشـــاركة  ستشـــهد  حيـــث  الـــدورة، 
نخبـــة مـــن الكـــوادر اإلعالميـــة التـــي 
تمتلك تاريًخا حافـــاًل بالمنجزات ولها 
إســـهامات عديدة على تطـــور رياضة 
الفروسية وتغطيتها باحترافية عالية 

في كافة المجاالت اإلعالمية.
وسوف تشهد الدورة مشاركة األستاذ 
يعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي 
الرياضيـــة وقناة ياس بدولة اإلمارات 
عـــن  وســـيتحدث  المتحـــدة  العربيـــة 
الخاصـــة  الفعاليـــات  تغطيـــة  محـــور 

بالخيـــل فـــي دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة وخارجها، واألســـتاذ فيصل 
السليمان المحلل التلفزيوني بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الـــذي ســـيتحدث 
عـــن تحليـــل فعاليـــات الفروســـية في 
المملكـــة  فـــي  التلفزيونيـــة  القنـــوات 
العربية السعودية وخارجها، واألستاذ 
علي سبكار رئيس مجلس إدارة النادي 
العالمي لإلعالم االجتماعي من مملكة 
البحرين وســـوف يكون محور حديثه 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  عـــن 
وتأثيرهـــا في مجـــال فعاليات الخيل، 
فيمـــا ســـتكون اإلعالميـــة الســـعودية 
عليـــاء العمـــر حاضـــرة للحديـــث عـــن 
تجربـــة الصحافة الخاصة بالخيل في 

المملكة العربية الســـعودية، واألستاذ 
خليـــل القاهـــري رائد األعمـــال وصانع 
المحتـــوى مـــن مملكـــة البحريـــن الذي 
ســـيخصص محاضرته عن التســـويق 
الرياضـــي، إضافة إلى حمـــود الجيب 
بـــوزارة  الرياضيـــة  القنـــاة  رئيـــس 
شـــئون اإلعـــالم مـــن مملكـــة البحرين 
والذي ســـيتحدث عن إعـــداد البرامج 
الخاصـــة  التفزيونيـــة  والتقاريـــر 
مصـــور  ســـيتواجد  وأيًضـــا  بالخيـــل، 
مجلـــة عاديـــات عبـــدهللا خليفـــة مـــن 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة الذي 
سيتحدث عن التصوير الفوتوغرافي 
فـــي  الصحافيـــة  والتغطيـــة  للخيـــل 

المجالت الخاصة.

د. يوسف محمد يدير الدورة «

وســـيدير الدورة والمحاور د. يوســـف 
محمـــد إســـماعيل مدير إدارة وســـائل 
اإلعـــالم،  شـــون  بـــوزارة  اإلعـــالم 
خـــالل  ســـتقام  التـــي  للمحاضـــرات 

جولتين من المحاور.
شكر وتقدير «

وأعـــرب توفيـــق الصالحي عن شـــكره 
المحاضريـــن  كافـــة  إلـــى  وتقديـــره 
علـــى تلبيـــة الدعـــوة وحرصهـــم على 
التواجـــد كمحاضريـــن رئيســـيين في 
المنظمـــة  اللجنـــة  أن  مبيًنـــا  الـــدورة، 
مختلفـــة  أوقـــات  تخصـــص  ســـوف 
لطـــرح األســـئلة واالستفســـارات مـــن 

المشاركين.

يوسف محمدفيصل السليمانخليل القاهريعبدالله خليفة

حصلــت الوكالــة البحرينيــة لمكافحة المنشــطات )B-NADO( علــى االعتراف 
الدولي من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات )WADA( كجهة مستقلة 
ــا، وذلك بعد اجتياز االشــتراطات وتطبيق  ــا فــي مجال المنشــطات دوليًّ عالميًّ

جميع المعايير الخاصة.

األول  النائـــب  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه   
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
والرياضة رئيـــس الهيئة العامة للرياضة 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
أن حصـــول الوكالـــة البحرينية لمكافحة 
المنشـــطات )B-NADO( علـــى االعتراف 
الدوليـــة  الوكالـــة  قبـــل  مـــن  الدولـــي 
)WADA( يمثل أحد المكتســـبات المهمة 
لمملكة البحرين بصورة عامة والرياضة 
العهـــد  فـــي  خاصـــة  بصـــورة  المحليـــة 
اإلصالحـــي الزاهر لعاهـــل البالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ودعـــم جاللتـــه الالمحـــدود 

للحركة الشبابية والرياضية.
علـــى  الحصـــول  أن  ســـموه  وأوضـــح   
البحرينيـــة  للوكالـــة  الدولـــي  االعتـــراف 
مســـتقلة  كجهـــة  المنشـــطات  لمكافحـــة 
مملكـــة  تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  يعكـــس 
البحريـــن واللجنـــة األولمبيـــة على وجه 

الخصـــوص في محاربة آفة المنشـــطات 
األنظمـــة  تطبيـــق  أجـــل  مـــن  والســـعي 
والقوانيـــن التـــي ينـــص عليهـــا الميثـــاق 
األولمبي التابـــع للجنة األولمبية الدولية 
لمكافحـــة  الدوليـــة  الوكالـــة  وقوانيـــن 

.)WADA( المنشطات
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة أنـــه بموجب هذا القـــرار فإن 
الوكالـــة البحرينية لمكافحة المنشـــطات 
والمســـتقلة  المختصـــة  الســـلطة  تعتبـــر 
بتطبيق أحكام المدونة الدولية المتعلقة 
المجـــال  فـــي  المنشـــطات  بمكافحـــة 
تهـــدف  الجهـــود  هـــذه  وأن  الرياضـــي، 
للمحافظـــة على الرياضـــة البحرينية من 
خـــالل جعلها ميداًنـــا للتألق والمنافســـة 
الخاليـــة من آفة اســـتخدام المنشـــطات 

المحظورة.
كمـــا أكـــد ســـموه أن ذلـــك اإلنجـــاز هـــو 
اللجنـــة  تبذلهـــا  التـــي  للجهـــود  امتـــداد 
المنشـــطات،  آفـــة  لمحاربـــة  األولمبيـــة 

حيث كانت المملكـــة من الدول المبادرة 
إلـــى التصديـــق علـــى االتفاقيـــة الدولية 
لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة 
اســـتناًدا إلى القانون رقم 1 لســـنة 2008 
المعّظـــم،  الملـــك  جاللـــة  مـــن  والصـــادر 
باإلضافـــة إلـــى انضمام مملكـــة البحرين 
للوكالـــة الدوليـــة لمكافحـــة المنشـــطات 
 ،2005 العـــام  الرياضـــي  المجـــال  فـــي 
مؤكًدا سموه العزم لمكافحة المنشطات 
بالتعـــاون مع الوكالة البحرينية والوكالة 
الدوليـــة لمكافحـــة المنشـــطات من أجل 
رياضـــة تقـــوم علـــى التنافـــس الرياضي 
اللعـــب  بقواعـــد  وااللتـــزام  الشـــريف 

النظيف.
 وأعرب ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة عن شـــكره وتقديره للـــدور الذي 
قـــام به مجلـــس إدارة الوكالة البحرينية 
خالـــد  برئاســـة  المنشـــطات  لمكافحـــة 
عبدالعزيز للحصول على هذا المكتســـب 
المهـــم، منّوًهـــا بجهـــود مجلـــس اإلدارة 
فـــي تحقيـــق هـــذا النجـــاح خـــالل فترة 
قياســـية من تأسيس الوكالة، األمر الذي 
يعكس الكفاءة والخبرة التي يحظى بها 
رئيـــس وأعضاء مجلس اإلدارة والجهاز 

التنفيذي للوكالة.

“موطـــن  الدوليـــة  البحريـــن  تقـــّدم حلبـــة 
رياضـــة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
أبرز فعالياتها الترفيهية لجماهير ومحبي 
قريـــة  فـــي  وذلـــك   ،1 الفورمـــوال  ســـباق 
الفورمـــوال 1 الترفيهيـــة التـــي تقـــام علـــى 
هامـــش اســـتضافة ســـباق الفورمـــوال 1 - 
جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليج 
2023 وذلـــك فـــي الفتـــرة مـــن 3 حتـــى 5 

مارس المقبل.
وســـتمتلئ أجواء الحلبة بالمتعة واإلثارة 

للحضـــور مـــن خـــالل الفعاليـــات العديـــدة 
التي ستقام على هامش منافسات السباق 
حيـــث اإلثارة على المضمار ال تقتصر على 
ســـباق الجائـــزة الكبـــرى للفورمـــوال 1 بـــل 
من خالل العديد من الســـباقات المســـاندة 
والفعاليات الترفيهية والحفالت الغنائية. 
وفـــي قرية الفورموال 1 الترفيهية الواقعة 
خلـــف المدرج الرئيســـي ســـتجوب العديد 
ســـتتجول  التـــي  المتجولـــة  الفـــرق  مـــن 
وتبهر الجماهير بأجمل العروض المســـلية 
والمنوعة القادمة من مختلف دول العالم، 
إلى جانـــب الفعاليات المخصصة لألطفال 

وفعاليـــة العجلـــة الـــدوارة العمالقـــة التي 
ستكون مركز اهتمام جماهير السباق.

لعبـــة  العمالقـــة  الـــدوارة  العجلـــة  فعاليـــة 
العجلـــة الـــدوارة العمالقة بطـــول 42 متًرا 
مع 27 كبينة، حيث ستتمكن من اكتشاف 
إطاللـــة رائعة مـــن األعلى لمرافـــق الحلبة 
وتســـتمتع بهذه التجربة، وستود تجربتها 

وتكرر ركوبها.
هذا وتنظـــم حلبة البحريـــن الدولية عدًدا 
من الحفالت الغنائية وأبرزهم حفل للفنان 
 Snake المرشح لجائزة جرامي الدي جي
ويقـــام الحفـــل يـــوم الجمعـــة الموافـــق 3 

مارس 2023، إلى جانب جدول حافل من 
الفعاليـــات الترفيهيـــة العائليـــة علـــى مدار 
عطلة نهاية األســـبوع، فـــال تفوتوا حضور 

أكبر فعالية ترفيهية في المنطقة.
يذكـــر أن ســـباق البحريـــن ينطلـــق كجولة 
افتتاحيـــة فـــي تقويـــم الموســـم الجديـــد 
مـــن  والمكـــون   2023 للعـــام  للفورمـــوال1 
23 ســـباًقا علـــى تقويـــم االتحـــاد الدولـــي 
للســـيارات، إلـــى جانـــب انطالق عـــدد من 
الســـباقات المســـاندة وأبرزها الفورموال 2 
والفورمـــوال 3 وتحـــدي البـــورش ســـبرنت 

الشرق األوسط.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

تغطية - المكتب اإلعالمي

الصخير  -  حلبة البحرين الدولية

خالد بن حمد: االعتراف الدولي أحد المكتسبات المهمة للرياضة البحرينية

اعتماد نخبة من أبرز المحاضرين في دورة إعداد اإلعالميين لفعاليات الفروسية

الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات تحصل على اعتراف “WADA” كجهة مستقلة عالميا

من البحرين والسعودية واإلمارات

الــمــنــشــطــات مـــن  ــة  ــي ــال خ ــة  ــاض ــري ل  ”B-NADO“ الــــ  ــيــة  اســتــقــال نــدعــم  ســـمـــوه: 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

رسالة االعتراف من الوادا
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أكـــد وكيل وزارة شـــؤون مجلـــس الوزراء 
نائـــب رئيـــس اللجنة األولمبيـــة البحرينية 
ســـمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل 
خليفـــة أن الكرة الطائـــرة البحرينية تزخر 
بســـجل مشـــرف مـــن اإلنجـــازات والنتائج 
المتميـــزة في بطولة األندية العربية للكرة 
الطائـــرة، وهـــو ما يجـــب البنـــاء عليه في 
النســـخة المقبلة من البطولة التي ســـتقام 
 3 لغايـــة  فبرايـــر   18 مـــن  الفتـــرة  خـــال 
مارس 2023 فـــي جمهورية مصر العربية 

بمشاركة نادي النصر. 
جاء ذلك لدى زيارة سموه تدريبات فريق 
نادي النصر يـــوم الثاثاء 7 فبراير 2023، 
والذي يستعد للمشـــاركة العربية، بحضور 
األميـــن العـــام لاتحـــاد البحرينـــي للكـــرة 
الطائـــرة فـــراس الحلواجـــي ورئيس نادي 
النصـــر عبداألمير عطية وعدد من أعضاء 

مجلس إدارة النادي. 
ونقل ســـمو الشيخ عيســـى بن علي لفريق 
نـــادي النصر تحيات النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة وتمنيات ســـموه لنادي 

النصـــر التوفيـــق والنجـــاح في مشـــاركته 
العربية المقبلة. 

وتابـــع ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي بن 
خليفـــة آل خليفـــة تدريبات فريـــق النصر 
ســـيرجيو،  البرازيلـــي  المـــدرب  بقيـــادة 

واطلـــع على اســـتعدادات الفريـــق لبطولة 
األنديـــة العربيـــة وآخر التحضيـــرات التي 

سيخوضها األزرق. 
األولمبيـــة  اللجنـــة  دعـــم  ســـموه  وأكـــد 
المعتـــرك  فـــي  النصـــر  لنـــادي  البحرينيـــة 

علـــى  الاعبيـــن  ســـموه  وحـــث  العربـــي، 
تقديـــم أفضـــل ما لديهـــم إلظهـــار الصورة 
المشـــرفة عـــن الكـــرة الطائـــرة البحرينيـــة 
وتقديم المستوى الذي يليق بسمعة اللعبة 
ومكانتها على الصعيد الخليجي والعربي، 

منوها ســـموه بتاريخ نادي النصر باعتباره 
أحـــد أبـــرز األنديـــة علـــى مســـتوى اللعبة، 
والذي خرج العديد من النجوم والمدربين 

على الساحة المحلية. 
وأثنى ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 

التـــي  الجهـــود  علـــى  خليفـــة  آل  خليفـــة 
يقـــوم بهـــا الطاقـــم الفنـــي واإلداري بدعم 
مجلس اإلدارة، متمنيا سموه لنادي النصر 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي البطولـــة والعودة 

بأفضل النتائج والمستويات.

اللجنة األولمبية

سمو الشيخ عيسى بن علي يطلع على استعدادات طائرة النصر
قبل المشاركة ببطولة األندية العربية بمصر ابتداء من 18 فبراير

بتوجيهـــات ورعايـــة كريمـــة مـــن النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، افتتحت 
رســـميا أمـــس قمـــة الرياضـــة البحرينية 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  نائـــب  بحضـــور 
للرياضة ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد 
آل خليفة، ونائب رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ عيسى بن علي 
آل خليفة، إضافة للمدعوين من أصحاب 
وممثلـــي  والســـادة  والســـعادة  المعالـــي 
المملكـــة  فـــي  الرياضيـــة  المؤسســـات 

ورجـــال الصحافـــة واإلعـــام، وذلك في 
انتركونتيننتـــال  بفنـــدق  الرفـــاع  قاعـــة 

ريجنسي البحرين – المنامة.
مـــن جانبـــه، عبـــر نائـــب رئيـــس الهيئـــة 
العامة للرياضة ســـمو الشـــيخ سلمان بن 
محمد آل خليفة عن شكره وتقديره إلى 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة، 
علـــى توجيهات ســـموه ورعايته الكريمة 
ألعمـــال قمة الرياضـــة البحرينية، مؤكدا 
ســـموه أنهـــا جـــاءت مـــن أجـــل الخـــروج 
بالتوصيـــات التـــي ســـتبني خطـــة عمـــل 
تطويرية للرياضـــة البحرينية في الفترة 

المقبلة.

المميـــز  بالحضـــور  ســـموه  وأشـــاد 
أظهـــرت  التـــي  الكبيـــرة  والشـــخصيات 
مـــن خـــال حضورها في حفـــل االفتتاح 
القمـــة،  مـــن  األول  اليـــوم  وجلســـات 
حرصها على المســـاهمة في عملية البناء 
والتطوير لهـــذا القطاع الحيوي، مشـــيرا 
الرياضـــة  قمـــة  أن محـــاور  إلـــى  ســـموه 
البحرينية األربعة وضعت لتتناســـب مع 
الواقـــع الرياضـــي فـــي المملكـــة، متمنيـــا 
ســـموه أن تحقـــق القمـــة األهـــداف التي 
أقيمـــت مـــن أجلهـــا عبـــر االســـتفادة من 
تجـــارب وخبـــرات المتحدثيـــن القادمين 

من مختلف دول العالم.

سلمان بن محمد: قمة الرياضة البحرينية خطوة لتحقيق الرؤى والتطلعات
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المجلس اآلسيوي للكريكيت يتعهد بتطوير اللعبة في البحرين
صــرح رئيــس االتحــاد البحرينــي للكريكــت حاتــم داداباي عن ســروره باســتضافة البحرين اجتمــاع المجلس التنفيذي للمجلس اآلســيوي للكريكــت ألول مرة وذلك من أجــل تعزيز لعبة 
الكريكــت فــي مملكــة البحريــن حيــث عبر المشــاركون في االجتماع عن ســعادتهم البالغــة لتواجدهم في مملكة البحرين وإتاحــة الفرصة لهم لزيارة العديد مــن الصروح الرياضية ومن 

بينها حلبة البحرين الدولية.

ويذكـــر أن المجلـــس اآلســـيوي للكريكـــت قد تأســـس 
العـــام 1983 ويضـــم فـــي عضويته الدول التـــي لديها 
وباكســـتان  الهنـــد  هـــي  للكريكـــت  كاملـــة  مجالـــس 
إلـــى  إضافـــة  وأفغانســـتان  وبنغاديـــش  وســـريانكا 
الدول ذات العضوية المشـــاركة والتي تضم عشـــرين 

دولة من مختلف أنحاء العالم. 
وصرح السيد شاه رئيس المجلس اآلسيوي للكريكت 
بعـــد انتهاء االجتماع بأن المجلس ســـوف يضع خطة 
مفصلة لتطوير الكريكت في البحرين والتي شـــهدت 

تطورًا ملموسًا خال السنوات القليلة الماضية.

وفـــي تعليـــق لرئيـــس المجلـــس االستشـــاري لاتحاد 
البحرينـــي للكريكـــت محمـــد منصـــور، قـــال: “وعدنـــا 
الســـيد شاه بأن المجلس اآلســـيوي سوف يدعم كافة 
مبـــادرات االتحـــاد البحرينـــي للكريكت مـــن أجل بناء 
ستاد رياضي حديث ومرافق البنية التحتية األخرى”.

من ضمنها بناء استاد رياضي حديث ومرافق للبنية التحتية



لعلـــه مـــا من قارة بحاجة إلـــى المصالحة الداخلية، بقدر القـــارة اإلفريقية، تلك التي 
أضحت في حاضرات أيامنا ساحة لحروب الوكالة والصراعات األممية. الذين لديهم 
علـــم من كتاب الصراعات الجيوإســـتراتيجية حول العالـــم، يدركون ما يحدث على 
ا إن قلنـــا إن األقطاب الدولية  أرض القـــارة الســـمراء، من تكالب األمم، وال نذيع ســـرًّ
القائمـــة والقادمـــة، باتوا في صراع شـــديد حول موقع وموضـــع إفريقيا، ناهيك عن 
مواردها البكر حتى الساعة، وفرص التنمية العميقة الكائنة في دروبها، والتي تتمتع 
بها القوى اإلمبريالية الدولية، في حين يظل أبناؤها في عوز وفقر، جهل وصراعات. 

هل هناك من يريد إلفريقيا أن تظل هكذا؟
ابحث عن المســـتفيد، على حد التعبير الالتيني، ولهذا جاءت زيارة البابا فرنســـيس 
األســـبوع الماضـــي، إلى الكونغـــو الديمقراطية، وجنوب الســـودان، لتســـتلفت انتباه 
العالـــم تجـــاه ما يجري هناك، وغالب الظن ما يمكن أن تشـــهده تلـــك القارة في قادم 
األيـــام، وبنـــوع خاص في ضوء إعادة رســـم خريطة للعالم الجديـــد مرة أخرى. لعل 
البابا فرنســـيس القادم من األرجنتين، هناك حيث قارة أميركا الالتينية تكاد تشـــابه 

إفريقيا في مأساتها، كان األكثر مقدرة على الشعور بمآسي شعوب تلك القارة.
الذيـــن لديهـــم علم من كتـــاب الصراعات اإلفريقية طـــوال النصف الثانـــي من القرن 

العشـــرين، يدركـــون كيـــف وقـــع األفارقة ضحيـــة ألطمـــاع األوروبيين بنـــوع خاص، 
واليـــوم تتكالب عليها الصين وروســـيا والواليـــات المتحدة، والجميع يريد عســـكرة 
المشهد، ومن وراء ذلك السطو على مقدرات القارة ومواردها الطبيعية، ولهذا تظل 
حالة االضطراب السياســـي مســـتمرة ومســـتقرة في ربوعها، ســـهولها ووديانها، من 
أقصى الشـــرق عند الســـودان، إلـــى جنوب إفريقيـــا، حيث عودة أصـــوات العنصرية 

تزعج الكثيرين.
حمـــل فرنســـيس خالل رحلتـــه للبلدين دعوة إلحيـــاء الرجاء، وإلعادة بناء الســـالم، 
معتبـــرًا أن الرجـــاء الكلمة التي يريد أن يتركها لكل فرد من شـــعوب إفريقيا، كعطية 
يتقاســـمونها، وكبـــذرة يزرعونهـــا فـــي أراضيهـــم، لتثمـــر ســـالمًا وتعايشـــًا. فـــي عقل 
فرنســـيس كان هنـــاك - واليـــزال - إدراك واع للصراعـــات الدائـــرة، وللدمـــار الناجـــم 
عـــن العنـــف البشـــري، هذا بخـــالف األلم الـــذي ولدتـــه غضبـــة الطبيعـــة كالفيضانات 
والعواصـــف، األمـــر الذي اضطـــر الماليين بمن فيهـــم الكثير من األمهـــات واألطفال، 

لمغادرة أراضيهم، وترك قراهم وبيوتهم. “المقال كامالً في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

فرنسيس وإفريقيا... الرجاء وبناء السالم

الشـــك أن عنوان المقال يشـــد الكثير من القراء، لكن الواقع أمنية كاتب المقال الذي 
يتمنـــى أن يتحقـــق، وذلـــك لمصلحـــة شـــعوب دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، فقد 
اســـتوقفني خبر نشـــرته إحدى الصحـــف المحلية نقالً عن مجلـــة “Time Out”، وهو 
قيـــام كل من حكومتي فرنســـا وألمانيا بتقديـــم 60 ألف تذكرة قطار خالل هذا العام 
وتوزيعهـــا على الشـــباب الذين ال يزيد عمرهم على 27 عامـــًا، وقد أعلن وزراء النقل 
فـــي الدولتيـــن فـــي بيان مشـــترك أن هذه المبادرة تهدف إلى تشـــجيع الشـــباب على 
تبـــادل الثقافـــات بين الدولتين والتعرف على أبرز المواقع الســـياحية والثقافية، كما 
أنها تشجع الشباب على استخدام القطارات العامة بدل رحالت الطيران والسيارات.

ويأتـــي إطـــالق المبادرة إلى احتفال الدولتين بمـــرور 60 عامًا على معاهدة اإلليزيه، 
وهـــي معاهدة صداقة وقعـــت بين الجانبين بتاريخ 22 يناير 1962، والســـؤال الذي 
يطـــرح نفســـه، ماذا لـــو طبقنا الفكرة ذاتهـــا ووفرنا تذاكر رحالت طيـــران مجانية أو 
مخفضة على أقل تقدير لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي؟ شركات الطيران 
فـــي كل دولـــة وبتوجيـــه مـــن وزراء المواصـــالت والنقل تتكفـــل بمنح تلـــك التذاكر 
بشكل سنوي لعدد معين ال أريد أن أحدده، أال تعتقدون أن للفكرة مردودًا اقتصاديًا 
وثقافيًا واجتماعيًا كبيرًا، فدول الخليج أصبحت تتجه إلى زيادة مصادر الدخل من 

خالل التوجه إلى القطاع غير النفطي.
هذه المبادرات الخالقة مهمة جدًا لتشـــجيع الســـياحة البينية لدول المجلس، فدول 
الخليج كلها تتمتع بنفس المناخ والتضاريس، والشـــباب بطبيعتهم يحبون الترحال 
لكن ظروف البعض المادية ال تســـمح، كم ســـتجني دول المجلس من هذه الزيارات 
التي ستكون إضافة إليراداتها وناتجها المحلي. كلي ثقة بأن هذا االقتراح سيخدم 

السياحة في دولنا وبما يدعم الترويج السياحي. 
هنـــاك خطـــوط طيـــران خليجية تعرض على المســـافر علـــى خطوطهـــا التوقف ليلة 
اح واالســـتفادة القصوى منهـــم، الترويج لدول  وتوفر له فندقًا بهدف تشـــجيع الســـيَّ
المجلـــس كوجهـــة ســـياحية واحدة يجـــب أن يحظى بأولويـــة في برامـــج الترويج 
الســـياحي الخليجيـــة، وبما يصب في نفـــس أهداف التكامل االقتصـــادي الخليجي، 
ومن أجل ذلك البد من إيجاد تنســـيق ســـياحي للترويج لدول الخليج ككل باعتبار 
الخليـــج إقليمًا ســـياحيًا واحـــدًا، باإلضافة لتنســـيق القوانين واألنظمة والسياســـات 

المتعلقة بالسياحة، وتوحيد الرسوم على الخدمات السياحية.

* كاتب بحريني

ztawfeeqi
@gmail.com

* زهير توفيقي

تذاكر سفر مجانية!

هل يعاد النظر في عالوة التعطل
الســـؤال الـــذي يلح في أذهـــان الباحثين عن عمل هل مـــن المنطق والمعقول أّن 
العالوات التي أقّرها مشـــروع التعطل والذي انطلق قبل أكثر من خمســـة عشـــر 

عامًا التزال كما هي رغم الوضع المعيشي وارتفاع األسعار؟
إّن المزايا التي ينطوي عليها مشروع التأمين ضد التعطل أنه يوفر الحماية ضد 
البطالة بتخصيص دخل شهري لمن يفقدون وظائفهم، ورغم أّن هذه المزايا كما 
يعلـــن عنها دائمًا تعد “مســـاعدة مؤقتة” لتحفيز هـــؤالء العاطلين للبحث بجدية 
عـــن عمـــل، لكن المعضلة التي نحن بصددها أّن عـــالوات الباحثين عن عمل تعد 
ضئيلة جدًا قياسًا بما تم تحصيله على مدى األعوام الفائتة. قبيل سنوات طرح 
مشروع بقانون برلمانّي يتضمن إضافة مزايا للتعطل منها استمرار صرف إعانة 
التعطل دون توقف واســـتمرار صرف التعويض عن التعطل دون ســـقف زمنّي. 
إالّ أّن المقترح قوبل بالرفض بذريعة ما سيترتب عليه من زيادة األعباء المالية!
ال يغيـــب عن البال أّن مســـؤوالً ســـابقا فـــي الوزارة طـــرح مقترحًا بالـــغ األهمية 
مؤداه العمل على زيادة صرف مبالغ التعطل إلى 200 دينار للباحثين عن العمل 
من خريجي الجامعة، ورفع عالوة العاطل من خريجي الثانوية العامة إلى 150 
ض له التنفيذ رغم  دينـــارًا بـــدالً من 100، بيد أّن المحزن أّن هذا المقتـــرح لم ُيقيَّ
أهميتـــه ورغـــم أّن موازنة التعطـــل تضاعفت عدة مرات، ناهيـــك عن مقترحات 

نيابية أخرى تصب في االتجاه ذاته كان مصيرها الفشل.
وزارة العمـــل أعلنـــت قبـــل أكثر من ســـبع ســـنوات أنهـــا ســـتعمل بتوجيه فائض 
التعطل باتجاه تعزيز المزايا والمنافع للمســـتفيدين، إضافة إلى تخفيض نســـبة 
البطالة في المجتمع، وتؤكد اإلحصائيات أّن فوائض التعطل ناهزت حينها 500 
مليـــون دينار وهو رقم خيالي، ورغم تكدس هذا المبلغ الخرافي فإن المؤســـف 
أّن عـــالوات العاطليـــن بقيـــت كما هي، علمـــًا أّنها إلى ما قبل ســـنوات ال تتجاوز 
الخمســـة مالييـــن دينار ســـنويًا! نتذكر أّن دعـــوات ومناشـــدات انطلقت لتطوير 
النظـــام والمعنـــى الـــذي يرمـــي له التطوير هو تأســـيس شـــركات تؤمـــن وظائف 
جديـــدة للعاطليـــن. غيـــر أّن كل المناشـــدات لم تتم االســـتجابة لهـــا، أي لم تأخذ 
طريقها للتنفيذ، وهذا يعني أّننا نتكبد خســـائر جســـيمة. ويبقى السؤال هنا: هل 
ســـتأخذ اللجنة الُمشكَّلة من وزير العمل والمختصة بالبتِّ في طلبات التعويض 

وإعانات التعطل القضايا التي أشرنا إليها بعين االهتمام؟ نأمل ذلك.

* كاتب وتربوي بحريني

sm.adnan56@hotmail.com

* محمد المحفوظ

األدوار األسرية
إن تأســـيس أســـرة عصرية تلبي احتياجـــات األفراد فـــي العصر الراهن 
يتطلب وعيًا وتثقيفيًا مسبقًا للمقبلين على الزواج، نظرًا ألهمية األسرة 
وتعدد متطلبات تكوين أسرة صالحة، األمر الذي يدفع الزوجين لمعرفة 
الطرق والوســـائل التي توســـع معرفتهمـــا المهمة للتعامـــل األمثل داخل 
األســـرة التي تســـعى أن تكون قائمـــة على المودة والرحمـــة بين األفراد 

والتعاطف وحسن التعامل بين الجميع.
وتعـــد األدوار األســـرية من بنود تشـــكيل األســـرة الناجحـــة إذا ما تمكن 
الزوجـــان مـــن توزيعها بنجاح في البناء األســـري، ويتـــم ذلك من خالل 
معرفـــة كل فـــرد دوره ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن حقـــوق وواجبـــات، لكـــن 
الموضـــوع ال يتطلـــب توزيـــع األدوار فحســـب، بـــل البد أن يكـــون هناك 
فهـــم حقيقـــي لـــأدوار وذلـــك لمنـــع تضاربها، فـــاألب على ســـبيل المثال 
يلعـــب أهم دور في األســـرة، حيث يحمـــل على عاتقه مســـؤولية كبيرة 
منذ بداية تأســـيس العائلة كالنفقة، التخطيط الســـليم، اتخاذ القرارات، 
تربيـــة األبناء، مســـاعدة الزوجة، ويعـــد األب ربان األســـرة وقائدها، أما 
األم فدورهـــا ال يقـــل أهميـــة، فهـــي الزوجـــة التـــي البد أن تـــؤدي دورها 
على أكمل وجه وهي التي تشـــرف على تربية األبناء ومتابعة شـــؤونهم 
واحتياجاتهـــم وإدارة المنـــزل وغيرهـــا من مهمات، أمـــا األبناء فالبد أن 
يكـــون لهـــم دور يتطلب أوالً معرفتهـــم أدوار آبائهم ومعرفتهم حقوقهم 
وواجباتهم وكيفية ســـير النظام األســـري باإلضافة إلـــى طاعة الوالدين 

واحترامهما.
إن األســـرة تســـير وفـــق منظومـــة متكاملـــة، كل دور يقـــوم بـــه فرد في 
األســـرة مكمل للدور اآلخر، ولكن فهـــم طبيعة األدوار مهم لكي ال يتيح 
فرصـــة لتداخـــل األدوار وتضاربهـــا وظهـــور المشـــكالت، كأن ال يتعـــدى 
دور االبـــن علـــى دور األب أو دور الزوجة على مهمـــات الزوج، إن نجاح 
العالقات األسرية يبدأ بنجاح توزيع األدوار وفهمها وااللتزام بحدودها 

وضوابطها.

* كاتبة وأخصائية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

*  ندى نسيم
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

المحافظة الجنوبية ..حراك تنموي متواصل
لقد شـــهدت المحافظة الجنوبية منذ أن تولى سمو الشيخ خليفة بن 
علي آل خليفة مهماته الرســـمية كمحافظ للجنوبية، تطورًا بمختلف 
مظاهـــر الحياة وفي مختلف جوانبهـــا، وباتت منطقة جذب ملحوظ 
على الصعيد المحلي والخليجي وسط عالم يشاهد الجديد كل يوم، 
وأصبحت للزمن قيمته واتســـم بســـرعة الحركة واتساعها، ويمكنني 
القول وكأحد القاطنين في الجنوبية إن المحافظة أصبحت الشريان 
الحيـــوي الـــذي يدفـــع الحياة إلـــى قلب الوطـــن وينســـق الحركة بين 
أجزائـــه وينشـــط حركتـــه، وكل ذلك بفضـــل تخطيط ســـمو المحافظ 
وعنايته الفائقة باألهداف المرسومة على الوجه األكمل، فسموه يهتم 
ويتابع كل صغيرة وكبيرة في المحافظة، مرافق النقل والمواصالت، 
واألسواق، واألندية، والمدارس والجامعات، والمستشفيات والمراكز 

الصحية، وغيرها.
خدمـــة المواطـــن أوالً... هذا هو الشـــعار الذي يعمل به ســـمو محافظ 
الجنوبيـــة تنفيـــذًا للتوجيهـــات الســـديدة لســـيدي جاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا ورعـــاه، ودعم 

ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه هللا ورعـــاه، وال حاجة للتحدث 
عن مجلس ســـموه األســـبوعي الذي يلتقي فيه مع أهالي المحافظة، 
يســـتمع إليهـــم ويأخذ بآرائهـــم ومالحظاتهم، فهذه قصـــة أخرى بكل 
معاني النحو والبيان، فوقت سموه بالكامل لعمله حتى خارج أوقات 
العمل الرســـمية، ويتوجه بالرعاية واالهتمام لفئات الشعب المختلفة 
أينمـــا كانـــوا وفـــي أي وقـــت، تجده في جميـــع المرافـــق واالتجاهات 

مضطلعًا بمسؤولياته الكبرى.
لذلـــك؛ أتمنى أن تتبنـــى المحافظة الجنوبية إطالق جائزة  لتنشـــيط 
الحركـــة الثقافيـــة والفكرية فـــي المحافظة تخـــدم المثقف واألديب، 
ومـــن لديه نتاج أدبـــي أو فكري أو أكاديمي حقيقـــي، جائزة يتنافس 
فيها كل الكتاب في المحافظة وحتمًا ســـيكون مشروعًا رائدًا يضاف 

إلى بقية المشروعات التي أطلقتها المحافظة.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد
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دردشة جي بي تي - ما الذي يتحدث 
عنه الجميع مؤخرا؟

في السنوات األخيرة شهدنا تحوالت كثيرة في مجال التكنولوجيا، قد 
يكون أحدثها دردشـــة “جي بي تي” التي أطلقتها “أوبن ايه آي”، مؤخرا 
وأصبحت بال شـــك حديث الصحف والنشـــرات والمنتديات االقتصادية 
حـــول العالـــم. فما هذه التقنيـــة التي قال عنها إيلون ماســـك إنها “جيدة 
بشـــكل مخيف”، وهل ســـتغير حياتنا بشـــكل عام وباألخـــص في القطاع 

التعليمي وسوق العمل؟
دردشـــة جـــي بي تـــي Chat GPT هي خدمـــة تعتمد على تقنيـــة الذكاء 
االصطناعـــي أطلقتها شـــركة “أوبـــن ايه آي Open AI “ فـــي الثالثين من 

نوفمبر للعام الماضي وهي متاحة بشكل مجاني للعامة.
تعتمـــد هـــذه التقنية علـــى تجميـــع وتحليل نصـــوص الكتـــب والمقاالت 
وغيرها من المعلومات المتاحة على اإلنترنت ثم تقوم بناًء على الطلب 
بتقديـــم محتـــوى يرتقـــي إلـــى مســـتوى األبحـــاث الجامعيـــة والمقاالت 
الصحافيـــة باإلضافة القدرة على فهم لغـــات البرمجة والقدرة على بناء 

شفرات برمجية معقدة.
شـــغلت هذه التقنية كبريات الصحف والنشرات كفوربز ونيويورك تايمز 
وغيرهـــا. كما وتم التطرق لها في المنتدى االقتصادي العالمي الذي عقد 
فـــي دافـــوس مؤخرا، حيث أثارت تســـاؤالت عدة بخصـــوص التأثيرات 
المحتملة كإحالل الروبوتات مكان البشـــر وما قد يتبعه من التعطل في 
العديد من الوظائف. وكذلك بخصوص حقوق الملكية الفكرية وضوابط 

السرقة األدبية التي تتبعها المؤسسات األكاديمية اليوم. 
ولكـــن تجدر اإلشـــارة إلى أن التقنية ال تـــزال تواجه تحديات عدة، ففي 
حيـــن أن المســـتخدمين انبهـــروا باإلجابـــات فـــي كثيـــر من األحيـــان، إال 
بعضهم أصيب بخيبة أمل من مستوى جودة األجوبة في أحيان أخرى. 
ومـــن جهة أخرى، فإن الشـــركة توظـــف تقنيـــة Moderation API؛ للحد 
مـــن خطابـــات الكراهيـــة والعنصريـــة واالنحيـــاز والمحتوى غيـــر الالئق، 
وهو التحدي الذي واجهته تطبيقات الشـــات بوت الســـابقة. ولكن شركة 
“أوبـــن ايـــه آي” نوهت بـــأن التعديـــالت القائمة على الـــذكاء االصطناعي 
AI-based moderation مازالـــت تواجه بعض الصعوبات ولم تصل إلى 

اإلتقان. 
فـــي رأيـــي أن هـــذه التقنيـــة ســـتلعب دورا داعمـــا للعامليـــن فـــي مجـــال 
الصحافـــة وصناعـــة المحتـــوى والتســـويق باإلضافـــة إلـــى البرمجيـــات 
وغيرهـــا من المجاالت، ولكنهـــا لن تقوم بإحالل مـــكان الموظفين الذين 
سيستمرون بتحمل مسؤولية الفكر التحليلي وصنع القرار. ولكن بالرغم 
مـــن ذلك، فمن المنطقي أن تنظر المؤسســـات األكاديمية في سياســـاتها 
واألنماط التعليمية التي تتبعها لتجيب عن التســـاؤل األهم، هل تواكب 

العملية التعليمية التقليدية الحاجات الحديثة؟

المدير المساعد – العالقات العامة واإلتصال المؤسسي، بنفت 

حنان حسن

* بالتعــاون مع جمعية 
مصـــــــارف البحـــــريــــن

hanan.hasan@benefit.bh

فـــي  للتزويـــد  بابكـــو  طرحـــت شـــركة 
الموقع اإللكتروني لمجلس المناقصات 
والمزايـــدات مناقصـــة إلنشـــاء محطة 
خدمات لشركة بابكو للتزويد في ديار 
المحـــرق. ويتكـــون هذا المشـــروع من 
بنـــاء محطـــة خدمـــة جديـــدة )محطة 
بنزيـــن( تقع في منطقة ديـــار المحرق. 
وسيشمل مشروع بناء محطة الخدمة 
مكتب مبيعـــات، ومبنى ســـوبرماركت 
)بـــرادة(، متجر لمطعم خدمة ســـريعة، 
ومقهـــى، ومحـــالت تجاريـــة، ورعايـــة 
الســـيارات وغسيل الســـيارات، ومظلة 
للمضخـــات ومرافـــق الخدمـــات وبناء 
الجـــدار للمحطة، ومواقف الســـيارات، 
واألعمـــال الخارجية والخدمات تحت 

األرض بمـــا فـــي ذلك خزانـــات الوقود. 
ومـــدة العقـــد 7 أشـــهر. ويشـــترط على 
المقـــاول الـــذي سيشـــارك مـــن الدرجة 
مـــن  مســـجالً  ويكـــون  أعلـــى  أو   )B(
وزارة األشـــغال كمقـــاول بنـــاء. ودعـــا 
المجلس الراغبين بالمشـــاركة في هذه 
المناقصـــة، ممن تتوافـــر فيهم الكفاءة 
المناقصـــة  وثائـــق  شـــراء  الالزمـــة، 
إلكترونًيا من خـــالل نظام المناقصات 
اإللكترونـــي التابع لمجلس المناقصات 
https://e-tendering. والمزايـــدات 

tenderboard.gov.bh وذلـــك اعتبارًا 
من يوم أمس األول )االثنين( ويســـتمر 
إلـــى تاريـــخ 15 مـــارس المقبـــل، علـــى 
أن يتـــم فتح مظاريـــف العطاءات في 

اليوم التالي.

إنشاء محطة خدمات “بابكو للتزويد” بـ “ديار المحرق”
أمل الحامد

تحديث وإصدار دليلين إرشاديين لتطوير المناطق الساحلية
إصدار دراسة للمخاطر الساحلية للمملكة

تســعى وزارة شــؤون البلديات والزراعة لدراســة المخاطر الســاحلية لمملكة 
البحرين وتحديث دليل الجرف البحري واستصالح األراضي الساحلية، ومن 
أجــل هــذا الغــرض طرحت مناقصــة بهذا الخصــوص في الموقــع اإللكتروني 

لمجلس المناقصات والمزايدات.

وتهدف هذه المناقصة لتعيين شـــركة 
متخصصـــة  هندســـية  استشـــارات 
لتحديث وإصـــدار دليلين إرشـــاديين 
لتطويـــر المناطـــق الســـاحلية. يتطلب 
بدراســـة  القيـــام  األول  الدليـــل 
البحريـــن  لمملكـــة  هيدروديناميكيـــة 
لرصد المخاطر الساحلية الناتجة من 
العواصف وحاالت الطقس المتطرفة. 
كمـــا يهـــدف الدليـــل اإلرشـــادي الثاني 
إلـــى تفصيل جميع القوانين، األنظمة، 
الفنيـــة  والمواصفـــات  اإلجـــراءات 
المتعلقـــة بأعمـــال التجريـــف البحـــري 

الســـاحلية  األراضـــي  واســـتصالح 
ا  لضمان تنفيذ هذه المشروعات محليًّ

بشكل مستدام. 
مقـــدم  علـــى  الـــوزارة  واشـــترطت 
مـــن  أ(  )فئـــة  مـــن  يكـــون  أن  العطـــاء 
الشـــركات االستشـــارية المرخصة من 
قبـــل مجلـــس تنظيـــم ومزاولـــة المهن 
الهندســـية فـــي إحـــدى التخصصـــات 
الهندســـية ذات عالقـــة مـــع خبرة في 

مجال العمل.
ودعا المجلس الراغبين في المشاركة 
تتوافـــر  ممـــن  المناقصـــة،  هـــذه  فـــي 

فيهـــم الكفاءة الالزمة، شـــراء وثائق 
خـــالل  مـــن  ـــا  إلكترونيًّ المناقصـــة 
نظـــام المناقصـــات اإللكتروني التابع 
والمزايـــدات  المناقصـــات  لمجلـــس 
https://e-tendering.tender-

board.gov.bh وذلـــك اعتبـــاًرا مـــن 
يوم أمـــس األول )االثنين(، ويســـتمر 
حتى تاريخ 15 مـــارس المقبل، على 
أن يتم فتح مظاريف العطاءات في 

اليوم التالي.

أمل الحامد

”Cambridge IRBA“ البركة اإلسالمي” يحصد جائزة مرموقة بالنسخة الثامنة من“
لجوائز الخدمات المصرفية اإلسالمية لألفراد

حصد بنـــك البركة اإلســـالمي وللســـنة الثانية 
علـــى التوالـــي، جائـــزة “أفضـــل بنـــك تجزئـــة 
إســـالمي فـــي مملكـــة البحرين”، في النســـخة 
الثامنـــة من حفل جوائز الخدمـــات المصرفية 
 .)Cambridge IRBA( لألفـــراد  اإلســـالمية 
يأتـــي فـــوز بنـــك البركـــة اإلســـالمي المتتالـــي 
اإلســـالمية  المصرفيـــة  الخدمـــات  بجوائـــز 
لألفراد، اســـتكماالً لمســـيرة البنك الريادية في 
القطـــاع المصرفـــي والتي تتضمـــن العديد من 
اإلنجـــازات والنجاحـــات المتنوعـــة. وتحتفي 
هاتـــان الجائزتان بمـــدى التزام البنـــك بتقديم 

خدمات مصرفية استثنائية للزبائن.
وصرحت رئيس الخدمـــات المصرفية لألفراد 
العلـــوي:  فاطمـــة  اإلســـالمي  البركـــة  ببنـــك 
“يأتـــي حصـــول بنـــك البركـــة اإلســـالمي على 
جوائـــز  مـــن  المتتالـــي  الرفيـــع  التقديـــر  هـــذا 

لألفـــراد  اإلســـالمية  المصرفيـــة  الخدمـــات 
تأكيـــًدا علـــى إنجازاتـــه فـــي قطـــاع الخدمات 
فـــي  الرياديـــة  لمكانتـــه  وتقديـــًرا  المصرفيـــة 
يتـــم  حيـــث  اإلســـالمي،  المصرفـــي  القطـــاع 

تسليط الضوء على جهوده المستمرة لتقديم 
خدمـــات ومنتجـــات ضمن مجموعـــة متنوعة 
من الخدمات المصرفية اإلسالمية والمصممة 
خصيًصـــا لتلبيـــة احتياجات العمـــالء. وُيعتبر 
حصدنـــا لجائـــزة أفضـــل بنك تجزئة إســـالمي 

فـــي مملكـــة البحرين لهـــذا العام، تأكيـــًدا على 
نجـــاح أنشـــطة ومبـــادرات البنـــك علـــى مـــدار 
العام ونحن نتطلع بدورنا للمحافظة على هذا 
المســـتوى العالي مـــن التمّيز وجـــودة الخدمة 
فـــي المراحـــل الُمقبلة لنكون دوًمـــا في طليعة 

رّواد القطاع المصرفي”.
وتستند جوائز الخدمات المصرفية اإلسالمية 
لألفـــراد على تحليـــل أكاديمي صـــارم تعتمده 
مؤسســـة كامبريـــدج أناليتيـــكا الختبـــار مـــدى 
فعاليـــة أداء الخدمات المصرفية اإلســـالمية، 
حيـــث يتم تقييم الُمرّشـــحين للفـــوز بالجوائز 
بِدّقـــة مـــن قبـــل لجنـــة تحكيـــم تضـــم خبـــراء 
مســـتقلين. وهـــي ُتمنـــح إلـــى كل مـــن األفراد 
والمؤسســـات التي ُتبدي التزامهـــا ومبادراتها 
بتطويـــر وتعزيـــز نجـــاح الخدمـــات المصرفية 

اإلسالمية.

بنسبة زيادة بلغت 29.06 %

صافي أرباح “الخليجي التجاري” للعام 2022
التجـــاري  الخليجـــي  المصـــرف  حقـــق 
ش.م.ب أرباحـــًا صافيـــة عائـــدة علـــى 
مســـاهمي الشـــركة بلغـــت 3.12 مليون 
دينـــار بحرينـــي فـــي الربـــع األخير من 
العـــام 2022م، مقارنـــة بأربـــاح بلغـــت 
للفتـــرة  2.01 مليـــون دينـــار بحرينـــي 
نفســـها مـــن العام 2021م، أي بزيـــادة 
ســـبب  ويعـــود   ،%  55.22 نســـبتها 
االرتفـــاع بشـــكل رئيـــس إلـــى ارتفـــاع 
مجمـــوع اإليـــرادات قبـــل العائـــد إلـــى 
وقـــد  االســـتثمار،  حســـابات  أصحـــاب 
بلـــغ 18.57 مليـــون دينـــار للربع األخير 
2022 مقابـــل 11.34 مليـــون دينار عن 
الفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضي، أي 
بـــزادة قدرهـــا 63.82 %، وبلـــغ الدخل 
من أصـــول التمويل واإلجـــارة  9.925 
مليـــون دينـــار خـــالل الربـــع االخير من 
العـــام الجـــاري مقابـــل 7.725 مليـــون 
دينـــار للفترة نفســـها من العـــام 2021م  
وذلـــك بنســـبة زيادة بلغـــت 28.48 %، 
مما انعكس على ربحية الســـهم، حيث 
بلغـــت 3.902 فلس خالل الربع األخير 
مـــن العـــام 2022م مقارنة مـــع -1.222 

فلس للفترة نفسها من العام 2021م.
إلـــى  الماليـــة  النتائـــج  وأشـــارت  كمـــا 
تحقيـــق المصرف أرباًحا صافية عائدة 
على مســـاهمي الشـــركة بلغـــت 14.01 
مليـــون دينـــار للســـنة الماليـــة المنتهية 
في 31 ديســـمبر 2022م مقارنة بأرباح 
قدرها 10.85 مليون دينار في 2021م 
بزيادة نسبتها 29.06 %، ويعود سبب 
االرتفـــاع فـــي صافـــي األربـــاح بشـــكل 
رئيـــس إلـــى تســـجيل المصـــرف زيادة 
في إجمالي اإليـــرادات قبل العائد إلى 
أصحـــاب حســـابات االســـتثمار لتصـــل 
مقابـــل   ، دينـــار  مليـــون   62.20 إلـــى 
52.49 مليـــون دينـــار فـــي 2021م، أي 
بزيادة تقدر بنســـبة 18.51 %، وسجل 
المصرف زيادة فـــي الدخل من أصول 
التمويل واإلجـــارة لتصل إلى 35.725 
مليون دينار خالل العام الجاري مقابل 
29.908 مليون دينار للفترة نفسها في 
العام 2021م وذلك بنسبة زيادة بلغت 
19.45 %، فيمـــا بلغـــت ربحية الســـهم 
9.987 فلـــس في عـــام 2022م مقارنة 

مع 6.039 فلس في عام 2021م.
ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 
147.6 مليون دينـــار في العام 2022م 
مقارنـــة مـــع 146.3 مليـــون دينـــار في 
نهايـــة العـــام 2021م، بزيـــادة نســـبتها 

 .% 0.92
ومـــن جانـــب آخـــر، بلـــغ إجمالـــي النمو 
فـــي موجـــودات المصـــرف 22.25 % 
دينـــار  مليـــون   1,425.7 إلـــى  لتصـــل 
مقارنـــة مع 1,166.2 مليـــون دينار في 
نهايـــة العام 2021م، وقد نجم عن هذا 
زيادة في اســـتثمارات الصكوك لتصل 
الـــى 523.33 مليـــون دينـــار فـــي العام 
2022 مقابل 323.85 مليون دينار في 
نهاية العام 2021، بنمو نســـبته 61.60 
%. وفي الوقت ذاته، ســـجلت النتائج 
الودائـــع  فـــي إجمالـــي  زيـــادة  الماليـــة 
بنسبة 21.94 % لتصل إلى 1,111.53 
مـــع 911.55  ، مقارنـــة  دينـــار  مليـــون 

مليون دينار في نهاية العام الماضي.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة المصرف 
الريـــس  هشـــام  التجـــاري،  الخليجـــي 
النتائـــج  هـــذه  عـــن  اإلعـــالن  “يســـرنا 
الماليـــة اإليجابية على مســـتوى األداء 
العـــام مع تســـجيل ارتفاع فـــي األرباح 
الثابـــت  التزامنـــا  بفضـــل  واإليـــرادات 
لمســـاهمينا  العوائـــد  أفضـــل  بتحقيـــق 
الكـــرام، وذلك عبر االرتكاز على خطط 
تشـــغيلية تواكب االتجاهات الحديثة 
والتغيـــرات التـــي يشـــهدها العالم على 
ُمختلف الُمســـتويات، الســـيما في ظل 
التـــي تحتـــم  التحـــوالت االقتصاديـــة 
علينـــا أن نواصل الســـير بخطـــى ثابته 

ألن نكون ســـباقين فـــي مختلف أوجه 
عملياتنا المصرفية”. 

النتائـــج  هـــذه  “أن  الريـــس  وتابـــع 
الماليـــة هـــي نتيجـــة اتبـــاع المصـــرف 
لتطويـــر  المبتكـــرة  الســـتراتيجيتة 
أنشـــطته المصرفيـــة وتحولـــه الرقمي 
المتســـارع، والتي أســـهمت فـــي تعزيز 
رضـــا العمـــالء بما يوفـــره المصرف من 
منتجـــات وخدمات جديـــدة ومبتكرة، 
الـــذي  الـــدور  مواصلـــة  علـــى  عـــالوًة 
نؤديـــه بـــكل فخـــر واعتزاز كمؤسســـة 
مصرفيـــة وطنيـــة حريصة علـــى دعم 
الجهـــود الحكومية خصوصـــًا في ظل 
التعافـــي  لخطـــة  اإليجابيـــة  النتائـــج 
االقتصـــادي، وأود أن أشـــيد فـــي هـــذا 
الصدد بما قدمـــه فريق عمل المصرف 
أن  ســـبيل  فـــي  متفانيـــة  جهـــود  مـــن 
يحافظ المصرف على مكانته الريادية 
مجموعـــة  يقـــدم  إســـالمي  كمصـــرف 
شـــاملة من الخدمات المصرفية عالية 

الجودة لألفراد والشركات”. 
ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
للمصـــرف الخليجـــي التجاري، ســـطام 
القصيبي”نحـــن مســـرورون بما تحقق 
فـــي العـــام 2022م مـــن نتائـــج ماليـــة 
وتشـــغيلية، والتـــي جـــاءت منســـجمة 
مـــع اســـتراتيجية المصـــرف الطموحة 
في تحقيـــق تطلعات المســـاهمين عبر 
واإليـــرادات  الربحيـــة  نمـــو  اســـتدامة 
أصـــول  مـــن  الناتـــج  الدخـــل  وتنميـــة 

التمويل واإلجارة”. 
وأضاف القصيبي “تعكس هذه النتائج 
الماليـــة الجهـــود التـــي بذلهـــا المصرف 

لترســـيخ مكانته الريادية في الســـوق 
فـــي  االســـتمرار  مـــن خـــالل  المحليـــة 
تطويـــر الخدمـــات المصرفيـــة لألفراد، 
بالتحـــول  يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا 
الرقمـــي عبر طرح حزمة من الخدمات 
والمنتجـــات المبتكـــرة مما ســـاهم في 
لعمالئنـــا  المصرفيـــة  التجربـــة  تعزيـــز 
الكـــرام، ويشـــمل ذلـــك تطويـــر تطبيق 
والـــذي  النقـــال”  للهاتـــف  “الخليجـــي 
اســـتحق بـــأن يحصـــد جائـــزة أفضـــل 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  رقمـــي  منتـــج 
 International للعـــام 2022 مـــن قبـــل
وتدشـــين   ،Business Magazine
بالفـــروع  الذاتيـــة  الخدمـــة  أجهـــزة 
والتـــي تعتمـــد البصمـــة المســـجلة لدى 
الحاجـــة  دون  اإللكترونيـــة  الحكومـــة 
لمســـتندات التعريف بالهويـــة، وتوفير 
األلـــواح الذكية لـــدى موظفي خدمات 
المعامـــالت  إلنجـــاز  وذلـــك  العمـــالء، 
رقميًا بكل ســـرعة وسهولة. كما وعمل 
المصـــرف علـــى طـــرح مجموعـــة مـــن 
الخدمات المصرفية لألفراد بامتيازات 
اســـتثنائية مثل التمويالت اإلســـكانية 
وعـــروض الودائـــع  وحســـاب “الوافـــر” 
الخدمـــات  مـــن  االســـتثماري وغيرهـــا 
التـــي القـــت إقبـــااًل ملحوًظـــا مـــن قبل 

عمالئنا الكرام”. 
وتابع القصيبي “واصل المصرف خالل 
العـــام الماضـــي تنفيـــذ أهـــداف خطته 
االســـتراتيجية، حيث تم تعزيز شـــبكة 
فروعه من خالل افتتاح فرعنا الجديد 
بمجمـــع وادي الســـيل وتطويـــر فرعنـــا 
الكائـــن بالحد. كمـــا واســـتمر المصرف 
بعقـــد شـــراكات مثمـــرة مـــع عـــدد مـــن 
المؤسسات الحكومية والخاصة، منها 
توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع 
“ تمكيـــن”، وتوقيـــع اتفاقية مع شـــركة 
“إدامـــة”، إضافـــة إلى التعـــاون مع عدد 
من الهيئات والمؤسســـات األخرى مثل 
وزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني 
وبنـــك اإلســـكان عبـــر دعـــم العديد من 
المبـــادرات الراميـــة لتقديم تســـهيالت 
الحصـــول علـــى التمويالت اإلســـكانية 
شـــركة  مـــع  والتعـــاون  للمواطنيـــن، 

“ريااليز” إلطالق منصة “راتبي” .
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“ديار المحرق” الراعي الرسمي لـ “االستثمار العقاري 2023”
تستعرض مجموعة من مشروعات المخطط الرئيس

كشـــفت ديار المحرق عن دعمها لمعرض 
 2023 العقـــاري  لالســـتثمار  البحريـــن 
المنظم من قبل شركة اكسبرشنز ميديا، 
والـــذي ُيقـــام تحـــت رعايـــة كريمـــة مـــن 
قبـــل رئيس جهاز المســـاحة والتســـجيل 
العقـــاري رئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  العقـــاري  التنظيـــم 
عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفـــة، وذلك في 
الفتـــرة ما بيـــن 9 و11 فبراير 2023 في 
مجمع ســـيتي ســـنتر البحريـــن. ويهدف 
المعرض لتســـليط الضوء على الشركات 
البحرينيـــة التـــي تتخـــذ دوًرا بـــارًزا في 
تطويـــر القطـــاع العقـــاري المحلـــي، عبـــر 
عـــرض المشـــروعات العقاريـــة المتنوعة 
المطوريـــن  مـــع  المســـتثمرين  وربـــط 

والوسطاء تحت سقف واحد. 
وعلـــى مـــدى 3 أيـــام متتاليـــة، ســـتقوم 
مجموعـــة  باســـتعراض  المحـــرق  ديـــار 

مـــن مشـــروعات المخطـــط الرئيس، من 
ضمنها مشـــروع النسيم المتوافر للتملك 
الُحر والذي يتميز بموقعه في قلب ديار 
المحـــرق علـــى الواجهة البحرية شـــمال 
وســـط الجزيـــرة الجنوبيـــة، ويمتد على 
مســـاحة 328,000 متـــر مربـــع، ويتميـــز 
بإطـــالالت بحريـــة خالبة علـــى القنوات 

المائيـــة الخارجية والداخلية بطول 3.5 
كيلومتر.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ديـــار 
المحـــرق، أحمـــد العمادي “نحن ســـعداء 
برعايـــة النســـخة الرابعـــة مـــن معـــرض 
البحريـــن لالســـتثمار العقـــاري الـــذي من 
شـــأنه أن يوفر منصة بارزة الســـتقطاب 

المســـتثمرين من داخـــل وخارج المملكة 
ما سُيســـهم، بال شك، في انتعاش سوق 
العقارات، وينعكس إيجابا على االقتصاد 
الوطنـــي. كمـــا أننـــا نتطلـــع الســـتعراض 
أحـــدث مشـــروعاتنا العقاريـــة فـــي هـــذا 
الحـــدث المرموق والمتمثـــل في طرحنا 
حديثـــا للنمـــوذج الجديـــد ذي التصاميم 
المتميـــزة مـــن فلل أصيل النســـايم وليل 
النســـايم، وذلك ضمن مشـــروع النســـيم 
الســـكني المتكامـــل والفريد مـــن نوعه”. 
مـــن جانبهـــا، قالـــت المؤســـس والمديـــر 
التنفيذي لشركة اكسبرشنز ميديا أسيل 
المهنـــدس “نحـــن نثمـــن مشـــاركة ديـــار 
المحرق في معرض البحرين لالســـتثمار 
العقـــاري، ونـــود أن نتقـــدم لهـــم بجزيـــل 
الشـــكر والتقدير علـــى رعايتهم ودعمهم 
المســـتمر لمختلـــف الفعاليـــات العقاريـــة 

المرموقة على الصعيد المحلي”.

أكد اختصاصي مكافحة عمليات غســـيل 
أمـــوال أول مـــن إدارة رقابـــة الشـــركات 
بوزارة الصناعة والتجارة حسين درويش 
مكافحـــة  علـــى  بعـــزم  تعمـــل  اإلدارة  أن 
عمليات غسيل األموال وحظرها بفعالية 
وتحرص على تطبيق توصيات مجموعة 
العمـــل المالـــي )فاتـــف( واألمـــم المتحدة، 
مؤكـــًدا أن دور قســـم مكافحـــة عمليـــات 
غســـيل األموال التابع لـــإدارة هو ضمان 

توفيـــر بيئـــة اقتصادية آمنـــة من مخاطر 
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

وأشـــار درويـــش إلـــى أن وزيـــر الصناعـــة 
والتجـــارة أصـــدر قـــرارا رقـــم 103 لســـنة 
2021 بشـــأن إجـــراءات حظـــر وغســـيل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب والـــذي حدد 
التزامـــات بعض األنشـــطة التجارية للحد 

من الجريمة.
وتحـــدث عمـــا يســـمى بمحاولـــة التعامل 
يشـــرف  حيـــث  المشـــبوهة  والعمليـــات 
قســـم مكافحـــة عمليات غســـيل األموال 

على اســـتالم تقارير العمليات المشبوهة 
بدراســـتها  ويقـــوم  التعامـــل  ومحاولـــة 
والتحقق منها ورفعها للجهات المختصة 

الستكمال التحريات بشأنها.
وعـــرف القـــرار  محاولـــة التعامـــل بأنهـــا 
“البدء أو الســـعي في إنشـــاء عالقة عمل 
من قبل األشـــخاص أو الكيانـــات الواردة 
المحليـــة  الحظـــر  قوائـــم  فـــي  أســـماؤها 
والدولية مع المحالت التجارية الخاضعة 
للرقابـــة، بغـــض النظـــر عن طبيعـــة ومبلغ 
عالقة العمل ويشـــمل ذلك فحص الســـلع 

عالقـــة  بشـــأن  المفاوضـــات  وإجـــراءات 
العمل أو الحصول على تسعيرة. 

وبين أن العملية المشـــبوهة عرفها القرار 
بأنهـــا “أي عالقـــة عمـــل أو عملية مرتبطة 
بأعمال المحالت الخاضعة للرقابة والتي 
تكـــون عبر الوســـائل التعاقدية من خارج 
أن  يشـــتبه  والتـــي  المصرفيـــة  األنظمـــة 
يكـــون لها صلة مباشـــرة أو غير مباشـــرة 
بالجرائـــم المتعلقـــة بغســـيل األمـــوال أو 
العمليـــات المتعلقـــة التـــي تتعـــارض فـــي 

طبيعتها مع نشاط العميل”.

ولفـــت إلـــى أن القـــرار قد حدد لمســـؤول 
االلتـــزام  مســـؤول  نائـــب  أو  االلتـــزام 
أي  عـــن  اإلبـــالغ  مســـؤولية  بالمنشـــأة 
للتعامـــل،  محاولـــة  أو  مشـــبوهة  عمليـــة 
اإلبـــالغ  إلـــى  االلتـــزام  مســـؤولي  داعًيـــا 
وتقديـــم تقريـــر العمليـــة المشـــبوهة مـــن 
الدخـــول  عبـــر  ســـجالت  موقـــع  خـــالل 
بالمفتاح اإللكتروني واستكمال خطوات 
اســـتمارة  مـــلء  خـــالل  مـــن  أو  اإلبـــالغ 
العمليات المشـــبوهة وإرسالها عبر البريد 

اإللكتروني للقسم.

يعــرض بيبــان، وهــو برنامــج واقعــي تحــت عنوان ريــادة األعمــال من إنتاج مشــاريع 
األمل، الذراع االستثمارية لصندوق األمل، سادس حلقة من موسمه الثاني الموافق 
8 فبرايــر 2023 الســاعة 6 مســاًء علــى قنــاة البحريــن ومنصــة شــاهد، والســاعة 9:30 

مساًء على قناة الراي.

 5 السادســـة  الحلقـــة  واســـتضافت 
مشروعات من البحرين واإلمارات وهي: 
مشـــروع حكايتـــي الذي تم تأسيســـه من 
قبـــل يزيـــد عرمان وآصـــف موغلـــو، وهو 
عبارة عن قصص أطفال قابلة للتخصيص 
باســـم األطفـــال واهتماماتهـــم، متوافـــرة 
باللغتين العربية واإلنجليزية، وأســـمُعك، 
تطبيق شـــمولي يعمل على تحسين حياة 
خـــالل  مـــن  أصـــم  مليـــون شـــخص   466

ترجمة لغة اإلشـــارة إلى نصوص مكتوبة 
وأصـــوات مســـموعة والعكـــس كذلك، تم 
تأسيســـه من قبل محمد أبـــو العزم، والـ 7 
جكلت وهو مخبز لبيع مختلف الحلويات 
والكعـــك  واآليســـكريم  والبســـكويت 
والدونـــت، تقـــوم بإدارتـــه لجين حســـين، 
وهـــي طاهية حلويات تبلغ مـــن العمر 15 
ســـنة، وهيربل دوز، وهـــي عالمة تجارية 
عضوية لمنتجات العناية بالشعر والبشرة 

المصنوعة من مكونـــات عضوية طبيعية 
األساســـية  بالزيـــوت  ومعطـــرة  معتمـــدة 

المتحـــدة  المملكـــة  مـــن  المســـتوردة 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة والهنـــد، 
تـــم تأسيســـها من قبل عايـــدة محمد، وذا 
نارشـــرز، وهي أداة إدارة وتسويق شاملة 
لمدربـــي الحياة والصحة النفســـية، تتيح 
بشـــكل  وعمالئهـــم  أعمالهـــم  إدارة  لهـــم 
أفضل، تم تأسيسها من قبل حمد السعد.

وقـــال مدير إدارة المشـــاريع في مشـــاريع 
األمـــل خالد آل ريس “يتيح برنامج بيبان 
الواعديـــن  األعمـــال  لـــرواد  التلفزيونـــي 
الفرصـــة القّيمـــة لمتابعة شـــغفهم، وتعزيز 
لـــأدوات  الوصـــول  وتيســـير  مهاراتهـــم، 
والمعرفة الالزمة لتوســـيع نطاق أعمالهم 

خارج الحدود المحلية، وفي هذه الحلقة، 
ُفِتحـــت أبواب الفرص لـــرواد األعمال من 
الشـــباب الذين لديهم اســـتعداد للشـــروع 
في المرحلة التاليـــة من رحلتهم الريادية 
إلى جانب المســـتثمرين مـــن ذوي الخبرة 
ممـــن قد يوجههم ويدعم نموهم، ونتطلع 
التـــي  الحلقـــة  المشـــاهدين  يتابـــع  ألن 
ســـتثريهم بالفائـــدة المعرفيـــة ونتأمل أن 

تكون مصدر إلهام لهم كذلك”. 
مـــن جهتهـــا، صّرحت شـــيرين بوشـــهري، 
اإلبداعيـــة  للخدمـــات  الرئيـــس  نائـــب 
والتطويـــر والمدير العام لشـــركة تراكس 
البحريـــن “نفخـــر بالتعـــاون مـــع مشـــاريع 

األمل بصفتنا الشريك الرسمي للتواصل 
لبرنامـــج بيبان الذي يســـتهدف تســـليط 
فـــي  الواعـــدة  المشـــاريع  علـــى  الضـــوء 
المنطقة. لقد سعينا بدورنا إلبراز برنامج 
“بيبـــان” وتعزيـــز وصولـــه لقاعدة أوســـع 
ونحـــن  والمتابعيـــن،  المشـــاهدين  مـــن 
نطمـــح لمواصلـــة العمـــل جنًبـــا إلى جنب 
المســـتثمرين والمنظميـــن فـــي البرنامج 
الالزمـــة  االتصـــال  بـــأدوات  لتزويدهـــم 
وتحقيقهم النجاح والتميز وســـط مشهد 
تنافســـي للغايـــة، اســـتناًدا إلـــى خبراتنـــا 
الواســـعة فـــي مجـــال العالقـــات العامـــة 

واالتصال المؤسسي”.

“التجارة” تعمل بعزم على مكافحة غسيل األموال وحظرها بفعالية

5 شركات بقطاعات التكنولوجيا واألغذية والمشروبات والتجميل تعرض مشروعاتها في “بيبان”

دعوة مسؤولي االلتزام بالشركات لإلبالغ عن العمليات المشبوهة

في الحلقة السادسة من الموسم الثاني للبرنامج

حسين درويش

خالد آل ريس

فـــاز بنـــك الســـالم بجائزة “أفضـــل هوية مؤسســـية 
فـــي قطـــاع الصيرفـــة اإلســـالمية لعـــام 2022“ في 
مملكـــة البحريـــن، وذلك خـــالل حفل توزيـــع جوائز 
التمويـــل اإلســـالمي العالميـــة. وتأتي هـــذه الجائزة 
لتكـــون شـــاهًدا على جهـــود وإنجازات بنك الســـالم 
منـــذ اإلعـــالن عن الوعد المؤسســـي “تجربـــة مميزة 
لعالقة دائمة” والمبادئ التوجيهية التالية: نتخطى 
الحـــدود إلبهـــار عمالئنـــا، ُنلهـــم موظفينـــا لإبـــداع 
ـــز، الرقمنة أســـاس عملنا، التعامل القويم  والتميُّ
منهاجنـــا، متضامنيـــن مـــع مجتمعنـــا نمضي 
ُقدًما، عالوة على إطالق منصة المسؤولية 
االجتماعيـــة “أيـــدي الســـالم” لدعـــم ثقافة 

العمـــل التعاوني واالجتماعي، وتدشـــين الشـــعار الجديد 
للبنك في العام 2021.

وتعتبـــر حملة تدشـــين الهويـــة المصرفيـــة الجديدة لبنك 
الســـالم األولى مـــن نوعها على مســـتوى مملكة البحرين، 
حيـــث قـــام البنك بدعـــوة الجمهور عبر وســـائل التواصل 
االجتماعـــي للتفاعـــل مع أنشـــطة وبرامج الحملة بشـــكل 
أصحـــاب  مـــن  العديـــد  مشـــاركة  علـــى  عـــالوة  مباشـــر، 
المواهب في عملية تصميم والكشف عن الشعار الجديد. 
وبالتزامـــن مـــع الكشـــف عـــن هويـــة البنـــك الجديـــدة، تم 
تدشين منصة المسؤولية االجتماعية “أيدي السالم” من 
خالل إقامة فعاليات فنية عدة بمشاركة موظفي وزبائن 
البنك وعامـــة أفراد المجتمع، وتم التبـــرع بمبلغ 10,000 

دينار بحريني للمؤسسة الملكية لأعمال اإلنسانية ضمن 
فعاليات الحملة.

وبهذه المناســـبة، صّرح الرئيس التنفيذي للمجموعة في 
بنك الســـالم رفيـــق النايض قائالً: “نفتخـــر بحصولنا على 
هـــذه الجائـــزة المرموقـــة، حيث شـــكلت إضافـــة متميزة 
لســـجل إنجازاتنا الذي نتطلع لالستمرار بإثرائه عبر تبني 
وطـــرح مبـــادرات مجتمعيـــة قائمة على تحقيـــق التنمية 
المســـتدامة، مـــع الحرص علـــى تطبيق معاييـــر الحوكمة 
البيئيـــة واالجتماعيـــة وحوكمة الشـــركات، ووضع زبائننا 

في قلب عملياتنا”.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيس التســـويق واالتصـــاالت في بنك 
السالم محمود قّناطي “يسعدنا أن يتم تكريمنا في حفل 

جوائـــز التمويـــل اإلســـالمي العالمية، حيث تأتـــي جائزة 
)أفضل هوية مؤسســـية في قطاع الصيرفة اإلســـالمية( 
لُتســـلط الضوء على جميع اإلنجـــازات التي حققناها منذ 
طـــرح هويتنا الجديدة فـــي الربع األخير من العام 2021، 
وُتعد هذه الجائزة حافًزا لنا لالستمرار في تحقيق التميز 

المصرفي وتصدر قطاع الصيرفة اإلسالمية”.
وتعد جوائز التمويل اإلسالمي العالمية إحدى أبرز وأهم 
الجوائـــز الدولية الرائدة في قطاع الصيرفة اإلســـالمية، 
كونهـــا تقـــوم بتســـليط الضـــوء علـــى أفضـــل ممارســـات 
الحكومات واألفراد والمؤسسات الذين قدموا مساهمات 

بارزة الستدامة الصيرفة والتمويل اإلسالمي.
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أعلن بيت التمويل الكويتي 
عـــن  “بيتـــك”  البحريـــن   -
 ”Apple Pay“ طرح خدمـــة
اإللكترونيـــة،  للمدفوعـــات 

والتـــي تتميـــز بتوفيـــر درجات عاليـــة من األمـــان والخصوصيـــة والمرونة، 
وتوفـــر خيـــاًرا مثالًيا للعمالء للدفع دون الحاجـــة لتمرير بطاقاتهم أو لمس 
األجهزة أو تبادل النقود الورقية، مســـتفيدة مـــن خصائص الحماية العالية 

.”Apple“ التي توفرها
ويمكـــن للعمـــالء القيـــام بعمليات الدفع بســـهولة دون تالمـــس بمجرد 
تمرير هاتف أبل “iPhone” أو ساعة أبل “Apple Watch” الخاصة بهم 
 Apple“ فـــوق أجهـــزة نقاط البيع. كمـــا تعد كل عملية شـــراء تتم عبـــر
Pay” آمنـــة للغايـــة، حيث تعتمـــد على المصادقة عبـــر خاصية التعرف 
علـــى الوجـــه “Face ID” أو البصمة “Touch ID” أو برمز المرور للجهاز، 
إضافـــة إلـــى رمـــز أمـــان ديناميكـــي فريد لمـــرة واحـــدة، وذلـــك إلتمام 

العملية. 
وتعـــد خدمة “Apple Pay” إضافة قيمة إلـــى حلول الدفع اآلمنة التي 
يوفرهـــا “بيتـــك” - البحريـــن، حيـــث تتيـــح للعمـــالء اســـتخدام أجهزة 
البيـــع بالتجزئـــة  “iPhone” أو “Apple Watch” للدفـــع فـــي محـــالت 
والمطاعـــم والمقاهـــي والصيدليـــات، باإلضافـــة إلى خدمات ســـيارات 

األجرة، ومواقف السيارات، والعديد من األماكن األخرى.

“بيتك” البحرين يطرح خدمة “Apple Pay” لعمالئه

المحرر االقتصادي

“السالم” يفوز بجائزة “أفضل هوية مؤسسية للصيرفة اإلسالمية 2022” بالبحرين
إحدى أبرز وأهم الجوائز الدولية الرائدة في القطاع

محمود قّناطي رفيق النايض



تحمل مســيرة مستشــار الشــركة الوطنية للنفط والغاز عبدالحســين ميرزا )78 ســنة( محطات تاريخية 
عديدة ودروسا حياتية وعملية تمثل درًسا لألجيال، فالعطاء ال يتوقف عند حدود.

فقد قدم عبدالحسين ميرزا سيرة حياته في كتاب 
“مســـيرتي في ســـبيل الوطـــن”، في أمســـية إدارية 
نظمتها جمعية اإلداريين البحرينية أمس األول، إذ 
لخص ميرزا في سرد تاريخي مذكراته التي وقعت 

في أكثر من 750 صفحة.
وقضى ميرزا 40 سنة من حياته المهنية في شركة 
نفـــط البحريـــن “بابكو” فـــي حين قضى الـ 20 ســـنة 
األخيرة في أروقة الحكومة ومتنقال بين المناصب 
الوزارية، حيث يشـــير إلى أنه أكثـــر الوزراء توزيًرا 
بعشـــر حقائب أدى فيها كل مرة القســـم أمام جاللة 

الملك المعظم.

البداية 

ولـــد عبدالحســـين علـــي ميـــرزا فـــي فريج المشـــبر 
 2 يـــوم  فـــي  بالمنامـــة، وذلـــك  المخارقـــة  بمنطقـــة 
أغســـطس 1944 على يـــد القابلـــة المعروفة فاطمة 
الثالـــث فـــي عائلتـــه  الزيانـــي، حيـــث كان ترتيبـــه 

المكونة من 7 إخوة و5 أخوات.
ووالده علي ميرزا المعروف برئيس الشـــرطة، رجل 
عصامـــي خـــدم فـــي ســـلك الشـــرطة لمدة 50 ســـنة 
حيـــث تـــدرج حتى أصبـــح عميًدا، وقد ربـــى أبناءه 
على اإلخالص واالنضبـــاط والوالء للقيادة، وعرف 

عن علي ميرزا بتمسكه بالنزاهة والقيم القومية.
ويشـــير ميـــرزا بفخـــر إلى أن والـــده ترك لهـــم ثروة 
معنويـــة كبيرة وال تقـــدر بثمن، وهـــي محبة الناس 
والســـمعة الطيبـــة التي كانت محـــل تقدير من قبل 
القيادة الرشيدة، وتمثل قدوة، مؤكًدا أنه يدين إلى 

والده وأفراد عائلته بتحقيق النجاح الذي أنجزه.

الطبع الخجول

يشـــير ميـــرزا إلى أنه منـــذ مطلع حياته كان يتســـم 
بالخجـــل، ورغم ذلـــك فإنه كان مجًدا في الدراســـة 
الثانويـــة ليكـــون ترتيبـــه األول حيـــن تخـــرج منهـــا 
تقـــوم  حينهـــا  تكـــن  لـــم  الحكومـــة  أن  إال   ،1959
لـــم توجـــد  باالبتعـــاث مـــن القســـم التجـــاري، كمـــا 
جامعات بالبحرين، ما حدا به لطلب مساعدة والده 
الســـتكمال الدراســـة الجامعيـــة، وبحكـــم أن والـــده 
ينتمي للســـلك العســـكري فما كان منـــه إال أن يعلمه 
على االنضبـــاط ويطلب منه العمل أواًل لجمع بعض 
المال، وهو لم يتجاوز 14 سنة، حيث كان من أصغر 
الطلبة الذيـــن أنهوا الثانوية، فكانت أول وظيفة له 
فـــي المحكمة الصغرى الثالثة 1960 بوظيفة كاتب، 
وفـــي نفـــس الوقـــت عمـــل للحصـــول علـــى شـــهادة 
بريطانيـــة مـــن المعهـــد الثقافـــي البريطانـــي، حيث 
عكف على مراســـلة الجامعات للحصول على منحة 
دراســـية، فحصـــل على قبـــول من جامعـــة البنجاب 

في الهور الباكستانية في تخصص االقتصاد.

من البحرين لباكستان

وفي العام 1961 غادر عبدالحســـين ميرزا البحرين 
متوجًهـــا إلى الهور الســـتكمال دراســـته الجامعية، 
وكان يرهـــب ركـــوب الطائـــرات لكنـــه تغلـــب علـــى 
خوفه في ســـبيل تحصيل العلم، إذ سكن في سكن 
داخلـــي فـــي ظروف غير مريحـــة، ورغم ذلك تمكن 
مـــن تحقيق التفـــوق على زمالئه قبـــل أن يعود في 

صيف العام 1962 لقضاء فترة اإلجازة.
وخالل فترة اإلجازة التحق للعمل بدوام جزئي في 
“بابكو” لتدريس اللغة اإلنجليزية حيث كان برفقته 
وزيـــر الماليـــة الســـابق إبراهيـــم عبدالكريـــم، ووزير 

التجارة السابق حبيب قاسم.
وخالل فتـــرة عمله الصيفي ُأعجب بـــه مدير معهد 
التدريب في بابكو وقدراته وحصوله على شهادات 
مـــن بريطانيـــا، وعـــرض عليه إرســـاله للدراســـة في 
لنـــدن شـــريطة التحاقه بــــ ”بابكو”، وفعـــال بتاريخ 6 
ســـبتمبر 1962 التحـــق ميرزا رســـميا ببابكو موظفا 
متدربا قبل أن يتم إرساله في العام 1965 للدراسة 
في لندن على نفقة الشـــركة، للحصول على شـــهادة 
الدبلـــوم الوطنيـــة وشـــهادة الزمالـــة في المحاســـبة 

اإلدارية.

العودة من لندن

وفـــي العـــام 1971 عـــاد عبدالحســـين ميـــرزا إلى 
البحرين بعد إنهائه الدراسة في عاصمة الضباب، 
وحينهـــا كانـــت البحرين قد بدأت في اســـتقطاب 
االســـتثمارات المصرفية المقبلـــة من بيروت إبان 

فتـــرة الحـــرب، إذ إن العديـــد من البنـــوك العالمية 
بـــدأت فـــي تأســـيس مقـــرات لهـــا فـــي البحريـــن، 
الشـــهادات  لحملـــة  مغريـــة  عروضـــا  وقدمـــت 
خصوصـــا القادمين مـــن “بابكو”، حيـــث إن بعض 
زمالئـــه فضلوا العمل فـــي القطاع المصرفي الذي 
كان يمنـــح أجورا تصل إلى 400 دينار مقارنة مع 
بابكـــو التـــي كانـــت تقدم راتبـــا شـــهريا ال يتجاوز 

150 دينارا.
ورغـــم العروض الســـخية إال أن ميـــرزا فضل البقاء 
فـــي “بابكـــو” ليبـــدأ التدرج فـــي المناصـــب اإلدارية 
وصعود السلم الوظيفي، حيث تدرج في المناصب 
مـــن رئيـــس مجموعـــة إلـــى مشـــرف، ثم مديـــر عام 

مساعد للشؤون المالية والمعلومات.
وخـــالل العـــام 1976 تـــم اختيار ميـــرزا ليكون أول 
موظـــف ضمـــن فريـــق اإلدارة الدوليـــة )كالتكـــس(، 
حيـــث كانـــت الشـــركة األميركيـــة تمتلـــك “بابكـــو”، 

ولديها فروع في أكثر من 60 دولة.
ســـافر ميـــرزا مـــع “كالتكـــس” كمســـؤول لعـــدد مـــن 
الشـــركات التابعـــة للشـــركة األميركيـــة فـــي أميـــركا 
ومصـــر وكينيـــا )نيروبـــي( ومدغشـــقر إضافـــة إلـــى 
المكتـــب الرئيـــس فـــي نيويـــورك، حيـــث اكتســـب 
خـــالل هذه الفتـــرة خبرة إدارية كبيـــرة ال تخلو من 

المغامرات.

خطر االختطاف لطلب الفدية

يـــروى ميرزا إحـــدى مغامراته حيـــن كان في زيارة 
إلى مدغشـــقر، حيث طلبت منه الشـــركة األميركية 
مـــع زميليه، وهمـــا أميركي وأســـترالي، كتابة تقرير 
إداري عـــن أعمـــال الشـــركة هنـــاك، وخـــالل مكوثـــه 
هناك حصل انقالب عســـكري، قام على إثره بتأميم 
شـــركات النفط األجنبية. وطلبت سلطات مدغشقر 
حينها من شركة “كالتكس” تسديد 80 مليون دوالر 
قيـــل إنهـــا نتيجـــة التهـــرب الضريبي، حيـــث طلبت 
منهم الشـــركة الهرب على الفور بأي طريقة، وكانت 
أقـــرب طائـــرة بجزيـــرة “ليونيـــل” حيث تـــم إدخال 
زمالئـــه، لكـــن لم يـــؤذن لـــه بالدخـــول وطلبـــوا منه 

العودة لمدغشـــقر، حيث لم يكونوا يعرفون بوجود 
دولـــة اســـمها البحرين فـــي حينها، قبـــل أن يقنعهم 
بـــأن البحرين تصدر لهم مشـــتقات نفطيـــة فوافقوا 

شريطة وجود ضمانات.
وفي 1976 كان ميرزا أول مســـؤول تنتدبه “بابكو” 
للعمل في “كالتكس” بصفة مستشار مالي لكالتكس 
الشـــرق األوســـط فـــي مقرها فـــي نيويـــورك، حيث 
تـــرأس فريـــق العمـــل المكون مـــن جنســـيات غربية 

وهو أمر لم يكن يحدث من قبل.

كسر احتكار األميركيين

وفـــي 1980 عـــاد ميرزا إلـــى البحريـــن ليكون أول 
مديـــر عـــام بحرينـــي فـــي “بابكـــو”، حيـــث تولـــى 
الشـــؤون الماليـــة والقانونيـــة فـــي الشـــركة، والتي 
كانـــت حكرا على الجنســـية األميركية، إذ كان هذا 
المنصـــب يجمع جميع األســـرار الماليـــة والقانونية 

في الشركة.

تقليص تكاليف “بابكو”

وفـــي العـــام 1983 مر عبدالحســـين ميـــرزا بمرحلة 
حساســـة في عملـــه في “بابكـــو”، حيـــث طلبت منه 
اإلدارة تقليص النفقات مع أزمة انهيار النفط حينها، 
ومنهـــا التخلص من بعـــض الخدمات مثل مدرســـة 
بابكـــو، مستشـــفى عوالـــي، وخدمـــات المواصـــالت 

وخدمات المالية.
فبـــدأ فـــي تعهيد بعض هـــذه الخدمـــات مثل خدمة 
الحافـــالت، إذ كانت تمتلك “بابكو” نحو 600 حافلة 

للنقـــل، كمـــا تـــم تعهيد بعـــض الخدمات إلى شـــركة 
“جواد” و ”بنك البحرين الوطني”. 

كمـــا تم فتـــح المستشـــفى للعـــالج لغيـــر الموظفين 
وتدريـــب مبتعثيـــن مـــن أرامكـــو، وذلـــك لتحقيـــق 
التدريـــب  منشـــآت  إغـــالق  وتالفـــي  اإليـــرادات، 

والمستشفى.
وتقديـــرا إلنجازه فـــي خفض النفقـــات، تم تنصيب 
ميرزا ليكون أول بحريني يتولى الرئيس التنفيذي 

لشركة “بابكو” وذلك في العام 1998.

نقلة نوعية

يسلط ميرزا الضوء على ما وصفه بالنقلة النوعية، 
حين شـــرفه صاحـــب الجاللة عاهل البـــالد المعظم 
بتعيينـــه وزيـــرا للدولة في العـــام 2002، حيث كان 
مديـــر مكتبه حينهـــا رئيـــس البرلمان العربـــي حاليا 

عادل العسومي.
ويسرد ميرزا تجربته مع إنشاء مجلس المناقصات 
والـــذي كان أيضـــا نقلـــة نوعيـــة كبيـــرة فـــي العمـــل 
الحكوميـــة،  العقـــود  مـــع  والتعامـــل  الحكومـــي 
فبـــدأ بالعمـــل علـــى تأسيســـه فـــي العـــام 2003 من 
مكتـــب متواضع في “التســـجيل العقـــاري” ثم مركز 
المعارض، ليرفع من مستوى البحرين في مؤشرات 
الشـــفافية والنزاهة. وأوضح أن المجلس اســـتطاع 
توفير ماليين الدنانير للحكومة، وأصبح المقاولون 
يطلعـــون علـــى عـــروض بعضهـــم البعض بشـــفافية، 
مـــا رفع حدة المنافســـة، وحـــدا بهـــم لتقديم أفضل 

األسعار.

مشروع إنشاء هيئة النفط والغاز

ورغـــم زحمـــة عملـــه الحكومـــي، لـــم يتوقـــف ميزرا 
عـــن اســـتكمال دراســـاته الجامعيـــة العليـــا ليحصل 
على شـــهادة الدكتوراه في العـــام 2003 من جامعة 

“ميدلسيس” في موضوع إدارة التغيير.
وفـــي 2005 عين ميـــرزا ليكون وزير دولة لشـــؤون 
مجلـــس الـــوزراء حيث كان مســـؤول عن التنســـيق 
لألجنـــدة والموضوعـــات المطروحـــة أمـــام مجلس 

الوزراء.
وفـــي نفس العـــام طلب منـــه جاللة الملـــك المعظم 
إعـــداد تصـــور عـــن تطويـــر وتنشـــيط قطـــاع النفط 
والغـــاز بحكم خبرته في “بابكـــو”، حيث قدم ميرزا 
لجاللتـــه مقترحيـــن كان مـــن بينهمـــا إنشـــاء هيئـــة 

النفط والغاز والتي وافق عليها جاللته.
وعمـــل ميـــرزا على تكوين مجلـــس إدارة للهيئة من 
“التكنوقراط” من بينهم رؤساء تنفيذيون للشركات 
النفطية و ”البا” ومحافظ مصرف البحرين المركزي 

ومسؤول في “كالتكس”.
وأشـــار إلـــى أن مجلـــس اإلدارة عمل على تأســـيس 
نهضـــة مـــن المشـــروعات النفطية التي تـــرى اليوم، 
وخلـــق عدد من الشـــركات النفطية من بينها شـــركة 
“تطويـــر للبترول” وتوســـعة غاز البحريـــن الوطنية، 
وشـــركة البحرين لزيوت التشـــحيم، وشـــركة وقود 
الطائـــرات، األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي جذب شـــركات 
عالميـــة وتحقيـــق نجاحـــات متواليـــة فـــي مجـــال 

التنقيب.
وأوضح أن االستراتيجية النفطية التي وضعها في 
2005، عرضت 3 أهداف اســـتراتيجية بمشروعات 

بلغ مجموعها 14.
واســـتعرض ميـــرزا دوره في تأســـيس هيئة الطاقة 
المســـتدامة، التـــي قامت بالعديد من المشـــروعات، 
والتـــي تم مـــن خاللها وضـــع هدف رســـمي لبلوغه، 
والكثير من المشروعات وافتتاح مصنعين لصناعة 

األلواح الشمسية.
وألف ميرزا خالل مســـيرته المهنية 4 كتب ونشـــط 
في العديد مـــن الجمعيات واألعمـــال الخيرية، ولم 
تتوقـــف مســـيرته المهنيـــة عند ذلك، حيـــث اختاره 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال االنســـانية وشـــؤون 
الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط 
والغاز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ليكون 

مستشاًرا لمجلس إدارة الشركة.

التطوير يتطلب تغيير

وفـــي ختام األمســـية اإلدارية، قدم ميـــرزا خالصة 
تجربتـــه، مشـــيرا إلى أن التطويـــر ال بد أن يأتي من 
التغييـــر، مبينـــا أن تحقيـــق النجاح في مســـيرته لم 
يكـــن ليأتي بعمله الفردي ولكن مع وجود فريق من 
المســـؤولين والخبـــراء يعملون ضمـــن روح الفريق 

الواحد.
كمـــا أكد ضرورة التحلي بالصبـــر والمثابرة لتحقيق 
األهداف وجعلها واقعا، مشيًرا إلى أن في البحرين 
قيادة رشـــيدة تعطي الفرصة للكفاءات مهما كانت 

مستوياتهم االجتماعية والعلمية.

عبدالحسين ميرزا.. مسيرة عطاء استمرت 60 عاما
أكثر الوزراء البحرينيين توزيرا بـ 10 حقائب

business@albiladpress.com

األربعاء 8 فبراير 2023 - 17 رجب 1444 - العدد 5230
16

علي الفردان | تصوير: رسول الحجيري

كيف هرب ميرزا من 
محاولة رهنه لطلب 

الفدية؟ 

أول بحريني يتولى 
منصب مدير ورئيس 

تنفيذي لشركة “بابكو”



“البحرين اإلسالمي” ينال “اآليزو” في اإلدارة البيئية والصحة والسالمة المهنية
ممنوحة من قبل شركة “بيرو فيريتاس”

حقق بنك البحرين اإلسالمي )BisB(، إنجاًزا جديًدا تمثل في كونه أول 
بنــك إســالمي في مملكة البحرين ينال شــهادتّي اآليــزو: 14001:2015 
الصحــة  إدارة  فــي  وآيــزو 45001:2018  البيئيــة،  اإلدارة  نظــام  فــي 
والسالمة المهنية الممنوحة من قبل شركة بيرو فيريتاس. ويأتي ذلك 
بدعم مع شــركة “اتش ايه لالستشــارات”، إحدى الشــركات الرائدة في 

مجال تقديم الخدمات االستشارية والتدريبية بمملكة البحرين.

البحريـــن  بنـــك  ينضـــم  وبهـــذا، 
حصريـــة  نخبـــة  إلـــى  اإلســـامي 
على الصعيـــد اإلقليمي من البنوك 
المعاييـــر  اســـتوفت جميـــع  التـــي 
المطلوبـــة لهـــذا االعتمـــاد، أبرزها: 
عـــن  االســـتدامة  مبـــادرات  دعـــم 
طريـــق توفيـــر مـــكان عمـــل آمـــن 
وصحي ضمن بيئة تعزز الرفاهية، 
واتخاذ خطوات متسقة لتحسين 
والســـامة  الصحـــة  إجـــراءات 
المهنية بشـــكل منهجي. باإلضافة 
إلى الحد من االنبعاثات الكربونية 
للعمليات المصرفية وتعزيز برامج 
الحفاظ على الموارد والكفاءة مع 
االلتزام بتحقيق أهداف الحوكمة 
وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 

.)ESG( الشركات
وقد استلم ياسر الشريفي الرئيس 
التنفيذي لبنك البحرين اإلسامي 
 14001:2015 اآليـــزو:  شـــهادتّي 
فـــي نظـــام اإلدارة البيئيـــة، وآيزو 
45001:2018 فـــي إدارة الصحـــة 
والســـامة المهنية من قبل السيد 
نعمـــان منـــور مدير اإلعتمـــاد بيرو 
فيريتاس، وذلك بحضور عدد من 
مسؤولي بنك البحرين اإلسامي، 
مجموعـــة بنـــك البحريـــن الوطني 

وشركة بيرو فيريتاس.
ســـعداء  “نحـــن  الشـــريفي  وقـــال 
وفخـــورون للغايـــة كوننا أول بنك 
علـــى الصعيد المحلـــي ُيحقق هذا 
اإلنجاز الُمشرف الذي يتماشى مع 

خارطة طريق لاستدامة الممتدة 
وتقـــف  ســـنوات،   3 مـــدى  علـــى 
شـــاهًدا علـــى فاعليـــة إطـــار عمل 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الحوكمـــة 
وحوكمـــة الشـــركات )ESG(، وهو 
مـــا يصـــب لصالـــح دعـــم مســـاعي 

مملكـــة البحريـــن لتحقيـــق صافي 
انبعاثـــات كربونية صفرية بحلول 
بمـــا يتماشـــى  2060 وذلـــك  عـــام 
 2030 االقتصاديـــة  الرؤيـــة  مـــع 
وأهداف األمـــم المتحـــدة للتنمية 

المستدامة”.

“تمكين” تدعم توّسع مصنع “المسقطي أخوان وشركاهم”
سيوفر عشرات الفرص الوظيفية للبحرينيين

أعلـــن صنـــدوق العمـــل “تمكين” عن 
دعم توسع مصنع المسقطي أخوان 
وشـــركاهم والـــذي ســـيوفر حوالـــي 
للبحرينييـــن،  وظيفيـــة  فرصـــة   40
زيـــادة  فـــي  الدعـــم  كمـــا سيســـاهم 
إنتاجية المصنع بنســـبة 40 % ونمو 

الصادرات بنسبة 15 %.
التوجـــه  مـــع  ذلـــك تماشـــًيا  ويأتـــي 
العمـــل  لصنـــدوق  اإلســـتراتيجي 
المشـــاريع  توســـع  لدعـــم  “تمكيـــن” 
المحليـــة وتعزيـــز اإلنتاجيـــة وخلق 

فرص عمل نوعية للبحرينيين.
لمصنـــع  “تمكيـــن”  دعـــم  ويأتـــي 
المسقطي تماشًيا مع مبادرات خطة 
التعافـــي االقتصـــادي والتـــي تهدف 
إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي 
من الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة 
الوطنيـــة،  الصناعيـــة  الصـــادرات 
باإلضافـــة إلـــى خلـــق فـــرص عمـــل 
واعدة للمواطنيـــن في هذا القطاع. 
وسيساهم توسع المصنع في تعزيز 
ساســـل التوريد لعدد من الشركات 

المحلية واإلقليمية.
الصناعـــات  قطـــاع  شـــّكل  وقـــد 
التحويلية نســـبة 14 % مـــن الناتج 
المحلـــي اإلجمالي لمملكـــة البحرين 
فـــي عـــام 2021، والـــذي يعتبر ثاني 
أكبـــر قطـــاع غير نفطـــي. إلى جانب 
ذلك، يعـــد القطاع ثالـــث أكبر قطاع 
للتوظيـــف فـــي ســـوق العمـــل حيث 
يوظـــف 11 % مـــن إجمالـــي القـــوى 

العاملة في القطاع الخاص.
شـــركات  مجموعـــة  تأّسســـت 
المســـقطي في مملكـــة البحرين في 
عـــام 1956م، وهي الشـــركة الرائدة 
فـــي المجموعـــة والتـــي تضـــم عدة 
شـــركات فـــي العديـــد من األنشـــطة 
ومنتجاتـــه  )الـــورق  تصنيـــع  ومنهـــا 
االســـتهاكية ومنتجات الباستيك( 
الماليـــة  واالســـتثمارات  والتجـــارة 
والمنتجـــات  واألمـــاك  والعقـــارات 

الكيميائيـــة  والمـــواد  االســـتهاكية 
ومنتجـــات  الكهربائيـــة  والمعـــدات 
والخدمـــات  والرعايـــة  الصلـــب 
الكبـــرى  للمشـــاريع  االستشـــارية 
والمشـــاريع المشتركة. وتبلغ الطاقة 
اإلنتاجيـــة لمـــا ســـبق ذكـــره لمرافق 
اإلنتـــاج الحديثـــة والمتطـــورة أكثر 

ا.  من 75,000 طن سنويًّ
 وبهـــذه المناســـبة، أّكـــدت مها مفيز، 
الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق العمل 
تمكين أهمية دعم مؤسسات القطاع 
الصناعي قائلـــًة: “نحرص على دعم 
جميع المؤسسات بمختلف أحجامها 
التنمويـــة وقطاعاتهـــا، ويأتـــي دعم 
تمكين لمصنع المســـقطي تأكيًدا منا 
علـــى أهمية رفـــع الطاقـــة اإلنتاجية 
ودعم توســـع المؤسسات البحرينية 
مما يعّزز ساســـل التوريد للمنشآت 
فرصـــًا وظيفيـــة  ويخلـــق  المحليـــة 

ونوعية للطاقات الشبابية.”
دعـــم  أن  “كمـــا  قائلـــة  وأضافـــت 
المصنـــع ســـيرفع نســـبة الصـــادرات 
للدول المجاورة ويـــروج للمنتجات 
ـــا ممـــا يعـــّزز مـــن  المصنوعـــة محليًّ
مكانة مملكـــة البحرين فـــي القطاع 

الصناعي المتنامي”. 
 مـــن جانبـــه، أعـــرب الدكتـــور نبيـــل 
ادارة  مجلـــس  رئيـــس  المســـقطي، 
شـــركة المســـقطي أخوان وشركاهم 
عن امتنانه لهـــذا التعاون مع تمكين 
وعلـــى الـــدور الفاعـــل الـــذي تلعبـــه 
فـــي ضمـــان اســـتمرار نمـــو الشـــركة 
وتوســـعها قائاً: “نثّمن دعم وجهود 
تمكين في توســـعة وتطـــور أعمالنا، 
حيـــث ســـبق للمجموعة االســـتفادة 
مـــن مختلف برامج الدعـــم المقدمة 
والـــذي نتـــج منهـــا ارتفـــاع العوائـــد 
بنســـبة 45 % إضافـــة إلـــى توظيف 
ـــا فـــي وظائف  أكثـــر مـــن 30 بحرينيًّ
نوعية ومجزية في مختلف أقســـام 

المؤسسة.
ونطمـــح إلى التوســـع والتطـــور من 
خـــال توظيـــف المزيد مـــن الكوادر 
الوطنيـــة وزيـــادة اإلنتاجيـــة ونمـــو 
الصـــادرات للوصـــول إلى األســـواق 

اإلقليمية والدولية”. 
 وتدعـــم تمكيـــن المؤسســـات التي 
أنشـــطتها  توســـيع  إلـــى  تهـــدف 
التصديـــر  فـــرص  لزيـــادة  وتطمـــح 
والنمـــو، حيـــث ينعكـــس ذلـــك فـــي 

إســـتراتيجيتها لهذا العام المرتكزة 
علـــى أربعة محـــاور رئيســـية وهي 
رفـــع نســـبة المشـــاركة للبحرينييـــن 
والتدريب بحســـب متطلبات سوق 
العمل للمهارات الجديدة والناشـــئة 
فضًا عن دعم تطوير المؤسســـات 
والنظـــام البيئي لريادة األعمال مما 
يســـهم في تعزيز األثـــر االقتصادي 

والنمو المستدام. 
وقـــد بلـــغ فـــي العـــام الماضـــي عدد 
كافـــة  فـــي  المدعومـــة  المؤسســـات 
برامـــج الصنـــدوق حوالـــي 4.1 ألف 
القطاعـــات  مـــن مختلـــف  مؤسســـة 
واألحجـــام التنمويـــة، كمـــا تـــم دعم 
71 % من المؤسســـات فـــي تدريب 

وتوظيف الكوادر الوطنية. 
إضافـــة لذلـــك، فقـــد تم العمـــل وفق 
نهـــج اســـتباقي الســـتقطاب طلبات 
المشـــاريع الواعدة مما انعكس على 
زيادة دعم الوظائف النوعية بنسبة 
الكـــوادر  21 %، تضّمنـــت حصـــول 
الوطنيـــة علـــى أكثـــر مـــن 10 آالف 
فرصة للتوظيف إلى جانب حصول 
8.4 آالف فرصـــة للتدريـــب لتعزيـــز 

مشاركتهم في سوق العمل.
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هكذا ستبدو مالمح مستقبل 
الخدمات اللوجستية

فـــي ظل العولمـــة واالرتبـــاط الوثيق بيـــن المجتمعات، يلجأ 
المســـتهلك في مجتمعنا المتقدم اليوم إلى طلب السلع ذات 
التكلفة المنخفضة، والمتاحة بســـهولة في أي وقت، وهو ما 
يســـتلزم وجود ساسل إمداد موثوقة ومرنة. ولكن أظهرت 
تجارب الســـنوات القليلة الماضية بأن جودة تلك الساســـل 
مرتبطـــة ارتباًطـــا وثيًقـــا بكفاءة وســـائل النقل التي تشـــّكل 

ا من عملية اإلمداد الدولي. جزًءا حيويًّ
 لـــذا، فالســـؤال هنـــا، هو كيف ســـيكون بإمكان الشـــركات أن 
توفر خدماتها أو ســـلعها بالقيمة التي ينشـــدها عماؤها من 
دون المجازفة بإنفاق ميزانياتها على الخدمات اللوجســـتية 
ووسائل النقل، وهو ما قد يتسّبب في النهاية بعرقلة تدفق 

البضائع بالغة األهمية لاقتصاد العالمي؟ 
تكمن اإلجابة في الشـــحن )متعدد وســـائط النقـــل( باعتباره 

الحل المنشود لمثل هذا التحدي.

فما هو الشحن متعدد وسائط النقل؟

 يســـتخدم الشحن متعدد وســـائط النقل، والذي يعرف أيًضا 
باســـم الشـــحن المركب أو “الشـــحن البحري-الجوي”، أشكااًل 
متعددة من أفضل وســـائل النقل لتسليم البضائع في الوقت 
المناســـب، وبطريقـــة فعالة مـــن حيث التكلفة، فعلى ســـبيل 
المثـــال قد يســـتفيد من عنصر الســـرعة في الشـــحن الجوي 
فـــي جزء من عملية النقل، ثم يســـتغل الشـــحن البحري في 

الجزء اآلخر للتقليل من كلفة النقل.
 مثـــال على ذلك، أن تقوم شـــركة يابانيـــة بنقل بضائعها إلى 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة عـــن طريق تحميل شـــحنتها 
على سفينة حاويات متجهة إلى ميناء لوس أنجلوس، ومن 
ثم يتم نقل الشـــحنة إلى مطار لـــوس أنجلوس الدولي ليتم 
ا إلى وجهتها النهائية في مدينة دنفر بوالية  بعدها نقلها جوًّ

كولورادو األميركية.
 لذا، يمكننا القول إن من بين أحد أهم عوامل نجاح الشحن 
متعدد وســـائط النقل هو وجود المركز الفّعال الذي يســـاعد 
علـــى تدفـــق البضائع من خالـــه، ويجـــب أن تتوافر في هذا 
المركـــز منطقـــة تكـــون فيهـــا اإلجـــراءات الجمركية سلســـة، 

والروابط بين نقاط الدخول والخروج بدون عوائق. 
وإن كانـــت منطقة الخليـــج العربي قد عرفـــت بكونها مركًزا 
للتجارة منذ آالف الســـنين، لذا فإنه ليس من المســـتغرب أن 
تســـتمر خدمات النقل اللوجستية في لعب دور محوري في 

تحقيق طموح دول المنطقة.
ولقـــد أدركت مملكـــة البحرين، على وجـــه الخصوص، ومنذ 
فتـــرة طويلـــة مـــا تشـــكله الخدمات اللوجســـتية مـــن أهمية 
لمســـتقبلها ومســـتقبل االقتصـــاد العالمـــي، فلطالمـــا رّكـــزت 
ا على الشـــحن البحري الذي على الرغم من  البحريـــن تاريخيًّ
إمكانيـــة االعتمـــاد عليه، إالّ إنه يعتبر وســـيلة نقل محدودة، 
ا في النقل  كمـــا تميـــزت البحريـــن أيًضا بكونهـــا العًبا رئيســـيًّ
البـــري اإلقليمـــي، خاصـــة عبر جســـر الملـــك فهد الـــذي يمتد 
بطـــول 25 كيلومتـــًرا، ويربـــط البحريـــن بالمنطقة الشـــرقية 
ا  فـــي المملكـــة العربية الســـعودية ممـــا يجعلها مركـــًزا إقليميًّ
ـــا يصل بجميع مناطق الدول الخليجية ويســـهل وصول  هامًّ

البضائع والخدمات إليها بكل يسر. 
وقد كشـــفت جائحة “كوفيد_19” عن أبرز نقاط الضعف في 
ساسل اإلمداد العالمية، حيث أدت الجائحة إلى ارتفاع حاد 
في أسعار الشحن، وهو ما ساهم في أن تتعّطل أماكن النقل 
وتتراكـــم الحاويات في الموانئ في جميع أنحاء العالم، في 
الوقت الذي زادت فيه بصورة هائلة أعداد األشخاص الذين 
يتسوقون عبر شبكة اإلنترنت، حيث أدت التدابير المتخذة 
لحماية الصحة العامة إلى أن يصبح العديد من األشـــخاص 
محاصريـــن فـــي منازلهـــم، وهـــو مـــا اضطـــر بـــدوره مقدمـــو 
الخدمات اللوجســـتية إلى أن يّتجهوا نحو اإلبداع، والسعي 
إليجـــاد الوســـائل الكفيلة بتخفيف التكاليـــف، مع المحافظة 
في الوقت نفســـه على ســـرعة وجودة الخدمـــة التي يعتمد 

عليها االقتصاد العالمي.

بناء مركز لوجستي مستقبلي

للشـــحن  العالمـــي  اللوجســـتي  مركزهـــا  البحريـــن  أطلقـــت 
“البحري–الجـــوي” فـــي أكتوبـــر 2021 وذلـــك ضمـــن خطـــة 
التعافـــي االقتصـــادي، وهـــي خطة اســـتراتيجية شـــاملة تم 
تصميمهـــا الحتواء آثـــار جائحة “كوفيـــد_19”، بهدف تعزيز 
النمـــو االقتصـــادي، إذ يعتبـــر هذا المركز اللوجســـتي أســـرع 
مركز متعدد وســـائط النقل في المنطقة، بمتوســـط ساعتين 
لنقـــل الشـــحنات، إذ يتيـــح روابـــط جوية مباشـــرة ألكثر من 
60 وجهـــة، مـــن خال شـــركات الطيران التجارية وشـــركات 
الشحن، كما سيتمكن شركاء المركز اللوجستي من الحصول 
على إمكانية الشـــحن الســـريع بصـــورة فورية مـــن الموانئ، 
حيـــث تصبح العمليـــة بأكملها ممكنة من خال مجموعة من 
الحلول التنظيمية والتشـــغيلية، إلى جانـــب كفاءة الموانئ، 
وحلـــول المعالجـــة الرقمية والقـــرب الجغرافي بيـــن الميناء 

والمطار.
ويولي مركز الخدمات اللوجستية للشحن “البحري–الجوي” 
أهميـــة خاصـــة للمنتجـــات التي تحتـــاج عنايـــة خاصة، مثل 
السلع السريعة التلف، واألجهزة الطبية، ومنتجات التجزئة، 
والبضائـــع األخـــرى التـــي تعتبـــر ســـرعة التســـليم مـــن بيـــن 
أولوياتهـــا، لـــذا عكفت المملكـــة على اســـتخدام التكنولوجيا 
لتسريع الشحنات، وتسليمها بأسرع ما يمكن وبكفاءة، وهو 

ما يساهم في تحقيق الهدف الذي أنشئ ألجله المركز.

* ))تتمة المقال بالموقع اإللكتروني لصحيفة الباد”((

* مقال منشور على موقع منتدى االقتصاد العالمي، 
لوزير المواصالت واالتصاالت محمد الكعبي



فريق التغطية: هبة محسن، حسن عبدالرسول ومنال الشيخ  |  تصوير: رسول الحجيري وحسن بوحسن | البث الرقمي: محمد الدرازي ومعاذ توفيق

قـــال رئيـــس اتحـــادي اإلعالمييـــن العرب 
والمبدعيـــن العرب عضو األمـــم المتحدة 
اإلعالمـــي د. أحمد نـــور إن البحرين دائما 
ما تكـــون في الصفوف األولـــى ببصماتها 

المتميزة.
وأشـــار إلـــى أن اللجنـــة المختصـــة لمنـــح 
وســـام اإلبـــداع االقتصـــادي قـــد اختارت 
باإلجمـــاع عبدالنبي الشـــعلة الســـتحقاق 
مســـيرة  بســـبب  2023؛  للســـنة  الوســـام 
عطائه وعمله الذي يواكب الرؤية العالمية 
وأهداف التنمية المستدامة. وفيما يأتي 
أبـــرز مـــا ورد في كلمة اإلعالمـــي نور في 

حفل تسليم الشعلة الوسام:
أســـعد بوجـــودي بينكـــم في هـــذا الحفل 
البهيج الذي يؤكد على أن مملكة البحرين 
صاحـــب  الحكيـــم  قائدهـــا  بتوجيهـــات 
الجاللة المعظم الملك حمد بن عيسى آل 

خليفـــة حفظه هللا ورعاه دائما تكون في 
الصفـــوف األولى ببصماتهـــا المتميزة في 
مختلـــف المجـــاالت، والتي تحتـــل مكانة 
متميـــزة ورائدة في قلـــب منطقة الخليج 

العربي والعالم العربي أجمع.
وجـــاء اختيار الســـيد عبدالنبي الشـــعلة 

نتيجة للجهد المســـتمر والمثابرة الفعالة 
ليحصل على وســـام اإلبداع االقتصادي 
بإجمـــاع لجنـــة االختيار، وهو شـــخصية 
المســـتوى  علـــى  مؤثـــرة  اقتصاديـــة 

الوطني.
هـــذا االختيـــار الـــذي صـــادف أهلـــه جـــاء 
متميـــزة  وعطـــاء  عمـــل  مســـيرة  عـــن 
تواكب الرؤية العالميـــة وأهداف التنمية 
وتدعـــم   2030 وأجنـــدة  المســـتدامة 
المســـؤولية المجتمعية؛ لـــذا فإن االتحاد 
أطلـــق مبـــادرة الوســـام؛ لتســـليط الضوء 
واالقتصادييـــن  االقتصـــاد  دور  علـــى 
العـــرب في دعـــم أجندة 2030، والســـعي 
لتحقيـــق أهداف التنمية المســـتدامة في 
المجلـــس  وتوجيهـــات  توصيـــات  إطـــار 
االقتصـــادي واالجتماعي باألمم المتحدة 

ألعضائه من المنظمات.

الشعلة استحق الوسام لمسيرة عطائه.. رئيس اتحادي اإلعالميين والمبدعين:

البحرين في الصفوف األمامية ببصماتها المتميزة

د. أحمد نور

وتجاريـــة  وأكاديميـــة  صناعيـــة  فعاليـــات  ^هنـــأت 
معروفـــة رئيس مجلـــس إدارة “البـــالد” عبدالنبي الشـــعلة، 
بمناســـبة تقليـــده وســـام اإلبـــداع االقتصادي للعـــام 2023 
مـــن قبـــل اتحـــاد المبدعيـــن العـــرب وبالتعـــاون مـــع اتحاد 
الشـــعلة  لمثابـــرة  العـــرب، واعتبرتـــه تقديـــرا  اإلعالمييـــن 

وعصاميته. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة )البا( علي البقالي إن تكريم 

الشعلة يعد شرفا لكل بحريني ملهم.
وذكـــر الرئيـــس المؤســـس رئيس مجلـــس أمنـــاء الجامعة 
األهلية عبدهللا الحواج أن الشعلة غني عن التعريف ومؤثر 

باالقتصـــاد الوطني والعربي وصاحب مبادرات مؤثرة في 
العديـــد من األمور االقتصادية. وأوضح المهندس بشـــركة 
أرامكو في المملكة العربية الســـعودية جميل بوبشـــيت أن 
الشـــعلة من الشـــخصيات البـــارزة التي لها حضور وســـمعة 

طيبة، موكدا استحقاقه التكريم وكل تقدير.  
وقـــال رئيـــس مجلـــس أمانـــة العاصمـــة صالـــح طـــرادة أن 

تكريم الشعلة مستحق لدوره الوطني المشهود.
وأكـــد المديـــر العـــام لشـــركة يوســـف عبدالوهـــاب الحواج 
وأوالده، عبدالوهـــاب الحـــواج أن التكريـــم نتيجـــة حصـــد 
الثمار من بعد الجهد واالجتهاد في العمل وخدمة المملكة.

فعاليات صناعية واقتصادية وأكاديمية ومهنية لـ “^”:

وسام اإلبداع ثمرة مثابرة وعصامية الشعلة

عبدالله الحواج عبدالوهاب الحواجصالح طرادةجميل بوبشيتعلي البقالي

^أكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة دار البـــالد للصحافـــة والنشـــر 
والتوزيـــع عبدالنبـــي الشـــعلة أن مـــا حققتـــه مملكـــة البحرين من 
منجـــزات علـــى طريق تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة يرجع 
ذلـــك كله لصالبة إرادتهـــا وعزيمة قيادتها الحكيمـــة. وفيما يأتي 
كلمـــة الشـــعلة بحفل تســـليمه وســـام 

اإلبداع االقتصادي:
التحـــاد  أتقـــدم  أن  يســـعدني 
ببالـــغ  العـــرب  المبدعيـــن 
على  والتقديـــر  الشـــكر 
تنظيم هـــذا الحفل، 

والشـــكر والتقدير موصوالن لكم جميًعا على قبولكم هذه الدعوة 
وتشريفنا بالحضور. 

وكما تعلمون أيها الســـيدات والســـادة، فإن منظمة األمم المتحدة 
قد تبنت في العام 2015 خطة التنمية المستدامة.

وبتوجيهـــات مـــن صاحب الجاللة الملك المعظم حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه، ومســـاندة صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه هللا، فقد كانت مملكة البحرين ســـباقة في اعتماد أهداف 
التنميـــة المســـتدامة وبـــدأت منـــذ البداية فـــي الســـعي الجاد إلى 

تحقيقها.
إن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة المكونة من ســـبعة عشـــر محوًرا 
ترتكـــز على ثـــالث ركائز اقتصاديـــة واجتماعية وبيئية، وتشـــمل 
تحقيـــق النمو االقتصـــادي، والقضاء على الفقر، والمســـاواة بين 
الجنسين، والتسامح، والمحافظة على سالمة البيئة، 
وبناء مجتمعات أكثر ســـلًما وازدهاًرا بحلول عام 
2030، والعمل على إنشاء عالم ال ُيهَمُل فيه أحد.
وكمـــا تعلمون أيًضا، فإن من أهم شـــروط تحقيق 
المـــوارد  اســـتخدام  ترشـــيد  األهـــداف:  هـــذه 
الطبيعية، واالستخدام الفعال للطاقة، وتخفيض 
الحيـــاة  أشـــكال  واحتـــرام كل  والتلـــوث،  الهـــدر 

البشـــرية وغيـــر البشـــرية، وتحســـين مســـتوى الرعايـــة الصحيـــة 
والتعليـــم، وحمايـــة البيئة والمحافظة عليها مـــن التلوث، وغيرها 

من الشروط والمتطلبات. 
إن مبـــادرة اتحـــاد المبدعيـــن العرب - عضو المجلـــس االقتصادي 
واالجتماعـــي باألمـــم المتحـــدة - بإطـــالق مبادرة “وســـام اإلبداع 
االقتصـــادي” تســـتحق كل اإلشـــادة والثنـــاء، فهـــي تأتـــي ضمـــن 
مساهمات مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية؛ 
لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية، وتمثل أداة ووسيلة لتحفيز 
وتشـــجيع واســـتنهاض مختلـــف مكونـــات المجتمع لهـــذا الغرض، 
وتســـليط الضـــوء على المبـــادرات والتدابيـــر الفعالـــة التي تؤدي 
إلـــى تحقيـــق تلك األهـــداف، وخلق روح التنافســـية بين أصحاب 
األعمـــال، ودعم أصحـــاب الـــرؤى والتطلعات والعقـــول اإلبداعية 

المواكبة ألهداف التنمية.
ونحـــن علـــى مســـافة أيام مـــن الذكـــرى 22 إلقـــرار ميثـــاق العمل 
الوطنـــي، فإننـــا نســـتذكر بكل تقديـــر أن هذا المشـــروع التاريخي 
مثـــل حجـــر األســـاس للنهضـــة البحرينيـــة بمختلـــف المجـــاالت، 
ومـــن بينها العمـــل الدؤوب لتحقيـــق أهداف التنمية المســـتدامة، 
والذي ألجله اســـتحدثت وزارة مســـتقلة فـــي الحكومة، وتقودها 
امـــرأة بحرينيـــة، وهـــذا أبلغ تقريـــر مـــن البحرين للبلـــدان واألمم 
المتحدة عن مستوى التقدم في المسيرة البحرينية نحو تحويل 

التحديات إلى إنجازات. إننا فخورون بما حققته مملكة البحرين 
من منجزات على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك 
بفضـــل صالبة إرادتها وعزيمـــة قيادتها الحكيمة، وباالعتماد على 
المواطـــن البحريني والمقيم، أو بعبارة أخـــرى على الفرد كمحرك 

أساسي لعجلة التنمية بالمجتمع.
ومـــن هـــذا المنطلـــق، فإننـــي أود أن أوكـــد لســـعادة رئيـــس اتحاد 
المبدعين العرب الدكتور أحمد نور، ونائبه الدكتور جاسم الياقوت، 
واألميـــن العام لالتحاد الدكتورة نرمين ســـليم بـــأن كل واحد من 
الحضور في هذه القاعة ومن مختلف المواقع والمســـؤوليات قد 
ساهم وما يزال يساهم في تحقيق هذه األهداف، وأن كل واحد 
منهم يســـتحق التكريم والتقدير، وأن القليل الذي قدمته لبالدي 
وبـــكل تواضع ال يزيد على ما قدمـــه ويقدمه أي واحد من هؤالء 
الحضور الكرام، فلهم أتقدم بجزيل االمتنان والعرفان، وباســـمهم 
أكرر شكري وتقديري التحاد المبدعين العرب واإلعالميين العرب 
ومـــن خاللهم إلى الـــوكاالت والمنظمات المعنيـــة باألمم المتحدة 
علـــى قرارهم بمنحي هذا الوســـام، الذي أرفعـــه وأهديه إلى مقام 
رائـــد التنميـــة والبنـــاء واإلصالح صاحـــب الجاللة الملـــك المعظم 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة حفظـــه هللا ورعاه، وصاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء حفظه هللا.

الميثاق حجر األساس للنهضة البحرينية بمختلف المجاالت
أهدى الوسام إلى رائد التنمية واإلصالح جاللة الملك المعظم... الشعلة:

نظـــم اتحـــاد المبدعيـــن العـــرب - عضـــو المجلـــس 
االقتصـــادي واالجتماعـــي باألمـــم المتحـــدة - حفل 
استقبال مساء أمس الثالثاء لتقليد رئيس مجلس 
إدارة دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع عبدالنبي 
الشـــعلة “وســـام اإلبـــداع االقتصـــادي للعـــام 2023” 
عـــن فئـــة أفضـــل شـــخصية اقتصادية مؤثـــرة على 
المســـتوى الوطني. وشهد الحفل حضور مسؤولين 
وبرلمانيين وأكاديمييـــن وكبار التجار والصناعيين 
وأعيـــان المجتمـــع وقـــادة مـــن منظمـــات المجتمـــع 

المدني ومندوبي وسائل اإلعالم والصحافة.

منظمة عضو باألمم المتحدة تمنح الشعلة وسام اإلبداع االقتصادي
في حفل عقد بحضور مسؤولين وبرلمانيين وأكاديميين وكبار التجار والصناعيين وأعيان المجتمع

الشعلة يتسلم وسام اإلبداع االقتصادي من رئيس اتحاد اإلعالميين ونائبه

نبيل الزين ومشعل الشعلة رئيس التحرير مرحبا بالضيوف

جانب من الحضور

فاروق المؤيد 

وائل سيار

سلمان المحميد والشعلة

الشعلة متوسطا عددا من ضيوف الحفل

النائب أحمد السلوم والشوري جواد حبيب

عريفة الحفل اإلعالمية هيا القاسم
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الشعلة يلقي كلمته



نورد بالتتابع يومًيا سيرة المدرجين في “قائمة البالد ألكثر 20 شخصية 
تأثيًرا في االقتصاد البحريني 2023”

الدكتور عبدالرحمن بن عبد الحسين جواهري

إعداد: هبة محسن

الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين )بابكو( «

واحد من أهم القياديين في قطاع الصناعة النفطية  «
بمملكة البحرين.

 يمتلك خبرة تجاوزت 38 عاًما من العمل في مجال  «
صناعة البتروكيماويات والطاقة.

تبوأ رئاسة العديد من المؤسسات والمنظمات واالتحادات  «
المحلية واإلقليمية والعالمية.

إضافة إلى عضويته في العديد من مجالس إدارات  «
الشركات الصناعية والكيانات األكاديمية والهيئات 

التطوعية.

المؤهالت العلمية

حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ساوث بانك في  «
لندن. 

درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من لندن. «

 زمالة المعهد البريطاني للمهندسين الكيميائيين. «

 مهندس قانوني فضًل عن كونه بيئيا قانونيا.  «

المناصب

ُعين رئيًسا تنفيذًيا لشركة نفط البحرين )بابكو( في 20  «

أكتوبر 2021 ليتولى مسؤولية قيادة هذه الشركة الوطنية 
العريقة واإلشراف على مشروعها التطويري الضخم، 

وهو مشروع تحديث مصفاة البحرين، الذي ُيعتبر أضخم 
مشروع يتم تنفيذه في تاريخ الشركة ومملكة البحرين.

المناصب السابقة

بدأ مسيرته المهنية مهندسا متدربا بشركة الخليج  «
لصناعة البتروكيماويات )جيبك(، وبفضل طموحه وشغفه 

الكبير بالعمل، تدرج سريًعا في المناصب اإلدارية حتى 
اعتلى رئاسة الشركة باقتدار وأدارها باحترافية خلل الفترة 
من 2005 حتى أكتوبر 2021، وكرس جهوده رئيسا للشركة 
في العمل على تطويرها واالستثمار في طاقاتها البشرية 

فتخرجت في عهده أجيال من المهندسين والمشغلين 
واإلداريين المتميزين، كما نجح في قيادة )جيبك( لتحقيق 

الكثير من اإلنجازات العالمية اللفتة التي جعلت منها 
اليوم كياًنا صناعًيا متميًزا ُيشار إليها بالبنان لتميز 

إنجازاتها وجودة منتجاتها التي يتم تصديرها إلى أكبر 
األسواق العالمية.

شغل عضوية مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز،  «
ومجلس إدارة شركة بابكو وعضوية المجلس األعلى 

للشباب والرياضة، كما ترأس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز 
البحرين علوة على عضوية مجلس األمناء بكلية بحرين 

بوليتكنك، وعضوية مجلس إدارة هيئة جودة التعليم 
والتدريب ومجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق 

اإلنسان. وقد نال الدكتور عبدالرحمن جواهري الثقة الملكية 
بتعيينه عضًوا بمجلس الشورى بمملكة البحرين حيث تم 

التجديد له لثلث دورات متتالية من 2002 لغاية 2014. 

على المستوى اإلقليمي

ترأس مجلس إدارة االتحاد العربي لألسمدة.  «

اختير سفيًرا لمجلس السلمة والصحة البريطاني في  «
الشرق الوسط.

شغل عضوية مجلس إدارة االتحاد الخليجي  «
للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”. 

على المستوى العالمي 

اختير رئيًسا لمجلس إدارة االتحاد العالمي لألسمدة  «

ُعين سفيًرا فوق العادة لجائزة روبرت دبليو كامبل من  «
مجلس السلمة األميركي 

عضو بمجلس إدارة غرفة التجارة األميركية العربية. «

عضوا بمجلس إدارة المجلس الوطني للسلمة بالواليات  «
المتحدة األميركية في سابقة تعد األولى من نوعها على 
مستوى العالم العربي والشرق األوسط. - عضو اللجنة 

االستراتيجية ولجنة األمناء بالمجلس الوطني للسلمة 
بالواليات المتحدة األميركية. 

الجوائز واألوسمة

نال جائزة التميز لفئة الرجال ضمن جوائز ليواس للعام  «
2022 نظير جهوده وإسهاماته في تطوير وتمكين العنصر 

النسائي، ودعم المرأة البحرينية لتقلد المناصب القيادية 
العليا في قطاع الطاقة. 

حصل في العام 2015 على جائزة الكفاءة من الدرجة األولى  «
من صاحب الجللة الملك المعظم. 

نال في العام 2016 وسام االستحقاق الرئاسي من الدرجة  «
الممتازة في المسؤولية االجتماعية.

تقلد في العام 2017 وسام المرسوم الرئاسي اإليطالي  «
بدرجة فارس.

إضافة إلى العديد من الجوائز والشهادات األخرى. «

وخلل فترة عمله الحالي رئيسا تنفيذيا لشركة  «
نفط البحرين )بابكو(، حققت الشركة في عام واحد 

العديد من اإلنجازات والجوائز الرفيعة التي كان من 
أهمها الفوز للمرة األولى بجائزة الملك حمد لتمكين 
الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجائزة 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة 

البحرينية باإلضافة إلى جائزة روسبا المقدمة من 
الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث 

)روسبا(.

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen
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أمل الحامد
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بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(
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أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
ســـمير ناس علـــى أهميـــة تنميـــة وتطوير 
العالقـــات المشـــتركة مع اللجنـــة الوطنية 
علـــى  والعمـــل  الدوليـــة  التجـــارة  لغرفـــة 
للقطـــاع  المكاســـب  مـــن  المزيـــد  تحقيـــق 
وتطويـــر  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الخـــاص 
قطاع األعمال، وذلك عبر تعريف أصحاب 
األعمـــال بآليات وأطـــر التوســـع بأعمالهم؛ 
الخارجيـــة،  األســـواق  إلـــى  للوصـــول 
وتوعيتهـــم بمخاطـــر التعامـــالت الدوليـــة 
لحمايـــة مصالحهـــم، إلـــى جانـــب تســـليط 
الضـــوء علـــى أهـــم األدوار التي تقـــوم بها 
البحرين في المحافل اإلقليمية والدولية.

وأضاف رئيس الغرفة على هامش توقيع 

مذكـــرة تفاهم بين غرفة تجـــارة وصناعة 
البحرين واللجنـــة الوطنية لغرفة التجارة 
خـــالل  مـــن  باســـتمرار  “نتطلـــع  الدوليـــة: 
تفعيل الشراكة مع المنظمات واالتحادات 
إلـــى  العالقـــة  ذات  العالميـــة  والكيانـــات 
تطويـــر وتشـــجيع التعـــاون وتعزيـــز آفاق 
المصلحـــة  لتحقيـــق  المشـــترك؛  العمـــل 
العامـــة والقطـــاع الخاص بهـــدف االرتقاء 
بتطوير قطاعـــات األعمال، فضال عن رفع 
مســـتوى العالقـــات التجاريـــة االقتصادية 

واالستثمارية القائمة والمستقبلية”.
 وفـــي إطار تعزيـــز التعاون بيـــن “الغرفة” 
و”اللجنـــة” رحـــب الجانبـــان بعقـــد ملتقـــى 
ألفضـــل الممارســـات العربية فـــي التجارة 

الدولية ضمـــن فعاليات سلســـلة برامج ذا 
كيـــوب الـــذي أطلقتـــه “الغرفـــة فـــي وقت 

علـــى  التجـــار  ســـيتعرف  حيـــث  ســـابق”، 
أساســـيات وآليات عقد الشراكات الدولية 

الصحيحـــة  وطـــرق تمويلهـــا واألســـاليب 
بالطـــرق  العالميـــة  لألســـواق  للبلـــوغ 
المعتمـــدة والتي تحكمها القوانين الدولية 
والمنظمـــات العالمية وأفضل الممارســـات 

العربية في هذا المجال.
عبدالرحمـــن  راشـــد  أعـــرب،  مـــن جانبـــه   
إبراهيـــم رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة لغرفـــة 
التجـــارة الدولية عن بالغ ســـعادته بتوقيع 
البحريـــن  غرفـــة  بيـــن  التفاهـــم  مذكـــرة 
واللجنة الوطنية لغرفـــة التجارة الدولية، 
والتـــي تمثل إطـــار عمل لتوحيـــد الجهود 
بيـــن  الشـــراكات  وتعزيـــز  الجانبيـــن  بيـــن 
تطلعـــات  يخـــدم  بمـــا  األعمـــال  أصحـــاب 
علـــى  بالنفـــع  ويعـــود  الخـــاص  القطـــاع 

ســـتقوم  اللجنـــة  أن  مؤكـــدا  الجانبيـــن، 
بموجـــب هـــذه المذكرة بتقديـــم كل ما هو 
مثمـــر وبّنـــاء ويصـــب فـــي صالـــح خدمـــة 
قطاعـــات األعمـــال وتمكينهـــم اقتصاديـــا 
مســـتقبل  نحـــو  واالنطـــالق  واســـتثماريا 

استثماري زاهر.
حضـــر توقيـــع مذكـــرة التفاهم مـــن جانب 
الغرفة محمد عبدالجبار الكوهجي النائب 
الثانـــي للرئيـــس، باســـم محمـــد الســـاعي 
عضو المكتـــب التنفيذي، يعقوب يوســـف 
العوضـــي عضو مجلـــس اإلدارة، وعبدهللا 
بدر السادة الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة 
اللجنـــة  مـــن  ووفـــد  البحريـــن،  وصناعـــة 

الوطنية لغرفة التجارة الدولية.

 ،Beyon وهي جزء من مجموعة ،Beyon Money أعلنت شـــركة
عـــن تعاونهـــا مـــع TerraPay، الشـــركة الرائـــدة عالمًيا فـــي مجال 
البنيـــة التحتيـــة للمدفوعات. من خالل هذه الشـــراكة، ســـتتمكن 
كل مـــن شـــركة Beyon Money وTerraPay مـــن تمكيـــن شـــبكة 
ســـريعة وآمنة وذات أســـعار مناسبة لرســـوم التحويالت الفورية 
الدولية لكل من الهند وبنغالديش وباكســـتان ونيبال وســـريالنكا 
والفلبيـــن وكينيا، بما فـــي ذلك أوغندا والكاميرون وغانا وتايالند 
وإندونيسيا. مع استمرار نمو سوق التحويالت الرقمية في منطقة 
الشـــرق األوســـط، ازدادت حاجة الزبائن إلى اعتمـــاد بنية تحتية 
مرنـــة تمكنهم من تحويل المبالـــغ الصغيرة بصورة متكررة دولًيا. 
والجدير بالذكر أن شـــركة TerraPay تمّكن األعمال التجارية من 
الحصـــول على حلـــول دفع مبتكرة ومبســـطة التي من شـــأنها أن 
 Beyon تجعل العالم أكثر ترابًطا، ومن ناحية أخرى، تعمل شركة
Money علـــى دفع عجلة التحول الرقمـــي في المنطقة من خالل 
اعتماد مبدئ الوصول الســـهل والموثوقية والتكاليف المنخفضة 

لتعزيز تجربة الزبائن في إجراء المعامالت.
يتيـــح تطبيـــق Beyon Money المالي الفائق حالًيا لمســـتخدميه 
جميـــع  ومراجعـــة  المحليـــة  المصرفيـــة  بحســـاباتهم  االتصـــال 
معامالتهـــم علـــى منصـــة واحـــدة ومتابعـــة اإلحصـــاءات الماليـــة 
للحصـــول معلومـــات شـــاملة وموّضحة عن المصروفـــات، وإتمام 
معامالتهـــم الشـــرائية باســـتخدام بطائـــق التعبئة الكالســـيكية أو 
البالتينيـــة الخاصة بهم، إضافة تحويل األمـــوال دولًيا. وأن هذه 
الشـــراكة مـــع TerraPay ســـتعزز مـــن إمكانـــات التطبيـــق الحالية 
مـــن خـــالل توســـعة نطـــاق الـــدول والوجهـــات المتوفـــرة لخدمة 

التحويالت المالية. 
وقـــال المؤســـس المشـــارك ومديـــر العمليـــات فـــي TerraPay رام 
ســـوندارام “يســـرنا أن نتعاون مع Beyon Money، أحد الشـــركاء 
األكثـــر موثوقية في القطاع المالي في البحرين. وإن نظام الدفع 
المتقدم الخاص بنا ُصمم لجعل المعامالت الرقمية أكثر سالســـة 
وشـــفافية إضافـــة إلـــى كونـــه بأســـعار مناســـبة ممـــا يتماشـــى مع 

أهداف شـــركة Beyon Money الرئيسة. وسنتمكن مًعا من جعل 
المعامالت الرقمية أكثر أماًنا وســـرعة للزبائن في البحرين، حيث 
إن هذا التعاون ســـيعمل على تعزيز الترابط والتوافق التشـــغيلي 

والتكامل المالي بين المدفوعات الرقمية المحلية وعبر الحدود”.
 :Beyon Money وقال روبرتو مانكون، الرئيس التنفيذي لشركة
“يســـعدنا أن نتعـــاون مـــع شـــركة TerraPay إلتاحـــة خدمة قبول 
المدفوعات الفورية عبر شـــبكتنا ولتحويل واســـتالم األموال في 
المنطقـــة من خـــالل المنصة التكنولوجيـــة والفريدة الخاصة بهم، 
والتـــي تعتمـــد بشـــكل أساســـي على خاصيـــة التوافق التشـــغيلي 
وهـــي تأتـــي مدعومة بشـــبكة الزبائـــن القوية الخاصة بنـــا، والتي 
ستســـاهم أيًضا في تســـهيل وتســـريع عملية تحويل األموال من 
تطبيـــق Beyon Money إلى الحســـابات المصرفية أو اســـتالمها 

بشكل نقدي أو من خالل المحفظات الرقمية األخرى”.
ووفًقـــا لتقريـــر صـــادر عـــن موقـــع Statista.com، يســـتمر قطاع 
التحويـــالت الرقميـــة فـــي البحرين في النمو بشـــكل ســـريع ومن 
المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي )CAGR 2022-2027( بنسبة 
9.55 %، ممـــا ينتج عنـــه إجمالي المبلغ المتوقـــع 238.20 مليون 

دوالر بحلول العام 2027.

 حصـــل مجلـــس المناقصات والمزايـــدات مؤخرًا على شـــهادة عالمية في 
األخالقيـــات المهنيـــة بمجال المشـــتريات والتوريد مـــن المنظمة العالمية 
Corporate Ethical Pro-  المتخصصة في مجال المشـــتريات والتوريـــد

curement & Supply، ويعـــد المجلـــس أول جهة على مســـتوى البحرين 
يحصـــل على هذه الشـــهادة، فـــي خطوة تعكس ســـالمة الممارســـات في 

مجال المشتريات وسالسل التوريد.
ويرســـخ هذا اإلنجـــاز مبدأ الشـــفافية والنزاهة واألخالقيـــة المهنية الذي 

يقـــوم به المجلس من آلية واضحة في التعامل مع الشـــركاء من الجهات 
المتصرفـــة والمقاولين والموردين، ويؤكد االســـتراتيجية الواضحة التي 

ينفذها المجلس في سبيل مواصلة التطوير على مختلف األصعدة .
وقال رئيس المجلس، الشيخ نايف بن خالد آل خليفة “نحن سعداء بنيلنا 
هذه الشـــهادة المهنية المعتمدة من معهد تشـــارترد للمشـــتريات والتوريد 
)CIPS(، نطرًا لما تحمله هذه الشـــهادة من مكانة عالية تمنحها أكبر هيئة 
مهنية على مســـتوى العالم، كما أنها تؤكد مســـاعي المجلس نحو االرتقاء 

بالعمل في مجال المشتريات بمملكة البحرين، ونحن بدورنا في المجلس 
ملتزمـــون بمواصلـــة رفع كفاءة موظفي الجهاز الفنـــي واإلداري، وانتهاج 
أفضـــل الممارســـات العالميـــة”. وذكر أن الفوز بالشـــهادة يعكـــس ما يتمتع 
بـــه المجلس مـــن كفاءات قادرة على صناعة المســـتقبل، وتتويجًا لجهود 
الجهـــاز الفنـــي واإلداري، مشـــيرًا إلـــى أن اإلنجاز يدفـــع المجلس لتحقيق 
ريـــادة تتجـــاوز التطلعات من أجـــل مواصلة االرتقاء بمســـتوى الخدمات 

المقدمة للشركاء تترجم الرؤى السامية للقيادة الحكيمة.

غرفة البحرين توقع تفاهمات مع اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية

“Beyon Money” و“TerraPay” تتعاونان لتعزيز “التحويالت الدولية”

“المناقصات” ينال شهادة عالمية في المشتريات والتوريد

لتطوير قطاع األعمال

العمل على جعل معامالت التحويالت المالية سريعة وآمنة

إنجازات متتالية يحققها المجلس

الدكتور عبدالرحمن بن 
عبدالحسين جواهري
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اُفتتح اليوم األول من مؤتمر ليب التقني الدولي 
في نســـخته الثانية في مدينة الرياض بالمملكة 
العربية السعودية بمحاضرة رئيسة صباح أمس 
شـــارك فيهـــا جاســـم حاجـــي رئيـــس المجموعة 
والمستشـــار  االصطناعـــي  للـــذكاء  العالميـــة 
التنفيـــذي للـــذكاء االصطناعي وعلـــوم البيانات 
في مركز ســـمو الشـــيخ ناصر للبحوث والتطوير 
فـــي الذكاء االصطناعي من خـــال تقييمه لدور 

تعلم اآللة والتعلم العميق في الطائرات المسيرة 
والمركبات ذات القيادة الذاتية. 

وذكـــر حاجـــي أن مســـتقبل القيـــادة الذاتية في 
عالـــم صنـــع الطائرات والســـيارات ســـوف يكون 
البنيـــة التحتيـــة، الرؤية الحاســـوبية عن طريق 
وقـــد  االستشـــعار.  وأجهـــزة  الذكيـــة  الكامـــرات 
أدارت النقـــاش الصحافية األميركيـــة المعروفة 

ربيكا ان بروكتور.

حاجي يحاضر في مؤتمر ليب الدولي بالرياض

محمد بن دعيج رئيسا لمجلس 
اإلدارة الجديد في “فنشر كابيتال بنك”

اعتبارا من 31 يناير 2023 خلفا لعبدالفتاح معرفي

 أعلن أمس فينشـــر كابيتـــال بنك، وهو بنك جملة 
إســـامي مرخـــص مـــن قبـــل مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي عن تعيين الشـــيخ محمد بـــن دعيج آل 
خليفة رئيًســـا لمجلس إدارة البنك اعتباًرا من 31 
ينايـــر 2023م. ويأتـــي هـــذا التعيين خلًفا للســـيد 
عبـــد الفتـــاح معرفـــي الذي شـــغل منصـــب رئيس 
مجلـــس اإلدارة في الفترة من أكتوبر 2016م إلى 
ســـبتمبر 2022م، في حين سيتولى منصب نائب 

رئيس مجلس اإلدارة أحمد عبدالرحمن.
وســـيترأس الشـــيخ محمـــد بـــن دعيـــج آل خليفة 
مجلـــس اإلدارة الجديـــد للبنـــك الـــذي يتألـــف من 
أحمـــد عبدالرحمن نائًبا للرئيس، وبعضوية بشـــار 
محمد المطوع، عيسى جواهري، وروبرت كولمان 
الرئيـــس  أيًضـــا منصـــب  يشـــغل  والـــذي  ويجيـــز 

التنفيذي للبنك.
الشـــيخ محمـــد:  قـــال  التعييـــن،  علـــى  وتعليًقـــا   

“يسعدني أن أتوّلى هذا الدور في وقت يقوم فيه 
فينشـــر كابيتال بنك بتنفيذ إســـتراتيجيته للنمو. 
ا إجراءات لتعزيز اســـتثماراته  يطبـــق البنـــك حاليًّ
األساســـية ذات األداء مـــع العمـــل علـــى التخـــارج 
المواتـــي مـــن األصول غيـــر األساســـية، وأنا واثق 
من أنـــه بتوجيهات مـــن مجلـــس اإلدارة والفريق 
اإلداري الجديد، ســـيتمكن البنك من التركيز على 

نقاط قوته الحالية وتوظيفها”.
تـــم االســـتحواذ مؤخـــًرا على حصـــة األغلبية في 
فينشـــر كابيتـــال بنـــك مـــن قبـــل شـــركة اســـتيراد 
االســـتثمارية ش.م.ب، وهـــي شـــركة اســـتثمارية 
1973م  العـــام  فـــي  تأسســـت  البحريـــن  مقرهـــا 
ومدرجـــة فـــي بورصـــة البحريـــن. يتركز النشـــاط 
فـــي  االســـتثمارية  اســـتيراد  لشـــركة  األساســـي 
االســـتثمار فـــي مجموعـــة واســـعة مـــن األصـــول 
ـــا مـــع التركيـــز علـــى  ـــا ودوليًّ االســـتثمارية محليًّ

األسواق العامة واألسهم الخاصة والعقارات. 
 يتمّتع الشـــيخ محمـــد بـ 14 عاًما مـــن الخبرة في 
العديـــد من المناصـــب التنفيذية العليا حيث طّور 
ونّفـــذ اســـتراتيجيات تحـــّول لشـــركات اســـتثمار 
ا منصب رئيس  متعثرة. يشغل الشيخ محمد حاليًّ
مجلس إدارة مدرســـة برايتـــوس الدولية للتربية 
الخاصة وهو حاصل على ماجستير إدارة األعمال 
بامتياز من جامعة نيويورك للتكنولوجيا ويحمل 
درجـــة البكالوريوس فـــي إدارة األعمال واإلدارة. 

من جامعة سانت إدوارد، أوستن – تكساس.
وأضاف الشيخ محمد: “إنني أتطّلع إلى العمل مع 
مجلس اإلدارة خال مرحلة النمو المقبلة لفينشر 
كابيتـــال بنك، وأود أن أعرب عن امتناني للســـيد 
عبد الفتـــاح معرفي على قيادتـــه لمجلس اإلدارة 
على مدار األعوام الســـتة الماضية وأهّنئ الســـيد 

أحمد عبدالرحمن على تعيينه نائًبا للرئيس.

البنك يطبق حاليا إجراءات 
لتعزيز استثماراته األساسية

االستحواذ على حصة 
الغالبية في البنك من قبل 

“استيراد” االستثمارية
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7 فبراير 2023

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.240

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.235

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.052

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.600

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.375

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.150

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.344

بنك السالم 
SALAM BD 0.102

 

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 0.500

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.517

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.100

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.250

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.044

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.630

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.240

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 0.190

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.280

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.335

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.456

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.139

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.066

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.163

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.800

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377
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زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

تغريم شركة مقاوالت 8,700 دينار إلخاللها بميعاد تسليم فيال
 ألزمـــت المحكمـــة شـــركة عقـــار بدفـــع مبلـــغ 7,700 دينـــار بحرينـــي 
لصاحـــب فيا لعدم وفائها بتكملة البناء، باإلضافة إلى 1,000 دينار 
بحرينـــي تعويـــض عن الضرر بســـبب ارتفـــاع األســـعار والتأخير في 

االلتزام.
 وقـــال محامي المدعي، محمد جاســـم المهـــدي “اتفق المدعي مالك 
عقار مع المدعى عليهما )شركة المقاوالت وصاحبها( على بناء أسود 
لفيـــا من دورين في منطقة أبوقوة بســـعر إجمالـــي وقدره 29,500 

دينـــار بحريني وحســـب ما جاء فـــي االتفاقية يقـــوم المدعى 
عليهمـــا بأعمـــال الحفـــر والدفان، الهيكل الخرســـاني 

الحوائـــط المســـاح تركيـــب الباط لجميـــع مرافق 
الفيـــا، باإلضافة للتمديـــدات الكهربائية والمائية 

والمجاري”. 
وأضـــاف المهدي “تم االتفـــاق على إنهاء 
الفيـــا في مدة ال تتجاوز 7 أشـــهر، وتم 
البدء في العمل بتاريخ 15 أبريل 2022، 
وكمـــا هو متفـــق عليه بعد دفـــع المدعي 
للمقـــدم، وبحســـب جدولـــة المدفوعات 
دفع المدعـــي 16,100 دينار على اعتبار 

أنها الدفعة الثامنة”.
وقـــال محامـــي المدعي “وفجـــأة ودون 
ســـبب قانونـــي توّقـــف المدعـــى عليهما 

عـــن العمل وتركا موقع العمل المتفق عليه، وحاول المالك “المدعي” 
التواصـــل مع المقاول وصاحب الشـــركة أكثر من مـــرة دون جدوى، 
ممـــا اســـتدعى المدعي رفع الدعـــوى أمام عدالـــة المحكمة بعد ندب 

خبير هندسي لمعاينة العقار محل التداعي. 
وأضـــاف المهدي “قام المدعـــي بندب خبير هندســـي معتمد لمعاينة 
العقـــار محـــل التعاقـــد لبيـــان مـــدى قيـــام المدعـــى عليهمـــا بتنفيـــذ 
التزاماتهمـــا وبيـــان العيـــوب واألخطاء الهندســـية في إنشـــاء العقار 
وبيـــان األضرار الناتجة عن ذلك، وبيـــان األعمال التي أنجزها 
المدعى عليهما وقيمتها واألعمال غير المنجزة وقيمتها 
وبيـــان عما إذا كانت األعمـــال المنجزة بها عيوب من 

عدمه وقيمة إصاحها والمدة المستغرقة لذلك.
قيمـــة  بـــأن  الخبيـــر  “خلـــص  المهـــدي  ويقـــول 
األعمـــال المنجزة تقّدر بــــ 8,650 ديناًرا، وقيمة 
وقيمـــة  دينـــاًرا،   250 بــــ  واألخطـــاء  العيـــوب 
األعمـــال غير المنجزة تقّدر بــــ 20,850 ديناًرا، 
وعليه استنتج الخبير بعد تصفية الحسابات 
بيـــن المدعـــي والمدعى عليهما باســـتحقاق 
المدعي المبلغ وقدره 7700 دينار بحريني 
)ســـبعة آالف وســـبعمائة دينـــار بحريني(، 
والمبينـــة علـــى النحـــو اآلتـــي: الصافي + 

النواقص والعيوب لألعمال المنجزة.
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